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ي البلدية(  أحدثت بلدية جربة ميدون  ي 1985 لسنة  572 بمقت ٔالامر عدد )ي ما ي  8املؤرخ 
ا  1985أفريل  ا ²كم 193,700واملتعلق بإحداث بلدية بجزيرة جربة وتبلغ مساح  كما يبلغ عدد سكا

وتتكون . 2014 حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة مسكنا 25.342 ساكنا وتعدُّ  63.528
ي  4 البلدية من وتمت تسمية نيابة خصوصية ". ب معقل"و" سدويكش"و" املاي"و" ميدون "دوائر و

ي  2017لسنة  434لبلدية جربة ميدون بمقت ٔالامر عدد   .2017أفريل  12املؤرخ 

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

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

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة   املحكمةوشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة  1يان املوجه للبلديةفضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستب

ر  ا خالل شهري نوفم ر لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص    . 2017وديسم

ى البلدية تحت عدد  ر  25وبتاريخ  2017/120وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ي الغرض 2017 ى تاريخ  ولم ترد إجابة من البلدية  ر  29إ  .2017ديسم

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

  بالدينار

انّيةمقابيض العنوان الّثاني  ض العنوان ٔالاول يمقاب  2015فواضل سنة  )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل
3.080.424,073 5.432.842,867 3.551.350,581 7.067.286,817 19.131.904,338 

انّية   3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  5.432.842,867 3.551.350,581 7.240.862,377 16.225.055,825 

 2.906.848,513 )2-1(الفائض 

ى جملة من  ى الوقوف ع النقائص تعلقت 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- انّية وتقديم الحسابات   إجراءات إعداد امل

انية البلدية لسنة  ومجلة املحاسبة طبقا ملقتضيات مجلة الجباية املحلية  2016تم إعداد م
ي  1975لسنة  35العمومية والقانون عدد  انية  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي الجماعات املحلية وقرار وزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤر  املتعلق  2008مارس  31خ 

                                                            
  .بموارد البلدّية وأمالكها أساسا تعّلق الاستبيان 1
   .د 224.250   الفوائض والبالغة املأذونة بعنوانباعتبار املصاريف  2

  .د   1.305.287باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3
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انيات الجماعات املحليةبضبط  انية  وتداولت. صيغة وتبويب م ي شأن امل  خاللالنيابة الخصوصية 
ا العادية املؤرخة ا بتاريخ ، 2015أكتوبر  23 ي دور ن املصادقة عل ي مدن ى وا ر  9وتو  .2015نوفم

انية سنة  ي شأن 2016كما تم ختم م الدورة العادية القرار البلدي املتعلق بغلقها خالل  والتداول 
ي الجهة بتاريخ  2017جوان  12تاريخ للنيابة الخصوصية املنعقدة ب  .2017جوان  29وصادق عليه وا

ن بتاريخ  ن املال الجهوي بمدن ى أم ى العمليات الحسابية املنجزة  2017جوان  30وتوّ ر ع التأش
ا لسجالته قبضا وصرفا من قبل املحاسب العمومي ي . شهادة منه بمطابق وتّم إيداع الحساب املا

وهو مضّمن بكتابة  2017أكتوبر  12ق املدعمة له لدى محكمة املحاسبات بتاريخ للبلدّية والوثائ
ر . 2017/172الغرفة الجهوية بصفاقس تحت عدد   31يوما مقارنة بأجل  73وقد تم هذا ٕالايداع بتأخ

  . 19714لسنة  218من ٔالامر عدد  11املنصوص عليه بالفصل  2017جويلية 

ى املوارد   الرقابة ع

ى املوارد  ا ٔالاول والثاني  شملت الرقابة ع ي طرق تحصيلهابعنوان   .تحليلها والتدقيق 

 تحليل املوارد  - أ
  موارد العنوان ٔالاول   -1

هذه وتتكّون  د.أ 5.432,285  جملته ما 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة 
ر ومن املداخيل د .أ 3.622,438بمبلغ من املداخيل الجبائية الاعتيادية املوارد   الجبائية الاعتياديةغ
 . د.أ 1.810,404بمبلغ 

ى العقارات ؤالانشطة ومن  توتتأتّ  املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوّظفة ع
املوجبات والرخص ٕالادارية من مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و 

ي  ى التوا د .أ 671,345د و.أ 160,152د و.أ 2.766,816واملعاليم مقابل إسداء خدمات بما قيمته ع
 . د.أ 24,125ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى بمبلغ 

ى العقارات ؤالانشطة أهم موارد العنوان ٔالاول بالنسبة للبلدية وخاصة  ومثلت ا املعاليم ع م
ل املعل ى ال ى د.أ 1.890,226 بلغالذي  وم ع املعاليم من جملة  %68,32 أي ما يمّثل 2016 سنة ي مو

