تقرير حول ّ
الرقابة املالية ع ى بلدية جبنيانة
لتصرف سنة 2016
ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية
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أحدثت ّ
بلدية جبنيانة )فيما ي ي البلدية( بمقت ٔالامر عدد  106لسنة  1957املؤرخ ي 20
ّ
البلدية  480هك ويبلغ عدد سكا ا  7.190نسمة وتعد  3.100مسكنا
نوفم ﺮ  .1957وتمسح املنطقة
ّ
للسكان ّ
العام ّ
ّ
والسك لسنة  .2014وتتو ى تسي ﺮها نيابة خصوصية ّتمت تسمي ا
حسب التعداد
بمقت ٔالامر الحكومي عدد  229لسنة  2016املؤرخ ي  11جانفي .2016
وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات ي إطار برنامج التنمية الحضرية
والحوكمة املحلية بالنظر ي إعداد الحساب املا ي و ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  2016والتحقق
ّ
وشرعية تأدية نفقا ا.
من مدى قدر ا ع ى تعبئة املوارد املتاحة لها
وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة
املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية 1ؤالاعمال الرقابية امليدانية
املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص ا.
وقد ّ
تم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ى البلدية بتاريخ  09ديسم ﺮ  .2017ووردت ٕالاجابة ع ى

هذا التقرير بتاريخ  29ديسم ﺮ  2017و ي مضمنة بمكتب الضبط تحت عدد .2017/308
ويحوصل الجدول ّ
التا ي م ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة :2016
فواضل سنة 2015

مقابض العنوان ٔالاول

539.012,333

1.035.059,719

-

نفقات العنوان ٔالاول
987.503,719

2

ّ
مقابيض العنوان الثاني
986.203,271

نفقات العنوان الثاني
1.033.759,271

الفائض )(2-1

3

مقابيض خارج امل ّ
انية
619.260,286

بالدينار
جملة املقابيض )(1
3.179.535,609

نفقات خارج امل ّ
انية

جملة النفقات )(2

599.334,060

2.620.597,050

558.938,559

وأفضت املهمة الرقابية إ ى الوقوف ع ى جملة من النقائص تعلقت خاصة بتحصيل املوارد
وبانجاز النفقات و ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس ن تعبئة مواردها والتحكم
ٔالافضل ي نفقا ا.
 .Iإجراءات إعداد امل ّ
انية وختمها وتقديم الحساب املا ي لسنة 2016
ّ
لتصرف سنة  2016عمال بأحكام مجلة الجباية املحلية ومجلة
تم إعداد م انية بلدية جبنيانة
املحاسبة العمومية والقانون عدد  35لسنة  1975املؤرخ ي  14ماي  1975املتعلق بالقانون ٔالاساﺳ
مل انية الجماعات املحلية والقرار املش ﺮك لوزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ ي 31
ّ
ّ
البلدية وأمالكها.
 1تعلق الاستبيان أساسا بموارد
 2باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان ٔالاول والبالغة  56.063,685د.
 3باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان الثاني والبالغة  161.787,261د.
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مارس  2008املتعلق بضبط صيغة وتبويب م انيات الجماعات املحلية .وتم التداول ي شأن امل انية ي
إطار الجلسة ٕالادارية املنعقدة بتاريخ  19نوفم ﺮ  2015وذلك خالفا للفصل  13من القانون عدد 35
لسنة  1975املذكور أعالﻩ .وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل ا بتاريخ  18ديسم ﺮ .2015
كما تم ختم م انية سنة  2016والتداول ي شأن قرار غلقها خالل الدورة العادية امللتئمة
ّ
بتاريخ  02جوان  2017وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ  19جوان .2017
وتو ى أم ن املال الجهوي بتاريخ  04ماي  2017التأش ﺮ ع ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا
ّ
املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق ا لسجالتهّ .
للبلدية
وتم تقديم الحساب املا ي
والوثائق ّ
املدعمة له بتاريخ  05سبتم ﺮ  2017وهو ّ
مضمن بكتابة الغرفة تحت عدد  2017/128أي بعد
أجل  31جويلية من السنة املوالية للسنة ال ضبطت ي شأ ا الحسابات املنصوص عليه بالفصل
 11من ٔالامر عدد  218لسنة .4 1971
 .IIالرقابة ع ى املوارد
شمل فحص التصرف ي املوارد بعنوان ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى إنجازها.
أ -تحليل املوارد
بلغ مجموع موارد بلدية جبنيانة  2,021م.د ي سنة  ،2016م ا  1,035م.د موارد العنوان ٔالاول
ّ
و 986,203أ.د موارد العنوان الثاني .وبلغت املقابيض املنجزة خارج امل انية  619,260أ.د .وبلغ مؤشر
الاستقاللية املالية %67 5متجاوزا بذلك ّ
ّ
املعدل الوط الذي يساوي .%65
 .1موارد العنوان ٔالاول
بلغت موارد العنوان ّ
ّ
جبائية
ٔالاول سنة  2016ما جملته  1,035م.د م ا  703,619أ.د مداخيل
ّ
ّ
ّ
اعتياديةّ .
ّ
اعتيادية و 331,441أ.د مداخيل غ ﺮ ّ
الاعتيادية من املعاليم
الجبائية
وتتكون املداخيل
جبائية
ّ
ّ
املوظفة ع ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  378,063أ.د ) (%53,73ومن املداخيل املتأتية من إشغال
ّ
العمومية فيه بقيمة  235,847أ.د ) (%33,52ومن معاليم
امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق
املوجبات ّ
والرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة  89,709أ.د ).(%12,75
ّ
الصبغة ّ
املؤسسات ذات ّ
الص ّ
وتعت ﺮ املداخيل املتأتية من املعلوم ع ى
ناعية أو التجارّية أو
ّ
أهم مورد بالنسبة ّ
ّ
امل ّ
هنية ّ
الاعتيادية و%32,5
الجبائية
لبلدية جبنيانة حيث تمثل  %47,8من املداخيل
من موارد العنوان ّ
ٔالاول .وقد شهدت هذﻩ املداخيل انخفاضا من  368,366أ.د سنة  2015إ ى
 336,363أ.د سنة  2016نتيجة إحداث بلدية "العامرة" سنة  2015واستخالص جزء من مداخيل هذا
 4املؤرخ ي  29ماي  1971واملتعلق بس ﺮ دائرة املحاسبات.
 5جملة املوارد الذاتية  /جملة موارد العنوان ّ
ٔالاول.
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املعلوم لفائد ا.
ولﺌن ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  2016بعنوان املعاليم ع ى العقارات املبنية إ ى
 688,231أ.د واملعلوم ع ى ٔالا ا غ ﺮ املبنية إ ى  19,905أ.د ّ
ّ
املتأتية من هذﻩ املعاليم
فإن املداخيل
ر
ّ
لم ّ
تتعد ع ى التوا ي  27,685أ.د و 13,428أ.د أي بنسب استخالص لم تتجاوز ع ى التوا ي %4,02
و %67,46من مجموع املبالغ الواجب استخالصها.
ّ
وتوزعت املداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتيادية ب ن مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية بقيمة 27,249
ّ
أ.د ) (%8,22واملداخيل املالية الاعتيادية بقيمة  304,192أ.د ) (%91,78واملتأتية من املناب من املال
املش ﺮك للجماعات املحلية بنسبة .%87,38
 .2موارد العنوان الثاني
ت ّ
كونت موارد العنوان الثاني سنة  2016أساسا ن املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة
 733,677أ.د وبنسبة  %74,4وموارد الاق ﺮاض بقيمة  41,643أ.د وبنسبة  %4,2واملوارد املتأتية من
الاعتمادات املحالة بقيمة  170,883أ.د وبنسبة .%17,33
وقد شهدت موارد العنوان الثاني ارتفاعا من  515,240أ.د سنة  2015إ ى  986,203أ.د سنة
 2016ويعود ذلك باألساس إ ى ارتفاع قيمة منحة التجه من  68,754أ.د إ ى  591,486أ.د.
ّ
الرقابة ع ى تحصيل املوارد
ب-
ّ
أفضت الرقابة املنجزة ع ى تحصيل املوارد إ ى الوقوف ع ى جملة من ٕالاخالالت تعلقت بضبط
تقديرات امل انية وبإعداد جداول تحصيل املعاليم ع ى العقارات وتثقيلها وبمداخيل ٕالاشغال الوق
للطريق العام وبمداخيل ٔالامالك وبمتابعة س ﺮ الاستخالصات.
ّ
 .1تقييم ٕالانجازات مقارنة بالتقديرات
غم تحقيق نسبة  %95,51من تقديرات العنوان ٔالاول ّ
فإن التدقيق ي نسب ّ
تطور بقايا
ر
الاستخالص بعنوان ّ
كل من املعلوم ع ى العقارات املبنية ومداخيل ٔالامالك البلدية والبالغة ع ى التوا ي
 % 8,3و % 11,74ب ن سن  2015و 2016يعكس سوء تقدير البلدية لقدر ا ع ى تعبئة مواردها
بعنوان هذين الفصل ن.
ُ
ّ
البلدية إ ى إحكام تقدير مواردها وذلك عن طريق ٔالاخذ بع ن الاعتبار لبقايا الاستخالص
وتد ى

