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ي  1967لسنة  69ٔالامر عدد  أحدثت بلدية ساقية الدائر بمقت وتبلغ  1967مارس  4املؤرخ 
ا  ي 2016لسنة  602وتّم توسعة املنطقة البلدية بمقت ٔالامر عدد . هك 1610مساح  26 املؤرخ 

ا 2016ماي  بلغ عدد سكان بلدية كما . هك 5000 الجملية لتضّم منطقة البدارنة ولتصبح مساح
ا  45.000ر ئساقية الدا  .1مسكنا 13.000نسمة وعدد مساك

ي إطار برنامج التنمية الحضرية وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة ا ملحاسبات 
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  2املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية

ا   .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  وقد ر  15بتاريخ  110/2017تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ى تاريخ  2017 ى هذا التقرير إ ر  29ولم تجب البلدية ع   .2017ديسم

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

 )ان الفوائضبالدينار و باعتبار املصاريف املأذونة بعنو (
انّية مقابيض العنوان الّثانيمقابيض العنوان ٔالاول  2015فواضل سنة   )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل

2.802.843,806 3.855.473,451 3.080.636,673 4.372.752,105 14.111.706,035 
انّية  نفقات نفقات العنوان الثاني  نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  خارج امل
  3.596.270,410 3.339.839,714 4.033.495,710 10.969.605,834 

 3.142.100,201 )2-1(الفائض 

ى جملة من النقائص تعلق ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  توأفضت 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 الحساب ي لسنة  إجراءات إعداد امل   2016املا

ي  1975لسنة  35من القانون ٔالاساس عدد  13خالفا للفصل  واملتعلق  1975ماي  14املؤرخ 
انية الجماعات املحلية تم ال ي بالقانون ٔالاساس مل انية  مشروعتداول  لجنة ي إطار  2016سنة م

ا بتاريخ . 2015أكتوبر  26بتاريخ  املنعقدةواملالية  داريةٕالا  الشؤون وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل
ر 28    .2015 ديسم

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا  2017فيفري  09وتو ر ع التأش

                                                            
 .الاستبيانبإجابة البلدية عل الواردة حسب املعطيات  1
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 2
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ا لسجالته كما تّم تقديم الحساب . وصرفا املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق
ي للبلدّية والوثائق املدعمة له بتاريخ  ر  05املا السنة  جويلية من 31أي بعد انقضاء أجل  20173سبتم

ا الحسابات املنصوص عليه بالفصل  ي شأ لسنة  218من ٔالامر عدد  11املوالية للسنة ال ضبطت 
19714.  

II - ى املوارد   الرقابة ع

ا ٔالاول والثاني تحليلها  ى املوارد بعنوان ى تحصيلهاو شملت الرقابة ع   .الرقابة ع

 تحليل املوارد  - أ

ى  2016خالل سنة  الدائر  ارتفعت موارد بلدية ساقية د سنة .م 6,837د مقابل .م 6,936إ
 %.1,4أي بنسبة تطور بلغت  2015

  موارد العنوان ٔالاول  -1

د مقابل .م 3,855ما مجموعه  2016سنة  للبلدية خاللاملحققة بلغت موارد العنوان ٔالاّول 
ر الجبائیة الاعتیادیة املداخیلو  الاعتياديةاملداخیل الجبائیة  انخفاضنتيجة  2015سنة  د.م 4,220  غ

ي ى التوا ى .م 2,591من  ع ى .م 1,629من د و .م 2,333د إ    .د.م 1,522د إ

ى العقارات  2016بعنوان سنة املداخيل الجبائية الاعتيادية  وتتضمن  املعاليم املوّظفة ع
إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  ومداخيلد .م 1,763بقيمة ؤالانشطة 

ىد .أ 148,544بمبلغ   دارية ومعاليم مقابل إسداء خدماتاملوجبات والرخص ٕالا مداخيل  إضافة إ
  د .أ 421,651بقيمة 

ى العقارات ؤالانشطة  استأثرتو   املداخيل الجبائية الاعتيادية من % 75,57بنسبة املعاليم ع
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  مثلت 2016سنة  املداخيل بعنوان املعلوم ع

