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ي  105أحدثت بلدية مارث بمقت ٔالامر عدد  ر  20املؤرخ  ، وتّم بمقت ٔالامر 1957نوفم
ي امل 2016لسنة  1244عدد  ر  04ؤرخ  املؤرخ  2011لسنة  662املتعلق بتنقيح ٔالامر عدد  2016نوفم

راب الجمهورّية الّتونسّية  2011جوان  02ي  املتعّلق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب
  . تسمية نيابة خصوصّية بالبلدّية

ي  ي  602بعد صدور ٔالامر عدد  هك 60.000وتناهز مساحة املنطقة البلدّية حوا  26املؤرخ 
رابية لبعض البلديات 2016ماي  ا  .املتعلق بتحوير الحدود ال نسمة حسب  11.678ويبلغ عدد سّكا

ى  2014التعداد العام للسكان والسك لسنة    . مسكنا 3.763أسرة و 2.789يتوّزعون ع

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

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع  . من مدى قدر
ي ومستندات الصرف املود عة لدى كتابة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا

ؤالاعمال الرقابية امليدانية  )1( املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية
ا   . املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر  13وبتاريخ  106/2017وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ى هذا التقرير بتاريخ  . 2017 ر  27ووردت إجابة البلدية ع   .2017ديسم

ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ي م   :2016ويحوصل الجدول الّتا

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

424.426,331 1.412.442,923 721.732,651 1.030.692,822 3.589.294,727 
انّية   )3(نفقات العنوان الثاني  )2(نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  1.412.442,923 721.732,651 567.717,118 2.701.892,692 

 887.402,035 )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 تّم  املحلية الجماعات مل
انية ى مداولة 2016لسنة  البلدية م بتاريخ املنعقدة  2015الثالثة لسنة  دورته العادية ي املجلس ع

ى  املصادقة تمت القانون  نفس من 34 و 33 و 16 الفصول  بمقتضيات وعمال .2015جويلية  30 ع
انية ر 21 بتاريخ سلطة ٕالاشرافطرف  البلدية من م  دورته العادية ي املجلس نظر كما 2015 ديسم

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(
   .د  147.103,514باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  )2(
  .د 526.149,265باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  ) 3(
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ي الحساب ي 2017ماي  25بتاريخ  الثانية انية بغلق املتعلق القرار عرض تمو  .2016 لسنة املا  البلدية م
ى سلطة   .2017جوان  05 بتاريخ عليه صادقت ال ٕالاشراف ع

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

  .ي النفقات ٔالافضل

I-  ى املوارد   الرقابة ع

بقيمة  العنوان ٔالاول  موارد مند .م 2,134والبالغة  2016 سنة ققةملحامارث  بلدية موارد تتكّون
 .%33,82بنسبة و د.أ 721,733 بقيمة العنوان الثانيموارد  ومن% 66,18 أي بنسبة د.م 1,412

 تحليل املوارد  -أ 

 2015سنة  د.م 1,352مقابل  2016سنة  د.م 1,412ّول لبلدية مارث بلغت موارد العنوان ٔالا 
   %.4,44بنمو نسبته 

ر املداخيل ومن الاعتيادية الجبائية املداخيل املوارد من هذه تتكّونو   الاعتيادية وال الجبائية غ
ى 2016سنة  بلغت ي ع مقابل  %48,12و% 51,88 نسبته ما أي د.أ 679,600و د.أ 732,842 الّتوا

  .2015سنة  د.أ 683,286 و د.أ 668,664

ى  2015 سنة د.أ 668,664من  الاعتيادية لبلدية مارث الجبائية املداخيل وارتفعت  732,842إ
املرافق  وتعّد مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام .%9,60بنسبة نمو بلغت  2016سنة  د.أ

ي سنة فيه العمومية   %39,84حيث وفرت  2016أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية 
ى العقارات ؤالانشطة بنسبة  صنف املعاليممن جملة موارد الجزء يليه  ى% 37,54ع ر أّنه يشار إ  غ

