تقرير الرقابة املالية ع ى بلدية تطاوين
لتصرف سنة 2016
ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

ٔالامر الع ي املؤرخ ي  6أوت سنة  1920ويبلغ عدد سكا ا
أحدثت بلدية تطاوين بمقت
 66.924نسمة حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة .2014
وبلغت نسبة التأط ﺮ ببلدية تطاوين  %12,14وضبط القرار البلدي ّ
املؤرخ ي  4أكتوبر 2013
الخطط الوظيفية ال شمل الشغور  22م ا من مجموع  27خطة ّ
تم بما ي ذلك الكاتب العام منذ
أوت .2013

وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات ي إطار برنامج التنمية الحضرية
والحوكمة املحلية بالنظر ي إعداد الحساب املا ي و ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  2016والتحقق
ّ
وشرعية تأدية نفقا ا.
من مدى قدر ا ع ى تعبئة املوارد املتاحة لها
وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة
املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية 1ؤالاعمال الرقابية امليدانية
املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص ا.
وقد ّ
تم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ى البلدية تحت عدد  112/2017وبتاريخ  20ديسم ﺮ
 2017ولم تجب البلدية ع ى هذا التقرير إ ى تاريخ  29ديسم ﺮ .2017
ويحوصل الجدول ّ
التا ي م ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة :2016
ّ
فواضل سنة  2015مقابيض العنوان ٔالاول مقابيض العنوان الثاني
4.604.817,993
4.353.073,073
3.127.976,136
3
2
نفقات العنوان ٔالاول
نفقات العنوان الثاني
4.604.817,993
4.353.073,073
الفائض )(2-1

بالدينار
مقابيض خارج امل ّ
انية
5.390.978,619
نفقات خارج امل انيةّ
4.809.209,381

جملة املقابيض )(1
17.476.845,961
جملة النفقات )(2
13.767.100,587
3.709.745,374

وأفضت املهمة الرقابية إ ى الوقوف ع ى جملة من النقائص تعلقت خاصة بتحصيل املوارد
وبانجاز النفقات و ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس ن تعبئة مواردها والتحكم
ٔالافضل ي النفقات.
 -Iإجراءات إعداد امل انية وختمها وتقديم الحساب املا ي لسنة 2016
طبقا للفصل  13جديد من القانون عدد  35لسنة  1975املؤرخ ي  14ماي  1975املتعلق
بالقانون ٔالاساﺳ مل انية الجماعات املحلية تم الاق ﺮاع ع ى مشروع م انية بلدية تطاوين لسنة 2016
بتاريخ  06أوت  .2015وتمت إحالة مشروع امل انية ع ى مصادقة سلطة ٕالاشراف بتاريخ  19أكتوبر
ّ
ّ
البلدية وأمالكها.
 1تعلق الاستبيان بموارد
 2باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  531.743,992د.
 3باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  400.453,461د.
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 .42015وطبقا للفصل  16من نفس القانون صادق وا ي تطاوين ع ى م انية بلدية تطاوين بتاريخ 29
ديسم ﺮ .2015
ّ
وطبقا للفصل الثاني من القانون عدد  35لسنة  1975وللفصل  281من مجلة املحاسبة
ّ
أشر آمر ّ
العمومية ّ
الصرف ع ى
تم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  31ديسم ﺮ  2016و
ّ
الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجالته .وقامت والية تطاوين بإقرارﻩ بتاريخ  13جوان .2017
.2017

وصدر قرار غلق الحساب املا ي وقرار غلق امل انية عن رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ  25ماي

