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ي  ا  1921فيفري  22أحدثت بلدية املحرس بمقت ٔالامر املؤرخ  هك  2.500وتبلغ مساح
ا  وبلغت نسب . 2014حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة  نسمة 15.878ويبلغ عدد سكا

ر تباعا الربطها باملاء  ر البلدية %. 25و% 98و% 98صالح للشراب والتنوير العمومي والتطه ى تسي وتتو
ا بمقت ٔالامر الحكومي عدد  ي  2017لسنة  434نيابة خصوصية تم تسمي   .2017أفريل  12املؤرخ 

ر  الصادر بمقت  البلديةويضبط قانون إطار  %12,59ببلدية املحرس  وبلغت نسبة التأط
ي  2016لسنة  103القرار البلدي عدد  الخطط بالبلدية ال سجلت شغور  2016جويلية  27املؤّرخ 

  .خّطة 135خطة من مجموع  77

ي إطار برنامج التنمية الحض رية وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات 
ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  ي و ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016والحوكمة املحلية بالنظر 

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

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  1ستغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلديةاملحكمة فضال عن ا

ا    .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر  30وبتاريخ  2017/99وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ نوفم
ى هذا التقر  2017 ر  12ير بتاريخ ووردت إجابة البلدية ع   .2017ديسم

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

  بالدينار

انّية  مقابيض العنوان الّثانيمقابيض العنوان ٔالاول  2015فواضل سنة   )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل
718.475,086 1.675.813,064 810.206,928 884.801,630 4.089.296,708 

انّية   3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  1.608.013,064 878.006,928 911.177,773 3.397.197,765 

 692.098,943 )2-1(الفائض 

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

ي النفقات   .ٔالافضل 

I  -  ي لسنة انية وختمها وتقديم الحساب املا  2016إجراءات إعداد امل

ي  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13طبقا للفصل  املتعلق  1975ماي  14املؤرخ 

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
   .د 292.078,021باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  2
  .د 257.705,105باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3



3 
 

انية بلدية املحرس لسنة  ى مشروع م راع ع انية الجماعات املحلية تم الاق  2016بالقانون ٔالاساس مل
ملنعقدة ا 2015من قبل أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية املحرس خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 

ى مصادقة سلطة ٕالاشراف . 2015جويلية  29بتاريخ  انية ع ي صفاقس(وتمت إحالة مشروع امل ) وا
ر 15بتاريخ  ر  15ال صادقت عليه بتاريخ  2015سبتم   .د.م 1,920بما قدره  2015ديسم

انية بمقت القرار عدد  1975لسنة  35من القانون عدد  34وطبقا للفصل   79تم ختم امل
ي    .2017جوان  8واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  2017ماي  22املؤرخ 

ر  31وتّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  طبقا للفصل الثاني من  2016ديسم
ي  1975لسنة  35القانون عدد  انية الجماعات  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل
كما . من مجّلة املحاسبة العمومية 281م تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والفصل املحلية كما ت

ي نفس التاريخ ر الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته  . قام ٓالامر بالّصرف بتوقيف حساباته وبتأش
ي دورته العادية الثانية لسنة  ى مداوالت املجلس  ي ع  18ي املنعقدة  2016وتّم عرض الحساب املا

ن  2017جوان  8ثّم قامت الوالية بإقراره بتاريخ  2017ماي  من القانون ٔالاساس  34و 33طبقا للفصل
انية الجماعات املحلية وللفصل    .من مجّلة املحاسبة العمومية 282مل

ي  1968لسنة  8من القانون عدد  24وطبقا للفصل  املتعّلق بتنظيم  1968مارس  8املؤّرخ 
لسنة  218من ٔالامر عدد  11ات كما تّم إتمامه وتنقيحه بالّنصوص الالّحقة والفصل دائرة املحاسب

ي  1971 ي لدى كتابة دائرة املحاسبات بتاريخ  19714ماي  29املؤّرخ  جويلية  21تّم إيداع الحساب املا
  . أّيام 10قبل انقضاء ٔالاجل املحّدد بنحو  2017

II - ي الــمـــــوارد   التصّرف 
ى أفضت ال ي املوارد عن مالحظات تتعلق بتحليل املوارد وبالرقابة ع ى جانب التصرف  رقابة ع

 .تحصيلها

 تحليل املوارد  - أ

ى تحليل موارد العنوان الثاني ى تحليل موارد العنوان ٔالاول إضافة إ  .تطّرق هذا العنصر إ

  موارد العنوان ٔالاول  -1

أي  2015د سنة .م 1,687د مقابل .م 1,676ما قدره  2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول لسنة 
ي حدود  ر الجبائية . %0,7بتطّور سل  ي تتكّون من املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غ و

  .الاعتيادية

 2015د سنة .أ 881د مقابل .أ 878ما قدره  2016وبلغت املداخيل الجبائية الاعتيادية سنة 

                                                            
ر دائرة املحاسبات  4   املتعّلق بس



4 
 

ن ن السنت راجع طفيف ب ى العقارات ؤالانشطة بنسبة  وتأتت. أي ب أساسا من املعاليم املوّظفة ع
، ومن معاليم املوجبات والرخص ٕالادارية ومعاليم مقابل إسداء 2015سنة  %62,3مقابل  66%

ومن مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام  2015سنة %28,5مقابل  %23,4خدمات بنسبة 
  .2015سنة  %9,2ابل مق %10املرافق العمومية فيه بنسبة 

ى العقارات ؤالانشطة أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية سنة   2016ومّثلت املعاليم ع
ا .أ 582بمبلغ  ر املبنية مقابل  %23د عادت م ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع للمعلوم ع

ى املؤسسات ذات  2015سنة  18,3% ى املقابيض الاعتيادية للمعلوم ع فيما رجع الجزء ٔالاهّم إ
  . 2015سنة  %65مقابل  %60,1الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية بنسبة 

ى  ى العقارات ؤالانشطة إ ّى سنة .أ 936وارتفعت بقايا استخالص املعاليم ع ي مو  2016د 
ي موّ .أ 890مقابل  ى . 2015ى سنة د  د مقابل .م 1,518كما ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها إ
ى غرار سنة  %38تم استخالص  2015د سنة .م 1,438 ا ع ر من بقايا . 2015م ورجع النصيب ٔالاك

ى العقارات املبنية بنسبة  ى املعلوم ع ى العقارات ؤالانشطة إ ى املعاليم ع  %75الاستخالص ع
ى  ر املبنية بنسبة واملعلوم ع   %. 20ٔالارا غ

ر الجبائية الاعتيادية  . 2015د سنة .أ 806مقابل  2016د سنة .أ 797وبلغت املداخيل غ
ى  ن مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية من جهة ال ارتفعت إ مقابل  2016د سنة .أ 107وتوّزعت ب

