
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوالد حفوز ة ة على بلدي  قابة املالي  لر  اتقرير   

 
 
ةة والحوكمة املحلي  نمية الحضري  في إطار برنامج الت  
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 أفريل 63املؤرخ في  5891لسنة  236بمقتض ى ألامر عدد  ما يلي البلدية( )في أوالد حفوز أحدثت بلدية    

 42780حوالي  وتبلغ مساحة املنطقة البلدية .من والية سيدي بوزيد أوالد حفوز ب بلدية املتعلق بإحداث 5891

ان والّسكنى لسنة نسمة  19579ويبلغ عدد سكانها  اهكتار 
ّ
إيداع  . وقد تّم 6152حسب التعداد العام للسك

 . 6161 أكتوبر 56بتاريخ  املحكمةوالوثائق املدعمة له لدى  6158لتصرف سنة  حسابها املالي

 62الصادر في  من دستور الجمهورية التونسية 536و 535طبق أحكام الفصلين  أوالد حفوز وتعّد بلدية 

  جماعة 6152 جانفي
ّ
فة بإدارة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية إلادارية واملالية وهي مكل

حوالي  6158وقد بلغت جملة مقابيض البلدية بعنوان تصرف سنة  .املصالح املحلية وفقا ملبدأ التدبير الحّر 

مقابيض العنوان الثاني. فيما بلغت جملة  .دأ 231.د مقابيض العنوان ألاول وم 5,118 حوالي .د منهام 5,222

 .د نفقات العنوان الثاني.أ 256.د نفقات العنوان ألاول وأ 226.د منها م 5,112نفقاتها حوالي 

وكذلك في إطار تنفيذ الاتفاقّية  6158لسنة  25عدد  1الصالحيات التي يخولها القانون ألاساس ي نطاق وفي

املبرمة بين الجمهورّية التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة 

ت محكمة املحاسبات النظر في ال
ّ
 6158بعنوان تصرف سنة  أوالد حفوز وضعّية املالّية لبلدّية املحلّية، تول

 
ّ
د من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات املضّمنة به. كما أولت املحكمة للتأك

 اهتمامها ألداء البلدّية في مجال تعبئة املوارد املالية وفي مجال تأدية النفقات.

الل رف املودعة لدى كتابة املحكمة واستغوشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصّ 

مصالح البلدية واملركز التي تم الحصول عليها من املعطيات و يات" املستخرجة من منظومة "أدب بلد البيانات

جملة من النقائص شابت توظيف املعاليم  لىاملحاسبي الخاص بها. وانتهت أعمال الرقابة إلى الوقوف ع

 البلدية واستخالصها والتصرف في ألامالك وعقد النفقات وتأديتها.

قوباستثناء ما  
ّ
خلصت ألاعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في  بالبقايا لالستخالص، تعل

من شأنها أن تمّس من مصداقية البيانات  6158 تصرف سنةعمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان 

 نة بالحساب املالي للسنة املعنية.املضّم 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  6158سنة  وأسفر تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان تصرف

 :6158د. ويبرز الجدول املوالي هيكلة موارد ونفقات البلدية لسنة  181.252,892

 

 
                                                           

1
 والمتعلق بمحكمة المحاسبات 9302أفريل  03المؤرخ في   
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  1029ملخص الحساب املالي لسنة 

 الصنف الجزء العنوان
1029 

 النفقات )د( املقابيض )د(

  2700970.90011 العنوان ألاول موارد 

 

املداخيل الجبائية 

 الاعتيادية

فة على العقارات - 
ّ
املعاليم املوظ

 وألانشطة
662.166,162  

مداخيل إشغال امللك العمومي - 

 البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
91.839,211  

معاليم املوجبات والرخص إلادارية - 

 ومعاليم مقابل إسداء خدمات
23.822,522  

املداخيل غير 

 الجبائية الاعتيادية

  39.526,168 مداخيل ألامالك البلدية- 

  192.225,111 املداخيل املالية الاعتيادية- 

  506709.0592 العنوان الثانيموارد 

 

  199.855,621 واملخّصصة للتنميةاملوارد الذاتية 

  1.1 موارد الاقتراض

  22.222,252 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

     

 56275.60021  العنوان ألاول نفقات 

 

 268.221,261  التأجير العمومي-  نفقات التصرف

 516.911,126  وسائل املصالح- 

 39.929,292  التدخل العمومي -

 1  نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة-

 61.312,122  فوائد الدين-  فوائد الدين

 62176.00.26  العنوان الثانينفقات 

 

 362.952,153  الاستثمارات املباشرة- نفقات التنمية

 25.619,222  تسديد أصل الدين

 23.215,662  النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة

 2706672690015 275667.550020 املجموع

 .690752.099 الفائض
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I. الرقابة على املوارد 

 

 املوارد تحليل -2

 موارد العنوان ألاول -أ           

وهي تتكّون من املداخيل  د 5.118.329,366ما جملته  6158د العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة بلغت موار 

  الجبائية الاعتيادية.غير الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل 

ى من املعاليم
ّ
إشغال  مداخيلعلى العقارات وألانشطة و  وبخصوص املداخيل الجبائية الاعتيادية فهي تتأت

املوجبات والرخص إلادارية واملعاليم مقابل  عاليمم منامللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و 

