الرقابة املالية على ّ
بلدية توزر ّ
تقرير حول ّ
تصرف 2018
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية
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البلدية ،بمقتض ى ألامر العلي عدد  8321لسنة ّ 8111
ّ
أحدثت ّ
املؤرخ في  32جويلية
بلدية توزر ،في ما يلي
 .8111وتبلغ مساحتها  148كم 3كما يبلغ عدد سكانها  42433نسمة وذلك حسب ّ
التعداد العام للسكان

املدعمة له لدى كتابة ّ
ّ
والسكنى لسنة  .3884وقد ّ
الدائرة بتاريخ  88سبتمبر
تم إيداع حسابها املالي والوثائق
.3882
بمهمة عدد صّ 048/88/ 3882 /
مؤرخ في  31نوفمبر  3882وفي نطاق الصالحيات التي ّ
ووفقا إلذن ّ
يخولها
ّ
لها القانون عدد  1لسنة ّ 8221
املؤرخ في  1مارس  8221املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات وكذلك في إطار
تنفيذ الاتفاقية املبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية
ّ
ّ
لتصرف سنوات
والحوكمة املحلية ،تولت دائرة املحاسبات إجراء مهمة متابعة لتقارير مهمات الرقابة املالية
 3880و 3882و 3882باإلضافة إلى إجراء رقابة على وثائق ّ
الصرف للبلدية بعنوان ّ
تصرف سنة  3881قصد
ّ
ّ
التأكد من مشروعية نفقاتها ومطابقتها للقوانين والتراتيب ذات الصلة ومن مدى توفقها في تعبئة مواردها
ّ
املالية .وإضافة إلى ألاعمال املستندية شملت البلدية زيارات ميدانية خالل شهر ديسمبر من سنة .2019
ّ
وأسفرت أعمال الرقابة عن معاينة عدم قيام البلدية برفع جملة من النقائص تعلقت بتوظيف املعاليم
ّ
التصرف في امللك
البلدية واستخالصها وباستهالك الاعتمادات وبعقد النفقات وتصفيتها وتأديتها عالوة على
البلدي.
ّ
ّ
جوهرية في عمليات القبض والصرف بعنوان سنة 2018
الرقابية إلى عدم وجود إخالالت
وخلصت ألاعمال
من شأنها أن تؤثر على مصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي لبلدية توزر.
وبلغت جملة موارد البلدية املثقلة بعنوان تصرف سنة  3881حوالي  88.328.8222224دينار في حين ناهزت
املقابيض املحققة  22402م.د منها  42022م.د مقابيض العنوان ألاول وحوالي  32114م.د مقابيض العنوان
ّ
الثاني .ويبين الجدول املوالي الوضعية املالية للبلدية في موفى سنة : 3881
البيان

الفواضل

التقديرات ()8

التنقيحات ()3

3.842.0402102

2.240.888

220.2222223

التقديرات ّ
النهائية
()3(-/+)8(=)2
2.238.2222223

املنجز ()4
2.402.4022483

الفارق()0
=()2(–)4
322.3842318

 القدرات ّاملالية
ّ
بلغ مؤشر الاستقالل املالي للبلدية ((موارد العنوان ألاول – املناب من املال املشترك) /موارد العنوان ألاول)
ّ
املحدد بـ  % 28كحد أدنى من قبل صندوق
حوالي  % 13288خالل سنة  3881وهو ما يفوق املعيار املرجعي
القروض ومساعدة الجماعات املحلية.
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ّ
ّ
للبلدية ( % 23242نفقات التأجير /نفقات العنوان ّ
ّ
ألاول) في سنة
وبلغ مؤشر هامش التصرف بالنسبة
 3881في حين ّأن النسبة القصوى لهامش التصرف إلاداري ّ
محددة بـ  % 00من قبل صندوق القروض
ّ
املحلية.
ومساعدة الجماعات

الجزء ألاول :الرقابة على املوارد
 .Iهيكلة املوارد
 موارد العنوان ألاولبلغت موارد العنوان ّ
ألاول للبلدية خالل سنة  3881ما جملته  4.022.4222422دينار وهي ّ
تتكون من
املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية.
ّ
ّ
وبخصوص املداخيل الجبائية الاعتيادية فهي تتأتى أساسا من املعاليم املوظفة على العقارات وألانشطة
واملعاليم على إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص إلادارية
واملعاليم مقابل إسداء خدمات .وبلغت هذه املداخيل في سنة  3881ما جملته  8.108.1222122دينار وهو ما
يعادل  %48.42من جملة موارد العنوان ّ
ألاول  .ويبرز الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل:
أصناف املداخيل الجبائية الاعتيادية
ّ
املعاليم املوظفة على العقارات وألانشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
مداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى
املجم ـ ــوع

املبلغ (د)
122.2282322
242.2432813
220.0282203
8
8.108.1222122

النسبة ()%
4221
81211
24223
8
888

ّ
مثل "املعاليم على العقارات وألانشطة" و "مداخيل املوجبات ّ
والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء
وت
خدمات" ّ
أهم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية في سنة  ،3881فقد بلغت قيمتها الجملية حوالي
الجملية ملوارد العنوان ّ
ّ
ألاول .ويبرز الجدول املوالي
 1.502.222دينار وهو ما يعادل نسبة  % 23214من القيمة
مختلف ّ
مكونات هذه املعاليم ونسبها:
املبلغ (د)
املعاليم على العقارات وألانشطة
املعلوم على العقارات املبنية
املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

22.0042441
2.2212802
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النسبة من املداخيل
النسبة من املداخيل
على العقارات وألانشطة الجبائية الاعتيادية ()%
()%
8222
4233
8203
1283

املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة
ّ
التجارية أو املهنية
الصناعية أو
املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين
الجماعات املحلية
املعلوم على النزل
معلوم إلاجازة املوظف على محالت بيع
املشروبات
املجم ـ ــوع
معاليم املوجبات والرخص إلادارية
ومعاليم مقابل إسداء خدمات

معاليم املوجبات إلادارية
معاليم الرخص إلادارية
معاليم مقابل إسداء خدمات
املجم ـ ــوع

022.3342218

20222

28202

388.8202888
08.2242314

3228
0210

88213
3224

2.2402828
122.2282322

8221
111
النسبة من مداخيل
املوجبات والرخص
إلادارية ومعاليم مقابل
إسداء خدمات %
84212
2232
21224
888

