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 باجةة بلدي  

   
ى ض تقمب. وتّم 1887جويلية  13في العلي املؤرخ مر ال بمقتض ى  )البلدية( يلي في ماباجة أحدثت بلدية 

ابية لبعض البلديات 2016لسنة  602عدد المر الحكومي  بالمر  واملنقح املتعلق بتحوير الحدود التر

 عمادة للمنطقة البلدية بباجة ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي  16، ضم 2017ة نلس 255عدد الحكومي 

حول التنظيم البلدي  ية حلملبيانات وزارة الشؤون ا وذلك حسب 2كم 0,39429 انسمة وتبلغ مساحته 728.86

 .  2019 جانفيبتاريخ 

بلغت في حين  ادينار  7.381.211,386 ما جملته 2018موارد العنوان الّول للبلدية خالل سنة  غتلبو  

  ا دينار  6.894.355,470ا موارد العنوان الثاني فقد بلغت . أّم ادينار  7.281.211,386 الول نفقات العنوان 

 العنوان.  نفقات نفستمثل  ار نايد 2.872.673,338مقابل 

 8املؤرخ في  1968لسنة  8ات املخّولة لها بالقانون عدد ات في نطاق الصالحيحاسباملة تولت دائر وقد 

واملتعلق بتنظيمها وفي إطار اتفاقية القرض املبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  1968مارس 

حسابات  علىمالية  قابةر  از إنج ج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية"امرنب"والتعمير والتي تهدف إلى تمويل 

وصّحة البيانات املسّجلة  املالي التحقق من إحكام إعداد الحساب قصد 2018بالنسبة إلى سنة  باجة بلدية

د قصك لذوك على تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقاتها ةومن مدى قدرة البلدي قّيتهاومصد هب

ان بالرقابة املالية على البلدية بعنو  ةريرها املتعلقافي تقردة واالتنفيذ البلدية لتوصيات الدائرة  متابعة

 .2017و 2016و 2015 سنوات

إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة  له املدعمةوالوثائق  2018سنة ل وتم تقديم الحساب املالي

الحسابات  مديتقوهو التاريخ القص ى ل 2019جويلية  31قبل ي أ 2019جويلية  5بتاريخ  بجندوبةاملحاسبات 

املتعلق بسير دائرة   1971ماي  29رخ في املؤ  1971لسنة  218من المر عدد  11حسب الفصل ة إلى الدائر 

وتوفرت بالحساب املالي املذكور شروط التهيئة املستوجبة واملتمثلة في صحة تسمية املركز  املحاسبات.

وإمضاء  من ختم ساب أصلية وتضحة يقتقديم وثعالوة عن صرف اإلعالمي وسنة الت مز لر او املحاسبي 

  املحاسبين أشيرة الجهة املكلفة بتهيئة الحساب وعدم انقطاع فترات تصرف املحاسب وآمر الصرف ووجود ت

  .ساب املاليالح لىعتأشيرة سلطة اإلشراف  جودو إضافة إلى  املتعاقبين على املركز املحاسبي

ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  الحساب املالي املذكور فحص ة بيشملت العمال الرقا دقو 

والعمال الرقابية امليدانية املنجزة ة الدائرة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدي

 الخاّص بها.املحاسبي واملركز  ةلبلديلدى مصالح ا
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الرقابية  ها في التقارير ثارتا  النقائص التي تم من تجاوز العديد من نتكمين أن البلدية توقد تب

فقد لوحظ أن البلدية تولت   هذا الصدد وفي .تنفيذ النفقات بخصوص 2017و 2016و  2015 لسنوات

ح أو صيانة وسائل نقلها  ال إصإدراج الرقام اإلدارية بأذون التزود عند  مصاريف وسائل النقل بالنسبة ملتابعة

على اللجنة تمويل العمومي للجمعيات ال بعرض طلبات التزمتكما  .قواعد حسن التصرفل وفقاتها داعمو 

اتير  خير التأعالوة على تجاوز سبقة املة مبدأ التأشير  حتراما وعملت على .الفنية   الحاصل في خالص فو

 . تصاالتالواهرباء لكا ء و ااملاستهالك 

خذ العديد من توصيات الدائرة بعين أتحرص على ة لم لبلديا فإن املوارد،أما في ما يتعلق بتعبئة  

اقبة الداءات لتحيين جدو ق مع مكالتنسي تتول  االعتبار ومن ذلك فإنها لم  اقبة امل  ل تب مر بين الحد الدنى  ر

تسمية . كما أنها لم تستكمل عملية املهنية أو التجارية أو ةاعيالصن الصبغة ذات سساتؤ املللمعلوم على 

الخطاء في التثقيل   ى فادتتبليغ اإلعالمات وتتمكن من توترقيم العقارات في منطقة باجة الجديدة ل جالنه

اإلشهار بواسطة  على ةصخر ال  معلوم بتوظيف تقملم  أنها عالوة على. العقارات املبنية بعنوان املعلوم على

لم   أنها عالوة علىطريق ال ال شغإ علىخصة معلوم الر و  للوحات اإلشهارية ذات الصبغة التجاريةواات الالفت

 للوحات اإلشهارية ذات الصبغة التجارية واات اإلشهار بواسطة الالفت على ةصخ الر  معلوم توظيف تتول 

غي املحالت السكنية د متسوّ ض تبع الجبريةإجراءات الت تنفيذو طريق العام ال إشغال  علىخصة معلوم الر و 

 .لددين في الخالصجارية املتالتو 

خالالت جوهرية في  إالعمال الرقابية إلى عدم وجود  أفضت بقايا االستخالص ما يتعلق بء اوباستثن

ملضمنة من شأنها أن تمّس بمصداقية البيانات ا 2018 عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية

  ات.فقنبتعبئة املوارد وبتنفيذ ال تإلى الوقوف على مالحظات تعلق خلصتأّنها  كمابالحساب املالي. 
ّ
علما أن

  الولية التي تم توجيهها إليهما في الغرض.والقابض توليا الرّد على املالحظات  البلدية

 ملوارد  الجزء األول: الرقابة على ا 

 هيكلة املوارد -1

 موارد العنوان األول   -1-1

من  ن وهي تتكوّ  اينار د 7.381.211,386ه ما جملت 2018ّول للبلدية خالل سنة ل ا نوا العنوارد م غتبل

