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ي البلدية(أجيم جربة أحدثت بلدية  ي  1985لسنة  572ٔالامر عدد بمقت ) ي ما ي  8املؤرخ 
ي  1474وقد تم إدماجها ضمن البلديات السياحية طبقا لألمر عدد  1985أفريل  أوت  26املؤرخ 
ا  .1996 ا  .هك 11.900وتبلغ مساح حسب مسكنا  8.629وتعّد ساكنا  24.294كما يبلغ عدد سكا

ركب. 2014التعداد العام للسكان والسك لسنة  ي وت ن و ن بلديت  "جيمأ"دائرة  البلدية من دائرت
ت تسمية نيابة خصوصية وقد تم. هك 5.649بمساحة تبلغ  "قاللة"هك ودائرة  6.251بمساحة تبلغ 

 ونظرا لعجز هذه النيابة عن تأدية مهامها .الصادر بنفس التاريخ 2011لسنة  1184بمقت ٔالامر عدد 
ي تم  رأسها معتمد املنطقة بمقت محضر التنصيب املؤرخ  ر ي  2014ماي  07تنصيب لجنة تسي

ى غاية  توال واصل ي  208تسمية نيابة خصوصية جديدة بمقت ٔالامر عدد أعمالها إ  8املؤرخ 
املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض  2011لسنة  1184واملتعلق بتنقيح ٔالامر عدد  2017فيفري 

راب الجمهورية التونسية ال   ).جربة أجيم(بلديات ب

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات 
ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  ي و ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016والحوكمة املحلية بالنظر 

ى تعبئة املوارد ا ا ع امن مدى قدر  . ملتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا
ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا

ؤالاعمال الرقابية امليدانية  1املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية
ر املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص    . 2017ا خالل شهر ديسم

ى البلدية  ر  25بتاريخ وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ تحت عدد  2017ديسم
ر  29ا بتاريخ إجابوردت و  2017/123   .2017ديسم

ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ي م   :2016ويحوصل الجدول الّتا

 

  بالدينار
انّية  مقابيض العنوان الّثاني العنوان ٔالاول  مقابيض  2015فواضل سنة  ) 1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل

1.242.899,386 1.797.166,508 687.328,459 1.033.906,166 4.761.300,519 
انّية   3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  1.797.166,508 687.328,459 1.100.284,036 3.584.779,003 

 1.176.521,516 )2-1(الفائض 

  

  

                                                            
  .تعّلق الاستبيان أساسا بموارد البلدّية وأمالكها 1
   .د 493.047 باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة 2
  .د232.588 باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة 3
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I- انّية ي لسنة  وختمها إجراءات إعداد امل   2016وتقديم الحساب املا
انية البلدية لسنة  لسنة  35جلة املحاسبة العمومية والقانون عدد ملطبقا  2016تم إعداد م

ي  1975 انية الجماعات املحلية وقرار وزير املتعلق  1975ماي  14املؤرخ  بالقانون ٔالاساس مل
ي  املتعلق بضبط صيغة وتبويب  2008مارس  31الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ 

انيات الجماعات املحلية ر امل. م انية بتاريخ  ذكورة أعالهوتداولت لجنة التسي أكتوبر  28ي شأن امل
ي . 2015 ى وا ا بتاريخ وتو ن املصادقة عل انية سنة  كما تم ختم .2016جانفي  6مدن  2016م

ي شأن القرار البلدي   بتاريخالدورة العادية للنيابة الخصوصية املنعقدة  خالل املتعلق بغلقهاوالتداول 
ي الجهة بتاريخ وصادق عليه  2017ماي  31   .2017جوان  21وا

ن ب ن املال الجهوي بمدن ى أم ى العمليات الحسابية قبضا  2017جوان  30تاريخ وتوّ ر ع التأش
ا لسجالته ي . وصرفا املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم إيداع الحساب املا

وهو مضّمن بكتابة  2017أكتوبر  12للبلدّية والوثائق املدعمة له لدى محكمة املحاسبات بتاريخ 
ر بلغ أي  2017/173حت عدد الغرفة الجهوية بصفاقس ت جويلية  31يوما مقارنة بأجل  73بتأخ

ي  1971لسنة  218من ٔالامر عدد  11املنصوص عليه بالفصل    .19714ماي  29املؤرخ 

II -  ى املوارد   الرقابة ع

ى إنجازها ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ي املوارد بعنوان  .شمل فحص التصرف 

 تحليل املوارد  - أ
  موارد العنوان ٔالاول   -1

هذه وتتكّون  د.أ 1.797,166 جملته ما 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة 
ر  ومن املداخيل %27,26وبنسبة د .أ 489,959بمبلغ من املداخيل الجبائية الاعتيادية املوارد   غ

  . %72,74وبنسبة  د.أ 1.307,207بمبلغ  الجبائية الاعتيادية

ى العقارات ؤالانشطة  2016سنة  املداخيل الجبائية الاعتيادية تتأتو  من املعاليم املوّظفة ع
املوجبات والرخص من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و مداخيل من و 

ي املعاليم مقابل إسداء خدمات من ٕالادارية و  ى التوا د .أ 59,473د و.أ 269,671بما قيمته ع
  .د.أ 160.815و

ى العقارات ؤالانشطة أهم موارد العنوان ٔالاول بالنسبة للبلدية وخاصة مّثلتو  ا املعاليم ع  م
ى العقارات املبنية  ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملعلوم ع املعلوم ع

ا ت بلغوال   أي ما يمّثلد .أ 102,621د و.أ 156,852تباعا  2016 سنةاملداخيل املحققة بعنوا
ى العقارات ؤالانشطة للبلديةمن جملة  % 38,05و% 58,17 ي املقابل ورغم أهمية املبالغ . املعاليم ع

                                                            
ر دائرة املحاسبات 4   .واملتعلق بس
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ى ما قدره  الُجملية الواجب استخالصها بعنوان ى العقارات وال ارتفعت إ املعاليم املوّظفة ع
ي حدود ن املبالغ ال تم فإ 2016د سنة .أ 1.020,588 د أي ما نسبته .أ 112,331استخالصها كانت 

11%.   