8281
4221

املبلغ (د)
24.3402203
22.2832888
088.2132288
220.0282203

النسبة من املداخيل
الجبائية الاعتيادية %
0282
3232
32282
24228

ّ
ّ
الجملية لتثقيالت سنة  3881بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات ما قدره
وبلغت القيمة
ّ
 3.238.1222231دينار تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود  3.841.1282440دينار واملعلوم على
ألاراض ي غير املبنية بمبلغ  323.8322312د.
ّ
ّ
ّ
ومثلت البقايا لالستخالص بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات في موفى سنة  3882ما قدره
3.832.8422312د وهو ما يساوي حوالي  % 44232من جملة موارد العنوان ّ
ّ
ألاول
للبلدية خالل سنة .3881
البلدية استخالصات بقيمة  42.3032084دينار في سنة  3881بعنوان الفصول ّ
و ّ
ّ
املثقلة من املعاليم
حققت
تتعد  % 8222حيث لم ّ
على العقا ات أي بنسبة استخالص لم ّ
تتعد نسبة استخالص ّ
كل من املعلوم على
ر
املبنية على ّ
املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير ّ
العقارات ّ
التوالي  % 8221و.%2202
ّ
ّ
املحققة بعنوان املوجبات ّ
إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات ما قدره
والرخص
وبلغت قيمة املداخيل
ّ
الاعتيادية فيما ّ
ّ
تم تحقيق مداخيل إشغال
الجبائية
 220.0282203دينار أي ما يعادل  % 24223من املداخيل
ّ
العمومية فيه بما قـدره  242.2432813دينار أي ما يساوي % 81211
امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق
ّ
الجبائية الاعتيادية.
من املداخيل
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ّ
ّ
البلدية خالل سنة  3881ما قيمته
الجبائية الاعتيادية فقد استخلصت
وبخصوص املداخيل غير
ّ
 3.238.0202222د .و ّ
تتكون هذه املوارد من "مداخيل امللك البلدي" و"املداخيل املالية الاعتيادية" املتأتية
ّ
مخصصة للتسيير ومن املناب من املال املشترك للجماعات املحلية.
أساسا من منح ومساهمات
ّ
وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة  3881ما قيمته  24.0822232دينار وهي تتأتى أساسا من مداخيل كراء
عقا ات ّ
معدة لنشاط تجاري بقيمة  82.2312021دينار ومداخيل بيع العقارات بقيمة  282281أ.د.
ر
ّ
وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامالك باعتبار البقايا لالستخالص في موفى سنة 3882
ّ
إلى ما جملته  240.2112132دينار ّ
تم استخالص نسبة  % 2222منها .وفي ما يتعلق بموارد البلدية املتأتية من
ّ
الجبائية الاعتيادية.
املناب من املال املشترك فقد بلغت  1822212أ.د أي بنسبة  % 28284من املداخيل غير
 موارد العنوان الثاني:ّ
الجملية ملوارد العنوان الثاني ّ
ّ
لبلدية توزر ما قيمته  3.114.8822242دينار توزعت بين املوارد
ناهزت القيمة
ّ
واملخصصة للتنمية وموارد الاقتراض واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالةّ .
ّ
الذ ّ
ويبين الجدول التالي
اتية
ّ
توزيع موارد العنوان الثاني:
الجزء
ّ
ّ
ّ
املوارد الذ ّ
واملخصصة للتنمية
اتية
موارد الاقتراض
ّ
املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني

املبلغ (د)
3.284.1082400
822.8222428
3.114.8822242

النسبة ()%
24282
0212
888

ّ
واستأثرت املوارد ال ّ
خاصة لبلدية توزر بما يناهز  % 24282من مجموع مواردها بالعنوان الثاني وهي تتأتى
أساسا من املدخرات واملوارد املختلفة بنسبة ( % 4220ما قدره  8.242.2282323د) واملنح املسندة إلى البلدية
النجاز مشاريع ّ
التنمية بنسبة ( % 0820ما قدره  8.228.8122812د).

 .IIتعبئة املوارد البلدية
 تقدير املواردّ
يبين الجدول املوالي نسبة إنجاز تقديرات موارد العنوانين ألاول والثاني من قبل البلدية خالل سنة :3881
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التقديرات (د)
4.240.888
208.888

البيان
مجموع موارد العنوان ألاول (د)
ّ
املعاليم املوظفة على العقارات وألانشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق
العمومية فيه
معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء
خدمات
مداخيل جبائية اعتيادية أخرى
مداخيل امللك البلدي
املداخيل املالية الاعتيادية
مجموع موارد العنوان الثاني (د)
ّ
ّ
للبلدية
الخاصة
املوارد
موارد الاقتراض
املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

نسبة إلانجاز ()%
إلانجازات (د)
21240
4.022.4222422
28232
122.2282322

420.888

242.2432813

18222

020.888

220.0282203

881222

88.888

-

210.811

24.0822232

3.828.888

3.232.8022884

82222
112248

3.114.8822242 2.820.2222223
3.284.1082400 3.282.0842388
-

822.8222428

822.8222428

22222
22248
111

 البيانات املدرجة بالحساب املالييقتض ي ضمان شفافية الحسابات ّ
املالية الفصل بين املبالغ املستخلصة عن طريق أذون استخالص
ّ
وقتية واملبالغ املستخلصة عن طريق أذون استخالص نهائية إال ّأنه لوحظ على غرار ّ
تصرف سنة  3882وسنة
 3882بخصوص بعض املقابيض املنجزة بعنوان املعاليم على العقارات املبنية وعلى ألاراض ي غير املبنية إدماج
مبالغ التثقيالت عن طريق أذون وقتية مع مبالغ ّ
التثقيالت عن طريق أذون نهائية صلب الحساب املالي للبلدية

لسنة ّ .3881
وأدى التصرف على هذا النحو إلى إدماج املقابيض املنجزة عن طريق أذون استخالص وقتية
ملعاليم على العقارات املبنية وألاراض ي غير املبنية بقيمة ناهزت  4,956أ.د ضمن املقابيض املنجزة عن طريق
أذون نهائية بالحساب املالي.

