تقرير حول الرقابة امالية على بلدية فوسانة
ّ
تصرف سنة 2017
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة امحلية
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بلغ عدد السكان ببلدية فوسانة  7703نسمة حسب التعداد العام للسكان والسك لس ة  2014وارتفع إ
نسمة 1إثر وير ا دود الرابية للبلدية مقتضى اأمر ا كومي عدد  602لس ة  2016امؤرخ ي  26ماي  2016وامتعلق
بتحوير ا دود الرابية لبعض البلديات.
28558

وتع ّد بلدية فوسانة طبق أحكام الفصلن  131و 132من دستور ا مهورية التونسية 2ماعة لية تتمتع بالشخصية
القانونية وبااستقالية اإدارية وامالية وهي مكلفة بإدارة امصاح احلية وفقا مبدأ التدبر ا ّر .وقد بلغت ملة مواردها
امثقلة بع وان تصرف س ة  2017حوا  2,604م.د ي حن م تتجاوز امقابيض احققة  1,988م.د م ها حوا 1,496
م.د مقابيض الع وان اأول و حوا  0,491م د مقابيض الع وان الثا  .وبلغت ملة نفقات الع وان اأول والثا
ميزانيتها خال نفس الس ة حوا  1,280م.د.
وقد م تقدم حساها اما والوثائق امدعمة له بتاريخ  2018/07/30وأجابت البلدية على اإستبيان اموجه ها بتاريخ

.2018/08/28

وي إطار ت فيذ ااتفاقيّة امرمة بن ا مهوريّة التونسيّة والب ك الدو لإنشاء والتعمر لتمويل برنامج الت مية ا ضريّة
وا وكمة احليّة تولّت الدائرة ال ظر ي الوضعيّة اماليّة للبلديّة بع وان تصرف س ة  2017للتأ ّكد بدرجة معقولة من إحكام
امضم ة به .كما أولت ال ّدائرة اهتمامها جهود البلديّة من أجل تعب ة
إعداد ا ساب اما ومن ّ
صحة ومصداقيّة البيانات ّ
اموارد امتاحة ها وتأدية نفقاها طبق القوانن والراتيب ذات الصلة.
وملت اأعمال الرقابية فحص ا ساب اما ومست دات الصرف امودعة لدى كتابة الدائرة واستغال امعطيات
امستخرجة من م ظومة "أدب بلديات" عاوة على الزيارات اميدانية ام جزة لدى مصاح البلدية وامركز احاسي ا اص
ها .وانتهت أعمال الرقابة إ الوقوف عن ملة من ال قائص شابت توظيف امعاليم البلدية واستخاصها واستلزام
اأسواق وعقد ال فقات وتصفيتها وتأديتها.
وباستث اء ما يتعلق بالبقايا لاستخاص ،خلصت اأعمال الرقابية إ عدم وجود إخاات جوهرية ي عمليات
مس من مصداقية البيانات امضم ة با ساب اما
القبض والصرف ام جزة بع وان الس ة امالية  2017من شأها أن ّ
للس ة امع ية.

 1أمر حكومي عدد  1033لس ة  2017مؤرخ ي  19سبتمر  2017يتعلق بضبط عدد أعضاء اجالس البلدية.
 2امصادق عليه من قبل اجلس الوط التأسيسي ي جلسته العامة ام عقدة بتاريخ  26جانفي .2014
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وأسفر ت فيذ ميزانية البلدية بع وان تصرف س ة  2017عن فائض ملي ي امقابيض على امصاريف قدر
 707.837,090د .ويرز ا دول اموا هيكلة موارد ونفقات البلدية لس ة :2017
العنوان
العنوان اأول

