الدائرة الجهوية بسوسة

تقريرالرقابة املالية على بلدية خنيس
(تصرف سنة )8102

 -0تقديم البلدية
أحدثت بلدية خنيس بمقتض ى ألامر عدد  471املؤرخ في  52أفريل  4611وتبلغ مساحتها  470هكتار كما يبلغ عدد
سكانها  442556ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  .5141وتقع البلدية بوالية املنستير على
شاطئ البحر ألابيض املتوسط تحدها جنوبا مدينة قصيبة املديوني وغربا مدينة بنبلة وشماال املنستير أما شرقا
فيحدها البحر ألابيض املتوسط.
وتولت تسيير شؤون البلدية خالل سنة  ،5142نيابتين خصوصيتين ضمت ألاولى  6أعضاء باعتبار رئيسها وذلك
منذ  45أفريل  5147إلى غاية  45أفريل  5142وضمت الثانية  6أعضاء باعتبار رئيسها السيد معتمد املنستير
وذلك منذ  41أفريل  5142إلى غاية تنصيب املجلس البلدي املنتخب بتاريخ  42جانفي  .5146وتشمل الهيكلة
العامة إلدارة البلدية فضال عن الكتابة العامة املصلحة إلادارية واملالية واملصلحة الفنية ومصلحة النظافة
واملحيط.
وبلغ عدد أعوان البلدية  16عونا في موفى سنة  5142منهم  17من سلك العملة جميعهم قارون ،صرفت لهم
أجورا بقيمة  241أ.د .وقد بلغ معدل املوارد السنوية خالل الفترة  5142-5141ما يعادل  4.251أ.د في حين بلغ
معدل النفقات السنوية خالل نفس الفترة  4.527أ.د.
 -8طبيعة املهمة
عمال بإذني املهمة عدد  217و 242بتاريخ  42نوفمبر  ،5146وفي إطار تنفيذ الاتفاقية املبرمة بين الجمهورية
التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية ،تولت محكمة
املحاسبات النظر في الوضعية املالية لبلدية خنيس بعنوان سنة  5142للتأكد بدرجة معقولة من إحكام إعداد
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الحساب املالي ومن صحة ومصداقية البيانات املضمنة به .كما أولت املحكمة اهتمامها ملجهود البلدية من أجل
تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعية.
وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي املودع لدى كتابة املحكمة بتاريخ  11جويلية  5146فضال عن
استغالل املعطيات املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" والزيارات امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية
واملركز املحاسبي الخاص بها.
 -3إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات
تم عرض مشروع ميزانية بلدية خنيس لسنة  5142على مداولة املجلس البلدي املنعقد بتاريخ  14جويلية5147
وتمت املصادقة عليها من قبل والي املنستير بتاريخ  51ديسمبر .5147
وقد تمت مقارنة عمليات التنقيح داخل امليزانية مع محتوى قرارات التنقيح والتأكد من تطابقها ،كما تم التحقق
من صحة إلاجراءات طبقا ألحكام الفصول  41و 52من القانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية.
أما فيما يتعلق بتحويل الاعتمادات داخل امليزانية فقد تبين أنه خالفا للفصل  57من القانون ألاساس ي مليزانية
الجماعات املحلية الذي ينص على أنه "يتم تحويل الاعتمادات بناء على مداولة مجلس الجماعة املحلية" فإن
البلدية قامت بتحويل اعتمادات داخل امليزانية بقيمة  412511أ.د (القرارات عدد 1و 2و 6و 45و )41دون عرضها
على املجلس البلدي.
وتمت بتاريخ  52ماي  5146املصادقة من قبل املجلس البلدي لبلدية خنيس على قرار غلق امليزانية الذي يبرز
املبلغ النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة .5142
 -4خالصة أعمال املراجعة
فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا إلاستخالص وباعتبار ما انتهت إليه أعمال الرقابة فإنه يمكن التأكيد على أن
عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية  5142ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها أن تمس
بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للبلدية.
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ملخص الحساب املالي لسنة ( 8102أ.د)
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6
8
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ال صنف
املعالمي عىل العقارات و ا ألنشطة
مداخيل اشغال املكل العمويم البدلي و اس تلزام املرافق العمومية فيه
معالمي املوجبات و الرخص الادارية ومعالمي يف مقابل اسداء خدمات
املداخيل اجلبا ئية الاعتيادية الاخرى
مداخيل أأمالك البدلية الاعتيادية
املداخيل املالية الاعتيادية
منح التجهزي
مدخرات وموارد خمتلفة
موارد الاقرتاض ادلاخيل
املوارد املتأأتية من الاعامتدات احملاةل

مبلغ امل قابيض
938 768
211 862
135 920
135 928
0
37 569
417 489
554 517
192 000
190 319
140 000
32 198