ى العقارات ؤالانشطة للبلدية  ي املقابل ورغم أهمية املبالغ الُجملية الواجب استخالصها بعنوان. ع
ى ما قدره  ى العقارات وال ارتفعت إ املبالغ ال  إال أن 2016د سنة .أ 1.608,266املعاليم املوّظفة ع

ي حدود    . %12,92د أي ما نسبته .أ 207,777تم استخالصها كانت 

ر الجبائية الاعتيادية فقد بلغت خالل سنة  ما قيمته  2016وفيما يتعّلق باملداخيل غ
ن مداخيل ٔالا هذه ا توتوّزع. د.أ 1.810,404 د .أ 434بما قيمته  ة الاعتياديةك البلديمالملوارد ب

رك للجماعات املحلية والذي كان  واملداخيل املالية الاعتيادية املتأّتية أساسا من املناب من املال املش
                                                            

ي   4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ      .واملتعلق بس
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 .د.أ 1.399,796ي حدود  2016سنة 

ى ما جملته بعنوان مداخيل ٔالا  الواجب استخالصهاوارتفعت املبالغ  مالك البلدية الاعتيادية إ
 .%35,28د، تّم استخالصها بنسبة .أ 1.082,694

 .2016بعنوان سنة  % 71,36للبلدية  5الاستقاللية املاليةبلغ مؤشر و 

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

ي 2016وال بلغت خالل سنة  من الاعتمادات املحالة ى التوا د .أ 681,972د و.أ 2.328,916 ع
    .د.أ 540,462و

ى تحصيل املوارد   - ب   الرقابة ع

  املوارد اتتقدير   -1

انية البلدية  ّى سنة  %79,71بلغت نسبة إنجاز تقديرات املوارد املدرجة بم وهو ما  ،2016ي مو
ي تحقيق املداخيل الـُمقّدرة من قبل البلدية خالل هذه السنة واختلفت نسب  .يعكس وجود صعوبات 

ن أصناف املوارد داخيل إشغال متواضعة خاصة بالنسبة ملإنجاز تم تسجيل نسب حيث  ٕالانجاز ب
ٕالاعتيادية لمداخيل الجبائية ول امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

ى العروض الظرفية الـُمتعلقةو  ،ٔالاخرى   ،أساسا بمعاليم إشغال امللك العمومي البحري واملعلوم ع
ي  ى التوا كما لم تتجاوز نسبة  .مقارنة بالتقديرات %60,71و %55,61وال لم تتجاوز نسبة إنجازها ع

ى العقارات ؤالانشطة  ي قدرة   %74,58انجاز التقديرات بالنسبة للمعاليم ع وهو ما يعكس نقصا 
ى تحصيل هذه ٔالاصناف من املوارد   .البلدية ع

ى العقاراتاالخاصة بتقديرات الولوحظ ُضعف  لم حيث مقارنة باملبالغ املثقلة  ملعاليم ع
ا تتجاوز  . د.أ 1.613,855 البالغتثقيالت مجموع الن م %8,67أي ما نسبته  2016سنة  د.أ 140 قيم

ى ٔالا  2016تم خالل سنة و  ى العقارات املبنية وع ر املبنية  راتسجيل مقابيض بعنوان املعاليم ع غ
   .من جملة املبالغ الـُمثقلة %12,87و من التقديرات %148د أي بنسبة إنجاز تعادل .أ 207,777بمبلغ 

ى العقارات -2    توظيف املعاليم ع
ر املربع  تم ضبط دورية صدور أوامر مراجعة الحد ٔالاق والحد ٔالادنى لألثمان املرجعية للم

ى  ى العقارات املبنية واملعلوم ع ر املبنية أو املهنية ٔالارا وال يتم اعتمادها الحتساب املعلوم ع غ
من الفصل  IIالفقرة و  33والفقرة الثانية من الفصل  4من الفصل  IVبـثالث سنوات بمقت الفقرة 

راوحة من مجلة الجباية املحلية   38 رة امل ي الغرض خالل الف ر أن سلطة ٕالاشراف لم ُتصدر أي أمر  غ

                                                            
  .مؤشر الاستقاللية يساوي نسبة املوارد الذاتية من جملة موارد العنوان ٔالاول   5
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ن سن    .2016و 2008ب

ن  ي تحس رام دورية إصدار هذه ٔالاوامر ملا تمثله من أهمية  ى اح وتدعو محكمة املحاسبات إ
ى استصدار قرارات مراجعة ٔالاثمان املرجعية ال املوارد الذاتية للجماعات املحلية  وتحف لها ع

  .تعتمدها

  إعداد جداول التحصيل واملراقبة -3

ى ضرورة انجاز عملية  خالفا ملقتضيات الفصل ٔالاول من مجلة الجباية املحلية الذي ينّص ع
ي تثقيل جداول تحصيل املعلوم ر  ى العقارات  التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة لوحظ تأخ ع

