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أفر�ل  25املؤرخ ��  1975 لسنة  242 أحدثت بلدية ب�� ع�� بن خليفة بمقت�ىى ألامر عدد

وا�حنشة وجلمة وغمراسن وشر�ان ونفزة وتبلغ واملتعلق بإحداث بلديات بب�� ع�� بن خليفة  1975

ا��ا 415مساح��ا 
ّ
�سمة  4905 هك حسب املعطيات ال�ي تقّدمت ��ا مصا�ح البلدية كما يبلغ عدد س�

وتجدر إلاشارة إ�� أن بلدية ب�� . 2014 مسكنا حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة 1421و�عدُّ 

وذلك  2016تمت مراجعة حدودها ا�جغرافية خالل سنة  ع�� بن خليفة من ب�ن البلديات ال�ي

واملتعلق بتحو�ر ا�حدود  2016ماي  26املؤرخ ��  2016لسنة  602بمقت�ىى ألامر ا�ح�ومي عدد 

وتمت �سمية نيابة خصوصية لبلدية ب�� ع�� بن خليفة بمقت�ىى ألامر عدد . ال��ابية لبعض البلديات

بعض البلديات ب��اب باملتعلق بتسمية نيابات خصوصية  2017أفر�ل  12املؤرخ ��  2017لسنة  434

 .ا�جمهور�ة التو�سية

ت محكمة املحاسبات �� إطار الاتفاقية املمضاة ب�ن ا�جمهور�ة التو�سية والبنك 
ّ
وقد تول

") البلدية"�� ما ي�� (الدو�� لإل�شاء والتعم�� إنجاز مهمة رقابية ع�� حسابات بلدية ب�� ع�� بن خليفة 

 .2017 لسنة

القيام  2018و�� هذا السياق وعالوة ع�� ألاعمال املستندّية تّم خالل شهري نوفم�� ود�سم�� 

قت بموارد ونفقات 
ّ
�عدد من الز�ارات امليدانية أفضت إ�� الوقوف ع�� جملة من املالحظات �عل

  .البلدّية

I- إجراءات إعداد امل��انّية وتقديم ا�حسابات 

طبقا ملقتضيات مجلة املحاسبة العمومية والقانون عدد  2017تّم إعداد م��انية البلدية لسنة 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وقرار  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35

بط صيغة وتبو�ب املتعلق بض 2008مارس  31وز�ر الداخلية والتنمية املحلية ووز�ر املالية املؤرخ �� 

ت �سي�� البلدية قبل �عي�ن النيابة . م��انيات ا�جماعات املحلية
ّ
وتداولت الهيئة إلادار�ة ال�ي تول

 .2016سبتم��  26خالل جلس��ا املنعقدة بتار�خ  2017�� شأن م��انية سنة  2017ا�خصوصية سنة 

ادية للنيابة ا�خصوصية املنعقدة والتداول �� شأ��ا خالل الدورة الع 2017كما تم غلق م��انية سنة 

 .2018مارس  16وصادق عل��ا وا�� ا�جهة بتار�خ  2018فيفري  12بتار�خ 

� أم�ن املال ا�جهوي صفاقس 
ّ
التأش�� ع�� العمليات ا�حسابية  2018أفر�ل  25بتار�خ  2وتو�

إيداع ا�حساب  وتّم . املنجزة من قبل املحاسب العمومي قبضا وصرفا شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ

وهو مضّمن بكتابة  2018جو�لية  18املا�� للبلدّية والوثائق املدعمة لھ لدى محكمة املحاسبات بتار�خ 

هذا إلايداع �� ألاجل القانو�ي املنصوص عليھ  وتّم . 2018/62الغرفة ا�جهو�ة بصفاقس تحت عدد 

املتعلق �س�� دائرة املحاسبات و  1971ماي  29املؤرخ ��  1971لسنة  218من ألامر عدد  11بالفصل 

  .2018جو�لية  31أي قبل 
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II - الرقابة ع�� املوارد 

رات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف م�ّونات موارد العنوان ألاّول للبلدّية �عنوان 
ّ

تجاوزت املؤش

وأهمّية  بخصوص مؤشر أهمية مردود ألاسواق الـمستلزمة 1املعّدالت الوطنّية 2017تصّرف سنة 

و�� املقابل بقيت مؤشرات الاستقاللية ومردود �ل من املعاليم العقار�ة . مردود ألامالك الـُمسّوغة

 :وألا�شطة أد�ى من املعّدالت الوطنية وذلك كما ُيبّينھ ا�جدول الّتا��

ر
ّ

 الاستقاللّية املؤش

ر املعاليم ع�� 
ّ

مؤش

ألا�شطة ضمن موارد 

 العنوان ألاول 

ر أهمّية م
ّ

ردود مؤش

املعاليم العقارّ�ة 

ضمن موارد العنوان 

 الاّول 

أهمية مردود 

ألاسواق املستلزمة 

�� موارد العنوان 

 ألاول 

أهمّية مردود ألامالك 

املسّوغة �� موارد 

 العنوان ألاّول 

 املعادلة

املداخيل 

موارد /الذاتّية

 العنوان ألاّول 

املعاليم ع�� 

موارد /ألا�شطة

 العنوان ألاّول 

 املعاليم

موارد /العقارّ�ة

 العنوان ألاّول 

مردود ألاسواق 

موارد /املستلزمة

 العنوان ألاّول 

مداخيل ألامالك 

موارد /املسّوغة

 العنوان ألاّول 

 3,25 26,07 3,41 8,20 49,29 (%)بلدية ب�� ع�� بن خليفة 

 2,90 6,15 7,65 34,01 65,28 (%)املعّدل الوط�ي 

 تحليل املوارد - أ

 موارد العنوان ألاول   -1

د و�� تت�ّون من املداخيل .م 1,320جملتھ  ما 2017بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