التأأجري العمويم
وسائل املصاحل
التدخل العمويم
نفقات الترصف الطارئة وغري املوزعة
فوائد ادلين احمليل
الإستامثرات املبارشة
نفقات التمنية الطارئة و غري املوزعة
تسديد أأ صل ادلين
النفقات املسددة من الإعامتدات احملاةل
1 493 285
ال فائض

مبلغ امل صاري ف

825 531
516 486
207 221
44 679
0
57 146
321 905
240 715
0
81 190
0
1 147 436
345 849
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تحليل موارد بلدية خنيس ونفقاتها
 -0النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 8102
تطورت ميزانية بلدية خنيس من  4.272أ.د سنة  5141إلى  4.161أ.د سنة  .2018وقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية
خنيس بعنوان تصرف  5142عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  111أ.د تم تحويله إلى املال
الاحتياطي في حدود  141أ.د ،أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى بعنوان املشاريع املمولة
بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته  15أ.د فقد تم تحويله إلى الحساب الانتقالي.
ومن أهم ما تبرزه النتائج العامة أن فوائض املقابيض على املصاريف ارتفعت بنسبة .% 41
وعرفت املوارد تراجعا بنسبة  % 1خالل
سنة  5142مقارنة بسنة 5141حيث
تراجعت مقابيض العنوان الثاني بنسبة
 % 45مقابل ارتفاع مقابيض العنوان
ألاول بنسبة .% 1

كما تراجعت النفقات بنسبة  % 1خالل
نفس الفترة ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع
مصاريف العنوان ألاول بنسبة % 7
مقابل تراجع مصاريف العنوان الثاني
بنسبة .% 52

في املقابل ،بلغت بقايا الاستخالص في
موفى سنة  5142ببلدية خنيس ما قيمته
 621أ.د مسجلة تطورا بنسبة  %2مقارنة
بسنة .5141
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 -8تحليل املوارد
بلغت خالل سنة  5142جملة موارد بلدية خنيس  4.161أ.د .وهي تتكون في حدود  % 11من املداخيل الاعتيادية
و %17من موارد التنمية.
 موارد العنوان ألاولبلغت موارد العنوان ألاول للبلدية خالل سنة  5142ما
جملته  616أ.د .وتتكون من املداخيل الجبائية
الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية
مسجلة تطورا نسبته  % 1215مقارنة بسنة .5141
ويبرز الرسم البياني التالي توزيع موارد العنوان ألاول
بين مختلف أصنافه:

وتتأتى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظفة على العقارات وألانشطة وعلى إشغال امللك
العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص إلادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات
ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى .وبلغت هذه املداخيل في سنة  5142ما جملته  121أ.د أي ما يمثل  % 25من
جملة موارد العنوان ألاول .وتمثل "املعاليم على العقارات وألانشطة" أهم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية
بقيمة بلغت  545أ.د.
وتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية أهم مورد بالنسبة
إلى البلدية حيث تم تحصيل  411أ.د في سنة  5142أي ما يمثل  % 57من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية
للبلدية .أما املداخيل املتأتية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على ألاراض ي غير املبنية ،فقد كانت
على التوالي في حدود  15أ.د و 51أ.د أي ما يمثل تباعا حوالي  % 6و % 2من هذه املداخيل.
واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره  411أ.د أي ما يمثل
نسبة  % 52من املداخيل الجبائية الاعتيادية لسنة .5142
وبلغت مداخيل املوجبات والرخص إلادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة  5142ما قدره  411أ.د أي
ما يمثل نسبة  % 52من املداخيل الجبائية الاعتيادية.
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وفيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة  5142ما قيمته  122أ.د .وتتوزع هذه املوارد بين
مداخيل امللك البلدي واملداخيل املالية الاعتيادية املتأتية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية
البالغ  141أ.د.
وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة  5142ما قيمته  17أ.د .وهي تتأتى من كراء العقارات والتجهيزات واملعدات
في حدود  17أ.د ممثلة بذلك  % 411من جملة مداخيل ألامالك.
 موارد العنوان الثانيبلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة 5142
ما جملته  221أ.د وتشمل املوارد الذاتية املخصصة
للتنمية وموارد الاقتراض واملوارد املتأتية من
الاعتمادات املحالة مسجلة تراجعا معدله السنوي
 % 45مقارنة بسنة .5141
ويبرز الرسم البياني التالي توزيع موارد العنوان الثاني
بين مختلف أصنافه:

وتمثل منح التجهيز واملدخرات واملوارد ألاخرى موردين بنفس ألاهمية ضمن العنوان الثاني بمبلغين على التوالي
 465أ.د و 461أ.د أي بنسبة  % 21لكل مورد.
وانتفعت بلدية خنيس ،خالل سنة  ،5142باعتمادات محالة بقيمة  11أ.د من وزارة الشؤون املحلية والبيئة
لتأهيل املسلخ البلدي في حين لم ينص ألامر عدد  111لسنة  5141املؤرخ في  4مارس  5141واملتعلق باملصادقة
على املخطط املديري للمسالخ على إدراج املسلخ البلدي بخنيس ضمن املسالخ املعنية بالتأهيل.
والبلدية مدعوة إلى العمل على إعادة توظيف هذه الاعتمادات املحالة التي يتم نقلها سنويا في مشاريع أخرى ذات
قيمة مضافة ملتساكني البلدية.
 -3تحليل النفقات
بلغت جملة نفقات بلدية خنيس  4.417أ.د خالل سنة  5142وهي تتكون في حدود  % 71من نفقات العنوان ألاول
و % 52من نفقات العنوان الثاني.
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 مصاريف العنوان ألاولبلغت مصاريف العنوان ألاول في سنة 5142ما جملته 252
أ.د مسجلة تطورا بنسبة  % 1مقارنة بسنة  .5141وتتوزع
على نفقات التصرف بمبلغ 712أ.د وبنسبة  % 61وفوائد
الدين فيما تبقى .وتمثل نفقات التأجير العمومي ووسائل
املصالح % 22من مجموع نفقات هذا العنوان.
وتستأثر نفقات تسيير املصالح العمومية املحلية البالغة  471أ.د بنسبة  % 25من جملة نفقات وسائل املصالح،
 %52منها يمثل نفقات تسديد املتخلدات و %42منها تعلق بنفقات التزود بالوقود.
 مصاريف العنوان الثانيبلغت نفقات العنوان الثاني  155أ.د خالل سنة 5142
مسجلة تراجعا نسبته  % 52مقارنة بسنة  .5141وتتوزع
هذه النفقات بين نفقات التنمية بنسبة  %72وتسديد أصل
الدين بنسبة .% 52

