
  
  

  

  

ى بلدية     مارثتقرير حول الرقابة املاليةع

 2018سنة تصرف ل

ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية
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ي  أحدثت بلدية مارث ي  1957لسنة  105بمقت ٔالامر عدد ) البلدية(فيما ي ر 20املؤرخ  وتبلغ  1957 نوفم
ا ي  2016لسنة  602دد وتم بمقت ٔالامر الحكومي ع .2كم  345,802  مساح املتعلق  2016ماي  26املؤرخ 

رابية لبعض البلديات رابية  ،بتحوير الحدود ال وعددها  ضبط املناطق التابعة لهاو  بلديةللتحوير الحدود ال
ي مارث و  ن وعراممارث خمس، و  31.119 بنحو البلدية عدد سكان ويقدر  .الشمالية وسيدي التواتي وواريف

  .20191 جانفي يساكنا 

ي نطاق الصالحيات املخّولة لها بالقانون عدد  محكمةوقد تولت  ي  1968لسنة  8املحاسبات   8املؤرخ 
ر وال  19682مارس  ي لإلنشاء والتعم ن الدولة التونسية والبنك الدو رمة ب ي إطار اتفاقية القرض امل و

ى تمويل  ى حسابات بلدية مهمة إنجاز " برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية"دف إ رقابة مالية ع
ي وصّحة البيانات املسّجلة به ومصداقّيته  2018سنة لمارث  قصد التحقق من إحكام إعداد الحساب املا

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا   .ومن مدى قدرة البلدية ع

ي للبلدية  فضال  املحكمةومستندات الصرف املودعة لدى كتابة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى مصالح  عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية

ا رة  .البلدية واملركز املحاس الخاّص  وأفضت الّرقابة املستندّية واملعاينات امليدانية املنجزة خالل الف
را ن امل ر  26و 04وحة ب ى جملة من املالحظات تعّلقت 2019نوفم ى الوقوف ع بتحصيل املوارد  أساسا إ

 .وبإنجاز النفقات

I.  انّية يإجراءات إعداد امل   والحساب املا

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2018تّم إعداد م  1975ماي  14املؤرخ 
انية الجماعات املحلية وقرار وزير املتعلق بالقان ي و الداخلية والتنمية املحلية  ي ون ٔالاساس مل املالية املؤرخ 

انيات الجماعات املحلية 2008مارس  31 ي شأن . املتعلق بضبط صيغة وتبويب م وتداول املجلس البلدي 
انية سنة  ر  31دقة عليه بتاريخ ، وتولت سلطة ٕالاشراف املصا2017 جويلة 27بتاريخ  2018مشروع م ديسم

2017.   

ر  31وتّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ   35طبقا للفصل الثاني من القانون عدد  2018ديسم
ي  1975لسنة  انية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

كما قام آمر الّصرف بتوقيف . من مجّلة املحاسبة العمومية 281وإتمامه بالنصوص الالحقة والفصل 
ر الحساب ي حساباته وبتأش ي نفس التاريخ املا انية سنة و  ،إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته   2018تم ختم م
ا بتاريخ  ي شأ وذلك  2019جوان  26بتاريخ يه وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل  .2019ماي  25والتداول 

ن طبق انية الجماعات املحلية وللفصل  34و 33ا ألحكام الفصل من مجّلة  282من القانون ٔالاساس مل
  .املحاسبة العمومية

                                                 
  .  لبيانات املفتوحة بموقع وزارة الشؤون املحلية والبيئةحسب ا  1
  .املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات  2
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ن املال الجهوي ب ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2019 جوان 07بتاريخ  قابس بالنيابةوقام أم ر ع بالتأش
  . ا لسجالتهاملنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق

II. ى املوارد   الرقابة ع

 تحليل املوارد -1

ا .م 2,931ما قيمته  2018بلغ مجموع مقابيض البلدّية سنة  د مقابيض العنوان ٔالاّول .م 1,967د م
انية بعنوان نفس الّسنة . د مقابيض العنوان الثاني.م0,964و كما بلغ جملة املقابيض املنجزة خارج امل

 . د.م1,921

رة  ٔالاول الثاني نالعنوانة موارد جمل وارتفعت انّية البلدّية خالل الف بنسبة تطور سنوي  2018-2016مل
ى ي  معدله ع   17,20% معدلهتطور سنوي جملة موارد البلدية نسبة  وبلغت بذلك ،% 15,60و %18,01التوا

رة املذكورة    .خالل الف

  موارد العنوان ٔالاول  1-1 

ي تتكون من املداخيل الجبائية  د.م 1,967ما جملته  2018سنة الل بلغت موارد العنوان ٔالاول خ و
ر الاعتيادية   .الاعتيادية واملداخيل الجبائية غ

ى إشغال امللك  ى العقارات ؤالانشطة وع وتتأتى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظفة ع
ى املوجبات والرخص ٕالادارية واملعاليم مقابل إسداء العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و  ع

ي سنة  . خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى    . د.أ 978,720ما جملته  2018وبلغت هذه املداخيل 

ى العقارات ؤالانشطة" تومثل املداخيل من جملة  % 36,71 نسبة 2018ي سنة  " املعاليم املوظفة ع
 . الجبائية الاعتيادية

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةوم ى  اهم عناصر  ّثل املعلوم ع املعاليم املوظفة ع
  . 2018ي سنة   د.أ 207,158هذه املعاليم  وبمبلغ من جملة  % 57,66 نسبةوذلك ب العقارات ؤالانشطة

أي  د.أ  287,470ومية فيه بما قدرهواستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العم
  .من املداخيل الجبائية الاعتيادية % 29,37

من جملة  %33,92 مداخيل املوجبات والرخص ٕالادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات نسبة تومّثل
  . 2018ي سنة   د.أ 331,989املداخيل الجبائية الاعتيادية حيث تم تحصيل 

