الغرفة الجهوية بجندوبة

التقرير النهائي المتعلق بالرق ابة المالية على بلدية باجة
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
ّ
(تصرف)2017
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بلدية باجة
أحدثت بلدية باجة في ما يلي (البلدية) بمقتض ى المر العلي املؤرخ في  13جويلية ّ .1887
وتم بمقتض ى
المر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات ،ضم  15عمادة للمنطقة
البلدية بباجة ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي  83 780نسمة وتبلغ مساحتها  49,98كم 2وذلك حسب بيانات
وزارة الشؤون املحلية حول التنظيم البلدي بتاريخ ماي .2016
وبلغ ت م وارد العن وان ّ
الول للبلدي ة ل س نة  2017م ا جملت  7.089.279,284دين ار ف ي ح ن بلغ ت
نفق ات العن وان الول  5.938.891,253دين ارّ .أم ا م وارد العن وان ال اني غق د بلغ ت  5.038.938,189دين ار مقاب
 1.279.407,983دينار تم نفقات نفس العنوان.
وق د تول ت دا رة املحاس بات ف ي نط اح ال حيات امل ّول ة لع ا بالق انون ع دد  8لس نة  1968امل ؤرخ ف ي 8
م ار  1968واملتعل ق بينظيمع ا وف ي قي ار اتفاقي ة الق رة املترم ة ب ن الدول ة التونس ية والبن ك ال دو ي ل نش ا
والتعم ر والت له دي ق ا تموي برن امو التنمي ة الح رية والحوكم ة املحلي ة قنج از رقاب ة مالي ة عل ا حس ابات
بلدية باج ة بالنس بة ق ا س نة  2017ق د التحق ق م إ قحك اع قع داد الحس ا املالي ة وح ّحة البيان ات املل ّ لة ب
قيت وم إ م د ق درة البلدي ة عل ا ئعبا ة امل وارد املتاح ة لع ا وق ّ
وم دا ّ
رعية ت دي ة نفقاله ا وك لك ق د متا ع ة
تنفي البلدية لتوصيات الدا رة الواردة في تقريرها املتعلق بالرقابة املالية علا البلدية عنوان سنة .2015
وت م تق ديم الحس ا امل ا ي لس نة  2017والوث ا ق املدعم ة ل ق ا كتاب ة الغرغ ة ال عوي ة ل دا رة املحاس بات
بجندوب ة بت اريخ  21ج وان  2018أي قب  31جويلي ة  2018وه و الت اريخ القق ى لتق ديم الحس ابات ق ا ال دا رة
حس ب الف  11م إ الم ر ع دد  218لس نة  1971امل ؤرخ ف ي  29م اي  1971املتعل ق س ر دا رة املحاس بات.
وت وغرت بالحس ا امل ا ي امل ةور ق روو التهيا ة املس توجبة واملتم ل ة ف ي ح حة ئس مية املرك املحاس والرم
اإلع م ي وس نة الت ري ع وة ع إ تق ديم وثيق ة حس ا أص لية وت مإ تم وإم ا املحاس ب وصم ر ال ري
ووج ود ت ق رة ال ع ة املكلف ة بتهيا ة الحس ا وع دع انقط اع غت رات ت ري املحس اب ن املتع اقب ن عل ا املرك
املحاس  ،قال أن لوحظ غيا ت ق رة س لطة اإلق راي (املم ل ة ف ي وا ي باج ة) عل ا الحس ا امل ا ي ع وة عل ا وج ود
عديد اليشطيبات الناتجة عإ أ طا في نق الرقاع أو في احيسا امل موع.
وقد قملت العمال الرقابية غحص الحسا املا ي امل ةور ومسيندات ال ري املودعة لد كتابة ال دا رة
غ عإ اس تغ ل املعطي ات ال واردة باالس ت يان املوج للبلدي ة والعم ال الرقابي ة امليداني ة املنج ة ل د م ال
البلدية واملرك املحاس ال ّ
اص بها.
وأس فرت متا ع ة تنفي البلدي ة لتوص يات ال دا رة ال واردة ف ي تقريره ا املتعل ق بالرقاب ة املالي ة عل ا البلدي ة
عن وان س نة  2015م إ الوق وي عل ا تف ادي البلدي ة ل الت املتعلق ة بمتا ع ة م اريو وس ا النق وإس ناد
التموي العم ومي لت معي ات دون الع رة عل ا الت ن ة الفني ة وع دع احت راع مب دأ الت ق رة املس بقة والت ر ف ي
ص امل وديإ العمومي ن.
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وباستثنا ما يتعلق ببقايا االستخ ص أغ ت العمال الرقابية ق ا عدع وجود ق الت جوهرية في
عمليات القبض وال ري عنوان السنة املالية  2017مإ ق نها أن ّ
تمس بم داقية البيانات امل منة بالحسا
املا ي .كما ّأنها ل ت ق ا الوقوي علا م حظات ئعلقت بتعباة املوارد وبينفي النفقات .علما ّأن
البلدية والقابض توليا ّ
الرد علا امل حظات الولية الت تم توجيهعا قليهما في الغرة.
الجزء األول :الرقابة على املوارد
-1

هيكلة املوارد
-1-1

موارد العنوان األول

بلغت موارد العنوان ّ
الول للبلدية ل سنة  2017ما جملت  7.089.279,284دينار وهي ّ
تتكون مإ
املدا ي ال با ية االعتيادية بما قيمت  4.967.733,175دينار ومإ املدا ي غ ر ال با ية االعتيادية بما قيمت
 2.121.546,109دينار.
ّ
ّ
وبخ وص املدا ي ال با ية االعتيادية غه تت ئى أساسا مإ املعاليم املوظفة علا العقارات والنشطة
وعلا ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق العمومية غي وعلا املوجبات والر ص اإلدارية واملعاليم
مقاب قسدا دمات بما نس ت علا التوا ي  % 46,67و % 39,78و .% 13,55ويترز ال دول املوا ي توزيع ه ه
املدا ي :
أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية
ّ
املعاليم املوظفة علا العقارات والنشطة