ر املبنية بلغ  ى ٔالارا غ   .يوما 73املبنية واملعلوم ع

ي هذا الخصوص وجود نقائص تعلقت أساسا بعدم دقة البيانات املدرجة بجداول  ن  وتب
التحصيل حيث ال تتضمن أغلب الفصول املسجلة أرقام بطاقات التعريف الوطنية ملالكي العقارات 

ي حالة عدم الخالصمما يمثل عقبة أمام القيام  كما تفتقر بعض العناوين . بالتتبعات القانونية 
ي عديد الفصول بشكل يمكن أن يحول دون وصول ٕالاعالمات  للدقة املطلوبة فضال عن تكرارها 

ى غرار العناوين التالية ا وذلك ع ى أصحا رة"و " ب معقل: "والتنابيه إ ال " واد امغار...املاي"و" الظه
ي مئات الفصول تم تكرا   .رها 

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملعلوم  أّما فيما يتعلق باملعلوم ع
ى القابض البلدي  ها إ ى توج ن أّن البلدية تقوم بإعداد جداول مراقبة سنوية وتتو ل فقد تب ى ال ع

ى القابض بتاريخ  2016وقد تم توجيه جدول سنة  فصال  1.517متضمنا عدد  2016في جان 27إ
  .2015فصال سنة  1.510مقابل 

  ٕالاحصاءات التكميلية وٕالاحصاء العشري  -4

ن  ن ٕالاحصاءين العشري حال عدم قيام البلدية باإلحصاءات التكميلية خالل املدة الفاصلة ب
محدودية عدد ي هذا الشأن  ولوحظ. دون تنمية مواردها الذاتية خاصة مع التطور العمراني باملنطقة

ى العقارات املبنية لسنة  فصال  16.100والبالغ  2016الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع
 25.342 البالغ 2014مقارنة بعدد املساكن املحصاة ضمن التعداد العام للسكان والسك لسنة 

رة فصال دون اعتبار التطور العمراني خالل ال 9.242مسكنا أي بفارق  وهو ما يعكس  2015-2014ف
ذا املعلوم    .عدم شمولية جداول التحصيل املتعلقة 

ي هذه النقائص حيث تم إحصاء  2017/2026م ُيمّكن ٕالاحصاء العشري ول  18.360من تال
ي بقي الفارق سلبيا بنحو  ى العقارات املبنية وبالتا فصال مقارنة  6.982فصال بالنسبة للمعلوم ع

  .2014اد العام للسكان والسك لسنة بنتائج التعد
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ي  2016لسنة  4وخالفا ملاء جاء به منشور وزير الشؤون املحلية عدد   2016فيفري  11املؤرخ 
ر للعقارات املبنية العام ٕالاحصاء إلنجاز العامة املتطلبات ضبطواملتعلق ب  للمعاليم الخاضعة املبنية وغ
رة  للجماعات املحلية الراجعة ى  2017/2026للف والذي حدد أجل ختم عملية ٕالاحصاء العشري بمو

ر  وقد بررت البلدية . 2017ماي  30ختمت البلدية عملية ٕالاحصاء امليداني بتاريخ ، 2016شهر سبتم
ر بنقص املوارد البشرية حيث انسحب بعض ٔالاعوان البلدي ن من عملية ٕالاحصاء واضطرت هذا التأخ

  .بأعوان متعاقدين البلدية لتعويضهم

عدم و وأرجعت البلدية انسحاب هؤالء ٔالاعوان من عملية ٕالاحصاء العشري للصعوبات امليدانية 
ي عملية ٕالاحصاء العشري  رتيبية ال تحدد قيمة املنحة املتعلقة باملشاركة  صدور النصوص ال

ي هذ ى خالف ٔالاعوان املتعاقدين الذين ساهموا  ا وذلك ع ه العملية والذين تم وكيفية احتسا
ي الغرض برمت 

ُ
  . خالصهم بمقت عقود أ

ى رتيبية إصدار هذه النصوص  وتدعو محكمة املحاسبات إ دف ال ا  وصرف املنح ملستحق
ي عمليات ٕالاحصاء العشري  ى املساهمة الفعالة  ن ع   .تحف ٔالاعوان البلدي

انية  تتواصلو  ي موارد امل ى منظومة التصرف  ى ) GRB(عملية إدراج البيانات ع ى غاية مو إ
ر  ى أن ت 2017شهر نوفم ن نص املنشور املذكور ع ر  نتهي ح ى شهر نوفم ي مو   . 2016هذه املرحلة 

ل  -5 ى ال ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملعلوم ع  املعلوم ع

ى من الفصل خ من مجلة الجباية املحلية لم يشمل ٕالاحصاء العشري  7الفا ألحكام الفقرة ٔالاو
ى املؤسسات  2017/2026 ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املؤسسات املطالبة بدفع  املعلوم ع

ل  وكذلك املهنية واملؤسسات السياحية ى ال ن قائمة ونتيجة لذلك لم يتم ت. املطالبة باملعلوم ع حي
  .هذه املؤسسات املتوفرة لدى البلدية قبل عملية ٕالاحصاء