ى العقارات ؤالانشطة ما جملته بعن 2018وبلغت تثقيالت سنة  تتوزع  د.أ  1.018,230وان املعاليم املوظفة ع
ي حدود  ى العقارات املبنية  ن املعلوم ع ر املبنية بمبلغ  د.أ 591,796ب ى ٔالارا غ  د.أ 114,701واملعلوم ع

   .د.أ 311,733ومعاليم أخرى بمبلغ 
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ى  د.أ  594,693وباعتبار البقايا لالستخالص البالغة ، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2017سنة ي مو
ى ما قدره  ى العقارات ؤالانشطة إ ، وتم استخالص  2018ي سنة   د.أ 1.018,229بعنوان املعاليم املوظفة ع

ر املبنية . % 35,28أي ما نسبته  د.أ 359,261 ى ٔالارا غ ن  % 8,73وبلغت نسبة استخالص املعلوم ع ي ح
ى العقارات املبنية لم تتعد   %.  6,59 نسبة استخالص املعلوم ع

ي سنة   ر الجبائية الاعتيادية  ن مداخيل أمالك د.أ 988,207ما قيمته  2018وبلغت املداخيل غ ، وتتوزع ب
رك للجماعات املحلية   .البلدية الاعتيادية واملداخيل املالية الاعتيادية املتأتية أساسا من املناب من املال املش

ي تتأتى أساسا من كراء العقارات املعدة للنشاط د.أ 173,823وبلغت مداخيل امللك البلدي ما قيمته  ، و
ي حدود    .من جملة مداخيل ٔالامالك %64,15د وال تمثل .أ 111,509التجاري وامل 

ىوارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ٔالامالك باعتبار بقايا الاستخالص    2017 سنة ي مو
ى ما جملته  وبلغت موارد البلدية بعنوان املناب من املال . %83,34، تم استخالصها بنسبة د.أ 208,572إ

رك    . د.أ 714,767املش

ي نسبة 2018خالل سنة  % 63,66للبلدية   3ةاملالي يةوبلغ مؤشر الاستقالل أقل من الحد ٔالادنى املعتمد من  و
     .% 70والبالغ   4اعدة الجماعات املحليةقبل صندوق القروض ومس

ى سنة  ي مو   1,967وبلغت موارد العنوان ٔالاول د، .أ  141,407ما قدره  2018كما بلغ مجموع ديون البلدية 
خالل %  127,05بعد أن كانت هذه النسبة تساوي % 7,19ي حدود   5نسبة تداين يع تسجيل، وهو ما د.م

ن بلغت موارد  د.م2,001 قبلها  وما  2017 بعنوان سنةيون البلدية حيث بلغ مجموع د 2017سنة  ي ح
 . د.م 1,575العنوان ٔالاول 

ى تكفل الدولة بديون البلدية لسنة  ا إ وما قبلها  2016ويعود تمكن البلدية من تجاوز الديون املتخلدة بذم
 2017أكتوبر  30املضيق بتاريخ  تنفيذا لتوصيات املجلس الوزاري  2018لسنة   ةخالل الثالثية الرابع

ر  5بتاريخ  4ومنشور وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد   2017يون سنة دا وتكفل البلدية ببقاي 20176ديسم
انية سنة  امها بخالصها ضمن م   .  و بعدم إنشاء ديون جديدة 2018وال

  موارد العنوان الثاني 1-2

وبما  الخاصة للبلديةبعنوان املوارد  % 78,65 بنسبةوتتوزع  د.أ  964,455للبلدية بلغت موارد العنوان الثاني
فيما لم  د.أ 205,901وبما قدره  بعنوان املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة%  21,35و د.أ 758,554قدره 

ي خالل سنة  ي أو خار راض داخ   .2018يتم تسجيل أي مورد اق

                                                 
   .جملة موارد العنوان ٔالاول / جملة املوارد الذاتية=مؤشر الاستقاللية املالية  3
4 Guide pratique des projets d’investissement des collectivités locales, Avril 2003, page 4.  
  .موارد العنوان ٔالاول / جملة الديون = نسبة التداين   5
ر مديونية البلديات بعنوان سنة  6   .وما قبلها 2016حول تطه
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ن موارد محالة متأتية  د.أ 205,901دات املحالة والبالغة وبخصوص املوارد املتأتية من الاعتما فه تتوزع ب
وموارد بعنوان مساهمات مالية مختلفة إلنجاز  د.أ 6,901من قبل وزارة الشؤون املحلية والبيئة بما قدره 

ي  د.أ 199مشاريع ذات صبغة محلية بما قدره  ى التوا من مجموع  % 96,65و  % 3,35أي بنسب تساوي ع
 . ه الاعتماداتهذ

ى تحصيل املوارد البلدية -2   الرقابة ع

  تقدير املوارد -

ي لسنة  ّن من خالل فحص الحساب املا  قدرهانجاز جملية للموارد إنسبة  حققتأّن البلدية  2018تب
  .بخصوص العنوان الثاني  %100و لعنوان ٔالاول لنسبة بال % 110,50موّزعة بحساب % 106,81

ي  شفافية ومصداقية الحساب -   املا

ن املقابيض املنجزة عن طريق أذون وقتية  ي ضرورة الفصل ب املنجزة عن وتلك تقت شفافية الحساب املا
ي لسنة  ر أنه لم يتم التقيد بذلك صلب الحساب املا ائية، غ املقابيض  إدراجتم  حيث 2018طريق أذون 

ى العق أذون املنجزة عن طريق  ى  ٔالاراارات املبنية واستخالص وقتية بخصوص املعلوم ع ر املبنية ع غ
ي بمبلغ ائيةد ضمن املقا 6.912,341ود  530,920 التوا ى و  .بيض املنجزة عن طريق أذون  ى مو لم يتم إ