 392.232,283 ما جملته 6158 في سنة ئية إلاعتياديةاالقيمة الجملية للمداخيل الجبإسداء خدمات. وبلغت 

 :ونسبها الي توزيع هذه املداخيلويبرز الجدول املو  .د

 النسبة % )د( املبلغ أصناف املداخيل الجبائية الاعتيادية

  19,26 662.166,162 املعاليم على العقارات وألانشطة

  66,62 91.839,211 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

  58,52 23.822,522 ومعاليم مقابل إسداء خدمات املوجبات والرخص إلادارية عاليمم

  1.1 1.1 املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى 

 200 09576060.90 املجمـــــــوع

 

ل "املعاليم
ّ
، ويبرز 6158على العقارات وألانشطة" أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية في سنة  وتمث

 :املعاليم ونسبهاتلف مكّونات هذه الجدول املوالي مخ

 

 النسبة % املبلغ )د( املعاليم على العقارات وألانشطة

 1,89 53.126,123 املعلوم على العقارات املبنية

 6,52 2.859,228 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 12,51 562.582,262 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

 31,21 91.583,111 بين الجماعات املحلية املتأتية من صندوق التعاون املبالغ 

 1,31 225,911 معلوم إلاجازة املوظف على محالت بيع املشروبات

 1.1 1.1 املعلوم على النزل 

 200 11576110015 املجمـــــــوع
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ّ
أهم أحد ل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية وتمث

% من جملة  36,8 يناهزأي ما  6158د في سنة  562.582,262لبلدية حيث تم تحصيل ة لرد بالنسباو امل

 املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية. 

من  % 66,62بنسبة  ة فيهالبلدي واستلزام املرافق العموميّ واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي 

أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات . د 91.839,211بما قـدره أي املداخيل الجبائية الاعتيادية 

د أي  2.859,228د و 53.126,123 املبنية ومن املعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد كانت على التوالي في حدود

ل تباعا 
ّ
 .الجبائية الاعتيادية املداخيل جملةمن %   5,62و%  3,11ما يمث

فة على العقارات ما جملته  6158وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
د تتوّزع بين  61.258,321بعنوان املعاليم املوظ

 د. 2.565,211واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بمبلغ  د 58.682,221 املعلوم على العقارات املبنية في حدود

ى  516.153,858 قيمتها تي بلغتاعتبار البقايا لالستخالص الوب
ّ
، ارتفعت 6159 ديسمبرشهر د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
 6158د في سنة  562.833,692املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظ

وبلغت نسبة  .% 52,23 بما يعادل نسبة استخالص في حدودد  59.221,216 منها سوى لم يستخلص 

على  باعتبار بقايا الاستخالص استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 %. 61,22و  % 56,22 التوالي

ق باملداخيل غير الجبائية
ّ
وتتوّزع د.  266.823,168ما قيمته  6158الاعتيادية فقد بلغت في سنة  وفيما يتعل

د و"املداخيل املالية الاعتيادية"  39.526,168هذه املوارد بين "مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية" بما قيمته 

د  552.121,111 قيمتها املنح واملساهمات املخصصة للتسيير بلغت ويذكر أّن د.  192.225,111بما قيمته 

من %  28,89و % 61,16 ةد بما يمثل تباعا نسب 222.225,11واملناب من املال املشترك للجماعات املحلية 

 ".الاعتياديةجملة "املداخيل املالية 

حوالي  6159في موفى سنة بعنوان مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية وناهزت قيمة البقايا لالستخالص 

تّم لم ي  د 535.166,112إلى ما جملته بهذا العنوان لغ الواجب استخالصها املبابذلك  وارتفعت أ.د 92,9

 . 6158 خالل سنةمنها   % 68,53نسبة سوى  استخالص

 موارد العنوان الثاني -ب

 

املوارد الذاتية د توزعت بين   231.392,285   قيمته ماللبلدية   الثاني العنوان ملوارد ةالجمليّ  القيمة بلغت

 وارد:هذه املويبّين الجدول التالي توزيع .  املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالةو  واملخّصصة للتنمية
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 (%النسبة ) املبلغ )د( الجزء

  86,28 199.855,621 للتنمية املوارد الذاتية واملخّصصة

  1,11 1.1 موارد الاقتراض

  2,35 22.222,252 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

  200 506709.0592 جملة موارد العنوان الثاني

 

ى من   %  83للبلدية بما يناهز واستأثرت املوارد الخاّصة 
ّ
منح من مجموع مواردها بالعنوان الثاني وهي تتأت

 . في حين بلغت قيمة  % 28,8مّدخرات وموارد أخرى بنسبة و   % 11,5التجهيز بنسبة 
ّ
من  يةاملوارد املتأت

 من مجموع موارد العنوان الثاني.  % 2,35د أي بنسبة   22.222,252  املحالة الاعتمادات

 للبلدية القدرات املالية-ج  

 حوالي/ موارد العنوان ألاول( (تحويالت الدولة –ألاول  العنوانموارد )) بلغ مؤشر الاستقالل املالي للبلدية

وظّل بذلك دون املعيار املرجعي املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات   6158سنة  % 13,22

 كحّد أدنى. %  21 املحلية واملحدد بـ

 6158أما مؤشر هامش التصرف بالنسبة للبلدية )نفقات التأجير / مصاريف العنوان ألاول( فبلغ سنة 

