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ي بن خليفة أحدثت بلدية  ا  19751لسنة  242 بمقت ٔالامر عددبئر ع  هك 415وتبلغ مساح
ا مصالح البلدية حسب املعطيات ال تقّد  اكما يبلغ عدد سكّ مت  مسكنا  1421 وتعدُّ  نسمة 4905 ا

ي بلدية لحدود الجغرافية المراجعة  متوت. 2014 حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة بئر ع
ي  2016لسنة  602عدد الحكومي بمقت ٔالامر  بن خليفة وتمت تسمية نيابة . 20162ماي  26املؤرخ 

ي  2017لسنة  434بمقت ٔالامر عدد  هاخصوصية ل ي  20173أفريل  12املؤرخ  أّمنت التصرف 
ى غاية تنصيب املجلس البلدي املنتخب بتاريخ  بعد صدور النتائج  2018جوان  26الشؤون البلدية إ

ي بن خليفة بمقت قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات  ائية لالنتخابات بالدائرة البلدية بئر ع ال
ي  2018لسنة  111عدد    .2018ماي  17املؤرخ 

ن الجمهورية وقد تولّ  ي إطار الاتفاقية املمضاة ب ت الغرفة الجهوية ملحكمة املحاسبات بصفاقس 
ى حسابات بلدية  ر إنجاز مهمة رقابية ع ي لإلنشاء والتعم ي بن خليفةالتونسية والبنك الدو ي ( بئر ع

ي  ي هذا السياق  .2018لسنة ") البلدية"ما ي ى ٔالاعمال املستنديّ  و روعالوة ع  ة تّم خالل شهر نوفم
ى جملة من املالحظات تعّلقت بموارد ونفقات  2019 ى الوقوف ع القيام بزيارات ميدانية أفضت إ
   .البلدّية

ى الغرفة الجهوية لدائرة املحاسبات بتاريخ ووردت إجابة ا ى هذا التقرير ع ر  25لبلدية ع ديسم
  .2019/495حت عدد وتم تسجيلها ت 2019
I- انّية وتقديم الحسابات   إجراءات إعداد امل

انية البلدية لسنة  تّم   35طبقا ملقتضيات مجلة املحاسبة العمومية والقانون عدد  2018إعداد م
ي  1975لسنة  انية الجماعات املحلية وقرار وزير  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي الداخلية والتن املتعلق بضبط صيغة وتبويب  2008مارس  31مية املحلية ووزير املالية املؤرخ 
انيات الجماعات املحلية انية وتداولت النيابة الخصوصية . م ا خالل 2018سنة ي شأن م  جلس

انية بتاريخ  2017جويلية  31 بتاريخ ةنعقدامل ى هذه امل ر  29وتمت املصادقة ع  كما تّم  .2017ديسم
انية سنة  ائي مل ي  2018الختم ال للمجلس البلدي الدورة العادية  خاللهذا الخصوص والتداول 

ي الجهة  2019 جوان 15املنعقدة بتاريخ  ى الختم وصادق وا   .2019أوت  14بتاريخ ع

ن املال الجهوي  ى أم ى العمليات الحسابية  2019جويلية  08بتاريخ  2 صفاقسوتوّ ر ع التأش
ا لسجالته قبضا وصرفا زة من قبل املحاسب العمومياملنج وتّم إيداع الحساب . شهادة منه بمطابق

ي للبلدّية والوثائق املدعمة له لدى محكمة املحاسبات بتاريخ  وهو مضّمن بكتابة  2019 جويلية 26املا
ملنصوص عليه اي ٔالاجل القانوني وقد تم هذا ٕالايداع . 2019/20الغرفة الجهوية بصفاقس تحت عدد 

ي  1971لسنة  218من ٔالامر عدد  11بالفصل  ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ   واملتعلق بس

                                                            
ي  1 ي بن خليفة والحنشة وجلمة وغمراسن وشربان ونفزة 1975أفريل  25املؤرخ   .واملتعلق بإحداث بلديات ببئر ع
رابية لبعض البلديات املتعلق بتحوير  2   .الحدود ال
راب الجمهورية التونسي 3   ةاملتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات ب
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   .2018جويلية  31أي قبل 

II -   ى املوارد   الرقابة ع

 تحليل املوارد  - أ

  موارد العنوان ٔالاول   -1

ي تتكد .م 1,659 جملته ما 2018بلغت موارد العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة  ّون من املداخيل و
ر الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل    . الجبائية الاعتياديةغ

ى العقارات ؤالانشطة و املداخيل الجبائية الاعتيادية  تتأتو   من مداخيلمن املعاليم املوّظفة ع
املوجبات والرخص ٕالادارية  مداخيلإشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و 

ال تم هذه املداخيل قيمة وبلغت . ملعاليم مقابل إسداء خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى وا
 . د.أ 829,244 ما جملته 2018سنة تحقيقها 

