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وتبلغ  1967مارس  4املؤرخ ��  1967لسنة  69حدثت بلدية ساقية الدائر بمقت�ىى ألامر عدد أ

بتار�خ  2016لسنة  602عدد ا�ح�ومي وتّم توسعة املنطقة البلدية بمقت�ىى ألامر . هك 1610مساح��ا 

مساح��ا لتضّم منطقة البدارنة لتصبح املتعلق بتحو�ر ا�حدود ال��ابية لبعض البلديات  2016ماي  26

 .1مسكنا 15.195�سمة وعدد مساك��ا  54.000بلدية الو�بلغ عدد س�ان . هك 5000
 ألامر وذلك بمقت�ىى  2017-2011نيابات خصوصية خالل الف��ة  3ع�� البلدية  توقد تداول

واملتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات  2011جوان  2املؤرخ ��  2011لسنة  662عدد 

 2012أكتو�ر  11املؤرخ ��  2012لسنة  2366عدد ألامر �مقت�ىى و �ة التو�سية ر ب��اب ا�جمهو 

بتنقيح ألامر عدد  �نواملتعلق 2017فيفري  8املؤرخ ��  2017لسنة  201عدد �مقت�ىى ألامر ا�ح�ومي و 

ن 2018لسنة �مناسبة الانتخابات البلدية و  .املذ�ور  2011لسنة  662
ُ
 24مجلس بلدي يت�ون من  خبتأ

 . 2عضوا

ة وظيفّية وفقا للقرار البلدي عدد  20ويشتمل التنظيم الهيك�� للبلدّية 
ّ
 املؤرخ �� 79/2014خط

ق بضبط ا�خطط الوظيفّية ببلدّية  2014أوت  04
ّ
�  15ال تزال  ،ساقية الدائراملتعل

ّ
م��ا شاغرة إ�� مو�

 .شاغرة 76م��ا  خطة 165  3إلاطار �اكما تضم إلادارة البلدّية وفق قانو� .2017د�سم�� 

و�� إطار تنفيذ الاتفاقية امل��مة ب�ن ا�جمهور�ة التو�سية والبنك الدو�� لإل�شاء والتعم�� لتمو�ل 

لسنة  8يا��ا املنصوص عل��ا بالقانون عدد و�مقت�ىى صالح برنامج التنمية ا�حضر�ة وا�حوكمة املحلية

بالنصوص  وإتمامھ بات كما تم تنقيحھواملتعلق بتنظيم دائرة املحاس 1968مارس  8املؤرخ ��  1968

ت محكمة املحاسبات القيام بالرقابة املالية ع�� بلدية ساقية الالحقة
ّ
سنة  تصرف �عنوان الدائر ، تول

وتقييم مجهودها �� �عبئة املوارد املرخص لها �� استخالصها ومدى شرعية النفقات ال�ي قامت  2017

 نوفم��  ي وقد شملت أعمال الرقابة فحوصات مستندية وز�ارات ميدانية أنجزت خالل شهر . بتأدي��ا

قت أساسا بإجراءات إعداد امل��ا 2018 ود�سم��
ّ
نية وأفضت إ�� الوقوف ع�� عدد من النقائص �عل

 .وتقديم ا�حسابات و�تحصيل املوارد و�إنجاز النفقات

ولم  2018د�سم��  12 بتار�خ 357/2018 وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد

 .2018د�سم��  27تجب البلدية ع�� هذا التقر�ر إ�� تار�خ 

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

 1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2017لسنة ساقية الدائر تّم إعداد م��انية بلدية 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وقرار وز�ر الداخلية  1975ماي  14املؤرخ �� 

املتعلق بضبط صيغة وتبو�ب م��انيات  2008مارس  31والتنمية املحلية ووز�ر املالية املؤرخ �� 

                                                           
 .2018نوفم��  6املعطيات املستقاة من الاستبيان املعد من قبل محكمة املحاسبات الذي أجابت عليھ البلدية بتار�خ  حسب 1
 .2018جوان  12بتار�خ  357قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  2
  .2017أكتو�ر  23املصادق عليھ بتار�خ  3
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سلطة  وصادقت عل��ا، 2016جو�لية  29� شأن امل��انية بتار�خ � ةالبلدي توتداول. ا�جماعات املحلية

والتداول �� شأ��ا ضمن الدورة  2017كما تم ختم م��انية سنة . 2016د�سم��  12إلاشراف بتار�خ 

ت سلطة إلاشراف املصادقة عليھ بتار�خ   2018ماي  11العادية للمجلس املنعقدة بتار�خ 
ّ
جوان  8وتول

 .من نفس الّسنة

ر 
ّ

أم�ن املال ا�جهوي ع�� العمليات ا�حسابية قبضا وصرفا املنجزة من قبل املحاسب  وأش

والوثائق  للبلدّية املا�� ا�حسابتقديم  تّم و . دون تأر�خ تأش��تھ العمومي شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ

للسنة ال�ي  جو�لية من السنة املوالية 31، أي قبل انقضاء أجل 2018 أفر�ل 20 املدعمة لھ بتار�خ

، وهو مضّمن 19714لسنة  218من ألامر عدد  11ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات املنصوص عليھ بالفصل 

 .2018/23تحت عدد  املحكمةبكتابة 

II-  قابة ع�� املواردالر 

 تحليل املوارد - أ

د مقابيض العنوان .م 3,893م��ا  د.م 6,643 ما جملتھ 2017بلغت مقابيض البلدّية خالل سنة 

 . مقابيض العنوان الثا�ي د.م 2,750ألاّول و

نتيجة  2016مقارنة �سنة  %4,22بنسبة  2017موارد م��انّية البلدّية لسنة  مجموع وانخفض

