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 06ؤرخ �� امل 1985لسنة  565بمقت�ىى ألامر عدد  )�� ما ي�� البلدية( أحدثت بلدّية الّ�خ��ة

�ابّية بمقت�ىى ألامر  .1985أفر�ل 
ّ
املؤّرخ  2016لسنة  602عدد ا�ح�ومي كما تّمت توسعة حدودها ال�

�ابّية لبعض البلدّيات 2016ماي  26�� 
ّ
ق بتحو�ر ا�حدود ال�

ّ
ألف  11.944و�بلغ عدد س�ا��ا . واملتعل

وتّم بمقت�ىى ألامر  .2014ن والّسك�ى لسنة االتعداد العاّم للّس� مسكنا حسب 2.851و�عد  �سمة

ق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض  2017أفر�ل  12املؤّرخ ��  2017لسنة  434ا�ح�ومي عدد 
ّ
املتعل

البلدّيات ب��اب ا�جمهورّ�ة الّتو�سّية �عو�ض تركيبة الّنيابة ا�خصوصّية بالبلدّية ب��كيبة جديدة تت�ّون 

 .أعضاء 7رئيسا و ال�خ��ةمد من معت

 2018ماي  17ؤرخ �� امل 2018لسنة  127قرار الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات عدد  وصدر 

�شره بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة تّم و تعلق بالتصر�ح بالنتائج ال��ائية النتخابات بلدية ال�خ��ة امل

 أنھ 2018جوان  12بتار�خ  47التو�سية عدد 
ّ
شهر نوفم��  مو��ترك�� املجلس البلدي إ�� م يتّم ل إال

2018. 

امل��مة ب�ن ا�جمهور�ة التو�سية والبنك الدو�� لإل�شاء والتعم��  القرض اتفاقية�� إطار تنفيذ و

�� نطاق الصالحيات املخولة لها و تمو�ل برنامج التنمية ا�حضر�ة وا�حوكمة املحلية� �وال�ي ��دف إ

كما تّم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة  19681 مارس 8املؤرخ ��  1968لسنة  8بالقانون عدد 

ت محكمة املحاسبات 
ّ
فيما  2017سنة  تصرف بلدية ال�خ��ة �عنوانة ع�� املاليّ ّرقابة الالقيام بتول

وقد شملت ألاعمال الرقابية املنجزة  .ال�ي قامت بتأدي��االنفقات مدى شرعية تعبئة املوارد و ب يتعلق

وأفضت إ�� الوقوف  2018 نوفم��خالل شهر من الز�ارات امليدانية  وعددامحاورات و  مستندية أعماال 

قت أساسا بإجراءات إعداد امل��انية وتقديم ا�حسابات و�تحصيل املوارد ع�� جملة من 
ّ
النقائص �عل

  .و�إنجاز النفقات

I.  امل��انّية وتقديم ا�حساباتإجراءات إعداد 

عمال بأح�ام مجلة املحاسبة العمومية والقانون  2017تم إعداد م��انية بلدية ال�خ��ة لتصّرف 

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

املتعلق بضبط صيغة  2008مارس  31وقرار وز�ر الداخلية والتنمية املحلية ووز�ر املالية املؤرخ �� 

العادية دورتھ �� ��انية امل مشروع وتداول املجلس البلدي �� شأن. ليةوتبو�ب م��انيات ا�جماعات املح

 . 2016د�سم��  07 بتار�خ تولت سلطة إلاشراف املصادقة عليھو  2016جو�لية  28الثالثة بتار�خ 

التأش�� ع�� العمليات ا�حسابية قبضا وصرفا  2018 جوان 06وتو�� أم�ن املال ا�جهوي بتار�خ 

ال��ائي مل��انية سنة  الغلقكما تم . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھو 

                                                           
 .املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات  1
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ت سلطة إلاشراف  2018ماي  02والتداول �� شأ��ا ضمن الدورة إلاستثنائية بتار�خ  2017
ّ
وتول

 .2018جوان  07املصادقة عليھ بتار�خ 

 2018جو�لية  06املدعمة لھ ملحكمة املحاسبات بتار�خ  وتّم تقديم ا�حساب املا�� للبلدّية والوثائق

نّص يكما جو�لية من السنة املوالية للسنة ال�ي ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات  31أي قبل انقضاء أجل 

 .70/2018وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد ، مجلة املحاسبة العموميةمن  192الفصل ع�� ذلك 

II.  الرقابة ع�� املوارد 

 املوارد تحليل .أ 

موّزعة ب�ن موارد العنوان ألاول  2017خالل سنة  د.م 3,254 بلغ مجموع موارد بلدية ال�خ��ة

يض املنجزة خارج امل��انية و�لغت املقاب .د.م 1,747وموارد العنوان الثا�ي بقيمة  د.م 1,507 بقيمة

 .د.م 2,114

ر الاستقاللّية
ّ

ل ��الذي  2املعّدل الوط�يدون بذلك  و�قي% 51,43 للبلدية و�لغ مؤش
ّ
 %65,28 تمث

رات مردود املعاليم ع�� ألا�شطة واملعاليم العقار�ة من مجموع موارد بلغت كما . 2016سنة 
ّ

مؤش

املعّدالت الوطنّية املتمثلة �� متجاوزة بذلك % 17,84و %82,16العنوان ألاول والبالغة ع�� التوا�� 

ر مردود ألاسواق املستلزمة من مجموع موارد العنوان ألاول فقد بلغ  .%7,65و% 34,01
ّ

% 5,60أّما مؤش

 2016سنة %6,15�� ح�ن بلغ املعدل الوط�ي 

 موارد العنوان ألاول  .1

خالل  د.م 1,295 د مقابل.م 1,507 ما جملتھ 2017بلغت موارد العنوان ألاّول املحققة خالل سنة 

من  املداخيل املالية إلاعتياديةامل�جل �عنوان  إلارتفاعخاصة إ��  إلارتفاعو�رجع هذا . 2016سنة 

 .2017د سنة .أ 690,593إ��  2016د سنة .أ 424,585

د وأخرى غ�� جبائية .م 0,764وتوّزعت موارد العنوان ألاّول ب�ن مداخيل جبائية اعتيادية بقيمة 

 .% 92,12و % 62,29بلغت ع�� التوا��  د محققة �سب إستخالص.م 0,743اعتيادية بقيمة 

فة ع�� العقارات وألا�شطة
ّ
 418,689بقيمة  وتتضمن املداخيل ا�جبائية الاعتيادية املعاليم املوظ

 د.أ 109,402بقيمة  ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ د.أ

جبائية ا�داخيل املمقابل إسداء خدمات و �� ضافة إ�� مداخيل املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم باإل 

مقابل  2017سنة  د.أ 764,402 و�لغت املداخيل ��ذا العنوان. د.أ 236,311بقيمة  خرى ألا عتيادية الا 

 . 2016د سنة .أ 821,153

                                                           
ؤون املحلّية والبيئة إ�� الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات عدد   2

ّ
حول املؤشرات الوطنية  2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الش

 .2016املتعلقة بالتصرف املا�� للبلديات �عنوان سنة 
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لتو 
ّ
 2017ع�� العقارات وألا�شطة أهّم عناصر املداخيل ا�جبائية الاعتيادية �� سنة  املعاليم مث

ملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية أهم ا ويعت�� .%54,77بنسبة 

ل .أ 301,659مبلغ جم�� قدره بفصول املداخيل ا�جبائية الاعتيادية 
ّ
من مجموع % 72,04د أي ما يمث

  .من مجموع املداخيل ا�جبائية الاعتيادية للبلدية %39,46املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة و

فة ع�� العقارات إ��  2017ول�ن ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة 
ّ
�عنوان املعاليم املوظ

ألارا�ىي غ�� املعلوم ع�� و  د.أ 348,906املعلوم ع�� العقارات املبنية بقيمة تتوّزع ب�ن  د .أ 434,962

د .أ 46,337د، فإّن املداخيل املتأتّية من هذه املعاليم لم تتعّد ع�� التوا�� .أ 86,056 بقيمةاملبنية 

من % 32,95و %13,28مّما نتج عنھ ضعف �سب الاستخالص ال�ي لم تتجاوز ع�� الّتوا�� د .أ 28,356و

 . جملة املبالغ الواجب استخالصها

د أي ما .أ 109,401إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ و�لغت مداخيل 

وتجدر إلاشارة إ�� استئثار املداخيل املحّققة . فقط من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية% 14,31يمثل 

ية من  د واملداخيل.أ 84,200بقيمة  2017م��ا سنة % 76,96 �عنوان استلزام ألاسواق بنسبة
ّ
املتأت

ر�ق العام عند إقامة حضائر البناء  بنسبة 
ّ
د، فيما لم .أ 12,571م��ا بقيمة % 11,50إشغال الط

ر�ق العام
ّ
 %.5,48د بنسبة .أ 6 تتجاوز مداخيل لزمة معلوم وقوف العر�ات بالط

د أي .أ 56,751انخفاضا بقيمة ، 2016مقارنة �سنة  ،املداخيل ا�جبائية الاعتياديةو�ّجلت 

معاليم املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم �� مقابل إسداء خدمات بقيمة  تيجة تراجعن% 7نسبة ب

ومداخیل إشغال امللك ملعالیم ع�� العقارات وألا�شطة املقابيض �عنوان اد رغم ارتفاع .أ 93,115

د أي .أ 9,233د و.أ 27,129العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومیة فيھ بمبالغ قدرها ع�� التوا�� 

 %.6,93و% 16,35بنسب بلغت ع�� التوا�� 

 51,565بقيمة  املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية ب�ن مداخيل أمالك البلدية الاعتياديةوتوّزعت 

ية أساسا من املناب من املال املش��ك د  .أ 690,593بقيمة واملداخيل املالية الاعتيادية  د.أ
ّ
املتأت

تحقيق أي مداخيل �عنوان  2017ولم يتّم سنة  .د.أ 683,735 بمبلغ %99بنسبة  املحليةل�جماعات 

�اتيب العمرانّية أو مداخيل مخالفات ل��اتيب حفظ ال�حة والشرطة ال�حية
ّ
  .مداخيل املخالفات لل�

 إ��د .أ 473,666 من 2017و 2016ب�ن سن�ي  ارتفاعاوقد شهدت املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية 

 املوارد �عنوان املداخيل املالية الاعتيادية بمبلغ إرتفاعنتيجة % 56,68أي بنسبة د  .أ 742,158

 .   د.أ 2,485ارتفاع مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية بقيمة و د .أ 266,007
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 موارد العنوان الثا�ي .2

وموارد %) 93,60(د .م 1,636تتضّمن موارد العنوان الثا�ي املوارد ا�خاصة للبلدية بقيمة 

د .أ 1,545واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة بقيمة %) 6,28(د .أ 109,920الاق��اض بقيمة 

)0,08.(% 

 2017سنة  د.م 1,748 إ�� 2016د سنة .م 1,597 من إرتفاعاوارد العنوان الثا�ي قد شهدت مو 

ومواد مختلفة من  تومن مدخرا د.أ 104,100د إ�� .أ 83منح التجه�� من  �ّل من إرتفاعيرجع إ�� 

املوارد رغم انخفاض  د.أ 109,920د إ�� .أ 97,545الاق��اض من موارد و  د.م 1,532د إ�� .م 1,311

  .د.أ 1,545إ��  د.أ 105,568املتأتیة من الاعتمادات املحالة من 

 املوارد تحصيل الرقابة ع��  .ب 

قت
ّ
 أساسا أفضت الرقابة املنجزة ع�� تحصيل املوارد إ�� الوقوف ع�� جملة من إلاخالالت �عل

و�متا�عة استخالص املعاليم بإعداد جداول تحصيل ومراقبة املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة وتثقيلها 

 .و�مداخيل ألامالكو�مداخيل إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام البلدية 

قديرات .1
ّ
 تقييم إلانجازات مقارنة بالت

و�لغت �سبة % 14,65بنسبة امل��انية تقديرات متجاوزة  د.م 1,506 مقابيض العنوان ألاّول بلغت 

ا�ي  تحقيق
ّ
 .د.م 1,748بقيمة  ال��ائية تقديراتالمن  %100مقابيض العنوان الث

بقايا استخالص مختلف الفصول  لعنوان ألاول، فإّن ملوارد اورغم ارتفاع �سبة إنجاز البلدية 

بقايا ت��اكم من سنة حيث ما فتئت هذه ال �عبئة مواردهاع�� قدر��ا  ضبطسوء �عكس  امل�ّونة لھ

ال�ي عرفت  باستثناء مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھألخرى 

 .2017و 2016ب�ن سن�ي استقرارا 

� سنة بالعنوان ألاول �لغ حجم بقايا الاستخالص و 
ّ
ل .أ 526,116حوا��  2017�� مو�

ّ
د، أي ما يمث

 .من مجموع مقابيض العنوان ألاّول % 34,92

وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية وقابض املالّية بال�خ��ة إ�� تحصيل بقايا الاستخالص املثّقلة 

تقديرات امل��انّية بما يجعلها أك�� واقعّية، و�ما �ساهم �� وإ�� إدراجها ضمن العناصر املعتمدة لضبط 

اتّية م��ا
ّ
 .الّرفع من موارد العنوان ألاّول خصوصا الذ

 املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة إعداد جداول تحصيل ومراقبة .2

للمعلوم ع��  لم يقم قسم ا�جباية بأّي إحصاء تكمي�� 2016-2007منذ إلاحصاء العشري 

وما  2017واقتصرت عملّيات الّتحي�ن خالل سنة  .العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

ونتيجة . قبلها ع�� إضافة فصول جديدة بمناسبة القيام �عملّيات استخالص عن طر�ق أذون وقتّية

ما ال يتما�ىى  وهولذلك، لوحظ ضعف �سب تطور عدد الفصول املضمنة بجدو�� التحصيل 
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�ي أصبحت  وشساعة املنطقة البلدية
ّ
ألامر  بمقت�ىى توسع��ا �عدوذلك  2كم 908,77 3تم�حال

لبعض  املتعلق بتحو�ر ا�حدود ال��ابية 2016ماي  26املؤرخ ��  2016لسنة  602ا�ح�ومي عدد 

 .البلديات

آلاليات املتاحة لها بمقت�ىى أح�ام مجلة ا�جباية املحلية وخاصة  ولم تحرص البلدية ع�� تفعيل