ى ومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيهـمداخيل إشغال امللك العمتحتّل و  حيث  املرتبة ٔالاو
 2018لة املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية بعنوان سنة من جم) د.أ 402,386( %48,52 تمّثل نسبة

ى العقارات ؤالانشطة املرتبة الثاني بنسبة  ةواحتلت املوارد ال تم تحصيلها بعنوان املعاليم ع
 .من هذه املداخيل) د.أ 224,239(  27,04%

ق العمومّية فيه سنة وبلغت املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املراف
ا بقيمة% 92 د مّثلت املداخيل املحّققة بعنوان استلزام ٔالاسواق نسبة.أ 402,386ما قيمته  2018    م

 . د.أ 370,200

ى املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةاملداخيل بعنوان املعلوم  مّثلتو  أهم  ع
أي ما  2018سنة  د.أ 101,295ى البلدية حيث تم تحصيل بالنسبة إ من موارد الصنف ٔالاول  مورد

ى العقارات ؤالانشطةمن جملة % 45,17يمّثل  من جملة املداخيل الجبائية  %12,21و املعاليم ع
ى  .الاعتيادية ي إ ى التوا ى  %20,95و %77,47وترتفع هذه النسب ع إذا ما تم احتساب املبالغ املحالة إ

ن الجماعات املحلية بعنوان نفس املعلوم وال بلغت  البلدية خالل نفس السنة من صندوق التعاون ب
ا  .د.أ 72,418      قيم

ى العقو ا البلدية بعنوان املعلوم ع ي حـي املقابل بقيت قيمة املوارد ال حقق      دودــــارات املبنية 
كما لم تتجاوز موارد البلدية بعنوان  من املداخيل الجبائية الاعتيادية %4,72 ساوي د أي ما ي.أ 39,144

ر املبنية  ى ٔالارا غ مداخيل وبلغت  .من هذه املداخيل %1,29د أي بنسبة .أ 10,718املعلوم ع
د أي ما .أ 202,618 ما قيمته 2018سنة  املوجبات والرخص ٕالادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

   .من املداخيل الجبائية الاعتيادية% 24,43يعادل 

ى العقارات ما جملته  2018وبلغت تثقيالت سنة  د تتوّزع .أ 128,235بعنوان املعاليم املوّظفة ع
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ي حدود  ى العقارات املبنية  ن املعلوم ع ر املبنية.أ 87,627ب ى ٔالارا غ  40,608 بمبلغ د واملعلوم ع
 . د.أ

ّى سنة .أ 337,626وباعتبار البقايا لالستخالص البالغة  ي مو ، ارتفعت املبالغ الواجب 2017د 
ى ما قدره  ى العقارات إ تّم استخالص  2018د سنة .أ 465,861استخالصها بعنوان املعاليم املوّظفة ع

ا أي ما نسبته.أ 49,862 وبلغت نسبة استخالص كل من . 2017سنة  % 11,77 مقابل %10,70 د م
ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع ي املعلوم ع ى التوا وارتفعت  .%7,12و %12,41ر املبنية ع

ر  31بقايا الاستخالص بتاريخ  ى  2018ديسم ى العقارات إ ى .أ 415,999بعنوان املعاليم ع د تنقسم إ
ى العقارات املبنية و.أ 276,294 ر .أ 139,704د بعنوان املعلوم ع ى ٔالارا غ د بعنوان املعلوم ع

  .املبنية

ر الجبائية الاعتياديةفيما يتعّلق بأما  ى مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية  املداخيل غ فه تنقسم إ
ا سنة  ي  2018واملداخيل املالية الاعتيادية وال بلغت قيم ى التوا   . د.أ 753,248د و.أ 77,127ع

ة لنشاط ّد عُم ـمن مداخيل كراء العقارات الأساسا  2018سنة  الاعتيادية ةالبلدي أمالكمداخيل  تتأتو 
ا  %57,81بنسبة تجاري  ن بقيت مداخيل كراء د .أ 44,588وال بلغت قيم  املعقارات الي ح

ُ
عّدة ــ

ي وتلك الـُمعّدة للسكن لنشاط م  ى التوا ي حدود ع وألف ) %28,43(د .أ 21,928واملوارد ٔالاخرى 
  .)%12,46(د .أ 9,610و) %1,30(دينار 

ى ما جملته  ب استخالصهاالواجاملبالغ جملة وارتفعت  بعنوان مداخيل ٔالامالك البلدية الاعتيادية إ
مقابيض البلدية  وبلغت). د.أ 77,127( %34,07بنسبة  2018خالل سنة د، تّم استخالصها .أ 226,371

رك .أ 753,248ما قيمته  2018بعنوان املداخيل املالية الاعتيادية سنة  د استأثر املناب من املال الـُمش
ا  %95,13بة بنس   .د.أ 716,545بمبلغ م

  موارد العنوان الثاني -2
املوارد الخاّصة تشمل ي د و .أ 596,138ما قيمته  2018بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية سنة 

