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، وتّم بمقت�ىى 1957نوفم��  20املؤرخ ��  105أحدثت بلدية بن قردان بمقت�ىى ألامر عدد 

 2011لسنة  662املتعلق بتنقيح ألامر عدد  2016نوفم��  04ؤرخ �� امل 2016لسنة  1244ألامر عدد 

ق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب��اب ا�جمهورّ�ة  2011جوان  02املؤرخ �� 
ّ
املتعل

 . الّتو�سّية �سمية نيابة خصوصّية بالبلدّية

 26املؤرخ ��  602 �عد صدور ألامر عدد هك 496,630وتناهز مساحة املنطقة البلدّية حوا�� 

ا��ا  2016ماي 
ّ
�سمة حسب  66.567املتعلق بتحو�ر ا�حدود ال��ابية لبعض البلديات، و�بلغ عدد س�

 . مسكنا 17.214أسرة و 13.832يتوّزعون ع��  2014التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة 

التنمية ا�حضر�ة و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج 

حقق والتّ  2016وا�حوكمة املحلية بالنظر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� الوضعية املالية للبلدية لسنة 

 . من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 

وألاعمال الرقابية امليدانية  )1(كمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلديةاملح

 . املنجزة لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا

د�سم��  25 و�تار�خ 122/2017 وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد

 .2017د�سم��  29ولم تجب البلدية ع�� هذا التقر�ر إ�� تار�خ  2017

 :2016و�حوصل ا�جدول الّتا�� م��ان املقابيض واملصار�ف للبلدية لسنة 

    
 بالدينار

ا�ي  مقابيض العنوان ألاول   2015فواضل سنة 
ّ
 )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل��انّية  مقابيض العنوان الث

1.202.071,429 4.280.196,257 517.359,299 4.348.810,398 10.348.437,383 

 )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل��انّية   )3(نفقات العنوان الثا�ي ) 2( نفقات العنوان ألاول   -

  4.032.007,930 765.547,626 4.750.885,106 9.548.440,662 

 799.996,721 )2-1(الفائض 

 املتعلق 1975 ماي 14 �� املؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون  من 13 الفصل بأح�ام وعمال

حقة بالنصوص وإتمامھ تنقيحھ كما تّم  املحلية ا�جماعات مل��انية ألاسا�ىي بالقانون 
ّ

 مشروع عرض تم الال

املنعقدة بتار�خ  2015الثالثة لسنة  دورتھ العادية �� املجلس ع�� مداولة 2016لسنة  البلدية م��انية

 .أي �� آلاجال القانونية 2015نوفم��  04

ع��  سلطة إلاشراف صادقت القانون نفس  من 34 و 33 و 16 الفصول  وتطبيقا ملقتضيات

 املنعقدة 2017لسنة  الثانية دورتھ العادية �� املجلس نظر كما 2016جانفي  20 البلدية بتار�خ م��انية

                                                           
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(

ّ
 .�عل

  .د 32.963,801 �عنوان الفوائض والبالغة باعتبار املصار�ف املأذونة )2(
 .د 113.867,947 باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة) 3(
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 املتعلق القرار عرض وتّم . �� آلاجال القانونيةأي  2016 لسنة املا�� ا�حساب �� 2017ماي  19بتار�خ 

  .2017جوان  19 بتار�خ عليھ صادقت ال�ي إلاشراف ع�� سلطة البلدية م��انية �غلق

أي  2017أكتو�ر  14بكتابة محكمة املحاسبات بتار�خ  2016إيداع ا�حساب املا�� لسنة وتم 

ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات املنصوص  جو�لية من السنة املوالية للسنة ال�ي 31�عد انقضاء أجل 

 .)4(1971لسنة  218من ألامر عدد  11عليھ بالفصل 

وأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص تتعلق خاصة بتحصيل املوارد 

و�انجاز النفقات و�� مجاالت تتطلب مز�د ا�حرص من قبل البلدية لتحس�ن �عبئة مواردها والتحكم 

 .لنفقاتألافضل �� ا

I-  الرقابة ع�� املوارد 

 العنوان ألاّول  موارد من د.م 4,797والبالغة  2016 سنة املحققةبن قردان  بلدية موارد تت�ّون

بنسبة أي د .أ 517,359 بقيمة العنوان الثا�يموارد  ومن% 89,22 د أي بنسبة.م 4,280بقيمة 

10,78%. 