م��ا قصد تحي�ن جداول تحصيل املعاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي  27و 22و 21الفصول 

املأمور�ن العمومي�ن وحافظي الوثائق ع��  غ�� املبنية حيث لم �سع إ�� طلب البيانات املتوفرة لدى

امللكية العقار�ة وفروع �ل من الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه والشركة غرار فرع إدارة 

التو�سية للكهر�اء والغاز وهو ما حال دون إجراء املقار�ات الالزمة للوقوف ع�� العقارات غ�� امل�جلة 

 .بجداول التحصيل قصد إضاف��ا

ل�جماعة املحلية خارج ع�� أنھ يمكن  من مجلة املحاسبة العمومية 21ول�ن ينص الفصل 

عمليات إلاحصاء إضافة العقارات غ�� املرسمة بجدول التحصيل، أو تنقيح قاعدة املعلوم بالنسبة 

لم تحرص البلدية ع�� القيام باملراجعة الدور�ة الالزمة للتأكد  للعقارات املرسمة بجدول التحصيل،

فصول بجدول تحصيل  8إدراج  بيل املثالع�� سبّ�ن تو  .من �غي�� صبغة العقار من غ�� مب�ي إ�� مب�ي

��  300203139000وعدد  30230129000عدد  ل�نمن بي��ا الفص املعاليم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

 . أّ��ا عقارات مبنية يدّل ع��ح�ن أن الواقع 

بضرورة تقديم  ع�� العقارات املبنية املعاليمبولم تقم البلدّية بالتنبيھ ع�� أّي من املطالب�ن 

وحال عدم توجيھ هذه التنابيھ دون تطبيق  .تصر�ح يتضّمن املعطيات الالزمة حول العقار وهوّ�ة مالكھ

ة ا�جباية املحلّية والقا�ىي بتطبيق خطّية قدرها  19مقتضيات الفصل 
ّ
 25الفقرة الثانية من مجل

أو غ�� �حيح من تار�خ التنبيھ  دينارا عن �ّل مطالب باملعلوم لم يدل بالتصر�ح أو قام بھ منقوصا

 .عليھ

ملكية ألارا�ىي موضوع التقسيم ع�� هو�ة مال�ي جميع القطع وعدد ألاجزاء  تول�ن تنص شهادا

درج بجدول تحصيل املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� يا�جباية ال  قسمال�ي �عود إ�� �ّل م��م ع�� حدة، فإن 

نتيجة و . للمعلوم ال�خص املع�ي بإذن الاستخالص الوق�ياملبنية سوى القطعة ال�ي �عود ملكي��ا إ�� 

 6د بخصوص  341,090بقيمة  �عنوان هذا املعلومإضافية �� استخالص موارد البلدية فرطت لذلك 

 .صفاقس 35152عقارات م�جلة بالرسم العقاري عدد 

د�� و 
ُ
حقوق �و البيانات املدرجة بجداول التحصيل ضمانا �حقوقها ��  ثبتالت البلدية إ��ت

  .متساكن��ا

� شهر نوفم�� ول
ّ
بتفادي النقص �� ترك�� عالمات �سمية عدد من  2018م تقم البلدية إ�� مو�

ل عقبة أمام تحديد مو البلدية نطقة باملالشوارع وألان�ج 
ّ
بدقة وأمام توزيع  ات قع العقار امّما �ش�

                                                           
 .2016التنظيم البلدي، وزارة الشؤون املحلية، ماي : املصدر  3
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 .إ�� مالك��اإلاعالمات باملعلوم 

املعتمدة بالقباضة املالية عديد النقائص ع�� " G.R.B"منظومة الّتصّرف �� موارد امل��انّية  و�ع��ي 

تحديد املبلغ  وكذلكغرار عدم تمك�ن املستعمل من استخراج كشف تفصي�� �� بقايا الاستخالص 

املنظومة كما تّم ��جيل نقص �� مستوى البيانات املدرجة ب. ا�جم�� لبقايا الاستخالص �� تار�خ مع�ن

التتبعات �� ت وهو ما يمثل عقبة أمام إجراء أرقام بطاقات التعر�ف الوطنية ملال�ي العقاراع�� غرار 

 .حاالت عدم ا�خالص

من مجلة ال��يئة ال��ابية والتعم��، وع�� غرار ما تمت مالحظتھ �� تقر�ر  73وخالفا للفصل 

ال تتو�� املص�حة الفنّية معاينة أشغال البناء  2016الرقابة املالية ملحكمة املحاسبات ع�� تصرف سنة 

 بالنسبة إ�� التقسيمات ومشاريع البعث 
ّ
�عد إنجازها إلعداد محضر �� ان��اء ألاشغال �� الغرض إال

وقد حال هذا ألامر دون إح�ام عملية إدراج البناءات ا�جديدة بجدول تحصيل املعلوم ع�� . العقاري 

 .العقارات املبنية

غياب غياب املعاينات ملتا�عة تقّدم ألاشغال بخصوص العقارات موضوع رخص البناء و  حالكما 

. تحي�ن جداول التحصيل املعنّيةدون  عند ان��اء ألاشغالا�جباية قسم الّتنسيق ب�ن املص�حة الفنّية و 

، وال�ي 2018 نوفم�� 27بتار�خ من قبل القا�ىي املقّرر وقد تبّ�ن من خالل املعاينة امليدانية املجراة 

وعدد  85/2017موضوع رخص�ي بناء عدد  �ن اثن�نعقارات موضوع رخص بناء أّن عقار  07شملت 

مفّرطة دون قيام البلدية بتحي�ن جدول التحصيل ع�� العقارات املبنية  تّم بناؤها بال�امل 71/2015

  .د 142,508قيمة بذلك �� معاليم ع�� العقارات املبنية ب

 استخالص املعاليم  .3

لم تتعّد �سب استخالص املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية واملعلوم ع�� العقارات املبنّية تباعا 

د �� .أ 302.568,606د و.أ 57.698,986و�لغت بقايا استخالص هذين املعلوم�ن %. 13,28و% 32,95

� سنة 
ّ
 .2017مو�

سبة ل�حسابات املالّية لسن�ي 
ّ
أن بالن

ّ
يرفق ا�حساب املا�� لسنة لم  2016و 2015وكما �ان الش

بقائمات تفصيلّية �� بقايا استخالص املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ��  2017

 .املبنية

ق بإصدار  1973 د�سم�� 31 املؤرخ �� 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5و�نّص الفصل 
ّ
املتعل

ام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات مفصلة �� مجلة املحاسبة العمومية ع�� أنھ تطبق تدر�جيا أح�

كما ينّص منشور وز�ر الشؤون . إلايرادات ال�ي لم يقع استخالصها �� مو�� السنة من طرف املحاسب�ن

حول ضبط املتطلبات العامة النجاز إلاحصاء العام للعقارات  2016 فيفري  11 بتار�خ 4 املحلية عدد

يتعّ�ن "ع�� أنھ  2017/2026 اليم الّراجعة ل�جماعات املحلية للف��ةاملبنية وغ�� املبنية ا�خاضعة للمع

دات �عنوان املعاليم ا�خاضعة لإلحصاء بحساب �ل معلوم  2016 �� مو�� سنة
ّ
ضبط قائمة املتخل

