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 أكودة بلدية على املالية تقرير الرقابة

 (6102 سنة تصرف)

 تقديم البلدية

نصفها  6كم  61,01وهي من أحدى بلديات والية سوسة تمسح  09211جانفي  9أحدثت بلدية أكودة في في 

لسنة للسكان والسكنى حسب التعداد العام  60.611وقد بلغ عدد سكانها . مغطى بمثال تهيئة عمرانية

. مؤسسة 6.826 حسب السجل الوطني للمؤسسات غ عدد املؤسسات الاقتصادية ملنطقة أكودةوبل 6102

 66وإدارة متكونة من  2أعضاء ويرأسها معتمد أكودة 0ويتولى تسيير البلدية نيابة خصوصية تتركب من 

ن إلادارّية عامال في إطار هيكلة عامة متكونة من كتابة عامة وإدارة فرعية للشؤو  28عونا إداريا وفنيا و

-6102وبلغ معدل املوارد والنفقات السنوية خالل فترة . واملالية وإدارة فرعية فنية ودائرة بلدية بالطنطانا

 .د.أ 1.108د و.أ 1.008تباعا مبلغ  6102

 طبيعة املهمة 

ّية وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهور  6100اكتوبر  1بتاريخ  200عمال بإذن املهمة عدد 

تولت الدائرة التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د 6102الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة في  النظر
ّ
بدرجة معقولة من إحكام إعداد الحساب  للتأك

جهود البلدّية من أجل مل اهتمامها الّدائرة لتأو كما  .املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات املضّمنة به

 .تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية

استغالل و وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

 عالوة على" أدب بلديات"ظومة املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من من

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها الزيارات امليدانية

  الحسابات وختم امليزانية إعداد

 بالقانون  املتعلق 0901 ماي 02 في املؤرخ 0901 لسنة 11 عدد القانون  من 01 الفصل ألحكام طبقا

 الدورة ضمن البلدي املجلس قبل من امليزانية شأن في التداول  تم املحلية الجماعات مليزانية ألاساس ي

 10 بتاريخ عليها املصادقة إلاشراف سلطة وتولت 6101 أوت 60 في املؤرخة 6101 لسنة الثالثة العادية

 .6102 ديسمبر

                                                           
1
 

 
 0910جانفي  9ألامر املؤرخ في 

2
 6101جوان  62في املؤرخ 6101لسنة  281ألامر عدد   
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 0901 لسنة 11 عدد القانون  من 11 الفصل ألحكام طبقا شأنها في والتداول  للميزانية النهائي الختم وتم

 بتاريخ عليها إلاشراف سلطة مصادقة وتمت 6100 ماي 09 في املؤرخة الثانية العادية الدورة جلسة ضمن

  .6100 جويلية 68

  خالصة أعمال املراجعة

فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا إلاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية 

ا انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد الاعتيادية ومع اعتبار م

 منبدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية 

بية وعلى أن حسابات بلدية أكودة ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاس

 .6102صحة العمليات املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 بالدينار 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

964 703 9212 842 2العنوان ألاول 

670 676 5951 741 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

732 197 9551 256 1املعاليم على العقارات و ألانشطة

250 98876 132مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

500 341402 338معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

312188 13املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

294 027 3261 101 1املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

442 44038 42مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

853 887988 058 1املداخيل املالية الاعتيادية

194 689 7852 353 2العنوان الثاني

474 121 1002 827 1املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

470 690689 359منح التجهيز

005 432 4101 467 1مدخرات وموارد مختلفة

417 280187 128موارد الاقتراض

417 280187 128موارد الاقتراض الداخلي

302 405380 398املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

302 405380 398املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

970 063 5402 240 2العنوان ألاول 

364 943 8791 116 2نفقات التصرف

817 114 4391 209 1التأجير العمومي

219 851747 810وسائل املصالح

328 58981 96التدخل العمومي

606 660120 123فوائد الدين املحلي

606 660120 123فوائد الدين املحلي

375 119 9781 636العنوان الثاني

840 609901 372نفقات التنمية

840 609901 372إلاستثمارات املباشرة

637 016175 183تسديد أصل الدين

637 016175 183تسديدأصل الدين

897 35341 81النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

897 35341 81النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

5 196 7072 877 5185 393 1583 183 345

813 209 1892 319 2الفائض
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 ونفقاتها أكودة بلدية موارد تحليل

  6102 لسنة امليزانية لتنفيذ العامة النتائج

 موزعة (6101 سنة د.م 1,02) د.م 2,00 قدره ما 6102 لسنة أكودة بلدية ميزانية موارد تقديرات بلغت

 6,29) د.م 1,61 حدود في الثاني العنوان وعلى (6101 سنة د.م6,20) د.م 6,96 حدود في ألاول  العنوان على

 6,11 وبقيمة ألاول  بالعنوان % 90 وبنسبة د.م6,82 بقيمة مقابيض تحصيل بشأنها تم (6101 سنة د.م