ااملهنّية أهم مورد   1,413حيث تم تحصيل من مجموع املداخيل الجبائية الاعتيادية  % 60,5بنسبة  م
  .د.م

ى العقارات املبنية  ارتفعت كما ر املبنية املداخيل املتأتّية من املعلوم ع ى ٔالارا غ واملعلوم ع
ىخالل    .د.أ 55,5د و.أ 138 نفس السنة إ

ر املبنية بعنوان العقارات املبنية  2016عكس ارتفاع املبالغ املستخلصة سنة يوال  ؤالارا غ
ا ستخالص ال مجهود البلدية  ي ال بلغتو وما قبلها  2015 سنةبعنوان ما فا ى التوا د .م 1,398 ع

ن ةلغ املستخلصااملبأّن  ذلكد .أ 432و سنة  ت مقابيضغطي تقديراتبالكاد  بعنوان هذين املعلوم

                                                            
 117/2017تم تضمينه بكتابة الغرفة تحت عدد  3
ي  4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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ي  البالغة 2016 ى التوا   . د.أ 50و د.أ 130ع

ن ونتيجة لذلك ارتفعت بقايا الاستخالص بعنوان املعلوم  د.أ 153بقيمة  2016و 2015سن  ب
ى العقارات املبنية  ى بعنوان  د.أ 45,5وبقيمة ع ر املبنيةاملعلوم ع   .ٔالارا غ

ى ٔالانشطة واملعاليم العقارية ؤالاسواق املستلزمة من  وبلغت مؤشرات مردود املعاليم ع
ي هذا الشأن % 8و%  5و%  7,4مجموع موارد العنوان ٔالاول والبالغة  %  29,3وبلغت املعدالت الوطنية 

  %7,5و%  7,6و

ر الجبائية الاعتيادية فقد انخفضت  وفيما يتعّلق باملداخيل ن سن .أ 107بقيمة غ  2015د ب
د ومداخيل ٔالامالك البلدية الاعتيادية .أ 88نتيجة انخفاض املداخيل املالية ٕالاعتيادية بقيمة  2016و

  .د.أ 19بقيمة 

ىكما   لمقاب 2016د سنة .أ 153 ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ٔالامالك إ
ا%  57و%  46 ، تّم استخالص2015سنة  د.أ 158 ي م ى التوا    .ع

  موارد العنوان الثاني -2

ى  2016و 2015ارتفعت موارد العنوان الثاني خالل سن  ي إ ى التوا  .د.م 3,080د و.م 2,617ع
وموارد د .م 2,495بقيمة املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية  2016لسنة تشمل موارد العنوان الثاني و 

راض    . د.أ 2بقيمة  ن الاعتمادات املحالةواملوارد املتأتية مد .أ 583بمبلغ الاق

ى تحصيل   - ب   وارد املالرقابة ع

تحصيل القت خاصة بتقديرها وإعداد جداول شاب تحصيل املوارد عديد ٕالاخالالت ال تعل
ى استخالصهاواملراقبة    .وبمداخيل ٔالامالك إضافة إ

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات -1

نسبة حيث بلغت أحكمت البلدية تحقيق مواردها من العنوان ٔالاول مقارنة بالتقديرات لئن 
رة إنجاز  اعكس يال فإن ذلك  2016خالل سنة  % 113,4هذه ٔالاخ ى تحقيق مواردها  حقيقة قدر ع

  . املحتملة سوء تقدير للموارد نم عنيبل 

ي هذا الشأن  نحو منحا تنازليا من سنة ألخرى بالنسبة تالبلدية ملواردها  اتتقدير  ما فتئتو
ى العقارات املبنية الذي ُقّدر بقيمة  ى غرار املعلوم ع ثم بقيمة  2012د سنة .أ 250لبعض الفصول ع

ي حدود  2014د سنة .أ 150فبقيمة  2013د سنة .أ 200 لينخفض من و  2015د سنة .أ 140ليستقر 
ى الرغم من تراكم بقايا الاستخالص .أ 130ليصبح  2016ة جديد سن  لتبلغمن سنة ألخرى د وذلك ع

