الغرفة الجهوية بجندوبة

التقرير النهائي المتعلق بالرق ابة المالية على بلدية طبرقة
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
(تصرف )2017
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بلدية طبرقة
أحدثت بلدية طبرقة (فيما يلي البلدية) بمقتض ى األمر العلي املؤرخ في  27جوان  1892وتبلغ مساحتها
 13747هكتار ،وتم بمقتض ى األمر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض
البلديات ضم أربع عمادات للمنطقة البلدية بطبرقة.
وقد تولت دائرة املحاسبات في نطاق الصالحيات ّ
املخولة لها بالقانون عدد  8لسنة  1968املؤرخ في 8
مارس  1968واملتعلق بتنظيمها وفي إطار اتفاقية القرض املبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير والتي تهدف إلى تمويل "برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية" إنجاز رقابة مالية على حسابات
ّ
ّ
املسجلة به
وصحة البيانات
البلدية بالنسبة لسنة  2017قصد التحقق من إحكام إعداد الحساب املالي
ّ
ّ
وشرعية تأدية نفقاتها.
ومصداقيته ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد املتاحة لها
وتم تقديم الحساب املالي لسنة  2017والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة املحاسبات
بجندوبة بتاريخ  19جويلية  2017أي قبل  31جويلية  2017وهو التاريخ األقص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة
حسب الفصل  11من األمر عدد  218لسنة  1971املؤرخ في  29ماي  1971املتعلق بسير دائرة املحاسبات.
وتوفرت بالحساب املالي املذكور جميع شروط التهيئة املستوجبة واملتمثلة في صحة تسمية املركز
املحاسبي وسنة التصرف وتقديم وثيقة حساب أصلية وتضمن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف ووجود تأشيرة
الجهة املكلفة بتهيئة الحساب وتأشيرة سلطة اإلشراف وعدم انقطاع فترات تصرف املحسابين املتعاقبين على املركز
املحاسبي وعدم وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة من
طرف األعوان املؤهلين لذلك مع وجود التأشيرات الضرورية.
وشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة فضال عن
استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" واألعمال
امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.
وباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص خلصت األعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في
عمليات القبض والصرف املنجزة خالل السنة املالية  2017من شأنها أن تمس بمصداقية البيانات املضمنة
بالحساب املالي للسنة املعنية .علما ّأن البلدية والقابض توليا ّ
الرد على املالحظات األولية التي تم توجيهها إليهما في
الغرض.
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الجزء األول :الرقابة على املوارد
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تحليل املوارد

بلغت موارد العنوان ّ
األول للبلدية خالل سنة  2017ما جملته  2.249.908,512دينار وهي موزعة بحساب
 1.205.242,386دينار بعنوان املداخيل الجبائية االعتيادية و 1.044.666,126دينار بعنوان املداخيل الجبائية
غير االعتيادية.
ّ
ّ
وبخص وووص املداخيل الجبائية االعتيادية فأي تتأتس أس وواس ووا من املعاليم املوظفة على العقارات واألنش ووطة
ومن مداخيل إشو و و ووغال امللك العمومي البلدي واسو و و ووتلزام املرافق العمومية فيه ومن مداخيل املوجبات والرخص
اإلدارية واملعاليم مقابل إسو و و ووداء خدمات واملداخيل الجبائية االعتيادية األخرى ذلك على التوالي بنسو و و ووب في حدود
%59,95و%19,32و%20,58و .%0,15ويبرز ذلك من الجدول املوالي:
أصناف املداخيل
املعاليم على العقارات واألنشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى
املداخيل الجبائية االعتيادية

املبلغ (بالدينار)
722.439,764
232.818,157
247.988,885
1.700,000
1.205.242,386

النسبة %
59,95
19,32
20,58
0,15
100

وتمثل "املعاليم على العقارات واألنشو ووطة" أهم عناصو وور املداخيل الجبائية االعتيادية في سو وونة  .2017ويبرز
الجدول املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها.
أصناف املداخيل
املعلوم على العقارات املبنية
املعلوم على األراض ي غير املبنية
املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية
املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية
املعلوم على النزل
معلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات
املجموع