 . ا�جبائية الاعتيادية ومن املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية

ى املداخيل ا�جبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم
ّ
فة ع�� العقارات وألا�شطة وع��  وتتأ�

ّ
املوظ

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ وع�� املوجبات والرخص إلادار�ة 

و�لغت قيمة هذه املداخيل ال�ي تم . واملعاليم مقابل إسداء خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

 . د.أ 613,748ما جملتھ  2017تحقيقها سنة 

املرتبة ألاو�� حيث  مداخيل إشغال امللك العمـومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھوتحتّل           

ل �سبة 
ّ
واحتلت  2017من جملة املداخيل ا�جبائية الاعتيادية للبلدية �عنوان سنة  % 61,06تمث

من  % 24,97الثا�ي بنسبة  املوارد ال�ي تم تحصيلها �عنوان املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة املرتبة

 .هذه املداخيل

ية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ سنة 
ّ
و�لغت املداخيل املتأت

لت م��ا املداخيل املحّققة �عنوان استلزام ألاسواق �سبة.أ 374,767ما قيمتھ  2017
ّ
% 91,83 د مث

 . د.أ 344,167بقيمة 

                                                           
والواردة ع�� محكمة  2018 جانفي 11املؤرخة ��  390حسب املراسلة عدد  2016املعدالت الوطنية الـُمعتمدة تتعلق بتصرف سنة   1

.املحاسبات من وز�ر الشؤون املحلية والبيئة
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لت املداخيل �عنوان املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية أهم        
ّ
ومث

أي ما  2017د سنة .أ 89,827مورد من موارد الصنف ألاول بالنسبة إ�� البلدية حيث تم تحصيل 

ل 
ّ
جبائية من جملة املداخيل ا� %14,63من جملة املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة و% 58,61يمث

 . الاعتيادية

�� املقابل بقيت قيمة املوارد ال�ي حقق��ا البلدية �عنوان املعلوم ع�� العقـارات املبنية �� حدود 

من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية كما لم تتجاوز موارد البلدية  %6,64د أي ما �ساوي .أ 40,730

مداخيل و�لغت . من هذه املداخيل %0,7بنسبة  د أي.أ 4,295�عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية 

د أي ما .أ 85,718 ما قيمتھ 2017املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات سنة 

. من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية% 13,97�عادل 

  

فة ع�� العقارات ما جملتھ  2017و�لغت تثقيالت سنة 
ّ
تتوّزع  د.أ 113,547�عنوان املعاليم املوظ

 30,774 بمبلغ د  واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية.أ 82,773ب�ن املعلوم ع�� العقارات املبنية �� حدود 

� سنة .أ 269,104و�اعتبار البقايا لالستخالص البالغة . د.أ
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب 2016د �� مو�

فة ع�� العقارات إ�� ما قدره  استخالصها �عنوان املعاليم
ّ
تّم استخالص  2017د سنة .أ 382,652املوظ

و�لغت �سبة استخالص �ل من املعلوم ع�� العقارات املبنية . %11,77د م��ا أي ما �سبتھ  45,026

 31وارتفعت بقايا الاستخالص بتار�خ  .% 3,76و % 15,17واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية ع�� التوا�� 

د �عنوان املعلوم .أ 227,812د تنقسم إ�� .أ 337,626�عنوان املعاليم ع�� العقارات إ��  2017�� د�سم

 .د �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية.أ 109,814ع�� العقارات املبنية و

ق باملداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية ف�ي تنقسم إ�� مداخيل أمالك البلدية 
ّ
أما فيما يتعل

د .أ 52,125ع�� التوا��   2017دية واملداخيل املالية الاعتيادية وال�ي بلغت قيم��ا سنة الاعتيا

 . د.أ 654,404و

أساسا من مداخيل كراء العقارات الـُمعّدة  2017وتتأ�ى مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية سنة 

مداخيل كراء عقارات �� ح�ن بقيت د .أ 32,051وال�ي بلغت قيم��ا  % 61,48لنشاط تجاري بنسبة 

) %17,56(د .أ 9,153و) %20,95(د .أ 10,921ُمعّدة لنشاط م�ي واملوارد ألاخرى �� حدود ع�� التوا�� 

وا�عدمت مقابيض البلدية خالل هذه السنة �عنوان مداخيل كراء عقارات ُمعّدة للسكن رغم ارتفاع 

 .د.أ 16,133املبالغ الواجب استخالصها �� هذا ا�خصوص إ�� 

وارتفعت جملة املبالغ الواجب استخالصها �عنوان مداخيل ألامالك البلدية الاعتيادية إ�� ما 

و�لغت مقابيض ). د.أ 52,125( %29,01بنسبة  2017د، تّم استخالصها خالل سنة .أ 179,666جملتھ 

املناب من �ا م�د استأثر .أ 654,404ما قيمتھ   2017البلدية �عنوان املداخيل املالية الاعتيادية سنة 

 .د.أ 627,633بمبلغ  %95,90املال الـُمش��ك بنسبة 
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 موارد العنوان الثا�ي -2

