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 مساكنرقابة املالية على بلدية لاتقرير 

 (6102سنة  تصّرف)

 

 تقديم البلدية

هك وهي  92091وتمسح املنطقة البلدّية  9199فيفري  91أحدثت بلدية مساكن بمقتض ى ألامر املؤّرخ في 

2 9000ديسمبر  91و 9111فيفري  91مقسمة إلى دائرتين بلديتين بمقتض ى قراري وزير الداخلّية املؤرخين في 

استنادا و  12ساكنا 002901مجموع  9091كما يبلغ عدد سكانها حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 2مؤسسة 92809ينشط باملنطقة البلدّية  9090إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 

ق بحّل بعض املجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية  9099لسنة  1207تبعا لصدور ألامر عدد و 
ّ
واملتعل

ب كالهما من رئيس  9090-9099أدارت شؤون بلدية مساكن خالل الفترة 
ّ
 91ونيابتين خصوصيتين تترك

 90املؤّرخ في  9092لسنة  1980وواصلت النيابة الخصوصّية الثانية املسماة بمقتض ى ألامر عدد 2 عضوا

 2النيابات الخصوصّيةجميع تاريخ حّل  9092 فيفري إلى حدود شهر  عملها 9092بر ديسم

د وبلغ معدل النفقات 2أ 902099 مجموع 9090-9091وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية خالل الفترة 

ل بلدية مساكن 2 د2أ 22990السنوية خالل نفس الفترة مجموع 
ّ
ى سنة  998وتشغ

ّ
صرفت  9090عونا في موف

 2د2أ 92891لهم أجور بقيمة 

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية ، 9090 أكتوبر 02بتاريخ  191املهمة عدد  عمال بإذن

في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداق 9090 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
ّية للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  2البيانات املضّمنة به

 2نفقاتها في كنف الشرعّية

استغالل و وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"وجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة املعطيات الواردة باالستبيان امل

 2املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

                                                             
ساكنا وذلك حسب التقسيم الترابي الجديد لبديات املعّد من قبل  81911ويبلغ عدد سكانها  9 كم 29821تجدر الاشارة إلى أن مساحة املنطقة البلدّية أصبحت تبلغ   1

 90902الصادرة خالل سنة  009و 009و 000الوزارة املكلفة بالشؤون املحلّية طبقا لالوامر الحكومّية عدد 
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 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

بالقانون ألاساس ي املتعلق  9121ماي  91املؤرخ في  9121لسنة  21من القانون عدد  92خالفا ألحكام الفصل 

مليزانية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، لم يتم عرض مشروع ميزانية البلدية 

في إطار دورة استثنائية  9090وقد تّم عرض مشروع امليزانية لسنة 2 على مداولة املجلس في دورته الثالثة

 90912ديسمبر  90بتاريخ 

من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  21و 22و 90ل وعمال بمقتضيات الفصو 

على النيابة الخصوصية  9090كما تّم عرض الحساب املالي لسنة  9090 جانفي 92بتاريخ  سوسةقبل والي 

قبل أن يتّم عرض القرار  9092 ماي 91واملنعقدة بتاريخ  9090في دورتها العادية الثانية لسنة  مساكنلبلدية 

 90922 جويلية 99املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف التي صادقت عليه بتاريخ 

 خالصة أعمال املراجعة

املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية  الاستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 

ر تحديده
ّ
ة التي تعذ

ّ
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه ا بدق

يمكن التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة  مساكناملحلية من أن حسابات بلدية 

 90902املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 بالدينار 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

  

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

317 302 8256 720 6العنوان ألاول 

867 936 5603 322 4املداخيل الجبائية إلاعتيادية

814 075 1422 311 2املعاليم على العقارات و ألانشطة

281 030 9241 099 1مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

102 726571 767معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

671 768259 143املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

451 365 2652 398 2املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

485 017406 453مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

965 958 2481 945 1املداخيل املالية الاعتيادية

018 030 1805 947 3العنوان الثاني

639 820 8682 366 2املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

855 546710 408منح التجهيز

784 109 3232 958 1مدخرات وموارد مختلفة

732 053 8951 241موارد الاقتراض

732 053 8951 241موارد الاقتراض الداخلي

647 155 4161 338 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

647 155 4161 338 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

432 905 1594 213 5العنوان ألاول 

442 688 5834 938 4نفقات التصرف

014 606 5222 815 2التأجير العمومي

112 863 2331 832 1وسائل املصالح

316 828219 290التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

989 575216 274فوائد الدين املحلي

989 575216 274فوائد الدين املحلي

132 354 5493 575 2العنوان الثاني

189 332 7562 063 1نفقات التنمية

189 332 7562 063 1إلاستثمارات املباشرة

712 187704 418تسديد أصل الدين

712 187704 418تسديدأصل الدين

231 606317 093 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

231 606317 093 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

10 668 0047 788 70811 332 3368 259 563

772 072 2973 879 2الفائض
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 ونفقاتها مساكنتحليل موارد بلدية 

  2016لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امليزانية

 عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره 2016بعنوان تصرف  مساكنأسفر تنفيذ ميزانية بلدية 

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة د 2أ 92021 تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدودد 2أ 92821

فقد تم تحويله إلى املال  د2أ 911 املحالة وقيمته إلى أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات

  2إلانتقالي

 9090ومن أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة أّن الفوائض الجملّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة 

 %2 2نسبته  9090-9091وبمعّدل نمّو سنوي خالل الفترة  9091مقارنة بسنة  د2أ 922 بقيمة تساوي ارتفاعا 

 9091مقارنة بسنة  9090وسّجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان ألاّول خالل سنة 

أما فوائض املقابيض على املصاريف 2 خالل الفترة نفسها%  0وبمعّدل سنوي يساوي  د2أ 902بقيمة  تراجعا

 د2أ 280 بما قدره 9091نمّوا مقارنة بسنة  9090بالنسبة للعنوان الثاني فقد شهدت بالنسبة إلى سنة 

 %2 98وبمعّدل سنوي قدره 

وبنسبة معّدلها  د2أ 92021 تطّورا بقيمة 9091مقارنة بسنة  9090وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 

ويعود ذلك أساسا إلى التطّور الذي شهدته كّل من موارد العنوان ألاول 2 9090-9091خالل الفترة %  91

