تقريرحول الرقابة املالية على بلدية الزهور
ّ
تصرف 2018
في إطاربرنامج التنمية الحضرية والحوكمة
املحلية
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أحدثت بلدية الزهور في ما يلي "البلدية " بمقتض ى األمر عدد  2131املؤرخ في  03ديسمبر
 2015وتبلغ مساحتها  3,5هكتارا ويبلغ عدد سكانها  21600نسمة .ويضم الهيكل التنظيمي 1للبلدية
كتابة عامة ومصلحة الشؤون اإلدارية ومصلحة الشؤون املالية ومصلحة الجباية والعقارات واملصلحة
الفنية ومصلحة النظافة واملحيط وقسم الحالة املدنية .وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الخطط الوظيفية
شاغرة ما عدى خطة الكاتب العام وقسم الحالة املدنية مما من شأنه أن ال يساعد على النهوض
بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية.
وتعد البلدية طبق أحكام الفصلين  131و 132من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014
جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية واملالية وهي مكلفة بإدارة املصالح
املحلية وفقا ملبدأ التدبير الحر .وبلغ عدد الخطط بالبلدية حسب قرار 2ضبط مجموع األعوان 269
خطة منها  138خطة ال تزال شاغرة أي بنسبة تناهز  .% 51,31كما تبلغ نسبة التأطير بها (عدد األعوان
من األصناف أ + 1أ  + 2أ / 3العدد املتبقي لألعوان والعملة القارين) حوالي  ،% 7,69وتعد هذه النسبة
ضعيفة.
وتولت الدائرة في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية ّ
النظر في الوضعية املالية
ّ
ّ
وصحة البيانات املدرجة
للبلدية لسنة  2018والتأكد من إحكام إعدادها لحسابها املالي ومن مصداقية
به ،وذلك بالتثبت في مدى قدرة البلدية على تعبئة مواردها وإحكام التصرف في نفقاتها .وقد شملت
األعمال الرقابية فحص الحساب املالي لسنة  2018واملستندات املرفقة له باالضافة إلى الزيارات
امليدانية .وأفضت أعمال الرقابة املنجزة إلى مالحظات تتعلق باملوارد والنفقات.
ويبين الجدول املوالي الوضعية املالية للبلدية.
املقابيض (د)

املصاريف (د)

الفواضل في2018-12-31

فائض ميزانية 2017

173.389,460

-

-

العنوان األول

3.420.426,847

3.397.726,801

-

العنوان الثاني

192.000

0

-

العمليات خارج امليزانية

2.220.695,284

1.795.270,437

-

املجموع

3.886.761,326

2.919.271,183

598.814,307

بقايا اإلستخالص

132.710,347

-

-

-

214.700,046

-

اإلعتمادات غير املستعملة

1
2

املصادق عليه بتاريخ  04جوان .2018
بتاريخ  18أفريل .2019
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ّ
وحسب املؤشرات املعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية فإن مؤشر
االستقاللية املالية للبلدية (موارد العنوان األول – (املناب من املال املشترك  +املوارد املتأتية من
صندوق التعاون بين البلديات ) /موارد العنوان األول) حوالي  % 86,84خالل سنة  2018في حين أن
املعيار املرجعي )< (%70املعتمد من قبل الصندوق.
ويبلغ مؤشر هامش التصرف بالنسبة للبلدية (نفقات التأجير  /مصاريف العنوان األول) سنة
 2018حوالي  % 93,09في حين أن النسبة القصوى املحددة لهامش التصرف اإلداري من قبل صندوق
القروض ومساعدة الجماعات املحلية تبلغ .% 55
كما تبلغ نسبة تداين ( الديون الجارية /مقابيض العنوان األول) البلدية خالل سنة  2018ما
قيمته  % 2,17مقابل نسبة قصوى في التداين حددها الصندوق بـ .% 100
وباستثناء في ما يتعلق ببقايا االستخالصات ،خلصت األعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت
جوهرية في العمليات املحاسبية قبضا وصرفا املنجزة بعنوان السنة املالية  2018من شأنها أن ّ
تمس من
مصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للسنة املعنية.

