الغرفة الجهوية بجندوبة

التقريرالنهائي حول الرقابة املالية على بلدية مجازالباب
في إطاربرنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية
ّ
(تصرف )2017

بلدية جماز الباب
أحدثت بلدية مجاز الباب في ما يلي (البلدية) بمقتض ى المر العلي املؤرخ في  15نوفمبر  .1892وتم
بمقتض ى المر الحكومي عدد  602لسنة  2016املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات ،ضم 14
عمادة للمنطقة البلدية بمجاز الباب ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي  41.749نسمة ومساحة املنطقة
البلدية  460كم مربع وذلك حسب التنظيم البلدي الجديد املعد من قبل وزارة الشؤون املحلية في ماي
.2016
وتولت الدائرة في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية النظر في الوضعية املالية للبلدية
لسنة  2017والتحقق من مدى التزام البلدية بمختلف النصوص القانونية واإلجراءات الترتيبية بمناسبة
إحقاق مواردها وتنفيذ نفقاتها.
وتم تقديم الحساب املالي لسنة  2017والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة
املحاسبات بجندوبة بتاريخ  26جوان  2017أي قبل التاريخ القص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة املوافق
ليوم  31جويلية  2018املحدد بالفصل  11من المر عدد  218لسنة  1971املؤرخ في  29ماي  1971املتعلق
بسير دائرة املحاسبات .وتوفرت بالحساب املالي املذكور جميع شروط التهيئة املستوجبة واملتمثلة في صحة
تسمية املركز املحاسبي والرمز اإلعالمي وسنة التصرف وتقديم وثيقة حساب أصلية وتضمن ختم وإمضاء
املحاسب وآمر الصرف ووجود تأشيرة الجهة املكلفة بتهيئة الحساب وتأشيرة سلطة اإلشراف وعدم انقطاع
فترات تصرف املحسابين املتعاقبين على املركز املحاسبي وعدم وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق
عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة من طرف العوان املؤهلين لذلك مع وجود التأشيرات
الضرورية.
وشملت العمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة
فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب
بلديات" والعمال امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.
وباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالصات ،خلصت العمال الرقابية إلى عدم وجود اخالالت جوهرية
في عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية  2017من شأنها أن تمس بمصداقية البيانات املضمنة
بالحساب املالي للسنة املعنية .كما أنها أفضت إلى الوقوف على مالحظات تتعلق بتعبئة املوارد وبتنفيذ
النفقات .علما أن البلدية تولت الرد على التقرير الولي الذي تم توجيهها إليها الغرض.
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الجزء األول :الرقابة على املوارد
هيكلة املوارد
-1
أ -موارد العنوان األول
بلغت موارد العنوان الول للبلدية خالل سنة  2017ما جملته  3.023.130,515دينار .وهي تتكون
من املداخيل الجبائية االعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية.
وبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية فهي تتأتى أساسا من املعاليم املوظفة على العقارات
والنشطة ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومن مداخيل املوجبات
والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات .وبلغت هذه املداخيل في سنة  2017ما جملته
 1.912.010,619دينار .ويبرز الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل:
أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية
املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
املجم ـ ــوع

املبلغ بالدينار
1.143.920,533
423.170,086
344.920,000
1.912.010,619

النسبة %
59,83
22,13
18,04
100,00

وتمثل "املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة" أهم عناصر املداخيل الجبائية االعتيادية في سنة
 .2017ويبرز الجدول املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها:
املعاليم على العقارات واألنشطة
املعلوم على العقارات املبنية
املعلوم على الراض ي غير املبنية
املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية
املعلوم على النزل
معلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات
املجم ـ ــوع

املبلغ بالدينار
103.121,504
35.935,163
988.897,005
13.445,006
2.521,855
1.143.920,533