وانخفضت املبالغ املستخلصة من قبل البلدية بعنوان املعلوم املؤسسات ذات الصبغة 
ى .أ 678,030لتُمّر من  2016و 2015 ن سنب %3بنسبة الصناعية أو التجارية أو املهنية   657,604د إ

ل ارتفاعا ملحوظا بنسبة شهد ي املقابل،  .د.أ ى ال رة إال أن %33,75املعلوم ع املبالغ  خالل نفس الف
مما  %71,97تتجاوز  لمد .أ 1.890,226ة بقيم 2016املستخلصة بعنوان هذا املعلوم خالل سنة 

  .ٔالازمة ال يعرفها هذا القطاعبسبب  2014م سنة استخلصته البلدية بعنوان نفس املعلو 

ى  -6   معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء و  ٕالاشهار املعلوم ع

ى ٕالاشهار خالل سنة   د مقابل.أ 30,142  ما قيمته 2016بلغت موارد البلدية بعنوان املعلوم ع
ولم تتجاوز نسبة استخالص هذا املعلوم . %38,14أي بنسبة زيادة قدرها  2015سنة  د.أ 21,819

ى  2016و  2015بعنوان سن  ي ع   . %26,8و % 20,6التوا
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من مجلة الجباية املحلية لم تقم البلدية باستخالص معلوم إشغال  85خالفا ألحكام الفصل و 
ذا  وقد. 2011منذ سنة  الطريق العام بمناسبة حضائر البناء حال هذا ٔالامر دون تنمية موارد البلدية 

ن تم إسناد  2016د سنة  502العنوان وال لم تتجاوز    .رخصة بناء خالل نفس السنة 605ي ح

  ٔالامالك مداخيل -7

ا  215من  ةيتكون امللك العقاري الخاص للبلدي محال مسوغا ألنشطة تجارية  151عقارا م
ى جملة من ٔالامالك ٔالاخرى ال يتم  3بلدية و مسالخ 3أرا بيضاء و 9و ومهنية أسواق عالوة ع

ي هذا الشأن . استغاللها من قبل الدوائر البلدية أو الجمعيات أو كمنشآت خدماتية ن ولوحظ  تباين ب
 55 يتجاوز ي لم ذوالبجربة ميدون عقود تسويغ املحالت البلدية املتوفرة لدى القباضة املالية عدد 

ى عقدا وتلك الـُم  عقدا سارية املفعول خالل سنة  144رمة من قبل البلدية وال ارتفع عددها إ
ن أن و  .2016 ى ذلك تب بجربة القباضة املالية  لدىاملتوفرة  بقائمة العقودنا ضّم عقدا ُم  16عالوة ع

ر ميدون    .البلدية املمسوكة من قبلبالقائمة  مذكورةغ

 4حيث لم يشمل التسجيل سوى وتفتقر أغلب ٔالامالك العقارية للبلدية للحماية القانونية 
ى ملك البلدية أي بنسبة تساوي  اعقار  215أراض بيضاء من جملة    .%1,86ع

ى العقارات -8   استخالص املعاليم ع

ى العقارا  2015مقارنة بسنة  2016ت خالل سنة لوحظ ضعف نسب استخالص املعاليم ع
ى العقارات املبنية تحسنا طفيفا حيث بلغت   2016سنة  % 11,89وال شهدت بالنسبة للمعلوم ع

ى  2015سنة  %10,71مقارنة بنسبة   ن شهدت هذه النسبة تراجعا طفيفا بالنسبة للمعلوم ع ي ح
ي حدود  ر املبنية وال كانت    .2015سنة  % 22,27مقابل  2016خالل سنة  %22,07ٔالارا غ

ي هذا الخصوص أن القباضة املالية بجربة ميدون لم تتوّل توجيه أي إعالمات  وتجدر ٕالاشارة 
رة  ر املبنية بالنسبة للف ى العقارات املبنية ؤالارا غ ي خصوص املعاليم ع أو القيام بأعمال تتبع 

ا عدل وبّررت القباضة املالية ذلك بمحدودية . وما قبلها 2014-2016 املوارد البشرية حيث يتوفر لد
  .خزينة واحد يتم تكليفه أساسا بمتابعة استخالص ديون الدولة

ر -9   توظيف خطايا التأخ

ى  19لئن ينص الفصل  ى توظيف خطية بعنوان املعاليم ع من مجلة الجباية املحلية ع
ر املبنية بنسبة  ر أو جزء من الشهر انطالقا من  % 0,75العقارات املبنية ؤالارا غ عن كل شهر تأخ

ا املعلوم، لم تقم كل من البلدية والقباضة  غرة جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا
وما قبلها، ونتيجة لذلك  2016املالية بجربة ميدون بتوظيف واستخالص هذه الخطايا خالل سنة 