ىد .أ 1.398    .2015سنة  ي مو

ر املبنية ل اتقديرالالشأن بالنسبة كان وكذلك  ى ٔالارا غ استقرارا ال عرفت لمعلوم ع
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د سنة .أ 42ثم بقيمة  2013 د سنة.أ 40د لتصبح بقيمة .أ 50قيمة  2012نسبيا حيث بلغت سنة 
ى مستوى سنة  الارتفاعلتعاود  2014 ي حدود  2012إ ى الرغم  2016و 2015 خالل سند .أ 50أي  ع

ذا العنوان من    . 2015د سنة .أ 432 بقيمةتراكم بقايا الاستخالص 
امللك  نسبة استخالص املوارد مقارنة باملبالغ الواجب استخالصها بالنسبة ملداخيل لم تتعد

ي  ى التوا ر املبنية ع ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع  %8,1و% 46,08البلدي وللمعلوم ع
   .%10,4و

ى العقارات  -2  املعاليم ع

ى العقارات املبنية منذ البلدية م تتول ل ي للمعلوم ع ن الثمن املرج  2006جوان  5تاريخ تحي
ر املربع املب ببلدية  واملتعلق بضبط 2006لسنة  99القرار البلدي رقم  بمقت ي للم الثمن املرج

   .رئساقية الدا
ن من خالل املعاينة  ر  4بتاريخ  محكمة املحاسباتاملجراة من قبل امليدانية ورغم ما تب نوفم

البلدية مّما يشّكل عقبة أمام تحديد موقع العقار  من غياب عالمات تسمية عدد من ٔالانهج 2016
ر ل ابدقة وتوزيع الاعالمات باملعلوم فإ اية شهر نوفم ى  والذي تمت  2017م تتدارك هذا الاخالل إ

ي تقرير محكمة املحاسبات حول الرقابة املالية لتصرف سنة    .2015إثارته 
ى و  ي تحصيل املعلوم ع ي تثقيل جدو ر  ى العقارات املبنية و لوحظ تأخ ر املعلوم ع ٔالارا غ

ى .لفصل ٔالاول من مجلة الجباية املحليةلوذلك خالفا يوما  286 بلغبنية امل ي  ويرجع ذلك إ ر  التأخ
ى القباضة املعنية   .إحالته من أمانة املال الجهوية إ

ن باملعاليم من بقايا لالستخالص بعنوان  ى العقارات  املعلومورغم ما تخلد بذمة املطالب ع
 11.786من مجموع  2016إنذارا سنة  31إعالما و 187 سوى املبنية فإن القباضة املالية لم تتول تبليغ 

  .املع فصال مسجال بجدول التحصيل
ا من قبل املعهد الوط لإلحصاء  عدم حصول البلدية وحال ى ذم ى الخرائط املوضوعة ع ع
رة  ي العشر ي ٕالاحصاء  دون شروعها  2016ومقاربة املعطيات إال بداية من شهر ماي  2026-2017للف

ى ذلك منشور وزير الشؤون املحلية عدد يمثلما  2016عوضا عن شهر مارس   11بتاريخ  4نص ع
ر املبنية  2016فيفري  واملتعلق بضبط املتطلبات العامة إلنجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية وغ

رة الخاضعة للمعاليم ال   .2026-2017راجعة للجماعات املحلية للف
ى تكليف  ى ذلكيمثلما  اعون 20عوضا عن  عون إحصاء 17وعالوة ع  منشور وزير  نص ع

ا بخصوص مراجعة ٕالاطار ٕالاشراف إيفاء وزارة الشؤون املحلية املذكور أعاله، أدى عدم  بتعهدا
رتي املتعلق  ياملنحة املخولة لهم بال ى تخ ا ٔالا  من عدد إ ن   11صبح عددهم ليعوان عن املهام املكلف

ر فقط عون إحصاء    .2017اية شهر نوفم
ى عدم إعالن و  ر أدت هذه ٕالاخالالت إ اية شهر نوفم ى  عن ختم عمليات  2017البلدية إ
   .من مجلة الجباية املحلية 9خالفا للفصل ذلك و العشري ٕالاحصاء 
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ن من خالل املعاينة و  ر  28بتاريخ  محكمة املحاسباتاملجراة من قبل امليدانية تب  2017نوفم
ى العقارات غياب تنظيم جذاذات  ن باملعاليم ع وفق قواعد تمكن بالقباضة املالية املمسوكة املطالب