الجزء
امداخيل
ااعتيادية

الصنف
ا بائية

امداخيل غر ا بائية
ااعتيادية

امعاليم اموظّفة على العقارات واأنشطة

146.855,763

مداخيل إشغال املك العمومي البلدي
واستلزام امرافق العمومية فيه

431.789,165

معاليم اموجبات والرخص اإدارية ومعاليم
مقابل إسداء خدمات

81.868,050

مداخيل اأماك البلدية

50.839,864

امداخيل امالية ااعتيادية

785.594,993

مجموع العنوان اأول
العنوان الثاني

امخصصة للت مية
اموارد الذاتية و ّ

433.425,384
57.600,000

اموارد امتأتية من ااعتمادات احالة

0

مجموع العنوان الثاني

491.025,384
نفقات التصرف

فوائد الدين

التأجر العمومي

710.516,763

وسائل امصاح

108.156,527

التدخل العمومي

37.112,840

نفقات التصرف الطارئة وغر اموزعة

0

فوائد الدين

54.268,129

مجموع العنوان اأول
العنوان الثاني

النفقات (د)

1.496.947,835
موارد ااقراض

العنوان اأول

المقابيض (د)

2017

910.054,259
نفقات الت مية

ااستثمارات امباشرة

370.081,870

تسديد أصل الدين

0

ال فقات امسددة من ااعتمادات احالة

0

مجموع العنوان الثاني

370.081,870

الفائض

707.837,090

بقايا لاستخاص

616.624,226

3

 .Iالرقابة على الموارد
-1تحليل الموارد

أ-موارد العنوان اأول

تتكون هذ اموارد من امداخيل
بلغت موارد الع وان ّ
اأول للبلدية خال س ة  2017ما ملته  1.496.947,835د و ّ
ا بائية ااعتيادية ومن امداخيل غر ا بائية ااعتيادية.
و صوص امداخيل ا بائية ااعتيادية فهي تتأتّى أساسا من امعاليم اموظّفة على العقارات واأنشطة ومن مداخيل
إشغال املك العمومي البلدي واستلزام امرافق العمومية فيه ومن معاليم اموجبات والرخص اإدارية ومعاليم مقابل إسداء
خدمات .وبلغت ملة هذ امداخيل ي س ة  2017ما قيمته  660.512,978د مثّلت م ها امعاليم اموظّفة على
العقارات واأنشطة نسبة  % 22,23ومداخيل إشغال املك العمومي البلدي واستلزام امرافق العمومية فيه نسبة 65,37

.%

واستأثرت امداخيل بع وان امعلوم على امؤسسات ذات الصبغة الص اعية أو التجارية أو امه ية ما قـدر
د ما يعادل نسبة  % 11,34من امداخيل ا بائية ااعتياديةّ .أما امداخيل امتأتيّة من امعلوم على العقارات امب ية ومن
امعلوم على اأراضي غر امب ية ،فقد كانت على التوا ي حدود  17.567,927د و 10.018,512د ما مثّل تباعا نسبة
 %2,66و  % 0,15من ملة امداخيل ا بائية اإعتيادية.
74.922,174

تتوزع بن امعلوم على
وبلغت تثقيات س ة  2017بع وان امعاليم اموظّفة على العقارات ما ملته  65.399,682د ّ
العقارات امب ية ي حدود  45.600,935د وامعلوم على اأراضي غر امب ية مبلغ  19.798,747د.
موف ديسمر  ، 2016ارتفعت امبالغ الواجب استخاصها
وباعتبار البقايا لاستخاص البالغة  331.558,768د ي ّ
بع وان امعاليم اموظّفة على العقارات إ ما قدر  396.958,45د ي س ة  .2017ومّ استخاص  27.586,439د أي
ما نسبته .% 6,95
وتتوزع هذ
وفيما يتعلّق بامداخيل غر ا بائية ااعتيادية فقد بلغت ي س ة  2017ما قيمته  836.434,857دّ .
اموارد بن "مداخيل املك البلدي" ما قيمته  50.839,864د و"امداخيل امالية ااعتيادية" ما قيمته  785.594,993د.
ويذكر أن م حة التسير امتأتية من خزي ة الدولة قد بلغت  175.000,000د وام اب من امال امشرك للجماعات احلية
 553.665,000د ما مثل تباعا نسبة  % 6,08و % 93,92من ملة "امداخيل امالية اإعتيادية".
وارتفعت امبالغ الواجب استخاصها بع وان مداخيل اأماك إ ما ملته  202.662,726د مّ استخاصها ب سبة

.% 25,09
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ب-موارد العنوان الثاني

