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ي ( أحدثت بلدية قرمدة ي  1985لسنة  561بمقت ٔالامر عدد ") البلدية"ي ما ي  06املؤرخ 
ا  1985أفريل  ى  1.370وتبلغ مساح ا إ ا  40.858هك وارتفع عدد سكا ى نسمة وعدد مساك إ

ي . 1مسكنا 13.105 ى التوا وبلغت نسبة الربط بشبكات التنوير العمومي واملاء الّصالح للّشراب ع
  . 2016سنة % 91,11و% 39,39

ي  2017لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر عدد  املتعلق بتسمية نيابات خصوصية  2017املؤرخ 
راب الجمهورية التونسية تعويض تركيبة النيابة الخصوصية للبل ركيبة ببعض البلديات ب دية ب

ي لبلدية قرمدة بمقت القرار البلدي عدد  .جديدة  2014لسنة  327وتّم ضبط التنظيم الهيك
عونا وتبلغ نسبة  97 اأعواغ عدد ويبل 2015أفريل  08املصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ 

ر   .2%4,85التأط

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 

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع   .من مدى قدر

ي ومستندات الصرف املودعة  لدى كتابة املحكمة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة   3فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية

ا   . لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد ر  25 وبتاريخ 118/2017 وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
روني بتاريخ 2017 راسل ٕالالك ر ال ا عليه ع ر  29 ووردت إجاب  .2017ديسم

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

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

3.650.564,568 4.375.909,022 2.930.953,706 4.738.670,118 15.696.096,414 
انّية 5نفقات العنوان الثاني 4 نفقات العنوان ٔالاول  -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل

  4.375.909,022 2.930.952,706 4.058.254,083 11.365.115,811 
 4.330.980,603 )2-1(الفائض 

ى جملة من النقائص وأفضت املهمة الرقابية  ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  تتعلقإ
ن تعبئة مواردها والتحكم  ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس وبانجاز النفقات و

                                                            
  .2014حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة   1
ى الاستبيان  2   .حسب إجابة البلدية ع
  .تعّلق الاستبيان أساسا بموارد البلدّية وأمالكها 3
   .بعنوان الفوائض باعتبار املصاريف املأذونة 4

  .باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  5
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ي نفقا   .أالافضل 

.I ى املوارد   الرقابة ع

ى  امترمي الرقابة ع ى تقييم مدى إل آمر القبض والصرف واملحاسب العمومي  املوارد إ
رتيبية املتعلقة ب ا وشملت تحليل هذه املوارد والّ بالنصوص القانونية وال ى إنجازها ر تعبئ قابة ع

ا ٔالاّول والّثاني   .بعنوان

  تحليل املوارد. أ

  موارد العنوان ٔالاول  . 1

د .م 4,134د مقابل .م 4,376ما جملته  2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول املحققة خالل سنة 
ى % 5,85بنسبة  تطّور بأي  2015سنة  ي املداخيل بعنوان املعاليم ع ناتج باألساس عن الزيادة 

ى  2015د سنة .م 1,469 العقارات ؤالانشطة من تتوّزع موارد العنوان ٔالاّول و  .2016د سنة .م 1,749إ
ن مداخيل جبائية اعتيادية ر الجبائية الاعتيادية بقيمة  واملداخيل د.م 2,867بقيمة  ب   .د.م 1,509غ

سنة مقارنة ب %14,82وبنسبة  د.أ 370 بقيمة رتفاعاات املداخيل الجبائية الاعتيادية شهدو
ى العقارات ؤالانشطة هذه تتضمن و . 2015 %) 61,07(د .م 1,750بقيمة املداخيل املعاليم املوّظفة ع

%) 19,60( د.أ 562بقيمة  واستلزام املرافق العمومية فيهومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 
ى مداخيل املوجبات والرخص ٕالادارية %) 19,19( د.أ 550ومعاليم مقابل إسداء خدمات  إضافة إ

  . %)0,14( د.أ 4بقيمة  ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

ى العقارات ؤالانشطة أهّم عناصر املداخيل الجبائية   2016الاعتيادية سنة ومّثلت املعاليم ع
ى العقارات املبنيةلو املعاملبالغ املتأتية من  تشملواّل  ى و  م ع ر املبنيةٔالارا املعلوم ع  بقيمة غ

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية د واملعلوم .أ 558,573  964,939بقيمة ع
ي أهم عناصرها  ،د.أ ى التوا ى العقارات  %55,17و %31,93أي ما يمّثل ع من مجموع املعاليم ع

  .من مجموع املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية %33,66و %19,48ؤالانشطة و

ر املبنية وارتفعت املداخيل املتأتّية من املعلوم  ى العقارات غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع ع
ى  ي إ ى التوا من مجموع املداخيل  %5,18و %14,30أي ما يمّثل تباعا  د.أ 148,637د و.أ 409,936ع

  .الجبائية الاعتيادية

ى  2016وارتفت املبالغ الواجب استخالصها سنة  ى العقارات إ بعنوان املعاليم املوّظفة ع
ي حدود د .م3,561 ى العقارات املبنّية  ن املعلوم ع ى ٔالارا %) 60,35(د .م 2,149تتوّزع ب واملعلوم ع

ر    .%)39,65( د.م 1,412املبنية بمبلغ  غ

ر بلغت املداخيل و ن  د.م 1,509ما قيمته  2016ي سنة  الاعتياديةجبائية الغ وتتوزع ب
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 د.م 1,438واملداخيل املالية الاعتيادية بقيمة %) 4,70( د.أ 71بقيمة  الاعتياديةمداخيل أمالك البلدية 
رةوتأتّ  .%)95,30( رك للجماعات املحلية ت هذه ٔالاخ مّثل اّلذي  أساسا من املناب من املال املش

ا% 97,35 ر الجبائية الاعتياديةفقد سّجلت  2015سنة ومقارنة ب .د.م 1,400قيمة ب م  املداخيل غ
 د.أ 36,544 ل أمالك البلدية الاعتيادية بقيمةمداخي أساسا عن انخفاض ناتج د.أ 129بقيمة  انقص