ن من ا�حفاظ ع�� اس��سال املعطيات ا�جبائية 
ّ
ومطالب باألداء، وإدراجها باملنظومة إلاعالمية بما يمك
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و�النظر إ�� استعمال �ّل من مصا�ح  البلدية ". طالب باألداء ضمن منظومة واحدةل�ل معلوم وم

ن من إصدار هذه ) G.R.B(والقباضة املالّية بال�خ��ة ملنظومة التصرف �� موارد امل��انية 
ّ
ال�ي تمك

والقباضة املالّية �ل من البلدّية  وع��. القائمات، فإّن البلدية مدعّوة إ�� موافاة محكمة املحاسبات ��ا

د بذّمة املطالب�ن باملعاليم البلدّية
ّ
 .القيام بالتتبعات القانونية الستخالص ما تخل

فإن البلدية  أّما فيما يتعلق باملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

 املعلوم دون أناملطالبة ب لديةباملنطقة الب غ�� محّ�ن يتضّمن املؤسسات املنتصبة مراقبة تمسك جدول 

 �
ّ
خالفا ألح�ام  با�جدول  ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا دفع مبلغ أقّل من املعلوم ألاد�ى املضّمن متا�عةتتو�

ية 02فقرة  38الفصل 
ّ
بدفع  أّن شركت�ن مطالبت�ن وع�� سبيل املثال تبّ�ن .من مجلة ا�جباية املحل

 املعلوم ع�� املؤسسات �� ح�ن أ��ا مازالت مدرجة بجدول تحصيل املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

د �عنوان .أ 9,699ومدينت�ن بمبلغ قدره  010117015000و 010117006100تحت عدد ع�� التوا�� 

 .املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

للمؤّسسات املطالبة بدفع املعلوم ع�� املؤّسسات ذات  وحال عدم تضم�ن املعّرفات ا�جبائّية

ن قابض املالّية 
ّ
من القيام  بال�خ��ةالّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية بجدول املراقبة دون تمك

د من اح��ام املبالغ املستخلصة سنوّ�ا بالنسبة ل�ّل فصل ل�حّد ألاد�ى 
ّ
آلّيا باملقار�ات الضرور�ة للتأك

 �� خصوص املؤّسسات للسمتسوال يمكن إجراء هذا الّتدقيق بصفة . ضّمن با�جدول املذ�ور امل
ّ
ة إال

 . ال�ي تقوم بإيداع تصار�حها ا�جبائّية عن �عد

ع�� من قبل محكمة املحاسبات وقد تّمت دعوة البلدّية بمناسبة مهّمة الّرقابة املالّية املجراة 

قابض املالّية ومكتب مراقبة ألاداءات املختّص ترابّيا من أجل  ، إ�� الّتنسيق مع2016لسنة  حسابا��ا

ا�حصول ع�� املعّرفات ا�جبائّية �جميع املؤّسسات املضّمنة بجدول املراقبة ��دف تيس�� عملّية التثّبت 

من اح��امها ل�حّد ألاد�ى للمعلوم من جهة، ومن أجل متا�عة املعاليم املصّرح ��ا �� مراكز محاسبّية 

 أّ��ا لم تّتخذ أي  أخرى 
ّ
والعمل ع�� تحو�لها إ�� القباضة املالّية بال�خ��ة �� إلاّبان من جهة أخرى، إال

 .إجراء �� الغرض

البشرّ�ة  إلام�اناتو�عود إلاخالالت املذ�ورة أعاله �� جانب هاّم م��ا إ�� افتقار قسم ا�جباية إ�� 

من  %50,73�عهدتھ وتحصيل املوارد ا�جبائية للبلدية وال�ي تمثل بمفردها  ال�افية إلنجاز املهام املناطة

بمهاّم  2017و�ضّم هذا القسم متصّرفا تّم ت�ليفھ منذ سنة . 2017جملة مداخيل العنوان ألاّول لسنة 

 . ةرفيّ ظبصفة ائر حض ةعامل� �عو�ضھو الكتابة العاّمة 

 إلاشغال الوق�ي للطر�ق العامّ  مداخيل .4

معاليم إلاشهار واحتالل املساح ضمن معاليم إلاشغال الوق�ي للطر�ق العاّم عمال بأح�ام تندرج 

 .من مجلة ا�جباية املحلية 85الفصل 
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 معلوم إلاشهار. 4.1

 89/2016عدد البلدي ضبط القرار ل�ن و . د 210 لم يتعّد مبلغ املداخيل املتأتية من معلوم إلاشهار

ذات الصبغة �عر�فة معلوم إلاشهار بواسطة الالفتات واللوحات إلاشهار�ة  2016أوت  25املؤرخ �� 

التجار�ة والعالمات والستائر والعارضات والالفتات املثبتة أو البارزة أو املن�لة أو املعلقة بالطر�ق العام 

إعداد جدول ب لم تقمالبلدية إّن املختلفة، فوع�� واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة واملهن 

ت املفتوحة للعمومجميع  يتضمنمراقبة 
ّ
وهو ما من شأنھ أن  ملتا�عة استخالص معلوم الاشهار املحال

 .��ذا العنوان مداخيلتحصيل  عل��ا يفّوت

 17 �بتار�� لشركت�نإلقامة ر�ائز إشهار�ة ع�� امللك العمومي للطرقات  �نأسندت البلدية ترخيصو 

وخالفا للبنود التعاقدية ال�ي تنص ع�� أن تجديد العقد مشروط . 2008جانفي  14و 2007أوت 

د ديون  واصلت البلديةل��امات وخالص معاليم إلاشهار، فإّن باح��ام الا
ّ
تجديد ال��خيص�ن رغم تخل

� سنة  1.000د و 1.200بذّمة الشركت�ن املذ�ورت�ن بقيمة 
ّ
أثارت محكمة  وقد 2017د �� مو�

 .2016تقر�رها حول الرقابة املالية لبلدية ال�خ��ة لتصّرف سنة �� إلاخالل املحاسبات هذا 

من ديون   الشركت�ن قصد خالص ما تخلد بذم��اأّ��ا قامت بمراسلة  �� إجاب��ا البلدية وأفادت

ن من خالص دين وال �عفي هذه الوضعية الشركت�. 2015منذ سنة غ�� أنھ تب�ن توقفها عن النشاط 

مع املحاسب العمومي الستخالص الديون الراجعة لها من البلدية لذا فإنھ ع�� هذه ألاخ��ة التنسيق  

 .الشركت�ن املذ�ورت�ن

 إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام . 4.2

شروط وصيغ إلاشغال الوق�ي للطر�ق  2012جوان  11بتار�خ  32 ضبط القرار البلدي عددل�ن 

إعداد جدول مراقبة لم تتوّل فإّن البلدية ، د عن امل�� املرّ�ع �� اليوم 0,150 مبلغبـــ تھ�عر�فالعام و 

. باملنطقة �� إطار منشآت غ�� قاّرة اأ�حاب املقا�� واملطاعم و�ّل �خص يتعاطى �شاطيتضّمن محّ�ن 

 كما 
ّ
متواجدة �شارع ا�حبيب بورقيبة �� ح�ن أثبتت  فقط كشاكأ 04 ع��توظيف هذا املعلوم  تتول

 عشرةبنفس الشارع وجود  2018 نوفم�� 27بتار�خ من قبل القا�ىي املقّرر املعاينة امليدانية املجراة 