امخصصة للت مية وموارد ااقراض واموارد امتأتية من ااعتمادات احالة.
تشمل موارد الع وان الثا اموارد الذاتية و ّ
وبلغت موارد الع وان الثا لبلدية فوسانة  491.025,384د م ها  433.425,384د موارد ذاتية و صصة للت مية
و 57.600,000د موارد ااقراض أي ب سب تباعا ي حدود .% 11,73 % 88,27
وحسب امؤشرات امعتمدة من قبل ص دوق القروض ومساعدة ا ماعات احلية فإن مؤشر اإستقالية امالية لبلدية
فوسانة بع وان س ة  2017بلغ حوا  .% 51,32وظل بذلك دون امعيار امرجعي امعتمد من قبل الص دوق واحدد بـ
 % 70كح ّد أد .
 -2توظيف الموارد وتحصيلها
أ-توظيف المعاليم
-إعداد جداول التحصيل وتحيينها

كل بلدية س ويا إعداد جداول صيل امعلوم على اأراضي امب ية وامعلوم على
وفق لة ا باية احلية تتو ّ
العقارات غر امب ية ومكن ين هذ ا داول سواء ع د إجراء عملية إحصاء أو م اسبة مراقبة التصاريح امودعة من قبل
امطالبن باأداء البلدي.
وقد ح ّدد م شور وزير الشؤون احلية عدد  4بتاريخ  11فيفري  2017امتعلق بضبط امتطلبات العامة إجاز
اإحصاء العام للعقارات امب ية وغر امب ية ا اضعة للمعاليم الراجعة للجماعات احلية للفرة  2026/2017روزنامة
إجاز اإحصاء العشري على أن يتم اإنتهاء من عمليات اإحصاء ي موف ديسمر  .2016وخافا لذلك لوحظ أ ّن
بلدية فوسانة م تتقيد هذ اآجال حيث م تستكمل عمليات اإحصاء العشري  2026/2017سوى ي موف .2017
وقد ترتب عن ذلك عدم إدراج ع ّدة عقارات م اطق التوسع لبلدية فوسانة دول صيل امعلوم على العقارات امب ية
اجر ع ه نقصا ي التوظيف بع وان امعلوم على العقارات امب ية وا 70
لس ة  2017مّ تقديرها وا  3257عقارا .ما ّ
أ.د.
وي خصوص امعلوم على اأراضي غر امب ية فقد بلغت الفصول امثقلة هذا الع وان  838فصا .ولوحظ ي هذا اجال
أن البلدية ا تعتمد على القيمة التجارية لأراضي وفقا جلة ا باية احلية ع د توظيف هذا امعلوم بل تعتمد الثمن
امرجعي للمر امربع.
كما لوحظ أن البلدية ا تتو متابعة مطالب ترسيم العقارات ام شورة بالرائد الرمي ح يتس ها ين جدول
صيل امعلوم على اأراضي غر امب ية سواء عر إضافة العقارات غر امدرجة به أو ين امعطيات حول هوية امالك
وامساحة الفعلية للعقار.
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وم مقتضى اأمر ا كومي عدد  396لس ة  2017امؤرخ ي  28مارس  2017وامتعلق بضبط امعلوم بامر
امربع بال سبة لأراضي غر امب ية ديد امعلوم على اأراضي غر امب ية للمر امربع الواحد لكل م طقة من ام اطق
احددة مثال التهي ة العمرانية على ال حو التا  :م طقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة  0,385د وم طقة ذات كثافة عمرانية
متوسطة  0,115د وم طقة ذات كثافة عمرانية م خفضة  0,040د .غر أنه لوحظ أن بلدية فوسانة ا تزال تعتمد
امعاليم الواردة باأمر عدد  1186لس ة  2007امؤرخ ي  14ماي  2007والذي ضبط امعلوم على اأراضي غر امب ية
للمر امربع الواحد لكل م طقة من ام اطق احددة مثال التهي ة العمرانية على ال حو التا  :م طقة ذات كثافة عمرانية
مرتفعة  0,318د وم طقة ذات كثافة عمرانية متوسطة  0,095د وم طقة ذات كثافة عمرانية م خفضة  0,032د .وهو ما
ترتب ع ه نقص ي توظيف اموارد الراجعة للبلدية بع وان امعلوم على اأراضي غر امب ية لس ة .2017
 تثقيل جداول التحصيللوحظ تأخر ي تثقيل جدول صيل امعلوم على العقارات امب ية وجدول صيل امعلوم على اأراضي غر امب ية
ص على ضرورة اجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة
بع وان س ة  2017وذلك خافا مقتضيات لة ا باية احلية ال ت ّ
كل س ة حيث م تثقيل ا داول امذكورة بتأخر بلغ  4أشهر و يومان.
جانفي من ّ
تأخر البلدية ي إعداد هذ ا داول
ويعزى التأخر ي تثقيل جداول صيل امعاليم على العقارات أساسا إ
ّ
وإحالتها إ مصاح أمانة امال ا هوية بالقصرين.
ب-استخاص المعاليم
لوحظ أ ّن نسب استخاص الـمعلـوم على العقارات الـمب ية وامعلوم على اأراضي غر امب ية خال س ة  2017ظلّت
ضعيفة حيث م تبلغ  % 9من ملة امبالغ الواجب استخاصها.
وطبقا ما نصت عليه الفصول من  28إ  36مكرر من لة احاسبة العمومية يتو القابض البلدي القيام بإجراءات
التتبع قصد استخاص الديون امتخلدة بذمة امطالبن باأداء وامثقلة بدفاتر  .غر أنه تبن صوص امرحلة الرضائية
ضعف عدد اإعامات ال م توجيهها من قبل القابض البلدي ي شأن امعلوم على العقارات امب ية حيث م تتعد 605
إعاما من ملة  1786فصا مثقا (م ها  1683فصا مثقا وغر مستخلصا) أي ب سبة حوا . % 34كما م يتم
توجيه أي إعام ي خصوص امعلوم على اأراضي غر امب ية (عدد الفصول  838فصا م ها  804فصا مثقا وغر
مستخلصا).