ن املداخيل املالية الاعتيادية من 2015د سنة .أ 142 د .أ 664د مقابل .أ 690جهة أخرى ال بلغت ، وب
  .2015سنة 

 %81,3وتأّتت مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية أساسا من مداخيل كراء العقارات بنسبة 
  .%18,7ومن مداخيل قاعات العروض ؤالافراح بنسبة 

ى  د بعنوان مداخيل كراء .أ 97كما ارتفعت بقايا الاستخالص بعنوان مداخيل ٔالامالك تباعا إ
  .د بعنوان مداخيل كراء عقارات معّدة لنشاط م.أ 64عقارات معّدة لنشاط تجاري و

رك للجماعات املحلية  أّما املداخيل املالية الاعتيادية فتأّتت أساسا من املناب من املال املش
  .2015د سنة .أ 658د مقابل .أ 654بلغ  الذي

ر الجبائية الاعتيادية بالهشاشة حيث لم  واّتسمت موارد بلدية املحرس بعنوان املداخيل غ
تشهد مداخيل الكراءات استقرارا باستثناء مداخيل قاعة ٔالافراح وتراوحت نسب تطور هذه املداخيل 

رة  ن  2016-2013خالل الف عقارات املعّدة لنشاط تجاري ونسبة سلبية ملداخيل كراء ال %68,6ب
كما اّتسمت املداخيل املالية الاعتيادية بدورها بعدم الاستقرار . ملداخيل ٔالاكرية ٔالاخرى  %27بـلغت 

ا املالية ا بصفة دائمة لضمان توازنا ر ال ال يمكن للبلدية التعويل عل ى غرار منح التسي وتو . ع
ى تطوير مداخيل الكراءات لضمان ديمومة واستقرار نس للموارد محكمة املحاسبات بمزيد ال عمل ع
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ر الجبائية الاعتيادية   .بعنوان املداخيل غ

  موارد العنوان الثاني -2
راض واملوارد املتأتية  تشمل موارد العنوان الثاني املوارد الذاتية املخصصة للتنمية وموارد الاق

  .د.أ 27د و.أ 80د و.أ 703من الاعتمادات املحالة ال بلغت تباعا 

د .م 1,029مقابل  2016سنة  5د.أ 996املوارد الذاتية لبلدية املحرس ما قدره قيمة وبلغت 
ما نسبته  2016لسنة لدى البلدية   6وبلغ مؤشر الاستقاللية. %3,2سل بلغ أي بتطور  2015سنة 
صندوق القروض ومساعدة قبل أي دون املؤشر املعتمد من  2015سنة  %61مقابل  59,4%

  . %70الجماعات املحلية البالغ 

د من تغطية مصاريف .م 1,676البالغة  2016كما مّكنت موارد العنوان ٔالاول املحققة سنة 
  .د.م 1,6087العنوان ٔالاول البالغة 

ي موارد العنوان ٔالاول ما قيمته  د مقابل  105,5وبلغت مساهمة الفرد الواحد ببلدية املحرس 
  .2015د سنة  40د من موارد العنوان الثاني مقابل  51و 2015د سنة  106

ى تحصيل املوارد  - ب  الرقابة ع

انية وتوظيف املعاليم وإجراءات  الرقابةشملت  ي تقديرات امل ى تحصيل املوارد التدقيق  ع
إعداد وتثقيل جداول التحصيل واملراقبة وتوظيف الخطايا والقيام بالتتبعات واستغالل ٕالامكانيات 

  .املتاحة لتنمية املوارد

 تقديرات املوارد -1
ي تعبئة  ى غرار شهدت أهّم املوارد املرتبطة بمجهود البلدية  املوارد عدم إحكام تقديرها ع

ل ومداخيل أسواق الجملة ال حققت تباعا  ى ال ر املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا غ  %178املعلوم ع
انية %197و %215و   . من تقديرات امل

ي ضوء املداخيل املحققة فعليا  ن التقديرات  ى عدم تحي وترجع النسب املحققة أساسا إ
ى غرار مداخيل أسواق الجملة الذي حقق تباعا خالل السنوات  د .أ 19د و.أ 19د و.أ 14السابقة ع

رة   .2016د فقط كتقديرات لسنة .أ 10ومع ذلك تم ترسيم  2015-2013خالل الف

 جداول التحصيل واملراقبة -2
ي تقرير الرقابة املالية املتعلق بسنة  ى غرار ما تمت مالحظته  لوحظ وجود نقائص  2015ع

تعلقت أساسا بعدم دقة العناوين املدرجة بجداول التحصيل وهو ما يشّكل عائقا جّديا أمام تبليغ 

                                                            
رك [ –د1.675.813تساوي جملة موارد العنوان ٔالاول  5 ر +  )د653.749(املناب من املال املش   .])د26.131(جملة املنح ومساهمات التسي
  .مداخيل العنوان ٔالاول / تساوي املداخيل الذاتية 6
  .د292.078باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  7
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  . ٕالاعالمات من طرف عدل الخزينة بالقباضة املالية باملحرس

ى العقارات املبنية ولئن تراوحت نسب تطّور عدد ال ي تحصيل املعلوم ع فصول املضّمنة بجدو
ن  ر املبنية ب ى ٔالارا غ ى  %9و %0,8واملعلوم ع ى الحد ٔالادنى للمعلوم ع فإن جدول املراقبة ع

ي  ي عدد الفصول املدرجة به  املؤسسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية شهد استقرارا 
ي 2016-2013الل السنوات فصال خ 635حدود    .د.أ 37 قدره بمبلغ جم

ى معّرف جبائي  ن ع وأفرزت مقارنة عدد فصول جدول املراقبة املذكور بعدد املتحّصل
ي حدود  ي  10008باملنطقة البلدية املحرس وهو  فقط من الذين يزاولون نشاطا  %63معّرف أن حوا

ي أو تجاري أو م ى الحّد ٔالادنىاقتصاديا باملنطقة بعنوان صنا   .  تم إدراجهم بجدول املراقبة ع

ى الحّد ٔالادنى من خالل  ن جدول املراقبة ع وتو محكمة املحاسبات بضرورة تحي
   .الاستفادة بما يتوفر من بيانات حول املعرفات الجبائية

ي تثقيل جداول تحصيل  30ٔالاول و نخالفا للفصل ر  من مجلة الجباية املحلية لوحظ تأخ
ر املبنية بلغ  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع  .2015يوما سنة  68يوما مقابل  41املعلوم ع

ى العقارات -3  توظيف املعاليم ع
ى البلدية معاينة ٔالاشغال املتحصل  73خالفا للفصل  ر ال تتو رابية والتعم يئة ال من مجلة ال

ي  ى رخص بناء لتشفع بمحاضر  ا ع اء أشغال مهما كانت نوعية البناءأصحا ي غياب هذا . ان و
ي  ٕالاجراء ال تتوفر لدى البلدية املعلومة حول املساحات الحقيقية للبناءات الجديدة الستغاللها 