ّ
وطبقا للفصل  24من القانون عدد  8لسنة ّ 1968
املؤرخ ي  8مارس  1968املتعلق بتنظيم
ّ
تم إتمامه وتنقيحه ب ّ
محكمة املحاسبات كما ّ
النصوص الالحقة وللفصل  11من ٔالامر عدد  218لسنة
ّ
ّ 1971
املتعلق بس ﺮ محكمة املحاسبات ّ
تم إيداع الحساب املا ي لدى كتابة
املؤرخ ي  29ماي 1971
محكمة املحاسبات بتاريخ  31جويلية .2017
وخالفا للفصل  5من القانون عدد  81لسنة  1973املؤرخ ي  31ديسم ﺮ  1973املتعلق بإصدار
ّ
مفصلة ي
مجلة املحاسبة العمومية لوحظ عدم إرفاق الحساب املا ي بوثيقة ٕالاثبات عدد  1قائمات
بقايا الاستخالص بالقائمات املذكورة بخصوص املعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ
املبنية.
 -IIالرقابة ع ى ال ـم ـ ـوارد
شملت الرقابة ع ى املوارد بعنوان ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى تحصيلها.
أ -تحليل املوارد
 -1موارد العنوان ٔالاول

بلغت موارد العنوان ّ
ٔالاول للبلدية لسنة  2016ما قيمته  4,353م.د مقابل  4,053م.د سنة
ّ
وتوزعت موارد العنوان ّ
ٔالاول ب ن املداخيل الجبائية الاعتيادية واملداخيل
 2015أي بتطور بلغ .%7,4
غ ﺮ الجبائية الاعتيادية ي حدود  %53و %47سنة  2016مقابل ّ %50
لكل جزء سنة .2015
ّ
ومكنت موارد العنوان ّ
ٔالاول من تغطية نفقات العنوان ٔالاول البالغة  3,821م.د أي أن العنوان
ٔالاول حقق فائضا بـقيمة  532أ.د مقابل  759أ.د سنة  .2015وبلغ نصيب الفرد الواحد من موارد
العنوان ٔالاول  65د مقابل  60,6د سنة .2015

 4جدول ٔالاوراق ّ
املوجهة إ ى وا ي تطاوين تحت عدد  2219بتاريخ  19أكتوبر .2015
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 املداخيل الجبائية الاعتياديةّ
ّ
تأتت املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظفة ع ى العقارات ؤالانشطة بنسبة
 %48,15ومن مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بنسبة %19,68
ومن معاليم املوجبات ٕالادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات بنسبة  .%27,35وبلغت هذﻩ املداخيل
سنة  2016ما قدرﻩ  2,291م.د مقابل  2,030م.د سنة  2015أي بتطور ناهز .%13
ّ
ومثلت املعاليم املوظفة ع ى العقارات ؤالانشطة ّ
أهم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية
سنة  2016حيث استأثرت بما نسبته  %48,2م ا.

وتطورت املداخيل املحققة بعنوان املعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا
املبنية تباعا بما نسبته  %21,7و %20,9مقارنة بسنة .2015
ّ
ومثل املعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية سنة ّ 2016
أهم
مورد من جملة املعاليم ع ى العقارات ؤالانشطة بما قدرﻩ  549أ.د أي بنسبة  %49,7م ا و %23,9من
املداخيل الجبائية ٕالاعتيادية.
ّ
الحد
وساهمت املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب ن الجماعات املحلية بعنوان حذف