وأفاد اسب بلدية فوسانة أنه نتيجة تردي الب ية التحتية بام طقة وضعف ا دمات امقدمة من قبل البلدية فإن أغلب
امواط ن جمون عن قبول ااعامات .كما أرجع غياب ااعامات ي خصوص امعلوم على اأراضي غر امب ية إ
عدم ذكر ع اوين امدي ن دول التحصيل ما يعيق عمليات التبليغ.
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فضا عن ذلك وخافا مقتضيات الفصل  28من لة احاسبة العمومية الذي نص على أن امدين ي تفع بأجل
يوما تسب ابتداء من تاريخ تبليغ اإعام لتسوية وضعيته وبانتهاء اأجل امذكور يتو احاسب تبليغ امدين الس د
الت فيذي لوحظ أن القابض البلدي اقتصر على توجيه اعامات إ امدي ن دون امرور إ امرحلة ا رية.
30

وي إطار إحكام متابعة استخاص الديون الراجعة للجماعات احلية وإضفاء ال جاعة امرجوة على أعمال التتبع نصت
امذكرة العامة عدد  3امؤرخة ي  08جانفي  2007على ملة من اإجراءات تتمثل با صوص ي التخلي عن تسجيل
عمليات ااستخاص ضمن جداول التحصيل وضرورة مسك جذاذات حول وضعية امطالبن باأداء تدون ها امعطيات
امتعلقة بامبالغ امستخلصة .وخافا لذلك لوحظ غياب آليات متابعة بالقباضة البلدية حيث ا يتم مسك جذاذات
بال سبة للمطالبن باأداء كما يتم تسجيل امعطيات امتعلقة بعمليات ااستخاص ام جزة ضمن جداول التحصيل.
ومن شأن التصرف على هذا ال حو أن يودي إ سقوط حق التتبع ي خصوص عديد الفصول امث ّقلة وغر
ص على سقوط الديون العموميّة
مستخلصة بالتّقادم عما بأحكام الفصل  36من لّة احاسبة العموميّة الذي ي ّ
غرة جانفي للس ة اموالية للس ة ال أصبحت خاها مستوجبة الدفع.
مضي مس س وات إبتداءا من ّ
بالتقادم ّ
تبن عدم تطبيق القابض البلدي طايا التأخر ام صوص عليها بالفصل  19من لة ا باية احلية
زيادة عن ذلك ّ
كل شهر تأخر تسب من الس ة اموالية امستوجب بع واها اأداء وذلك ي خصوص
واح ّددة ب سبة  %0,75عن ّ
امعلوم على العقارات امب ية وامعلوم على اأراضي غر امب ية.
كما لوحظ ي خصوص امعاليم بع وان كراء العقارات ضعف نسبة اإستخاص ي هذا اجال حيث م تتجاوز
 .%20,60فامداخيل امثقلة هذا الع وان تبلغ 182.705,819د ي حن م يستخلص م ها سوى  37.603,657د.
وفضا عن ذلك وخافا مقتضيات امذكرة العامة عدد  33لس ة  2009حول سن مردود كراء العقارات الراجعة
للجماعات احلية ال نصت على ضرورة ا اذ إجراء ااستخاص ا ري من قبل القابض البلدي لكل دين من الديون
امتخلدة هذا الع وان وذلك بالت سيق مع مصاح ا ماعة احلية امع ية م يتول قابض البلدية القيام بإجراءات
اإستخاص ا ري سوى ي  4م اسبات هذا ا صوص.