أما مقارنة . %5,10وارتفاع موارد العنوان الثا�ي بنسبة   %7,75انخفاض موارد العنوان ألاول بنسبة 

ه ارتفاع موارد العنوان مردّ  % 2,83 بنسبةمجموع موارد م��انية البلدية انخفاضا  فقد شهد 2015�سنة 

  .%10,73مقابل تقهقر مواردها من العنوان الثا�ي بنسبة   %1ألاول بنسبة لم تتجاوز 

 موارد العنوان ألاول  -1

مقابل  د.م 3,893ما مجموعھ  2017خالل سنة للبلدية املحققة بلغت موارد العنوان ألاّول 

مداخيل  ب�ن 2017�عنوان سنة وارد هذه املتتوّزع و  .2015سنة  د.م 4,220و 2016سنة  د.م 3,855

 . د.م 1,087بمبلغ  غ�� جبائية اعتيادية أخرى و د .م 2,806بقيمة جبائية اعتيادية 

ع�� التوا�� إ��  2017-2015ال�ي ارتفعت خالل الف��ة  ،املداخيل ا�جبائية الاعتيادية وتتضمن

فة ع�� العقارات وألا�شطة  د،.م 2,806د و.م 2,333د و.م 2,591
ّ
إشغال امللك  ومداخيلاملعاليم املوظ

املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم مداخيل  إضافة إ��العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ 

 .مقابل إسداء خدمات

املبالغ املتأتية  فإن 2017و 2016تطورا ب�ن سن�ي عموما ل�ن عرفت مجموع فصول هذا ا�جزء و 

 .د.م 0,083إ��  د.م 0,156من  انخفاضاشهدت  ا�جماعات املحليةمن صندوق التعاون ب�ن 

سنة  املداخيل ا�جبائية الاعتيادية من %78,8بنسبة املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة واستأثرت 

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ ��   4

ّ
 .واملتعل



3 
 

املداخيل �عنوان املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنّية أهم مثلت  2017

  .2016سنة  د.م 1,413مقابل  د.م 1,898 حيث تم تحصيل  %67,6بنسبة  م��امورد 

 العقارات املبنية املعلوم ع�� �عنوان 2017سنة خالل املبالغ املستخلصة  ونتج عن تواضع

�عنوان  الاستخالص ارتفاع بقاياد .م 0,055و د.م 0,177ع�� التوا��  ال�ي لم تتجاوز وألارا�ىي غ�� املبنية 

د .م 0,478و د.م 1,551 ع�� التوا�� مقابلد .م 0,533و د.م 1,678إ�� ع�� التوا�� وما قبلها  2017 سنة

 .قبلها وما 2015 سنة�عنوان د .م 0,432و د.م 1,398ع�� التوا�� و وما قبلها  2016 سنة�عنوان 

متساك�ي  ضعف الو�� ا�جبائي لدى إ�� ويعكس هذا الارتفاع املتواصل لبقايا الاستخالص

ع�� تحصيل املوارد  املاليةاملنطقة عن القيام بواج��م ا�جبائي من جهة وعدم حرص البلدية والقباضة 

 .��ذا العنوان من جهة ثانية الس�� لتدارك ما فا��ا من استخالصاتب

 و  مداخیل أمالك البلدیة الاعتیادیة،ال�ي تت�ون من املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتياديةواصلت و 

 �� سنة د.م 1,629من  حيث تراجعت 2017-2015انخفاضها خالل الف��ة  ،املداخیل املالیة الاعتیادیة

املناب من املال نتيجة انخفاض خاصة  2017سنة  د.م 1,087ثم إ��  2016سنة  د.م 1,522إ��  2015

 .د.م 0,942ثم إ��  د.م 1,388إ��  د.م1,403من  املش��ك

مقارنة  د.أ 79,088إ��  2017خالل سنة مداخيل ألامالك البلدية الاعتيادية رغم ارتفاع قيمة و  

 90,017وال�ي بلغت قيم��ا  2015إ�� مستوى تلك املحققة سنة  فإ��ا لم ترتق) د.أ 70,671( 2016�سنة 

  .د.أ

 موارد العنوان الثا�ي -2

 3,081و د.م 2,617ع�� التوا��  2017- 2015مجموع موارد العنوان الثا�ي خالل السنوات  بلغ

 .د.م 2,750و د.م

 د.م 2,463بقيمة خّصصة للتنمية املوارد الذاتية وامل 2017لسنة موارد العنوان الثا�ي  وتتضّمن

 . د.م 0,021بقيمة واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة د .م  0,266بمبلغ وموارد الاق��اض 

فإن انخفاض  2017و 2016عتمادات املحالة ب�ن سن�ي د املتأتية من الا ورغم ارتفاع قيمة املوار 

أدى إ��  %1,31و %54,34 بنسبة ع�� التوا��نمية قيمة موارد الاق��اض واملوارد الذاتية املخصصة للت

 .انخفاض موارد العنوان الثا�ي خالل هذه الف��ة

وُيعزى انخفاض قيمة املوارد الذاتية املخصصة للتنمية خاصة إ�� تد�ي املبالغ املتأتیة من 

أي بنسبة  د.م 0,677إ��  د.م 1,437الفوائض غ�� املستعملة من العنوان ألاول للسنة ألاخ��ة من 

52,89% . 
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 الرقابة ع�� تحصيل املوارد  - ب

 �و�بإعداد جدعديد إلاخالالت ال�ي �علقت خاصة بلدية ساقية الدائر شاب تحصيل موارد 

 ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنيةع�� العقارات و�املعلوم ع�� املؤسسات املعاليم تحصيل 