 إعداد جداول التحصيل وتثقيلهاّ
ينص على ضرورة تثقيل جداول
خالفا ملقتضيات الفصل ألاول من مجلة الجباية املحلية الذي
ّ
كل سنة لوحظ ّأن ّ
التحصيل على العقارات املبنية وألاراض ي غير املبنية بتاريخ غرة جانفي من ّ
عملية التثقيل
ّ ّ
ّ
ّ
البلدية في إعداد هذه
خاصة إلى تأخر
تتم إال بتاريخ  23ماي  3881أي بتأخير بلغ  843يوما ويعود ذلك
لم
ّ
ّ
الجداول حيث لم ّ
يتم إنجاز ذلك إال بتاريخ  80ماي  .3881مع العلم أنه ّتمت مالحظة التأخير في تثقيل هذه
الجداول بالنسبة ل ّ
تصرف سنوات  3880و 3882و.3882
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وجاء في إجابة البلدية ّأن التأخير في تثقيل إعداد جداول ّالتحصيل يعود ألسباب "لوجيستية" ّتم
تفاديها الحقا بالنسبة ّ
لتصرف .3882
ّ
املبنية  83248فصال بهذا العنوان
وبلغ عدد الفصول امل ّثقلة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات
لسنة  3881في حين ّأن عدد املساكن بالوسط البلدي ملدينة توزر بلغ  82222مسكنا حسب التعداد العام
للسكان والسكنى لسنة  3884بما يعادل نقصا في التثقيل لـ ـ  422فصال.
ّ
ّ
ّ
امليدانية قصد التأكد من مدى دقة البيانات
ولم تحرص البلدية على تفعيل إجراءات املتابعة واملراقبة
يتم ترسيمها بخصوص العقا ات الجديدة والتي يتم تضمينها بجداول ّ
التي ّ
التحصيل التكميلية وذلك من
ر
ّ
التصرف على هذا ّ
النحو إمكا ّنية ّ
ّ
ّ
التثبت
املحلية .وال يتيح
خالل تطبيق ما جاء بالفصل  38من مجلة الجباية
ّ
من ّ
ّ
خاصة باملساحة والخدمات املنتفع بها والتي ّ
يتم على أساسها تحديد املعاليم
صحة البيانات املتعلقة
املستوجبة.
ّ
وخالفا ملنشور وزير ّ
اخلية عدد  82لسنة ّ 3882
الد ّ
املؤرخ في  3أكتوبر  3882املتعلق بتدعيم قدرات
ّ
مفصلة في ّ
ّ
ّ
ّ
املتخلدة ّ
ّ
ّ
الديون
املحلية لم تتو ّل
وخاصة
بذمة املواطنين
البلدية ضبط قائمة
التصرف للجماعات
املعلوم على العقارات املبنية والتنسيق مع القابض البلدي قصد ترشيد إجراءات الاستخالص وتوجيهها
أهمية ّ
ملتابعة ّ
املتلددين حسب ّ
الديون بعد تصنيفها.
املبنية فقد بلغت الفصول ّ
وفي خصوص املعلوم على ألاراض ي غير ّ
املثقلة بهذا العنوان  8222فصال سنة
 .3881ولوحظ ّأن البلدية ال تعتمد على القيمة التجارية الحقيقية لألراض ي مثلما يقتضيه الفصل  22من
مجلة الجباية املحلية عند توظيف هذا املعلوم وتعتمد على الثمن املرجعي للمتر املربع .حيث ّ
يتم الاعتماد في
املضمنة بجدول ّ
التحصيل على ثمن مرجعي للمتر ّ
املربع حسب كثافة عمر ّ
ّ
انية منخفضة وذلك
جميع املناطق

انية مرتفعة حسب مثال ّ
انية ّ
التهيئة العمر ّ
الرغم من ّأن بعض املناطق تعتبر ذات كثافة عمر ّ
على ّ
لبلدية توزر
على غرار أحياء "الهوادف" و"التبابسة" و" ّ
الزبدة" و"املسغونة" و"الهبايلة".
ّ
وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية املوارد البلدية الذي حث على
التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد في سير الاستخالص ،لوحظ
ّ
للبلدية .حيث تبين أن
عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية والغير مبنية
عناوين املطالبين باألداء بالنسبة للعقارات املبنية غير دقيقة (غياب أسماء ألانهج والترقيم والاكتفاء بذكر
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الحي) ويتم إدراج عنوان قطعة ألارض عوضا عن عنوان املطالب باألداء بالنسبة لجدول تحصيل املعلوم على
ألاراض ي غير املبنية.
ّ
التصرف على هذا النحو من حسن إنجاز أعمال ّ
التتبع ّ
ّ
الرضائية والجبرية للمطالبين بدفع املعاليم.
وال يمكن
ّ
 وفي ما يتعلق باملعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية تولت البلدية تحيينجدول مراقبة هذا املعلوم خالل سنة  3881حيث ّ
تضمن جدول متابعة الحد ألادنى للمعلوم على املؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية  3201فصال أي بزيادة  284فصال مقارنة بسنوات  3880و3882
و.3882
البلدية لم تعمل على إعداد جدول تحصيل الفارق بين ّ
و ّ
ّ
الحد ألادنى للمعلوم على املؤسسات
تبين ّأن
ّ
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبالغ املستخلصة بعنوانه ويعزى ذلك إلى عدم تولي املحاسب
الراجعة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لعمليات التحويل ّ
للبلدية بعنوان املعلوم
بالنظر
شهرية
تفصيلية
البلدية بقائمات
البلدي موافاة
ّ
العامة عدد ّ 98
املؤرخة في  11نوفمبر ّ 1889
ّ
الصادرة عن
املذكور وذلك ما يتعارض مع مقتضيات املذكرة
البلدية ّ
ّ
ّ
إلادارة ّ
التنسيق مع القباضة البلدية للحصول
العمومية .وزيادة على ذلك لم تتو ّل
العامة للمحاسبة
ّ
ّ
التصرف على هذا ّ
ّ
ّ
البلدية من تحديد الحاالت التي تستوجب
النحو
على القائمات سالفة الذكر .وال يمكن
استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب.

استخالص املعاليم

ّ
ّ
للبلدية باعتبار بقايا الاستخالص في موفى سنة  3882التي
تبين ضعف نسب استخالص املوارد الجبائية
ّ
ظلت في حدود  %822و %2202على ّ
التوالي بخصوص املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير
ّ
ّ
املبنية وهو ما يتجلى من خالل ارتفاع قيمة املتخلدات بعنوان هذه املداخيل تباعا بنسبة  %88228و%38222
في آخر سنة  .3881ويرجع ّ
تطور قيمة البقايا لالستخالص إلى عدم حرص البلدية على غرار ّ
تصرف سنوات
ّ
القانونية في شأن ّ
ّ
املتلددين عن دفع املعاليم املستوجبة فضال عن
 3880و 3882و 3882على اتخاذ إلاجراءات
ضعف ّ
التنسيق مع القابض البلدي.
وخالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  3الصادرة في شهر نوفمبر  3882بخصوص اختصار آجال تتبع
املحلية والتي ّ
ّ
الديون ّ
نصت على" :مباشرة إجراءات التتبع منذ منطلق السنة ودون انتظار
الراجعة للجماعة
ّ
تثقيل جداول التحصيل بالنسبة للمعلوم على العقارات ّ
خاصة" وذلك باالعتماد على جدول تحصيل
املبنية
السنة املنقضية مع إمكانية التنسيق مع البلدية بخصوص الفصول التي شهدت تغييراتّ .
تبين ّأن القباضة
ّ
ّ
ّ
الطور ّ
الرضائي خالل سنة  3881إال في شهر أكتوبر من نفس
البلدية بتوزر لم تباشر بإصدار إلاعالمات ضمن
8