 د.م 1,09 قيمة والثاني ألاول  بالعنوانين املحصلة املوارد جملة لتبلغ الثاني بالعنوان % 06 وبنسبة د.م

 .بالتقديرات مقارنة % 82 ونسبة

 تم الثاني بالعنوان د.م 1,22و ألاول  بالعنوان د.م 6,01 قدره ما بامليزانية املرسمة الاعتمادات جملة وبلغت

 في % 09 وبنسبة د.م 1,22 وبقيمة ألاول  العنوان في % 86 وبنسبة د.م 6,62 بقيمة نفقات انجاز بشأنها

 %. 20 تبلغ والثاني ألاول  بالعنوانين لإلنفاق العامة النسبة من يجعل مما الثاني العنوان

 قدره املصاريف على املقابيض في جملي فائض عن 6102 تصرف بعنوان أكودة بلدية ميزانية تنفيذ وأسفر

 إلى سنة من املنقولة الفوائض يمثل الذي الباقي أما د.م 6 حدود في إلاحتياطي املال إلى تحويله تم د.م 6,16

 الحساب إلى تحويله تم فقد د.م 1,16 وقيمته املحالة إلاعتمادات بواسطة املمولة املشاريع بعنوان أخرى 

  .الانتقالي

  املوارد

 املوارد من % 11 حدود في تتكون  وهي د.أ 1.090 أكودة بلدية موارد جملة 6102 سنة خالل بلغت

 .التنمية موارد من %11و إلاعتيادية

 الثاني العنوان موارد شهدت فيما 6102-6102 الفترة خالل % 1 بنسبة نموا ألاول  العنوان موارد وشهدت

 . % 6 بنسبة الفترة نفس خالل طفيفا انخفاضا

 % 19 وبنسبة الاعتيادية الجبائية املداخيل من (6101 سنة %26) % 20 بنسبة ألاّول  العنوان موارد وتأتت

  . الاعتيادية الجبائية غير املداخيل من (6101 سنة 18%)

فة املعاليم سمحت وقد
ّ
 من (6101 سنة % 00) % 06 نسبة بتوفير وألانشطة العقارات على املوظ

 خدمات إسداء مقابل ومعاليم إلادارية والرخص املوجبات مداخيل ساهمت فيما الجبائية املداخيل

  (.6101 سنة % 62) % 60 بحوالي

 حيث للبلدية جبائي مورد أهم املهنية أو التجارية أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات على املعلوم ومثل

 املسجلة النسبة بذلك متجاوزا الجبائية املداخيل من (6101 سنة %12) % 11 ونسبة د.أ 921 مبلغ وفر
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 مبلغ سوى  املبني وغير املبني بصنفيه عقاراتال على ألاداء وفر كما % 69,1 والبالغة الوطني املستوى  على

 على املسجلة النسبة بذلك متجاوزا الجبائية املداخيل مجموع من % 01 نسبة يعادل ما أي د.أ 662

  %. 0,2 البالغة الوطني املستوى 

 سنة % 82) % 08 بحوالي املشترك املال من املناب ساهم فقد الجبائية غير باملداخيل يتعلق فيما أما

 ما أي (6101 سنة د.أ 18) د.أ 26 مبلغ البلدي امللك مداخيل وفرت فيما الجبائية غير املداخيل من (6101

 .الجبائية غير املداخيل مجموع من % 2 حوالي يعادل

 وموارد (6101 سنة % 82) % 08 بنسبة فيه الذاتية املوارد ساهمت الثاني العنوان موارد يخص وفيما

 %00 نسبة املحالة الاعتمادات من املتأتية املوارد ساهمت فيما (6101 سنة % 0) % 1 بنسبة الاقتراض

  .الثاني العنوان موارد من (6101 سنة % 02)

 النفقات

 سنة % 21) % 08 حدود في تتكون  وهي د.أ 6.808 أكودة بلدية نفقات جملة 6102 سنة خالل بلغت

 املصاريف بلغت فيما التنمية مصاريف من (6101 سنة % 12) % 09و إلاعتيادية املصاريف من (6101

 الفترة خالل % 08 بنسبة نموا ألاول  العنوان نفقات وشهدت %. 1 حوالي املحالة الاعتمادات من املسددة

 ويعود %. 16 بنسبة الفترة نفس خالل ملحوظا انخفاضا الثاني العنوان نفقات شهدت فيما 6102-6102

 أما % 02 بنسبة الفترة خالل العمومي التأجير نفقات ارتفاع إلى اسباألس ألاول  العنوان نفقات ارتفاع

 .الفترة خالل % 10 بنسبة التنمية نفقات انخفاض إلى يعود فهو الثاني العنوان نفقات انخفاض

 مجموع من (6101 سنة % 10) % 12 د وهي تمثل نسبة.أ 0.619مبلغ  العمومي التأجير نفقات بلغت

 الجماعات ومساعدة القروض صندوق  قبل من املحددة النسبة عتبة على هيو  ألاول  العنوان نفقات