ذا العنوان ا تقوم باستخراج . انعدمت مداخيل البلدية  وبّررت القباضة املالية بجربة ميدون ذلك بأ
ي انية  وصوالت الخالص آليا عن طريق منظومة التصرف  ا تعديلها وإضافة   )GRB(موارد امل واليمك
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ذه املنظومة . مبلغ الخطايا ورغم قيام البلدية باالستعانة بشركة خاصة لتدارك النقائص املتعلقة 
ر فلم يتم إصالح  ى شهر نوفم ى مو   .2017ٕالاخالل املذكور إ

 سقوط حق تتبع استخالص املعاليم والديون البلدية بالتقادم -10

ملعاليم الفصول الـُمثقلة بعنوان ا لم يتم القيام بأعمال التتبع القاطعة للتقادم بالنسبة لجميع
ى العقارات ال تعود لسنة  ى سق 2008املوظفة ع وط حق تتبع استخالصها وما قبلها وهو ما أدى إ

ى سنة  ي مو ن  2016بالتقادم  مكرر من مجلة املحاسبة العمومية  36و 36عمال بأحكام الفصل
ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40والفصل  ر  30املؤّرخ  واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2011ديسم

2012 .  

والبالغ  نستلزمأحد املاملتخّلد بذمة كما لم يتم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم بخصوص الدين 
ى سنة  1.670,600 ي مو بعنوان لزمة امللك البلدي وهو ما  2004جوان  22والـُمثقل بتاريخ  2016د 

ي املطالبة به   .أدى لسقوط حق البلدية 

ن  5كما لم تتخذ البلدية ٕالاجراءات القاطعة للتقادم بخصوص املبالغ املتخلدة بذمم  متسوغ
د ونتيجة لذلك سقط حق تتبع .أ 28,849معاليم كراء عقارات معدة لنشاط تجاري بقيمة بعنوان 

  .استخالصه بالتقادم

II - ى النفقات  الرقابة ع

ا ٔالاول والثاني تحليلها و  ى النفقات بعنوان  .إنجازها شرعية ي النظر شملت الرقابة ع

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -أ 
من جملة هذه  %95,87نفقات التصرف  وتمثل د .أ 5.432,843بلغت نفقات العنوان ٔالاول 

ر العمو  وبلغت د.أ 5.208,592النفقات بمبلغ  ي مي ونفقات وسائل املصالحنفقات التأج ى التوا  ع
  . التصرف نفقاتمن  %39,11و %50,33أي ما يمثل تباعا  د.أ 2.124,759د و.أ 2.734,193

، كما 2015مقارنة بسنة  2016خالل سنة   %16,49بنسبة " وسائل املصالح"نفقات وارتفعت  
   .نفقات العنوان ٔالاول من مجموع  %39,11مثلت هذه النفقات 

ى  2016جملة ديون البلدية ال لم يتم خالصها بانقضاء السنة املالية  وبلغت د .أ 1.715,337إ
ا  البلدية  6نسبة مديونية ه صندوق القروض ومساعدة الجماعات، لتبلغتجاديون  % 76,75م

ى %  31,58   . 2016سنة ي مو

ي حدود  أساساوتتوزع د .أ 3.551,351نفقات العنوان الثاني  وبلغت ن الاستثمارات املباشرة  ب
  . %13والنفقات املسددة من الاعتمادات املحالة بنسبة  % 42,09

                                                            
   .)د5.432.285 /د1.715.337:( موارد العنوان ٔالاول / جملة الديون : نسبة املديونية   6
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الك  ي وبلغت نسب اس ى التوا ن ٔالاول والثاني ع من  8%46,53و 7%80,85اعتمادات العنوان
انية الك الاعتمادات املتعلقة باالستثمارات املباشرة وتسديد . تقديرات امل كما لم تتجاوز نسب اس

ي  ى التوا  . %35,06و  %43,20أصل الدين ع

ى إنجاز نفقات العنوان ٔالاول  –ب      الرقابة ع
من مجّلة املحاسبة العمومية قامت بلدّية جربة ميدون بعقد نفقات  90خالفا ألحكام الفصل 

ي  15بعد تاريخ  ر  مناسبات تعلقت باإلعتناء بالبناءات وبصيانة وسائل النقل وبتعهد وصيانة  7ديسم
ي قدره    .د 16.835,377املعدات ؤالاثاث دون إثبات لضرورة هذا الّتصّرف وبمبلغ جم

ي  19فا ملنشور الوزير ٔالاول عدد وخال  واملتعلق بتنظيم مكاتب الضبط  1971ماي  10املؤرخ 
ر بمكتب الّضبط تعلقت باإلعتناء  املركزية ومسالك املراسالت، لم تضمن البلدية بعض الفوات

رة وتجديدها وباملناولة العادببالبناءات و  ية تعهد وصيانة وسائل النقل وباالعتناء باملعدات الصغ
رام وهو ما حال دون . وباالعتناء بحركة املرور و تنظيمها وبصيانة املنشآت الرياضية التأكد من اح