غﺮ

ٔالاق

للمعلوم ع ى املؤسسات ي املداخيل الجبائية الاعتيادية بنسبة .%12

وخالفا للمنشور املش ﺮك ب ن وزراء الداخلية واملالية والصناعة عدد  02بتاريخ  05فيفري
 2014حول تأط ﺮ أهم الجوانب التطبيقية لتسي ﺮ صندوق التعاون ب ن الجماعات املحلية وتسوية
ّ
تتوصل البلدية بأقساط موارد هذا الصندوق
مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ،لم
املتعلقة بالثالثيات الثانية والثالثة والرابعة لسنة  2016إ ى تاريخ  20نوفم ﺮ  2017أي بتأخ ﺮ تراوح ب ن
تسعة أشهر و 16شهرا.
واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدرﻩ
 451أ.د سنة  2016مقابل  392أ.د سنة  2015أي بما نسبته  %19,7من املداخيل الجبائية الاعتيادية.
وشهدت أغلب عناصر مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
ّ
تطورا إيجابيا ع ى غرار معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء ومعلوم ٕالاشهار
اللذان ارتفعا تباعا من  125أ.د و 12أ.د إ ى  151أ.د و 19أ.د.
ّ
وسجلت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بقايا
ّ
استخالص ارتفعت ي مو ى ديسم ﺮ  2016إ ى  192أ.د مقابل  200أ.د ي مو ى ديسم ﺮ  .2015وترجع
هذﻩ البقايا بنسبة  %73إ ى لزمات ٔالاسواق اليومية ؤالاسبوعية والظرفية واملعاليم املتعلقة ا ع ى
غرار معلوم الذبح للف ﺮة .2009-2006
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كما شهدت مداخيل املوجبات والرخص ٕالادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات ارتفاعا خالل
مرت من  266أ.د سنة  2013إ ى أك ﺮ من ّ
الف ﺮة  2016-2013حيث ّ
الضعف سنة  2016وساهمت هذﻩ
املداخيل ي موارد العنوان ٔالاول لسنة  2016بنسبة .%14,4
ويرجع ارتفاع املداخيل املتعلقة باملوجبات ٕالادارية إ ى ّ
تطور معلومي التعريف باإلمضاء وتسليم
ّ
اللذين ّ
تطورا تباعا من  40أ.د و 24أ.د سنة  2013إ ى  69أ.د و  68أ.د
بطاقات الحالة املدنية باألساس
سنة .2016
ويعود ارتفاع املحاصيل بعنوان معاليم الرخص ٕالادارية باألساس إ ى معلوم رخص البناء الذي
ارتفع من  36أ.د سنة  2013إ ى  81أ.د سنة  2016وذلك بسبب ارتفاع عدد الرخص املمنوحة الذي ّ
مر
من  388رخصة سنة  2013إ ى  557رخصة سنة .2016
 املداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتياديةبلغت املداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتيادية ما قيمته  2,062م.د سنة  2016مقابل  2,023م.د سنة
ّ
 2015أي بنسبة تطور ناهزت  .%2وتوزعت هذﻩ املداخيل ب ن "مداخيل امللك البلدي الاعتيادية"
ّ
و"املداخيل املالية الاعتيادية" املتأتية أساسا من املناب من املال املش ﺮك للجماعات املحلية.
وبلغت مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية  247أ.د سنة  2016مقابل  213أ.د سنة .2015
وتتأتى هذﻩ املداخيل أساسا من كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري ي حدود  247أ.د سنة 2016
ّ
ممثلة بذلك  %100من جملة مداخيل ٔالامالك .وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل
ٔالامالك إ ى ما جملته  624أ.د سنة ّ 2016
تم استخالصها بنسبة .%39,6
وبلغ املناب من املال املش ﺮك ما قيمته  1,797م.د مقابل  1,791م.د سنة  2015وبذلك بلغت
املوارد الذاتية 5لبلدية تطاوين  1,522م.د مقابل  2,243م.د سنة  2015وتراجع بذلك مؤشر
الاستقاللية 6إ ى  %35مقابل  %55سنة  2015و ي نسبة ضعيفة مقارنة باملؤشر املعتمد من قبل
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية .%70
 -2موارد العنوان الثاني
بلغت موارد العنوان الثاني  4,605م.د توزعت بنسبة  %84,9للموارد الذاتية للجماعات املحلية
ّ
واملخصصة للتنمية وبنسبة  %5,6ملوارد الاق ﺮاض وبنسبة  %9,5للموارد املتأتية من الاعتمادات
املحالة .واستأثر املناب من مدخر املال املش ﺮك واملبالغ املتأتية من الفوائض غ ﺮ املستعملة من العنوان
ٔالاول ع ى التوا ي بما نسبته  %15و %27,5من موارد العنوان الثاني سنة .2016
 5تساوي جملة موارد العنوان ٔالاول  4.353.073د – )املناب من املال املش ﺮك  1.797.420د  +جملة املنح ومساهمات التسي ﺮ  1.033.629د(.
 6تساوي املداخيل الذاتية /مداخيل العنوان ٔالاول.
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وبلغ نصيب الفرد الواحد من موارد العنوان الثاني  69د سنة  2016مقابل  53د سنة .2015
ب -الرقابة ع ى تحصيل املوارد
 -1تقديرات املوارد

