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 تاجروينبلدية 

  
 .6551أكتوبر  5 في  املؤرخ   403عدد مر لا بمقتض ى ( البلدية)في ما يلي  تاجروينأحدثت بلدية 

املتعلق بتحوير الحدود  6061ماي  61املؤرخ في  6061لسنة  106عدد بمقتض ى لامر الحكومي تم و 

ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي  نيو ر جاتللمنطقة البلدية ب 1ةعماد 66ضم  ،الترابية لبعض البلديات

 املعد  التنظيم البلدي الجديد وذلك حسب كم مربع  574376املنطقة البلدية  نسمة ومساحة 65151

 . 6061من قبل وزارة الشؤون املحلية في ماي 

في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية النظر في الوضعية املالية وتولت الدائرة 

نصوص القانونية وإلاجراءات والتحقق من مدى التزام البلدية بمختلف ال 6061للبلدية لسنة 

 .الترتيبية بمناسبة احقاق مواردها وتنفيذ نفقاتها

والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة  6061وتم تقديم الحساب املالي لسنة 

التاريخ لاقص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة  بعدأي  6067وت  أ 22املحاسبات بجندوبة بتاريخ 

ماي  65املؤرخ في  6576لسنة  661من لامر عدد  66حسب الفصل  6067جويلية  46املوافق ليوم 

وتوفرت بالحساب املالي املذكور جميع شروط التهيئة املستوجبة . املتعلق بسير دائرة املحاسبات 6576

ة حساب أصلية واملتمثلة في صحة تسمية املركز املحاسبي والرمز إلاعالمي وسنة التصرف وتقديم وثيق

وتضمن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف ووجود تأشيرة الجهة املكلفة بتهيئة الحساب وتأشيرة 

سلطة إلاشراف وعدم انقطاع فترات تصرف املحسابين املتعاقبين على املركز املحاسبي وعدم وجود 

من طرف لاعوان  تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة

   .املؤهلين لذلك مع وجود التأشيرات الضرورية

ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة  الحساب املالي فحصالرقابية  شملت لاعمالو 

أدب "فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة 

 . ة املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بهاولاعمال امليداني" بلديات

وباستثناء ما يتعلق ببقايا الاستخالصات خلصت لاعمال الرقابية إلى عدم وجود اخالالت 

من شأنها أن تمس  بمصداقية  6061جوهرية في عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية 

ها أفضت إلى الوقوف على مالحظات تتعلق . ة املعنيةالبيانات املضمنة بالحساب املالي للسن كما أن 

علما أن  البلدية تولت الرد  على املالحظات لاولية التي تم توجيهها إليها في .  .النفقاتبتنفيذ املوارد و تعبئة ب

 .الغرض

                                                           
ةناو يدلا جر ب – رابلا  نيع-قرن حلفاية –الحوض  –جزة   -سيدي عبد الباسط  –النجاة  –سيدي مطير  –حي بورقيبة  –تاجروين الجنوبية  –تاجروين الشمالية  
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 الرقابة على املوارد : الجزء ألاول 

 املوارد هيكلة -0

 موارد العنوان ألاول  - أ

ل للبلدية خالل سنة  وهي  .ينارد 6.574.1633667ما جملته  6061بلغت موارد العنوان لاو 

ن من املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية  . تتكو 

فة على العقارات 
 
ى أساسا من املعاليم املوظ

 
وبخصوص املداخيل الجبائية الاعتيادية فهي تتأت

مداخيل  ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومنولانشطة 

ما  6061 وبلغت هذه املداخيل في سنة . املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 :ويبرز الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل. ينارد 6.605.0143447جملته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومثلت املبالغ املتأتية من املعلوم إلاضافي على سعر التيار الكهربائي أهم مورد جبائي للبلدية 

املداخيل من مجموع  % 41316 دينار أي ما يعادل 361.1303000حيث بلغت  6061سنة  خالل

دينار من مجموع املبالغ املستخلصة بعنوان املعلوم إلاضافي  646.7173000ويعود . الجبائية الاعتيادية