و�� �شمل املوارد ا�خاّصة  2د.أ 478,971ما قيمتھ  2017بلغت موارد العنوان الثا�ي للبلدية سنة 

ية من الاعتمادات املحالة
ّ
 . للبلدّية وموارد الاق��اض واملوارد املتأت

ل 
ّ
ــا�ي % 54,20وُ�الحظ �� هذا ا�خصوص أّن املوارد ا�خاّصة للبلدّية �ش�

ّ
من موارد العنوان الث

ية من الفوائض غ�� املستعملة من  %23,09(د .أ 110,571د م��ا .أ 259,571بقيمــة  
ّ
من مّدخرات متأت

ا�ي للبلدّية �� تمو�ل استثمارا )العنوان ألاّول 
ّ
ر ع�� املجهود الذ

ّ
��ز املعطيات املالية . ��اوهو مؤش

ُ
كما ت

للبلدية أهمّية منح التجه�� واملوارد املتأتية من الاعتمادات الـُمحالة �� موارد العنوان الثا�ي ال�ي 

وهو ما �عكس ارتباط  %76,91أي بما جملتھ  %45,80و %31,11استأثرت بنسب بلغت ع�� التوا�� 

 .�� ش�ل منح تجه�� أو �� ش�ل اعتمادات محالة موارد التنمية بالبلدية بمساهمة الدولة سواء

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد  - ب

 تقييم الانجازات مقارنة بالتقديرات -1

� سنة  %106,78بلغت �سبة إنجاز تقديرات املوارد املدرجة بم��انية البلدية 
ّ
ورغم ، 2017�� مو�

�عض هذه  إال أن %100تجاوزت واقعية تقديرات امل��انية إجماال ورغم أن �سب إنجاز �عض الفصول 

وهو  %34,98النسب �انت ضعيفة خاصة بالنسبة ملداخيل أمالك البلدية الاعتيادّية حيث لم تتجاوز 

 .ما �عكس نقصا �� قدرة البلدية ع�� تحصيل املوارد املتعلقة بأمالكها العقار�ة الـُمسّوغة

د�� البلدية إ�� ا�حرص ع�� تحس�ن �سب استخالص مواردها من هذا الصنف والتنسيق مع 
ُ
وت

دة بذم
ّ
 .�م�القابض البلدي التخاذ إلاجراءات الضرور�ة ملتا�عة املتلددين واستخالص املبالغ الـُمتخل

�� حدود ورغم أن �سبة تحقيق املوارد  املتأتية من املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة ارتفعت إ 

عت�� ضعيفة هذه التقديرات  فإنمن التقديرات،  89,89%
ُ
خاصة فيما يتعلق باستخالص املعاليم �

�� ح�ن أن  2017د بالنسبة لسنة .أ 55ع�� العقارات مقارنة باملبالغ الـُمثّقلة حيث أ��ا �انت �� حدود 

د أي أن .أ 382,652د وأن املبالغ الواجب استخالصها بلغت .أ 113,547تثقيالت السنة بلغت 

من املبالغ الواجب استخالصها  %14,37و 2017من تثقيالت سنة  %48,44التقديرات لم تتجاوز 

��جيل مقابيض �عنوان املعاليم ع�� العقارات املبنية  2017وقد تم خالل سنة . �عنوان هذه املعاليم

من  %81,86إنجاز �عادل د أي بنسبة .أ 45,026وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية بمبلغ جم�� �ساوي  

من  %42,66و�� املقابل لم تتجاوز �سبة إنجاز هذه املقابيض . التقديرات ال�ي تم ا�حط ف��ا مسبقا

 .من جملة املبالغ الواجب استخالصها %11,77و 2017تثقيالت سنة 

البلدية إح�ام تقدير مواردها �ش�ل �عكس الس�� إ�� تحقيقها وأخذا �ع�ن الاعتبار لبقايا ع�� و 

                                                           
 .دون احتساب املبالغ املأذونة �عنوان الفوائض  2
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الاستخالص خاصة فيما يتعلق بأصناف املوارد املرتبطة مباشرة بمجهودا��ا �� التحصيل ع�� غرار 

 .املعاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية ومداخيل ألامالك العقار�ة

 ف املعاليم ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية توظي -2

تم ضبط دور�ة صدور أوامر مراجعة ا�حد ألاق�ىى وا�حد ألاد�ى لألثمان املرجعية للم�� املر�ع 

غ�� املبنية بـثالث ألارا�ىي وال�ي يتم اعتمادها الحتساب املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� 

  38من الفصل  IIوالفقرة  33والفقرة الثانية من الفصل  4من الفصل  IVسنوات بمقت�ىى الفقرة 

صدر أي أمر �� الغرض خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن 
ُ
من مجلة ا�جباية املحلية غ�� أن سلطة إلاشراف لم ت

 .2016و 2008سن�ي 

 397عدد ا�ح�ومي وألامر  2007ماي  14املؤرخ ��  2007لسنة  1185عدد   ورغم صدور ألامر

 املرج�� للثمن ألاق�ىى وا�حد ألاد�ى ا�حد واملتعلق�ن بضبط 2017مارس  28املؤرخ ��  2017لسنة 

العقارات املبنّية لم تتول  ع�� للمعلوم ا�خاضعة العقارات من أصناف صنف ل�ل املر�ع املب�ي للم��

وم ع�� العقارات املبنية مراجعة القرار ا�خاص باألثمان املرجعية ال�ي �عتمدها الحتساب املعل البلدية