عند ضبط تقديرا ا للعنوان ٔالاول ضمانا لواقعية م اني ا.

 .2إعداد جداول تحصيل املعاليم ع ى العقارات وتثقيلها
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ال يتضمن الهيكل التنظيم لبلدية جبنيانة الذي يعود إ ى سنة  1993قسما يتو ى القيام
باملهام املتعلقة بجباية مواردها لذلك أوكلت هذﻩ املهام إ ى مصلحة النظافة واملحيط .وأفادت البلدية
أ ّ ا قد قامت بتنقيح هذا الهيكل خالل الدورة العادية الثانية لسنة  2017لتدارك هذا النقص.
ّ
يتعلق بتحي ن جداول تحصيل املعاليم ع ى العقارات ّأنه لم تقم البلدية ّ
بأي
وقد تب ّ ن فيما
عمليات ّ
إحصاء تكمي ي منذ ٕالاحصاء العشري  .2016-2007واقتصرت ّ
التحي ن خالل سنة  2015وما

قبلها ع ى إضافة فصول جديدة بمناسبة تقديم مطالب للربط بشبك املاء الصالح للشراب
والكهرباء .وقد استقر عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية والبالغ
ّ
 126فصال ب ن سن  2015و 2016مقابل تطور عدد الفصول
املضمنة بجدول تحصيل املعلوم ع ى
العقارات املبنية بنسبة لم تتجاوز .% 5
ّ
وخالفا ملقتضيات الفصل  19من مجلة الجباية املحلية ،ال تتو ى البلدية تطبيق الخطية
ّ
املتمثلة ي  25د ي صورة عدم قيام املطالب ن باملعلوم بالتصريح بعقارا م وهو ما ّأدى إ ى عدم قيامهم
ّ
بواجب التصريح املحمول عل م عمال بأحكام الفصل  14من مجلة الجباية املحلية.
وخالفا ألحكام منشور وزير الشؤون املحلية عدد  04لسنة  2016املؤرخ ي  11فيفري 2016
حول ضبط املتطلبات العامة إلنجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية وغ ﺮ املبنية الخاضعة للمعاليم
الراجعة للجماعات املحلية للف ﺮة  2026/2017الذي حدد آخر أجل إلعداد جداول التحصيل املنبثقة
عن عملية ٕالاحصاء ي ديسم ﺮ  2016لم تختم البلدية هذﻩ العملية ي ٓالاجال حيث تواصلت إ ى أكتوبر
.2017
ّ
شكل غياب شرطة بلدية باملنطقة وعدم استجابة الشرطة البلدية بساقية ّ
الدائر لجميع
وقد
ّ
ّ
توجهها إل ا بلدية جبنيانة للقيام باملعاينات بالنسق املطلوب عائقا أمام التصدي لظاهرة
املطالب ال
البناء الفوضوي ّ
خاصة منذ حذف سلك مراق ال ﺮاتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن الوط
ّ
والشرطة
الوطنية منذ سنة  .62012وقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة من قبل الفريق الرقابي
ملحكمة املحاسبات بتاريخ  21نوفم ﺮ  2017وجود ما ال ّ
يقل عن  40عقارا باملنطقة املحاذية لوادي
تم بناؤها بالكامل ودون تقديم مطالب ي رخص بناء وهو ما ّ
فوت ع ى البلدية مبالغ ّ
الشرودي ّ
هامة

بعنوان معلوم رخص البناء ومعلوم ٕالاشغال الوق للطريق العام بمناسبة إقامة حضائر بناء.
ّ
وخالفا ملقتضيات الفصل ّ
ّ
املحلية ،تمت عملية تثقيل
ٔالاول والفصل  30من مجلة الجباية
غﺮ ّ
ّ
املبنية لدى قابض املالية
املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا
جدو ي تحصيل املعلوم ع ى العقارات
بجبنيانة لسنة  2016قد ّتمت ع ى ّ
التوا ي بتاري ي  15سبتم ﺮ  2016و 06أكتوبر  2016أي بتأخ ﺮ بلغ
ع ى التوا ي  259و 280يوما.