النسبة %
9,01
3,14
86,45
1,18
0,22
100,00

وتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية أهم
مورد بالنسبة لصنف املعاليم على املوظفة على العقارات والنشطة حيث تم تحصيل  988.897,005دينار
خالل سنة  2017أي ما يمثل نسبة  % 86,45من جملة مداخيل الصنف املذكور .أما املداخيل املتأتية من
املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على الراض ي غير املبنية ،فقد كانت على التوالي في حدود
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 103.121,504دينار و 35.935,163دينار أي ما يمثل تباعا  % 9,01و % 3,14من مجموع مداخيل الصنف
املذكور.
وفيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة  2017ما قيمته 1.111.119,896
دينار .وهي تتوزع بين "مداخيل امللك البلدي" التي بلغت  78.674,672دينار و"املداخيل املالية االعتيادية"
التي بلغت  1.032.445,224دينار .وتتأتى املداخيل املالية االعتيادية أساسا من املناب من املال املشترك
للجماعات املحلية الذي كان في حدود  987.004,000دينار ومنح ومساهمات من الدولة مخصصة للتسيير بمبلغ
في حدود  42.102,645دينار.

وبلغت جملة مقابيض العنوان الول املنجزة  3.022.740,515دينار من جملة 4.015.418,316
دينار بعنوان املبالغ الواجب استخالصها أي بنسبة استخالص في حدود  .% 75,28وتجدر اإلشارة إلى ضعف
نسب االستخالص املنجزة بعنوان مداخيل أمالك البلدية االعتيادية واملعاليم على العقارات والنشطة التي
كانت في حدود على التوالي % 13,59و.% 22,54
ويبرز الجدول املوالي تفاصيل نسب استخالص مختلف أصناف مداخيل العنوان الول:
املبالغ الواجب استخالصها
بالدينار()1

أصناف املداخيل

املقابيض املنجزة
بالدينار()2

النسبة
()%( )1(/)2

املعلوم على العقارات املبنية

457.477,994

103.121,504

22,54

املعلوم على الراض ي غير املبنية

95.476,094

35.935,163

37,64

معاليم أخرى

1.010.257,589

1.004.863,866

99,47

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

495.692,213

423.170,086

85,37

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

344.990,100

344.920,000

99,98

مداخيل أمالك البلدية االعتيادية

579.079,102

78.674,672

13,59

املداخيل املالية االعتيادية

1.032.445,224

1.032.445,224

100,00

مداخيل العنوان األول

4.015.418,316

3.023.130,515

75,29

وبلغ مؤشر االستقالل املالي 1للبلدية  % 65,95خالل سنة  2017وهو دون الحد الدنى ملؤشر
االستقاللية املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود .% 70
كما بلغ مجموع ديون البلدية  49.636,000دينار في موفى سنة  2017مقابل موارد للعنوان الول قدرها
 3.022.740,515دينار أي بنسبة تداين بلغت .% 1,64
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املوارد الذاتية  /موارد العنوان الول = (موارد العنوان الول – املناب من املال املشترك – منح ومساهمات الدولة في التسيير)  /موارد العنوان الول.
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ب -موارد العنوان الثاني
بلغت موارد العنوان الثاني خالل سنة  2017ما قدره  1.991.359,631دينار وتتوزع هذه املوارد
بحساب  % 98,02بعنوان املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية و % 0,97بعنوان موارد االقتراض و% 1,01
بعنوان املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة .ويبين الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني:
الجزء