ّ
السنة عبر توجيه  8288إعالما فقط ومن شأن ذلك أن ال يساعد على مزيد تعبئة املوارد البلدية وحث
خاصة و ّأن جدول ّ
ّ
ّ
تضمن
التحصيل لسنة 3881
املطالبين باألداء على القيام بالواجبات املحمولة عليهم
ّ
 83248فصال .ولم يتم القيام بأي إجراء ضمن الطور الجبري بخصوص املعلوم على العقارات وذلك على
ّ
بالنسبة للعقارات ّ
ّ
ببلدية توزر البالغة  3.228.2242004دينار في
الرغم من القيمة املرتفعة لبقايا الاستخالص
ّ
موفى سنة  3882وهو ما يعادل نسبة حوالي  % 03232من مواردها بالعنوان ّ
ألاول.
وفي إطار إحكام متابعة استخالص الديون الراجعة للجماعات املحلية وإضفاء النجاعة املرجوة على
أعمال التتبع نصت املذكرة العامة عدد  3الصادرة في  19جانفي  1112على جملة من إلاجراءات تتمثل
1

بالخصوص في التخلي عن تسجيل عمليات الاستخالص ضمن جداول التحصيل وضرورة مسك جذاذات
ّ
حول وضعية املطالبين باألداء تدون بها املعطيات املتعلقة باملبالغ املستخلصة .وخالفا لذلك لوحظ أنه ال يتم
مسك جذاذات بالنسبة للمطالبين باألداء ويتم تسجيل املعطيات املتعلقة بعمليات الاستخالص املنجزة ضمن
جداول التحصيل .ومن شأن هذا الوضع أن ال يضمن شمولية املعطيات وصحتها ويحول دون إعداد قوائم
وأقدمية ّ
ّ
الديون بما يضاعف من مخاطر سقوط
مفصلة بخصوص بقايا الاستخالص موزعة حسب املدينين
خاصة مع عدم ربط القباضة البلدية بمنظومة ّ
هذه الديون بالتقادم ّ
التصرف في موارد امليزانية.
ّ
كما لوحظ ارتفاع مجموع بقايا الاستخالص بين موفى سنة  3882و 3881بنسبة  % 41218بعنوان
ّ
ّ
املحالت ّ
املعدة لنشاط منهي أو تجاري أو صناعي حيث بلغت قيمتها ما قدره  108.3222824دينار في موفى
كراء
ّ
ّ
الشأن ضعف ّ
ّ
البلدية وعدم اتخاذ إلاجراءات الكفيلة
التنسيق مع املصالح
سنة  .3881كما لوحظ في هذا

البلدية لدى ّ
ّ
بضمان حقوق
املتلددين عن دفع املعاليم.

ولئن ّ
نص الفصل  18من مجلة الجباية املحلية على أنه تستوجب املبالغ املثقلة بعنوان املعلوم على
املبنية خطية تساوي  % 1720عن كل شهر تأخير ابتداء من غرة جانفي من ّ
العقارات ّ
السنة املوالية للسنة
ّ
ّ
البلدية لم تعمل على توظيف هذه الخطايا ولم تتو ّل استخالص
املستوجب بعنوانها املعلوم إال ّأن القباضة
مبلغ الخطايا املستوجبة بهذا العنوان.
ّ
ّ
ّ
واملؤرخ في  1أكتوبر  1113آنف الذكر البلديات إلى تنمية مواردها
الداخلية عدد 11
ودعا منشور وزير
ّ
ّ
الذاتية الجبائية وغير الجبائية من خالل استغالل الطاقة الجبائية املتاحة لديها وذلك عبر إحكام عمليات
ّ
ّ
خاصة في ما يتعلق بمعلوم إلاشغال
جرد وإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود الاستخالصات
ّ
ّ
ّ
واتضح في هذا ّ
يوفر طاقة جبائية ّ
الصدد
هامة غير مستغلة باملستوى املطلوب.
الوقتي للطريق العام باعتباره
8

إجراء خاص بالقباضات غير املجهزة باإلعالمية وال تعتمد نظام الجذاذات.
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ّ
ّ
ّأنه على ّ
البلدية للمعلوم السنوي من أجل إلاشغال الوقتي للطريق العام بـ  173دينار للمتر
الرغم من ضبط
ّ
ّ
بالنسبة ألصحاب املقاهي واملطاعم والنصبات ّ
وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار
املربع الواحد في اليوم
املؤرخ في  11سبتمبر ّ 1111
قارة بمقتض ى القرار البلدي ّ
منشآت غير ّ
فإنها لم تحرص على استخالص املعاليم
ّ
ّ
اتية املتأتية من هذا ّ
الذ ّ
املستوجبة في الغرض ّ
الصنف من املوارد .وبالرغم
مما لم يمكنها من تدعيم مواردها
جملية ناهزت  13171أ.د ّ
ّ
فإن البلدية
من توفر قائمة للخاضعين لهذا املعلوم تشتمل على  128فصال بقيمة
لم تستخلص سوى مبلغ  1171أ.د خالل سنة .1119

وأفادت البلدية في إجابتها على تقرير ّالدائرة ّ
بأن عزوف املطالبين باملعلوم على إلاشغال الوقتي للطريق
ّ
عن تسوية وضع ّياتهم وضعف نسب الاستخالص يرجع إلى عدم وجود هيكل ردعي مثل سلك أعوان التراتيب
سابقا رغم سعي البلدية في إصدار بالغات كتابية ونشر إعالمات تحسيسية عبر مواقع ا ّلتواصل الاجتماعي في

ضرورة دفع املعلوم املستوجب.