 فيما .ألاجور  في الزيادة إلى بالخصوص 6102-6102 الفترة خالل تطورها ويعود % 11 والبالغة املحلية

 (.6101 سنة %69) % 20 نسبة العمومي والتدخل املصالح وسائل نفقات بلغت

 بين وتتوزع (6101 سنة د.أ 0.009) د.أ 210 بلغت فقد يةللتنم املخصصة املصاريف بخصوص أما

 سنة د.أ 002) د.أ 081و د.أ 922) د.أ 212 التوالي على حدود في الدين أصل وتسديد املباشرة الاستثمارات

 . % 69و %00 تبلغ ونسب (6101

 املالية القدرات

 لبلدية (موارد العنوان ألاول /املشترك املناب من املال–موارد العنوان ألاول ) املالي الاستقالل مؤشر بلغ

 على تسجيلها تّم  % 21 ونسبة 6101 سنة خالل % 20 نسبة مقابل % 21 نسبة 6102 سنة خاللأكودة 
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 ومساعدة القروض صندوق  حسب املالية الاستقاللية ملؤشر أدنى كحد % 01و الوطني املستوى 

 .املحلية الجماعات

ر وبلغ
ّ
ل في قيمة إلاّدخار الخام  أكودة لبلدّية إلاّدخار مؤش

ّ
 % 81املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول )واملتمث

مقارنة بموارد ( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة % 61املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول + للّسنة ألاخيرة 

 ومساعدة ضالقرو  صندوق  قبل من املضبوط ألادنى الحد بقليل تتجاوز  نسبة وهي % 60 العنوان ألاّول 

 %. 61 بنسبة واملحدد املحلية الجماعات

 منها يعود د.أ 016 مبلغ 6102 سنة موفى إلى والخاصة العمومية املؤسسات تجاه املتخلدة الديون  وبلغت

 بمبلغ والغاز للكهرباء التونسية الشركة :الدائنة العمومية املؤسسات أهم ومن .6102 لسنة د.أ 99 مبلغ

ل ما أي د.أ 21
ّ
 والحيطة للتقاعد الوطني والصندوق  ( % 61 ) العمومّية الديون  جملة من % 19 نسبة يمث

  الاجتماعية

 نفقاتها وإنجاز البلدية موارد تعبئة حول  مالحظات

 املوارد تقدير

 خالل %016 ألاول  للعنوان بالنسبة الانجاز نسبة بلغت حيث مواردها تقدير إجماال البلدية أحكمت لئن

 ألادنى الحد بذلك متجاوزا 6102-6102 الفترة خالل % 001 و (6101 سنة % 001 مقابل) 6102 سنة

 بلوغ من تتمكن لم أنها إال % 91 والبالغ املحلية الجماعات ومساعدة القروض صندوق  قبل من املضبوط

 ابلمق) %21 انجازه نسبة بلغت الذي البلدي امللك مداخيل غرار على الفصول  بعض بعنوان التقديرات

 بلغت والذي خدمات إسداء مقابل ومعاليم إلادارية والرخص املوجبات ومداخيل (6101 سنة % 10

  . (6101 سنة % 000 مقابل) % 82 انجازه نسبة

 وتثقيلها التحصيل جداول  إعداد

 يةاملبن غير ألاراض ياملعلوم على و  املبنية العقاراتاملعلوم على  تحصيل جداول  تحيين البلدية تتولى لئن

 تسليم غرار على الخدمات بعض إسداء عند مصالحها بعض قبل من معطيات من لها يتوفر ملا استنادا

 بخصوص باإلمضاء التعريف وخدمات واملاء بالكهرباء التزود ومطالب ,البناء ورخص إلابراء شهائد

 العقارات لكل لةشام تحصيل جداول  إعداد من البلدية يمكن لم ذلك أن إال بالعقارات املتعلقة العقود

 سنة بعنوان التحصيل جدول  تضمن حيث املبنية بالعقارات يتعلق فيما خاصة بالنظر إليها الراجعة

 وجود 6102 لسنة لإلحصاء الوطني املعهد إحصائيات أفرزت حين في مبنيا عقار 8.112 عدد 6102

 .تقريباد .أ 11 يقل عن مما يفرز نقصا في املداخيل ال % 60 نسبة بلغ بفارق  أي مبني عقار 01.220
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 إعداد البلدية تتولى ولئن املهنية أو التجارية أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات على املعلوم وبخصوص

 املعلوم وضبط البلدية باملنطقة تنشط التي واملهنية والتجارية الصناعية املؤسسات في مفصلة قائمة

 بين الفارق  لضبط الالزمة املقارنات بإجراء تقم لم نهاأ إال املؤسسات هذه قبل من دفعه الواجب ألادنى

 جل ضبط من البلدية يمكن لم ما وهو أداءه الواجب واملعلوم املؤسسات هذه قبل من املستخلصة املبالغ

 ومباشرة املؤسسات على املعلوم بعنوان البلدية باملنطقة الناشطة املؤسسات بذمة املتخلدة مستحقاتها