النسبة ()%

املبلغ بالدينار

املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية

1.951.847,918

98,02

موارد االقتراض

19.323,000

0,97

املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

20.188,713

1,01

1.991.359,631

جملة موارد العنوان الثاني

100,00

ويالحظ في هذا الصدد عدم تمكن البلدية من استقطاب اهتمام السلط املركزية قصد رصد
اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع بنية أساسية واستثمارية باملنطقة البلدية.
تعبئة املوارد البلدية
-2
تم الوقوف على مالحظات تعلقت أساسا بتقدير املوارد وبإعداد جداول التحصيل وتثقيلها
وبتوظيف واستخالص املعاليم وبالتصرف في المالك البلدية.
أ -تقديراملوارد
تمكنت البلدية من تحقيق نسب هامة بلغت  % 96,87من تقديراتها النهائية ملوارد العنوان الول.
ويرجع ذلك أساسا إلى إدراج تقديرات منخفضة مقارنة بالطاقة الجبائية املتاحة لها .من ذلك لوحظ أن
تقديرات امليزانية بخصوص املعاليم على العقارات املبنية واملعايم على الراض ي غير املبنية التي كانت في
حدود على التوالي  135.000,000دينار و 40.000دينار لم تتجاوز على التوالي  % 30و % 42من املبالغ
الواجب استخالصها التي كانت في حدود على التوالي  457.477,994دينار و 95.476,094دينار.
وبخصوص العنوان الثاني لم تتوصل إلى إنجاز سوى  % 66,89من تقديراتها النهائية.
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ويبين الجدول املوالي نسبة إنجاز تقديرات موارد العنوانين الول والثاني من قبل البلدية خالل سنة :2017
البيان

اإلنجازات

التقديرات النهائية

نسبة اإلنجاز()%

مجموع موارد العنوان األول (د)

3.120.379,200

3.022.740,515

96,87

املعاليم املوظفة على العقارات والنشطة

1.126.000,000

1.143.920,533

101,59

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

494.000,000

422.780,086

85,58

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

432.135,000

344.920,000

79,82

املداخيل الجبائية االعتيادية الخرى

0,000

0,000

0,00

مداخيل أمالك البلدية االعتيادية

95.000,000

78.674,672

82,82

املداخيل املالية االعتيادية

973.244,200

1.032.445,224

106,08

مجموع موارد العنوان الثاني (د)

2.976.941,000

1.991.359,631

66,89

املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية

2.756.336,000

1.951.847,918

70,81

موارد االقتراض

200.416,000

19.323,000

9,64

املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

20.189,000

20.188,713

100,00

وجاء في رد البلدية أنها ستعمل "على ضبط تقديرات أكثر موضوعية".
ب -إعداد جداول التحصيل وتثقيلها
لئن تم التقليص في التأخير املسجل في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية والراض ي
غير املبنية الذي كان في حدود  75يوما خالل سنة  2015إلى  11يوم خالل سنة  2016وذلك مقارنة بتاريخ
غرة جانفي املنصوص عليه بالفصل الول من مجلة الجباية املحلية حيث تم تثقيل الجداول املذكورة بتاريخ
 12جانفي  ،2016فقد بلغ التأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية والراض ي غير
املبنية بعنوان سنة  2017ما قدره  33يوم مقارنة بتاريخ غرة جانفي  2017أي بتاريخ  3فيفري  .2017ويرجع
ذلك أساسا إلى عدم إرسال الجداول املذكورة إلى أمانة املال الجهوية بباجة حال االنتهاء من إعدادها حيث
لم يتم ذلك إال بعد انقضاء  26يوم .ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:
الجدول
جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية
جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غيراملبنية

تاريخ إعداد الجدول
من قبل البلدية ()1
2016/12/23
2016/12/23

تاريخ اإلرسال إلى
أمانة املال الجهوية
2017/01/26
2017/01/26

تاريخ تثقيل جدول
التحصيل ()2
2017/02/03
2017/02/03

التأخيرمقارنة بأجل 1
جانفي  2017بحساب اليوم
33
33

وتدعى البلدية إلى العمل على تقليص آجال التثقيل وإعداد جداول التحص ي ي ي يييل وإحالتها إلى مص ي ي ي ييالح أمانة
املال الجهوية بباجة في إبانها.