ركمن جهة وانخفاض املوارد املتأتّية      .د من جهة أخرى .أ 53,960بقيمة  من املناب من املال املش

ي نسبة ضعيفة مقارنة 2016خالل سنة  %62,60 6الاستقاللية املالية للبلدية مؤّشر  بلغو   و
ي املعتمد من قبل صندوق ب ي القروض والجماعات املحلية املاملعيار املرج   .%70 نسبةتمّثل 

   موارد العنوان الثاني. 2

الذاتية واملخّصصة املوارد  تشملو  2016ي سنة  د.م 2,931موارد العنوان الثاني بلغت 
راض بقيمة  د.م 2,744للتنمية بقيمة  واملوارد املتأّتية من الاعتمادات املحالة د .أ 100,5وموارد الاق

  .د.أ86,5بقيمة 

%  7,83أي بنسبة  2015سنة ب مقارنةد .أ 249بقيمة  2016سنة العنوان الثاني  موارد تراجعتو 
ى خاّصةويعود ذلك  راض% 48,97بنسبة  انخفاض منح التجه إ   %.69,88بنسبة  وتراجع موارد الاق

ى تحصيل . ب    وارد املالرقابة ع

 بخصوص املداخيل الجبائية الاعتيادية واملداخيل ت عمليات استخالص موارد البلديةشهد
ر الجبائية الاعتيادية ى الاستغالل ٔالامثل لإلمكانات عديد الا  غ ي عدم الحرص ع خالالت تكمن أساسا 

ن جداول تحصيل معاليمها واستخالصها  ى تحي ي عدم الحرص ع   .حماية أمالكهاو املتاحة لها و

  املداخيل الجبائية ٕالاعتيادية .1

ى  تشمل ى إعداد جداول التحصيل الاعتياديةاملداخيل الجبائية الرقابة ع وتوظيف  الرقابة ع
  .املعاليم ومتابعة إستخالصها

  التحصيل إعداد جداول . 1.1

رغم أهمية قيمة الفصول املثقلة واملبالغ املستخلصة فإنه لم يتم إفراد البلدية بقباضة 
ى الرغم من أن  ا ع رةخاصة  منذ أفريل  أتمت إنجاز مقر إلحداث قباضة بلدية بقرمدة هذه ٔالاخ

  .ي الغرض بوزارة املالية والاستخالصوراسلت ٕالادارة العاّمة للمحاسبة العمومية  2017

ى الرغم من أن عدد املساكن باملنطقة البلدية بلغ و  مسكنا حسب التعداد العام  13.105ع
ى العقارات املبنية تضمن  2014للسكان والسك لسنة  فإن جدول استخالص املعاليم املوظفة ع

                                                            
 ).مجموع موارد العنوان ٔالاول / مجموع املوارد الذاتية للبلدية = (مؤشر الاستقاللية املالية 6
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رة  ي  2016-2014خالل الف ى التوا   .فقط فصال  11.951وفصال  11.577وفصال  11.115ع

ى تفاديوقد عملت البل  ن جداول التحصيل خالل ٕالاحصاء العشري هذه  دية ع الفوارق وتحي
ى العقارات املبنية  يلصحتجدول بفصال  1.610إضافة  تحيث تّم  2017-2026 املعاليم املوظفة ع
ر املبنية ليبلغ  يلصحتجدول ب فصال 447وإضافة فصال  13.651 ليبلغ ى ٔالارا غ  2.729املعاليم ع
ي عد. 2017مارس  31 بتاريخ  فصال تحصيل د الفصول ال لم تضّمن بجداول ويعكس هذا الارتفاع 

ذا العنوان خالل السنوات املذكورة محتمال  انقصو  2016-2014 السنوات   .ي موارد البلدية 

حول ضبط  2016فيفري  11بتاريخ  4عدد وزير الشؤون املحلية نشور ا نّص عليه مملوخالفا 
ر املبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة املتطلبات  العاّمة إلنجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية وغ

رة  ي شهر أفريل  2026-2017للجماعات املحلية للف  31بتاريخ  ختمهاو  2016تّم فتح عمليات ٕالاحصاء 
ي عوضا  2017مارس  ى التوا ر جانفي ي عن شهر ع   .2016 وسبتم

ي من أعوان ومراق ٕالاحصاء ولم يتم  تخّصص البلديةكما لم   الخرائط  اعتمادالعدد الكا
ى ذّمة البلدية ورغم قيام البلدية بحمالت تحسيسية  .من قبل املعهد الوط لإلحصاء املوضوعة ع

م ى التصريح بعقارا ن باملعلوم ع من مجلة الجباية  14، إاّل أنه خالفا ألحكام الفصل لحث املطالب
ن عن املحلية لوحظ م ومن شأن ذلك أن بالقيام بواجب التصريح التلقائي  عزوف املواطن عقارا

ي إعداد جداول تحصيل يعز ت يحول دون  يز املجهود البلدي  ي الرفع    .لبلدّيةا دموار  شاملة تساهم 

ى غرار ما تمت مالحظته سنة  73للفصل  خالفاو  ر، وع رابية والتعم يئة ال ، 2015من مجلة ال
ى  اء ي بمحضر ُتشفع اإنجازه معاينة أشغال البناء بعد الفنّية املصلحةال تتو  إاّل بالنسبة ٔالاشغال ان

 الجديدة البناءات إدراج عملية إحكام دون  هذا ٔالامر  حالقد و  .العقاري  البعث مشاريعو  لتقسيماتى اإ
ى املعلوم تحصيل بجدول    . املبنية العقارات ع

وهو ما  بصفة يدويةوقد زاد من حّدة هذا ٕالاخالل متابعة املصلحة الفنية ملطالب رخص البناء 
امن شأنه أن يحّد من تباد   . والاستخالصمصلحة الجباية املحلية مع  ل املعلومات املتعلقة 

