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ي البلدية(أحدثت بلدّية جبنيانة  ي  1957لسنة  106بمقت ٔالامر عدد  )فيما ي  20املؤرخ 
ر  ا  هك 480وتمسح املنطقة البلدّية . 1957نوفم مسكنا  3.100نسمة وتعد  7.190ويبلغ عدد سكا

ا . 2014حسب التعداد العاّم للّسكان والّسك لسنة  رها نيابة خصوصية تّمت تسمي ى تسي وتتوّ
ي  2016لسنة  229بمقت ٔالامر الحكومي عدد    .  2016جانفي  11املؤرخ 

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

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

ي ومستندات الص رف املودعة لدى كتابة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  1فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية املحكمة

ا    .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية بتاريخ  ر  09وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ى  .2017ديسم ووردت ٕالاجابة ع
ر  29هذا التقرير بتاريخ  ي مضمنة بمكتب الضبط تحت عدد  2017ديسم   . 308/2017و

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

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

539.012,333 1.035.059,719 986.203,271 619.260,286 3.179.535,609 
انّية  3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  987.503,719 1.033.759,271 599.334,060 2.620.597,050 

 558.938,559 )2- 1(الفائض  
  

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

ا ي نفقا   .ٔالافضل 

I.  انّية ي لسنة  وتقديم الحسابوختمها إجراءات إعداد امل   2016املا

انية بلدية جبنيانة لتصّرف سنة  عمال بأحكام مجلة الجباية املحلية ومجلة  2016تم إعداد م
ي  1975لسنة  35املحاسبة العمومية والقانون عدد  املتعلق بالقانون ٔالاساس  1975ماي  14املؤرخ 

انية الجماعات املحلية  ركمل ي ير الداخلية والتلوز  والقرار املش  31نمية املحلية ووزير املالية املؤرخ 

                                                            
  .وأمالكهابموارد البلدّية أساسا تعّلق الاستبيان  1

  .د 56.063,685باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان ٔالاول والبالغة   2
  .د 161.787,261باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان الثاني والبالغة   3



3 
 

انيات الجماعات املحلية 2008مارس  ي . املتعلق بضبط صيغة وتبويب م انية  ي شأن امل وتم التداول 
ر  19إطار الجلسة ٕالادارية املنعقدة بتاريخ   35من القانون عدد  13وذلك خالفا للفصل  2015نوفم

ا بتاريخ وتولت س. املذكور أعاله 1975لسنة  ر  18لطة ٕالاشراف املصادقة عل   .2015ديسم

انية سنة  ي شأن قرار غلقها خالل الدورة العادية امللتئمة 2016كما تم ختم م  والتداول 
 .2017جوان  19وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ  2017جوان  02بتاريخ 

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017ماي  04وتو ر ع التأش
ا لسجالته ي للبلدّية . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

ر  05مة له بتاريخ والوثائق املدعّ   بعدأي  128/2017وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد  2017سبتم
ا الحسابات املنصوص عليه بالفصل جويلية من السنة املوالي 31أجل  ي شأ ة للسنة ال ضبطت 

  .4 1971لسنة  218من ٔالامر عدد  11

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

 تحليل املوارد  - أ

ا  ،2016سنة  يد .م 2,021 بلغ مجموع موارد بلدية جبنيانة  موارد العنوان ٔالاول د .م 1,035م
انية وبلغت . موارد العنوان الثانيد .أ 986,203و مؤّشر وبلغ  .د.أ 619,260املقابيض املنجزة خارج امل

  . %65 يساوي الذي وط متجاوزا بذلك املعّدل ال% 67 5املالية الاستقاللّية

 موارد العنوان ٔالاول  .1

ا .م 1,035 ما جملته 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول سنة  مداخيل جبائّية د .أ 703,619د م
ر مداخيل د .أ 331,441و اعتيادّية وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم . جبائّية اعتيادّيةغ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة ومن املداخيل املتأّتية من إشغال %) 53,73(د .أ 378,063 املوّظفة ع
ومن معاليم %) 33,52(د .أ 235,847 العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمةامللك 

  %).12,75(د .أ 89,709 املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة

ر و  ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّية أو  تعت املداخيل املتأتية من املعلوم ع
% 32,5من املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و% 47,8 تمثلهنّية أهّم مورد بالنسبة لبلدّية جبنيانة حيث امل

ى  2015د سنة .أ 368,366وقد شهدت هذه املداخيل انخفاضا من . من موارد العنوان ٔالاّول  إ
واستخالص جزء من مداخيل هذا  2015 سنة "العامرة"بلدية  إحداثنتيجة  2016د سنة .أ 336,363

                                                            
ي   4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ    .واملتعلق بس
  .موارد العنوان ٔالاّول  جملة/ جملة املوارد الذاتية   5
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ا    .املعلوم لفائد

ى العقارات 2016ولئن ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  ى املبنية بعنوان املعاليم ع  إ
ى ٔالارا د .أ 688,231 ى واملعلوم ع ر املبنية إ فإّن املداخيل املتأتّية من هذه املعاليم د .أ 19,905غ

ي ى التوا ي د .أ 13,428ود .أ 27,685 لم تتعّد ع ى الّتوا % 4,02أي بنسب استخالص لم تتجاوز ع
  .من مجموع املبالغ الواجب استخالصها% 67,46و

ر الجبائية الاعتياديةتوّزعت و  ن مداخيل املداخيل غ  27,249بقيمة  أمالك البلدية الاعتيادية ب
املتأّتية من املناب من املال و  )%91,78(د .أ 304,192بقيمة  واملداخيل املالية الاعتيادية) %8,22(د .أ

رك للجماعات املحلية   .%87,38بنسبة  املش

  موارد العنوان الثاني .2

الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة املوارد  نأساسا  2016سنة  موارد العنوان الثانيكّونت ت
راض %74,4د وبنسبة .أ 733,677 ملوارد املتأتية من او % 4,2د وبنسبة .أ 41,643بقيمة  وموارد الاق

  . %17,33د وبنسبة .أ 170,883بقيمة  الاعتمادات املحالة

ى  2015د سنة .أ 515,240وقد شهدت موارد العنوان الثاني ارتفاعا من  د سنة .أ 986,203إ
ى ارتفاع قيمة منحة التجه   2016 ى.أ 68,754 منويعود ذلك باألساس إ    .د.أ 591,486 د إ

ى تحصيل املوارد   - ب  الّرقابة ع

ى تحصيل املوارد ى جملة من ٕالاخالالت تعّلقت بضبط  أفضت الرقابة املنجزة ع ى الوقوف ع إ
ى العقارات وتثقيلها وبمداخيل ٕالاشغال الوق  انية وبإعداد جداول تحصيل املعاليم ع تقديرات امل