وبمعّدل تطّور سنوي  د2أ 92909 حيث شهدت موارد العنوان الثاني ارتفاعا بقيمة ،الثانيالعنوان موارد و 

وبمعّدل تطّور سنوي  د2أ 92221 بقيمة بلغت 9090رافقه تطّور موارد العنوان ألاّول خالل سنة %  99يساوي 

 90902-9091خالل الفترة %  99يساوي 

وبمعّدل تطّور  9091مقارنة بسنة  9090خالل سنة  د2أ 92118 أما نفقات امليزانّية، فقد عرفت تطّورا بقيمة

ويعود ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مصاريف كّل من العنوان 2 9090-9091ترة خالل الف%  99سنوي يساوي 

مقارنة  9090فقد تزامن تطّور نفقات العنوان الثاني خالل سنة 2 ألاّول والعنوان الثاني خالل هذه الفترة

مقارنة  9090مع تطّور نفقات العنوان ألاّول خالل سنة %  92نسبة  د وبمعّدل2أ 889 بما قيمته 9091بسنة 

 2خالل الفترة نفسها%  90وبمعّدل  د2أ 92122 بما قيمته 9091بسنة 

  املوارد

املوارد  من%  63وهي تتكون في حدود  د2أ 902008مجموع  9090خالل سنة  مساكن بلغت جملة موارد بلدية

 2من موارد التنمية%  22و الاعتيادية

وهي تتكّون من املوارد الجبائّية د 2أ 02290ما جملته  9090 للبلدية خالل سنة الاعتيادّيةوارد املبلغت و 

 2% 20 داخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدودومن امل % 01الاعتيادّية في حدود 
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 9090سنة د 2أ 12299 إلى 9091سنة  د2أ 92120 مساكن منلبلدّية املوارد الجبائّية الاعتيادّية  تطّورتو 

ونتج هذا التطّور  %2 99يساوي  9090-9091ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة  د2أ 92219 مسّجلة زيادة بقيمة

 021أصناف املداخيل الجبائّية الاعتيادّية وخاّصة منها املعاليم على العقارات وألانشطة بقيمة  أغلبعن نمّو 

مداخيل إشغال امللك العمومي والاستلزام د و 2أ 101معاليم املوجبات والرخص الادارية والخدمات بقيمة و د 2أ

 90912مقارنة بسنة  د2أ 290 بقيمة

ويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد بالنسبة إلى البلدية 

ل  9090 سنةد في 2أ 92018حيث تم تحصيل 
ّ
2 للبلدية الاعتياديةمن جملة املداخيل الجبائية  % 28أي ما يمث

( د2أ 92900)وتأتي في املراتب املوالية مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

املتأتّية من املعلوم واملداخيل  (د2أ 208)ومداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 

 %2 0و% 98و % 91بنسب تمثل على التوالي ( د2أ 922)على العقارات املبنية 

%  89بين املداخيل املالّية الاعتيادّية في حدود فهي تتوّزع املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية وفي ما يخّص 

 %2 91ومداخيل أمالك البلدّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 تراجعامسّجلة  9090د سنة 2أ 92218إلى  9091د سنة 2أ 92191املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية من  تطورتو 

نتج هذا التراجع عن املفعول و %2  0221 –يساوي  9090-9091د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 2أ 92بقيمة 

ص املداخيل (د2أ 22)+ املزدوج لنمّو مداخيل ألامالك البلدّية 
ّ
 2(د2أ 11 -)املالّية الاعتيادّية  وتقل

د وبنسبة 2أ 92909تطورا بقيمة  مسّجلة 9090د في سنة 2أ 22112بلغت أما بالنسبة إلى موارد التنمية فقد 

وقد نتجت هذه الزيادة عن املفعول املزدوج لنمّو املوارد 2 9090-9091خالل الفترة %  99تطّور سنوي تساوي 

أي بمعّدل تطّور ( د2أ 118)+ املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة و ( د2أ 92011)+  الذاتّية املخصصة للتنمية

ص %  92و%  21يساوي على التوالي خالل نفس الفترة سنوي 
ّ
أي ( د2أ 910 -)موارد الاقتراض من جهة، وتقل

 %2 20يساوي سلبي بمعّدل تطّور سنوي 

  النفقات

وبنسبة  9091د مقارنة بسنة 2أ 92122تطورا بقيمة  مسّجلة 9090د سنة 2أ 12992بلغت نفقات العنوان ألاول 

سنة  نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح غلتبو 2 9090-9091خالل الفترة %  90تساوي تطّور سنوي 

ل د2أ 12018 ما قيمته 9090
ّ
 2من مجموع نفقات العنوان ألاول %  81 أي ما يمث

%  91أي بمعّدل تطور سنوي  9091د مقارنة بسنة 2أ 201وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 

أي بمعّدل  9091رنة بسنة مقا د2أ 099نموا بقيمة  كما عرفت وسائل املصالح 9090-9091خالل الفترة 

 90902-9091خالل الفترة %  92 تطّور سنوي يساوي 
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د مقارنة بسنة 2أ 889تطورا بقيمة  مسّجلة 9090د سنة 2أ 92120 فقد بلغت نفقات العنوان الثانيوبخصوص 

وقد نتج هذا الزيادة عن املفعول املزدوج  90902-9091خالل الفترة %  92 تساوي  نسبة تطّور سنوي و  9091

أي بمعّدل ( د2أ 112)+ النفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة ونمّو ( د2أ 101)+ لنمّو الاستثمارات املباشرة 

ص %  12%  92تطّور سنوي خالل نفس الفترة يساوي على التوالي 
ّ
نفقات تسديد أصل الدين من جهة، وتقل

 %2 1 سنوي سلبي يساوي  تراجعأي بمعّدل ( د2أ 82 -)

 القدرات املالية

ببلدية  (موارد العنوان ألاّول  /املناب من املال املشترك  –موارد العنوان ألاّول )مؤشر الاستقاللية املالية  تطّور 

مقابل نسب تّم  9090و 9091و 9091على التوالي خالل سنوات %  22و%  20و%  02نسبة مسّجال مساكن 

 2 على التوالي خالل الفترة نفسها%  01و%  01و%  01تسجيلها على املستوى الوطني بلغت 

مقارنة  9090سنة  ببلدية مساكن (مصاريف العنوان ألاّول  /نفقات التأجير ) مؤشر هامش التصرف وتطّور 

