
  
   

  

 

 

 

ى بلدّية عقارب  الرقابة املاليةحول تقرير   ع
  2016لتصرف سنة 

 الّتنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية ي إطار برنامج 
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ي البلدّية(أحدثت بلدّية عقارب  ي  1985لسنة  563بمقت ٔالامر عدد ) فيما ي  6املؤّرخ 
ي  2017لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر الحكومي عدد . 1985أفريل  تعويض  2017أفريل  12املؤّرخ 

ركيبة جديدة   .تركيبة الّنيابة الخصوصّية بالبلدّية ب

ي  2كم 735وتمسح املنطقة البلدّية  ا حوا ا  3273و  حسبنسمة  11513مسكنا ويقط
ا بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح . 2014لتعداد العاّم للّسكان والّسك لسنة ا وتبلغ نسب الّربط 

ي  ى الّتوا ر ع   %.35و% 98و% 99للّشراب والّتطه

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات 
ي الوضعية املالية للبل ي و ي إعداد الحساب املا والّتحقق  2016دية لسنة والحوكمة املحلية بالنظر 

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع  . من مدى قدر

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
الرقابية امليدانية  ؤالاعمال 1املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية

ا  . املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر  05وبتاريخ  103/2017وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ى هذا التقرير بتاريخ . 2017 ر  21 ووردت إجابة البلدية ع   .2017ديسم

ان امل ي م   :2016قابيض واملصاريف للبلدية لسنة ويحوصل الجدول الّتا

  بالدينار

انّية مقابيض العنوان الّثاني مقابيض العنوان ٔالاول  2015فواضل سنة   )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل

1.385.411,341 1.612.880,914 1.427.870,326 1.509.309,156 5.935.471,737 

انّية 3الثانينفقات العنوان  2نفقات العنوان ٔالاول  -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل

1.428.115,942 1.612.635,298 1.376.061,556 4.416.812,796 

 1.518.658,941 )2-1(الفائض 

 املتعلق 1975 ماي 14 ي املؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون  من 13 الفصل بأحكام وعمال
انية ٔالاساس بالقانون   مشروع عرض تم الاّلحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه كما املحلية الجماعات مل
انية ى مداولة البلدية م جويلية  22املنعقدة بتاريخ  2015الثالثة لسنة  دورته العادية ي املجلس ع
2015.  

                                                            
 .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
  .د 212.049,268بعنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة 2
  .د 741.197,479باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3
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انية املصادقة تمت الذكر سالف القانون  من 34 و 33 و 16 الفصول  بمقتضيات وعمال ى م  ع
ر 28 بتاريخ الّداخلية وزير قبل البلدية من  2017لسنة  الثانية دورته ي املجلس نظر كما 2015 ديسم
ي الحساب ي 2017 جوان19 بتاريخ املنعقدة ى سلطة انيةامل غلق قرار عرض تمو  .2016 لسنة املا  ع
  .2017 جويلية 11 تاريخب عليه صادقت ال ٕالاشراف

ى جملة من النقائص وأفضت املهمة الرقابية  ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  تتعلقإ
ن تعبئة مواردها والتحكم  ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس وبانجاز النفقات و

ي النفقات   .ٔالافضل 

I -  ى املوارد   الرقابة ع

 العنوان ٔالاّول  موارد من د.م 3,041والبالغة  2016 سنة ققةعقارب املح بلدية موارد تتكّون
 .%46,96بنسبة العنوان الثاني  موارد ومن% 53,04 بنسبة

  تحليل املوارد  -أ 

 موارد العنوان ٔالاّول  -1

د .م 1,507د مقابل .م 1,613ما قدره  2016موارد العنوان ٔالاّول لبلدية عقارب سنة بلغت 
 ومن الاعتيادية الجبائية املداخيل وارد منامل هذه وتتكّون  %.7,03بلغت نسبته أي بنمو  2015سنة 

ر املداخيل ى 2016سنة  بلغت الاعتيادية وال الجبائية غ يالتّ  ع  ما أي د.أ 554,481و د.م 1,058 وا
  .%34,38و %65,62 نسبته

ى 2015 سنة د.م 1,072 من الاعتيادية لبلدية عقارب الجبائية املداخيل وتراجعت د .م 1,058 إ
  .د.أ 14 ناهزنقصا  مسجلة 2016سنة 

ى العقارات ؤالانشطة أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية  ويعّد صنف املعاليم ع
ر أّن  .الجزء هذا من جملة موارد %65,55حيث وفرت  2016سنة  بقايا الاستخالص املتعلقة به  غ