املبلغ (بالدينار)
2.318.015,399

النسبة ()%
46,67

مدا ي ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق العمومية غي
مدا ي املوجبات والر ص اإلدارية ومعاليم مقاب قسدا دمات

1.976.605,626
673.112,150

39,78
13,55

4.967.733,175

100

املجموع

وتم ّ املعاليم علا العقارات والنشطة ّ
أهم عناصر املدا ي ال با ية االعتيادية في سنة  .2017ويترز
ال دول املوا ي مختلو ّ
مكونات ه ه املعاليم ونسبها:
املعاليم على العقارات واألنشطة
املعلوع علا العقارات املبنية
املعلوع علا الراض غ ر املبنية
املبالغ املت تية مإ صندوح التعاون ب ن ال ماعات املحلية
املعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو املعنية
املعلوع علا النزل
املعلوع علا مح ت بيع املشرو
املجمــوع
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املبلغ (بالدينار)
272.473,307
109.265,333
112.942,000
1.795.121,882
26.381,940
1.830,937
2.318.015,399

النسبة ()%
11,75
4,71
4,87
77,45
1,14
0,08
100

وتم املدا ي عنوان املعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو ّ
املعنية أهم مورد
في هدا ال نو الول مإ املدا ي بالنسبة ق ا البلدية حيث تم تح ي  1.795.121,882دينار في سنة  2017أي
ّ
ما يم  % 77,45مإ جملة املعاليم علا العقارات والنشطة.
وقدرت مدا ي ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق العمومية غي بمبلغ 1.976.605,626
دينار وب لك تم ثان أهم مورد في مستو الصناي مإ املدا ي ال با ية اإلعتيادية للبلدية بنسبة .% 39,78
وئعتتر مدا ي السواح املستل مة أهم مورد مإ مدا ي ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق
العمومية غي بما قيمت  1.428.400,000دينار أي بنسبة .% 72,26
وبلغت مدا ي املوجبات والر ص اإلدارية ومعاليم مقاب قسدا دمات ما ق دره  673.112,150دينار
ّ
أي ما يم  %13,55مإ املدا ي ال با ية االعتياديةّ .أما املدا ي املت ّتية مإ املعلوع علا العقارات املبنية ومإ
املعلوع علا الراض غ ر املبنية ،غقد ةانت علا التوا ي في حدود  272.473,307دينار و 109.265,333دينار أي ما
ّ
يم تباعا  % 5,48و  % 2,19مإ املدا ي ال با ية االعتيادية.
ّ
وبلغت ت قي ت سنة  2017عنوان املعاليم املوظف ة عل ا العق ارات م ا جملت  625.226,538دين ار توزع ت
ب ن املعل وع عل ا العق ارات املبني ة ف ي ح دود  436.551,362دين ار واملع اليم عل ا الراض غ ر املبني ة بمبل غ ق دره
 188.675,176دينار .وباعتب ار بقاي ا االس تخ ص البالغ ة  2.375.380,860دين ار بالنس بة للمع اليم عل ا العق ارات
ّ
املبني ة و 915.106,547دين ار للمع اليم عل ا الراض غ ر املبني ة ف ي م وفا س نة  ،2016ارتفع ت املب الغ الواج ب
استخ صعا عنوان املعاليم املوظفة علا العقارات املبنية و املعاليم علا الراض غ ر املبني ة ف ي س نة  2017ق ا م ا
قيمت عل ا الت وا ي  2.791.262,710دين ار و1.043.789,314دين ار وذل ك ع د م املطروح ات .واستخل ت
بلدي ة باج ة م ا جملت  381.738,640دين ار م إ جمل ة  3.835.052,024دين ار وه و م ا سعة تحقي ق نس بة
استخ ص في حدود .%9,95
ّ
وغيما يتعلق باملدا ي غ ر ال با ية االعتيادية غقد بلغت في سنة  2017ما قيمت 2.121.546,109
ّ
ّ
دينار وتتوزع ه ه املوارد ب ن مدا ي امللك البلدي و املدا ي املالية االعتيادية املت تية أساسا مإ املنا مإ
املال املشترك لت ماعات املحلية.
وبلغت م دا ي املل ك البل دي ف ي س نة  2017م ا قيمت  452.533,704دين ار وه ي تت ئى أساس ا م إ م دا ي
ك را عق ارات مع دة لنش او تج اري ف ي ح دود  237.652,209دين ار مم ل ة ب لك  % 52,51م إ جمل ة م دا ي
الم ك البلدية االعتيادية و %21,33مإ املدا ي غ ر ال با ية االعتيادية .
أم ا بخ وص امل دا ي املالي ة االعتيادي ة غق د بلغ ت س نة  2017م ا قيمت  1.669.012,405دين ار بنس بة
ن اه ت  % 78,66م إ امل دا ي غ ر ال با ي ة االعتيادي ة .ه ه امل دا ي املالي ة االعتيادي ة تت ئى أساس ا م إ من ا
املال املشترك ال ي بلغ  1.552.254,000دينار أي بما نس ت  % 93مإ املدا ي املالية االعتيادية.
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وت م ض بط املب الغ الواج ب استخ ص عا عن وان م دا ي أم ك البلدي ة االعتيادي ة ل س نة  2017ف ي
ح دود  772.714,151دين ار اس تخلص م ه ا  362.277,204دين ار وه و م ا سعة تحقي ق نس بة اس تخ ص بح وا ي
.% 46,88
وبلغ مؤقر االستق ل املا ي 1للبلدية  % 77,70ل سنة  2017وهو ما يتجاوز بما قدره  7,70نقطة
الحد الدنى ملؤقر االستق لية املالية حسب صندوح القروة ومساعدة ال ماعات املحلية.
كما بلغ مجموع ديون البلدية  764.584,383دينار (م ها  756.121,068دينار ديون تجاه مؤسسات
عمومية علا غرار الشركة التونسية للكعربا والغاز والشركة الوينية الستغ ل وتوزيع املياه وات االت تونس)
في موفا سنة  2017مقاب  7,089ع.د كموارد العنوان الول أي بنسبة تدايإ لم تتجاوز  % 10,78مقاب % 17,5
كمعدل نسب تدايإ ةاغة البلديات التونسية سنة  .2016وتجدر اإلقارة ق ا حرص البلدية علا ئسديد أقساو
القروة املترمة مع صندوح القروة ومساعدة ال ماعات املحلية في قبانها وبالتا ي ليس علا البلدية ديون تجاه
ال ندوح امل ةور في موفا  2017وهو ما ساهم في انخفاة نسبة التدايإ.
 -1-2موارد العنوان الثاني
بلغت موارد العنوان ال اني  5.038.938,189دينار وتتوزع ه ه املوارد بحسا  % 92,45عنوان املوارد
ال اتية وامل ّ ة للتنمية و  % 4,37عنوان موارد االقتراة و % 3,18عنوان املوارد املت تية مإ االعتمادات
املحالة .ويب ّ ن ال دول التا ي توزيع موارد العنوان ال اني:
الجزء
املوارد ال اتية وامل ّ ة للتنمية
موارد االقتراة
املوارد املت تية مإ االعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني

املبلغ (بالدينار)
4.658.805,714
220.223,934
159.908,541
5.038.938,189

النسبة ()%
92,45
4,37
3,18
100

تعبئة املوارد
-2
بلغ ت نس بة قنج از تق ديرات م وارد البلدي ة ل س نة  2017ح وا ي  % 101,27بخ وص العن وان الول.
وبلغت النسبة امل ةورة  % 100بالنسبة للعنوان ال اني .ويترز ال دول امل وا ي تف ي نس ب قنج از تق ديرات م وارد
البلدية:
البيان
مجموع موارد العنوان األول
ّ
املعاليم املوظفة علا العقارات والنشطة
مدا ي ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق
العمومية غي
املوجبات والر ص اإلدارية
مدا ي

التقديرات النهائية (بالدينار)

نسبة اإلنجاز()%

اإلنجازات (بالدينار)

7.000.000,000

7.089.279,284

101,27

2.230.000,000

2.318.015,399

103,94

1.873.600,000

1.976.605,626

105,49

664.000,000

673.112,150

101,37

ليم مقاب قسدا دمات
1

املوارد ال اتية  /موارد العنوان الول = (موارد العنوان الول – املنا مإ املال املشترك – منح ومساهمات الدولة في اليسي ر) /موارد العنوان الول.
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مدا ي جبا ية اعتيادية أ ر