املبلغ (بالدينار)
122.439,764
54.528,115
312.369,53
59.146,000
168.365,180
5.886,755
722.735,344

النسبة %
16,94
7,55
43,22
8,18
23,3
0,81
100

ويعتبر املعلوم على املؤسو وس ووات ذات الص ووبغة الص ووناعية أو التجارية أو املهنية أهم مورد بالنس ووبة لص وونف
املعاليم على العقارات واألنش ووطة حيت تم تحص وويل  312.369,530دينار أي ما يمثل  %43,22من مجموع معاليم
الصونف املذكور سوابقا .ويسوتأثر املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراضو ي غير املبنية واملبالغ املتأتية من
ص ووندوق التعاون بين البلديات واملعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املش ووروبات بنس ووب على
التوالي  %16,94و%7,55و %8,18و%23,3و%0,81من مجموع املعاليم على العقارات واألنشطة.
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ّ
وبلغت تثقيالت سنة  2017بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات ما جملته  326.375,521دينار توزعت
بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود245.808,830دينار واملعاليم على األراض ي غير املبنية بمبلغ 80.566,691
دينار.
ّ
وباعتبار بقايا االسو و و ووتخالص البالغة 1.073.608,622دينار في موفى سو و و وونة  ،2016ارتفعت املبالغ الواجب
اس ووتخالص ووها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات في س وونة 2017إلى ما قيمته 1.399.984,143دينار اس ووتخلص
منها 176.967,879دينار ،وهو ما يعني تحقيق نسبة استخالص في حدود .%12,64
ّ
وفيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سو وونة  2017ما قيمته  1.044.666,126دينار.
ّ
وهي تتوزع بين "مووداخيوول امللووك البلوودي" التي بلغووت  68.034,391دينووار و"املووداخيوول املوواليووة االعتيوواديووة" التي بلغووت
976.631,735دينار .وتتأتس املداخيل املالية االعتيادية أسو و و وواسو و و ووا من املناب من املال املشو و و ووترا للجماعات املحلية
الذي كان في حدود  859.993,00دينار ومنح مساهمات من الدولة مخصصة للتسيير بمبلغ في حدود 77.000,000
دينار.
وتم ض و و ووبا املبالغ الواجب اس و و ووتخالص و و ووها بعنوان مداخيل أمالا البلدية االعتيادية خالل س و و وونة  2017في
حدود  170.231,605دينار استخلص منها  68.034,391دينار وهو ما يعني تحقيق نسبة استخالص بحوالي .%40
وبلغ مؤش وور االس ووتقالل املالي 1للبلدية %58,35خالل س وونة  2017وهو دون الحد األدنس ملؤش وور االس ووتقاللية
املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود .% 70
وتشو و و وومل موارد العنوان الثاني املوارد الذاتية واملخ ّ
ص و و و وص و و و ووة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من
االعتمادات املحالةّ .
ويبين الجدول املوالي توزيع موارد العنوان الثاني:
الجزء
ّ
واملخصصة للتنمية
املوارد الذاتية
موارد االقتراض
املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني
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النسبة ()%
املبلغ(بالدينار)
54,22
616.102,860
30,84
350.467,472
14,94
169.696,200
100 1.136.266,532

الرقابة على تحصيل املوارد البلدية

بلغت نسبة إنجاز تقديرات موارد البلدية خالل سنة  2017حوالي%87,1بخصوص العنوان األول .وبالنسبة
للعنوان الثاني بلغت النسبة املذكورة .100,09%

 1املوارد الذاتية  /موارد العنوان األول = (موارد العنوان األول – املناب من املال املشترا – منح ومساهمات الدولة في التسيير)  /موارد العنوان األول.
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ويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب إنجاز تقديرات موارد البلدية:
البيان
مجموع موارد العنوان األول
ّ
املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة

التقديرات (بالدينار)

اإلنجازات (بالدينار)

