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وتّم  .1974جانفي  5املؤّرخ ��  05بمقت�ىى ألامر عدد  )فيما ي�� البلدّية(حدثت بلدّية قرقنة أ

�سمية نيابة خصوصّية جديدة  2017فيفري  08املؤّرخ ��  2017لسنة  209بمقت�ىى ألامر عدد 

ب من معتمد قرقنة كرئيس ومن 
ّ
عونا ويشتمل  46تضّم إلادارة البلدّية و  .أعضاء 07للبلدّية ت��ك

ؤون إلادارّ�ة واملالّية واملص�حة الفنّية وألاشغال  )1(تنظيمها الهيك��
ّ

ع�� كتابة عاّمة ومص�حة للش

 .2017د�سم��  26إ�� تار�خ  شاغرة ومص�حة الّنظافة واملحيط، بقيت جميعها

هك مناطق عمرانّية ومناطق  2000تتوّزع ب�ن  هك 15000وتبلغ مساحة املنطقة البلدّية  

 هك 5000، و% 42,5فقط مشمولة بمثال ال��يئة العمرانّية أي بنسبة  هك 850توّسع عمرا�ي، م��ا 

راب  ر�طالوناهزت �سب . هكتار مناطق فالحّية 8000سباخ و
ّ

�شب�ات الكهر�اء واملاء الّصا�ح للش

ان ألارخبيل %. 30و% 95و% 95والّتطه�� ع�� الّتوا�� 
ّ
حسب التعداد  �سمة 15501كما يبلغ عدد س�

ان والسك�ى لسنة 
ّ
 . مسكنا 7770أسرة و 3869يتوّزعون ع��  2014عام للّس�

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

قق والتح 2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و�� إعداد ا�حساب املا�� �� وا�حوكمة املحلية بالنظر 

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

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

وألاعمال الرقابية امليدانية  )2( فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية املحكمة

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

 د�سم�� 19بتار�خ  109/2017 وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد

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

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

 بالدينار                  

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

1.735.320,402 1.581.329,331 1.829.882,344 3.269.296,498 8.415.828,575 

 )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل��انّية  ) 4( نفقات العنوان الثا�ي ) 3( نفقات العنوان ألاول   -

-  1.526.664,955 1.884.746,720 3.112.974,853 6.524.386,528 

 1.891.442,047 )2-1(الفائض 

                                                           
 .1993سبتم��  01تّم ضبطھ بمقت�ىى قرار بلدي مؤّرخ ��  )1(
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )2(

ّ
 .�عل

 د 336.407,297باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة  ) 3(
 د 1.410.191,638�عنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصار�ف املأذونة)  4(
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املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص تتعلق خاصة بتحصيل املوارد وأفضت 

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

 .ألافضل �� النفقات

I -  2016املا�� لسنة  وتقديم ا�حسابوختمها إجراءات إعداد امل��انّية 

طبقا ملقتضيات مجلة املحاسبة العمومية والقانون عدد  2016تم إعداد م��انية البلدية لسنة 

القانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وقرار املتعلق ب 1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35

املتعلق بضبط صيغة وتبو�ب  2008مارس  31وز�ر الداخلية والتنمية املحلية ووز�ر املالية املؤرخ �� 

 31وتداول املجلس البلدي �� شأن امل��انية ضمن دورتھ املنعقدة بتار�خ . م��انيات ا�جماعات املحلية

  .2015د�سم��  16طة إلاشراف املصادقة عل��ا بتار�خ وتولت سل. 2015جو�لية 

الدورة العادية  خالل القرار املتعلق �غلقها والتداول �� شأن 2016كما تم ختم م��انية سنة 

ت سلطة إلاشراف املصادقة عليھ بتار�خ  2017فيفري  28املنعقدة بتار�خ 
ّ
 .2017جوان  06وتول

بالتأش�� ع�� العمليات ا�حسابية قبضا وصرفا  2017جوان  15وقام أم�ن املال ا�جهوي بتار�خ 

وتّم تقديم ا�حساب املا�� للبلدّية . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ

نة املوالية جو�لية من الس 31، أي �عد انقضاء أجل 2017سبتم��  05والوثائق املدعمة لھ بتار�خ 

 1971لسنة  218من ألامر عدد  11للسنة ال�ي ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات املنصوص عليھ بالفصل 
 .2017/121وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد  ،)5(

II - الّرقابة ع�� املوارد 

 .تحليلها والرقابة ع�� تحصيلها�عنوان��ا ألاول والثا�ي شملت الرقابة ع�� املوارد 

 املوارد تحليل - أ

د، أي بانخفاض ناهزت �سبتھ .م 3,411ما جملتھ  2016بلغت مقابيض البلدّية خالل سنة 

د مقابيض .م 1,830د مقابيض العنوان ألاّول و.م 1,581، م��ا 2015 مقارنة بتلك املحققة سنة% 2,18

 . د.م 3,269) يناتإلايداعات والّتأم(كما بلغ حجم املقابيض املنجزة خارج امل��انية . العنوان الثا�ي

د مداخيل جبائّية .أ 718,625م��ا  2016د خالل سنة .م 1,581بلغت موارد العنوان ألاّول 

وتت�ّون املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية من املعاليم . مداخيل غ�� جبائّية اعتيادّية د.أ 862,704اعتيادّية و

فة ع�� العقارات وألا�شطة بقيمة 
ّ
ية من إشغال امللك %) 64,3(د .أ 462,258املوظ

ّ
ومن املداخيل املتأت

ومن معاليم املوجبات %) 10,2(د .أ 73,457العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ بقيمة 

 %).25,5(د .أ 182,910والّرخص إلادارّ�ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة 

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ ��  ) 5(

ّ
 .واملتعل
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أو التجارّ�ة أو املهنّية أهّم موارد العنوان  ويعت�� املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية

ل لوحده 
ّ
من مداخيل العنوان % 11,7من املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية و% 25,73ألاّول حيث يمث

 . املذ�ور 

�ل 
ّ
أي  2016د سنة .أ 23,594و�� املقابل لم تتجاوز املقابيض املنجزة �عنوان املعلوم ع�� الن

ل حوا�� 
ّ
من املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة رغم الصبغة السياحّية �جز�رة قرقنة  %5,1ما يمث

 .وحدات الفندقّية ��ا 9ووجود 

حوا�� ��  2016سنة  املعلوم ع�� العقارات املبنّية�عنوان املبالغ الواجب استخالصها وتمثلت 