وشهدت الاعتمادات غير املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني زيادة خالل الفترة  5142 -5141بنسبة
 .%41وتمثل تلك الاعتمادات نسبة  % 14من مجمل الاعتمادات املرصودة خالل سنة .5142
وتتمثل نفقات التنمية في الاستثمارات املباشرة البالغة  514أ.د خالل سنة  5142مسجلة تراجعا نسبته %15
مقارنة بسنة  .5141وتعد مشاريع الطرقات واملسالك واقتناء معدات النظافة والطرقات والبنايات إلادارية أهم
الاستثمارات التي أجرتها البلدية بنسب تبلغ على التوالي  % 16و %41و.%7
 -4القدرات املالية للبلدية
فاق الحجم الجملي للديون املتخلدة بذمة بلدية خنيس في موفى سنة  5142ما جملته  116أ.د  % 15منها تجاه
الشركة التونسية للكهرباء والغاز و %55تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية.
وبلغت متخلدات البلدية بعنوان سنة  5147وما قبلها  11أ.د تم تسديدها خالل سنة  5142تعلق  % 66منها
بخالص متخلدات تجاه مؤسسات عمومية ،تمثلت خاصة في كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 46
أ.د ومؤسسات أخرى بقيمة  54أ.د.
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وتعود أسباب مديونية البلدية أساسا إلى عدم التكافؤ بين إلامكانيات املالية املحققة من قبل البلدية وما تتحمله
من تكاليف متنامية في مجال تسيير مصالحها إلادارية حيث بلغ معدل تطور املوارد الاعتيادية للبلدية خالل
الفترة  5142-5141ما نسبته  % 1مقابل تطور في نفقات التسيير بنسبة  % 2خالل نفس الفترة.
وباعتبار حجم الديون بعنوان سنة  ،2018بلغ مؤشر مديونية البلدية تجاه املؤسسات العمومية (جملة الديون /
جملة موارد العنوان ألاول) ما يعادل .% 60
وفي املقابل قدر مجهود البلدية في خالص ديونها (جملة الاعتمادات املخصصة لتسديد املتخلدات وفوائد الدين
وأصل الدين  /جملة موارد العنوان ألاول) بنسبة .% 46
وبمقارنة حجم الادخار الخام للبلدية (جملة موارد العنوان ألاول املحققة – جملة نفقات العنوان ألاول املحققة)
البالغ  441أ.د بحجم الديون املستوجبة لسنة  ،5142يتضح أن مديونية بلدية خنيس مقبولة وقابلة للتسوية
باالعتماد على قدراتها املالية املتاحة.
من جهة أخرى ،بلغ مؤشر الاستقاللية املالية (موارد العنوان ألاول – املناب من املال املشترك  /موارد العنوان
ألاول) ببلدية خنيس سنة  5142نسبة  % 21مقابل  % 62سنة  5147و % 16سنة .5141
أما مؤشر هامش التصرف (نفقات التأجير  /مصاريف العنوان ألاول) ببلدية خنيس لسنة  ، 5142فقد بلغ %11
مع تسجيل ارتفاع مقارنة بسنوات  5141و 5147حيث بلغ املؤشر خاللهما على التوالي  % 26و.%27
مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها
أوال :تعبئة املوارد البلدية
 -4تقديراملوارد
ُ
بينت املقارنة بين املقدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول من امليزانية أن بلدية خنيس لم تحكم تقديراتها،
حيث تراوحت نسب إلانجاز بين  % 11و % 61وبلغت تلك النسبة بخصوص مجموع موارد العنوان ألاول . % 72
أما بالنسبة إلى العنوان الثاني فإن البلدية لم تتول تقدير مواردها واكتفت بالنسبة للعنوان املذكور بإدراج
التنقيحات املدخلة على مختلف أصنافه وأجزائه في حين كان بإمكانها تقدير مدخراتها ومواردها املتأتية من
الفوائض غير املستعملة وموارد الاقتراض وتلك املتأتية من الاعتمادات املحالة.
والبلدية مدعوة إلى مزيد إحكام تقديراتها في مختلف بنود مواردها.
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 -5إعداد جداول التحصيل
تبين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات ألاساسية التي من شأنها أن تساعد على تحصيل
املعاليم املثقلة ،غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة  5142حيث
تضمن  5.244مسكنا بمبلغ جملي يفوق  414أ.د بينما بلغ عدد املساكن املحصاة خالل عملية التعداد العام
للسكان والسكنى لسنة  5141ما قدره  5.621مسكنا وبالتالي فإن حوالي  % 2من عدد املساكن املبنية باملنطقة
البلدية لم يتم تضمينها بجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في املعاليم املوظفة تم تقديرها بحوالي  2أ.د.
كما اتضح استخالص مبلغ يفوق  4.521د بعنوان سنة  5142تخص  41مسكن بأذون استخالص وقتية ،وهو ما
يعني عدم شمولية الجدول بعنوان نفس السنة.
أما فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن  4.444فصال بقيمة تناهز  11أ.د .وقد
لوحظ استخالص مبلغا بقيمة  12166أ.د يخص  55عقارا سنة  5142بأذون استخالص وقتية.
وبينما تفيد املعطيات املتوفرة لدى مكتب مراقبة ألاداءات باملنستير أن املنطقة البلدية ضمت  252مؤسسة
سنة  ،5142لوحظ أن البلدية ال تتولى إعداد جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ،وبالتالي ال توجد متابعة الستخالص هذا املعلوم وبقايا الاستخالص
املرفقة بالحساب املالي متوقفة على ديون سنة  5111وما قبلها.
كما أنها ال تحرص على التنسيق مع القباضة البلدية للحصول على القائمات التفصيلة الشهرية لعمليات
التحويل الراجعة بالنظر للبلدية بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية
من القباضات املالية ،ومن شأن هذه الوضعية أن تحرم البلدية من موارد مستحقة.
 -1التأخيرفي تثقيل جداول التحصيل
لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير
املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصلين  4و 11من مجلة الجباية املحلية اللذان ينصان على أن تلك املعاليم
مستوجبة الدفع بداية من تاريخ غرة جانفي من كل سنة مما يتطلب تثقيل تلك الجداول قبل ذلك ألاجل ،حيث
تم تثقيل جدولي املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية لسنة  5142بتأخير بلغ  462يوما.
والبلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك
بالتنسيق مع كل من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية باملنستير.
 -1استخالص املعاليم
مع اعتبار بقايا الاستخالص التي فاقت  711أ.د في موفى سنة  ،5147ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان
املعاليم املوظفة على العقارات إلى ما قدره  217أ.د في سنة  .5142وتم استخالص  11أ.د أي ما نسبته  % 2مقابل
 % 41سنة  5147و % 4422سنة .5141
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وبلغت تثقيالت سنة  5142بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات ما جملته  417أ.د تتوزع بين املعلوم على
العقارات املبنية في حدود  71أ.د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بقيمة  11أ.د.
وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية لسنة  5142على التوالي
 % 41و % 1مقابل  % 14و % 9خالل سنة .2016
املعاليم /املداخيل

املبال الواج
استخالصها (أ.د)

الـمعلـوم على العقارات الـمبنية
املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

