الغرفة الجهوية بجندوبة

التقرير النهائي المتعلق بالرق ابة المالية على بلدية بوسالم
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
ّ
(تصرف )2017
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بلدية بوسالم
ّ
أحدثت بلدية بوسالم في ما يلي (البلدية) بمقتض ى األمر املؤرخ في  25جويلية 1905واملتعلق بإحداث بلدية
بوسالم وتبلغ مساحتها حوالي  320كمّ 2
.وتمبمقتض ى األمر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود
الترابية لبعض البلدياتّ ،
ضم  10عمادات للمنطقة البلدية ببوسالم ليبلغ عدد سكانها حوالي  44ألف نسمة وذلك
حسب التنظيم البلدي الجديد ّ
املعد من قبل وزارة الشؤون املحلية في ماي  .2016وبلغت موارد العنوان ّ
األول
للبلدية خالل سنة  2017ما جملته  2.983.344,051دينار في حين بلغت نفقات العنوان األول2.444.534,913
دينارّ .أما موارد العنوان الثاني فقد بلغت  1.050.648,771دينار مقابل 510.228,556دينار تمثل نفقات نفس
العنوان.
وقد تولت دائرة املحاسب ب ب بببات في نطامل اللب ب ب ببالحيات امل ّولة ل ا بالقانون عدد  8لسب ب ب ببنة  1968املؤرخ في 8
مببار  1968واملتعلق بتنظيم ببا وفي ارببار اتفبباقيببة القر امل رمببة بين الببدولببة التونس ب ب ب بيببة والبنببك الببدولي ل نش ب ب ب ببا
والتعمير والتي تهدف الى تمويل "برنامج التنمية الحضب ب ب ببرية والحوكمة املحلية "انجاز رقابة مالية على حس ب ب ب ببابات
بلدية بوسببالم بالنسبببة الى سببنة  2017قلببد التحقق من احكاإ اعداد الحسبباا املالية و ب ّبحة البيانات امل ب ّبجلة
قيته ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد املتاحة ل ا وش ب ب ّ
به ومل ب ببدا ّ
برعية تفدية نفقاتها وكذلك قل ب ببد متا عة
تنفيذ البلدية لتوصيات الدائرة الواردة في تقريرها املتعلق بالرقابة املالية على البلدية عنوان سنة .2015
وتم تقديم الحساا املالي لسنة  2017والوثائق املدعمة له الى كتابة الغرفة الج وية لدائرة املحاسبات
بجندوبة بتاريخ 24جويلية  2018أي قبل  31جويلية  2018وهو التاريخ األقص ى لتقديم الحسابات الى الدائرة
حسب الفلل  11من األمر عدد  218لسنة  1971املؤرخ في  29ماي  1971املتعلق سير دائرة املحاسبات .وتوفرت
بالحساا املالي املذكور شروط التهيئة املتمثلة في حة تسمية املركز املحاسبي والرمز اإلعالمي وسنة التلرف
وتقديم وثيقة حساا أصلية وتضمن ختم وإمضا املحاسب وآمر اللرف ووجود تفشيرة الج ة املكلفة بتهيئة
الحساا وتفشيرة سلطة اإلشراف وعدإ انقطاع فترات تلرف املحاسبين املتعاقبين على املركز املحاسبي وعدإ
وجود تشطيبات ومخرجات غير ملادمل عليها.
وقد شببملت األعمال الرقابية فح

الحسبباا املالي املذكور ومسببتندات اللببرف املودعة لدى كتابة الدائرة

فض ببال عن اس ببتغالل املعطيات الواردة بااس ببتليان املوجه للبلدية واألعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى مل ببال
البلدية واملركز املحاسبي ال ّ
اص بها.
ّ
وأسب ب ب ببفرت متا عة تنفيذ البلدية لتوصب ب ب ببيات الدائرة الواردة في تقريرها املتعلق بالرقابة املالية على البلدية
ّ
عنوان سنة  2015من الوقوف على تجاوز اإلخالل املتعلق بتجميد نسبة الزيادة املوظفة على املحالت املسوغة.
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وباستثنا ما يتعلق ببقايا ااستخالص أفضت األعمال الرقابية الى عدإ وجود اخالات جوهرية في عمليات
القبض والل ببرف عنوان الس ببنة املالية  2017من ش ببفنها أن ّ
تمس بمل ببداقية البيانات املض ببمنة بالحس بباا املالي.
ّ
ّ
البلدية والقابض توليا
كما ّأنها خللببت الى الوقوف على مالحظات تعلقت بتعبئة املوارد وبتنفيذ النفقات.علما ّأن