د أي ما �سبتھ .أ 87,849د فيما لم تتجاوز مقابيض امل��انّية �عنوان املعلوم املذ�ور .أ 644,428

د أي ما .أ 163,833كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية  %.13,6

� سنة % 14,5�سبتھ 
ّ
 .د.م 1,132حوا��  2016من املبالغ الواجب استخالصها وال�ي بلغت �� مو�

ية من إشغال من % 68,75مداخيل استلزام الّسوق البلدي بنسبة  أثرتتواس
ّ
املداخيل املتأت

كما بلغت . 2016د خالل سنة .أ 50,500امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ بقيمة 

ر�ق العام عند إقامة حضائر البناء 
ّ
من جملة % 10,46د أي بنسبة .أ 7,680مداخيل إشغال الط

ارتفاعا  2016ان معلوم إلاشهار خالل سنة هذا و�ّجلت املقابيض املنجزة �عنو . املداخيل املذ�ورة

أي بنسبة ارتفاع ناهزت  2015د فقط �عنوان سنة  693 د مقابل.أ 8,394م�حوظا حيث بلغت 

 ).ضعفا 11حوا�� % (1111

وتت�ّون املداخيل غ�� ا�جبائّية الاعتيادّية من مداخيل ألامالك البلدّية الاعتيادّية بقيمة 

وناهزت �سبة %). 92,5(د .أ 798,074اخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة ومن املد%) 7,5( د.أ 64,630

، فيما لم تتجاوز �سبة استخالص 2016خالل سنة % 99,7استخالص املداخيل املالية الاعتيادية 

 %.29,7مداخيل ألامالك البلدّية 

ل
ّ
من مداخيل  %63,4مداخيل كراء العقارات املعّدة لتعاطي �شاط تجاري وم�ي حوا��  تومث

ألامالك البلدّية الاعتيادّية، تل��ا املداخيل املتأتّية من الاستغالل املباشر لروضة ألاطفال بنسبة 

مجتمعة ) قاعة إبرام عقود(، فيما لم تتجاوز مداخيل كراء املالعب وقاعات العروض وألافراح 23,9%

 .من مجموع مداخيل ألامالك% 3د أي ما �سبتھ .أ 1,145

ل املو 
ّ
بقيمة  2016من املداخيل املالّية الاعتيادّية خالل سنة % 73,9ناب من املال املش��ك مث

لم تتجاوز �سبة و  .من موارد العنوان ألاول  %37,3�سبة و�مثل هذا املناب  د.أ 589,924 بلغت

�اتيب العمرانّية مجتمعة 
ّ
ية من املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحة ولل�

ّ
 %. 0,3املداخيل املتأت

ا�ي من املوارد ا�خاّصة للبلدّيةتت�و 
ّ
 %42,1د و�نسبة .أ 769,576بقيمة  ّون موارد العنوان الث

ية من الاعتمادات املحالةمن و  %0,5د و�نسبة .أ 10,812بقيمة  موارد الاق��اضمن و 
ّ
 املوارد املتأت
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 .%57,4د و�نسبة .م 1,049بقيمة 

  الّرقابة ع�� تحصيل املوارد - ب

قديراتتقييم إلانجازات  -1
ّ
 مقارنة بالت

فيما طابقت مقابيض العنوان % 5,6مقابيض العنوان ألاّول التقديرات بنسبة ناهزت  تجاوزت

ا�ي التقديرات املرّسمة بمشروع امل��انّية
ّ
 إّ��ا تخفي نقصا �� تقدير  .الث

ّ
ول�ن تبدو هذه النسبة مقبولة إال

ها من أجل دعم مواردها ّية العمل ع�� استخالصإلام�انيات وا�حجم ا�حقيقي للموارد ال�ي بإم�ان البلد

اتّية
ّ
� سنة الذ

ّ
ل .م 1,718ما يناهز  2016، حيث بلغ حجم بقايا الاستخالص �� مو�

ّ
د، أي ما يمث

 .وما قبلها 2015سنة إ�� م��ا % 89,2�عود و  من مجموع مقابيض العنوان ألاّول % 108,7

 وتثقيلهاوالتحصيل إعداد جداول املراقبة  -2

 وت��ة تحي�ن جدو�� تحصيل املعلوم ع�� العّقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية�عت�� 

واقتصرت  2006ضعيفة حيث لم يتّم إجراء أّي تحي�ن �جداول الّتحصيل منذ إلاحصاء العشري لسنة 

ون عملّيات الّتحي�ن ع�� إضافة فصول جديدة بمناسبة القيام �عملّيات استخالص عن طر�ق أذ

  .وقتّية

ة ا�جباية املحلّية، اللذان ينّصان ع��  30وخالفا ملقتضيات الفصل ألاّول والفصل 
ّ
من مجل

ضرورة إنجاز عملّيات التثقيل بتار�خ غّرة جانفي من �ّل سنة، تبّ�ن أن تثقيل ا�جداول ألاصلّية 

قد شابھ تأخ�� بلغ  2016لسنة  لتحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

 .يوما 306

ر البلدّية وثيقة للّتصر�ح  34و 15ملقتضيات الفصل�ن  وخالفا
ّ
ة ا�جباية املحلّية ال توف

ّ
من مجل

معّدة من قبلها لتمك�ن املالك�ن من إعالم البلدّية بواسط��ا بالبناءات ا�جديدة والبناءات الّ�ي تّم 

ت مّدة شغورها أو ال�ي أصبحت خاضعة للمعلوم ع�� العقارات املبنّية، توسيعها أو إعالؤها أو ال�ي ان��

 . حيث يتّم الاكتفاء بتضم�ن البيانات ال�ي يد�� ��ا املطالب بالّتصر�ح بدف�� معّد للغرض

انّية املتوّسطة 
ّ
من املرج�� للم�� املرّ�ع ا�خاّص باملناطق ذات الكثافة الس�

ّ
وتطّبق البلدّية الث

لتصفية املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية بالنسبة ل�امل املنطقة البلدّية رغم ) �� املرّ�عد للم 0,095(

انّية ب�ن مختلف عمادا��ا
ّ
وهو ما �ستوجب إعادة تصنيف العمادات امل�ّونة ، تفاوت الكثافة الس�

انّية ا�حقيقّية وتوظيف املعلوم ع�� هذا ألاساس بما يضمن
ّ
تطو�ر موارد  لألرخبيل حسب كثاف��ا الس�

 . البلدّية �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

ق بجدول مراقبة املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو 
ّ
أّما فيما يتعل