1.000,000

0

0

مدا ي أم ك البلدية االعتيادية

432.000,000

452.533,704

104,75

املدا ي املالية االعتيادية

1.799.400,000

1.669.012,405

92,75

مجموع موارد العنوان الثاني
املوارد ال اتية وامل ّ ة للتنمية

5.038.938,189

5.038.938,189

100

4.658.805,714

4.658.805,714

100

موارد االقتراة

220.223,934

220.223,934

100

املوارد املت تية مإ االعتمادات املحالة

159.908,541

159.908,541

100

وتم الوقوي مإ ل غحص ال داول املتعلقة بتعباة موارد البلدية لسنة  2017ومإ ل العمال
امليدانية علا م حظات ئعلقت أساسا بإعداد جداول التح ي وت قيلعا وباستخ ص املعاليم وبالت ري في
الم ك البلدية.
أ-إعداد جداول التحصيل
تولت البلدية بمقتض ى القرار البل دي ع دد  10لس نة  2017بت اريخ  28أغري  2017مراجع ة ال مإ املرجع ي
للمتر املربع املبة لك صنو مإ أصناي العقارات ال اض عة للمعل وع عل ا العق ارات املبني ة لت ت ع م ع الن وص
ّ
املحينة املتعلقة ب بط ّ
والحد القق ى لل مإ املرجع ي للمت ر املرب ع املبة و اص ة الم ر الحك ومي ع دد
الحد الدنى
 397لس نة  2017م ؤرخ ف ي  28م ار  .2017كم ا تم ت مراجع ة ت نيو مواق ع العق ارات غ ر املبني ة حس ب
الك اغ ة بمقتض ى الق رار البل دي ع دد  20لس نة  2017بت اريخ  12دسس متر  2017م م ة ل م ر ع دد  396لس نة
 2017املتعلق ب بط املعلوع باملتر املربع بالنسبة ل راض غ ر املبنية.
وتب ن عدع قمولية جدول تح ي املعلوع علا العقارات املبنية .ومإ ذلك لم يت مإ جدول تح ي
املعلوع علا العقارات املبنية عنوان سنة  2017سو  18876غ  ،في ح ن بلغ عدد املساكإ املح اة حسب
التعداد العاع للسكان والسكةى لسنة  2014نحو  21419مسكنا في الوسط البلدي دون اعتبار عقارات 15
عمادة تم ضمعا للمنطقة البلدية بباجة بمقتض ى المر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود
الترابية لبعض البلديات .وبالتا ي ال يق عدد الف ول غ ر امل قلة عنوان سنة  2017عإ  2543غ .
و غا ملقت يات منشور وزير الشؤون املحلية عدد  4املؤرخ في  11غيفري  2016حول ضبط املتطلبات
العامة إلنجاز اإلح ا العاع للعقارات املبنية وغ ر املبنية ال اضعة للمعاليم الراجعة لت ماعات املحلية للفترة
 2016-2017ال ي ّ
حدد قعري أوت وس تمتر  2016ة ج أقق ى ل تم عمليات اإلح ا  ،لم تتول البلدية انجاز
ال تم ال هائي لعمليات اإلح ا قال ل قعر نوغمتر  2017أي بت ر تجاوز السنة .كما لم يتم نشر قع نات
ال تم بالرا د الرسم لت معورية التونسية م لما ينص علي املنشور صنو ال كر .علما أن اإلح ا لم سشم قال
املنطقة البلدية الصلية ملدينة باجة دون أن يتم قضاغة العقارات التا عة للعمادات املدرجة بالوسط البلدي
وذلك غا ملنشور وزارة الشؤون املحلية ،وال ي نص علا أن سشم اإلح ا العشري ةاغة العقارات املبنية
وغ ر املبنية معما ةانت صبغة استعمالعا الكا نة بترا ال ماعات املحلية لغاية توظيو املعاليم املر ص لعا في
استخ صعا  .ويعود ذلك لنقص العوان ال يإ تم تكليفعم بإنجاز أعمال اإلح ا ( 7أعوان غقط لت م ن
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اإلح ا واإلدراج في التطبيقة) نييجة ع وي أعوان البلدية عإ املشاركة في عملية اإلح ا في غيا نص ترتي
يحدد مقدار منحة اإلح ا حسب مح ر جلسة ل نة القيادة املحلية لعملية اإلح ا العاع بتاريخ  23غيفري
.2017
علما أن البلدية لم تتمكإ مإ الح ول علا جداول تح ي العقارات ال اضعة للمعاليم امل ةورة في
العمادات الت ّ
تم قدماجعا باملنطقة البلدية ،نظرا لعدع تجاو امل لس ال عوي لباجة مع مراس ت البلدية في
الغرة والت ةان ص رها بتاريخ  21أوت .2017
وساهم في عدع قمولية جداول التح ي اقت ار البلدية علا قضاغة غ ول جديدة بمناسبة يلب
قعادات قبرا ت ت ص املعلوع املستوجب علا املعة بالمر لتح ول علا ال دمات أو الر ص دون انجاز
معاينات ميدانية لح ر البنا ات ال ديدة أو التوسيعات في البنا ات القديمة غا ملقت يات الف  21مإ
مجلة ال باية املحلية ال ي ينص علا أن يمكإ لت ماعات ارج عمليات اإلح ا قضاغة العقارات غ ر
املرسمة بجدول التح ي  .وتجدر اإلقارة ق ا أن يتم توظيو املعاليم علا الف ول امل ةورة بنا ا علا البيانات
املدرجة ببطاقات الت ريح املقدمة مإ قب املواين ن دون قجرا عمليات الرقابة املن وص عليها بالف 21
مإ مجلة ال باية املحلية.
عنوان املعلوع علا العقارات املبنية
ولم يتجاوز عدد الف ول امل اغة  218غ
بنسبة تطور في حدود  % 1,15ل الفترة . 2017-2016

ل سنة  2017أي

كما ساهم أي ا في عدع قمولية جدول تح ي املعلوع علا العقارات املبنية غيا التنسيق ب ن امل ال
البلدية حيث ال تتو ا امل تحة الفنية ب فة دورية ومنتظمة قحالة قا مة في ر ص البنا املسندة ق ا م تحة
ال باية .وهو ما لم سسمح بتيس ر معاع ه ه ال رة بخ وص متا عة انجاز البنايات ال ديدة وتوسعتها وتوظيو
املعاليم املستوجبة في ق نها .علما ّأن ح ي سلك مراق التراتيب البلدية 2سنة  2012قد ساهم في ذلك ب فة
متحوظة حيث لم تتمكإ البلدية مإ قجرا املعاينات امليدانية املستوجبة في ه ا الش ن.
ولوحظ بخ وص املعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو املعنية عدع قمولية جدول
املراقبة الحد األدنى للمعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو املعنية .ويترز ذلك مإ ل
قدراج  5280غ بجدول املراقبة ال اص باملعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو املعنية
عنوان سنة  2017مقاب ت مإ س مكتب مراقبة الدا ات بباجة  7603مؤسسة وأش اص يبيعي ن
اضع ن للمعلوع علا املؤسسات راجع ن بالنظر للبلدية أي بنقص في حدود  2323غ وذلك دون اعتبار
املؤسسات الراجعة بالنظر للعمادات املظاغة تم ضمعا للمنطقة البلدية بباجة بمقتض ى المر الحكومي عدد
 602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات ،والت لم سشملعا اإلح ا العاع للفترة -2017
. 2026
ّ
كم ا تب ن أن البلدي ة ل م تت ول قع داد ج دول تح ي الف ارح ب ن الح د الدن ى للمعل وع واملبل غ املس تخلص
عن وان املعل وع عل ا املؤسس ات ذات ال بغة ال ناعية أو التجاري ة أو املعني ة وه و م ا ال يمك إ م إ قج را املقارن ة
2