ر الاستخال    .صاتللطريق العام وبمداخيل ٔالامالك وبمتابعة س

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات .1

ي نسب تطّور بقايا  من %95,51رغم تحقيق نسبة  تقديرات العنوان ٔالاول فإّن التدقيق 
ي  بعنوان ستخالصالا  ى التوا ى العقارات املبنية ومداخيل ٔالامالك البلدية والبالغة ع كّل من املعلوم ع

ن سن  % 11,74و % 8,3 ى تعبئة مواردها  2016و 2015ب ا ع يعكس سوء تقدير البلدية لقدر
ن   .بعنوان هذين الفصل

ى  ى البلدّية إ ن الاعتبار لبقايا إحكام تقدير مواردها وذلك عن طريق وُتد  ستخالصالا ٔالاخذ بع
ا  اللعنوان ٔالاول عند ضبط تقديرا اني   .ضمانا لواقعية م

ى  .2   العقارات وتثقيلهاإعداد جداول تحصيل املعاليم ع
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ى سنة  ى القيام  قسما 1993ال يتضمن الهيكل التنظيم لبلدية جبنيانة الذي يعود إ يتو
ى مصلحة النظافة واملحيط وأفادت البلدية . باملهام املتعلقة بجباية مواردها لذلك أوكلت هذه املهام إ

ا قد قامت بتنقيح  ّ  .لتدارك هذا النقص 2017سنة الهيكل خالل الدورة العادية الثانية ل هذاأ

ن  ّن فيما يتعّلق بتحي ى العقارات أّنه لم تقم  املعاليمتحصيل  جداول وقد تب بأّي البلدية ع
ي  ن. 2016-2007منذ ٕالاحصاء العشري إحصاء تكمي وما  2015خالل سنة  واقتصرت عملّيات الّتحي

ى إضافة فصول جديدة بمناسبة تقديم مطالب للربط بشبك املاء الصالح للشراب  قبلها ع
ر املبنية والبالغ  وقد. والكهرباء ى ٔالارا غ استقر عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم ع

ن سن  126 ى  مقابل تطور عدد الفصول املضّمنة بجدول  2016و 2015فصال ب تحصيل املعلوم ع
 .% 5العقارات املبنية بنسبة لم تتجاوز 

ى البلدية تطبيق الخطية  19وخالفا ملقتضيات الفصل  من مجلة الجباية املحلية، ال تتوّ
ي  ي صورة عدم قيام  25املتمّثلة  ن د  مب باملعلوماملطالب ى عدم قيامهم  التصريح بعقارا وهو ما أّدى إ

م عمال بأحكام الفصل بواجب التصريح املح  . من مجلة الجباية املحّلية 14مول عل

ي  2016لسنة  04خالفا ألحكام منشور وزير الشؤون املحلية عدد و   2016فيفري  11املؤرخ 
ر املبنية الخاضعة للمعاليم  حول ضبط املتطلبات العامة إلنجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية وغ

رة  الذي حدد آخر أجل إلعداد جداول التحصيل املنبثقة   2017/2026الراجعة للجماعات املحلية للف
ر  ٕالاحصاءعن عملية  ي  2016ي ديسم ى أكتوبر لم تختم البلدية هذه العملية  ٓالاجال حيث تواصلت إ

2017.  

ية الّدائر لجميع وقد شّكل غياب شرطة بلدية باملنطقة وعدم استجابة الشرطة البلدية بساق
ا بلدية جبنيانة للقيام باملعاينات بالنسق املطلوب عائقا أمام التصّدي لظاهرة  املطالب ال توّجهها إل

راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن الوط خاّصة منذ  البناء الفوضوي  حذف سلك مراق ال
الفريق الرقابي  امليدانية املجراة من قبل وقد أثبتت املعاينة. 20126منذ سنة  والشرطة الوطنّية

ر  21بتاريخ حكمة املحاسبات مل عقارا باملنطقة املحاذية لوادي  40وجود ما ال يقّل عن  2017نوفم
ى البلدية مبالغ هاّمة  ي رخص بناء وهو ما فّوت ع الشرودي تّم بناؤها بالكامل ودون تقديم مطالب 

 .شغال الوق للطريق العام بمناسبة إقامة حضائر بناءبعنوان معلوم رخص البناء ومعلوم ٕالا 

عملية تثقيل  تمتمن مجّلة الجباية املحلّية،  30وخالفا ملقتضيات الفصل ٔالاّول والفصل 
ر املبنّية لدى قابض املالية  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع جدو

ي قد تّمت ع 2016بجبنيانة لسنة  ي بتاري ر  15ى الّتوا ر بلغ 2016أكتوبر  06و 2016سبتم  أي بتأخ
ي ى التوا   .يوما 280و 259 ع

                                                            
ي  2012لسنة  518 عمال بمقتضيات ٔالامر عدد  6 راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن واملتعّلق ب 2012جوان  2املؤّرخ  حذف سلك مراق ال

  .الوط والشرطة الوطنّية



6 
 

 مداخيل ٕالاشغال الوق للطريق العامّ  .3

تندرج معاليم ٕالاشهار واحتالل املساح ضمن معاليم ٕالاشغال الوق للطريق العاّم عمال بأحكام 
 .من مجلة الجباية املحلية 85الفصل 

ي  2003لسنة  86لئن ضبط القرار البلدي عدد و  تعريفة معلوم  2003أكتوبر  30املؤرخ 
ٕالاشهار بواسطة الالفتات واللوحات ٕالاشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر والعارضات 

ى واجهات املحالت امل لة أو املعلقة بالطريق العام وع عّدة للتجارة والالفتات املثبتة أو البارزة أو امل
رة 7والصناعة واملهن املختلفة ى استخالص هذا املعلوم خالل الف -2011، فإّن البلدية لم تحرص ع

ذا العنوان  لم تتجاوز و . 2016 البلدية كما لم تتوّل  .2016د سنة  150جملة املقابيض املستخلصة 
ي  2016لسنة  71 بمقت القرار البلدي عدد 2017إعداد جدول مراقبة للغرض إاّل سنة   07املؤرخ 

ر    .2016ديسم

لم تتوّل البلدية ضبط شروط وصيغ ٕالاشغال الوق للطريق العام وتعريفته إاّل بمقت و 
ي  2016لسنة  71قرارها عدد  ر  07املؤرخ  ولم يتّم إعداد جدول مراقبة يتضّمن  .2016ديسم

ي واملطاعم والّنصبات وكّل شخص يتعاطى نش ر قاّرة إاّل  ااطأصحاب املقا  بعنوان ي إطار منشآت غ
 21بتاريخ حكمة املحاسبات الفريق الرقابي مل وقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة من قبل .2017سنة 

