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ي البلدّية(أحدثت بلدية ساقية الزيت  ي  102بمقت ٔالامر عدد ) فيما ي ر  20املؤرخ  نوفم
ي  2017لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر عدد  ،1957 املتعّلق بتسمية نيابات  2017أفريل  12املؤّرخ 

راب الجمهورّية الّتونسّية تعويض تركيبة النيابة الخصوصّية للبلدّية  خصوصّية ببعض البلدّيات ب
ركيبة جديدة تتكّون من معتمد ساقية الزيت كرئيس و   .أعضاء 07ب

 108ي إلدارة البلدّية الذي تّم ضبطه بمقت القرار البلدي عدد ويتضّمن التنظيم الهيك
ا  31عدد  2007جوان  15بتاريخ   شغور تبلغ خّطة ال تزال شاغرة أي بنسبة 22خّطة وظيفّية م

أفريل  05بتاريخ  113كما يضّم قانون إطار البلدّية الذي تّم ضبطه بمقت القرار البلدي عدد %. 71
  .عامال 174و موّظفا 87عدد  2017

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  محكمةوتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل  املحاسبات 
ي ي والحوكمة املحلية بالنظر  ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و

ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية ن ا ع امن مدى قدر   . فقا

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

ا   .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  وقد ر 23بتاريخ  83/2017تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ  2017 نوفم
ى هذا التقرير تحت عدد  ر  13 وبتاريخ 290/2017ووردت إجابة البلدية ع   2017ديسم

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

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

4.699.313,830 6.174.458,400 4.137.187,991 6.795.198,984 21.806.159,205 
انّية  ) 3(نفقات العنوان الثاني )2(نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(النفقات جملة  نفقات خارج امل
  5.432.360,029 4.879.286,362 6.529.285,479 16.840.931,870 

 4.965.227,335 )2-1(الفائض 

 

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

ي النفقات  .ٔالافضل 

 

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(
  د1.953.884,368بعنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة ) 2(
  .د 1.979.241,479باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة ) 3(
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I- انّية وتقديم الحساب وختم إجراءات إعداد ي امل   2016لسنة  املا

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2016تم إعداد م املؤرخ 
انية الجماعات املحلية و  1975ماي  14 قرار وزير الداخلية والتنمية لاملتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي  انيات الجماعات  2008مارس  31املحلية ووزير املالية املؤرخ  املتعلق بضبط وصيغة وتبويب م
انية خالل دورته املنعقدة بتاريخ . املحلية ي شأن امل وتولت . 2015جويلية  21وتداول املجلس البلدي 

ا بتاريخ     .2015ر ديسم 15سلطة ٕالاشراف املصادقة عل

انية سنة كما تم  ا ضمن الدورة العادية املنعقدة بتاريخ  2016ختم م ي شأ  31والتداول 
انّيةوتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة  2017ماي  ى القرار املتعّلق بغلق امل   .2017جوان  20بتاريخ  ع

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017ماي  04وتو ر ع التأش
ا لسجالته ي للبلدّية . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

ر  05والوثائق املدعمة له بتاريخ  ة املوالية جويلية من السن 31، أي بعد انقضاء أجل 2017سبتم
ا الحسابات املنصوص عليه بالفصل  ي شأ   .)4(1971لسنة  218من ٔالامر عدد  11للسنة ال ضبطت 

II - ى املوارد   الّرقابة ع
 تحليل املوارد   - أ

د، بارتفاع بلغت .م 10,311ما جملته  2016بلغت مقابيض بلدّية ساقية الزيت خالل سنة 
ا  ،2015مقارنة بسنة % 5,03نسبته  د مقابيض .م 4,137د مقابيض العنوان ٔالاّول و.م 6,174م

انية . العنوان الثاني  . د.م 6,795كما بلغت املقابيض املنجزة خارج امل

 كما ناهزت املؤّشرات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف مكّونات موارد العنوان ٔالاّول للبلدّية
ى غرار مؤّشر الاستقالل املعّدالت الوطنّية، ، %65مقارنة بمعدل وط يساوي % 63,78الذي بلغ  )5( ّيةع

ى املستوى الوط% 7,5مقارنة بـ% 1,20(باستثناء مؤّشر أهمّية موارد ٔالاسواق املستلزمة  ال تبقى ) ع
  .ي حاجة ملزيد من الّدعم والّتطوير

 موارد العنوان ٔالاّول  .1

ا  2016د خالل سنة .م 6,174بلغت موارد العنوان ٔالاّول  د مداخيل جبائّية .م 3,431م
ر جبائّية اعتيادّية.م 2,743اعتيادّية و وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم . د مداخيل غ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  ّتية من إشغال امللك ومن املداخيل املتأ%) 68,29(د .م 2,343املوّظفة ع
ومن معاليم املوجبات %) 8,27(د .أ 283,701العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة 
  %).23,44(د .أ 804,399والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّية أو املهنو  ّية أهّم مورد بالنسبة مّثل املعلوم ع
                                                            

ي  ) 4( ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
  .موارد العنوان ٔالاّول /املوارد الّذاتّية ) 5(
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من % 22,47من املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و% 40,45لبلدّية ساقية الزيت حيث يمّثل لوحده 
  .مداخيل العنوان ٔالاّول 

ى العقارات املبنّية  انّية بعنوان املعلوم ع د أي ما نسبته .أ 531,103ولم تتجاوز مقابيض امل
ّى سنة . امن املبالغ الواجب استخالصه% 24,65 ي مو ي  2016وناهزت بقايا الاستخالص  حوا
ي ثالثة أضعاف جملة مقابيض الّسنة.م1,623 ا % 94,43 وتعود نسبة د، أي حوا ى م وما  2016سنة إ
 .قبلها

ر املبنّية  ى ٔالارا غ د أي ما .أ 232,267كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
ّى سنة من املب% 17,08نسبته  ي مو ي  2016الغ الواجب استخالصها وال بلغت  . د.م 1,362حوا

ّى الّسنة املذكورة  ي مو رات سابقة لسنة  % 91د يرجع .م 1,129وبلغت بقايا الاستخالص  ا لف م
2016.  

ي  واستأثر  من املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي % 39,33معلوم ٕالاشهار بحوا
ق العام د، يليه معلوم إشغال الّطري.أ 111,575زام املرافق العمومّية فيه بمجموع مقابيض بلغ واستل

كما بلغت جملة . من املداخيل املذكورة% 31,23د أي بنسبة .أ 88,603 بقيمة"عند إقامة حضائر البناء
ي  2016خالل سنة  املقابيض املتأّتية من استلزام السوق البلدي واستلزام املسلخ ى الّتوا  25,500ع

من مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام  %16,91و% 9د أي ما نسبته تباعا .أ 47,984د و.أ
  .املرافق العمومّية فيه

ر الجبائّية الاعتيادّية فه تتكّون من مداخيل ٔالامالك البلدّية  أّما فيما يتعّلق باملداخيل غ
%). 83,45(د .م 2,289ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة %) 16,55(د .أ 453,899ة الاعتيادّية بقيم

ّى سنة % 99,16نسبة استخالص هذه املداخيل  بلغتوقد    .2016ي مو

ي  ومّثلت من مداخيل ٔالامالك البلدّية % 88,84مداخيل كراء قاعات العروض ؤالافراح حوا
، فيما لم تتجاوز بقية املداخيل املتأّتية من 2016د سنة .أ 403,238 بلغتالاعتيادّية بجملة مقابيض 

من % 11,16د أي بنسبة .أ 50,661كراء العّقارات املعّدة لتعاطي أنشطة تجارّية ومهنّية وبقّية ٔالاكرية 
  .جملة املداخيل املذكورة

رك و  من املداخيل % 81,52و من املداخيل املالّية الاعتيادّية% 97,68مّثل املناب من املال املش
ر الجبائّية الاعتيادّية د فيما لم تتجاوز نسب املداخيل املتأّتية من .م 2,236بقيمة  2016خالل سنة  غ

ي  ى الّتوا راتيب العمرانّية ع ّ راتيب حفظ الصّحة ولل من املداخيل املالّية  %0,02و% 0,11املخالفات ل
  .الاعتيادّية

 موارد العنوان الثاني .2

د .م 3,374بقيمة  من املوارد الخاّصة للبلدّية د.م 4,137البالغة  موارد العنوان الّثانيتتكّون 
راضمن و  %81,56وبنسبة  املوارد املتأّتية من من و  %12,19د وبنسبة .أ 504,415بقيمة  موارد الاق



4 
 

   %.6,25د وبنسبة .أ 258,374بقيمة  الاعتمادات املحالة

رّكب ر املستعملة من موارد العنوان ٔالاّول بنسبة  مناملوارد الخاّصة بالبلدّية  وت الفوائض غ
ي العنوان الثاني%  34,41( 42,19% % 13,33من منح الّتجه واملساهمات الّداخلّية بنسبة و ) من إجما