414
424

الاستخالصات (أ.د) نسبة الاستخالص ( )%بقايا الاستخالص (أ.د)
42
24

10
6

371
399

وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامالك إلى ما جملته  123أ.د ،تم استخالص بنسبة % 31
منها سنة  5142مقابل نسبة  % 40سنة .2016
ونظرا إلى إلحاق حسابات بلدية خنيس بالقباضة البلدية باملنستير وبعد املسافة بين املقرين فإن أغلب عمليات
استخالص ألاداء على العقارات املبنية وغير املبنية تتم ببلدية خنيس لدى وكيل املقابيض بعد تصفية املبالغ
املستوجبة بواسطة التطبيقة إلاعالمية للتصرف في موارد امليزانية ( )GRBاملركزة بمقر البلدية منذ سنة .5142
في حين ال يتوفر بالقباضة البلدية باملنستير تطبيقة إعالمية خاصة ببلدية خنيس.
وتعتمد القباضة في استخالص ألاداء على العقارات املبنية وغير املبنية وفي إسناد شهادات إلابراء على ما توفره
مصالح البلدية من معطيات مضمنة بأذون الاستخالص التي تعدها .وفي املقابل ال يتوفر بالقباضة آليات ملتابعة
الاستخالصات ويتم مسك جذاذات غير محينة بشكل يدوي .وقد حال غياب الرقابة على عمليات استخالص
املعاليم على العقارات املبنية وغير املبنية من قبل القابض دون متابعة حلول آجال التقادم وتحديد املبالغ
املتبقية لالستخالص بشكل دقيق.
أما بالنسبة إلى عملية استخالص مداخيل ألامالك البلدية فإنها تتم لدى القابض الذي يتولى متابعة استخالص
املبالغ املثقلة عبر دفتر مهترئ ممسوك بطريقة يدوية .ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إمكانية تلف الوثائق وما قد
يترتب عنه من ضياع كل أثر للمعاليم املستحقة أو إغفال متابعة ألاداءات املستوجبة.
 -2إجراءات الاستخالص
لوحظ بخصوص املعاليم على العقارات املبنية عدم مواصلة إجراءات الاستخالص حيث يتم الاقتصار ،غالبا،
على إلانذارات دون املرور إلى الاعتراضات والعقل فبالرغم من توجيه  11إنذارا إال أن نسبة استخالص هذه
املعاليم لم تتجاوز  % 44حيث أنه لم يتم إجراء سوى  19عمال تنفيذيا خالل سنة .5142
أما بالنسبة إلى املعاليم على العقارات غير املبنية فقد لوحظ أنه ال يتم التقيد بإجراءات التتبع حيث لم يتم
توجيه أي إعالم ولم يتم القيام بأي عمل تنفيذي خالل سنة  5142وهو ما يفسر عدم تجاوز الاستخالصات
بعنوان هذه املعاليم لنسبة .% 1
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وبلغت نسبة استخالص مداخيل كراء العقارات  % 14علما وأنه قد تم بشأنها توجيه  1إنذارات بينما بلغ عدد
ألاعمال التنفيذية  46عمال.
 -1لزمة السوق ألاسبوعية واليومية والعرضية
تولت بلدية خنيس بتاريخ  51نوفمبر  5147استلزام السوق ألاسبوعية واليومية والعرضية للفترة املمتدة من 4
جانفي  5142إلى  14ديسمبر  5142قابلة للتجديد ثالث مرات بمبلغ جملي قدره  412أ.د مع زيادة سنوية بنسبة
 %2تحتسب على قاعدة آخر مبلغ سنوي مستحق.
ولم يتبين من خالل إلاطالع على ملف اللزمة ما يفيد التزام صاحبها ببنود كراسات الشروط من حيث استعمال
دفاتر وصوالت أو التزامه بالحسابيات الواجب مسكها ومد البلدية بها ،مما يحول دون معرفة املردودية الفعلية
للسوق املستلزمة.
وفي املقابل لم تحرص البلدية على ردع املخالفة املذكورة التي قام بها املستلزم بمطالبته بخطية في الغرض كما
نص عليه الفصل  51من كراس الشروط.
وفي املقابل لم يتبين ما يفيد قيام البلدية بعمليات مراقبة ميدانية على ألاسواق للتأكد من التزام صاحب اللزمة
بالتعريفة القانونية للمعاليم التي يقوم باستخالصها ومن مسك الدفاتر والسجالت املنصوص عليها بالعقد.
ولم تتول البلدية خالل جلستها املنعقدة بتاريخ  51سبتمبر  5147وضع معايير لتحديد السعر الافتتاحي للزمة
كتقدير القيمة الاقتصادية للسوق باالستئناس بمردوديتها املالية أو بثمن تبتيت ألاسواق املشابهة ،وتطور
الحركة الاقتصادية بالجهة ،كما لم تلجأ البلدية إلى مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لتقدير السعر
الافتتاحي.
 -7مداخيل ألامالك البلدية العقارية
تتمثل ألامالك العقارية لبلدية خنيس في  24أرض بيضاء  15منها مسجلة لدى إدارة امللكية العقارية و 55محال
تجاريا ومحال صناعيا وحيدا جميعها غير مسجلة.
ولوحظ غياب ضبط دقيق لألمالك العقارية البلدية حيث ال يتضمن دفتر ممتلكات البلدية حصرا دقيقا