ى  2015سنة  د.أ 483,181أهمية بقايا الاستخالص املتعلقة به وال ارتفعت من  د سنة .أ 526,687إ
   %.9بنسبة تطور ناهزت  2016

ر املداخيل  جملة د من.أ 269إذ توفر  للبلدية مورد أهم مداخيل ٔالاسواق املستلزمة وتعت
ى املؤسسات ذات الصبغة  ويليه مداخيل %36,71بنسبة  2016الجبائية الاعتيادية لسنة  املعلوم ع

 ومداخيل املوجبات والرخص% 24,23بنسبة و  د.أ 177,580بمبلغ  الصناعية أو التجارية أو املهنية
  . %22,62بنسبة  د.أ 165,778بمبلغ  ومعاليم مقابل إسداء خدمات ٕالادارية

ى العقارات املبنية من  ارتفاعورغم   ى 2015سنة  %50,13نسبة استخالص املعلوم ع  إ
حيث بلغ حجم بقايا الاستخالص يتضخم من جملة تثقيالت السنة ال يزال  2016سنة  56,28%

ى سنة  د.أ 392,036مقابل  2016سنة  د.أ 426,457   . %8,78أي بنسبة  2015ي مو

ر املداخيل وبلغت قيمة ي  2016 سنة ي د.أ 679,600الجبائية الاعتيادية  غ ن تتوزعو  ب
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ي بما قيمتهواملداخيل املالية الاعتيادية  مداخيل أمالك البلدية الاعتيادّية ى الّتوا  د.أ 81,448 ع
ي و  .د.أ 598,152و تتأتى مداخيل امللك البلدي أساسا من مداخيل كراء العقارات املعّدة لنشاط تجاري 

  .د.أ 73,705حدود 

رك  من جملة % 31,34وهو يمثل  2016سنة  د.أ 442,543وبلغ مناب البلدية من املال املش
  .موارد العنوان ٔالاّول 

راض الّذاتية املخّصصة للّتنمية وموارد املوارد الّثاني العنوان موارد وتشمل واملوارد املتأّتية  الاق
بقيمة  انخفاضا 2016 د سنة.أ 721,733 جمليا البالغة املوارد هذه وشهدت. املحالة من الاعتمادات

راجع منح التجه وامل 2015 بسنة مقارنة د.أ 9,749  د.أ 98,177وارد ٔالاخرى املختلفة بما قدره كنتيجة ل
ي بما قدره  راض الّداخ   .د.أ 88,428ولتطّور املوارد املتأتية من املّدخرات وموارد الاق

بسنة  مقارنة د.أ 80,070 بقيمة انخفاضا 2016 الذاتية املخّصصة للّتنمية سنة املوارد وسّجلت
راض بنسبة . 2015  د.أ 36مقابل  2016سنة  د.أ 106,322حيث بلغت  %195,4وتطورت موارد الاق
ي حدود  2016و 2015واستقرت املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة خالل سن . 2015سنة 
  .د.أ 110,9

ر ووفرت املوارد الّذاتية واملخّصصة للتنمية للبلدية النصيب ٔالا من موارد العنوان الثاني  ك
راض نسبة منه، % 69,9حيث مّثلت  2016سنة  ن مثلت موارد الاق ا %14,53ي ح   . م

ى تحصيل املوارد –ب    الرقابة ع

 املداخيل املتأتية من املعاليم-1

ى العقارات املبنية  الاستخالصلم تقّدم بلدية مارث القائمات التفصيلية لبقايا  للمعلوم ع
ر املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ى ٔالارا غ   لسنة   81  من القانون عدد   5 واملعلوم ع

ر 31 ياملؤرخ   1973   .املتعلق بإصدار مجلة املحاسبة العمومية 1973 ديسم

ى  3عليه الفصل  نّص يخالفا ملا و  ّ ع من مجلة الجباية املحلية من إعفاء العقارات املبنية ال
ى العقارات املبنية ما لم  ملك الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ٕالادارية من ٔالاداء ع