ر  ا بجدول املراقبة املذكور  أكشاك 10بالشارع الرئيس وجود ما ال يقّل عن  2017نوفم  .لم يتم تضمي

 مداخيل ٔالامالك .4

د بعنوان سنة .أ 27,248املوارد املتأتية من ٔالامالك العقارية الخاصة للبلدية بلغت جملة 
 %89وتمّثل مداخيل كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي نشاط تجاري . 2015د سنة .أ 23,056مقابل  2016

  . د.أ 24,323من جملة هذه املوارد بقيمة 

ّى سنة د .أ 359,939 لتبلغ بقايا الاستخالص بعنوان كراء املحالت التجارية تراكمتو  ي مو
ا لسنة % 89,52عود ي 2016    .وما قبلها 2015م

عقدا حسب البيانات املتوّفرة  73يبلغ عدد عقود تسويغ املحاّلت البلدية ذات طابع تجاري و 
ى إبرام  ر القائمة ال تمسكها القباضة املالية بجبنيانة إ ن تش ي ح ّى سنة 84بالبلدية  ى مو  عقدا إ

ى تعّرض هذه . 2016 ن كّل من البلدية والقباضة عالوة ع ى عدم التنسيق ب ويعود هذا الاختالف إ
ب خالل سنة  ى أعمال حرق و رة إ ي ذلك الجذاذات  2011ٔالاخ ا تلف جميع الوثائق بما  ترّتب ع

ى العقارات ؤالاكرية   . اليدوية ملتابعة الديون بعنوان املعاليم ع

                                                            
ي  1998لسنة  1428وفقا ملقتضيات ٔالامر عدد   7  1346كما تّم تنقحيه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة خصوصا باألمر عدد  1998جويلية  13املؤّرخ 

ي  2003لسنة    . 2003جوان  16املؤّرخ 
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ن أمالكها ضد أخطار الحريق والسرقة واملسؤولية املدنيةولم تتوّل البل ن من . دية تأم وقد تب
ر  21بتاريخ محكمة املحاسبات  خالل املعاينة امليدانية املجراة من قبل بالسوق اليومي أّن  2017نوفم

وقد ُقّدرت الكلفة الجملية ألشغال التعّهد وٕالاصالح الالزمة . 2011قد تم حرقها منذ سنة  8محالت 08
ي البناء بتاريخ  9د.أ 17,250بقيمة  ر  ولم تتوّل . 2011أوت  20حسب تقرير الاختبار الصادر عن خب

ذه ٔالاشغال رغم توصيات التقرير املذكور  ى تاريخ املعاينة القيام  ى الحرص وُتد. البلدية إ ى البلدية إ
ذه ٔالاشغال  ى القيام  وتعّهدت البلدية بإعادة بناء املحاّلت . بما يضمن تسويغ هذه املحالت مستقبالع

رمجة للغرض ي إطار مشاريع بلدية م  .املذكورة 

ن الكراء السنوي بنسب تساوي عق 31 لتنصيص صلبكما لم يتّم ا ي مع رفيع  ى ال د كراء ع
 12واملسّوغ لفائدة جمعية منذ تاريخ  2م 400للمحّل الذي يمسح كما هو الشأن بالنسبة  %10أو 5%

ن كراء سنوي زهيد قدره  2016جانفي    .د 240بمع

ا بالقانون عدد فو  ي مراجعة معينات الكراء املنصوص عل ي حّقها  لسنة  37ّرطت البلدية 
197710

ن عقود تحيث لم   . بمعينات كراء سنوية زهيدةاملسّوغة  احاّل العديد من م كراءتوّل تحي
ي هذا السياق   1966جويلية  14املحّل الكائن بشارع الحبيب بورقيبة والذي تّم تسويغه بتاريخ وُيذكر 

ن كراء سنوي قدره  د واملحّل الكائن بشارع الحبيب بورقيبة والذي تّم تسويغه بتاريخ  120مقابل مع
ن كرا 1980جانفي  01 عقد جلسة  سوف يتّم وأفادت البلدية أّنه  .د 360ء سنوي قدره مقابل مع

ى  ي مراجعة معينات الكراء استنادا إ تقارير إختبار من طرف املصالح املختصة بوزارة أمالك للنظر 
   .ؤون العقاريةالدولة والّش 

ي العقارات  2000أكتوبر  31بتاريخ  53وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  املتعلق بالتصرف 
ى املنافسة مّما أّدى  ا دون اللجوء إ ى وجود التابعة للجماعات املحلية قامت البلدية بتسويغ محال إ

ن معينات كراء  ااتباين ب ن الكراء  حيث ملحالت املتواجدة بالسوق البلدي رغم تطابق مساح تراوح مع
ى .  د 500د و 100 نب 2م 17,5محالت تمسح جميعها  لسبعة الّسنوي  ا ستس ّ وأفادت البلدية أ

ا ر عند تسويغ محال ى اعتماد املزاد العل ال غ   .مستقبال إ

والقاضية بضرورة إجراء اختبار لجميع املحالت أعاله وعمال بمقتضيات املنشور املذكور 
ي عند  ن افتتا ا باملنطقة وموقع العقار وصبغته العتمادها كمع ى ٔالاثمان املعمول  املسّوغة بناء ع
ا النصوص ذات الّصلة، قامت البلدية  ي الحاالت ال ضبط ن كراء دون ذلك و إجراء البّتة أو كمع

قصد  2013أكتوبر  10الك الّدولة والّشؤون العّقارّية بصفاقس بتاريخ بمراسلة ٕالادارة الجهوية ألم
                                                            

رطال 65دكان رقم   8 ى ال ي يفتح ع ى سوق ٔالاسماك و  شر ى  38محالت مرقمة من  07املؤدي إ كائنة بالسوق اليومي حسب تقرير الاختبار  44إ
ي البناء بتاريخ  ر    .2011أوت  20الصادر عن الخب

ا و د كلفة.أ 16,250  9 ن السبعة وإعادة بنا رميم وإصالح الدكان رقم .أ 1هدم وإزالة الدكاك   .65د ل
ي أو ا  10 ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أوالصنا ن واملتسوغ ن املسوغ ملستعملة املتعّلق بتنظيم العالقات ب

  . ي الحرف
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ي املقر القديم للبلدية  02عقارها الكائن بساحة تحديد القيمة الكرائية الافتتاحية ل مارس واملتمثل 
ي طلب البلدية بمّده. عن طريق بّتة عمومية باإلشهار واملزاد العل ا وقد تمّثل رّد ٕالادارة املذكورة 