ر      .بمارثاملالية من قبل القباضة املذكورة  املبالغتثقيل  2019نوفم

ى قابض ى تدارك النقائص املذكورة وذل املالية بمارث ويد ن املقابيض املنجزة عن طريق أذون إ ك بالفصل ب
ي وتلكوقتية  ائية وذلك ضمانا لشفافية الحساب املا     .املنجزة عن طريق أذون 

  ضبط وتوظيف املعاليم  -

ي  ي املعتمد  2018جوان  04رغم إصدار البلدية للقرار املؤرخ  لكل صنف من أصناف املتعلق بالثمن املرج
ى العقارات املبنيةالعقارات الخاضعة للمع ى نفس  لوم ع ا حافظت من خالله ع من قبل البلدية إال أ

ي  2806/2007ٔالاثمان الواردة بالقرار البلدي عدد  مفوتة إمكانية تدعيم مداخيلها  2007جويلية  22املؤرخ 
ذا العنوان  . الجبائية 

ى الحدود الدنيلدية بمقت القرارين املالباعتمدت  كما  2007لسنة  1185ا املقررة باألمر عدد ذكورين ع
ي  ي  2017لسنة  397عدد الحكومي ؤالامر  2007ماي  14املؤرخ  ن بضبط  2017مارس  28املؤرخ  املتعلق

ر املربع املب  ي للم لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة الحد ٔالادنى والحد ٔالاق للثمن املرج
ى العقارات املبنية ر مربع والذي  100ناء صنف العقارات املبنية الذي ال تتعدى مساحته باستث للمعلوم ع م

 .د 110حدد ثمنه بما قدره 

ي  2018/19أصدرت البلدية القرار البلدي عدد و  ر  05املؤرخ  ر املربع  املتعلق بضبط املعلوم 2018ديسم بامل
ر املبنية بالنسبة ل ى تقسيم امل الذيألرا غ نطقة البلدية بمارث حسب الكثافة نص الفصل ٔالاول منه ع
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ر أن) منخفضة، متوسطة، مرتفعة(العمرانية  ى هغ ي دورته  وبناء ع مداولة املجلس البلدي املنعقد 
ر  22الاستثنائية بتاريخ  راجع عن هذا ، 2018ديسم املؤرخ  24/2018البلدي عدد لقرار ا بإصدار القرار تم ال

ر  24 ي ومن . كامل املنطقة البلدية ذات كثافة عمرانية منخفضة اعتبار  والذي تم بمقتضاه 2018ديسم
ذا العنوان ي موارد البلدية  ى التقليص   .شأن هذا ٕالاجراء أن يؤدي إ

ر املنطقة البلدية ذات كثافة عمرانية منخفضة تبعا للتوسع الذي وأفادت البلدية بأن  املجلس البلدي اعت
 ويتعارض هذا التم مع واقع اختالف .لعمرانية العامة منخفضةالكثافة احيث أصبحت  املنطقةشهدته 
كافة املنطقة البلدية ذات كثافة عمرانية اعتبار  بما يحول دون حسب املناطق بشكل عام  العمرانية الكثافة

 .منخفضة

ن  ى البلدية  ويتع ى تقسيم املناطق الوارد بقرارها ع ى املذكور والع 2018/19البلدي عدد ٕالابقاء ع مل ع
ى ذلك  يئة العمرانية مثلما نص ع ى مثال ال    تقسيم املناطق املضافة حديثا باالعتماد ع

 شمولية جداول التحصيل  -

ن  ى العقارات  شمولية عدمتب بالوسط  بلغ عدد املساكن املحصاةحيث  املبنيةجدول تحصيل املعلوم ع
ن تضمن جدول تحصيل  ،2014لسنة التعداد العام للسكان والسك  حسب 7مسكنا 5502 البلدي ي ح

ى العقارات املبنية  ي  .فصال 805ال يقل عن  أي بفارق  2018فصال بعنوان سنة  4697املعلوم ع  ذلكوساهم 
ى البلدية  اقتصار ى إضافة فصول جديدة بمناسبة طلب شهادات إبراء تثبت خالص املعلوم املستوجب ع ع

ى الخدمات  ر املبنية  ومحدوديةأو الرخص املع باألمر للحصول ع عمليات التثبت من وضعيات ٔالارا غ
ي ش رة  375والذي بلغ عددها  ا رخص بناءأال صدرت    . 2017-2015رخصة خالل الف

ى العقارات اجدإعداد بطاقات متابعة فردية لكل فصل مثقل ب القباضة ىتتووال  ول تحصيل املعلوم ع
ى ٔالارا املبنية ن واملعلوم ع ر املبنية تتضمن مراجع وصوالت الخالص والديون املتخلدة بذمة املطالب  غ

ن باألداء وإحكام متابعة تحصيلها وتعتمد  باألداء مما ال يمكن من ضبط الديون املتخلدة بذمة املطالب
ى النسخ الورقية لجداول التحصيل بعنوان السنوات السابقة بما من شأنل ه أن ضبط املعلوم املستوجب ع

ي احتساب املعلوم ي أخطاء  ى الوقوع    .يؤدي إ

ر املبنية تثقيل جداول تحصيل - ى العقارات املبنية ؤالارا غ  املعلوم ع

ر املبنية  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية وجدول املعلوم ع ي تثقيل جدول تحصيل املعلوم ع ر  لوحظ تأخ
ى  انينصّ  نذااللمن مجلة الجباية املحلية  30ول والفصل وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ٔالا يوما  30بلغ  ع

   .ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة

                                                 
ي  602ٔالامر الحكومي عدد الفصول التابعة للعمادات املدرجة بالوسط البلدي بمقت  دون اعتبار   7 رابي 2018ماي  26املؤرخ  ة واملتعلق بتحوير الحدود ال