راض واملوارد املتأّتية من الاعتمادات املحالة   . للبلدّية وموارد الاق

ي هذا الخصوص أّن املوارد الخاّصة للويُ  من موارد العنوان الّثاني % 57,03بلدّية تشّكل الحظ 
ا .أ 340,006بقيمة  مّدخرات متأّتية من  منمن هذا العنوان،  %32,04 د، أي ما نسبته.أ 191,006د م

ى املجهود الّذاتي  ر املستعملة من العنوان ٔالاّول، وهو مؤّشر ع تمويل  ي ةللبلديّ الفوائض غ
ا ذا الجدول أهمّية منح التجه واملوارد املتأتية من ات الـُمضّم املعطي رزكما تُ  .استثمارا نة 

ي موارد العنوان الثاني  ي  الالاعتمادات الـُمحالة  ى التوا  %40,87و %24,99استأثرت بنسب بلغت ع
ي شكل  %65,86أي بما جملته  وهو ما يعكس ارتباط موارد التنمية بالبلدية بمساهمة الدولة سواء 

ي شكل اعتمادات محالةمنح تج   .ه أو 
 ّ ي من  2018البلدية سنة  تومن جهة أخرى تم راض الداخ بمحدودية مواردها بعنوان الاق
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 %2,10د أي بما نسبته .أ 12,500صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية وال لم تتجاوز مبلغ 
  .من موارد العنوان الثاني للبلدية

ى تحصيل املوا  - ب   رد الرقابة ع

  ييم الانجازات مقارنة بالتقديراتتق  -1
انية البلدية  ّى سنة  %123,93بلغت نسبة إنجاز تقديرات املوارد املدرجة بم رغم و  .2018ي مو

بالنسبة ملداخيل أمالك  لم تتجاوز  ةهذه النسب إال أن %100الفصول تجاوزت  أغلبأن نسب إنجاز 
ى  2017نة س %34,98مقابل  %73,45البلدية الاعتيادّية  ي قدرة البلدية ع وهو ما يعكس نقصا 

  .تحصيل املوارد املتعلقة بأمالكها العقارية الـُمسّوغة
وتعود مضاعفة نسبة تحقيق هذا الصنف من املوارد واملتأتي من معاليم كراء املحالت التجارية 

ن سن  ي التقديرات من  2018و 2017واملهنية ب ى التخفيض  ى  2017نة د س.أ 149أساسا إ د .أ 95إ
  .2018سنة 

ى البلدية و  ى اُتد ي تتبّ تنسيق مع القابض لإ ا  دين املتلّد ع املختص لتحديد تقديرات تعكس إراد
ي هذا الخصوص مواستخالص املبالغ الـُمتخّلدة بذم ى اتخاذ ٕالاجراءات الضرورية   .والعمل ع

ى العقارات ؤالانشطة املعاليرغم أن نسبة تحقيق املوارد  املتأتية من و  لوحظ  %128,14بلغت م ع
ى العقارات ُضعف التقديرات خاصة فيما يتعلق باستخالص  ى العقارات املبنية  املعلوم(املعاليم ع ع

ر املبنية ى ٔالارا غ مقارنة باملبالغ املثقلة حيث أن التقديرات بعنوان هذه املعاليم  )واملعلوم ع
ي ح 2018بالنسبة لسنة  ن .أ 61دود كانت  ي ح واملبالغ الواجب استخالصها تثقيالت السنة بلغت د 

ي  ى التوا  2018من تثقيالت سنة  %47,57أي أن التقديرات لم تتجاوز د .أ 465,861د و.أ 128,235 ع
تسجيل  2017وقد تم خالل سنة . من املبالغ الواجب استخالصها بعنوان هذه املعاليم %13,09و

ى العقارات بمبلغمقابيض بعنوان املع ي يساوي  اليم ع د أي بنسبة إنجاز تعادل .أ 49,862 جم
ا مسبقا 81,74% تتجاوز نسبة إنجاز هذه املقابيض  مي املقابل لو. من التقديرات ال تم الحط ف
 .بالغ الواجب استخالصهااملمن جملة  %10,70و 2018من تثقيالت سنة  38,88%

ى إحكام تقدوتُ  ى البلدية إ ي بشكل يعكس ير مواردها د ى الس ن الاعتبار لبقايا  تحقيقهاإ وأخذا بع
ى غرار  الاستخالص ي التحصيل ع ا  خاصة فيما يتعلق بأصناف املوارد املرتبطة مباشرة بمجهودا

ر املبنية ومداخيل ٔالامالك العقارية ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية وع   .املعاليم ع
 قبةااملر إعداد جداول التحصيل و  -2

ى لم تتمكن البلدية  ى شهرإ ا ضمن تقرير  نقائصمن تدارك ال 2019أكتوبر مو ال تمت ٕالاشارة إل
أساسا بعدم دقة البيانات واملتعلقة  2017الرقابة املالية ملحكمة املحاسبات بعنوان تصرف سنة 