ى العقارات املبنية   .توظيف املعلوم ع
ن مصلح الجباية ورخص البناء فيما يتعلق باعتماد الرخص  وتواصل غياب التنسيق ب

اء امل ن الجدول املذكور خاصة أمام عدم قيام مصلحة رخص البناء باملعاينات إثر ان سندة لتحي
ى . ٔالاشغال لإلشهاد باملطابقة للرخصة ى أساسها جدول املعلوم ع وبلغ عدد الرخص ال لم يحّن ع

ة رخصة مسندة باملوافقة سن 107رخصة من جملة  49ما مجموعه  2016العقارات املبنية لسنة 
  . 2013رخصة مسندة سنة  116رخصة من جملة  78و 2014

ن مصلح الجباية ورخص البناء من خالل عدم  ي نفس السياق تواصل غياب التنسيق ب و
ى  ى توظيف املعلوم ع ا أن تنعكس ع استغالل املعطيات املدّونة بملفات رخص البناء وال من شأ

ا املواطن غرار املساحة حيث ال تستغّل مصلحة الجباي ة املعطى املذكور ملراقبة املساحة ال يصّرح 
ى غرار العقار عدد  ى العقارات املبنية ع موضوع رخصة  010308061001عند استخالص املعلوم ع

ى العقارات املبنية لسنة  20/2013البناء عدد  وتوظيف  2016الذي تم تثقيله بجدول املعلوم ع
ا املعلوم املوافق للمساحة املصر  ا حسب 100,800بمبلغ  2م200ح  ن أن املساحة املرخص ف ي ح د 

                                                            
ى هذا الرقم من مكتب مراقبة ٔالاداءات باملحرس وهو تحديدا 8 م  1120 تم الحصول ع ى  5م ي حالة غلق %10إ م أو  ر موجودون بمقرا   .غ
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ي  ي معاليم . د 215,040مستوجبة ملعلوم بقيمة  2م320رخصة البناء  ونتج عن هذا ٕالاخالل التفويت 
ى العقارات املبنية   .إضافية بعنوان املعلوم ع

ن ا ن املصلحت ا بمزيد التنسيق ب ى غرار ما وتجّدد محكمة املحاسبات توصي ن ع ملذكورت
ي تقريرها املتعلق بسنة    .2015أوصت به 

ل  -4 ى ال  املعلوم ع
رة  ل املستخلص خالل الف ى ال ى املعلوم ع ّن أن املعلوم  2016-2013بالرجوع إ تب

 43املستخلص بالنسبة إلحدى الوحدات السياحية كان أدنى من املعلوم املستوجب بمقت الفصل 
ي حدود ضعف املعلوم املستوجب  2015-2013املحلية خالل السنوات  من مجلة الجباية فيما كان 

ي . 2016سنة  ى التوا ي استخالص املعلوم ع د  5.530,945د و 10.600,354د و 934,595وبلغ النقص 
رة   2016د زائدة عن املعلوم املستوجب سنة  14.322,188فيما تم استخالص  2015-2013خالل الف
رير ذ   .لك من قبل القباضة املاليةدون ت

ى متابعة مواردها بالتنسيق مع القباضة املالية ومكتب  ى الحرص ع ى بلدية املحرس إ وتد
  .مراقبة ٔالاداءات

  توظيف الخطايا والتتبعات -5

ي التقرير املتعلق  19خالفا للفصل  ى غرار ما تمت مالحظته  من مجلة الجباية املحلية وع
ر املستوجبة بعنوان  2015بسنة  ى القباضة البلدية استخالص خطايا التأخ املشار إليه سابقا ال تتو

ى العقارات املبنية اضة وعدم ومن أسباب ذلك املتابعة اليدوية لالستخالصات لدى القب. املعلوم ع
انية"استغالل منظومة  ي موارد امل وتو محكمة املحاسبات باستغالل املنظومة ". التصرف 

ن القباضة والبلدية ى مستوى القباضة وبمزيد التنسيق ب   .املذكورة ع
راجعاّتسمت املرحلة الرضائية بالضعف و  وما قبلها حيث لم يتجاوز  2015مقارنة بسنة  وال

ى فقط  %1,2إعالما أي ما يعادل  60 عدد ٕالاعالمات من جملة الفصول املثقلة بعنوان املعلوم ع
من جملة الفصول املثقلة بعنوان املعلوم  %0و 2015سنة  %21مقابل  2016العقارات املبنية سنة 

ر املبنية مقابل  ى ٔالارا غ   .2015سنة  %2,4ع
ى وجهت إنذارا  20لم يتجاوز عدد ٕالانذارات بالدفع كما  ن ع ن باملعلوم ى املطالب العقارات إ

ر املبنية و املبنية   .2015إنذارا سنة  151مقابل  2016سنة ٔالارا غ
 مداخيل ٔالامالك -6

وبلغت . 2015محاّل سنة  76مقابل  واملمحاّل معّدا للنشاط التجاري  60سّوغت البلدية 
ي حدود .أ 97كراءات املحالت املعدة لنشاط تجاري وم  القيمة الجملية لتثقيالت د تم استخالصها 

وارتفعت بقايا الاستخالص بعنوان مداخيل كراء العقارات املعدة لنشاط . %79د أي بنسبة .أ 77
ى غاية  ي إ ر  31تجاري وم وفال ى  2016ديسم ر .أ 161د مقابل .أ 181إ ى ديسم ى مو   .2015د إ
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ى  بعنوانيا الاستخالص وتعلقت بقا ى مو كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري والبالغة إ
ر  ى ما قبل سنة .أ 105ما قيمته  2016ديسم ا إ   .2016د يرجع أغل

د تم استخالصه .أ 66 قدره سّتة أسواق ومحّطات بمبلغ سنوي  2016واستلزمت البلدية سنة 
أي بمعّدل تطّور  2013د سنة .أ 64,5و 2014د سنة .أ 51و 2015د سنة .أ 59مقابل  %100بنسبة 

رة  %0,49ناهز   .2016-2013خالل الف
  ٕالاشغال الوق للطريق العام -7

رة  ٕالاشغاللم تتجاوز املبالغ املستخلصة بعنوان   2016-2014الوق للطريق العام خالل الف
رة بلغ  5.136مبلغ    . املراقبة من مبلغ جدول  %14,6د أي بمعّدل استخالص للف

ي الغرض كما لم تستغّل  قرار ورغم ضعف املبالغ املستخلصة لم تتخذ البلدية أي  إزالة 
ر املستخلصة لدى القابض بعنوان السنة  ي خصوص الفصول غ إمكانية تثقيل جدول املراقبة 

ا إمكانية استخالص مبلغ ناهز  -2014رة د خالل الف.أ 30املوالية لسنة نشأة الّدين مّما فّوت عل
  .بعنوان ٕالاشغال الوق للطريق العام 2016