نسبة اإلنجاز()%

2.583.000,000

2.249.908,512

87,1

795.000,000

722.735,344

90,91

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية 303.500,000
فيه
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء
312.600,000
خدمات
400,000
مداخيل جبائية اعتيادية أخرى

232.818,157

76,71

247.988,885

79,33

1.700,000

425

مداخيل أمالا البلدية االعتيادية

90.694,000

68.034,391

75,01

املداخيل املالية االعتيادية

1.080.806,000

976.631,735

90,36

مجموع موارد العنوان الثاني
ّ
واملخصصة للتنمية
املوارد الذاتية

1.135.167,464

1.136.266,532

100,09

615.003,792

616.102,860

100,17

موارد االقتراض

350.467,472

350.467,472

100

املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

169.696,200

169.696,200

100

ولوحظ تسو و و ووجي وول أخط وواء في مسو و و ووتوى الكشو و و ووف ع وودد  2 3من الحس و و و و وواب امل ووالي حي ووت تم ت وودوين مبلغ
 1.686.098,974دينار بعنوان مقابيض خارج امليزانية عوضا عن مبلغ1.686.421,728دينار.
كما ينص الفص و و و وول  10من مجلة الجباية املحلية على أن يتضو و و وومن جدول تحصو و و وويل املعاليم على بعض
اإلرشو و و ووادات مثل اسو و و ووم املطالب باملعلوم ولقبه وعنوانه وموقع العقار واملعلوم السو و و وونوي وذلك لت سو و و ووير عمليات
االسو و و ووتخالص ،غير أن هنواا بعض الفصو و و ووول التي ال تحتوي عنوان املالك وهو ما من ش و و و ووأنه أن ال يمكن عدول
الخزينة من تبليغ اإلعالمات.
وبررت البلدية ذلك بالعطب الذي طرأ على املنظومة خالل سوونة  2017والذي تم تالفيه خالل سوونة .2018
وأضافت أن رمز األنهج موجود بجدول التحصيل.
ولوحظ توأخير في تثقيول جوداول تحص و و و ويول املعلوم على العقوارات املبنيوة واملعلوم على األراض و و و و ي غير املبنيوة
وذلك خالفا ملقتضو و و وويات الفصو و و وولين األول و 30من مجلة الجباية املحلية اللذان ن ّ
ص و و و وا على ضو و و وورورة انجاز عملية
التثقيل بتاريخ غرة جانفي من ّ
كل سو و و وونة حيت تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير في حدود  32يوما .ويرجع ذلك
أساسا إلى التأخير في إعداد جدول التحصيل من قبل البلدية .ويبرز ذلك من خالل الجدول املوالي:

2كشف عدد :3ميزان املقابيض واملصاريف
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الجدول
جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية
جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غيراملبنية