ى ملك الّدولة تكن مسّوغة، تبّ  ى ثالثة عقارات ع ن أّن البلدية قامت بتوظيف ٔالاداء املذكور ع
ى 2008وبلغ مجمل الّدين من سنة د  227 وتحديدا وزارة الفالحة بمبلغ سنوي قدره ما  2016سنة  إ

ى طرح هذه املعاليم وحذف العقارات املذكورة من جدول تحصيل  د.أ 2,100قيمته  ى البلدية إ وتد
ى العقارات املبنية املعلوم   .ع

ي ذات السياق  ى تسعة أرا مهّيئة ا البلدية تفوظّ و ر املبنية ع ى ٔالارا غ ملعلوم ع
ى ملك كل من الوكالة العقارية للسك والشّركة الوطنية العقارية للبالد التونسية مخالفة  ومقّسمة ع
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 رأالا الذي أعفى من دفع املعلوم املذكور من مجلة الجباية املحلية  32ي ذلك مقتضيات الفصل 
اامل ا العمل ولم يقع التفويت ف راتيب الجاري  ذا  ر وقّد  .قسمة طبقا للتشريع وال مجمل الدين 

تضخيم بقايا الاستخالص بعنوان املعلوم املذكور دون  ي هذه الوضعية وتسببت .د.أ 20,849العنوان 
  .موجب

ى العقارات املبنية  مارثاملالية بلم يقم قابض كما  بأّي تتّبع من أجل استخالص املعلوم ع
ى ٔالا  ر املبنّية خالل سنة  راواملعلوم ع ن باملعاليم 2016غ  .ذلك أّنه لم يتّم توجيه إعالمات للمطالب

ر املبنّية بلغ ى العقارات املبنّية ؤالارا غ ى أّن عدد الفصول لكّل من املعلوم ع ي  وتجدر ٕالاشارة إ
ي  2016سنة  ى الّتوا ي قدره  925وفصال 2.892ع د وارتفعت .أ 94,110ود .أ 470,766فصال بمبلغ جم

ى  ي هذا الشأن بقايا الاستخالص ى سنة ي د .أ 88,524د و.أ 426,457إ   .2016مو

ّن و  من مجلة الجباية املحلّية حيث  19تقّيد بمقتضيات الفصل يلم  املحاسب العموميأّن تب
ر بنسب  ر أو جزء منه تحتسب ابتداء من غّرة جانفي  % 0,75لم توظف خطايا التأخ عن كل شهر تأخ

ى العقارات املبنّية  ا املعلوم، وذلك فيما يتعّلق باملعلوم ع من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا
ر املبنّيةاملعلوم و  ى ٔالارا غ   .ع

املتعلق بتحديد تركيبة  896تحت عدد  2016جوان  3يشتمل القرار البلدي الصادر بتاريخ ولم 
ى كل من القابض وعضوين عن املجلس البلدي  تركيبة  ي) النيابة الخصوصية(لجنة املراجعة، ع

 وبناء عليه. من مجلة الجباية املحلية 24ويتعارض هذا القرار مع مقتضيات الفصل . اللجنة املذكورة
رتب عنه إبطال أعمال الّلجنة املذكورة من  ي جوهري ويمكن أن ي يعّد القرار املذكور معيبا بعيب شك

ي ذلك  .قبل كل من له مصلحة 

ى املؤّسسات  ولوحظ كذلك غياب تنسيق وترك آلليات كفيلة بحصر حاالت دفع معلوم ع
ى غرار إعداد أقّل من املعلوم ٔالا الّصناعّية والّتجارّية واملهنّية بما هو  دنى املضّمن بجدول املراقبة ع

ي مفتتح كّل سنة مع املحاسب العمومي بمناسبة  ا  ن باملعلوم املذكور ومتابع ي أبرز املطالب قائمة 
ن لتصاريحهم السنوّية رّتب عن. إيداع املطالب ي املداخيل وقد ي   . غياب املتابعة نقص 

ىلم و  ى محالت بيع املشروبات  تسع البلدية إ وهو ما استخالص معلوم ٕالاجازة املوظف ع
ن  يخالف ي  1997لسنة  434من مجّلة الجباية املحلية ؤالامر عدد  62و 61مقتضيات الفصل املؤرخ 