ّن من خالل املعاينة املجراة من قبل محكمة املحاسبات بتاريخ  ر  06وتب عدم  2017نوفم
ى ٕالاشغال الوق للطريق العام مع املساحات املشغولة  تطابق املساحات املضّمنة بجدول املراقبة ع

ى غرار مطعم ك د مقابل  108ائن بشارع الحبيب بورقيبة واملوّظف عليه معلوم فعليا من املحاّلت ع
ن أنه 2م2 ي  يشغل ي ح ى هذا النحو توظيف مبالغ 2م100فعليا حوا ، وفّوت تصّرف البلدية ع

  .محاّلت 08د لعّينة تكّونت من .أ 16بعنوان ٕالاشغال الوق للطريق العام بقيمة 
ى ٕالاشغال الوق  ر مدرج بجدول املراقبة ع وأسفرت املعاينة املذكورة عن وجود مقه غ

ي الطريق العام دون اتخاذ أي إجراء من قبل البلدية. للطريق العام   .وقد تمت معاينته بصدد البناء 
ى ٕالاشغال الوق للطريق العام  ن جدول مراقبة املعلوم ع وتو محكمة املحاسبات بتحي

  .املتاحة قانونا بالتنسيق مع إدارة إقليم ٔالامن الوط بصفاقس تطبيق آليات الاستخالصو 

III  - ي الـّنـفـقــات   التصّرف 
ى النفقات ا ٔالاول والثاني شملت الرقابة ع ى إنجازها بعنوان   .تحليلها والرقابة ع

 تحليل النفقات   - أ

واستأثرت نفقات  .د.م 1,316ما جملته  2016بلغت نفقات العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة 
ى معظم نفقات العنوان ٔالاّول بنسبة ناهزت  ر العمومي ع وهو ما يجعل من نسبة هامش  %60التأج

ى التفاقم بالنسبة لتصّرف  وما بعدها نظرا لالنتدابات  2017املرونة ضعيفا وهذه الوضعية مرّجحة إ
ي ٔالاجور  رمجة والزيادات  ر وتد. الجديدة امل ن نفقات التسي ى إيجاد الحلول املناسبة لتأم ى البلدية إ

  .ٕالاجبارية بتعبئة موارد ذاتية قاّرة

ي كّل ٔالاقسام  البلديةأّما بخصوص نسب التنفيذ فقد توّفقت  ي إنجاز ما برمجته من نفقات 
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ن  ر العمومي %99للتدخل العمومي و %88حيث تراوحت أدناها وأقصاها ب   .للتأج
واستأثرت . د.أ 593,058ما جملته  2016فقات العنوان الّثاني املنجزة خالل سنة وبلغت ن

ى معظم نفقات  ن ناهزت أقساط  %79الثاني بنسبة  العنواننفقات الاستثمارات املباشرة ع ي ح
  .%21الديون نسبة 

ي  4وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  رنامج الجد 2014مارس  7املؤرخ  يد حول إعداد ال
رة  ر إنجاز  2018- 2014للتنمية البلدية والحضرية والحوكمة املحلّية للف لم تقم البلدية بتقييم س

رة  رنامج الاستثماري للف ى  2014- 2010املشاريع املدرجة بال وما يقتضيه من جرد للمشاريع املتواصلة إ
ّى سنة  ى تشخيص الحاجيات الجديدة من . 2015مو الاستثمارات باملشاركة مع كما لم تسع البلدية إ

رة  ي إطار برنامج استثماري يغّطي الف ا  ي غياب هذا . 2018-2014ٔالاطراف املتدخّلة قصد بلور و
ى دقة برمجة املشاريع  2016املخّطط تّم ضبط برنامج سنوي تّم إقراره خالل السنة املالية  انعكس ع

ى  د تّم .أ 420,207حيث برمجت استثمارات مباشرة بمبلغ  د .أ865,970ترفيعها خالل التصّرف لتصل إ
  .%106أي بزيادة ناهزت 

ي تنفيذ بعض املشاريع خاّصة  %55ولم تتجاوز نسب إنجاز املشاريع البلدية  ر  نتيجة التأخ
الك لالعتمادات لم تتجاوز  ا الّدراسات بنسبة اس فيما  %33والبنايات املدنية بنسبة  %11,22م

ات وامن برنامج  %90تمّكنت البلدية من إنجاز  يئة  %72قتناء املعدات والتجه من برنامج صيانة و
ن هذا الجانب من التصّرف لتلبية حاجيات املنطقة  .الطرقات واملسالك ى مزيد تحس ى البلدية إ وتد

  .من املرافق
ى الاعتمادات  ى املشاريع املمّولة ع ي إطارها نظرا أّما بالنسبة إ املحالة فلم يتّم إنجاز أّي تدخل 

ي  رمجة أو  ي طور ال ن املصالح الجهوية للوزارات املعنية واملصالح البلدية سواء  لضعف التنسيق ب
  .طور ٕالانجاز ومتابعة نسق تقّدم ٔالاشغال

ي مجهود ٕالاستثمار حيث تراكمت الفوائض  من املوارد ولم تستغل البلدية كامل املوارد املتاحة 
رة  ى الّنفقات للف ن إطار عيش .أ 936لتناهز مبلغ  2016-2013ع د كان من ٔالاجدى إستثمارها لتحس

ن   .املتساكن
رة  ي نسب تطّور نفقات وموارد التنمية للف ى اختالل  حيث  2016-2013وتم الوقوف ع

ن لم يتعّد نمّو املوارد نسبة  %9,56تطّورت الّنفقات بنسبة  ولئن لم يمّثل هذا التفاوت . %3,25ي ح
ى ٕالانفاق من جهة  راكم فائض املوارد ع رمجة املشاريع والاستثمارات نظرا ل ى البلدية ل ضغطا ع
ى تنمية املوارد الذاتية للعنوان  ي املشاريع من جهة أخرى، فإّن البلدية مدعوة إ وتدني نسب ٕالانجاز 

ى نسب املديونية   .الثاني من أجل السيطرة ع
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ى إنجاز النفقات   - ب  الّرقابة ع

ى نفقات العنوان ٔالاول  -1   الّرقابة ع

رام أحكام الفصل  ى ضرورة  136لم يتم أحيانا اح من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينّص ع
الفرعية حسب  من صّحة إدراج الّنفقات بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة والفقرة التثبت

رام هذا الجانب تجاوزا لإلعتمادات. نوعها أو موضوعها ي هذا الشأن تم . ويمكن أن يخفي عدم اح و
د وتم إدراجها بالفصل  2.081,784بقيمة  126اقتناء معدات مليكانيكي البلدية باألمر بالصرف عدد 

املتعلق باقتناء  2201/08املتعلق بتعهد وصيانة وسائل النقل عوضا عن الفصل  2201/10/02
  .املعدات