 تحليل املوارد  -أ 

د سنة .م 3,857مقابل  2016سنة  د.م 4,280لبلدية بن قردان بلغت موارد العنوان ألاّول 

 غ�� املداخيل ومن الاعتيادية ا�جبائية املداخيل املوارد من هذه وتت�ّون  .% 10,97 بنسبةبنمو  2015

 %41,43 �سبتھ ما أي د.م 2,507و د.م 1,773 الّتوا�� ع�� 2016سنة  بلغت الاعتيادية وال�ي ا�جبائية

 .2015د سنة .م 2,821د و.م 1,037مقابل  %58,57و

و�عّد مداخيل املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة أهّم عناصر املداخيل ا�جبائية الاعتيادية 

ھ �شار إ�� .هذه املداخيلمن جملة  %74,99حيث وفرت  2016للبلدية �� سنة 
ّ
ة بقايا أهميّ  غ�� أن

بنسبة  2016د سنة .م 2,951إ��  2015 د سنة.م 2,700وال�ي ارتفعت من  ��ذا العنوانالاستخالص 

 %. 9,3نمو ناهزت 

إذ  للبلدية مورد أهم املهنية التجار�ة أو أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات ع�� املعلوم ويعت��

 ليھ مداخيلتو  %40,72بنسبة  2016املداخيل ا�جبائية الاعتيادية لسنة  جملة د من.أ 722,013 يوفر

 %14,1بنسبة ) د.أ 250,208(إلادار�ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات معاليم املوجبات والرخص 

 .%10,9بنسبة ) د.أ 193,290(فيھ  العمومية املرافق واستلزام العمومي البلدي امللك ومداخيل إشغال

 إ�� 2015سنة  %29,25�سبة استخالص املعلوم ع�� العقارات املبنية من وساهم تراجع 

من  ارتفعحجم بقايا الاستخالص الذي من جملة تثقيالت السنة �� ارتفاع  2016سنة  26,43%

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ ��   (4)

ّ
 .واملتعل
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 . %9,2أي بنسبة تطور بلغت  2016د �� مو�� سنة .م 2,698 إ�� 2015د سنة .م 2,470

مداخيل أمالك  ب�ن و�� تتوزع 2016 د سنة.م 2,507 ا�جبائية الاعتيادية غ�� املداخيل و�لغت

وتتأ�ى مداخيل  . د.م 2,239د و.أ 268,641بما قيمتھ البلدية الاعتيادّية واملداخيل املالية الاعتيادية 

د أي ما .أ 256,158امللك البلدي أساسا من مداخيل كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري �� حدود 

 .من جملة مداخيل ألامالك% 95,35يمثل 

من املداخيل املالية % 77,1وهو ما يمثل  2016د سنة .م 1,727املش��ك و�لغ املناب من املال 

و�التا�� تبلغ �سبة ارتباط  من جملة موارد العنوان ألاّول % 40,35الاعتيادية للبلدية أي ما �سبتھ 

بذل  �ستوجب ما وهو %47,21 بنسبة الّدولة 5بتحو�الت بن قردان من العنوان ألاّول  بلدية �عبئة موارد

اتية مز�د
ّ
 .من ا�جهد لتحصيل املوارد الذ

ا�ي ع�� املوارد العنوان موارد و�شتمل
ّ
اتية املخّصصة للّتنمية وموارد الث

ّ
واملوارد  الاق��اض الذ

ية من الاعتمادات
ّ
 انخفاضا 2016 د سنة.أ 517,359جمليا  البالغة املوارد هذه وشهدت. املحالة املتأت

تطّور �د و .أ 800,444بما قدره ��اجع منح التجه�� يفسر أساسا ب 2015 �سنة مقارنة د.أ 831,761بقيمة 

 .د.أ 157,222املوارد املتأتية من املّدخرات واملوارد بما قدره 

 مقارنة د.أ 643,221 بقيمة انخفاضا 2016 الذاتية املخّصصة للّتنمية سنة املوارد و�ّجلت

 . 2015�سنة 

 . 2015سنة  د.أ 328,694مقابل  2016سنة  د.أ 50,425وتراجعت موارد الاق��اض حيث بلغت 

 د.أ 101,792إ��  د 2015سنة  د.أ 12,064وتطورت املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة من 