  .لبعض البلديات
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ن املذكورين أعاله واللذا ى العقارات أو  نوخالفا للفصل ى أن املعاليم ٓالانفة الذكر تستوجب ع ينصان ع
ي إعداد و تول البلدية لم ت خاضعة للمعلوم خالل السنة،ٔالارا ال تصبح  إحالة جدول التحصيل التكمي

ى العقارات املبنية د وجدول التحصيل  8.022,689فصال بما قدره  365 املتضمن بخصوص املعلوم ع
ر املبنية واملتضمن  ى ٔالارا غ ي بخصوص املعلوم ع ن  د 2.111,855فصال بما قدره  144التكمي ى أم إ

  . 2019أكتوبر  30 بتاريخ املال الجهوي قصد التثقيل إال 

ى بعنوان  الاستخالصنسب  - ى العقارات املبنية واملعلوم ع ر املبنية ٔالارااملعلوم ع   غ

ن ى  استخالصضعف نسب  تب ى العقارات املبنية واملعلوم ع ر  ٔالاراكل من املعلوم ع  لسنة املبنيةغ
ي  2018 ى التوا    .% 6,59و % 8,73ال بلغت ع

ن باألداء عن الخالص التلقائي لألداء البلدي  بالخصوصنسب الاستخالص  ضعف ويرجع ى عزوف املطالب إ
ى استيفاء إجراءات التتّبع حيث تّم  ى  2018خالل سنة وعدم حرص قابض البلدية ع توزيع الاقتصار ع

ن باملعلوم  ى العقارات الـمبنيةإعالمات أولية للمطالب ر اوب ع ى ٔالارا غ  28للفصل خالفا  ملبنيةاملعلوم ع
ى  أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي أن خامسا من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينص ع

ي جملة  بالنسبة للديون الراجعة للجماعات املحلية تتمثل ي تسليم املدين مقابل إمضائه باالستالم إعالما 
ى املحاسب العمومي املبالغ املطلوبة منه وينتفع املدين بأجل ال  يقل عن شهر من تاريخ ٕالاعالم قبل أن يتو

  . تبليغه السند التنفيذي الصادر ضده

رية -   إجراءات الاستخالص الج

ى تسديد الديون   28و 26 نخالفا ألحكام الفصل ن ع ر املطالب من مجلة املحاسبة العمومية حول ج
م ريوإتمام عملية الاستخ بطرق قانونية املتخلدة بذم عدم قيام  2018ة، لوحظ خالل سنة الص الج

ى القباضة ر املبنية العقارات املبنية بأعمال التتبع بالنسبة للمعلوم ع ى ٔالارا غ  .وللمعلوم ع

ر  - ى العقارات املبنية خطايا التأخ ر املبنيةبعنوان املعلوم ع   ؤالارا غ

ى املبالغ املثقلة لدى قابض املاليةتطبيق خمن مجلة الجباية املحلية  34و 19 نالفصال  أوجب ر ع  طايا تأخ
ى العقارات املبنية  ر املبنية بنسبةبعنوان املعلوم ع ر %  0,75 قدرها ؤالارا غ أو جزء منه عن كل شهر تأخ

ا املعلومتحتسب  ر أن  ،ابتداء من غرة جانفي من السنة املالية املوالية للسنة املستوجب بعنوا القباضة  غ
ر املستوجبة بعنوان هذ 2018تول خالل سنة لم ت   .ناملعلومين استخالص مبلغ خطايا التأخ

   سقوط حق تتبع استخالص فصول بالتقادم -

ي  ى سقوط حّق فصال  201عينة شملت مّكن الّتدقيق  ى العّقارات املبنّية من الوقوف ع بعنوان املعلوم ع
ا  فصال 127تتّبع استخالص  من مجّلة املحاسبة  36أحكام الفصل عمال ب د.أ 17,976ة بقيم بالّتقادمم

ن الاعتبار ملقتضيات الفصل  ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40العمومّية وأخذا بع ر  30املؤّرخ  ديسم
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ي ماّدة استخالص الديون الراجعة  2012واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2011 حول تعليق آجال التقادم 
  . الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية للهيئات العمومية

  

 مداخيل ٕالاشهار وٕالاشغال الوق للطريق العام  -

هذا العدد وال يعكس . 2018سنة بعنوان فصال  91 "إشغال امللك العمومي البلدي"متابعة تضّمن جدول 
ل املضّمنة بجدول من عدد الفصو %  6,98حقيقة النسيج الاقتصادي باملنطقة البلدّية إذ ال يمّثل سوى 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّية أو املهنّية لنفس الّسنة     .)فصال 1302(مراقبة املعلوم ع

لذا فإّن البلدّية  .2018فصال خالل سنة  16سوى  املذكورة استخالصكما لم يتم من جملة الفصول 
ىمدعّوة للعمل  ن جدول متابعة إشغال امللك ا ع حاّلت لعمومي البلدي ليشمل جميع املؤّسسات واملتحي
ذا العنواناملطالبة بدفع    .املعاليم 

 مداخيل ٔالامالك -

رية تجاه  ى اتخاذ إجراءات التتبع الج متسوغا لعقارات معدة لنشاط تجاري  30لم تسع القباضة البلدية إ
ا الجملية  م مبالغ بلغت قيم ر د 31بتاريخ  د 44.690,469متخلد بذم وهو ما من شأنه أن يجعل  2018يسم

  . بالتقادمهذه املبالغ عرضة للسقوط 

نو  ن تم إصدار حكم ر  14بتاريخ بالخروج  قضائي ن مل نضد متسوغ 2014أكتوبر  3و 2013نوفم ّن تجاري حل
م ا الجمليةدا تخلدت بذم ى غاية  د .أ 11,228 يون بلغت قيم ر  31إ ر أنه لم يتم ت 2018ديسم نفيذ غ

