الغرفة الجهوية بجندوبة

التقرير النهائي المتعلق بالرق ابة المالية على بلدية غار الدماء
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
ّ
(تصرف )2017
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بلدية غارالدماء
أحدثت بلدية غار الدماء في ما يلي (البلدية) بمقتض ى المر العلي املؤرخ في  20نوفمبر  .1905وتم
بمقتض ى المر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات ،ضم 9
عمادات للمنطقة البلدية بغار الدماء ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي  50793نسمة ومساحة املنطقة
البلدية  379,3كم مربع وذلك حسب التنظيم البلدي املعد من قبل وزارة الشؤون املحلية في ماي .2016
وتولت الدائرة في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية النظر في الوضعية املالية
للبلدية لسنة  2017والتحقق من مدى التزامها بمختلف النصوص القانونية واإلجراءات الترتيبية
بمناسبة احقاق مواردها وتنفيذ نفقاتها.
وتم تقديم الحساب املالي لسنة  2017والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة
املحاسبات بجندوبة بتاريخ  24جويلية  2018أي قبل التاريخ القص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة
املوافق ليوم  31جويلية  2018املحدد بالفصل  11من المر عدد  218لسنة  1971املؤرخ في  29ماي
 1971املتعلق بسير دائرة املحاسبات.
وتوفرت بالحساب املالي املذكور مجمل شروط التهيئة املستوجبة واملتمثلة في صحة تسمية املركز
املحاسبي والرمز اإلعالمي وسنة التصرف وتقديم وثيقة حساب أصلية تتضمن ختم وإمضاء املحاسب
وآمر الصرف وعدم انقطاع فترات تصرف املحاسبين املتعاقبين على املركز املحاسبي إضافة الى عدم
وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها ،إال أنه تبين في ما يتعلق بالوثائق املؤيدة للحساب املالي
عدم التأشير على قرارات تنقيح امليزانية (وثيقة عدد  )6من قبل سلطة اإلشراف وذلك خالفا ملقتضيات
الفصل ( 21جديد) من القانون الساس ي عدد  65لسنة  2007املتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35
لسنة  1975املؤرخ في  14ماي  1975املتعلق بالقانون الساس ي مليزانية الجماعات العمومية املحلية .كما
تبين أن الجدول امللخص للوثائق املثبتة لتحويل االعتمادات (وثيقة عدد  )7لم يتم إرفاقه بقرارات تحويل
االعتمادات داخل امليزانية والبالغ عددها  4وذلك خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  19الصادرة عن
اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بتاريخ  19فيفري .2009
وشملت العمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة
فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب
بلديات" والعمال امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.
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وباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص أفضت العمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في
عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية  2017من شأنها أن تمس بمصداقية البيانات املضمنة
بالحساب املالي .كما أنها خلصت إلى الوقوف على مالحظات تعلقت بتعبئة املوارد وبتنفيذ النفقات .علما
أن كل من البلدية وقابض املالية محتسب البلدية توليا الرد على املالحظات الولية التي تم توجيهها إليهما
في الغرض.
الجزء األول :الرقابة على املوارد
 -1هيكلة املوارد
أ -موارد العنوان األول
بلغت موارد العنوان الول للبلدية خالل سنة  2017ما جملته  2.080.023,486دينار .وهي تتكون
من املداخيل الجبائية االعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية.
وبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية فهي تتأتى أساسا من املعاليم املوظفة على العقارات
والنشطة ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومن مداخيل املوجبات
والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات .وبلغت هذه املداخيل سنة  2017ما جملته
 769.410,308دينار .ويبرز الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل:
أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية

ّ
املعاليم املوظفة
على العقارات واألنشطة

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي
واستلزام املر افق العمومية فيه
معاليم املوجبات والرخص اإلدارية
ومعاليم مقابل إسداء خدمات
املجموع