ا  ى البيانات املسّجلة  ا حيث فضال عن  ،بسهولةمن الحصول ع عينة  أف فحصعدم تحيي
ر مبنية جذاذات 5جذاذات لعقارات مبنية و 6 منتتكون  ى جذاذات 5 أن ألرا غ  4و من العينة ٔالاو

ا من العينة الثانيةجذاذات  ومن شأن هذه الوضعية أن تعيق القيام بضبط املتخلدات . لم يتم تحيي
  . بعنوان الفصول املعنية

ى املؤسسات -3  أو املهنية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية املعلوم ع

ر القائمات الّتفصيلّية  دون املنظومة املعتمدة من قبل القباضة املالية حال قصور  توف
ى أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائد  وعدم مقاربة من جهة ة البلديةللمعاليم املستخلصة ع

ا من قبل املطالباملالية لالقباضة  جداول املراقبة املضمنة باملبالغ املعلوم مع ب نلتصاريح املودعة لد
الة ااملح ا حاالت الحصر دون  من جهة أخرى  البلدية قبل سنويا من إل أقّل من مبلغ دفع ال يتم ف
  .ٔالادنى املضّمن بجدول املراقبة الحد

ي املعاليم املستخلصة واملحّولة  وأف فحص ما توّفر من القائمات التفصيلية الشهرية 
ى املؤسسات املتواجدة خارج لفائدة البلدية أنه يت م تحويل البعض من هذه املعاليم املوظفة ع

ى غرار  الدائر املنطقة البلدية لساقية  ى ع ن صاحب املعرف الجبائياملعلوم املوظف ع  الشركت
"0620899F  "و" N0420887" .  

ي بقايا الاستخالص بتاريخ " 1وتضمنت الوثيقة رقم  ر  31قائمة مفصلة  املرفقة " 2016ديسم
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  ي بقايا استخالص بعنوان املعلوم ع بالحساب املا

  . د 36.145,002املهنية بلغت 
  البلدية املسّوغة ٔالامالكمداخيل  -4

ى  ى ملكها 38مجموع من (محال  25 كراءعالوة ع ى  2010قبل سنة ) محال ع دون اللجوء إ
وزارة املصالح املختصة بمن قبل مسبقا دون تحديد القيمة الكرائية  آخر محال  28و) البتة(املنافسة 

البلدية بالنسبة لهذه املحالت طلب تعديل معينات الكراء وفق أحكام الفصل  لم تتول أمالك الدولة 
ن  1977ماي  25بتاريخ  1977لسنة  37من القانون عدد  24 ن املسوغ املتعلق بتنظيم العالقات ب

ي أو  ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أو الصنا واملتسوغ
ي الحرف ا من مبالغ املستعملة     .لتدارك ما قد فا

ي 1285وخالفا ملنشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  واملتعلق  2009فيفري  5 املؤرخ 
رمة وأحكام بمتابعة استخالص مداخيل العقارات البلدية املسّوغة،  ي الغرض لم تتخذ العقود امل

ي الغرض لعدم البلدية  دف استخالص حقوقها أو فسخ العقد بعد رفع قضية  ٕالاجراءات املناسبة 
ن رقم  ي املحل ى باملركب التجاري  18ورقم  14خالص معينات الكراء ضد متسو الرغم من ارتفاع  ع
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ما بتاريخ  ر  28الديون املتخلدة بذم ى  2017نوفم ي إ ى التوا   .د 2.164د و 2.111ع
انية   2016سنة من مقر تم بناؤه البلدية الشرطة البلدية مكنت خالفا ملبدأ خصوصية امل

ر من وقود  3.860و 216583/02سيارة إدارية حاملة للرقم املنجم  ومن د.أ 57 ناهزتبكلفة  ل
وفق  للهيكل املع املحلهذا ية مطالبة بتسوية الوضعية وتسويغ والبلد. وجه حق دون القازوال 

ن للشرطة والحرس الوط ن املسوغ ى غرار املحل   .الصيغ القانونية ع
ن البلدية والقباضة املالي وحال ي الديون املتخلدة بذمة ل ةغياب التنسيق ب ضبط قوائم 