ّ
التصرف في ألاسواق و املمتلكات البلدية
ّ
ّ
البلدية خالل سنة  3881إنجاز لزمة ّ
ّ
للسوق ألاسبوعية واليومية والظرفية لالنتصاب ولزمة
تولت
لسوق ّ
الدواب بقيمة جملية بلغت  332أ.د .ولوحظ على غرار السنوات ّ
السابقة ّأن البلدية لم ّ
تتقيد
ّ
ّ
ّ
الفنية
بمقتضيات ك ّراسات الشروط لتفعيل آليات املراقبة واملتابعة لصاحب اللزمة ومطالبته بالوثائق
واملحاسبية واملالية التي ّ
يتعين عليه توجيهها بصفة منتظمة إلى املصالح امل ّ
ختصة لديها .وال يساعد ّ
تصرف
ّ
ّ
البلدية على هذا ّ
ّ
النحو على متابعة أصحاب اللزمات املستغلين للملك البلدي.
للتأخير الحاصل في إنجاز أعمال ّ
السابقة ّ
الرغم من مالحظة ّ
الدائرة ضمن تقاريرها ّ
وعلى ّ
التثقيل
ّ
البلدية بخصوص لزمات ألاسواق خالل سنوات  3880و 3882و 3882فقد ّ
تم الوقوف على
املحمولة على
ّ
ّ
ّ
لتصرف سنة  .3881حيث تولت البلدية إمضاء عقدي اللزمتين بتاريخ  3جانفي 3881
نفس إلاخالل بالنسبة
ّ
ّ
ولم تتم املصادقة عليها من قبل سلطة إلاشراف إال بتاريخ  82مارس  3881وبذلك لم ت ّثقل املبالغ املتعلقة
ّ
بها إال في  82أفريل .3881
ّ
ومن جانب آخر ّ ،
عصرية منذ سنة  3882بقيمة
تم انجاز مسلخ جديد ببلدية توزر بمواصفات
ّ
موفى شهر نوفمبر ّ 3882
ناهزت  2م.د .غير ّأن هذا املسلخ لم يدخل ّ
بالنظر لعدم رفع عديد
حيز إلاستغالل إلى
ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
البلدية للمشروع ّ
البلدية وتحسين جانب
مما لم يمكن من تدعيم موارد
حفظات التي حالت دون استالم
ّ
تتوفر به شروط ّ
حفظ ّ
النظافة املطلوبة.
الصحة خاصة مع تواصل استغالل املسلخ القديم الذي ال
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ّ
املحالت ّ
املعدة لنشاط تجاري ومنهي وسكني لسنة  3881فقد لوحظ ّأن تثقيل
وبخصوص كراء
ّ
ّ ّ
ّ
يتم إال بتاريخ  32أكتوبر  3881وكذلك الشأن بالنسبة لعقد
العقود املتعلقة بها والبالغة قيمتها  23أ.د لم
ّ
كراء محل معد لنشاط تجاري مع شركة خاصة بقيمة تناهز  24أ.د الذي لم يتم تثقيله إال بتاريخ  2سبتمبر
ّ
ّ
الجهوية للتثقيل.
البلدية على إعداد العقود وإرسالها ألمانة املال
 3881وذلك نتيجة عدم حرص
ّ
ّ
ّ
البلدية إلى مزيد الحرص على إعداد سندات التثقيل املتعلقة بتسويغ املحالت في آجال معقولة بما
وتدعى
ّ
يمكن من مباشرة أعمال الاستخالص وعلى تطبيق إجراءات ّ
موحدة بخصوص املصادقة على العقود.

ّ
الثانيّ :
الرقابة على النفقات
الجزء
 -8هيكلة النفقات
ّ
ّ
بلغت نفقات العنوان ّ
ّ
خاصة بين نفقات التأجير
ألاول حوالي  4.822.3422281دينار سنة  1111توزعت
العمومي ووسائل املصالح بقيمة ناهزت على ّ
التوالي  3.224.2882282دينار و 8.820.0012188دينار أي تباعا
بنسبة  % 22214و % 31282من مجموع نفقات العنوان ّ
ألاول.
ّ
وتتوزع هذه ّ
النفقات بين الاستثمارات املباشرة والنفقات
ّأما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  8.4212824أ.د
املسددة من الاعتمادات املحالة في حدود على التوالي  8.8042142أ.د و 1122330أ.د .ويبرز الجدول املوالي
النفقات املتعلقة بالعنوانين ألاول والثاني واملنجزة من قبل ّ
بلدية توزر خالل سنة :1111
البيان
نفقات العنوان ألاول (أ.د)
التقديرات
إلانجازات
نسبة الانجاز ()%
نفقات العنوان الثاني
التقديرات
إلانجازات
نسبة الانجاز ()%

باأللف دينار
4.4202888
4.8222342
23288
2.3302222
874.1,4.4

40213
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 -1تأدية نفقات العنوان ألاول
ّ
ّتمت إلاشارة ضمن تقرير ّ
ّ
لتصرف سنة ّ 3882أن البلدية
الدائرة املتعلق بالرقابة املالية على بلدية توزر
تتولى اسناد منحة ألاوساخ املحدثة بمقتض ى ألامر  2عدد  921لسنة  1891لفائدة عملة الجماعات العمومية
املحلية املكلفين بالتطهير ورفع الفضالت لبعض ألاعوان دون وجه حق .حيث ّ
نص الفصل ّ
الرابع من ألامر
ّ
الذكر على أن ال ّ
تخول هذه املنحة إال لفائدة العملة القائمين مباشرة بأعمال التطهير ورفع الفضالت
سالف
وذلك بمقتض ى قرار يتخذه رئيس الجماعة العمومية املحلية ويصادق عليه من طرف سلطة إلاشرافّ .
وتبين

ّأن البلدية واصلت خالل سنة  1119وإلى موفى شهر نوفمبر  1118تمتيع  10عامال  3يباشرون أعماال ّ
إدارية
بمنحة ألاوساخ .وقد بلغت القيمة ُ
الجملية للمبالغ املالية التي أسندت دون وجه حق بهذا العنوان  071أ.د

4

بالنسبة ّ
لتصرف سنة .1119
ّ
الذكر باملنحة البلدية لحفظ ّ
كما ّ
الصحة ورفع الفواضل املنزلية 5التي تمنح
تم تمتيع العملة سالفي
لفائدة بعض العملة البلديين الذين يتعرضون ألخطار صحية عند قيامهم بأعمال جمع ورفع الفواضل
املنزلية أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصحة .وقد قدرت القيمة الجملية للمبالغ التي أسندت بدون وجه
حق بعنوان هذه املنحة خالل سنة  3881ب ـ ـ 179أ.د.