بما  يةادتيلجبائية االعومن املداخيل غير ا ار نادي 5.230.961,114ته قيم بما االعتياديةجبائية الاملداخيل 

 .ا دينار  2.150.250,272قيمته 

ى أساساهي توبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية ف
ّ
فة على العقارات  املعاليم من تأت

ّ
املوظ

افق العمومية فيهمي البلدي واستمو عإشغال امللك ال ومن مداخيل والنشطة    ومن معاليم  لزام املر
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  % 39,21و %44,90ي بما نسبته على التوال خدمات اءسدل إاليم مقابرية واملعت والرخص اإلدااملوجبا

 يل: داخزيع هذه املي تو . ويبرز الجدول املوال%15,89و

 ( %)النسبة  (ادينار )املبلغ  املداخيل الجبائية االعتياديةأصناف 

 عامل
ّ
 44,90 2.366.393,852 والنشطة فة على العقاراتاليم املوظ

افق العمومية فيه تلز اسو  البلدي لعموميامللك امداخيل إشغال   39,21 2.066.883,412 ام املر

 15,89 837.683,850 إسداء خدمات ابلمق ومعاليمارية اإلداملوجبات والرخص  معاليم

 100 5.270.961,114 املجموع

 

 وتم
ّ
  . 2018ة ة في سنائية االعتيادياملداخيل الجب عناصر  أهّم العقارات والنشطة"  اليم على"املع لث

ني بالنسبة لهذه املعاليم وهو ما يع 2015سنة  دينارا 1.880.546,000 تعبئةه تمت أنوتجدر اإلشارة إلى 

اليم  كّونات هذه املعم فاملوالي مختلول جدال برزوي .2018و 2015بين سنة %  25,83بنسبة  تطور  لسجيت

 : 2018سنة  ونسبها

 

 ( %)النسبة       دينارا(  )املبلغ  على العقارات واألنشطة  عاليمملا

 11,90 281.654,624 املعلوم على العقارات املبنية

 6,06 143.341,849 املبنيةالراض ي غير املعلوم على 

 4,01 94.914,000 ةليحامل تعاماجن اليبالتعاون ن صندوق املتأتية مالغ املب

 77,55 1.835.153,981 بغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةذات الص  تاملؤسسااملعلوم على 

 0,38 8.982,392 املعلوم على النزل 

 0,1 2.347,009 وب شر محالت بيع املاملعلوم على 

 100 2.366.393,852 عمــو جملا

 

نّية أهم هة الصناعية أو التجارية أو املغذات الصبت املؤسسا لىعم علو املعنوان اخيل باملد وتمثل

 في سنة  ا دينار  1.835.153,981يل تحصبالنسبة إلى البلدية حيث تم ا الصنف الول من املداخيل ذفي همورد 

ل 2018
ّ
  .ة"والنشطعقارات على ال يماملعال"% من جملة  77,55أي ما يمث

افق العموميملتلزام ااسو لدي لبا لك العموميل املإشغامداخيل "قدرت و   بمبلغ ة فيه"ر

 االعتياديةمن املداخيل الجبائية  في مستوى الصناف أهم مورد ثان لوبذلك تمث ا دينار  2.066.883,412

  هذا الصنف من املداخيل  بخصوص 2015ة ا سنملوارد التي تمت تعبئتها علما أن %  39,21للبلدية بنسبة 

داخيل  بر موتعت .2018و  2015بين سنتي  % 60,71بنسبة ل تطور جيسوهو ما يعني تدينارا 1.286.020 بلغ

لعمومية فيه" ا فقا واستلزام املر  العمومي البلدي امللك إشغال يل اخمد" مة أهم مورد منز السواق املستل

 . % 72,56بة سبن أي  ادينار  1.499.820بما قيمته 
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  837.683,850قـدره  ماخدمات ء امداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسد وبلغت

 ما  أي  ار نادي
ّ
  2015علما أن املوارد التي تمت تعبئتها سنة  ائية االعتيادية.من املداخيل الجب% 15,89ل يمث

وهو ما يعني تسجيل تطور  دينارا  527.654 ما قدره 2015هذا الصنف من املداخيل بلغ سنة  بخصوص

   .2018و 2015بين سنتي  % 58,75بنسبة 

  ا دينار  632.376,690ما جملته  ت فة على العقاراظو امل يمالعان املبعنو  2018 سنةيالت تثق غتلوب

عت بين املعلوم على ال
ّ
ية راض ي غير املبنواملعاليم على ال  ادينار  461.719,914عقارات املبنية في حدود توز

بالنسبة  اار يند 2.518.789,403ة بالغالص الاالستخباعتبار بقايا . و ادينار  170.656,776مبلغ قدره ب

ى سنة  اليم على الراض ي غير املبنيةمعلل اار دين 934.523,981رات املبنية واقعى العل  يملمعالل
ّ
،  2017في موف

على الراض ي غير  واملعاليماملبنية  عقاراتى الارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة عل 

ت استخلصو   .اار دين 1.105.108,757و ادينار  2.977.256,669لتوالي ته على ايمقإلى ما  2018ة سن في يةاملبن

بعنوان   وجب استخالصها ادينار  4.082.365,426 ةجملمن  ا دينار  424.996,470 ا جملتهم بلدية باجة

شهدت   ما يعني أنها % 10,41دود تحقيق نسبة استخالص في حي هو ما يعنو  اتر عقاال على املوظفةعاليم امل

. وتدعى البلدية إلى مزيد اتخاذ  % 8,45 ةلغباال 2015ة سنة ققحص املخال نسبة االستمقارنة ب ضعيفا انسحت

 استخالص مستحقاتها.بالكفيلة   اإلجراءات

ق باملداخيل غ وفي
ّ
  2.150.250,272 ما قيمته 2018ة نسفي لغت قد بير الجبائية االعتيادية فما يتعل

  ادينار 
ّ
ية العتياديل املالية اداخمل" و"ايةاداالعتية البلدي أمالكمداخيل " ناملوارد بي  ذهه عوتتوز