في حين أن النسبة القصوى املحددة لهامش التصرف من قبل صندوق القروض ومساعدة  % 22,82حوالي 

 .% 11الجماعات املحلية تبلغ 

 تعبئة املوارد:  -1

 إعداد جداول التحصيل واملتابعة وتثقيل املوارد -

مسكنا  835حيث تضّمن  6158لوم على العقارات املبنّية لسنة لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املع

بينما بلغ عدد املساكن املحصاة خالل عملّية الّتعداد العام للسكان والسكنى  ،أ.د 519بمبلغ جملي تجاوز  

من عدد املساكن املبنية باملنطقة البلدية لم يتم   %  92مسكنا وبالتالي فإن حوالي  2112ما قدره  6152  لسنة 

  .ية من موارد إضافيةدحرم البلي مما بجدول التحصيل املعن تضمينها 

ضرورة تثقيل جداول الّتحصيل ب املتعلقمن مجلة الجباية املحلية  31ل وين ألاوّ خالفا ملقتضيات الفصلو 

 تالعقاراتحصيل املعاليم على  جداول في تثقيل يوما  101بـ لوحظ تأخير  ،بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة

 56بتاريخ الذي تّم  ر البلدّية في إعداد هذه الجداول ويعود ذلك خاّصة إلى تأخ املبنية وألاراض ي غير املبنية

 .6158 مارس
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للّتصاريح بالعقارات من قبل املطالبين إجراءات املتابعة واملراقبة امليدانّية  تفعيلة على ولم تحرص البلديّ 

ة 65بالفصل باألداء املنصوص عليها 
ّ
التثّبت من صّحة البيانات مّما ال يساعد على  املحلية الجباية من مجل

قة خاّصة
ّ
 ساسها تحديد املعاليم املستوجبةالتي يتّم على أباملساحة والخدمات املنتفع بها  املصّرح بها واملتعل

 على العقارات املبنية وألاراض ي غير املبنية.

صدرت في شأنها  6158خالل سنة  البلدية لم تنجزباإلضافة إلى ذلك، و 
ُ
معاينات ميدانّية للعقارات التي أ

وهو ما ال يساعد على حسن متابعة احترام البيانات املضّمنة بهذه  6158 -6152رخص بناء خالل الفترة 

زمة.الّرخص وعلى ضمان تثقيل املعاليم املستوجبة لفا
ّ
ة الال

ّ
 ئدة البلدّية بالدق

خصوص املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية، أّن البلدية ال تعتمد القيمة التجارية الحقيقية ب لوحظو 

حيث يتّم الاعتماد في . ة املحلية عند توظيف هذا املعلوممن مجلة الجباي 33لألراض ي مثلما يقتضيه الفصل 

ضعيفة دون  ة عمرانّيةجميع املناطق املضّمنة بجدول الّتحصيل على ثمن مرجعي للمتر املرّبع حسب كثاف

ذات كثافة عمرانّية متوّسطة أو مرتفعة حسب مثال  مصّنفةوذلك على الّرغم من أّن بعض املناطق ا سواه

أوالد حفوز على غرار حي "علي بن احمد" وحي "الازدهار" وحي "الّرياض" وحي "العمران" الّتهيئة العمرانّية لبلدّية 

 وحي "ابن خلدون".

 أن يساعدمثال الّتهيئة العمرانية حسب كثافة املناطق العمرانية املحددة ب ألاثمان املرجعيةومن شأن اعتماد 

 ملالية الذاتية.على تدعيم مواردها ا البلدية

ت البلدّيةأو املهنية  أو التجارية الصناعية الصبغة وفيما يتعلق باملعلوم على املؤسسات ذات
ّ
خالل  تول

. وتبّين في هذا الّصدد أّن سجّل املطالبين باألداء فصال 112تضّمن إعداد جدول متابعة في الغرض  6158سنة 

ذاتا معنوّية وشخصا طبيعيا خاضعين للمعلوم على املؤّسسات  193باملنظومة الجبائّية "رفيق" تضّمن 

استخالص املعلوم فصال بالجدول املذكور وحرمان البلدية من  68مّما يعني عدم إدراج  بلديةلراجعين بالّنظر ل

ة الجباية املحلّية.
ّ
  املستوجب طبق مقتضيات مجل

أو  أو التجارية الصناعية الصبغة املؤسسات ذاتأما بخصوص جدول تحصيل الفارق للمعلوم على 

رة العاّمة عدد  تقتض ي املهنية
ّ
درة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة الّصا 5889نوفمبر  52املؤّرخة في  98املذك

لعملّيات التحويل الّراجعة بالّنظر  قيام املحاسب البلدي بموافاة البلدية بقائمات تفصيلية شهرية العمومّية

باعتبار تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي  بما يتيح للبلدّية بعنوان املعلوم املذكور 

  .املعلوم ألادنى املطلوب
ّ
 أن

ّ
 املركز املحاسبي للبلدّية. ه لم يتم الوقوف على تفعيل هذه إلاجراءات من قبلإال
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 أو املهنية أو التجارية الصناعية الصبغة جدول متابعة املعلوم على املؤسسات ذات تحيينلوالبلدّية مدعّوة 

الحّد ألادنى لهذا املعلوم جدول تحصيل الفارق بين إعداد و  بالتنسيق مع مكتب مراقبة ألاداءات بصفة دورية

