تقرير الرقابة املالية على بلدية النور
يف إطار برانمج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية
(تصرف سنة )2018
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أحدثت بلدية النور مبقتضى األمر احلكومي عدد  2132املؤرخ يف  03ديسمرب  2015ويبلغ عدد سكاهنا
 40573نسمة ومتسح

 4,58كم.2

وتع ّد بلدية النور طبق أحكام الفصلني

 131و132

من دستور اجلمهورية التونسية 1مجاعة حملية تتمتع

احلر .وقد
ابلشخصية القانونية وابالستقاللية اإلدارية واملالية وهي مكلفة إبدارة املصاحل احمللية وفقا ملبدأ التدبري ّ

بلغت مجلة مقابيض البلدية سالفة الذكر بعنوان تصرف سنة

2018

حوايل  2,348م.د منها

مقابيض العنوان األول و 0,378م.د مقابيض العنوان الثاين .فيما بلغت مجلة نفقاهتا حوايل

1,970

1,691

م.د

م.د منها

 1,678م.د نفقات العنوان األول و  0,013م.د نفقات العنوان الثاين.
ومت تقدمي احلساب املايل لبلدية النور بعنوان تصرف سنة

2018

والواثئق املدعمة له بتاريخ  31جويلية

.2019

ويف إطار تنفيذ االتفاقيّة املربمة بني اجلمهوريّة التونسيّة والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري لتمويل برانمج التنمية

احلضريّة واحلوكمة احملليّة تولّت حمكمة احملاسبات النظر يف الوضعيّة املاليّة لبلديّة النور بعنوان تصرف سنة

2018

املضمنة به .كما أولت
للتأ ّكد بدرجة معقولة من إحكام إعداد احلساب املايل ومن ّ
صحة ومصداقيّة البياانت ّ

احملكمة اهتمامها ألداء البلديّة يف جمال تعبئة املوارد املالية ويف جمال أتدية النفقات.

ومشلت األعمال الرقابية فحص احلساب املايل ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة احملكمة واستغالل
املعطيات املستخرجة من منظومة "أدب بلدايت" عالوة على الزايرات امليدانية املنجزة لدى مصاحل البلدية
واملركز احملاسيب اخلاص هبا .وانتهت أعمال الرقابة إىل الوقوف على مجلة من النقائص شابت توظيف املعاليم
البلدية واستخالصها والتصرف يف األمالك وعقد النفقات وأتديتها.
وابستثناء ما يتعلق ابلبقااي لالستخالص ،خلصت األعمال الرقابية إىل عدم وجود إخالالت جوهرية يف
العمليات احملاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان تصرف سنة
املضمنة ابحلساب املايل للسنة املعنية.

1

2018

متس من مصداقية البياانت
من شأهنا أن ّ

املصادق عليه من قبل اجمللس الوطين التأسيسي يف جلسته العامة املنعقدة بتاريخ  26جانفي .2014
2

وأسفر تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان تصرف سنة

2018

عن فائض مجلي يف املقابيض على املصاريف قدره

 656.577,308د .ويربز اجلدول املوايل هيكلة موارد ونفقات البلدية لسنة :2018

العنوان
العنوان األول

اجلزء
املداخيل

الصنف
اجلبائية

االعتيادية

املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي

180.766,183

معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم

177.710,550

مداخيل األمالك البلدية

29.585,679

املداخيل املالية االعتيادية

1.347.540,677

مقابل إسداء خدمات
املداخيل غري اجلبائية
االعتيادية

املخصصة للتنمية
املوارد الذاتية و ّ

378.000,000

موارد االقرتاض

0

املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة

0
378.000,000

جمموع العنوان الثان

نفقات التصرف

فوائد الدين

التأجري العمومي

1.315.959,745

وسائل املصاحل

312.446,394

التدخل العمومي

48.748,904

نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة

0

فوائد الدين

0

1.677.155,043

جمموع العنوان األول
العنوان الثان

النفقات (د)

1.969.574,351

جمموع العنوان األول

العنوان األول

املقابيض (د)

233.971,262

واستلزام املرافق العمومية فيه

العنوان الثان

2018

نفقات التنمية

13.842,000

االستثمارات املباشرة

0

تسديد أصل الدين

3

0

النفقات املسددة من االعتمادات احملالة

13.842,000

جمموع العنوان الثان

656.577,308

الفائض

 .Iالرقابة على املوارد
-1حتليل املوارد
أ-موارد العنوان األول

تتكون من املداخيل
بلغت موارد العنوان ّ
األول للبلدية خالل سنة  2018ما مجلته  1.969.574,351د وهي ّ

اجلبائية االعتيادية ومن املداخيل غري اجلبائية االعتيادية.