ر الجبائية الاعتيادية بلغت و  وتتوّزع . د.أ 1.307,207ما قيمته  2016خالل سنة املداخيل غ
ن مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية  املالية الاعتيادية  واملداخيلد .أ 112,300بما قيمته هذه املوارد ب

رك للجماعات املحلية   .د.أ 765,037ي حدود  املتأّتية أساسا من املناب من املال املش

 .2016بعنوان سنة  %42,39للبلدية  5الاستقاللية املالية بلغ مؤشر و 

  موارد العنوان الثاني -2
راض واملوارد املتأتية تشمل موارد العنوان الثاني املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد  الاق

ي  2016خالل سنة  وال بلغت من الاعتمادات املحالة ى التوا  109,591د و.أ 7,366د و.أ 570,371ع
  .د.أ

ى تحصيل املوارد   - ب   الرقابة ع
 املوارد اتتقدير   -1

انية البلدية  ّى سنة  %111,25بلغت نسبة إنجاز تقديرات املوارد املدرجة بم وهو  ،2016ي مو
نسبة إنجاز تقديرات الفصل املتعلق  لم تتجاوز ي املقابل و. ما يعكس واقعية هذه التقديرات إجماال

معاليم إشغال امللك نتيجة لعدم تحقيق مداخيل بعنوان  %9,99 ملداخيل الجبائية ٕالاعتيادية ٔالاخرى با
ى العروض الظرفية  إشغال امللك إنجاز مداخيل  ةنسب وعدم تجاوز العمومي البحري واملعلوم ع

  .العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

ى العقارات يلااملعب املتعلقةالتقديرات  ضعفلوحظ  كما ا م ع مقارنة باملبالغ وعدم واقعي
د .أ 80 لم تتجاوز  2016حيث أن التقديرات بعنوان هذه املعاليم بالنسبة لسنة  الواجب استخالصها

ن أن تثقيالت السنة بلغت  وما  2015بقايا الاستخالص بعنوان سنة د، كما بلغت .أ 156,860ي ح
ي حدود .أ 863,727قبلها  ي فإن التقديرات كانت  وقد . من املبالغ الواجب استخالصها % 7,83د وبالتا

ى العقارات ب 2016تم خالل سنة  د أي بنسبة .أ 112,331 قيمةتسجيل مقابيض بعنوان املعاليم ع
ا مسبقا %107,01إنجاز تعادل  تتجاوز نسبة إنجاز هذه املقابل لم ي . من التقديرات ال تم الحط ف

  .الواجب استخالصها من جملة املبالغ %13املقابيض 

ى العقاراتتوظيف املعاليم  -2   ع

ر املربع  تم ضبط دورية صدور أوامر مراجعة الحد ٔالاق والحد ٔالادنى لألثمان املرجعية للم
ى  ى العقارات املبنية واملعلوم ع ر املبنية بـثالث ٔالارا وال يتم اعتمادها الحتساب املعلوم ع غ

                                                            
  .مؤشر الاستقاللية املالية يساوي نسبة املوارد الذاتية من جملة موارد العنوان ٔالاول  5
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 33من الفصل من مجلة الجباية املحلية والفقرة الثانية  4من الفصل  IVسنوات بمقت الفقرة 
ي الغرض خالل  38من الفصل  IIوالفقرة  ر أن سلطة ٕالاشراف لم ُتصدر أي أمر  من نفس املجلة غ

ن سن  راوحة ب رة امل   .2016و 2008الف

ن  ي تحس رام دورية إصدار هذه ٔالاوامر ملا تمثله من أهمية  ى اح وتدعو محكمة املحاسبات إ
ى استصدار قرارات مراجعة ٔالاثمان املرجعية ال املوارد الذاتية للجماعات املحلية و  تحف لها ع

  .تعتمدها

 واملراقبة إعداد جداول التحصيل -3
ن ٔالاول و تحصيل تثقيل جداول  شابمن مجلة الجباية املحلية  30خالفا ملقتضيات الفصل

ر املبنية  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع يوما  53و 2016يوما سنة  27بلغ  ر تأخاملعلوم ع
  . 2015سنة 

أرقام بطاقات التعريف الوطنية ملالكي بجداول التحصيل جة در ُم ـتتضمن الفصول ال لمو 
ي حالة عدم الخالص ي هذا . العقارات مما يمثل عقبة أمام اتخاذ ٕالاجراءات والتتبعات القانونية  و

يمكن أن يحول دون  بشكل فضال عن تكرارها تفتقر للدقة املطلوبة بعض العناوين ال زالتو الشأن، 
ى غرار العناوين  ا وذلك ع ى أصحا ن "وصول ٕالاعالمات والتنابيه إ " القرع، أجيم"و " قاللةالفاهم

   .ي مئات الفصول  تال تكرر " الحرير، قاللة"و
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  كما لم يتم إعداد جدول مراقبة املعلوم ع

ي إعداد جدول مراقبة بعنوان الحد ٔالادنى لهذا . 2016و 2015املهنية بعنوان سن  وانطلقت البلدية 
ى توصيات تقرير الرقابة املالية ملحكمة املحاسبات  2017املعلوم بداية من سنة  ى البلدية بناء ع ع

  . 2015بعنوان تصرف سنة 
ن جداول التحصيل وٕالاحصاء العشري  -4   تحي

ن  ن ٕالاحصاءين العشري حال عدم قيام البلدية باإلحصاءات التكميلية خالل املدة الفاصلة ب
ي هذا الخصوص تم . دون تنمية مواردها الذاتية خاصة مع التطور العمراني امللحوظ باملنطقة و

ى العقارات املبنية لسنة تسجيل محدودية ع  2016دد الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع
 2014فصال مقارنة بعدد املساكن املحصاة ضمن التعداد العام للسكان والسك لسنة  8.211والبالغ 
وهو  2015و 2014فصال دون اعتبار التطور العمراني خالل سن  418مسكنا أي بفارق  8.629والبالغ 