ى محالت بيع املشروبات 1997مارس  3   .املتعلق بضبط تعريفة معلوم ٕالاجازة املوّظف ع

ى له  ي  2013لسنة  16عدد ر الداخلية وزيمنشور وخالفا ملا د  2013أكتوبر  12املؤرخ 
من ضرورة إعداد جدول مراقبة لإلشغال الوق  املتعلق بتدعيم قدرات الّتصرف للجماعات املحليةو 

دف متابعة الاستخالصات وتنمية املوارد لوحظ غياب للجدول املذكور خالل سنة  للطريق العام 
ى  2016 دينارا دفعت من طرف  90بعنوان ٕالاشهار وال لم تبلغ سوى  املوارد املحّصلةمما أّثر سلبا ع
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  . مستغل وحيد

 مداخيل ٔالامالك -2

ي ٔالا ّم أ  لم يتضمن كل من كراس الّشروط وعقد لزمة ٔالاسواق سواق فا بخصوص التصرف 
رم بتاريخ  ببلدية مارث ر  30امل ر ضمانات .أ 270بمبلغ سنوي قدره  2015ديسم د بندا يق بتوف

الك املاء  خصوصّية أخرى قبل مباشرة املستلزم ملهامه بعنوان حسن تنفيذ العقد لتغطية نفقات اس
رها وذلك خالفا ملا حّث عليه منشور وزير الداخلية عدد   10والكهرباء وصيانة السوق والتنظيف وغ

ي ي ٔالاسواق الراجعة  2013جوان  7 املؤرخ  ر بأهم املقتضيات املتعلقة بالتصرف  املتعلق بالتذك
   .للجماعات املحلية

رة كما هو مدّون بالفصل الثالث كما  استعمل الضمان كمقابل الستلزام الّثالثة ٔالاشهر ٔالاخ
لسنة  10وزير الداخلية عدد  منشور مقتضيات و وهو ما يتعارض عقد لزمة ٔالاسواق ببلدية مارث من 

رجاع 2013 ى اس ى إ اء  املذكور أعاله الّذي د مبلغ الّضمان بعد إذن من الجهة املانحة له وبعد ان
ائي جعل  ن حسن تنفيذ الّصفقة والستخالص ما عس أن "مّدة الّلزمة باعتبار أّن الضمان ال لـتأم
لذا  ."مة أو أّية تحّمالت أخرى بموجب العالقة التعاقدّيةيكون املستلزم مطالبا به من مبالغ بعنوان اللز 
ى مراجعة صياغة العقد رتيبّية الجاري  فإّن البلدّية مدعّوة إ بالطريقة السليمة واملطابقة للنصوص ال

  .ا العمل

ى الزيادات السنوية بثالثة ي ما يتعلق بتسويغ املحالت  أما فقد سجل غياب التنصيص ع
ي  6نشور وزير الداخلية عدد خالفا ملعقود وذلك  ذات حول تسويغ املحالت  1999فيفري  17املؤرخ 

ى ضرورة إدراج بند صلب عقود تسويغ ٔالامالك الذي ينص  السكنيةالصناعية أو التجارية و الصبغة  ع
ى حقوق الجماعة املحلية من جهة وضمانا لتنمية موارد ها البلدية يتعلق بالزيادة السنوية حفاظا ع

 . من جهة أخرى 

ى ذلك  د  79,476بمبلغ زهيد قدره  1984جويلية  3تواصل كراء محّل سك منذ فضال ع
ي  ى البلدّية عند تجديد  .، وذلك مقارنة باملحالت املجاورة2016جانفي  18شهريا رغم تجديده  وكان ع

ّن كراء يتما والواقع يضبط من قبل مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية  العقد تحديد مع
ي  2011لسنة  1017من ٔالامر عدد  11عمال بمقتضيات الفصل  املتعلق و  2011جويلية  21املؤرخ 