وخبصوص املداخيل اجلبائية االعتيادية فهي تتأتّى من املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال
امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء
خدمات .وبلغت هذه املداخيل يف سنة

2018

ما مجلته

592.447,995

د .ويربز اجلدول املوايل توزيع هذه

املداخيل ونسبها:
املبلغ (د)

أصناف املداخيل اجلبائية االعتيادية

النسبة %

املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة

233.971,262

39,49

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

180.766,183

30,51

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

177.710,550

30,00

0

0

592.447,995

100

املداخيل اجلبائية االعتيادية األخرى
اجملم ـ ـ ــوع

أهم عناصر املداخيل اجلبائية االعتيادية يف سنة  ،2018ويربز
ومتثّل "املعاليم على العقارات واألنشطة" ّ
مكوانت هذه املعاليم ونسبها.
اجلدول املوايل خمتلف ّ
املبلغ (د)
28.740,762

النسبة %
12,28

املعاليم على العقارات واألنشطة

املعلوم على األراضي غري املبنية

6.474,702

2,77

املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

99.125,389

42,37

املبالغ املتأتية من صندوق التعاون

88.477,000

37,82

معلوم اإلجازة املوظف على حمالت بيع املشروابت

287,500

0,12

املعلوم على النزل

10.865,909

4,64

اجملم ـ ـ ــوع

233.971,262

100

املعلوم على العقارات املبنية
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ويتضح من خالل املعطيات املتوفرة ابحلساب املايل للبلدية أ ّن املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيّة متثّل نسبة  % 16,73من مجلة املداخيل اجلبائية االعتيادية فيما تستأثر

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه مبا قـدره 180.766,183د أي بنسبة

 % 30,51من مجلة املداخيل اجلبائية االعتياديةّ .أما املداخيل املتأتيّة من املعلوم على العقارات املبنية ومن
املعلوم على األراضي غري املبنية فلم تتجاوز على التوايل  28.740,762د و 6.474,702د أي ما ميثّل تباعا
نسب

 % 4,86و%1,10

من جمموع املداخيل اجلبائية اإلعتيادية.

تتوزع بني املعلوم
وبلغت تثقيالت سنة  2018بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات ما مجلته  341.144,251د ّ
على العقارات املبنية يف حدود  310.218,209د واملعلوم على األراضي غري املبنية مببلغ  30.926,042د.
موّف ديسمرب  ،2017ارتفعت املبالغ الواجب
وابعتبار بقااي االستخالص البالغة  91.635,080د يف ّ
استخالصها بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات إىل ما قدره  432.779,331د يف سنة  .2018ومتّ
استخالص  35.215,464د أي ما نسبته  % 8,13من مجلة هذه املبالغ .وبلغت نسبة استخالص كل من
املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية على التوايل % 7,51و
وفيما يتعلّق ابملداخيل غري اجلبائية االعتيادية فقد بلغت يف سنة

2018

.% 12,95

ما قيمته  1.377.126,356د.

وتتوزع هذه املوارد بني "مداخيل األمالك البلدية االعتيادية" و"املداخيل املالية االعتيادية" املتأتّية أساسا من
ّ
املناب من املال املشرتك الذي ميثل نسبة  % 47,17من املداخيل غري اجلبائية االعتيادية.
وبلغت مداخيل األمالك البلدية االعتيادية احملققة سنة

2018

ما قيمته  29.585,679د متأتية أساسا من

مداخيل رايض األطفال بنسبة  % 52,82وكراء العقارات بنسبة .% 47,18
وجدير ابلذكر أ ّن املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك البلدية االعتيادية بلغت يف سنة

2018

ما مجلته  57.155,472د مل يستخلص منها سوى نسبة . % 51,76
ب -موارد العنوان الثان

املخصصة للتنمية وموارد االقرتاض واملوارد املتأتية من االعتمادات
تشمل موارد العنوان الثاين املوارد الذاتية و ّ
ويبني اجلدول التايل توزيع موارد العنوان الثاين:
احملالةّ .
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اجلزء
املخصصة للتنمية
املوارد الذاتية و ّ

املبلغ (د)

النسبة ()%

378.000,000

100

0

0

0

0

378.000,000

100

موارد االقرتاض

املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة
مجلة موارد العنوان الثان

ج-القدرات املالية للبلدية

وظل بذلك دون املعيار املرجعي
بلغ مؤشر االستقالل املايل للبلدية خالل سنة  2018حوايل ّ % 40,73

املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية واحملدد بـ  % 70كح ّد أدىن.