 .والتصرف ف��ا البلدية و�األمالكو�معاليم إلاشهار 

قديرات -1
ّ
 تقييم إلانجازات مقارنة بالت

 إنجازنتيجة  %94,96التقديرات ب من العنوان ألاول مقارنةواردها بلغت �سبة تحقيق البلدية مل

ا�جبائية غ�� املداخيل وتلك املتعلقة ب %110,29 بنسبةداخيل ا�جبائية الاعتيادية املوارد املتعلقة بامل

 . % 69,88بنسبة الاعتيادية 

لم تتوصل  �اداخيل ا�جبائية الاعتيادية فإ��سبة إنجاز بخصوص املما حققتھ البلدية من ورغم 

 فيھ امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومیة إشغالمداخیل إ�� تحقيق املوارد املتعلقة ب

لم تتجاوز  ال�ياملقدرة بم��ان��ا  معالیم املوجبات والرخص الادار�ة ومعالیم مقابل اسداء خدماتو�

 .% 83,75و % 89,91�سبة إنجازها ع�� التوا�� 

 انخفاضخاصة إ��  ا�جبائية الاعتياديةغ�� املداخيل وُيعزى تد�ي �سبة تحقيق املوارد �عنوان 

لم ش��ك ال�ي ب من املال املاملنام�ي و مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تحقيق املوارد �عنوا�ي  �سب

 .% 67,29و  %67,35ع�� التوا��  تعّد ت

 من العنوان ألاول مقارنةواردها �سبة تحقيق البلدية مل تراجعتفقد  2016أما مقارنة �سنة 

 .%94,96إ��  %113,4�ا من تقديرا�ب

املوارد مقارنة باملبالغ الواجب استخالصها ضعيفة �عض من جهة أخرى �عت�� �سبة استخالص 

ومداخيل  غ�� املبنیة ألارا�ىيلمعلوم ع�� لو  لمعلوم ع�� العقارات املبنیةبالنسبة لحيث أ��ا لم تتعد 

املتعلقة ستخالص الا بقايا وهو ما أدى إ�� تراكم  %43,91و %9,36و %9,53�سبة  ع�� التوا�� ألامالك 

 2017د �� مو�� سنة .م 0,101ود .م 0,533ود .م 1,678بلغت ع�� التوا��  وال�يمن سنة ألخرى  ��ا

 . 2015مقارنة �سنة  %46,90و %23,95و %19,99 بنسبة ع�� التوا�� م�جلة بذلك ارتفعا

تحصيل بقايا  ا�حرص ع��وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية وقابض املالّية �ساقية الدائر إ�� 

رات واملعاي�� املعتمدة لضبط تقديرات امل��انّية بما 
ّ

الاستخالص املثّقلة وإدراج هذه ألاخ��ة ضمن املؤش

اتّية
ّ
 .يجعلها أك�� واقعّية، و�ما �ساهم �� الّرفع من موارد العنوان ألاّول خصوصا م��ا املوارد الذ
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 وتثقيلها املعاليم ع�� العقاراتإعداد جداول تحصيل  -2

لم يتم إلاعالن عن تار�خ  20165فيفري  11بتار�خ  4خالفا ملنشور وز�ر الشؤون املحلية عدد 

عن طر�ق معلقات بمقر ا�جماعة املحلية وإعالنات بالرائد الرس�ي العام ختم عمليات إلاحصاء 

سبتم�� عوضا عن شهر  2018مارس  1ل�جمهور�ة التو�سية و��حيفت�ن يوميت�ن ع�� ألاقل إال بتار�خ 

2016. 

م تقم البلدّية ، لمواط�ي املنطقة البلديةمن قبل  الواجب تقديمها عدد التصار�ح ورغم تد�ي

الفقرة  19تطبيق مقتضيات الفصل  دون  ذلك حالو . ر�حاتصهذه البضرورة تقديم  عل��مبالتنبيھ 

ة ا�جباية املحلّية والقا�ىي بتطبيق خطّية قدرها 
ّ
دينارا عن �ّل مطالب باملعلوم لم  25الثانية من مجل

 .التنبيھ عليھ �عديدل بالتصر�ح أو قام بھ منقوصا أو غ�� �حيح 

املعلوم ع�� العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية ونتيجة عدم إعداد جدو�� تحصيل 

من جهة وعدم تحي�ن ألاثمان املرجعية  املذ�ور أعالهبناءا ع�� إلاحصاء العام للعقارات  2017لسنة 

هذين د �عنوان .أ 182,692املتعلقة ��ا من جهة ثانية �� إلابان فوتت البلدية �� موارد محتملة بقيمة 

 .2017سنة  خالل �نوماملعل

ة ا�جباية املحلّية، الذين  30الفصل ألاّول والفصل  ألح�اموخالفا 
ّ
ع�� ضرورة  ننّصايمن مجل

تحصيل املعلوم ع��  �و�تثقيل جد �ّجلي من �ّل سنة، إنجاز عملّيات التثقيل بتار�خ غّرة جانف

 .يوما 295تأخ�� بلغ  2017العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية لسنة 

ماي  26بتار�خ  2016لسنة  602عدد ا�ح�ومي توسعة املنطقة البلدية بمقت�ىى ألامر  تول�ن تّم 

وشروع البلدية �� إلاحصاء امليدا�ي ومقار�ة املعطيات بداية من شهر ماي  لتضّم منطقة البدارنة 2016

منطقة البدارنة  2026-2017لم �شمل إلاحصاء العام  2018مارس  1وإلاعالن عن ختمھ بتار�خ  2016

�عنوان املعاليم ع�� ومن شأن ذلك أن يحرم البلدية من موارد إضافية . هك 3.300ال�ي تم�ح أك�� من 

�عنوان ا�خدمات املسداة لفائدة متساك�ي هذه املنطقة  مقابل تثقيل �اهلها بنفقات إضافيةت العقارا