ھ لم يتّم إجراء أي إحصاء تكمي�� بخصوصھ واقتصر مسار تحيينھ ع�� �عض الّتحيينات 
ّ
املهنّية فإن

 . �� ذات ألاهمّيةالعرضّية غ
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ق باإلحصاء العشري 
ّ
ھ وخالفا ملقتضيات منشور  2026-2017وتجدر إلاشارة فيما يتعل

ّ
إ�� أن

ؤون املحلّية عدد 
ّ

بات العاّمة إلنجاز إلاحصاء  2016فيفري  11بتار�خ  04وز�ر الش
ّ
حول ضبط املتطل

 2026-2017الّراجعة ل�جماعات املحلّية للف��ة  العام للعقارات املبنّية وغ�� املبنّية ا�خاضعة للمعاليم

نّص ع�� العمل ع�� ا�ختم الّ��ائي لعملّيات إلاحصاء و�شر إعالن ا�ختم بالّرائد الّرس�ي يالذي 

، لم تنھ البلدّية 2016ت�ن يوميت�ن ع�� ألاقّل خالل شهري أوت وسبتم�� حيفل�جمهورّ�ة التو�سّية و��

� أكتو�ر أعمال إلاحصاء املذ�ور إ�� م
ّ
أي بتأخ�� فاق الّسنة، وذلك رغم انطالقها �� إنجازه  2017و�

 .2016مارس  14بداية من 

 استخالص املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -3

ق باملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية  تواصل إنجاز عملّيات الاستخالص بالقباضة
ّ
املالّية فيما يتعل

والعقارات املبنّية بصفة يدوّ�ة صرفة �� ظّل عدم ترك�� أّي تطبيقة إعالمّية معّدة للغرض ع�� غرار 

علما وأّن حاسو�ا قد تّم توف��ه " G.R.B"أو منظومة الّتصّرف �� موارد امل��انّية " جباية"تطبيقة 

 . لكن دون جدوى  2011منذ سنة  الغرضدورة ت�و�نّية �� القباضة ��  أحد أعوان ركشاللغرض، كما 

إ�� املطالب�ن باملعلوم ع��  توج��هاعدد إلاعالمات ال�ي تّولت القباضة املالّية بقرقنة ولم يتعّد 

إعالما خالل سنة  540وإعالما  1775ع�� الّتوا�� العقارات املبنّية و�املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية 

كما بلغ عدد . من عدد الفصول املثّقلة بجداول الّتحصيل املعنّية% 16,9و% 21,1أي ما �سبتھ  2016

�� خصوص املتلّددين عن دفع املعلوم ع�� العقارات  2016إلانذارات بالّدفع الّصادرة خالل سنة 

إنذارا فيما لم يتّم إجراء أي عقل  0وإنذارا  108ع�� الّتوا�� املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية 

  .تنفيذّية أو اع��اضات إدارّ�ة �� هذا ا�خصوص

وأّدت جملة الّصعو�ات والنقائص املذ�ورة أعاله إ�� تراكم بقايا الاستخالص من سنة إ�� 

� سنة 
ّ
ا�ىي غ�� بالنسبة للمعلوم ع�� العّقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألار  2016أخرى لتناهز �� مو�

تباعا من املبالغ %  590,9و%  633,6د أي ما �سبتھ .أ 968,140د و.أ 556,580املبنّية ع�� الّتوا�� 

  .الّسنة املذ�ورة �عنواناملستخلصة فعليا 

ع�� املؤّسسات ذات الصبغة لمعلوم لالّتدقيق �� عّينة من أبرز املؤّسسات ا�خاضعة وأف�ىى 

 شركةالو  P 1014920املعّرف ا�جبائي عدد  ذاتشركة الأّن �ّل من  الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

�� �� حالة إغفال عن الّتصر�ح باملعلوم املذ�ور خالل سن�ي  W 45453املعّرف ا�جبائي عدد  ذات

ركة ألاو�� وخالل الف��ة  2016و 2015
ّ

ركة الثانية 2016-2014بالنسبة للش
ّ

د�� . بالنسبة للش
ُ
وت

خاذ إلاجراءات الّضرورّ�ة �� هذا ا�خصوصالبلدّية وقباضة امل
ّ
ال يصل ألامر إ�� استحالة  �ي الّية إ�� ات

الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو حصول البلدية ع�� مستحقا��ا من املعلوم ع�� املؤسسات ذات 

  .املهنية
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ع��  بقيمة ت�نمن قبل شرك 2016�عنوان سنة  املدفوعوتبّ�ن �� سياق مّتصل أّن املعلوم 

 �شأن الشركت�ن د هو أقّل من ا�حّد ألاد�ى املضّمن بجدول املراقبة 966,107د و 337,957 التوا��

شركة صاحبة املعّرف ا�جبائي عدد اللم تتوّل كما . د 1.132,850د و 4.118,250والبالغ تباعا 

P910621 تجار�ة أو خالص أي مبلغ �عنوان املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو ال

وهو مبلغ أقّل من  2016د خالل سنة  65,200فيما لم تدفع سوى  2015و 2014املهنية خالل سن�ي 

 .ا�حّد ألاد�ى املستوجب

قد  V983730صاحبة املعّرف ا�جبائي عدد شركة الأّن " صادق"الّرجوع إ�� منظومة ب وتبّ�ن

أفضت إ�� الوقوف  )7( 2016و )6(2012 خضعت إ�� مراجعة جبائّية معّمقة �� مناسبت�ن خالل سن�ي

بقيمة  2015-2008ع�� مبالغ مستوجبة لم يتّم دفعها �عنوان املعلوم املذ�ور راجعة للف��ة 

د 118.355,286د و 111.505,670د و 61.059,469د و 68.601,657د و 85.290,510د و 30.447,187

 د 670.630,212تمثل �� أي بمبلغ جم�� يد ع�� الّتوا�� كأصل لألداء  79.952,762د و 115.417,671و

تبّ�ن أّن " رفيق"و" صادق"و�متا�عة مآل املراجعت�ن املذ�ورت�ن ع�� منظوم�ي  .دون اعتبار خطايا التأخ��

ركة املذ�ورة �� خصوص عملّية املراجعة ا�جبائّية
ّ

 قرارا �� الّتوظيف إلاجباري قد تّم تبليغھ للش

وتّم تثقيلھ بدفاتر ) 900201300049تبليغ نتائج مراجعة عدد ( 2012املعّمقة املجراة خالل سنة 

 د أصال  331.787,282م��ا د  11.677.155,407بقيمة  2016نوفم��  30القابض املختّص بتار�خ 