تاريخ إعداد الجدول
من قبل البلدية
()1

تاريخ اإلرسال
إلى أمانة املال
الجهوية

 30جانفي 2017

 30جانفي 2018

 30جانفي 2018

 30جانفي 2018

تاريخ تثقيل جدول
التحصيل
()2
32
 03فيفري 2018
32
 03فيفري 2018

التأخيرمقارنة بأجل 1
جانفي  2017بحساب
اليوم

وخالفا ملقتضو و و وويات الفقرة الرابعة من الفصو و و وول  4من مجلة الجباية املحلية لم تتول البلدية إلى غاية موفى
سو و وونة  2017إصو و وودار قرار بلدي يتعلق بمراجعة الثمن املرجعي تطبيقا لألمر عدد  397لسو و وونة  2017املؤرخ في 28
ّ
مارس  2017واملتعلق بضووبا ّ
والحد األقصو ى للثمن املرجعي للمتر املربع املبني لكل صوونف من أصووناف
الحد األدنس
العقارات الخاضو و و ووعة للمعلوم على العقارات املبنية .وفي املقابل واصو و و وولت البلدية اعتماد القرار البلدي عدد 427
املؤرخ في  7أوت  2006الص ووادر في الغرض طبقا لألمر عدد  431لس وونة  1997املؤرخ في  3مارس  1997رغم أنه لم
يعد ساري املفعول منذ أكثر من  10سنوات.
ورغم أنه تمت اإلش ووارة إلى هذا اإلخالل مرارا ص وولب تقارير الرقابة املالية على البلدية لتص وورف س وونتي 2015
و ،2016إال أن البلدية لم تتول إصدار قرارات تطبيقا لألوامر سارية املفعول.
وبررت البلدية عدم مراجعة القرار بغياب مجالس بلدية وأضافت أنه س تم مراجعته خالل سنة .2019
كما لوحظ ضعف نسب اإلعالمات املوجهة ملالكي األراض ي غير املبنية حيت مثلت نسبة 10,16%من
مجموع فصول جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية.
ولوحظ عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنيةّ .
ويتبين ذلك من خالل
إدراج التوظيفات بعنوان األراض ي غير املبنية بجداول تحصيل املعلوم حسب عنوان األرض عوضا عن عنوان
مراسلة املطالب باألداء وذلك خالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية املوارد
ّ
البلدية الذي حت على التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد على ت سير
إجراءات االستخالص.
وفي ما يتعلق باستخالص املعاليم املذكورة فقد ّ
نص الفصل  28خامسا من مجلة املحاسبة العمومية على
أن "يتولى املحاسووب العمومي املكلف باالسووتخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضوومن دعوته لخالص
ّ ّ
جملة املبالغ املطلوبة" ،إال أنه لم يتم تبليغ سوووى %12,71من جملة الفصووول املثقلة بجدول تحصوويل املعلوم على
العقوارات املبنيوة والتي تبلغ  8776فصو و و ووال خالل س و و و ونوة  .2017كموا لم تتع ّود اإلعالمات التي تم تبليغهوا خالل نفس
السنة%10,16من جملة الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية والتي تبلغ  364فصال.
وأفادت القباضووة البلدية في ردها أن منظومة الجباية املحلية غير جاهزة لالسووتعمال واسووتخراج اإلعالمات
األولية بصووفة آلية مما يضووطر عدل الخزينة لكتابتها يدويا .باإلضووافة إلى أن اغلب املسوواكن غير مرقمة مما يعرقل
عملية التبليغ .أما في ما يخص األراضو و ي غير املبنية ف ن عناوين أص ووحابها غير واأ ووحة وأغلبهم غير مقيمين ببلدية
طبرقة إلى جانب عدم توفر املعطيات لدى إدارة البلدية لالتصال بهم.
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وبخص و وووص املعلوم الخاص باملؤس و وس و ووات ذات الص و ووبغة الص و ووناعية أو التجارية أو املهنية ّ
تبين عدم إدراج
عديد الفصوول بجدول التحصويل ّ