 .2016سنة 

اتية واملخّصصة للتنمية للبلدية النصيب 
ّ
من موارد العنوان الثا�ي  ألاك�� ووفرت املوارد الذ

لت  2016سنة 
ّ
 .ام�� %9,75�� ح�ن مثلت موارد الاق��اض �سبة  ام�� %70,58�سبة  حيث مث

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد –ب 

 املداخيل املتأتية من املعاليم -1

للمعلوم ع�� العقارات املبنية  الاستخالصالقائمات التفصيلية لبقايا  بن قردانم تقّدم بلدية ل

 1973 لسنة  81 عدد القانون  من 5 واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل

 .املتعلق بإصدار مجلة املحاسبة العمومية 1973 د�سم�� 31 املؤرخ �� 

لت % 90,75 ةالبلديّ حّققت و 
ّ
مقابيض العنوان من جملة تقديرات موارد العنوان ألاول فيما مث

                                                           
 .منح التسي��+ املناب من املال املش��ك =تحو�الت الدولة   5
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ا�ي حوا�� 
ّ
عت�� �سبة إلانجاز ا�خاّصة بالعنوان . من التقديرات املرّسمة بوثيقة امل��انّية% 84,73الث

ُ
ول�ن �

ات ا�حقيقّية للبلدّية عند ضبط حجم املقابيض ألاّول مقبولة فإّ��ا �عكس نقصا �� تقدير إلام�انيّ 

سبة 
ّ
لم  ن الاعتبار بقايا الاستخالص�عند ألاخذ �ع خالصالفعلّية لالستاملزمع تحقيقها ذلك أّن الن

� سنة  %58,13تتجاوز 
ّ
 . 2016�� مو�

تحصيل بقايا الاستخالص وإدراج هذه البقايا ضمن ل ا�جهد مضاعفةإ�� وتد�� البلدّية 

رات واملعاي�� املعتمدة عند ضبط تقديرات امل��انّية �جعلها أك�� واقعّية،
ّ

وهو ما من شأنھ أن  املؤش

 .ها�ساهم �� الّرفع من موارد

و�ّجل تأخ�� �� تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنّية بلغ 

ع��  انينصّ  انذلمن مجلة ا�جباية املحلية ال 30و ألاّول  �نيوما وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 42

 . ضرورة إنجاز عملية التثقيل بتار�خ غرة جانفي من �ّل سنة

 
ّ
أّي تتّبع من أجل استخالص املعلوم ع�� ب للقيامقابض � من طرف الولوحظ غياب ك�

ھ لم يتّم توجيھ إعالمات  2016غ�� املبنّية خالل سنة  را�ىيالعقارات املبنية واملعلوم ع�� ألا 
ّ
ذلك أن

املعلوم وتجدر إلاشارة إ�� أّن عدد الفصول ل�ّل من املعلوم ع�� العقارات املبنّية و  .للمطالب�ن باملعاليم

فصال بمبلغ جم�� قدره  698و فصال 19.301ع�� الّتوا��  2016ألارا�ىي غ�� املبنّية بلغ �� سنة ع�� 

د 88,524د و.أ 426,457 بخصوص املعلوم�ن إ�� د وارتفعت بقايا الاستخالص.أ 30,889ود .أ 310,576

 .2016مو�� سنة �� 

الصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية  31وخالفا لتعليمات العمل عدد 

 لم تقمحول استخالص املوارد الراجعة ل�جماعات املحلية،  2015مارس  09والاستخالص املؤرخة �� 

علوم�ن ع�� العقارات ن املإعداد قائمة �� أهّم املدين�ن �عنوابالبلدية بالتنسيق مع القباضة البلدية 

 .املبنّية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية قصد متا�عة إجراءات الاستخالص املتخذة �� شأ��م

  19ة بمقتضيات الفصل د القباضة البلديّ تقيّ ت ذلك لم وعالوة ع��
ّ
ة ا�جباية املحلّية من مجل

ف خطايا التأخ�� بنسب 
ّ
عن �ل شهر تأخ�� أو جزء منھ تحتسب ابتداء من غّرة  % 0,75حيث لم توظ

ق باملعلوم ع�� العقارات 
ّ
جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب �عنوا��ا املعلوم، وذلك فيما يتعل