ى الدفع  3وخالفا للفصل  من مجلة املحاسبة العمومية الذي أرس نظاما محاسبيا يقوم ع
ن أن الفاتورات املرفقة بأوامر الصرف ترجع  ي ح قامت البلدية بتسديد نفقات بعنوان متخلدات 

تجاه الشركة الوطنية لتوزيع  متخلدات 02201/80/02مثلما كان الشأن بالنسبة للفصل  2016لسنة 
رول الذي حّملت عليه النفقة املتعلقة بالفاتورة عدد   2016فيفري  4املضمنة بتاريخ  86631الب

  .2016ماي  16املضمنة بتاريخ  14708والفاتورة 
نلفائدة جمعية أمل  د 1.000صرف منحة بقيمة  2016خالل سنة كما تم  باملحرس  للمعوق

ر  29بتاريخ   2015دون وجود ما يفيد مد محكمة املحاسبات بالتقرير السنوي لسنة  2016ديسم
ي  88خالفا للمرسوم عدد  ر  24املؤرخ  من ٔالامر  7واملتعلق بتنظيم الجمعيات والفصل  2011سبتم

ر وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات واملتعلق 2013لسنة  5183عدد   بضبط معاي
ى عدم إرفاق ٔالامر بالصرف بمحضر اللجنة الفنية للتمويل العمومي لبلدية املحرس   .عالوة ع

ي سداد أربعة أقساط من أصل القروض لفائدة صندوق  وتأخرت ومساعدة  القروضالبلدية 
ن ٓالاجال بمبلغ  ا تحّمل فوائد إضافية ملا ب ى . د 10.726الجماعات املحلية نتج ع ى البلدية إ وتد

انية مبالغ إضافية من الفوائد ي ٓالاجال لتجّنب تحميل امل ا تجاه الصندوق    .الوفاء بتعهدا
ي  2008لسنة  512من ٔالامر عدد  3فا للفصل خال و   بضبطاملتعلق  2008فيفري  25املؤرخ 

رابية قامت البلدية بخالص  يئة ال مشموالت وتنظيم ٕالادارات الجهوية لوزارة التجه وٕالاسكان وال
ى والبلدية مدعو  بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي للطرقاتنفقات تتعّلق  ة إ

رجاعها من الوزارة املكّلفة بالتجه   .ضبط هذه املبالغ واس
ى نفقات العنوان الثاني -2  الّرقابة ع

ي ملفات الّصفقات - 2-1   التصّرف 

ن املهام املتنافرة املتعلقة بإبرام وتنفيذ وختم الصفقات والاستشارات حيث  ال يتم الفصل ب
ّ بمعظم إجراءات إعداد  ي فتح وفرز يقوم نفس العون الف امللفات وضبط الحاجيات واملشاركة 

راح ختم  العروض ومتابعة تنفيذ الدراسات ؤالاشغال ومراقبة الكشوفات الوقتية للحساب واق
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ي إبرام وتنفيذ العقود. امللفات ي حصول بعض النقائص    .وتسبب هذا الوضع 
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  51وخالفا للفصل  املتعّلق بتنظيم  2014رس ما 13املؤّرخ 

وقد . الصفقات العمومية لم تعّد البلدية دليل إجراءات خاص بالصفقات وفق ٕالاجراءات املبسطة
ي طور الاعتماد 2017بادرت البلدية منذ أوت  ى إعداد هذا الدليل وهو    .إ

  عقد وتنفيذ الاستشارات - 2-2

  د .أ 39,990العمومي بمبلغ تتعّلق بصيانة شبكة التنوير  04/2016استشارة عدد 
ي ٕالاستشارة حيث قّدم العارض ٔالاقل ثمنا مبلغ  تباينت العروض املالية للمقاوالت املشاركة 

ن .أ 35,223 ن تراوحت العروض املنافسة ب ي ح د ورغم ذلك لم تسع لجنة .أ 88,972أد و 51,153د 
ا وأثرها ى مدى مقبولي ى تحليل ٔالاثمان للحكم ع ى متانة ونجاعة املعدات التقييم إ وتعّلق الفارق . ع

ريرها من قبل لجنة الشراءات ن خاصة بأربعة فصول لم يتّم ت ن العارض كما لوحظ خلّو . ي الثمن ب
  .عناصر الاستشارة من الشروط املتعّلقة بالخصائص الفنية للمعدات والشراءات موضوع الطلب

عات املستوجبة بعنوان الضمان بمبلغ وخالفا لشروط العقد لم يتّم الخصم من الدفو 
اء 3.999 ي املبلغ املذكور بعد ٕالان ى طلب البلدية ضمانا بنكيا  د وقد قّدم صاحب الاستشارة بناء ع

  .من ٔالاشغال
وخالفا لعقد الاستشارة لم يتم قبول ٔالاشغال وقتيا وهو ما يحول دون ضبط البلدية ألجل 

 .ٔالاشغالالضمان املحّدد بسنة من تاريخ قبول 
  د .أ 117,991تتعّلق بصيانة شبكة التنوير العمومي بمبلغ  03/2016استشارة عدد 

ي الاستشارة حيث قّدم العارض ٔالاقل  ي العروض املالية للمقاوالت املشاركة  تباينت الفوارق 
ن .أ 98,987ثمنا مبلغ  ن تراوحت العروض املنافسة ب ي ح لك د ورغم ذ.أ 141,263د و.أ 101,031د 

ى حسن إنجاز ٔالاشغال  ا وأثرها ع ى مدى مقبولي ى تحليل ٔالاثمان للحكم ع لم تسع لجنة التقييم إ
كما لوحظ خلّو عناصر الاستشارة من الشروط املتعّلقة بالخصائص الفنية . وفقا للشروط الفنية

  .لألشغال موضوع الطلب
ي تنفيذها ب ّررة ذلك  19.004مبلغ وقامت البلدية بزيادة حجم ٔالاشغال قبل البدء  د م

الك كامل ٕالاعتمادات املخّصصة للمشروع بمبلغ  ى اس  أد ويعّد ذلك مساسا بمبد.أ 118بحرصها ع
 .املنافسة

IV - خالصة الرقابة  

ى التحاليل املالّية ونتائج ي حدود ما ُسّلطت عليه من  استنادا إ أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و
وباستثناء بقايا الاستخالصات، يمكن  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
  .ضمنة بهبمصداقية البيانات امل
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 إجابة بلدية

 إجابة البلدية المالحظات
كما اّتسمت املداخيل املالية االعتيادية بدورها بعدم االستقرار
على غرار منح التسيري اليت ال ميكن للبلدية التعويل عليها بصفة 

ا املالية وتوصي حمكمة احملاسبات مبزيد . دائمة لضمان توازنا
الكراءات لضمان دميومة واستقرار العمل على تطوير مداخيل 

  .نسيب للموارد

قد مت و  % 5يتم تثقيل عقود الكراء سنويا بإضافة 
اخلروج لعدم اخلالص و رفع قضايا عدلية يف األداء 