قاّرة تم ترك��ها ع�� ألارصفة دون ا�حصول ع�� ترخيص مسبق �� الأكشاك والعديد من املنشآت غ�� 

 .الستخالص املبالغ املستوجبة الالزمة إلزال��ا أو  ءاتباإلجراودون قيام البلدية الغرض 

اليم إلاشغال الوق�ي للطر�ق عمل وتدعو محكمة املحاسبات إ�� ا�حرص ع�� إعداد جدول متا�عة

ن من تطو�ر املوارد املحّققة �عنوان هذا املعلوم شامل ومحّ�نالعاّم 
ّ
 .بما يمك

 مداخيل ألامالك .5

ية من  بلغت
ّ
لت م��ا  2017د سنة .أ 51,565�سويغ ألامالك البلدّية املداخيل املتأت

ّ
مداخيل ش�

ت املعّدة لتعاطي �شاط تجاري 
ّ
ية . د.أ 44,970بقيمة %  87,21 كراء املحال

ّ
فيما لم تتعّد املداخيل املتأت
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ت املعّدة لتعاطي �شاط م�ي 
ّ
 .من جملة املقابيض املنجزة% 4,17د أي بنسبة .أ 2,150من كراء املحال

  38و�لغ عدد املحالت التجار�ة املسّوغة 
ّ

خالل أنھ تمت وتب�ن . املراكنةبم��ا  31تّم �سويغ  محال

تطلب  دون أنمتواجدة بال�� التجاري و�غي�� املتسّوغ محالت  8إعادة كراء  2016و 2013الف��ة 

 
ّ
ؤون العقالبلدية من الوزارة امل�ل

ّ
ارّ�ة إجراء اختبار بناء ع�� ألاثمان املعمول ��ا فة بأمالك الّدولة والش

 خالفا وذلكباملنطقة وموقع العقار وصبغتھ العتمادها كمع�ن افتتا�� عند إجراء البّتة أو كمع�ن كراء 

املتعلق بضبط مشموالت  2011جو�لية  21املؤرخ ��  2011لسنة  1017من ألامر عدد  11للفصل 

املؤرخ ��  53ملنشور وز�ر الداخلية عدد الدولة والشؤون العقار�ة و  وتنظيم إلادارات ا�جهو�ة ألمالك

ية 2000أكتو�ر  31
ّ
ق بالتصّرف �� العقارات التا�عة ل�جماعات املحل

ّ
 . واملتعل

منذ  متسوغإ�� " جزء من قصر البلدية"وف بـاملحّل ال�ائن بن�ج ابن سينا، واملعر وسّوغت البلدية 

ع�� الز�ادة صلب العقد التنصيص لم يتّم و . د 2.150 هكراء سنوي قدر مقابل مع�ن  2008غّرة فيفري 

 ولم تتدارك البلدية هذا إلاخالل. 4د.أ 1,352  وهو ما فّوت ع�� البلدية مبلغا يناهز %  5 بنسبةالسنو�ة 

 .2016حول الرقابة املالية لبلدية ال�خ��ة لتصّرف سنة محكمة املحاسبات  إثارتھ �� تقر�ررغم  

��  2017د�سم��  31بتار�خ  د.أ 62,491 بقايا الاستخالص �عنوان كراء املحالت التجار�ة لغت�و 

املبالغ  ف��ا تجاوزت�لغت ا�حاالت ال�ي و . 2016د�سم��  31د بتار�خ .أ 58,117ح�ن �انت �� حدود 

 .د �� ثمانية حاالت.أ 3,000الباقية لإلستخالص ل�ل مدين 

 25املؤرخ ��  1977لسنة  37من القانون عدد  23 الفصلبتطبيق أح�ام  البلدية تل��م ال كما 

واملتعلق بتنظيم العالقات ب�ن املسوغ�ن واملتسوغ�ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو  1977ماي 

د التسويغ عقو من  5 املحالت ذات الاستعمال التجاري أو الصنا�� أو املستعملة �� ا�حرف والفصل

 .عند عدم خالص معينات الكراء �� آلاجال املتفق عل��ا ف�خ العقد بضرورةالقاضية 

أح�ام لها  خّولھترغم ما  ملتلّددينإ�� ا بإرسال تنابيھ إدار�ة�� أغلب ا�حاالت اكتفت البلدية وقد 

لم و . من عقود التسويغ ال�ي تنص ع�� إم�انية إخراج املتسوغ بمقت�ىى حكم است�جا�� 14الفصل 

ضد متسوغ  2015منذ سنة واحدة الية قضالعدد القضايا الاست�جالية �� ا�خروج املرفوعة يتعّد 

 .تنفيذهيتّم  لم ة البلديةحكم لفائد �� شا��اصدر 

املنعقدة  2016ورغم التنصيص بمحضر جلسة الدورة العادية الرا�عة للنيابة ا�خصوصية لسنة 

ع�� ضرورة العمل ع�� تحس�ن �سق الاستخالص من خالل توجيھ مراسالت  2016نوفم��  30بتار�خ 

دت بذم��م ديون واستدعا��م لعقد جلسة �� الغرض قصد حّ��م ع�� خالص 
ّ
إ�� املتسوغ�ن الذين تخل

ھ إ�� تار�خ د
ّ
ال �عكس حرص وهو ما  لم يتّم تفعيل هذه إلاجراءات 2018نوفم��  27يو��م، تبّ�ن أن

املنتخب ��  بلديالجلس �� ظل عدم تنصيب  املخاّصة  مواردها ��ذا العنوان تحصيل ع��البلدية 

 .2018ماي 

                                                           
 . 2018فيفري  01إ�� تار�خ   4
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 الوقوف ع�� وجود بقايا لالستخالص با�حساب املا�� تم وثائق إلاثبات املرفقةو�الرجوع إ�� 

� سنة د .أ 10,928بقيمة  �عنوان استغالل محطة سيارات ألاجرة واستلزام ألاسواق
ّ
�عود  2017�� مو�

لم يتم ��جيل أعمال قاطعة للّتقادم �شأ��ا وهو ما أّدى إ��  2001و 1998امل��اوحة ب�ن سن�ي للف��ة 

ة املحاسبة العمومّية 36ألح�ام الفصل  سقوط حّق تتبع استخالصها بالّتقادم وفقا
ّ
 .من مجل

�اتيب العمرانّية  .6
ّ
 مداخيل املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحة واملخالفات لل�

د�� البلدّية إ��  .2017سنة  املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحةعنوان مداخيل �البلدية لم تحقق 
ُ
وت

رطة البلدّية والهيا�ل ال�حّية العمومّية املعنّية من أجل 
ّ

مالت حب القيامالّتنسيق مع �ّل من الش

طة �� املراقبة ال�حّية املش��كة ومسك 
ّ
ن هذا الشأن لاملعطيات حول عدد ومبالغ ا�خطايا املسل

ّ
تتمك

  .من متا�عة الاستخالصات املنجزة

�اتيب العمرانّية رغمق البلدكما لم تحّق 
ّ
تف�ىي ظاهرة البناء  ّية مداخيل �عنوان املخالفات لل�

من قبل �� إطار املهمة الرقابية  ما تّم الوقوف عليھ من خالل املعاينة امليدانّية املجراةوهو  الفوضوي 