  ). من موارد العنوان الّثاني% 36,28(% 44,48 بنسبة من موارد مختلفة أخرى و 

 ى تحصيل املوارد البلدّيةالّرقابة ع  - ب
 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات .1

فيما مّثلت مقابيض العنوان % 23تجاوزت مقابيض العنوان ٔالاّول التقديرات بنسبة ناهزت 
ي  انّية% 93,24الّثاني حوا    .من التقديرات املرّسمة بوثيقة امل

ر نسبة ٕالانجاز الخاّصة بالعنوان ٔالاّول مر  ي تقدير ٕالامكانيات ولئن ُتعت ا تخفي نقصا  ّ تفعة فإ
الحقيقّية للبلدّية عند ضبط حجم املقابيض املزمع تحقيقه ذلك أّن الّنسبة الفعلّية لالستخالص لم 

ّى سنة %  68,66تتجاوز  ي نفس الّتاريخ . 2016ي مو % 46,08كما مّثلت بقايا الاستخالص املسّجلة 
رة لتناهز ثالثة وخمسة أضعاف ما تّم تحصيله وتر . من مجموع املقابيض املنجزة تفع الّنسبة ٔالاخ

ي حيث لم  ى الّتوا ر املبنّية ع ى ٔالارا غ ى العّقارات املبنّية واملعلوم ع بالّنسبة لكّل من املعلوم ع
ن تباعا  ي لكال املعلوم لجهد اومن شأن مضاعفة %.  17,08و%  24,65تتجاوز نسب الاستخالص الفع

ر املعتمدة عند ضبط  املبذول  ى مستوى تحصيل بقايا الاستخالص وإدراجه ضمن املؤّشرات واملعاي ع
ي الّرفع من موارد البلدّية ر واقعّية وأّن يساهم  رة أك انّية أن يجعل من هذه ٔالاخ   .تقديرات امل

  إعداد جداول التحصيل واملراقبة وتثقيلها .2
ى ٔالارا  ى العّقارات املبنّية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع ن كل من جدو رة تحي ر وت تعت
ر املبنّية ضعيفة وال تتناسب مع نسق النمّو العمراني باملنطقة البلدّية، حيث أّنه منذ ٕالاحصاء  غ

ي 2006العشري لسنة  ى  ن كانت ٔالاو ي مناسبت ي إاّل  وتعّلقت  2012سنة  لم يتّم إجراء إحصاء تكمي
ي الثاني خالل سنة  ي ٔالانس، فيما أجري ٕالاحصاء التكمي ي   2014بإحصاء جزئي للعقارات املبنّية 

ر املبنّية الذي شرعت فيه  2026-2017وأنجزت البلدّية ٕالاحصاء العشري لسنة . وتّعلق باألرا غ
ر  31وتّم ختمه بتاريخ  )6( 2016مارس  01بتاريخ   .2016ديسم

ى مصلحة  ا بصفة آلّية إ ى إحالة محاضر جلسا ولئن تحرص الّلجنة الفنّية لرخص البناء ع
ا رخص بناء، فإّن عملّيات ي شأ ر املبنّية ال صدرت   ٔالاداءات للتثّبت من وضعّيات ٔالارا غ

ى ال ن جداول تحصيل املعلوم ع عقارات التثّبت واملراقبة تبقى محدودة بما يحّد من عملّيات تحي
ي ضوء نتائج هذه املراقبة   .املبنّية 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو  أّما فيما يتعّلق بجدول مراقبة املعلوم ع
ى بعض  2016املهنّية لسنة  ي بخصوصه وتم الاقتصار بشأنه ع فإّنه لم يتّم إجراء أي إحصاء تكمي

                                                            
ي )6( ي  30الغرض بالّرائد الّرسم لإلعالنات القانونّية عدد  تّم نشر إعالن    .2017مارس  11املؤّرخ 
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ر ذات ٔالاه   .2015و 2014مية مقارنة بجداول املراقبة الخاّصة بسن الّتحيينات العرضّية غ

ى البلدّية من مجّلة الجباية املحلّية  34و 19و 14وخالفا ملقتضيات الفصول  لم يرد ع
من مجموع % 18,68أي بنسبة  اتصريح 3700سوى  2026-2017بمناسبة إجراء ٕالاحصاء العشري 

ى ٔالا  ي تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنّية الفصول املثّقلة بجدو ر املبنّية واملعلوم ع  19806(را غ
ى كّل مطالب باملعلوم  25دون أن تقوم البلدّية بتسليط خطّية مالّية تساوي ، 2016لسنة ) فصال د ع

  . لم يتوّل تلقائّيا إيداع الّتصريح املذكور 

ن ٔالاّول و ى ضرورة إنجاز من مجّلة الجباية املحلّية، ال 30وخالفا ملقتضيات الفصل  تنّص ع
ى العقارات  ي تحصيل املعلوم ع ّن أن تثقيل جدو عملّيات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، تب

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ر ناهز  2016املبنّية واملعلوم ع ماأشهر  07قد شابه تأخ  .لكل

 ى العقارات ؤالانشطةمراجعة ٔالاثمان املرجعّية الخاّصة بضبط املعاليم ع .3
ى العّقارات املبنّية خالل سنة  ٔالاثمان  2016اعتمدت البلدّية لضبط أساس املعلوم ع

ى للمجلس  ر املرّبع حسب صنف العّقار ال توّلت تحديدها خالل الّدورة العادّية ٔالاو املرجعّية للم
ى الحدود الدنيا والقصوى وذلك  2003فيفري  27املنعقدة بتاريخ  2003لسنة  )7(البلدي بالّرجوع إ

ي  1997لسنة  431باألمر عدد  لألثمان املرجعّية الواردة واملتعّلق بضبط الحّد  1997مارس  3املؤّرخ 
ر املرّبع املب لكّل صنف من أصناف العّقارات الخاضعة  ي للم ٔالادنى والحّد ٔالاق للّثمن املرج

ى العّقارات املبنّية   .للمعلوم ع

ر املرّبع املب بمقت ٔالامر عدد و  ي للم رغم مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للّثمن املرج
ي  2007لسنة  1185 ى وعّوض مقتضيات ٔالامر عدد  2007ماي  14املؤّرخ   1997لسنة  431والذي أل

رفيع  ّ ى املذكور أعاله، فإّن البلدّية لم تبادر بمراجعة ٔالاثمان املرجعّية املعتمدة بال ا إاّل بناء ع ف
ى للنيابة الخصوصّية املنعقدة بتاريخ  ى  2016فيفري  26مداوالت الّدورة العادّية ٔالاو ال أفضت إ

ي  31إصدار قرار بلدي عدد  ر املرّبع  2016مارس  7مؤّرخ  ي ٔالاثمان املرجعّية للم رفيع  ّ تّم بمقتضاه ال
  .2016ّية من تعبئة موارد إضافّية خالل سنة وقد حرم هذا التصّرف البلد%. 10املب بنسبة 

ر املبنّية حيث قامت البلدّية الحتساب أساسه  ى ٔالارا غ كما تعّلق نفس ٕالاخالل باملعلوم ع
املؤّرخ  1997لسنة  432بتطبيق املعاليم حسب الكثافة العمرانّية الواردة باألمر عدد  2016خالل سنة 

ا بمقت ٔالامر عدد رغم أّن هذه ٔالاخ 1997مارس  3ي  رفيع ف ّ ا بال لسنة  1186رة قد تّمت مراجع
ي  2007   . 2007ماي  14املؤّرخ 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو  ولم يشّكل احتساب الحّد ٔالادنى من املعلوم ع
ي هذا الّسياق حيث اعتمدت البلدية إلعداد جدول مراقبة املعلوم املذكور  الّتجارّية أو املهنّية استثناء 

ر املرّبع املرجعّية 2016لسنة  ي  1997لسنة  433الواردة باألمر عدد  املعاليم بامل  1997مارس  3املؤّرخ 
                                                            

ا بمقت مداولة املجلس البلدي خالل دورته العادّية الّثانية لسنة  )7( رفيع ف  29بتاريخ  2006تواصل اعتماد نفس ٔالاثمان وذلك بإقرارها وعدم ال
  .2006ماي 
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ي لكّل صنف من أصناف العّقارات املعّدة لتعاطي  ر املرّبع املرج واملتعّلق بضبط مبلغ املعلوم بامل
، رغم أّن هذه املع ي أو تجاري أو م ا نشاط صنا رفيع ف ّ ا بال اليم املرجعّية قد تّمت مراجع