ّ
ية" املتأت

 من املال املشترك للجماعات املحلية. أساسا من املناب

تى وهي تتأ ادينار  409.594,843ه ما قيمت 2018في سنة  اديةاالعتيوبلغت مداخيل امللك البلدي 

%  57,19 كللة بذمثم ادينار  234.252,946ي حدود ف ري انشاط تجمعدة ل تراعقايل كراء مداخمن  أساسا

  .املداخيل غير الجبائية االعتياديةمن  %10,89و االعتيادية البلدية ل المالكة مداخيمن جمل

  انار دي1.740.655,429مته قي ما 2018 سنة فقد بلغت يةالية االعتياداملداخيل امل أما بخصوص

ساسا تتأتى أ لية االعتياديةااملاخيل دامل هذ. هة االعتياديةالجبائير ييل غداخاملمن  % 80,95بة ناهزت نسب

املداخيل املالية  من % 95,90أي بما نسبته  ادينار  1.669.373,000ي بلغ ذال مناب املال املشتركمن 

 .عتياديةاال 

  2018خالل سنة  يةلدية االعتيادلبا اخيل أمالكخالصها بعنوان مدالواجب است بالغوتم ضبط امل

ني تحقيق نسبة استخالص  ما يع هو و  اار دين 409.594,843 اهمنخلص ستا ادينار  743.438,968دود حي ف

  خالل سنوات حققة نسبة االستخالص املمعدل مقارنة ب  طفيفا اتحسنشهدت  أنها  أي  %55,09بحوالي 

   .%53,44البالغة  2015-2017
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ؤشر  ملالحد الدنى  أفضل منوهو  8012 ة% خالل سن 76,8للبلدية  1وبلغ مؤشر االستقالل املالي

  %.  70حلية في حدود املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات امل ليةتقالساال 

 مؤشر االستقالل املالي للبلدية شهد تطورا مقارن 
ّ
 %. 72,62حيث كان في حدود  2016نة ة بسويذكر أن

 لبمقا ار نادي 880.508,846ما قدره  2018 نةسكما بلغ مجموع ديون البلدية في موفى 

  %.  11,92حدود  ، وهو ما يعني تسجيل نسبة تداين فيالول مجموع موارد العنوان  دينارا 7.381.211,386

ضبطه  2حليةالقروض ومساعدة الجماعات امل ندوق الحّد القص ى الذي تولى صة بمقبولة مقارنوهي نسبة 

 نسبة %.  100في حدود 
ّ
 % 4,92ن في حدود كا ثيح 2016 مقارنة بسنة ت ين البلدية ارتفعداتعلما أن

   فحسب.

 

 وارد العنوان الثانيم -2-1

بعنوان %  87,32وارد بحساب ذه املزع هوتتو  اينار د 6.894.355,470 العنوان الثانيبلغت موارد 

د املتأتية من وار ملا نا% بعنو  2,32و ضالقترا ا در موا % بعنوان 10,36و ملخّصصة للتنميةذاتية واد الوار امل

 ويبّين الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني:   .ةحالملا االعتمادات

 

 %( ) النسبة املبلغ )بالدينار( الجزء

 87,32 6.020.143,245 صة للتنميةية واملخصّ املوارد الذات

 10,36 714.303,684 قتراضد االموار 

 2,32 159.908,541 ةادات املحالمعتاال من  ةيتملتأاملوارد ا

 100 6.894.355,470 انيثلوان اعنجملة موارد ال

 

 املوارد تعبئة  -2

ان  العنو  بخصوص % 102,16حوالي  2018خالل سنة ات موارد البلدية بلغت نسبة إنجاز تقدير 

  ز نسب إنجال صيتفوالي ملا ل لجدو الثاني. ويبرز ا بالنسبة للعنوان  % 100ة ذكور النسبة املغت الول. وبل

   ارد البلدية:ت مو ديراتق

 

 البيان
 النهائية تار ديتقال

 )بالدينار(
 نسبة اإلنجاز )%( اإلنجازات )بالدينار(

 موارد العنوان األول 

فة على العقارات وال  
ّ
 97,38 2.366.393,852 2.430.000,000 نشطةاملعاليم املوظ

 
 منح ومساهمات الدولة في التسيير(/ موارد العنوان الول.   –ملشترك ال ااملناب من امل –العنوان الول د الول = )موار  انعنو املوارد الذاتية / موارد ال 1
 ستثمار البلدي التشاركي.نهجية اإلعداد املالي للمخطط اال ملذكور حول متقرير معد من قبل الصندوق ا 2
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افق    مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املر

 فيه  يةمالعمو 

1.956.600,000 2.066.883,412 105,63 

 اإلدارية مداخيل املوجبات والرخص  

 مقابل إسداء خدمات ليم

664.000,000 837.683,850 126,15 

 0 0 1.000,000 رى مداخيل جبائية اعتيادية أخ

 81,43 409.594,843 503.000,000 عتياديةالبلدية اال  مالكمداخيل أ

 104,20 1.740.655,429 1.670.400,000 عتياديةال ااملداخيل املالية 

 102,16 7.381.211,386 7.225.000,000 مجموع موارد العنوان األول 

 موارد العنوان الثاني

 100 6.020.143,245 6.020.143,245 للتنميةاملوارد الذاتية واملخّصصة 

 100 714.303,684 714.303,684 موارد االقتراض

 100 159.908,541 159.908,541 املحالة االعتماداتمن ة ياملوارد املتأت

 100 6.894.355,470 6.894.355,470 مجموع موارد العنوان الثاني

 

خالل   نمو  2018لسنة بلدية الجداول املتعلقة بتعبئة موارد الفحص  من خاللتم الوقوف و 

 عاليم امل صتخال يلها وباستثقو  لظات تعلقت أساسا بإعداد جداول التحصيمالحعلى عمال امليدانية ل ا

 دية.لمالك البلا يفصرف لتوبا

 إعداد جداول التحصيل وتثقيلها -أ

ي غير املبنية جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على الراض لوحظ تأخير في تثقيل 

 ةيعمل رة انجاز و ضر  ىل عن نّصا اذلية المن مجلة الجباية املحل 30ول و ات الفصلين ال تضيملقفا ال خ لكوذ