 .Iالجزء األول  :الرقابة على املوارد
 .1تحليل املوارد
أ -موارد العنوان األول
بلغت موارد العنوان ّ
األول للبلدية خالل سنة  2018ما جملته  3.420.426,847د وهي ّ
تتكون
من املداخيل الجبائية االعتيادية ومن املداخيل الجبائية غير االعتيادية.
ّ
ّ
وبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية فهي تتأتى من املعاليم املوظفة على العقارات
واألنشطة وعلى إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص
اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى .وبلغت هذه املداخيل في سنة
 2018ما جملته  206.567,400د ويبرز الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل:
أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية
ّ
املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية
فيه
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املبلغ (د)
89.557,020

النسبة %
43,35

28.808,080

13,95

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء
خدمات
املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى
املجم ـ ــوع

88.202,300

42,7

0
206.567,400

0
100

ّ
ّ
املوظفة على العقارات واألنشطة " ّ
أهم عناصر املداخيل الجبائية االعتيادية
وتمثل " املعاليم
في سنة  ،2018ويبرز الجدول املوالي مختلف ّ
مكونات هذه املعاليم ونسبها.
ّ
املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة
املعلوم على العقارات املبنية
املعلوم على األراض ي غير املبنية
املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو ّ
املهنية
املجم ـ ــوع

املبلغ (د)
13.784,895
896,708
74.875,417
89.557,020

النسبة )(%
15,4
1
83,6
100

وتمثل املداخيل املتأتية من املعاليم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية أهم
ّ
مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم تحصيل  74.875,417د في سنة  2018أي ما يمثل  % 36,25من
جملة املداخيل الجبائية اإلعتيادية للبلدية .واستأثرت املداخيل بعنوان املوجبات اإلدارية بما قـدره
 54.771د أي  % 26,51من املداخيل الجبائية االعتياديةّ .أما املداخيل امل ّ
تأتية من املعلوم على العقارات
املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية ،فقد كانت على التوالي في حدود  13.784,895د و 896,708
د.

ّ
وبلغت تثقيالت سنة  2018بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة األخرى ما جملته
 169.927,812د ّ
تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود  83.321,392د واملعلوم على األراض ي
غير املبنية بمبلغ  11.731,003د ومعاليم أخرى بمبلغ  74..875,417د.

ّ
وباعتبار بقايا لالستخالص البالغة  50.820,880د في موفى  ،2017ارتفعت املبالغ الواجب
ّ
استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة األخرى إلى ما قدره  220.744,444د في
سنة ّ .2018
وتم استخالص  89.557,020د أي ما نسبته  .% 40,57وبلغت نسبة استخالص كل من
املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية على التوالي  %11,2و .% 3,94
ّ
وفيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة  2018ما قيمته
ّ
وتتوزع هذه املوارد بين "مداخيل امللك البلدي" و"املداخيل املالية االعتيادية"
 3.213.859 ,447د
ّ
املتأتية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية.
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وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة  2018ما قيمته  515 ,071د .وارتفعت املبالغ الواجب
استخالصها بعنوان مداخيل األمالك بإعتبار بقايا االستخالص في موفى  2017إلى ما جملته
2.033 ,746د ّ ،
تم استخالصها بنسبة . %25,3
ّ
وفي ما يتعلق بموارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فقد بلغت  375.160د.

ب -موارد العنوان الثاني

املخصصة للتنميةّ .
ّ
ويبين الجدول التالي توزيع موارد
تشمل موارد العنوان الثاني املوارد الذاتية
العنوان الثاني:
املبلغ (د)
192.000
0
0
192.000

الجزء
ّ
املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية
موارد االقتراض
املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة
جملة موارد العنوان الثاني