ركة وقا .أو املهنية ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ةوخطايا �عنوان املعلوم 
ّ

مت الش

  .د من قيمة ألاداء وا�خطايا املثّقلة 2.468.742,959بخالص مبالغ بقيمة  2017نوفم��  03إ�� تار�خ 

 وتد�� البلدّية إ�� الاتخاذ إلاجراءات الّضرورّ�ة من أجل ضمان تحو�ل منا��ا �عنوان املعلوم

 .من املبالغ املستخلصة ع�� املؤسسات

�ل 
ّ
مصا�ح املركز  أفضت عملّية التثبت �� البيانات ال�ي وفر��افقد و�خصوص املعلوم ع�� الن

لم يقم  F 1358587 ن�ل صاحب املعّرف ا�جبائي عددالأّن  1ا�جهوي ملراقبة ألاداءات صفاقس 

�ل خالل �امل الف��ة 
ّ
سبة لن�ل 2016-2014بخالص املعلوم ع�� الن

ّ
ثان لم يقم  ، وكذلك ألامر بالن

بحالة إغفال �عنوان املعلوم املذ�ور خالل   ثالثانزال  كما أّن . 2016و 2015ي خالل سن� بخالص املعلوم

 . 2016سنة 

 معلوم إلاشهار -4

 
ُ
تحديد املطالب�ن باملعلوم إ�� املهاّم املّتصلة بإجراء املعاينات الهادفة  إ�� عون واحدعهد �

سند الاستخالص وهو ما و�إعداد وتحي�ن جدول الّتحصيل و�تصفية املعلوم املستوجب دفعھ و�إعداد 

ل جمعا ب�ن مهاّم متنافرة
ّ
  .�ش�

                                                           
 .900201300049تبليغ نتائج مراجعة عدد  ) 6(
 .900201600225تبليغ نتائج مراجعة عدد  ) 7(



7 
 

، ملراقبة بواسطة معاينات ميدانّيةإ�� تحي�ن جدول ابالبلدية ول�ن �س�� مص�حة ألاداءات 

 
ّ
ت ال�ائنة �عمادة العطايا منذ سنة أّي تحي�ن لم �شمل  ھفإن

ّ
وفضال عن الّتحي�ن، يبقى . 2011املحال

ب�ن ا�جدول املذ�ور �� حاجة إ�� 
ّ
سبة لعمادات الكال

ّ
ھ لم يتضّمن بالن

ّ
مراجعة جذرّ�ة حيث لوحظ أن

ت 02و 03و 02والقراطن والّنجاة سوى عدد 
ّ
 . محال

د  693د مقابل .أ 8,394حوا��  2016و�لغت املداخيل املحّققة �عنوان إلاشهار خالل سنة 

تأتّية من معلوم إلاشهار وتبقى املداخيل امل%. 1111أي بنسبة ارتفاع ناهزت  2015فقط خالل سنة 

 .مراقب��اقابلة للّتطو�ر خاّصة إذا ما تّم تحي�ن جدول 

ر�ق العام  -5
ّ
ر�ق العام وإشغال الط

ّ
مداخيل استلزام ألاسواق وإلاشغال الوق�ي للط

 عند إقامة حضائر البناء

دات
ّ
فإّن بقايا استخالص  2016-2014لفائدة البلدّية �عنوان الف��ة  ل�ن لم ُ��ّجل وجود متخل

د �عود .أ 22و 1995د �عود لسنة  685م��ا  2013-1995د �عود للف��ة .أ 35,673قد تراكمت بقيمة 

 . 2013د �عود لسنة .أ 11,363و 2011د �عود لسنة .أ 1.625و 2002لسنة 

ر�ق ال
ّ
ق باإلشغال الوق�ي للط

ّ
 البلدّية  فلم تقمعام أّما فيما يتعل

ّ
ال�ي ألاخ�� إال

ّ
بداية من الث

ت املفتوحة للعموم ال�ي �شغل وقتّيا الطر�ق العام يضّم  مراقبة بإعداد جدول  2016لسنة 
ّ
�� املحال

ت املفتوحة للعموم لا�جدول �� حاجة إ�� مراجعة جذرّ�ة  هذا �بقىو  .فصال 15
ّ
ة املحال

ّ
يضّم �اف

ة للطر�ق العام ب
ّ
ة عمادات ا�جز�رةاملستغل

ّ
 .�اف

ر�ق العام عند إقامة حضائر البناء 
ّ
ق باملعاليم املستخلصة �عنوان إشغال الط

ّ
وفيما يتعل

 1998لسنة  1428، فقد لوحظ خالفا ملقتضيات ألامر عدد 2016د خالل سنة .أ 7,680والبالغة 

ص ل�جم 1998جو�لية 13املؤّرخ �� 
ّ
ق بضبط �عر�فة املعاليم املرخ

ّ
اعات املحلّية �� استخالصها واملتعل

حقة
ّ
انية لسنة  كما تّم تنقيحھ بالّنصوص الال

ّ
 2009وملداوالت املجلس البلدي املنعقد �� دورتھ الث

عوضا د ع�� �ّل رخصة بناء  30أّن البلدّية تقوم بتوظيف معلوم جزا�� �ساوي  ،2009ماي  28بتار�خ 

 . ومد عن امل�� املرّ�ع �� الي 0,5 عن تطبيق �عر�فة

 مداخيل ألامالك -6

دات لفائدة البلدّية �عنوان مداخيل أمالك تتراكم
ّ
� سنة  هامتخل

ّ
 153,319بقيمة  2016�� مو�

ولم تقم البلدّية بأّي إجراء . وما قبلها 2015، �عود لسنة %  86,89د، أي ما �سبتھ .أ 133,216د م��ا .أ

دات
ّ
ة ��  قانو�ي من أجل استخالص هذه املتخل

ّ
أو اس��جاع أمالكها بناء ع�� أح�ام قضائّية بات

 .مثلما تنّص ع�� ذلك العقود امل��مة �� الغرض والنصوص ال��تيبّية ذات العالقة ا�خروج لعدم الّدفع

دات سقوط حّق تتّبع استخالص �عضها بالّتقادم ع�� غرار 
ّ
كما تبّ�ن بالّتدقيق �� قائمة املتخل

د  1.620د و 825ع�� الّتوا�� بقيمة  1996-1994منذ الف��ة  متسوغ�ن 3الدّيون املثّقلة باسم 
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 .د 150بقيمة  1996منذ سنة  متسوغ را�ع، وكذلك الّدين املثّقل باسم د1.875و