  .تثقيلها إجراءات

 لم حيث بالنظر لها الراجعة املؤسسات قائمة شمولية على تحرص لم البلدية أّن  لوحظ ذلك عن وفضال

 بمنطقة مؤسسة 6826 عدد للمؤسسات الوطني السجل ضبط حين في مؤسسة 992 سوى  تتضمن

 .أكودة

 املوارد استخالص

 الاستخالصات جاوز تت لم حيث 6102- 6102 الفترة خالل البلدية موارد تحصيل ضعف تواصل لوحظ

 املبنية غير ألاراض ي على املعلوم بعنوان % 9و املبنية العقارات على املعلوم بعنوان % 01 سنويا املنجزة

 د.أ 0.022 مبلغ تباعا 6102 موفى في بلغت حيث أخرى  إلى سنة من الاستخالص بقايا تضخم عنه ترتب مما

  .د.أ 0.619و

 6102-6102 الفترة خالل البلدية أمالك مداخيل بعنوان جزةاملن إلاستخالصات نسبة ضعف لوحظ كما

  .د.أ 199 قيمته ما البلدية ألامالك بعنوان للمتخلدات الجملية القيمة وبلغت %. 0 معدل بلغت حيث

 أعمال التتبع

 العمومية الديون  استخالص تتبع حق سقوط على العمومية املحاسبة مجلة من 12 الفصل ينص

 مستوجبة خاللها أصبحت التي للسنة املوالية للسنة جانفي غرة من ابتداء سنوات خمس بمض ي بالتقادم

 بقانون  واملتعلق 6100 ديسمبر 10 في مؤرخ 6100 لسنة 0عدد القانون  من 21 الفصل ينص كما .الدفع

 الراجعة الديون  استخالص مادة في بها املعمول  التقادم مدة سريان آجال تعليق على 6106 لسنة املالية

 املحاسبين بدفاتر املؤمنة أو واملثقلة العمومية املحاسبة مجلة أحكام إلى الخاضعة العمومية الهيئات إلى

 الديون  تعتبر سبق ملا وتبعا .6106 ديسمبر 10 الى 6101 ديسمبر 00 من املمتدة للفترة بالنسبة العموميين

 نص ملا طبقا بأعمال القيام شأنها في تمي لم ما بالتقادم للسقوط معرضة 00/06/6119 تاريخ قبل املثقلة

 التاريخ من انطالقا وذلك التقادم مدة قطع قصد العمومية املحاسبة مجلة من مكرر  12 الفصل عليه

 فصول  بخصوص للتقادم قاطعة إلجراءات املحاسب إتخاذ عدم إلاطار هذا في تبين وقد .الذكر سابق

  .د.أ 010 قيمتها بلغت

 .املكلف بمسك حسابات البلدية لوضعية أساسا إلى محدودية إلاطار البشري وأرجعت البلدية هذه ا
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 العام للطريق الوقتي وإلاشغال إلاشهار معاليم

 الذي والصغرى  الكبرى  واملؤسسات الشركات ملختلف املستوجبة املبالغ إحصاء جدول  خالل من تبين

 هذه بذمة متخلدة مبالغ وجود 6102 لسنة الوقتي وإلاشغال إلاشهار معاليم بعنوان البلدية تمسكه

 عدد الداخلية وزير منشور  تطبيق لعدم نتيجة وهو د.أ 612 قدره جملي بمبلغ البلدية لفائدة املؤسسات

 باإلشهار القائمة املؤسسة إلى الترخيص تسليم اشترط الذي البلدية قبل من 6106 جوان 11 في املؤرخ 61

  .املستوجب السنوي  املعلوم بخالص

 الوقتي وإلاشغال باإلشهار املتعلقة املعاليم بخصوص بامليزانية تقديراتها ضبط البلدية تول  عدم بينت كما

 املبالغ إحصاء جدول  أن حين في د.أ 01 بقيمة جملي مبلغ تقدير تم حيث موضوعية بكل العام للطريق

 نقص أي د.أ 100 قدره جملي مبلغ تضمن 6102 لسنة الوقتي وإلاشغال إلاشهار معاليم بعنوان املستوجبة

 تم كما %021 عن عوضا % 12 تبلغ حقيقية استخالص نسبة يعطي ماوهو  % 02 بنسبة التقديرات في

  .البلدية قبل من احتسابه

 املهنّية أو الصناعّية أو التجارية املحالت من املتأتية الفضالت رفع معاليم واستخالص تحصيل

 2 في املؤرخ 01 عدد املحلية والتنمية الداخلية وزير شور من مقتضيات تطبيق على البلدية تحرص لم

ق 6112 فيفري 
ّ
 املحالت إحصاء بإتمام" القاض ي بالبيئة والعناية للنظافة الجهوية بالبرامج املتعل

 والحرص الاتفاقيات هذه إبرام وتعميم بمقابل املنزلية غير الفضالت رفع باتفاقيات املعنية واملؤسسات