ي  2007لسنة  1187بمقت ٔالامر عدد    .2007ماي  14املؤّرخ 

ن  ى  33و 4وخالفا ملقتضيات الفصل من مجّلة الجباية املحلّية لم تحرص سلطة ٕالاشراف ع
ام بدورية مراجعة ٔالاوامر املتعّلقة بضبط الحدود الدنيا والقصوى لألث ر املرّبع الال مان املرجعّية للم

ر املبنّية  ر املرّبع بالّنسبة لألرا غ مّرة كّل ثالث (ملختلف أصناف العقارات وكذلك املعلوم بامل
رتيبّية ذات العالقة املذكورة أعاله لسنة ) سنوات لم يتّم إلغاؤها  1997حيث أّنه منذ صدور ٔالاوامر ال

ي  ن كانتا  ي مناسبت ي 2007وتعويضها إاّل   . )8( 2017 و
ى العقارات ؤالانشطة .4   استخالص املعاليم ع

ي الفصول املستخلصة بعنوان  ال يوجد لدى القباضة البلدّية بساقّية الزيت قائمة تفصيلّية 
ى  ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية حيث يستخلص هذا املعلوم ع املعلوم ع

ى القباضة البلدية دون بيان  مستوى قباضات املالّية ال تحيل بدورها جملة املبالغ املستخلصة إ
رة بتونس  ى مستوى القباضة املالية بالبح تفصيلها فصال بفصل باستثناء تلك املستخلصة عن بعد ع

وقد حال هذا الّنقص دون التثّبت من مدى حصول حاالت استخالص للمعلوم املذكور بأقل . العاصمة
  .ن الحّد ٔالادنى املدرج بجدول املراقبةم

ى  ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع ى املطالب ى مستوى ٕالاعالمات املوّجهة إ أّما ع
ّن أن عدد ٕالاعالمات ال تّولت القباضة البلدّية بساقية الّزيت  ر املبنّية فقد تب  تبليغهأالارا غ

ي أي ما نسبته  308وإعالما  3165لم يتعّد  2016خالل سنة  ى الّتوا  %18,42تباعا إعالما ع
ن تحصيلمن الفصول املثّقلة بجداول % 11,76و  ). فصال 2620و 17186( املعلوم

ي  ى الّتوا  289كما لم يتعّد عدد محاضر الّتبليغ مع إنذار بالّدفع الّصادرة خالل نفس الّسنة ع
ن بلغ عدد محاوالت العقل الّتنفيذّية تباعا  محضرا، 308و هذا ولم . محاولة 35ومحاولة  213ي ح

ى عملّيات  يتسّن للقابض البلدي إفادة الفريق الّرقابي حول عدد املحاوالت ال تّمت بنجاح وأفضت إ
  . تنفيذ فعلّية

ي عّينة  ي ومّكن الّتدقيق  ى  من الفصول املثّقلة فصل 1000شملت حوا بعنوان املعلوم ع
ر املبنّية من  ى ٔالارا غ ىالعّقارات املبنّية واملعلوم ع وجود فصول قد سقط حّق تتّبع  الوقوف ع

ن الاعتبار  36استخالصها بالّتقادم طبقا ملقتضيات الفصل  من مجّلة املحاسبة العمومّية وأخذا بع
ر  30ي  املؤّرخ 2011لسنة  7من القانون عدد  40ملقتضيات الفصل  واملتعّلق بقانون  2011ديسم

ي ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية  2012املالية لسنة  حول تعليق آجال التقادم 
ى  25وقد بلغ عدد هذه الفصول . الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية فصال بالنسبة للمعلوم ع

ر املبنّية بقيمة  23د و.أ 17,697العقارات املبنّية بقيمة  ى ٔالارا غ فصال بالنسبة للمعلوم ع
 .د.أ45,208

                                                            
ي  2017لسنة  397و 396و 395ٔالاوامر الحكومّية عدد  )8(   .2017مارس  28املؤّرخة 
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 معلوم ٕالاشهار .5
ى نفس ال ن بمعلومالقيام بعون يتوّ  املهاّم املّتصلة بإجراء املعاينات الهادفة لتحديد املطالب

ن جدول  ٕالاشهار وبتصفية املعلوم املستوجب دفعه وبإعداد سند الاستخالص  املراقبةوبإعداد وتحي
ن مهاّم متنافرة   . وهو ما يشّكل جمعا ب

ي محاضر معاينة مّما حال دون  ن باملعلوم  وال ُتضّمن املعاينات املجراة لتحديد هوّية املطالب
ي الغرض    .ضبط عدد املعاينات املجراة كّل سنة ودون إجراء املقاربات الالزمة 

ى مساحة الاّلفتة أو العارضة أو  "جدول استخالص املعاليم ٕالاشهارية"وال يتضّمن  تنصيصا ع
ى بيان هوّية املطالب باملعلوم وعنوانه ونوع النشاط املتعاطى واملبلغ املطلوب،  الّستارة حيث ُيقتصر ع

 . وهو ما يحول دون التثّبت من صّحة احتساب وتصفية املعلوم
فصال مضّمنا بجدول سنة  690فصال مقابل  729عدد  2016ذكور لسنة وتضّمن الجدول امل

ن املجرى لم  %.5,35أي بارتفاع بلغت نسبته  2015 ر هذه النسبة متواضعة باعتبار أّن التحي وتعت
ر املحصاة الّتابعة للمنطقة البلدّية بساقية الّزيت خاّصة ا تلك املوجودة  يشمل جميع املحاّلت غ م

ّي ٔالانساألحياء الب رق  ي اتجاه مف ى امتداد طريق تونس  ن السّكة الحديدّية ع ى يم   .كائنة ع
 مضّمنافصال  729مطالبا باملعلوم من جملة  98ولم تقم البلدّية بتبليغ ٕالاعالمات سوى لعدد 

 31ولم يبادر سوى %.  13,44د، أي بنسبة .أ 116,330جدول استخالص املعاليم ٕالاشهارّية بقيمة ـب
ى . من املبلغ الواجب استخالصه% 27,86د أي ما نسبته .أ 32,415م بخالص املعاليم بقيمة م وُتد

ن جدول استخالص املعاليم ٕالاشهارّية ليشمل جميع املحاّلت املطالبة باملعلوم وكذلك  ى تحي البلدّية إ
ن نسب الاستخالص   .من أجل تحس

ي امل 1998لسنة  1428وخالفا ملقتضيات ٔالامر عدد  واملتعّلق بضبط  1998جويلية  13ؤّرخ 
ي استخالصها كما تّم تنقيحه وإتمامه بجميع الّنصوص  تعريفة املعاليم املرّخص للجماعات املحلّية 

ى كّل من فروع املؤّسسات البنكّية ومحّطات توزيع الوقود  توّظف ،)9(الالّحقة البلدّية معاليم جزافّية ع
ي  ى الّتوا ي  250د و 700د و 1.000والصيدلّيات تساوي ع التعريفة  توظيفهاد سنوّيا لم ُتراع 

ر املرّبع ومساحة الحاملة ٕالاشهارّية   .املعتمدة للم
  مداخيل ٔالامالك  .6

ّى سنة د .أ 21,027مداخيل أمالك البلدّية بلغت بقايا استخالص  ن -  2016ي مو توّزعت ب
د بعنوان مداخيل عّقارات معّدة .أ 5,953د بعنوان مداخيل عقارات معّدة لنشاط تجاري و.أ 9,674

متخّلدة بذّمة  2015و 2014بعنوان مداخيل ٔالاكرية ٔالاخرى راجعة لسن  د.أ 5,400لنشاط م و
  .بعنوان كراء محّل لفائدة مركز أمن وزارة الّداخلّية

املتخلّدات بعنوان مداخيل عّقارات معّدة لنشاط م معينات كراء مثّقلة منذ تاريخ  وتتضّمن
د تعّلقت بمحّل كان قد تعّرض للحرق .أ 2,7متخّلدة بذّمة وزارة الّداخلّية بقيمة  2013جوان  05

                                                            
ا ٔالامر عدد )9( ي  2013لسنة  3236خاّصة م ي  2016لسنة  805، وكما تّم إلغاؤه وتعويضه باألمر الحكومي عدد 2013أوت  2املؤّرخ   13املؤّرخ 

  .2016جوان 
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ر ص 2011أوت  23والّتخريب بتاريخ  ره غ الح لالستغالل ولم يعد مستعمال منذ ذلك الّتاريخ بما صّ
ن الكراء إاّل بقدر انتفاعها به وذلك وفقا ألحكام الفصل  ر ملزمة بمع من  763وهو ما يجعل الوزارة غ

امات والعقود ي خصوصه . مجلة الال يئة هذا املحّل، كما راسلت  ا قامت بإعادة  ّ وأفادت البلدّية بأ
ي صفاقس بتاريخ   .من أجل إتمام إجراءات إعادة الّتسويغ 2747تحت عدد  2017أوت  14 وا