 هاثقيللتإلى أمانة املال الجهوية الجداول املذكورة إرسال  م يتمل حيث  سنةي من كّل نفجا ةخ غر ريبتا لتثقيلا

 
ّ
ا  ارة إلى هذه تمت اإلشبالرغم من أنو  2017 سنة يوما 34 يقدر  كانفي حين أنه  يوما 42بتأخير في حدود  إال

  :ليوااملل الجدول ال. ويبرز ذلك من خ2017و 2016سنوات  تقارير   االخالل في

 الجدول 

تاريخ إعداد الجدول 

 قبل البلدية من

 

أمانة  تاريخ اإلرسال إلى

 ملال الجهويةا

جدول ل قيثتخ ريتا

 التحصيل

 

 1ة بأجل مقارنخير التأ

 م  يو ال بحساب 2018ي جانف

على جدول تحصيل املعلوم 

 ةالعقارات املبني
 42 2018فيفري   12 2018  ي فيفر  12 2017ديسمبر  29

 لوم علىعامل يلتحص جدول 

 ر املبنيةاألراض ي غي
 42 2018فيفري   12 2018فيفري   12   2017ديسمبر  29

 

 نوان سنةبعمن لم يتض حيث ةنيبامل قاراتى العتحصيل املعلوم عل عدم شمولية جدول وتبين 

والسكنى لسنة ن اك للسم اد العاعدتب الكن املحصاة حسبلغ عدد املسا في حين، فصال 19307 سوى  2018

لدية بباجة طقة البة تم ضمها للمنادعم 16عقارات  اعتبار دون  دي في الوسط البل مسكنا 21419 نحو  2014
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  واملنقح  ابية لبعض البلدياتالتر د و دحوير الحتب لقتعامل 2016لسنة  602عدد المر الحكومي ى ض تبمق

  2112 عن 2018بعنوان سنة  ثقلةل غير املفصو ال عدديقل  ي ال التوبال. 2017ة نلس 255عدد بالمر الحكومي 

  .املجلس الجهوي بين و  هابين االرتباطّك ف ليةعم بعدم استكمال ذلكالبلدية  تر وبر  فصال.

على إضافة البلدية ر اقتصا قارات املبنيةى العاملعلوم عل تحصيل ة جداول وساهم في عدم شمولي

لى مر للحصول عبال عني امل ىاملعلوم املستوجب عل الص خ  تبتث راء بإ تشهادا بلط بةناسل جديدة بمفصو 

ناءات  ديدة أو التوسيعات في البميدانية لحصر البناءات الجاينات عماز ن انجخدمات أو الرخص دو ال

رج خاات للجماع مكن"ي الذي ينص على أنهلية الجباية املح ن مجلةم 21لفصل ت املقتضياخالفا  القديمة

يتم توظيف  ارة إلى أنهوتجدر اإلش .يل"لتحصل او دارات غير املرسمة بجالعقة فاضء إاحصت اإل ليامع

دون املواطنين  التصريح املقدمة من قبلببطاقات  درجةيانات املعلى الب املذكورة بناءالفصول  ىل م عاملعالي

 .  آنف الذكر 21الفصل ص عليها بنصو املالرقابة عمليات اء إجر 

ة  ة خالل سنقارات املبنيعلوم على العاملنوان بع فصال  431 ملضافةل ا و فص لد اعد ز و ولم يتجا 

  .2017مقارنة بسنة  % 2,28د و دي حأي بنسبة تطور ف 2018

غياب التنسيق بين نية لوم على العقارات املبل تحصيل املعة جدو شموليعدم في أيضا ساهم كما 

ملسندة البناء ا في رخصقائمة  ةلإحامنتظمة و  ةير و ية بصفة دفنلااملصلحة تولى ال ت يثة حالح البلدياملص

ة بخصوص متابعة انجاز البنايات الجديدة مهام هذه الخير  ر بتيسيباية. وهو ما لم يسمح إلى مصلحة الج

  .م املستوجبة في شأنهاا وتوظيف املعاليهتوتوسع

تبّين عدم  ،ةنيهعلوم الخاص باملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املاملوبخصوص 

ا ملا جدول ب مهنية أو ذات صبغة صناعية أو تجارية مؤسسة  2263إدراج ما ال يقل عن    رض غلاملعّد في ا ةبقر

سات مع قائمة املؤس ذكور جدول املوذلك من خالل مقارنة عدد املؤسسات املدرجة بال 2018خالل سنة 

اقبة الداءات بالجهة باجةاملنتصبة ببلدية  اعتبار املؤسسات الراجعة بالنظر  دون  لكذو  3حسب مكتب مر

  2016 لسنة 602مي عدد و كحالمر ال ض ىقتمباجة طقة البلدية ببمنللعمادات املضافة والتي تم ضمها لل

ابية لبعض البلديات واملنقح بالمر الحكومتحوير الحاملتعلق ب ، والتي لم  2017لسنة  255ي عدد دود التر

 . 2026-2017يشملها اإلحصاء العام للفترة 

  كما
ّ
اقبة بين الحد ال البلدية تبّين أن ذات ت ساسؤ امل نى للمعلوم علىدلم تتول إعداد جداول املر

ملهنية واملبلغ املستخلص بهذا العنوان وهو ما لم يمكن من تطبيق  ارية أو اة أو التجلصناعيا ةالصبغ

 ارنة بين الحّد ي استوجب إجراء مقلذا 2002مارس  28 واملؤّرخ في 19مقتضيات منشور وزير الداخلّية عدد 

 تستوجب التي تال الحا تحديد دفهب ليا ات املستخلص فعسسالدنى املطلوب وقيمة املعلوم على املؤ 

 
اقبة الداءات حسمة مؤسسة وتضمن القائ  5340تضمن جدول التحصيل   3  مؤسسة. 7603ب مركز مر
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افاة املالية  عدم تولي القباضاتساهم في ذلك و  الدنى املطلوب. املعلوم باعتبار إضافي معلوم الصاستخ مو

  بالقائمات البلديةالقباضة 
ّ
 مو علامل بعنوان ةيدلللب  بالنظر الراجعة لالتحوي ة الشهرية لعملياتيّ فصيلالت

 89عدد  العامة املهنية مثلما تنص على ذلك املذكرة التجارية أو أو الصناعية الصبغة ذات تاملؤسسا على