األمر عدد  518لسنة  2012يتعلق حبذف سلك مراقيب الرتاتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك األمن الوطين والشرطة الوطنية
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ب ن الح د الدن ى للمعل وع عل ا املؤسس ات واملب الغ املستخل ة به دي تحدي د الح االت الت ئس توجب اس تخ ص
معلوع قضافي باعتبار املعلوع الدنى املطلو  .وساهم في ذلك ع دع ت و ي القباض ات املالي ة (م ا ع دا القباض ة املالي ة
للمؤسسات الكتر ب البح رة) مواغ اة القباض ة البلدي ة بالقا م ات -التف يلة الش عرية لعملي ات التحوي الراجع ة
بالنظر للبلدية عنوان املعلوع علا املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية أو التجارية أو املعنية م لما تنص علا ذلك
امل كرة العامة عدد  89بتاريخ  16نوغمتر  1998ال ادرة عإ اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية.
وبررت البلدية ذلك عدع توغر اإليار ال شري الكو حيث ت م م تحة الدا ات واالستخ صات
عدد  2أعوان غقط يمسكون منظومة الت ري في املوارد البلدية .
ب -توظيف واستخالص املعاليم
ّ
نص الف  28امسا مإ مجلة املحاسبة العمومية علا أن يتو ا املحاسب العمومي املكلو باالستخ ص
ّ
حال ئععده بالديإ تبليغ قع ع للمديإ يت مإ دعوت ل ص جملة املبالغ املطلوبة  ،قال ّأن اإلع مات الت تم
تبليغعا سنة  2017عنوان املعلوع علا العقا ات املبنية لم ّ
تتعد  1324قع ما مقاب ت مإ جدول تح ي
ر
املعلوع امل ةور 18876غ أي بنسبة  .% 7كما لوحظ عدع توجي أي قع ع بخ وص ةاغة الف ول امل قلة
ل سنة . 2017
بجدول تح ي املعلوع علا الراض غ ر املبنية والبالغة  1392غ
و غا ملقت يات الف  28مإ مجلة املحاسبة العمومية ال ي نص علا أن املديإ ينتفع ب ج  30يوما
تحيسب ابتدا مإ تاريخ تبليغ اإلع ع ليسوية وضعيت وبانتها الج امل ةور يتو ا املحاسب تبليغ املديإ السند
التنفي ي املتم في قن ار بالدغع ،اقت ر قصدار اإلن ارات علا قعر غيفري  21( 2017قن ارا) ،ولم تتول البلدية
قصدار قن ارات ل بقية السنة رغم توجي ما ال يق علا  1043قع ما.
وتقتض قج را ات االس تخ ص ال تري ة ض رورة قج را اعتراض ات قداري ة وعق (تحفظي ة وتنفي ي ة)
ّ
بخ وص الف ول الت ل م ي تم اس تخ ص املع اليم املس توجبة ال اص ة به ا رغ م توجي قن ارات ش نها ،قال ّأن
القابض محيسب البلدية لم يتقيد ب لك حيث لم يتول ل سنة  2017قجرا أي اعتراة أو أي عقلة.
وقد ساهمت النقا ص املتعلقة عدع توجي قع مات بخ وص املعلوع علا الراض غ ر املبنية في
ضعو نسبة استخ ص ال معل وع امل ةور والت لم تتجاوز % 10,46

ل سنة  .2017كما لم تتجاوز نسبة

استخ ص ال معل وع علا العقارات املبنية  ،% 9,76ويعود ذلك أساسا لعدع مواصلة قجرا ات االستخ ص

ال ترية .وغسر قابض البلدية ضعو عدد اإلع مات املوجعة وعدع مواصلة قجرا ات استخ ص عدع
تفرغ عدول ال ينة للمعاع املنوية ععدلهم حيث يتم تكليفعم ب عمال أ ر دا