 .ا�جديدة

 و�� استمرار لإلخالل الذي تم الوقوف عليھ بمناسبة املهمة الرقابية ع�� ا�حساب املا�� للبلدية

ملعاليم ا�خاضعة ، ضبط قائمة املتخلدات �عنوان ا2018لم يتم إ�� بداية شهر د�سم��  2016لسنة 

بمنظومة التصرف "وما قبلها وإدراجها  2017 �سنةلإلحصاء بحساب �ل معلوم ومطالب باألداء املتعلقة 

املذ�ور أعاله  2016فيفري  11بتار�خ  4نشور وز�ر الشؤون املحلية عدد مل وذلك خالفا "�� موارد امل��انية

 .لضبط هذه القائمة 2016سنة  والذي حّدد مو��

                                                           
واملتعلق بضبط املتطلبات العامة إلنجاز إلاحصاء العام للعقارات املبنية وغ�� املبنية ا�خاضعة للمعاليم الراجعة ل�جماعات املحلية   5 

 .2026-2017للف��ة 
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 أما بخصوص ألاثمان املرجعية ا�خاصة بضبط املعاليم ع�� العقارات فل�ن قامت البلدية

للعقارات املبنية بمقت�ىى قرار رئيس النيابة ا�خصوصية رقم  املرجعية ألثمانل املعتمد ا�حد بمراجعة

صدر فإ��ا لم  2017د�سم��  19بتار�خ  207
ُ
 املبنية غ��ألارا�ىي  ع�� للمعلوم�� الغرض بالنسبة  اقرار  ت

 .2017نوفم��  24بتار�خ  �� املوضوع وموافقتھ ع�� ذلك جلساملرغم تداول 

 ألاثمان إ�� بالنسبة املعتمد ا�حد مراجعةاملحاسبات البلدية إ�� إصدار قرار  محكمةوتدعو 

خاصة وأن البلدية شرعت  التنفيذية ملداولة املجلس البلديلألرا�ىي غ�� املبنية �عطي الصبغة  املرجعية

 .اعتماد ألاثمان املرجعية ا�جديدةب توظيف املعلوم ��

 ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية املعلوم ع�� املؤسسات -3

الفارق ب�ن ا�حد ألاد�ى  متا�عةتواجھ البلدية عديد الصعو�ات ال�ي حالت دون إعداد جدول 

ع�� بلدية ساقية حكمة املحاسبات ملالرقابة املالية  ي للمعلوم واملبلغ املستخلص مثلما تم إثارتھ بتقر�ر 

مقار�ة ب�ن التصار�ح ذلك أن القباضة املالية لم تجر  ،2016و 2015 �يتصرف سنبخصوص الدائر 

 .املعدة للغرضداول املراقبة املودعة لد��ا من قبل املطالب باملعلوم وجا�جبائية 

عاليم املستخلصة ع�� أساس رقم املعامالت قائمة تفصيلية �� املبالبلدية لب اال تطكما 

ال�ي يتم ف��ا حاالت ا�حصر ة البلدية من قبل القباضة املالية بالبح��ة وهو ما يحول دون واملحّولة لفائد

كرة عدد مثلما تنص ع�� ذلك  املراقبةأقّل من املعلوم ألاد�ى املضّمن بجدول مبلغ دفع 
ّ
بتار�خ  89املذ

والّ�ي توّ�ح  الّصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومّية 1998نوفم��  16بتار�خ  1998نوفم��  16

 . كيفّية تحو�ل املبالغ لفائدة البلدّيات

عاليم �� املشهر�ة تفصيلية  إحالة قائمات 2017ول�ن تولت القباضة املالية بالبح��ة سنة 

إال بامل�ان القباضة املالية  ساقية الدائر إ��ة بلدية املستخلصة ع�� أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائد

خالل عاليم املستخلصة القائمة التفصيلية �� املغياب مثال ذلك أن أدى لم يكن بصفة شاملة  لكن ذأ

أقّل من املعلوم ألاد�ى مبلغ دفع ال�ي يتم ف��ا حاالت ا� لتحديدقار�ة امل إ�� عدم إنجاز 2017شهر أكتو�ر 

 . 2017لسنة  املضّمن بجدول املراقبة

-2017هك باإلحصاء العام  3300كما حال عدم شمول منطقة البدارنة ال�ي تم�ح أك�� من 

 .عدم تضم�ن عديد املؤسسات املتواجدة ��ذه املنطقة بجدول املراقبة املعد للغرض إ�� 2026

 إلاشهار معلوم -4

وحات إلاشهارّ�ة  2017بلغت املداخيل املحّققة خالل سنة 
ّ
فتات والل

ّ
�عنوان إلاشهار بواسطة الال

ر�ق 
ّ
قة بالط

ّ
فتات املثّبتة أو املنّ�لة أو املعل

ّ
ذات الّصبغة الّتجارّ�ة والعالمات والّستائر والعارضات والال

ت املعّدة للّتجارة و العام 
ّ
 .د.أ 6,325عة واملهن املختلفة والّصناع�� واجهات املحال

زة باملنطقة البلدية بمقت�ىى املشهارّ�ة إلا فتات ال لا من اعددو�االت إشهارّ�ة  ثالثو�ستغّل 
ّ
رك
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 . �� إلاشهار بامللك العمومي البلدي للطرقاتتراخيص 

أوت  7و  2014مارس  3وسر�ان مفعولها منذ  لفائدة هذه الو�االت خيصاورغم إمضاء ال�� 

�عنوان  ��افإن البلدية لم تطلب من أم�ن املال ا�جهوي تثقيل املبالغ املضمنة  2015أكتو�ر  7و  2014