 .املبنّية و�املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

ق بتدعيم  2013أكتو�ر  2 املؤرخ �� 16ملقتضيات منشور وز�ر الداخلّية عدد وخالفا 
ّ
املتعل

. شهارإل عداد جدول مراقبة غ�� قابل لالستخالص يتعلق باإقدرات التصّرف ل�جماعات املحلّية لم يتم 

ب�ن ضعف هذا املورد ال سّيما وأّن املبلغ ونتيجة غياب حصر للمحالت ا�خاضعة للمعلوم املذ�ور ت

ى أساسا من  2016د خالل سنة  31.079,300املستخلص وقدره 
ّ
الفتة  14استخالص معاليم إقامة تأ�

 .اتفاقيات إشهار�ة 8وذلك �� إطار  د 21.252,000بمبلغ  إشهار�ة باملنطقة البلدية



5 
 

� لعملّيات مراقبة ميدانّية  �ّجلو�� ذات السياق 
ّ
من قبل ألاعوان املؤّهل�ن لذلك غياب ك�

جدول مراقبة غ�� قابل "كما لم �عّد البلدية أّي  .الواقيات الشمسّيةالستعمال الحتالل املساح و 

ق ب 2016�عنوان سنة " لالستخالص
ّ
إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام، وذلك خالفا ملقتضيات معلوم يتعل

 . املذ�ور أعاله 2013لسنة  16منشور وز�ر الداخلّية عدد 

لوم ع�� لوحظ غياب تنسيق وترك�� آلليات كفيلة بحصر حاالت دفع معمن جهة أخرى و 

أقّل من املعلوم ألاد�ى املضّمن بجدول املراقبة ع�� املهنّية بما هو  وأالّتجارّ�ة  وأاملؤّسسات الّصناعّية 

غرار إعداد قائمة �� أبرز املطالب�ن باملعلوم ومتا�ع��ا �� مفتتح �ّل سنة مع املحاسب العمومي بمناسبة 

ب. إيداع املطالب�ن لتصار�حهم السنوّ�ة
ّ
 .عن غياب املتا�عة نقص �� املداخيل وقد ي��ت

 مداخيل ألامالك -2

محال مخصصا  23تمتلك  بلدية بن قردان فإن�سويغ املحالت �� و�� ما يتعلق بالتصرف 

 مخصصا  131د و 1.125د و 96تراوحت ب�ن سنو�ة محالت شاغرة بمعينات كراء  3للسك�ى م��ا 
ّ
محال

  .ملمارسة �شاط تجاري وصنا��

و�التا�� ناهزت  2016من جملة تثقيالت سنة  %88,64سبة استخالص معينات الكراء و�لغت �

بنسبة  2015د سنة  38.777,429د مقابل  73.029,617بقايا الاستخالص ��ذا العنوان ما مجموعھ 

 2016و�الرغم من تضاعف حجم بقايا الاستخالص فإّن إلاجراءات املتخذة سنة . %53تطور ناهزت 

ل��ام املتسوغ بدفع قسط من الدين وع�� استصدار اواقتصرت �� غالب ا�حاالت ع�� �انت محدودة 

�� ح�ن لم يقم القابض . بطاق�ي إلزام ضّد متسّوغ�ن �عنوان بقايا استخالص املحالت السكنية

 21وقامت البلدية برفع  .بأي ّإجراء بخصوص بقايا استخالص املحالت التجار�ة والصناعية ألاخرى 

 . وما قبلها 2016 لغرض ��م تثقيالت �عود إ�� السنواتقضية �� ا

 ملقتضيات مخالفة��  معينات الكراء الز�ادة السنو�ة �� ع�� اعقد 11 التنصيص ��يتم ولم 

ذات الصبغة املتعلق بتسويغ املحالت  1999فيفري  17 املؤرخ �� 6منشور وز�ر الداخلية عدد 

ضرورة إدراج بنود بالز�ادة السنو�ة حفاظا ع�� حقوق  يدعو إ��الذي  الصناعية أو السكنيةو التجار�ة 

 . ا�جماعة املحلية من جهة وضمانا لتنمية مواردها من جهة أخرى 

II-  الرقابة ع�� النفقات 

 .تحليلها والرقابة ع�� إنجازها�عنوان��ا ألاول والثا�ي شملت الرقابة ع�� النفقات 

 تحليل النفقات -أ 

 والتنمية التسي�� مصار�ف �عنوان بن قردان بلدية بم��انية املرّسمة ال��ائية الاعتمادات ضبطت