5

وبخصوص املعلوم الخاص باملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ،تبين عدم
إدراج ما ال يقل عن  1793مؤسسة ذات صبغة صناعية أو تجارية أو مهنية بجدول التحصيل املعد في
الغرض خالل سنة  2017وذلك من خالل مقارنة عدد املؤسسات املدرجة بالجدول املذكور مع قائمة
املؤسسات املنتصبة ببلدية عين دراهم حسب مكتب مراقبة الداءات بالجهة .2وتدعى البلدية إلى القيام
بالعمال املستوجبة لضبط املؤسسات املنتصبة باملجال الترابي البلدي وذلك بالتنسيق مع مصالح الجباية
قصد استغالل اإلمكانات املتاحة لها بخصوص تعبئة املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو املهنية على الوجه المثل .وجاء في رد البلدية أن ذلك راجع "للنقص في املوارد البشرية" وتعهدت
بتالفي هذا اإلخالل.
ت -توظيف واستخالص املعاليم
خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  2لسنة  2009املتعلقة بإجراءات استخالص الديون
العمومية الراجعة للدولة تبين أن القباضة البلدية تولت إعادة تبليغ إعالمات بخصوص بعض الفصول
املثقلة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية رغم أنه تم في مرحلة سابقة توجيه إعالمات ومحضر
تبليغ السند التنفيذي مع توجيه إنذار بالدفع بشأنها عوضا عن املرور إلى املرحلة املوالية من اإلجراءات
واملتمثلة في العقل.
وقد ساهمت النقائص املتعلقة بإدراج التوظيفات بجدول تحصيل املعلوم على الراض ي غير املبنية
حسب عنوان الرض عوضا عن عنوان مراسلة املطالب بالداء وبضعف عدد اإلعالمات املوجهة بخصوص
املعلوم على الراض ي غير املبنية في ضعف نسبة استخالص اليمعليوم املذكور والتي لم تتجاوز  % 37,64خالل
سنة  .2017كما لم تتجاوز نسبة استخالص اليمعليوم على العقارات املبنية  ،% 22,52ويعود ذلك أساسا
لعدم مواصلة إجراءات االستخالص الجبرية.
وتبين أن البلدية تواجه صعوبات حالت دون إعداد جدول املراقبة بين الحد الدنى للمعلوم واملبلغ
املستخلص بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية .ويعود ذلك إلى
عدم تولي القباضات املالية موافاة القباضة البلدية بالقائمات التفصيلية الشهرية لعمليات التحويل
الراجعة بالنظر للبلدية بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية مثلما
تنص على ذلك املذكرة العامة عدد  89بتاريخ  16نوفمبر  1998الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة
العمومية.
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تضمن جدول املراقبة  1.053مؤسسة وتضمن القائمة حسب مكتب مراقبة الداءات بمجاز الباب  2.846مؤسسة.
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كما أن البلدية لم تحرص على التنسيق مع القباضات املالية للحصول على هذه القائمات .وهو ما
لم يمكن من إجراء املقارنة بين الحد الدنى للمعلوم على املؤسسات واملبالغ املستخلصة بهدف تحديد
الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم الدنى املطلوب.
وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  16واملؤرخ في  2أكتوبر  2013املتعلق بتدعيم قدرات التصرف
للجماعات املحلية وذلك بإحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود
االستخالصات ،لم تحرص مصالح الجباية بالبلدية على ضبط قائمات تتضمن البيانات املتعلقة باملقاهي
واملطاعم والكشاك ومختلف املهن الخاضعة ملعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام كما أنها ال تمتلك
معطيات بخصوص املحالت التي تركز عالمات اشهارية بالواجهات.
ولم تقم البلدية بتطبيق مقتضيات منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  10املؤرخ في 6
فيفري  2004املتعلق بالبرامج الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة والذي ينص على "إتمام إحصاء املحالت
واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل وتعميم إبرام هذه االتفاقيات والحرص على
استخالص املعاليم" ،حيث لم يتم إبرام سوى اتفاقية واحدة منذ سنة  ( 2013مصنع "كوفيكاب" لصناعة
كابل السيارات) ويتم جمع ونقل الفضالت املتأتية من نشاط بقية املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو املهنية والتي يقدر عددها بحوالي  2687مؤسسة 3في إطار العمل البلدي املتعلق برفع الفضالت
املنزلية .ونتج عن ذلك ضعف املبلغ املستخلص بعنوان معلوم رفع الفضالت املتأتية من النشطة املذكورة
والذي لم يتجاوز  1.450,000دينار خالل سنة  2017تم استخالصها عن طريق أذون استخالص وقتية بما
أنه لم يتم مد القابض باالتفاقية املذكورة ليتسنى تثقيلها.
وتوص ي الدائرة باستكمال إحصاء جميع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية واملهنية
باملنطقة البلدية وتوظيف معاليم الرخص والخدمات املستوجبة ومنها اإلشغال الوقتي للطريق العام
واإلشهار ورفع الفضالت بمقابل تطبيقا ملنشور وزير الداخلية عدد  16واملؤرخ في  2أكتوبر  2013املتعلق
بتدعيم قدرات التصرف للجماعات املحلية البلديات على ضرورة تنمية مواردها الذاتية الجبائية وغير
الجبائية من خالل استغالل الطاقة الجبائية املتاحة لها وذلك بإحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف
أصناف املعاليم وتحسين مردود االستخالصات.
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تم احتساب عدد الشركات واملؤسسات التجارية والصناعية التي تم ضبطها من قبل مكتب مراقبة الداءات بمجاز الباب.
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ث -التصرف في األمالك البلدية
تبين من خالل فحص قائمات بقايا االستخالص بتاريخ  31ديسمبر  2017الخاصة بمداخيل كراء
عقارات معدة لنشاط تجاري ولنشاط منهي أن مستحقات البلدية بخصوص  67متسوغا بلغت
 272.478,458دينار منها  196.107,248دينار تتعلق بسنة  2014وما قبلها .ويفسر ذلك أساسا بعدم كما
لم تولي البلدية رفع دعاوى قضائية ضد املطالبين بالديون املذكورة والراجعة.
كما لم تتول مصالح البلدية خالل سنة  2017التنسيق مع القابض للقيام بإجراءات التتبع الجبرية
املستوجبة بخصوص املستغلين للمحالت البلدية واملتلددين في خالص معلوم الكراء وذلك خالفا ملقتضيات
املذكرة العامة عدد  33لسنة  2009حول تحسين مردود كراء العقارات الراجعة للجماعات املحلية التي
نصت عل ضرورة اتخاذ إجراء االستخالص الجبري لكل دين من الديون املتخلدة بهذا العنوان .وساهم عدم
الحرص على اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد املتلددين في خالص الديون التي يعود بعضها إلى سنة ،2000
في ارتفاع بقايا االستخالص املتعلقة بكراء املحالت املعدة لنشاط منهي حيث بلغت  227.895,792دينار في
موفى سنة .2017
وتدعى البلدية إلى التنسيق مع قابض البلدية قصد تكثيف أعمال التتبع خاصة الجبرية منها بما من
شأنه أن يمكن البلدية من الحصول على مستحقاتها بعنوان أكرية العقارات املعدة لنشطة تجارية أو مهنية
وبالتالي مزيد دعم مواردها.
الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
-1

التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت نفقات العنوان الول  2.245.996,913دينار خالل سنة  .2017وتمثل نفقات التأجير

العمومي ووسائل املصالح  % 69من مجموع نفقات العنوان الول ،واستأثرت نفقات التأجير بنسبة 64,52
 %ونفقات وسائل املصالح بنسبة  % 26,49من جملة نفقات العنوان الول.
أما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  951.053,734دينار وتتوزع هذه النفقات بين االستثمارات
املباشرة وتسديد أصل الدين في حدود على التوالي  691.409,511دينار و 259.644,223دينار أي بنسب في
حدود على التوالي  % 72,70و % 27,30من مجموع نفقات العنوان الثاني.
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وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوانين الول والثاني على التوالي  % 96,87و % 66,89من
االعتمادات النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي:
البيان
نفقات العنوان األول
التقديرات
اإلنجازات
نسبة االنجاز()%
نفقات العنوان الثاني
التقديرات
اإلنجازات
نسبة االنجاز()%
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املبلغ بالدينار
3.120.379,200
3.022.740,515
96,87
2.976.941,000
1.991.359,631
66,89

املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول
 نقائص في حسابية عقد النفقات
لوحظ عدم قيام البلدية بإلغاء التعهدات بخصوص النفقات التي لم يتم إصدار أوامر صرف في