ؤون  لمو 
ّ

ر تقار�ر اختبار صادرة عن إلادارة العاّمة لالختبارات بوزارة أمالك الّدولة والش
ّ
تتوف

 �� خصوص 
ّ
ت  3العقارّ�ة إال

ّ
ذلك خالفا ملنشور وز�ر الّداخلّية و محّل بلدي مسّوغ  28من جملة محال

ق بالّتصّرف �� العّقارات الّتا�عة ل�جما 2000أكتو�ر  31بتار�خ  53عدد 
ّ
 . عات املحلّيةاملتعل

ت مفرطة الانخفاض وغ�� واقعّية وال تتما�ىى مع  و�عت�� 
ّ
معينات الكراء الّسنوّ�ة لبعض املحال

 .د 421,560د  120قيمة معينات الكراء الّسنوّ�ة ا�خاّصة ��ا ب�ن حيث تراوحت ألاثمان املتداولة، 

العقود �� حاجة  هذهتبقى و . 2006إ��  1994من  للف��ةو�رجع تار�خ آخر تحي�ن لعدد من العقود 

اتّية وارداملالعّقارت و�ما يضمن تدعيم  للّتعديل حّ�ى تتما�ىى مع ألاسعار املعمول ��ا �� سوق 
ّ
 الذ

 1977لسنة  37من القانون عدد  24وذلك بناء ع�� تقار�ر اختبار ووفق ما نّص عليھ الفصل  للبلدّية

ق بضبط العالقات 1977ماي  25املؤّرخ �� 
ّ
فيما يخص تحديد كراء  ب�ن املسّوغ�ن واملتسّوغ�ن واملتعل

 .العقارات أو املحالت ذات الاستغالل التجاري أو الصنا�� أو املستعملة �� ا�حرف

�اتيب العمرانية -7
ّ
 إسناد رخص البناء واملخالفات لل�

من مدى  بأّية معاينة ميدانّية من أجل التثّبت 2016تقم املص�حة الفنّية خالل سنة لم 

ب عن . املمنوحة بصفة مواز�ة إلنجاز ألاشغال أو إثر الان��اء م��ا رخص البناءالال��ام بمقتضيات 
ّ
وترت

رطة البلدّية، عدم تجاوز مداخيل املخالفات 
ّ

هذا الّنقص، باإلضافة إ�� ضعف الّتنسيق مع الش

�اتيب العمرانّية 
ّ
كما ُ�ّجل وجود بقايا  .نةد خالل نفس الس 110املحّققة �عنوان املخالفات لل�

 . سقط حّق تتّبع استخالصها بالّتقادم 2007د �عود لسنة  681استخالص بقيمة 

قت بإسناد رخصة بناء
ّ
ر�حدى اإل  )8( و�عت�� املخالفات لل��اتيب ا�جاري ��ا العمل ال�ي �عل

ّ
 اتلش

فمن جهة ورغم ترتيب  .عل��اتّم الوقوف أحد أبرز إلاخالالت ال�ي  2015أفر�ل  21العّقارّ�ة بتار�خ 

ألارض املقام عل��ا املشروع أرضا فالحّية ضمن املناطق الفالحّية ألاخرى حسب خر�طة حماية ألارا�ىي 

دون  2013قد شرع صاحب املشروع �� استصالحها و��يئ��ا منذ سنة فالفالحّية لوالية صفاقس، 

ر أمر ح�ومي �� الغرض، ودون ا�حصول ع�� القيام باإلجراءات الالزمة لتغي�� صبغة العّقار واستصدا

 . الالزمة ال��اخيص

ومن جهة أخرى أبدت ال�جنة ا�جهوّ�ة الاستشارّ�ة لرخص البناء بصفاقس رأ��ا �عدم إسناد 

ركة املذ�ورة رخصة بناء املشروع �� مناسبت�ن، �انت ألاو�� بتار�خ 
ّ

�سبب عدم  2013سبتم��  20الش

املوافقة املسبقة ملصا�ح �ّل من املندو�ّية ا�جهوّ�ة للتنمية الفالحّية  ارهاتضّمن امللف املحال ع�� أنظ

ر قرار �� 
ّ
ؤون العقارّ�ة بصفاقس، فضال عن عدم توف

ّ
بصفاقس وإلادارة ا�جهوّ�ة ألمالك الّدولة والش

                                                           
سع �حوا��  10وحدة سكنّية و 177لتشييد قر�ة سكنية إي�ولوجّية تتضّمن  ) 8(

ّ
كمساحة  ²م 18629سّيارة وتم�ح  300م�اتب ومأوى سّيارات يت

اة من مساحة جملّية �ساوي 
ّ
يتة ²م 93901مغط

ّ
 .بمنطقة أوالد عز الّدين من عمادة مل
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ب �سب 2015فيفري  10أّما املناسبة الثانية فقد �انت بتار�خ . )9(الّتصفيف للملك العمومي البحري 

ركة با�حصول ع�� املوافقات املش��طة �� املناسبة ألاو�� ولعدم استكمالها إلجراءات 
ّ

عدم قيام الش

 .�غي�� صبغة العّقار وصدور أمر �� الغرض

�ابّية والتعم�� ضرب رئيس النيابة  69و�� املقابل وخالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
ة ال��يئة ال�

ّ
من مجل

ا�خصوصّية بجميع التحفظات والاع��اضات الّصادرة عن الهيئات واملصا�ح العمومّية املذ�ورة أعاله 

ركة رخصة بناء بتار�خ 
ّ

  ."لّيةرخصة مح"مسّ�ى تحت  2015أفر�ل  21عرض ا�حائط وأسند للش

لھ من اعتداء ع�� ألارا�ىي الفالحّية وع�� الارتفاقات 
ّ
وأمام خطورة هذه الّتجاوزات وما تمث

ركة، ا�عقدت بمقّر والية صفاقس بتار�خ 
ّ

فة لفائدة امللك العمومي البحري من قبل الش
ّ
نوفم��  9املوظ

ؤون البلدّية و�حضور جميع ألاط 2015
ّ

لةجلسة عمل تحت إشراف رئيس دائرة الش
ّ
 )10( راف املتدخ

صت إ�� اعتبار الّرخصة املسندة من قبل رئيس النيابة ا�خصوصّية غ�� قانونّية، كما ألزمت البلدّية 
ُ
خل