ي بقايا الاستخالص  ن محكمة املحاسبات من قائمة  ي املحالت البلدية دون تمك شاملة متسو
 31 بتاريخباملركب التجاري  18رقم متسوغ املحل  ديون قيمة  من ذلك أنذا العنوان وحقيقية 

ر  ن د  2.334بلغت  2016ديسم ي ح ارتفعت تلك املضمنة حسب الوثيقة املسلمة من قبل البلدية 
ى ب ي نفس التاريخ 1.693سجالت القابض إ    .د 

III- ى النفقات  الرقابة ع

ى النفقات  ا ٔالاول والثاني شملت الرقابة ع ى إنجازهابعنوان  .تحليلها والرقابة ع

 تحليل النفقات  - أ

بنسبة أي  2015د سنة  4,490مقابل  2016د سنة .م 4,444 5البلديةنفقات  مجموع بلغت
  .% 1,02تطور سلبية قدرها 

أي بزيادة  2015د سنة .م 2,337مقابل  2016د سنة .م 2,682 6بلغت نفقات العنوان ٔالاول 
ر ٔالاعوان القارين بقيمة .أ 344 د ومصاریف .أ 151د ناتجة أساسا عن ارتفاع املصاريف بعنوان تأج

ات العمومیة بقيمة     .د.أ 93استغالل وصیانة التجه

ر العمومي و  ولئن . 2016سنة  من مجموع نفقات العنوان ٔالاول  %42,2مّثلت نفقات التأج
ى سّد الشغورات ال تعرفها ا ي حدود املعّدل الوط فإن العمل ع لبلدية وفق ما بقيت هذه النسبة 

ي  2016لسنة  129ٕالاطار رقم  تّم ضبطه بقانون  ى 2016ماي  16املؤرخ  خطة،  72، وال ارتفعت إ
ى ارتفاع هذه النسبة خ ى سيؤدي إ ي البلدية إ ى الوجه ٔالاكمل تعبئةاصة أمام عدم س   . مواردها ع

تتوزع و  .2015سنة د .م 2,153 مقابل 2016سنة  د.م 1,762نفقات العنوان الثاني بلغت و
ي 2016سنة نفقات العنوان الثاني ل ى التوا ي حدود ع ن الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين   ب

   .د.أ 189د و.م 1,573

الك الاعتمادات املخصصة للعنوان الثاني  مقابل  2016سنة  % 49,81ولم تتجاوز نسبة اس
ى نسب الاستثمارات املباشرة املنجزةنتيجة تدني خاصة وذلك  2015سنة  71,11% من جملة  %47 إ

                                                            
 .دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض 5
 .دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض 6
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 .2015خالل سنة  %67,62مقابل  2016الاعتمادات املرصودة سنة 

ى النفقات  - ب  الرقابة ع

ى حسابات وتصرف بلدية ساقية الدا أفضت ى جملة من ئعملية الرقابة ع ى الوقوف ع ر إ
  .املالحظات تعّلقت بنفقات العنوان ٔالاّول والعنوان الثاني

 نفقات العنوان ٔالاول  -1

املتعلق  1986أكتوبر  13نّص عليه القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ يخالفا ملا 
ر أوامر الّصرف الّصادرة لهم  ن للقيام بتأش ن املختّص ن العمومي بضبط ٔالاجل املمنوح للمحاسب

تقّيد بأجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف لصرف البخصوص ضرورة 
ّن وجود مستحّق  ي تأدية حاالت  5ات دائ الّدولة والجماعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية، تب ر  تأخ

ن بعض الّنفقات   2016جويلية  27بتاريخ  138من ذلك ٔالامر بالّصرف عدد يوما  53و 19تراوح ب
ر  27ّشر عليه القابض البلدي إاّل بتاريخ الذي لم يؤ  ر بلغ  2016ديسم    .يوما 143أي بتأخ

ن و  ى وجوب تأّكد من مجلة املحاسبة العمومية ال تنّص  136و 41خالفا ملقتضيات الفصل ع
لوحظ من خالل فحص بعض أوامر  ٓالامر بالصرف وكذلك املحاسب املختّص من ثبوت العمل املنجز،