ّ
 6عمال بمقتضيات ٔالامر عدد  518لسنة ّ 2012
املؤرخ ي  2جوان  2012واملتعلق بحذف سلك مراق ال ﺮاتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن
ّ
الوطنية.
الوط والشرطة
5

ّ
العام
 .3مداخيل ٕالاشغال الوق للطريق
ّ
العام عمال بأحكام
تندرج معاليم ٕالاشهار واحتالل املساح ضمن معاليم ٕالاشغال الوق للطريق
الفصل  85من مجلة الجباية املحلية.
ولﺌن ضبط القرار البلدي عدد  86لسنة  2003املؤرخ ي  30أكتوبر  2003تعريفة معلوم
ٕالاشهار بواسطة الالفتات واللوحات ٕالاشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر والعارضات
والالفتات املثبتة أو البارزة أو امل لة أو املعلقة بالطريق العام وع ى واجهات املحالت امل ّ
عدة للتجارة
والصناعة واملهن املختلفةّ ،7
فإن البلدية لم تحرص ع ى استخالص هذا املعلوم خالل الف ﺮة -2011
 .2016ولم تتجاوز جملة املقابيض املستخلصة ذا العنوان  150د سنة  .2016كما لم تتو ّل البلدية
ّ
إعداد جدول مراقبة للغرض إال سنة  2017بمقت القرار البلدي عدد  71لسنة  2016املؤرخ ي 07
ديسم ﺮ .2016
ّ
ولم تتو ّل البلدية ضبط شروط وصيغ ٕالاشغال الوق للطريق العام وتعريفته إال بمقت
قرارها عدد  71لسنة  2016املؤرخ ي  07ديسم ﺮ  .2016ولم ّ
ّ
يتضمن
يتم إعداد جدول مراقبة
ّ
أصحاب املقا ي واملطاعم ّ
والنصبات ّ
وكل شخص يتعاطى نشاطا ي إطار منشآت غ ﺮ قا ّرة إال بعنوان

سنة  .2017وقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة من قبل الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات بتاريخ 21
نوفم ﺮ  2017بالشارع الرئيﺴ وجود ما ال ّ
يقل عن  10أكشاك لم يتم تضمي ا بجدول املراقبة املذكور.
 .4مداخيل ٔالامالك

بلغت جملة املوارد املتأتية من ٔالامالك العقارية الخاصة للبلدية  27,248أ.د بعنوان سنة
ّ
ّ
املحالت ّ
املعدة لتعاطي نشاط تجاري %89
 2016مقابل  23,056أ.د سنة  .2015وتمثل مداخيل كراء
من جملة هذﻩ املوارد بقيمة  24,323أ.د.
ّ
وتراكمت بقايا الاستخالص بعنوان كراء املحالت التجارية لتبلغ  359,939أ.د ي مو ى سنة
 2016يعود  %89,52م ا لسنة  2015وما قبلها.
ّ
ّ
ويبلغ عدد عقود تسويغ املحالت البلدية ذات طابع تجاري  73عقدا حسب البيانات املتوفرة
ّ
بالبلدية ي ح ن تش ﺮ القائمة ال تمسكها القباضة املالية بجبنيانة إ ى إبرام  84عقدا إ ى مو ى سنة
 .2016ويعود هذا الاختالف إ ى عدم التنسيق ب ن ّ
كل من البلدية والقباضة عالوة ع ى ّ
تعرض هذﻩ
ّ
ٔالاخ ﺮة إ ى أعمال حرق و ب خالل سنة  2011ترتب ع ا تلف جميع الوثائق بما ي ذلك الجذاذات
اليدوية ملتابعة الديون بعنوان املعاليم ع ى العقارات ؤالاكرية.
ّ
تم تنقحيه وإتمامه ّ
 7وفقا ملقتضيات ٔالامر عدد  1428لسنة ّ 1998
املؤرخ ي  13جويلية  1998كما ّ
بالنصوص الالحقة خصوصا باألمر عدد 1346
لسنة ّ 2003
املؤرخ ي  16جوان .2003
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ولم تتو ّل البلدية تأم ن أمالكها ضد أخطار الحريق والسرقة واملسؤولية املدنية .وقد تب ن من
خالل املعاينة امليدانية املجراة من قبل محكمة املحاسبات بتاريخ  21نوفم ﺮ  2017بالسوق اليومي ّأن
 08محالت 8قد تم حرقها منذ سنة  .2011وقد ُق ّدرت الكلفة الجملية ألشغال ّ
التعهد وٕالاصالح الالزمة
بقيمة  17,250أ.د 9حسب تقرير الاختبار الصادر عن خب ﺮ ي البناء بتاريخ  20أوت  .2011ولم تتو ّل
ُ
البلدية إ ى تاريخ املعاينة القيام ذﻩ ٔالاشغال رغم توصيات التقرير املذكور .وتد ى البلدية إ ى الحرص
ّ
ع ى القيام ذﻩ ٔالاشغال بما يضمن تسويغ هذﻩ املحالت مستقبالّ .
وتعهدت البلدية بإعادة بناء املحالت
املذكورة ي إطار مشاريع بلدية م ﺮمجة للغرض.
كما لم ّ
يتم التنصيص صلب  31عقد كراء ع ى ال ﺮفيع ي مع ن الكراء السنوي بنسب تساوي
2
ّ
ّ
واملسوغ لفائدة جمعية منذ تاريخ 12
للمحل الذي يمسح  400م
 %5أو %10كما هو الشأن بالنسبة
جانفي  2016بمع ن كراء سنوي زهيد قدرﻩ  240د.
وف ّرطت البلدية ي ّ
حقها ي مراجعة معينات الكراء املنصوص عل ا بالقانون عدد  37لسنة
ّ
ّ
املسوغة بمعينات كراء سنوية زهيدة.
 101977حيث لم تتو ّل تحي ن عقود كراء العديد من محال ا
املحل الكائن بشارع الحبيب بورقيبة والذي ّ
ّ
تم تسويغه بتاريخ  14جويلية 1966
ُويذكر ي هذا السياق
واملحل الكائن بشارع الحبيب بورقيبة والذي ّ
ّ
تم تسويغه بتاريخ
مقابل مع ن كراء سنوي قدرﻩ  120د
 01جانفي  1980مقابل مع ن كراء سنوي قدرﻩ  360د .وأفادت البلدية ّأنه سوف ّ
يتم عقد جلسة
للنظر ي مراجعة معينات الكراء استنادا إ ى تقارير إختبار من طرف املصالح املختصة بوزارة أمالك
ّ
الدولة والشؤون العقارية.

وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  53بتاريخ  31أكتوبر  2000املتعلق بالتصرف ي العقارات
التابعة للجماعات املحلية قامت البلدية بتسويغ محال ا دون اللجوء إ ى املنافسة ّ
مما ّأدى إ ى وجود
تباين ب ن معينات كراء املحالت املتواجدة بالسوق البلدي رغم تطابق مساح ا حيث تراوح مع ن الكراء
ّ
السنوي لسبعة محالت تمسح جميعها  17,5م 2ب ن  100د و 500د .وأفادت البلدية أ ّ ا ستس ى
مستقبال إ ى اعتماد املزاد العل ال غ ﺮ عند تسويغ محال ا.
وعمال بمقتضيات املنشور املذكور أعالﻩ والقاضية بضرورة إجراء اختبار لجميع املحالت
ّ
املسوغة بناء ع ى ٔالاثمان املعمول ا باملنطقة وموقع العقار وصبغته العتمادها كمع ن افتتا ي عند
إجراء ّ
البتة أو كمع ن كراء دون ذلك و ي الحاالت ال ضبط ا النصوص ذات ّ
الصلة ،قامت البلدية
ّ
والشؤون ّ
بمراسلة ٕالادا ة الجهوية ألمالك ّ
العقارّية بصفاقس بتاريخ  10أكتوبر  2013قصد
الدولة
ر
 8دكان رقم  65شر ي يفتح ع ى ال ﺮطال املؤدي إ ى سوق ٔالاسماك و  07محالت مرقمة من  38إ ى  44كائنة بالسوق اليومي حسب تقرير الاختبار
الصادر عن الخب ﺮ ي البناء بتاريخ  20أوت .2011
 16,250 9أ.د كلفة هدم وإزالة الدكاك ن السبعة وإعادة بنا ا و 1أ.د ل ﺮميم وإصالح الدكان رقم .65
ّ
 10املتعلق بتنظيم العالقات ب ن املسوغ ن واملتسوغ ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أوالصنا ي أو املستعملة
ي الحرف.
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تحديد القيمة الكرائية الافتتاحية لعقارها الكائن بساحة  02مارس واملتمثل ي املقر القديم للبلدية
ّ
تمثل ّد ٕالادا ة املذكورة ي طلب البلدية ّ
بمدها
عن طريق ّبتة عمومية باإلشهار واملزاد العل  .وقد
ر
ر
بصفة ّ
تصرفها ي هذا العقار املقام ع ى قطعة أرض ترجع ملكي ا إ ى الدولة .وال يزال العقار املذكور
شاغرا إ ى تاريخ  23نوفم ﺮ  .2017وتعود أسباب هذا ّ
الرد إ ى الصبغة العقارية لألرا التابعة لبلدية
ّ
دولية تعرف
جبنيانة وال تتمثل ،باستثناء املقاسم التابعة للوكالة العقارية للسك  ،ي أرا
ّ
ُ
ب ـ"أرا سيال ن" أو "أرا عزيزة عثمانة" .وتد ى البلدية بالتعاون مع الوزارة املكلفة بأمالك الدولة
والشؤون العقارية إ ى ّ
الس ي إ ى تسوية الوضعية العقارية بكامل املنطقة البلدية .وأفادت البلدية ّأن
ّ
الوضعية العقارية باملنطقة البلدية تمثل إشكالية ك ﺮى ألها ي املنطقة وأنه سوف يتم مراسلة وزارة
أمالك الدولة والشؤون العقارية لإلسراع بتسوية هذﻩ الوضعية.
كما ال تمسك البلدية قائمة ي ّ
أهم املدين ن قصد متابعة إجراءات الاستخالص املتخذة ي

شأ م وتقييم ٕالاستخالصات املحققة بعنوا م بصفة دورية .كما ال تل م بتطبيق أحكام الفصل  5من
عقود التسويغ القاضية بضرورة فسخ العقد عند عدم خالص معينات الكراء ي ٓالاجال املتفق عل ا.
ّ
للمتلددين وال رفع قضايا استعجالية ي الخروج إن لم يدفع ع ى
ولم تتو ّل البلدية إرسال تنابيه إدارية
مما ّ
الرغم ّ
تخوله لها قانونا أحكام الفصل  13من عقود التسويغ ال تنص ع ى إمكانية إخراج
املتسوغ بمقت حكم استعجا ي .وقد أفادت البلدية ّأن عدم رفع قضايا ي الخروج لعدم الخالص
ّ
ّ
وأنه قد ّ
تم
ضد املتلددين عن دفع معينات الكراء ُيعزى إ ى الظروف ٕالاستثنائية ال عاش ا البالد.
ّ
ّ
للمتسوغ ن الذين تتخلد بذم م ديون
وسيتم الحرص ع ى رفع قضايا ي
مؤخرا توجيه تنابيه كتابية
الخروج ّ
ضدهم ي صورة عدم الخالص.
 .5متابعة استخالص املعاليم ع ى العقارات
لم تتم محاوالت الاستخالص الج ﺮي للمبالغ املثقلة بعنوان املعاليم ع ى العقارات خالل الف ﺮة
 .2016-2010وقد بررت القباضة املالية بجبنيانة ذلك بالنقص ي املوارد البشرية حيث يتوفر لد ا
عدل خزينة واحد إ ى مو ى سنة 2016

ومن شأن عدم اتخاذ القباضة املالية إلجراءات التتبع بخصوص الديون البلدية ي ٕالابان أن
ّ
تتبع استخالص هذﻩ املبالغ ّ
يؤدي إ ى سقوط ّ
حق ّ
بالتقادم طبقا ملقتضيات الفصل  36من مجلة
ّ
العمومية وللفصل  40من القانون عدد  7لسنة ّ 2011
ّ
املحاسبة
املؤرخ ي  30ديسم ﺮ  2011واملتعلق
بقانون املالية لسنة  2012حول تعليق آجال التقادم ي ّ
مادة استخالص الديون الراجعة للهيئات
ّ
ّ
العمومية.
العمومية الخاضعة ألحكام مجلة املحاسبة
ّ
خاصة مع تكليف القباضة املالية
وتدعو محكمة املحاسبات إ ى إحداث قباضة بلدية بجبنيانة
ّ
بالتصرف املحاس لبلدي ْ "العامرة" و"حزق اللوزة" منذ سنة .2016
بجبنيانة
8