�اتيب
ّ
ركة الستكمال ملّفھ والح��ام ال�

ّ
زمة إليقاف ألاشغال فورا ودعوة وكيل الش

ّ
خاذ إلاجراءات الال

ّ
 بات

 
ّ
 �اخيص القانونّية الالزمة للبناءاملعمول ��ا لتغي�� صبغة العقار وا�حصول ع�� ال�

ّ
 أن

ّ
أّي  لم ُيّتخذ ھ، إال

 .2017نوفم��  06�� الغرض إ�� تار�خ  إجراء

III - الّرقابة ع�� النفقات 

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

 تحليل النفقات - أ

العمليات ا�خارجة ، كما بلغ مجموع 2016د خالل سنة .م 3,411بلغت نفقات م��انية البلدية 

ا�حساب املا�� املؤشر عليھ من  ولوحظ �� هذا إلاطار أّن . د �عنوان نفس الّسنة.م 3,113 عن امل��انية

منھ تنصيصا ع�� أّن نفقات العنوان الثا�ي قد  3تضّمن بالكشف عدد  1قبل أمانة املال بصفاقس 

د�� . د 1.884.546,720د عوضا عن املجموع الّ�حيح لهذه النفقات والبالغ  1.884.882,344بلغت 
ُ
وت

 .القباضة املالية بقرقنة إ�� ت�حيح ا�حساب املا��

 2015مقارنة �سنة  %2بنسبة  2016انخفضت جملة نفقات البلدّية املنجزة خالل سنة �ن ول

فإّن إنجاز النفقات الفعلية دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض قد عرف انخفاضا كب��ا 

 ، كما تراجعت نفقات العنوان%10مقارنة بنفس الّسنة حيث تراجعت نفقات العنوان ألاّول بنسبة 

 . %40,5الثا�ي بنسبة 

                                                           
ركة هذا الّنقص با�حصول ع�� قرار �� الّتصفيف مؤّرخ �� ) 9(

ّ
  2014نوفم��  10وقد تالفت الش

ّ
هذا القرار "الث ع�� أّن تضّمن تنصيصا �� فصلھ الث

�اتيب ا�جاري ��ا ال
ّ
 ".عملغ�� صا�ح إلثبات امللكّية وال �عفي صاحب العقار موضوع الّتصفيف من ا�حصول ع�� رخصة البناء طبقا للقوان�ن وال�

ر�ط الّساح�� واملدير  رئيس النيابة ا�خصوصّية لبلدّية قرقنة وعضوان باملجلس البلدي بقرقنة ورئيس الفرع ا�جهوي لو�الة حماية )10(
ّ

و��يئة الش

رطة البلدّية 
ّ

رطة البلدّية ورئيس مركز الش
ّ

الن عن ا�جهوي للّتجه�� ورئيس مص�حة ال��يئة ال��ابّية والعمرانّية ورئيس الفرقة ا�جهوّ�ة للش
ّ
بقرقنة وممث

 .املندو�ّية ا�جهوّ�ة للتنمية الفالحّية
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ورغم تجاوز الاعتمادات ال��ائية �جملة نفقات امل��انية بدون اعتبار املبالغ املنجزة �عنوان 

فإّن �سب اس��الك الاعتمادات تبقى  %114الفوائض الاعتمادات املرّسمة كتقديرات أّولية بنسبة 

من  %25العنوان ألاول ومن اعتمادات  %82ضعيفة حيث لم تتمكن البلدية من اس��الك سوى 

 .اعتمادات العنوان الثا�ي

 تحليل نفقات العنوان ألاّول  -1

ل�عت�� نفقات التأج�� أهم نفقات العنوان ألاول 
ّ
 %40,6من املوارد الذاتية و %64,8 حيث تمث

 .من نفقاتھ %42من موارد العنوان ألاول و

. من جملة نفقات العنوان ألاول  %29كما مثلت نفقات التسي�� املتعلقة بوسائل املصا�ح 

مصار�ف اقتناء الوقود  تل��ا %47,7و�عت�� نفقات اس��الك الكهر�اء من أهم نفقات التسي�� بنسبة 

كما بلغت . %8,7 بنسبةومصار�ف �عهد وصيانة وسائل النقل واملعدات ا�خصوصية  %11بنسبة 

من  %2,5و %2,6لعمومي ع�� الّتوا�� نفقات استغالل وصيانة التجه��ات العمومية ونفقات التدخل ا

 . جملة نفقات العنوان ألاول 

� سنة 
ّ
انخفاضا مقارنة بالديون  2016وشهدت ديون التصّرف املتخلدة بذمة البلدية �� مو�

م��ا ديون اس��الك  %52د تمثل حوا�� .أ 193لتبلغ % 51,7بنسبة  2015امل�جلة �� ��اية سنة 

ق البقية بديون تجاه ا�خواصالكهر�اء واملاء والهاتف، وتت
ّ
البلدية برصد الاعتمادات  ولم تقم .عل

فقط من الاعتمادات  %35حيث قامت بتخصيص  2016الالزمة �خالص �امل ديو��ا خالل سنة 

 .طفقم��ا  %65 �سبة اس��لكتاملستوجبة لذلك 

 
ّ
 الذاتية وارداملمن  % 27من موارد العنوان ألاول و %17ل حجم ديون التصرف والاستثمار ومث

 )11( ولم تتجاوز �سبة الادخار ا�خام. وهو ما يجعل من مؤشر القدرة ع�� الّتداين مرتفعاللبلدّية 

ر كما  .%24,7) املجهود الاستثماري (
ّ

وهو ما  )12( %19,8�� الاستثمار إاملوارد املوجهة  لم يتجاوز مؤش

يفسر ضعف الاستثمار البلدي نتيجة لضعف هامش التصرف الّراجع الرتفاع إجما�� كتلة ألاجور 

لتوفوائد الدين وال�ي 
ّ
من نفقاتھ خالل سنة  %43من مقابيض العنوان ألاول و %42ع�� التوا��  مث

2016 . 

 نفقات العنوان الثا�ي -2

ا�ي بلغ مجموع نفقات العنوان
ّ
لت نفقات 2016د خالل سنة .م 1,884 الث

ّ
 %22,2الاستثمار  مث

  .م��ا فقط

م�ّجلة  قط من جملة نفقات العنوان الثا�يف %1,15الاستثمارات املباشرة املنجزة �لغت و 

                                                           
 .العنوان ألاول مقابيض / الادخار ا�خام )11(
 .العنوان ألاول مقابيض / الادخار الصا��  )12(
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ھ لم يتّم اس��الك أّي من الاعتمادات  ،2015 مقارنة �سنة %96بنسبة  بذلك تراجعا
ّ
من ذلك أن

والقتناء وسائل املخّصصة للبناءات إلادار�ة ولل��امج والّتجه��ات إلاعالمّية والقتناء املعّدات والتجه��ات 

رقات واملسالك وأشغال ال��يئة وال��ذيب و�ناء و��يئة 
ّ
راب والط

ّ
الّنقل وملشاريع املاء الّصا�ح للش

بقيمة جملّية بلغت والقتناء أراض  جماعّية للثقافة والشباب والر�اضة والطفولةالتجه��ات ا�

د .أ 345لم تتجاوز �سبة اس��الك الاعتمادات املخصصة ملشاريع إلانارة البالغة كما  .د.أ 380,173

5,5%.  