ى  2015د سنة .أ 548,405ارتفعت من     %.4513, بلغتتطور بنسبة  2016د سنة .أ 622,179إ

رتو  ى املعلوممداخيل  عت  مورد أهم املهنية التجارية أو أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات ع
، %50,9 تهنسبأي ما  2016املداخيل الجبائية الاعتيادية لسنة  جملة د من.أ 538,720 تر إذ وفّ  للبلدية

د ومداخيل .أ 231,892بمبلغ  العمومية املرافق واستلزام العمومي البلدي امللك إشغال ليه مداخيلت
  .د.أ 132,683بمبلغ  ومعاليم مقابل إسداء خدمات ٕالادارية املوجبات والرخص

ى العقارات املبنية من  ى 2015سنة  %33,5وتراجعت نسبة استخالص املعلوم ع  %17,8 إ
د سنة .أ 265,513بقايا الاستخالص من  ت نتيجة ذلكوارتفعالسنة  من جملة تثقيالت 2016سنة 
ى  2015 ى سنة  د.أ 342,605إ   . 2016ي مو
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ر املداخيل وبلغت ن تتوزعو  2016 د سنة.أ 554,481الجبائية الاعتيادية  غ مداخيل أمالك  ب
  . تباعا د.أ 485,270د و.أ 69,211بما قيمته واملداخيل املالية الاعتيادية  البلدية الاعتيادّية

أساسا من مداخيل كراء  تد وتأت.أ 69,211ما قيمته  2016سنة وبلغت مداخيل امللك البلدي 
ي حدود  من جملة مداخيل % 95د أي ما يمثل .أ 66,032العقارات املعدة لنشاط تجاري وم 

  .ٔالامالك

رك من جملة موارد % 29,34  بذلكمثال م 2016د سنة .أ 473,280 وبلغ املناب من املال املش
  . العنوان ٔالاّول 

  موارد العنوان الّثاني -2

راض الذاتية املخصصة للتنمية وموارد املوارد من الثاني العنوان موارد تتكّون   واملوارد  الاق
بقيمة  انخفاضا 2016 د سنة.م 1,428 جمليا البالغة املوارد هذه وشهدت. املحالة الاعتمادات من املتأتية

  .منح التجه باألساس تراجعنتيجة  2015 بسنة مقارنة د.أ 116,102

 مقارنة د.أ 162,239 بقيمة انخفاضا 2016 الذاتية املخصصة للتنمية سنة املوارد وسّجلت
راض بنسبة . 2015بسنة  مقابل  2016سنة  د.أ 264,732حيث بلغت  % 18,93وتطورت موارد الاق

ي  2015د سنة .أ 222,595 ي تمثل حوا وشهدت . 2016من موارد العنوان الثاني لسنة  %18,54و
ى  2015د سنة .أ 59,255من  ارتفاعااملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة    .2016د سنة .أ 63,255إ

ر اتية واملخصصة للتنمية النصيب ٔالاووفرت املوارد الّذ   2016من موارد العنوان الثاني سنة ك
ّن أهمّية التمويل املخّصص للمش منه،% 77,03حيث مثلت  اريع التنموية باملنطقة وهو مؤّشر يب

  .البلدّية

ى تحصيل املوارد –ب    الرقابة ع

 املداخيل املتأتية من املعاليم .1

ر ى العقارات املبنية و  48 قدره سّجل تأخ ي تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع ى يوما  املعلوم ع
ر املبنّية وذلك خالفا   انينصّ  نالّلذامن مجلة الجباية املحلية  30و 1 نملقتضيات الفصلٔالارا غ

ى ضرورة إنجاز عمليّ    . ة التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنةع

ى العقارات املبنية واملعلوم  الاستخالصبلدية القائمات التفصيلية لبقايا اللم تقّدم  للمعلوم ع
ى ر املبنية وذلك خالفا ع ي  1973 لسنة  81 من القانون عدد 5  لفصلل ٔالارا غ   31  املؤرخ 

ر   .املتعلق بإصدار مجلة املحاسبة العمومية 1973 ديسم

ّن أّن  من مجلة الجباية املحلّية حيث  19تقّيد بمقتضيات الفصل يلم  املحاسب العموميوتب
ر بنسب  ر أو جزء منه تحتسب ابتداء من غّرة جانفي  % 0,75لم توظف خطايا التأخ عن كل شهر تأخ
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ى العقارات املبنّية  ا املعلوم، وذلك فيما يتعّلق باملعلوم ع من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا
ر املبنّيةاملعلوم و  ى ٔالارا غ   .ع