األخرى حمل متابعة مع و مت تنفيذ البعض منها 
 حمامي البلدية

شهدت أهّم املوارد املرتبطة مبجهود البلدية يف تعبئة املوارد عدم
إحكام تقديرها على غرار املعلوم على األراضي غري املبنية واملعلوم 

  .مداخيل أسواق اجلملةو على النزل 

يقع ضبط اغلب التقديرات باعتماد على معدالت 
االستخالص خالل السنوات األخرية أما فيما 

املقابيض و يتعلق باألسواق فالتباين بني التقديرات 
املنجزة مرده ضبط هذه املعاليم قبل استلزام 

أما . خالص ديون عن سنوات فارطة واألسواق أ
تقديرات املعلوم على النزل تبقى خاضعة لنجاح 
املوسم السياحي إال انه لوحظ ان هذا املعلوم يقع 
استخالصه عن طريق التصريح او عن طريق 

مما جيعل هذا  redressementاالستخالص اجلربي 
  .املعلوم يرتفع يف بعض االحيان

شهدت بعض املعاليم تضخيما للتقديرات على غرار مداخيل
العقارات  مداخيل كراءو األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية 

  .املعّدة لنشاط جتاري والعقارات املعّدة لنشاط مهين

الظرفية و االسبوعية و مداخيل االسواق اليومية -
يقع تقديرها بناء على مبالغ اللزمة للسنوات 

إن مبالغ البتات و هذا . السابقة عند إعداد امليزانية
  .ال يتم التأكد منها إال بعد تبتيتها

قديرها بناء على مداخيل الكراءات يتم ت -
 ٪5تثقيالت السنوات السابقة مع اعتماد نسبة 

  .سنويا
املعلوم على االجازة يستخلص من قبل مصاحل  -

 .وزارة املالية
من جملة التهيئة الرتابية والتعمري، ال تتوىل 73خالفا للفصل 

ا على رخص بناء  البلدية معاينة األشغال املتحصل أصحا
يعود ذلك إىل نقص يف املوارد البشرية حيث ال -

ذه األعمال .يوجد إال عون وحيد ال ميكنه القيام 
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ء أشغال على الوجه املطلوب مهما وشفعها مبحاضر يف انتها
  . كانت نوعية البناء

كما تبّني عدم إدراج عقارات جبدول املعلوم على العقارات املبنية
ا على رخصة بناء منذ سنيت  2016لسنة  يف حني حتّصل أصحا
وتواصل غياب التنسيق بني مصلحيت اجلباية . 2014و 2013

  .ورخص البناء

تكاثر املهام اليت تعيق و مرد ذلك نقص األعوان -
سيقع العمل على تاليف ذلك و هذا التنسيق 

 .مستقبال

-2013بالرجوع إىل املعلوم على النزل املستخلص خالل الفرتة
، تبّني أن البلدية ال تقوم مبتابعة الوحدات السياحية 2016

  املطالبة باملعلوم املذكور 

يتم حتويل املبالغ من طرف مصاحل وزارة املالية -
 .سيقع التنسيق مع القباضة املالية يف ذلكو 

")مرزوق"نزل" (بروتوما"ومن جهة أخرى وفيما يتعّلق بشركة
فة خاضعة للمعلوم على وهي وحدة سياحية غري مصنّ 

املؤسسات، لوحظ عدم إدراج هذا النزل جبدول املراقبة على احلّد 
وما قبلها يف حني أنه مل يعد نزال مصّنفا منذ  2016األدىن لسنة 

  ، 2001سنة 
وتدعى بلدية احملرس إىل احلرص على متابعة مواردها بالتنسيق مع 

  .القباضة املالية ومكتب مراقبة األداءات

قع اصالح هذه الوضعية بالنسبة جلدول املراقبة و -
التنسيق و سنعمل على مزيد املتابعة و  2018لسنة 

مكتب مراقبة و مع مصلحيت القباضة املالية 
  .األداءات

توصي حمكمة احملاسبات بضرورة حتيني جدول املراقبة على احلّدو 
  .األدىن

مت تاليف ذلك يف اإلحصاء العشري  -
2017/2026. 

تأخري يف تثقيل جداول حتصيل املعلوم على العقاراتلوحظ
 68يوما مقابل  41املبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية بلغ 

   2015يوما سنة 

حرصت البلدية على إرسال جداول التحصيل -
إال إن التأخري يف التثقيل  2016جانفي  04منذ 

 .راجع إىل مصاحل أمانة املال اجلهوية
لقباضة البلدية استخالص خطايا التأخري املستوجبةال تتوىل ا

  . بعنوان املعلوم على العقارات املبنية
سيتم تاليف ذلك عند الشروع يف استغالل -

 .منظومة التصرف يف موارد امليزانية
2015مقارنة بسنةوالرتاجعاّتسمت املرحلة الرضائية بالضعف

إعالما أي ما  60وما قبلها حيث مل يتجاوز عدد اإلعالمات 
من مجلة الفصول املثقلة بعنوان املعلوم على فقط  %1,2يعادل 

  . 2016العقارات املبنية سنة 

سيتم التنسيق مستقبال مع القباضة املالية لتوزيع 
ا  .هذه االعالمات على املطالبني 

2016سنةأما خبصوص املرحلة اجلربية فقد تراجعت كذلك

 110إنذارا مقابل  20حيث مل يتجاوز عدد اإلنذارات بالدفع 
سيتم تاليف ذلك مستقبال مع االشارة اىل وجود 
عدل خزينة وحيد بالقباضة املالية يتوىل هذه 
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بالنسبة إىل األراضي غري41إنذارا بالنسبة إىل العقارات املبنية و
  .2015املبنية سنة 

 .املهمة

ارتفعت بقايا االستخالص بعنوان مداخيل كراء العقارات املعدة
  .2016ديسمرب  31لنشاط جتاري ومهين وفالحي إىل غاية 

ا قابض - زيادة على اإلجراءات اليت يتوىل القيام 
يف إطار حرص البلدية على متابعة و املالية 

ا مت رفع قضايا يف األداء  يف و استخالص ديو
تخلدات بعنوان معاليم اخلروج الستخالص م

  .تسويغ 
إزالة يفقرارورغم ضعف املبالغ املستخلصة مل تتخذ البلدية أي

  .الغرض بعنوان اإلشغال الوقيت للطريق العام
مت إعداد زمام حيتوي على اغلب املساحات -

املستغلة بعنوان اإلشغال الوقيت للطريق العام 
رغم العديد و توجيهه إىل مصاحل الشرطة البلدية و 

التحسيس فان و من احلمالت اليت متت لإلعالم 
هذا املعلوم مل يتطور نتيجة عدم اختاذ قرار يف 
اإلزالة الذي يتم بناء على حماضر خمالفات حمررة 