القباضة البلدية

وك لك غيا منظومة قع مية ئساعد علا تيبع قجرا ات االستخ ص بمرحلتيها الرضا ية وال ترية.
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كما تولت البلدية تحي ن ئعريفة املعاليم املر ص للبلديات في استخ صعا علا غرار معاليم اإلقعار
ور ص اإلقغال الطريق العاع لتعايي عض املعإ بمقتض ى القرار البلدي عدد  2لسنة  2017املؤرخ في 27
مار  .2017قال أن لم يتم تطبيق مقت يات القرار البلدي امل ةور غيما يتعلق بتوظيو معلوع الر ة علا
ققغال الطريق العاع بخ وص املح ت الشاغلة للرصيو (الكشاك واملقاهي واملطاعم وغ رها) رغم التخفيض
في املعلوع امل ةور بخ وص الكشاك علا س ي امل ال مإ  90دينار (القرار البلدي لسنة  )2009ق ا  20دينار
(القرار البلدي لسنة  .)2017ولم يتجاوز املبلغ ال ي تم تح يل عنوان املعلوع امل ةور  360دينار ل سنة
 2017تم توظيفعا علا  4وك بيع سوح ال ملة بباجة.
كما تب ن أن البلدية لم تتول توظيو معلوع اإلقغال الوقت للطريق العاع بخ وص املح ت الت تتو ا
ققغال الطريق العاع عإ يريق استغ ل الرصيو حيث لم يتم توظيو ما ال يق عإ  33500دينار بخ وص
 265مح  3تجاريا ومعنيا (دون اعتبار املقاهي والكشاك) به ا العنوان .وبررت البلدية عدع حرصعا علا توظيو
واستخ ص املبالغ املستوجبة في الغرة عدع قسنادها ر ص للمح ت امل ةورة في اإلقغال الوقت  .وفي املقاب
تتو ا البلدية توظيو معلوع ج افي عنوان ققغال الطريق العاع تراوح ب ن  18دينار و 30دينار علا الكشاك دون
اعتماد املساحة املستغلة.
وتم بمناسبة اإلح ا امليداني للعقارات التجارية قح ا ما ال يق عإ  1857مح يتو ا ترك ز ع مات
ققعارية بواجعالها ،قال أن البلدية لم تتول استخ ص املعلوع امل ةور قال بخ وص  41مح وهو ما لم يمكإ
البلدية ل سنة  2017مإ استخ ص مبلغا في حدود 181.600,000ينار .4
ولم تقم البلدية بتطبيق مقت يات منشور وزير الدا لية والتنمية املحلية عدد  10املؤرخ في  6غيفري
 2004املتعلق بالترامو ال عوية للنظاغة والعناية بالبياة وال ي ينص علا قتماع قح ا املح ت واملؤسسات
املعنية باتفاقيات رغع الف ت غ ر املنزلية بمقاب وئعميم قبراع ه ه االتفاقيات والحرص علا استخ ص
املعاليم  ،حيث لم يتم قبراع سو ث ث اتفاقيات (مؤسسة الحي ال امعي غاقا وقركة أوليس للتوزيع غرع باجة
وقركة مونوبري غرع باجة) ،ويتم جمع ونق الف ت املت تية مإ نشاو بقية املؤسسات ذات ال بغة
ال ناعية أو التجارية أو املعنية في قيار العم البلدي املتعلق برغع الف ت املنزلية .ونتو عإ ذلك ضعو املبلغ
املستخلص عنوان معلوع رغع الف ت املت تية مإ النشطة امل ةورة وال ي لم يتجاوز  16أ.د ل سنة 2017
تم استخ صعا عإ يريق أذون استخ ص وقتية بما أن لم يتم مد القابض باالتفاقية امل ةورة لييسةى ت قيلعا.
وتوص الدا رة باستكمال قح ا جميع املؤسسات ذات ال بغة ال ناعية والتجارية واملعنية باملنطقة
البلدية وتوظيو معاليم الر ص وال دمات املستوجبة وم ها اإلقغال الوقت للطريق العاع واإلقعار ورغع
ّ
ّ
واملؤرخ في  2أكتوبر  2013املتعلق بتدعيم قدرات
الف ت بمقاب تطبيقا ملنشور وزير الدا ّلية عدد 16
املحلية البلديات علا ضرورة تنمية مواردها ال ّ
ّ
اتية ال با ية وغ ر ال با ية مإ ل
الت ّري لت ماعات
 3تم احيسا املبلغ املستوجب بنا علا املساحات املستغلة املدرجة بجداول متا عة املح ت التجارية واملعنية املعدة مإ قب البلدية وباعتماد املبلغ الدنى أي حدود
 0,150دينار عإ املتر املربع في اليوع .علما أن املبلغ املحيسب مإ قب الدا رة لم يت مإ املساحات املستغلة مإ قب املقاهي والكشاك.
 4تم احيسا املبلغ املستوجب باحيسا متر مربع واحد عإ ة الغتة وباعتماد املبلغ الدنى املحدد بالقرار البلدي أي في حدود  100دينار سنويا عإ املتر املربع
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استغ ل الطاقة ال با ية املتاحة لعا وذلك بإحكاع عمليات جرد وإح ا مختلو أصناي املعاليم وتحس ن
مردود االستخ ص.
ت -التصرف في األمالك البلدية
لوحظ مإ ل غحص دغتر الم ك العقارية البلدية ال اصة عدع حرص البلدية علا حماية أم كعا
العقارية وئل يلعا وذلك غا ملقت يات منشور وزير الدا لية عدد  37بتاريخ  6جويلية  1998حول تحديد
ّ
واستق ا امللك البلدي وئل يل ويتعلق المر ببعض العقارات البلدية والبالغ عددها  24مإ جملة  48عقارا
ق ا غاية موفا  2017وم ها علا س ي امل ال ّ
مقر ق ر البلدية واملستودع البلدي واملح ت التجارية املسوغة .ومإ
ّ
ق ن الت ّري علا ه ا النحو أن ّ
قمكانية الشغب مإ يري الغ ر
سعرة انتفاع البلدية بالعقارات امل ةورة ق ا
ل لك تدعا البلدية ق ا اإلسراع في القياع باإلجرا ات ال رورية ليل ي أم كعا العقارية بما ي مإ لعا الحماية
القانونية ال زمة.
ولوحظ عدع الحرص علا اتخاذ اإلجرا ات ال زمة ضد املتلدديإ في ص معينات كرا مح ت تجارية.
وفي ه ا ال دد ،بلغت بقايا االستخ ص بتاريخ  31دسسمتر  2016عنوان معينات كرا مح ت تجارية ل ملة
 134ميسوغا حوا ي  275,402أ.د م ها  201,855أ.د تتعلق عدد  117ميسوغا  5لم يتم اتخاذ أي قجرا في ق نهم
(توجي تن ي أو رغع ق ية) ،وذلك رغم ّأن ديونهم ئعلقت عدع ص معينات كرا ملدة تتراوح ب ن قعر و 3
سنوات حسب قا مات بقايا االستخ ص ق ا غاية  31دسسمتر  2017ال اصة بمدا ي كرا عقارات معدة
لنشاو تجاري.
وعم بمقت يات الفقرة الو ا مإ الف  36مكرر مإ مجلة املحاسبة العمومية الت تنص علا قابلية
الديون العمومية للتقادع بمض مس سنوات ابتدا مإ عرة جانفي للسنة املوالية للسنة الت أصبحت
مستوجبة للدغع  ،تب ن مإ ل غحص قا مات بقايا االستخ ص ق ا غاية  31دسسمتر  2017ال اصة بمدا ي
ققغال امللك العمومي البلدي واستل اع املراغق العمومية غي ئل ي ديونا جملية بقيمة  298,006أ.د تتعلق
سبع مستل م ن للمراغق العمومية مستوجبة ل الفترة املمتدة مإ سنة  2001ق ا سنة  2004لم ئشملعا
أعمال قايعة للتقادع ق ا موفا  2017بما سعرضعا للسقوو بالتقادع.
الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
 -1التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت نفقات العنوان الول  5.938.891,253دينار سنة  2017م ها  % 58,53نفقات ت ج ر عمومي
و % 32,36نفقات وسا امل ال .
ّأما نفقات العنوان ال اني غقد بلغت  1.279.407,983دينار ل نفس السنة م ها  % 73,79ئعلقت
باالسي مارات املباقرة و % 26,21نفقات ئسديد أص الديإ .ولم تتمكإ البلدية مإ استه ك االعتمادات املحالة
والبالغة  159.908,541دينار.
 5تم است دار  17بطاقة قل اع غقط سنة  2017ضد املتلدديإ في ال ص
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ويترز ال دول املوا ي النفقات املنج ة مقارنة بالتقديرات بالنسبة للعنوان ن الول وال اني.
املبلغ بالدينار