 .6065الثالثيتين الثالثة والرابعة لسنة على سعر التيار الكهربائي إلى 

 )%(النسبة  (بالدينار)املبلغ  املعاليم

 1345 70.6433361 املعلوم على العقارات املبنية  - 

 0374 1.0703615 املعلوم على لاراض ي غير املبنية -  

 63305 655.6713005 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية -

 1351 77.6113576 مداخيل أخرى   -

 61,00 001.294,946 املوظفة على العقارات وألانشطة مجموع املعاليم

 61354 654.6653000 مداخيل الاسواق املستلزمة -

 6355 67.0113715 مداخيل أخرى  -

 61,11 001.000,329 مجموع مداخيل إشغال امللك العمومي

 41316 361.1303000 املعلوم إلاضافي على سعر التيار الكهربائي -

 5 55.6553510 مداخيل أخرى  -

 90,10 919.144,411 مجموع معاليم املوجبات والرخص

 011 0.019.120,003 املداخيل الجبائية الاعتياديةمجموع 
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بنسبة هامة من جملة املوارد الجبائية الاعتيادية  مداخيل الاسواق املستلزمة  كما استأثرت

ة من املعلوم على العقارات املبنية ومن  بالغاملوفي املقابل يالحظ ضعف   .% 61354نحو  بلغت املتأتي 

دينار أي  1.0703615دينار و  70.6433361كانت على التوالي في حدود  والتياملعلوم على لاراض ي غير املبنية، 

ل تباعا 
 
 .املداخيل الجبائية مجموعمن %   0374و %  1345ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
 
ما قيمته  6061وفيما يتعل

ع هذه املوارد بين . دينار 111.7503710
" املداخيل املالية الاعتيادية"و" مداخيل امللك البلدي"وتتوز 

ية 
 
 .أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحليةاملتأت

وهي تتأتى أساسا من . دينار 73.6503615 ما قيمته 6061 سنةوبلغت مداخيل امللك البلدي 

من %  70355 ممثلة بذلكدينار  56.3603135في حدود معدة لنشاط تجاري  عقاراتمداخيل كراء 

  .جملة مداخيل لامالك

 3.011.5633573 من جملةدينار   6.574.1633667 العنوان لاول املنجزةوبلغت جملة مقابيض 

ويعود ضعف نسبة  .% 31354بعنوان املبالغ الواجب استخالصها أي بنسبة استخالص في حدود  دينار

 املعلوم على العقارات املبنية الاستخالص املنجزة بعنوان ةإلى تواضع نسباستخالص موارد العنوان لاول 

ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها باعتبار بقايا الاستخالص في موفى حيث %  5366التي كانت في حدود 

كما لم  .دينار 70.6433361دينار وتم استخالص مبلغ جملي قدره  6.470.6553000إلى ما جملته  6065

الجدول املوالي تفاصيل ويبرز  . %  64317مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية تتجاوز نسبة استخالص 

   :نسب الاستخالص آنفة الذكر

 أصناف املداخيل
املبالغ الواجب 

 (بالدينار( )0)استخالصها 

( 6)املقابيض املنجزة 

 (بالدينار)

( 0(/)6)النسبة 

()% 

 5366 70.6433361 6.470.6553000 املعلوم على العقارات املبنية

 63351 1.0703615 55.3463105 املعلوم على لاراض ي غير املبنية

 600 646.3333577 646.3333577 معاليم أخرى 

 56365 460.4643715 554.5643715 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 

 600 313.0553510 313.055351 مداخيل املوجبات والرخص إلادارية 

 64317 73.6503615 545.5763553 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

 55356 753.3103555 755.6513154 املداخيل املالية الاعتيادية

 31354 0.430.109,003 9.122.469,439 مداخيل العنوان ألاول 
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وساهم ضعف نسب الاستخالص في ضعف املوارد الذاتية للبلدية مقارنة بتطور نسق نفقات 

دون أي  6061 خالل سنة %  14331للبلدية  2مؤشر الاستقالل املاليوبالتالي لم يتجاوز العنوان لاول 

الحد لادنى ملؤشر الاستقاللية املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 

ل املودون  % 70في حدود  خالل نفس السنة وذلك  % 15لالستقاللية املالية للبلديات والبالغ  الوطنيعد 

 .حسب بيانات وزارة الشؤون املحلية والبيئة

  6.574.1633667مقابل  6061في موفى سنة  ينار د 643.4553667 مجموع ديون البلديةبلغ و 

كمعدل نسب تداين كافة  %  6735 مقابل % 131 لم تتجاوز بنسبة تداين كموارد العنوان لاول أي  دينار 

وتجدر إلاشارة إلى حرص   .وزارة الشؤون املحلية والبيئةمؤشرات حسب  6061 سنةالبلديات التونسية 

صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في إبانها  البلدية على تسديد أقساط القروض املبرمة مع 

وهو ما ساهم في انخفاض نسبة  6061في موفى لبلدية ديون تجاه الصندوق املذكور على اوبالتالي ليس 

 .التداين

 موارد العنوان الثاني - ب

%  16301وتتوزع هذه املوارد بحساب  دينار 6.617.5313505بلغت موارد العنوان الثاني 

صة للتنمية و بعنوان املوارد %  6371بعنوان موارد الاقتراض و%  61363بعنوان املوارد الذاتية واملخص 

ن الجدول  . املتأتية من الاعتمادات املحالة  :التالي توزيع موارد العنوان الثانيويبي 

 %() النسبة (بالدينار)املبلغ  الجزء

صة للتنمية  16301 551.1353061 املوارد الذاتية واملخص 

 61363 611.3153656 موارد الاقتراض

 6371 60.1413550 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 011 0.023.491,414 جملة موارد العنوان الثاني

لط املركزية قصد رصد اعتمادات محالة  ويالحظ عدم تمكن البلدية من استقطاب اهتمام الس 

 .النجاز مشاريع بنية أساسية واستثمارية باملنطقة البلدية

  تعبئة املوارد البلدية -6

نت 
 
%  56313من تحقيق نسبة إنجاز جملية للموارد ناهزت  6061خالل تصرف البلدية تمك

عة بحساب 
ق بموارد العنوان لاول %   88,10موز 

 
بخصوص موارد العنوان %  98,33  و في ما يتعل

ها ولئن تمكنت البلدية من إحكام تقدير  .الثاني لم تتمكن من تحقيق  بعض مواردها لاساسية، فإن 

                                                           
موارد العنوان لاول (/ منح ومساهمات الدولة في التسيير –املناب من املال املشترك  –موارد العنوان لاول = )العنوان لاول موارد / املوارد الذاتية    
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ر ذلك أساسا . % 47365التي لم تتعد   أمالك البلدية الاعتياديةمداخيل ب التقديرات املتعلقة ويفس 

بضعف نسب استخالص املقابيض بعنوان معينات كراء املحالت التجارية واملهنية نتيجة عدم حرص 

ويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب . البلدية على اتخاذ إلاجراءات الضرورية تجاه املتلددين في الخالص

 : إنجاز  تقديرات موارد البلدية

 )%(  نسبة إلانجاز إلانجازات بالدينار التقديرات بالدينار البيان

 88,10 0.430.109,003 6.691.926,193 مجموع موارد العنوان ألاول 

فة على العقارات ولانشطة
 
 93,93 460.1353556 440.7663517 املعاليم املوظ

 95,66 460.4643715 463.4103115 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

 82,19 313.0553510 511.5133100 خدماتاملوجبات والرخص إلادارية  ومعاليم مقابل إسداء  معاليم

 37,15 73.6503615 600.0003000 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

 99,76 753.3103555  751.4753555 املداخيل املالية الاعتيادية

 0.013.114,191 الثانيمجموع موارد العنوان 

 

0.023.491,414 98,33 

 98,27 551.1353061 575.5063146 الخاصة للبلديةاملوارد 

 98,43 611.3153656 656.3113341 الاقتراضموارد 

 100 60.1413550 60.1413550 املوارد املتأتية من إلاعتمادات املحالة

من خالل و  6061لسنة املتعلقة بتعبئة موارد البلدية جداول الفحص  من خاللتم الوقوف و 

على مالحظات تعلقت أساسا بإعداد جداول التحصيل وتثقيلها وباستخالص املعاليم لاعمال امليدانية 

 .وبالتصرف في لامالك البلدية

 إعداد جداول التحصيل وتثقيلها - أ

من كل  بتاريخ غرة جانفي على أنه تستوجبالجباية املحلية  من مجلة 40و 6ينص  الفصالن  

ه 
 
 أن

 
تسجيل تم سنة املعاليم على العقارات املبنية ولاراض ي غير املبنية املوجودة في ذلك التاريخ، إال

ة بسنة   :الجدول املوالي  هيبرزكما  يوما  36بلغ  2016تأخير في تثقيل جداول التحصيل الخاص 