 2% 11و%  18مقارنة على التوالي بنسبة %  11حيث سّجل نسبة  9091و 9091بسنتي 

دة 
ّ
والتي قامت البلدّية بخالصها خالل السنة املالّية بعنوان نفقات العنوان ألاول وبلغ حجم الديون املتخل

دات تجاه م منها%  11د تهّم 2أ 1922902مجموع  9090
ّ
ؤسسات عمومّية لنفقات عقدت في سنتي خالص متخل

ل2 9091و 9099
ّ
الديون تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية بعنوان الراجعة إلى سنة  وتتمث

دات حيث بلغت و  9099
ّ
 2د2أ 922ود 2أ 201حوالي على التوالي مصاريف استهالك الكهرباء أهّم املتخل

د ديونا تجاه 2أ 109د منها 2أ 122ما جملته  9090بلدّية مساكن في موفى سنة  2حجم الجملي لديون وبلغ ال

ل أهم الّدائنين في الشركة التونسّية للكهرباء والغازيو  2هياكل عموّية
ّ
وصندوق التقاعد والحيطة ( د2أ 291) تمث

ر وباعتبار حجم الديون  (.د2أ 92) والوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات (د2أ 990) الاجتماعّية 
ّ

يبلغ مؤش

 2% 99مديونّية البلدّية تجاه الهياكل العمومّية ما يعادل 

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 عبئة املواردت: أوال

 امليزانّية إعداد

ما  9090ببلدّية مساكن سنة  (بدون اعتماد التنقيحات) املحققة مقارنة بالتقديرات العنوان ألاّول بلغت موارد 

يذكر منها خاّصة ألاصناف  أغلبوسّجل ارتفاع املوارد املحققة مقارنة بالتقديرات في %2  901نسبته حوالي 

                                                             
دة بذّمة 2 جملة املصاريف التي تّم بمقتضاها عمل منجز خالل السنة دون أن يتّم تأديتها إلى صاحب العمل املنجز"يونا وتعتبر د  2

ّ
وتبقى هذه النفقات ديونا متخل

ق بضبط اجراءات البرمجة السنوّية وامل 9092نوفمبر  91وذلك حسب التعريف الوارد بالفصل ألاول من قرار رئيس الحكومة املؤّرخ في " الهياكل العمومّية املعنّية 
ّ
تعل

 2 للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات املعنّية بالتجارب النموذجّية لنظام التصّرف في امليزانّية حسب ألاهداف
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فة على العقارات ( % 921)مداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 
ّ
واملعاليم املوظ

  (2% 991) وألانشطة

 التحصيلإعداد جداول 

قت خاّصة بعدم شموليتها وبعدم دقة البيانات املدرجة بها 
ّ
يشكو إعداد جداول التحصيل عّدة نقائص تعل

 2فضال عن التأخير في إعدادها

 شمولّية جداول التحصيل

، بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدية بمساكن ما 9091استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 أّن جدول تحصيل املعلوم املوظف على العقارات املبنية لسنة 2 ألف مسكن 992010ته جمل
ّ
لم  9090إال

 2 من جملة املساكن املتواجدة باملنطقة البلدية%  89مسكن أي ما نسبته ألف  982901يتضّمن سوى 

 دقة البيانات املدرجة بمنظومة متابعة املعلوم على العقارات املبنية

لوحظ وجود نقائص تعلقت أساسا بعدم دقة البيانات املدرجة بمنظومة متابعة املعلوم على العقارات املبنية 

ه تّم خالل 2 وبتحيينه
ّ
قت بتعبيد  9091و 9091سنتي حيث يذكر على سبيل املثال، أن

ّ
إنجاز مشاريع تعل

 أّن ذلك لم  ،قة البلدية بمساكنالطرقات وبالتنوير العمومي في عدد من ألانهج وألاحياء التابعة للمنط
ّ
إال

2 من مجلة الجباية املحلية 1تحيين لقائمة الخدمات كما تّم تحديدها بالفقرة الثانية من الفصل آليا يرافقه 

وباعتبار أّن عدد الخدمات يحدد نسبة املعلوم املذكور، فإّن من شأن عدم التنسيق بين املصالح البلدية أن 

ت باملنظومة بشكل حيني وشامل بما قد يؤدي إلى توظيف مبالغ بعنوان املعلوم ال يسمح بتضمين الخدما

 2 املذكور أقل من املبالغ املستوجب تثقيلها فعال

 تثقيل جداول التحصيل

لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير 

على أّن تلك املعاليم ينّص  يملقتضيات الفصل ألاول من مجلة الجباية املحلية الذاملبنية وذلك خالفا 

  2يوما 19تاريخ غرة جانفي من كّل سنة، تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير بلغ مستوجبة الدفع بداية من 

 معلوم املساهمة في انجاز مآوي جماعّية لوسائل النقل 

ف على مالكي البناءات 
ّ
املساهمة في "الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كلّيا معلوم توظ

روا بها " انجاز مآوي جماعّية لوسائل النقل
ّ
وذلك إذا استحال على أصحابها ألسباب فنّية أو اقتصادّية أن يوف

ة املعلوم املحمول ع 10ويحّدد الفصل 2 أماكن لوقوف وسائل النقل
ّ
لى صاحب البناية والذي من نفس املجل

ان البلدّية املعنّية
ّ
 2ُيحتسب على ضوء نسبة النقص مقارنة بعدد املآوي املطلوب وعدد سك



8 
 

توظيف واستخالص  9090وقد تبّين من خالل فحص رخص بناء العمارات التي أسندتها بلدّية مساكن سنة 

أي  د2أ 912210بعنوان املعلوم املذكور عوضا عن مبلغ ُيفترض توظيفه ودفعه يساوي  د2أ 9221مبلغ يساوي 

وتّم احتساب هذا املبلغ بالرجوع إلى كّراس التراتيب العمرانّية لبلدّية مساكن 2 د2أ 992910بفارق قدره 

 2ة توفيرهاالتي تضبط عدد املآوي التي ُيطلب من صاحب البناي 9091سبتمبر  1املصادق عليها بتاريخ 

 إلاشغال الوقتي مللك الدولة العمومي للطرقات

ينّص الفصل الثاني من القرار املشترك بين وزارة املالّية وأمالك الدولة والشؤون العقارّية والتجهيز وإلاسكان 

ق بضبط نسبة معاليم إلاشغال الوقتي مللك الدولة العمومي للطرقات على  9118أوت  91املؤّرخ في 
ّ
أن واملتعل