ي  ى الدولةالعقار هذا بصفة تصّرفها  ا إ ى قطعة أرض ترجع ملكي وال يزال العقار املذكور . املقام ع
ى تاريخ شاغرا  ر  23إ ى الصبغة العقارية لألرا التابعة لبلدية  .2017نوفم وتعود أسباب هذا الرّد إ

ي أرا دولية تعرف جبنيانة وال تتمّثل، باستثناء املقاسم التابعة للوكالة العقار   ، ية للسك
ن"بـــ ى البلدية بالتعاون مع الوزارة املكّلفة بأمالك الدولة و ". أرا عزيزة عثمانة"أو " أرا سيال ُتد

ى  ى والشؤون العقارية إ ي إ وأفادت البلدية أّن . تسوية الوضعية العقارية بكامل املنطقة البلديةالّس
ي املنطقة وأّنه سوف يتم مراسلة وزارة الوضعية العقارية باملنطقة  رى ألها البلدية تمثل إشكالية ك

  .     أمالك الدولة والشؤون العقارية لإلسراع بتسوية هذه الوضعية

ي  ن قصد متابعة إجراءات الاستخالص املتخذة  ي أهّم املدين كما ال تمسك البلدية قائمة 
م وتقييم ٕالاستخالصات م بصفة دورية شأ م بتطبيق أحكام الفصل . املحققة بعنوا من  5كما ال تل

ا ي ٓالاجال املتفق عل  .عقود التسويغ القاضية بضرورة فسخ العقد عند عدم خالص معينات الكراء 
ى  ي الخروج إن لم يدفع ع ولم تتوّل البلدية إرسال تنابيه إدارية للمتلّددين وال رفع قضايا استعجالية 

ى إمكانية إخراج  13رغم مّما تخّوله لها قانونا أحكام الفصل ال من عقود التسويغ ال تنص ع
ي ي الخروج لعدم الخالص  .املتسوغ بمقت حكم استعجا وقد أفادت البلدية أّن عدم رفع قضايا 

ا البالد ى الظروف ٕالاستثنائية ال عاش وأّنه قد تّم . ضّد املتلددين عن دفع معينات الكراء ُيعزى إ
م ديون وسيتّم  ن الذين تتخلد بذم ى مؤخرا توجيه تنابيه كتابية للمتسّوغ ي الحرص ع رفع قضايا 

ي صورة عدم ال   .خالصالخروج ضّدهم 

ى العقارات استخالصمتابعة  .5     املعاليم ع

ى العقارات الا لم تتم محاوالت  ري للمبالغ املثقلة بعنوان املعاليم ع رة ستخالص الج خالل الف
ا . 2010-2016 ي املوارد البشرية حيث يتوفر لد وقد بررت القباضة املالية بجبنيانة ذلك بالنقص 

ى سنة  ى مو   2016عدل خزينة واحد إ

أن  ي ٕالابان لبلديةجراءات التتبع بخصوص الديون اإل عدم اتخاذ القباضة املالية ومن شأن 
ى سقوط حّق تتّبع استخالص  من مجّلة  36طبقا ملقتضيات الفصل بالّتقادم املبالغ هذه يؤدي إ

ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40لفصل ولاملحاسبة العمومّية  ر  30املؤّرخ  واملتعّلق  2011ديسم
ي ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات  2012بقانون املالية لسنة  حول تعليق آجال التقادم 

 . ّلة املحاسبة العمومّيةالعمومية الخاضعة ألحكام مج

ى إحداث قباضة بلدية بجبنيانة خاّصة  تكليف القباضة املالية  معوتدعو محكمة املحاسبات إ
 ْ   .2016منذ سنة " حزق اللوزة"و" العامرة"بجبنيانة بالتصّرف املحاس لبلدي
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ر 31 ي املؤرخ 1973 لسنة 81 القانون عدد من 5 ينص الفصلو  بإصدار  املتعلق 1973 ديسم
ى أنه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة ي  مجلة املحاسبة العمومية ع بتقديم قائمات مفصلة 

ى السنة من ي مو ن ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها  ّن عدم إرفاق الحساب . طرف املحاسب وقد تب
ي لسنة ى ال بالقائمات 2016 املا ى التفصيلية لبقايا ٕالاستخالص للمعلوم ع عقارات املبنية واملعلوم ع

ر املبنية ى إعداد قائمة  .ٔالارا غ ى الحرص ع وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية والقباضة املالّية إ
ا و  الاستخالص تفصيلية لبقايا ى العقاراتومّدها  ن باملعاليم ع ى استخالص ما تخّلد بذّمة املطالب   .ع

III -ى النفقات  الّرقابة ع
ى النفقاتشملت  ا الّرقابة ع ى إنجازهأالاةل والثاني  بعنوان   .تحليلها والّرقابة ع

 نفقاتتحليل ال  - أ

سنة  د.م 1,576بلغت نفقات بلدّية جبنيانة دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض 
ا  2016 بلغت كما   .د نفقات العنوان الثاني.أ 644,770د نفقات العنوان ٔالاّول و.أ 931,440م

انية    .د.أ 599,334العمليات املنجزة خارج امل

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ر العمومي بلغت من % 60و 2016من جملة نفقات العنوان ٔالاّول سنة % 66,60 نفقات التأج
ي نفقات العنوان ٔالاول . موارده ر هامش التصرف    . %33,40بنسبة  متوسطا 11ويعت

%  23,5مقابل  2016سنة  العنوان ٔالاول  من نفقات% 25,84 املصالحمّثلت نفقات وسائل كما 
ن لم تتجاوز نفقات التدخل العمومي  2015سنة  وقد بلغت نسبة . من هذه النفقات %7,54ي ح

الك الا  وسائل لوقد أساءت البلدية تقدير الاعتمادات املخصصة . 2016سنة  %89,89عتمادات اس
لكة املصالح حيث بلغت قيمة الاعت ر املس من جملة املبالغ  %16,32 ةد أي بنسب.أ 46,949مادات غ

   .املرصودة

 نفقات العنوان الثاني .2

ى 2016خالل سنة  12د.أ 644,770 بلغت نفقات العنوان الّثاني نفقات التنمية  وتنقسم إ
 %16,69 و نفقات تسديد أصل الدين بنسبة %81,9 املمولة من الاستثمارات املباشرة للبلدية بنسبة

  . %1,41 الّنفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة بنسبة ومن

الك الا  الك نتيجة %62,37عتمادات ولم تتجاوز نسبة اس من  د.أ 227,201 مبلغ عدم اس

                                                            
  ].نفقات العنوان ٔالاّول )/ كتلة ٔالاجور ( - 1[  11
  .د.أ 170,883باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة   12
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ا الاعتمادات املخصصة لالستثمار املباشر  د مخّصصة إلحداث وتوسعة البنايات ٕالادارية .أ 29,028م
ر و.أ 102,597و يئة املنشآت ذات الصبغة الاقتصادية.أ 69,110د للتطه    .د لبناء و