املعاليم
املعلوم على العقارات املبنية
املعلوم على الراض ي
غير املبنية
معاليم أخرى
مجموع املعاليم املوظفة
على العقارات واألنشطة
مداخيل االسواق املستلزمة
مداخيل أخرى
مجموع مداخيل
إشغال امللك العمومي
مجموع معاليم
املوجبات والرخص
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املبلغ (بالدينار)

النسبة ()%

38.241,267

4,97

12.422,239

1,62

229.471,427

29,82

280.134,933

36,41

264.150,000

34,33

33.368,425

4,34

297.518,425

38,67

191.756,950

24,92

769.410,308

100

وتمثل "مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه" أهم عناصر
املداخيل الجبائية االعتيادية .ويبرز الجدول املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها:
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املر افق العمومية
مداخيل السواق املستلزمة
املداخيل الخرى املتأتية من لزمة امللك البلدي
املداخيل الخرى املتأتية من االستغالل املباشر للملك البلدي
املجم ـ ــوع

املبلغ (بالدينار)

النسبة ()%

264.150,000
7.000,000

88,79
2,35

26.368,425

8,86

297.518,425

100

وتمثل املداخيل بعنوان مداخيل السواق املستلزمة أهم مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم
تحصيل  264.150,000دينار في سنة  2017أي ما يمثل  % 34,33من جملة املداخيل الجبائية االعتيادية
للبلدية .أما املداخيل املتأتية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على الراض ي غير املبنية ،فقد
بلغت على التوالي  38.241,267دينار و  12.422,239دينار أي ما يمثل تباعا  % 4,97و % 1,6من هذه
املداخيل.
وبلغت جملة مقابيض العنوان الول املنجزة  2.080.023,486دينار من جملة 5.060.571,709
دينار بعنوان املبالغ الواجب استخالصها أي بنسبة استخالص في حدود  % 41,10إال أنه تجدر اإلشارة إلى
تواضع نسب االستخالص املنجزة بعنوان املعاليم على العقارات والتي كانت في حدود  % 2,89بخصوص
املعلوم على الراض ي غير املبنية وفي حدود  % 1,90بخصوص املعلوم على العقارات املبنية.
ويبرز الجدول املوالي تفاصيل نسب االستخالص آنفة الذكر:
أصناف املداخيل

املبالغ الواجب استخالصها ()1
(بالدينار)

املقابيض املنجزة ()2
(بالدينار)

النسبة ()%
(100 * )1(/)2

املعلوم على العقارات املبنية

2.008.419,281

38.241,267

1,90

املعلوم على الراض ي غير املبنية
معاليم أخرى
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام
املرافق العمومية فيه
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل
إسداء خدمات

429.609,775
530.399,175

12.422,239
229.471,427

2,89
43,26

496.448,820

297.518,425

59,93

191.756,950

191.756,950

100

مداخيل أمالك البلدية االعتيادية

185.683,398

92.358,868

49,74

املداخيل املالية االعتيادية

1.218.254,310

1.218.254,310

100

مداخيل العنوان األول

5.060.571,709

2.080.023,486

41,10
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وتجدددر اإلشددارة إلددى تراجددع مؤشددر االسددتقالل املددالي 1للبلديددة الددذي بلددغ  % 48,35خددالل سددنة 2017
مقابددل  % 49,45خددالل سددنة  2016وهددو يبقددى دون الحددد الدنددى ملؤشددر االسددتقاللية املاليددة الددذي تددم ض دبطه
م ددن قب ددل ص ددندوق الق ددروض ومس دداعدة الجماع ددات املحلي ددة ف ددي ح دددود  % 70ودون مع دددل النس ددبة الوطني ددة
لالسددتقاللية املاليددة للبلددديات والبددالغ  % 65خددالل سددنة  2016وذلددك حسددب بيان دات وزارة الشددؤون املحليددة
والبيئة.
كمد د ددا بلد د ددغ مجمد د ددوع ديد د ددون البلديد د ددة فد د ددي مد د ددوفى سد د ددنة  2017مد د ددا قد د دددره  350.391,180ديند د ددار مقابد د ددل
 2.080.023,486دينددار كمجمددوع مددوارد العنددوان الول ،أي بنسددبة تددداين بلغددت  % 16,84وهددي تعتبددر نسددبة
مقبول ددة مقارن ددة بمع دددل نس ددب ت ددداين كاف ددة البل ددديات التونس ددية س ددنة  2016الب ددالغ  % 17,5ذل ددك حس ددب
بيانات وزارة الشؤون املحلية والبيئة.
ويبرز الجدول املوالي تفصيل ديون البلدية في موفى شهر ديسمبر :2017
ع/د
1
2