 .واملبالغ املستخلصة بعنوانه

واملتعلق بضبط تعريفة  6152جوان  53املؤرخ في  6152لسنة  805الحكومي عدد ر كما تم بمقتض ى ألام

 
ّ
لى ص عليها بمجلة الجباية املحلية عص للجماعات املحلية في استخالصها تحديد املعاليم املنصو املعاليم املرخ

إلاشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب املقاهي واملطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى  غرار معلوم

أن  نشاطا في إطار منشأة غير قارة وإلاشهار بواسطة الالفتات واللوحات إلاشهارية ذات الصبغة التجارية. غير

 1998جويلية  53املؤرخ في  5889لسنة  5269عدد  2باألمر  املنصوص عليهاالبلدية ال تزال تعتمد املعاليم 

 شغال وقتيإ رخصة 61بخصوص  املحلية في استخالصهااملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات 

 .6158تولت احصائها خالل سنة  إشهاريةالفتة  521وللطريق العام 

ملراجعة هذه املعاليم  6165بعرض مقترح في الغرض على لجنة املالية خالل  سنة  في إجابتها تعهدت البلديةو 

 وتحيينها.

 استخالص املعاليم -

. ويبرز الجدول املوالي %52,26حوالي  6158بلغت نسبة استخالص املعاليم على العقارات خالل سنة 

ألاراض ي غير املبنية باعتبار البقايا  على املعاليماملبنية و العقارات املعاليم على لة الستخالص النسب املفصّ 

  :لالستخالص

 املعاليم /املداخيل التثقيالت)د( الاستخالصات )د( (%نسبة الاستخالص )  بقايا الاستخالص )د(

 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية 519.188,912 53.126,123 56,22 81.112,293

 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية 58.333,269 2.859,228 61,22 52.252,228

القيام  محاسب البلديةمكرر من مجلة املحاسبة العمومية يتولى  32و اخامس 69 لينالفص ألحكامطبقا 

لم يتم غير أنه بإجراءات التتبع قصد استخالص الديون املتخلدة بذمة املطالبين باألداء واملثقلة بدفاتره. 

املعلوم على العقارات املبنية البالغ  في خصوصللمطالبين باألداء  من قبل محاسب البلدية إعالم أي إصدار

  .فصال 313 هعدد فصولالبالغ  املعلوم على ألاراض ي غير املبنيةفصال و  835عدد فصوله 

                                                           

 
2
 .6153أوت  6املؤرخ في  6153لسنة  3632كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الالحقة  وخاصة ألامر عدد   
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% عن كل شهر تأخير  1,21خطية تساوي  تطبيق ة الجباية املحلية علىمن مجل 58عدد ولئن نّص الفصل 

املبالغ املثقلة بعنوان املعلوم على  نة املستوجب بعنوانها املعلومللّس  واليةمن غرة جانفي من الّسنة امل ابتداء

في  لغ  املستوجبةاباملهذه الخطايا واستخالص  تطبيقلّية لم تتول اإال أن القباضة امل على العقارات املبنّية

 .6158سنة خالل  شأنها

يساعد على حسن متابعة مّما ال  املاليةتركيز منظومة التصّرف في موارد امليزانّية بالقباضة  عدم تبّينكما 

دة بذّمة املطالبين باملعاليم البلدّية واستخالصها. 
ّ
ىاملبالغ املتخل

ّ
 بأوالد حفوز القباضة املالّية  حيث تتول

إصدار أذون استخالص نهائّية وشطب هذه الفصول املضّمنة  استخالص الفصول املثّقلة لديها يدوّيا عبر

 بجدول الّتحصيل.

ت املعّدة لنشاط منهي أو تجاري أو صناعي و بلغت و 
ّ
عقارات معدة كراء بقايا الاستخالص بعنوان كراء املحال

ى سنة  92.212,622ما قدره للسكن 
ّ
خالل القابض  ولوحظ في هذا الصدد عدم حرص ،6159دينار في موف

التصرف  حالو املتلددين عن خالص متخلدات البلدية.  في شأن على اتخاذ إلاجراءات القانونية 6158 سنة

إلى ارتفاع بقايا أّدى مما هذه العقارات لمتابعة استخالص معينات الكراء  دون تحسين على هذا النحو

 . ينارد 86.928حوالي  6158قيمتها في موفى سنة  لتبلغ%  2,16 عنوان بنسبةهذا الالاستخالص ب

في خصوص عديد الفصول املثّقلة وغير بالّتقادم ي إلى سقوط حق التتبع دّ ؤ تأن  هذه الوضعيةمن شأن و 

ة املحاسبة العمومّية الذي ينّص على سقوط الديون  32أحكام الفصل  على معنىستخلصة امل
ّ
من مجل

للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها  من غّرة جانفي داءتبابالتقادم بمض ّي خمس سنوات العمومّية 

 مستوجبة الدفع.