التعريف الوطنية  الفصول املسجلة أرقام بطاقات جميعاملدرجة بجداول التحصيل حيث ال تتضمن 
ي حالة عدم الخالص ال و  .ملالكي العقارات مما يمثل عقبة أمام اتخاذ ٕالاجراءات والتتبعات القانونية 
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ي بن خليفة  ى مستوى القباضة املالية ببئر ع ن باألداء ح يتم ع إدراج أرقام بطاقات تعريف املطالب
 .مة بذمي صورة تنقلهم للقباضة لخالص جزء من الديون املثقل

ى إدراج أرقام بطاقات التعريف  ى الحرص ع ي بن خليفة إ ى البلدية والقباضة املالية ببئر ع وُتد
ا أن  ن باألداء بجداول التحصيل أو الجذاذات اليدوية وجميع املعطيات ال من شأ الوطنية للمطالب

ى تفعيل إجراءات التتبع املمكنة قانونا  . تساعد ع
ي نفس السياق انية لم يتم ترك منظومة  و ي موارد امل ى مستوى ) GRB(التصرف  القباضة  ع

ي بن خليفة باملالية  ن املعطيات املتعلقة بالفصول املدرجة دون  حالبشكل بئر ع متابعة وتحي
ا . باملنظومة املرّكزة بمقر البلدية وتقوم القباضة بمتابعة الفصول والاستخالصات والديون املتعلقة 

ى البلدية بعنوان  طريق جذاذات يدوّية عن ا املالية ع رغم إشارة محكمة املحاسبات ضمن تقرير رقاب
انية  2017تصرف سنة  ي موارد امل ي ترك منظومة التصرف  ى ضرورة التسريع  ى مستوى ) GRB(إ ع

ن جميع املعطيات بصف ن القباضة ليتم توحيد مراجع الفصول والتسميات واملبالغ وتحي ة حينية ب
 .البلدية والقباضة

ن أّن  ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية فقد تب أّما فيما يتعلق باملعلوم ع
ى  ها إ ى توج ي بن خليفة  ةضاقبالالبلدية تقوم بإعداد جداول مراقبة سنوية وتتو وقد املالية ببئر ع

ا من البلدية أو القباضة دون أن تتمكن  2018تم توجيه جدول سنة  تحديد تاريخ ٕالاحالة نظرا لكو
ي الغرض ي غياب مراسلة أو جدول إرسال   . تمت 

ي بن  ى القباضة املالية ببئر ع ى اعتماد املراسالت ٕالادارية إلحالة جداول املراقبة ع ى البلدية إ وُتد
 .خليفة

ى ذلك تضّمن جدول املراقبة لهذا املعلوم  ن بلغ عدد  2018فصال بعنوان سنة  1207عالوة ع ي ح
ن سن  95أي أن عدد الفصول انخفض بعدد  2017 فصال بعنوان سنة 1302الفصول  فصال ب

  .بخصوص هذا الفارق  دون أن تقّدم البلدية أي توضيحات 2018و 2017
   تحصيلالتثقيل جداول  -3

ي تثقيل جدوتم تسجيل  ر  ى العقارات امل يتأخ ر بنية تحصيل املعلوم ع ى ٔالارا غ واملعلوم ع
ى  انينصّ  ذينمن مجلة الجباية املحلية ال 30ؤالاول  نوذلك خالفا ملقتضيات الفصلاملبنية   وجوبيةع
ن بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة املعاليم  تثقيل مارس  29بتاريخ  تم تثقيل الجداول املذكورةي ح
ر أي  2018    .يوما 87بلغ  بتأخ

ى العقاراتاستخالص امل -4   عاليم ع
ى العقارا ا  2018ت خالل سنة لوحظ ضعف نسب استخالص املعاليم ع ى حيث أ تراجعت إ

ى العقارات املبنية سنة  %12,41 مستوى   2017سنة  %15,17 مقابل 2018بالنسبة للمعلوم ع
ر املبنية  2016سنة  %15,41و ى ٔالارا غ  لتبلغ رتفاعااي املقابل شهدت نسبة استخالص املعلوم ع

ى املستوى الذي سجلته  2017سنة  %3,76 مقابل 7,12%  .%10,45والبالغ  2016سنة دون أن تعود إ
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ي هذا الخصوص أن القباضة املالية  ي بن خليفةوتجدر ٕالاشارة  لم توزع ٕالاعالمات املتعلقة  ببئر ع
ر املبنية خالل سنة ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية وع  30لعدد  اهتوجمقابل  2018 باملعاليم ع

ى العقارات املبنية و ر املبنية  16إعالما بخصوص املعلوم ع ى ٔالارا غ إعالما بخصوص املعلوم ع
ى ورغم دعوة البلدية والقباضة  .2017خالل سنة  ر عدد ممكن اإ دف توزيع أك من لتنسيق 

ذه املعاليمحث لٕالاعالمات وٕالانذارات  ن  ى خال  املطالب ضمن تقرير  مدة بذمص املبالغ املتخلّ ع
  .2018خالل سنة  عكسّيةإال أن النتيجة كانت  2017 سنة محكمة املحاسبات بعنوان تصرف