ذا املعلوم وما يحدُّ بذلك من مداخيل البلدية  ما يعكس عدم شمولية جداول التحصيل املتعلقة 
وتأكدت عدم شمولية هذا الجدول من خالل ارتفاع عدد الفصول الـُمحصاة . بعنوان هذا املعلوم

ى  2017/2026بمناسبة ٕالاحصاء العشري  فصل عّما تم تضمينه  1.000فصال أي بفارق ناهز  9.173إ
  .2016ول تحصيل هذا املعلوم لسنة بجد

ي  2016لسنة  4وخالفا ملنشور وزير الشؤون املحلية عدد  واملتعلق  2016فيفري  11املؤرخ 
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ر للعقارات املبنية العام ٕالاحصاء إلنجاز العامة املتطلبات ضبطب  الراجعة للمعاليم الخاضعة املبنية وغ
رة  للجماعات املحلية ى شهر  2017/2026للف والذي حدد أجل ختم عملية ٕالاحصاء العشري بمو

ر  ر ، 2016سبتم ى شهر نوفم ى غاية مو   . هذه العملية 2017لم تختم البلدية إ

ى العقارات -5   استخالص املعاليم ع

ر املبنّية ترتفعا ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية وع  %7,38من  نسب استخالص املعاليم ع
ى 2015سنة    . %49أي بنسبة زيادة قدرها  2016سنة  %11 إ

ر املبنية مقارنة  تبقىو  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع نسب استخالص املعلوم ع
ا ضعيفة  بعنوان هذه املعاليم الواجب استخالصهاباملبالغ  للمعلوم  بالنسبة %11,29 بلغتحيث أ

ى العقارات املبنية و ر املبنية %8,66ع ى ٔالارا غ ى سنة  بالنسبة للمعلوم ع   .2016ي مو

إجراء محاوالت للتنفيذ بالنسبة للديون املتخلدة بعنوان املعاليم أو تم توجيه إعالمات يولم 
ى العقارات ذلك بافتقارها القباضة املالية بجربة أجيم وقد بررت  .2016و 2015خالل سن  ع

  . 2010لعدول خزينة منذ سنة 

 ومعلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء معلوم ٕالاشهار  -6
ى ٕالاشهار خالل سنة   550د مقابل  565ما قيمته  2016بلغت موارد البلدية بعنوان املعلوم ع

جدول مراقبة لهذا املعلوم ولئن قامت البلدية بإعداد . %2,73أي بنسبة زيادة قدرها  2015د سنة 
ي قدره  2016بعنوان سنة  ي العديد من الصعوبات امليدانية ال .أ 14,748بمبلغ جم ا ُتال د فإ

ي غياب املعاضدة ٔالامنية من قبل الشرطة  حالت دون استخالص املبالغ الـُمضّمنة بالجدول خاصة 
راتيب البلدية بمقت ٔالا  ي  2012لسنة  518مر عدد البلدية بعد حذف سلك مراق ال  2املؤرخ 

راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن الوط  2012جوان  واملتعلق بحذف سلك مراق ال
  .2016سنة  %3,83ونتيجة لهذه الوضعية لم تتجاوز نسبة استخالص هذا املعلوم . والشرطة الوطنية

ية من ضرورة استخالص معلوم من مجلة الجباية املحل 85خالفا ملا ينص عليه الفصل و 
ن وزيري الداخلية  رك ب إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر بناء وما نص عليه املنشور املش

ي  2والتنمية املحلية واملالية عدد  واملتعلق بمعلوم إشغال الطريق العام عند  2009جانفي  19املؤرخ 
لم تقم " مسبقة وقبل إسناد الرخصة"فة إقامة حضائر البناء من ضرورة استخالص هذا املعلوم بص

ذا العنوان لم تتجاوز  ي حاالت نادرة حيث أن مواردها  د  280البلدية باستخالص هذا املعلوم إال 
سندة خالل هذه السنة والبالغ . 2016سنة 

ُ
ر هذا املبلغ زهيدا مقارنة بعدد الرخص املـ  209ويعت

  . رخصة

 مداخيل ٔالامالك -7
ا ملحكمة املحاسبات عقاري الخاص للبلدية حسب القائمة ال أيتكون امللك ال  74من مّدت 
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ا  أصل  700محال سكنيا ولم تشمل  13محال مسوغا ألنشطة تجارية ومهنية وإدارية و 61عقارا م
أرا بيضاء رغم ٕالاشارة لهذا ٕالاخالل ضمن تقرير الرقابة املالية ملحكمة  3نخلة و 70زيتون 

ى البلدية بعنوان تصرف سنة    .2015املحاسبات ع

ر  ا ضمن دف ي إدراج البيانات املتعلقة بمختلف عقارا ي نفس السياق انطلقت البلدية  و
ر ) امللك الخاص(ٔالامالك العقارية  ا بتقرير عمال با 2017خالل شهر ديسم لتوصية ال تم تضمي

شار إليه بالفقرة أعاله ولكن لم يتجاوز عدد العقارات الـُمضمنة بالجدول 
ُ
 8محكمة املحاسبات املـ

ى تاريخ  ر  7محالت تتعلق أساسا بمقرات البلدية والدوائر التابعة لها وذلك إ   .2017ديسم

ن عقود الكراء بصفة دورية بالنسب ة لجميع العقارات الـُمسّوغة باستثناء وتقوم البلدية بتحي
ي الشع بقاللة والبالغ عددها  املحالت السكنّية الكائنة   . مساكن 10بال

ن للمحالت السكنية لتبلغ  ى ذلك تراكمت الديون بذمة املتسوغ ي  29.829,361وعالوة ع د 
ى  ي الغرض الستخالص 2016مو وقد تعلقت . هذه الديون  دون أن تتخذ البلدية ٕالاجراءات القانونية 