الك الاعتمادات املخّصصة ضعف نسبة وأفادت البلدية بخصوص  إلحداث وتوسعة اس
ا قد قامت بأشغال دهن وتبييض مقر البلدية بمبلغ قيمته  البنايات ٕالادارية ّ يتّم د لم .أ 21,131أ

الك جملة الاعتمادات  .الجبائيةته وضعياملقاول ل صرفها نظرا لعدم تسوية أّما بالنسبة لعدم اس
يئة املنشآت ذات الصبغة الاقتصاديةاملخّصصة  ي  لبناء و د فقد أفادت البلدية .أ 69,110واملتمثلة 

 .أّن هذه ٔالاشغال تتعّلق بمشروع إحداث سوق الّدواب الذي تّم إلغاؤه من طرف النيابة الخصوصية

ى إنجاز النفقات  - ب  الّرقابة ع

ى سبيل الّتسوية قامت البلدية ب كما تدل ي ما ال يقل عن تسع حاالت إصدار أذون تزّود ع
ر لتواريخ هذه ٔالاذون  ى ذلك أسبقية تواريخ الفوات ّود عدد  ع ى غرار إذن ال املتعلق  76وذلك ع

ن أّن الفاتورة املتعّلقة به  2016أكتوبر  13بصيانة امللعب البلدي والذي تم إصداره  بتاريخ  ي ح
ي  ر  06مؤرخة    .2016سبتم

ى  ى وجود كما لم تحرص البلدية ع موضوع الصيانة الرقم املنجم للسيارة التنصيص ع
ر بلغ عددها ذه النفقة  بالفاتورة املتعّلقة التثبت من مّما يحول دون ..... فاتورة بقيمة  13ي فوات

رام  ا بالفصل اح ى غرار  من مجلة املحاسبة العمومية 41قاعدة العمل املنجز املنصوص عل وذلك ع
 06بتاريخ  521/2016د والفاتورة عدد .أ 1,792وبقيمة  2016ماي  03بتاريخ  115379الفاتورة عدد 

ر    .د.أ 3,454وبقيمة  2016ديسم

ي رمةٔالاهمية الكافية ملسك امللّفات املتعّلقة  البلدية لم تو من  بالصفقات والاستشارات امل
ر هذا ٕالاخالل من قبل  .قبلها محكمة املحاسبات بتقريرها حول الرقابة املالية لبلدية جبنيانة وقد أث

ي بيانات بعض  الاستشارات  .2015لتصّرف سنة  ى هذا النحو دون التدقيق  وحال تصرف البلدية ع
  .والصفقات

ى كراسات  الصفقات  بعضٕالادارية الخاصة ل شروطالكما تسّربت بعض ٔالاخطاء إ
ى غرار الاستشارة عدد و ى  01/2015الاستشارات ع املتعّلقة باقتناء معّدات نظافة وطرقات مّما أّدى إ

ي ا بعشرة أّيام من  التمديد  ى  18التاريخ ٔالاق لقبول العروض املتعّلقة  عالوة و  .2015ماي  28إ
ى ذلك،  تعبيد الطرقات املتعلقة ب  2/2015عدد  صفقةللكراس الشروط ٕالادارية الخاّصة  ت اعتمدع

ى ٔالامر عدد  44ي فصلها ) 2012برنامج ( ي  2011لسنة  623ع ّلق بأحكام املتع 2011ماي  23املؤّرخ 
ي  2014لسنة  1039خاّصة لتنظيم الّصفقات العمومية عوضا عن ٔالامر عدد   2014مارس  13املؤّرخ 

  .املتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومية

ر كّميات جميع الفصول املضمنة بجدول  ولم تحكم ا حيث تّم تغي البلدية تحديد حاجيا
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ٔالاسعار التقديري املتعّلق بصفقة تعبيد الطرقات املذكورة أعاله دون استثناء سواء كان ذلك بالزيادة 
ى الكلفة الجملية للمشروع ر ع  . أو بالنقصان دون أن يؤثر هذا التغي

ي آجال إبرام وتنفيذ  ا تولت تبليغ حيث والاستشارات الصفقات ولم تتحّكم البلدية  أ
ي نفس السياق أذنت . بعد انقضاء مدة صلوحية العروض بثالثة أشهر 01/2015الصفقة عدد  و

ي إطار الصفقة عدد بانطالق  ن تمت  2016جانفي  20بتاريخ  2/2015أشغال التعبيد   ةاملصادقي ح
ا بتاريخ  ر  23عل  2016أوت  1وقتيا بتاريخ  هذه الصفقة كما استلمت البلدية أشغال. 2014سبتم
ائيا بتاري ر  27خ و ن 2017سبتم ت  ي ح ا ان  . 2016جوان  20تاريخ منذ أ

ى إيالء ٔالاهمية الكافية عند إعداد ملفات طلبات العروض  ى البلدية إ ى مزيد التحكم وُتد وإ
ن معهاي ٓالاجال  ا تجاه املتعامل ى مصداقي ي ٓالاجال وحفاظا ع ا العمومي     .ضمانا إلنجاز طل

  

IV - خالصة الرقابة  
ى التحاليل املالّية ونتائج ي حدود ما ُسّلطت عليه من  استنادا إ أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و

يمكن  وباستثناء بقايا الاستخالصات، 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 
ا أن تمّس  ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

  .البيانات املضمنة به بصحة
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   جابة البلدبةإ

I  -  الموارد:  

  اإلجابة  المالحظات الواردة بتقرير التفقد

لكل من املعلوم على  تطور بقايا اإلستخالص -
العقارات املبنية و مداخيل األمالك البلدية بني سنيت 

حيث يتعني على البلدية األخذ بعني  2016و  2015
اإلعتبار لبقايا إستخالص موارد العنوان األول عند ضبط 

ا ضمانا لواقعية امليزانية    .تقديرا

حرصت البلدية على حتسني نسق  -
بكل املعاليم البلدية على غرار  اإلستخالصات

قد مت و مداخيل املعاليم العقارية و مداخيل األمالك 
التنسيق مع القباضة املالية يف الغرض، وسوف تتم 
العمل مستقبال  على األخذ بعني اإلعتبار لبقايا 

  .اإلستخالص عند إعداد موارد امليزانية 

ال يتضمن اهليكل التنظيمي لبلدية جبنيانة الذي  -
هيكال يتوىل القيام باملهام املتعلقة جبباية  1993عود لسنة ي