 جدول تحصيل
تاريخ إلاعداد من 

 قبل البلدّية

إلاحالة إلى أمانة  تاريخ

 املال الجهوية

تاريخ تثقيل جدول 

 التحصيل

التأخير بحساب 

 اليوم

 36 66/06/6061 66/06/6061 01/06/6061 املعلوم على العقارات املبنية

 36 66/06/6061 66/06/6061 01/06/6061 املعلوم على لاراض ي غير املبنية

 
إلى غاية  من مجلة الجباية املحلية لم تتول البلدية 3الفصل  الفقرة الرابعة من وخالفا ملقتضيات

 6007لسنة  6615إصدار قرار ضبط الثمن املرجعي للمتر املربع املبني تطبيقا لألمر  6061موفى سنة 
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تحصيل اعتماد لاثمان املرجعية الوواصلت البلدية بمناسبة إعداد جدول .  6007ماي  63املؤرخ في 

القرار عدد املصادق عليها بمقتض ى ني للعقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات املبنية للمتر املربع املب

مارس  4املؤرخ في  6557لسنة  346الذي تم إصداره تطبيقا لألمر عدد  6004مارس  67املؤرخ في  65

 .(رآنف الذك 6615تم إلغائه بمقتض ى لامر عدد )سنوات  5منذ  لم يعد ساري املفعول رغم أنه  6557

ه تم  تدارك ذلك وتم  إصدار قرار 
 
ة أن وذلك  ضبط الثمن املرجعي للمتر املربع املبنيوجاء في رد  البلدي 

 .6067أكتوبر  5خالل الجلسة الاستثنائية للنيابة الخصوصية املنعقدة بتاريخ 

 أفضتحيث   2016ول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة تبين عدم شمولية جدو 

والفصول املثقلة بجدول  6061املقاربة بين نتائج إلاحصاء العشري للعقارات البلدية املنجز سنة 

من مجموع %  60فصال أي ما يعادل  6666تحصيل وجود نقص في الفصول املثقلة بما ال يقل على ال

ه تم  تدارك النقص عل. الفصول الخاضعة للمعلوم املذكور 
 
ة أن ى مستوى جدول وجاء في رد  البلدي 

 .مسكنا للجدول املذكور  6666وذلك بإضافة  تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

في بالغ صادر عن رئيس النيابة  إلاحصاء الختم النهائي لعمليةإلاعالن عن  ه تموتجدر إلاشارة أن

أن  رغم 6067جداول التحصيل الخاصة بسنة وتثقيل إعداد و  6061نوفمبر  65الخصوصية بتاريخ 

العقارات التابعة  ضافةيتم إ دون أنإال املنطقة البلدية لاصلية لتاجروين لم يشمل  إلاحصاء

 66بتاريخ   3وذلك خالفا ملنشور  وزارة الشؤون املحلية عدد املدرجة بالوسط البلدي للعمادات 

 الخاضعة املبنية وغير املبنية للعقارات العام إلاحصاء إلنجاز العامة املتطلبات ضبط حول  6061فيفري 

 إلاحصاء يشمل"، والذي نص على أن /2026 2017   للفترة املحلية  للجماعات الراجعة للمعاليم

 املحلية الجماعات بتراب الكائنة استعمالها صبغة كانت مهما املبنية املبنية وغير العقارات كافة العشري 

 ".استخالصها  في لها املرخص املعاليم توظيف لغاية

املبنية  وتبين من خالل املقاربة بين جداول التحصيل التكميلية الخاصة باملعاليم على العقارات

وشهادات إلابراء املسلمة من قبل القباضة أنه تم إسناد رخص بناء ورخص تركيز  ولاراض ي غير املبنية

طلب دون  6061 لسنةلاساسية تحصيل الغير مثقلين بجداول عقارا  31 لفائدةعدادات ماء وكهرباء 

كما تبين بخصوص . من مجلة الجباية املحلية 64شهادات إبراء في الغرض كما يقتض ي الفصل 

بعنوان الثالث و  6061بعنوان سنة  ةم املستوجبيلااملع استخالصيتم لم  هأنالعقارات املذكورة 

لعدم استخالص البلدية ملبلغ جملي قدره وأدى ذلك  .من إلاغفاالت باعتبارهم السابقةسنوات 

 .6061-6064دينار بعنوان الفترة  77313313
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ن  كما لوحظ عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على لاراض ي غير املبنية ويتبي 

 املعلوم حسب عنوان تحصيل بجداول  املبنية غير لاراض ي بعنوان ذلك من خالل إدراج التوظيفات