ن التنسيق غيابونتيجة  بخصوص  ومصلحة ٔالاشغال مصلحة الجباية املحلية وٕالاستخالص ب
رة  ى هذه ٔالاخ ىصلحة املإعالم تو للتثبت من إدراج العقارات  بمطالب رخص البناء املقّدمة للبلدية ٔالاو

ى العقارات املبنية أو  علوماملعنّية بجدول تحصيل امل ر املبنّية ٔالارا املعلوم  بجدول تحصيلع غ
إن كان العقار  مطابقة العقار من حيث هوية املالك واملساحة مع ما هو مدّون بجدول التحصيلومن 
ن عدم تدارك ٕالاخالالت املرصودة بتقرير محكمة املحاسبات  ،به مدرجا ي  2015تصرف سنة حول تب

ى سبيل املثالويذكر  .هذا الشأن تبلغ  2012-117 عددرخصة البناء املضّمنة ب العقار أن مساحة  ع
ن أن هذا العقار ت 2م 310 ى  علومبجدول تحصيل املال بقي مسّج  ءبناالإتمام  مّ اي ح العقارات ع

  .2م 200بمساحة  2016لسنة املبنّية 
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ر تقم البلدية  ولم ّى شهر نوفم ى مو وترقيم  تسميةل عالماتترك  ي النقص بتفادي 2017إ
ر ي ؤالانهج الشوارع من عدد  توزيع وأمام بدقة العقار موقع تحديد أمام عقبة يشّكل مّما منطقة من أك

ى املحاسبات محكمة تنصيص رغم واستخالصه باملعلوم ٕالاعالمات  املالية الرقابة حول  تقريرها ي ذلك ع
ى   .2015 سنة لتصرف البلدية ع

مطالب التسجيل العقاري باملنطقة البلدية  بمتابعة مصلحة الشؤون العقارية وحال عدم قيام
راضات و إلعالنات املحكمة العقارية  املنشورة بالرائد الرسم ا إن تقديم اع دون  ٔالامر اقتبشأ

 يذه الحاالت للتثبت من إدراج العقارات املعنّية بجدو والاستخالصمصلحة الجباية املحلية إعالم 
ى العقارات املبنية أو علومتحصيل امل ى  ع ر املبنّية ومن مطابقة العقار من حيث  ٔالارااملعلوم ع غ

  .به إن كان مدرجا هوية املالك واملساحة مع ما هو مدّون بجدول التحصيل

انّية تتضمن منظومةو  ي موارد امل عديد النقائص بالقباضة املالية املعتمدة " G.R.B" الّتصّرف 
ي بقايا الاستخالص فصال  ي  ن املستعمل من استخراج كشف تفصي ى غرار عدم تمك أو  بفصلع

ي لبقايا  ن الاستخالصتحديد املبلغ الجم ي مستوى البيانات كما  .ي تاريخ مع تّم تسجيل نقص 
ا أرقام بطاقات التعريف الوطنية  املسجلةال تتضمن العديد من الفصول  حيثنظومة املاملدرجة ب

ي حاالتملالكي العقارات وهو ما يمثل عقبة أمام اتخاذ ٕالاجر    .عدم الخالص اءات والتتبعات القانونية 

  استخالصهاومتابعة  توظيف املعاليم . 2.1

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ا -   ملعلوم ع

رة ال تمكن البلدية من قائمة تفصيلية لألشخاص  رى بالبح باستثناء قباضة املؤسسات الك
 البلدية لفائدةالقباضات املالية املبالغ املستخلصة  بقّيةتحيل واملبالغ ال تم خالصها بصفة شهرية، 

يحول دون حصر وهو ما ص الذين قاموا بدفع هذه املبالغ ي شكل مبالغ جملّية دون تحديد ٔالاشخا
  .حاالت دفع مبالغ أقل من الحّد ٔالادنى

ى  وحال عدم طلب البلدّية من قابض املالّية مّدها بالقائمات الّتفصيلّية للمبالغ املستخلصة ع
ا باملّذكرة العاّمة عدد ا، واملنصوص عل ي 89 أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائد  16 املؤرخة 

ر ٕالادارة العاّمة للمحاسبة العمومّية واملتعّلقة باستخالص وتحويل املبالغ الّصادرة عن  1998 نوفم
  .ٔالادنى املضّمن بجدول املراقبة مبالغ أقّل من الحّد لفائدة البلدّيات، دون حصر حاالت دفع 

  معاليم ٕالاشغال الوق للطريق العام -

معلوم ٕالاشغال الوق  توظيف البلدية تتوّل  م، لمن مجّلة الجباية املحّلية 85للفصل خالفا 
ى رخص البناءات العموديةللطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء إ ا  اّل ع مّما فّوت عل

رها من ا ى رخص بناء املساكن الفردية وغ ذا العنوان ع   .لبناءاتاستخالص مبالغ هامة 
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باستخالص معلوم وقوف العربات بالطريق العام مقابل تقديم  البلدّية أسواقستلزم مويقوم 
من كراس شروط  15لفصل وذلك خالفا ل واملبلغ الواجب دفعه ورقمهتضمن إسم املستلزم يال  وصل

  .إستلزام محّطة ٔالاسواق البلدية

ن البلدية  تتوّل  ملو  املعلوم  جداول مراقبة واستخالصالقيام باملعاينات امليدانية لتحي
ن بالطريق العام ى املنتصب ى إمن سنة  همعدد ارتفاعرغم احتالل املساح بعنوان  املستوجب ع

  .أخرى 

حيث لوحظ للّدقة املطلوبة  ٕالاشهار معاليم  مراقبةجدول بفتقر بعض العناوين املضّمنة تكما 
ى ذكر الطريق الرئيس الواقع به املّحل ي أغلب ٔالاحيان  رقيموتأّنهج ذكر الّشارع أو الدون  الاقتصار ع

  . املحل

فصال  790فصال من مجموع  126 املعاليم املتعّلقة بما مجموعه سوى  ولم تستخلص البلدية
  .%15,94أي ما نسبته  يم ٕالاشهار لمعا مرّسما بجدول مراقبة