ة تسليط خطّية مالّية من مجّلة الجباية املحلّية لم تتوّل البلديّ  15وخالفا ملقتضيات الفصل 
ى كّل مطالب باملعلوم لم يدل بالّتصريح املنصوص عليه بالفصل املذكور حيث بلغ  25تساوي  د ع

فصال جديدا تم تضمينه بجدول تحصيل  63من جملة  2016تصريحا بعنوان سنة  17عدد التصاريح 
ى العقارات املبنية    .املعلوم ع

ى املو  ى ٔالارا بلغ عدد ٕالاعالمات املوّجهة إ ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع طالب
ر املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بعقارب إعالما أي ما  231 ما قدره 2016خالل سنة  تبليغها غ

ي الّتحصيل والبالغة المن  % 6,07نسبته  ي للفصول املثّقلة بجدو كما أّنه تم  .فصال 3.803عدد الجم
ى  رّية 38إنذارا و 47توجيه ٕالاقتصار ع راضا إدارّيا بعنوان املرحلة الج   .اع

من مجلة الجباية املحلية واملتعلق بمعاليم ٕالاشغال الوق  85وخالفا ملقتضيات الفصل 
ن للملك العمومي من خالل  للطريق العام لوحظ عدم خالص املعلوم املستوجب من قبل املستغّل

ى الالفتات ٕالاشهارية والواقيات الشمسيةاحتالل املساح أو  املستوجب معلوم ٕالاشهار وارتفع  .املعلوم ع
ى 2016بعنوان سنة واملضمن بجدول املراقبة  أي بنسبة  د 805د لم ُيستخلص منه سوى .أ 18,263 إ

4,4%.  

أي ما  2016سنة  د خالل.أ 2,141 ٕالاشغال الوق للطريق العام بلغت املداخيل املتأّتية منو 
  . د املدرج بجدول املراقبة.أ 19,652 البالغمن املبلغ الواجب استخالصه  %11يمثل 

 مداخيل ٔالامالك .2

ا التجارية واملهنّية ب ّيات تتعّلقلاشكإ البلدّيةتواجه  البالغ و عدم خالص معينات كراء محاّل
ن حيث محال  54عددها  ذا العنوان لسنة  ارتفعتمن قبل املتسّوغ ى 2016بقايا الاستخالص   إ
ى السنوات من  25وقامت البلدية برفع . د.أ 90,089 م تثقيالت تعود إ ى  2001قضية    . 2016إ

فإّن إجراءات التتبع كانت محدودة كراء المعينات استخالص قايا رغم ارتفاع حجم بو 
ى دفع قسط تلقائيا من قبل املتّسوغ ي غالب الحاالت ع ى . واقتصرت  ا إ ي الحاالت ال تّم املرور ف و

ا كانت دون نتيجة ري فإ ي إصدار  .إجراءات الاستخالص الج بطاقات إلزام لم تشفع  6وتمثلت 
ى ذلك ال ى املكاسب كما ينّص ع فضال عن . مكرر من مجلة املحاسبة العمومية 31فصل بالتنفيذ ع

راضات إدارية لدى املؤسسات البنكية دون نتيجة باعتبار عدم وجود حساب أو رصيد  القيام بأربعة اع
ن   . للمدين

ى التقيد بالفصل  ى البلدية إ ي  37من القانون عدد  23وتد واملتّعلق  1977ماي  25املؤرخ 
ن امل ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات بتنظيم العالقات ب ن واملتسوغ سوغ
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ي أو امل ي الالاستعمال التجاري أو الصنا ى أنه حرفستعملة  يفسخ عقد الكراء عند " الذي ينّص ع
ى صدور تنبيه بالدفع  ا وذلك بعد م ثالثة أشهر ع ي ٓالاجال املتفق عل ن الكراء  عدم الخالص ملع

ى وال  .منفذ ولم يأت بنتيجةبواسطة عدل  ى ٔالاجل املشار إليه وإال يكون مل ويجب أن ينص التنبيه ع
ي ٔالاجل املذكور ويكون الفسخ حتميا ى الفصل املذكور يمكن للبلدّية  ."يمكن التمديد  واعتمادا ع

ي فسخ العقد والخروج من املحّل وتسليمه شاغرا دون أن  بدفع  تكون ملزمةالقيام قضائّيا بدعوى 
  .أّي غرامة حرمان

II -  ى النفقات   الرقابة ع

ى إنجازها ا ٔالاول والثاني تحليلها والّرقابة ع ى النفقات بعنوان  .شملت الّرقابة ع

  تحليل النفقات -أ 

ائية الاعتمادات ضبطت انية املرّسمة ال ر مصاريف بعنوان عقارب بلدية بم ي  والتنمية التسي
الك .م 2,088بصرفها  املأمور  الاعتمادات وبلغت. د.م 3,048قيمته  بما 2016 سنة  بلغتد بنسبة اس

68,48% .  