النسبة ()%
100
0
0
100

 -3تعبئة املوارد
 -إعداد جداول التحصيل وتثقيلها وتوظيف املعاليم

تبين ّ
أن البلدية تولت خالل سنتي  2018و 2019إعداد جداول التحصيل الخاصة باملعاليم
ّ
التصرف في موارد امليزانية GRB
على العقارات املبنية واألراض ي غير املبنية دون االعتماد 3على منظومة
مما ال يضمن دقة وصحة املعطيات املدرجة بجداول التحصيل الخاصة بها.
وخالفا ملقتضيات الفصل  21من مجلة الجباية املحلية الذي نص على أنه  ":يمكن للجماعات
املحلية خارج عمليات اإلحصاء إضافة العقارات غير املرسمة بجدول التحصيل" لم تحرص البلدية على
تحيين جداول التحصيل خالل سنتي  2018و 2019لضمان شمولية التثقيل.
لوحظ غياب التنسيق بين مختلف مصالح البلدية حيث ال تتولى املصلحة الفنية بصفة دورية
ومنتظمة إحالة قائمة في رخص البناء املسندة إلى قسم األداءات وهو ما لم يسمح بتوظيف املعاليم
ّ
وضعية العقار.ومن ناحية أخرى تبين ضعف متابعة البلدية لنهاية إنجاز األشغال
املستوجبة حسب
بخصوص رخص البناء املسندة حيث لم يثبت إجراءها ملعاينات خالل الفترة  2019-2017في حين أن
عدد الرخص املسندة بعنوان نفس الفترة بلغ  44رخصة.
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وفي خصوص األراض ي غير املبنية بلغ بعنوان سنة  2018عدد الفصول املثقلة  742فصال.
وتبين في هذا املجال أن البلدية ال تعتمد على القيمة التجارية لألراض ي وفقا ملجلة الجباية املحلية عند
توظيف هذا املعلوم بل تعتمد على الثمن املرجعي للمتر املربع.
كما اتضح عدم حرص البلدية على إحصاء األراض ي غير املبنية الخاضعة للمعلوم وتحيين
جداول التحصيل حيث غالبا ما ارتبط تطور عدد الفصول املدرجة بجداول التحصيل باالستخالصات
التي تتم عن طريق أذون استخالص وقتية .وذلك نتيجة لضعف إقبال املطالبين باملعلوم املذكور على
القيام بالتصاريح حيث ال يتولون القيام بهذا اإلجراء إال بمناسبة الحصول على شهادة إبراء.
ووفق الفصل  6من مجلة الجباية املحلية يقع الحط من املعلوم على األراض ي املبنية كليا من
طرف الجماعات املحلية بالنسبة للمطالبين باملعلوم على العقارات املبنية من ذوي الدخل املحدود
املنتفعين بإعانة قارة من الدولة أو من الجماعة املحلية وذلك بقرار من رئيس الجماعة املحلية بناء على
مداوالت مجلس اإلدارة بعد أخذ رأي لجنة املراجعة .إال أنه لوحظ أن رئيس البلدية تولى خالل الفترة
 2019-2016الحط من املعلوم على العقارات املبنية بصفة كلية لفائدة عدد من املطالبين باملعلوم
املذكور دون أخذ رأي لجنة املراجعة ودون عرضها على مداوالت املجلس البلدي.
وطبق األمر عدد  1254لسنة  1998املؤرخ في  8جوان  1998املتعلق بضبط شروط وطرق
تطبيق الحط من املعلوم املستوجب على العقارات املبنية يمنح الحط الكلي على ضوء مطلب كتابي
مرفق بشهادة تثبت االنتفاع بإعانة قارة تسلم من طرف الجهة املانحة لهذه اإلعانة .إال أنه اتضح في هذا
الخصوص أن عدة مطالب لم تكن مرفقة بهذه الشهائد بل يتم االقتصار فيها على تقديم حوالة خالص
من البريد التونس ي .وبلغ عدد حاالت الحط الكلي خالل الفترة  2019-2016حوالي  91مطلبا.
و ّ
تبين بخصوص املعاليم على األراض ي املبنية واألراض ي غير املبنية عدم دقة البيانات املدرجة
بجدول التحصيل املعد من قبل البلدية حيث اتضح أن بعض الفصول املدرجة بها ليست دقيقة
وصحيحة (على غرار أخطاء شابت عناوين الفصول وعددها بالنسبة لعدة معترضين) .وكذلك الشأن
بالنسبة ألخطاء أخرى شابت مساحة العقارات وعدد الخدمات املتمتع بها كل صاحب عقار مما قد ال
يساعد على استخالصها.
كما أن البلدية مطالبة بإعداد جدول تحصيل الفارق بين الحد األدنى للمعلوم واملبلغ
املستخلص .وتجدر اإلشارة إلى أن القباضات املالية مطالبة بموافاة البلدية بالقائمات التفصيلة
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الشهرية لعمليات التحويل الراجعة بالنظر للبلدية بعنوان املعلوم املذكور أعاله وفق ما تنص على ذلك
املذكرة العامة عدد  89بتاريخ  16نوفمبر  1998الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية .وفي
هذا اإلطار البلدية مطالبة بالحرص على التنسيق مع القباضات املالية للحصول على هذه القائمات
ليمكنها إجراء مقارنة بين مبلغ املعلوم املضمن بجدول تحصيل املعلوم على املؤسسات واملبالغ
املستخلصة بهدف تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى
املطلوب.
وعلى الرغم من أن البلدية تولت إصدار عدة قرارات حسب محضر جلسة بتاريخ  02نوفمبر
 2018تخص ضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في استخالصها طبقا ملقتضيات األمر
عدد  805لسنة  2016املؤرخ في  13جوان  2016إال أنها ال تحرص سنويا على حصر قائمة في جميع
الخاضعين خاصة ملعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ومعاليم اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات
اإلشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات املثبتة أو البارزة أو املنزلة
ّ
ّ
أو املعلقة بالطريق العام على واجهات املحالت املعدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة ومطالبتهم
بالحصول على التراخيص الالزمة بالطرق القانونية ،ويذكر في هذا اإلطار عدم استخالص البلدية
ملعلوم االشهار من البريد ومؤسسة بنكية .ومن شأن هذه الوضعية أن ال تساعد البلدية على تنمية
مواردها.