ومن شأن هذا التأخ�� �� تثقيل هذه املبالغ أن �عيق  .2017د�سم��  27إال بتار�خ  2017سنة 

 .من قبل القباضة املالية استخالصها

الالفتات �� استغالل  شرعت و�ال�ي إشهار يص املذ�ورة وخالفا ألح�ام الفصل الرا�ع من ال��اخ

قبل خالص املبالغ املتخلدة بذم��ا ��ذا العنوان، حيث بلغت قيمة  2017سنة واللوحات الاشهار�ة 

 
ّ
 .د.أ 2,652د و.أ 1,374ع�� التوا��   20176د�سم��  31بتار�خ د بذمة �ل م��ما املتخل

واملتعلق بضبط سعر امل��  2013د�سم��  6املؤرخ ��  159/2013ورغم صدور القرار البلدي رقم 

املر�ع بالنسبة لالشهار بامللك العمومي للطرقات وع�� واجهات املحالت واملؤسسات التجار�ة والصناعية 

كشف �� املحالت إعداد إحصاء و ب 2017سنة  إ�� مو��لم تقم البلدّية  ،التا�عة لبلدية ساقية الدائر

 .استخالص موارد هامة ��ذا العنوان مما يفوت عل��امعلوم إلاشهار  املطالبة بدفع

 والتصرف ف��األامالك البلدية مداخيل  -5

واملتعلق  2009فيفري  5 املؤرخ �� 1285خالفا ملنشور وز�ر الداخلية والتنمية املحلية عدد 

ورغم تنصيص العقود امل��مة بخصوص بمتا�عة استخالص مداخيل العقارات البلدية املسّوغة، 

يف�خ العقد عند عدم خالص مع�ن الكراء �� آلاجال املتفق "املحالت التجار�ة بفصلها الثالث ع�� أن 

ملتسّوغ يمكن إخراجھ �� صورة ما إذا وقعت مخالفة ألحد بنود هذا العقد فإن ا" وع�� أنھ ..." عل��ا

دفع معّينات الكراء فإن البلدية لم تكن حازمة  عنمتسّوغ�ن  6ورغم تلّدد ..." بمقت�ىى حكم است�جا��

 .�� تطبيق مقتضيات العقد

واللذين ارتفعت الديون املتخلدة  )أمام دار الثقافة( 4و 3لمحل�ن رقم ل نتسوغ�ملمن ذلك ُيذكر ا

دون قيام البلدية   2018نوفم��  21بتار�خ  د.أ 5,564وإ��  2017د �� مو�� سنة .أ 1,795 بذم��ما إ��

 .تخلد بذم��ما ماخالص ب إللزامهماباالجراءات ا�ج��ية 

املحالت البلدية بمنظومة  ونتيجة عدم إدارج البيانات املتعلقة بالعقود امل��مة مع متسو��

وع�� . ألامالك البلدية املسّوغةالتصرف �� موارد امل��انية ال تمكن هذه ألاخ��ة من متا�عة استخالص 

 .البلدية إ�� تدارك هذا إلاخالل �� أقرب آلاجال

 �يال ألاهمية حمايتھ املادية والقانونية جانب إيالء امللك العقاري البلدي ع�� ا�حفاظ يتطلبول�ن 

 أنھ إال، لتسييجھ و��جيلھ �حمايتھ من �ل إلاعتداءات الالزمة الاعتمادات رصد خالل من وذلك �ستحقها

 ألاهمية حماية أمالكها العقار�ة جانب تول  ولم التوجھ هذا ساقية الدائر بلدية تتوّخ  لموع�� خالف ذلك 

                                                           
 .املرفقة با�حساب املا��" 2017 د�سم�� 31قائمة مفصلة �� بقايا الاستخالص بتار�خ " 1 الوثيقة رقمحسب   6
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 40امللكية العقار�ة الثالث من مجموع  ��جالت إدارةحيث لم يتعّد عدد العقارات امل�جلة  الالزمة

 .7عقارا

أن  2018نوفم��  28بتار�خ املجراة �� إطار املهمة الرقابية املجراة امليدانية �ينت املعاينة و 

 عل��ا من قبل أحد ألاجوار  الاعتداءتم  2م 407للملك البلدي ا�خاص واملا�حة  ةالتا�ع "فسقية املزغ�ي"

بضمها إ�� عقاره وإقامة بناء فوقها دون اتخاذ البلدية إلاجراءات القانونية ضده إ�� تار�خ القيام 

 .باملعاينة

 .البلدية القيام باإلجراءات إلادار�ة والقضائية �� الغرضوع�� 

III- الرقابة ع�� النفقات 

 تحليل النفقات - أ

نفقات ل د.م 2,967موزعة ب�ن  8د.م 4,979ما مجموعھ  2017بلغت نفقات البلدية خالل سنة 

  .%40,4و % 59,6بلغت ع�� التوا��  أي بنسب نفقات العنوان الثا�يل د.م 2,012العنوان ألاول و

بالنسبة للعنوان ألاول % 88,47توزعت ب�ن % 70,77 إ���سبة اس��الك الاعتمادات  ارتفعتو 

  .بالنسبة للعنوان الثا�ي% 54,65و

 نفقات العنوان ألاول  -1

د .م 2,337و 2016سنة  د.م 2,681مقابل  2017سنة  د.م 2,967 نفقات العنوان ألاول بلغت 

ناتجة أساسا عن ارتفاع املصار�ف �عنوان تأج��  2016سنة � مقارنة د.أ 286,178أي بز�ادة  2015سنة 

  .د.أ 95,901بقيمة  املحلية العمومیة ونفقات �سي�� املصا�ح د.أ 123,244ألاعوان القار�ن بقيمة 