 خالل سنة ) 2003فيفري  22بتار�خ  2003لسنة  9رقم البلدي القرار ( 2003والذي �عود إ�� سنة 
ّ
إال

 . )2018فيفري  19املؤرخ ��  2018لسنة  8عدد  بلدي قرار ( 2018

 2007نوفم��  20الصادر بتار�خ  2007لسنة  98البلدية بمراجعة القرار البلدي عدد  لم تقمكما 

 2017لسنة  396�عد صدور ألامر ا�ح�ومي عدد واملتعلق بضبط املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية 

الل واملتعلق بضبط املعلوم بامل�� املر�ع بالنسبة لألرا�ىي غ�� املبنية إال خ 2017مارس  28املؤرخ �� 

 .2018فيفري  19املؤرخ ��  2018لسنة  6عدد البلدي قرار بمقت�ىى ال 2018سنة 

 توظيف معلوم إشغال الطر�ق العام بمناسبة حضائر البناء  -3

إال �� ا�حاالت  لم تتوّل البلدية استخالص معلوم إشغال الطر�ق العام بمناسبة حضائر البناء

من  85ف��ا إنجاز أشغال بناء ع�� مستوى الطرق الرئيسية وذلك خالفا ألح�ام الفصل  النادرة ال�ي تّم 

املؤرخ ��  2مجلة ا�جباية املحلية وللمنشور املش��ك ب�ن وز�ري الداخلية والتنمية املحلية واملالية عدد 

ّص ع�� واملتعلق بمعلوم إشغال الطر�ق العام عند إقامة حضائر البناء الذي ين 2009جانفي  19

وقد حال هذا ألامر دون تنمية ". مسبقة وقبل إسناد الرخصة"ضرورة استخالص هذا املعلوم بصفة 

رخصة بناء خالل نفس  28م إسناد رغ 2017د سنة  75موارد البلدية ��ذا العنوان وال�ي لم تتجاوز 

 .السنة

بة إسناد رخص بصفة مسبقة بمناس ھاستخالصو هذا املعلوم ع�� �عميم  ا�حرصالبلدية  ع��و 

 .البناء
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 إعداد جداول التحصيل واملراقبة -4

قامت البلدية بإعداد جداول التحصيل املتعلقة باملعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� 

 . 2017أفر�ل  28وإحال��ا إ�� القابض البلدي بتار�خ  2017ألارا�ىي غ�� املبنية لسنة 

وقد لوحظ �� هذا ا�خصوص وجود نقائص �علقت أساسا �عدم دقة البيانات املدرجة بجداول 

التحصيل حيث ال تتضمن جميع الفصول امل�جلة أرقام بطاقات التعر�ف الوطنية ملال�ي العقارات 

و�ز�د عدم توفر . مما يمثل عقبة أمام اتخاذ إلاجراءات والتتبعات القانونية �� حالة عدم ا�خالص

صعو�ة متا�عة  �� خليفةلدى القباضة املالية بب�� ع�� بن ) GRB(نظومة التصرف �� موارد امل��انية م

زة بمقر البلدية
ّ
  .وتحي�ن املعطيات املتعلقة بالفصول املدرجة باملنظومة املرك

د�� البلديةو 
ُ
إ�� إضفاء الدقة ع�� البيانات املدرجة بجداول التحصيل وتضمي��ا �ل  والقباضة ت

ساعد ع�� تحديد هو�ات املطالب�ن باملعاليم وع�� القيام بالتتبعات تجاه ا
ُ
لبيانات ال�ي من شأ��ا أن �

كما �ستد�� تحس�ن إجراءات الاستخالص وتوف�� شهادات . املتلددين �� ا�خالص إن اقت�ىى ألامر

منظومة التصرف �� موارد إلابراء �عنوان املعاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية ترك�� 

ع�� مستوى القباضة ال�ي �عتمد ع�� ا�جذاذات اليدو�ة إ�� غاية تار�خ املعاينة ) GRB(امل��انية 

 .2018د�سم��  13امليدانية من قبل محكمة املحاسبات �� 

ورغم ارتفاع عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية بناء ع�� نتائج 

أي بز�ادة  2017فصال سنة  1846إ��  2016فصال سنة  1468من ) 2026-2017(صاء العشري إلاح

أن عدد البناءات باملنطقة البلدية يتجاوز �ش�ل م�حوظ  وهو ما يدلُّ ع��فصال جديدا  378قدرها 

رخصة سنة  24و 2015رخصة سنة  28عدد رخص البناء الـُمسندة من قبل البلدية وال�ي لم تتجاوز 

 .2017رخصة سنة  26و 2016

أّما فيما يتعلق باملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية فقد تب�ن أّن 

البلدية تقوم بإعداد جداول مراقبة سنو�ة وتتو�� توج��ها إ�� القابض البلدي وقد تم توجيھ جدول 

 . فصال 1302متضمنا  2017أكتو�ر  24إ�� القابض بتار�خ  2017سنة 

 تثقيل جداول التحصيل -5

تأخ�� �� تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  ُ�ّجل

من مجلة ا�جباية املحلية الذي ينّص ع�� ضرورة انجاز عملية التثقيل بتار�خ غرة جانفي  30ألاول و

 .يوما 142بتأخ�� بلغ أي  2017ماي  24بتار�خ من �ّل سنة حيث تم تثقيل ا�جداول املذ�ورة 