سنة الدين

املؤسسة الدائنة
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية

قيمة الدين بالدينار

2014

173.875,972

2015

176.515,208
350.391,180

املجموع

ب-موارد العنوان الثاني
بلغت موارد العنوان الثاني  905.984,302دينار وتوزعت بحساب  % 97,45بعنوان املوارد الذاتية
واملخصصة للتنمية و % 1,43بعنوان موارد االقتراض و % 1,12بعنوان املوارد املتأتية من االعتمادات
املحالة .ويبين الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني:
املبلغ (بالدينار)
882.929,178
12.918,148
10.136,976
905.984,302

الجزء
املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية
موارد االقتراض
املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني

النسبة
97,45
1,43
1,12
100

ويالحظ عدم تمكن البلدية من استقطاب اهتمام السلط املركزية قصد رصد اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع بنية أساسية واستثمارية باملنطقة البلدية.
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املوارد الذاتية  /موارد العنوان الول = (موارد العنوان الول – املناب من املال املشترك – منح ومساهمات الدولة في التسيير) /موارد العنوان الول.
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 -2تعبئة املوارد البلدية
 –1 –2تقديراملوارد
تمكنت البلدية من تحقيق نسب هامة في إنجاز امليزانية حيث بلغت  % 91,94بخصوص موارد
العنوان الول و % 100بخصوص موارد العنوان الثاني .ويرجع ذلك أساسا بخصوص موارد العنوان الول
إلى إدراج تقديرات منخفضة مقارنة بالطاقة الجبائية املتاحة لها .ومن ذلك لوحظ أن تقديرات امليزانية
بخصوص بعض املوارد على غرار املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على الراض ي غير املبنية ومداخيل
أمالك البلدية االعتيادية لم تتجاوز على التوالي  % 4,98و  % 3,49من املبالغ الواجب استخالصها
واملتمثلة في تثقيالت سنة  2017زائد البقايا لالستخالص في موفى سنة  2016بعنوان املعاليم املذكورة،
علما أن املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة تمثل  2 % 58,66من
مجموع املبالغ الواجب استخالصها بعنوان موارد العنوان الول.
ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يحد من مصداقية امليزانية كوثيقة مرجعية تمكن من
التعرف على القدرة الجبائية للبلدية .ويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب التقديرات واإلنجازات بخصوص
موارد العنوانين الول والثاني:
نسبة النقديرات
()2(/)1

املقابيض املنجزة
()3

نسبة إنجاز
التقديرات ()3(/)2( = )%

44,71

2.080.023,486

91,94

2.968.428,231

362.500,000

12,21

280.134,933

77,28

 -املعلوم على العقارات املبنية

2.008.419,281

100.000,000

4,98

38.241,267

38,24

 -املعلوم على الراض ي غير املبنية

429.609,775

15.000,000

3,49

12.422,239

82,81

62,44
120,98
66,78
101,28
117,24
96,19
100

297.518,425
191.756,950
92.358,868
1.218.254,310
905.984,302
882.929,178
10.136,976

95,97
82,65
74,48
98,73
85,29
100
100

البيان
مجموع موارد العنوان األول (بالدينار)
املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية
مداخيل المالك البلدية االعتيادية
املداخيل املالية االعتيادية
مجموع موارد العنوان الثاني (بالدينار)
املوارد الخاصة للبلدية
املوارد املتأتية من اإلعتمادات املحالة