ي خالص املزودين وٓالاجال    .القانونية لذلكٔالاولوية 

ي  2004لسنة  564وخالفا للفصل ٔالاّول من ٔالامر عدد  واملتعّلق بضبط  2004مارس  09املؤّرخ 
انية الدولة طرق خالص نفقات التصّرف الّ  ى أّنه يتّم صرف ٕالاعتمادات املرّسمة بم ذي ينّص ع

انّيات املؤّسسات العمومّية الخاضعة ملجّلة املحاسبة العمومّية والجماعات املحلية بعنوان  وم
ّ يصدرها املزّودون  ر ال ى أساس الفوات الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع الاتصاالت واس

ي مّدة ال تتجاوز امل ن أن البلدية لم  45عنيون ويقع الّدفع وجوبا  ر، تب يوما من تاريخ استالم الفوات
ن  الك الكهرباء للثالثيت ر اس ى غرار فوات ر ع ي خصوص بعض الفوات رام هذا ٔالاجل  ى اح تحرص ع

ى ن . 2016والثانية لسنة  ٔالاو ي هذا الشأن ب ر  يوما، ويمّس هذا  300و مايو  111وتراوحت مدة التأخ
ن معهامن التصّرف  ا مع املتعامل ي عالق   .مصداقية ٕالادارة 

ن مع ال ي ما يخص آجال خالص املتعامل م أن املحاسب لم يتوّل ولوحظ  ي مستحقا  بلدية 
ى ذلك املذكرة العامة عدد  رام آجال الصرف القانونية املحدد بعشرة أيام كما تؤكد ع  48أحيانا اح

ي   الصادرة عن ٕالادارة العامة للمحاسبة العمومية حول صرف النفقات  1999ماي  17واملؤرخة 
ا ى مستحق ر   بخصوص . العمومية إ ن  31وتراوحت مدة التأخ   .يوما 110أيام و  10أمر بالصرف ب

ي غرة جويلية  20وخالفا ملقتضيات منشور الوزير ٔالاول عدد  رشيد  2002املؤرخ  واملتعلق ب
ي استعمال الهاتف ٕالاداري وخاّصة تلك املتعّلقة بمكاملات  الك الهاتف، لوحظ ارتفاع  نفقات اس

ر ببالغ املضّمنة من مجموع امل% 64,54د أي ما نسبته .أ 3,233الهاتف الجّوال وال بلغ مجملها   فوات
ى سبيل املثال،  الك، فع الك أحد الخطوط الهاتفيةالاس خالل أشهر جانفي وأفريل  بلغت نفقات اس

                                                            
  .دون اعتبار املصاريف بعنوان الفوائض 7
 .دون اعتبار املصاريف بعنوان الفوائض8
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ي  2016وأكتوبر  ى التوا ا مكاملات د  804,280د  و  812,395د و  756,910ع  الجوالنحو الهاتف وم
ى البلدية إلجراء متابعة مركزة للخطوط  .د   581,491د و  593,476د و  550,775 تباعاقيمته بما  وتد

لكة بعنوان  ي تكاليف استغاللها واعتماد مراقبة خاصة للمبالغ املس رر  ر م ال تسجل ارتفاعا غ
  .املكاملات نحو الهاتف الجوال طبقا ملا ورد باملنشور املذكور 

لم يتم  العمومية املحاسبة مجلة من 41 الفصلوخالفا ملبدأ العمل املنجز املنصوص عليه ب
ر  متعلقة ب 8التنصيص بعدد  ى إصالح وصيانةفوات  الرقم املنجم للسّيارات املنتفعة السيارات ع
ي قدره ا الفاتورة عدد .أ 58,120 بمبلغ جم والفــاتورة  2016ماي   13بتـاريـخ    20160032د يذكر م

ر  14بتـاريـخ  315/16عدد     .2016ديسم

ن كما  ن الضاغطت  Renault"و "Renault Trucks"لوحظ ارتفاع مصاريف صيانة الّشاحنت
R280 ")ي ) 214210-02 و 215522-02 الرقم املنجم ى التوا  ود .أ 18,833بكلفة جملية قدرها ع

   .د.أ 14,160

ي  1988لسنة  189وخالفا ألحكام ٔالامر عدد  واملتعلق باستعمال  1988فيفري  11املؤرخ 
سيارات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية كما تم تنقيحه وإتمامه 

ي  2005لسنة  11باألمر عدد  ة والقا بوجوب استعمال سيارات املصلح 2005جانفي  10املؤرخ 
ي  2000لسنة  11لحاجيات املصلحة دون سواها وللمنشور عدد  املتعلق  2000فيفري  24املؤرخ 

بمراقبة استعمال السيارات ٕالادارية، لم تحدد البلدية أحيانا نوع املهمات ٕالادارية بالدّقة الاّلزمة 
ن وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية بأذون املأموريات ى. وأسماء املرافق سبيل املثال التنقالت  ويذكر ع

 20وصفاقس  2016مارس    04والحمامات بتاريخ   2016جانفي  21باتجاه تونس العاصمة بتاريخ  
ر    .2016بتاريخ سبتم