-3التصرف في اأماك البلدية
أتاح م شور وزير الداخلية عدد  6لس ة  1999حول تسويغ احات ذات الصبغة التجارية والص اعية أو السك ية
إمكانية الرفيع ي معن الكراء للمحات التجارية والص اعية ي حدود  %10س ويا إا أن البلدية م رص على مراجعة
معي ات كراء  48ا ي حدود ال سبة امذكورة حيث م اإكتفاء ب سبة ترفيع ي حدود  %5س ويا.
وي خصوص استلزام اأماك البلدية تقتضي كراس الشروط العام ال موذجي امتعلق بلزمة اأسواق وكراس الشروط
ا اص بلزمة " السوق الفاحية وآم ة الدواب" امصادق عليها من قبل سلطة اإشراف ي  26سبتمر  2016للمشاركة
ي لزمة اأسواق تقدم امشارك لشهادة سارية امفعول ي ااخراط بالص دوق الوط للضمان ااجتماعي .وخافا هذ
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تبن أ ّن بلدية فوسانة أس دت لزمة " السوق الفاحية وآم ة الدواب" لس ة
امقتضيات ّ
أحد امستلزمن بامراك ة دون أن يق ّدم شهادة ي ااخراط بالص دوق الوط للضمان ااجتماعي.

2017

مبلغ

322,5

أ.د إ

وفضا عن ذلك وخافا مقتضيات كراس الشروط ال موذجي ا اص باأسواق البلدية تبن أن البلدية ا تقوم مطالبة
امستلزمن بتقدم قوائم مفصلة ي امقابيض الشهرية .وا تسمح هذ الوضعية مراقبة مدى تقيد امستلزمن بتطبيق
امعاليم احددة بكراسات الشروط .كما ا مكن من تقييم امداخيل الس وية لكل سوق وال مكن اعتمادها كأسعار
افتتاحية ي الس ة القادمة.

 .IIالرقابة على النفقات
-1نفقات العنوان اأول والثاني واستهاك ااعتمادات
بلغت نفقات الع وان اأول لبلدية فوسانة  910.054,259د س ة  2017م ها  710.516,763د نفقات التأجر
التدخل العمومي ما يعادل نسب على
العمومي و  108.156,527د نفقات وسائل امصاح و 37.112,840د نفقات ّ
التوا  % 78,07و  % 11,88و  % 4,08من موع نفقات الع وان اأول .ويتضح من خال هذا التوزيع أن كتلة
اأجور ببلدية فوسانة اوزت امعيار امرجعي احدد من قبل ص دوق القروض ومساعدة ا ماعات احلية بـ  % 55من
صلت س ة  2017على مبلغ ما من الدولة بقيمة
موع نفقات الع وان اأول .ويذكر أن بلدية فوسانة ّ
 175.000,000د بع وان "م حة تسير".
أما نفقات الع وان الثا فقد بلغت  370.081,870د استأثرت م ها نفقات ااستثمارات امباشرة ب سبة
وقد ق ّدرت ااعتمادات ال هائية امخصصة ل فقات هذ البلدية بع وان تصرف س ة  2017حوا  1,920م.د ي حن م
تتع ّد قيمة ااعتمادات ا ملية امستهلكة  1,280م.د ما يعادل نسبة استهاك ي حدود .% 66,65
.%100