ر الجبائية ٕالاعتيادية .2   املداخيل غ

ي  غياب وثائق امللكية ألغلب العقاراتبخاّصة  تعّلقتإخالالت  ٔالامالك البلدية شاب التصرف 
  .نةاملراكبوالكراء 

ى ضبط وحفظ البلدية حرص لم تمن مجلة الحقوق العينية  305ألحكام الفصل وخالفا  ع
ا بدفاتر امللكية العقارية  من خالل العينية وحقوقها امكاس لم يتعّد عدد حيث تسجيل عقارا

ن   .عقارا 65من مجموع  العقارات املسّجلة ٕالاثن
ن أن عديد الفصول املضمنة بقائمة الديون املتخلدة بذّم  ي املحالت البلدية وتب ة متسو

أخذا و  من مجلة املحاسبة العمومية 36وفق أحكام الفصل  ة لنشاط تجاري سقط حق تتبعهااملعّد 
ن الاعتبار  ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40الفصل بع ر 30املؤّرخ  واملتعّلق بقانون  2011 ديسم
ي ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية  2012املالية لسنة  حول تعليق آجال التقادم 

 4لعينة شملت  2002قيمة ديون راجعة لسنة  وبلغت .الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية
ن ما قيمته  ّن أن  .بالتقادم حّق تتّبعها سقط د 1.430,278متسوغ الّديون  هذه من بعضالكما تب

ى غرار الّدين املثّقل  ناجمة عن مواصلة التثقيل بعد انقضاء العالقة الكرائية نع  ألحد املتسّوغ
  .د.أ 35بقيمة  2013الراجع لسنة 

الافتتاحية  قامت ٕالادارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بتقدير القيمة الكرائيةلئن و 
ا لفإلثمانية محالت قامت البلدية بتسويغها عن طريق املزاد العل  ى ّ محال  22م تعمم هذا ٕالاجراء ع

  .تّم تسويغها آخر 
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II .ى النفقات   الّرقابة ع

ى إنجازها ا ٔالاّول والثّاني تحليلها والّرقابة ع ى النفقات بعنوان   .شملت الّرقابة ع

  تحليل النفقات. أ

% 16,04بنسبة  امسجلة بذلك انخفاض 2016خالل سنة د .م 3,968بلدية البلغت نفقات 
ن ي 2016سنة  % )85,63(د .م 3,398وبلغت نفقات العنوان ٔالاول  .2015مقارنة بسنة  بلغت  ح

انيةمن تقديرات  %55,15بلدية الحققت و  .%)14,37( د.أ 570,207نفقات العنوان الثاني    .امل

 العنوان ٔالاّول نفقات . 1

ر  مثلت نفقات  تمثلو   .د.م 1,301 بقيمةنفقات العنوان ٔالاول من  %38,28نفقات التأج
ر املتعلقة بوسائل املصالح   بلغتو . د.م 1,571بقيمة و  من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %46,22التسي

الك الطاقة  ر املصالح نفقات من  %53,03 ممثلة  د.أ 445,590) كهرباء ووقود(نفقات اس تسي
ات العمومية فمثلت  .العمومية من جملة نفقات العنوان  %21,50أما نفقات استغالل وصيانة التجه
ر %46,52ٔالاول و   .من نفقات التسي

ّىد .أ 60,273بعنوان التصرف  البلديةوقد بلغت الديون املتخلدة بذمة   2016سنة  ي مو
ا ديونا لفائدة مؤسسات عمومية % 47,45تمثل    .د.أ 28,604بمبلغ قدره  م

 نفقات العنوان الثاني. 2

ا ومثلت مقارنة بالتقديرات  % 15,73نفقات العنوان الثاني نسبة إنجاز بلغت  الاستثمارات م
ا لتسديد أصل الدين البقيةوُخّصصت د .أ 362,350بقيمة  % 63,55املباشرة    .د.أ 207,857بقيمة  م

تّم د .أ 86,273والبالغة  2016أي نفقة من الاعتمادات املحالة خالل سنة  ولم تسّدد البلدّية
انية نقلها من    .2015سنة م

الك و   من مجموع %10,88لالستثمارات املباشرة  املخصصةعتمادات الا لم تتجاوز نسبة اس
  .د.م 3,329

ي هذا الّشأن أّنه  يئة البنايات  رغمويذكر  برمجة اعتمادات مخصصة إلحداث وتوسعة و
رفيع فواد .أ 35ٕالادارية بـــقيمة  الك هذه د  327.803,678بمبلغ قدره  ال لم تتعّد نسبة اس

  . %11,02 ٕالاعتمادات

ي إعتمادات رفيع  ّ ائي.أ 660أشغال الطرقات واملسالك بمبلغ  ورغم ال  د ليصبح الاعتماد ال
لك سوى .م 2,210ي حدود  لهااملخّصص    ).د 51.115,753(منه  %2,31د فإن البلدية لم تس

  

  



9 
 

ى. ب   فقاتالنّ إنجاز   الرقابة ع

  نفقات العنوان ٔالاّول . 1

ا خالفا وملا  من مجّلة املحاسبة العمومّية 41الفصل ب لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل
ى مسؤولّيته قبل وضع  من من نفس املجّلة 136ينّص عليه الفصل  وجوب تأّكد املحاسب املختّص ع

ى أوامر الّصرف الّصادرة له من ثبوت العمل املنجز  رته ع لم يتّم ومن صّحة حسابات الّتصفية، تأش
ا أو أحيانا  ى  مناسبة 28ي  بإنجاز الخدمات املقّدمة من قبل املزّودينٕالاشهاد بتسّلم املواد املنتفع  ع
ى غرار ٔالامر بالصرف عدد وذلك  ٔالاقل املتعّلق باقتناء قطع غيار سيارات  2016ماي  27بتاريخ  59ع