  .بضبط مشموالت وتنظيم ٕالادارات الجهوية ألمالك الّدولة والّشؤون العقارّية

  عمليات الخزينة-3

ي تتم ة ة الحسابات املاليّ شفافيّ ضمانا ل آجال معقولة من خالل تسوية عمليات الخزينة 
ر الحسابات من ناحية وتعبئة املوارد من ناحية أخرى انإدراجها بامل  ،ّية وبالتبويب املناسب قصد تطه

ان.أ 28,039مبلغ  وخالفا لذلك بقي فصال يعود للسنوات  40ّم " إيداعات مختلفة" ي بند د خارج امل



6 
 

ا بإدراجها خالللم يتم  2016و 2015و 2014 انّية البلدّية بالفصل  تسوي  60- 08السنة املعنية بم
انية" رتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن امل مقابل فتح البلدية العتمادات تساوي ربع  "مقابيض م

ي الغرض" تعويضات مختلفة" املبلغ املذكور وترسيمه بالبند رجاع ال قد تقدم  ة طلبات الاس    .ملجا

ر  2بتاريخ  5فا للتعليمات العاّمة عدد ويعّد هذا التصرف مخال واملذكرة العامة  1991سبتم
ر  18بتاريخ  103عدد  الصادرة عن ٕالادارة  2013جوان  26بتاريخ  65عامة عدد الواملذكرة  2008نوفم

   .العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص حول تسوية عمليات الخزينة

الّصادرة عن ٕالادارة  2013جوان  26بتاريخ  65دد املذكرة العاّمة ع عليه تنصوخالفا ملا 
العاّمة للمحاسبة العمومية والاستخالص حول تسوية ٕالايداعات املؤمنة بالعمليات الخارجة عن 

انية الجماعات املحلية ن القابض ومصالح البلدّية لتحديد الّضمانات املمكن  من م ضرورة التنسيق ب
اء العالقة التعاقد ا الن انيةتسوي يلها بامل ّن وجود ضمانات  ية ومن ثمة ت تعلقت د  515بقيمة تب

ا  ت شاغرةبكراءات انته أمدها وتّم تسّلم املحاّل    .ورغم ذلك لم يتّم بعد تسوي

II-   ى النفقات  الرقابة ع

ى ا ٔالاول والثاني النفقات شملت الرقابة ع ى إنجازها  بعنوان  .تحليلها والرقابة ع

  النفقات تحليل -أ 

ائية الاعتمادات ضبطت انية املرّسمة ال ر مصاريف بعنوان مارث بلدية بم سنة  والتنمية التسي
الك د.م 1,461بصرفها  املأمور  الاعتمادات وبلغت. د.م 2,122قيمته  بما 2016  بلغت أي بنسبة اس
68,85% .  

ي حدود  ن العنوان ٔالاّول  ي  د.م 1,265وتوزعت الّنفقات الجملية للبلدّية ب والعنوان الثاني 
ي .أ 195,583حدود  ى التوا الك بلغت ع   .%27,10و %90,38د بنسبة اس

د مقارنة بسنة .أ 70,146 بقيمة زيادة 2016 سنة لبلدية مارث ٔالاّول  العنوان نفقات وسّجلت
ر العمومي وال  نمو عن الزيادة أساسا هذه نتجت وقد. 2015 ر استأثرت بالنصيب ٔالانفقات التأج  ك

ا نفقات وسائل املصالح بنسبة  %79,67ٔالاّول بنسبة من نفقات العنوان  بعنوان سنة  %18,58تل
2016. 