البيان
نفقات العنوان األول
التقديرات
اإلنجازات
نسبة اإلنجاز()%
نفقات العنوان الثاني
التقديرات
اإلنجازات
نسبة اإلنجاز()%

7.000.000,000
5.938.891,253
84,840
5.038.938,189
1.279.407,983
25,390

ّ
 -2املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول
لوحظ عدع تقدير البلدية لحاجيالها بالدقة ال زمة حيث تم ترسيم اعتمادات بامل زانية عنوان عض
الفقرات علا غرار اقتنا أثاث للم ال اإلدارية وقرا العقاق ر وتنظيو املدينة عإ يريق املناولة وكرا
املعدات واملساهمة عنوان التنفي والتعاون مع ال امعة الوينية للمدن التونسية ومتخلدات تجاه الشركة
الوينية لتوزيع البترول دون أن يتم استه ك االعتمادات امل ةورة.
كما تم الوقوي علا تحوي اعتمادات بال يادة عنوان عض غقرات العنوان الول علا غرار متخلدات
تجاه الشركة الوينية الستغ ل وتوزيع املياه واالعتنا بالتنوير العمومي دون أن يتم استه ك االعتمادات
املحولة.
و ّ
نص الف  31مإ القانون عدد  35لسنة  1975املؤرخ في  14ماي  1975املتعلق بالقانون الساس
مل زانية ال ماعات املحلية كما تم تنقيح وإتمام بالن وص ال حقة علا أن يح ّ ر علا صمري صري م زانيات
ة للت ري في النفقات عند تنفي امل زانية استعمال
ال ماعات املحلية امل ع ة باملنظومة املعلوماتية امل
أذون التزود اليدوية  ،غ ر ّأن البلدية تولت قصدار أذون ت ود مإ منظومة أد علا س ي اليسوية عد
الح ول علا الفوات ر املتعلقة بها .ويعتتر استعمال أذون التزود اليدوية ط ت ري علا معةى الفقرة ال انية
مإ الف  30مإ القانون الساس عدد  35لسنة  1975صنو ال كر.
و غا ملقت يات الف  90مإ مجلة املحاسبة العمومية ال ي ي ّ
نص عل ا أن ال يج وز عق د م اريو
ّ
عادي ة لس نة مالي ة م ا ع د  15دسس متر م إ نف س الس نة قال عن د ال رورة الواج ب قثباله ا وللف  15م إ الم ر
ع دد  2878لس نة  2012امل ؤرخ ف ي  19ن وغمتر  2012واملتعل ق بمراقب ة امل اريو العم ومي ال ي ن ص عل ا أن
ينته أج الت ق ر عل ا التعع دات بامل اريو ف ي  15دسس متر بالنس بة للم اريو العادي ة قال عن د ال رورة
الواجب قثبالها  ،تولت البلدي ة يل ب التعع د ب بعض النفق ات ع د الت اريخ امل ةور .وئعل ق الم ر بيس عة اقتراح ات
ئعع د بنفق ات بمبل غ جمل ي ق دره  12.818,549دين ار .وب ّررت البلدي ة ذل ك باض طرارها قع ادة ع رة ع ض
اقتراحات التععد علا أنظار مراقب امل اريو عد أن ُعرضت علي سابقا وقملتها م حظات أو رغض .
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وتب ن عدع حرص البلدية علا قلغا التععدات بخ وص النفقات الت لم يتم قصدار أوامر صري في
ق نها وذلك غا للف  14مإ المر عدد  2878لسنة  2012املؤرخ في  19نوغمتر  2012املتعلق بمراقبة
امل اريو العمومية ال ي ّ
نص علا أن قذا يرأت زيادة أو نق ان علا نفقة وقع التععد بها مإ قب  ،غإن يقع
قما اقتراح ئععد تكميلي أو اقتراح تنقيص في املبلغ املعة ثم يتم عرض علا ت ق رة م ال مراقبة امل اريو
العمومية مرغقا بكام املؤيدات واملراجع ال زمة  .ونتو عإ ذلك عدع تطابق ب ن املبالغ املتععد بها واملبالغ
امل ذون ب رغعا بخ وص عض بنود النفقات .وبلغ الفارح بخ وص نفقات العنوان الول مبلغا قدره
 73.627,702دينار .ومإ ق ن الت ري علا ه ا النحو أن ال سسمح مل ال مراقبة امل اريو العمومية بتحي ن
حسابية البلدية وأن ال ي مإ تطابق الحسابيات الت يمسكعا صمر ال ري وم تحة مراقبة امل اريو العمومية
وقابض البلدية.
و غا للف ل ن الول وال اني مإ القانون الساس مل زانية ال ماعات املحلية عدد  35لسنة  1975املؤرخ في
 14ماي  1975كما تم تنقيح وإتمام بالن وص ال حقة والف ال الث مإ مجلة املحاسبة العمومية ،تب ن
ّ
عدع احتراع بلدية باجة ملبدأ سنوية امل زانية حيث تولت بلدية باجة ت دية نفقات ل سنة  2017ئعلقت بديون
راجعة لسنة  2016وما قبلعا .ويترتب عإ ذلك ت قي م زانية السنة امل ةورة بديون راجعة للسنوات الت سبقتها
قضاغة ق ا الت ر في ص امل وديإ وعدع دغع مستحقالهم في اآلجال القانونية .وفي ه ا امل ال بلغت مخلفات
الديون املنزلة بالفقرة عدد  80مإ الف  02.201املدرج بالعنوان الول والت تم صعا مإ م زانية سنة 2017
ما قدره  262.616,822دينار أي ما سعادل  % 4,5مإ نفقات العنوان الول موزعة بحسا علا التوا ي
 148.603,149دينارا تجاه الشركة التونسية للكعربا والغاز و 53.235,700دينار تجاه الشركة الوينية
ل ستغ ل وتوزيع املياه و 6.458,866دينار تجاه الديوان الوية الت االت تونس و 45.494,912دينار تجاه
الوةالة الوينية للت ري في النفايات و  6.806,622دينار تجاه مؤسسات عمومية أ ر و 2.017,573دينار تجاه
ال واص.
و ّ
نص الف  12مإ المر عدد  2878لسنة  2012املؤرخ في  19نوغمتر  2012واملتعلق بمراقبة امل اريو
العمومية علا أن تخ ع وجوبا لت ق رة م ال مراقبة امل اريو العمومية بواسطة التععد اإلجما ي نفقات
التد العمومي في املياديإ االقت ادية واالجتماعية وال قاغية والدولية ،قال أن بلدية باجة تولت علا س ي
امل ال قنجاز ما ال يق عإ  4ئععدات غردية محملة علا بند التد ت لفا دة ال معيات الرياضية.
وتدعا البلدية ق ا االلتزاع مستقب بمقت يات المر امل ةور واعتماد يريقة التععد اإلجما ي بالنسبة لع ا
ال نو مإ النفقات ملا يييح ذلك مإ مرونة في الت ري ومإ ا ت ار في اآلجال واإلجرا ات في تنفي النفقات
العمومية.
ونص الف  6مإ المر  2509لسنة  1998املؤرخ في  18دسسمتر  1998واملتعلق ب بط النظاع الساس
ال اص سلك عملة الدولة وال ماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات ال بغة اإلدارية علا أن تمنح اإلدارة
لعملتها لبا الشغ في غرة ماي مإ ة عاع قال أن البلدية لم تحترع اآلجال امل ةورة ولم تتول قصدار اإلذن
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بالتزود قال بتاريخ  21جوان  .2016علما أن تم است ع لبا
الت ر في تمتيع عملة البلدية باللبا امل ةور بلغت  5أقعر.