ن وتسديد ما  هذين الحكم ر وذلك ما تخلد بذم ى شهر نوفم ى غاية مو ى . 2019إ ى البلدية إ الاسراع وتد
  .حكام بالخروجبتنفيذ ٔالا 

رة قامت البلدية باستخالص معينات كراء كما  ي يناهز  2018- 2011تعود للف ن   د.أ 16بمبلغ جم  اليسملحل
ى ملك البلدية وانما تعود ملكي   . لدولةا لمع

  استغالل ٕالامكانيات املتاحة -

ي 2018لسنة  805يتيح ٔالامر عدد  اليم املرخص املتعلق بضبط تعريفة املعو  2016جوان  13 املؤرخ 
ي  من مجلة الجباية املحلية للبلديات إمكانية توظيف  91استخالصها والفصل للجماعات املحلية 

ستخالص معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية والصناعية واملهنية، إال أن وا
ر البلدية  ى غاية نوفم لية بمقابل مع املحالت  2019لم تتول إ ر امل إبرام أي اتفاقية لرفع الفضالت غ

رابي البلدي حسب جدول تحصيل أن عدد املؤسسات  علما. التجارية والصناعية واملهنية املنتصبة باملجال ال
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية    .مؤسسة 1302يبلغ   2018لسنة  املعلوم ع
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ى ضبط كافة املؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية واملهنية باملنطقة البلدية املعنية  ى البلدية إ وتد
ذا العنو    .ان بما من شأنه أن يدعم موارد البلديةبإبرام اتفاقيات معها 

ر  13وبينت املعاينة امليدانية ال أنجزها الفريق الرقابي بتاريخ   27ملستودع الحجز البلدي وجود  2019نوفم
ا بمنشور وزير الداخلية عدد  ا املدة القصوى املنصوص عل  2004لسنة  1دراجة نارية تجاوزت مدة إيوا

ي  ٕالايواء التابعة للبلديات و حول مستودعات الحجز و ا واملحددة بخمسة عشر يوم 2004جانفي  05املؤرخ 
ا إجراء بتةد ي شأ   . ون أن يتم 

ي الغرض مما من شأنه أن يدعم موارد البلدية  ى البلدية اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة للقيام ببتة  وكان ع
ا اويعف ي مكان إيوا ا ويخ   .من تكلفة املحافظة عل

III.  ى النفقات  الرقابة ع

  النفقاتتحليل  -1

ى سنة  د.أ 1,595 ل بلغت نفقات العنوان ٔالاو  ر العمومي ووسائل املصالح . 2018ي مو وتمثل نفقات التأج
ر بنسبة % 98,87 ونفقات وسائل % 72,32من مجموع نفقات العنوان ٔالاول، حيث استأثرت نفقات التأج

 . لعنوان ٔالاول من جملة نفقات ا% 26,55  املصالح بنسبة

ن النفقات املتعلقة   د.أ 634,569نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أّما  باقتناء وتتوزع هذه النفقات أساسا ب
ات ى مستوى  وسائل النقل واقتناء معدات وتجه ي حدود ع ي قسم الاستثمارات املباشرة وذلك  ى التوا ع

ن نفقات  % 7,40و % 55,20 يتسديد أصل الدين وب  .  % 32,59 ي حدود الداخ

ي  مثلتو  ى التوا ن ٔالاول والثاني ع من الاعتمادات %  65,80و%   94,82النفقات املنجزة بخصوص العنوان
انية ائية املرسمة بامل   . ال

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان ٔالاول  -2

ر لم ّن أّن بعض الفوات و ما يعّد مخالفا ملقتضيات منشور تضمن تاريخ استالمها بمكتب الّضبط، وهت تب
ي  19الوزير ٔالاول عدد  رّتب  .واملتعلق بتنظيم مكاتب الضبط ومسالك املراسالت 1971ماي  10املؤرخ  وي

ى ذلك ٔالامر عدد  رام ٓالاجال القانونية لخالص املزّودين مثلما نص ع عن هذا التصرف عدم التثبت من اح
ي  2004لسنة  564 ى سبيل املثال  .ملتعّلق بطرق خالص نفقات التصّرفوا 2004مارس  9املؤّرخ  ويذكر ع

ر  21بتاريخ  64موضوع ٔالامر بالصرف عدد  االعتناء باملقّرات ٕالادارّيةالنفقات املتعلقة ب وبصيانة  2018نوفم
 .2018 ماي 24بتاريخ  06موضوع ٔالامر بالصرف عدد  وسائل النقل 

ى أّنه يتّم صرف ٕالاعتمادات املرّسمة نيي اّلذ 2004لسنة  564خالفا للفصل ٔالاّول من ٔالامر عدد و  ّص ع
الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية  انية الجماعات املحلية بعنوان الاتصاالت واس ال  ي أجلبم

ي ٓالاجال املذكورة،  45تجاوز ي ر، لم يتم خالص مستحقات املزّودين  وتراوح يوما من تاريخ استالم الفوات
ن  ر ب ن معها. يوما 298يوما و 17التأخ   .ويمس هذا التصّرف بمصداقية ٕالادارة تجاه املتعامل
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ّود كوثيقة أساسية  136و 126و  122الفصول  تنصو  ى أهمّية طلب ال من مجّلة املحاسبة العمومية ع
نالنفقة والتثبّ  شرعيةإلثبات  ر وإنجاز املطلوب، وخالفا لذلك تب ر لم تكن مرفقة  ت من توف أّن بعض الفوات

ّود ى غرار النفقة املتعلقة باقتناء مطبوعات موضوع ٔالامر بالصرف عدد  بطلب ال ر  11بتاريخ  73ع ديسم
 .د.أ 1,953بمبلغ  2018