ى  ر شهادات ٕالابراء بعنوان املعاليم ع ي توف ن إجراءات الاستخالص والتسريع  ي تحس كما يستد
ر املبنية تر  ى ٔالارا غ انية العقارات املبنية وع ي موارد امل ى مستوى ) GRB(ك منظومة التصرف  ع

  .القباضة
 توظيف معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء  -5

ي الحاالت  ال تقوم البلدية باستخالص معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء إال 
ى مستوى الطرق ا إنجاز أشغال بناء ع  85الرئيسية وذلك خالفا ألحكام الفصل  تاالنادرة ال يتم ف

ن وزيري الداخلية والتنمية املحلية واملالية عدد  رك ب  2من مجلة الجباية املحلية وللمنشور املش
ي  واملتعلق بمعلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء الذي ينّص  2009جانفي  19املؤرخ 

ى ضرورة استخالص هذا املعلوم بصفة وقد حال هذا ٔالامر دون ". مسبقة وقبل إسناد الرخصة" ع
ذا العنوان وال لم تتجاوز  وقد تم . 2018د سنة  142,500و 2017د سنة  75تنمية موارد البلدية 

ى تصرف سنة  ن هذه املالحظة بتقرير محكمة املحاسبات للرقابة املالية ع وأفادت البلدية  2017تضم
ا ستعمل ع ا بأ  . ى تطبيق هذا املعلوم مستقبالي إجاب

ى اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة الستخالص هذا املعلوم بصفة مسبقة بمناسبة إسناد  ى البلدية إ وُتد
 .رخص البناء

  معلوم ٕالاشهار -6
لوحات إشهارية واسطة أربعة ٕالاشهار ب ىتتو شركات ثالثل إالاشهار داخل منطقالبلدية أسندت 

ى الاستبيان أن . ان أن ُتقّدم نسخا متراخيص بلدية دو  بمقت ي املقابل تضمنت إجابة البلدية ع
ي هذا الخصوص دون أن يتم تقديم نسخ م ن هذه الشركات أبرمت عقود  ن من ب  . ااثن

ى البلدية تحرص لمو  ى ٕالاشهار بواسطة الالفتات واللوحات ٕالاشهارّية ذات  ع استخالص املعلوم ع
لة أو املعّلقة الصبغة التجارية وا لعالمات والستائر والعارضات والالفتات املثبتة أو البارزة أو امل

ى ذلك  ى واجهات املحالت الـُمعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة كما ينّص ع بالطريق العام وع
ي  2016لسنة  805عدد  الحكومي من مجلة الجباية املحلية ؤالامر  85الفصل   2016 جوان 13املؤرخ 

ي استخالصها حيث لم تتجاوز مواردها  واملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية 
ي ما قيمته  2018و 2017خالل سن  بعنوان هذا املعلوم ى التوا   .د 752,500ود  1.130 ع
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  البلدية ٔالامالك مداخيل -7

 2018و 2017سن خالل  هات مداخيلوبلغ ُمسّوغاعقارا  74 ةامللك العقاري الخاص للبلدي يضمُّ 
ي  ما قيمته ى التوا ى  بقايا الاستخالصد وارتفعت  66.516,847ود  42.972,658ع ّى السنة إ ي مو

ي هذا الخصوص. د تباعا 130.304,403و د 107.627,542 أن البيانات املتعلقة بقيمة  وتجدر ٕالاشارة 
ن املتلددين  ن القائمة الواردة من البلدية ضمن املبالغ املتخلدة بذمم املتسوغ عن الخالص تضاربت ب

ى الاستبيان بعنوان تصرف  ا ع ي والصادرة عن  2018إجاب وقائمات املتخلدات الـُمرفقة بالحساب املا
ي بن خليفة   . القباضة املالية ببئر ع

ر  ر وديسم املتخّلدة  قضية الستخالص املبالغ 18برفع  2015وقامت البلدية خالل شهري نوفم
ن املتلّددين عن  ى جميع املتسوغ بالذمة بعنوان كراء املحالت لكن هذا ٕالاجراء لم يتم تعميمه ع

ى ما جملته  الخالص   .د.أ 130,304رغم ارتفاع املبالغ املتخلدة بعنوان معاليم كراء املحالت إ
ى تصر  ى  2017ف سنة ورغم دعوة محكمة املحاسبات البلدية ضمن تقرير الرقابة املالية ع إ

ي التسريع باتخاذ ٕالاجراءات القانونية لتنفيذ ٔالاحكام الصادرة لصالحها إال أ ا لم تتخذ أي إجراء 
خالل من قبل القباضة املالية ببئر بن خليفة  ٕالاجراءات الـُمتخذة وانحصرت .2018الغرض خالل سنة 