رة .أ 27,606مساكن شعبية بمنطقة قاللة بمبلغ يساوي  10أغلب هذه الديون بعدد  د ترجع للف
ن سن  راوحة ب ر . 2013و 2008امل ى أن قيمة هذه الديون لم تتغ ي هذا الشأن إ وتجدر ٕالاشارة 
ى سنة  ى أّن القباضة املالية بأج 2015مقارنة بمو يم جربة توقفت عن تثقيل عقود ويرجع ذلك إ

ن لهذه  2014الكراء بالنسبة للمحالت السكنية انطالقا من سنة  رغم تواصل استغالل املتسوغ
ر  ى غاية شهر ديسم   . 2017املحالت إ

ا لم تبادر بتسجيل أي  وافتقرت ٔالامالك العقارية للبلدية للحماية القانونية الالزمة حيث أ
ا ى البلدية إ. م   .ى تخصيص الاعتمادات الالزمة للقيام بعملية التسجيلوُتد

ى التوصية ال تم  2016وقامت البلدية بعملية جرد ألمالكها املنقولة خالل سنة  بناء ع
ا بتقرير محكمة املحاسبات بعنوان تصرف سنة  ي املقر  2015تضمي ولكن عملية الجرد انحصرت 

ي املقر    .ات التابعة لهااملركزي للبلدية دون أن تشمل با

  توظيف الخطايا -8
ى  19نص الفصل يلئن  ى توظيف خطية بعنوان املعاليم ع من مجلة الجباية املحلية ع

ر املبنية بنسبة ٔالارا العقارات املبنية و ر أو جزء من الشهر انطالقا من  %0,75غ عن كل شهر تأخ
ا  استخالص هذه و  توظيف تمي ملفإنه ، املعلومغرة جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا

ا تقوم باحتساب املبالغ املستوجبة القباضة املالية بجربة أجيم وبررت . 2012املبالغ منذ سنة  ذلك بأ
ي انية  آليا عن طريق منظومة التصرف  ر منذ   )GRB(موارد امل وال لم تعد تحتسب خطايا التأخ

ن  2012تعديلها من قبل املركز الوط لإلعالمية سنة  ر لحث املواطن بمناسبة العفو عن خطايا التأخ
ى خالص الديون املتخلّ  مع    .دة بذم
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 بالتقادم والديون البلديةسقوط حق تتبع استخالص املعاليم  -9

بأعمال التتبع القاطعة للتقادم بالنسبة للمعاليم املوظفة أجيم  القباضة املالية بجربةلم تقم 
ى العقارات ال تعود لسنة  ي بالتقادم  هاوما قبلها ونتيجة لذلك سقط حق تتبع استخالص 2008ع

ى سنة  ن  2016مو ن و  مكرر من مجلة املحاسبة العمومية 36و 36عمال بأحكام الفصل أخذا بع
ي  2011لسنة  7القانون عدد من  40الفصل الاعتبار  ر  30املؤّرخ  واملتعّلق بقانون املالية  2011ديسم

ي ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية الخاضعة  2012لسنة  حول تعليق آجال التقادم 
   .ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية

ي  للديون املتخلدة بعنوان  لم يتم اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم بالنسبة نفس ٕالاطار و
ر  31بتاريخ  ٔالاسواق املستلزمة ونتيجة لذلك سقط د .أ 33,106حق تتبع استخالص مبلغ  2016ديسم

ى  ناملستلزمأحد تخلد بذمة    .1997جوان  30يعود تاريخ تثقيله إ

ي ى سنة  ومن جهة أخرى سقط حق التتبع بالتقادم   د.أ 6,265بقيمة  شأن مبالغب 2016مو
رة  ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية تم تثقيلها خالل الف بعنوان املعلوم ع

ن سن  راوحة ب ى عمليات مراجعة جبائية ُمعّمقة 2003و 1999امل يعود آخر عمل قاطع  بناء ع
ى تاريخ  ا إ ي شأ   .2006فيفري  15للتقادم 

III- ى النفقات  الرقابة ع
ا ٔالاول والثانيشمل فحص التص ى انجازها بعنوان ي النفقات تحليلها والرقابة ع   .رف 

  التحاليل املتعلقة بالنفقات -أ 
من جملة هذه  % 67,72نفقات التصرف  ومّثلتد  1.797.167بلغت نفقات العنوان ٔالاول 

ر العمومي ونفقات وسائل املصالح بما قدره . د 1.217.105النفقات بمبلغ قدره  واستأثرت نفقات التأج
ي  ى التوا    .هذه النفقاتمن مجموع  % 29,08و % 37,30د أي ما يمثل تباعا  522.630د و 670.289ع

ى ما قدره  2016وارتفعت جملة ديون البلدية ال لم يتم خالصها بانقضاء السنة املالية   إ
ا  294.741,142 تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية وبذلك بلغت نسبة  % 59,33د م

  . 2016بالنسبة لسنة %  16,40 6ديونيةامل

ن الاستثمارات  687.328نفقات العنوان الثاني  وبلغت د وتتوزع هذه النفقات خاصة ب
ي حدود  ي حدود  %28,09املباشرة  والنفقات املسددة من  %27,05ونفقات تسديد أصل الدين 

  . %10,58الاعتمادات املحالة بنسبة 

                                                            
  .د 1.797.166,508 /د  294.741,142 =موارد العنوان ٔالاول / جملة الديون : نسبة املديونية  6
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ي  ى التوا ن ٔالاول والثاني ع  8% 66,16و  7%  84,36وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوان
ائية املرسمة انية من الاعتمادات ال الك الاعتمادات املتعلقة . بامل كما لم تتجاوز نسبة اس

ي  ى التوا  .%35,06و  %43,20باالستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين ع

ى  –ب    نفقاتإنجاز الالرقابة ع

 العنوان ٔالاول  نفقات-1

ر 5 بتاريخ 2 عدد املالية لوزارة العامة لتعليماتخالفا ل  الوثائق بقائمة املتعلقة 1996 نوفم
ىال تنص العمومية  للنفقات املثبتة ود طلب يكون  أن ع  للنفقات املثبتة الوثائق قائمة ضمن ال