لم تحكم البلدية تقدير بعض مواردها حيث ّ
تم تخفيض التقديرات املتعلقة ببعض املعاليم
ع ى غرار معلوم رخص البناء ومعلوم ٕالاشهار ومعاليم ٕالايواء بمستودع الحجز ال تم تحقيقها تباعا
بنسب  %148و %190و .%285ي ح ن ّ
تم تضخيم التقديرات املتعلقة ببعض املعاليم ع ى غرار
ّ
املعلوم ع ى ال ل ومعلوم املساهمة ي إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل اللذان تم تحقيقهما تباعا
بنسب  %65و.%68
وتو محكمة املحاسبات بإعداد تقديرات ي ضوء ٕالامكانيات املتاحة واملقابيض املحققة
فعليا ي السنوات ّ
السابقة.
-2

إعداد جداول التحصيل وتثقيلها

بلغت قيمة املبالغ املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنية ما قدرﻩ  288أ.د 7مقابل
 282أ.د سنة  2015وبلغ عدد فصوله  13.689فصال مقابل  13.430فصال سنة .2015
وبلغت قيمة املبالغ املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية ما قدرﻩ  124أ.د
مقابل  113أ.د سنة  2015وبلغ عدد فصوله  5.000فصال مقابل  4472فصال سنة .2015
وع ى غرار سنة  2015ورغم صدور قرار ي تسمية ٔالانهج البلدية مؤرخ ي  24سبتم ﺮ 2015
ّ
تواصلت عدم دقة العناوين املدرجة بجدول التحصيل للمعلوم ع ى العقارات املبنية لسنة 2016
حيث لم يتم تحي ن الجدول ي ضوء التسميات الجديدة ع ى غرار العقارات الكائنة بمنطقة "الرقبة".
وخالفا ملقتضيات الفصل ن  1و 30من مجلة الجباية املحلية شاب تثقيل جداو ي تحصيل
املعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية تأخ ﺮ بلغ  05أيام سنة .2016
ّأما فيما يتعلق بجدول املراقبة للمعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
ّ
وتضمن الجدول املذكور  1116فصال ي
املهنية فلم تقم البلدية بإعدادﻩ إال بتاريخ  11أوت .2016
ّ
املتحصل ن ع ى ّ
معرف جبائي باملنطقة البلدية بلغ  3650معرفا حسب مكتب مراقبة
ح ن أن عدد
ّ
ٔالاداءات وهو ما يفيد أن جدول املراقبة ع ى
الحد ٔالادنى للمعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة
التجارية أو الصناعية أو املهنية ال يتضمن سوى  %30من الناشط ن الاقتصادي ن باملنطقة البلدية.
وتو

محكمة املحاسبات بضرورة تحي ن هذا الجدول.

 7دون اعتبار الجزء الراجع لصندوق تحس ن املسكن.
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توظيف املعاليم

ع ى غرار ما تمت مالحظته سنة  2015ال تتو ّ ى ّ
كل من مصلحة الجباية ومصلحة رخص البناء
التنسيق فيما بي ا حيث لم تنجز أي معاينة بخصوص العقارات موضوع  557رخصة مسندة باملوافقة
سنة  2016و 432رخصة مسندة سنة  2015وهو ما من شأنه أن يؤدي إ ى نقص ي توظيف املبالغ
املستوجبة بعنوان املعلوم ع ى العقارات املبنية باعتبار عدم تحي ن املنظومة وجدول التحصيل
للمعلوم ع ى العقارات املبنية ي ضوء ما تم إنجازﻩ بمقت رخص البناء .وبلغ النقص ي توظيف
عينة ّ
املبنية  137,571د ل ّ
ّ
تتكون من  3رخص بناء تم إسنادها سن 2012
املعلوم ع ى العقارات
وّ 2013
وتمت معاين ا من قبل الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات وثبت الان اء من بنا ا واستغاللها
و ي ال تزال إ ى تاريخ  15نوفم ﺮ  2017غ ﺮ مدرجة بمنظومة التصرف ي موارد امل انية "."GRB
وتو

محكمة املحاسبات بمزيد التنسيق ب ن املصلحت ن ي هذا الخصوص.