ىيي إعالم وح 2018سنة  ه إ  . 2018ماي  19يخ بتار  ناملتسوغ أحد د تم توج

ي هذا ٕالاطار تبّ  ي بن خليفة بمآل جميع القضايا املرفوعة  إعالمن عدم و القباضة املالية ببئر ع
رجاع املحالت من قبل البلدية  بخصوص املتخلدات من معاليم الكراء أو عمليات فسخ العقود واس

ى مواصلة تثقيل معاليم الكراء رغم فس أّدىمما  خ العقود أو تسليم املحل للبلدية ي بعض الحاالت إ
ى سبيل املثال  .تنفيذا لحكم قضائي ن بذّم  واحد واصلت القباضة تثقيل عقد كراء ملحلفع ة متسوغ

ن  ي يكون نفس املحل موضوع اثن ن استعادت البلدية املحل وسوغته من جديد وبالتا ي ح ن   3سابق
 .عقود كراء مثقلة

ى ضرورة إعال  ى البلدية إ ي بن خليفة وُتد بجميع التطورات ال ي ٕالابان م القباضة املالية ببئر ع
ن  ا التعاقدية باملتسوغ ا تشهدها عالقا وبمآل جميع والوضعية الفعلية لجميع املحالت ومستغل

 .املتلددين عن الخالص ةالقضايا املرفوعة الستخالص املبالغ املتخلدة بذم

III- ى النفقات  الرقابة ع
 نفقاتتحليل ال -أ 

نفقات التصرف وتمثل  د.م 1,574 ما قيمته 2018للبلدية سنة  بلغت نفقات العنوان ٔالاول 
ر العمومي ونفقات وسائل . د.م 1,020من جملة هذه النفقات بمبلغ  64,82% واستأثرت نفقات التأج

ي  ى التوا من  %26,01و %36,61ما يمثل تباعا د أي .أ 409,415د و.أ 576,328املصالح بما قدره ع
   . العنوان ٔالاول  نفقاتمجموع 
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ر أنرغم و  ى مستوى البلدية 4نسبة التأط ي حدود ع فإن نفقات  2018سنة خالل  % 5 كانت 
ر مثلت أهم مكوّ  ى  2018و 2017خالل سن  لتبلغ 5ن من مكونات نفقات العنوان ٔالاول التأج ع

ي ر من جملة نفقات  أني هذا الخصوص تجدر ٕالاشارة و . %54,61و %56,22 التوا نسبة نفقات التأج
ن سن  %3,01العنوان ٔالاول عرفت انخفاضا قدره  ن  %16بنسبة  تبعد أن ارتفع 2018و 2017ب ب

 .2017و 2016سن 
ن سن  "وسائل املصالح"القسم الثاني  نفقاتوعرفت  بعد الارتفاع  2018و 2017استقرارا ب

 النفقاتنسبة هذه  لتمثّ و  .2016مقارنة بسنة  2017سنة خالل الذي شهدته و % 177بنسبة امللحوظ 
ى  %32,94مقابل  2018لسنة  6من نفقات العنوان ٔالاول  26,01%  %38,79وترتفع هذه النسب إ

  .%38,93و
من تغطية نفقات العنوان ٔالاول  2018د سنة .م 1,659موارد العنوان ٔالاول ال بلغت  مّكنتو 

انية حّق  %105,42د بنسبة .م 1,574البالغة    .د.أ 85,375مبلغ ب فائضات قأي أن امل
ى ة وّ والبلدية مدعُ  اإ نوبذل مجهودات إضافية لاملتاحة  توظيف إمكانيا  مواردها الذاتية تحس

ي ا من مّك بما يُ  وتنويعها رفيع  ر  الفائضهذا ال   .لتمويل مشاريعها الاستثمارية مبالغ إضافيةوتوف
ى  2018 ال لم يتم خالصها بانقضاء السنة املاليةدية جملة ديون البل ارتفعتو  د .أ 328,554إ

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية واستأثرت الديون تجاه 2017سنة  د.أ 509,226 مقابل
رة  ذا العنوان خالل سنة  %89,31بنسبة  2016- 2012املتعلقة بالف دون أن يتم تسديد أي مبلغ 

% 19,8البلدية  7بلغت نسبة مديونيةو   .اقية جدولة تمّكن من تدارك هذه الوضعيةأو إبرام اتف 2018
  . 2018بالنسبة لسنة من موارد العنوان ٔالاول 

ي   د.أ 489,719 نفقات العنوان الثاني وبلغت ن الاستثمارات املباشرة  وتتوزع هذه النفقات خاصة ب
بقيمة  %42,7 من الاعتمادات املحالة بنسبةد والنفقات املسددة .أ 221,199بقيمة  %45,17 حدود

  . د.أ 209,099
ا قد سقط بالتقادم  ا رغم أن جزءا م ر ديو عمال بأحكام الفصل ولم تتوّل البلدية برمجة تطه