سيقع العمل على حث و من طرف الشرطة البلدية 
 .هذا اجلهاز للقيام باملطلوب

علىبةاملراقكما لوحظ ضعف املساحات املضّمنة جبدول
  .اإلشغال الوقيت للطريق العام

 .سيتم حتيني الزمام باملساحات املستغلة فعليا-

وتوصي حمكمة احملاسبات بتحيني جدول مراقبة املعلوم على
املتاحة  اإلشغال الوقيت للطريق العام وتطبيق آليات االستخالص

  .قانونا بالتنسيق مع إدارة إقليم األمن الوطين بصفاقس

حتيني الزمام باملساحات املستغلة فعليا  سيتم-
التنسيق مع مصاحل الشرطة البلدية لالستخالص و 

 .2018خالل سنة 
135من جمموعالبلديةخطة ضبطها قانون إطار 77تبّني شغور 

 2016لسنة  103خطّة ّمت ضبطها مبقتضى القرار البلدي عدد 
 3تشمل خاصة مهندس أّول و 2016جويلية  27املؤرّخ يف 

. عامل 47تقنيني يف اإلعالمية و 3تقنيني و 4متصّرف مستشار و
وتسّببت هذه الشغورات يف تذبذب نسق العمل بالبلدية حيث 
تبّني نقص يف التنسيق بني املصاحل الفنّية واملصاحل املالية واإلدارية 

  .بالبلدية

اعوان و متت برجمة انتداب اعوان بالسلك التقين -
إال انه مل يقع  2015نة بالسلك االداري منذ س

يف هذا و فتح مناظرة لتسديد الشغور بالبلديات 
اإلطار مت نشر إعالن من طرف البلدية لسد 
. الشغور عن طريق النقل إال انه مل يتم االستجابة

هذا باإلضافة إىل املطالب املتعددة املوجهة من 
البلدية اىل سلطة االشراف للرتخيص يف االنتداب 

 .ستجابة اىل حد هذا التاريخإال مل يقع اال
تشكو البلدية من نقص فادح يف األعوان مما -اإلطاراتمنهاولوحظ كذلك نقص يف املوارد البشرية خاصة
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ة هذا الّنقص.%12,59حيث مل تتجاوز نسبة التأطري وجملا
إطارا مبهام تنفيذ وهو ما حال دون متابعة املّلفات  12يقوم 

ا للمصادقة على غرار رخص البناء وملفات  وعرضها يف إبّا
  .لعموميةالصفقات ا

 .دفع باإلطارات البلدية للقيام مبهام أعوان تنفيذ

مل تضّمن بعض الفاتورات املرافقة ألوامر الصرف مبكتب الّضبط
  .ويعيق هذا التصرف التثبت من آجال خالص املزودين

إن العينة املذكورة من الفواتري مت تضمني النسخة -
اليت أرسلت صحبة و األصلية فقط مبكتب الضبط 

سيقع التنبيه و اآلمر بالصرف إىل القباضة املالية 
على العون املكلف بالضبط على تاليف ذلك 

 . مستقبال
ال تقوم بإفراد كل فصل مناحملرستبّني أّن املصاحل املعنية لبلدية

القابلة للجرد برقم خاص به كما أّن عددا من فواتري الشراء  املواد
  . ال حتتوي على أرقام جرد

البلدية تعمل دائما على تسجيل كل املواد -
سيتم تفادي النقائص و . القابلة للجرد بالدفرت

 .املسجلة مستقبال
126مت اقتناء معدات مليكانيكي البلدية باألمر بالصرف عدد

املتعلق  2201/10/02د ومت إدراجها بالفصل 2.081,784بقيمة 
املتعلق  2201/08بتعهد وصيانة وسائل النقل عوضا عن الفصل 

  .باقتناء املعدات

عملية حتميل بعض املصاريف على تبويب -
ذلك عند حدوث اقتناءات بصفة و خاطئ 

بالتنسيق مع مراقب و استثنائية باجتهاد من البلدية 
عمل على تاليف ذلك سيقع ال.املصاريف العمومية 

 .مستقبال
شهدت بعض فاتورات الصيانة نقصا على مستوى البيانات

  .من أبرزها الرقم املنجمي للسيارة  الضرورية
يتم ذلك عند اقتناء جمموعة من قطع الغيار -

سيقع العمل على إفراد  و لفائدة العديد من املعدات 
 .كل عربة بإذن بالتزود حيمل رقمها املنجمي

لفائدة مجعيةد1.000صرف منحة بقيمة 2016خالل سنة مت
دون وجود ما  2016ديسمرب  29باحملرس بتاريخ  للمعوقنيأمل 

عالوة  2015يفيد مد حمكمة احملاسبات بالتقرير السنوي لسنة 
على عدم إرفاق األمر بالصرف مبحضر اللجنة الفنية للتمويل 

  .العمومي لبلدية احملرس

 مستقبال سيتم تاليف ذلك-

قامت البلدية بتسديد نفقات بعنوان متخلدات يف حني يتم
تضمني الفاتورات املرفقة بأوامر الصرف خالل نفس سنة 

مثلما كان الشأن بالنسبة للفصل  2016التصرف أي سنة 
متخلدات جتاه الشركة الوطنية لتوزيع البرتول  2201/80/02

 سيتم تاليف ذلك مستقبال -
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والفاتورة2016فيفري4املضمنة بتاريخ 86631والفاتورة عدد 
وميكن أن خيفي هذا  2016ماي  16املضمنة بتاريخ  14708

  .اإلجراء سوء حتميل للنفقات
تأخرت البلدية يف سداد أربعة أقساط من أصل القروض لفائدةو 

ومساعدة اجلماعات احمللية نتج عنها حتّمل  القروضصندوق 
وتدعى . د 10.726البلدية لفوائد إضافية ملا بني اآلجال مببلغ 

ا مع الصندوق يف اآلجال لتجّنب  البلدية إىل الوفاء بتعهدا
  .حتميل امليزانية مبالغ إضافية من الفوائد

خالص مستحقات الصندوق يف قسطيه ماي -
سبتمرب مرتبط يف اغلب احلاالت بتحويل مناب و 

يف تأخر هذا األخري و البلدية من املال املشرتك 
ستعمل البلدية لتاليف مثل هذه و يتأخر اخلالص 

  .الوضعيات مستقبال
25املؤرخ يف2008لسنة512من األمر عدد 3خالفا للفصل و 

ية مشموالت وتنظيم اإلدارات اجلهو  بضبطاملتعلق  2008فيفري 
لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية قيام البلدية خبالص 
نفقات تتعّلق بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة مبلك الدولة 

والبلدية مدعوة إىل ضبط هذه املبالغ . العمومي للطرقات
  .واسرتجاعها لدى الوزارة املكّلفة بالتجهيز

صوص وقعت مراسلة االدارة اجلهوية للتجهيز خب-
التكفل مستقبال بكل الفواتري إال و املبالغ السابقة 