وخالفا للفصل  73من مجلة ال يئة ال ﺮابية والتعم ﺮ ال تتو ى البلدية معاينة أشغال البناء
املن ية بمبادرة م ا .وال يتم القيام باملعاينة إال بمناسبة طلب املع باألمر ال ﺮخيص له لل ود باملاء
الصالح للشراب والكهرباء ويتم إسناد "ترخيص ي إدخال املاء الصالح للشراب" و"ترخيص ي إدخال
النور الكهربائي" إثر معاينة البناء قصد تمكينه من الاستغالل دون ٕالاشهاد بمطابقة البناء للرخصة
ع ى مع الفصل املذكور.
-4

استخالص املعاليم وتوظيف خطايا التأخ ﺮ

ّ
بلغت تثقيالت سنة  2016بعنوان املعاليم املوظفة ع ى العقارات ما جملته  458أ.د تتوزع ب ن
املعلوم ع ى العقارات املبنية بما قيمته  299أ.د واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية بمبلغ  159أ.د.
ّ
وباعتبار بقايا استخالص املعاليم ع ى العقارات البالغة  2,549م.د ي مو ى سنة ،2015
ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  2016إ ى ما قدرﻩ  2,984م.د تمت تعبئة ما نسبته  %8م ا.
وخالفا للفقرة الثانية من الفصل  19من مجلة الجباية املحلية ومثل ما تمت مالحظته سنة
 2015ال تقوم القباضة باستخالص خطايا التأخ ﺮ املستوجبة بعنوان التأخ ﺮ ي خالص املعلوم ع ى
العقارات املبنية .وبلغت املبالغ غ ﺮ املستخلصة ي هذا الشأن ما قدرﻩ  316,143د بخصوص ّ
عينة
ّ
تتكون من خمسة فصول.
ّ
ولم تقم القباضة املالية بأعمال قاطعة للتقادم ّ
متكونة من  05فصول من جدول
لعينة
تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنية وهو ما انج ّر عنه سقوط الحق ي املطالبة بدين بقيمة
 2.533,680د وذلك ع ى مع الفصل ن  36و 36مكرر من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  40من
القانون عدد  7لسنة  2011املؤرخ ي  30ديسم ﺮ  2011واملتعلق بقانون املالية لسنة  2012حول
تعليق آجال التقادم ي مادة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية الخاضعة ألحكام مجلة
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املحاسبة العمومية.
 -5مداخيل ٔالامالك

ّ
محال تجا يا ّ
معدا للكراء بقيمة كرائية جملية سنوية بلغت  247أ.د .ولم
تملك البلدية 261
ر
تقم البلدية بمراجعة ّ
معينات الكراء باستثناء الزيادة السنوية بـنسبة  %2,5علما بأ ا بادرت ببعض
ّ
التحيينات ي مو ى سنة .82016
ّ
محال تجا يا ّ
قدرت جملة
وع ى غرار ما تمت مالحظته سنة  2015تواصل شغور نحو 40
ر
ّ
معينات كرا ا ب ـقيمة  20أ.د سنويا ويعود شغور أغل ا إ ى سنة  .2011وت ّﺮر البلدية عدم كراء هذﻩ
املحالت بعزوف التجار باملنطقة باعتبار تف ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالقرب من املحالت
املذكورة.
ّ
ولوحظ تراكم بقايا استخالص بعنوان معاليم كراء مثقلة تتعلق بعدد  210عقارا معدا لنشاط
تجاري بلغت  371أ.د إ ى مو ّ ى  2016مقابل  240أ.د سنة  2015أي أن ديون الكراءات قد ّ
تعمقت بما
نسبته  .%54وهو ما يتطلب مجهودا ّ
جديا الستخالصها.
ّ
 -IIIالرقابة ع ى الـنـفـق ـات
شملت الرقابة ع ى النفقات بعنوان ا ّ
ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى إنجازها.
أ-