املعد في الغرض خالل سونة  2017وذلك من خالل إجراء مقارنة بين املؤسوسوات
املدرجة بالجدول املذكور مع القائمة االس و و وومية للمؤسو و و وس و و ووات التي تولت خالص املعلوم املذكور لش و و ووهر ديس و و وومبر
2017بالقباضةالبلدية.
وجاء في رد البلدية أنها سو و و ووتعمل خالل سو و و وونة  2019على تكليف أعوان لتحيين ومراجعة جدول تحصو و و وويل
املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية.
كما ّ
تبين ّأن البلدية لم تتول إعداد جداول املراقبة بين الحد األدنس للمعلوم على املؤس وسووات ذات الصووبغة
الصو ووناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ املسو ووتخلص بهذا العنوان وهو ما لم يمكن من تطبيق مقتضو وويات منشو ووور
واملؤرخ في  28مارس  2002الذي اس و و ووتوجب إجراء مقارنة بين ّ
الداخلية عدد ّ 19
ّ
الحد األدنس املطلوب وقيمة
وزير
املعلوم على املؤس وسووات املسووتخلص فعليا بهدف تحديد الحاالت التي تسووتوجب اسووتخالص معلوم إضووافي باعتبار
املعلوم األدنس املطلوب.
وأفادت البلدية أنها س و ووتعمل على ض و ووبا خطة عمل بالتنس و وويق مع قابض البلدية ومكتب مراقبة اآلداءات
إلعداد هذا الجدول.
وخالفا ملقتض و وويات منش و ووور وزير الداخلية عدد  6بتاريخ  17فيفري  1999الذي نص على ض و وورورة الحرص
على التحيين الدوري لعقود الكراء في حدود نسووبة ال تتجاوز  %10سوونويا بالنسووبة للمحالت التجارية والصووناعية،
لم تتول البلدية رغم توصوويات الدائرة في تقاريرها حول الرقابة املالية لتصوورف سوونتي  2015و2016تحيين معينات
كراء  52عقدا يتعلق بتسويغ محالت تجارية تم إبرامها خالل الفترة املمتدة من سنة  1992إلى سنة  .2007ويتراوح
آخر تاريخ للتحيين بين سنتين و 15سنة.
وجاء في رد البلدية أنه تمت برمجة مراجعة وتحيين معينات الكراء خالل سنة .2019
كما يتيح األمر عدد  805لسو و و وونة  1998املؤرخ في  13جوان 2016للبلديات إمكانية توظيف واسو و و ووتخالص
معاليم مقابل رفع الفض و و ووالت املتأتية من نش و و وواط املحالت التجارية أو الص و و ووناعية أو املهنية ،إال أن البلدية قامت
ب برام اتفاقية واحدة رغم أن عدد املؤسو وس ووات التجارية والص ووناعية واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية واملعلومة
لديها يبلغ  1703مؤس وسووة .ويتم جمع ونقل الفواضوول املتأتية من نشوواط هذه املؤس وسووات في إطار النشوواط البلدي
املتعلق بووالفضو و و ووالت املنزليووة .كمووا لم تص و و و وودر البلووديووة قرارا يضو و و ووبا تعريفووة جمع ونقوول النفووايووات غير املنزليووة وتم
االقتص و و ووار على تحديد املعلوم الس و و وونوي الراجع للبلدية في الفص و و وول الثالت لالتفاقية .علما أنهتم اإلش و و ووارة إلى هذا
اإلخالل صلب تقرير الرقابة املالية لتصرف سنة .2016
وتعهوودت البلووديووة بو برام اتفوواقيووات جووديوودة لرفع الفضو و و ووالت غير املنزليووة مع بعض املؤس و و و وس و و و ووات العموميووة
والخاصة خالل سنة .2019
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الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
 -1التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت نفقات العنوان األول  2.159.908,522دينار سنة  2017منها%64,42نفقات تأجير عمومي و%24,54
نفقات وسائل املصالح.
الفصل