للمحالت التجارية وتم الاقتصار على إدراج الحي التجاري كملك بلدي مع التنصيص على كونه يتضمن مقهى
ومشرب وبنك ومجموعة من الدكاكين دون بيان عددها وأوجه استعمالها ،وبالتالي فهو ال يعكس وضعية ألامالك
العقارية لبلدية خنيس في موفى سنة .5142
وتضع البلدية مقرا على ذمة نادي ألاطفال النموذجي دون إبرام اتفاقية أو عقد بشأنه لتحديد شروط استغالله
وضبط الالتزامات املحمولة على املستغل.
ولوحظ خالفا ألحكام الفصل  52من القانون عدد  17لسنة  4677املتعلق بتنظيم العالقة بين املسوغين
واملتسوغين وألحكام الفصل  47من القانون عدد  12لسنة  4671املتعلق بالعالقات بين املالكين واملكترين ملحالت
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معدة للسكنى أو الحرفة أو إلادارة العمومية ومنشور وزير الداخلية عدد  1املؤرخ في  47فيفري 4666حول تسويغ
املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية والسكنية عدم التنصيص على نسبة الزيادة السنوية وعدم تحيين
القيمة الكرائية كل ثالث سنوات لعدد من املحالت التجارية تعود تواريخ تسويغ البعض منها إلى سنوات 4661
و.4662
ورغم التنصيص على نسبة الزيادة املذكورة في عقد تسويغ املحل رقم  1فإنه تم تثقيل العقد لدى القباضة
البلدية منذ سنة  4662دون تطبيق الزيادة كل سنتين بنسبة  %2وهو ما حرم البلدية من استخالص موارد
بقيمة  1.171د خالل الفترة .5142-5111
كما لوحظ عدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معدة لنشاط تجاري بلغت في موفى سنة  5142ما
قيمته حوالي  212151أ.د ومعينات كراء عقار معد لنشاط صناعي بقيمة  112277أ.د.
 -2تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل
لم تتول بلدية خنيس تطبيق مقتضيات ألامر عدد  4152لسنة  4662املؤرخ في  41جويلية  4662املتعلق بضبط
تعريفة املعاليم وإلاتاوات املرخص للجماعات العمومية املحلية في استخالصها بشكل كامل ،حيث تقوم برفع
الفواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية بخنيس بدون مقابل رغم استصدارها لقرار
يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية.
كما لم تبرم البلدية سوى اتفاقيتين رغم أن عدد املؤسسات التجارية والصناعية واملهنية املتواجدة باملنطقة
البلدية يبلغ  252مؤسسة دون أن تتولى مد القباضة البلدية بها ،مما يحول دون تثقيلها ومتابعة استخالصها.
وذلك رغم تنصيص منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  41املؤرخ في  1فيفري  5111واملتعلق بالبرامج
الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة على إبرام اتفاقيات لرفع الفضالت بمقابل وذلك من خالل "إتمام إحصاء
املحالت واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل وتعميم إبرام هذه الاتفاقيات والحرص
على استخالص املعاليم".
وبالنظر إلى أهمية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت ،فإن بلدية خنيس
مدعوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام اتفاقيات رفع الفواضل بمقابل مزيد العناية بما يساعدها على
تعبئة موارد إضافية.
 -6مسك حسابية خاصة بمكاس البلدية
ينص الفصل  576من مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية
املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك
املكاسب ،إال أنه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبين أنه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب
البلدية كما ال يتم القيام بجرد سنوي لها.
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 -41سقوط فصول بالتقادم
ينص الفصل  11من مجلة املحاسبة العمومية على أنه "يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية بالتقادم
بمض ي  2سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع".
إال أنه تبين من خالل فحص قائمات بقايا الاستخالص إلى غاية  14ديسمبر  ،5142أن القيمة الجملية للديون
املتخلدة بذمة مديني البلدية (دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على
ألاراض ي غير املبنية) تجاوزت في موفى سنة  5142ما جملته  462أ.د.
واتضح من خالل مراجعة قائمة بقايا الاستخالص أن بعض الفصول بلغت قيمتها الجملية حوالي  12أ.د
مستوجبة منذ سنة  5141وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة للتقادم خالل الفترة من  14جانفي  5141إلى موفى