وقد لوحظ ضعف نسب استهاك ااعتمادات بع ّدة فصول خاصة بالع وان الثا  .يذكر من ذلك الفصول امتعلقة
ب فقات ااستثمارات امباشرة  06.604و 06.605و 06.617وكذلك الفصان  02.202 02.201من الع وان اأول
امتعلقن ب فقات تسير امصاح العمومية واستغال وصيانة التجهيزات العمومية حيث م تتجاوز نسب استهاك
سجلت بعض الفصول اأخرى نسبة استهاك .% 0
اعتمادات بعض الفصول  % 38فيما ّ
-2عقد النفقات وتأديتها
مبدأ الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العموميةوفق مقتضيات لة احاسبة العمومية واأمر عدد  2878لس ة  2012امؤرخ ي  19نوفمر  2012امتعلق مراقبة
تبن صوص
امصاريف العمومية ضع عقد نفقات البلديات إ التأشرة امسبقة مراقب امصاريف العمومية .غر أنّه ّ
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نفقات بلدية فوسانة لس ة  2017عدم إرفاق وثائق الصرف الواردة على الدائرة ي م اسبتن بالوثيقة ال تثبت ا صول
على تأشرة مراقب امصاريف العمومية.
خاص المزودينالتصرف
طبق مقتضيات اأمر عدد  564لس ة  2004امؤرخ ي  9مارس  2004امتعلّق بضبط طرق خاص نفقات ّ
يتم صرف ااعتمادات امرمة ميزانية البلدية بع وان ااتصاات واستهاك اماء والكهرباء والغاز والوقود واأدوية على
أساس الفواتر ال ددها امزودون امع يون ويقع الدفع وجوبا ي مدة ا تتجاوز  45يوما من تاريخ استام الفواتر .غر
أنه لوحظ أن البلدية م تتقيد ي بعض ام اسبات هذ اآجال و اوزت مدة التأخر ي ا اص أحيانا  3أشهر.

 خاص المتعاملين مع البلديةلوحظ ي خصوص خاص امتعاملن مع البلدية ي مستحقاهم أن احاسب م يتول أحيانا احرام آجال الصرف
القانونيّة احددة بعشرة أيام كما تؤكد على ذلك امذكرة العامة عدد  48الصادرة عن اإدارة العامة للمحاسبة العمومية
بتاريخ  17ماي  1999حول صرف ال فقات العمومية إ مستحقيها .وتراوحت مدة التأخر ي خاص بعض امزودين
بن  03أيام و 22يوما .يذكر من ذلك خاص ال فقات موضوع اأوامر بالصرف عدد  30بتاريخ 2017-11-10
وعدد 6بتاريخ  2017-05-03وعدد 03بتاريخ  2017-04-03وعدد  01بتاريخ  2017-03-10وعدد  01بتاريخ -16
 2017-11وعدد  05بتاريخ .2017-12-08
 إثبات الضرورة بالنسبة للنفقات المعقودة بعد تاريخ  15ديسمبروفق مقتضيات الفصل  90من لة احاسبة العمومية فإنه ا وز عقد مصاريف عادية لس ة مالية ما بعد تاريخ
ديسمر من نفس الس ة إا ع د الضرورة الواجب اثباها .وخافا لذلك تولت البلدية ي ثاث حاات عقد نفقات تعلقت
15

بتعهد وصيانة وسائل ال قل واقت اء خراطيش إبادة الكاب السائبة بعد تاريخ  15ديسمر دون وجود إثبات للضرورة كما
يشرطه الفصل  90من لة احاسبة العموميّة .يذكر من ذلك ال فقات موضوع طلبات التزود عدد  51بتاريخ 2016-12-31
وعدد  40بتاريخ  2017-12-22وعدد  50بتاريخ .2017-12-23