ي خصوص الدّيون املثّقلة  ى القيام بأعمال قاطعة للّتقادم  ولئن حرص القابض البلدي ع
وزارة الّداخلّية بقيمة الّراجع لللّدين ، فإّن آخر عمل قاطع للّتقادم بالّنسبة 2016خالل سنة 

يعود للّسنة نفسها مّما يجعل حّق تتّبع استخالصها عرضة للّسقوط  2012 سنةبعنوان د  1.621,948
  .2017بالّتقادم خالل سنة 

ا فقط مسّجلة 5فصال  21وتتضّمن قائمة ٔالامالك العقارّية للبلدّية  ا  )10( م ي شأ وصادرة 
ي خصوص %. 23,81رسوم عقارّية، أي بنسبة  ي الّتسجيل  قصر (أخرى أمالك  3وتّم تقديم مطالب 

وتبقى بقّية ٔالامالك العقارّية مفتقدة ). محالّ  17املؤتمرات وامللعب البلدي والّسوق املركزّية املتكّونة من 
ى تسجيل جميع أمالكها وتخصيص الاعتمادات الاّلزمة . للحماية القانونّية ى الحرص ع ى البلدّية إ وُتد

  .لذلك
اء وذلك إّما بتطبيق نسبة الّزيادة الّسنوّية املّتفق ولئن قامت البلدّية بتعديل عديد عقود الكر 

ا أو ب ا بعل رة مراجع فإّن معينات كراء بعض املحالّت  2018-2016إبرام عقود جديدة تغّطي الف
ر ي سوق العقارات  املسّوغة تعت ا  ر واقعّية وال تتالءم مع ٔالاسعار املتعامل  اغ راوح قيم  حيث ت

ن    .د 55و د 43الّشهرّية ب
رم مع الّشركة التونسّية للبنك منذ سنة   2001كما لم تقم البلدّية بمراجعة عقد الكراء امل

ي  ي مؤّرخ  ي تّمت بواسطة عقد تكمي تّم بمقتضاه  2001أكتوبر  10حيث أّن آخر مراجعة للعقد ٔالاص
ن الكراء الّسنوي من  ي مع رفيع  ّ ى  2.865,377ال بيق نسبة زيادة سنوّية د وذلك بتط 3.151,915د إ

ن الكراء املطّبق سنة % 10مقدارها   .1998أساسها مع
 )استغالل املساح(ٕالاشغال الوق للّطريق العام  .7

بعنوان استغالل املساح من قبل املحاّلت املفتوحة  تحصيلهابلغت جملة املبالغ املستوجب 
ين املضّمنة بجداول املتابعة  ن املستغّلة ملضّخات الب ي والدكاك  2016د سنة .أ 53,113للعموم واملقا

ى العمل %. 62,29د أي بنسبة .أ 33,083فيما ناهزت جملة املبالغ املستخلصة فعلّيا  ى البلدّية إ وُتد
ن نسبة ا ى تحس   .ستخالص هذه املعاليمع

ي لسنة  ى  2016وتضّمن كشفا متابعة استغالل املساح للمحاّلت املفتوحة للعموم وللمقا ع
ي  من وال يشمل الكشفان جميع املحاّلت املستغّلة للمساح باملنطقة البلدّية . فصال 37و فصال 76الّتوا

ى الّسدرة شمل املنو  2017خالل سنة  ا تّم إجراؤهإحصاء تكميليّ  ذلك أّن  طقة املمتّدة من بوعصيد إ
ى مستوى طريق تونس ى  قد مّكن ع ن املذكورين إ ي عدد الفصول املضّمنة بالكشف رفيع  ّ  95من ال

                                                            
ي ٔالانس وقطعة والقاعة املغ 10املستودع البلدي والسوق ٔالاسبوعية طريق تونس كلم  )10( ّطاة وقطعة ٔالارض املخّصصة إلحداث دائرة بلدّية ب

ا بمساحة  ي جزء م ي ٔالانس وال تّم التفويت  ي.م 4000ٔالارض املخّصصة إلحداث منطقة خضراء ب   .م إلنجاز مرّكب ثقا
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ن نسب الاستخالص بما يضمن تنمية مواردها الّذاتّية. فصال 39وفصال  ى تحس ى البلدّية إ   .وُتد
III- ى النفقات  الّرقابة ع

ى الّنفقات شملت ا ٔالاول والثاني الّرقابة ع ى  بعنوان  .إنجازهاتحليلها والّرقابة ع
 تحليل النفقات  - أ

ا البلغت نفقات  ا  2016سنة د .م 10,311بلدّية املأمور   ،د نفقات العنوان ٔالاّول .م 5,432م
بنسبة تطور قدرها نفقات العنوان الثاني أي د .م 4,879و ،2015مقارنة بسنة  %8بنسبة تطور قدرها 

ان بنسبة . سنةنفس المقارنة ب 1,8% مقارنة بسنة  % 6,7كما ارتفعت العملّيات املنجزة خارج امل
  . د.م 6,529لتبلغ  2015

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ر أهم نفقات العنوان ٔالاول  ر نفقات التأج يتعت ى هامش  و من النفقات ال تؤثر مباشرة ع
. همن نفقات %41,9من موارد العنوان ٔالاول و %23,6من املوارد الذاتية و %37مّثلت ، حيث التصرف

  .%31 العنوان ٔالاول ي نفقات  )11( هامش التصرف يبلغ بذلكو 

ر  الك . من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %29,5كما مثلت نفقات التسي ر نفقات اس وتعت
ى جانب مصاريف تعهد وصيانة  %68,6 بنسبةنفقات مكّونات هذه ال من أهم) كهرباء ووقود(الطاقة  إ

ات العمومية  .%10 بنسبةوسائل النقل واملعدات الخصوصية  أما نفقات استغالل وصيانة التجه
ر %52,8من جملة نفقات العنوان ٔالاول و %10فمثّلت  ولم تتجاوز نفقات التدخل  .من نفقات التسي

  .%5,6وبقيت أقل من املعدل الوط البالغ  %3,4العمومي 

ىبلدية الاملتخّلدة بذمة  التصّرف ديون شهدت و  ّ  بتلكانخفاضا مقارنة  2016سنة  ي مو
ي  ّىاملسجلة  ا ديونا لفائدة مؤسسات  %73د تمثل .أ 77,4لتبلغ % 41بنسبة  2015سنة  مو م

د .أ 53 بقيمةد من جملة ديون .أ 46,9مة بسداد ديون بقي 2016وقامت البلدية خالل سنة . عمومية
ى   . 2015سنة  راجعة إ

لفائدة  د راجعة.أ 36بقيمة  2016من حجم الديون بعنوان سنة  %46والجدير بالذكر أّن 
ي النفايات والصندوق الوط للتقاعد والحيطة الاجتماعية تم تس جيلها الوكالة الوطنية للتصرف 

انية وتحويل بعض الاعتمادات من  بسبب عدم كفاية الاعتمادات ى البلدية القيام بتعديل امل وكان ع
انية ال عرفت فواضل اعتمادات لتجنب تسجيل ديون  ى  .الفقرات والفقرات الفرعية بامل وتعّذر ع

إّما بسبب ورود بعض رغم تخصيص البلدية لالعتمادات الالزمة للغرض البلدّية تسديد بقّية الديون 
ر من الّسنة املالّية، أو لعدم  15الص بعد آخر أجل للتعهد بالنفقات املوافق لتاريخ قائمات الخ ديسم

م الجبائية   .قيام بعض املزودين الخواص بتسوية وضعيا

ر حجم ديون التصرف   .%1نسبته  ناهزتمقارنة بجملة موارد العنوان ٔالاول إذ ضعيفا ويعت

                                                            
  ]. 1نفقات ع)/ فوائد الدين+ كتلة ٔالاجور (-1[ )11(
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من  %17,3ل ومن موارد العنوان ٔالاوّ  %11 هين وفوائدصل الّد أ من املتكّونةديون الاستثمار  مّثلتكما 
  .2016وقامت البلدية بخالصها كاملة خالل سنة . املوارد الذاتية

ى الّتداين لدى البلدية مرتفعا حيث لم يتجاوز حجم ديون التصرف  ر مؤشر القدرة ع ويعت
من حجم  %12و )13( من املوارد الذاتية للبلدّية %18,7و )12( من حجم الادخار الخام %19والاستثمار 

ا من هامش تصّرف مرتفع  )14( موارد العنوان ٔالاول  راض يسمح بوهو ما يمك ي موارد الاق الزيادة 
من مقابيض  %27 يتعّد  لمإلنجاز الاستثمارات البلدية خاّصة وأّن مجموع كتلة ٔالاجور وفوائد الدين 