أف .العمومية للمحاسبة العامة إلدارة ا عن الصادرة 1998نوفمبر  16بتاريخ  لى إ يرجع" أن ذلكادت البلدية و

 ."تاستخالصملوكل ملصلحة الداءات واال م العمل اأهمية حجإلى العوان و عدد قص في نال

 وظيف واستخالص املعاليمت -ب

ومي املكلف العم باسملح"يتولى اه نأى ل ع ةموميعبة السحاملخامسا من مجلة ا 28نّص الفصل 

 املبالغ اململة ج لخالصغ إعالم للمدين يتضمن دعوته هده بالدين تبليستخالص حال تعباال 
ّ
 طلوبة"، إال

ّ
 أن

إعالما مقابل   1313 لم تتعّد  املبنية العقاراتوم على املعلبعنوان  2018ها سنة تم تبليغاإلعالمات التي 

تسجل البلدية تحسنا  ندون أ % 6,8 ةي بنسبأفصال  19307ر كو ذامل ملو املع تحصيل ول جدتضمن 

أي  كما لوحظ عدم توجيه .2017سنة  % 7 حدود في ماتعال اإل توجيه نسبة  كانتبخصوص ذلك حيث 

  فصال  1396تحصيل املعلوم على الراض ي غير املبنية والبالغة  صوص كافة الفصول املثقلة بجدول إعالم بخ

 . 2018ل سنة خال

حيث   غير املبنيةالراض ي املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على البيانات دقة  عدم ىإلإلشارة ا ر تجدو 

 عن عوضا الرض  املعلوم حسب عنوان تحصيل بجداول  املبنية غير الراض ي بعنوان  وظيفاتلتراج ا إد تم

 ميةتن ول ح 2002 مارس 28 بتاريخ 19 عدد يةخلالدا روزي ملنشور بالداء وذلك خالفا   املطالب مراسلة عنوان

  اردو امل
ّ
ها أن  من شأن تيات التحصيل املعاليم على البياننصيص ضمن جداول على الت البلدية الذي حث

  سير االستخالص. علىتساعد 

 املبنية فير راض ي غيبخصوص املعلوم على ال  الماتإعه دم توجيبع علقةوقد ساهمت النقائص املت

بالرغم من تحسنها  2018خالل سنة  % 12,97اوز م تتجتي لوال ور كذامل ـومص الـمعلتخال اس ةسبف نضع

  استخالص الـمعلـوم  ةنسبلم تتجاوز ما . كنقطة 3,19قدره  بما 2017-2015فترة مقارنة بمعدل نسبتها خالل 

 .  فترةنفس النسبتها خالل بمقارنة  نقطة 0,59أي بزيادة قدرها  2018سنة  %  9,46ة ينبت املراالعقاعلى 

تركيز  ال يتولىحم 2071 صاء ما ال يقل عنارية إحالتج يداني للعقاراتصاء املة اإلحسبمناتم بو 

محال  56إال بخصوص إسناد الرخصة وم معل استخالصل إال أن البلدية لم تتو  بواجهاتها،ة شهاريعالمات إ

مت نه تأعلما  4انار يد 1.400,00020د و حد يبلغا فص ممن استخال  8201خالل سنة ة وهو ما لم يمكن البلدي

استخالص سوى  ل م تتو كما أن البلدية ل .ابقةفي تقارير الرقابة املالية الس خاللاإل  هذاشارة إلى اإل 

 
 .ةخص الر  سنواي عن ادينار  010 ا قيمتهمبأي  2018سنة ل 2عدد احملدد ابلقرار البلدي  مبلغ الرخصة ابحتسابملبلغ املستوجب  احتساب امت 4
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يقل على  ن جملة ما ال م إلشهاريةللوحات االالفتات وا اسطةبو  اإلشهار معاليم  دينارا بعنوان 132.673,000

 .5دينارا  000100.207,

 
ّ
   محال شاغال للطريق العام 542 إحصاء إلىت التجارية أفض ى  اإلحصاء امليداني للعقاراورغم أن

ّ
فإن

  ع محالت منها حيث تم استخالص لتس عام سوى ى إشغال الطريق العل رخصة معلوم الالبلدية لم تستخلص 

  .دينارا 10.840 عن يقّل  ما ال  من جملة ادينار  180

ق بتدعيم قدرات التصّرف  امل 2013أكتوبر  2ي ّرخ فواملؤ  16ة عدد خليّ وزير الدا منشور  نّص و 
ّ
تعل

بائية وغير الجبائية من خالل استغالل جالة مواردها الذاتيّ ة تنمي ضرورة ديات علىة البلحليّ للجماعات امل

دود  وتحسين مر  عاليمأصناف املات جرد وإحصاء مختلف إحكام عمليبوذلك  لهاالطاقة الجبائية املتاحة 

ق بمعاّصة االستخالصات وخ
ّ
 م باعتباره ياإلشغال الوقتي للطريق العا لومفي ما يتعل

ّ
جبائية هاّمة ر طاقة وف

ة باملستوى اتغغير مس
ّ
 بلو ملطل

ّ
 أن

ّ
ملحالت الخاضعة في انة يّ محم تحرص على ضبط قائمة بلدية لال، إال

 ل الوقتي للطريق العام. ملعلوم اإلشغا

خصوص املحالت التي يق العام بشغال الوقتي للطر اإل م معلو تول توظيف لم تلبلدية ن اتبين أ كما

دينارا   64.082,180ى الص سو تخاس تتول ث لم يف حيرصق استغالل الق العام عن طريطريولى إشغال التت

ت  نصبامقاهي ومطاعم و تجاريا ومهنيا ) 6محال 548بخصوص  ادينار  154.361,600عن  من جملة ما ال يقل

 العنوان. ا بهذ (ى هنية الخر ت امللكشاك واملحال ار ادون اعتب

  6خ في ؤر امل 10عدد  ملحليةا شور وزير الداخلية والتنميةمن طبيق مقتضياتقم البلدية بتولم ت

"إتمام إحصاء املحالت  ي ينص علىئة والذوالعناية بالبي لجهوية للنظافةلبرامج ااملتعلق با 2004فيفري 