للبلدية  د باالستثمارات املباشرة .أ 195,583 البالغة 2016 سنة الثاني العنوان نفقات وتعلقت
رها دون   .غ

ى إنجاز النفقات  –ب    الرقابة ع

ن  خالفا ملقتضيات قرار وزير أمالك الدولة من مجلة املحاسبة العمومية ول 214و 212الفصل
ي املوالشؤون العقارّية  ى دليل ٕالاجراءات الخاص بضبط املتعلق  2000أفريل  11ؤّرخ  باملصادقة ع
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ي  75- 186امة عدد لتعليمات العّ ولاملكاسب املنقولة   مواد بحسابية املتعلقة 1975أوت  2املؤرخة 
ر املعد للغرض مع تال  الدولة ومكاسب ريات القابلة للجرد بالدف ى وجوب تسجيل املش نّص ع

ّن أّن املصالح املعنية لبلدية  ى فاتورة الشراء، تب رم  مارثتسجيل الرقم املسند للمواد املعنية ع ال تح
راتي ى إفراد كل فصل من املواد القابلة للجرد برقم خاص به يتم أحيانا لم ب، حيث هذه ال عالوة ع
ااملنقوالت بمواقعها  عدم جرد ها بملصقات خاّصة  ي هذا الشأن اقتناء مكاتب وكراس  وترم ويذكر 

ر  29بتاريخ  1ٔالامر بالصرف عدد (د  22.077,800وخزانات بقيمة  جرد أسند لها رقم ) 2016ديسم
 ).57(واحد 

ى الرقم املنجم لوسائل النقل املعنية بالصيانةبالتنصيص  ولم يتم أحيانا ر ع  ،بعض الفوات
ا بالفصل وذلك  من مجلة املحاسبة العمومية  41خالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل

ي  2والتعليمات العاّمة لوزارة املالية عدد  ر  5املؤرخة   املثبتة بقائمة الوثائقاملتعلقة  1996نوفم
ودون متابعة كلفة  نجاز النفقةإصحة يحول دون الّتثبت من  ن ذلك أنأومن ش. للنفقات العمومية

   .صيانة كل وسيلة نقل

ي  2878من ٔالامر عدد  2من مجلة املحاسبة العمومية وللفصل  269خالفا للفصل و  املؤرخ 
ر  19 عقد أشغال التنوير العمومي موضوع  إبرامتم مية املتعلق بمراقبة املصاريف العمو  2012نوفم

ي قدره 2013لسنة  8الاستشارة عدد  ي إنجاز ٔالاشغال بتاريخ )4(د.أ 92,850 بمبلغ جم  31، والشروع 
ي  1412/2015بمقت ٕالاذن ٕالاداري عدد  2015أوت  ا  اء م دون الحصول  2016فيفري  18والان

رة مراقب املصاريف  ى تأش ر  .العموميةع ى شهر نوفم ى مو ي  2017ولم يتم إ خالص املقاول 
رة مراقبة املصاريف العمومية ي غياب تأش  .مستحقاته باعتبار أن النفقة عقدت 

ى مع القانون عدد  ي  74وُيعّد هذا العمل خطأ تصرف ع واملتعلق  1985 جويلية 20املؤرخ 
لة واملؤسسات العمومية ٕالادارية والجماعات العمومية بتحديد أخطاء التصرف ال ترتكب إزاء الدو 

ي ا وباحداث دائرة الزجر املا   .املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقوبات املنطبقة عل

مّول صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية مشروع تجميل مدينة مارث بمبلغ كما 
ي ٕالانجاز  2016د وتّم قبول ٔالاشغال بمقت محضر استالم وق بتاريخ غّرة أوت .أ 44,221 ر  بتأخ

ر . يوما 193بلغ  ى شهر نوفم ى مو ٓالاجال وتسليط خطية ي احتساب إعداد مذكرة  2017ولم يتّم إ
ر وتسليم الضمان للمقاول وتسوية امللف مع صندوق القروض   . التأخ

III - خالصة الرقابة  

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

                                                            
ي  ) 4( رم  ي ذلك امللحق امل   .2015أفريل  10بما 
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ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من ش ا أن تمّس التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا أ
  .بمصداقية البيانات املضمنة به
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  إجابة البلدية
  

  :بخصوص الرقابة على الموارد:أوال
ا أرقام مهمة بعنوان بقايا االستخالصات خاصة فيما يهم املعلوم على   لقد جاء بالتقرير أن البلدية تعلقت 