 . 2018نوفم��  29بتار�خ  القا�ىي املقرر 

 

III. الّرقابة ع�� النفقات 

 تحليل النفقات . أ

 م�جلة بذلك إرتفاعا بنسبة 5د.م 1,626 ما جملتھ 2017خالل سنة  بلغت نفقات بلدّية ال�خ��ة

م�جلة  )%48(د .أ 780,133بقيمة  نفقات العنوان ألاّول  من تت�ّونقد و  .2016مقارنة �سنة % 16,33

 محققة تطّورا بنسبة )%52( د.أ 845,819نفقات العنوان الثا�ي بقيمة و % 2,44 انخفاضا بنسبة

 .د.م 1,998املنجزة خارج امل��انية  العملياتكما بلغت . 2016مقارنة �سنة  41,44%

 نفقات العنوان ألاّول  .1

د أي ما .أ 212,909د و.أ 444,299 نفقات وسائل املصا�ح تباعاو  نفقات التأج�� العموميبلغت 

سنة % 23,12و% 58,76مقابل  2017 سنةمن جملة نفقات العنوان ألاّول  %27,29و %56,95 �سبتھ

وتوّزعت نفقات . %29,9و% 61والبالغة تباعا  2016كما أ��ا لم تتجاوز املعّدالت الوطنية لسنة  2016

د ومصار�ف .أ 207,566 وسائل املصا�ح العمومّية ب�ن نفقات �سي�� املصا�ح العمومّية املحلّية بقيمة

لة .أ 5,342بقيمة استغالل وصيانة الّتجه��ات العمومّية 
ّ
من جملة نفقات العنوان  %27,29د ممث

 .من موارده% 14,13ألاول و

أهم نفقات �سي��  و�عت�� نفقات اس��الك الكهر�اء والغاز والوقود و�عّهد وصيانة وسائل الّنقل

 %.21,96و %13,13و %40,98 �� ع�� الّتوا�� تمثلت املصا�ح بنسب

                                                           
 .دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض  5
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ل العمومي 
ّ
لت نفقات التدخ

ّ
 من نفقات العنوان ألاّول  %7,46د ما �سبتھ .أ 58,120بقيمة ومث

لت مصار�ف الوقاية ال�حّية . %5,6والبالغ  2016متجاوزة املعّدل الوط�ي امل�ّجل سنة 
ّ
وش�

الت لفائدة ا�جمعّيات الّر�اضّية واملساهمة لفائدة الودادية �عنوان تذاكر ألا�ل بقيمة 
ّ
 15,673والتدخ

 %.25,80و% 26,96ع�� الّتوا��  بلغتّونات نفقات هذا القسم بنسب د أهّم م�.أ 15د و.أ

البالغ  2016أي أقّل من املعّدل الوط�ي لسنة  2017سنة  %11,90 البلدّية 6و�لغت �سبة تداين

ل إجما�� ديون التصرف والاستثمار %. 17,6
ّ
من جملة املوارد الذاتية للبلدية وهو ما  %23,13كما مث

 8و�سبة الاّدخار الّصا�� 7�سبة الادخار ا�خام تتجاوز و  .يجعل من مؤشر قدر��ا ع�� الّتداين مرتفعا

��  2016مقابل معّدالت وطنية لسنة % 40,62و% 48,21امل�ّجلة �عنوان نفس الّسنة ع�� الّتوا�� 

وهو ما يفسر ضعف الاستثمار البلدي نتيجة لضعف هامش التصرف الّراجع  %15,5و% 21,4مستوى 

لت ع�� 
ّ
أساسا الرتفاع كتلة الّنفقات الوجو�ّية املت�ّونة من نفقات ألاجور ونفقات فوائد الدين وال�ي مث

 .2017من نفقاتھ سنة  %65,25و من مقابيض العنوان ألاول  %33,80التوا�� 

و�فّسر عدم اس��الك البلدّية  .2017سنة  %71,31ات الدفع ال��ائية و�لغت �سبة اس��الك اعتماد

 للتأج�� العمومي اس��الك الاعتمادات املخصصة تمادات املرصودة �عدم تجاوز �سبإلجما�ّ� الاع

ل العمومي ع�� الّتوا�� و 
ّ
 أّن الاعتمادات ولوحظ %.66,21و %69,17و% 70,31لوسائل املصا�ح وللّتدخ

املناولة :  001-31-02202الفصل (لتجه��ات العمومية  املخصصة لبعض مصار�ف استغالل وصيانة ا

ل العمومي ) العادية
ّ
 مصار�ف الوقاية ال�حية:  25-03302الفصول (ولعدد من نفقات التدخ

 .%100و % 62,7قد �ّجلت فواضال تراوحت �س��ا ب�ن ) جوائز مدرسية:  21-03303و

 .وتد�� البلدية إ�� إح�ام تقدير حاجيا��ا من هذه الاعتمادات عند إعداد امل��انية

 نفقات العنوان الثا�ي .2

د  .أ 731,376د وتوزعت ب�ن الاستثمارات املباشرة بقيمة .أ 845,819بلغت نفقات العنوان الثا�ي 

 .د.أ 114,443و�سديد أصل الدين �� حدود 

إ��  2016سنة  %61,29من نفقات العنوان الثا�ي ارتفاعا من  املباشرةستثمارات عرفت �سبة الا و 

من نفقات العنوان الثا�ي من نفقات �سديد أصل الّدين �سبة  نخفضتاكما  .2017سنة  86,47%

  .2017سنة  %14,53إ��  2016سنة  21,32%

                                                           
= د 114.443,762أصل الدين + د 64.803,696فوائد الدين  : (�سبة ديون التصّرف والاستثمار من موارد العنوان ألاّول   6

 %.11,90= د 1.506.560,703موارد العنوان ألاول ) / د179.247,458
-د1.506.560,703: ((موارد العنوان ألاّول )/ نفقات العنوان ألاّول دون اعتبار النفقات املأذونة �عنوان الفوائض-موارد العنوان ألاّول ( 7

 %.48,21) = د1.506.560,703) / د780.132,749
 %.40,62) = 1.506.560,703) /  د114.443,762 –د 726.427,954: ((موارد العنوان ألاّول )/ديون الاستثمار-الاّدخار ا�خام(  8
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من  %60,63جّراء عدم اس��الك  %39,37 م تتجاوز �سبة اس��الك اعتمادات الدفع ال��ائيةلو 

إلحداث د مخّصصة .أ 211,863د م��ا .م 1,126الاعتمادات املخصصة لالستثمار املباشر والبالغة 

د .أ 188,063و لإلنارةد .أ 350و إلقتناء معّدات وتجه��اتد .أ 85و وتوسعة و��يئة البنايات إلادار�ة

د لبناء و��يئة .أ 76,202و لبناء و��يئة التجه��ات ا�جماعية للثقافة والشباب والر�اضة والطفولة

 . املنشآت ذات الصبغة الاقتصادية

ق ب��سيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة و�تنقيحها بالّز�ادة
ّ
أو  وافتقد تصّرف البلدّية فيما يتعل

ة والواقعّية
ّ
من ذلك أّ��ا لم تقم بتخصيص أي اعتماد إلحداث وتوسعة البنايات  ،بالّنقصان للدق