سنة  5142من ذلك بقايا الاستخالص املتعلقة بمداخيل ألاسواق اليومية وألاسبوعية والظرفية املتخلدة بذمة
السيد صابر الكبير بقيمة  41.641د والتي تعود إلى سنة  5141ومنذ ذلك الوقت لم يتم في شأنها القيام بأي عمل
قاطع للتقادم ومداخيل املخالفات للتراتيب العمرانية بقيمة  121د تعود إلى سنوات  5141و 5145و 5141وتم
الاقتصار على إصدار إعالمات وهو عمل ال يقطع التقادم ومداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري بقيمة
جملية تناهز  21أ.د ولم يتبين نوعية ألاعمال القاطعة للتقادم في شأنها مما يجعلها عرضة للسقوط بالتقادم.
وفي ما يتعلق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية ،فقد تبين أن قابض البلدية لم يتول
حصر قائمات الفصول املعرضة للسقوط بالتقادم .واتضح من خالل فحص عينة شملت  11فصال بعنوان
املعلوم على العقارات املبنية أن  22لم يقوموا بخالص املعلوم املذكور سنة  5142وبلغت جملة املتخلدات في
شأنهم إلى موفى سنة  5142ما جملته  552121أ.د منها  22711أ.د أي ما نسبته  % 16منها تعود إلى سنوات 5141
وما قبلها لم يتول القابض اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم في شأنها وهو ما يجعلها معرضة إلى السقوط
بالتقادم.
 -44الجمع بين مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونية في مجال استصدار وثائق الاستخالص
الوقتية
لوحظ أن وكيل املقابيض يتولى إعداد وصوالت خالص املعاليم املكلف باستخالصها وكذلك أذون الاستخالص
الوقتية في شأنها وهي مهام متنافرة من شأن الجمع بينها أن ال يضمن التأكد من التطابق بين القيمة الفعلية
للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص الوقتي .وتفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن هذا
الجمع يتوجب أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد إعداد سند الاستخالص الوقتي على ضوء املبالغ التي
قامت بتصفيتها فعليا وخالصه مباشرة لدى القابض البلدي أو لدى وكيل املقابيض الذي يتولى ضرورة إرفاقه مع
نسخ وصوالت الاستخالص عند إيداع املبالغ املستخلصة لدى القابض البلدي.
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 -45تسوية العمليات خارج امليزانية
تنص التعليمات العامة عدد  2بتاريخ  5سبتمبر  4664واملذكرة العامة عدد  17بتاريخ  55جوان 5112
الصادرتين عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية على استحثاث إلاجراءات الالزمة لتسوية العمليات الخارجة
عن امليزانية خاصة في بندي إلايداعات املختلفة واملقابيض املستخلصة قبل إعداد أذون الاستخالص والعمل
على تسوية املبالغ التي تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانية البلدية .إال أنه بالرجوع إلى القائمات املفصلة في
املقابيض الخارجة عن امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ  14ديسمبر  ،5142تبين أن مبالغ مدرجة بكشف
العمليات الخارجة عن امليزانية دون تسوية ملدة تفوق السنتين يعود بعضها إلى الفترة (.)5142-5141
ويتعين على املحاسب وبالتنسيق مع البلدية ،العمل على التدقيق في املبالغ املودعة بالبند املذكور أعاله
واستحثاث إلاجراءات الالزمة لتسويتها.
ثانيا :إنجازنفقات البلدية
 -0تقديرالنفقات
ُ
بينت املقارنة بين املقدر واملنجز في مستوى نفقات العنوان ألاول أن البلدية لم تحكم تقديراتها حيث بلغت نسبة
إلانجاز .% 71
ُ
أما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني ،فقد تبين أن البلدية لم تحكم تقديراتها حيث لم تتجاوز نسبة إلانجاز
 .%11ويعود ذلك أساسا إلى سوء تقدير النفقات املتعلقة بالتنمية حيث تم ترسيم اعتمادات بعنوان
الاستثمارات املباشرة قدرها  271أ.د في امليزانية في حين بلغت النفقات بهذا العنوان مبلغا قدره  514أ.د مسجلة
بذلك نسبة إنجاز لم تتجاوز .% 15
وبالرغم من تسجيل البلدية لنسبة تغييرات بالزيادة ،بخصوص الاستثمارات املباشرة(( ،الاعتمادات النهائية
املرسمة  -إلاعتمادات ألاصلية املرسمة)(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة)) قدرها  ،% 45إال أن نسبة عدم استهالك
الاعتمادات املخصصة لها تجاوزت .% 15
 -8تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمارلسنة 8102