 398أما �� خصوص النفقات املسددة ع�� الاعتمادات املحالة، فقد تم إنجاز نفقات بقيمة 

� سنة  %38 بنسبة اس��الك لالعتمادات لم تتجاوز  د.أ
ّ
لتبلغ بذلك الاعتمادات غ�� املس��لكة �� مو�

إلنجاز مشروع  2010منذ سنة  محالة من قبل وزارة السياحة، م��ا اعتمادات د.أ 651حوا��  2016

وزارة الشباب والر�اضة ، واعتمادات محالة من قبل د 270.469,227��يئة الف�حة الشاطئية بقيمة 

 أ��ا بقيت دون استعمال إ�� تار�خ .أ 192بقيمة  2014سنة  منذ
ّ
د لتعشيب مالعب دور الشباب، إال

� نوفم��  ان��اء املهّمة الّرقابّية
ّ
�سبب عدم موافاة الوزارة بال��نامج الوظيفي ملشروع ��يئة  2017�� مو�

 .دار الشباب بالقراطن

 بقدرة ع�� تمو�ل استثمارا��ا ارد العنوان الثا�ي أّن البلدّية تتمتعوتب�ن من خالل تحليل مو 

من جملة  %10و % 127، حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وحجم ديون الاستثمار ع�� الّتوا�� املباشرة

امل��مجة وهو ما يدّل ع�� قدرة البلدّية املف��ضة ع�� تمو�ل استثمارا��ا  املباشرة ستثماراتالا 

 أّن 
ّ
وعدم إح�ام �سي�� الشؤون ضعف ال��مجة  ومشاريعها التنمو�ة دون ال�جوء إ�� الاق��اض إال

 .قد حالت دون ذلك إلادارّ�ة واملالّية

 الّرقابة ع�� إنجاز نفقات البلدّية -ب

إ�� الوقوف ع�� جملة من  هاو�عض جوانب تصرفالبلدية  نفقاتأفضت الرقابة ع�� 

قت بنفقات العنوان
ّ
 .الثا�يو ألاّول  �ناملالحظات �عل

 نفقات العنوان ألاول  -1

طلبات تزّود  إصدار لم تح��م البلدّية مراحل عقد الّنفقة حيث اعتمدت �� �عض ا�حاالت ع�� 

سو�ة، وهو ما تدّل عليھ أسبقّية تار�خ ا
ّ
�ّودع�� سبيل الت

ّ
طلب مثال ذلك  لفاتورة ع�� تار�خ طلب ال�

قة بھ عدد  2016مارس  02بتار�خ  04ال��ّود عدد 
ّ
 30بتار�خ  12الذي صدر إثر ورود الفاتورة املتعل

ع�� إثر الفاتورة املتعلقة  2016نوفم��  8 الذي صدر بتار�خ 49وكذلك طلب ال��ّود عدد  2016جانفي 

  .2016أكتو�ر  31بتار�خ  8بھ عدد 

ة املحاسبة العمومية  90خالفا ألح�ام الفصل كما عمدت البلدّية 
ّ
عقد نفقات إ�� من مجل

 31بتار�خ  68ع�� غرار ألامر بالّصرف عدد  إلاجراءضرورة هذا ات دون إثب 2016د�سم��  15�عد تار�خ 
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ق باقتناء لوازم ومعّدات 2016د�سم�� 
ّ
بات ال��ّود وأر�عة أوامر بالصرف أخرى صدرت طل املتعل

 .2016د�سم��  31و د�سم��  19املتعلقة ��ا ب�ن 

ق بضبط طرق  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564خالفا ألح�ام ألامر عدد و 
ّ
واملتعل

�ي تنّص ع�� وجوب صرف الاعتمادات املرّسمة
ّ
بم��انّية الّدولة وا�جماعات  خالص نفقات الّتصرف وال

�ي 
ّ
املحلّية �عنوان الاتصاالت واس��الك املاء والكهر�اء والغاز والوقود وألادو�ة ع�� أساس الفوات�� ال

لم تح��م البلدّية ، )13( يوما من تار�خ استالم الفوات�� 45تجاوز ييصدرها املزّودون املعنّيون �� أجل ال 

 183يوما و 137الص فاتورات اس��الك املاء والكهر�اء والغاز تراوح ب�ن هذا ألاجل و�ّجلت تأخ��ا �� خ

 . فاتورة 18لعدد يوما 

ع�� غرار  ح غ�� البلدّيةنفقات خالص اس��الك �عض الهيا�ل واملصا� م��انّية البلدّيةوتحّملت 

يتة والعطايا والقراطن
ّ
باب بمل

ّ
للماء  واملكتبة العمومّية بالّرملة ومركز إلاعالمّية بالّرملة دور الش

وتد�� البلدية إ�� التوقف عن خالص فوات�� اس��الك  د 1.399,978بمبلغ جم�� ارتفع إ��  والكهر�اء

دات
ّ
 .اح��اما ملبدأ خصوصية امل��انية هذه العدا

فيما ال  الفاتورة ة املعنّية ع��التنصيص ع�� الرقم املنج�ي للسيار  التثبت منوأغفلت البلدّية 

املرفقة  5.922,219و�قيمة  2016أكتو�ر  25بتار�خ  194ع�� غرار الفاتورة عدد  فاتورة 14يقل عن 

دون الّتثبت من مدى اح��ام  هذا إلاغفال �حول و  .2016نوفم��  22بتار�خ  52باألمر بالّصرف عدد 

ن من ، و من مجلة املحاسبة العمومية 41قاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل 
ّ
دون التمك

 . متا�عة حجم نفقات الصيانة ا�خاّصة ب�ّل وسيلة نقل ع�� حدة

ة املحاسبة العمومّية حول  41نّص عليھ الفصل يخالفا ملا و 
ّ
الّتثّبت من قاعدة  وجوبمن مجل

د املحاسب املختّص ع�� مسؤولّيتھ قبل  136العمل املنجز والفصل 
ّ
ة حول وجوب تأك

ّ
من نفس املجل

وضع تأش��تھ ع�� أوامر الّصرف الّصادرة لھ من ثبوت العمل املنجز ومن �ّحة حسابات الّتصفية، 