أما مؤشر هامش التصرف ابلنسبة للبلدية (نفقات التأجري  /مصاريف العنوان األول) فبلغ سنة

2018

حوايل  %78,46يف حني أن النسبة القصوى احملددة هلامش التصرف من قبل صندوق القروض ومساعدة
اجلماعات احمللية تبلغ .% 55
وجدير ابلذكر أ ّن الفصل

9

من من القانون األساسي عدد

29

لسنة

2018

املؤرخ يف

9

ماي

2018

ينص على أن " تلتزم اجلماعات احمللية ابلتحكم يف حجم النفقات املخصصة
واملتعلق مبجلة اجلماعات احمللية ّ
للتأجري العمومي على أن ال يتجاوز سقف مخسني ابملائة من املوارد االعتيادية احملققة من ميزانياهتا" وخالفا
لذلك مثّل حجم نفقات التأجري ببلدية النور خالل سنة  2018حوايل  % 66,8من مجلة مواردها

االعتيادية.

 -2توظيف املوارد وحتصيلها
أ-توظيف املعاليم
-إعداد جداول التحصيل وحتيينها

كل بلدية سنواي إعداد جداول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم
وفق جملة اجلباية احمللية تتوىل ّ
على األراضي غري املبنية وميكن حتيني هذه اجلداول سواء عند إجراء عملية إحصاء أو مبناسبة مراقبة التصاريح
املودعة من قبل املطالبني ابألداء البلدي.
وبلغ عدد الفصول جبدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية وجبدول حتصيل املعلوم على األراضي غري
املبنية تباعا  10256و 2180فصال بعنوان سنة .2018
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يتضمن
وقد لوحظ أ ّن جدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة  2018تعوزه ّ
الصحة من ذلك أنه ّ

عقارات ملطالبني ابألداء غري راجعني ابلنظر لبلدية النور وإمنا لبلدييت القصرين والزهور .وقد متّ يف هذا اإلطار

الوقوف على  11حالة.

وابإلضافة إىل ذلك متّ الوقوف على وجود عقارات أبهنج مصباح اجلربوعي وعني القايد ومسّامة مثقلة
جبدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية لبلدية النور واحلال أ ّن هذه األهنج راجعة ابلنظر لبلدية الزهور وبلدية
القصرين .ويتعلق األمر بـ  487عقارا.
وعالوة على ذلك تبني من خالل النظر يف جدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة
مرة ابجلدول املذكور .وقد متّ يف هذا اإلطار الوقوف على
نفس العقارات أكثر من ّ

2018

تثقيل

 07حاالت.

وتستدعي هذه الوضعية من البلدية السعي إىل طرح املبالغ املثقلة ،بعنوان العقارات الراجعة ابلنظر لبلدايت
مرة،من جدول التحصيل حىت يعكس حساهبا املايل حقيقة املوراد املتاحة هلا.
أخرى واملبالغ املثقلة أكثر من ّ
كما أسفر فحص جدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة

2018

عن الوقوف على عدم دقة بعض

احلي
املعطيات املضمنة به على غرار عناوين املطالبني ابألداء حيث ّ
يتم يف عديد احلاالت االقتصار على ذكر ّ
القاطن به املطالب ابألداء فحسب دون حتديد النهج وعدد املسكن.
كما حال عدم إجناز أعمال اإلحصاء العشري
الشؤون احمللية عدد

4

لسنة

2016

املؤرخ يف
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2016/2017

ابلكيفية الالزمة طبق مقتضيات منشور وزير

2016

دون توفري املعطيات الكاملة ملصلحة اجلباية

فيفري

تضمنها لعدة بياانت وجوبية على غرار
حيث تبني من خالل فحص عينة من استمارات إحصاء العقارات عدم ّ
رقم بطاقة تعريف املطالب ابألداء أو معرفه اجلبائي وعنوان العقار واخلدمات املتوفرة.

وجدير ابلذكر أ ّن هذه النقائص على مستوى تدوين املعطيات ال تساهم يف تيسيري إجراءات إستخالص
املعاليم آنفة الذكر.
أماّ يف خصوص املعلوم على األراضي غري املبنية فخالفا ملقتضيات الفصل  33من جملة اجلباية احمللية الذي
يتم توظيف املعلوم على األراضي غري املبنية بنسبة  % 0,3من القيمة التجارية احلقيقية لألراضي
ّ
ينص على أن ّ
لوحظ أ ّن البلدية تعتمد بصفة آلية الثمن املرجعي للمرت املربع عند ضبط قيمة املعلوم على األراضي غري املبنية.
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يتضمن عناوين املطالبني ابألداء
كما تبني أن جدول حتصيل املعلوم على األراضي غري املبنية لسنة  2018ال ّ

يعسر
أو أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو معرفاهتم اجلبائية ويتم االقتصار على إدراج عنوان العقار فحسب مماّ ّ

عملية استخالص املعاليم هبذا العنوان.