ّ
األولية التي ّ
الرد على املالحظات ّ
تم توجيه ا اليهما في الغر .
الجزء األول  :الرقابة على املوارد
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تحليل املوارد
بلغت موارد العنوان ّ
األول للبلدية خالل سنة  2017ما جملته  2.983.344,051دينار .وهي ّ
تتكون من

املداخيل الجبائية ااعتيادية واملداخيل الغير الجبائية ااعتيادية.
ّ
ّ
وبخلوص املداخيل الجبائية ااعتيادية فهي تتفتى من املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة وعلى
اشغال امللك العمومي البلدي واستلزاإ املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخ

اإلدارية واملعاليم مقابل

اسدا خدمات .وبلغت هذه املداخيل في سنة  2017ما جملته  1.476.655 ,125دينار .وي رز الجدول املوالي توزيع
هذه املداخيل:
املبلغ(د)

أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية

النسبة %

ّ
املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة

588 936,485

39,88

مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي واستلزاإ املرافق العمومية فيه

655 225,918

44,37

232 492,722

15,74

1 476 655,125

100

مداخيل املوجبات والرخ

اإلدارية ومعاليم مقابل اسدا خدمات
املجم ـ ــوع

ّ
تمثل "مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي واستلزاإ املرافق العمومية فيه" ّ
أهم عناصر املداخيل
و
الجبائية ااعتيادية في سنة  .2017وي رز الجدول املوالي مختلف ّ
مكونات هذه املداخيل ونسبها:
املبلغ(د)

أصناف املداخيل
مداخيل األسوامل املستلزمة
املداخيل األخرى املتفتية من لزمة امللك البلدي ومن ااستغالل املباشر لألسوامل ومن
ااستغالل املباشر للملك العمومي
املجم ـ ــوع

النسبة %

524 850,000

80,10

130 375,918

19,90

655 225,918

100

وتمثل مداخيل األسوامل املستلزمة أهم مورد بالنسبة الى البلدية حيث تم تحليل  524.850 ,000د في
ّ
سنة  2017أي ما يمثل  %80,10من جملة معاليم اللنف املذكور سابقا.
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ّ
وفيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية ااعتيادية فقد بلغت في سنة  2017ما قيمته  1.506.688,926دينار.

ّ
وتتوزع هذه املوارد بين "مداخيل أمالك البلدية ااعتيادية" التي بلغت  140.223,910دينار و"املداخيل املالية
ااعتيادية" التي بلغت 1.366.465,016دينار.وتتفتى املداخيل املالية ااعتيادية "أساسا من املناا من املال املشترك
للجماعات املحلية الذي كان في حدود1.033.090,000دينار ومنح مساهمات من الدولة مخللة للتسيير بمبلغ
جملي في حدود  226.910,271دينار.
وبلغت جملة مقابيض العنوان األول املنجزة  2.983.344,051دينار من جملة 4.419.283.689
ديناربعنوان املبالغ الواجب استخالص ا أي بنسبة استخالص في حدود  .% 67,51وتجدر اإلشارة الى تواضع نسب
ااستخالص املنجزة عنوان املعلوإ على العقارات املبنية واملعلوإ على األراض ي غير املبنية البالغة على التوالي
 %9,74و.%9,15
وي رز الجدول املوالي تفاصيل نسب ااستخالص آنفة الذكر:
أصناف املداخيل
املعلوإ على العقارات املبنية
املعلوإ على األراض ي غير املبنية
املقابيض ااعتيادية للمعلوإ على
املؤسسات
معاليم أخرى
مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي
واستلزاإ املرافق العمومية فيه
اإلدارية
مداخيل املوجبات والرخ
ومعاليم مقابل اسدا خدمات
املداخيل الجبائية ااعتيادية األخرى
مداخيل أمالك البلدية ااعتيادية
املداخيل املالية ااعتيادية
مداخيل العنوان األول

املبالغ الواجب استخالصها
(بالدينار)
1 026 182,708
87 237,223

املقابيض املنجزة (بالدينار)