ى أن من مجلة املحاسبة العمومية  46 ر وال لم يتم خالصها والذي ينص ع الديون البلدية تجاه الغ
ا تلك الديون ي غضون ٔالاربع سنوات ا ى سبيل  .تسقط بالتقادم ملوالية للسنة املالية العائدة إل فع
ا  د والذي .أ 10,096تجاه مزود للمواد الكهربائية بقيمة  ابرمجت خالص دياملثال أفادت البلدية أ

  .2009يعود لسنة 
 

                                                            
ر  4 ن صنف أ= (نسبة التأط   .% 5)= 2/40*(100) =مجموع ٔالاعوان والعملة/عدد املوظف
  دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائض  5
  بعنوان الفوائضدون اعتبار النفقات املأذونة  6
  ) د 1.659.619,146 /د 328.554,596:( موارد العنوان ٔالاول / جملة الديون : نسبة املديونية   7
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ى إنجاز  –ب    نفقاتالالرقابة ع
ى وثائق صرف البلدية لتصرفها  ا البلدية  2018سنة أفضت الرقابة ع ى الوثائق التكميلية ال قدم وع

ى جملة من املالحظات تعلقت بنفقات العنوانملحكمة املحاسبات  ى الوقوف ع   .الثانيو ٔالاول  نإ
 نفقات العنوان ٔالاول  -1

املتعّلق بصرف  1986أكتوبر  13خالفا ملا جاء به القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ 

ن صرف مستحّقات دائ ا ن العمومّي ى املحاسب ّن ع ى أّنه يتع ا، ع ى مستحّق لّنفقات العمومّية إ

ي أجل  أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر  10الّدولة والجماعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية 

ي تأدية  ر  ن  ةنفق 15بالّصرف، إاّل أّنه سّجل تأخ  . يوما 131و يوما 24تراوح ب

ي  19خالفا ملنشور الوزير ٔالاّول عدد و  واملتعّلق بتنظيم مكاتب الّضبط  1971ماي  10املؤّرخ 

ي  2004لسنة  564املركزّية ومسالك املراسالت وأحكام ٔالامر عدد  واملتعّلق  2004مارس  9املؤّرخ 

ى اعتماد تار  يخ استالم الفاتورة النطالق بطرق خالص نفقات الّتصرف وآجالها القانونّية اّلذي ينّص ع

ر بمكتب الّضبط بالبلدّية 10احتساب ٓالاجال، لوحظ عدم تسجيل   . فوات

ا من مختلف املزودين  ر الواردة عل ى ضرورة تسجيل جميع الفوات وتدعو محكمة املحاسبات البلدية إ
ي ٕالاّبان  .بمكتب الّضبط 

انية وألحكام الفصل ٔالا  ملبدأخالفا و   املذكور أعاله 2004لسنة  564ّول من ٔالامر عدد سنوّية امل
ى أّنه يتّم صرف الا  انّية الّدولة والجماعات املحلّية بعنوان واّلذي ينّص ع عتمادات املرّسمة بم

ر اّل يصدرها املزّودون اّتصاالت و الا ى أساس الفوات الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع س
ي مّد  ا بعنوان  استالميوما من تاريخ  45ة ال تتجاوز املعنّيون  ر، لم تقم البلدّية بخالص نفقا الفوات

ي ٔالاجل القانوني الك املاء  ن  اس ر ب   .يوما 473و يوما 95وتراوح التأخ
انية وألحكام ملبدأ خالفاو  ى  العمومّية املحاسبة مجلة من 122 الفصل خصوصية امل اّلذي ينّص ع

ى ال مر بالصرف من قبل املحاسب العمومي املختص شروط قبول ٔالا  ا أن تكون محمولة ع من بي
ر بلدّية الك املاء لفائدة مصالح غ انية البلدية تم خالص نفقات اس ى غرار  اعتمادات مرصودة بم ع

يوالثقافة و الشباب  ور د    . الضمان الاجتما
ي هذا الخصوص أن محكمة املحاسبات  ضمن  املالحظةوجهت للبلدية نفس هذه وتجدر ٕالاشارة 

تمت إحالة خالص "وأجابت البلدية أنه  2017تقريرها املتعلق بالرقابة املالية بعنوان تصرف سنة 
ا بالنظر وذلك حسب مكتوب  ي املؤسسات الراجعة ال معاليم املاء والكهرباء باملؤسسات الشبابية ا

ر  11بتاريخ  8534السيد وزير الشؤون املحلية عدد    ".2017سبتم
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  6و 5 نحكام الفصلأل خالفا و  املتعلق و  2014مارس  13املؤرخ 

بالصفقات العمومية وال تستوجب تنظيم منافسة باتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن 
رم جميع مبادئ الشراء  ي ٔالاموال العمومية وتح العمومي، قامت البلدية النجاعة وحسن التصرف 
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د دون .أ 63,664تساوي من نفس املزود بكلفة جملية  2018باقتناء قطع غيار مختلفة خالل سنة 
ى أفضل العروض املالية  ي الحصول ع تفعيل للمنافسة أو اتباع اجراءات كتابية تضمن حق البلدية 