د أي بنسبة .أ 34,137د لم �س��لك منھ سوى .أ 255إلادار�ة ثم قامت �� ألاثناء ب��سيم اعتماد بقيمة 

� سنة % 13,38إنجاز لم تتجاوز 
ّ
قة باإلنارة  .2017�� مو�

ّ
د .أ 298كما بلغت إلاعتمادات املرّسمة املتعل

د �� ح�ن لم يتم .أ 350د لتبلغ الاعتمادات الّ��ائّية .أ 52قامت البلدية بتنقيحات بالز�ادة بقيمة  ثّم 

ق باإلنارة
ّ
 .صرف أي مبالغ تتعل

 النفقاتإنجاز الّرقابة ع��  . ب

من مجلة املحاسبة العمومية لم يتول املحاسب العمومي مسك  279ألح�ام الفصل  خالفا

ن من حماي��ا من ش�ى 
ّ
حسابية خاصة بم�اسب البلدية كما ال يقوم بجرد سنوي لها مما ال يمك

 .املخاطر

ق 1975أوت  02املؤّرخة ��  186خالفا ملقتضيات الّتعليمات العاّمة لوزارة املالّية عدد و 
ّ
ة املتعل

دف�� املعّد البحسابّية مواد وم�اسب الدولة ال�ي تنّص ع�� وجوب ��جيل املش��يات القابلة ل�جرد ب

راء ح�ى يتم التأكد من وجود الكميات 
ّ

للغرض مع ��جيل الّرقم املسند للمواد املعنّية ع�� فاتورة الش

املتعلقة  2017 نوفم�� 28املؤرخة ��  1149ال�ي تّم ال��ّود ��ا، لم يتّم تدو�ن رقم ا�جرد بالفاتورة عدد 

 .د 520بمبلغ  2017د�سم��  04بتار�خ  91واملرفقة باألمر بالّصرف عدد  switch 24 portsباقتناء 

 2202/44/01الفصل لقص ألا�جار املحمولة ع��  اقتناء آلت�ننفقة  بالنسبة إ�� وكذلك الشأن

 18 إقتناء أرقام ا�جرد ع�� فاتورة كما لم يتم ��جيل. د 1.100نفقات الاعتناء املباشرة بقيمة املتعلق ب

��امج باملتعلق  6605/20الفصل محمولة ع��  د 7.294,600بقيمة  2017أوت  28بتار�خ  إعالمية جهاز 

ن الّتثّبت كال يم و�� غياب اح��ام إلاجراءات املتعلقة بأرقام جرد املنقوالت. وتجه��ات إعالمية مختلفة

�ود ��ا عّداتاملاملواد و من م�ان وجود 
ّ
 .ال�ي تّم ال�

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة  02وخالفا للتعليمات العاّمة عدد 

قة بالوثائق املثبتة للنفقات العمومّية لوحظ ع�� مستوى  1996نوفم��  05املالية بتار�خ 
ّ
 11واملتعل

البيانات الواجب التنصيص عل��ا ��ا وخاّصة م��ا الرقم فاتورة متعلقة بصيانة وسائل النقل نقص �� 

 63د امل�حقة باألمر بالصرف عدد  10.667,466بقيمة  385الفاتورة عدد  من بي��ا املنج�ي للسيارة

وهو ما من شأنھ أن �عيق عملية التثبت من قاعدة العمل املنجز املنصوص . 2017سبتم��  26بتار�خ 

 .ملحاسبة العمومية ومن متا�عة حجم نفقات الصيانة ل�ل وسيلة نقلمن مجلة ا 41عل��ا بالفصل 
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سو�ة كما تدل ع�� ذلك أسبقية توار�خ الفوات�� 
ّ
وقامت البلدية بإصدار أذون تزّود ع�� سبيل الت

قة بتعّهد وصيانة وسائل النقل بقيمة  01/2017لتوار�خ هذه ألاذون ع�� غرار الفاتورة عدد 
ّ
املتعل

 02�� ح�ن أّن طلب ال��ّود الّصادر بخصوصها يحمل تار�خ  2017أوت  01ؤّرخة �� د امل 1.978,270

 .2017أوت 

و  214599-02 عدد الرقم املنج�ي ذي ل�جرار�ن قتناء بطار�تاتبّ�ن  وخالفا ملبدأ حسن التصرف

 01و  2017مارس  27( متقار�ة زمنية �� ف��ات 211962-02 عدد الرقم املنج�يذي  ل�جراربطار�ت�ن 

ھ تم اقتناء عدد . نفس املزّود قبل منو  )2017أوت 
ّ
لرفع  ا�جرار�نبطار�ات لنفس  2وأفادت البلدية أن

الفضالت �� ف��ة متقار�ة وذلك لكثافة العمل البلدي وقدم وسائل النقل إضافة إ�� ما �عرضت إليھ 

 .يدخل �� نطاق الضمان السنوي  البطار�ات من خلل ال

سمتإستشارة  34�لغ عدد إلاستشارات ال�ي قامت ��ا البلدية و 
ّ
ة إ�

ّ
 .�عدم تحديد ا�حاجيات بدق

�� �عض ا�حاالت الفارق ب�ن املبلغ ال��ائي لإلستشارة واملبالغ املدفوعة للمزّود  و���ز ذلك من خالل

 اتو�لغ الفارق ب�ن املبلغ ال��ائي لإلستشار  .ألاثمانعدم إقتناء جميع املواد املدرجة بطلب  نتيجة

فبخصوص وع�� سبيل املثال، . د 32.243,644إستشارات  6واملبالغ املدفوعة للمزّود بخصوص 

 PVCقتناء مواد ومعدات صغ��ة  واقتناء املتعلق�ن تباعا با 32/2017و 06/2017إلاستشارت�ن عدد 

Q200  9,05أي بنسبة  د 2.319,328اقتناءات بقيمة د قامت البلدية ب25.604,669بقيمة جملية.% 

IV      -خالصة الرقابة 

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

يمكن  و�استثناء بقايا الاستخالصات، 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 

 .بصدقية البيانات املضمنة بھ
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 إجابة البلدية

 الجمهورية التونسية

                                                                         والبيئةوزارة الشؤون املحلية  

 والية صفاقـــــــس 

 بلدية الصخيـــرة 

  

 إجابة البلدية

 2017حول تقرير الرقابة املالية عىل بلدية الصخ�ة لترصف سنة 

 يف اطار برنامج التنمية الحرضية و الحوكمة املحلية

  

 

 :بالنسبة للموارد -  1

 :الرقابة عىل تحصيل املوارد         -

 :تقييم االنجازات مقارنة بالتقديرات -       1

بالنسبة لرتاكم بقايا استخالص املبالغ املثقلة بعنوان املعلوم عىل العقارات املبنية والغ� املبنية ومداخيل األمالك - 
بالقباضة املالية بالصخ�ة محتسب بلدية الصخ�ة وهو ما ترتب البلدية يرجع أساسا إىل عدم توفر عون خزينة 

 .محدودية عمليات التتبع  عنه

 :إعداد جداول تحصيل ومراقبة املعاليم عىل العقارات واألنشطة -2

تقوم مصلحة الجباية بتحس� جدول التحصيل ومراقبة : في� يخص إعداد جداول التحصيل ومراقبة املعاليم - 
سنويا اعت�دا عىل عمليات التثقيل أذون االستخالص الوقتي واملعينات التي تقوم بها املصلحة الفنية يف  املعاليم
 .الغرض