العقارات املبنية وإجابة على ذلك أتشرف بإفادة سيادتكم أن اإلدارة البلدية تسعى إىل تدارك هذا األمر 
باجلباية احمللية للتقليص من بقايا ويصلكم صحبة هذا نسخة من الربنامج املعد من طرف العون املكلف 

  ).01انظر التقرير رقم (التثقيالت والرفع من نسق االستخالصات 
ذه املناسبة مت عقد جلسة عمل على مستوى أمانة املال اجلهوية بقابس بتاريخ  كما نفيد اجلناب انه و

املالية مبارث وبلديات كل من وبإشراف السيدة أمينة املال اجلهوية وحبضور قابض  2017ديسمرب  21اخلميس 
مارث وكتانة ودخيلة توجان وذلك لتدارس ما ورد بتقريركم والعمل سويا وبالتنسيق التام لتدارك االخالالت 

  .اليت متت اإلشارة إليها ضمن التقرير املذكور ويصلكم صحبة هذا نسخة من مضمون جدول أعمال اجللسة

ا بناء عموما تعمل بلدية مارث على بذل أقصى اجل  هود لتحسني مواردها الذاتية خاصة بازدياد حجم نفقا
  .على توسعة حدودها الرتابية

  :في ما يتعلق بتقديم قائمات بقايا االستخالص* 
من حيث تقدمي قائمات مفصلة يف اإلرادات اليت مل يقع استخالصها يف موىف السنة وكذلك القيام بإجراءات  

ذه التتبع واالستخالص اجلربي ملوا رد البلدية فلقد مت توجيه مراسلة إىل السيد قابض املالية مبارث إلشعاره 
  .2017 ديسمرب 19 بتاريخ 2613 االخالالت والتأكيد على ضرورة تالفيها مستقبال من خالل مكتوبنا عدد

  :بخصوص معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات* 
مبتابعة استخالص هذا املعلوم ويف هذا اإلطار أتشرف بإفادة اجلناب انه مت  لقد ورد بالتقرير أن البلدية مل تقم 

تاليف املوضوع ومت إعداد قائمة يف املقاهي اليت ختضع ملثل هذا املعلوم ومطالبتها خبالص ما ختلد بذمتها بعنوان 
  .هذا املعلوم

  :بخصوص التصرف في ضمانات لزمة األسواق*
روط مل يتضمن بندا يقضي بتوفري ضمانات خصوصية أخرى بعنوان تغطية لقد جاء بتقريركم أن كراس لش 

أتشرف بإفادة اجلناب انه قد مت تاليف هذا اآلمر ومت ،نفقات استهالك املاء والكهرباء وصيانة السوق وتنظيفه 
ما  وهو. 2018تامني مبلغ عشرة أالف دينار بعنوان ضمان استهالك املاء والكهرباء ونظافة األسواق لسنة 

حرصت اإلدارة طوال السنوات الفارطة على القيام به إال أن اجملالس البلدية كنت تأذن بالتغاضي على هذا 
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ا منذ  م على استلزام أسواق بلدية مارث اليت تراجعت أمثا األمر بغاية حتفيز مستلزمي األسواق ومساعد
  .الثورة

قابض املالية لتاليف هذا  أشهر األخرية فقد متت دعوةأما خبصوص استعمال الضمان كمقابل الستلزام الثالثة  
  .تها املشار إليها سابقاساإلخالل مستقبال وهو ما أكدت عليه السيدة أمينة املال اجلهوية بقابس يف جل

م من  بخصوص االعفاء من االداء على العقارات المبنية* اليت ترجع ملكيتها ألصحاب التقاسيم املعرتف 
طرف الدولة على غرار الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية وكذلك العقارات التابعة للدولة أتشرف بإفادة 
سيادتكم انه مت إسداء التعليمات لقسم اجلباية احمللية بالبلدية لإللغاء هذه الفصول من جدول حتصيل سنة 

ذا العنوان على مداولة اجمللس البلدي لطرحها طبقا للرتاتيب تامل والعمل على عرض املبالغ 2018 خلدة 
ا العمل   .والقوانني اجلاري 