وجاء ضمن رد البلدية ّأن اسناد منحة ألاوساخ ومنحة رفع الفواضل املنزلية ت ّم بمقتض ى قرار من رئيس
الجماعة املحلية لفائدة بعض ألاعوان املباشرين ملهام إدارية والذين سبق لهم أن شغلوا أعمال منهكة ومخلة
بالصحة نظرا لضرورة العمل ولجوء إلادارة لتكليفهم بهذه املهام وذلك ضمانا الستمرارية السير العادي للعمل
و ّأنها ستعمل مستقبال ّإما على إرجاعهم إلى مهامهم ألاصلية أو اصدار قرار يلغي بمقتضاه إسناد املنح سالفة
ّ
الذكر .
ول ـ ـ ــوحظ قي ـ ـ ــام البلدي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــنة  3881باقتن ـ ـ ــاء ّ
كمي ـ ـ ــات م ـ ـ ــن الحلي ـ ـ ــب لفائ ـ ـ ــدة العمل ـ ـ ــة البل ـ ـ ــديين
ملي ـ ـ ــة ن ـ ـ ــاهزت  282220أ.د أدرج ـ ـ ــت ض ـ ـ ــمن مص ـ ـ ــاريف الوقاي ـ ـ ــة ّ
الص ـ ـ ـ ّ
بقيم ـ ـ ــة ج ّ
ـحية .وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا إلاط ـ ـ ــار تب ـ ـ ـ ّـين
ب ـ ــالرجوع إل ـ ــى النص ـ ــوص القانوني ـ ــة ذات الص ـ ــلة وخاص ـ ــة منه ـ ــا الق ـ ــانون ع ـ ــدد  111لس ـ ــنة  1893امل ـ ــؤرخ ف ـ ــي
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املتعلق بتخويل منحة ألاوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضالت املباشرين بالجماعات العمومية املحلية واملنقح باألمر عدد  983لسنة  1111املؤرخ في  12مارس
 1111وألامر عدد  981لسنة  1111املؤرخ في  19جانفي .1111
3
يتعلق ألامر بالحسين قادي(عمل صنف  )1ومحمد عبد الكريم ضيف هللا(عامل صنف  )2وألازهر عثماني(عامل صنف )9وكمال البراح (عامل صنف )2وابراهيم
الجموعي(عامل صنف  )1وعلي عالئمي(عامل صنف  )0والزين جاللي (عامل صنف  )2وعماد بنيوسف( عامل صنف  )1وعلي توهامي(عامل صنف  )0وعلي
ديدي(عامل صنف  )1وكارم عميرة(عامل صنف  )1وسعاد التيساوي (عامل صنف  )1وسفيان قتالني(عامل صنف  )1ونبيل شيدة (عامل صنف  )9وسمبر الرميك
(عامل صنف .)0
4
على غرار مكتب الضبط والحجابة ومصلحة الحالة املدنية.
 5أحدثت بمقتض ى ألامر عدد  183لسنة  1881املؤرخ في  19أوت  1881املتعلق بإحداث املنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية.
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 19ديس ـ ـ ـ ــمبر  1893املتعل ـ ـ ـ ــق بض ـ ـ ـ ــبن النو ـ ـ ـ ــام ألاساي ـ ـ ـ ـ ي الع ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـ ــوان الدول ـ ـ ـ ــة والجماع ـ ـ ـ ــات العمومي ـ ـ ـ ــة
املحليـ ـ ـ ــة واملؤسس ـ ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ـ ــبغة إلادار ـ ـ ـ ــة وألام ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد  1018لس ـ ـ ـ ــنة  1889امل ـ ـ ـ ــؤرخ ف ـ ـ ـ ــي  19ديس ـ ـ ـ ــمبر
 1889املتعل ـ ــق بضـ ـ ــبن النو ـ ــام ألاسايـ ـ ـ ي الملـ ـ ــاس بس ـ ــلك عملـ ـ ــة الدولـ ـ ــة والجماع ـ ــات املحليـ ـ ــة واملؤسسـ ـ ــات
العموميـ ـ ــة ذات الصـ ـ ــبغة إلادار ـ ـ ــة أنـ ـ ــه ال وجـ ـ ــود المتيـ ـ ــاز يتعلـ ـ ــق بإسـ ـ ــناد مـ ـ ــادة الحليـ ـ ــب للعملـ ـ ــة البلـ ـ ــديين.
ّ
وب ـ ـ ّ
ـالنظر إل ـ ــى ع ـ ــدم تقن ـ ــين ه ـ ــذا إلامتي ـ ــاز فإن ـ ــه ال يمك ـ ــن م ـ ــنح امتي ـ ــازات لألع ـ ــوان العم ـ ــوميين إال ف ـ ــي ح ـ ــدود م ـ ــا
تنص عليه النصوص القانونية ذات الصلة.
ّ
ّ
ّ
البلدي ــة تولـ ــت إسـ ــناد
للجمعي ــات ،لـ ــوحظ ّأن
وبخص ــوص النفقـ ــات ذات العالق ــة بالتمويـ ــل العمـ ــومي
جمعيـات ووداديـات خـالل سـنة  3881بقيمـة  8282208أ.د دون إرفـاق ّ
مؤيـدات ّ
ّ
مساعدة ّ
الصـرف
ماليـة لفائـدة
بقـ ـرار إح ــدا اللجن ــة الفني ــة املنص ــوص عليه ــا بالفص ــل  88م ــن ألام ــر ع ــدد  0812لس ــنة  3882امل ـ ّ
ـؤرخ ف ــي 81