 أّن بلدّية مساكن لم تقم باستخالص 2 تدفع هذه املعاليم للبلدّية بصرف النظر عن بقّية ألاداءات البلدّية
ّ
إال

 2د2أ 992مما حرمها من مداخيل تقّدر بحوالي  9090هذه املعاليم بعنوان سنة 

 توجيه إلاعالمات

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 98تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة 

 28 أّن ملعلوم على العقارات املبنّية فصال مثقال بجدول تحصيل ا 10وقد تبّين من خالل عّينة شملت ،22"2 منه

غهم املحاسب العمومي بخالص املعلوم املذكور  9090سنة لم يقوموا  منهم
ّ
لخالص املبالغ  باإلعالمدون أن يبل

 على عدلْين 2 املطلوبة منهم
ّ
ر إال

ّ
وبّرر القابض البلدي ذلك بالنقص املسّجل باملوارد البشرّية حيث ال يتوف

عتماد على الطرق التقليدّية في اعداد الاعالمات في ظّل تواصل افتقار القباضة البلدّية إلى خزينة إضافة إلى الا 

 2منظومة التصّرف في املوارد

 إجراءات الاستخالص

من مجلة املحاسبة العمومية، والتي نّصت على أن ( خامسا) 98خالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 

 "يوما من تاريخ تبليغ إلاعالم املذكور  20السند التنفيذي للمدين مع نهاية  يتولى املحاسب العمومي تبليغ"
ّ
، إال

ه تبّين
ّ
إلى املطالبين  9090تولى املحاسب العمومي توجيههم سنة  وحيدا إعالما 18من خالل عّينة شملت  أن

ى املحاسب  10باملعلوم على العقارات املبنّية 
ّ
العمومي تبليغهم في جميع منهم لم يقوموا بالخالص دون أّن يتول

 2الحاالت

 نسب الاستخالص

مسّجلة نسبة  9090د سنة 2أ 12899إلى  9091د سنة 2أ 12980تطّورت جملة التثقيالت ببلدّية مساكن من 

ل التثقيالت بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير 2 % 2تطّور سنوي تساوي 
ّ
وتمث

د بالنسبة إلى املعلوم على 2أ 22991حيث بلغت  9090من مجموع التثقيالت بعنوان سنة %  80املبنّية نسبة 

 2د بالنسبة إلى املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية2أ 129العقارات املبنّية و
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 9090د سنة 2أ 819إلى  9091د سنة 2أ 281أّما جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثّقلة فقد تطّورت من 

وتعود أهّم املبالغ املستخلصة إلى املعلوم على العقارات املبنّية  %2 2ة نسبة نمّو سنوي لم تتجاوز مسّجل

واملعاليم املتأتية من املوارد ألاخرى ومداخيل كراء عقارات معّدة لنشاط تجاري حيث مثلت على التوالي نسبة 

 2من جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثّقلة%  90و%  90و%  29

مجموع التثقيالت بنسق أقّل من تطّور  9090-9091وأّدى تطّور املقابيض بعنوان املبالغ املثّقلة خالل الفترة 

 90902سنة %  92إلى  9091سنة %  91خالل نفس الفترة إلى تراجع نسبة الاستخالص من 

ة مقارنة بجملة املقابيض وبالّرغم من أهّمية حجم املقابيض املستخلصة بعنوان املعلوم على العقارات املبنيّ 

 أّن هذا املعلوم شهد أقّل نسبة استخالص التي لم تتجاوز %(  29)
ّ
ويعود ذلك إلى تراكم بقايا %  1إال

من % ) 0تجاوزت  9090- 9091الاستخالص من سنة إلى أخرى حيث شهدت نسبة تطّور سنوي خالل الفترة 

تراجعا مسّجلة نسبة نمّو فت املقابيض املنجزة في حين عر ( 9090سنة  22991إلى  9091سنة د 2أ 92819

 (90902د سنة 2أ 922إلى  9091د سنة 2أ 980من ) خالل نفس الفترة %  9 –سلبّية تساوي 

 :9090ويبّين الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثّقلة ببلدّية مساكن بعنوان سنة 

 الاستخالص نسبة (د.أ) مبالغ لإلستخالص (د.أ) املقابيض الفصل

 % 9 229912201 9222111 املعلوم على العقارات املبنية

 % 99 1292108 9912011 املعلوم على الاراض ي غير املبنية

 % 19 2982080 9002120 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 % 19 9912021 002801 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط منهي

 % 900 9912999 9912999 موارد أخرى 

 % 92 128992112 8192990 املجموع

 على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةاملعلوم 

توظف بلدية مساكن سنويا الحّد ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو 

واملعنويين املستغلين لعقارات معّدة لهذه ألانشطة والذي يساوي، وفقا  املهنية على ألاشخاص الطبيعيين

ه لوحظ أّن 2 من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 28للفقرة الثانية من الفصل 
ّ
 أن

ّ
إال

لها  البلدية لم تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات الراجعة

لعمليات تحويل املبالغ الراجعة للبلدية  الشهرية القائمات التفصيليةويتضح ذلك من خالل فحص 2 بالنظر

أن  املعلومبهذا  مطالبة مؤسسة 98والواردة عليها من القباضة املالّية بمساكن والتي بّينت عّينة منها شملت 

 2وم املذكور بجدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعل جميعها غير مضمنة

ورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من جملة املوارد البلدية 

، فقد تبّين أّن مصالح (د2أ 12299د من جملة 2أ 92018)من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية  % 28)

البلدية لم تحرص على استغالل القائمات الشهرية الصادرة عن القباضة املالية بالبحيرة والقباضة املالية 
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مّما حال دون تحيين جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى  والتي تبين تفاصيل كل عملية تحويلبمساكن 

بين قيمة املعلوم املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم للمعلوم املذكور وفي مرحلة الحقة إجراء املقارنة 

واملبلغ املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص مبلغ إضافي باعتبار املعلوم ألادنى 

بما ُيسهم في تحصيل موارد إعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة بتثقيله لدى قابض البلدية املطلوب و 

 2 إضافية

ه تّم الوقوف من خالل العينة سالفة الذكر على  تجدر و 
ّ
أي ما  بهذا املعلوم مطالبة مؤسسات 2إلاشارة إلى أن

ل 
ّ
وكان ُيفترض تضمينهم ضمن جدول تحصيل الفارق وتثقيله لدى  ،لم تدفع أي مبلغ من العّينة % 21يمث