 لوسائل الوقود شراء تعلقت بمصاريف نفقات املثبتة لثماني ، لم يتّم إرفاق وثائق الصرفالعمومية
ود موضوع ٔالاوامر  اتطلببالنقل وبحصص الوقود لفائدة ٕالاطارات املكلفة بخطط وظيفية  ال

ي قدره  109و 104و 94و  79و 67و 49و 85و 30د اعدذات ٔالا بالصرف  ى . د 50.746وبمبلغ جم وتد
ى تدارك هذا ٕالاخالل بالتنسيق مع املحاسب العمومي    .البلدية إ

ي  20ملقتضيات منشور الوزير ٔالاول عدد خالفا و  رشيد  2002جويلية  1املؤرخ  واملتعلق ب
الك الهاتف، لوحظ  استعمال الهاتف ٕالاداري وخاّصة تلك املتعّلقة  كلفة يارتفاع نفقات اس

من مجموع املبالغ املضّمنة  %70د أي ما يناهز  2.835,056بمكاملات الهاتف الجّوال وال بلغ مجملها 
ر ى و . بالفوات ى البلدية إ ي تكاليف تد رر  ر م إجراء متابعة مركزة للخطوط ال تسجل ارتفاعا غ

لكة بعنوان املكاملات نحو الهاتف الجوال طبقا ملا ورد  استغاللها واعتماد مراقبة خاصة للمبالغ املس
  .باملنشور املذكور 

ي  186خالفا ملا تنص عليه الّتعليمات العاّمة لوزارة املالّية عدد و  من  1975أوت  2املؤّرخة 
ر الجرد املعّد للغرض مع تسجيل الّرقم املسند للمواد  ريات القابلة للجرد بدف وجوب تسجيل املش

ى فاتورة الّشراء، أسندت البلدية رقم جرد واحد لبعض املقتنيات  ى غرااملعنّية ع قطع  8ر تسجيل ع
الفصل ( 565مكيفات تحت الرقم  5و") تأثيث ٕالادارة" 2201/05الفصل ( 563أثاث تحت الرقم 

  ").اقتناء املعدات" 6606/02

حول إعادة تنظيم  1993مارس  30بتاريخ  15وخالفا ملقتضيات منشور الوزير ٔالاول عدد 
ة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة والجماعات املحلي

م البلدية باستعمال نماذج أذون  ٕالادارية واملنشآت العمومية وإحكام مراقبة استعمالها، لم تل
ا بامللحق عدد  ى نوعية  6وامللحق عدد  5املأموريات املنصوص عل من املنشور املذكور للتنصيص ع

ى الطبيعة املهمة بدقة ورتبة العون ورقم بطاقة تعريفه الو  طنية حيث لوحظ الاكتفاء بالتنصيص ع

                                                            
  .دون اعتبار املصاريف بعنوان الفوائض 7
 .دون اعتبار املصاريف بعنوان الفوائض 8
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  . 2016 ٕالادارية للمهمات بأغلب ٔالاذون باملأموريات الصادرة سنة

  نفقات العنوان الثاني -2

 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  51بمقتضيات الفصل  2016لم تتقيد البلدية خالل سنة 
العمومية والقا بإعداد دليل إجراءات خاص املتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13بتاريخ 

ى غاية  رم وفقا لإلجراءات املبّسطة وذلك إ ر  03بالصفقات العمومّية ال ت  .2017نوفم
 1039من ٔالامر عدد  20تطبيق مقتضيات الفصل  2016تتول البلدية خالل سنة  كما لم

 الصغرى  تخصيصها للمؤسسات املزمع الصفقات برنامجاملذكور أعاله والقا بإعداد  2014لسنة 
ى لإلنجاز التقديرية بالرزنامة مرفقا وتبليغه   .العمومي العليا للطلب الهيئة إ

ى أنه تخضع  7خالفا ملقتضيات الفصل و   ى القيمة املضافة الذي ينص ع من مجلة ٔالاداء ع
ى القيمة املضافة بنسبة  " ب"والخدمات املذكورة بالجدول  العمليات املتعلقة باملنتوجات % 6لألداء ع

ر 25 ي املؤرخ 2015 لسنة 53 عدد من القانون  30الفصل و  املالية لسنة  بقانون  املتعلق 2015 ديسم
ى ٔالاداء تطبيق ميدان حول توسيع 2016 ى  املضافة، القيمة ع ي تطبيق نسبة ٔالاداء ع لوحظ خطأ 

ر بمبلغ  240القيمة املضافة فيما يتعلق باقتناء حاويات فضالت ذات سعة  موضوع  9د 5.932,550ل
ي  05ٔالامر بالصرف عدد  % 18وذلك بتطبيق نسبة 16F04682 والفاتورة عدد 2016جوان  23املؤرخ 

ى صرف، وقد أّدى ذلك %6عوضا عن  ى  إ   .د711,906بقيمة  دون موجبالقيمة املضافة مبلغ أداء ع

ي تنفيذ الاستشارة عدد  بقيمة " يئة سوق بلدي بأجيم" 41/2013و تأخرت البلدية 
ا بتاريخ د املندرجة ضمن برنامج  49.963,725  04تأهيل مسالك التوزيع حيث تمّت املصادقة عل

ن لم يتم إصدار ٕالاذن ٕالاداري النطالق 2013أكتوبر  ي  ي ح ر  16ٔالاشغال إاّل  أي بعد  2013ديسم
  . يوما من تاريخ املصادقة 73مرور 

ر  25وشهدت هذه الاستشارة ال انطلقت أشغالها بتاريخ  ي ٕالانجاز بلغ  2013ديسم را  تأخ
اء من ٔالاشغال إال بتاريخ  313 ن حددت آجال ٕالانجاز  2015فيفري  01يوما حيث لم يتم الان ي ح