ة -  التصر ف في ألاسواق واملمتلكات البلدي 

ت البلدّية خالل سنة 
ّ
جملية  والظرفّية بقيمة وألاسبوعّية ق اليومّيةاسو ألا لزمة لإنجاز عقد  6158تول

  أ.د دون اعتبار ألاداء على 96,8بلغت 
ّ
القيمة املضافة. ولئن تّم تحقيق كامل إلايرادات املثّقلة بهذا العنوان إال

قة بها ومتابعة تنفيذها.
ّ
قت بتثقيل املبالغ املتعل

ّ
 أّن ذلك لم يحل دون مالحظة بعض إلاخالالت التي تعل

قة ب تّم الوقوف على التأخير في
ّ
 التثقيل املبالغ املتعل

ّ
إسراع البلدّية في دم نتيجة ع  6158مارس  15زمة إلى ل

زمةطلب 
ّ
  التي مصادقة سلطة إلاشراف على عقد الل

ّ
صاحب وعدم إلزامها   6158جانفي  63 اريخ بت لم تتّم إال

 في  الذي لم ينجز  دعقالتسجيل باإلسراع في اللزمة 
ّ
وال تساعد هذه الوضعية البلدّية  .6158فيفري  52 إال

زمة.
ّ
روع في استخالص املبالغ املستوجبة في أقرب آلاجال وطبق عقد الل

ّ
 على الش
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خالل سنة البلدّية  حرصت لم 6153جوان  2املؤّرخ في  51عدد  3خالفا ملقتضيات منشور وزير الّداخلّيةو 

الواجبة باألسواق وضمان شفافية املعامالت وذلك  على إحكام مسك وإنجاز الحسابات املالية للمعاليم 6158

شات الوصوالت ووضعها على ذّمة املحاسب البلدي واستعمال هذه الوصوالت دون غيرها 
ّ
من خالل طبع كن

ى الاستظهار بها عند كل طلب 
ّ
زمة الذي يمنع عليه منعا باتا استعمال أّية دفاتر أخرى ويتول

ّ
من قبل صاحب الل

 من طرف أعوان البل
ّ
شات الوصوالت لفائدة املستلزم إال

ّ
دية املؤّهلين لتأمين املراقبة على أن ال يتّم تجديد كن

د من خالص ألاقساط التي حّل أجلها. 
ّ
 في صورة التأك

 كراس الشروط النموذجي العام املتعلق باستلزام ألاسواق البلدية لم تتقّيد البلدّية بمقتضياتو 

زمة 5الفصل مقتضيات و 
ّ
زمة  من عقد الل

ّ
بخصوص الحرص على تفعيل آلّيات املراقبة واملتابعة لصاحب الل

 ومطالبته بالوثائق الفنّية واملحاسبّية واملالّية التي يتعّين على هذا ألاخير توجيهها بصفة منتظمة إلى البلدّية. 

سريع فية إلى الحرص على والبلدية مدعوّ 
ّ
ن بما اللزمات عقودتثقيل  إجراءات الت

ّ
روع في استخالصمن  يمك

ّ
 الش

زمات ا تنفيذحسن متابعة فضال عن العمل على  ،في أقرب آلاجال املبالغ املتعلقة بها
ّ
والحصول على لل

بما يتيح لها الاستئناس بهذه املعطيات لتحديد  املعطيات املالّية بخصوص رقم املعامالت املتداول بالسوق 

 الّسعر الافتتاحي للسنة املوالية.

بتالفي جملة إلاخالالت املتعلقة بالتصرف في اللزمات جابتها على تقرير املحكمة البلدية ضمن إوالتزمت 

  مستقبال.

  

II. الرقابة على النفقات  

 

 نفقاتتحليل ال -2

التأجير العمومي  تتمثل في نفقات  ،6158د سنة م. 1,225نفقات العنوان ألاول لبلدية أوالد حفوز  بلغت

م.د  1,139 بمبلغ م.د ونفقات التدخل العمومي 1,513 بحواليم.د ونفقات وسائل املصالح  1,231 بمبلغ ناهز 

 م.د. 1,16 دين بحواليوفوائد ال

 ويبرز الرسم البياني التالي توزيع نفقات هذا العنوان بين مختلف أقسامه:

                                                           

ية 
ّ
قة بالتصرف في ألاسواق الّراجعة للجماعات املحل

ّ
3 .املتعلق بالّتذكير بأهم املقتضيات املتعل
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 ناهز  مبلغب الاستثمارات املباشرةد، تتمثل في نفقات م. 1,256 حوالي فقد بلغت أما نفقات العنوان الثاني

 1,23بمبلغ  ونفقات مسددة من الاعتمادات املحالة د م. 1,25بمبلغ  تسديد أصل الديننفقات و  دم. 1,362

 ويبرز الرسم البياني التالي توزيع نسب أقسام هذا العنوان: د.م.

 

م.د في  5,291حوالي  6158النهائية املخصصة لنفقات البلدية بعنوان تصرف سنة  الاعتماداترت قّد و 

 .%  25,61م.د بما يعادل نسبة استهالك في حدود  5,112الجملية املستهلكة  الاعتماداتحين لم تتعد قيمة 

 16,91خاصة بالعنوان الثاني حيث لم يتم استهالك سوى عتمادات الا ستهالك اوقد لوحظ ضعف نسب 

كإحداث وتوسعة وتهيئة البنايات ستثمارات املباشرة ل املتعلقة بنفقات الا الفصو بعض يذكر من ذلك . ها% من

 إلادارية و كذلك إلانارة 
ّ
فيما سجلت بعض % . 22,69% و 61,28ستهالك على التوالي لت نسبة الا حيث مث

عتمادات فصول العنوانين ألاول ابرز الجدول املوالي نسب استهالك وي %. 1استهالك نسبة  الفصول ألاخرى 

 والثاني؛
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 الاعتماداتنسبة استهالك 