  . أن البلدية مل تتحصل على أي رد
 . وسيتم متابعة املوضوع

املدرسةكما حتملت البلدية نفقات استهالك املاء لفائدة
  .2015سبتمرب  10د بتاريخ  835اإلعدادية احملرس مببلغ 

متت االجابة على هذه النقطة بتقرير حمكمة -
حيث مت خالص هذه  2015احملاسبات لسنة 

الفاتورة على وجه اخلطأ حيث وردت من الشركة 
توزيع املياه ضمن الفواتري التابعة و الوطنية الستغالل 

متت مراسلة الشركة قصد تسوية الوضعية و . للبلدية
  ). 6/10/2015بتاريخ  1823: مراسلة عدد(
 .مت جتاوز هذا اخلطأ و 

ومل تستغل البلدية كامل املوارد املتاحة يف جمهود االستثمار حيث
 2016-2013تراكمت الفوائض من املوارد على الّنفقات للفرتة 

  د.أ 936لتناهز مبلغ 

تعمل البلدية على اجناز مشاريعها يف اإلبان رغم 
حيث  2017قد مت جتاوز ذلك سنة و نقص األعوان 

 .استهالك كل االعتماداتو كل املشاريع   مت اجناز
ال يتم الفصل بني املهام املتنافرة املتعلقة بإبرام وتنفيذ وختم
الصفقات واالستشارات حيث يقوم نفس العون الفّين مبعظم 
إجراءات إعداد امللفات وضبط احلاجيات واملشاركة يف فتح وفرز 

الكشوفات  العروض ومتابعة تنفيذ الدراسات واألشغال ومراقبة
كما تسبب هذا الوضع . الوقتية للحساب واقرتاح ختم امللفات

البلدية و هذا يعود اىل النقص يف املوارد البشرية -
ساعية النتداب أعوان للتخفيف من األعباء 

 االدارية يف بعض املصاحل االدارية
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 .يف حصول بعض النقائص يف إبرام وتنفيذ العقود
املؤرّخ يف2014لسنة1039عددمن األمر 51وخالفا للفصل 

فيما يلي (املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  13
مل تعّد البلدية دليل إجراءات ) األمر املنّظم للصفقات العمومية

  .خاص باالستشارات وفق اإلجراءات املبسطة

دليل خاص باالستشارات  االنطالق يف اعدادمت
 .وفق االجراءات املبسطة

  تتعّلق بصيانة شبكة التنوير  04/2016استشارة عدد
 د .أ 39,990العمومي بمبلغ 

تباينت العروض املالية للمقاوالت املشاركة يف االستشارة حيث 
د يف حني تراوحت .أ 35,223قّدم العارض األقل مثنا مبلغ 

د ورغم ذلك مل .أ 88,972أد و51,153العروض املنافسة بني 
 حتليل األمثان للحكم على مدى مقبوليتها تسع جلنة التقييم إىل

 .جناعة املعداتو وأثرها على متانة 
وتعّلق الفارق يف الثمن بني العارضني خاصة بأربعة فصول مل يتّم 
تربيرها من قبل جلنة الشراءات حيث قّدم صاحب االستشارة مثن 

يف حني ) cross(د للفصول املتعّلقة بفّك التجهيزات القدمية  10
فيما . د لنفس الفصل 100د و 50ت بقية العروض بني تراوح

د للتزّود وتركيب نفس الفصل يف حني تراوحت أمثان  40قّدم مثن 
 .د 200د و 80املنافسني بني 

كما لوحظ خلّو عناصر االستشارة من الشروط املتعّلقة 
الشراءات موضوع الطلب وهو ما و باخلصائص الفنية للمعدات 

 .العروض املقرتحةقد يفّسر التباين يف 
د مربّرة ذلك  4.767وقامت البلدية بزيادة حجم الطلبات مببلغ 

حبرص ممثل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية على 
 .د.أ 40استهالك كامل اإلعتمادات املخّصصة للمشروع مببلغ 
املستوجبة  وخالفا لشروط العقد مل يتّم اخلصم من الدفوعات

د وقد قّدم صاحب االستشارة بناء  3.999بعنوان الضمان مببلغ 
على طلب البلدية ضمانا بنكيا يف املبلغ املذكور بعد االنتهاء من 

 .األشغال
خالفا لعقد االستشارة مل يتم قبول األشغال وقتيا لذلك ال و 

سعيا و نظرا لقيمة االستشارة احملدودة الثمن 
لتبسيط اإلجراءات مت تقليص الوثائق إىل احلد 

سيقع مستقبال مزيد التنصيص على و األدىن 
اخلصائص الفنية للمعدات لتاليف هذا النقص أما 
تباين بعض األمثان كالثمن املقدم بالفصل املتعلق 
بفك األجهزة القدمية فإنه يعود أساسا إىل 

ينسحب ذلك و الكمية احملدودة و تقديرات املقاولني 
قد انتهت األشغال األصلية و  )cross(على تركيب 

اية السنة مع األ مت خالصها و شغال اإلضافية قبل 
سيتم تدارك النقائص يف االستشارات القادمة من و 

حجز و حيث ذكر اخلصائص الفنية للمعدات 
  .القبول الوقيت لألشغال يف إبانهو الضمان 
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ميكن للبلدية ضبط أجل الضمان احملّدد بسنة من تاريخ قبول
  .لاألشغا

  تتعّلق بصيانة شبكة التنوير  03/2016استشارة عدد
 د .أ 117,991العمومي بمبلغ 

تباينت فوارق يف العروض املالية للمقاوالت املشاركة يف 
د يف .أ 98,987االستشارة حيث قّدم العارض األقل مثنا مبلغ 

د .أ 141,263و 101,031حني تراوحت العروض املنافسة بني 
ورغم ذلك مل تسع جلنة التقييم إىل حتليل األمثان للحكم على 

شغال وفقا للشروط مدى مقبوليتها وأثرها على حسن إجناز األ
 .الفنية

كما لوحظ خلّو عناصر االستشارة من الشروط املتعّلقة 
 .باخلصائص الفنية لألشغال موضوع الطلب

وقامت البلدية بزيادة حجم األشغال قبل البدء يف تنفيذها مببلغ 
د مربّرة ذلك حبرصها على استهالك كامل اإلعتمادات  19.004

  .د.أ 118املخّصصة للمشروع مببلغ 

مببلغ  03/2016أما فيما يتعلق باالستشارة عدد 
د لصيانة الطرقات فقد متت اإلشارة  117.991

بتقرير فتح االستشارة إىل مقبولية األسعار كما أن 
متقاربة وال تتجاوز الفوارق  6و 4، 2العروض عدد 

) 3عدد(يوجد عرض باهض نسبيا و  % 20بينها 
عرض ملغى وسيقع العمل مستقبال على مزيد و 

دراسة مقبولية األمثان عند النظر يف العروض 
املقدمة مع إثراء ملف االستشارة بالتفصيل يف 

  .تدقيقهاو اخلصائص الفنية 
  

  

  