تحليل النفقات

بلغت نفقات العنوان ّ
ٔالاول للبلدية خالل سنة  2016ما جملته  3,821م.د .واستأثرت نفقات
ٔالاول بنسبة  % 56,32وهو ما يجعل من نسبة هامش ّ
التأج ﺮ العمومي ملعظم نفقات العنوان ّ
التصرف
ّ
ّ
واملقدرة بنسبة  % 45والبلدية مدعوة إ ى إيجاد الحلول املناسبة لتأم ن نفقات
يقل عن حدودﻩ الدنيا
التسي ﺮ ٕالاجبارية بتأم ن موارد قا ّرة ي الغرض خاصة وأن هذﻩ الوضعية مرجحة إ ى التفاقم بالنسبة
إى ّ
تصرف  2017وما بعدها نظرا لالنتدابات الجديدة امل ﺮمجة والزيادات ي ٔالاجور.
ّ
وبلغت نفقات العنوان الثاني املنجزة خالل سنة  2016ما جملته  1,712م.د .واستأثرت نفقات
الاستثمارات املباشرة بمعظم نفقات العنوان الثاني بنسبة  % 68ي ح ن ناهزت أقساط الديون نسبة
.% 30
ّ
ّ
تم ضبط برنامج سنوي ّ
متعدد السنوات ّ
تم إقرارﻩ خالل
و ي غياب مخطط إستثماري بلدي
السنة املالية  2016انعكس سلبا ع ى دقة برمجة املشاريع حيث ّ
تم برمجة استثمارات مباشرة بمبلغ
التصرف لتصل إ ى  3,907م.د أي بزيادة ناهزت  .% 536فيما ّ
 614أ.د ّ
ّ
تم برمجة
تم ترفيعها خالل
مشا يع ّ
مسددة ع ى الاعتمادات املحالة خالل سنة  2016بمبلغ  435أ.د بعد عدم برمجة ّ
أي اعتماد
ر
 8مراسالت ي الغرض لإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بتاري ي  28و 29سبتم ﺮ .2016
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صلب امل انية ٔالاصلية.
ولم تتجاوز نسب تنفيذ مشاريع الاستثمارات املباشرة  % 30نتيجة التأخ ﺮ ي تنفيذ أشغال
ّ
بعض ّ
الصفقات العمومية امل ﺮمة ي الغرض ويعود ذلك إ ى تعطل نسق إنجاز بعض املشاريع املتعلقة
بتعبيد وصيانة الطرقات لسنة  2016ال ناهز التأخ ﺮ ي شأ ا السنة.
ّ
التصرف لتلبية حاجيات املنطقة من البنية
والبلدية مدعوة إ ى تحس ن هذا الجانب من
ٔالاساسية.
ّأما بالنسبة للمشاريع ّ
املمولة ع ى الاعتمادات املحالة فلم تتجاوز نسبة إنجازها  %8,01نظرا
لضعف التنسيق ب ن املصالح الجهوية للوزارات املعنية واملصالح البلدية سواء ي طوري ال ﺮمجة
وٕالانجاز.
ولم تستغل البلدية كامل املوارد املتاحة ي مجهود ٕالاستثمار حيث تراكمت الفوائض من املوارد
عى ّ
النفقات للف ﺮة  2016-2013لتصل إ ى  8,028م.د كان من ٔالاجدى استثمارها لتحس ن إطار عيش
املتساكن ن.
بّ -
الرقابة ع ى إنجاز النفقات
خالفا ملبدأ خصوصية امل انية وللفصل  3من ٔالامر عدد  215لسنة  2008املؤرخ  25فيفري
 2008واملتعلق بضبط مشموالت وتنظيم ٕالادارات الجهوية لوزارة التجه وٕالاسكان وال يئة ال ﺮابية
ّ
تتو ّ ى البلدية خالص مبالغ ّ
هامة تتعلق بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي
ّ
للطرقات .وتد ى البلدية إ ى ضبط املبالغ املستحقة واس ﺮجاعها لدى الوزارة املكلفة بالتجه .
ّ
نص عليه قرار وزير ّ
ّ
وخالفا ملا ي ّ
واملالية بتاريخ  13أكتوبر  1986املتعلق بضبط ٔالاجل
التخطيط
الصادرة لهم ّ
الصرف ّ
املختص ن للقيام بتأش ﺮ أوامر ّ
ّ
سجل تأخ ﺮ ي
املمنوح للمحاسب ن العمومي ن
تأدية بعض ّ
النفقات تراوح ي ّ
عينة م ا ب ن  19و 33يوما ع ى غرار النفقة موضوع ٔالامر بالصرف عدد
 85بتاريخ  14جوان  2016واملمضاة من قبل املحاسب بتاريخ  20جويلية  2016أي بتأخ ﺮ قدرﻩ 26
يوما.
ّ
تزود القتناء بعض املواد لتسديد حاجيا ا ّ
دية تطاوين طلبات ّ
وأصدرت بل ّ
الضرورّية إال أ ّ ا
ّ
ّ
الشراء وصل ي بعض الحاالت ّ
السنة ع ى غرار
سجلت تأخ ﺮا هاما ب ن تاريخ طلب ال ّود وتاريخ فاتورة
ّ
طلب ال ّود عدد  101بتاريخ  24جوان  2016املتعلق بالفاتورة عدد  1388بتاريخ  11نوفم ﺮ 2016
بمبلغ  9.666,544د وموضوع ٔالامر بالصرف عدد  180بتاريخ  28نوفم ﺮ .2016
ّ
وخالفا ألحكام ٔالامر عدد  564لسنة ّ 2004
املؤرخ ي  09مارس  2004واملتعلق بضبط طرق
ّ
خالص نفقات ّ
مستحقات بعض ّ
التصرف لم تقم ال ّ
املزودين ي أجل  45يوما .وتراوح
بلدية بخالص
التأخ ﺮ ي ّ
عينة من  20فاتورة تتعلق باس الك املاء والكهرباء ب ن  30يوما و 122يوما.
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تعهد وصيانة وسائل ّ
وشهدت مصاريف ّ
النقل ارتفاعا ي نفقا ا بلغ خالل سنة  2016ما
ّ
الفردية لصيانة سبع وسائل نقل ب ن  2أ.د و 16أ.د ع ى غرار السيارة
يقارب  100أ.د وتراوحت الكلفة
رقم  02213459ال بلغت كلفة صيان ا  4,5أ.د.
و ّ
تم الوقوف ع ى عدم الفصل ب ن املهام املتنافرة املتعلقة بإبرام وتنفيذ وختم الصفقات
والاستشارات.