حرص على وال تفاقياتاال رام هذه تعميم إب بمقابل و  يةنزلملغير االت رفع الفض تفاقياتابعنية واملؤسسات امل

 تفاقيات ا لم يتم إبرام سوى ثالث حين أنه ي فة ال ومؤسسمح 56 يةأحصت البلداملعاليم"، حيث  الص استخ

 . 2016تصرف سنة  ة املالية بخصوصابالرق  لك في تقرير ذإلى  اإلشارةه تمت من أنبالرغم 

في  هنيةو التجارية أو املأ اعيةلصبغة الصنذات ابقية املؤسسات ط ل الفضالت املتأتية من نشاونق ويتم جمع 

علوم  نوان مستخلص بعملت املنزلية. ونتج عن ذلك ضعف املبلغ اال لفضق برفع اطار العمل البلدي املتعلإ

تم   2018خالل سنة  رادينا 20.170ز لم يتجاو املذكورة والذي ة النشطتأتية من ملت اال رفع الفض 

 ليتسنى تثقيلها. املذكورة لقابض باالتفاقية ا م مدأنه لم يت ريق أذون استخالص وقتية بماط استخالصها عن

هنية ية والتجارية واملاعصبغة الصنلة باستكمال إحصاء جميع املؤسسات ذات ائر لداوتوص ي ا

 602عدد  ميالمر الحكو لدية بباجة بمقتض ى البطقة مها للمنتم ضتي الة عماد 16باعتبار  بلديةملنطقة البا

 
 .ملرت املربعاسنواي عن  ادينار  100 قيمته امبي أ 2018لسنة  2عدد لبلدي احملدد ابلقرار األدىن ابلغ املحتساب ابجب ملبلغ املستو احتساب ا تم 5
 ادينار  ,2000حدود   أيعتماد املبلغ األدىنقبل البلدية واب واملهنية املعدة من تجاريةجة جبداول متابعة احملالت الاملستغلة املدر  ى املساحاتاء علوجب بناب املبلغ املستمت احتس 6
 .األخرى هنيةالت املاحملو  األكشاك ة من قبلغلستمن قبل الدائرة مل يتضمن املساحات املسب تاحملن املبلغ ا أيف اليوم. علم املربعملرت ن اع
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. 2017ة نلس 255عدد مي واملنقح بالمر الحكو  ياتالبلد ابية لبعضير الحدود التر حو تباملتعلق  2016لسنة 

ريق العام  وقتي للطشغال الاإل  ومنهادمات املستوجبة خوالم الرخص يعالتوظيف مة بكما توص ي الدائر 

ق   2013بر أكتو  2املؤّرخ في و  16د عد ر وزير الداخلّيةو نشا ملبيقتط قابلفضالت بم واإلشهار ورفع ال 
ّ
املتعل

خالل  غير الجبائية منها الذاتّية الجبائية و ردمواتنمية  ضرورةو بتدعيم قدرات التصّرف للجماعات املحلّية 

وتحسين يم الاملعأصناف تلف م عمليات جرد وإحصاء مخإحكابلك وذ لها تاحةة املالطاقة الجبائي غاللاست

   .تالستخالصامردود ا

  مالك البلديةلتصرف في األ ا -ت

أمالكها ة مايعلى ح عدم حرص البلدية الخاصةالبلدية لوحظ من خالل فحص دفتر المالك 

د  حول تحدي 1998جويلية  6بتاريخ  37عدد  ر وزير الداخليةمنشو قتضيات مللك خالفا رية وتسجيلها وذالعقا

ق و  .وتسجيلهص لخااالبلدي  لكامل واستقصاء
ّ
من  24العقارات البلدية والبالغ عددها  ضمر ببعال يتعل

وسوق الجملة واملسلخ  مقّر قصر البلدية ل ثايل املعلى سبومنها  2018 سنة عقارا إلى غاية موفى 49جملة 

  واملركب التجاري قديم بلدي اللا
ّ
 كد ارية املسوغةالت التجحاملبعض و  لبعحن

ّ
 نهج  دكاكينو بعل كان حن

  نتفاع اعلى هذا النحو أن يعّرض  . ومن شأن التصّرفومقهى دزيقةعين الباب ت حشاد ونهج خير الدين و رحاف

سراع في القيام  ى اإل إل بلديةير لذلك تدعى الطرف الغ الشغب من إمكانّيةى لإكورة ذت املة بالعقاراالبلدي

  مت رغم أنه ت الالزمة القانونيةية من لها الحمايل أمالكها العقارية بما يضورية لتسج راءات الضر باإلج

  .السابقةللسنوات في تقارير الرقابة لك ذاإلشارة ل

تقيد العمليات  "أنه:الذي نص على  موميةلعامن مجلة املحاسبة  280وخالفا لحكام الفصل 

مة لنشاطها الز واملعدات ال التي في تصرفهالة والمالك ير املنقو لة منها وغملنقو اسب البلدية امك كافة تعلقة بامل

جرد ممتلكاتها  البلدية لم تتول  ".وفقا لقواعد الدليل الحسابي املوحد الخاص بالبلدياتة بالحسابات البلدي

أفادت .اص بذلكمسك دفتر خ ولم تتول ّيا نو ساملنقولة  ر اإلطار اإلداري عدم " ع إلىيرج ذلكأن البلدية  و
ّ
توف

ي امللّم بعملية تسجيل العقاراتو 
ّ
ل " وهو ما" الفن

ّ
 ".الخاّص حقيقيا لحماية امللك البلدي العام و  عائقامث

 خالص معينات كراءي ف نضد املتلددي ات الالزمةاإلجراءعلى اتخاذ باجة  بلديةص حر  عدم لوحظو 

هذا  ي وف . إلزامبطاقات  ار بإصد 2018خالل سنة تقم حيث لم  نهيط مأو لنشا ي تجار  عدة لنشاطامل التحامل

  الي حو ان معينات كراء محالت تجارية بعنو  2018ديسمبر  31اريخ تخالص بتقايا االسبلغت ب الصدد،

راء في شأنهم  ي إجأ تخاذاتم لم يغا متسوّ  116 ددبع تتعلق يناراد 201.855,000منها  ارادين 284.469,319

 ديونوذلك  ،و رفع قضية(يه تنبيه أوج)ت
ّ
شهر أ 6ن تتراوح بي ةمعينات كراء ملدص خال  عدمب ت تعلق همرغم أن

ات  مداخيل كراء عقار ب لخاصةا 2018ديسمبر  31إلى غاية  بقايا االستخالصقائمات حسب  سنوات 4و

العنصر البشري املتواجد  كفاءة حدوديةم" يعود إلىأن ذلك  البلدية ردّ وجاء في  معدة لنشاط تجاري.