 استخالص املعاليم ع�� العقارات -6

لوحظ ضعف �سب استخالص املعاليم ع�� العقارات من جملة املبالغ الـُمثّقلة حيث أ��ا لم 
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و��  2016سنة  %15,41مقابل  2017بالنسبة للمعلوم ع�� العقارات املبنية سنة  %15,17تتجاوز 

 %3,76�سبة استخالص املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية انخفاضا م�حوظا لتبلغ  شهدت نفس السياق

 .2016سنة  %10,45مقابل  2017سنة 

بخصوص  2017إعالما خالل سنة  30 وّجھلبلدي ا بضاوتجدر إلاشارة �� هذا ا�خصوص أن الق

ملبنية حسب املعطيات إعالما بخصوص املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� ا 16املعلوم ع�� العقارات املبنية و

ر��ا القباضة ملحكمة املحاسبات بتار�خ 
ّ
و�بقى هذا العدد محدودا مقارنة . 2018د�سم��  14ال�ي وف

�عدد الفصول الـُمضمنة بجداول التحصيل ا�خاصة ��ذين املعلوم�ن حيث أن �سب إلاعالم �انت �� 

  .بالنسبة للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية %4,6بالنسبة للمعلوم ع�� العقارات املبنية و %1,62حدود 

وتد�� �ل من البلدية والقباضة املالية بب�� ع�� بن خليفة إ�� التنسيق قصد توزيع أك�� عدد 

دة بذّم 
ّ
�م �ممكن من إلاعالمات وإلانذارات ��دف حث املطالب�ن ��ذه املعاليم ع�� خالص املبالغ املتخل

 .اتية للبلديةو�التا�� ال��فيع �� املوارد الذ

 إلاحصاءات التكميلية وإلاحصاء العشري  -7

ال تقوم البلدية بإجراء عمليات إحصاء تكميلية وتكتفي بتحي�ن جداول التحصيل من سنة ألخرى 

بناء ع�� عمليات التعديل أو التنقيح ال�ي تتم بمبادرة من املواطن�ن بمناسبة ا�حصول ع�� مطالب 

ء والكهر�اء أو وثائق إدار�ة أخرى ولك��ا تقوم �� مو�� �ل سنة رخص البناء أو الر�ط �شب�ات املا

بإعداد جدول تحصيل تكمي�� يتضمن جميع الفصول ا�جديدة ال�ي تم استخالص معاليم �� شأ��ا 

خالل السنة بناء ع�� أذون استخالص وقتية وال�ي يتم تضمي��ا الحقا �� جداول التحصيل انطالقا من 

 .  السنة املوالية

د
ُ
�� البلدية إ�� تال�� هذا النقص والقيام �عمليات إحصاء تكميلية ميدانية للمناطق ال�ي شهدت وت

حفاظا ع�� مصداقية وشمولية جداول التحصيل من ناحية و��دف تحس�ن مواردها  تطورا عمرانيا

 .من ناحية أخرى 

 معلوم إلاشهار -8

استخالص معلوم إلاشهار بواسطة الالفتات واللوحات إلاشهارّ�ة ذات ع�� لم تحرص البلدية 

قة 
ّ
الصبغة التجار�ة والعالمات والستائر والعارضات والالفتات املثبتة أو البارزة أو املن�لة أو املعل

بالطر�ق العام وع�� واجهات املحالت الـُمعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة كما ينّص ع�� ذلك 

 2016جوان  13املؤرخ ��  2016لسنة  805من مجلة ا�جباية املحلية وألامر ا�ح�ومي عدد  85صل الف

واملتعلق بضبط �عر�فة املعاليم املرخص ل�جماعات املحلية �� استخالصها حيث لم تتجاوز مواردها 

ا ترخيصا د تم استخالصھ من مؤسست�ن اثنت�ن طلبت.أ 1,130ما قيمتھ  2017�عنوان هذا املعلوم سنة 

 . من البلدية �� هذا ا�خصوص
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املحالت املطالبة بمعلوم إلاشهار رغم أهمية عدد  جدول مراقبة �� كما ال تقوم البلدية بإعداد

املؤسسات ذات الصبغة فصال بجدول مراقبة املعلوم ع��  1302ألا�شطة الاقتصادية و��جيل 

عكس أهمية عدد ألا�شطة الاقتصادية ال�ي وهو ما � ،2017لسنة  الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

 .يمكن أن ت�ون محل توظيف معلوم إلاشهار

د�� البلدية إ�� إحصاء جميع املحالت الـُمطالبة ��ذا املعلوم باملنطقة البلدية وإعداد جدول 
ُ
وت

 .مراقبة �� الغرض وا�حرص ع�� استخالصھ ��دف تنمية مواردها

 مداخيل ألامالك -9

محال يتم استغاللها أل�شطة تجار�ة  74عقارا ُمسّوغا م��ا  75امللك العقاري ا�خاص للبلدية  يضمُّ 

ومهنية ومحل سك�ي وحيد وذلك حسب ما صّرحت بھ البلدية ضمن الاستبيان الـُموّجھ لها من قبل 

 . محكمة املحاسبات

د �� ح�ن .أ 42,973 ما قيمتھ 2017و�لغت مداخيل كراء العقارات الراجعة للبلدية خالل سنة 

� نفس السنة.أ 107,627تجاوزت بقايا الاستخالص 
ّ
وتجدر إلاشارة �� هذا ا�خصوص أن . د �� مو�

دة بالذمة  18برفع  2015البلدية قامت خالل شهري نوفم�� ود�سم�� 
ّ
قضية الستخالص املبالغ املتخل

تسوغ�ن املتلّددين عن ا�خالص �عنوان كراء املحالت لكن هذا إلاجراء لم يتم �عميمھ ع�� جميع امل

دة بذمة البعض م��م مقارنة باملتسوغ�ن الذين تم رفع قضايا �� شأ��م
ّ
حيث  رغم أهمية املبالغ املتخل

 5,991د و.أ 15,016للبلدية بمبلغ  �ما مدين�نش رغم أ�.ل.ش وع.لم يتم رفع قضايا �� شأن املتسوغ  ع

�ما ع�� التوا�� �ن الذين تخلد بذم.ب.غ  وب.س.أن �ل من أد ع�� التوا�� �� ح�ن تم رفع قضايا �� ش.أ

 .د 657,526د و 275,408

د�� البلدية إ�� التسريع باتخاذ إلاجراءات القانونية لتنفيذ ألاح�ام الصادرة لصا�حها 
ُ
وت

 و�استخالص جميع الديون املتخلدة �عنوان كراء العقارات البلدية أو إخالء املحالت وإعادة �سويغها

 .��دف تنمية املوارد الذاتية للبلدية

III- الرقابة ع�� النفقات 

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -أ 

نفقات التصرف وتمثل  د.م 1,249ما قيمتھ  2017بلغت نفقات العنوان ألاول للبلدية سنة 

التأج�� العمومي ونفقات وسائل واستأثرت نفقات . د.م 1,017من جملة هذه النفقات بمبلغ  81,42%

من  %32,94و %47,57د أي ما يمثل تباعا .أ 411,434د و 594,198املصا�ح بما قدره ع�� التوا�� 

 . هذه النفقاتمجموع 
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ع�� مستوى  3رغم ارتفاع �سبة نفقات التأج�� من نفقات العنوان ألاول لم تتجاوز �سبة التأط��و  

وهو ما حّد من نجاعة مختلف جوانب العمل إلاداري حيث ال  2017خالل سنة   %12,19البلدية 

 .2017عامل خالل سنة  36أعوان مقابل  5يتجاوز عدد ألاعوان بالبلدية 

مقارنة �سنة  2017خالل سنة  %177بنسبة " وسائل املصا�ح"نفقات القسم الثا�ي وارتفعت 

عت�� مرتفعة �سبّيا نفقات العنوان من مجموع  %32,94، كما مثلت هذه النفقات 2016
ُ
ألاول وال�ي �

 . % 23,5والبالغة  4مقارنة بالنسبة الوطنية

نت موارد العنوان ألاول ال�ي بلغت 
ّ
من �غطية نفقات العنوان ألاول  2017د سنة .م 1,320ومك

والبلدية مدُعّوة  د،.أ 71,300أي أن امل��انية حّققت فائضا بمبلغ  %105,70د بنسبة .م 1,249البالغة 

��ا من 
ّ
إ�� توظيف إم�انيا��ا املتاحة و�ذل مجهودات إضافية لتحس�ن مواردها الذاتية وتنويعها بما ُيمك

 .ال��فيع �� هذا الفائض وتوف�� مبالغ إضافية لتمو�ل مشاريعها الاستثمار�ة

دوق القروض تجاه صن %50,42د م��ا .أ 509,226إ��  2017وارتفعت جملة ديون البلدية سنة 

تجاه  %17,69و الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز تجاه  %21,13وومساعدة ا�جماعات املحلية 

حسب محضر جلسة مداولة الهيئة إلادار�ة املؤرخة ��  الوط�ي للتقاعد وا�حيطة الاجتماعيةالصندوق 

 .�� ح�ن يتوزع با�� الديون أساسا ب�ن دائن�ن من القطاع ا�خاص 2017فيفري  03

و�رمجت �سو�ة املتبّقي  2018وقد أفادت البلدية أ��ا تولت �سو�ة أغلب هذه الديون خالل سنة 

دون أن تقّدم وثائق إثبات �� الغرض وأن وضعية �عض الديون بقيت عالقة  2019م��ا خالل سنة 

. قبل ا�خالصبالنسبة ل�حاالت ال�ي لم يتم ف��ا �سو�ة الوضعّية ا�جبائّية للدائن�ن و�� مرحلة ضرور�ة 

 خالص دي��ا تجاه شركة 2009كما أفادت البلدية أن قابض املالية بب�� ع�� بن خليفة رفض منذ سنة 

 "��ائيالضمان الو  05عدد وق�ي الكشف المن الثا�ي قسط الخالص "خاصة �� مجال البناء �عنوان 

ونظرا لعدم توفر شهادة  د نظرا  ل�ون املبلغ موضوع عقلة توقيفية.أ 24,849يرتفع إ�� ما قدره  

 . جبائية ضمن امللف

د�� البلدية والقباضة املالية بب�� ع�� بن خليفة إ�� اتخاذ إلاجراءات القانونية الضرور�ة لطرح 
ُ
وت

 .من مجلة املحاسبة العمومية 46سنوات عمال بأح�ام الفصل  8هذا املبلغ نظرا ل�ونھ �عود ألك�� من 

و�� �سبة  2017بالنسبة لسنة % 38,56البلدية  5�سبة مديونية�ناء ع�� هذه املعطيات بلغت و 