د أي بنسبة اس��الك .م 4,651بصرفها  املأمور  الاعتمادات و�لغت. د.م 5,529قيمتھ  بما 2016�� سنة 

 . %84,12بلغت 
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د والعنوان الثا�ي �� .م 3,999وتوزعت الّنفقات ا�جملية للبلدّية ب�ن العنوان ألاّول �� حدود 

و�عكس �سبة اس��الك . %60,63و %91,89وا�� د بنسبة اس��الك بلغت ع�� التّ .أ 651,680حدود 

اعتمادات العنوان الثا�ي ضعف مجهود البلدية �� تحقيق ألاهداف املرسومة وتأخ�� إنجاز املشاريع 

 . باملنطقة البلدية

د مقارنة .أ 752,744 بقيمة ز�ادة 2016 سنة قردانلبلدية بن  ألاّول  العنوان نفقات و�ّجلت

ونمو نفقات  %49,05نفقات وسائل املصا�ح بنسبة  نمو عن الز�ادة أساسا هذه نتجت وقد. 2015�سنة 

بالنصيب ألاوفر من نفقات العنوان  نفقات التأج�� العمومي استأثرتو  .%9,08التأج�� العمومي بنسبة 

 .2016�عنوان سنة  % 25,07قات وسائل املصا�ح بنسبة تل��ا نف % 66,59ألاّول بنسبة 

للبلدية  د الاستثمارات املباشرة.أ 651,680البالغة  2016 سنة الثا�ي العنوان وشملت نفقات

ر املديونّية .�سديد أصل الدين والنفقات املسددة من الاعتمادات املحالةو 
ّ

باعتبار  %54,37 )6( و�لغ مؤش

تجاه ا�خواص واملؤسسات  متخلدات �عنوان 2016�� مو�� سنة  د.م 2,327 بلغتأن ديون البلدية 

 . وذلك مقارنة بجملة موارد العنوان ألاّول للبلدّية العمومّية

 الرقابة ع�� إنجاز النفقات  –ب 

د ع�� الرقم املنج�ي لوسائل .أ 37,739خمس فوات�� بمبلغ جم�� قدره التنصيص �� يتم لم 

من مجلة  41بالصيانة، وذلك خالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل النقل املعنية 

املتعلقة بقائمة  1996نوفم��  5املؤرخة ��  2املحاسبة العمومية والتعليمات العاّمة لوزارة املالية عدد 

ودون  ةومن شأن ذلك أن يحول دون الّتثبت من �حة انجاز النفق. للنفقات العمومية املثبتة الوثائق

 . املتا�عة الدقيقة لنفقات الصيانة املتعلقة ب�ل وسيلة نقل

من مجلة  41لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل  خالفاو�� نفس السياق و 

آلامر بالصرف بالتأش�� ع�� الفوات�� �عنوان التأكد من ثبوت العمل املنجز  قاماملحاسبة العمومية 

الاعتناء بالبناءات ال�ي تم  إصدار ألامر بالصرف ع�� غرار الفاتورة املتعلقة بنفقات بتار�خ الحق لتار�خ

مارس  31بينما تم إصدار ألامر بالصرف منذ  2016أفر�ل  3التأش�� عل��ا من قبل آلامر بالصرف بتار�خ 

ح�ن أّن ألامر ��  2016نوفم��  21 بتار�خ 76كما قام آلامر بالصرف بالتأش�� ع�� الفاتورة عدد . 2016

 .2016نوفم��  18بالصرف تّم منذ 

من مجلة املحاسبة العمومية وللّتعليمات العاّمة عدد  280و 212الفصل�ن  ألح�امخالفا و 

واملتعلقة بحسابية املواد املنقولة وغ�� املنقولة اململوكة للدولة ال�ي  1975أوت  02املؤّرخة ��  186-75

القابلة ل�جرد بالدف�� املعد للغرض مع ��جيل الرقم املسند نّصت ع�� وجوب ��جيل املش��يات 

                                                           
  .جملة موارد العنوان ألاول  /جملة الديون  )6(
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للمواد املعنية ع�� فاتورة الشراء، تبّ�ن أّن املصا�ح املعنية لبلدية بن قردان ال تح��م هذه ال��اتيب، 