 .أنها ستتولى رفع قضايا ضد املتلددين في الخالصأفادت  كما ."لنزاعاتابمصلحة 
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 : الرقابة على النفقات الجزء الثاني

   فقاتلنة باالتحاليل املتعلق -1

نفقات  دينارا 3.469.524,834ا منه 2018سنة  ادينار  7.281.211,386ول نفقات العنوان ال بلغت 

  % 24,64و % 47,65نسبة  اليو على الت نتاممثل الحنفقات وسائل املص رادينا 1.794.689,196وعمومي تأجير 

   .منه

تعلقت   % 36,50منها نفس السنة  لخال ادينار  6.994.355,470غت وان الثاني فقد بلالعنأّما نفقات 

تمادات العستهالك امن اة البلديولم تتمكن . الدين صلتسديد أفقات ن % 4,56باالستثمارات املباشرة و

ف استهالك  ضعإلى ثاني ت العنوان الستهالك نفقابة ادني نست جعر وي .انار دي 159.908,541ملحالة والبالغة ا

 را.دينا 6.514.446,929لة جممن  % 39,19سبتها لم تتجاوز ني الت االستثمارات املباشرة اعتمادات

 :نين الول والثانيا نسبة للعنو يرات بالبالتقدالنفقات املنجزة مقارنة  واليالجدول املز ويبر

 

 ناريبلغ بالدملا نالبيا

  العنوان األول  نفقات

 7.125.000,000 التقديرات 

 5.801.382,146 اإلنجازات

   42,81 (%) جاز نسبة اإلن

  فقات العنوان الثاني ن

 6.994.355,470 التقديرات 

 2.872.673,338 إلنجازاتا

 41,07 (%نسبة اإلنجاز )

 تعحظات املاملال  -2
 
 ل األو  قة بنفقات العنوانل

انية بعنوان  عتماداتايم ة الالزمة حيث تم ترسلحاجياتها بالدقر البلدية يعدم تقد وحظل بامليز

  أنها تواجه دية بلال وجاء في ردّ  ها.م استهالكأن يت دون  دينارا 156.000,000بما قيمته ات بعض الفقر 

 دراسات من طرف املختصينعدم إنهاء إعداد الر على غرا عض النفقاتب نفيذتصعوبات عّدة في مرحلة "

اقو  العدول عن تنفيذ بعض  و  ب املصاريف العمومية أو رفضها تماماإرجاء بعض امللفات من طرف مر

 ".البرامج لسباب متعددة

قد ز عى أنه "ال يجو نّص عل ذي يمومية اللعا ةبمن مجلة املحاس 90ل ت الفصفا ملقتضياخال و 

 عندمن ديسمبر  15بعد ريف عادية لسنة مالية ما مصا
ّ
جب إثباتها" وللفصل  الضرورة الوا  نفس السنة إال

اقبة امل  2012وفمبر ن 19املؤرخ في  2012سنة ل 2878عدد  من المر  15  لعمومي الذي صاريف اواملتعلق بمر

عند بة للمصاريف العادية إال بالنس مبر ديس 15ريف في باملصادات لى التعهع ير شأى أن "ينتهي أجل التنص عل 
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ر علق المعد التاريخ املذكور. وتتعهد ببعض النفقات بلبلدية طلب ال، تولت ا"ب إثباتهاواجرورة ال الض

 . ادينار  60.979,193  بمبلغ جملي قدره ت تعهد اقتراحاب

انية الجماعات املحليمل الساس ي لقانون من ا 31فصل لوخالفا ل   ؤرخ في امل 1975سنة ل 35د عدية ز

إتم 1975ماي  14 صرف على آمري على أنه "يحّجر الذي ينص امه بالنصوص الالحقة كما تّم تنقيحه و

انيات الجماعات املحلية املجهزة باملنظ يذ اتية املخصصة للتصرف في النفقات عند تنفومة املعلومميز

انيا قيمته  بما يل التسويةسبد على ات تزو طلب 7 أصدرت يةبلدفإن الزود اليدوية"، تالة استعمال أذون مليز

  " بصفة مسبقة.صعوبة تحديد الكمياتب" ذلكوبررت البلدية  .دينارا 2.514,850

انيس ي مليالساخالفا للفصلين الول والثاني من القانون و  ف  آن  1975لسنة  35ت املحلية عدد اة الجماعز

انية  جةباية لدترام ب ين عدم احتب حاسبة العمومية،لة املن مجالث ملثفصل اوال الذكر   ملبدأ سنوية امليز

قت بد 2018نفقات خالل سنة تأدية  باجةحيث تولت بلدية 
ّ
قبلها. ويترتب عن  وما   2017سنة اجعة لون ر يتعل

اني ودين  ص املز خال  ير فيأخى التها إضافة إلات التي سبقتبديون راجعة للسنو  املذكورةة ة السنذلك تثقيل ميز

من  80قرة عدد مخلفات الديون املنزلة بالف نية. وفي هذا املجال بلغتنو لقاا اآلجالقاتهم في ستحوعدم دفع م

انية سنة والت ان الول بالعنو درج امل 02.201الفصل    ا دينار  123.886,174 ها قدر م 2018ي تم خالصها من ميز

  ا ار يند 16.556,600و باء والغاز التونسية للكهر  الشركةه جات ارايند 52.780,544 ساببح ى التواليعل موزعة 

نس تصاالت تو لوطني إلاتجاه الديوان  ار دينا 15.668,135ياه ولالستغالل وتوزيع املتجاه الشركة الوطنية 

 يةمؤسسات عمومتجاه  ادينار  3.914,550نفايات ورف في التجاه الوكالة الوطنية للتص ادينار  34.004,139و

بالفصول املحمولة عليها  االعتماداتتوفر  عدمب"ذلك بررت البلدية و  تجاه الخواص. ادينار  962,206وى خر أ