ن محضر  .يوما 90الاستشارة بما قدره بعقد  اء ٔالاشغال وب ن ان كما لوحظ طول املّدة الفاصلة ب
ت ٔالاشغال بتاريخ غرة فيفري  ن تم القبول الوق لألشغال  2015الاستالم الوق حيث ان ي ح

ر  16بتاريخ    .يوما 318أي بعد مرور  2015ديسم

ى ذلك لم تتقيد البلدية باآلجالو  ائي للمشروع حيث  عالوة ع املحددة للقيام باالستالم ال
ائي بسنة انطالقا من تاريخ الاستالم الوق  حدد الفصل العاشر من عقد ٕالاستشارة تاريخ الاستالم ال

ائي بتاريخ  ن تم الاستالم ال يوما فقط من تاريخ الاستالم  123أي بعد مرور  2016أفريل  07ي ح
  .الوق

                                                            
ى القيمة املضافة 9   .دون اعتبار ٔالاداء ع
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ي آجال إبرام ولم تتحكم البلدي املتعّلقة بأشغال تعبيد الطرقات  5/2014الّصفقة عدد ة 
رمة بقيمة 2014-2013برنامج  ن آخ د.أ 521,918 امل ر أجل لقبول العروض حيث بلغت املدة الفاصلة ب

 54أي بتجاوز ملدة صلوحية العروض قدره يوما  114 ر ٕالاذن ٕالاداري بانطالق ٔالاشغالوتاريخ إصدا
ي يوما وهو  ر  ي املشارك عن عرضه دون مؤاخذته فضال عن التأخ

ّ ى تخ ما كان من شأنه أن يؤّدي إ
ن معها   .انجاز الّصفقة واملساس بمصداقية البلدية تجاه املتعامل

ى وجوب القيام  28لفصل ل وخالفا من كراس الشروط ٕالادارية الخاصة الذي ينص ع
ي أجل عشرين يوما  اء ٔالاشغالبعمليات الاستالم الوق   تجاوزت، ابتداء من تاريخ إعالم املقاول بان

 2015جوان  15القيام باالستالم الوق لألشغال بتاريخ  يوما حيث تم 14البلدية ٔالاجل املذكور بـمدة 
ن  اء ٔالاشغالي ح   . 2015ماي  12بتاريخ  أعلم املقاول البلدية بان

د مدة الضمان بسنة ابتداء خاصة والذي حّد من كراس الشروط ٕالادارية ال 30وخالفا للفصل 
ائي بتاريخ  ، تم تحرير محضر استالم  يوما  21أي قبل  2016ماي  24من تاريخ مفعول الاستالم الوق

  .تاريخ القبول الوق لألشغال 2015جوان  15من انقضاء سنة الضمان ابتداء من 

ى وجوب تقديم شهادة  76وخالفا للفصل  من ٔالامر املنظم للصفقات العمومية الذي ينّص ع
ي أجل  ائي  رام هذا ٔالاجل  20ي الّضمان ال ّن عدم اح يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الّصفقة، تب
ى الّصفقة عدد  رنامج السنوي لالس(املتعّلقة بصيانة وتعبيد الطرقات  3/2016بالنسبة إ تثمار ال

ر  14الصفقة بتاريخ  بتبليغحيث قامت البلدية بإعالم ) 2016 ر  2016سبتم ن قام هذا ٔالاخ ي ح
ائي بتاريخ  ر  21بتقديم الضمان ال ر  2016ديسم   . يوما 78وبذلك بلغت مدة التأخ

  
IV- خالصة الرقابة   

ى مجال أعمال الرقابة ونتائجها وباستثناء بقايا  ى التحاليل املالية املجراة وإ استنادا إ
ي لسنة  ال تشوبه أخطاء  2016الاستخالص، فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

ا    .بهأن تمّس بصحة البيانات املضمنة جوهرية من شأ
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  إجابة البلدية

  

  البلدية إجابة  التوصيات

دعوة البلدية إىل إحكام تقرير مواردها 
  .والسعي إىل حتقيقها

قدر اإلمكان إىل اخذ  2018و  2017سعت البلدية خالل إعداد ميزانية سنة 
التدابري الالزمة إلضفاء الواقعية يف ضبط التقديرات والعمل على حتقيقها بالنسب 

  املرجوة

مراجعة القرار اخلاص باألمثان املرجعية 
املؤرخ  2017لسنة  397عمال باألمر 
  2017مارس  28يف 

)  1/12/2008املؤرخ يف  08/2008(قامت البلدية بإعداد املطلوب وحتيني القرار 
املرت املربع الواحد بالنسبة العقارات املبنية والغري املبنية  املتعلق بضبط تعريفة

واملصادق عليه من طرف سلطة اإلشراف  2017أوت  11ؤرخ يف مبوجب القرار امل
  . 2018الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من سنة  2017أوت 30بتاريخ 

أما فيما خيص قرار احتساب احلد األدىن للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة 
رض قامت مصاحل البلدية بإعداد قرار يف الغ الصناعية او التجارية أو املهنية فقد

ومل نتحصل على الرد إىل  2017سبتمرب  18مت توجيهه إىل مصاحل الوالية بتاريخ 
  .حد هذا التاريخ 

توضيح عناوين العقارات جبداول 
 التحصيل وعدم إدراج بعض الفصول

عند دراسة العرائض إىل إضافة العناوين و أرقام بطاقة  2017سعت البلدية سنة 
التعريف لألشخاص باملنظومة ولكن يبقى اجملهود دون املأمول باعتبار عزوف 
املواطنني تقدمي البيانات املطلوبة إلدراجها باملنظومة عالوة على تعرض املنظومة 

  إىل عدة اخالالت فنية 
يعود أساسا إىل أن املصاحل البلدية أما خبصوص عدم إدراج بعض الفصول فانه 

غري قادرة عن معرفة مآل عملية إمتام البناء يف الرخص املسندة باعتبار النقص يف 
العنصر البشري اإلداري عالوة وأن عديد البناءات تشيد على سنني عدة حيث 
تصعب عملية التأكد من تشييد البناء من عدمه و باملقابل ال ميكن توظيف 

ا مل يصرح املواطن باكتمال البناء ليصبح جاهزا لالستعمال هذا مما املعلوم طامل
  .يفسر االختالف املوجود بعدد الفصول املدرجة

ستتكفل البلدية باجناز عملية حتيني قائمة املعطيات هلذه املؤسسات خالل سنة املعلوم املوظف على املؤسسات 
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 .2018 التجارية والصناعية واملهنية

  تثقيل جداول التحصيلالتأخري يف 
ستتوىل البلدية بالتنسيق مع القباضة املالية باجناز املطلوب حسب التوصية 
لتفادي التأخري املسجل يف الغرض مع املالحظة أنه مت اجناز املطلوب خالل سنة 

2017.  