حيث لم تقم بإفراد �ل فصل من املواد القابلة ل�جرد برقم خاص بھ كما لم تقم بجرد املنقوالت 

مكيفات هواء بقيمة  6و�� هذا إلاطار يمكن إلاشارة إ�� اقتناء  .�ها بملصقات خاّصة ��ابمواقعها وترم�

قطعة أثاث لالستعمال باملصا�ح  24وإ�� اقتناء أسند لها ثالثة أرقام جرد فقط،  د 11.517,900

 . أسند لها ثمانية أرقام جرد فقطإلادار�ة 

الوجو�ية املتمثلة �� رقم الفاتورة وتار�خها ع�� كما تبّ�ن عدم تضّمن ثالث فوات�� للتنصيصات 

 36من القانون عدد  33من مجلة ألاداء ع�� القيمة املضافة والفصل  18فصل خالف ما جاء بھ ال

 . املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة وألاسعار 2015سبتم��  15ؤرخ �� امل 2015لسنة 

لة �� لم تقم البلدية بدفع �عض مستحّقات املزّودين  كما
ّ
يوما  45�� آلاجال القانونّية واملتمث

فقات �عنوان الاتصاالت واس��الك املاء والكهر�اء والغاز والوقود بالنسبة للنّ  من تار�خ استالم الفاتورة

ق بضبط طرق خالص نفقات  2004مارس  9املؤّرخ ��  2004لسنة  564وفق ألامر عدد 
ّ
واملتعل

و�مس هذا التصرف  .بخصوص أر�ع فاتورات يوما 94و مايو  26التصّرف، وتراوح التأخ�� ب�ن 

 . بمصداقية البلدية �� عالق��ا مع املتعامل�ن معها

من مجلة معاليم الت�جيل والطا�ع ا�جبائي الذي ضبط معلوم ��جيل  20وخالفا للفصل 

من مبلغ الصفقة تب�ن أن كراس الشروط املتعلقة بصفقة أشغال إتمام  %0,5بنسبة عقد الصفقة 

غ�� م�جلة وتّم خالص القسط ألاّول  د.أ 147,227بقيمة  ��يئة الف�حة الشاطئية ببلدّية بن قردان

 .دون اقتطاع معلوم الت�جيل

من  3و�� ذات الاطار لم يقع ��جيل الضمان ال��ائي للصفقة املذ�ورة وذلك خالفا للفصل 

 .مجلة معاليم الت�جيل والطا�ع ا�جبائي

يوما مقارنة باألجل املحدد بكراس الشروط  49بمدة  ة العرض املا��حيّ و تجاوز مدة صل وتّم 

ومن شأن تجاوز مدة صلوحّية العرض املا�� . وقدره �سعون يوما ابتداء من اليوم املوا�� لفتح العروض

� املقاول عن الصفقة أن يؤّدي إ��
ّ
ب عن ذلك من أثر ما�� إضا�� تخ�

ّ
  .وما ي��ت

من كّراس  5يوما وذلك خالفا للفصل  84يضاف إ�� ذلك ��جيل تأخ�� �� التنفيذ قدره 

 23حيث انطلقت ألاشغال بتار�خ  يوما 120بمدة  الشروط إلادار�ة ا�خاّصة الذي حّدد آجال التنفيذ 

حسب محضر  2017مارس  15ار�خ وان��ت بت 2016/1551حسب إلاذن إلاداري عدد  2016أوت 

من  171ويستوجب هذا ألامر �سليط غرامة التأخ�� القصوى املنصوص عل��ا بالفصل . الاستالم الوق�ي

واملحددة  املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13 املؤرخ �� 2014 لسنة 1039 عددألامر 

 .د.أ 7,361 أي ما �ساوي من مبلغ الصفقة % 5بة نسبـــــ
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III-خالصة الرقابة 

طت عليھ من  الّرقابة املبّينة أعاله أعمال ونتائجاستنادا إ�� التحاليل املالّية 
ّ
و�� حدود ما ُسل

، يمكن و�استثناء بقايا الاستخالصات 2016عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

أن تمّس أخطاء جوهر�ة من شأ��ا  ال �شو�ھ ا�حساب املا�� للسنة املعنيةالتأكيد بدرجة معقولة أن 

 .بمصداقية البيانات املضمنة بھ

  

 