 28 بتاريخ 19 عدد الداخلية وزير باألداء وذلك خالفا ملنشور  املطالب مراسلة عنوان عن عوضا لارض

 على التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على  املوارد تنمية حول  2002 مارس
 

البلدية الذي حث

  يقل عن إضافة لتضمن الجدول املذكور ملا ال  الاستخالص،البيانات التي من شأنها أن تساعد على سير 

متعلقة بأراض ي تم تشييد بنايات فوقها ولم تعد ( من الفصول املثقلة % 37311أي )فصال  615

ها .حسب نتائج إلاحصاء العشري  على لاراض ي غير املبنيةخاضعة للمعلوم  ة أن  وجاء في رد  البلدي 

 .على تفادي هذه لاخطاء ستعمل 

املوارد املتأتية من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة   متابعة استخالصتوظيف و حسن يقتض ي و 

ضرورة توفر املعطيات الدقيقة حول عدد املؤسسات املنتصبة باملجال أو املهنية الصناعية أو التجارية 

تحصيل الحد لادنى عدد املؤسسات ولاشخاص الطبيعيين املدرجين بجدول   الترابي البلدي، غير أن  

فصال خالل سنة  6005سات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية بلغ على املؤس من املعلوم

أي فصال  6460 قاعدة البيانات املتوفرة لدى مكتب مراقبة لاداءات بتاجروينتضمن مقابل  6061

ن جدول التحصيل املذكور على فصول متعلقة كما  .فصال 465بفارق قدره  تم الوقوف على تضم 

   .وما قبلها 6064نشاط منذ سنة بمؤسسات متوقفة ال

 استخالص املعاليمتوظيف و  - ب

بخصوص اختصار آجال تتبع  6005املؤرخة في نوفمبر 6خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد و 

ت على مباشرة إجراءات التتبع منذ منطلق السنة ودون : "الديون الراجعة للجماعة املحلية التي نص 

وذلك باالعتماد على " بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية خاصةانتظار تثقيل جداول التحصيل 

جدول تحصيل السنة املنقضية مع إمكانية التنسيق مع البلدية بخصوص الفصول التي شهدت 

 تغييرات، تبين أن القباضة املالية لم تتول إصدار إلاعالمات بخصوص املعلوم على العقارات املبنية

لم يتم تبليغ لوحظ أنه كما . ا إلى املطالبين بها إال بداية من شهر أفريلوتبليغه 6061بعنوان سنة 

أي بنسبة  فصال  3557 جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية إعالم مقابل تضمن 6115سوى 

 .من جملة الفصول املثقلة % 16375جملية في حدود 

تسب البلدية لم قابض املالية محأما بخصوص املعلوم على لاراض ي غير املبنية فقد تبين أن 

القيام بإجراءات الاستخالص بخصوص املعلوم على لاراض ي غير املبنية حيث  6061سنة يتول خالل 

خامسا من مجلة املحاسبة  61لم يتم تبليغ أي إعالم في الغرض وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 
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االستخالص حال تعهده بالدين تبليغ يتولى املحاسب العمومي املكلف ب"العمومية الذي نص  على أن 

    ".إعالم للمدين يتضمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة

من مجلة املحاسبة العمومية الذي نص  على أن املدين ينتفع بأجل  61وخالفا ملقتضيات الفصل 

يتولى املحاسب  يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ إلاعالم لتسوية وضعيته وبانتهاء لاجل املذكور  40

تبليغ املدين السند التنفيذي، لوحظ أنه تم الاقتصار بخصوص بعض الفصول املثقلة بجدول 

تحصيل املعلوم على العقارات املبنية على توجيه إعالمات دون املرور إلى املرحلة الجبرية من إلاجراءات 

 . واملتمثلة في توجيه إنذار بالدفع 

تحفظييييييييية )برييييييييية ضييييييييرورة إجييييييييراء اعتراضييييييييات إدارييييييييية وعقييييييييل وتقتضيييييييي ي إجييييييييراءات الاسييييييييتخالص الج

بخصييييوص الفصييييول التييييي لييييم يييييتم اسييييتخالص املعيييياليم املسييييتوجبة الخاصيييية بهييييا رغييييم توجيييييه ( وتنفيذييييية

 أن  القييييابض محتسييييب البلدييييية لييييم يتقيييييد بييييذلك حيييييث لييييم يتييييول خييييالل سيييينة 
 