ن ــوفمبر  3882واملتعل ــق بض ــبط مع ــايير وإجـ ـراءات وش ــروط إس ــناد التموي ــل العم ــومي للجمعي ــات .كم ــا ل ــم ي ــتم
ّ
بالنســبة لتمــويالت عموميــة أســندت لفائــدة عــدد مــن الهياكــل ســالفة الــذكر بقيمــة  881280أ.د إرفــاق مؤيــدات
ّ
الصرف بتقارير اللجنة الفنية إلسناد التمويل العمومي.
العمومية ّ
ّ
تبين عدم إرفاق وثائق الصرف الواردة
من جهة أخرى وخالفا للفصل  828من مجلة املحاسبة
وتم الاكتفاء بذكر رقم تأشيرة ّ
على الدائرة بالوثيقة التي تثبت الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف ّ
الت ّ
عهد
وتاريخها على ألامر ّ
بالصرف.
ووفقا ملقتضيات الفصل  28من مجلة املحاسبة العمومية فإنه ال يجوز عقد مصاريف عادية لسنة
مالية ما بعد تاريخ  80ديسمبر من نفس السنة إال عند الضرورة الواجب إثباتها .وفي ّ
ّ
التعهد
ظل غياب وثيقة
ّ
ّ
خاصة
في عدد من املناسبات ال يمكن التأكد من احترام البلدية لهذه املقتضيات من عدمه ويذكر من ذلك
بالصرف عدد 822و 828و 822و 821وّ 813
ألاوامر ّ
املؤرخة في  28ديسمبر .3881
يتم أحيانا احترام آجال ّ
ّ
وال ّ
القانونية املحددة بعشرة أيام كما تؤكد على ذلك املذكرة العامة
الصرف
عدد  41الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ  82ماي  8222حول صرف النفقات
العمومية إلى مستحقيها .وتراوح عدد ّأيام التأخير في آجال ّ
الصرف القانونية بين  2و 41يوما بالنسبة ألوامر
ّ
الصرف عدد  2و 1و 43و 22و 888و 888و 880و 882و 838و 838و.822
ولوحظ بخصوص نفقات الفصل  83/88/3388املتعلق ب ّ
تعهد وصيانة وسائل النقل أنه ال يتم في
العديد من الحاالت التنصيص بالفواتير على الرقم املنجمي لوسائل النقل املنتفعة بالصيانة أو بقطع الغيار
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وهو ما يعيق عملية مراقبة هذا النوع من املصاريف .ويذكر في هذا الصدد ّأن قيمة النفقات املنجزة بهذا
العنوان قد ناهزت  122180أ.د بالنسبة لألوامر بالصرف عدد  42و 882و 884و 830و 832و 802وهو ما
ّ
تعهد وصيانة وسائل ّ
مثل  % 40204من جملة نفقات ّ
النقل.
ي
ّ
واتضح من خالل فحص مختلف الفواتير املرفقة لألوامر بالصرف أنه ال يتم دوما تسجيل هذه
ّ
الفواتير بمكتب الضبط وهو ما ال يمكن من احترام ألاولوية في خالص املزودين ومن احتساب آجال الخالص
فضال عن عدم التثبت من شمولية الفواتير الواجب خالصها.
ّ
على صعيد آخر يقتض ي الفصل  322من مجلة املحاسبة العمومية أن يتولى املحاسب عالوة على
ّ
حسابياتها مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية املنقولة منها وغير املنقولة وإذا
إدارته ألموال البلدية ومسك
ّ
ّ
ّ
مالية بإجراء جرد ّ
كل سنة ّ
موفى ّ
عام
ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته ويقوم في
ّ
ّ ّ
ّ
املهام .وتجدر إلاشارة إلى
لتلك املكاسب ،إال أنه لوحظ عدم توفر ما يفيد إنجاز القابض البلدي بتوزر لهذه
مالحظة هذا إلاخالل لتصرف سنوات  3880و 3882و .3882
كما ّ
ّ
البلدية إجراء جرد سنوي لجميع ممتلكاتها املنقولة وغير املنقولة (باملغازات واملكاتب)...
يتعين على
وذلك من خالل تعيين لجنة إلنجاز هذه ألاعمال بما يساعدها على حسن متابعة املخزون وحفظه وهو ما لم
ّ
يتم الوقوف عليه خالل الفترة .3881-3880
وتبـ ّـين ّأنــه خالفــا ملقتضــيات التعليمــات العامــة عــدد  20-812امل ّ
ؤرخــة فــي  83أوت  8220التــي ّ
نصــت علــى
وجــوب تســجيل املشــتريات القابلــة للجــرد بالــدفتر املعــد للغــرض مــع تســجيل الــرقم املســند للمــواد املعنيــة علــى
ّ
فاتورة الشراء ال يتم إفراد ّ
كل فصل من املشتريات برقم جرد بالنسبة لهذه املواد.
ّ
الســنوات ّ
ولــوحظ علــى غ ـرار ّ
الســابقة عــدم مســك بطاقــات متابعــة املخــزون باملغــازة بمــا ال يمكــن مــن
تحديــد عملي ـات حركــة املخــزون (دخــول وخــروج) ويحــول دون التثبــت مــن متابعــة اســتهالك املشــتريات وحركتهــا
ّ
الوضعية من تحديد الكميات املتوفرة من املواد باملغازة بصورة ّ
ّ
حينية.
وتاريخ استغاللها كما ال تمكن هذه

ّ
وعزت البلدية عدم وجود متابعة للمخزون باملغازة لعدم تـوفر فضـاء يتسـع لخـزن التجهيـزات واملـواد
نظـرا لتحويــل مقــر املسـتودع البلــدي الــذي تـ ّـم حرقـه أيــام الثــورة ،ولــذلك برمجـت خــالل ســنة  1111انجــاز
ّ
مشروع توسعة املستودع البلدي الجديد .فضال عن كون العون الذي يتولى مسك كراسات دخول وخروج
املواد توفي دون أن ّ
يتم تعويضه بالّنظر للنقص الحاصل في ألاعوان وإلاطـارات املختصـة .وأضـافت ّأنـه ت ّـم
تكلي ــف أع ــوان للقي ــام بإحص ــاء املخ ــزون املوج ــود باملغ ــازة قص ــد الش ـروع خ ــالل الس ــنة املقبل ــة باعتم ــاد
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إلاجـراءات الجـاري العمـل بهـا باملســتودعات وسـتعمل علـى تركيـز منظومــة للمخـزون لضـبط دخـول وخــروج
املواد على غرار املنظومة التي تركيزها ل ّلت ّ
صرف في املحجوزات.

*
*

*
توصيات ّ
الدائرة

ّ
قصد تالفي النقائص التي ّ
تم الوقوف عليها سواء فيما يتعلق بتعبئة املوارد أو إنجاز النفقات بالنسبة لبلدية
ّ
توزر ّ
تصرف  3881توص ي الدائرة باتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها أن تساعد على تنمية املوارد الذاتية
للبلدية وتحسين التصرف في امليزانية:
الحرص على إحكام إعداد جداول التحصيل وتحيينها باستغالل كافة آلاليات القانونية املتاحة لها بمجلةالجباية املحلية بما يضفي عليها الشمولية والصحة وذلك فضال عن السهر على تثقيل هذه الجداول في آلاجال
القانونية.
ّ
تفعيل أعمال ّالجبرية لتحسين نسب استخالص املعاليم على العقارات .والتنسيق مع القابض البلدي
التتبع
بخصوص متابعة أعمال الاستخالص وتحسين نسبه.
استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعيةوالتجارية واملهنية.
الالتزام بالقواعد وإلاجراءات وآلاجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحرص على تقديم وثائق إلاثباتاملؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.
اتخاذ ّالتدابير التي من شأنها املحافظة على ممتلكات البلدية وتفعيل آليات املتابعة واملراقبة وإجراء الجرد
ّ
السنوي للمواد.
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الجمهوريــــة التونسيــــــة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
----بلديــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــوزر
***
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

توزر في -------

من رئيس بلديـــــة تـــــــــوزر
إلى
السيــــــــــــــــد  :رئيس الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة

= = //
الموضــــــــو  - :اإلجابــــــــــة علــى التقريـــــــــــر اخولــي بوصــــــــو
الرقابـــــــــة الماليـــــــــــة علـــى دســـابات بلديـــة تـــوزر
لسنـــــــــة . 8102
 نسوــــــــــة الكترونيــــــــــة لإلجابــــــــــــة ..