  .د.أ 7,278البلدية بقيمة 

ر املتعلقة بصيانة وسائل النقل  وتّم الوقوف ى مستوى الفوات ى ع ي البيانات الواجب ع نقص 
ا و  االتنصيص عل ا  الرقم املنجم للسيارة خاّصة م ر املتعّلقة بصيان ى الفوات اّلذي لم يتّم تدوينه ع

ى سبيل املثال ذكر وي. مناسبات 7ي  باألمر  رفقةد امل 8.763,093بقيمة  1239/16الفاتورة عدد  ع
وهو ما من شأنه أن يعيق عملية التثبت من قاعدة العمل  .2016جويلية  12بتاريخ  91بالصرف عدد 

ا بال من مجلة املحاسبة العمومية ومن متابعة حجم نفقات الصيانة  41فصل املنجز املنصوص عل
  .للكل وسيلة نق

ى غياب   وأدى عدم استعمال التطبيقة ٕالاعالمية املتوفرة بالبلدية املتعلقة بأسطول النقل إ
الك الوقود والزيوت وقطع الغيار لكل وسيلة نقل  .املتابعة الدقيقة لعمليات الصيانة وٕالاصالح واس

إعداد تقرير دوري وشامل حول عمليات تقوم البلدية ب ال خالفا لقواعد حسن التصرف كما أّنه 
الكٕالاصالح الصيانة و  .الوقود والزيوت واس

ن و   بعض بتسوية البلدّيةلم تقم من مجّلة املحاسبة العمومّية  92و 89خالفا ألحكام الفصل
ى النفقات الك الكهرباء  2015بخالص نفقات تعود لسنة حيث قامت  املتخّلدات بند ع متعّلقة باس

ر  رة نوفم ي  41د موضوع ٔالامر بالصرف عدد  61.923,217بقيمة  2015خالل ف أفريل  22املؤّرخ 
انية بدال من 2016 ى بند املتخلدات وهو ما يشّكل خرقا ملبدأ سنوية امل قامت  مقابل ذلك. تحميلها ع

ى سنة تالبلدية بخالص مبالغ  ى بند املتخلدات والذي  2016تعلق بنفقات ترجع إ ترصد ٕالاعتمادات ع
  .لتسديد ديون سنوات سابقة به

  نفقات العنوان الّثاني. 2
ي لخالفا   2014لسنة  327املضبوط بمقت القرار البلدي عدد  لبلديةللتنظيم الهيك

ى  ،2015أفريل  08واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  القيام  ٕالادارة الفرعية لألشغالتتو
انية والصفقات التابعة إلدارة الشؤون ٕالادارية واملالية مل الراجعةببعض املهام  صلحة الحسابية وامل

ا وختمها مثل إجراءات ٕالاعالن عن طلب العروض ي مهام متنافرة وجب الفصل بي   .و
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بالصفقات وفق ٕالاجراءات املبسطة خالفا عداد دليل إجراءات خاص إلم تقم البلدية ب اكم
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  51ألحكام الفصل  املتعّلق بتنظيم  2014مارس  13املؤّرخ 

إلجراءات ل شراءات خاّصة بالصفقات الخاضعةكما لم تحدث البلدية لجنة  .الّصفقات العمومية
ى    .املذكور أعاله 51ذلك الفصل املبسطة مثلما ينص ع

ن من خالل التقرير التقييمت  املتعّلقة 3/2015 عدد الّصفقةبخصوص إلنجاز ٔالاشغال  ب
ا بدّقة حيث "  2014- 2013 برنامج" الطرقات تعبيد بمشروع ى تحديد حاجيا عدم قدرة البلدية ع

ر  رمجة مقارنة بالكمياتي الكميات املنجزة  هاملوحظ تغي ى  01بالنسبة للقسط عدد  امل وخاصة ع
ي كمي بلغتال C3 و C1و B1الفصول  مستوى  االزيادة  ي  ا ى التوا  %90و% 97,88و% 116,83ع

ي ي  بلغت نسبب C7 وC6 و C2الفصول  مقابل نقص  ى التوا   %.25,32و% 41,93و% 69,60ع
 لم يتّم  اّلذي « F. et pose de caniveaux centraux » املتعّلق بـ C6b الفصلإضافة  تتّم  كما

ي التقديري  التنصيص عليه   . بجدول ٔالاسعار التفصي
رمجة بنسبة كان وكذلك  ي الكميات امل رفيع  الشأن بالنسبة للقسط الثاني حيث تّم ال

ي الكمية بالنسبة للفصل B-1 بالنسبة للفصل 81,87% ن تّم التقليص  مع إلغاء الفصول   C1ي ح
C2 و C3و C6 و C7وC8A وC8B وD2B.  

ن كما ن الوقتي ّن إعداد الكشف ن بالقسط عدد  2وعدد  1للحساب عدد  تب بتاريخ  1املتعلق
ي  ى التوا ما  2015فيفري  25و 2015فيفري  17ع ن  وذلك بعد إصدار ٔالامرين بالصرف املتعلق

  . 2015فيفري  12واللذين تما بتاريخ 
 26 املنظم للصفقات العمومية والفصل  2014لسنة  1093من ٔالامر عدد  103 للفصلوخالفا 

ىمن كراس الشروط ٕالادارية الخاصة بالصفقة  بعد التثبت وخصم املستحّقات  " هأن اّلذي ينّص ع
ي أجل ال يتعّدى  راض 30الواجبة قانونا يتّم إرسال الكشف للخالص   ....يوما بعد القبول بدون إع

ي أجل أقصاه  يتمو  يوما من تاريخ تلقي ٔالامر بالصرف من طرف املحاسب املكلف  15خالص املقاول 
ّن..."  بعملية الخالص ن الوقتتجاوز املّدة املحّددة  تب نلخالص الكشف  ٔالاول والثاني للحسابات ي

ر بلغ ببالنسبة للقسط ٔالاول    .يوما 20تأخ
من الصفقة،  2املتعّلق بالقسط عدد  3عدد وفيما يتعّلق بخالص الكشف الوق للحساب 