مواردها لذلك أوكلت هذه املهام إىل مصلحة النظافة 
  . احمليط و 

قامت البلدية خالل الدورة العادية الثانية  -
بتنقيح التنظيم اهليكلي للبلدية الذي  2017لسنة 

 . يتضمن هيكال يعىن باإلستخالص 

أما فيما يتعلق بتكليف مصلحة النظافة  -
احمليط مبهمة جباية املوارد فإن البلدية أوكلت إىل و 

السيد عبد اجلليل الزنايت مهمة إعداد األزمة 
ذلك إضافة إىل مهامه  و اإلحصاء العام العشري و 

كرئيس مبصلحة النظافة نظرا للنقص يف عدد األعوان 
  .بالبلدية 

ء العشري مل تقم البلدية منذ اإلحصا -
إقتصرت و بأي إحصاء تكميلي يف الغرض  2007/2016

قبلها على إضافة و  2015عمليات التحيني خالل سنة 
فصول جديدة مبناسبة القيام بعمليات إستخالص عن 
طريق أذون وقتية عند تقدمي مطالب الربط بالشبكات 

  .العمومية 

مت مبناسبة اإلحصاء العشري احلايل تدارك  -
ملعاليم العقارية كما مت إعداد زمام النقص يف أزمة ا

سوف يتم مستقبال إعداد و ،  2017تكميلي لسنة 
  .أزمة تكميلية بصفة دورية 

مل يتم تطبيق اخلطية املذكورة جتنبا ألي  -دينار  25ال تتوىل البلدية تطبيق اخلطية املتمثلة يف -
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م يف صورة عدم قيام املطالبني باملعلوم بالتصريح بعقارا
 وهو ما أدى إىل عدم قيامهم بواجب التصريح احملمول

  .من جملة اجلباية احمللية  14عليهم عمال بأحكام الفصل 

إشكاليات نظرا للظروف اإلستثنائية اليت ال زالت 
سوف يتم دعوة املتساكنني مستقبال و تعيشها املنطقة 

  .على القيام بالتصاريح يف اإلبان 

فإن  2017/2026بالنسبة لإلحصاء العشري  -
ذلك و البلدية بصدد إستكمال إعداد جداول التحصيل 
لسنة  4خالفا ألحكام منشور وزير الشؤون احمللية عدد 

حول ضبط املتطلبات  11/02/2016املؤرخ يف  2016
غري املبنية و العامة إلجناز اإلحصاء العام للعقارات املبنية 

  .2017/2026للفرتة 

سوف و  2018مت اإلنتهاء من إعداد أزمة  -
  . 2/1/2018يتم إحالتها إىل القباضة املالية يوم 

عدم و يشكل غياب الشرطة البلدية باملنطقة  -
إستجابة الشرطة البلدية بساقية الدائر جلميع املطالب اليت 
توجه إليها من طرف البلدية للقيام باملعاينات بالنسق 

قد و املطلوب عائقا أمام التصدي لظاهرة البناء الفوضوي 
املعاينات من طرف الفريق الرقايب بتاريخ أثبتت 

عقارا باملنطقة   40وجود ما ال يقل عن  21/11/2017
احملاذية لوادي الشرودي  مت بناؤها بالكامل دون رخص 
بناء مما فوت على البلدية مبالغ هامة بعنوان معلوم رخص 

معلوم األشغال الوقيت للطريق العام مبناسبة إقامة و البناء 
  .اء حضائر البن

غياب الشرطة البلدية ساهم يف تفاقم ظاهرة  -
البناء الفوضوي رغم اجملهودات اليت تبذهلا البلدية يف 
هذا اجملال من خالل دعوة املتساكنني إىل تقدمي 

إشرتاط احلصول على رخص بناء و ملفات رخص بناء 
عند تقدمي مطالب الرتخيص يف التزود باملاء الصاحل 

  . النور الكهربائيو للشراب 

خبصوص توظيف كل من املعلوم على األراضي  -
املعلوم على املؤسسات فإن البلدية مل حترص و غري املبنية 

على إستغالل اإلمكانيات املتاحة هلا قانونا خبصوص 
إصدار قرارات بلدية يف الغرض و حتديد قاعدة املعلوم 

ماي  14بتاريخ  1186عالوة على إعتمادها لألمرين  عدد
بضبط املعلوم باملرت املربع بالنسبة لألراضي املتعلق  2007

املتعلق  2007ماي  14بتاريخ  1187عدد و غري املبنية 
بضبط معلوم مبلغ املعلوم باملرت املربع املرجعي لكل صنف 

 395يتم تطبيق مقتضيات األمرين عدد  -
املتعلقني بضبط مبلغ و  28/3/2017بتاريخ  396و

سوف يتم إختاذ قرارات يف و املعلومني املذكورين 
  . الغرض يف أقرب اآلجال 
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من أصناف العقارات املعدة لنشاط صناعي أو جتاري أو
  .  مهين 

من  30الفصل و خالفا ملقتضيات الفصل األول  -
جملة اجلباية احمللية اللذان ينصان على ضرورة إجناز 
عمليات التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كل سنة تبني أن 

يل املعلوم على العقارات املبنية عملية تثقيل جدويل حتص
املعلوم على األراضي غري مبنية  لدى قابض املالية لسنة و 

 15/09/2016متت على التوايل بتاريخ  2016
يوما رغم  280و 259أي بتأخري بلغ  06/10/2016و

إرساهلا إىل أمانة املال اجلهوية صفاقس بتاريخ 
15/2/2016  .  

نة املال هذا التأخري حصل لدى مصاحل أما -
اجلهوية بإعتبار أن البلدية أرسلت األزمة املذكورة 

سوف يتم تدارك ذلك مستقبال و  15/2/2016بتاريخ 
  . 2/1/2018يوم  2018حيث سيتم توجيه أزمة 

عدم حرص البلدية على إستخالص معلوم  -
حيث بلغت مجلة  2011/2016اإلشهار خالل الفرتة 

  دينار150=2016املقابيض بعنوان هذا املعلوم خالل سنة 

يرجع ذلك إىل الظروف اإلستثنائية اليت  -
قد شرعت و قد مت تدارك ذلك و عاشتها البالد ، 

البلدية خالل الفرتة األخرية يف إعداد زمام معلوم 
سوف يتم احلرص على إستخالص املعلوم و اإلشهار 

  . 2018املذكور خالل سنة 

صيغ اإلشغال و مل تتوىل البلدية ضبط شروط  -
 71تعريفه إال مبقتضى قرارها عدد و الوقيت للطريق العام 

مل تتوىل إعداد جدول مراقبة و  7/12/2016املؤرخ يف 
النصبات إال خالل و املطاعم و يتضمن أصحاب املقاهي  