 2قابض البلدية

 سقوط فصول بالتقادم

ه من مجلة املحاسبة  20ينص الفصل 
ّ
يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية "العمومية على أن

2 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع 1بالتقادم بمض ي 

واملتعلق بقانون املالية  9099ديسمبر  20املؤرخ في  9099لسنة  2من القانون عدد  10وتبعا ملا ورد بالفصل 

 29إلى  9090ديسمبر  92والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفترة املمتدة من  9099 لسنة

قة بسنة 9099ديسمبر 
ّ
وما قبلها تعتبر قد سقطت ما لم تقطع  9001، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل

الصادرة عن املدين أو من ينوبه مدة التقادم بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال 

 2 مكرر من املجلة املذكورة 20وفقا ملا ورد بالفقرة ألاولى من الفصل 

، أّن القيمة 9090ديسمبر  29إلى غاية  الاستخالصواتضح في هذا إلاطار، من خالل فحص قائمات بقايا 

دة بذمة مديني البلدية 
ّ
املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات دون اعتبار الديون )الجملية للديون املتخل

وتبّين في هذا إلاطار 2 د2أ 208ما جملته  9090قد بلغت في موفى سنة ( 3املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 %  92أي بنسبة )د 2أ 81بأّن ديون جملية بما قيمته 
ّ
 9001مستوجبة منذ سنة ( دةمن جملة الديون املتخل

 2بما يعّرضها للسقوط بالتقادم 9090م تشملها أعمال قاطعة للتقادم إلى موفى سنة وما قبلها ول

وتتمثل هذه الديون املعّرضة إلى السقوط بالتقادم في ديون بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة 

وتعود آخر ألاعمال  9001و 9111الصناعّية أو التجارّية أو املهنّية وتعود وجوبيتها إلى الفترة املتراوحة بين سنة 

من قبل القابض  9090ّبع هذه الديون سنة عدم تتوقد تسّبب  9001القاطعة للتقادم في شأنها إلى سنة 

 (2د2أ 19حوالي )منها %  11البلدي في سقوط 

ق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد تبّين أّن قابض البلدية لم 
ّ
وفي ما يتعل

فصال  10ّينة شملت واتضح من خالل فحص ع2 يتوّل حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم

وبلغت جملة  9090منهم لم يقوموا بخالص املعلوم املذكور سنة  22بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية أّن 
                                                             

قة بسنة وجوبية الدين وتاريخ التثقيل ونوع وتاريخ العمل القاطع للتقادم بالنسبة للمعلومين املذ  3
ّ
ر املعطيات املتعل

ّ
كورين ضمن قائمات بقايا باعتبار عدم توف

 2للمحاسبة العمومية والصادرة عن إلادارة العامة 9111جانفي  90املؤرخة في  9111لسنة  99الاستخالص عمال بما جاء باملذكرة العامة عدد 



11 
 

دات في شأنهم إلى موفى سنة 
ّ
منها تعود إلى %  20أي ما نسبته  د2أ 92112منها  د2أ 82991ما جملته  9090املتخل

لها معّرضة هو ما يجعنها و القاطعة للتقادم في شأ إلاجراءاتبض اتخاذ وما قبلها لم يتوّل القا 9001سنوات 

 2إلى السقوط بالتقادم

 مداخيل ألامالك البلدّية العقارّية

واملتعلق بتنظيم  9122ماي  91املؤّرخ في  9122لسنة  22من القانون عدد  90إلى  99نصت الفصول من 

العالقة بين املسّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال التجاري أو 

2 كون مقابل قيمة كرائية عادلةالصناعي أو املستعملة في الحرف على إمكانية تعديل معينات الكراء وأن ي

بتعديل معاليم الكراء بالنسبة إلى جميع محالتها والاتفاق مع املتسّوغين  إلاطار وقامت بلدّية مساكن في هذا 

على الزيادة  وإلابقاء 9090من معلوم الكراء لسنة %  91بنسبة  9090على أن يقع الزيادة بداية من سنة 

  %2 1السنوّية املقّدرة ب 
ّ
بعنوان مداخيل كراء عقاراتها  إضافيةنت البلدّية بهذا التعديل من تعبةة موارد وتمك

حيث تطّورت جملة املبالغ املثّقلة بعنوان  9090د بعنوان سنة 2أ 22املعّدة لنشاط تجاري ومنهي بلغت 

 90902د سنة 2أ 902إلى  9091د سنة 2أ 929املعّدة لنشاط تجاري و منهي من  مداخيل كراء العقارات

 تنزيل موارد جبائّية

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية يتولى قابض البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

2 غير املضّمنة بجدولي تحصيل املعلومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية

ه يتّم تنزيل هذه املبالغ بميزانّية البلدّية ضمن املقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائ
ّ
ّية دون أن يتولى وتبّين أن

قائمات شهرّية فيها يوجهها لوزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك لتثقيلها على  إعدادرئيس البلدّية 

ة املحاسبة العمومّية من 900سبيل التسوية لدى املحاسب عمال بمقتضيات الفصل 
ّ
ويتولى القابض  2مجل

 2ى سبيل التسوية في موفى السنة املالّيةاعداد جداول تحصيل تكميلّية وتثقيلها عل

 101)صيل املعلومين املضمنين بجداول التحسنة بعنوان التضمين كّل من تثقيالت  البلدّيةيتولى قابض كما 

وتثقيالت ( املعلوم على ألاراض ي غير املبنّيةد بالنسبة إلى 2أ 910و املعلوم على العقارات املبنّية د بالنسبة إلى2أ

د بالنسبة 2أ 802108و املعلوم على العقارات املبنّية بالنسبة إلىد 2أ 92889) جداول التحصيل التكميلّيةمبالغ 

في على أساس أّنها تثقيالت السنة عن طريق أذون نهائّية بالحساب املالي (املعلوم على ألاراض ي غير املبنّيةإلى 

 90902حين أنها ال تعني فقط السنة املالّية 

على املحاسب العمومي أن يفّرق عند التضمين بالحساب املالي بين التثقيالت عن طريق ألاذون وكان يفترض 

دون  9090الوقتّية والتثقيالت عن طريق ألاذون النهائّية حتى يتسنى التمييز بين املوارد املالّية الّراجعة لسنة 

ص املجهود الحقيقي ملصلحة الجباية با
ّ
لبلدية في تحيين جداول التحصيل غيرها من السنوات من جهة ويلخ