املتعلق بضبط ٔالاجل  1986أكتوبر  13خالفا ملا نّص عليه القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ و 
رة أوامر الّصرف الّصادرة لهم بخصوص ضرورة تقّيد امل ن للقيام بتأش ن املختّص ن العمومي منوح للمحاسب

ن بأجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف لصرف مستحّقات دائ  ن العمومّي املحاسب
ي تأدي سجلالّدولة والجماعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية،  ر  ن  ة بعض الّنفقاتتأخ أيام  7تراوح ب

ر  26بتاريخ  68بالنسبة لألمر بالصرف عدد   56و  باقتناء مطبوعات د املتعلق 1.917,031بمبلغ  2018نوفم
  .املتعلق بصيانة وسائل النقلد  355,215بمبلغ  2018 أفريل 23بتاريخ  04بالنسبة لألمر بالصرف عدد  يوما

عدل منفذ بمبلغ  عند خالص أتعاب %5يق نسبة خصم من املورد قدرها تولت البلدية تطبمن جهة أخرى و 
ي قدره  ر  18بتاريخ  91 مر بالصرف عددٔالا  موضوع  د 892,700جم عوضا عن توظيف نسبة    2018ديسم

ا بالفصل  15% ى  - 52املنصوص عل ن والضريبة ع ى دخل ٔالاشخاص الطبيعي أ من مجلة الضريبة ع
ي ذلكت ااعتمدو . الشركات ى  لبلدية  ي الانتفاع بالخصم من املورد بنسبع ر سارية املفعول  % 5ة شهادة  غ
ى كون تاريخها يعود باعتبار    .2011سنة إ

ي  1983لسنة  112من القانون عدد  14خالفا ألحكام الفصل و  ر  12املؤرخ  املتعلق بضبط  1983ديسم
ملحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية الذي النظام ٔالاساس العام ألعوان الدولة والجماعات ا

ا أمر،  ي شأ ن ما لم يصدر   صرفتحجر تخويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لفائدة ٔالاعوان العمومي
ى الفصل  د.أ 5,719قدره  امبلغ 2018البلدية خالل سنة  مصاريف الوقاية " 25الفقرة  03.302تم تحميله ع

ي الغرضبعنو " الصحية   . ان إسناد حصص شهرية من الحليب لفائدة العملة دون صدور أمر 

ى أن وزارة الداخلية مّكنت وتجدر ٕالاشا ا عدد برة إ ن  2014جويلية  31بتاريخ  5088/20مكتو العملة املكلف
ي مخالفة ملقتضيات الفصل املذكور والذي يقت عدم إسناد أ ي بالنظافة من حصص شهرية من الحليب 

 .  امتياز عي مهما كان نوعه إال بمقت أمر

ن من خالل فحص بطاقات أجور عملة البلدية و  ر تب ر وأكتوبر ونوفم وقرارات إسناد منحة  2018ألشهر سبتم
ي بعنوان سنة  يقومون بأعمال تتعلق برفع الفواضل ال عامال  36من مجموع  عملة 7أن  2018العمل اللي

لية أو أعمال أخر  ى مع ٔالامر عدد امل ي  1990لسنة  1293ى مرتبطة بحفظ الصحة ع أوت  18املؤّرخ 
لّية 1990    .املتعّلق بإحداث املنحة البلدّية لحفظ الصّحة ورفع الفضالت امل
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 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني -3

انية البلدية خالبلغت نسبة  الك اعتمادات العنوان الثاني املرسمة بم  نحو 2018سنة  ل تصرفاس
65,80% . 

الك ةنسبكما لم تتجاوز  ى  أساسا  ويعود ذلك. % 62,88الاعتمادات املتعلقة باالستثمارات املباشرة  اس إ
الك   الطرقات واملسالكبو   اإلنارةبو  البنايات ٕالاداريةباملتعلقة الاستثمارات املباشرة اعتمادات عدم اس

ذيببو  يئة وال ائية  البيئة والتنمية املستديمةبو  مداخل املدناملساحات الخضراء و بو  أشغال ال باعتمادات 
ي  قدرها ى التوا   .د.أ 6,901ود .أ 3,207و د.أ 12,095ود .أ 15,911 و  د.أ 71,728و د.أ 74 ع

ي امل 2014لسنة  1039مر عدد ٔالا من  73خالفا للفصل و  بتنظيم الصفقات  املتعلق 2014مارس  13ؤرخ 
ى املنافسة واسم  ،موميةالع ى نشر نتائج الدعوة إ ى موقع الواب الفائز بلوحظ أن البلدية ال تتو الصفقة ع

ري العمومي عند الاقتضاء   .الخاص بالصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع املش
ن الراغ ن املشارك ى اعتماد هذا ٕالاجراء بغية تمك ى البلدية إ م وتد راضات من إيداع مطال ي تقديم اع ن  ب

ا املنصوص عليه باألمر  رام مبدأ شفافية ٕالاجراءات ونزاه ي ٓالاجال القانونية وبصفة عامة قصد ضمان اح
 .املنظم للصفقات العمومية

نافتقرت ملفات و  ى غرار  ةستشار ا 36و صفقت لعديد الوثائق ذات الصلة بمراحل إبرام وتنفيذ الصفقات ع
لم يتضمن ٔالاذون ٕالادارية املتعلقة  أكتوبر الذي 27ملف الاستشارة املتعلقة بأشغال التنوير العمومي بشارع 

ي ٕالانجاز بو  بتبليغ الاستشارة ائيتقديم الضمابو الشروع  من  39و  9خالفا ملا تنص عليه الفصول  ن ال
  .وهو ما أعاق أعمال الرقابة  كراس الشروط ٕالادارية الخاصة