وابإلضافة إىل ذلك تبني أ ّن البلدية مل تتول إعداد جدول حتصيل الفارق بني احل ّد األدىن للمعلوم على
املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ املستخلص بعنوان هذا املعلوم.
 تثقيل جداول التحصيللوحظ أتخري يف تثقيل جدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول حتصيل املعلوم على األراضي غري
تنص على ضرورة اجناز عملية التثقيل
املبنية بعنوان سنة  2018وذلك خالفا ملقتضيات جملة اجلباية احمللية اليت ّ

كل سنة حيث مت تثقيل اجلداول املذكورة بتأخري بلغ  5أشهر و  27يوما مثلما يربز من
بتاريخ غرة جانفي من ّ

اجلدول املوايل:

اجلداول

اتريخ اإلحالة من

التأخري مقارنة أبجل 1

اتريخ التثقيل

جانفي من كل سنة

قبل البلدية

جدول املعلوم على العقارات املبنية 2018-06-14

2018-06-28

 5أشهر و  27يوما

2018-06-14

2018-06-28

 5أشهر و  27يوما

جدول املعلوم على األراضي غري
املبنية

أتخر البلدية يف إعداد هذه
ويعزى التأخري يف تثقيل جداول حتصيل املعاليم على العقارات أساسا إىل ّ
اجلداول وإحالتها إىل مصاحل أمانة املال اجلهوية ابلقصرين.
ب-استخالص املعاليم
لوحظ أ ّن نسب استخالص الـمعلـوم على العقارات الـمبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية خالل سنة
 2018ظلّت ضعيفة حيث مل تبلغ  .% 13كما يربز ذلك اجلدول املوايل:

8

املعاليم /املداخيل

التثقيالت(د)

االستخالصات (د)

نسبة االستخالص ( )%

بقااي االستخالص (د)

الـمعلـوم على العقارات الـمبنية

382.792,442

28.740,762

7,51

354.051,680

املعلوم على األراضي غري املبنية

49.986,889

6.474,702

12,95

43.512,187

وطبقا ملا نصت عليه الفصول من

28

إىل

36

مكرر من جملة احملاسبة العمومية يتوىل القابض البلدي القيام

إبجراءات التتبع قصد استخالص الديون املتخلدة بذمة املطالبني ابألداء واملثقلة بدفاتره .غري أنه تبني خبصوص
املرحلة الرضائية ضعف عدد اإلعالمات اليت مت توجيهها من قبل القابض البلدي يف شأن املعلوم على العقارات
املبنية حيث مل تتعد

895

إعالما من مجلة

10256

فصال مثقال (منها

9608

فصال مثقال وغري

مستخلصا).وبذلك مل تتجاوز نسبة اإلعالمات املوجهة للمطالبني ابألداء  % 8,73من مجلة الفصول املثقلة.
كما مل يتم توجيه أي إعالم للمطالبني ابألداء يف خصوص املعلوم على األراضي غري املبنية البالغ عدد فصوله
 2180فصال (منها  2029فصال مثقال وغري مستخلصا).
وعالوة على ذلك لوحظ أن القابض البلدي اقتصر على توجيه اعالمات إىل املدينني دون املرور إىل املرحلة
اجلربية يف خصوص  895فصال جبدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل
من جملة احملاسبة العمومية الذي ينص على أن املدين ينتفع أبجل

30

28

يوما حتتسب ابتداء من اتريخ تبليغ

اإلعالم لتسوية وضعيته وابنتهاء األجل املذكور يتوىل احملاسب تبليغ املدين السند التنفيذي.
ويف إطار إحكام متابعة استخالص الديون الراجعة للجماعات احمللية وإضفاء النجاعة املرجوة على أعمال
التتبع نصت املذكرة العامة عدد  3املؤرخة يف  08جانفي  2007على مجلة من اإلجراءات تتمثل ابخلصوص يف
التخلي عن تسجيل عمليات االستخالص ضمن جداول التحصيل وضرورة مسك جذاذات حول وضعية
املطالبني ابألداء تدون هبا املعطيات املتعلقة ابملبالغ املستخلصة .وخالفا لذلك لوحظ غياب آليات متابعة
ابلقباضة البلدية حيث ال يتم مسك جذاذات ابلنسبة للمطالبني ابألداء كما يتم تسجيل املعطيات املتعلقة
بعمليات االستخالص املنجزة ضمن جداول التحصيل.
ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يودي إىل سقوط حق التتبع يف خصوص عديد الفصول املث ّقلة وغري
ينص على سقوط الديون
املستخلصة ابلتّقادم عمال أبحكام الفصل  36من جملّة احملاسبة العموميّة الذي ّ
غرة جانفي للسنة املوالية للسنة اليت أصبحت خالهلا مستوجبة
مبضي مخس سنوات إبتداءا من ّ
العموميّة ابلتقادم ّ
الدفع.