 2السنوّية من جهة أخرى 
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 وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في مجال استصدار وثائق الاستخالص الوقتّيةالجمع بين مهام متنافرة 

فون باستخالصها وبإعداد أذون  إعدادلوحظ أن وكالء املقابيض يتولون 
ّ
وصوالت خالص املعاليم املكل

د من التطابق بين 
ّ
الاستخالص الوقتّية في شأنها وهي مهام متنافرة من شأن الجمع بينها أن ال يضمن التأك

وتفاديا للمخاطر التي قد 2 القيمة الفعلّية للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص الوقتي

سند الاستخالص الوقتي على  إعدادنجم عن هذا الجمع يتوّجب أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد ت

 2ضوء املبالغ التي قامت بتصفيتها فعليا

وقد لوحظ بالنسبة إلى تصفية معلوم املساهمة في انجاز مآوى جماعّية أن املصلحة الفنّية تتولى احتساب 

في الغرض ودون بيان طريقة احتسابه ودون أن يتولى آمر قبض البلدّية  استخالصسند  إعداداملعلوم دون 

د من صّحة املبلغ وألامر باستخالصه وهو ما انجّر عنه جباية هذا املعلوم بقيمة دون املفترض جبايتها
ّ
 2التأك

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب من مجلة املحاسبة العمومية على أن  921ينّص الفصل 

البلدية املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية 

ه ال يتم مسك حسابية خاصة 2بجرد تلك املكاسب
ّ
ه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

ّ
 أن

ّ
إال

 2ا ال يتّم القيام بجرد سنوي لهابمكاسب البلدية كم

 شهاريةإإشغال امللك العام لغاية 

ق بتنقيح القانون  9099سبتمبر  01املؤّرخ في  9099لسنة  81الفصل الثاني من املرسوم عدد  أعطى
ّ
واملتعل

ق باالشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التاب 9001لسنة  99عدد 
ّ
عة املتعل

لرئيس الجماعة املحلّية التي يوجد بدائرتها الترابّية امللك العمومي املعني سلطة منح املوافقة على  لألشخاص

إلاشغال الوقتي لغاية اشهارّية ألجزاء امللك العمومي للطرقات التابع للجماعة املحلّية بمقتض ى ترخيص إما 

قيمة املساحة الاشهارّية املطلوب مباشرة أو بعد إلاعالن عن املنافسة عن طريق طلب عروض إذا كانت 

 2 9099جوان  20املّؤرخ في  92د وفق ما جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 2أ 900استغاللها تفوق 

ى الجماعة املحلّية بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات 
ّ
ب تحديد قيمة املساحة الاشهارّية أن تتول

ّ
ويتطل

 9099لسنة  108من ألامر عدد  90ة لإلشهار وذلك طبقا للفصل تحديد املواقع وضبط املساحات املخّصص

ق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  9099ماي  92املؤّرخ في 
ّ
ق بضبط شروط وإجراءات  9090لسنة  909واملتعل

ّ
املتعل

 2 الترخيص في إلاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص

بلدّية مساكن اعتمدت صيغة الترخيص املباشر في إلاشغال الوقتي مللكها العمومي للطرقات لغاية  وتبّين أّن 

اشهارّية دون القيام بعملّية الجرد بما من شأنه أن يسمح لها احتساب قيمة املساحات الاشهارّية ومن ثّم 

 2دّيةاعتماد صيغة الترخيص املناسبة بما يضمن تعبةة أفضل قدر من املوارد للبل
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 إنجاز النفقات: ثانيا

 نفقات امليزانية تقدير 

كما لم تشهد الاعتمادات ألاصلّية املرّسمة %  82بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاّول ببلدّية مساكن 

 2 تذكر 4راتيباالعتمادات النهائّية نسبة تغي مقارنة

 وجوبّيةالنفقات ال

من القانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية الذي يقض ي بوجوبّية جملة من النفقات ال  90خالفا للفصل 

قة بتسديد ديون البلدّية تجاه 
ّ
ت سّيما النفقات املتعل

ّ
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية تول

ل العمومي تسديد نفقات ال تكتس ي الطابع الوجوبي يذكر منها  9090بعنوان سنة بلدّية مساكن 
ّ
نفقات التدخ

د على حساب نفقاتها الوجوبّية يذكر منها ديونها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات 2أ 910بقيمة 

 2د2أ 29بقيمة بلغت  املحلّية

 نفقات التأجير

من مجموع  % 11نسبة  وهو ما يعادل 9090د خالل سنة 2أ 92891بلدية اليبلغ حجم التأجير العمومي ب

 2 نفقات العنوان ألاول 

املستخرجة من  9090وقد تّمت املقارنة بين البيانات املضمنة بالقائمة املفصلة ألوامر الصرف لشهر ديسمبر 

وقد أسفرت ، لنفس الشهر منظومة أجور وقائمة املوظفين والعملة التي تمسكها مصلحة الشؤون إلادارية

 2قتين  باستثناء بعض الاخالالت تهّم صرف منحة ألاوساخبين بيانات الوثياملقارنة عن تطابق 

إحداث منحة خصوصّية تسمى  9180جويلية  1املؤرخ في  9180لسنة  820تّم بموجب ألامر عدد فقد 

وال تخّول هذه 2 لفائدة عملة الجماعات العمومّية املحلّية املكلفين بالتطهير ورفع الفضالت" منحة أوساخ"

 لفائدة العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت وذلك بمقتض ى
ّ
قرار يتخذه رئيس  املنحة إال

وتبّين من خالل فحص أوامر 2 الجماعات املحلّية ويصادق عليه من طرف سلطة إلاشراف ذات مرجع النظر

ه وقع صرف  9090صرف ألاجور لشهر ديسمبر 
ّ
عامال في حين ال يؤّمن مباشرة  909لفائدة " منحة ألاوساخ"أن

من مجموع العملة املنتفعين بهذه  % 02تعّدى عامال أي بنسبة ال ت 01مهام التطهير ورفع الفضالت سوى 

 92910تساوي  9090وهو ما انجّر عنه صرف البلدّية ملبالغ شهرّية بدون وجه حّق بعنوان شهر ديسمبر 2 املنحة

 90902د بعنوان السنة املالّية 2أ 922080دينار أي ما يقارب د 2أ

 

                                                             
 إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-الاعتمادات النهائية املرسمة: )نسبة التغييرات  4
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 مصاريف استهالك الوقود