ن العنوان ٔالاّول   بمبلغد والعنوان الثاني .م 1,216 بمبلغوتوزعت النفقات الجملية للبلدية ب
ى التّ أي د .أ 871,438 الك بلغت ع ي بنسبة اس   .%49,92و %93,35وا

د مقارنة بسنة .أ 148,588 بقيمة زيادة 2016 سنة لبلدية عقارب ٔالاّول  العنوان نفقات وسّجلت
ر العمومي  نفقات نمو عن الزيادة أساسا هذه نتجت وقد. 2015  اللذان مّثال تباعا املصالح وسائلالتأج
  .ٔالاّول من نفقات العنوان  %31,98و 55,43%

ى  2014سنة  %64,58ث تراجع من يتحسنا ح عقارب ببلدية 4حجم ٔالاجور  مؤشر وشهد إ
 .2016سنة  % 55,43و 2015سنة  56,33%

ي تتوزع.أ 871,438جملته  ما 2016 سنة الثاني العنوان نفقات وبلغت ن الاستثمارات  د و ب
ي  املسددة من الاعتمادات املحالة التنمية الدين ونفقات أصل وتسديد املباشرة ى الّتوا بمبالغ تمّثلت ع

   .د.أ 6,240و د.أ 133,600ود .أ 731,598ي 

ى سنة .أ 13,418ديون البلدّية  ناهزتو  ي مو تجاه الخواص واملؤسسات العمومية أي  2016د 
  .جملة موارد العنوان ٔالاّول  من% 83,0 بنسبة

  

  

                                                            
  .العنوان ٔالاول  نفقات / ٔالاجور  حجم 4 
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ى إنجاز النفقات  –ب    الرقابة ع

ى أن  279خالفا للفصل  ى املحاسب عالوة "من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينص ع يتو
ر  ا وغ ا مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية املنقولة م ى إدارته ألموال البلدية ومسك حسابيا ع

ا وجمعها بحساباته. املنقولة ى مراقب ية ملكاسب ال تتوفر حساب "وإذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتو
ى املنقوالت البلدية ى عدم وجود ملصقات ألرقام الجرد ع   . عالوة ع

ّن عدم تضّمن  ي تسعكما تب ر للتنصيصات الوجوبية املتمثلة  بطاقة التعريف  عدد فوات
ى خالف ما جاء به الفصل  من مجلة  18واملعرف الجبائي وطريقة الخالص ورقم الفاتورة وتاريخها ع

ى الق ي امل 2015لسنة  36من القانون عدد  33يمة املضافة والفصل ٔالاداء ع ر  15ؤرخ   2015سبتم
  . املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة ؤالاسعار

ا بالفصل و  من مجلة املحاسبة العمومية  41خالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل
ي  2والتعليمات العاّمة لوزارة املالية عدد  ر  5املؤرخة   املثبتة املتعلقة بقائمة الوثائق 1996نوفم

ى الرقم املنجم لوسائل النقل املنتفعة  لوحظ عدمالعمومية للنفقات  ر ع الّتنصيص أحيانا بالفوات
ر بقيمة 9وتعّلق ٔالامر بما ال يقّل عن بقطع الغيار    .د 5.677,171 فوات

ي  كما ي ٓالاجال القانونّية واملتمّثلة  يوما  45لم تقم البلدية بدفع بعض مستحّقات املزّودين 
الك الوقود وفق ٔالامر عدد من تاريخ استالم الفاتورة   564بالنسبة للّنفقات بعنوان الاتصاالت وباس

ي  2004لسنة  ر واملتعّلق بضبط طرق خالص نفقات التصّرف، وترا 2004مارس  9املؤّرخ  وح التأخ
ن  ر 6بشأن  يوما 38و أيام 10ب ن . فوات ا مع املتعامل ي عالق ويمس هذا التصرف بمصداقية البلدية 
 . معها