9

كما لوحظ يف خصوص املعاليم بعنوان كراء العقارات ضعف نسبة اإلستخالص يف هذا اجملال حيث مل تتجاوز
.% 51,76

فاملداخيل املثقلة هبذا العنوان تبلغ

57.155,472

د يف حني مل يستخلص منها سوى

 29.585,679د.
ويف جمال استلزام األمالك تولت البلدية سنة

2018

استلزام ثالث أسواق مبلغ مجلي قدره

150

أ.د .وقد

لوحظ أن البلدية مل تقم مبطالبة املستلزمني بتقدمي املوازنة اخلتامية واملؤيدات املالية اخلاصة بكل املصاريف وكذلك
حساابت االستغالل لألنشطة واخلدمات املنجزة ابألسواق وذلك خالفا ملقتضيات كراسات الشروط اخلاصة
ابألسواق املستلزمة .وهو ما ال يسمح مبراقبة مدى تقيد املستلزمني بتطبيق املعاليم احملددة بكراسات الشروط وال
مي ّكن من تقييم املداخيل السنوية لكل سوق واليت تعتمد كأسعار افتتاحية يف السنة املوالية طبق مقتضيات
منشور وزير الداخلية عدد  10لسنة  2013املؤرخ يف  7جوان .2013

.II

الرقابة على النفقات
-1نفقات العنوان األول والثان واستهالك االعتمادات

بلغت نفقات العنوان األول لبلدية النور  1.677.155,043د سنة  ،2018منها  1.315.959,745د نفقات
التأجري العمومي

و312.446,394

يعادل نسب على التوايل

د نفقات وسائل املصاحل و 48.748,904د نفقات التدخل العمومي مبا

% 78,46

و  % 18,63و % 2,91من جمموع نفقات العنوان األول .ويتضح من

خالل هذا التوزيع أن كتلة األجور ببلدية النور جتاوزت املعيار املرجعي احملدد من قبل صندوق القروض
ومساعدة اجلماعات احمللية بـ  % 55من جمموع نفقات العنوان األول .و يذكر أن بلدية النور قد حتصلت سنة
 2018على منح ومسامهات خمصصة للتسيري من قبل الدولة مببلغ مجلي قدره  429.351,718د.
أما نفقات العنوان الثاين فقد بلغت

13.842,000

د توزعت بني نفقات اجناز دراسات بنسبة

% 27,76

ونفقات االعتناء ابملساحات اخلضراء ومبداخل املدن بنسبة  % 72,24من نفقات العنوان الثاين.
وقد قدرت اإلعتمادات النهائية املخصصة لنفقات هذه البلدية بعنوان تصرف سنة
م.د يف حني مل تتعد قيمة اإلعتمادات اجلملية املستهلكة

1,690

2018

حوايل

2,919

م.د مبا يعادل نسبة استهالك يف حدود

. % 57,91
وقد لوحظ ضعف نسب اإلستهالك خاصة ابلعنوان الثاين حيث مل يتم استهالك سوى حوايل  % 2,90من
اإلعتمادات املخصصة له .فباستثناء اإلعتمادات املخصصة الجناز الدراسات واليت مت استهالكها بنسبة
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76,84

 %واالعتمادات املخصصة لالعتناء ابملساحات اخلضراء ومبداخل املدن املستهلكة بنسبة  % 100فقد سجلت
بقية الفصول نسبة استهالك  .% 0ويربز اجلدول املوايل نسب استهالك فصول العنوانني األول والثاين؛
البيان

اإلعتمادات النهائية (د)

نفقات العنوان األول

2.441.614,158

الفصول
01.100
01.101
01.102
02.201
02.202
03.302
3.303
03.304
03.305
نفقات العنوان الثان

1.090,000
1.300.000,000
348.000,000
442.614,158
55.000,000
27.500,000
3.000,000
49.000,000
15.410,000
478.000,000

الفصول
06.600
06.603
06.604
06.606
06.608
06.610
06.612
06.615

5.000,000
31.504,150
25.000,000
290.000,000
10.000.000
96.495,850
10.000,000
10.000,000

اإلعتمادات

نسبة

اإلستهالك
املستهلكة (د)
()%
68,69 1.677.155,043
0,00
0
81,01 1.053.084,683
75,54
262.875,062
58,62
259.476,414
96,31
52.969,980
38,18
10.498,904
0,00
0
78,06
38.250,000
0,00
0
2,90
13.842,000
3.842,000
0
0
0
0
0
0
10.000,000

76,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

تضمن إقتناء مع ّدات نظافة وإجناز أشغال إانرة عمومية
ويذكر أ ّن املخطط السنوي لالستثمار لسنة ّ 2018
بكلفة مجلية تق ّدر بـ  353أ.د غري أ ّن بلدية النور مل تتول إىل موّف نوفمرب  2019إجناز هذه املشاريع.
 -2عقد النفقات وأتديتها
-إرفاق وثيقة اقرتاح التعهد ابلنفقة بواثئق الصرف