املبالغ الواجب
استخالصها ()1

التقديرات
النهائية ()2

2.262.400,000 5.060.571,709

310.000,000
496.448,820
232.000,000
191.756,950
124.000,000
185.683,398
1.233.900,000 1.218.254,310
1.062.243,302 905.984,302
882.929,178
917.929,178
10.136,976
10.136,976

 2طريقة احتساب النسبة :املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة  /املبالغ الواجب استخالصها بعنوان موارد العنوان الول
(. 100 * )5.060.571,709 / 2.968.428,231
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 –2 –2مصداقية الحساب املالي
تم تسجيل خطأ في مستوى املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املوارد الخاصة للبلدية (الجزء
الثالث من العنوان الثاني) حيث تولى قابض املالية محتسب البلدية إدراج مبلغ قدره  917.929,178دينار
في الخانة املخصصة لجملة املبالغ الواجب استخالصها بعنوان الجزء الثالث املذكور في حين أن املبلغ
املحتسب من قبل الدائرة بخصوص مجموع املبالغ الواجب استخالصها بعنوان كافة فصول نفس الجزء
بلغ  882.929,178دينار .وأدى الخطأ املذكور إلى تسجيل القابض لبقايا استخالص بعنوان هذا الجزء
خالل سنة  2017قدرها  35.000,000دينار .علما أنه لم يتم إدراج أي مبلغ في الخانة املخصصة ملجموع
بقايا االستخالص املتعلقة بموارد العنوان الثاني.
وفي رده على التقرير الولي أفاد قابض املالية محتسب البلدية أن هذا الخطأ يعود إلى السهو عن
إصالح مجموع جملة الجزء الثالث من العنوان الثاني للموارد وذلك عند نسخ جداول الحساب املالي
للبلدية.
 –3 –2إصدارقرارلضبط الثمن املرجعي للمتراملربع املبني
بناء على توصيات الدائرة الواردة بالتقارير املتعلقة بالرقابة املالية على البلدية بعنوان تصرف كل
من سنتي  2015و ،2016تولت البلدية تدارك اإلخالل املتعلق بعدم تحيين الثمن املرجعي للمتر املربع
املبني وفي هذا اإلطار تم إصدار القرار عدد  699بتاريخ  06مارس  2017والذي تولت بمقتضاه البلدية
ضبط الثمن املرجعي للمتر املربع املبني طبقا لألمر  1185لسنة  2007املؤرخ في  14ماي  2007والذي تم
اعتماده عند اعداد جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة  2017بتاريخ  20ديسمبر
.2017
 –4 –2التأخيرفي تثقيل جداول التحصيل
ينص الفصالن  1و 30من مجلة الجباية على أنه تستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة املعاليم
على العقارات املبنية والراض ي غير املبنية املوجودة في ذلك التاريخ ،كما اقتض ى منشور وزير الداخلية
والتنمية املحلية عدد  11بتاريخ  18أفريل  2006حول اإلحصاء العام للعقارات املبنية وغير املبنية
الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات املحلية للفترة  2016/2007على أن تتولى كل جماعة محلية إحالة
جداول التحصيل إلى قابض املالية خالل السبوع الول من شهر جانفي ومتابعة تثقيلها ،إال أنه لوحظ
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تسجيل تأخير هام في تثقيل جداول التحصيل الخاصة بسنة  2017فقد تم تثقيل الجداول املذكورة
بتاريخ  06مارس  2018أي بتأخير تجاوز السنة حيث بلغ  429يوما مقارنة بتاريخ غرة جانفي من نفس
السنة املنصوص عليه بالفصل الول من مجلة الجباية املحلية علما أن التأخير املسجل في تثقيل
الجداول املذكورة لم يتجاوز  19يوما خالل سنة  .2016ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:
جدول تحصيل