د بعنوان 2أ 909تصرفها البلدّية القتناء الوقود لوسائل النقل والتي بلغت حوالي  بالّرغم من أهمّية املبالغ التي

ل حوالي  9090سنة 
ّ
نها من  من وسائل املصالح % 1أي ما يمث

ّ
ر على آليات تنظيم ورقابة تمك

ّ
 أّنها ال تتوف

ّ
إال

ب بعض 
ّ
متابعة الاستهالك خاّصة في ظّل عدم قيام السواق بتعمير دفاتر العربات بصفة منتظمة وتعط

كما ال تتولى مصالح البلدّية جرد مقتطعات الوقود التي تّم استهالكها واملقتطعات الباقية في 2 عّدادات املعّدات

 2ة السنة بما يسمح بمقاربة الكمّية املقتناة مع الكمّية املستهلكة وتتّبع الفوارق إن وجدتنهاي

يستعمل املسؤول عن التصرف في الوقود مقتطعات يدوية مسلمة من قبل محطة الوقود على ذلك  عالوة

ة لتوزيع البترول ويتولى في مرحلة الحقة عند التزّود بمقتطعات الوقود من الشركة الوطنيّ 2 املتعامل معها

ال يسمح بالتثبت  قيمة املقتطعات اليدوّية ومن ثّم ُيتلفها وهو ماتسوية كميات الوقود املستهلك على ضوء 

  2من حقيقة أو مصداقية الكميات املستهلكة وال قيمتها املالية الحقيقة بعنوان السنة

 إفراد كل فصل من املواد القابلة للجرد برقم خاص

التي نّصت على وجوب تسجيل  9121أوت  09مؤّرخة في  21-980ت التعليمات العامة عدد خالفا ملقتضيا

املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض مع تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية على فاتورة الشراء، 

د كل فصل من املواد تبّين أّن املصالح املعنية لبلدية مساكن ال تحترم هذه التراتيب، حيث لوحظ عدم إفرا

  2كما أّن عددا من فواتير الشراء ال تحتوي أرقام جردفي عديد الحاالت القابلة للجرد برقم خاص به 

 تزود يدوية  أذون  إصدار

ق بالقانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية  على  9121لسنة  21من القانون عدد  29 ينّص الفصل
ّ
املتعل

ه يتعّين على آمري الصرف الذين يعتمدون نظام إلاعالمية في تنفيذ امليزانّية استعمال أذون التزّود آلالّية
ّ
 2 أن

ّ
إال

ه تبّين أّن بلدّية مساكن ال تزال تعتمد على أذون تزّود يدوّية لعقد نفقاتها مخالفة بذلك أحكام الفصل 
ّ
أن

د عن طريق اذن تزّود يدوي عدد 2أ 02081ناء بمبلغ جملي قدره ويذكر على سبيل املثال اقتناء مواد ب2 املذكور 

كما  90902ديسمبر  92بتاريخ  929عدد  تزود آلي على سبيل التسوية إذن وإصدار 9090أكتوبر  29بتاريخ  901

ليكون سابقا استعمال القلم الجاف ب آلاليبالتزود  إلاذنتغيير تواريخ  إلىفي بعض الحاالت  تضطّر البلدّية

 2لتاريخ الفوترة

 قاعدة العمل املنجز

ة املحاسبة العمومّية على أن تحمل النفقات املعقودة على الاعتمادات املرصودة  81ينّص الفصل 
ّ
من مجل

بميزانّية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخّص املصاريف العادّية على وجوب القيام بالعمل املستوجب 

ه تبّين من خالل فحص الحسابّية 2 في أجل أقصاه موفى تلك السنة
ّ
 أن

ّ
بلدّية مساكن بعنوان سنة ل إلاداريةإال

بتاريخ  921تزّود عدد  إذنعن طريق دينار  21112119أن البلدّية قامت باقتناء مواد كهربائّية بقيمة  9090
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م  9090ديسمبر  29املالية وبالتحديد بتاريخ السنة وخالصه في نفس  9090ديسمبر  92
ّ
في حين أّنها لم تتسل

 بتاريخ 
ّ
مت الفاتورة بتاريخ  9092ي جانف 99املواد املقتناة إال

ّ
خالص الفاتورة على ول2 9092جانفي  92وتسل

ها تواريخ غير حقيقية نوتم تضمي 9090ديسمبر  92صبح يالفاتورة ل تاريخ على رتغيي تم إدخال 9090ميزانّية 

م مكتب الضبط و ل
ّ
 2رئيس النيابة الخصوصّية ملصادقةو  حافظ املغازة ملصادقةتسل

 صفقات الإطار في  النفقات املنجزة

قامت بلدّية مساكن بعرض ملفين ختم صفقات عمومّية على أنظار اللجنة الجهوّية للصفقات خالل السنة 

ق ألاولى بتعبيد وتعصير الطرقات  9090املالّية 
ّ
أّما الثانية فهي تهّم اقتناء معّدات د 2أ 92211بقيمة بلغت وتتعل

 2 د2أ 908ة بقيمة نظاف
ّ
قت وتّم الوقوف من خالل فحص وثائق الختم النهائي على جملة من الاخالالت تعل

 2خاّصة بالدعوة إلى املنافسة وطريقة الخالص وعدم احترام آجال الختم النهائي

املنظم للصفقات العمومية الذي ينص على ضرورة نشر  9091لسنة  9021عدد  من ألامر  12وخالفا للفصل 

إلى املنافسة بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومّية بالهيةة العليا الدعوة  إعالن

 بصحيفة 
ّ
للطلب العمومي،لم تقم بلدّية مساكن بعنوان صفقة ألاشغال بنشر اعالن الدعوة إلى املنافسة إال

وحرّية املشاركة في  املنافسة يواحدة فقط وهو ما من شأنه أن يضّيق من عدد املشاركين ويحّد من مبدأ

   2الطلب العمومي

يوما على ألاقّل قبل  20من جهة أخرى وخالفا للفصل املذكور أعاله الذي يقض ي بنشر الدعوة إلى املنافسة 

يوما فقط معتبرة صفقة ألاشغال  91التاريخ ألاقص ى املحّدد لقبول العروض، لم تترك البلدّية سوى أجل 

د املبّرر دون بيان ما يفيد ذلك وهو ما انجّر عنه محدودّية آلاجال موضوع طلب العروض إحدى صور ال
ّ
تأك