املتعلق بضبط ٔالاجل املمنوح  1986أكتوبر  13قرار وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ لخالفا و 
رة أوامر الّصرف  ن للقيام بتأش ن املختّص ن العمومي ر للمحاسب ي تأدية سبع الّصادرة لهم، سّجل تـأخ

ن  نفقات   .يوما 59و 14تراوح ب

ى إعدادتم خالفا ملبادئ حسن التصرف لو  محاضر استالم وقتية بالنسبة  حرص البلدية ع
يئة املستودع البلديتعّلقت بألشغال تّمت بأذون تزود   ومن شأن .ركيب مدرج ثانوي بقصر البلدية و

   .أن يعيق متابعة حسن تنفيذ ٔالاشغال وتحديد مّدة الّضمان ذلك

III - الرقابة خالصة  

ى التحاليل املالّية  ي حدود ما ُسّلطت عليه من  الّرقابة املبّينة أعاله أعمال ونتائجاستنادا إ و
يمكن  ،وباستثناء بقايا الاستخالصات 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

ي للسنة املعنيةالتأكيد بدرجة معقولة أن  ا  الحساب املا أن تمّس ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ
  .بمصداقية البيانات املضمنة به
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متت دعوة القابض إلرفاق احلساب املايل بالقائمات التفصيلية لبقايا االستخالص للمعلوم 
  تقدمي قائمات بقايا اإلستخالص  .على األراضي غري املبنيةو  على العقارات املبنية 

يحتوظيف خطايا تأخري عن عدم اإلدالء بالتصار   .متت دعوة قابض املالية حمتسب البلدية لتاليف هذا اإلخالل
  من جملة اجلباية احمللية 15طبقا للفصل 

حيث  2017مت العمل على تاليف التأخري احلاصل يف تثقيل جداول التحصيل خالل سنة 
  .13/01/2017مت تثقيل هذه اجلداول بتاريخ 

  تثقيل جداول التحصيل يف اآلجال احملددة

عدم تدعيمها بأعوان جدد مت تسجيل و  بالرغم من حمدودية املوارد البشرية بالقباضة املالية 
حتسن على مستوى أعمال التتبع سواءا على مستوى املرحلة الودية أو على مستوى املرحلة 

  .اجلربية 
 321:  18/12/2017عدد اإلعالمات اىل حدود  -
 55:  18/12/2017عدد اإلنذارات اىل حدود يوم  -
  134: األعمال التنفيذية و  عدد اإلعرتاضات  -

  )التتبعات(املعاليم على العقارات  إستخالص

خالل  1977لسنة  73من قانون  23تولت البلدية التنبيه بالدفع طبقا ملا جاء بالفصل 
  التصرف يف األمالك البلدية  .2017سنة 

نقص يف التنصيصات الوجوبية بالفواتري سيتم العمل على دعوة املزودين ملزيد احلرص على تعمري مجيع البيانات
يعود التأخري يف اخلالص إىل عدم توفر السيولة يف بداية السنة املالية مثلما يبينه متابعة 

  ).منظومة أدب( السيولة بالقباضة املالية 
أما بالنسبة حلصص الوقود للمكلفني خبطط وظيفية فيعود إىل إجراءات إمضاء الصفقة من 

 .التعهد و  بطاقة جتميد و  إعداد بطاقة بيانية و  قبل الشركة الوطنية لتوزيع البرتول 

 عدم احرتام اآلجال القانونية خلالص املزودين

جيري العمل على إحرتام آجال التأشري على مستوى أوامر الصرف مع دعوة آمر الصرف 
  التأخري يف تأدية النفقات  دون تأخريو  إلحالة اجلداول يف آجال معقولة 

عدم التنصيص عل الرقم املنجمي لوسائل النقل .تقبالسيقع تفادي هذا اإلخالل مس
 بفواتري الصيانة

لقد متت األشغال يف إطار الفوز باملناظرة املوجهة : تركيب مدرج ثانوي بقصر البلدية 
للبلديات لرتكيب وحدة فولطا ضوئية من طرف الوكالة األملانية للتعاون وقد مت قبول املدرج 

  .2016ديسمرب  6حدة فولطاضوئية الذي مت بتاريخ الثانوي يف إطار تدشني الو 
املهندس و  تقنيي البلدية  لقد مت إجناز هذه األشغال مبتابعة يومية من :املستودع البلدي 

املعماري الذي قام بإعداد القائمة التقديرية كما مل يتضمن نص اإلستشارة على إعداد 
  .قبول الوقيت يف االستشارات القادمةسيتم العمل على إدراج بند الو  حمضر القبول الوقيت 

  حماضر اإلستالم الوقيت

  