توظيف اخلطايا و الدعوة اىل 
  استخالصها يف اآلجال

 GRBالقباضة مرهونة بفاعلية املنظومة يبقى اجناز هذه العملية من قل البلدية و 
وستتوىل البلدية التنسيق مع املركز الوطين لإلعالمية لفض العوائق الفنية مبا يضمن 

  استخالص هذه املعاليم

  سقوط حق التتبع بالتقادم

ستتوىل البلدية عقد جلسة عمل مع القباضة املالية يف القريب العاجل لوضع 
ارة إىل أن البلدية قد سبق هلا تعيني حمامي للقيام آليات اجناز املهمة مع اإلش

باملطلوب كما قمنا برفع قضايا ختص استخالص مبالغ الكراء املتخلدة بذمة 
  د يف دفعة أوىل  15.000املتلددين حيث مت اسرتجاع قيمة 

  االحصاء العشري والتكميلي

دة مع تسجيل تقوم البلدية بنسق بطيئ يف ادراج بصفة دورية مجيع الفصول اجلدي
انعدام احصاء تكميلي وتعود اسباب هذه االخالالت اىل قلة االمكانيات املادية 
املتوفرة للبلدية والنقص الفادح للعنصر البشري االداري عالوة على عدم خالص 
م اىل حد االن هذا ما اثر سلبا على عملية تقدم  اعوان االحصاء يف مستحقا

لديات نفس العائق مع ذلك ستتوىل البلدية االحصاء امليداين وتشهد جل الب
  مستقبال وضع اسرتاتيجية لتفادي هذه االخالالت

  معلوم االشهار
قامت البلدية مبجهود ذايت كبري يف هذا اجملال وبلغت نسبة استخالص معلوم 

وستتواصل العملية يف السنة املقبلة على نفس  %300هذا االشهار اكثر من 
  الوترية 

اإلشغال الطريق العام مبناسبة معلوم 
  حضائر البناء

برجمت البلدية بعد حتديد املعاليم الواجب استخالصها خالل السنة املقبلة 
اسرتاتيجية عمل استخالص هذا املعلوم مع االشارة وان خصوصية اجلهة يفرض 
على البلدية استخالصه فقط بالطرق الرئيسية باعتبار وان اغلب املواطنني 

م يف تكديس مواد البناء  م وعقارا   يستغلون حمال

ا   اخيل االمالك وضبطهامد ستتوىل البلدية بداية السنة املقبلة تركيز جلنة فنية الحصاء مجيع عقارا
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ا اما خبصوص املساكن الشعبية وطريقة استغالهلا  وتظميمها بدفاتر اخلاصة 
ارتات النيابة اخلصوصية تاجيل البت يف هذا امللف عن طريق اجمللس البلدي 

  املنتخب

  2018ىل البلدية اجناز املطلوب خالل سنة ستتو   جرد االمالك

عدم إرفاق وثائق الصرف بطلبات 
  التزود

يف  26اإلذن بالتزود رقم )وقود وسائل النقل( 85و  30األوامر بالصرف عدد 
  .املبلغ اجلملي للصفقة

وقود لإلطارات املكلفة خبطط  : 104/109//49/67/9479األوامر بالصرف عدد 
  ).يف املبلغ اجلملي للصفقة 25اإلذن بالتزود رقم (وظيفية 

عدم اخلصم من املورد و من األداء 
  على القيمة املضافة

و مت اخلصم من املورد ومن األداء على القيمة  2017مت تفادي هذا اإلخالل سنة 
   SNDPاملضافة عند شراء الزيوت من 

النفقات املتعلقة ارتفاع يف 
  باالتصاالت اهلاتفية

يعترب عائق عدم توفر البلدية على موزع هاتف جديد له تاثري كبري يف ارتفاع هذه 
احلد من هذه املعاليم عرب تركيز جهاز جديد  2018النفقات وستتوىل البلدية سنة 

  مربمج يف الغرض 

نقص يف التنصيصات الوجوبية على 
  الفاتورة

 20/5/2016بتاريخ  13شكال مستقبال علما و أن الفاتورة رقم سنتفادى هذا اإل
مل حتتوي على مبلغ األداء على القيمة املضافة إال أنه عند عملية اخلالص قمنا 

من املورد حسب الشهادة  ./.1.5من القيمة املضافة و خصم  ./.50خبصم 
  .املصاحبة

خطأ يف احتساب األداء على القيمة 
  املضافة

ملواد اإلعالمية سنعمل على تفادي هذا  ./.18عوض  ./.12داء اعتمدنا األ
  اإلشكال الحقا

  .سيتم تفادي هذا اإلشكال مستقبال إسناد رقم جرد واحد لعدة مقتنيات

غياب تنصيصات وجوبية بأذون 
  املأموريات

  مت اخذ التدابري الالزمة يف الغرض حسب التوصية

  اقتناء احلاويات
 ./.6عند اقتناء حاويات النظافة عوض  ./.18مت احتساب األداء القيمة املضافة 

  .حسب ما قدمه املزود على الفاتورة وسنتفادى هذا اإلخالل الحقا
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بإعداد دليل إجراءات خاص بالصفقات العمومية اليت تربم وفق اإلجراءات  2016مل تقم البلدية خالل سنة  -