 2عارضين فقط 1الالزمة للعارضين إلعداد ملفات طلبات عروضهم وهو ما يفّسر مشاركة 

من ألامر املنظم للصفقات العمومّية لم تنّص كراس شروط صفقة تعبيد  20وخالفا ملقتضيات الفصل 

 وإجراءاتمن البيانات الوجوبّية يذكر منها خاّصة شروط الخالص وآجال الّدفع  وتعصير الطرقات على جملة

كما لم تنّص البلدّية بكراس الشروط  2وهو ما من شأنه أن ال يضمن حقوق وواجبات البلدّية تسوية النزاعات

ابرام الصفقات الذي عّدد طرق من ألامر املذكور  19على طريقة إبرام الصفقة مخالفة بذلك أحكام الفصل 

 2العمومّية وهو ما من شأنه املساس بشفافّية إلاجراءات

على من ألامر سالف الذكر على ضرورة أن يتّم في شأن كّل صفقة ختم نهائي ويتّم عرضه  901ينّص الفصل 

 الختم النهائي 10لجنة مراقبة الصفقات في أجل أقصاه 
ّ

خالل  يوما من تاريخ القبول النهائي التي تبّت في ملف

ه تبّين أّن البلدّية عرضت 2 الضرورّية لدراسة امللف وإلايضاحاتيوما من تاريخ استكمال الوثائق  90
ّ
 أن

ّ
إال

رة الختم النهائي لصفقة تعبيد وتعصير الطرقات على أنظار اللجنة الجهوّية للصفقات بتأخير بلغ 
ّ
يوما  98مذك

 2يوما 99بــائي التي تجاوزت بدورها آجال البّت في ملف الختم النه
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رة الختم النهائي على أنظار 
ّ
أّما بالنسبة إلى صفقة اقتناء معّدات النظافة فقد قامت البلدّية بعرض مذك

 01في حين أّن القبول النهائي للتجهيزات املقتناة تّم بتاريخ  9090جوان  92اللجنة الجهوّية للصفقات بتاريخ 

ت اللجنة في ملف الختم النهائي بتاريخ 2 يوما 11أي بتأخير بلغ  9090فيفري 
ّ
أي بتأخير بلغ  9090أوت  01وبت

 2يوما 99

ومن شان التأخير في الختم النهائي للصفقات أن يحول دون استغالل بقايا الاعتمادات املرصودة للمشاريع 

 تعاقدة باإلضافة إلىاملنتهية بإعادة توظيفها وكذلك عدم وضع حد لاللتزامات التعاقدية بين ألاطراف امل

مخاطر انقضاء آلاجال القصوى لحجز الضمان النهائي في صورة إخالل صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية 

 2من ألامر املنظم للصفقات 12و 10عمال بأحكام الفصلين 

قة باقتناء معّدات النظافة على أن يقع الخال  إلاداريةمن كراس شروط  90نّص الفصل 
ّ
ص الخاّصة املتعل

على اثر مرور مّدة الضمان واملحّددة بسنة ابتداء  % 90عن الاستالم الوقتي و  إلاعالنعلى اثر  % 10بحساب 

 أّن بلدّية مساكن قامت بخالص 2 والقيام باالستالم النهائي للمعّدات من تاريخ الاستالم الوقتي للمعّدات
ّ
إال

بلدّية في موقف ضعيف في صورة ظهور اخالالت فنّية املبالغ كاملة بمجّرد الاستالم الوقتي وهو ما يجعل ال

واملقّدرة بحوالي من املبلغ الجملي للتجهيزات  % 90ّن قيمة ضمان وعدم تجاوب املزّود خاّصة وأخالل مّدة ال

 2د2أ 02910د تفوق قيمة الضمان النهائي البالغ 2أ 99

 التوصياتأهم 

 البلدّية وبينها وبين مختلف الهياكل ذات الصلة  توص ي الّدائرة بمزيد التنسيق بين مختلف املصالح

نها من تحيين جداول التحصيل والتوظيف ألا 
ّ
بالتقّيد بالقوانين  كما توص ي2 مثل ملواردهابما يمك

ة املحاسبة العمومّية وبالتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة 
ّ
ة الجباية املحلّية ومجل

ّ
وخاّصة أحكام مجل

قة منها بمجال املالّية العمومّية املحلّية
ّ
 2 املتعل

 املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير تحصيل املعلوم على العقارات املبنية  يضرورة تحيين البلدّية لجدول

وذلك من خالل إعداد إحصاءات تكميلية إلضفاء الشمولية الالزمة على توظيفه بما يسمح بتحسين 

 2 مواردها

  تقليص آجال تثقيل  بسوسةوأمانة املال الجهوية يتعّين على كل من القباضة البلدية بمساكن

 2ملبنيةواملعلوم على ألاراض ي غير ا جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

  وخاصة فيما  يتعّين إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالصكما

ق باملعاليم على العقارات
ّ
 2يتعل

  ضرورة تحيين جدول املراقبة بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى

مراقبة باالعتماد على جدول شامل للمؤسسات الخاضعة املطلوب منها وفي مرحلة ثانية إجراء 

للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية للتثبت من أنه تم استخالص 
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وفي حالة أن القيمة املستخلصة فعال تقل عن الحّد ألادنى املطلوب يستوجب الوضع 2 الحّد ألادنى

 2فارق واملطالبة بتثقيله لدى القابض املكلف باستخالص مواردهامن البلدية إعداد جدول تحصيل ال

  ة الجباية املحلّية وتثقيل واستخالص معلوم  10ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل
ّ
املساهمة "من مجل

ب توفير املآوي الجماعّية" في انجاز مآوي جماعّية لوسائل النقل
ّ
 2في جميع الحاالت التي تتطل

 ر املؤسسات املعنية برفع الفضالت بمقابل وتعميم الاتفاقيات معها وتثقيلها يتعّين على البلدّية حص

نها من تدعيم مواردها املالية ويساعدها على مجابهة نفقاتها املنجّرة عن أعمال 
ّ
لدى القابض بما يمك

 2النظافة

  2متابعة استهالك الوقودبيتعّين على البلدّية وضع نظام رقابة داخلي يسمح لها 

 حرص على تفادي النفقات غير املبّررة واحترام مبدأ سنوّية امليزانّية والالتزام بمقتضيات ضرورة ال

م للصفقات العمومّية 9091لسنة  9021ألامر عدد 
ّ
 2املنظ

 

 
