من النظام ٔالاساس العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية  14وخالفا ألحكام الفصل 
إسناد  أي امتياز عي مهما كان نوعه  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية القا بعدم

ي شأنه أمر، قامت البلدية خالل سنة  ن ما لم يصدر  بصرف مبلغ  2016لفائدة ٔالاعوان العمومي
ى الفصل  38.185,736قدره  بعنوان " مصاريف الوقاية الصحية" 25الفقرة  03.302د تم تحميله ع

ي الغرضإسناد حصص شهرية من الحليب لفائدة العملة بالبلدي   . ة دون صدور أمر 

ى إنجاز نفقات العنوان الثاني  -ج  الرقابة ع
 بتنظيم املتعلق 2014مارس  13 ي املؤرخ2014 لسنة  1039 عدد مرمن ٔالا  73لفصل خالفا ل

ى نشر نتائج 2016، لوحظ أن البلدية لم تتول خالل سنة العمومية الصفقات  واسم املنافسة الدعوة إ
ى  املتحصل ىع  للطلب العليا التابع للهيئة العمومية بالصفقات الخاص الواب موقع الصفقة ع
  .العمومي
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 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  20بمقتضيات الفصل  2016ولم تتقيد البلدية خالل سنة 
 تخصيصها للمؤسسات املزمع الصفقات برنامجاملذكور أعاله والقا بإعداد  2014 مارس 13بتاريخ 

ى لإلنجاز التقديرية زنامةبالرّ  مرفقا تبليغهو  الصغرى  كما لم تعد البلدية  .العمومي العليا للطلب الهيئة إ
ى لجنة مراقبة  تقريرا مفصال حول تعذر تخصيص هذه الصفقات للمؤسسات الصغرى لعرضه ع

  .الصفقات املختصة

ي تنفيذ برنامجها الاستثماري السنوي لسنة  توتأخر  حيث لم ينطلق إنجاز  2016البلدية 
ر  ى شهر نوفم ى غاية مو ا إ ى غرار مشاريع 2017البعض م د .أ  80الصيانة بقصر البلدية بكلفة ع

  .د.أ6 0د وبمقرات الدوائر البلدية بكلفة .أ70  البلدي بكلفةاملستودع وب

ي إعطاء ٕالاذن بانطالقها حيث لوحظ طول  را  كما شهدت بعض الصفقات والاستشارات تأخ
ى غرار  ود أو بانطالق ٔالاشغال ع ن تاريخ املصادقة وتاريخ ٕالاذن بال الّصفقة عدد املدة الفاصلة ب

 2016جانفي  26حيت تم ٕالاذن بانطالقها بتاريخ  2015املتعّلقة بتعبيد الطرقات برنامج  6/2015
ر  14بينما تمت املصادقة بتاريخ  ر قدره  2015ديسم ر أن يؤدي  .يوما 43أي بتأخ ومن شأن هذا الـتأخ

ي املشارك عن عرضه
ّ ي إمكانية تخ ى تجاوز مدة صلوحية العروض وبالتا   .إ

ر  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76وخالفا ملا نّص عليه الفصل  املذكور أعاله من وجوب توف
ائي خالل شهاد ّ ي الّضمان ال ر فاق شهد يوما من تاريخ تبليغ الّصفقة،  20ة  تقديم هذا الضمان تأخ

ى الصفقة املتعلقة بتعبيد الطرقات داخل املنطقة البلدية برنامج  3 حيث تم   2015أشهر بالنسبة إ
ر   14بينما تم التبليغ بتاريخ  2016أفريل  18تقديم الشهادة بتاريخ  وكذلك الشأن   .2015ديسم

ى صفقة اقتناء   بتاريخ وثيقة الضمانحيث تم تقديم  شاحنة تعمل بنظام الكنس والشفطبالنسبة إ
ر  17 ي  2016نوفم   .2016أوت  25بينما تم التبليغ  

ى  ،ٔالامر املذكور أعاله من 104وخالفا للفصل  ائي لبعض الّصفقات ع ّ ي الختم ال ر  لوحظ تأخ
را ) 2014-2013(صيانة البنية ٔالاساسية غرار الصفقة املتعلقة ب قسط بناء ٔالارصفة وال شهدت تأخ

ائي للصفقة بتاريخ  457بلغت مدته  ر  08يوما حيث تم الختم ال ائي  2016نوفم بينما تم الاستالم ال
  .2015ماي  11بتاريخ 

ا بتاريخ  6الفا للفصل وخ ر  09من عقد الاستشارة املصادق عل املتعّلقة بأشغال  2015ديسم
رقات بقيمة  ى تطبيق عقوبة تساوي د اّلذي ينص  126.283,222يئة مف عن كل يوم  % 0,05ع

ي مبلغ قدره  ر من قيمة مجمل الاستشارة، فّرطت البلدية  ر   9د 2.904,514تأخ كان بعنوان خطايا تأخ
ن يوما  من املفروض خصمه من مستحّقات املقاول حيث حدد عقد الاستشارة آجال التنفيذ بتسع