املبسطة حيث تنتظر إعداد دليل موحد لكل البلديات غري أننا نعمل بإجراءات قياسا على ما يتم خبصوص 
  عادية  الصفقات بإجراءات

ملشاركني بشكل عام يف ا املقاولني ختصيص صفقات للمؤسسات الصغرى نظرا لنقص 2016مل يتم خالل سنة  -
   صفقات األشغال املختلفة و سنعمل على جتنب ذلك مستقبال

  حول التأخري احلاصل يف اخلتم النهائي للصفقات -

  المصاحيب   اإلجابة   موضوع الصفقة

قسط  2013برنامج  –إقتناء معدات 
  مجرورة  04إقتناء عدد  03عدد 

مت إحالة امللف على جلنة الصفقات 
يوما  90أي يف أجل  16/11/2015بتاريخ 

جدول إحالة للجنة الصفقات **

 تهيئة مدخل قاللة من جهة سدويكش
  التنوير العمومي 02قسط عدد 

و  تأخري ناتج عن رأي جلنة الصفقات
عدم إمضاء ملف اخلتم من طرف املقاول 

  رغم مراسلته 

  مراسلة موجهة للمقاول**
جدول إحالة للجنة الصفقات **

 03عدد  02معدات نظافة قسط  إقتناء
  جرارات

ورد خطأ يف تاريخ اإلستالم النهائي 
 30مبحضر جلنة الصفقات و الصواب هو 

و تاريخ إحالة امللف على  2015أفريل 
   2015جوان  10جلنة الصفقات هو 

  حمضر اإلستالم النهائي ** 
جدول إحالة للجنة ** 

  الصفقات

  حمضر جلنة الصفقات** 

شاحنة  01معدات نظافة قسط  إقتناء
   3م 7إلى  6سعة 

 2016جوان  29مت إحالة امللف بتاريخ 
 يوما 90على جلنة الصفقات أي يف أجل 

جدول إحالة للجنة ** 
  الصفقات 

-2013 أشغال تعبيد الطرقات برنامج
2014  

أي  14/07/2016مت إحالة امللف بتاريخ 
  يوما 90يف أجل 

جدول إحالة للجنة  **
  الصفقات 

 املندرجة ضمن برنامج تأهيل مسالك التوزيع" يئة سوق بلدي بأجيم " 41/2013بالنسبة لإلستشارة عدد  -
فإن التأخري و طول املدة الفاصلة بني تاريخ املصادقة على الصفقة و تاريخ اإلذن اإلداري باألشغال يعود 
باألساس إىل وجود أطراف إدارية أخرى يتعني أخذ موافقتها حيث حتصلنا على تأشرية مراقب املصاريف العمومية 
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  )وميةنسخة من تأشرية مراقب املصاريف العم(  2013ديسمرب  05بتاريخ 
و إعتمدت على  من عقد اإلستشارة املتعلقة بتهيئة سوق بلدي 12مل تقم البلدية بفسخ العقد حسب الفصل ** 

من العقد و الفصل ينص على عقوبة التأخري و ذلك لتفادي إعادة اإلجراءات للطلب من جديد و  07الفصل 
  الذي قد يكلف إرتفاع يف كلفة املشروع 

فقد مت  فاصلة بني إنتهاء األشغال و بني حمضر اإلستالم الوقيت لإلستشارة املذكورة أعالهبالنسبة لطول املدة ال**
غري أن الوثيقة املطلوبة من طرف مصاحل الصندوق تقتضي  2016فيفري  10مع التحفظات بتاريخ  القبول الوقيت

  )من حمضر القبول مع حتفظات نسخة(  القبول الوقيت دون حتفظ مما يضطرنا إىل إعادة القبول بعد رفع التحفظات

يئة سوق بلدي حمددة بسنة إنطالقا من تاريخ اإلستالم الوقيت ** األجال احملددة لإلستالم النهائي لإلستشارة 
اإلستالم النهائي  فقد مت 10/02/2015اإلستالم الوقيت مع التحفظات بتاريخ  و حيث أن حسب الفصل العاشر

+ نسخة من القبول الوقيت مع حتفظات ( إنقضاء سنة من تاريخ اإلستالم الوقيت بعد  أي 07/04/2016بتاريخ 
  )نسخة من القبول النهائي 

فإن التأخري و طول املدة  2014- 2013املتعلقة بأشغال تعبيد الطرقات برنامج  05/2014أما الصفقة عدد  -
عود باألساس إىل وجود أطراف إدارية أخرى الفاصلة بني تاريخ تبليغ الصفقة و تاريخ اإلذن اإلداري باألشغال ي

إلمتام ) صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية  –مراقب املصاريف العمومية ( يتعني أخذ موافقتها 
اإلجراءات و بالتايل فإن التأخري ناجم عن طول فرتة هاته اإلجراءات املتصلة بتلك اإلدارات و اخلارج عن نطاق 

 ا حتكم إدارة البلدية 

مدة  حول 2014-2013من كراس الشروط للصفقة املتعلقة بأشغال تعبيد الطرقات برنامج  30بالنسبة للفصل ** 
غري أن صندوق القروض يطلب  2015ماي  25الضمان احملددة بسنة فقد مت القبول الوقيت مع التحفظات بتاريخ 

نسخة من حمضر القبول مع ( إعادة حترير حمضر قبول دون حتفظ و يتم القبول النهائي على احملضر بتحفظات
  )نسخة من حمضر القبول النهائي+ حتفظات 

ال فع) 2016الربنامج السنوي لإلستثمار ( املتعلقة بصيانة و تعبيد الطرقات  03/2016بالنسبة للصفقة عدد  -
املقاول من عملية  غري أننا مل منكن تأخري يف تقدمي الضمان النهائي مقارنة بتاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة حصل

  و سنعمل على جتنب ذلك مستقبال  خالص قبل توفريه للضمان النهائي

  