 استهالكنسبة 

 (%)الاعتمادات

 الاعتمادات

 )د( املستهلكة

 الاعتمادات

 )د( النهائية
 البيان

 نفقات العنوان ألاول  0070000000. 6417674,312 91,67 %

 املنح املخولة ألعضاء املجلس البلدي 42.221,498 33.102,355 78,40

ين 393.747,296 388.217,249 98,60  تأجير ألاعوان القار 

ين غير  تأجير ألاعوان 8.326,116 8.326,116 100,00 القار   

81,82 147.437,249 180.200 111,  نفقات تسيير املصالح العمومية املحلية 

إستغالل وصيانة التجهيزات العموميةمصاريف  8.111,111 5.418,313 57,03  

 تدخالت في امليدان إلاجتماعي 12.205,091 9.622,984 78,84

 تدخالت في ميدان التعليم والتكوين 59.111,111 17.405,511 96,70

 تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة 52.111,111 55.111,111 78,57

 التعاون مع الجماعات املحلية وهياكل أخرى  921,111 921,111 100,00

0,00 .1  نفقات التصرف الطارئة 121,111 0

 فوائد الدين الداخلي 61.211,111 20.304,546 99,53

 نفقات العنوان الثاني 7807456,416 4127473,714 52,85 %

راسات 68.111,111 16.020,311 54,31
 الد 

0,00 .1  إقتناء أراض ي 21.111,111 0

 البنايات إلادارية: إحداث وتوسعة وتهيئة 591.111,111 37.242,097 20,69

 إقتناء وسائل النقل 11.891,111 11.891,111 100,00

 إلانارة 528.611,111 79.996,806 47,28

0,00 .1  املاء الصالح للشراب 51.111,111 0

 الطرقات واملسالك 523.111,111 138.574,811 85,02

0,00 .1  املساحات الخضراء ومداخل املدن 51.111,111 0

0,00 .1 0 51.111,111 
بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة 

 والشباب والرياضة والطفولة

 تسديد أصل الدين الداخلي 25.311,111 41.208,474 99,78

 البيئة والتنمية املستديمة 8.612,259 5.587,071 64,87

100,00 37.864,157 37.864,157 
مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات 

 صبغة محلية
 

 عقد النفقات وتأديتها -1

 الرقابة املسبقة على النفقات -

لسنة  68ساس ي عدد جلة الجماعات املحلية الّصادرة بمقتض ى القانون ألا مل ألاساسيةمن بين املبادئ 

حقة الرقابةهو مبدأ   6159 ماي 8مؤرخ في  6159
ّ

إذ  ،حذف كل أنواع املراقبة إلادارية املسبقةم يحتّ ا مّم ، الال

من املجلة املذكورة على أنه "ال يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة  522نّص الفصل عدد 

ه تبّين عدم تفعيل هذا إلاجراء خالل املصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى". 
ّ
 أن

ّ
 . 6158 املالية سنةالإال
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 مع البلديةخالص املتعاملين  -

الدفع من قبل املحاسب أنه لم يتم أحيانا احترام  تاريخألامر بالصرف و  املقارنة بين تاريخلوحظ من خالل 

الصادرة عن إلادارة  29آجال الصرف القانونّية املحددة بعشرة أيام كما تؤكد على ذلك املذكرة العامة عدد 

حول صرف النفقات العمومية إلى مستحقيها. وتراوحت مدة  5888 ماي 52للمحاسبة العمومية بتاريخ العامة 

 يوما.  28وأيام  2 التأخير بين

 العموميين خالص املزودين -

نفقات  املتعلق بضبط طرق خالص 6112 مارس 18املؤرخ في  6112لسنة  122خالفا ملقتضيات ألامر عدد 

واملؤسسات العمومية مطالبة بدفع النفقات املتعلقة  حليةنّص على أن الدولة والجماعات املتي ت، والالتصرف

 أّن  يوما من تاريخ استالم الفواتير، تبين 21بفواتير املاء والغاز والاتصاالت والوقود و ألادوية في مدة ال تتجاوز 

يبينه  مثلما يوما 592و أيام 8بين  التأخير تراوح حيثمحققة آلاجال هذه لحاالت بتلتزم في بعض ا لم البلدية

  :الجدول املوالي

 التأخير )اليوم( عدد ألامر بالصرف وتاريخه تاريخ استالم الفاتورة بيان الخدمة

12/11/6158 الاتصاالت  187 61/56/6158 بتاريخ 511 

63/11/6158 تراسل املعطيات  171 61/56/6158 بتاريخ   98 

58/12/6158 استهالك كهرباء وغاز  107 59/56/6158 بتاريخ   91 

19/19/6158 الاتصاالت  94 61/56/6158 بتاريخ 100 

65/12/6158 استهالك املاء  42 52/18/6158 بتاريخ   50 

52/18/6158 تراسل املعطيات  55 61/56/6158 بتاريخ   98 

52/18/6158 الاتصاالت  55 61/56/6158 بتاريخ 100 

61/18/6158 استهالك كهرباء وغاز  44 59/56/6158بتاريخ    91 

15/55/6158 الاتصاالت  9 61/56/6158 بتاريخ 100 

 

 على الفواتير تأشيرة مكتب الضبط  -

بمكتب  هاالحاالت تسجيل بعضألوامر بالصرف أنه ال يتم في باأظهر فحص مختلف الفواتير املرفقة 