                                                           
 .%12,19= 5/41*100) =مجموع ألاعوان والعملة/عدد املوظف�ن صنف أ= (�سبة التأط��  3
والواردة ع�� محكمة  2018جانفي  11املؤرخة ��  390ة عدد حسب املراسل 2016املعدالت الوطنية الـُمعتمدة تتعلق بتصرف سنة   4

 .املحاسبات من وز�ر الشؤون املحلية والبيئة
 ) د1.320.277,773 /د395.337,713:( موارد العنوان ألاول / جملة الديون : �سبة املديونية   5
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 %. 17,6للبلديات والبالغة  6تفوق ضعف النسبة الوطنية

د وتتوزع هذه النفقات خاصة ب�ن الاستثمارات .أ 550,271نفقات العنوان الثا�ي  و�لغت

 %35,57املحالة بنسبة  د والنفقات املسددة من الاعتمادات.أ 219,759بقيمة  %40املباشرة �� حدود 

 . د.أ 75,223بقيمة  %13,67ونفقات �سديد أصل الدين �� حدود د .أ 195,768بقيمة 

  الرقابة ع�� إنجاز النفقات –ب  

إ�� الوقوف ع�� جملة من املالحظات �علقت  2017أفضت الرقابة ع�� وثائق صرف البلدية لسنة   

 .بنفقات العنوان ألاول والعنوان الثا�ي

 نفقات العنوان ألاول  -1

بصرف مبالغ بدون موجب لفائدة  2017خصوصية امل��انية قامت البلدية خالل سنة  ملبدأخالفا 

مصا�ح غ�� بلدية وتتمثل هذه النفقات خاصة �� مصار�ف اس��الك املاء والكهر�اء و�لغت القيمة 

ودار  العمومية الشباب واملكتبةمن قبل نادي  تم اس��الكها أساسا د.أ 1,119ا�جملية لهذه النفقات 

  .الشباب والثقافة

ق بضبط  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564خالفا للفصل ألاّول من ألامر عدد و 
ّ
واملتعل

ھ يتّم صرف الاعتمادات املرّسمة بم��انية الدولة 
ّ
ذي ينّص ع�� أن

ّ
طرق خالص نفقات التصّرف ال

ة املحاسبة العمومّية وا�جماعات املحلية �عنوان وم��انّيات املؤّسسات العمومّية ا�خ
ّ
اضعة ملجل

الاتصاالت واس��الك املاء والكهر�اء والغاز والوقود وألادو�ة ع�� أساس الفوات�� الّ�ي يصدرها املزّودون 

يوما من تار�خ استالم الفوات��، لم يتم خالص  45املعنيون و�قع الّدفع وجو�ا �� مّدة ال تتجاوز 

 260أيام و 4وقد تراوحت مدة التأخ�� ب�ن . ملزّودين املشار إل��م أعاله �� آلاجال املذ�ورةمستحقات ا

  . يوما و�مّس تصّرف البلدية ع�� هذا النحو من مصداقي��ا تجاه املتعامل�ن معها

ل خرقا  2016لنفقات عقدت �� سنة  �عمليات صرف 2017قامت البلدّية سنة و     
ّ
وهو ما �ش�

ة املحاسبة العمومّية 92و 89ألح�ام الفصل�ن و  ملبدأ سنو�ة امل��انية
ّ
وتد�� البلدية إ�� مز�د . من مجل

 العمل ع�� خالص مستحقات املتعامل�ن معها �� إلابان لتجنب تراكم الديون وحفاظا ع�� مصداقي��ا

 . تجاههم

 الثا�يالعنوان نفقات  -2

أفضت الرقابة ع�� نفقات العنوان الثا�ي للبلدية إ�� الوقوف ع�� جملة من املالحظات ا�خاصة 

ببعض النفقات ال�ي عقد��ا البلدية ضمن العنوان الثا�ي وتجدر إلاشارة �� هذا ا�خصوص أن البلدية 

��م أي صفقة خالل سنة 
ُ
 .2017لم ت

                                                           
والواردة ع�� محكمة  2018جانفي  11املؤرخة ��  390حسب املراسلة عدد  2016املعدالت الوطنية الـُمعتمدة تتعلق بتصرف سنة   6

 .املحاسبات من وز�ر الشؤون املحلية والبيئة
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 البلدية ع�� إعداد محاضر استالم وق�ي بالنسبةحرص تخالفا لقواعد حسن التصرف لم ف

شغال ال�ي تم تنفيذها خارج إطار الصفقات العمومية وهو ما من شأنھ أن يحول دون ألا  لبعض

 �� صورةوتدارك إلاخالالت ومدى اح��ام آلاجال التعاقدية إم�انية التحقق من طر�قة تنفيذ ألاشغال 

 . معاين��ا

ع�� التقر�ر عّينة من محاضر الاستالم الوق�ي ال�ي أعّد��ا خالل  ضمن إجاب��االبلدية وقّدمت 

لهذا الصنف من ألاشغال افتقر �عضها للتنصيص بصفة وا�حة ع�� املعاينة امليدانية  2017سنة 

.من عدمها أو وجود تحفظات من عدمھ

  

ل بالدقة �� إطار أشغال صيانة و�عهد الطرقات و
ّ
تم  املطلو�ة حيثلم تحدد البلدية أماكن التدخ

املعنية و�لغت  التنصيص ع�� عنوان وحيد �� جميع ألاوامر بالصرف �� ح�ن غابت العناو�ن �� الفوات�� 