ر والقائمات املصاحبة لها أّنه لم يتّم ٕالاشهاد ا  الّصرف والفوات مناسبة  11ي بتسّلم املواد املنتفع 
ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد وذلك  ر  غرةبتاريخ  202ع املتعّلق باقتناء الوقود بقيمة  2016نوفم
  .د.أ3,168

ي  ى الّرقم املنجم للسّيارات املنتفعة بعملّيات ٕالاصالح  حالة 11ولم يتّم  الّتنصيص ع
ى غرار الفاتورة عدد والّصيانة بالفاتورات املتعّلقة   2016مارس  17بتاريخ  2016/02ا وذلك ع

ويحول هذا الّتصّرف دون . 2016مارس  23بتاريخ  28د امللحقة باألمر بالّصرف عدد  2.400بقيمة 
ا بالفصل  رام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل   .من مجّلة املحاسبة العمومّية 41الّتحّقق من اح

ن ذات ٔالارقام املنجمّية وشهدت مصاريف صيانة ا ارتفاعا  02211736و 02211726لشاحنت
ي  ى الّتوا ا حيث بلغت ع علما وأن محكمة املحاسبات قد أثارت هذا ٕالاخالل  .د.أ 6,4د و.أ 8,6ي كلف

ن  وال بلغت كلفة  2015من خالل تقريرها حول الرقابة املالية لتصرف سنة بخصوص ذات الشاحنت
ى الت ا ع ي صيان  .د 3.654,202د و 7.669,959وا

ى ) ز( 52لفصل ل وخالفا ن والّضريبة ع ى دخل ٔالاشخاص الطبيعي من مجّلة الّضريبة ع
ى القيمة املضافة) مكّرر ( 19الفصل و  الّشركات من القانون  34واملنقح بالفصل  من مجّلة ٔالاداء ع

ي  53عدد  ر  25املؤرخ   11ي  ُتخضع البلدية لم 2016واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2015ديسم
للخصم من املورد بعنوان ٔالاداء  دينارا 1000وال تساوي أو تفوق  هااملبالغ املدفوعة من قبل مناسبة

ى الّدخل بنسبة  ى الّضريبة ع ى القيمة املضافة بنسبة  % 1,5ع والخصم من املورد بعنوان ٔالاداء ع
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ذا العنوان ونتيجة لذلك. من قيمة ٔالاداء % 25تساوي  ا  ى ارتفعت املبالغ املفّوت ف   .د 783,141 إ

ى الّدخل والخصم من  مناسبة 28ي قامت مقابل ذلك  بالخصم من املورد بعنوان الّضريبة ع
ى القيمة املضافة ملبالغ مدفوعة تقل عن  مثلما كان الشأن بمناسبة  د 1.000املورد بعنوان ٔالاداء ع

ر  24بتاريخ  261 عدد د موضوع ٔالامر بالصرف 65صرف مبلغ بقيمة     .2016ديسم

 نفقات العنوان الثاني -2

يئة املنشآت ٕالادارية املتعّلقة بأش 22/2015شملت أعمال الرقابة الاستشارة عدد  غال 
  ).2016برنامج سنة (نجاز أشغال تعبيد الطرقات إاملتعّلقة بمشروع  8/2016والّصفقة عدد 

يئة امل 22/2015الاستشارة عدد  -   رنشآت ٕالادارية لبلدية ساقية الدائاملتعّلقة بأشغال 

ى رخصة  68خالفا للفصل  ر لم تطلب البلدية الحصول ع رابية والتعم يئة ال من مجلة ال
يئة املنشآت ٕالادارية الاستشارة  من 1القسط  بناء إلنجاز ٔالاشغال موضوع املتعّلقة بأشغال 

  .لبلدية ساقية الدائر
املواد املستعملة تنفيذ ٔالاشغال و  ةم تكلف البلدية شخصا طبيعيا كان أو معنويا ملراقبكما ل

ي ذوي الاختصاص  ا خاصة أمام النقص الذي تعرفه البلدية  راح استالم ٔالاشغال وتسديد أثما واق
ي املتعلق  2009لسنة  2617من ٔالامر عدد  20خالفا ألحكام الفصل ذلك و ي الهندسة املدنية  املؤرخ 