 
ّ
 :نه الجدول التاليمثلما يبيّ  ،لذلك وآلاجال القانونّيةن من احترام أولوية خالص املزودين الضبط وهو ما ال يمك
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 املبلغ )د( تاريخ الفاتورة الفاتورة عدد عدد ألامر بالصرف وتاريخه التحميل

62/56/6158 بتاريخ 82 01/10/02201  12/6158 61/56/6158  891,111 

51/11/6158 بتاريخ 63 03/19/02201  20190567 12/11/6158  776,149 

12/16/6158 بتاريخ 16 00/14/02201  20194001081 12/16/6158  216,342 

11/12/6158 بتاريخ 33 01/36/02201  23 12/12/6158  205,275 

13/11/6158 16 13/11/6158 بتاريخ 61 02/10/02201  586,111 

56/16/6158 بتاريخ 12 02/10/02201  11 56/16/6158  528,111 

58/16/6158 بتاريخ 16 00/46/02202  15/6158 58/16/6158  511,111 

 

 وشراء الوقود التنصيص على العدد املنجمي لوسائل النقل -

على  لوسائل النقلضرورة بيان العدد املنجمي  5882لسنة  16أوجبت مذكرة التعليمات العامة عدد 

قة بأعمال الفواتير 
ّ
ولوحظ في . اقتناء قطع غيار وذلك كوسيلة إثبات للعمل املنجزو  يانةصّ التعّهد و الاملتعل

قةفواتير  51أّن  هذا الّصدد
ّ
ما ب أ.د 59,258 قيمتها الجملية ناهزت بنفقات تعّهد وصيانة وسائل الّنقل متعل

 .العدد املنجمي للسيارات املعنية تتضمن لم هذه النفقات من %89يعادل نسبة  

لوسائل النقل على جميع الفواتير املتعلقة  بالتزامها مستقبال ببيان العدد املنجميأفادت البلدية في إجابتها و 

 بأعمال التعهد والصيانة واقتناء قطع الغيار.

 اقيمتهشراء الوقود لوسائل النقل والتي بلغت املّتصلة ب( 6615/12/15وبخصوص نفقات الفصل )

ئل بقائمات تفصيلية لوسا بهذا العنوان تبّين عدم إرفاق وثائق الصرف ،2019خالل سنة أ.د  35,292

يعيق متابعة كيفية التصرف في كميات الوقود املقتناة  وهو ما من شأنه أنولكميات الوقود املستهلكة  النقل

 والتثبت من إسنادها على الوجه الصحيح.

 التنصيصات الوجوبية على الفواتير -

الصيغ املقررة  من مجلة املحاسبة العمومية أن يتم تحرير مستندات التصفية حسب 81اقتض ى الفصل 

 6من مجلة ألاداء على القيمة املضافة والتعليمات العامة عدد  59وأوجب الفصل  بها العمل بالتراتيب الجاري 

العمومية تضمين  نفقاتللبقائمة الوثائق املثبتة  واملتعلقة 5882نوفمبر  1الصادرة عن وزير املالية بتاريخ 

في  الضرورية. غير أنه لوحظ فات واملذكرات جملة من التنصيصاتمستندات التصفية كالفواتير والكشو 

عدد وتاريخ الفاتورة وجوبية على غرار لبيانات  رفألوامر بالصّ لافتقار الفواتير املصاحبة بعض الحاالت 

ونسبة وقيمة ألاداء على القيمة  د أو رقم بطاقة التعريف الوطنية ومراجع طلبات التزوداملعرف الجبائي للمزوّ و 
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أ.د وشملت أساسا نفقات تعهد وصيانة وسائل النقل  52وناهزت القيمة الجملية لهذه الفواتير  .املضافة

 وصيانة البنايات وصيانة معّدات النظافة.

 ديسمبر من السنة املالية 26 تاريخ نفقات بعدعقد  -

ه "ال يجوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد من مجلة املحاسبة العمومية على أن 81ينص الفصل 

 عند الّضرورة الواجب ديسمبر من نفس ا 51
ّ

 ثباتها"، إلّسنة إال
ّ
تأّن البلدية  إال

ّ
 هذاعقد نفقات بعد  تول

بمقتض ى أ.د  2على غرار نفقات اقتناء وقود لوسائل النقل بمبلغ ثبات الضرورة املوجبة لذلك إالتاريخ دون 

باألمر بالصرف  بمقتض ىأ.د  3واقتناء معدات إعالمية بقيمة  31/56/6158بتاريخ  513ألامر بالصرف عدد 

 . 61/56/6158بتاريخ  88عدد 

 كساء العملةإ -

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي  5889ديسمبر  59املؤرخ في  5889لسنة  6118من ألامر 2خالفا للفصل 

الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية الذي نّص على أن 

شأن  في تزودالطلب  توّل توجيهتتمنح إلادارة لعملتها لباس الشغل في غرة ماي من كل عام، فإّن البلدية لم 

 لبلديةاأشهر مقارنة باألجل القانوني. و  2أي بتأخير تجاوز شهر سبتمبر  إال خالل واستالمها هذه الطلبات

جانبي الوقاية والسالمة لباس الشغل في آلاجال القانونية بما يضمن عملتها  إسنادإلى الحرص على  مدعوة

 املهنية.