تاريخ اإلعداد من
ّ
البلدية
قبل

تاريخ اإلحالة من القباضة البلدية إلى

تاريخ تثقيل جدول

التأخيرمقارنة بأجل غرة جانفي

أمانة املال الجهوية

التحصيل

من كل سنة بحساب اليوم

املعلوم على العقارات املبنية

2017/12/20

2017/12/25

2018/03/06

429

املعلوم على الراض ي غير املبنية

2017/12/19

2017/12/25

2018/03/06

429

ويرجع ذلك أساسا إلى التأخير في إعداد جداول التحصيل من قبل البلدية مثلما هو مبين
بالجدول السابق .وهو ما ساهم في عدم تمكن قابض املالية محتسب البلدية خالل سنة  2017من إنجاز
أي عمل تتبع بعنوان استخالص املعاليم الراجعة لنفس السنة وهو ما من شأنه أن يؤثر على عمل عدول
الخزينة عند استخالص املعاليم على العقارات املبنية والراض ي غير املبنية بعنوان سنتي  2017و.2018
وأفادت البلدية في ردها بأن هذا التأخير يعود إلى النقص في عدد أعوان البلدية الذين تولوا إنجاز
عملية اإلحصاء امليداني للعقارات التابعة للمنطقة البلدية وإنجاز عملية تحصيل وتخزين املعطيات على
املنظومة املخصصة للغرض.
وتدعى البلدية إلى الحرص مستقبال على إعدادها في أنسب اآلجال التي تساعد على تثقيل الجداول
املذكورة دون تجاوز اآلجال القانونية.
 –5 –2ضعف نسب االستخالص
رغم اإلشارة صلب التقرير املتعلق بالرقابة املالية على البلدية بعنوان تصرف سنة  2016إلى
ضعف نسب استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على الراض ي غير املبنية بعنوان
نفس السنة والتي كانت على التوالي في حدود  % 3,36و  % 3,08فقد تواصل ضعف نسب استخالص
املعاليم املذكورة حيث لم تتجاوز خالل سنة  2017على التوالي  % 1,90و % 2,89وساهم في ذلك إنجاز
قابض املالية محتسب البلدية خالل سنة  2017لعمال تتبع الستخالص املعاليم الراجعة فقط للسنوات
 2016وما قبله نتيجة عدم تثقيل أي مبالغ بعنوان هذه املعاليم خالل سنة  .2017ويبرز الجدول املوالي
تفصيل النسب املذكورة:
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املعلوم

املبالغ الواجب

االستخالصات

نسبة االستخالص

نسبة االستخالص

استخالصها بالدينار()1

بالدينار()2

()1(/)2( )%

خالل سنة 2016

املعلوم على العقارات املبنية

2.008.419,281

38.241,267

1,90

3,36

املعلوم على الراض ي غير املبنية

429.609,775

12.422,239

2,89

3,08

ولئن لوحظ تراجع في قيمة البقايا لالستخالص بعنوان كل من املعلوم على العقارات املبنية
واملعلوم على الراض ي غير املبنية في موفى سنة  2017حيث بلغت على التوالي  1.970.178,014دينار
و 417.187,536دينار مقابل بقايا بلغت في موفى سنة  2016على التوالي  2.008.419,281دينار
و 429.609,775دينار ،إال أن ذلك يعود في الواقع إلى التأخير املذكور سابقا في تثقيل املعاليم الراجعة
لسنة  2017وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إثقال كاهل القباضة خالل سنة  2018بمعاليم سنتي 2017
و ،2018خاصة أمام ارتفاع قيمة كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على الراض ي غير املبنية
بعنوان سنة  2017والتي بلغت استنادا لجداول التحصيل بعنوان سنة  32017على التوالي 489.702,984
دينار و 50.030,737دينار .ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:
الجداول

قيمة املعلوم على العقارات

قيمة املعلوم على األراض ي

املبنية بالدينار

غيراملبنية بالدينار

جداول التحصيل الساس ي لسنة  2017لكل من العقارات املبنية وغير املبنية

476.120,748

47.241,905

جدول التحصيل للعقارات املبنية لسنة  2017التابعة للتحوير الترابي الجديد

2.900,640

-

10.681,596

2.788,832

489.702,984

50.030,737

جداول التحصيل اإلضافي لسنة ( 2017سداس ي  1و )2لكل من العقارات املبنية
وغير املبنية
املجموع

الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
-1

التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت نفقات العنوان الول  1.879.494,112دينار سنة  .2017وتمثل نفقات التأجير العمومي

ووسائل املصالح  % 91,14من مجموع هذه النفقات ،حيث استأثرت نفقات التأجير بنسبة % 50,17
ونفقات وسائل املصالح بنسبة  % 40,97من جملة نفقات العنوان الول.