املؤرخ يف  19نوفمرب  2012املتعلّق
وفق مقتضيات جملة احملاسبة العموميّة واألمر عدد  2878لسنة ّ 2012
مبراقبة املصاريف العموميّة خيضع عقد نفقات البلدايت إىل التأشرية املسبقة ملراقب املصاريف العمومية .غري أنّه
تبني خبصوص نفقات بلدية النور لسنة  2018عدم إرفاق الوثيقة اليت تثبت احلصول على أتشرية مراقب
ّ
11

املصاريف العمومية ابألمر ابلصرف عدد  003بتاريخ
على األمر ابلصرف املذكور.

2018/05/09

ومتّ اإلكتفاء بذكر رقم التأشرية واترخيها

التنصيصات الوجوبية على الفواتريضبط الفصل  18من جملة اآلداء على القيمة املضافة ومذكرة التعليمات العامة لوزارة املالية عدد  2بتاريخ

5

يتسّن اعتمادها كمؤيدات لتصفية
نوفمرب  1996مجلة من البياانت الواجب التنصيص عليها على الفواتري ّ
حىت ّ

النفقات وخالصها .وقد تبني أن بعض الفواتري اليت مت خالصها ال تتضمن بعض التنصيصات الوجوبية على

التزود اخلاصة هبا ونسبة ومبلغ األداء على القيمة املضافة .ويربز اجلدول املوايل أمثلة عن
غرار مراجع أذون ّ
ذلك:
موضوع النفقة

عدد واتريخ األمر ابلصرف

البياانت غري املنصوص

التنزيل

022010013.000

لوازم املكاتب

 05يف 2018/04/03

األمثان الفردية للفصولخالية من األداء
نسبة ومبلغ األداء علىالقيمة املضافة
-مرجع إذن التزود

02202.0030.002

مصاريف النفقات املباشرة لتنظيف  06يف 2018/06/22

 األمثان الفردية للفصولخالية من األداء
-مرجع إذن التزود

 07يف 2018/06/25

نسبة ومبلغ األداء علىالقيمة املضافة
 األمثان الفردية للفصولخالية من األداء
-مرجع إذن التزود

املدينة

02202.0030.003

كراء معدات

عليها ابلفواتري

03302.0025.000

مصاريف الوقاية الصحية

 02يف 2018/04/19

األمثان الفردية للفصولخالية من األداء
نسبة ومبلغ األداء علىالقيمة املضافة
-مرجع إذن التزود

02201.0010.002

تعهد وصيانة وسائل النقل

 07يف 2018/04/25

األمثان الفردية للفصولخالية من األداء
 مبلغ األداء على القيمةاملضافة
-مرجع إذن التزود
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اخلصم من املوردينص الفصل
ّ

19

مكرر من جملة األداء على القيمة املضافة على ضرورة أن تتوىل مصاحل الدولة واجلماعات

احمللية واملنشآت واملؤسسات العمومية إجراء خصم من املورد بعنوان األداء على القيمة املضافة بنسبة  % 25من
مبلغ األداء على القيمة املضافة على املبالغ اليت تساوي أو تفوق  1000د وختص االقتناائت من سلع ومعدات
وجتهيزات وخدمات.
الصرف أن مصاحل البلدية مل تقم عند خالص مستحقات مزود إبجراء
وإتضح من خالل فحص واثئق ّ
اخلصم من املورد بعنوان األداء على القيمة املضافة حيث مل تتول إخضاع النفقة املتعلقة مبصاريف الوقاية
الصحية املرفقة ابلفاتورة عدد  134بتاريخ  2018/04/09واألمر ابلصرف عدد  02بتاريخ  2018/04/19إىل
اخلصم من املورد بعنوان األداء على القيمة املضافة مببلغ  399,156دينارا.
 خالص املتعاملني مع البلديةنصت املذكرة العامة لوزير املالية عدد  48بتاريخ  17ماي  1999واملتعلقة بصرف النفقات العمومية على أن
ال تتجاوز املدة الفاصلة بني اتريخ إصدار األمر ابلصرف واتريخ الدفع
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أايم إال أن احملاسب مل يتقيد هبذا

اإلجراء يف بعض احلاالت .يذكر من ذلك األمر ابلصرف عدد

1

املتعلق ابإلعتناء ابحلدائق بتاريخ

 2018/03/06الذي متّ خالصه بتاريخ  2018/03/26واألمر ابلصرف عدد  4املتعلق ابقتناء مطبوعات بتاريخ
 2018/03/23الذي متّ خالصه بتاريخ
العمومي بتاريخ  2018/05/09الذي متّ خالصه بتاريخ .2018/05/23
2018/05/18