ّ
وخالفا للفصل  51من ٔالامر عدد  1039لسنة ّ 2014
املؤرخ ي  13مارس  2014املتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية لم ّ
تعد البلدية دليل إجراءات خاص باالستشارات وفق ٕالاجراءات املبسطة.
ّ
املنظم ّ
ّ
وخالفا ملا ي ّ
العمومية من وجوب
للصفقات
نص عليه الفصل  76من ٔالامر عدد 1039
توف ﺮ شهادة ي ّ
الضمان ال ّ ائي خالل  20يوما من تاريخ تبليغ ّ
الصفقة لوحظ عدم اح ﺮام هذﻩ ٓالاجال
ّ
بالنسبة لبعض ّ
ّ
الصفقات ع ى غرار الصفقة عدد  2016/03املتعلقة ببناء مستودع بلدي
القانونية
ال تم تبليغها بتاريخ  05سبتم ﺮ  2016ي ح ن تم تقديم الضمان بتاريخ  15ديسم ﺮ  2016أي بتأخ ﺮ
قدرﻩ  81يوما.
 -IVخالصة الرقابة

ّ
الرقابة ّ
استنادا إ ى التحاليل ّ
املالية ونتائج أعمال ّ
املبينة أعالﻩ و ي حدود ما ُسلطت عليه من
عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية  2016وباستثناء بقايا الاستخالصات ،يمكن
التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ ا أن ّ
تمس
بمصداقية البيانات املضمنة به.
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