 فيما لم يتجاوز  %62لتبلغ ) املجهود الاستثماري ( )15( بة الادخار الخامالعنوان ٔالاول مقابل ارتفاع نس
ى بالنسبة وكذلك ٔالامر . %23املعدل الوط  مقارنة  %51ال بلغت  )16( موارد املوجهة لالستثمارإ

ي حدود    .%19باملعدل الوط الذي هو 

الك اعتمادات الدفع بالنسبة للعنوان ٔالاول  ي هذا الخصوص  .%81وناهزت نسبة اس و
ى البلدية أساءت  ى تحديدها مسبقا بناء ع ا ع ر بالرغم من قدر تقدير الاعتمادات املخصصة للتأج

ن ووضعي ا، حيث بلغت م ٕالاداريااملعطيات املتعلقة بعدد ٔالاعوان البلدي ة والانتدابات املزمع القيام 
لكة  ر املس  .من مجموع الاعتمادات املرصودة للغرض% 21د أي بنسبة .أ 390,029قيمة الاعتمادات غ

ر النتداب عدد من  وأفادت البلدّية أّن ذلك مرّده تخصيصها مبلغا هاما ضمن تقديرات نفقات التأج
ا من طرف سلطة  ي شأ ن لسد عديد الّشغورات باإلدارة وال لم يتم إجراء مناظرة  ن وٕالاداري التقني

 .ٕالاشراف

ر املصالح بقايا اعتمادات هامة تعلقت أساسا باالعتمادات املخصصة ك ما شهدت نفقات تسي
الك الكهرباء واقتناء الوقود  ي الس ى الّتوا ا ع من الاعتمادات % 19,75و% 56,33وال بلغت نس

  . املخّصصة للغرض
 نفقات العنوان الثاني .2

ي تتكّون  2016د خالل سنة .م 4,879نفقات العنوان الّثاني بلغت  من نفقات التنمية و
بنسبة  نفقات تسديد أصل الدينومن % 50,07بنسبة املمولة من الاستثمارات املباشرة للبلدية 

 وبلغت نسبة إنجاز . %40,56بنسبة  )17( املصاريف املأذونة بعنوان فواضل العنوان الثانيومن % 9,37
  . مقارنة بالتقديرات %93 هذه النفقات

دة من الاعتمادات املحالة إنجاز أي نفقة بعنوان النفقات املسّد  2016خالل سنة ولم يقع 
ا اعتمادات منقولة منذ سن .أ 258البالغة  ، أبرزها اعتماد بقيمة د.أ 208بقيمة  2015و 2014د م

                                                            
  .%)80 العنوان ٔالاول فواضل % + 20 العنوان ٔالاول فواضل ) + (العنوان الثانينفقات  – العنوان ٔالاول موارد ( )12(
ى  )13( ن يصل املعدل الوط ا   .% 27ي ح

ي حدود  )14(   .% 17,5املعدل الوط 
  .العنوان ٔالاول مقابيض / الادخار الخام )15(
ي  )16(   .العنوان ٔالاول مقابيض / الادخار الصا
  .د 258.373,673بمبلغ ) الجزء الخامس(د ومن الاعتمادات املحالة  1.720.867,806املتأتية من املال الاحتياطي بمبلغ  )17(
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ربية .أ 203,127 ّ ي بامللعب د محال من قبل الوزارة املكّلفة بالّرياضة وال البدنّية إلنجاز مضمار اصطنا
ى  ى البلدّية أي كشف للخالص إ البلدي بساقية الزيت وهو مشروع بصدد ٕالانجاز إاّل أّنه لم يرد ع

ر  13تاريخ   .2017ديسم

ا حيث  البلدية عوتتمتّ  ى تمويل استثمارا من  %55حجم املوارد الذاتية  مّثلبقدرة جّيدة ع
رمجة، كما لم يتجاوز حجم الاستثمارات  ى  والاعتمادات املحالة) أصال وفائدة(القروض  حجمامل ع

ي ر  حجم ديون الاستثمارالاستثمارات املنجزة، خاّصة وأّن  من جملة %3,6و %10 الّتوا ضعيفا يعت
  .حجم الاستثمارات املنجزةمن  %7 حيث لم يتجاوز 

وهامش التصرف املرتفع لم تتجاوز نسبة وبالرغم من ٕالامكانيات املالية املتاحة لالستثمار 
انية الاستثمار  الك اعتمادات الدفع بالنسبة مل الك  .%49اس ي هذا الخصوص ضعف اس ّن  وتب

ات  يئة التجه الاعتمادات املخّصصة لنفقات الاستثمار املباشر املخّصصة للّدراسات ولبناء و
ات وملشاريع ٕالانارة وللبناءات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة و  القتناء املعدات والتجه

ي  ى الّتوا  %66,7و% 51و% 24و %1,4و %19,4ٕالادارية وألشغال الطرقات واملسالك وال لم تتجاوز ع
  .%72,6و

ى  ي ع ي برمجة مشاريعها الاستثمارية بالشكل الكا ّن مما سبق أن البلدية ال تتحكم  ويتب
الكها، كما  ّ مستوى رصد الاعتمادات الضرورية واس ا ومواردها  اأ الك مّدخرا ى اس ر قادرة ع غ

ي فإّن  امواردهمن  %71,4الذاتية حيث تشكل نفقات العنوان الثاني  ى لج الذاتية وبالتا وءها إ
راض من صندوق القروض   تضاف إليه مبالغد .أ 504الجماعات املحلية بمبلغ يناهز  ومساعدةالاق

ّرر خدمة ر م ى البلدية . الّدين غ ي الاعتمادات املخصصة إوُتد ى التصرف  ا ع ى الرفع من قدر
  .لالستثمار لضمان استعمال أنجع لها

ى  - ب  النفقات  إنجاز  الّرقابة ع

ى  ى جملة من املالحظات  الّنفقاتأفضت الرقابة ع ى الوقوف ع  نبنفقات العنوان تعّلقتإ
  .ٔالاّول والثاني

 نفقات العنوان ٔالاول  .1

ن  ى وجوب تأّكد من مجلة املحاسبة العمومية ال تنّص  136و 41خالفا ملقتضيات الفصل ع
ٕالاشهاد بتسّلم املواد  أحيانا لم يتّم  ز،ٓالامر بالصرف وكذلك املحاسب املختّص من ثبوت العمل املنج

ا ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد  املنتفع  ر  06بتاريخ  203ع املتعّلق باقتناء أزياء لألعوان  2016ديسم
  .د.أ 21,205بقيمة 

من مجّلة املحاسبة العمومية بعقد نفقات بعد  90خالفا ألحكام الفصل كما قامت البلدّية 
ر دون  15تاريخ  ا لضرورة هذا الّتصّرفديسم ى ٔالاقّل  إثبا ى غرار ٔالامر بالّصرف ي تسع حاالت ع ع
ر  29بتاريخ  84عدد  ى أّنه وخالفا  .املتعّلق بصيانة املنشآت الّرياضّية 2016ديسم وتجدر ٕالاشارة إ
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ّود الّصادرة  92ألحكام الفصل  ا ي هذمن مجّلة املحاسبة العمومّية لم يتّم إلغاء طلبات ال
ي بداية الّسنة املوالية الخصوص ي الغرض  ا قد . وإصدار طلبات جديدة  ّ وأوضحت البلدّية أ

ى وثائق  ر ع ي الّتأش ى هذا الّنحو أساسا نتيجة لتأّخر مراقب املصاريف العمومّية  اضطّرت للّتصّرف ع
ى بعض املعّدات واملنش ا صيانات عاجلة ع   . آت من جهة أخرى التعّهد من جهة، واضطرارها إلجرا

ى الّرقم املنجم للسّيارات املنتفعة بعملّيات ٕالاصالح ي بعض الحاالت لم يتّم و  الّتنصيص ع
ا والّصيانة بالفاتورات ي قدره ي ما ال يقّل عن تس املتعّلقة  ى  د.أ 34,228ع حاالت بمبلغ جم وذلك ع
ر  21بتاريخ  849غرار الفاتورة عدد  باألمر بالّصرف عدد  عمةاملدد  12.217,295بقيمة  2016ديسم

ر  26بتاريخ  234 رام قاعدة العمل املنجز  هذا الّتصّرف ويحول  .2016ديسم دون الّتحّقق من اح
ا بالفصل    .من مجّلة املحاسبة العمومّية 41املنصوص عل

ن وجّرافة يانة شهدت مصاريف صو  ن ثقيلت  02211715ذات ٔالارقام املنجمّية (شاحنت
ي  )02214504و 02208843و ى الّتوا ا حيث بلغت ع ي كلف  د.أ 5,2د و.أ 3,6د و.أ 3,7ارتفاعا 

   .وأوضحت البلدّية أن ذلك راجع لالستعمال املكّثف لهذه الوسائل والرتفاع أسعار قطع الغيار