واألمر ابلصرف عدد

3

املتعلق ابالعتناء ابلتنوير

 التنصيص على العدد املنجمي لوسائل النقللوحظ خبصوص مصاريف االعتناء بوسائل النقل أنه ال يتم يف بعض احلاالت التنصيص ابلفواتري على الرقم
املنجمي لوسيلة النقل املنتفعة بقطع الغيار أو اخلاضعة لعمليات صيانة أو املنتفعة ابلوقود وهو ما يعيق عملية
مراقبة هذا النوع من املصاريف .ويذكر من ذلك احلاالت التالية؛ األمر ابلصرف عدد
2018/04/25

07

بتاريخ

والفاتورة املصاحبة له عدد  04بتاريخ  2018/03/21مببلغ  39.959,700د واألمر ابلصرف

عدد  20بتاريخ  2018/12/14والفاتورة املصاحبة له عدد  07مببلغ  1.832,600د بتاريخ .2018/11/27
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 إثبات الضرورة عند عقد النفقات بعد  15ديسمرب من السنة املاليةتولت بلدية النور إصدار طلب التزود عدد

23

بتاريخ

2018/12/17

املرفق ابلفاتورة عدد

140

بتاريخ

 2018/12/18مببلغ  7.980,000د وابألمر ابلصرف عدد  23بتاريخ  2018/12/28دون إثبات ضرورة النفقة
املذكورة خالفا ملقتضيات الفصل  90من جملة احملاسبة العمومية.
 جرد األمالك املنقولةنصت على وجوب
ؤرخة يف  02أوت  1975اليت ّ
خالفا ملقتضيات التعليمات العامة عدد  75-186امل ّ
خيصص للغرض لوحظ أن البلدية ال تتوىل تدوين كل األمالك املنقولة
تسجيل املشرتايت القابلة للجرد بدفرت ّ
القابلة للجرد ابلدفرت املخصص للغرض.
كما اتضح أنه خالفا ملقتضيات جملة احملاسبة العمومية مل تتول البلدية يف موّف سنة  2018إجراء اجلرد السنوي
للمنقوالت ومن شأن التغافل عن هذا اإلجراء أن ال يضمن توفري احلماية الالزمة ألمالك البلدية املنقولة.

ر ّد محاسب بلدية النور

الموضـــــــــــــوع  :ردا على التقرير األولي بخصوص الرقابة المالية على حسابات قباضة بلدية النور
تصرف سنة . 2018
المرجع :تقرير حول الرقابة المالية على بلدية النور بالقصرين تصرف سنة  2018الوارد علينا في
. 2019/12/16
أما بعد ,
أنهي إلى كريم علمكم أنه حسب ما تم التصريح به ضمن تقرير الرقابة المالية على حسابات قباضة
بلدية النور الوارد علينا في  2019/12/16تحت عدد  2019/ 08و بصفتي قابض بلدية النور تمت
مراجعة األعوان المعنيين باألمر والمكلفين باإلستخالص إضافة لعدول الخزينة حيث أفادونا بما يلي
كاألتي تفصيليا :
✓ التأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والغير مبنية بعنوان سنة 2018
يعود إلى التأخير الكبير في إحالة الدفاتر من طرف البلدية قرابة الستة أشهر و هو أمر يتجاوز
القباضة و قد راسلنا البلدية في هذا الغرض عديد المرات أخرها مكتوب عدد2018/254
بتاريخ . 2018/05/29
األمر الذي أدي لتواصل ضعف نسبة استخالص المعاليم لسنة  2018كما أسلفنا لكم في تقارير
السنوات السابقة عالوة على األسباب األخرى التي نذكر منها :
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•

•

•
•

• عزوف المواطن عن خالص المعاليم وذلك لتردي أوضاعه اإلجتماعية و فقدان الثقة
المتبادلة بينه وبين البلدية .إضافة لعدم رغبة المواطن في خالص األداء البلدي
لتقصير البلدية في القيام بواجباتها كرفع الفضالت اليومية من كل األحياء واألنهج
والشوارع حيث تبقى أكوام كبيرة في كل األماكن جالبة للروائح الكريهة واألمراض
وإذا تدخلت البلدية يتم حرق هذه المصبات في مكانها دون نقلها مما سبب اإلستياء
الكبير من هذه الطرق السيئة ....
كثرة األخطاء في العناوين وتكرار األسماء وتسجيل أشخاص غير موجودين أصال كل
هذا راجع لطريقة اإلحصاء السلبية المعتمدة في دفاتر البلدية وعدم تحيين األسماء من
دفاتر العقارات الغير مبنية نحو دفاتر العقارات المبنية نظرا لتشييد العقار على أرض
الواقع و هو مسجل أرضا بيضاء لدى البلدية ..
تسجيل أصحاب اإلعفاءات في دفتر تثقيل العقارات المبنية و غير المبنية و بالتالي تضخم
مالي صلب تثقيالت هذه الدفاتر رغم عديد المراسالت من قبل القباضة ليتم طرح هذه
الفصول وتالفي هذا التضخم .
تسجيل عقارات تابعة لبلديات أخرى بدفاتر بلدية النور .
عدم إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية في دفاتر العقارات بجميع أنواعها مما يصعب
عملية اإلستخالص لصعوبة التفريق بين أصحاب العقارات و ذلك لتشابه األسماء .