نسبة االنجاز((%

99 988,325
7 979,482

9,74
9,15

439 846,772

439 846,772

100

41 121,906

41 121,906

100

694 263,920

655 225,918

94,38

232 492,722

232 492,722

100

44 898,260
486 690,260
918,5491 366
689,2834 419

140 223,910
1 366 465,016
2 983 344,051

0
28,81
99,99
67,51

وبلغ مؤشر ااستقالل املالي 1للبلدية  %57,76خالل سنة  2017وهو دون الحد األدنى ملؤشر ااستقاللية
املالية ّ
املقدر بنسبة  %70حسب صندومل القرو ومساعدة الجماعات املحلية.
كما بلغ مجموع ديون البلدية  1.460.952,902دينار في موفى سنة  2017مقابل 2.983.344,051دينار
كموارد العنوان األول أي بنسبة تداين بلغت حوالي  % 49وهي نسبة لئن ارتفعت بلفة ملحوظة مقارنة سنة
ّ
بالحد األقص ى الذي تولى صندومل القرو
 2016حيث كانت في حدود  % 7,68فإنها تبقى منخفضة مقارنة
 1املوارد الذاتية  /موارد العنوان األول = (موارد العنوان األول – املناا من املال املشترك – منح ومساهمات الدولة في التسيير) /موارد العنوان األول.
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ّ
ومساعدة الجماعات املحلية 2ضبطه في حدود  .% 100وتجدر اإلشارة الى أنه تم سنة  2018الشروع في تنفيذ
توصيات املجلس الوزاري املضيق بتاريخ  30أكتوبر  2017وكذلك منشور وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد 4
بتاريخ  5ديسم ر  ،2017واملتمثلة في تحمل الدولة لديون البلدية تجاه املؤسسات العمومية عنوان سنة  2016وما
قبل ا بلفة كلية.
وبلغت موارد العنوان الثاني  1.050.648,771دينار وتتوزع هذه املوارد بحساا  % 97,85عنوان املوارد
الذاتية وامل ّ
للة للتنمية و % 2,15عنوان املوارد املتفتية من ااعتمادات املحالة.
ّ
ويبين الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني:

الجزء
ّ
املوارد الذاتية وامل للة للتنمية
موارد ااقترا
املوارد املتفتية من ااعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني

النسبة ()%
97,85
0,00
2,15
100

املبلغ (بالدينار)
1 028 055,214
0
22 593,557
1 050 648,771

الرقابة على تحصيل املوارد البلدية
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لوحظ تفخير في تثقيل جداول تحليل املعلوإ على العقارات املبنية واملعلوإ على األراض ي غير املبنية وذلك
خالفا ملقتضب ب ببيات الفلب ب ببلين األول و 30من مجلة الجباية املحلية اللذان ن ّ
ل ب ب با على ضب ب ببرورة انجاز عملية التثقيل
ّ
بتاريخ غرة جانفي من ّ
كل سنة حيث لم يتم تثقيل الجداول املذكورة اا بتفخير هاإ في حدود على التوالي  389يوما
و  438يوما .وي رز ذلك من خالل الجدول املوالي:
الجدول
جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية
جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غيراملبنية

تاريخ إعداد الجدول من تاريخ اإلرسال إلى
أمانة املال
قبل البلدية
الجهوية
()1
 16جانفي 2018
15جانفي 2018
 27فيفري 2018
 26ديسم ر2017

تاريخ تثقيل
جدول التحصيل
()2
 25جانفي 2018
 15مار 2018

التأخيرمقارنة بأجل
 1جانفي 2017
بحساب اليوم
389
438

ّ
ّ
ّ
"التلرف في
البلدية ذلك بإعادة ت جيل املعطيات التي أدرجت في البداية بتطبيقة "جباية" بتطبيقة
وبررت
ّ
ّ
اللشرية في اتماإ ّ
عملية التحليل للمعطيات.
اللشرية" وبنق العناصر
املوارد
ونتج عن التفخير ال اإ في تثقيل جدول تحليل املعلوإ على العقارات املبنية عدإ امكانية اجرا أعمال التتبع
بخلوص الفلول املثقلة بالجدول املذكور خالل سنة  .2017وتدعى البلدية الى مزيد العمل على تقلي
تثقيل جداول تحليل املعلوإ على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع ّ
كل من القباضة البلدية وأمانة املال