من النظام ٔالاساس العام ألعوان الوظيفة العمومية القا  14خالفا ملقتضيات الفصل و 
ي شأنه أمر، قامت البلدية بتوزيع مبالغ مالية  بعدم إسناد أي امتياز مهما كان نوعه ما لم يصدر 

ى الاعتمادات املخصصة للمنح الاستثنائية بموجب ق د.أ 1,2بقيمة  ى عدد من العملة حّملت ع رار ع
وأوضحت البلدّية أّن هذه املنح  .2016جوان  08بتاريخ  163صادر عن رئيس الّنيابة الخصوصّية عدد 

ا إجراء باإلحصاء  قد تّم إسنادها لفائدة العملة الذين قاموا بتنفيذ ٔالاعمال امليدانّية ال تطّل
حصاء املخّولة وذلك جّراء تأّخر سلطة ٕالاشراف عن ضبط مقدار منحة ٕالا  2026-2017العشري 

ي ٓالاجال   .وصرفها 

جمع ورفع الفضالت ب تعّلقت املبّسطة باإلجراءات بالرغم من قيام البلدية بإبرام صفقاتو 
فإّن أشغاال لكنس ورفع ٔالاتربة وإزالة ٔالاعشاب الّطفيلية من الّطرقات ؤالارصفة تّم  باملنطقة البلدية،

ي شكل نفقات عادّية خارج إطار هذه الصفقات  بقيمة جملّية بلغت بنفس مناطق التدخل و عقدها 
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  9وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  د.أ 92,270 مارس  13املؤّرخ 

  . ة الّطلباتاملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية القا بعدم تجزئ 2014

 نفقات العنوان الّثاني .2

لسنة  1039من ٔالامر عدد  8بالتقيد بمقتضيات الفصل  2016لم تقم البلدية خالل سنة 
ي  2014 واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية القا بإعداد مخطط تقديري  2014مارس  13املؤّرخ 

انيةس ي بداية كل سنة وفقا ملشروع امل   .نوي إلبرام الصفقات العمومية 

ى صفقة أشغال تعبيد الطرقات بساقية الزيت بتاريخ و   2016جوان  07صادقت البلدية ع
يوما من  84أي بعد مرور  2016أوت  29إاّل بتاريخ لم تنطلق أشغالها  ، إاّل أّن د 693.477,504بقيمة 
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ي آجال انجاز الصفقات. تاريخ املصادقة ى تحكم أفضل  ى البلدية إ    .وُتد

ورغم أهمية الاعتمادات املخصصة إلنجاز الصفقة فإّن تقرير الفرز لم يتضمن تقريرا حول 
ن تجاوز الفارق  ن اثن ى مشارك مقبولية ٔالاثمان خصوصا وأّن املنافسة كانت محدودة واقتصرت ع

ما  ن عرض ي ب   .د.أ 45املا

ا العموميةلم تتقيو  بمقت  املنجزة د البلدية بمبادئ حسن التصرف لضمان نجاعة شراءا
ا مزيداستشارات أثمان  توسيع املنافسة حيث تكتفي بمراسلة  من خالل اعتماد إجراءات من شأ

ى غرار  ن لتقديم عروض مالية إلنجاز بعض ٔالاشغال مما نتج عنه تضييق للمنافسة ع بعض املشارك
ا مزود وحيد .أ 18شاشة رقمية بقيمة  باقتناءاملتعلقة  58/2016دد الاستشارة ع د حيث شارك ف

الك الطاقة بشبكة التنوير  52/2016وكذلك الاستشارة عدد  رشيد اس املتعلقة بإنجاز مشروع ل
ن.أ 75بقيمة  1العمومي بالطريق الرئيسية عدد    . د وال شهدت مشاركة ثالثة عارض

ى كراس شروط تتضمن شروط  ملشاركة واكتفت اكما افتقرت بعض ملفات الاستشارات إ
ي الغرض دون  ي  البلدية بإرسال جدول أثمان يتضمن ٔالاشغال املزمع إنجازها لتقديم عرض ما

ى غرار الاستشارة عدد  ى ٕالانجاز ع راط تقديم ما يفيد أهلية املشارك وقدرته ع املتعلقة  61/2016اش
يئة قصر املؤتمرات والاستشارة عدد بأشغا يئة املستودع البلدي 57/2016ل    .املتعلقة بأشغال 

واعتبارا ألهمية كلفة هذه ٔالاشغال تو محكمة املحاسبات بإعداد كراسات شروط تتضمن 
ى جانب إعداد تقديرات ٕالادارة حول كلفة  الّشروطشروط املشاركة ومؤيدات  ن إ املهنية للمشارك

ي خصوص جميع الاستشاراتٕالانج   .از وتقارير حول مقبولّية ٔالاثمان عند فرز وتقييم العروض وذلك 

 

IV - خالصة الرقابة  

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

ا أن تمّس  ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا
  .ضمنة بهبمصداقية البيانات امل
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  إجابة البلدّية

  :الرقابة على تحميل الموارد البلدية : الجزء الفرعي الثاني
 يم اإلنجازات مقارنة بالتقديرات تقي–أ 

ختفي نقصا يف تقدير اإلمكانيات احلقيقية للبلدية عند  )% 123(لئن مت اعتبار نسبة اإلجناز اخلاّصة بالعنوان األول 
ضبط حجم املقابيض املزمع حتقيقه وخاّصة على مستوى بقايا اإلستخالص لكل من املعلوم على العقارات املبنية 

الذي متت والعقارات غري املبنية فإن ذلك يرجع إىل عّدة أسباب أمهها النقص الفادح لألعوان باإلدارة والقباضة البلدية و 
مالحظته من طرف الفريق الرقايب حيث أن مصلحة األداءات بالبلدية التتوفر إال على عونني عهد إليهما مبختلف 

ذين املعلومني ، وقد عملت اإلدارة البلدية خالل سنوات على  2018و 2017،  2016،  2015 اإلجراءات املتعّلقة 
من األعوان لسّد الشغورات مبختلف مصاحلها ومطالبة سلطة  إلنتداب عددرصد اإلعتمادات الالزمة مبيزانية البلدية 

اإلشراف لتنظيم مناظرات للغرض واليت مل يتم إجنازها إىل حد اآلن ، ورغم ذلك عملت البلدية على مضاعفة اجلهد 
بط تقديرات امليزانية املعتمدة عند ض املبذول على مستوى حتصيل بقايا اإلستخالص وإدراجه بصفة تدرجيية ضمن املعايري

  :وذلك كما يبينه اجلدول التايل 

  المعلوم على العقارات غير المبنية  المعلوم على العقارات المبنية 
  ماتّم تحقيقه  المدرج بالميزانية  ماتّم تحقيقه  المدرج بالميزانية  السنة
2013 300.000,000 326.918,251 100.000,000  153.358,334  
2014 310.000,000 365.194,788 150.000,000  195.721,781  
2015 340.000,000 392.945,558 180.000,000  232.663,327  
2016 370.000,000 531.102,934 240.000,000  232.672,256  

  :إعداد جداول التحصيل والمراقبة وتثقيلها  –ب 
وخاصة للمناطق اليت عرفت منّوا  2012لقد عملت البلدية على إجراء إحصاء تكميلي للعقارات املبنية خالل سنة 

عقار سكن خاصة حبي األنس وتثقيلها بزمام اإلستخالص وإجراء  900عمرانيا والذي متكّنا خالله من إضافة حوايل 
  .2014إحصاء تكميلي ثاين خاص باألراضي غرياملبنية خالل سنة 

ا إىل مصلحة  هذا كما ّمت إصدار ملحوظة عمل إىل مصلحة التهيئة والرتاخيص تتعلق بضرورة إحالة حماضر جلسا
األداءات للّتثبت من وضعيات األراضي غري املبنية وضمان إستخالص موارد البلدية ومتابعتها، مع العلم وأننا قمنا سنة 

ة بإحصاء عام للعقارات املبنية وغري املبنية واملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية بصفة دقيق 2017
عقارا املشار إليها  34والذي مت من خالله جتاوز بعض اإلخالالت اليت أدرجت بأزمة اإلستخالص واليت من بينها 

  .بالتقرير 
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من جملة اجلباية احمللية والذي ينص على ضرورة إجناز عمليات التثقيل بتاريخ غرة  30ويف خصوص خمالفة الفصل 
الة جداول التحصيل يف آجاهلا القانونية إىل القباضة البلدية إال أن جانفي من كل سنة فإن البلدية حريصة على إح

لدى القابض البلدي يشهد تأخريا وسيتم يف هذا الشأن مراسلة أمانة  1تثقيلها من طرف أمانة املال اجلهوية بصفاقس 
  .املال اجلهوية بصفاقس للتأكيـــــد على تاليف مثل هذا التأخري