 6061إنييييذارات بشييييأنها، إال

 .إنذار بخصوص املعلوم على العقارات املبنية 656قل عن رغم توجيه ما ال يإجراء أي اعتراض أو عقلة 

 غير لاراض ي على املعلوم تحصيل بجدول  إدراج التوظيفاتبوقد ساهمت النقائص املتعلقة 

للمطالبين  إعالماتبعدم توجيه و  باألداء املطالب مراسلة عنوان عن عوضا لارض املبنية حسب عنوان

املذكور والتي لم  استخالص اليمعليوم ةفي ضعف نسببخصوص املعلوم على لاراض ي غير املبنية  باألداء 

 .6061خالل سنة  % 63351تتجاوز 

عدم ، ويعود ذلك أساسا ل% 5366على العقارات املبنية  استخالص اليمعليوم ةنسبكما لم تتجاوز 

وارتفاع مبلغ البقايا لالستخالص بعنوان هذا املعلوم في موفى  مواصلة إجراءات الاستخالص الجبرية

ر قابض البلدية و. دينار 6.630.1463413والبالغة  6065سنة  املوجهة وعدم  اتمإلاعال ضعف عدد  وبر 

ة تاجروين وكثرة الخدمات املسندة الى  إجراءات استخالصمواصلة  باتساع الرقعة الجغرافية لبلدي 

بمهامهم حيث يتم تكليفهم بأعمال أخرى نظرا  الخزينة للقيامعدم تفرغ عدول بو  املركز املحاسبي

 .  للنقص في عدد لاعوان املوضوعين على ذمة القباضة

بين الحد لادنى للمعلوم واملبلغ  املراقبةتبين أن  البلدية تواجه صعوبات حالت دون إعداد جدول و 

ويعود ذلك . الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةاملؤسسات ذات عنوان املعلوم على ب املستخلص

 التحويل التفصيلة الشهرية لعمليات بالقائمات موافاة مصالح الجباية املالية  القباضاتإلى عدم تولي 

املهنية  التجارية أو أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات على املعلوم بعنوان للبلدية بالنظر الراجعة

 العامة إلادارة عن الصادرة 6551نوفمبر  61بتاريخ  15عدد  العامة املذكرة مثلما تنص على ذلك

 هذه على على التنسيق مع القباضات املالية للحصول  لم تحرص كما أن البلدية .العمومية للمحاسبة
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 واملبالغ املؤسسات على الحد لادنى للمعلوميمكن من إجراء املقارنة بين  موهو ما ل .القائمات

 .لادنى املطلوب املعلوم باعتبار إضافي معلوم استخالص تستوجب التي الحاالت تحديد بهدف املستخلصة

لم تتول البلدية توظيف معلوم الرخصة  من مجلة الجباية املحلية 11خالفا ملقتضيات الفصل و 

 6551أكتوبر  40بمقتض ى القرار البلدي بتاريخ دينار  31على إشغال الطريق العام املضبوط في حدود 

استخالص مبالغ م يتم لأنه  6061جداول املقابيض واملصاريف لسنة حيث تبين من خالل النظر في 

معلوم والاقتصار على توظيف "  رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض املهنمعلوم "بعنوان 

ى إلىو . إلاشغال الوقتي للطريق العام  16خصوص ب اار دين 4111عدم استخالص مبلغ قدره  هو ما أد 

     .مطالبا مستغال للرصيف ببلدية تاجروين

   م إلاشغال الوقتي للطريق العاميلامع واستخالص تسجيل نقائص في مستوى توظيفكما تم 

باملبالغ  وهو ما نتج عنه ضعف املداخيل املتأتية من املعلومين املذكورين مقارنةإلاشهار معاليم و 

وتبين في هذا . املطالبين باألداء التي تمسكها البلدية بدفاتر متابعةاملضمنة و الواجب استخالصها 

من املبالغ  % 6435أي ما يعادل دينار  6.5013000الصدد أن مداخيل معلوم إلاشهار لم تتجاوز 

 . 6061خالل سنة  3دينار 61.5013300والبالغة الواجب استخالصها 

تقدموا للخالص  محال 67على أصحاب  العامإلاشغال الوقتي للطريق اقتصر توظيف معلوم و 

املبلغ من  % 66ما يعادل دينار أي  6.1713100ولم تتجاوز مداخيل املعلوم املذكور بصفة تلقائية 