 سنة نهاية اتفاقية 06) 6102 سنة خالل إتفاقية 08 سوى  البلدية تبرم لم حيث ،"اليماملع استخالص على

 وتتولى .لديها ومعلومة البلدية باملنطقة متواجدة ومهنية وصناعية تجارية مؤسسة 992 جملة من (6101

 قيمة روتقد مقابل دون  البلدية باملنطقة املنتصبة املؤسسات بعض تفرزها التي الفواضل رفع البلدية

  د.أ 01 حدود في بمقابل الفضالت رفع بعنوان تحصيلها املمكن من كان التي إلاضافية املوارد

  التصرف في الوقود

نفقات )من هامش التصرف  % 8وهي تمثل نسبة  6102د خالل سنة .أ 09وقود بلغت جملة نفقات ال

حسب أصناف عة استهالك الوقود البلدية متاب تبين عدم تول قد و . (نفقات التأجير –العنوان ألاول 

بمثيالتها  ةاملعدات ومن فترة إلى أخرى مما يمكنها من ضبط املعدات ألاكثر استهالكا للمحروقات مقارن

مما يساعدها على التحكم أكثر في النسب املصرح بها من قبل املصنعين واتخاذ إلاجراءات الالزمة بو 

  .استهالك الوقود
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 ميةالتصرف في الصفقات العمو 

 القيام في تأخير 6102-6102 الفترة خالل أنجزت التي املشاريع بعض إثبات وثائق فحص خالل من تبين

 الذي العمومية للصفقات املنظم ألامر من 060 الفصل ألحكام خالفا وذلك لها النهائي الختم بإجراءات

 الطرقات تعبيد مشروع لكذ من النهائي القبول  تاريخ من يوما 91 أقصاه بما النهائي الختم اجل حدد

 وتمت 6102 جوان 01 بتاريخ للمشروع النهائي الاستالم تم حيث ( د.أ 0.609 نهائية بكلفة) 6102 لسنة

 القسط بناء مشروع وكذلك شهرا 02 بتأخير أي 6100 نوفمبر 02 بتاريخ النهائي الختم على املصادقة

 جوان 01 بتاريخ للمشروع النهائي الاستالم تم يثح (د.أ 112 نهائية بكلفة) البلدي املستودع من الثاني

  .شهرا 01 حوالي بتأخير أي 6100 أكتوبر 61 بتاريخ وختم 6102

 للمشاريع املرصودة الاعتمادات بقايا استغالل دون  يحول  أن للصفقات النهائي الختم في التأخير شان ومن

 إلى باإلضافة املتعاقدة ألاطراف بين اقديةالتع لاللتزامات حد وضع عدم وكذلك توظيفها بإعادة املنتهية

 بواجباته الصفقة صاحب إخالل صورة في النهائي الضمان لحجز القصوى  آلاجال انقضاء خاطرم

  .للصفقات املنظم ألامر من 11و 11 الفصلين بأحكام عمال التعاقدية

 

 أهم التوصيات

 :لدية مدعّوة إلىبالنظر إلى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها فإّن الب

 .القباضة البلديةمع أكثر التنسيق والعمل على يالء مزيد من العناية بخصوص تحصيل مواردها إ -

مضاعفة الجهود في مجال الاستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع  -

 ومواصلة مختلف مراحله في آلاجال القانونية

إلاشغال الوقتي للطريق العام إلاشهار و  ة علىملستوجبعاليم املخالص الالالزمة  إلاجراءاتاتخاذ  -

دة 
ّ
 .بذمتهموالعمل على استخالص الديون املتخل

 .الالتزام بالقواعد وإلاجراءات وآلاجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها -
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 الجمهوريــة التونسيــــة                                                                  

                                          :أكودة في                                                 وزارة الشؤون المحلية والبيئة   

                                                  والية سوسة           

 بلدية أكودة           

 7102/   عدد                  

 

 

 من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة    

 إلى 

 رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة : السيد 

 
 

 

 

 

 

 الرقابة المالية على حسابات بلدية أكودةحول :الموضوع 

 7102 ديسمبر 01بتاريخ   7102/07/01/صمكتوبكم عدد : ع المرجــــ

 00إلى  10 من الوثائقرفقة  نسخة إلكترونية :  المصاحيب

                                      

 
 

 وبعد،

بموافاتكم بإجاباتنا على المالحظات األولية تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلق 

 :  بما يليتشرف بإفادتكم أ, الرقابة المالية على حسابات بلدية أكودة المضمنة بتقرير

 

إجابة على تراجع بلوغ التقديرات بعنوان بعض الفصول على غرار مداخيل الملك البلدي ومعاليم مقابل  

نفيدكم بأن التراجع المذكور ناتج عن أشغال تهيئة السوق اليومية   7102إسداء خدمات مقارنة بسنة 

اتخاذ اإلجراءات من طرف قابض المالية محتسب البلدية بالنسبة للمتلددين عن الخالص جراء  وعدم