الشغ بتاريخ  16أكتوبر  2017مما يجع غترة

و غا ملنشور ر يس الحكومة عدد  6املؤرخ في  19جانفي  2005حول م يد قحكاع الت ري في السيارات
اإلدارية ونفقات املحروقات ال ي نص علا ضرورة قعداد جداول قعرية ملتا عة استه ك الوقود ،لم تتول البلدية
ال داول املطلوبة ملتا عة االسته ك الشعري للوقود مإ قب السيارات اإلدارية.
 -3املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني
ة لنفقات العنوان ال اني حيث لم تتجاوز نسبة اإلنجاز
لوحظ ضعو استه ك االعتمادات امل
بخ وص النفقات امل ةورة  % 28,56ل ت ري  .2017ويعود ذلك أساسا ق ا عدع تمكإ البلدية مإ
استه ك االعتمادات املحالة وإ ا ضعو نسبة استه ك اعتمادات االسي مارات املباقرة املرسمة بم زانية البلدية
ل ت ري  2017والت لم تتجاوز  . % 20,78ويترز ال دول املوا ي نسب استه ك اعتمادات العنوان ال اني
ل سنة : 2017
القسم

االعتمادات النهائية بالدينار املصاريف املأمور بها بالدينار نسبة االستهالك )(%

البيان

6

االسي مارات املباقرة

4.543.529,648

944.113,039

20,78

10

ئسديد أص الديإ

335.500,000

335.294,944

99,94

11

النفقات املسددة مإ االعتمادات املحالة 159.908,541

159.908,541

0

1.439.316,524

28,56

5.038.938,189

املجموع

وساهم في ضعو استه ك اعتمادات االسي مارات املباقرة عدع قنجاز البلدية أي نفقة عنوان عض
بنود قسم االسي مارات املباقرة ل سنة  2017رغم رصد اعتمادات في الغرة وذلك علا غرار دراسة أم لة
التهياة العمرانية ودراسة مخططات املرور ودراسات االع مية واقتنا أراض واإلنارة العمومية واملساحات
ال را ومدا املدن وبنا ولهياة التجع زات ال ماعية لل قاغة والشبا ويترز ذلك مإ ل ال دول املوا ي:

01 06.600

دراسة أم لة التهياة العمرانية

االعتمادات النهائية
بالدينار
50.000,000

املصاريف املأمور
بها بالدينار
0

نسبة االستهالك
)(%
0

02 06.600

دراسة مخططات املرور

10.248,000

0

0

03 06.600

دراسات االع مية

5.000,000

0

0

- 06.601

اقتنا أراض

01 06.610

اإلنارة العمومية

60.000,000
000
448.000,000

0

0

0

0

02 06.610

ترك ز معدالت ال غط

2.687,077

0

0

30.000,000

0

0

246.985,000

0

0

الفصل

البيان

الفقرة

را

04 06.615

لهياة املساحات ال

- 06.616

بنا ولهياة التجع زات ال ماعية
الرياضية
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