ّن خالفا ملقتضيات الفصل   41 عدأي ب 2015أوت  26رف بتاريخ املذكور أعاله إصدار ٔالامر بالص 26تب
  .2015جويلية  15يوما من إعداد كشف الحساب الذي تّم بتاريخ 

ر  16كما تّم خالص نفس الكشف بتاريخ  ر بلغ  2015سبتم ن إصدار ٔالامر يوما م 22أي بتأخ
 .2015أوت  26بالصرف بتاريخ 

 جمع بأشغال املتعّلقة 01/2016 عدد الّصفقةبخصوص   عروضاللم يتضمن تقرير تقييم و 
ن وتقديراتالبلدية  باملنطقة الفضالت ورفع ن معّدل املبالغ املقّدمة من العارض ٕالادارة  مقارنة ب

من الفصل  3الفقرة  خالفا ألحكامتقرير تقييم املنافسة  ولم تعد البلدية .وكذلك العرض ٔالاقل ثمنا
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ي  2014لسنة  1039ٔالامر عدد من  67   .املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومية 2014مارس  13املؤّرخ 

 03/2016الّصفقة عدد املتعلق ب من كراس الشروط ٕالادارية الخاصة 15ينص الفصل لئن و 
ى أنه  باقتناء معّدات نظافة وطرقات  الخاصة ائي بطلب من املزّود عند "ع تتم عملية القبول ال

القبول  يتم لم، "كافة تعّهداته ويحرر محضر للغرضإنقضاء أجل الضمان التعاقدي وبعد إيفائه ب
ائي  ر  30تاريخ وقتيا بلطلبات ارغم إستالم لألقساط الثالثة ال بالنسبة للقسط ٔالاول  2015ديسم

ر  28للقسط الثاني وبالنسبة  2016أفريل  13و   .بالنسبة للقسط الثالث 2015ديسم

III . الّرقابةخالصة  

ى التحاليل املالّية ونتائج ا استنادا إ ي حدود املجاالت ال شمل ، أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و
ي بقايا الاستخالصبباستثناء التحفظات املتعلقة  ،فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة  ،غياب قائمات 

ي لسنة  ا أن تمّس بمصداقية البيانات  2016أن الحساب املا ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ
  .املضمنة به
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 إجابة البلدّية والقباضة البلدّية 
  

  ةـــــرّد البلدي
  

  

  مالحظات محكمة المحاسبات

جانب كبير من عائدات األمالك المسّوغة والمثقلة بكتائب القباضة  
ة وحتى  المالية ناجم عن مواصلة التثقيل بعد انقضاء العالقة الكرائي
اء  د انتھ ا يفي ال الجھوي بم ة الم ة أو أمان اة القباضة المالي د مواف بع
ديون التي يستحيل  العالقة الكرائية األمر الذي ترتب عنه تضخم ال

  .الصھااستخ
ال نة : مث ة لس ة الخفيف ع األكل ل بي ى ومح ّوغة المقھ ّم  2012متس ت

دره  ا ق ل دين ين  55.500,000تثقي وغت المحل ا تس م أنھ ع العل د م
دره  ا عن  30مقابل معلوم كراء سنوي ق ارا وجراء تخلفھ ألف دين

ذه خالل شھر  ّم تنفي الخالص تّم إخراجھا بموجب حكم استعجالي ت
ار ورغم  20ليتخلد بذمتھا مبلغا قدره أوت من نفس السنة   ألف دين

اريخ  212مد أمانة المال الجھوي بموجب جدول إرسال عدد   28بت
بنسخة من الحكم اإلستعجالي ومحضر تنفيذه تواصل  2013جانفي 

غ  ديد مبل م تس ل ورغ والت  866.340التثقي ع منق ن بي أتي م د المت
مان النھ غ الض وفر مبل م ت وغة ورغ ك المتس ى مل ّدر عل ائي المق

د لم يقع توظيف ھذه المبالغ لتغطية جزء من الدينبل  7.500,000بـ
ى المصادقة مؤخرا خالل  ة إل ع البلدي ا دف بالعكس تضاعف وھذا م

دي لسنة  ة للمجلس البل ة الرابع ى المصادقة  2017الجلسة العادي إل
د  41.537,730على طرح مبلغ ة بع راء مثقل اليم ك دينارا بعنوان مع

 . العالقة الكرائيةانقضاء 

  .انخفاض مداخيل األمالك
  

عدم إحالة جدول مراقبة المعلوم على المؤسسات   .ستعمل البلدية على تالفي مثل ھذه األخطاء الحقا
  .الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية ذات

ة ومصلحة  ين المصلحة الفني يق ب د التنس ى مزي ة عل تعمل البلدي س
  .الجباية واالستخالص

دول  ول بج ض الفص مين بع ي تض أخير ف الت
ارات  ى العق ة عل اليم الموظف تخالص المع اس

 . المبنية

تم  أخير في خ نقص عدد األعوان وكبر مساحة المنطقة تسببا في الت
  .اإلحصاء

تم اإلحصاء العشري  تح وخ ال ف د بآج دم التقيّ ع
2017-2026.  

شرية المتوفرة تولت البلدية القيام باإلحصاء العشري باإلمكانيات الب
 . لھا كما لجأت إلى التعاقد لتقليص النقص في أعوان اإلحصاء

وان  ن األع افي م دد الك يص الع دم تخص ع
  .ومراقبي اإلحصاء

م وأن  ذه األخطاء مع العل ل ھ ستعمل البلدية مستقبال على تالفي مث
  .الخرائط غير واضحة وتتضّمن بعض األخطاء

د عدم اعتماد الخرائط الموضوعة من قب ل المعھ
  .الوطني لإلحصاء

  

ل  ب ضغط العم ى جان ة إل لحة الفني ري بالمص ار البش نقص اإلط ازه  د إنج اء بع غال البن ة أش يم معاين دم تعم ع
ة  ى كاف غال عل اء األش ر انتھ ر محض وتحري



13 
 

  .رخص البناء  .يحول دون ذلك
  

ين ة بتحي ة اإلجراءات الكفيل اذ كاف ى اتخ ات  ستعمل البلدية عل البيان
 .المتعلقة بالعقارات