 . النقص في األعوان بالقباضة المالية وغياب هياكل الرقابة على غرار الشرطة البلدية 

 

ردا على مالحظاتكم بخصوص الفارق في عدد الفصول المحصاة بجداول تحصيل العقارات المبنية  

بإحصاء عشري حاليا نفيدكم أن البلدية تقوم ,7101بإحصائيات المعهد الوطني لإلحصاء لسنة  مقارنة

 7102في ختمه خالل السداسية األولى لسنة  وتأملللعقارات المبنية وغير المبنية والمؤسسات اإلدارية 

ات بصفة العقار شملتمع اإلشارة إلى أن إحصائيات المعهد الوطني لإلحصاء ليشمل كافة الفصول 

وظف التي يجملية دون توضيح العقارات اإلدارية والتجارية والمهنية والعقارات التي هي بصدد البناء 

كما يصعب على البلدية بإمكانياتها ,ءها عليها  معلوم على العقارات غير المبنية إلى حين إنهاء بنا

 .لعشري الشامل البشرية المحدودة انجاز اإلحصاء التكميلي إذ أنها بصدد اإلحصاء ا

 

وبالنسبة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية حيث أشرتم إلى أن 

بجداول بين ما تم استخالصه من أداء من طرف المؤسسات الالزمة البلدية لم تقم بإجراء المقارنة 

ة تحصلها على المعلومات الالزمة الحد األدنى الموظف وذلك نتيجة عدم إمكانيالمراقبة اعتمادا على 

وال يمكن للبلدية التدقيق فيها  ألنها من  التي يقوم بها قابض المالية مباشرةبخصوص اإلستخالصات 

 مشموالت قابض المالية 
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المستعملة حاليا  مع المنظومات األخرى بالقباضة المالية  GRBربط منظومة  والمقترح

المنتصبة بالمنطقة الخاضعة لألداء و المؤسسات وتحديدص لإلستخالص والتعرف على نسب اإلستخال

 .البلدية 

 

وكما ورد بالفقرتين المتعلقتين باستخالص الموارد والفصول المعرضة للسقوط بالتقادم فيما يتعلق 

بخصوص المعلوم على العقارات  7101/7100بتواصل ضعف تحصيل الموارد البلدية خالل الفترة 

الفصول إلى  من سنة إلى أخرى وتعرض بعضر المبنية وتضخم بقايا اإلستخالص المبنية والعقارات غي

نفيدكم أن ذلك راجع باألساس إلى غياب اإلجراءات والتتبعات التي يقوم بها قابض ,السقوط بالتقادم 

المالية محتسب البلدية جراء النقص الفادح في األعوان الراجعين إليه بالنظر والمكلفين بمسك حسابات 

مراسلة موجهة إلى السيد أمين )  تقر ما تم ذكره التي وما تبعها  10الوثيقة عدد  لبلدية وتصلكم رفقة هذاا

 . ( المال الجهوي بسوسة رفقة مكتوب السيد قابض  المالية 

 

حيث الحظتم متخلدات  بخصوص الفقرة األولى المتعلقة بمعاليم اإلشهار واإلشغال الوقتي للطريق العام 

ض المؤسسات وعدم تولي البلدية ضبط تقديراتها بالميزانية بعنوان المعلوم على اإلشهار بذمة بع

الوقتي للطريق العام هي معاليم  واإلشغالواإلشغال الوقتي للطريق العام نفيدكم بأن معاليم اإلشهار 

ص في ويسند على إثر خالصها ترخيوقبل اإلستغالل سنوية وفورية تستخلص مسبقا بطلب من الراغب 

لية على غرار المعاليم العقارية والمطالبة بالديون المتخلدة إذا لم الغرض وال يمكن تثقيلها بالقباضة الما

يتعين اتخاذ اإلجراءات القانونية يتم انجاز  مستندات تخول التمديد اآللي في اإلستغالل وفي غياب ذلك 

الشرطة البلدية ) ن المكلفين بالتراتيب البلدية المتعلقة باإلزالة والطمس والخطية وهذا موكول إلى األعوا

  .(أو الحرس البلدي 

 .والمقترح تفعيل هذين السلكين لمساعدة البلدية على استخالص معاليمها حسب الطرق القانونية 

 

جوابا على مالحظاتكم فيما يتعلق بتحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت المتأتية من المحالت  

ناعية أو المهنية فإن البلدية ملزمة في إطار المحافظة على نظافة المدينة على رفع التجارية أو الص

وإزالة مختلف الفضالت الملقاة بطريقة عشوائية بالطريق العام وبمحاذاة حاويات الفضالت المنزلية من 

مع من هذه الظاهرة  طرف بعض المؤسسات أو المحالت مجهولة المصدر وتأمل البلدية أن يتم الحد  

  .انطالق مهام الشرطة البيئية 

 

لوحظ عدم دفع مستحقات المزودين في اآلجال القانونية " نفقات   في مجال انجاز الفيما يتعلق بما ورد 