 سناد املنحإ -

لفائدة عملة الجماعات العمومية املحلية املكلفين منحة ألاوساخ  إسناد 5891لسنة  922عدد  4ألامرأقّر 

العمومية املحلية ويصادق عليه من قبل  يتخذه رئيس الجماعةوذلك بمقتض ى قرار بالتطهير ورفع الفضالت 

 أّن  سلطة إلاشراف.
ّ

تالبلدية  إال
ّ
دون التقّيد  عامال  15 لفائدةاملذكورة إسناد املنحة  6158خالل سنة  تول

كر.
ّ
 باإلجراءات سالفة الذ

                                                           
 املتعلق بتخويل منحة ألاوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضالت املباشرين بالجماعات العمومية املحلية و  5891جويلية  2ِمؤرخ في   4
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  آنف 5891 لسنة 922عدد  ألامرمن وينّص الفصل الّرابع 
ّ
 لفائدة  كرالذ

ّ
على أنه ال تخّول هذه املنحة إال

تالبلدية  أّن  غيرالعملة القائمين مباشرة بأعمال التطهير ورفع الفضالت 
ّ
 2تمتيع  6158خالل سنة  تول

 .أ.د 5,22  لغتبــ قيمة جمليةب يباشرون أعماال إدارية بمنحة ألاوساخ 5أعوان

ق بإحداث املنحة  5881أوت  59امِلؤرخ في  5881لسنة  5683من  ألامر عدد ألاول الفصل ويقتض ي 
ّ
املتعل

 لفائدة بعض العملة البلديين الذين  البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية
ّ
إسناد هذه املنحة إال

يتعرضون ألخطار صحية عند قيامهم بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلية أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ 

 قيمةب العملة املذكورين سابقا هذه املنحة لفائدة إسنادأّن البلدّية تولت  6158الصّحة. ولوحظ خالل سنة 

  أ.د. 62ل عن ال تق جملية

ة إجابتها بقرارات انتداب ثالثة عملة  ( تّم بمقتضاها 6112و 6111و 5883)منذ سنوات ولئن أرفقت البلديّ

إسنادهم منحة ألاوساخ أو املنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية، فإّن ذلك ال يحول دون 

 تقّيد بالّنصوص القانونّية تّم دون ال قد اعتبار إسناد املنح لفائدة ألاعوان املذكورين سلفا
ّ
كونهم  هامة لاملنظ

  . ن بمهام إدارية طبق بيانات توزيع املهام بين أعوان البلديةيمكلف

املنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع بمنحة ألاوساخ و ب املنتفعين العملة وضعّيةتسوية إلى والبلدّية مدعّوة 

إلى إسنادها  ضمان في الغرض طبق التراتيب الجاري بها العمل بهدف قراراتذلك بإصدار الفواضل املنزلية و 

 .مستحقيها

 

 

* 

*                 *                                            

  

                                                           
5
ق بالعملة: م. ع صاحب معرف وحيد ع  

ّ
و م. ح صاحب معرف وحيد عدد  111...9و ح .ب صاحب معرف وحيد عدد  632 ...5 ددتتعل

 . 118...5و م.ع  صاحب معرف وحيد عدد   112...9
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 التوصيات

 6158جوهرّية في عمليات القبض والصرف بعنوان سنة  لصت ألاعمال الرقابّية إلى عدم وجود إخالالتخ

  أوالد حفوز.ة من شأنها أن تؤثر على مصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي لبلديّ 

تالفي النقائص التي تّم الوقوف عليها سواء فيما يتعلق بتعبئة املوارد أو إنجاز النفقات توص ي  وقصد     

خاذ جملة من التدابير التي من شأنها أن تساعد على تنمية املوارد الذاتية للبلدية 
ّ
محكمة املحاسبات بات

 وتحسين التصرف في امليزانية:

على إحكام إعداد جداول التحصيل وتحيينها باستغالل كافة آلاليات القانونية املتاحة لها بمجلة  الحرص -

الجباية املحلية بما يضفي عليها الشمولية والصحة وذلك فضال عن السهر على تثقيل هذه الجداول في آلاجال 

 القانونية.

زمة لتحسين نسب استخالص -
ّ
املعاليم على العقارات وامللك البلدي والتنسيق  إيالء أعمال التتّبع ألاهمية الال

 مع القابض البلدي بخصوص متابعة أعمال الاستخالص.

إعداد جدول تحصيل الفارق بين الحّد ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  -

ت التي تستوجب خالص مبلغ إضافي املهنية واملبلغ املستخلص بعنوان هذا املعلوم قصد الوقوف على الحاال 

 واملطالبة بتثقيله لدى القابض البلدي بما يمكن أن يساهم في تحصيل موارد إضافية.

زمات. -
ّ
 التقّيد باإلجراءات القانونّية ذات الّصلة بإسناد ومتابعة تنفيذ الل

الحرص على تقديم وثائق إلاثبات الالتزام بالقواعد وإلاجراءات وآلاجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع  -

 املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

مما يساعد على حسن متابعة املبالغ املتخلدة  ((GRBمنظومة التصرف في موارد امليزانية  تركيزالحرص على  -

 بذّمة املطالبين باملعاليم البلدية واستخالصها.

بأحكام مجلة الجباية املحلية ومجلة املحاسبة العمومية وبالتراتيب الجاري بها التقيد بالقوانين وخاصة  -

 العمل.
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