3

تم اعتماد املبالغ املضمنة بجداول التحصيل نظرا لنه لم يتم تثقيل هذه املبالغ سوى بتاريخ  06مارس .2018
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ويبرز الجدول املوالي هيكلة نفقات العنوان الول:
البيان

الفصل

النفقات املنجزة
املبلغ (بالدينار)

النسبة %

العنوان األول  :نفقات العنوان األول
الجزء األول  :نفقات التصرف
القسم األول  :التأجيرالعمومي
01.100

املنح املخولة لعضاء املجلس البلدي

960.000

0,05

01.101

تأجير العوان القارين

862.595,150

45,90

تأجير العوان غير القارين

79.314,493

4,22

942.869,643

50,17

01.102
مجموع القسم األول
القسم الثاني :وسائل املصالح
02.201
02.202
مجموع القسم الثاني

نفقات تسيير املصالح العمومية املحلية

741.927,592

39,48

مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية

27.916,400

1,49

769.843,992

40,97

القسم الثالث  :التدخل العمومي
03.302

تدخالت في امليدان االجتماعي

23.951,571

1,27

03.303

تدخالت في ميدان التعليم والتكوين

4.752,911

0,25

03.305

تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

21.000,000

1.12

03.306

تدخالت في امليدان االقتصادي

32.400,000

1,72

التعاون مع الجماعات املحلية وهياكل أخرى

1.906,000

0,10

84.010,482

4,46

03.310
مجموع القسم الثالث
القسم الخامس  :فوائد الدين
05.500

فوائد الدين الداخلي

مجموع القسم الخامس
جملة نفقات العنوان األول (دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض)

82.769,995

4,40

82.769,995

4,40

1.879.494,112

100

أما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  427.089,460دينار وتتوزع هذه النفقات بين االستثمارات
املباشرة وتسديد أصل الدين في حدود على التوالي  258.700,094دينار و  168.389,366دينار أي بنسب
في حدود على التوالي  % 60,57و  % 39,43من مجموع نفقات العنوان الثاني.
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ويبرز الجدول املوالي هيكلة نفقات العنوان الثاني:
الفصل

النفقات املنجزة

البيان

املبلغ (بالدينار)

النسبة %

العنوان الثاني  :نفقات العنوان الثاني
القسم السادس  :اإلستثمارات املباشرة
06.600

الدراسات

8.750,796

2,05

06.605

البرامج والتجهيزات اإلعالمية

559,495

0,13

06.606

اقتناء معدات وتجهيزات

16.250,012

3,80

06.607

مصاريف اإلشهار واإلعالنات

1.474,457

0,35

06.610

اإلنارة

7.345,056

1,72

06.613

الطرقات واملسالك

43.532,336

10,19

06.616

بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة

180.787,942

42,33

258.700,094

60,57

مجموع القسم السادس
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
تسديد أصل الدين الداخلي

10.950

مجموع القسم العاشر
جملة نفقات العنوان الثاني (دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض)

168.389,366

39,43

168.389,366

39,43

427.089,460

100

وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوانين الول والثاني على التوالي  % 90,51و  % 82,31من
االعتمادات النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي:
املبلغ (بالدينار)

البيان
نفقات العنوان األول
االعتمادات النهائية

2.076.540,128

اإلنجازات

1.879.494,112
90,51

نسبة االنجاز ()%
نفقات العنوان الثاني
االعتمادات النهائية

1.248.103,174

اإلنجازات

1.027.335,305
82,31

نسبة االنجاز ()%
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املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول
مكن فحص الوثائق املثبتة لنفقات العنوان الول من الوقوف على املالحظات التالية:
 –1 –2التحميل الخاطئ للنفقات
ينص الفصل  136من مجلة املحاسبة العمومية على أنه يجب على املحاسب التثبت قبل تأدية