  . املتاحة

  نفقات العنوان الّثاني – 2

ي للبلدية لسنة  الوثائق الـُمثبتةتضمنت   2018لعمليات تحويل الاعتمادات واملرفقة بالحساب املا
ائي ملشروع صيانة الطرقات لسنة .أ 90عملية تحويل اعتماد بقيمة  وردت  2017د بعنوان ضمان 

ى لسنة  ضمن فيفري  12بتاريخ  2018مستخرج من مداولة املجلس البلدي خالل الدورة العادية ٔالاو
إذا تم استعمال املبالغ املخصصة إلرجاع  شأنه أن يخفي تجاوزا لالعتماداتوهو ما من  2018

ود بأشغال جديدة من نفس الصنف الضمان ل ي هذا  .)صيانة الطرقات(ل وأفادت البلدية 
ر موظفة تّم توزيعها وليس تحويلها.أ 90" الخصوص أن ي الاعتمادات غ تدعو محكمة و ".د 

ى تفادي ى مستوى قرارات تحويل الاعتمادات املحاسبات البلدية إ   .هذا النوع من ٔالاخطاء ع
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  بلدية الإجابة 
  

ى الا : موارد العنوان الثاني - عتمادات نظرا لضعف موارد البلدية اقتصرت موارد التنمية ع
 .100%وكانت نسبة ٕالانجاز :املحالة

ى امتناع املواطن من تسليم نقص البيانات املدرجة : إعداد جدول التحصيل واملراقبة - يعود إ
 .بطاقة التعريف الوطنية ألعوان ٕالاحصاء

ي بن  - ى مستوى القباضة املالية ببئر ع انية ع ي موارد امل بخصوص ترك منظومة التصرف 
رك منظومة  :خليفة  .وربطها بالقباضة املالية GRBتم التنسيق مع املركز الوط لإلعالمّية ل

ى املؤسسات ذات الصبغة بخصوص انخفاض  - عدد فصول جدول مراقبة املعلوم ع
ى  2017سنة  1302الصناعية أو التجارية أو املهنية من  يعود ذلك : 2018سنة  1207إ

 .لوجود فصول مزدوجة تم حذفها
ى : بخصوص معلوم ٕالاشهار - رخيص يتم اسناده ع لم يتم إبرام عقود لشركات ٕالاشهار بل ان ال

ى  رة ع  .املطلب املقدم باملوافقةشكل تاش

ن ألمالك البلدية املتلددين عن الخالص - تّم إختيار من تخّلدت  :بخصوص تتبع املتسوغ
ى أن يتم هذا ٕالاجراء ضّد كّل املتلّددين ـــــــــــــــــــــا ع رة للقيام ضّدهم بقضايــــــــــــ م ديون كب كما . بذّم

 .قابضأّنه تمت تسوية الوضعية مع السيد ال

ن  - ن الفعلي بخصوص إعالم القباضة املالية بوضعية املحالت البلدية املسوغة واملستغل
 .تم التنسيق مع القابض لتسوية الوضعّية: لها

ن املتلددين عن  - بخصوص تضارب البيانات املتعلقة باملبالغ املتخلدة بذمة املتسوغ
ى سنة  ي مو ن البلدية والقباضة املالية 2018الخالص  ي بن خليفة  ب املرفقة (ببئر ع

ي ن ما قّدمته  ):بالحساب املا ي ح ي الصحيحة  ي  قائمة املتخّلدات املرفقة بالحساب املا
ر  ي قائمة لحدود ديسم ا 2017البلدية باالستبيان    .وسيتم تحيي

ر بمكتب الضبط - أحيانا يتّم السهو عن تسجيل الفاتورات : بخصوص عدم تسجيل فوات
ي مثل هذه ٔالاخطاءوسيتم الح ى عدم الوقوع    .رص ع

ر بلدية - تمت مراسلة املؤسسات املعنية ليتم : بخصوص خالص نفقات لفائدة مصالح غ
ى كاهلها  .الخالص ع
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ي اقتناء قطع  - ى ٔالارقام املنجمية  بخصوص عدم تفعيل املنافسة وعدم التنصيص ع
ّرم والسيتم إقتناء قطع الغيار عن طريق طلب أثمان علم: الغيار  ا وأن أسطول النظافة م

ي استشارة باعتبار أّن العطب يكون فجئ ومتنوع وسيتم التنصيص  يمكن حصر الحاجيات 
ى الرقم املنجم لكّل إقتناء   .ع

ى الوقوع  ة يصعب تفصيلها مع العمل الحقا ع ود كانت اجمالية والاعطاب متشا وصوالت ال
  .ي هذا الاشكال

ائي ملشروع صيانة .أ 90تمادات بقيمة بخصوص تحويل الاع - د بعنوان إرجاع الضمان ال
ر موظفة تّم توزيعها وليس تحويلها 90: 2017الطرقات لسنة  ي ٕالاعتمادات غ  .أد 

  