قد أثبتت املعاينة اجملراة من طرف الفريق و ،  2017سنة 
اكشاك  10شارع الرئيسي وجود ما ال يقل عن الرقايب بال

العديد من املنشآت غري القارة مت تركيزها على األرصفة و 
دون قيام البلدية و دون احلصول على ترخيص مسبق 
  .مبساعي إلستخالص املبالغ املستوجبة 

مت جتاوز هذا اخللل ، حيث شرعت البلدية  -
وقتيا خالل الفرتة األخرية يف إعداد قائمة املستغلني 

للطريق العام مث الشروع يف إستخالص املبالغ 
سوف يتم تكثيف نسق اإلستخالص يف و املستوجبة 

  .هذا املعلوم بالتنسيق مع القباضة املالية 

يتبني من خالل املعاينة امليدانية أن املسلخ  -
قدرت و  2011حمالت مت حرقها سنة  8عدد و البلدي 

ستقوم البلدية بالتعهد احملالت املذكورة  -
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حسب22.250.000الصيانة بـو الكلفة اجلملية لإلصالح 
تقرير اإلختبار الصادر عن خبري يف البناء مؤرخ يف 

ذه و  20/8/2011 مل تتوىل البلدية إىل تاريخ املعاينة القيام 
  . األشغال رغم توصيات التقرير املذكور 

  .بإعادة البناء يف إطار مشاريع بلدية مربجمة للغرض 

إدارة البلدية و تباين املعطيات بني القباضة املالية  -
حول العقارات املسوغة حيث أن عدد عقود التسويغ 

 73املربمة للمحالت التجارية حسب إدارة البلدية هي 
عقدا يف حني أن عداد العقود اليت متسكه القباضة املالية 

  . 2016عقدا إىل حد موىف  84هي 

التنسيق مع مت دعوة املصلحة املعنية إىل  -
متابعة و القباضة املالية لضبط عقود التسويغ املربمة 

  .إستخالص معينات الكراء 

ا منذ ما  - تولت البلدية تسويغ عدد من حمال
: ذلك على غرار و سنة مبعينات كراء زهيدة  30يفوق 

حممد بن  –إبراهيم الغريب  –حممود الغالم –أمحد العباس 
وزارة الداخلية  –يل مصطفى بن سامل غز  –سامل زبارة 

  .ساملة املنصر  –العريب نعمان  –) مركز شرطة(

سوف يتم عقد جلسة ختصص للنظر يف  -
ذلك عن طريق تقارير إختبار و مراجعة معينات الكراء 

من طرف املصاحل املختصة بوزارة أمالك الدولة 
الشؤون العقارية حيث سيتم حتديد احملالت اليت و 

  .اء للنظر يف ترفيعها تتميز بإخنفاض معينات الكر 

أدى عدم إجراء بتة عمومية مبناسبة القيام بعملية  -
التسويغ إىل وجود تباين بني معينات كراء العديد من 

ذلك على و احملالت بالسوق البلدي رغم تطابق مساحتها 
حمسن بن العجمي بن . رشيدة بن سعد الصاحلي: غرار 

هامي بن مجيلة الت –احلسني بن ونيس بورقعة  –مفتاح 
حممد بن حممد بن  –حممد بن علي بريكة  –حممد بنعلي 

  .  املقطوف الوج 

سوف يتم تدارك هذا الوضع مبراجعة  -
معينات الكراء املنخفضة لتصبح متقاربة مع احملالت 
ة من حيث املساحة ، كما سيتم  التجارية املشا
مستقبال تسويغ احملالت البلدية عن طريق البتات 

ري حرصا على تسويغ احملالت مبعينات  العمومية ال غ
  مناسبة ضمانا ملردوديتها و كراء حقيقية 

عدم تضمن بعض العقود ملقدار الزيادة السنوية  -
يف معني الكراء على غرار احمللني املسوغني لوزارة الداخلية 

  .مركز حرس وطين و املستغلني كمركز شرطة و 

حصل ذلك بالنسبة لعقود كراء قدمية  -
عمل على تسوية هذه الوضعية مبراجعة سوف يتم الو 

  .عقود التسويغ املذكورة بالتنسيق مع اهلياكل املعنية 

تسويغ البلدية حمال جلمعية التعاون املدرسي مبعني  -
دون التنصيص على و دينار  240: كراء سنوي قدره 

سوف يتم النظر يف هذه الوضعية مبراجعة  -
عرض املوضوع على اجمللس البلدي و معني الكراء 
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  .اللجنة البلدية املختصة و  .الزيادة السنوية يف معني الكراء

ا دون اللجوء  - قيام البلدية بتسويغ عدد من حمال
للمنافسة بواسطة املزاد العلين وهو ما يعد خرقا ملبدأ 

  .املنافسة 

قد مت  وحصل ذلك خالل سنوات سابقة  -
سوف يتم مستقبال إعتماد املزاد و ذا اخللل ، جتاوز ه

  .العلين ال غري يف تسويغ احملالت البلدية 

مارس جببنيانة  02ال يزال العقار الكائن بساحة  -
املتمثل يف مقر البلدية القدمي شاغرا مما فوت على البلدية و 

  .موارد هامة بعنوان كرائه 

أن مت تسويغ هذا احملل ألحد اخلواص  و سبق  -
كما مت تسويغه بعد ذلك لوزارة الداخلية إلستغالله  

يئة جزء من و كمقر ملنطقة احلرس الوطين ،  حاليا مت 
سوف يتم النظر يف  و املقر كمركز للشرطة البلدية ، 

  .كيفية إستغالل باقي املقر 

الشؤون و ضرورة التنسيق مع وزارة أمالك الدولة  -
رية إىل تسوية الوضعية العقارية بكامل املنطقة البلدية العقا

.  

الوضعية العقارية باملنطقة البلدية متثل  -
سوف يتم مراسلة وزارة و مشكال كبريا ألهايل املنطقة 

الشؤون العقارية لإلسراع بتسوية هذه و أمالك الدولة 
  . الوضعية 

البلدية ال متسك قائمة يف أهم املدينني قصد  -
م متابعة إجر  تقييم و اءات اإلستخالص املتخذة يف شأ

كما مل تقم البلدية   –اإلستخالصات احملققة بصفة دورية 
بفسخ عقود املتسوغني الذين مل يقوموا خبالص الديون 
املتخلدة بذمتكم يف اآلجال احملددة حسب ما هو 

  .من عقود التسويغ  5منصوص عليه بالفصل 

ضبط قائمة مت و مت التنسيق مع القباضة املالية  -
مت و يف املتسوغني الذين تتخلد بذمتهم ديون 

يف صورة عدم و مراسلتهم خلالص الديون املتخلدة 
اإلمتثال فإنه سوف يتم رفع قضايا إستعجالية يف 