ومن جانب آخر ،لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية واألراض ي
غير املبنية بلغ  164يوما وذلك خالفا ملقتضيات الفصل األول من مجلة الجباية املحلية الذي ّ
ينص على
ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من ّ
كل سنة ،حيث تمت إحالة الجداول الخاصة بهذه
املعاليم من البلدية إلى القباضة بتاريخ  2018/05/28وتم تثقيلها لدى القباضة املالية بتاريخ
.2016/06/14
ويعزى التأخير الحاصل باألساس إلى تأخر البلدية في إنجاز جداول التحصيل وإرسالها إلى
القباضة .وتدعى البلدية إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات
املبنية واألراض ي غير املبنية وذلك بالتنسيق مع ّ
كل من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية بالقصرين.

 -استخالص املعاليم والخطايا وتتبع الديون
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اتسم استخالص 4املعاليم على العقارات املبنية وعلى األراض ي غير املبنية لسنة 2018
بالضعف حيث بلغت على التوالي  %11,2و  .% 3,94ويعزى ذلك باألساس إلى عدم مواصلة القباضة
املالية إلجراءات التتبع حيث يقتصر على املرحلة الرضائية دون املرور إلى املرحلة الجبرية.
كما أنه خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  2املؤرخة في نوفمبر  2009بخصوص اختصار
آجال تتبع الديون الراجعة للجماعة املحلية والتي نصت على" :مباشرة إجراءات التتبع منذ منطلق
السنة ودون انتظار تثقيل جداول التحصيل بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية خاصة" وذلك
باالعتماد على جدول تحصيل السنة املنقضية مع إمكانية التنسيق مع البلدية بخصوص الفصول التي
شهدت تغييرات ،تبين أن القباضة املالية تولت خالل سنة  2018إصدار اإلعالمات بخصوص املعلوم
على العقارات املبنية وتبليغها إلى املطالبين بها بتاريخ  24جانفي  ، 2018كما تبين أنه لم يتم توزيع أي
إعالم خالل نفس السنة بخصوص األراض ي غير املبنية.
وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة اإلعالمات التي تم توزيعها في خصوص األراض ي املبنية خالل سنة
 2018لم ّ
تتعد  %30من جملة الفصول املثقلة بجدول التحصيل.
ونص الفصل عدد  19من مجلة الجباية املحلية على أنه تستوجب املبالغ املثقلة بعنوان
املعلوم على العقارات املبنية خطية تساوي  %0,75عن كل شهر تأخير ابتداء من غرة جانفي من السنة
املالية املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم إال أنه تبين أن القباضة البلدية لم تتول خالل سنة
 2018وما قبلها استخالص مبالغ بعنوان خطايا التأخير املستوجبة بعنوان هذا املعلوم.

 التصرف في األمالك العقاريةلوحظ أن البلدية لم تتول الحرص على التنسيق مع القباضة البلدية للقيام بإجراءات التتبع
الجبرية املستوجبة في الغرض الستخالص املبالغ املتخلدة بعنوان كراء األكشاك وذلك خالفا ملقتضيات
املذكرة العامة عدد  33لسنة  2009حول تحسين مردود كراء العقارات الراجعة للجماعات املحلية التي
ّ
نصت عل ضرورة اتخاذ إجراء االستخالص الجبري لكل دين من الديون املتخلدة بهذا العنوان وذلك
بالتنسيق مع مصالح الجماعة املحلية املعنية.كما تجدر اإلشارة إلى أن البلدية لم تحرص على رفع
قضايا استعجالية في إخالء املحالت ضد امل ّ
تلددين عن الدفع.