عن جميع عمليات تسجيل العقارات املبنية  اإلبراءتقوم البلدية بالتنسيق مع القباضة املالية عىل اشرتاط شهادة - 
يف جميع مطالب التزود باملاء الصالح للرشاب والربط  اإلبراءة والغ� مبنية وإضافة إىل رضورة الحصول عىل شهاد

 .ملصلحة الجباية تثقيل هذه الفصولبشبكة الكهرباء وهو ما يخول 

تغي� وضعية العقارات من عقار غ� مبني إىل عقار مبني يتم مبقتىض محرض معاينة تقوم بها املصلحة الفنية  -
وارد البرشية فإن هذه العمليات تبقى محدودة وستعمل البلدية عىل نظرا التساع املنطقة البلدية وقلة امل

 .تجاوزها

د تجنبا الرتفاع  25مل تقم البلدية من توظيف خطية : من مجلة الج�عات املحلية 19حول عدم تطبيق الفصل - 
 .املبالغ املثقلة عىل كاهل املوطن�

� مبنية عىل القطع املصاحبة لشهادة ملكية املرصح بها عىل األريض غ  إن عدم إدراج مصلحة الجباية للمعلوم-   
 .تنزل يف اطار تقسيم عقاري

 .سيتم ذلك حال توفر االعت�دات املالية الالزمة لذلك: تسمية الشوارع و األنهج  -
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الواردة  بتجاوز االخالالت GRB تقوم البلدية بالتنسيق مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية املكلف مبنظومة- 
أما بالنسبة للكشوفات التفصيلية .رقم بطاقة تعريف وطنية ملاليك العقارات إدراجك� يتم العمل عىل . باملنظومة

التي تم تركيزها بالقباضة املالية تشهد خلال سيقع تجاوزه " منظومة االستخالص"املتعلقة ببقايا االستخالص فإن 
 .يةلإلعالمبالتنسيق مع مصالح املركز الوطني 

محرض انتهاء أشغال بالنسبة للعقارات املتحصلة عىل رخص بناء ك� تعمل املصلحة  بإعدادتتوىل املصلحة الفنية -  
 .الفنية بالتنسيق مع الجباية لتجاوز هذه االخالالت عن طريق معاينات ميدانية

 استخالص املعاليم -3

 .املكلف بالتتبع واستخالص ديون البلدية ل غياب عدل خزينة يف القباضة املالية بالصخ�ةظيف  -

مل يتم متك� البلدية من قامئة من بقايا االستخالص املتعلقة باملعلوم عىل العقارات املبنية والعقارات الغ� مبنية - 
 .من طرف املحاسب

 :شغال الوقتي للطرق العاممداخيل اإل -4

جدول مراقبة بالنسبة لالفتات االشهارية  بإعداد 2026-2017م باإلحصاء العرشي اتقوم البلدية عىل إثر القي -
 .للمحالت املعدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة واملحالت املفتوحة للعموم

من ديون  قصد خالص ما تخلد بذمتهم  "اإل.ن.اإل.ف.ش"و" األ.ع.اإلش.خ.ش"قامت البلدية مبراسلة كل من  -
 .2015وحيث أفاد كل منها أنه توقف عن النشاط منذ سنة 

تعمل مصالح البلدية عىل تحض� جدول للمعاليم عىل االشغال الوقتي للطريق العام يف إطار ما يخوله القانون  -
واتخاذ ) ما ينص عليه القانون عدم االستخالص عىل املنتفع� عشوائيا بخالف(والرتاتيب الجاري بها العمل 

 .إلزالتهاالالزمة  اإلجراءات

 :مداخيل األمالك  -5

تقوم البلدية بتسويغ املحالت  2011جويلية  21املؤرخ يف  2011لسنة  1017عدد  تطبيقا لألحكام الواردة باألمر -
االفتتاحي للتسويغ أما بالنسبة للكراءات  التجارية باملزاد العلني وطبقا ملحرض وزارة أمالك الدولة بتحديد السعر

 .املذكورة آنفا اإلجراءاتخاذ تفإنها متت دون ا 2011التي متت قبل سنة 

 .العقود إبرامنونا اسيتم مراجعة عقد التسويغ طبقا ملقتضيات القانون عند تنصيب مجلس بلدي يخول له ق -

بإحالة عقود كراء املحالت التجارية للقباضة املالية بالصخ�ة قصد استخالص املعاليم املرتتبة  تقوم بلدية الصخ�ة -
 .عليها

 .القانونية الالزمة لعدم تنصيب املجلس البلدي املنتصب اإلجراءات باتخاذمل تقم البلدية  -

اتيب حفظ الصحة والرتاتيب غياب جهاز الرشطة البلدية حال دون تحقيق املداخيل املتأتية من مخالفات لرت  -
 .العمرانية

 :بالنسبة للنفقات  -  2

 .األسبوعيةتم انجاز مرشوع بناء وحدة صحية بالسوق : اإلداريةو توسعة وتهيئة البنايات  إحداث- 

 .املرشوع يف طور اإلنجاز: اإلنارة- 

 .سيكون يف إطار صفقة مجمعة ومربمة مع صندوق القروض :معدات وتجهيزات اقتناء- 
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املرشوع يف طور عقد الصفقة مع : بناء وتهيئة التجهيزات الج�عية للثقافة والشباب والرياضة و الطفولة- 
 .املقاول

 .تم انجاز مرشوع سوق السمك: بناء وتهيئة املنشآت ذات الصبغة االقتصادية- 

وتم السهو عىل تسجيله  04/12/2017بتاريخ  175بدفرت الجرد تحت عدد  switch 24 ports تم تسجيل اقتناء -
 .بالفاتورة

 .17/04/2017بتاريخ  174بدفرت الجرد تحت عدد  أشجارقص  آلة 02تم تسجيل عدد  -

 7د عدد   7.294,600تم اقتناء مببلغ جميل: 6605/20محمولة عىل الفصل   أجهزة اإلعالمية القتناءبالنسبة  -
 .بالتنسيق مع املصلحة املالية اإلخاللالة طابعة وسيتم تجاوز  02و عدد  onduleurs 06و عدد  إعالمية أجهزة

 .سيتم التنسيق مع القباضة املالية محتسب بلدية الصخ�ة إلنجاز املطلوب -

النقل املنتفعة  الرقم املنجمي لوسائل إدراجبالتنسيق مع جميع املزودين عىل رضورة   ستعمل مصالح البلدية -
 .اإلصالحبعمليات 

جرارات لرفع الفضالت يف فرتة متقاربة و ذلك لكثافة العمل البلدي  2بطاريات لنفس عدد  2تم اقتناء عدد  -
 .يدخل يف نطاق الض�ن السنوي إىل أن ما تعرضت إليه البطاريات من خلال ال إضافةوقدم وسائل النقل 

تقوم البلدية بداية كل سنة مالية بإعداد استشارات يف مختلف الحاجيات ويكون استهالكها حسب ما تقتضيه  -
 .الحاجة وهو ما يفرس الفرق ب� االعت�دات املرصودة والنفقات املستهلكة

 

                                                                                          
 الصخ�ة          

          2016ديسمرب  25 يف
                                                                                    

 رئيس البلدية                         