النفقات املنجزة

البيان

املبلغ بالدينار

النسبة ()%

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

املنح املخولة ألعضاء املجلس البلدي

01.101

تأجير األعوان القارين

تأجير األعوان غير القارين
01.102
مجموع القسم األول

327,998

0,02

1.246.761,928

57,72

144.234,563

6,68

1.391.324,489

64,42

القسم الثاني :وسائل املصالح
02.201

نفقات تسيير املصالح العمومية املحلية

494.922,460

مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية 35.131,204
02.202
مجموع القسم الثاني
530.053,664

22,91
1,63
24,54

القسم الثالث :التدخل العمومي
03.202

تدخالت في امليدان االجتماعي

9.902,000

0,46

03.303

تدخالت في ميدان التعليم والتكوين

6.500,000

0,3

03.305

تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

21.000,000

0,97

2.583,000

0,12

80.935,000
2.002.313,153

3,75
92,70

التعاون مع الجماعات املحلية وهياكل أخرى
03.310
مجموع القسم الثالث
جملة الجزء األول
الجزء الثاني :فوائد الدين
القسم الخامس :فوائد الدين
فوائد الدين الداخلي
5.5
مجموع القسم الخامس
جملة الجزء الثاني
جملة نفقات العنوان األول

8

48.257,000
48.257,000
48.257,000

2,23
2,23
2,23

2.159.908,522

100

ّأما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  1.226.266,522دينار خالل نفس السنة منها  %40,49تعلقت
باالستثمارات املباشرة و  %10,35نفقات مسددة من اإلعتمادات املحالة .ويبرز الجدول املوالي هيكلة نفقات
العنوان الثاني:
الفصل

النفقات املنجزة

البيان

املبلغ بالدينار

النسبة ()%

العنوان الثاني :نفقات العنوان الثاني
الجزء الثالث :نفقات التنمية
القسم السادس:االستثمارات املباشرة
6600

الدراسات

10.075,213

0,8

6603

البنايات اإلدارية

241.685,289

19,73

6605

البرامج والتجهيزات اإلعالمية

11.202,950

0,91

6608

اقتناء وسائل النقل

357,000

0,53

6610

االنارة

0

0

6613

الطرقات واملسالك

2.501,600

0,2

6614

اشغال التهيئة والتهذيب

2.478,000

0,2

6615

املساحات الخضراء ومداخل املدن
بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب
والرياضة والطفولة

24.692,594

2,02

24.988,860

2,04

بناء وتهيئة املنشئات ذات الصبغة االقتصادية
6617
مجموع القسم السادس

172.612,687

14,09

496.543,301

40,52

جملة الجزء الثالث

496.543,301

40,52

6616

الجزء الرابع :تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
تسديد أصل الدين الداخلي
10950
مجموع القسم العاشر

77.885,337

6,35

77.885,337

6,35

جملة الجزء الرابع

77.885,337

6,35

الجزء الخامس :النفقات املسددة من االعتمادات املحالة
القسم الحادي عشر :النفقات املسددة من االعتمادات املحالة
الباب الثالت والعشرون :السياحة
مجموع القسم الحادي عشر

126.861,634

10,35

126.861,634

10,35

جملة الجزء الخامس

126.861,634

10,35

جملة نفقات العنوان الثاني

1.225.167,464

100
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ويبرز الجدول املوالي النفقات املنجزة مقارنة بالتقديرات بالنسبة للعنوانين األول والثاني.
املبلغ بالدينار

البيان
نفقات العنوان األول
التقديرات
اإلنجازات
نسبة اإلنجاز()%
نفقات العنوان الثاني
التقديرات
اإلنجازات
نسبة اإلنجاز()%

2.493.000,000
2.159.908,522
86,64
1.225.167,464
1.225.167,464
100

 -2املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول
بلغت جملة ديون البلدية في موفى سنة  2017ما قدره  233.217,417دينار منها  % 25,93تجاه صندوق
القروض ومساعدة الجماعات املحلية .وبلغت نسبة مديونية 3البلدية .%10,36
وتبعا ملنشور وزير الشؤون املحلية والب ئة حول تطهير مديونية البلديات بعنوان  2016وما قبلها ،ف ن
الدولة تتحمل كامل ديون  28بلدية منها بلدية طبرقة .وتشمل الديون املتخلدة لفائدة املؤسسات العمومية
مستوجبة الخالص بعنوان  2016وما قبلها ،على أن تتعهد البلديات املعنية بتسوية كامل ديونها مستوجبة
الخالص لفائدة الخواص على حساب مواردها الذاتية وذلك على امتداد سنة  2018أو خالل سنتي  2018و2019
على أقص ى تقدير ،غير ّأن البلدية لم تتول سنة  2018خالص مستحقات الخواص بمبلغ قدره  3.982,080دينار.
علما أنه تم سنة 2018تسديد مبالغ جملية في حدود 203.752,662دينار بعنوان سنة  2017متخلدة لفائدة
املؤسسات العمومية موزعة كما يلي:
قائمة املؤسسات العمومية الدائنة
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه
اتصاالت تونس
املركز الوطني لإلعالمية
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية
املجموع

مبلغ الدين الذي تم خالصه بعنوان سنة ( 2017بالدينار)
79.285,862
40.496,800
5.130,640
4.799,650
455,000
13.096 ,475
60.488,662
203.752,662