  .نجاز البنايات املدنيةبتنظيم إ
ي إطار القسط  املتعلق بنجارة ٔالاليمنيوم  2وقبلت لجنة فتح العروض عرض املتعاقد معه 

ي املتضمن لعرضه تضمن اسمه وختمه بدال من إقصائه   .رغم أن الظرف الخار
ا حيث حتحديد  وأساءت البلدية ن من خاللاجيا مقارنة ٔالاشغال املنجزة فعليا وتلك  تب
ن تقديرات ٕالادارة  وجود فارق املضمنة بعقد الصفقة  من ذلك أن فعليا  والكميات املنجزةشاسع ب

ي ) 7.2الفصل (بخرسانة ٔالاسس  الفصول املتعلقة ي والدهن الز ) 40.2الفصل (والدهن املائي الخار
ي بنسب ) 21.1الفصل (للخشب  ى التوا ن  % 546و %544و % 282ارتفعت ع مقابل انخفاض الفصل
ربة الردم املتعلق ي ب )38.2الفصل ( والحديد املطاوع) 5.2الفصل (ن ب ى التوا   . %358و %700نسب ع

ر 16بتاريخ  محكمة املحاسباتمن قبل كما بينت املعاينة امليدانية املجراة   2017 نوفم
ن فصول ٔالاشغال املنجزة موضوع ل ن من ب ن اثن ن ما تم تضمينه هذه فصل الاستشارة وجود تباين ب

ر وما تم إنجازه فعليا ويد وتركيب  8فوترة  تتمأنه من ذلك  .بالفوات وحدات من الفصل املتعلق ب
ن أنه لم يتم تزويد البلدية إال  ن تب ي ح ا فقط بسبعمغاسل   .م

  2016ل تعبيد الطرقات برنامج سنة املتعّلقة بمشروع انجاز أشغا 8/2016 صفقة عدد -

ود عدد  أصدرت البلدية إلعداد الدراسة ملكتب دراسات  2016مارس  28بتاريخ  78طلب ال
ي   وال تتضمن 2016واملتابعة الفنية ملشروع تعبيد الطرقات برنامج  ي وامللف ٔالاو املسح الطوبوغرا
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وهو ما  أي بنفس تاريخ ٕالاعالن عن طلب العروض العروض ومهمة املراقبة الفنية لألشغالوملف طلب 
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر  10يخالف أحكام الفصل  واملتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ 

 .الصفقات العمومية
ي عنابة تلك املتعلقة باملعّدة من مكتب الدراسات الخرائط تضمن تلم و   واللخمتعبيد 

ى الرغم من تنصيص كراس الشروط الفنية  ى ذلكع   .ع
ى الرغم من أهميته  لم ُتحكم البلديةكما  ي للصفقة ع ي املحدد للسعر املرج إعداد امللف املا

ى ء الذي أدى إ ا البالغة  وجود ال ن تقديرا ي الفائز .أ 980,049فوارق هامة ب د ومبلغ العرض املا
  .من ثمن الصفقة % 20,7مثل يد .أ 168,110 يناهزد أي بفارق .أ 811,939البالغ 

جوان  27بتاريخ  2075كتوب عدد صاحب الصفقة بإسناده إياها بمقت املرغم إعالم و 
ولم يتم تسليمه للمقاول  2016أوت  23ٕالاذن ٕالاداري بانطالق ٔالاشغال إال بتاريخ  لم يتم إصدار  2016

ي ٕالانجاز إال بتاريخ  ر  08للشروع    . 2016سبتم
ي المكتب نفس مهمة املراقبة الفنية ألشغال التعبيد لكما أسندت البلدية  مهام دراسات و
ي وإعداد ملف طلب العروضواملتعلقة باملسح الطوبوغر  متنافرة مع تلك املسندة له ي وامللف ٔالاو  ا

ا وفق  أحكام الفصل ٔالاول من كراس الشروط املتعلق بممارسة نشاط مكتب دراسات املصادق عل
ي  رابية املؤرخ  يئة ال   .2009فيفري  9بمقت قرار وزير التجه وٕالاسكان وال

 

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
  .ملضمنة بهبمصداقية البيانات ا

  

  

   

 

 