التنصيصات الوجوبية على الفواتيراقتضى الفصل  94من لة احاسبة العمومية أن يتم رير مست دات التصفية حسب الصيغ امقررة بالراتيب ا ارية
وأوجب الفصل  18من لة اأداء على القيمة امضافة والتعليمات العامة عدد  2الصادرة عن وزارة امالية بتاريخ 5
نوفمر  1996وامتعلقة بقائمة الوثائق امثبتة لل فقات العمومية تضمن مست دات التصفية كالفواتر والكشوفات
وامذكرات ملة من الت صيصات الضرورية .غر أنه لوحظ ي عديد ا اات افتقار الفواتر امصاحبة لأوامر بالصرف
لبعض البيانات الوجوبية على غرار امعرف ا بائي للمزود أو رقم بطاقة التعريف الوط ية ومراجع طلبات التزود.

9

التنصيص على العدد المنجمي لوسائل النقلونص الفصل  41من لة احاسبة العمومية على أنّه " ا تصرف ال فقات إا مستحقيها وذلك بعد إثبات
إستحقاقهم ها وإثبات قيامهم بالعمل امطلوب م هم " .كما أوجبت مذكرة التعليمات العامة عدد  02لس ة 1996
ضرورة بيان العدد ام جمي للسيارات على الفواتر ع د التصليح أو إقت اء قطع غيار وذلك كوسيلة إثبات للعمل ام جز.
ولوحظ ي هذا ا صوص أنه ا يتم ي بعض ا اات الت صيص بالفواتر على الرقم ام جمي لوسائل ال قل ام تفعة بقطع
الغيار أو ا اضعة لعمليات صيانة أو ام تفعة بالوقود وهو ما يعيق عملية مراقبة هذا ال وع من امصاريف .ويذكر ي هذا
الصدد اأمر بالصرف عدد  16بتاريخ  2017-06-15والفاتورة امصاحبة له عدد  0617بتاريخ  2017-06-15مبلغ
 850,000د واأمر بالصرف عدد  11بتاريخ  2017-06-07والفاتورة امصاحبة له بتاريخ  2017-05-19مبلغ
 436,600د واأمر بالصرف عدد  42بتاريخ  2017-06-09والفاتورة امصاحبة له عدد  119بتاريخ 2017-06-08
مبلغ  3.093,878د واأمر بالصرف عدد  10بتاريخ  2017-06-07والفاتورة امصاحبة له عدد  170525بتاريخ -10
 2017-05مبلغ 11.561,400د واأمر بالصرف عدد  23بتاريخ  2017-09-15والفاتورة امصاحبة له عدد 2017
بتاريخ  2017-09-11مبلغ 1.670,000د واأمر بالصرف عدد  29بتاريخ  2017-10-30والفاتورة امصاحبة له عدد 7
بتاريخ  2017-10-30مبلغ  607,000د .وقد أفاد اسب بلدية فوسانة أنه م تدارك هذا ااخال ي تصرف س ة