وخالفا ملقتضيات األمر عدد  564لسنة  2004املؤرخ في  9مارس  2004واملتعلق بضبا طرق خالص
نفقات التصرف الذي نص على ضرورة دفع املبالغ املستحقة بعنوان االتصاالت الهاتفية في أجل أقصاه  45يوما
 3نسبة املديونية  :مجلة الديون  /موارد العنوان األول .2.249.908,512/233.217,477:
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من تاريخ استالم الفواتير لم تحرص البلدية على احترام آجال دفع املبالغ املستحقة بعنوان استهالا الكهرباء
واالتصاالت املحددة من قبل املزودين بالفواتير املوجهة في الغرض إلى البلدية .وقد تراوح التأخير املسجل في هذا
الشأن بين  143و 288يوما.
وبررت البلدية ذلك بعدم توفر السيولة الالزمة لخالص فواتير االستهالا وأكدت بأنها ستتالفى هذا
اإلخالل مستقبال.
ومقارنة مع تقرير الرقابة املالية على البلدية لسنة  ،2015لم تحرص البلدية على تالفي اإلخالل املتعلق
بالحصول على تأشيرة مراقب املصاريف العمومية بصفة مسبقة عند عقد بعض النفقات وذلك خالفا ملقتضيات
ّ
الفصل  269من مجلة املحاسبة والفصل  2من األمر عدد  2878لسنة ّ 2012
املؤرخ في  19نوفمبر  2012املتعلق
العموميةّ .
ّ
ويتبين ذلك من خالل الحصول على التأشيرة املذكورة بعد ورود الفواتير املعنية.
بمراقبة املصاريف
وخالفا ملقتضيات الفصل  90من مجلة املحاسبة العمومية الذي ّ
نص على أنه "ال يجوز عقد مصاريف
ّ
عادية لسنة مالية ما بعد  15ديسمبر من نفس السنة إال عند الضرورة الواجب إثباتها" ،تولت البلدية التعهد
ببعض النفقات بعد التاريخ املذكور.
علما أنه تمت اإلشارة إلى هذه املالحظة في التقرير النهائي املتعلق بالرقابة املالية على بلدية طبرقة بعنوان
تصرف  2015ولم يتم تجاوز هذا اإلخالل.
وتولت البلدية إصدار أذون تزود على سبيل التسوية ويدل على ذلك أسبقية تاريخ الفاتورة لتاريخ طلب التزود.
وأفادت البلدية أنها تولت اقتناء الوقود في إطار تسبقة على السنة املالية  2017نظرا الستيفاء كافة مبلغ
سنة  .2016وهو ما يبرز تصرف غير رشيد لالعتمادات املرصودة.
نصت التعليمات العامة عدد  186لسنة ّ 1975
و ّ
املؤرخة في  2أوت  1975على ضرورة تسجيل املشتريات
القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض ،غير ّأن البلدية لم تتول مسك الدفتر املذكور .ومن شأن ذلك أن ال يمكن من
انجاز املقاربات الضرورية بين نتائج الجرد املادي وقائمة املنقوالت التي كان يتعين تسجيلها بدفتر الجرد عالوة على
التمكن من ضمان حماية هذه املمتلكات.
وأفادت البلدية في ردها أنها ستعمل مستقبال على تسجيل املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض.
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 -3املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني
لم ّ
تتعد نسبة استهالا االعتمادات املخصصة لالستثمارات املباشرة خالل تصرف سنة  2017للبلدية
.% 51,43
وتولت البلدية إبرام الصفقة املتعلقة بأشغال توسعة قصر بلدية طبرقة بتاريخ  30مارس  2015بكلفة
قدرها 399.976,163دينار .وخالفا ملقتضيات الفصل  103من األمر عدد  1039لسنة  2014املنظم للصفقات
العمومية الذي ّ
ينص على ضرورة إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه  30يوما
ابتداء من تاريخ معاينة الحق في األقساط على الحساب ،تولت البلدية خالص مستحقات املقاولين بتأخير يناهز
 48يوما.
وجاء في رد البلدية أنها ستعمل مستقبال على تالفي هذا اإلخالل.
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