رة املسبقة ملصلحة مراقبة املصاريف العموميةلو و  عند عقد نفقات  حظ عدم تقيد البلدية بمبدأ التأش
املؤّرخ  2012لسنة  2878من ٔالامر عدد  2من مجلة املحاسبة والفصل  269وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 

ر  19ي  بأشغال التنوير  بخصوصرة االستشاب وتعلق ٔالامر . املتعّلق بمراقبة املصاريف العمومّية 2012نوفم
شغال من قبل مصالح الشركة التونسية ٔالا تم إصدار محضر استالم حيث أكتوبر  27العمومي بشارع 
ن  2016فيفري  18تاريخ بللكهرباء والغاز  رة مصلحة مراقبة املصاريف ي ح ى تأش لم يتم الحصول ع

ر  18إال بتاريخ  ي الغرضالعمومية  ى  وأدى ذلك إ .2019نوفم ى عدم تمكن املقاول من الحصول ع
ىد  92.850,020 مستحقاته البالغة ى مو ر  شهر  وذلك إ    .2019نوفم

ي إنجاز الصفقة ذات ٕالاجراءات املبسطة القتناء  ي الشروع  ي ٕالاذن  ر  وذلك مقارنة  جرارات 02وسجل تأخ
ا باملخطط التقديري إلبرام الصفقات لسنة   2018أفريل  2والذي حدد تاريخ  2018باآلجال املنصوص عل
ي تنفيذ الصفقة فعليا إال بتاريخ  ن لم يتم البدء  ي ح   .2018أكتوبر  12لبداية ٕالانجاز 
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  إجابة البلدية

  
 

 : الرقابة على الموارد 
ستسعى البلدية إلى العمل على تحسين مؤشر االستقالل المالي و بلوغ مؤشر االستقاللية المالية 

 .بالمائة 70من قبل صندوق القروض البالغ  المعتمد
  . شفافية و مصداقية الحساب

سنسعى بالتنسيق مع السيد قابض المالية إلى الفصل بين المقابيض المنجزة عن طريق أذون  -
  2020وقتية و المقابيض المنجزة عن طريق أذون نھائية ضمانا للشفافية الحساب المالي في سنة 

 ل التكميلية بخصوص المعلوم على العقاراتسنتولى إحالة الجداو -
  .المبنية و المعلوم على األراضي غير المبنية إلى أمين المالي الجھوي قصد تثقيلھا في إبانھا 
سيتم إصدار قرار لمراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات -

  .ي إعتماد الحدود الدنياالخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية و تالف
اعتبر المجلس البلدي المنطقة البلدية ذات كثافة عمرانية منخفضة في جلسة استثنائية بتاريخ -

  .تبعا للتوسع الذي شھدته المنطقة ،حيث أصبحت الكثافة العمرانية العامة منخفضة  22/12/2018
  : شمولية جداول التحصيل 

األراضي الغير مبنية بالتنسيق مع المكتب الفني التي  سيتم تحيين جدول تحصيل المعلوم على-
  صدرت في شانھا رخص بناء و متابعتھا 

 تثقيل جداول التحصيل المعلوم على العقارات المبنية و األراضي غير المبنية 
سيتم تالفي التأخير في تثقيل جدول المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على  األراضي غير 

  .و تثقيل جداول التحصيل بتاريخ غرة جانفيالمبنية ،
  :نسب االستخالص بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على األراضي غير المبنية

يرجع ضعف نسب االستخالص الى عزوف المطالبين باألداء عن الخالص التلقائي و كذلك إلى  -
بلديات مما عسر  4ل عدل خزينة وحيد مع عدد قلة الموارد البشرية  لدى القباضة المالية حيث يعم

تبليغ االعالمات للمطالبين بدفع االداء البلدي و سيقع العمـــــــــــل و التنسيق مع السيد قابض 
 .المالية من اجل استخراج اإلعالم الوحيد و تبليغه إلى كافة المطالبين

 : إجراءات االستخالص الجبرية
بضة المالية حال دون القيام بعمليات التتبع بالنسبة للمعلوم على العقارات قلة الموارد البشرية بالقا -

المبنية و المعلوم على العقارات غير المبنية  حيث يتولى عون وحيد التعھد بعمليات تتبع و استخالص 
  .ألربعة بلديات وھي مارث و الزارات و دخيلة توجان و كتانة 

 .نصر البشري حال دون إنجاز المطلوبعدم توفر االعالمات  و عدم توفر الع-
 سقوط حق تتبع استخالص فصول بالتقادم

 تصريحا  20تبعا لعزوف المواطنين عن تقديم التصاريح لم يرد على البلدية سوى  -
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 مداخيل اإلشھار و اإلشغال الوقتي للطريق العام
لتشمل جميع المؤسسات  ستعمل البلدية من اجل تحيين جدول متابعة إشغال الملك العمومي البلدي -

  .و المحالت المطالبة بدفع ھذا المعلوم
  مداخيل األمالك

تم استرجاع المحالت التابعة للشعب الحزبية و العمد بعد الثورة، و التي ھي في األصل على ملك -
وقع تسجيلھا في ادارة الملكية العقارية من طرف التجمع  49و 48البلدية، اال ان المحلين عدد 

تولت البلدية إستخالص معاليم الكراء طوال تلك الفترة إلى . ري المنحل دون علم البلديةالدستو
تقدمت البلدية بطلب الشراء وافقت .حين إعالمھا بأن المحلين ھما على ملك الدولة وسيتم بيعھما 

 تم اعداد عقد بيع. لجنة تصفية أمالك التجمع و طالبت بمعين الكراء الذي إستخلصته البلدية 
رفضت لجنة تصفية إمضاؤه اال بعد . للمحلين  بين البلدية و لجنة تصفية امالك حزب التجمع 

  .الحصول على معين كراء السنوات السابقة 
سيتم التنسيق مع السيد القابض من اجل اتخاذ إجراءات التتبع الجبرية تجاه المتسوغين المتلددين -