المتعلق  7111مارس  10المؤرخ في  7111لسنة  201المحددة بخمسة وأربعين يوما كما ورد باألمر عدد 

من خالل فحص وثائق الصرف أن بعض الفواتير لم  حيث تبين,بضبط طرق خالص نفقات التصرف 

يتم خالصها رغم مرور أكثر من خمسة وأربعين يوما على استالمها ومن شأن هذا التصرف المساس 

 ." بمصداقية اإلدارة في عالقتها مع المتعاملين معها وفي قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها تجاههم 

 

سواء باإلدارة البلدية أو القباضة المالية إلى حدودية الموارد البشرية نفيدكم بأن هذا التأخير يعزى إلى م

جانب تعطل المنظومة وانقطاعها عن العمل بصفة متتالية ويفسر مثال التأخير في عملية خالص مؤسسة 

ية قولدس برنت بانتظار التأكد من سالمة وصلوحية مادة الحبر المقتناة لفائدة أجهزة الطباعة باإلدارة البلد

وبالنسبة للشركة التونسية اإليطالية للتوزيع فيرجع التأخير في دفع مستحقاتها إلى انتظار تقديم قائمة 

 .كاملة وممضاة في تسلم زي العمل من قبل عملة بلدية أكودة 
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 7107لسنة  7222من مجلة المحاسبة العمومية واألمر عدد  700الفصل " كما أشرتم إلى أن 

كما تم تنقيحه أن عقد النفقات المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية   7107ر نوفمب 00المؤرخ في 

غير أنه تبين إصدار طلبات ,العمومية ال يتم إال بعد الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية

 ."تزود على سبيل التسوية كما تدل على ذلك أسبقية تاريخ الفاتورة لتاريخ طلب التزود 

وتحول دون احترام مبادئ تتعلق بمصاريف طارئة تطرأ فجأة   نفيدكم بأن النفقات المبوبة بالجدول

الشراء العمومي بحيث وعلى إثر أعطاب تطرأ على مختلف اآلليات نضطر إلى اللجوء مباشرة إلى 

المزودين إلصالح العطب فيتم إصدار فواتير في الغرض يقع خالصها على اعتمادات التعهدات 

 .النفقة اثبات  رفاقها بوثائق ال اإلحتياطية ويقع إصدار أذون تزود على سبيل التسوية 

وجود إثبات  دونديسمبر  02بعقد نفقات بعد تاريخ " من جانب آخر أشرتم إلى أن البلدية قامت 

 من شهر 02نفيدكم بأن احترام أجل "  حاسبة العمومية من مجلة الم 01كما يشترطه الفصل للضرورة 

ديسمبر كآخر أجل إلصدار اقتراحات التعهد تم احترامه من قبل اآلمر بالصرف إال أن عدم احترام آجال 

لضغوط العمل حالت دون إصدار األذون بالتزود قبل    نظرا  التأشير من قبل مراقبة المصاريف العمومية

وتاريخ التأشير عليه من  من شهر ديسمبر وإليكم جدوال تفصيليا يوضح تاريخ إصدار اقتراح التعهد 02

 . 10قبل مراقب المصاريف العمومية  بالنسبة للنفقات المضمنة بجدول الصفحة رقم 

 

 تاريخ تأشيرة مراقبة المصاريف العمومية تاريخ اصدار اقتراح التعهد موضوع النفقة

 70/07/7100 72/00/7100 اقتناء مواد كهربائية 

 70/07/7100 72/00/7100 اقتناء مواد كهربائية 

 77/07/7100 00/07/7100  7100اقتناء الحليب لشهر نوفمبر 

 77/07/7100 00/07/7100  7100اقتناء الحليب لشهر ديسمبر 

 77/07/7100 01/07/7100 آلة حاسبة  17اقتناء عدد 

 77/07/7100 71/00/7100 اقتناء مواد تنظيف

 

ديسمبر على  71إلصدار إذن بالتزود بتاريخ  فيما يتعلق بمصاريف تركيز مكيف فإننا  اضطرتنا

على اثر اقتناء مكيف لقسم التصرف في الشكاوي  و صعوبة تركيزه , اعتمادات التعهد االحتياطي 

 .بالمكتب و ضرورة  اقتناء مستلزمات إضافية   للقيام بذلك 

  

ومن فترة إلى أخرى مما  البلدية لم تتولى متابعة استهالك الوقود حسب أصناف المعدات" كما ورد أن  

يمكنها من ضبط المعدات األكثر استهالكا للمحروقات مقارنته بمثيالتها ومن النسب المصرح بها من قبل 

 ".المصنعين واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من اإلفراط 

 

وقود حاسبية خاصة بالتصرف في المعدات على مستوى الصيانة واستهالك التمسك نفيدكم أنه البلدية  

ومن الصعب اتخاذ قرارات لتوجيه العمل اعتمادا على المعدات األقل كلفة للنقص الفادح في اإلطار 