ر  21ابتداء من تاريخ  ت بتاريخ  2015ديسم ن أن ٔالاشغال ان رأي ب 2016ماي  04ي ح  46 قدره  تأخ

                                                            
.د 2.904,514=46% *    0,05* د  126.283,222 9  
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 .يوما

ى إسناد الصفقة  2017جانفي  03بتاريخ  ورغم إبداء اللجنة البلدية للشراءات ا باملوافقة ع رأ
بأقساطها الثالثة لم تقم البلدية بإمضاء  املتعلقة بمشروع صيانة البناءات ٕالادارية 02/2016عدد 

ماو عقد الصفقة وهو ما ترتب عنه تجاوز مدة صلوحية العروض  ن عن عرض ى مزودين اثن ي . تخ
ي الغرض إال بتاريخ املقابل، لم يتم ٕالاعالن ع ر  04ن طلب عروض ثان  ى  2017سبتم وهو ما أدى إ

ى  ن وارتفاع تكلفة القسط الثاني إ د أي بزيادة قدرها .أ 142,544تأخر ٕالانجاز ملدة ناهزت السنت
ى عدم جدوى العروض املقدمة بخصوص القسط ٔالاول  د عن.أ 28,048 التكلفة ٔالاولية إضافة إ

ي ٔالاقل ثمنا تقديرات ٕالادارة بنسبة    .%28لتجاوز العرض املا

ي تبليغ ٕالاذن ٕالاداري بانطالق أشغال الاستشارة املتعلقة بأشغال إتمام بناء و  تأخرت البلدية 
يوما من إمضاء  96بدء ٔالاشغال إال بعد مرور بول م يتم ٕالاذن للمقالسوق الدواب باملاي حيث 

  .الاستشارة

ي تنفيذ ٔالاشغال موضوع هذه الاستشارة حيث لم يعلم املقاول كما  ر ملوحظ  تم تسجيل تأخ
اء ٔالاشغال إال بتاريخ  ر   30البلدية كتابيا بان . يوما 188أي بتجاوز لآلجال التعاقدية قدره  2017نوفم

ي املقابل لم تن ا فسخ الصفقة وهو ما و ى الحاالت ال يمكن ف رمة مع املقاول ع ص الاتفاقية امل
ا . حال دون فسخها ي الحاالت ال يخل ف ى إدراج بنود تتيح لها إمكانية فسخ العقد  ى البلدية إ وتد

رمها مستقبال مع  اماته التعاقدية ضمن عقود الاستشارات ال سُت ى املقاول أو املزود بال الحرص ع
امات الطرف املتعاقد معه   .القيام بإجراءات الفسخ حال معاينة إخالالت بخصوص ال

ي آجال إبرام و  املسندة  2014الصفقة املتعلقة بتعبيد الطرقات برنامج سنة لم تتحكم البلدية 
ي آلخر أجل لقبول العروض وتاريخ  د 628.886,900بمبلغ  ن اليوم املوا حيث بلغت املدة الفاصلة ب

  .يوما 68ملدة صلوحية العروض قدره يوما أي بتجاوز  188إصدار ٕالاذن ٕالاداري بانطالق ٔالاشغال 

را بلغ وشهد تنفيذ هذه الصفقة  ولم  2015ماي  27انطلقت أشغالها بتاريخ  يوما حيث 347تأخ
ن  2016 أكتوبر 5إال بتاريخ  تنته ي املقابل لم تقم و.  يوما 150 التعاقدية لإلنجازجال ٓالا  بلغتي ح

ي صورة عدم إيفاء  ى أنه  البلدية بتفعيل مقتضيات الفصل العاشر من عقد الصفقة والذي ينص ع
اماته يمكن فسخ ى حسابهها صاحب الصفقة بال ى إنجازها ع   .وتكليف من يتو

ى ضرورة  103حكام الفصل وخالفا أل  إصدار ٔالامر من ٔالامر املنظم للصفقات الذي ينص ع
ي أجل أقصاه  ي  30بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة  يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق 

ى الحساب فإن إ كشفي  موضوعمستحقات املقاول بخالص  نأمري الصرف املتعلق صدار ٔالاقساط ع
را مدته  2و  1عدد  نالوقتي نالحساب ر أن  .يوما 242و  272شهد تأخ رتب عنه ومن شأن هذا التأخ ي

اء ٔالاجل املذكور أعالهمطالبة  ي ان ر تحتسب ابتداء من اليوم الذي ي   .صاحب الصفقة بفوائض تأخ
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III- خالصة الرقابة    

ى مجال أعمال الرقابة ونتائجها وب ى التحاليل املالية املجراة وإ استثناء بقايا استنادا إ
ي لسنة  ال تشوبه أخطاء  2016الاستخالص، فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

ا أن تمّس بصحة البيانات املضمنة به    .جوهرية من شأ

  