ة  ة المحلي لحتي الجباي ين مص يق ب اب التنس غي
  .واإلستخالص ومصلحة التراخيص العمرانية

رقيم  مية وت ات تس ي عالم نقص ف ادي ال دم تف ع
  .الشوارع واألنھج

  

ة  ة بمتابع ؤون العقاري لحة الش ام مص دم قي ع
ال  ة ح ة البلدي اري بالمنطق جيل العق ب التس مطال
ة  ة المحلي لحة الجباي الم مص دون إع
ارات  ن إدراج العق ت م تخالص للتثب واإلس
ات  ة البيان ن مطابق اليم وم داول تحصيل المع بج

 .المدّونة بھا للحالة الواقعية

ان لكن ال  ة حسب اإلمك د البلدي األداء تجتھ البين ب زام المط يمكن إل
  . بتقديم رقم بطاقة التعريف الوطنية

ة التصرف  النقص في البيانات المدرجة بمنظوم
د من  و العدي ل في خل ة المتمث وارد الميزاني في م
ات التعريف  الفصول المسجلة بھا من أرقام بطاق

  .الوطنية لمالكي العقارات

ة بالقائمات التفصيلية   .بصفة دوريةستعمل البلدية على الحصول على القائمات  عدم مطالبة القباضة المالي
امالت  م المع ى أساس رق الغ المستخلصة عل للمب

  .والمحولة لفائدتھا

ر  ام عب نادرا ما يشغل أصحاب رخص البناءات الفردية الطريق الع
ة  ل حرك ب تعطي ـا لتجن البتھم برفعھ تّم  مط اء ي واد بن ع م وض

  .الجوالن

ار  غال االقتص وم اإلش تخالص معل بة الس بالنس
الوقتي للطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء 

   .على رخص البناءات العمودية

وم     .ستعمل البلدية على مزيد الرقابة تخالص معل ة باس والت المتعلق و وص خل
تلزم  وقوف العربات بالطريق العام من إسم المس

  .ورقمه والمبلغ الواجب دفعه

راخيص اإلقتصادية تقلصت الم أعوان الت تعانة ب ل اإلس ات بفع عاين
ودة  ى ع ة  عل تعمل البلدي ارات وس ري للعق اء العش ي اإلحص ف

  .المعاينات إلى نسقھا العادي 

دد  ين ع ة لتحي ات الميداني ام بالمعاين دم القي ع
وم  غولة والمعل احات المش بين والمس المنتص

  .المستوجب على المنتصبين بالطريق العام

المحالت المفتوحة  ستعمل البلديــة على تحيين البيـــانات الخاصة ب
 .للعموم بأكثر دقة

اليم  ة مع دول مراقب اوين المضمنة بج ار العن افتق
  .اإلشھار للدقة المطلوبة

راخيص اإلقتصادية ام   التجات البلدية  إلى اإلستعانة بأعوان الت للقي
باإلحصاء العشري  للعقارات    بسبب النقص في أعوان اإلحصاء 
نقص  مما تسبب في تقلص الرقابة والمتابعة وستعمل على تالفي  ال

  .ضعف نسبة استخالص معاليم اإلشھار
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  .الحاصل

  .تعمل البلدية على تسوية الوضعية العقارية لتلك العقارات
ق المراك ذي شمل بعض المحالت أما بالنسبة للكراء عن طري ة ال ن

ه  المسوغة منذ عدة سنوات والذي كان يعتمد قديما فقد تّم التخلي عن
ب  ن طل الن ع د اإلع ة تعتم بحت البلدي ث أص نوات  حي ذ س من
د  ة بع ى المراكن عروض  لتسويغ العقارات وتلجأ بصفة استثنائية إل
م تشفع بالمشاركة أو كانت العروض  تنظيم عدة طلبات عروض ل

  .المطلوبدون 

راء  ارات والك ب العق ة ألغل ائق الملكي اب وث غي
  .عن طريق المراكنة

تعمل البلدية على تسوية الوضعية العقارية الشائكة لبعض العقارات 
ات  أمين بعض النفق ا لت ي تالقيھ عوبة الت جيلھا إال أن الص ر تس عب
دى  دا ل ديد نق توجب التس ي تس ارات والت جيل العق ا تس ي يتطلبھ الت

المعنية أعاق مباشرة عملية تسجيل كل العقارات وستعمل  المصالح
ع  ات م ة دفوع داث وكال ر إح كال عب ذا اإلش اوز ھ ى تج ة عل البلدي

دد  ّدمت بع ة تق م وأن البلدي دد  6العل جيل وع ب تس ي  2مطال مطلب
  .تداخل لتسجيل عقاراتھا

راد كل  بالنسبة ّم إف أنھا ت ارات التي ال وجود إلشكاليات في ش للعق
ى أن  ه عل ائق الخاص ب ل الوث ف خاص يتضمن ك ا بمل ار منھ عق
وية  ى تس ة عل ل البلدي ي تعم ارات الت ة العق راء بقي مل اإلج يش

  .وضعيّتھا العقارية

بھا  ظ مكاس ى ضبط وحف ة عل دم حرص البلدي ع
سجيل وحقوقھا العينية من حيث عدم سعيھا إلى ت

ك  دم مس ة وع ة العقاري دفاتر الملكي ا ب عقاراتھ
ة  ائق المتعلق ه الوث ملف خاصا بكل عقار تحفظ ب

  .به

منذ تخلي البلدية عن اعتماد آلية التسويغ بالمراكنة واعتماد التسويغ 
دير  ويغ تق ات التس بقت عملي ة س الظروف المغلق ة ب ق بت ن طري ع

ؤخرا د م د عھ ة  وق ة اإلفتتاحي ة الكرائي ة  القيم ى اإلدارة الجھوي إل
راء المحالت التي  ة ك دير قيم ألمالك الدولة  والشؤون العقارية بتق
ة المحالت التي تولت ضبطھا  ين قيم ا وبتحي دير قيمتھ م يسبق تق ل