 4بلغ استخالص املعاليم على العقارات املبنية واألراض ي غير املبنية إلى موفى سنة  2018على التوالي  13.784 ,895دينارا و  896,708دينارا من جملة مبالغ
مثقلة تباعا  123.120,734دينارا و  22.752,541دينارا.
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لوحظ أن البلدية تولت إبرام عقود الستغالل وقتي لخمسة أكشاك مع كل من "ع.غ" و "أ.ف" و
" م.أ" و" ن.ن" ور.ش" وذلك تباعا بتواريخ على التوالي  8مارس  2010و 31مارس  2010و 26ماي 2010
وشهر ماي  1990و 8ماي  2011اتضح من خالل الوثائق 5املتوفرة بالقباضة البلدية أنه إلى حد 4
ديسمبر  2019لم يتم انجاز هذه األكشاك وفي املقابل يتم تثقيل سنويا مبلغ في حدود  783,396دينارا ،
يمثل القيمة املضمنة بهذه العقود .وتدعى البلدية في هذا الخصوص إلى تسوية وضعية هذه العقود مع
املستلزمين في أقرب اآلجال.
كما أتاح منشور وزير الداخلية عدد  6لسنة  1999حول تسويغ املحالت ذات الصبغة
التجارية والصناعية أو السكنية إمكانية الترفيع في معين الكراء للمحالت التجارية والصناعية في حدود
ّ
 %10سنويا إال أن البلدية لم تحرص على مراجعة معين كراء محل لم يتم توظيف أي نسبة زيادة
سنوية في شأنه منذ تسويغه.
وخالفا ألحكام الفصل  25من القانون عدد  37لسنة  1977املتعلق بتنظيم العالقة بين
املسوغين واملتسوغين التي تسمح للمالك بمراجعة معينات الكراء كل ثالثة سنوات لم تحرص البلدية
على مراجعة معينات كراء  3أكشاك 6تم تسويغها منذ مدة تراوحت بين  12و 23سنة وهو ما لم يتح
للبلدية تنمية مواردها.
وخالفا ملا ّ
نص عليه منشور وزير الداخلية عدد  37املؤرخ في  6جويلية  1998لم تتول البلدية
وإلى موفى شهر ديسمبر  2018تحديد واستقصاء أمالكها العقارية وهو ما لم يمكن من توفير معطيات
شاملة ودقيقة حول الرصيد العقاري البلدي.
كما لم تعمل البلدية على إحداث لجنة للشؤون العقارية واألمالك البلدية وذلك خالفا ملا نص
ّ
يمكنها من إتمام إجراءات الترسيم ّ
بالسجل العقاري
عليه املنشور عدد  37سالف الذكر .وهو ما لم
وفتح ملف خاص بكل عقار ومزيد العناية بدفاتر األمالك البلدية ومسكها وتحيينها.

 5مراسلة القباضة للبلدية عدد  2019/278بتاريخ  2019/07/12حول تسوية وضعية األكشاك الغير منجزة واملثقلة بدفاتر القباضة البلدية والتابعة
لبلدية الزهور واملراسلة عدد  2019/68بتاريخ  2019/02/14ولنفس الغرض...
 6تم إبرام عقود في خصوصها تباعا في سنة  1996و  2007و .2009
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وخالفا ملا نص عليه الفصل  113من القانون 7األساس ي عدد  33لسنة  1975لم تتول البلدية
مسك دفتر تدرج فيه قائمة املمتلكات الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدية وذلك إلى غاية
موفى شهر ديسمبر .2019
وخالفا ملا نص عليه منشور وزير الداخلية عدد  37املؤرخ في  6جويلية  1998سالف الذكر من
ضرورة فتح ملف خاص بكل عقار لوحظ أنه ال يتم مسك ملف قانوني خاص بكل عقار غير مرسم
يتضمن جميع الوثائق املتعلقة به والدالة على طريقة التصرف فيه (مكوناته ،أصل امللكية ومرجعها،
املوقع ،املساحة ،الحدود ،تنصيصات نقل امللكية.)..فضال عن ذلك فقد تبين أن البلدية ال تمتلك
وثائق ملكية في شأن جل عقاراتها املبنية.