ھ لم يتّم إلاشهامن لوحظ 
ّ
م خالل فحص �عض الفوات�� والقائمات الاسمية املصاحبة لها أن

ّ
د بتسل

 51املرفقة باألمر بالّصرف عدد  2016جو�لية  01بتار�خ  1560ع�� غرار الفاتورة عدد املواد املنتفع ��ا 

قة باقتناء أز�اء شغل للعملة 2016نوفم��  22بتار�خ 
ّ
 .د 8.745بقيمة  واملتعل

، سنوّ�ةبصفة  املقتناة واملس��لكةوصوالت الوقود �� بمسك حسابية مواد البلدية ال تقوم و 

كما ال يتم ضبط املخزون �� ��اية �ل سنة و�� بداية السنة املوالية وهو ما يحول دون التثبت من 

 . وذلك خالفا ملبادئ حسن التصرف فعلّيا سنوّ�االكميات املس��لكة 

وتقوم البلدية بمتا�عة اس��الك الوقود �ش�ل يدوي من خالل مسك دف�� اس��الك يقع 

ع�� البيانات املتعلقة باألرقام املنجمية للسيارات أو الشاحنات أو املعدات ال�ي تم التنصيص فيھ يومّيا 
                                                           

مكتب الّضبط، لذلك تّم الاعتماد ع�� احتساب آلاجال انطالقا من تار�خ  ع�� مستوى اس��الك املاء والكهر�اء والغاز لم يتم ��جيل �عض فوات��  )13(

 .آخر أجل �خالص الفاتورة
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وع�� تار�خ العملية دون الّتنصيص ع�� كمية  ،وصل الوقودل الرقم التسلس��وع��  ،تزو�دها بالوقود

الوقود املسلمة ووجهة استعمالها وهو ما ال يمكن من متا�عة اس��الك الوقود والتثبت من الطا�ع 

 .إلاداري لهذه النفقات

حول مز�د إح�ام  2005جانفي  19بتار�خ  6ملقتضيات منشور الوز�ر ألاول عدد وخالفا 

تبّ�ن غياب نظام رقابة داخلّية لدى املصا�ح امل�لفة ، التصرف �� السيارات إلادار�ة ونفقات املحروقات

ن من متا�عة السيارات املخصصة للمص�حة خاصة 
ّ
بالتصرف �� أسطول السيارات واملحروقات يمك

 بما �عيقص عل��ا بأذون املأمورّ�ات فيما يتعلق باس��الكها للوقود مقارنة باملسافات املقطوعة املنصو 

 .��خيص أسباب الاس��الك املشط والعمل ع�� تفاد��ا �� إلاّبان

مة خالل سنة  ف�ىىأو 
ّ
البلدية ع��  إ�� الوقوف ع�� اقتصار  2016فحص أذون املأمور�ات املسل

وقود وذلك  عملية �سليم لوصوالت 488إذن مأمور�ة الستعمال عر�ة مص�حة من جملة  29إصدار 

كما تّم تنقيحھ  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  9من ألامر عدد  9خالفا ملقتضيات الفصل 

ق باستعمال سّيارات الّدولة وا�جماعات العمومّية املحلّية واملؤّسسات  بالنصوص الالحقة
ّ
واملتعل

حول إعادة تنظيم ��جيل  1993مارس  30بتار�خ  15العمومّية ذات الّصبغة إلادارّ�ة واملنشور عدد 

السّيارات والعر�ات الّتا�عة للّدولة وا�جماعات املحلّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة إلادارّ�ة 

التصرف دون التثبت من الطا�ع إلاداري هذا يحول و . مومّية وإح�ام مراقبة استعمالهاواملنشآت الع

 . لعملية اس��الك الوقود

املذ�ور أعاله والذي أوجب  1988لسنة  189من ألامر عدد  9ل وخالفا ملقتضيات الفص

استعمال سيارات املص�حة �حاجيات املص�حة دون سواها وكذلك حيازة سائقي هذه السيارات إلذن 

 ع�� الّتوا�� بوصوالت وقود بلغت 2016و 2015 �يخالل سنرئيس النيابة ا�خصوصية  انتفعبمأمور�ة، 

بدون وجھ قانو�ي و�دون تحر�ر أذون  د 687,500ل��ا بقيمة  550و د 812,500ل��ا بقيمة  650

 .مأمور�ات إدار�ة �� الغرض

 نفقات العنوان الثا�ي -2

 2014لسنة  1039من ألامر عدد  8بمقتضيات الفصل  2016البلدية خالل سنة تتقّيد لم 

تقديري سنوي إلبرام املنظم للصفقات العمومية والقا�ىي بإعداد مخطط  2014مارس  13 املؤرخ ��

 .الصفقات العمومية �� بداية �ل سنة وفقا ملشروع امل��انية

وخالفا ملبدأ الّتحديد الّدقيق ل�حاجيات قامت البلدية بإنجاز أشغال تكميلية ملشروع ��يئة 

امل��مجة �� ملف الاستشارة بنسبة  ألاشغالد وذلك بز�ادة �� حجم  66.518,210امللعب البلدي بقيمة 

 .يدّل ع�� ضعف الدراسات املعّدة �� شأن هذه ألاشغالما وهو  ،% 43

وقامت البلدية باملصادقة ع�� صفقة صيانة و��ذيب شبكة التنو�ر العمومي ببلدية قرقنة بتار�خ 
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هذه  �ّجلتو . د 379.269,460بمبلغ  2014د�سم��  12وال�ي ان��ت أشغالها بتار�خ  2014مارس  07

�� ح�ن �عود  2016فيفري  16الصفقة تأخ��ا �� إجراء عملية الاستالم ال��ائي لألشغال والذي تم بتار�خ 

 .يوما 66أي بتأخ�� بلغ  2014د�سم��  12تار�خ الاستالم الوق�ي إ�� 

املذ�ور أعاله، لم تقم البلدية  2014لسنة  1039من ألامر عدد  104وخالفا ملقتضيات الفصل 

يوما  90ملف ا�ختم ال��ائي لهذه الصفقة وإحالتھ ع�� أنظار ال�جنة ا�جهو�ة للصفقات �� أجل بإعداد 

  .2016ماي  16من تار�خ الاستالم ال��ائي لألشغال والذي يوافق تار�خ 

IV-  الّرقابةخالصة 

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

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

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

 .ضمنة بھبمصداقية البيانات امل

 