نفقات العنوان  مجموعمن  %46,52 إ�� نفقات �سي�� املصا�ح العمومّية املحلّية ارتفعت �سبةو 

ع�� ) د.أ 341,928(ونفقات اس��الك الكهر�اء ) د.أ 504,322(نفقات املناولة م��ا  مثلت 2017لسنة  ألاول 

 .%24,76و % 36,53التوا�� 

إ�� و  من مجموع نفقات العنوان ألاول % 42,22 إ�� نفقات التأج�� العمومي ارتفعت �سبةكما 

 .موارد العنوان ألاول مجموع من % 32,2

� سنة  أما بخصوص
ّ
 د.أ 47فقد ارتفعت إ��  2017ديون التصّرف املتخلدة بذمة البلدية �� مو�

 .د.أ 14د وأخرى لفائدة خواص بقيمة .أ 33تتوزع ب�ن ديون لفائدة مؤسسات عمومية بقيمة 

 

 

                                                           
 .حسب القائمة ال�ي أمّدت ��ا البلدية محكمة املحاسبات ع�� إثر طلب وثائق مرسل �� الغرض  7

 .دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض  8 
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 الثا�ينفقات العنوان  -2

�عنوان  د.م 1,830توزعت ب�ن  2017خالل سنة  د.م 2,012بلغت نفقات هذا العنوان 

�� ح�ن لم �س��لك  .�عنوان �سديد أصل الدين د.أ 182و��ن م��ا  %91أي ما يمثل استثمارات مباشرة 

 .د.أ 21,391املحالة وال�ي ارتفعت إ��  الاعتمادات�عنوان  ��اإلاعتمادات املرسمة بم��انيالبلدية 

لنفقات العنوان الثا�ي وال�ي لم تتعد  ة�سبة اس��الك الاعتمادات املخّصصولوحظ ضعف 

� سنة  %54,65�سبة 
ّ
 . 2017�� مو�

��  %52,63كما لم تتجاوز �سبة اس��الك الاعتمادات املخّصصة لنفقات الاستثمارات املباشرة 

� سنة 
ّ
د من مجموع اعتمادات مخصصة .م 1,222نتيجة خاصة اس��الك مبلغ لم يتجاوز  2017مو�

 .% 49,45د أي بنسبة اس��الك اعتمادات لم تتجاوز .م 2,471للطرقات واملسالك بقيمة 

املخصصة لهذا الصنف من الاستثمارات ال�ي لم يتم اس��الكها إ��  وترجع �عض الاعتمادات

كما �علق ألامر كذلك بمشروع �عبيد الطرقات برنامج  .�علقت بمشروع �عبيد الطرقات 2012سنة 

من مجموع  2017د �� مو�� سنة .أ 488,405والذي لم تتعد الاعتمادات املس��لكة بخصوصھ  2016

 . د.أ 811,939اعتمادات مرصودة بقيمة 

 الرقابة ع�� النفقات  - ب

قتجملة من املالحظات ع�� حسابات و�عض جوانب تصرف البلدية من إثارة الرقابة  مكنت
ّ
 �عل

ث��توال�ي �� أغل��ا مالحظات  العنوان الثا�يو بنفقات العنوان ألاّول 
ُ
تصرف سن�ي خصوص ب سبق وأن أ

 .محكمة املحاسبات من قبل 2016و 2015

 ألاول نفقات العنوان  -1

ق و  1986أكتو�ر  13املؤرخ �� وز�ر الّتخطيط واملالّية  خالفا ملقتضيات قرار 
ّ
بصرف املتعل

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة  48النفقات العمومية إ�� مستحق��ا واملذكرة العامة عدد 

صرف مستحّقات دائ�ي  حول صرف النفقات العمومية وال�ي تنص ع�� 1999ماي  17العمومية بتار�خ 

ية واملؤّسسات العمومّية �� أجل عشرة أّيام كحّد أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر 
ّ
الّدولة وا�جماعات املحل

�� تأدية �عض الّنفقات من ذلك ألامر يوما  42و 15تراوح ب�ن تأخ�� حاالت  6تبّ�ن وجود بالّصرف 

ر ؤ الذي لم ي 2017 مارس 17بتار�خ  31بالّصرف عدد 
ّ

 بتار�خ ش
ّ
أي  2017 ماي 8عليھ القابض البلدي إال

 .يوما 42بتأخ�� بلغ 

ة املحاسبة العمومية  269لفصل وخالفا ألح�ام ا
ّ
املؤّرخ  2012لسنة  2878وألامر عدد من مجل

ق بمراقبة املصار�ف العمومّية  2012نوفم��  19�� 
ّ
ع�� أن عقد النفقات العمومية ال ال�ي تنص املتعل

بمناسبة هذا املبدأ  تح��م البلديةم ل ،تأش��ة مراقب املصار�ف العمومية ا�حصول ع��يتم إال �عد 

رخت�ن ع�� التوا�� �� ؤ امل 80289ورقم  92315للوقود لفائدة إطارا��ا بمقت�ىى الفاتورت�ن رقم  اقتنا��ا
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بتار�خ  20170001موضوع تأش��ة مراقبة املصار�ف العمومية رقم  2017 جانفي 3و��  2016نوفم��  30

 .2017فيفري  9

م املواد املنتفع ��ا  و 
ّ
 315ع�� غرار ألامر بالّصرف عدد �� مناسبت�ن وذلك لم يتّم إلاشهاد بتسل

ق باقتناء  2017 د�سم�� 15بتار�خ 
ّ
ات مقتضيوهو ما يخالف  .د 372,290بقيمة  مواد مكتبيةاملتعل

د من ثبوت العمل املنجز المن مجلة املحاسبة العمومية ال�ي تنّص ع�� وجوب  136و 41الفصل�ن 
ّ
 تأك