  في الخالص
لسيد العدل منفذ حول مآل تنفيذ الحكمين و قد أكد انه سوف يتم قامت البلدية بعديد المراسالت ل-

  .التنفيذ خالل األيام القليلة القادمة
 استغالل اإلمكانيات المتاحة 

لرفع الفضالت غير المنزلية بمقابل مع المحالت التجارية و  تإبرام اتفاقيا 2020سيتم خالل سنة -
  .ھاالصناعية و المھنية المنتفعة بالمنطقة و ضبط

ستعمل البلدية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بتة في المحجوزات التي تجاوزت آجال -
  .إيوائھا بالمستودع البلدي

  الرقابة على النفقات :الجزء الثاني 
  :عدم خالص مستحقات المزودين في اآلجال القانونية -
ود  ا  تع ة اساس ة والمتعلق ال القانوني ي اآلج زودين ف تحقات الم الص مس دم خ باب ع أس

نة  اء الس ات اثن ذه النفق ة ھ ة لتأدي يولة الالزم وفر الس دم ت ى ع ة ال ات العمومي بالمؤسس
يطة  ات البس ض النفق أجير وبع ا الت رى وأھمھ ة األخ ات الوجوبي ض النفق لة أداء بع ومفاض

  . الكفيلة بتواصل عمل المرفق العام

ي  رقم المنجم ارتنر ذات ال و ب وع بيج ن ن ل م يلة النق ة وس ي كلف طط ف باب الش ود اس -02تع
ت  213284 ي بلغ اء   14.474,574والت يول أثن ا الس د جرفتھ يلة ق ذه الوس را ان ھ نظ

اريخ  ة بت ت المنطق ي اجتاح انات  الت ل  11/11/2017فيض دى وكي يانتھا ل ت ص وتم
  .  ة الكارثية التي كانت عليھا بعد الفيضاناتالمصنع بالبالد التونسية نظرا للحال

  
  

):إسناد الحليب(بخصوص إسناد امتياز عيني بدون حق   
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دد  ة ع ر الداخلي يد وزي وب الس ا لمكت ه تبع يادتكم ان ادة س رف بإف اريخ  20/ 5088أتش  31بت
ة  ة  2014جويلي ا لجلس ديات وتبع ة بالبل ة النظاف دة عمل ب لفائ ص الحلي ناد حص ول إس ح
ل  اريخ العم دة بت انفي  29المنعق ة  2019ج وان وعمل ة أع ارث ونقاب ة م ين إدارة بلدي ب

ر  دل نصف لت ب بمع ادة الحلي ن م ة م ة النظاف ين عمل ى تمك ة عل ي البداي اق  ف م االتف ة ت البلدي
  .عن كل يوم عمل فعلي

ي    ؤرخ ف ل الم ة العم ر جلس ا لمحض م وتبع وفمبر  11ث ارث  2016ن ة م ين إدارة بلدي ب
ة  م والنقاب ة رق ي النقط دا ف ارث وتحدي ة م ة بلدي وان وعمل ية ألع ى  5األساس اق عل م االتف ت

ع  ة م ام إداري ون بمھ ة المكلف اب والعمل تثناء الحج ة باس ة العمل ى كاف ب عل ادة الحلي يم م تعم
  .المحافظة على مقدار نصف لتر عن كل يوم عمل فعلي

  نحة األوساخفي ما يتعلق بمنحة حفظ الصحة ورفع الفضالت المنزيلية وم-
 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة الصنف اسم ولقب العامل
سنعمل على تدارك األمر في المستقبل 05خديجة السالمي
سنعمل على تدارك األمر في المستقبل 05ساسية بن عبدهللا

عبدالرزاق 
القويدري

ھان ومنذ الخطة د 05بصفة عامل صنف  01/12/2011انتدب بداية من  06
انتدابه مكلف بمھام رفع الفواضل المنزلية بالمنطقة البلدية ولديه قرار تكليف 

يتعلق بتكليفه بالقيام بجميع عمليات  2012فيفري  16بتاريخ  306/13عدد 
التنظيف بالمنطقة البلدية وتمكينه من منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل 

.المنزلية ومنحة األوساخ
الجمني زين 

ينالعابد
المؤرخ في  306/5انتدب للعمل بصفة عامل يدوي و بمقتضى القرار عدد  03

وقع تكليف المعني باألمر بالقيام بجميع عمليات التنظيف  2012فيفري  16
بالمنطقة البلدية وتمكينه من منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية 

ل في ومنحة األوساخ وھو في األصل عامل نظافة ونظرا للنقص الحاص
.عملة المستودع البلدي يتم اللجوء إليه لتعزيز فريق الحراسة

انتدب للعمل بصفة عامل بمغازة ولقد تم بمقتض القرار المؤرخ في  04علي شيبوب
تكليف المعني باألمر بمھام التنظيف ورفع الفواضل المنزلية  18/10/2012

.ة األوساخوتمكينه من منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومنح
تكليف المعني باالمر بمھام  2017جوان  14تم بمقتضى القرار المؤرخ في  06البشير األشھب

جوان  22حافظ المغازة بلدية مارث وتمكينه  بمقتضى القرار المؤرخ في 
من منحة حفظ الصحة ورفع  4/7/2017المصادق عليه بتاريخ  2017

الفواضل المنزلية ومنحة األوساخ
زاق عبد الر
شعيري

يقوم بمھام رفع الفواضل  01/09/1994المعني باالمر منذ انتدابه بتاريخ  05
المنزلية وھو في االصل رافع فواضل منزلية ونظرا للنقص الحاصل في 

.عملة المستودع البلدي يتم اللجوء إليه لتعزيز فريق الحراسة
    
  

  

  

 إجابة القباضة املالية بمارث
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