✓ ضعف أوالنقص في عدد اإلعالمات التي يتم توجيهها إلي المطالبين باألداء سببه من جهة
نقص عدول الخزينة (عدلي خزينة مقابل  04بلديات ) و من جهة أخرى عدم قبول المواطن إستالم
اإلعالمات و اإلمضاء خاصة عند طلب الهوية (بطاقة التعريف الوطنية ) حيث يتم تبليغ ثلث
اإلعالمات أو أقل ويقع إرجاع الباقي إلى القباضة البلدية .
✓ إضافة لتكرار اإلعتداءات على عدول الخزينة جراء الجو المشحون وعدم اإلستقرار األمني في
البالد و في بعض األحياء بصفة خاصة كما أن و األهم أن القباضة البلدية تشمل  04بلديات و 06
مؤسسات و  59جمعية مائية حتى على مستوى عمل الشبابيك تفتقر لمنظومة تصرف في الموارد
المالية (  ) GRBالتي أصبحت هامة و ضرورية و تساعد في تحيين اإلستخالصات وإضفاء
النجاعة في التتبع .
✓ تسجيل العقارات بإسم الورثاء و عدم قبول اإلعالمات و خالص المعاليم القارة بحجة اإلشتراك
في الملكية .
✓ بالنسبة للعقارات الغير مبنية فتوجيه اإلعالمات إليها بات أمرا ميؤوسا منه كي ال نقول مستحيال
وذلك أن العناو ين المذكورة في الدفاتر هي عناوين األراضي البيضاء و ليس أصحاب هذه األراضي
و مالكيها و بالتوجه للتبليغ ال نستطيع تسليم اإلعالمات لغياب المالك أو من ينوبه فقد بات من األجدر
على البلدية ذكر مقر سكنى أو العمل لمالك األرض كي يتسنى له تسلم اإلعالم عن أداء هذه األرض
البيضاء .
✓ ضعف نسبة اإلستخالص في المعاليم بعنوان كراء العقارات المثقلة لدى البلدية راجع باألساس
لتواصل نفس الحاالت نذكر منها :
 oأكشاك مغلقة
 oأكشاك غير منجزة
 oاإلنتصاب الفوضوي
 oبيع وكراء بعض األكشاك إلى الغير دون علم البلدية
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 oتغيير صبغة النشاط دون علم البلدية مما أثار قلق بعض المتسوغين
عدم تواصل البلدية مع القباضة و ال مباالة في الرد على المكاتيب و المراسالت اإلدارية الصادرة
عن القابض وحتى إن أتى الرد فيكون دون تحصيل إنجازات على أرض الواقع .
كما أن جل من لهم أوامر بالصرف يستخلصونها نقدا أو تحويال من القباضة ونطالبهم بخالص األداء
البلدي المتخلد بذمتهم أو نقوم مباشرة بخصم المبلغ من منظومة أدب .
إنجر عن هذه المشاكل تعسير العمل عند إتخاذ إجراءات اإلستخالص الجبرية للعدول حيث يتم
تهديدهم واإلعتداء عليهم وسبق في عديد المرات تعرضهم إلى الضرب والسب والشتم وصوال
للعنف الشديد من طرف المتسوغين وفي أحيان أخرى غياب عناوينهم القارة وإستحالة الوصول
لمالكيها األصليين .
في مجابهة كل هذه اإلشاكاليات إلتجأنا لعديد المكاتيب في هذا الغرض لتحيين و تسوية وضعية
هذه العقارات المسوغة كما عرضنا هذا الطلب في عديد الجلسات مع البلدية حتى أننا إقترحنا تعيين
جلسة خاصة به لمناقشة هذه اإلشكاليات التابعة للبلدية ,أمال منا في تعاونها معنا وحل هذه األزمة
التي عادت بالكثير من األضرار علينا جميعا .
أفدناكم بهذا علما وأن العمل على حل هذه اإلشكاليات متواصل وتسوية وضعية العقارات بجميع
أنواعها والكراءات وصوال لإلجراءات الجبرية باتت من المسؤوليات األولية للقباضة البلدية في
غياب تعاون البلدية معنا ولكم منا جزيـــــــــــــــل الشكـــــــــــــــر و الســـــــــــــــــالم .
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