حيث أن المستودع يسيره عامل نظافة وال يمكن تجديد ,البشري والموارد المخصصة للمستودع البلدي 

 .مكانيات الالزمة المعدات التي تجاوزت آماد استغالها وتجديد األسطول في اإلبان لعدم توفر اإل

أن اإلفراط في استهالك الطاقة في بعض األحيان ناتج عن عدم وجود مصطب ة لتجميع الفضالت وتسهيل 

كيلومترا ذهابا وإيابا مما يجعل  01والذي يبعد قرابة بوادي الية  الكائن عملية نقلها للمصب المراقب

 . الكلفة الحالية مشطة الستهالك كميات هائلة من المحروقات

كذلك كما أنه باإلضافة إلى ذلك تقوم البلدية بحمالت أسبوعية للحد من انتشار الفضالت وتراكمها و

فواضل البناء للحفاظ على نظافة الطرقات والساحات العمومية وذلك باإلستعانة بمعدات اإلدارة الجهوية 

 . يات الوقود المستهلكة وهذا من شأنه أن يضاعف في كم( اآللة الماسحة) للتجهيز واإلسكان بسوسة 
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نفيدكم أن  10بخصوص النقطة المتعلقة بالتأخير في الختم النهائي للصفقات والواردة بالصفحة رقم  

النقص الفادح في اإلطار البشري نتيجة النقل الفجئية لألعوان وعدم امكانية التعويض             أو إيجاد 

 ل دون تفعيل مصلحة الصفقات الواردة بالتنظيم الهيكلي لسد  البدائل لمحدودية اإلطار البشري للبلدية حا

 .الشغور

وحيث تعذر على البلدية إجراء انتداب لألعوان المختصين تم تكليف عون في رتبة ملحق إدارة 

بمتابعة ملفات الصفقات التي تقوم بها البلدية وختمها بمساعدة عون وقتي وتم مؤخرا المصادقة من قبل 

  .لى ختم مشروعي المستودع البلدي وتعبيد الطرقاتسلطة اإلشراف ع

 

أد الذي شابه 110بمبلغ جملي للصفقة قدره  البيئةجوابا على مالحظاتكم بخصوص مشروع تهيئة شارع  

حيث تبين اسناد الصفقة إلى العرض الوحيد الوارد "             إخالالت تعلقت بإسناد الصفقة وتنفيذها 

نفيدكم بأن البلدية ." رغم عدم مطابقة عرضه الفني لمقتضيات كراس الشروط  على البلدية في اآلجال

مقبولة األثمان اعتمادا هي احترمت إجراءات إبرام هذه الصفقة من حيث الشفافية والنزاهة والحوكمة و

من كراس الشروط  07على كراس الشروط المتعلق بها وحيث أن حاالت اإلقصاء محددة بالفصل 

أو لجنة التقييم طلب توضيحات أو وثائق غير مكتملة           ما عدى ذلك يمكن للجنة الفتح اإلدارية وفي

. 

 0100وحيث أن الصفقة المذكورة هي صفقة مبسطة على معنى األمر المتعلق بالصفقات العمومية عدد 

طلب ذلك تتم مراقبتها من قبل مراقب المصاريف العمومية ويت 7101مارس  00المؤرخ في  7101لسنة 

 .إلسناد اإلذن الذي ال يتم إال بعد موافقته  آجاال

 

وإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع ممول من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 

ويتعين الحصول على الموافقة النهائية من  7101جوان  10وتحصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 

تحت وتم فتح التعهد في الغرض     7102جانفي  77ه الموافقة بتاريخ الصندوق قبل فتح التعهد وتمت هذ

مارس  01لم يحظ  بتأشيرة مراقب المصاريف العمومية بتاريخ  7102فيفري  07بتاريخ  20و 72عدد 

 حظي بالتأشيرة 20و 21تحت عدد  7102أفريل  12وتم إعادة فتح اقتراح التعهد بالنفقة بتاريخ  7102

لطلب إعادة النظر بعد أن تمت مراسلته المصاريف العمومية  مراقبمن قبل  7102 أفريل 02بتاريخ 

ومن ثم تم اسناد اإلذن اإلداري بعد  7102أفريل  01بتاريخ  0221ضمن المذكرة الصادرة تحت عدد 

وهذه عي نة من طول وتعقد اإلجراءات  .7102أفريل  70تسجيل كراسات الشروط من قبل المقاول بتاريخ 

وعلى هذا األساس يصعب على  ,عند انجاز مشروع في إطار صفقة مبسطة من طرف البلديةتها وكثر

البلدية إعادة طلب العروض الذي يؤدي إلى تعطيل آخر يمكن أن يؤول إلى ارتفاع أثمان الصفقة لعدم 

الفنية عند  استقرار العملة واإلنفالت اإلداري واألمني ويبقى الهدف األساسي للبلدية احترام المواصفات

 .انجاز المشروع بالدرجة األولى 

 .م بذلك ـــــــــــأفدناك

 رئيس النيابة الخصوصية    
 

 فوزي الحاج خليفة       
 