آجال

الج وية بجندوبة.
 2تقرير معد من قبل اللندومل املذكور حول منهجية اإلعداد املالي للمخطط ااستثمار البلدي التشاركي.
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ويقتض ب ي ضببمان شببفافية الحسبباا املالي اعداد جداول تحلببيل تيميلية بخلببوص العقارات غير املرسببمة
وإحالتها الى القابض حتى يتس ب ى له ادراا املعاليم املحلببلة عن رريق أذون وقتية ضببمن امليةانية خالل نفس سببنة
اس ببتخالصب ب ا ،غير ّأن البلدية لم تتول خالل س ببنة  2017اعداد جداول التحل ببيل التيميلية املذكورة وإحالتها الى
القابض .ونتج عن ذلك ادراا خارا امليةانية ملعاليم مس ب ب ببتخلل ب ب ببة خالل س ب ب ببنة  2017عن رريق أذون وقتية بمبلغ
 38.266,916دينار دون تطبيق ا بميةانية نفس السنة.
كما لوحظ عدإ دقة البيانات املدرجة بجداول تحل ب ب ببيل املعلوإ على األراض ب ب ب ي غير املبنيةّ .
ويتبين ذلك من
خالل ادراا التوظيفات عنوان األراض ب ب ب ي غير املبنية بجداول تحلب ب ببيل املعلوإ حسب ب ببب عنوان األر عوضب ب ببا عن
عنوان مراس ب ب ببلة املطالب باألدا وذلك خالفا ملنش ب ب ببور وزير الداخلية عدد  19بتاريخ  28مار  2002حول تنمية
ّ
املوارد البلدية الذي حث على التنل ببي ض ببمن جداول تحل ببيل املعاليم على البيانات التي من ش ببفنها أن تس بباعد
على سير ااستخالص.
كما لم تتول البلدية ابراإ اتفاقيات لرفع الفضالت غير املنةلية بمقابل خالل سنة  2017سوى مع 5
مؤسسات من جملة  16مؤسسة ومحل خاضعة ملعلوإ مقابل رفع الفواضل املتفتية من نشاط املحالت التجارية
واللناعية أو امل نية وذلك خالفا ملقتضيات الفلل  93من مجلة الجباية املحلية .وساهم ذلك في عدإ استخالص
أي مبلغ عنوان معلوإ رفع الفضالت املتفتية من األنشطة املذكورة.
وأوصت الدائرة في تقريرها حول الرقابة املالية لسنة  2015بضرورة ررح مبلغ  17.759,537دينار عنوان
ّ
محالت ّ
تجارية كائنة بالسومل اليومية األولى والثانية وبسومل الجملة وأخرى مختلفة تم تثقيل ا بلفة
معاليم كرا
ّ
ّ
ميررة خالل الفترة من  2006الى  .2015وأفادت البلدية في ّردها على التقرير املذكور على أنه ّتمت املوافقة من قبل
مجلس النيابة ال لوصية خالل دورة نوفم ر  2016على ررح مبلغ قدره  13 993,797دينار متعلق بالفترة -2006
 2009وأضافت بفنه سيتم خالل سنة  2017ررح مبلغ  3.765,740دينار املتبقي واملتعلق بالفترة ،2015-2010
غير ّأن البلدية لم تتول سنة  2017ررح سوى مبلغ  13.993,797دينار.
الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
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التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت نفقات العنوان األول  2.444.534,913دينار سنة  2017منها  % 59,05نفقات تفجير عمومي و34,33

 %نفقات وسائل امللال .
ّأما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  490.235,928دينار خالل نفس السنة منها  %75.11تعلقت
بااستثمارات املباشرة.
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وي رز الجدول املوالي النفقات املنجزة مقارنة بالتقديرات بالنسبة للعنوانين األول والثاني.
املبلغ بالدينار

البيان
نفقات العنوان األول
التقديرات

2 732 155,233

اإلنجازات

2 444 534,913

نسبة اإلنجاز()%

89,47
نفقات العنوان الثاني

التقديرات

1 045 055,214

اإلنجازات

490 235,928

نسبة اإلنجاز()%

46,91

ّ
املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول
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خالفا ملقتضيات الفلل  90من مجلة املحاسبة العمومية الذي ين ّ على أنه "ا يجوز عقد ملاريف
ّ
عادية لسنة مالية ما عد  15ديسم ر من نفس السنة اا عند الضرورة الواجب اثباتها" وللفلل  15من األمر عدد
 2878لسنة  2012آنف الذكر الذي ن

على أن "ينتهي أجل التفشير على التع دات بامللاريف في  15ديسم ر

بالنسبة للملاريف العادية اا عند الضرورة الواجب اثباتها "تولت البلدية التع د ببعض النفقات عد تاريخ 15
ديسم ر.