النفقة من صحة إدراجها بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة الفرعية الخاصة بها بحسب نوعها أو
موضوعها غير أنه لوحظ أن البلدية تولت تحميل نفقة تتعلق بإصالح عطب بخط داخلي من قبل شركة
تكنولوجيا االتصاالت واإلعالمية على تبويب خاطئ .ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:
التحميل املعتمد من البلدية
الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

02201

0004

001

اإلتصالت الهاتفية

الفاتورة

التحميل الصحيح

األمربالصرف

العدد

التاريخ

العدد

التاريخ

املبلغ (د)

املوضوع

الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

63

2017/05/25

30

2017/07/03

106,200

اصالح عطب
بخط داخلي

02201

0010

001

اإلعتناء بالبناءات

وأفادت البلدية في ردها بأنه هذا الخطأ غير مقصود وتعهدت بالعمل مستقبال على تفادي ذلك.
 –2 –2خالص املزودين العموميين
خالفا ملقتضيات المر عدد  564لسنة  2004املؤرخ في  9مارس  2004واملتعلق بضبط طرق
خالص نفقات التصرف الذي نص على ضرورة دفع املبالغ املستحقة لفائدة املزودين العموميين في أجل
أقصاه  45يوما من تاريخ استالم الفواتير ،لوحظ أن البلدية لم تحرص على احترام اآلجال املذكورة
بخصوص خالص مستحقات بعض املزودين العموميين على غرار الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه
والشركة الوطنية لالتصاالت "اتصاالت تونس" والشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك رغم اإلشارة إلى
هذا اإلخالل صلب التقارير املتعلقة بالرقابة املالية على البلدية بعنوان تصرف سنتي  2015و.2016
ويعود سبب هذا التأخير حسب ما أفادت به البلدية في ردها بعدم توفر السيولة الالزمة للخالص .وتراوح
التأخير املسجل في الغرض بين  26و 170يوما.
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 –3 –2عدم احترام آجال تمتيع العملة بلباس العمل
خالفا ملقتضيات الفصل  6من المر  2509لسنة  1998املؤرخ في  18ديسمبر  1998واملتعلق
بضبط النظام الساس ي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية والذي ينص على أن تمنح اإلدارة لعملتها لباس العمل في غرة ماي من كل عام ،تبين أن
البلدية لم تتول تسليم لباس العمل للمنتفعين من عملتها والبالغ عددهم  47إال بتاريخ  13جوان 2017
أي بتأخير بلغ  43يوما ،علما أنه تمت اإلشارة إلى نفس اإلخالل صلب التقرير املتعلق بالرقابة املالية على
البلدية بعنوان تصرف سنة .2016
وأفادت البلدية في ردها بأن التأخير في تسليم لباس العمل يعود أساسا إلى النقص في العوان
وتعهدت بتفادي هذا اإلخالل في املستقبل.
 –4 –2التأخيرفي صرف مستحقات املزودين من قبل املحاسب
خالفا لحكام املذكرة العامة الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص عدد
 48املؤرخة في  17ماي  1999والتي ضبطت أجل عشرة أيام كأجل أقص ى لصرف النفقات العمومية إلى
مستحقيها ،تم تسجيل تأخير من طرف قابض املالية محتسب البلدية في صرف النفقات ملستحقيها تراوح
بين يوم واحد و 102يوما ،علما أنه تمت اإلشارة إلى نفس اإلخالل صلب التقارير املتعلقة بالرقابة املالية
على البلدية بعنوان تصرف سنتي  2015و.2016
وفي رده على التقرير الولي تعهد قابض املالية محتسب البلدية بعدم التأخير مستقبال في صرف
مستحقات املزودين واحترام الجل الترتيبي املذكور.
 –5 –2حسابية عقد النفقات
لوحظ عدم حرص البلدية على إلغاء التعهدات بخصوص النفقات التي لم يتم إصدار أوامر
صرف في شأنها وذلك خالفا للفصل  14من المر عدد  2878لسنة  2012املؤرخ في  19نوفمبر 2012
املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية الذي نص على أنه "إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد
بها من قبل ،فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في املبلغ املعني ثم يتم عرضه على تأشيرة
مصالح مراقبة املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات واملراجع الالزمة" .ونتج عن ذلك عدم تطابق
بين املبالغ املتعهد بها واملبالغ املأذون بصرفها بخصوص بعض بنود النفقات .وبلغ الفارق بخصوص
13