= = //
وبعد اإلطال علـى التقريـر اخولـي بوصـو الرقابـة الماليـة علـى دسـابات بلديـة
توزر والذي ال يتضمن وجود إخالالت جوهرية في عمليات القبض والصرف بعنوان
سنة  8102من شأنها أن تؤثر على مصداقية البيانات المضمنة بالحساب المالي وقد
تعرض التقرير إلى وجود نقائص وجــــــــب تالفيها وهي :
*إعـــــــداد جـــــــداول التحصيل وتثقيلها :
 وقع التأخير في اعداد جداول التحصيل خسباب لوجستية وقد ت ّم تفاديها الدقا سنة. 9102
 التحيين السنوي للعقارات بلغ معدل  011عقار ما من شأنه أن يعدل الفارق . البيانات العقارية ال تنقصها الدقة نظرا إلعتمادنا على رخـص البنـاو وعقـود البيـعالتي تذكر فيها المسادة بدقة
 أغلــب اخراضــي فــي المنــاطك اات الكثافــة العمرانيــة المرتفعــة هــي عبــارة علــىخرابات لورثة يصعب تحصيل مواردها وهي ال تفوق في مجملها  091عقارا .
 دسب خصوصية الجهة تعتـبر عنـاوين الماـالبين هـي نفسـها العقـارات المسـجلةبالبلدية وبالتالي ال تصعب عملية االتصال بهم .
*اإلشغال الوقتي للملك العمومي :
إن عزوف الماالبين باخداو لهذا المعلوم وضعف االستوال يرجع إلى عدم وجود
هيكل ردعي مثل سلك التراتيب سـابقا رغـم سـعي البلديـة فـي إصـدار بالغـات كتابيـة
ونشر اعالمات تحسيسية عبر مواقع التواصل في ضرورة دفـع المعلـوم المسـتوجب
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ومراسلة الشـرطة البلديـة فـي ضـرورة معاضـدة مجهـود البلديـة فـي اسـتوال هـذا
المعلوم إال أنه يبقى ضـعيفا لذلـــــــــــك تسـعى البلديـة لرسـم خاـة عمـل لتحسـيين
مداخيل اإلشـغال الـوقتي للملـك العمـومي البلـدي خاصـة مـع هـور مجلـة الجماعـات
المحلية ومسألة التدبير الحر فغياب الجهاز التنفيذي للبلدية قد أثـر سـلبا علـى دسـن
سير االستوال .
*التصرف في اخسواق :
إن التأخر الحاصل في التثقيل يرجع أساسا إلى مصادقة سلاة اإلشـراف علـى ملـف
اللزمة والذي ورد على مكتب الضبط بتاريخ  01مارس  9102تحت عدد . 0121
*تأدية نفقات العنوان اخول  :النقطة  01و81
ت ّم اسـناد منحـة اخوسـام ومنحـة رفـع الفواضـل المنزليـة بمقتضـى قـرار مـن رئـيس
الجماعة المحلية لفائدة بعض اخعـوان المباشـرين داليـا لمهـام إداريـة والـذين سـبك
لهــم أن شــغلوا أعمــال منهكــة ومولــة بالصــحة نظــرا لضــرورة العمــل ولجــود اإلدارة
لتكليفهم بهذه المهام والك ضمانا الستمرارية السير العادي للعمل وسنعمل مسـتقبال
إمـا ّ إرجــاعهم إلــى مهــامهم اخصــلية أو اصــدار قــرار يلغــي ســابقة الــذي تـ ّم بمقتضــاه
إسنادها .
*نقاط أخرى تعرض لها التقرير :
تعرض التقرير إلى عقد نفقات بعد  01ديسمبر ضمن النقاة  92والك عند الضرورة
ومن أهم اخسباب تعال الشبكة بمنظومة أدب خالل الفترة اخخيرة من كل سنة مالية
والضغط على البلدية للحصول على المنح من طـرف الجمعيـات والمنظمـات وخاصـة
الجريــدة الرياضــية بتــوزر التــي تعــاني مــن صــعوبات ماليــة .وكــذلك اإلضــارار إلــى
تحويــل اعتمــادات بالميزانيــة قصــد تمويــل الجمعيــات الرياضــية وخاصــة المهرجــان
الدولي للوادات بتوزر الذي تنالك فعلياته في آخر السنة المالية .
كما تتعال أيضا صرف اإلعتمادات والك بوجود فارق هام بين تاريخ أوامر الصرف
وتاريخ الدفع لنقص اخعوان وضعف التأطير بالقباضة البلدية الموتصين في المالية
والبلدية ديث كانت البلدية قبل الثورة تساعد قابض البلدية بعدد  11أعوان .
*كما تعرض التقريـر أيضـا لعـدم وجـود متابعـة للموـزون بالمغـازة ويرجـع الـك لعـدم
توفر فضاو هام لوزن التجهيزات والمواد نظرا لتحويل مقر المستود البلدي الـذي
ت ّم درقه أيام الثورة ولذلك برمجت البلدية خالل سـنة  9191انجـاز مشـرو توسـعة
المستود البلدي الجديد كما أن العون الذي يمسـك كراسـات دخـول وخـروم المـواد
تــوفي ولــم يــت ّم تعويضــه للــنقص الحاصــل فــي اخعــوان واإلطــارات الموتصــة ديــث
تتولى العملة القيام بمهام اإلطـارات واوي االختصـا وسـنعمل مسـتقبال علـى سـ ّد
الشــغورات الحاصــلة بالبلديــة بمصــلحة الماليــة ومصــلحة الملــك البلــدي والنزاعــات
ومصلحة اخشغال والارقات والتنوير وقسـم الشـكاوي والحالـة المدنيـة كمـا نعلمكـم
أنه ت ّم تكليف أعوان إلدصاو الموزون الموجود بالمغازة قصد الشرو خالل السنة
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المقبلة باعتمادات اإلجراوات الجاري العمل بها بالمستودعات كما أننا سنعمل علـى
تركيز منظومة للموزون لضبط دخول وخروم المواد مثلما ت ّم انجاز منظومـة خـالل
هذه السنة للمحجوزات .
والســــــــــــــــــــــــــالم ./.

رئيس بلديــــة توزر
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