البلدية ذلك بضغط العمل ّ
ّ
ّ
وأنها سوف تعمل على تالفي هذا اإلخالل خالل سنة .2019
وبررت
ولوحظ عدإ حرص البلدية على الحلول على تفشيرة مراقب امللاريف العمومية بلفة مسبقة عند

عقد عض النفقات وذلك خالفا ملقتضيات الفلل  269من مجلة املحاسبة والفلل  2من األمر عدد  2878لسنة
 2012آنف الذكرّ .
ويتبين ذلك من خالل الحلول على التفشيرة املذكورة أحيانا عد ورود الفواتير املتعلقة بانجاز
األشغال املعنية.
كما لوحظ ّأن البلدية لم تحرص على احتراإ آجال دفع املبالغ املستحقة عنوان استهالك املا والي ربا
وااتلاات املحددة من قبل املزودين بالفواتير املوج ة في الغر الى البلدية .وقد تراوح التفخير امل جل في هذا
الشفن بين  100و 340يوما.
ّ
البلدية ذلك عدإ توفر السيولة ّ
ّ
وأنها سوف تعمل على تالفي هذا التفخير خالل سنة .2019
وقد ّبررت
وتدعى البلدية الى مزيد الحرص على تسديد نفقاتها في اآلجال.
ون

الفلل  6من األمر  2509لسنة  1998املؤرخ في  18ديسم ر  1998واملتعلق بضبط النظاإ األساس ي

ال اص سلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات اللبغة اإلدارية على أن تمنح اإلدارة
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ّ
اا أن البلدية لم تحرص على ذلك .حيث ّ
تم ت جيل تفخيرا في تمتيع
لعملتها لبا الشغل في غرة ماي من كل عاإ،
عملة البلدية باللبا املذكور يلل الى أكثر من  6أش ر.
وتدعى البلدية الى الحرص على تمتيع عملتها بلبا الشغل في اآلجال القانونية بما يضمن جانبي الوقاية والسالمة
ّ
البلدية ّأنها سوف تعمل على احتراإ أجال تقديم لبا الشغل.
امل نية .وأفادت
على البيانات املتعلقة بالسيارات واملعدات التي يتم

وتقتض ي قواعد حسن التلرف ضرورة التنلي
ّ
اصالح ا بفذون التةود والفواتير ال اصة بها ،اا ّأن البلدية لم تحرص أحيانا على ادراا األرقاإ اإلدارية لوسائل
النقل املعنية بالفواتير عند اصالح ا أو صيانتها.
وجا في ّرد البلدية ّأنها سوف تعمل مستقبال على ادراا األرقاإ اإلدارية لوسائل النقل املعنية بالفواتير عند
اصالح ا أو صيانتها.
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املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني
لم تتجاوز نسبة استهالك اعتمادات العنوان الثاني  % 48حيث بلغت جملة النفقات املفذون بلرف ا

 510.228,556دينار خالل سنة  2017من جملة اعتمادات مرسمة في حدود  1.067.648,771دينار.
وتولت البلدية ابراإ صفقة تتعلق بتهيئة وتعبيد الطرقات بتاريخ  03جويلية  2017بمبلغ جملي
قدره 245.740,900دينار .ولم تتول البلدية عمال بمقتضيات الفلل  73من األمر عدد  1039لسنة ّ 2014
املؤرخ
ّ
ّ
املتحلل على
في  13مار  2014واملتعلق بتنظيم اللفقات العمومية نشر نتائج الدعوة الى املنافسة واسم
اللفقة على موقع الواا ال اص باللفقات العمومية التا ع لل يئة العليا للطلب العمومي.
وأفادت البلدية ّأنها ستعمل على تدارك هذا اإلخالل خالل سنة .2019
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