شأنها وذلك خالفا للفصل  14من المر عدد  2878لسنة  2012املؤرخ في  19نوفمبر  2012املتعلق بمراقبة
املصاريف العمومية الذي نص على أنه" :إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل ،فإنه
يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في املبلغ املعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة
املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات واملراجع الالزمة" .ونتج عن ذلك عدم تطابق بين املبالغ املتعهد
بها واملبالغ املأذون بصرفها في موفى السنة املالية  2016بخصوص بعض بنود النفقات .وتعلق المر بعدد
 19بند بامليزانية تم التعهد بنفقات بخصوصها دون أن يتم اإلذن بصرفها جزئيا أو كليا ولم يتم التنقيص
فيها أو إلغاؤها .وبلغ الفارق بين املبالغ املتعهد بها واملبالغ املأذون بصرفها بهذا العنوان ما قدره 86.358,139
دينار.4
وتدعى البلدية إلى التقيد بمقتضيات الفصل  14من المر عدد  2878آنف الذكر.

 4الفارق بين املبالغ املتعهد بها وقدرها  2.332.355,052دينار واملبالغ املأذون بصرفها وقدرها  2.245.996,913دينار.

9

 التأخيرفي خالص معلوم الجوالن
خالفا للمذكرات الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص والتي تضبط آخر
أجل لخالص معاليم الجوالن بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة
واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية بيوم  5فيفري من كل سنة ،فإن البلدية لم تتمكن من إعداد
المر بالصرف عدد  11بمبلغ قدره  420,000دينار لفائدة القباضة املالية بمجاز الباب إال بتاريخ  11ماي
 2017تم إعداد إذن بالتحويل في شأنه من قبل القابض البلدي بتاريخ  12ماي .2017
وتدعى البلدية إلى الحرص على خالص معاليم الجوالن لسطول سياراتها في اإلبان.
 التأخيرفي خالص املزودين العموميين
لوحظ أن البلدية لم تحرص على احترام آجال دفع املبالغ املستحقة بعنوان استهالك املاء والكهرباء
واالتصاالت املحددة بمدة ال تتجاوز  45يوما من تاريخ استالم الفواتير حسب مقتضيات المر عدد 564
لسنة  2004املؤرخ في  9مارس  2004واملتعلق بضبط طرق خالص نفقات التصرف .وقد بلغ التأخير املسجل
في هذا الشأن  217يوم بخصوص استهالك املاء و 153يوم بالنسبة لالتصاالت الهاتفية و 231يوم بخصوص
استهالك الكهرباء.
ومن شأن التصرف على هذا النحو املساس بمصداقية البلدية في عالقتها مع املتعاملين معها وفي
قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها تجاههم.
وتدعى البلدية إلى مزيد التقيد بآجال خالص املزودين العموميين املنصوص عليها بالمر عدد 564
املذكور آنفا.
-3

املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني
لوحظ أن مشروع تركيز شبكة تصريف مياه المطار املقدر بمبلغ  1.912.647,132دينار يواجه

صعوبات في التنفيذ حيث تبين أن املواد الولية املنصوص عليها بكراس الشروط لم تعد متوفرة بالسوق.
ونتج عن ذلك انطالق الشغال خالل شهر جانفي  2017أي بعد حوالي  6أشهر من تبليغ اإلذن اإلداري ببدء
الشغال في جويلية .2016
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وتجدر اإلشارة إلى أن صاحب الصفقة تولى اقتراح مواد أولية بديلة على مصالح البلدية منذ شهر
سبتمبر  ،2016غير أنه لم يتسن النظر في المر واعتماد املواد الولية البديلة إال بتاريخ  6جانفي .2017
وبررت البلدية ذلك بحل النيابة الخصوصية إلى حدود نوفمبر .2016
ولوحظ تعطل في انجاز الشغال حيث أنه رغم انقضاء املدة التعاقدية املقدرة بثمانية أشهر لم
تتعد نسبة االنجاز بتاريخ  6نوفمبر  2017نسبة .% 36
وتدعى البلدية إلى العمل على تجاوز الصعوبات التي أدت إلى التأخير في انطالق الشغال وإلى تعطلها.
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