 .قبل تأدية النفقة

لم يتّم الّتنصيص ع�� الّرقم املنج�ي للسّيارات املنتفعة �عملّيات إلاصالح و�� سياق متصل 

قة ��ا �� 
ّ
 ماي 22بتار�خ  17000076وذلك ع�� غرار الفاتورة عدد  حالة 11والّصيانة بالفاتورات املتعل

و�حول هذا الّتصّرف . 2017 ماي 25بتار�خ  118د امل�حقة باألمر بالّصرف عدد  394,945بقيمة  2017

ة املحاسبة العمومّية 41دون الّتحّقق من اح��ام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل 
ّ
 .من مجل

مصار�ف  تمثلت �� بلديةرف مبالغ دون موجب لفائدة مصا�ح غ�� قامت البلدية بصكما 

علما وأن محكمة املحاسبات قد أثارت  .د 419,280 بقيمةالكهر�اء مقر الشرطة البلدية من اس��الك 

خالفا ملبدأ خصوصية و  أنھحيث  2016هذا إلاخالل من خالل تقر�رها حول الرقابة املالية تصرف سنة 

إبرام عقد د دون .أ 57ب�لفة ناهزت  2016الشرطة البلدية من مقر تم بناؤه سنة البلدية مكنت  امل��انية

 .من املهمة الرقابية الان��اء�سويغ �� الغرض إ�� تار�خ 

 مصار�ف صيانة �عض وسائل النقل إرتفاعا مشطا ع�� غرار وسيل�ي النقل رقم شهدت و 

 9.653,954د و 15.310,326ا ع�� التوا�� إ�� صيان��ال�ي ارتفعت �لفة  02  207743 ورقم  02 211726

علما وأن محكمة املحاسبات قد أثارت هذا إلاخالل من خالل تقر�رها حول الرقابة  .2017سنة خالل د 

تفعت �لفة صيان��ا ر وال�ي ا 02 211726بالنسبة للشاحنة رقم  2016و 2015املالية لتصرف سن�ي 

ونتيجة لذلك ارتفعت �لفة صيانة هذه الشاحنة  .د 7.669,959د و 8.611,308خاللها ع�� التوا�� إ�� 

 .د 31.591,593إ��  2017-2015خالل الف��ة 

ل لفائدة العملة الذي خوّ  19809جو�لية  4املؤرخ ��  1980لسنة  876خالفا لألمر عدد و 

دينارا مكنت بلدية ساقية  30 قدرهاالقائم�ن مباشرة بأعمال التطه�� ورفع الفضالت منحة أوساخ 

عددا من عمل��ا من هذه املنحة دون وجھ حق باعتبار طبيعة ا�خطط ال�ي �شغلو��ا وال�ي ال تمت  الدائر 

دون وجھ حق ��ذا العنوان وقد ارتفعت قيمة املنح املسندة . بأية صلة بأعمال التطه�� ورفع الفضالت

 .د سنو�ا.أ 10,800إ�� 

واملتعلق  1990أوت  18املؤرخ ��  1990لسنة  1293خالفا لألمر عدد كما مكنت البلدية، 

                                                           
واملتعلق بتخو�ل منحة ألاوساخ إ�� عملة التطه�� ورفع الفضالت املباشر�ن با�جماعات العمومية املحلية مثلما تم تنقيحھ باألمر عدد   9

 .2014جانفي  28املؤرخ ��  2014لسنة  891و�األمر عدد  2006مارس  27املؤرخ ��  2006لسنة  893
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من عمل��ا من هذه املنحة دون  اعدد، 10نحة البلدية �حفظ ال�حة ورفع الفضالت املن�ليةبإحداث امل

د سنو�ا .أ 3,360ونتج عن هذا إلاخالل صرف مبلغ بقيمة  .وجھ حق عوضا عن منحة التصرف والتنفيذ

  .دون وجھ حق

 همعالوة ع�� ذلك سيمكن تصنيف ألاعوان �� خطط غ�� تلك ال�ي �شغلو��ا فعليا من تمتيع

املؤرخ ��  1985لسنة  1177بالتقاعد املبكر عند بلوغ السن ا�خامسة وا�خمس�ن وفق أح�ام ألامر عدد 

حة م��كة ومخلة بال� بأعمالواملتعلق بضبط قائمة أصناف العملة الذين يقومون  1985سبتم��  24

دون وجھ حق بما يز�د من إثقال الوضعية املالية للصندوق للتقاعد وا�حيطة الاجتماعية وحرمان 

 .البلدية من خدما��م دون موجب

 نفقات العنوان الثا�ي -2

صفقة �عبيد الطرقات ب املتعلق 4/2013عدد   أعلنت بلدية ساقية الدائر عن طلب العروض

 ال�ي و  2014فيفري  5بتار�خ  2013/2014برنامج سن�ي 
ُ
املقاولة إ��  2014أفر�ل  24بتار�خ  سندتأ

مكنت دراسة وفحص وثائق هذه الصفقة من إثارة عدد و  .د.م 1,141بمبلغ جم�� قدره  صاحبة الصفقة

 .من إلاخالالت

إال  من كراس الشروط الفنية لم تتول املقاولة إعداد دراسات التنفيذ 14.1خالفا للفصل ف

 ألاشغال موضوع هذه الصفقة �� تنفيذلم �شرع كما  .يوما 144أي بتأخ�� ناهز  2014نوفم��  14بتار�خ 

 .يوما 135أي بتأخ�� ناهز  2014نوفم��  14إال بتار�خ 

 
ُ
مقارنة ألاشغال  حيث تب�ن من خالل حسن البلدية تحديد حاجيا��ا بالدقة املطلو�ة،ولم ت