  :عية الخاّصة بضبط المعاليم على العقارات واألنشطة مراجعة األثمان المرج –ت 
( فيما يتعّلق مبراجعة األمثان املرجعية للعقارات، نعلمكم أنّنا شرعنا يف استغالل منظومة التصرف يف موارد امليزانية 

G.R.B  ( واملؤسسات  اليت بدورها حتتوي على معطيات ثابتة تنظم أساس املعلوم للعقارات غري املبنية 2012منذ سنة
 2007ماي  14املؤرخ يف  2007لسنة  1186ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية وذلك طبقا لألمر عدد 

  .والضابط لألمثان املرجعية 

وذلك بناء على مداولة الدورة % 10هذا مع العلم أن البلدية بادرت مبراجعة األمثان املرجعية املعتمدة بالرتفيع فيها بنسبة 
املؤرخ يف  31وإصدار قرار بلدي يف الغرض عدد  26/02/2016عادية األوىل للنيابة اخلصوصية املنعقدة بتاريخ ال

على األمرعدد  وذلك بناء 2017، كما اعتمدت البلدية ترفيع املعلوم على األراضي غري املبنية خالل سنة  07/03/2016
برقابة ماليـــة على  2016ومالحظات الفريق الرقايب مبناسبة قيامه خالل سنة  14/05/2007املؤرخ يف  2007لسنة  1186

  . 2015حسابات البلدية لسنة 

  :المعاليم على العقارات واألنشطة  إستخالص–ث 
وفيما يتعلق بسقوط حق التتبع لبعض الفصول بالتقادم ، نفيدكم بأن عملية اإلستخالص تتّم عرب منظومة التصرف يف  

مليزانية، أما بالنسبة للّتبعات فيتم تدوينها باجلذاذات اليدوية مث تدرج الحقا باملنظومة الستخالصها وبالتايل فإن موارد ا
  .عملية ترسيمها التظهر على املنظومة 

  :معلوم اإلشهار  –ج 
ء املعاينات لتحديد إن مامتت مالحظته ضمن تقريركم يف هذا اجملال من أن عونا وحيدا تعهد إليه املهام املتصلة إلجرا

املطالبني باملعلوم وإعداد وحتيني جدول التحصيل وتصفية املعلوم املستوجب دفعه وبإعداد سند اإلستخالص وهو 
  .مايشكل مجعا بني مهام متنافرة فإن ذلك يعود باألساس لقّلة العنصر البشري بكافّة املصاحل البلدية 

وم وعدم التنصيص على مساحة الالفتـــــة أو العارضة حيث يقتصر على أما خبصوص عدم تضمني هوية املطالبني باملعل
 2017بيان هوية املطالب باملعلوم وعنوانه ونوع النشاط املتعاطىواملبلغ املطلوب فإنه مت تاليف ذلك بداية من غرة جانفي 

  . 70/2016ت عدد حت 06/12/2016بناء على مالحظات الفريق الرقايب والواردة علينا ضمن تقريركم بتاريخ 
أما يف خصوص افتقار بعض العنواين املضمنة باجلدول واإلقتصار على ذكر الطريق الرئيسية الواقع به احملل دون ذكر 
ذا الطريق ، مع العلم وأن اجلدول املعد  اسم الشارع أو النهج أو ترقيم احملل فإن أغلب احملالت املفتوحة للعموم توجد 

مشل كامل املنطقة البلدية مثل شارع فرحات حشاد، شارع املنجي سليم ، شارع اهلادي  قد 2017يف الغرض لسنة 
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  ... شاكر، شارع املختار الزيادي، شارع الطيب املهريي ، ثنية الرتاب ، حي األنس 

زيع تاليف توظيف معاليم جزافية على فروع املؤّسسات البنكية وحمطّات تو  2017كما مت يف نفس الشأن بداية من سنة 
الوقود والصيدليات واعتمدت يف تصفيتها التعريفة املعتمدة للمرت املربع ومساحة احلاملة اإلشهارية وذلك طبقا ملقتضيات 

  .13/06/2016املؤرخفي 2016لسنة 805األمرعدد 

  :مداخيل األمالك  –ح 

 05بعنوان مداخيل عقارات معّدة لنشاط مهين تتضّمن معّينات كراء غري مستخلصة مثقلة منذ  فيما خيص املتخّلدات
ألف دينار تعّلقت مبحل كان قد تعّرض للحرق والتخريب بتاريخ  2.700متخّلدة بذّمة وزارة الداخلية بقيمة  2013جوان 

يئة وإ 2011أوت  23 عادة استغالله يف نفس الغرض ومراسلـــة السيد وايل مباصّريه غري قابل لإلستغالل ،فقد ّمتت إعادة 
  .قصد إمتام إجرءات عقد التسويغ للمحل الذي تشغله مصاحل األمن الوطين 2747عدد  2017أوت  14صفاقس بتاريخ 

فقد ّمت خالص كامل  د 1.631,250أما بالنسبة ملعّينات الكراء غري املستخلصة واملتخّلدة بذمة وزارة العدل بقيمة 
معّينات كراء حمكمة ناحية ساقية الزيت وذلك إىل حدود تاريخ فسخ عقد الكراء حيث أن القسط الثالث من معّني 

  .2012جوان  15قد بدايـــــــة من ّمت فسخ الع جوان بينما 14مارس إىل  15الكراء ميتّد من 
أما فيما يتعّلق بإمتام تسجيل بقّية األمالك البلدية فإن البلدية ستحرص على رصد اإلعتمادات الالزمة للغرض ضمن 

  .ميزانية البلدية وإمتام اإلجراءات الالزمة قصد تسجيل جزء منها 

شركة التونسية للبنك فإنّنا كما أنه يف إطار ضمان البلدية لتنمية مواردها واملتعّلقة مبراجعة عقود الكراء املربمة مع ال
سنعمل على إستصدار تقرير إختبار يف الغرض من املصاحل املختّصة التابعة لوزارة أمالك الدولة وعرض املوضوع على 

  .أنظار اجمللس البلدي 

  :اإلشغال الوقتي للطريق العام  –د 
ة للعموم وللمقاهي وإحصاء مجيع احملالت حترص البلدية يف هذا اجملال على متابعة استغالل املساح للمحالت املفتوح

  .املستغّلة للمساح بكامل املنطقة البلدية وذلك قصد تنمية مواردها املالية

  :الّرقابة على النفقات: الجزء الثالث

  :تحليل النفقات : الجزء الفرعي األول

  :نفقات العنوان األول  –أ 
ملضمنة بالوثائق التحليلية والتفسرييــة يتم ضبطه عند إعداد امليزانية بالنسبة خلالص الديون جتدر اإلشارة إىل أن الديون ا

أي خالل شهر أكتوبر وقبل مناقشة امليزانية مع سلطة اإلشراف وبالتالــي فإن حجم الديون حيتسب حسب الفاتورات 
  :الواردة على البلدية ومل يتم خالصها إما بسبب

 .الوضعية اجلبائية الغري املسواة للمزّود -
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 .أو لتجاوز اإلعتمادات لضرورة العمل -

 :دينار واليت تنقسم إىل 77.401,095 وقدرها 2016أّما يف خصوص الديون املسجلة يف آخر سنة 

د متخّلدات جتاه الشركة الوطنية لتوزيع البرتول وذلك ناتج عن تأخري الشركـــة يف إرسال الفاتورات املتعّلقة  5.643,000ــ 
ذا الفصل مل يتم باستهالك حصص الوقود  املخّصصة لإلطارات املكّلفة خبطط وظيفيـــة مع العلــــم وأنه بقيت اعتمادات 

 .د 6.087,200: استهالكها تبلغ
 15اإلستهالك بعد تاريخ  د متخّلدات جتاه الشركة التونسبة للكهرباء والغاز وذلك لورود فاتورات 12.857,970ــ 

 .ديسمرب 
 .متخّلدات جتاه الوكالة التونسية للّتصرف يف النفايات وذلك نظرا لضرورة سري العمل البلدي د  18.857,942ــ 

د متخّلدات جتاه الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية تتعّلق مبسامهة املشغل بعنوان التعديل  17.142,058ــ 
 .رود القائمات بعد املصادقة على امليزانية اآليل جلرايات التقاعد ومبسامهة املشغل بعنوان التنفيل وذلك لو 

د متخّلدات جتاه مؤسسات عمومية أخرى ويتعّلق ذلك خبالص فاتوريت املركز الوطين لإلعالمية وديوان  2.135,126ــ 
 . 2016ديسمرب  30قيس األراضي الواردتني بتاريخ 

م اجلبائّية رغم  د متخّلدات جتاه اخلواص فإنه تعّذر خالصها وذلك لعدم20.671,674ــ  تسوية املزودين لوضعيا
  .ختصيص البلدية لإلعتمادات الالزمة خلالصها 