تم التعاقد �� شأ��ا مع املقاول  2017د خالل سنة .أ 90القيمة ا�جملية لهذه التدخالت حوا�� 

. خ.ك.ش

  

د�� البلدية إ�� تحديد أماكن التدخالت موضوع التعاق
ُ
ن من وت

ّ
د مع املقاول�ن �ش�ل دقيق يمك

التثبت من إلانجاز الفع�� لألشغال و�تيح املجال لتدارك النقائص أو إلاخالالت ال�ي يمكن معاين��ا أثناء 

 .ف��ة ألاشغال أو بمناسبة الاستالم الوق�ي لها

IV- خالصة الرقابة 

طت عليھ من  أعمال الّرقابة املبّينة استنادا إ�� التحاليل املالّية ونتائج
ّ
أعاله و�� حدود ما ُسل

و�استثناء بقايا الاستخالصات، يمكن  2017عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� للسنة املعنية ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من شأ��ا أن تمّس 

 .البيانات املضمنة بھصدقية 
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 بلدية الإجابة 
 :�دم حتیني القرارات اخلاصة �ملعالمي �ىل العقارات

ة متت مراجعة القرارات الضابطة للمعلوم �ىل العقارات املبنية و�ري املبنية واملؤسسات ذات الصبغة الصناعیة ٔأو الت�اریة ٔأو املهنیة س�ن
 .  وذ� حسب القرارات الب�یة املصاحبة لهذا 2018

 :�دم توظیف معلوم ٕاشغال الطریق العام مبناس�بة حضا�ر بناء

 .سيمت العمل �ىل توظیف معلوم ٔأشغال الطریق العام مبناس�بة ٕاقامة حضا�ر البناء يف املس�تقبل لتمنیة موارد الب�یة

 

 :�دم دقة البیا�ت املدر�ة جبداول حتصیل املعالمي �ىل العقارات

ت الب�یة صعوبة يف احلصول �ىل بطاقة تعریف وطنیة ٔ�حصاب العقارات لعزوف املواطنني �ىل ٔأثناء القيام �ٕالحصاء العرشي و�د
 .ٕاعطاء الهویة الاكم� و�لتايل بت�اهل مع ٔأعوان إالحصاء 

 :التأٔ�ري يف ٕا�ا� �دول املراقبة ٕاىل القابض

 .وسيمت احلرص �ىل تفادي هذا التأٔ�ري وقع سهو يف ٕا�ا� �دول املراقبة ٕاىل الس�ید قابض املالیة ٔأدى ٕاىل هذا التأٔ�ري

 :التأٔ�ري يف تثقيل �داول حتصیل املعالمي �ىل العقارات

 .حصل عطب �ملنظومة ٔأدى ٕاىل التأٔ�ري يف ٕا�ا� اجلداول ٕاىل قابض املالیة

 :ٔأمهیة دیون الب�یة جتاه ا�ائنني واليت مل یمت �الصها

 ).مت ٕارفاق إال�ابة جبدول یتعرض �تلف ا�یون و�رجمة �سو�هتا(د�رات املرمسة �ملزيانیة �دم توفر املوارد املالیة وجتاوز ا�یون التق -

خبصوص ا�یون مت �الصها مجملها ما�دا تعذر لعدم �سویة الوضعیة اجلبائیة ٕاىل �انب د�ن صندوق القروض ومسا�دة امجلا�ات  -
س�نتني ومل نتصل �لرد ٕاىل الیوم �لام انه مت رصد اع�د خلالص القسط احمللیة حيث مت حتضري حمرض ا�رتاف بد�ن یتضمن اجلدو� �ىل 

 .2019املس�توجب �الل س�نة 

 :رصف مبالغ لفائدة مصاحل �ري ب�یة

متت ٕا�ا� �الص معالمي املاء والكهر�ء �ملؤسسات الش�بابیة ايل املؤسسات الراجعة ا�هيا �لنظر وذ� حسب مكتوب الس�ید وز�ر 
 .2017سبمترب  11بتارخي  8534�دد الشؤون احمللیة 

 :�دم �الص مس�تحقات املزود�ن يف ا�ٓ�ال القانونیة

�دم احلصول �ىل (�دم �الص مس�تحقات املزود�ن يف ا�ٓ�ال القانونیة یعود ٕايل �دم  توفر �ع�دات او �دم توفر س�ند �الص 
 ).فاتورة

 ):2016س�نة (عقد نفقات تتعلق �س�نوات سابقة 

م حرصا من الب�یة �ىل �دم �رامك ا�یون تل�أٔ ٔأحيا� خلالص فاتورات سابقة تعذر �لهيا �الصها يف ٕا�هنا لعدم توفر املعرف اجلبايئ و�د
 .�سویة الوضعیة اجلبائیة ويه عوامل �ار�ة عن الترصف املايل للب�یة

 

 :�دم ٕا�داد حمارض إالس�تالم الوقيت لٔ�شغال
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مت ٕارفاق إال�ابة بنسخ من حمرضي (قامت الب�یة ٕ��داد �س�تالم الوقيت للك من ٕاصالح ش�بكة التنو�ر و صیانة ش�بكة الطرقات 
 ).اس�تالم

 :�دم وضوح ٔأما�ن التد�ل

�یة املذ�ورة متثل مرشوع صیانة و تعهد الطرقات ٕ�صالح احلفر�ت فقط نظرا لق� �ع�دات وذ� حسب ما هو حمدد �ملقاربة التشار 
 .مب�ارض اجللسات

 

 