نفقات العنوان الول مبلغا قدره  24.346,594دينار .ومن شأن التصرف على هذا النحو أن ال يسمح
ملصالح مراقبة املصاريف العمومية بتحيين حسابية البلدية وأن ال يضمن تطابق الحسابيات التي يمسكها
آمر الصرف ومصلحة مراقبة املصاريف العمومية وقابض املالية محتسب البلدية.
-3

املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني
لوحظ تراجع في استهالك اعتمادات العنوان الثاني املرسمة بميزانية البلدية خالل تصرف 2017

حيث بلغت نسبة االستهالك  % 34,22وذلك مقابل  % 58,50خالل تصرف  .2016ويبرز الجدول املوالي
نسب استهالك اعتمادات العنوان الثاني خالل سنة  2017حسب القسم:
البيان

القسم

االعتمادات النهائية بالدينار

املصاريف املأمور بها بالدينار

نسبة االستهالك )(%

6

االستثمارات املباشرة

1.057.851,413

258.700,094

24,45

10

تسديد أصل الدين

180.114,785

168.389,366

93,49

11

النفقات املسددة من االعتمادات املحالة 10.136,976

0

0

427.089,460

34,22

املجموع

1.248.103,174

وساهم في تراجع استهالك اعتمادات العنوان الثاني خالل سنة  2017عدم تقدير البلدية
لحاجياتها بالدقة الالزمة حيث تبين فضال عن ضعف نسب استهالك بعض فصول قسم االستثمارات
املباشرة أن البلدية لم تتول إنجاز أي نفقة بعنوان بعض الفصول الخرى رغم رصد اعتمادات لها في
الغرض وذلك على غرار "اقتناء وسائل النقل" و"أشغال التهيئة والتهذيب" و"املساحات الخضراء ومداخل
املدن" .ويبرز ذلك من خالل الجدول املوالي:
البيان

الفصل

االعتمادات النهائية بالدينار

املصاريف املأمور بها بالدينار

نسبة االستهالك )(%

06.600

الدراسات

58.367,308

8.750,796

14,99

06.606

معدات وتجهيزات

119.274,483

16.250,012

13,62

06.608

اقتناء وسائل النقل

40.000,000

0

0

06.613

الطرقات واملسالك

336.441,733

43.532,336

12,94

06.614

التهيئة والتهذيب

1.595,085

0

0

06.615

املساحات الخضراء ومداخل املدن

2.000,000

0

0
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كما تم الوقوف على تنقيح امليزانية بالزيادة بعنوان بعض الفصول على غرار "الدراسات"
و"اإلنارة" و"الطرقات واملسالك" و"بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة
والطفولة" ،وذلك دون أن يتم استهالك االعتمادات املحولة وهو ما ساهم في ارتفاع نسب االعتمادات غير
املستعملة بخصوصها والتي تراوحت بين  % 55,77و  . % 91,48ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:
قيمة الزيادة
بالدينار
()1( – )2

املبلغ بالدينار
()3

النسبة
))2( / )3( = (%

 06.600الدراسات

37.367,308

58.367,308

21.000,000

49.616,512

85

 06.610اإلنارة

16.179,296

86.179,296

70.000,000

78.834,240

91,48

 06.613الطرقات واملسالك

89.226,313

336.441,733

247.215,420

292.909,397

87,06

 06.616بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية

278.739,402

408.739,402

130.000,000

227.951,460

55,77

الفصل

البيان

االعتمادات
املرسمة بامليزانية
بالدينار()1

االعتمادات
النهائية بالدينار
()2

اإلعتمادات غيراملستعملة
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