  . سابقا تمھيدا لتحيين  معاليم  التسويغ

الت  ل المح رائية لك ة الش دير القيم دم تق ع
  .المسّوغة

د وطول  راجع باألساس لنقص في العنصر ى جانب تعق البشري إل
  . 2017اإلجراءات مع العلم حصل تقّدم ھام سنة 

ة  ادات المخصص تھالك اإلعتم عف اس ض
ة  ذلك المخصصة للبني لالستثمارات المباشرة وك
دات  زات والمع اء التجھي ة واقتن التحتي

  والمخصصة ألشغال الطرقات والمسالك

اتورة  يتمّ  التضمين على الجداول الموجھة من المزّود وليس على الف
 .خاصة فيما يتعلق بفواتير الكھرباء وسنعمل على مزيد التحري

ر  ة ألوام واتير المرافق ض الف مين بع دم تض ع
  .الصرف

تّم  اتورة لكن ي ى الف واد عل لم الم ا السھو عن اإلشھاد بتس يقع أحيان
ذا  اإلحتفاظ ى تالفي  ھ يقع العمل عل ليم وس بنسخة من وصل التس
 .الخطأ

  .عدم اإلشھاد بتسلم المواد
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ات  ة البيان واتير كاف زّودين بتضمين الف ة الم ى مطالب نحرص عل س
 . الوجوبية

  .نقص في التنصيصات الوجوبية على الفاتورة

زّود  ب الت ة طل يارة ببطاق ي للس رقم المنجم ى ال يص عل ّم النص ت
 . ستقبال على إدراج كل البيانات بالفاتورةوسنحرص م

ل  ائل النق ي وس رف ف ة بالتص الالت متعلق إخ
  .وصيانتھا

بالنسبة للسيارات المشار إليھا يقع تعھّدھا من طرف البائع وسنعمل 
 .على مسك جذاذات صيانة لكل وسيلة

 .عدم مسك جذاذات صيانة لجملة من السيارات

ا  ة خاصة فيم ات الميزاني دير في نفق يقع في بعض الحاالت سوء تق
بكة  ّور الش ى تط ك إل ع ذل از ويرج اء والغ تھالك الكھرب ق باس يتعل
ة  ى البلدي بالمشاريع الجديدة وارتفاع الثمن المرجعي مما يفرض عل

 .إدراج ھذه النفقات على باب المتخلّدات

  .عدم تسوية بعض النفقات على بند المتخلّدات

  .خالص مبالغ على بند المتخلّدات 

ى الصفقات   ة لألشغال عل إشراف اإلدارة الفرعي
ع  ي جمي ة ف ل البلدي ن قب ة م ة المبرم العمومي

  .مراحلھا 

راءات  ق اإلج ات وف ل خاص بالنفق داد دلي ى إع ة عل تعمل البلدي س
 .المبسطة

ق  فقات وف اص بالص ل خ داد دلي دم إع ع
  .اإلجراءات المبسطة 

فقات  .2017لجنة سنة  تّم إحداث ة بالص راءات خاص ة ش داث لجن دم إح ع
  .الخاضعة لإلجراءات المبسطة

ول  ة الفص ي كمي رات ف ن التغيي د م جل العدي فقات تس ل الص ك
 :المدرجة بجدول األسعار التي يفرضھا الواقع على سبيل المثال

د *  د الجدي الفصل (الحالة السيئة للمعبد القديم المزمع ربطه بالمعب
1- B   1من القسط(  
ة *  ل عملي تدخل ديوان التطھير وربط األنھج والشوارع مباشرة قب

ه  ّد ذات ة في ح ّد مكسب للمنطق ذا يع  2و    C-1الفصل(التعبيد وھ
C- 1من القسط.(  
إلدارة *  ة ل دة مالي وفر فائ ا ي التخفيض بمستوى حاشية  الطريق بم
ذه وقد وقع ) 1من القسط    C-1   ،C-6   ،C-7الفصول ( شرح ھ

طين  ائي للقس تم النھ بة الخ باب بمناس ذه  2و 1األس م وأن ھ ع العل م
نّم عن  د وال ت ي صفقات التعبي ا ف تغناء عنھ ن اإلس الفصول ال يمك
ودة ال  دودة المرص ات المح ا والكمي ة لحاجياتھ دير البلدي وء تق س

  .يمكنھا اإلخالل بإعمال المنافسة

ة بالكم زة مقارن ات المنج ي الكمي ر ف ات التغيي ي
  .3/2015المبرمجة بالنسبة للصفقة عدد 

ة من خالل  .ستسعى البلدية إلى مزيد التحري والتدقيق في تحديد الحاجيات ات البلدي د حاجي غياب الدقة في تحدي
ات المبرمجة اء   الترفيع والتقليص في الكمي وإلغ
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   .البعض منھا

الص   رف وخ ر بالص دار األم ي إص أخير ف الت
وقتي دد  الكشف ال اب ع ق بالقسط  3للحس المتعل

  .من الصفقة 2عدد 

خلو تقرير تقييم العروض الخاص بالصفقة عدد  .سنحرص على تالفي مثل ھذه األخطاء
المتعلقة بأشغال جمع ورفع الفضالت  01/2016

الغ  ّدل المب ين مع ة ب ن مقارن ة م ة البلدي بالمنطق
ديرات اإلدارة  ين وتق ن العارض ة م المقّدم

ر والعرض األق داد تقري ا والتخلف عن إع ل ثمن
  .تقييم المنافسة

زّود  ة طلب من أي م ى البلدي رد عل م ي رغـم انقضاء مدة الضمان ل
ّدة  ن م ن اإلدارة م ذي يمّك ر ال دات األم ائي للمع ول النھ د القب قص

 .ضمان إضافية

ة  اط الثالث ائي لألقس ول النھ ن القب ف ع  التخل
دد  دات  03/2016للصفقة ع اء مع ة باقتن المتعلق
   .نظافة وطرقات

 