استلزام األمالك البلديةلوحظ أن البلدية لم تحرص خالل سنتي  2017و 2018على تسويغ السوق اليومية والظرفية
أو استغالله بصفة مباشرة وهو ما حرمها من مداخيل إضافية خاصة وأنها تولت تسويغه خالل سنة
 2019بمبلغ يقدر بـ  115,121أ.د .وفي هذا اإلطار تبين أن عقد لزمة األسواق لسنة  2019الذي تم
إسناده للمستلزم " أ.ه" لم تتم إلى غاية  06ديسمبر  2019املصادقة 8عليه من قبل سلطة اإلشراف
وتسجيله بالقباضة املالية وذلك على الرغم مراسلة القباضة للبلدية في هذا الشأن عديد املرات.9
ونتيجة لذلك ظل مبلغ اللزمة غير مثقل لدى القباضة وهو ما لم يمكنها من اتخاذ إجراءات التتبع
الستخالص الديون املتخلدة بذمة املستلزم والتي تبلغ حوالي  86,341أ.د.
ويمكن أن يشكل التصرف على هذا النحو خطأ تصرف على معنى القانون عدد  74لسنة 1985
املؤرخ في  20جويلية  1985املتعلق بأخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية
اإلدارية والجماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقوبات املنطبقة عليها وبإحداث
دائرة الزجر املالي.
وإلى جانب ذلك ،وخالفا ملقتضيات كراسات الشروط الخاصة باألسواق املستلزمة تبين أن
البلدية لم تقم بمطالبة املستلزم بتقديم قوائم مفصلة في املقابيض الشهرية .وال تسمح هذه الوضعية

 7مثلما ّ
تم تنقيه وإتمامه بالقانون األساس ي عدد  48لسنة  2006املؤرخ في  17جويلية .2006
 8وفق األمر عدد  362املؤرخ في  19فيفري  2007واملتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي ولزمة املرفق العمومي في امللك العمومي.
 9على غرار املراسلة عدد  2019/370بتاريخ  2019/10/02و املراسلة عدد  2019/235بتاريخ  2019/06/13واملراسلة عدد 2019/271بتاريخ
 2019/06/27لحث البلدية على ارسال العقد للوالية للمصادقة عليه وتسجيله.
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بمراقبة مدى تقيد املستلزمين بتطبيق املعاليم املحددة بكراسات الشروط .كما ال تمكن من تقييم
املداخيل السنوية لكل سوق والتي يمكن اعتمادها كأسعار افتتاحية في السنة القادمة.

الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
-1التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت في سنة  2018نفقات العنوان األول  3.397.726,801د وتمثل فيها نسبة نفقات التأجير العمومي
 %93,08من مجموع نفقات العنوان األول.
ولوحظ أنه لم يتم صرف أي نفقة بخصوص نفقات العنوان الثاني للبلدية وهو ما من شأنه أن يتسبب
في تأخر انجاز املشاريع البلدية .وتبرز الجداول املوالية النفقات املتعلقة بالعنوان األول والثاني من قبل
بلدية حي الزهور خالل سنة .2018
➢ توزيع النفقات
املبلغ بالدينار

البيان
نفقات العنوان األول
التقديرات
اإلنجازات
نسبة االنجاز ()%
نفقات العنوان الثاني
التقديرات
اإلنجازات
نسبة االنجاز ()%

4.268.144,000
3.397.726,801
%79,60
197.000
0
%0

➢ خالص الديون
الفص ــل
2.201

الفقــرة
80

اإلعتمادات
املدفوعة (د)

بي ـ ــان النفق ـ ــات

اإلعتمادات املوزعة (د)

تسديد املتخل ّّدات
ّ
متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع
البترول
ّ
متخلدات تجاه الديوان الوطني
لالتصاالت