  .اخلروج لعدم اخلالص 

مل تقم البلدية بتوجيه تنابيه إدارية للمتلددين يف  -
روج يف لرفع قضايا إستعجالية يف اخلو دفع معينات الكراء 

من عقود التسويغ  13الغرض على الرغم من أن الفصل 
تنص على إمكانية إخراج املتسوغ مبقتضى حكم 

  .إستعجايل 

مل يتم خالل السنوات األخرية رفع قضايا  -
يف اخلروج ضد املتلددين يف دفع معينات الكراء نظرا 

 .للظروف اإلستثنائية اليت عاشتها البالد 
وقد مت خالل الفرتة األخرية توجيه تنابيه   -

يف و كتابية للمتسوغني الذين تتخلد بذمتهم ديون 
صورة عدم اإلمتثال فإنه سيتم رفع قضايا يف اخلروج 

  .لعدم اخلالص 
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- II-  النفقات:  

ضعف نسبة إستهالك اإلعتمادات املرمسة  -
التطهري  –البناءات اإلدارية (ببعض الفصول على غرار 

  ).يئة املنشآت ذات الصبغة اإلقتصادية و بناء  –

بالنسبة للبناءات اإلدارية قدر مبلغ  -
ألف د مت إستهالك  64.061اإلعتمادات املرصودة بـ 

ألف د أي  29.028قدرت الفواضل بـو ألف د   35.033
أنه مت إجناز أشغال و علما  %54.7بنسبة إستهالك بـ

مل و ألف د  21.131تبييض مقر البلدية مببلغ و دهن 
تتمكن البلدية من خالص املقاول يف تلك الفرتة 

 . بإعتبار أن وضعيته اجلبائية غري مسواة

يئة املنشآت ذات و بالنسبة ملشروع بناء  -
املتمثل يف مشروع إحداث سوق و الصبغة اإلقتصادية 

دواب فلم يتم صرف اإلعتمادات املربجمة نظرا لكونه مت 
  .من طرف النيابة اخلصوصية إلغاء املشروغ

إصدار أذون تزود على سبيل التسوية كما تدل  -
  .على ذلك أسبقية تواريخ الفواتري لتواريخ األذون

  

سوف يتم و حصل ذلك يف حاالت نادرة  -
املعنية إىل مت دعوة املصاحل و تاليف هذا اخللل مستقبال 

  .عدم تكرار هذا اخللل

ائل عدم التنصيص على الرقم املنجمي لوس -
النقل بفواتري الصيانة وهو ما من شأنه أن يعيق التثبت 

  .من قاعدة العمل املنجز 

ائية -   مت جتاوز هذا اخللل بصفة 

تسرب أخطاء إىل كراسات شروط بعض  -
املتعلقة  1/2015اإلستشارات على غرار اإلستشارة عدد

طرقات  مما أدى إىل التمديد يف و بإقتناء معدات نظافة 
ا بـ التاريخ األقص  . أيام  10ى لقبول العروض املتعلقة 

مت التمديد من طرف البلدية يف األجل  -
أيام نظرا حلصول تغيري يف  10األقصى لقبول العروض بـ

الشروط التقنية إلقتناء املعدات املذكورة لتحسني 
اخلصائص الفنية للمقتنيات بعد إستشارة املختصني يف 

لفنيني يف هذا اجملال املذكور حيث تفتقر البلدية 
  .امليدان

يرجع ذلك إىل التأخري احلاصل يف إسناد  -تنفيذ و إبرام و مل تتحكم البلدية يف آجال  -
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من5لئن نص الفصلو اإلستشارة املذكورة حيث أنه
شروط اإلعالن عن املنافسة على أن كل مرتشح يصبح 

يوما إبتداء من اليوم املوايل للتاريخ  60ملزما بعرضه ملدة 
 2015ماي  28األقصى احملدد لقبول العروض املوافق لـ

فقد أسندت البلدية هذه اإلستشارة بتاريخ 
أي بعد إنقضاء املدة احملددة لصلوحية  28/10/2015

  .العروض بثالثة أشهر 

حيث ورد (قروض املوافقة النهائية من طرف صندوق ال
تأشرية مراقب املصاريف بتاريخ ، و 10/08/2015بتاريخ 

قد مت متكني املزود من بطاقة الطلب يوم و  23/09/2015
أيام  6أي بعد تأشرية مراقب املصاريف بـ 29/09/2015
.  

نظرا لغياب وثيقة إذن التزود أو إذن املصلحة   -
كما ورد بكراس شروط املنافسة  تعذر على الفريق 

  .الرقايب إبداء الرأي حول تنفيذ اإلستشارة من عدمه

قد مت و ف اإلستشارة بطاقة التزود متوفرة مبل -
  . 28/10/2015متكني املزود منها بتاريخ 

املتعلقة بتعبيد  2/2015بالنسبة للصفقة عدد -
فإنه لئن متت املصادقة على ) 2012برنامج (الطرقات 

فإن البلدية مل تصدر  23/9/2014هذه الصفقة بتاريخ 
اإلذن اإلداري بالشروع يف اإلجناز إال بتاريخ 

20/1/2016 .  

ملصادقة على الصفقة بتاريخ متت ا -
غري أنه مت فسخ الصفقة مع املقاول الذي  23/09/2014

ا  حدد يوم و مت إعادة طلب العروض و فاز 
تسلم املقاول و آخر أجل لقبول العروض  22/09/2015

  . 2016جانفي  20اإلذن اإلداري يوم 

إستلمت البلدية األشغال املذكورة بتاريخ  -
ا إنتهت 1/8/2016 مل تتم و  20/8/2016بتاريخ  رغم أ

  . 27/9/2017اإلستالم النهائي إال بتاريخ 

حصل تأخري يف اإلستالم الوقيت لألشغال  -
املذكورة نظرا لتكليف املقاول بإجراء إصالحات إضافية 

تنظيف موقع األشغال حيث مت بعدها إستالم و 
  .األشغال من طرف البلدية 

ا عدم قدرة البلدية على إحكام حتديد حاج - يا
ضمن هذه الصفقة حيث مت تغيري كميات مجيع 
الفصول املضمنة جبدول األسعار التقديري دون إستثناء 
سواء بالزيادة أو النقصان دون أن يؤثر هذا على الكلفة 

  .      اجلملية للمشروع 

مت تغيري بعض مواقع التدخل نظرا ألن بعض  -
ج اليت كانت مربجمة مل يتم ربطها بشبكة الت طهري األ

مت برجمة و  2012رغم مطالبة البلدية بذلك منذ سنة 
ج جديدة مما ساهم يف تغيري بعض كميات  يئة أ

  .األشغال

  

  