من فعليا  والكميات املنجزةب�ن تقديرات إلادارة  وجود فارق املنجزة فعليا وتلك املضمنة �عقد الصفقة 

مقابل انخفاض الفصل  % 17612بنسبة ارتفعت  )scarification(بالتشطيب ذلك أن الفصول املتعلقة 

من مبلغ  ال��فيع الكميات املنجزة ��وساهمت هذه التغي��ات ��  .%100بنسبة  بطبقة ألاسس املتعلق

 . %16,67أي بنسبة  د 1,331 إ��د .م 1,141الصفقة من 

تب�ن من خالل محضر وتضار�ت املعطيات بخصوص تار�خ الاستالم الوق�ي للصفقة ففي ح�ن 

نصت  2015أكتو�ر  10أن ألاشغال ان��ت بتار�خ دون تحفظات  2016ماي  10الاستالم الوق�ي املؤرخ �� 

تب�ن من خالل محضر مقابل ذلك  .2015سبتم��  3كراس ا�حض��ة ع�� أن ألاشغال ان��ت بتار�خ 

عّد املراقبة 
ُ
أن املقاولة لم  2015أكتو�ر  27بتار�خ  امل�لف باملراقبة الفنية للمشروعكتب املمن قبل  امل

                                                           
واملتعلق بضبط مقدار املنحة ا�خصوصية ال�ي �س�ى املنحة البلدية �حفظ  1993و�ر أكت 25املؤرخ ��  1993لسنة  2111وألامر عدد   10

 17املؤرخ ��  2007لسنة  1794ال�حة ورفع الفضالت املن�لية املخولة لبعض ألاصناف من عملة البلديات واملجالس ا�جهو�ة وألامر عدد 

ة �� مقادير املنحة ا�خصوصية ال�ي �س�ى املنحة البلدية �حفظ ال�حة واملتعلق بإسناد القسط الثالث من الز�ادة ا�جملي  2007جو�لية 

 5املؤرخ ��  2016لسنة  1ورفع الفضالت املن�لية املخولة لبعض ألاصناف من عملة البلديات واملجالس ا�جهو�ة وألامر ا�ح�ومي عدد 

ومقادير و�رنامج الز�ادة ا�خصوصية  2016و 2015سن�ي واملتعلق بضبط برنامج ومقادير الز�ادة العامة �� ألاجور �عنوان  2016جانفي 

 .2018و 2017و 2016و 2015لفائدة أعوان الدولة وا�جماعات العمومية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادار�ة �عنوان سنوات 
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 . تتول إنجاز �عض ألاشغال

عديد الاخالالت ال�ي شابت أعاله  املذ�ور كتب املقبل  محاضر املراقبة املعدة من تضّمنتا مك

 . ةم البلدية ما يفيد تداركها من قبل املقاولتنفيذ الصفقة دون أن تقّد 

من كراس الشروط إلادار�ة ا�خاصة بالصفقة مكنت البلدية املقاولة من  38لفصل ل اوخالف

الوثائق  ساعة بيد أّن  24مم خالل  20بأك�� من يوما �سبب نزول ألامطار  34�عليق ألاشغال ملدة 

 16(تعد الثالثة أيام يلم ألايام  عدد هذه أنبينت لرصد ا�جوي املعهد الوط�ي لعن مصا�ح  الصادرة

ط البلدية خطايا تأخ�� ي�سل وهو ما أدى إ�� عدم).  2015مارس  27و 2015فيفري  22و 2014مارس 

 .ع�� املقاولة د.أ 41بقيمة 

IV-  لبلدية لاملؤشرات املالية 

رات  ل�ن �انت
ّ

دودية ر املتعلقة بأهمّية املعاليم العقارّ�ة وأهمية مبلدية ساقية الدائر مؤش

فإن مؤشر الاستقاللية  11ألامالك املسّوغة أقّل من املعّدالت الوطنّيةأهمّية مداخيل و ألاسواق املستلزمة 

الذي �عكس مدى قدرة البلدية ع�� توف�� موارد العنوان ألاول من مواردها الذاتية فاق %) 75,80(

 : با�جدول الّتا�� مثلما هو مب�ن% ) 65,28(  املعدل الوط�ي

ر
ّ

 الاستقاللّية املؤش
ر املعاليم

ّ
ع�� ألا�شطة من  مؤش

 مجموع املوارد الذاتّية 

ر أهمّية مردود 
ّ

مؤش

املعاليم العقارّ�ة 

ضمن موارد العنوان 

 ألاول 

أهمية مردود ألاسواق 

املستلزمة �� موارد العنوان 

 ألاول 

أهمّية مردود ألامالك 

املسّوغة �� موارد العنوان 

 ألاّول 

 املعادلة

املداخيل 

موارد العنوان /الذاتّية

 ألاّول 

موارد العنوان /املعاليم ع�� ألا�شطة

 ألاّول 

املعاليم 

موارد /العقارّ�ة

 العنوان ألاّول 

مردود ألاسواق 

موارد العنوان /املستلزمة

 ألاّول 

مداخيل ألامالك 

موارد العنوان /املسّوغة

 ألاّول 

بلدية ساقية 

 (%) الدائر
75,80 48,76 5,95 4,27 2,03 

املعّدل 

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

ومجهود استثمارها الذي �عكس قدر��ا د .م 1,627كما ارتفع مبلغ الادخار الصا�� للبلدية إ�� 

 .% 41,8ع�� �عبئة املوارد املخصصة لالستثمار إ�� 

V-      خالصة الرقابة 

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

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

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

 .نة بھالبيانات املضم

                                                           
ؤون املحلّية والبيئة إ�� الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات عدد   11

ّ
 .2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الش
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