58.952.000

58.951.200

2.000.000

0

ّ
متخلدات تجاه املطبعة الرسمية

4.229.000

0

ّ
متخلدات تجاه الخواص

9.319.000

0
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74.500.000

جـمل ــة الفقرة 80

58.951.200

 -لم تتعد نسبة تسديد املتخلدات  %79,12حسبما يبينه الجدول ،

 -2نفقات العنوان األول
لوحظ عدم استهالك أي إعتمادات بالنسبة لبعض الفقرات الفرعية على غرار الفقرة عدد
 02201/3املتعلقة باستهالك الكهرباء والفقرة عدد  02201/4املتعلقة باالتصاالت الهاتفية وتراسل
املعطيات والفقرة عدد  02201/80املتعلقة بخالص متخلدات املطبعة الرسمية وديون الخواص .وتبلغ
القيمة الجملية لهذه االعتمادات ما قيمته  29,548أ.د.
وخالفا ملقتضيات الفصل  90من مجلة املحاسبة العمومية تولت البلدية إصدار أذون تزود بعد
تاريخ  15ديسمبر  .2018يذكر من ذلك طلب التزود عدد  13بتاريخ  2018/12/31املرفق مع األمر
بالصرف عدد  17بتاريخ  2018/12/31و طلب التزود عدد عدد  12بتاريخ  2018/12/31املرفق مع
األمر بالصرف عدد  1بتاريخ .2018/12/31
و ّ
تبين عدم إرفاق وثائق الصرف الواردة على الدائرة بالوثيقة التي تثبت الحصول على تأشيرة
مراقب املصاريف وذلك في  3مناسبات ّ
وتم االكتفاء بذكر رقم التأشيرة على األمر بالصرف على غرار
األوامر بالصرف الخاصة ببعض النفقات تعلقت بمصاريف الوقاية الصحية ومصاريف تعهد وصيانة
وسائل النقل ومصاريف املطبوعات االدارية (يتعلق األمر بكل من األمر بالصرف عدد  1بتاريخ -12-31
 2018واألمر بالصرف عدد  17بتاريخ  2018-12-31واألمر بالصرف عدد  15بتاريخ .)2018-12-31
ويعيق هذا اإلجراء عملية التحقق من احترام مبدأ التأشيرة املسبقة.
واتضح أن بعض الوثائق املرفقة لألوامر بالصرف الخاصة بتصرف سنة  2018تشوبها بعض
ّ
ّ
الوجوبية املنصوص عليها بالفصل عدد  33من القانون
اإلخالالت تعلقت أساسا بغياب التنصيصات
ّ
عدد  36لسنة ّ 2015
املؤرخ في  15سبتمبر  2015واملتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار وبالفصل
ّ
عدد  18من مجلة األداء على القيمة املضافة على غرار الرقم التسلسلي للفاتورة وأسماء األطراف
وعناوينهم واملعرف الجبائي أو بطاقة تعريف املستفيد .على غرار األمثلة التالية:

(الفواتير

موضوع األمر بالصرف عدد  17بتاريخ  2018-12-31و األمر بالصرف عدد  09بتاريخ  2018-10-26و
األمر بالصرف عدد  2بتاريخ .)2018-12-03
وبخصوص نفقات الفصل ( )01/06/2201شراء الوقود لوسائل النقل والتي بلغت خالل
سنة  2018ما قيمته  98,937أ.د " ّ
تبين عدم إرفاق وثائق الصرف بقائمات تفصيلية لوسائل
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النقل ولكميات الوقود املستهلكة والتي ّ
تحدد بصفة دقيقة موضوع استعمال وسيلة النقل وصفة
السائق ّ
مما يعيق متابعة كيفية التصرف في كميات الوقود املقتناة والتثبت من إسنادها على الوجه
الصحيح.
ولم تتول البلدية تسجيل أغلبية الفواتير الواردة عليها من قبل املزودين بمكتب الضبط ،حيث
قامت بتسجيل البعض منها فقط وهو ما يحول دون التأكد من التزام هذه األخيرة بمبدأ األولوية في
خالص املزودين و من احترام اآلجال القانونية لخالصهم.
وخالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عليها بالفصلين  41و 107من مجلة املحاسبة العمومية
تبين أنه في  4مناسبات لم يتم ذكر املنتفعين بالنفقة على الفواتير ولم يتم إرسال ما يفيد إستالمهم
لهذه املعدات مثلما هو الشأن لنفقة اكساء األعوان موضوع الفاتورة عدد  1بتاريخ 2018/10/29
والفاتورة عدد  02بتاريخ  2018/11/02والفاتورة عدد  1بتاريخ  2018/09/12والنفقة املتعلقة بإقتناء
معدات الوقاية الصحية لعملة النظافة موضوع الفاتورة عدد  1بتاريخ  2018/12/31املرفقة لألمر
بالصرف عدد  1بتاريخ  31ديسمبر .2018
واتضح بخصوص الفصل (  )02-10-02201املتعلق بمصاريف االعتناء بوسائل النقل أنه ال
يتم في بعض الحاالت التنصيص بالفاتورة على الرقم املنجمي لوسائل النقل املنتفعة بقطع الغيار وهو
ما يعيق عملية مراقبة هذا النوع من املصاريف .ويذكر في هذا الصدد األمر بالصرف عدد  09بتاريخ
 2018/10/26املصاحب للفاتورة بتاريخ  2018/10/25واألمر بالصرف عدد  17بتاريخ 2018/12/31
املصاحب للفاتورة بتاريخ  2018/12/31بمبلغ جملي  6,4أ.د.
وتولت البلدية في بعض الحاالت إسناد بعض االستشارات إلى مزود وحيد  .يذكر من ذلك إسناد
نفقة تتعلق بإصالح عجالت جميع وسائل النقل إلى نفس املزود ع.م.
كما يستوجب إحترام قاعدة العمل املنجز سواء تعلق األمر بخدمات أو أشغال أو تزود بمواد
إمضاء املصلحة املنتفعة واملسؤول عن املغازة أو املكلف باألشغال على وثيقة إستالم في املواد أو
األشغال أو الخدمات إال أنه تبين أن بعض الفواتير لم تتضمن ما يفيد انجاز املطلوب أو استالم املواد
الخاصة بها ويتعلق األمر بمصاريف التزود بالوقود حيث لوحظ غياب ما يفيد استالم كميات الوقود
الخاصة بالفواتير التالية ( عدد الفاتورة  54666بتاريخ  2018/09/06والفاتورة عدد  53721بتاريخ
 2018/07/09والفاتورة عدد  51491بتاريخ  2017/03/15والفاتورة  54600بتاريخ .)2017/08/21
وخالفا ملقتضيات األمر عدد  564لسنة  2004املؤرخ في  09مارس  2004الذي ّ
ينص على أن
الدولة والجماعات العمومية واملؤسسات العمومية مطالبة بدفع النفقات املتعلقة بفواتير املاء والغاز
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واالتصاالت والوقود في مدة ال تتجاوز  45يوما من تاريخ استالم الفواتير .تبين ّ
أن البلدية لم تحرص في
خصوص خالص  4فواتير تتعلق بمصاريف التزود بالوقود لوسائل النقل على احترام هذا األجل وبلغت
مدة التأخير املسجلة في شأن الفاتورة عدد  51491بتاريخ  2017/03/15والفاتورة عدد  54600بتاريخ
 2017/08/21املرفقتين لألمر بالصرف عدد  2بتاريخ  23ماي  2018والفاتورة عدد  53721بتاريخ
 2018/07/09املرفقة لألمر بالصرف عدد  11بتاريخ  03ديسمبر  2018والفاتورة عدد  54666بتاريخ
 2018/09/06املرفقة لألمر بالصرف عدد  16بتاريخ  31ديسمبر  2018تباعا  390يوما و 197يوما
و 108يوما و 70يوما.
وعلى صعيد آخر ،خالفا ألحكام الفصل  279من مجلة املحاسبة العمومية ال يتولى القابض
البلدي مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما أن البلدية ال تتول القيام بجرد سنوي ملمتلكاتها
املنقولة مما ال يضمن حماية املمتلكات التي بحوزتها.

العنوان الثاني :
لوحظ أنه على الرغم من ضبط البلدية لبرامج استثمار محلية خاصة بسنتي  2018و 2019إال
أنها لم تتمكن وإلى غاية موفى سنة  2019من انجاز هذه البرامج .وتقدر املبالغ الجملية غير املستغلة في
حدود  496أ.د .وعلى الرغم من أن هذه املشاريع ذات صبغة متواصلة إال أن عدم تنفيذها في اآلجال
املحددة لها وتأجيلها لسنوات قادمة يمكن أن يؤثر على املشاريع املزمع انجازها في املستقبل .وتدعى
البلدية إلى االسراع في تنفيذ هذه املشاريع ملزيد تحسين جودة الحياة باملنطقة البلدية.
وتبين أن البلدية وإلى غاية  5ديسمبر  2019لم تتول مد القباضة البلدية بقرار توزيع وشهادة
تنزيل لفواضل العنوان الثاني لسنتي  2017و  2018ملبلغ مالي في حدود  192أ.د  .كما أنها لم تتول مد
القباضة البلدية بشهادة تنزيل ملنحة صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية واملقدرة بـ  304أ.د
وذلك لتمكين القباضة البلدية من ادراجها بميزانية البلدية.
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