وينص الفصل  5من القانون عدد  81لسنة  1973املؤرخ ي  31ديسم ﺮ  1973املتعلق بإصدار
مجلة املحاسبة العمومية ع ى أنه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات مفصلة ي
ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها ي مو ى السنة من طرف املحاسب ن .وقد تب ّ ن عدم إرفاق الحساب
املا ي لسنة  2016بالقائمات التفصيلية لبقايا ٕالاستخالص للمعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى
ّ
البلدية والقباضة ّ
املالية إ ى الحرص ع ى إعداد قائمة
ٔالارا غ ﺮ املبنية .وتدعو محكمة املحاسبات
ّ
تفصيلية لبقايا الاستخالص ّ
ومدها ا وع ى استخالص ما تخلد ّ
بذمة املطالب ن باملعاليم ع ى العقارات.
ّ -III
الرقابة ع ى النفقات
الرقابة ع ى النفقات بعنوان ا ٔالاةل والثاني تحليلها ّ
شملت ّ
والرقابة ع ى إنجازها.
أ -تحليل النفقات
بلغت نفقات ّ
بلدية جبنيانة دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  1,576م.د سنة
 2016م ا  931,440أ.د نفقات العنوان ّ
ٔالاول و 644,770أ.د نفقات العنوان الثاني .كما بلغت
العمليات املنجزة خارج امل انية  599,334أ.د.
 .1نفقات العنوان ّ
ٔالاول
بلغت نفقات التأج ﺮ العمومي  %66,60من جملة نفقات العنوان ّ
ٔالاول سنة  2016و %60من
مواردﻩ .ويعت ﺮ هامش التصرف ي نفقات العنوان ٔالاول 11متوسطا بنسبة .%33,40
ّ
كما مثلت نفقات وسائل املصالح  %25,84من نفقات العنوان ٔالاول سنة  2016مقابل % 23,5
سنة  2015ي ح ن لم تتجاوز نفقات التدخل العمومي  %7,54من هذﻩ النفقات .وقد بلغت نسبة
اس الك الاعتمادات  %89,89سنة  .2016وقد أساءت البلدية تقدير الاعتمادات املخصصة لوسائل
املصالح حيث بلغت قيمة الاعتمادات غ ﺮ املس لكة  46,949أ.د أي بنسبة  %16,32من جملة املبالغ
املرصودة.
 .2نفقات العنوان الثاني
ّ
بلغت نفقات العنوان الثاني  644,770أ.د 12خالل سنة  2016وتنقسم إ ى نفقات التنمية
املمولة من الاستثمارات املباشرة للبلدية بنسبة  %81,9و نفقات تسديد أصل الدين بنسبة %16,69
ومن ّ
ّ
املسددة من الاعتمادات املحالة بنسبة .%1,41
النفقات
ولم تتجاوز نسبة اس الك الاعتمادات  %62,37نتيجة عدم اس الك مبلغ  227,201أ.د من
) -1] 11كتلة ٔالاجور( /نفقات العنوان ّ
ٔالاول[.
 12باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  170,883أ.د.
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ّ
مخصصة إلحداث وتوسعة البنايات ٕالادارية
الاعتمادات املخصصة لالستثمار املباشر م ا  29,028أ.د
و 102,597أ.د للتطه ﺮ و 69,110أ.د لبناء و يئة املنشآت ذات الصبغة الاقتصادية.
ّ
املخصصة إلحداث وتوسعة
وأفادت البلدية بخصوص ضعف نسبة اس الك الاعتمادات
البنايات ٕالادارية أ ّ ا قد قامت بأشغال دهن وتبييض مقر البلدية بمبلغ قيمته  21,131أ.د لم ّ
يتم
صرفها نظرا لعدم تسوية املقاول لوضعيته الجبائيةّ .أما بالنسبة لعدم اس الك جملة الاعتمادات
ّ
املخصصة لبناء و يئة املنشآت ذات الصبغة الاقتصادية واملتمثلة ي  69,110أ.د فقد أفادت البلدية
ّ
تتعلق بمشروع إحداث سوق ّ
الدواب الذي ّ
تم إلغاؤﻩ من طرف النيابة الخصوصية.
ّأن هذﻩ ٔالاشغال
بّ -
الرقابة ع ى إنجاز النفقات
ّ
قامت البلدية بإصدار أذون ّ
تزود ع ى سبيل التسوية ي ما ال يقل عن تسع حاالت كما تدل
ع ى ذلك أسبقية تواريخ الفوات ﺮ لتواريخ هذﻩ ٔالاذون وذلك ع ى غرار إذن ال ّود عدد  76املتعلق
ّ
بصيانة امللعب البلدي والذي تم إصدارﻩ بتاريخ  13أكتوبر  2016ي ح ن ّأن الفاتورة املتعلقة به
مؤرخة ي  06سبتم ﺮ .2016
كما لم تحرص البلدية ع ى وجود التنصيص ع ى الرقم املنجم للسيارة موضوع الصيانة
ّ
املتعلقة ذﻩ النفقة ي فوات ﺮ بلغ عددها  13فاتورة بقيمة ّ .....
مما يحول دون التثبت من
بالفاتورة
اح ﺮام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل ا بالفصل  41من مجلة املحاسبة العمومية وذلك ع ى غرار
الفاتورة عدد  115379بتاريخ  03ماي  2016وبقيمة  1,792أ.د والفاتورة عدد  2016/521بتاريخ 06
ديسم ﺮ  2016وبقيمة  3,454أ.د.
ّ
لم تو ي البلدية ٔالاهمية الكافية ملسك ّ
امللفات املتعلقة بالصفقات والاستشارات امل ﺮمة من
قبلها .وقد أث ﺮ هذا ٕالاخالل من قبل محكمة املحاسبات بتقريرها حول الرقابة املالية لبلدية جبنيانة
ّ
لتصرف سنة  .2015وحال تصرف البلدية ع ى هذا النحو دون التدقيق ي بيانات بعض الاستشارات
والصفقات.
ّ
تسربت بعض ٔالاخطاء إ ى كراسات الشروط ٕالادارية الخاصة لبعض الصفقات
كما
ّ
والاستشا ات ع ى غرار الاستشا ة عدد  2015/01املتعلقة باقتناء ّ
معدات نظافة وطرقات ّ
مما ّأدى إ ى
ر
ر
ّ
التمديد ي التاريخ ٔالاق لقبول العروض املتعلقة ا بعشرة ّأيام من  18إ ى  28ماي  .2015وعالوة
ّ
الخاصة للصفقة عدد  2015/2املتعلقة بتعبيد الطرقات
ع ى ذلك ،اعتمدت كراس الشروط ٕالادارية
ّ
)برنامج  (2012ي فصلها  44ع ى ٔالامر عدد  623لسنة ّ 2011
املؤرخ ي  23ماي  2011املتعلق بأحكام
الصفقات العمومية عوضا عن ٔالامر عدد  1039لسنة ّ 2014
ّ
خاصة لتنظيم ّ
املؤرخ ي  13مارس 2014
ّ
املتعلق بتنظيم ّ
الصفقات العمومية.
ولم تحكم البلدية تحديد حاجيا ا حيث ّ
تم تغي ﺮ ّ
كميات جميع الفصول املضمنة بجدول
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ّ
ٔالاسعار التقديري املتعلق بصفقة تعبيد الطرقات املذكورة أعالﻩ دون استثناء سواء كان ذلك بالزيادة
أو بالنقصان دون أن يؤثر هذا التغي ﺮ ع ى الكلفة الجملية للمشروع.
ّ
ولم تتحكم البلدية ي آجال إبرام وتنفيذ الصفقات والاستشارات حيث أ ا تولت تبليغ
الصفقة عدد  2015/01بعد انقضاء مدة صلوحية العروض بثالثة أشهر .و ي نفس السياق أذنت
بانطالق أشغال التعبيد ي إطار الصفقة عدد  2015/2بتاريخ  20جانفي  2016ي ح ن تمت املصادقة
عل ا بتاريخ  23سبتم ﺮ  .2014كما استلمت البلدية أشغال هذﻩ الصفقة وقتيا بتاريخ  1أوت 2016
و ائيا بتاريخ  27سبتم ﺮ  2017ي ح ن أ ا ان ت منذ تاريخ  20جوان .2016
ُ
وتد ى البلدية إ ى إيالء ٔالاهمية الكافية عند إعداد ملفات طلبات العروض وإ ى مزيد التحكم
ي ٓالاجال ضمانا إلنجاز طل ا العمومي ي ٓالاجال وحفاظا ع ى مصداقي ا تجاﻩ املتعامل ن معها.
 -IVخالصة الرقابة
ُّ
ّ
استنادا إ ى التحاليل ّ
املالية ونتائج أعمال ّ
الرقابة املبينة أعالﻩ و ي حدود ما سلطت عليه من
عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية  2016وباستثناء بقايا الاستخالصات ،يمكن
التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ ا أن ّ
تمس
بصحة البيانات املضمنة به.
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إجابة البلدبة
 -Iاﻟﻤﻮارد :
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻘﺪ

اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺗﻄﻮر ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ و ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ
 2015و  2016ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ
اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﺴﻖ
اﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻜﻞ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻣﻼك وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻗﺪ ﰎ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮض ،وﺳﻮف ﺗﺘﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ
اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﺒﻨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺬي -
ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻨﺔ  1993ﻫﻴﻜﻼ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺒﺎﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺬي
ﻣﻮاردﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ أوﻛﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﻴﻜﻼ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﻼص .
واﶈﻴﻂ .
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
-

واﶈﻴﻂ ﲟﻬﻤﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﳌﻮارد ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أوﻛﻠﺖ إﱃ
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺰﻧﺎﰐ ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺪاد اﻷزﻣﺔ
واﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺸﺮي وذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﻘﺺ ﰲ ﻋﺪد اﻷﻋﻮان
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .

ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺸﺮي
 2016/2007ﺑﺄي إﺣﺼﺎء ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﻐﺮض وإﻗﺘﺼﺮت
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻴﲔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2015وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﻓﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﺨﻼص ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ أذون وﻗﺘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-

ﰎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺸﺮي اﳊﺎﱄ ﺗﺪارك
اﻟﻨﻘﺺ ﰲ أزﻣﺔ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ إﻋﺪاد زﻣﺎم
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ، 2017وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻋﺪاد
أزﻣﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ .

ﻻ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 25دﻳﻨﺎر -
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ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﲡﻨﺒﺎ ﻷي

ﰲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﻘﺎرا ﻢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ زاﻟﺖ
وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﶈﻤﻮل ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ دﻋﻮة اﳌﺘﺴﺎﻛﻨﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  14ﻣﻦ ﳎﻠﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﰲ اﻹﺑﺎن .
ﰎ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد أزﻣﺔ  2018وﺳﻮف
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻌﺸﺮي  2026/2017ﻓﺈن -
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺼﺪد إﺳﺘﻜﻤﺎل إﻋﺪاد ﺟﺪاول اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وذﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم . 2018/1/2
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﺸﻮر وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪد  4ﻟﺴﻨﺔ
 2016اﳌﺆرخ ﰲ  2016/02/11ﺣﻮل ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﳒﺎز اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ وﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻔﱰة .2026/2017
ﻳﺸﻜﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﻋﺪم
إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﱵ
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﻖ
اﳌﻄﻠﻮب ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي وﻗﺪ
أﺛﺒﺘﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﺎﰊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2017/11/21وﺟﻮد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  40ﻋﻘﺎرا ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻮادي اﻟﺸﺮودي ﰎ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون رﺧﺺ
ﺑﻨﺎء ﳑﺎ ﻓﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮم رﺧﺺ
اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻌﻠﻮم اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻀﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﺎء .

ﻏﻴﺎب اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي رﻏﻢ اﺠﻤﻟﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮة اﳌﺘﺴﺎﻛﻨﲔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ
ﻣﻠﻔﺎت رﺧﺺ ﺑﻨﺎء وإﺷﱰاط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺺ ﺑﻨﺎء
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﰲ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ
ﻟﻠﺸﺮاب واﻟﻨﻮر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .

ﲞﺼﻮص ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﱂ ﲢﺮص
ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲞﺼﻮص
ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻮم وإﺻﺪار ﻗﺮارات ﺑﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻐﺮض
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻸﻣﺮﻳﻦ ﻋﺪد 1186ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﺎي
 2007اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﻌﻠﻮم ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ وﻋﺪد  1187ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻣﺎي  2007اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻌﻠﻮم ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ

ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﺪد
و 396ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2017/3/28واﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﲣﺎذ ﻗﺮارات ﰲ
اﻟﻐﺮض ﰲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل .
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ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻌﺪة ﻟﻨﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﲡﺎري أو
ﻣﻬﲏ .
ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﻔﺼﻞ  30ﻣﻦ
ﳎﻠﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻠﺬان ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﳒﺎز
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﲔ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺜﻘﻴﻞ ﺟﺪوﱄ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ
واﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﲑ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2016ﲤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2016/09/15
و 2016/10/06أي ﺑﺘﺄﺧﲑ ﺑﻠﻎ  259و 280ﻳﻮﻣﺎ رﻏﻢ
إرﺳﺎﳍﺎ إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﳌﺎل اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
. 2016/2/15

ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﲑ ﺣﺼﻞ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﱀ أﻣﺎﻧﺔ اﳌﺎل
اﳉﻬﻮﻳﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أرﺳﻠﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2016/2/15وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺪارك ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ أزﻣﺔ  2018ﻳﻮم . 2018/1/2

ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ
ﻋﺪم ﺣﺮص اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻠﻮم -
اﻹﺷﻬﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2016/2011ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﲨﻠﺔ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد  ،وﻗﺪ ﰎ ﺗﺪارك ذﻟﻚ وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ
اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 150=2016دﻳﻨﺎر اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﰲ إﻋﺪاد زﻣﺎم ﻣﻌﻠﻮم
اﻹﺷﻬﺎر وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﻼص اﳌﻌﻠﻮم
اﳌﺬﻛﻮر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ . 2018
ﱂ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺿﺒﻂ ﺷﺮوط وﺻﻴﻎ اﻹﺷﻐﺎل
اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ إﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﺪد 71
اﳌﺆرخ ﰲ  2016/12/7وﱂ ﺗﺘﻮﱃ إﻋﺪاد ﺟﺪول ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻨﺼﺒﺎت إﻻ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  ، 2017وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﺠﻤﻟﺮاة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻗﺎﰊ ﺑﺎﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10اﻛﺸﺎك
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت ﻏﲑ اﻟﻘﺎرة ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ
دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ودون ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﲟﺴﺎﻋﻲ ﻹﺳﺘﺨﻼص اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ .

ﰎ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﳋﻠﻞ  ،ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﰲ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ وﻗﺘﻴﺎ
ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﰒ اﻟﺸﺮوع ﰲ إﺳﺘﺨﻼص اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻧﺴﻖ اﻹﺳﺘﺨﻼص ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .

ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن اﳌﺴﻠﺦ -
اﻟﺒﻠﺪي وﻋﺪد  8ﳏﻼت ﰎ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺳﻨﺔ  2011وﻗﺪرت
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ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ اﶈﻼت اﳌﺬﻛﻮرة

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑـ 22.250.000ﺣﺴﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﱪﳎﺔ ﻟﻠﻐﺮض .
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺧﺒﲑ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆرخ ﰲ
 2011/8/20وﱂ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺬﻩ
اﻷﺷﻐﺎل رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺬﻛﻮر .
ﰎ دﻋﻮة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ -
ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﻮﻏﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ اﳌﱪﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳌﱪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ  73إﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء .
ﻋﻘﺪا ﰲ ﺣﲔ أن ﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﲤﺴﻜﻪ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻲ  84ﻋﻘﺪا إﱃ ﺣﺪ ﻣﻮﰱ . 2016
ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﳏﻼ ﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ
ﻳﻔﻮق  30ﺳﻨﺔ ﲟﻌﻴﻨﺎت ﻛﺮاء زﻫﻴﺪة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار :
أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس –ﳏﻤﻮد اﻟﻐﻼم – إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺮﰊ – ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﺎﱂ زﺑﺎرة – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﻏﺰﻳﻞ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
)ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ( – اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻌﻤﺎن – ﺳﺎﳌﺔ اﳌﻨﺼﺮ .

ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﶈﻼت اﻟﱵ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﳔﻔﺎض ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﻓﻴﻌﻬﺎ .

أدى ﻋﺪم إﺟﺮاء ﺑﺘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ إﱃ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﻌﻴﻨﺎت ﻛﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﶈﻼت ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺒﻠﺪي رﻏﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار  :رﺷﻴﺪة ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺼﺎﳊﻲ .ﳏﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﻦ
ﻣﻔﺘﺎح – اﳊﺴﲔ ﺑﻦ وﻧﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻌﺔ – ﲨﻴﻠﺔ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻌﻠﻲ – ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﻳﻜﺔ – ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
اﳌﻘﻄﻮف اﻟﻮج .

ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺪارك ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﲟﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﶈﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺸﺎ ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﶈﻼت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﶈﻼت ﲟﻌﻴﻨﺎت
ﻛﺮاء ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳌﺮدودﻳﺘﻬﺎ

ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﻛﺮاء ﻗﺪﳝﺔ
ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ﳌﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ -
ﰲ ﻣﻌﲔ اﻟﻜﺮاء ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﶈﻠﲔ اﳌﺴﻮﻏﲔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ .
واﳌﺴﺘﻐﻠﲔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮس وﻃﲏ .
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳏﻼ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺪرﺳﻲ ﲟﻌﲔ -
ﻛﺮاء ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  240 :دﻳﻨﺎر ودون اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ اﻟﻜﺮاء وﻋﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
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واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ .

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﲔ اﻟﻜﺮاء .

ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻗﺪ ﰎ
ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﳏﻼ ﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء -
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺰاد اﻟﻌﻠﲏ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎ ﳌﺒﺪأ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﳋﻠﻞ  ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻋﺘﻤﺎد اﳌﺰاد
اﻟﻌﻠﲏ ﻻ ﻏﲑ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﶈﻼت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .
ﺳﺒﻖ وأن ﰎ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻫﺬا اﶈﻞ ﻷﺣﺪ اﳋﻮاص
ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺴﺎﺣﺔ  02ﻣﺎرس ﲜﺒﻨﻴﺎﻧﺔ -
واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﱘ ﺷﺎﻏﺮا ﳑﺎ ﻓﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﻮﻳﻐﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻛﻤﻘﺮ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮس اﻟﻮﻃﲏ  ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﰎ ﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﻮارد ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺮاﺋﻪ .
اﳌﻘﺮ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻘﺮ .
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲤﺜﻞ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون -
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺸﻜﻼ ﻛﺒﲑا ﻷﻫﺎﱄ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻠﺔ وزارة
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻺﺳﺮاع ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
.
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻ ﲤﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ أﻫﻢ اﳌﺪﻳﻨﲔ ﻗﺼﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاءات اﻹﺳﺘﺨﻼص اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺷﺄ ﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ – ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﻮد اﳌﺘﺴﻮﻏﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﲞﻼص اﻟﺪﻳﻮن
اﳌﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺘﻜﻢ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  5ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ .

ﰎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﰎ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﰲ اﳌﺘﺴﻮﻏﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺨﻠﺪ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ دﻳﻮن وﰎ
ﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﻢ ﳋﻼص اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺨﻠﺪة وﰲ ﺻﻮرة ﻋﺪم
اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﳋﺮوج ﻟﻌﺪم اﳋﻼص .

ﱂ ﻳﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺎﺑﻴﻪ إدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﺪدﻳﻦ ﰲ -
دﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء وﻟﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺮوج ﰲ ﰲ اﳋﺮوج ﺿﺪ اﳌﺘﻠﺪدﻳﻦ ﰲ دﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء ﻧﻈﺮا
اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻔﺼﻞ  13ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد .
وﻗﺪ ﰎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺎﺑﻴﻪ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺧﺮاج اﳌﺘﺴﻮغ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ -
إﺳﺘﻌﺠﺎﱄ .
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﻮﻏﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺨﻠﺪ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ دﻳﻮن وﰲ
ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻹﻣﺘﺜﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ اﳋﺮوج
ﻟﻌﺪم اﳋﻼص .
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-

 -IIاﻟﻨﻔﻘﺎت :

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎءات اﻹدارﻳﺔ ﻗﺪر ﻣﺒﻠﻎ
ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﻬﻼك اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺮﲰﺔ -
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺮار )اﻟﺒﻨﺎءات اﻹدارﻳﺔ – اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺮﺻﻮدة ﺑـ  64.061أﻟﻒ د ﰎ إﺳﺘﻬﻼك
– ﺑﻨﺎء و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (.
 35.033أﻟﻒ د وﻗﺪرت اﻟﻔﻮاﺿﻞ ﺑـ 29.028أﻟﻒ د أي
ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺳﺘﻬﻼك ﺑـ %54.7ﻋﻠﻤﺎ وأﻧﻪ ﰎ إﳒﺎز أﺷﻐﺎل
دﻫﻦ وﺗﺒﻴﻴﺾ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺒﻠﻎ  21.131أﻟﻒ د وﱂ
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼص اﳌﻘﺎول ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن وﺿﻌﻴﺘﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﻮاة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺮوع ﺑﻨﺎء و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت ذات
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺸﺮوع إﺣﺪاث ﺳﻮق
دواب ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﳌﱪﳎﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﰎ
إﻟﻐﺎء اﳌﺸﺮوغ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.
ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة وﺳﻮف ﻳﺘﻢ
إﺻﺪار أذون ﺗﺰود ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺪل -
ﺗﻼﰲ ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﰎ دﻋﻮة اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ إﱃ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻔﻮاﺗﲑ ﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻷذون.
ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻫﺬا اﳋﻠﻞ.
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻔﻮاﺗﲑ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﺜﺒﺖ
ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ .

ﰎ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ

ﰎ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ
ﺗﺴﺮب أﺧﻄﺎء إﱃ ﻛﺮاﺳﺎت ﺷﺮوط ﺑﻌﺾ -
اﻹﺳﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد 2015/1اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﺑـ 10أﻳﺎم ﻧﻈﺮا ﳊﺼﻮل ﺗﻐﻴﲑ ﰲ
ﺑﺈﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻃﺮﻗﺎت ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎء اﳌﻌﺪات اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺤﺴﲔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﺑـ  10أﻳﺎم  .اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻴﺎت ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ
اﺠﻤﻟﺎل اﳌﺬﻛﻮر ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻔﻨﻴﲔ ﰲ ﻫﺬا
اﳌﻴﺪان.
-

ﱂ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ آﺟﺎل وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ -
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ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﺄﺧﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ إﺳﻨﺎد

اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺬﻛﻮرة ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻟﺌﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  5ﻣﻦ
ﺷﺮوط اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﱰﺷﺢ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﳌﺪة  60ﻳﻮﻣﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ
اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 28ﻣﺎي 2015
ﻓﻘﺪ أﺳﻨﺪت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2015/10/28أي ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﶈﺪدة ﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .

اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض )ﺣﻴﺚ ورد
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2015/08/10وﺗﺄﺷﲑة ﻣﺮاﻗﺐ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2015/09/23وﻗﺪ ﰎ ﲤﻜﲔ اﳌﺰود ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻮم
 2015/09/29أي ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺷﲑة ﻣﺮاﻗﺐ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺑـ 6أﻳﺎم
.

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺰود ﻣﺘﻮﻓﺮة ﲟﻠﻒ اﻹﺳﺘﺸﺎرة وﻗﺪ ﰎ
ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب وﺛﻴﻘﺔ إذن اﻟﺘﺰود أو إذن اﳌﺼﻠﺤﺔ -
ﻛﻤﺎ ورد ﺑﻜﺮاس ﺷﺮوط اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲤﻜﲔ اﳌﺰود ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ . 2015/10/28
اﻟﺮﻗﺎﰊ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻋﺪد 2015/2اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺪ
اﻟﻄﺮﻗﺎت )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  (2012ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2014/9/23ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﺪر
اﻹذن اﻹداري ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﰲ اﻹﳒﺎز إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
. 2016/1/20

ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2014/09/23ﻏﲑ أﻧﻪ ﰎ ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎول اﻟﺬي
ﻓﺎز ﺎ وﰎ إﻋﺎدة ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض وﺣﺪد ﻳﻮم
 2015/09/22آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض وﺗﺴﻠﻢ اﳌﻘﺎول
اﻹذن اﻹداري ﻳﻮم  20ﺟﺎﻧﻔﻲ . 2016

ﺣﺼﻞ ﺗﺄﺧﲑ ﰲ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﻟﻸﺷﻐﺎل
إﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ -
 2016/8/1رﻏﻢ أ ﺎ إﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2016/8/20وﱂ ﺗﺘﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﻘﺎول ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺷﻐﺎل ﺣﻴﺚ ﰎ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﺳﺘﻼم
اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ . 2017/9/27
اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﻜﺎم ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﺎ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﻤﻴﺎت ﲨﻴﻊ
اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻀﻤﻨﺔ ﲜﺪول اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي دون إﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن دون أن ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .
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ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻌﺾ
اﻷ ﺞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱪﳎﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ
رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2012وﰎ ﺑﺮﳎﺔ
ﻴﺌﺔ أ ﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ ﻛﻤﻴﺎت
اﻷﺷﻐﺎل.