اتير هذه الفمبالغ  اقب املصاريف لحين توفر عناصر اإلجابة قبلها من ؤ رفضها أو إرجابأو  و  ."مر

اقبة ق بعلت وامل 2012نوفمبر  19في املؤرخ  2012لسنة  2878د عدمر من ال  12نّص الفصل و  مر

اقبة املصاريف العمومية بواتخضع وجوبا لتأأن  يف العمومية علىاملصار  هد سطة التعشيرة مصالح مر

  ،والثقافية والدولية جتماعيةواال صادية تيادين االقلعمومي في املالي نفقات التدخل ااإلجم
ّ
ية باجة بلد إال أن

ا قيمته بم ةالرياضي لفائدة الجمعياتلتدخالت اد على بن ملة مح ديةدات فر تعه 8 ما ال يقل عن إنجاز ت تول

يقة التعهد طر  عتماداو ر لمر املذكو ال بمقتضيات الى االلتزام مستقبلبلدية إوتدعى ا .دينارا 174.0000,000

 ومن اختصار في اآلجال ت ملا يتيحه ذلك من مرونة في التصرففقاف من النالصنبة لهذا اإلجمالي بالنس

إجراء اقتراح تعهد اجمالي يشمل " هاعذر عليتة أنه يالبلدي وجاء في ردّ  العمومية. اتالنفق ذيفي تنفراءات واإلج

يتم أحيانا ارجاء بعض امللفات لعدم إتمام الوثائق القانونية وقد يكون من باب لنه  الجمعياتجميع 

  ."أخرى اإلجحاف تأجيل ملفات تامة الوثائق في انتظار استكمال بعض الوثائق مللفات 
ّ
 اإلجماليأن التعهد  إال
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امللفات مبالغ د في حدو  خالصالللتدخل العمومي على أن يتم املخصصة  االعتماداتفة اتعهد بك يسمح بال

  مستوفاة الشروط.

 ةبالخارج املنجز  ةاملأموري لتسويةالبلدية  اقتصرت  1996لسنة  2العامة عدد تعليمات لوخالفا ل 

 احتساب ة وإعداد مذكر  لب تسبقةتجميد اعتمادات وط ةاقبطعلى  عتماداال على  2018خالل سنة 

 . "رشاد"على مذكرات تسوية مستخرجة من منظومة  االعتماددون  مستحقات بصفة يدوية

لق بضبط النظام تعوامل 1998ديسمبر  18ي املؤرخ ف 1998لسنة  2509المر ن م 6فصل نص الو 

 لى ت الصبغة اإلدارية عاذواملؤسسات العمومية  يةحلملالة والجماعات الساس ي الخاص بسلك عملة الدو 

  ولم  ورةملذكجال اآل تحترم ادية لم البل ل عام إال أنك اي من غل في غرة مأن تمنح اإلدارة لعملتها لباس الش

 21و أكتوبر  17أوت و 15 على التوالي ال بتاريخإ 159دد وع 106وعدد  68 عددالتزود  أذون إصدار تتول 

في حين بالنسبة إلذني التزود الولين،  2018توبر أك 26ل بتاريخ غشلباس الاستالم نه تم أ علما .2018 ديسمبر 

لبلدية ا يجعل فترة التأخير في تمتيع عملة مام 2018مبر سدي 31بتاريخ  للباس الشغباقي  ماستال  تمه أن

 .  أشهر 8و يوما 26و أشهر   5 تتراوح بينر س املذكو باللبا

لتصرف في  حكام اإ حول مزيد  2005جانفي  19في املؤرخ  6عدد مة كو حس اليخالفا ملنشور رئو 

لوقود، استهالك ا ابعةية ملتر إعداد جداول شهعلى ضرورة لذي نص روقات احونفقات املالسيارات اإلدارية 

 .من قبل السيارات اإلداريةتابعة االستهالك الشهري للوقود طلوبة ملاملجداول الاد عدإبلدية اللم تتول  

 

 عنوان الثاني القات املتعلقة بنف حظاتال امل -3

ة اإلنجاز نسبحيث لم تتجاوز الثاني ن قات العنوااملخصصة لنف عتماداتاال الك عف استهض لوحظ

من   مكن البلديةلى عدم تد ذلك أساسا إيعو . و 2018خالل تصرف  %  41,07ملذكورة نفقات اص الصو بخ

انية مياملرسمة باملباشرة ت مارااالستث تماداتاعك الاسته وإلى ضعف نسبة حالةاالعتمادات امل استهالك ز

  عتمادات االك تهوالي نسب اسويبرز الجدول امل . % 39,19ز ي لم تتجاو والت 2018خالل تصرف  لبلديةا

 :2018خالل سنة الثاني  انالعنو 

 (%)ك ستهالنسبة اال  بالدينار هااملصاريف املأمور ب النهائية بالدينارتمادات االع البيان سم لقا

296.514.446,9 اشرةبرات املاالستثما 6  9,702.52.5532  39,19 

000000.320, الدينتسديد أصل  10  636,143.319  99,73 

.8,54190159 159.908,541 ملحالةعتمادات ااال ة من سدداملالنفقات  11  0 

4.355,4706.99 وعاملجم  2.872.673,338 41,07 
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ن بعض  قة بعنوانفأي  تنفيذم دعاشرة املب ستثماراتاال  اتادعتمااستهالك  نسب م في ضعفوساه

ة أمثلة  دراسب تعلقتدينارا  1.645.491,000بما قيمته  2018ة ل سنخالاملباشرة  ستثماراتاال بنود قسم 

انية و  ت املساحاتهيئة بو  وسائل النقلاقتناء بالبناءات اإلدارية و بو  رور سة مخططات املدرا بالتهيئة العمر

ة ورياض الطفال والسواق  آت الرياضياملنش ةئناء وتهيبوب الخرى ل ت التهيئة والتجميملياعبو ضراء خال

أفادت البلدية . الخسوامل  و
ّ
املشاريع بتنفيذ بعض املتعلقة  يةاإلشكاليات الفنلساس إلى ابيعود ذلك  أن

 لدية.اإلطار الفني بالبى مستو ضعف عن  عالوة


