.2018

 احترام مبدأ السنوبةوفق مبدأ الس وية ام صوص عليه بالفصل  89من لة احاسبة العمومية يتم ميل ال فقات امعقودة على ااعتمادات
ال يتم رصدها بع وان ميزانية الس ة ا ارية .ومن نتائج عدم التقيد هذا امبدأ تزايد امديونية وتثقيل ميزانية الس ة اموالية
ب فقات تعود إ تصرف سابق .وقد تبن أن ملة نفقات الفقرة  80من الفصل  02.201امتعلقة بتسديد امتخلدات
بلغت  10.572,240د ما مثل نسبة  % 10,43من ملة نفقات الفصل سالف الذكر امخصص ل فقات تسير امصاح
العمومية.
 جرد اأماك المنقولةخافا مقتضيات لة احاسبة العمومية م تتول البلدية ي موف س ة  2017إجراء ا رد الس وي للم قوات ومن شأن
التغافل عن هذا اإجراء أن ا يضمن توفر ا ماية الازمة أماك البلدية ام قولة.
نصت على وجوب تسجيل
ؤرخة ي  02أوت  1975ال ّ
وخافا مقتضيات التعليمات العامة عدد  75-186ام ّ
تبن أ ّن مصاح
امشريات القابلة للجرد بالدفر امعد للغرض مع تسجيل الرقم امس د للمواد امع ية على فاتورة الشراء ّ
البلدية م تتقيد دوما هذ الراتيب حيث لوحظ أن بعض الفواتر ا تتضمن أرقام جرد للمواد ال م اقت اءها .يذكر من
ذلك التجهيزات امدرجة بالفاتورة عدد  2017/06بتاريخ  2017-05-05مبلغ  3.301,000د امرفقة باأمر بالصرف
عدد  08بتاريخ .2017-05-16
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 سقوط ديون بالتقادموفق الفصل  46من لة احاسبة العمومية تسقط بالتقادم وترجع هائيا لفائدة الدولة أو امؤسسات العمومية أو
ا ماعات احلية ميع الديون ال م يتم تسديدها ي غضون اأربع س وات اموالية للس ة العائدة إليها تلك الديون.
وطبق الفصل  50من نفس اجلة ا وز للسلط اإدارية عدم التمسك بسقوط ا ق بالتقادم لفائدة الدولة أو
امؤسسات العمومية أو ا ماعات احلية .وخافا هذ امقتضيات لوحظ أن قابض بلدية فوسانة تو بتاريخ
 2017/06/09تأدية نفقة تعود إ س ة  2010بقيمة  3500,000د (الفاتورة عدد  2010/01بتاريخ 2010/02/22
امرفقة باأمر بالصرف عدد  17بتاريخ  .) 2017/06/15ول ن أفاد اسب بلدية فوسانة ي إجابته بأن امزود امع

باأمر قد أمضى اتفاقا مع البلدية حول هذا الدين س ة  2012فإن ااعراف بالدين من قبل البلدية عمل قاطع للتقادم.
ويبدأ سريان آجال التقادم من الس ة اموالية لس ة ااعراف بالدين أي ابتداءا من س ة  .2013وباعتبار مرور أكثر من
4س وات فإن الدين امع يكون قد سقط بالتقادم ب هاية س ة .2016
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 مبدأ الحص ل ع ى الت شيرة المسب لمراق

المص ريف ال م مي فإن ت جد ت دا

ضمن اأمر ب لصرف اأ لى (أ ل قسط الش ر اأ ل في الت جير) مع ال
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إجم لي يت إرف ق

أنه ا يمكن المص دق ع ى

اإذن ب لدفع ضمن المنظ م اإعامي ("أد ") م ل يت الت شير ع ي من طرف مراق
أم في خص ص مبدأ الحص ل ع ى الت شيرة المسب
المتخ ّدا

تج ه م سس

اأمث

قبل ع د الن

المص ريف.

المراف

ل  ،فن

عم مي أخرى المنص ص ع ي بت ريرك  ،يت التنصيص ع ى اقتراح الت د

ج ب لسن اإصدار التي يت ّ في الصرف .أم السن ال ئد ل ال ّدين ف ي سن ع د الن
 ب لنسب أج ل صرف الن
بـ(

 ،عد احترا المح س أج ل الصرف ال ن ني المح ّددة

أي ) فإن ت د لت خير ر د اأمر ب لصرف ،أحي ن عند ر د خط ترجع ل ب دي إصاح

 التنصيص
ت الس

ال ج بي ع ى ال اتير:
ع ى ب ض التنصيص

أحي ن

ج د مز ّ دين غير خ ض ين لاداء ع ي ال يم المض ف

التنصيص ع ى ال دد المنجمي ل س ئل الن ل:
إليه من خال ت ريرك بت ريخ

كنت قد أشر

المنجمي ل س ئل الن ل قد ت إعتم د هذه التنصيص

/

لضر رة التنصيص ع ى ال دد

/
خال حس بي

.
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/

/

محضر إ ّت

ت د إلى سن
المرف

ب يم

ب أمر ب لصرف عدد

بينه بين الب دي بت ريخ

/

.
بت ريخ

/
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(ال ت رة عدد

.
/

/

/

بت ريخ

) فإنّ الم ني ب أمر ع د

ت ّ إرس ل نسخ مراف لأمر ب لصرف.