  :بخصوص تركيبة لجنة المراجعة*
أتشرف بإفادة سيادتكم انه سيتم تاليف هذا اإلخالل واحلرص على حتديد تركيبة جلنة املراجعة طبقا للقوانني  

  .القةذات الع

  :بخصوص عقود تسويغ المحالت*
ذا املوضوع   فانه طبقا ملا جاء بإجابة العون املكلف بذلك سيتم العمل على تاليف كل االخالالت املتعلقة 

  .مبا يف ذلك ضبط نسبة الزيادة السنوية والعمل على مراجعة بعض معينات الكراء الزهيدة

  : لطريق العامبخصوص إعداد جدول مراقبة لإلشغال الوقتي ل* 
ومت إعداد اجلدول املذكور مما ساهم يف الرفع  2017أتشرف بإعالم سيادتكم انه مت تاليف هذا األمر منذ سنة  

  .من نسق االستخالصات

  :بخصوص توظيف خطايا التأخير*
باملائة عن كل شهر تأخري  0,75خبصوص توظيف اخلطايا عن التأخري يف خالص األداء البلدي بنسبة  

أتشرف بإفادة سيادتكم انه مت لفت نظر قابض املالية إىل هذا األمر كما مت التطرق إىل ذلك يف اجللسة 
وتعهد قابض املالية بتطبيق هذا اإلجراء مستقبال  2017ديسمرب  21املنعقدة مبقر امانة املال اجلهوية بتاريخ 
علما آن . اخلزينة خاصة فيما يتعلق منها بتسوية مبالغ خارج امليزانوكذلك الشأن بالنسبة لتسوية عمليات 

بلدية مارث مبعية البلديات اجملاورة قد تقدمت حتت إشراف أمانة املال اجلهوية بقابس يف إجراءات إحداث 
كل من إميانا منا ملا يوفره هذا اهلي 2018قباضة بلدية خاصة ومن املنتظر أن يشهد هذا املشروع انطالقه سنة 

  .قابض متفرغ يتابع عن كثب مجيع اإلجراءات املتعلقة باستخالص املوارد البلدية
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  :في ما يتعلق بالرقابة على النفقات: ثانيا 
  :خبصوص التسجيل بدفرت اجلرد*

أتشرف بإفادة سيادتكم انه مت جتاوز هذا اإلخالل ومت جرد وترميز كل األثاث واملنقوالت جبميع املكاتب    
 البلدية ومت إسداء التعليمات ملزيد العناية بالدفرت املخصص للجرد وتصلكم رفقة هذا نسخ من قوائم واملصاحل
  .الرتميز

  :بخصوص عدم التنصيص على الرقم ألمنجمي لوسائل النقل بفواتير الصيانة*
أتشرف بإفادة اجلناب انه مت إسداء التعليمات خاصة لقسم املالية ووكالة املدفوعات على وجوب تضمني   

  الرقم املنجمي لكل وسيلة على كل فاتورة لكل وسيلة يتم صيانتها وسيتم تاليف هذا اإلخالل

  :في ما يتعلق بالرقابة على نفقات العنوان الثاني
توجيه مراسلة للعون الذي كلف آنذاك مبسك هذه امللفات املتعلقة باملشاريع فادة سيادتكم انه مت إأتشرف ب 

البلدية لإلجابة عن االخالالت اليت مست سالمة اإلجراءات وتصلكم صحبة هذا نسخة من إجابة املعين 
علما وانه مت إشعاره كتابيا عن طريق رئيس النيابة اخلصوصية آنذاك بضرورة تاليف االخالالت . باألمر 

  .ويصلكم رفقة هذا نسخة من املراسلة املذكورة

ويف اخلتام تتعهد بلدية مارث مبتابعة وتاليف مجيع االخالالت اليت وردت بالتقرير وخاصة اليت ترتبط مبصاحلها  
الداخلية كما ستعمل بالتنسيق مع أمانة املال اجلهوية لفت نظر قابض املالية إىل االخالالت اليت وردت 

م احلسابية املالية على ميزانية البلديةبالتقرير املذ    .كور واليت 
  