تم إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  5142بناء على الجلسات التشاركية مع املواطنين .وتضمن البرنامج
ثالثة مشاريع جديدة ُرصدت لها اعتمادات بقيمة  161أ.د %72 ،منها لفائدة مشروع تعبيد الطرقات .
وقد عرف مشروعي تعبيد الطرقات واقتناء معدات نظافة وطرقات تقدما في إلانجاز خالل سنة  5142بنسب
بلغت على التوالي  % 11و.%22
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في حين تعطل انطالق أشغال مشروع إلانارة (صيانة وتوسيع شبكة التنوير العمومي بمدينة خنيس) إلى موفى
شهر ديسمبر  5146بسبب إشكاليات تعلقت باإلسناد حيث تم إعادة إلاعالن عن الاستشارة للمرة الثالثة ففي
املرة ألاولى لم تقم الشركة التي تم اختيارها باإلنجاز رغم التنبيه عليها عديد املرات وفي املرة الثانية أخلت الشركة
التي تم اختيارها بالتزاماتها مما أدى إلى فسخ الاستشارة .هذا فضال عن أسباب أخرى تعلقت بتغيير رئيس النيابة
الخصوصية في أفريل  5142في مرحلة أولى وتأخر تنصيب املجلس البلدي املنتخب واملفترض أن ينطلق في أشغاله
خالل شهر جويلية  5142وذلك لوجود خالف حول رئاسته انتهى بتقديم قضية لدى املحكمة إلادارية لم يصدر
الحكم في شأنها إال في ديسمبر  .5142وتجدر إلاشارة إلى أن الدراسة املتعلقة بمشروع إلانارة قد تم إعدادها في
آلاجال املبرمجة لها.
أما بخصوص املشاريع املتواصلة منذ السنوات الفارطة فقد تمثلت أساسا في مشروع تهيئة وتوسعة مقر البلدية
لسنة  5141بكلفة  162أ.د الذي تم إعطاء إلاذن إلاداري في شأنه في ديسمبر  5141وانتهت ألاشغال في سنة
.5142
 -3التصرف في الوقود
فاقت نفقات اقتناء الوقود لوسائل النقل ببلدية خنيس  11أ.د سنة  5142وهو ما يمثل نسبة  % 42من نفقات
وسائل املصالح.
وتبين وفقا ملقتضيات مناشير الوزير ألاول وخاصة منها املنشور عدد  12املؤرخ في  55أكتوبر  5117املتعلق بمزيد
ترشيد استهالك الطاقة أن البلدية وضعت آليات متابعة وتقييم للتصرف في الوقود تستند إلى مسك سجالت
تعدها بطريقة إلكترونية (جداول إكسال) مخصصة لكل عربة جدول متابعة خاص بها مع اعتمادها ملؤشرات
تمكنها من تقييم الاستهالك وذلك على غرار معدل الاستهالك الشهري ومعدل الاستهالك للوقود بـ 411كم ،كما
تضمن بكل بطاقة كمية الوقود املتبقي بالخزان للشهر الفارط وكمية الوقود املتبقي بالخزان للشهر الحالي وكمية
الوقود املأخوذة طيلة الشهر الحالي باللتر .كما تتولى متابعة الاستهالك الحقيقي للعربات بمقاربة املسافات
املقطوعة باعتماد دفاتر وسيلة النقل التي يتم مسكها بصفة جيدة والنشاط مع كميات الوقود املستهلكة.
 -4وضعية املستودع البلدي وأسطول املعدات
يتكون أسطول املعدات ببلدية خنيس سنة  5142من  1شاحنات و 1شاحنات خفيفة وآلة شحن صغيرة و2
شاحنات ثقيلة و 1مجرورات فالحية و 1جرارات فالحية وآلة حفر وجرافة .وبلغت نسبة املعدات التي هي في وضع
استخدام  % 17سنة .5142
وقد تجاوزت مصاريف صيانة وتعهد وسائل النقل  12أ.د سنة .5142
وتجدر إلاشارة إلى أن  % 12من املعدات تجاوت أعمارها العشر سنوات  1منها تجاوزت العشرون سنة .كما أن
شاحنة ومجرورة فالحية في حالة سيئة جدا ومعطبتين منذ سنة  5141علما وأنه تم اقتناؤهما على التوالي سنتي
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 4667و .5111ورغم الشروع في إجراءات تبتيت هذه املعدات سنة  5147إال أنه لم يتم إلى موفى ديسمبر 5146
اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بالتفويت فيها أو تخصيص اعتمادات إلصالحها بغاية استغاللها.
هذا إضافة إلى وجود عطب بعداد جرار فالحي وقد تبين أن البلدية استغلته يومين فقط سنة  .5142كما أن 1
شاحنات ثقيلة ال تتوفر في شأنها بطاقات رمادية مما حال دون معرفة أعمارها ومتابعة درجة اهتالكها.
وتبين من خالل معاينة املستودع البلدي اكتظاظه بمختلف أصناف املحجوزات من سيارات ودراجات نارية
ومعدات قديمة تحتل مساحة هامة بطريقة غير منظمة مما يحد من حسن سير نشاط املستودع .وتستدعي هذه
الوضعية أن تبادر البلدية بضبط قائمة املحجوزات التي تجاوزت آلاجال القانونية لالستبقاء واملبادرة بطرحها
بصورة دورية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بما يسهم في إحكام استغالل فضاءات املستودع البلدي.
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