د مل يتم استهالكها فإن ذلك  390.029,132: أما فيما خصوص اإلعتمادات املتبّقّية من مصاريف التأجري والتيتبلغ 
يعود باألساس إىل ختصيص البلدية ضمن تقديرات نفقات التأجري مبلغا هاما النتداب عدد من التقنيني اإلداريني لسد 

ا من طرف سلطة اإلشراف  .عديد الشغورات باإلدارة واليت مل يتم إجراء مناظرة يف شأ

 :نفقات العنوان الثاني –ب 
د فإنّه . أ 203ت احملالة واليت مل تقم البلدية مبراسلة الوزارة املكّلفة بالرياضة إلعادة توظيفه والبالغ بالنسبة لإلعتمادا

خمّصص لدراسة إجناز مضمار اصطناعي بامللعب البلدي بساقيـــــة الزيـــت وهو يف طور اإلجناز من طرف اإلدارة اجلهوية 
 .ـورة على البلدية للخالص إىل حد هذا التاريخ للتجهيز واإلسكان بصفاقس ومل ترد أي فاتـــــ

 : الرقابة على النفقات: الجزء الفرعي الثاني -
  :المالحظات المتعّلقة بنفقات العنوان األول  –أ 

ا بالفواتري والقائمات املصاحبة وذلك خالفا للفصلني  من جمّلة  136و41بالنسبة لعدم اإلشهاد بتسّلم املواد املنتفع 
العمومية فإنه سيتم مستقبال مزيد احلرص على ضرورة استظهـــــــار املزود بالقوائم اليت ميضي عليها متسّلمو احملاسبة 
  .البضاعة
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ا لضرورة هذا التصرف، ومل يتم الغاء طلبات التزود الصادرة  15ويف خصوص عقد نفقات بعد تاريخ  ديسمرب دون اثبا
يف الغرض يف بداية السنة املوالية، فقد قامت البلدية ببعض النفقات بعد ديسمرب وإصدار طلبات جديدة  15بعد تاريخ 

  .هذا التاريخ وذلك لضرورة العمل ولعدم تسجيل ديون 
إال أن التأخري  24/11/2016فبالنسبة لصيانة املعّدات اخلصوصية قامت البلدية بإعداد تعّهد بنفقة احتياطي ثاين بتاريخ 

اضطر البلدية للقيام بإصدار )  15/12/2016تأشرية بتاريخ (مومية قبل مراقب املصاريف العيف تأشري التعهد بالنفقة من 
 .طلبات التزود بعد هذا التاريخ 

يف آخر شهر ديسمرب ممّا استلزم اصدار  Sangyong 3710بالنسبة لصيانة معّدات إعالمية فقد تعطّبت الطابعة الليزرية 
 .إلصالحها  28/12/2016طلب تزود بتاريخ 

واخلاص باقتناء مواد دهن  29/12/2016بتاريخ  288بالنسبة لإلعتناء حبركة املرور فقد مت اصدار طلب التزود رقم 
 .بنفس التاريخ  237لإلعتناء حبركة املرور وذلك إثر تأشري مراقب املصاريف العموميــــــة على التعهد بالنفقة عدد 

وذلك لضرورة صيانة  29/12/2016بتاريخ  290مت البلدية بإصدار إذن تزود رقم بالنسبة للمنشآت الرياضية فقد قا
 .هذه املنشآت 

للّسّيارات املنتفعة بعمليات اإلصالح والّصيانــة بالفاتورات فإنه يتم  وفيما يتعّلق بعدم التنصيص على الرقم املنجمي
على املزودين لذكر األرقام املنجمية يف مجيع احلرص  نتفعة بطلب الّتزّود معالتنصيص على الرقم املنجمي للسيارة امل

  .الفاتورات 

ويف خصوص الشطط امللحوظ يف مصاريف تعّهد وصيانة بعض وسائل النقل فإن الوضعيات اليت مت ذكرها ضمن 
واليت يتّم استعماهلا بصورة مكثّفة لضرورة سري العمل إىل جانب ارتفاع  تراكس 1شاحنة ثقيلة وعدد  2التقرير ختص عدد 

  . اسعار قطع الغيار ملثل هذه اآلليات وبالتايل تستهلك مصاريف مرتفعة إلصالحها وصيانتها

وحول ماّمتت مالحظته من إسناد العملة منحة استثنائية بدون موجب، فإنه مبناسبة القيام باإلحصاء العشري 
ومايتطّلبه من توفري العنصر البشري بالعدد الكايف لتغطية كامل املنطقة البلدية ويف اآلجال احملّددة قانونا ،  2017/2026

م قانونا، والذي أدخل ارتباكا  يف غياب حتديد منحة اإلحصاء من طرف سلطة اإلشراف هلؤالء األعوان املخّولة لفائد
  .د لكل عون إحصاء 100التشجيعية واليت تقّدر بـ  على سري العمل ارتأينا إسنادهم هذه املنحة

ويف خصوص إجناز نفقات خارج إطار الصفقة حيث مت عقد أشغال لكنس ورفع األتربة وازالة األعشاب الطفيلية يف 
شكل نفقات عادية خارج إطار الصفقات املتعّلقة بأشغال مجع ورفع الفضالت باملنطقة البلدية ، فإن مرّد ذلك أن مبلغ 

  ).فردية ( لذلك مت إجناز الّصفقة إلستشارة مل يبلغ احلد األدىن للصفقة بإجراءات مبّسطةا

ويف ما يتعّلق بعدم القيام باخلصم من املورد بعنوان الضريبة على الدخل فإن البلدية ستقوم بتفادي مثل هذا اإلخالل 
  .والقيام باخلصم من املورد على دخل األشخاص الطبيعيّـّني 
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  :ظات المتعّلقة بنفقات العنوان الثاني المالح - ب
  :الصفقات العمومية 

يف ما خيص عدم إعداد البلدية املخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية يف بدايـــة كل سنة وفقا ملشروع 
  .2017بداية من سنة  2014لسنة  1039من األمر  8امليزانية فقد مت العمل مبقتضيات الفصل 

د ورغم  693.477,504بقيمة  2016جوان  07وحول اجناز صفقة تعبيد الطرقات اليت صادقت عليها البلدية بتاريخ 
أمهية هذه االعتمادات فإن تقرير الفرز مل يتضمن تقريرا حول مقبولية االمثان خصوصا و أن املنافسة كانت حمدودة، فقد 

الفصول للعرض االقل مثنا مع امتام الصفقة اخلاصة بتعبيد الطرقات  تضمن تقرير تقييم العروض جدول مقارنة ألمثان أهم
  . 18/05/2015املصادق عليها بتاريخ ) 2014برنامج (بالبلدية 

  : الشراءات العمومية 
ا مزيد توسيع املنافسة واكتفائها مبراسلة بعض املشاركني لتقدمي عروض  وحول عدم اعتماد البلدية إجراءات من شأ

 06از بعض األشغال، فإنه يتم تعليق مجيع االستشارات بلوحة االعالنات ببهو البلدية كما أنه مت متكني مالية إلجن
اىل جانب أنه مت االعالن مبوقع  52/2016مشاركني من االستشارة عدد  05و  58/2016مشاركني من االستشارة عدد 

  .الواب عن االستشارات ذات املبالغ املالية اهلامة 
ا إضفاء املزيد من الشفافية والنجاعة يف خصوص  مع التأكيد على حرص البلدية على اتباع االجراءات اليت من شا

  .املنافسة 
وفيما يتعلق بافتقار بعض ملفات االستشارات اىل كراس شروط تتضمن شروطا للمشاركة واكتفاء البلدية بإرسال 
جداول أمثان لتعمريها من قبل املشارك تتضمن األشغال املزمع اجنازها لتقدمي عرض مايل دون اشرتاط تقدمي ما يفيد أهلية 

يئة قصر املؤمترات و االستشارة  61/2016تني عدد املشارك و قدرته على االجناز على غرار االستشار  املتعلقة بأشغال 
يئة املستودع البلدي، نعلمكم أنه بالنسبة لالستشارة االوىل و كلفتها  57/2016عدد  ألف دينار  28املتعلقة بأشغال 

ألف دينار وقد سعت البلدية إىل إعداد   20فقد مت اعداد تقديرات اإلدارة أما بالنسبة لالستشارة الثانية و كلفتها 
كراسات شروط تتضمن شروط املشاركة و مؤيدات الضمانات املهنية للمشاركني لالستشارات ذات مبالغ مالية هامة اىل 

  .جانب إعداد تقديرات اإلدارة حول كلفة االجناز 
وذلك يف خصوص االستشارات ذات وستعمل البلدية على إعداد تقارير حول مقبولية االمثان عند تقييم العروض 

  .املبالغ املالية اهلامة

  