وتجدر  . 6061لسنة معلوم إلاشغال الوقتي للطريق العام حسب دفتر متابعة الواجب استخالصه 

دينار أي ما  10املذكورة استخالص مبلغ جزافي قدره محال من املحالت  66إلاشارة أنه تم بخصوص 

  4.متر مربع واحد ساوي يقل عن املبلغ الواجب استخالصه ملساحة ت

فصول وفقرات "القانون لاساس ي مليزانية الجماعات املحلية تجميع املوارد البلدية ضمن يقتض ي و 

شفافية الحسابات ل اضمانوذلك " وفقرات فرعية حسب نوعية لاداء أو املعلوم أو الدخل أو املحصول 

تم إنجازها من  تحت الطريق العام  أشغالخالص معلوم تتعلق ب خاطئ ملواردتحميل تم إال أنه  املالية

الفصل   ضمندينار  4506مبلغ جملي قدره  بويبقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، حيث تم ت

معلوم عن أشغال تحت " 63-05عوضا عن الفصل " معلوم إلاشغال الوقتي للطريق العام" 06-63

      ."الطريق العام

                                                           
3باعتبار الاتفاقيات إلاشهارية ذات الصبغة التجارية

  

دينار  563650  ( =متر مربع)6(* يوم) 415( * تعريفة املتر املربع في اليوم) 0.650   4
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املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في  6061لسنة   105يتيح لامر عدد و  

من مجلة الجباية املحلية للبلديات إمكانية توظيف واستخالص معاليم  56استخالصها والفصل 

م تتول مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية والصناعية واملهنية إال أن البلدية ل

إبرام اتفاقيات في الغرض ويتم جمع ونقل الفضالت املتأتية من نشاط املؤسسات املذكورة في إطار 

 . العمل البلدي املتعلق برفع الفضالت املنزلية

ونتج عن ذلك عدم استخالص أي مبلغ بعنوان معلوم رفع الفضالت املتأتية من لانشطة 

 . املذكورة
 
رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية ة معلوم تحيين تعريف لم يتم هعلما أن

اللتر الواحد املقررة بمقتض ى  مليمات عن 4والصناعية واملهنية وبالتالي تواصل البلدية اعتماد تعريفة 

املؤرخ  6550لسنة   6510الصادر طبقا ملقتضيات لامر عدد  6551جويلية  66القرار البلدي املؤرخ في 

 .5سنة 61وامللغى منذ  6550نوفمبر  61في 
وتوص ي الدائرة باستكمال إحصاء جميع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية واملهنية  

باملنطقة البلدية وتوظيف معاليم الرخص والخدمات املستوجبة ومنها إلاشغال الوقتي للطريق العام 

ة عدد وإلاشهار ورفع الفضالت بمقابل تطبيقا ملنشو  خ في  61ر وزير الداخلي   6064أكتوبر  6واملؤر 

ة  ق بتدعيم قدرات التصر ف للجماعات املحلي 
 
تنمية مواردها  ضرورة البلديات علىوالذي حث املتعل

ة من خالل استغالل الطاقة الجبائية املتاحة  إحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف بوذلك  لهاالذاتي 

 .  الاستخالصات أصناف املعاليم وتحسين مردود

رغم مصادقة النيابة الخصوصية خالل جلستها العادية الرابعة بخصوص الحط من املعاليم، و و 

عائلة  33على منح الحط الكلي من املعلوم على العقارات املبنية لفائدة  6061نوفمبر  65بتاريخ 

مما  حطلفصول املعنية بالبقائمة ابقرار املجلس البلدي وال معوزة، لم تتول البلدية موافاة القابض 

وخالفا  .ردينا 6.6063551والبالغ مجموعها  6061املعاليم املذكورة بعنوان سنة بطرح لم يسمح 

من املعلوم املتعلق بضبط شروط وطرق الحط الكلي  6551لسنة  6653من لامر  66ألحكام الفصل 

حط بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعالم العائالت املنتفعة بقرار اللم يتم  على العقارات املبنية

 .إعالم بالبلوغ 

 على طرح املعاليمتم خالل الجلسة العادية الرابعة للنيابة الخصوصية املصادقة على كما  

تم في شأنهم تقديم اعتراضات تتعلق بالتثقيل املزدوج أو بعقارات غير  6عقارا 57 بخصوص العقارات

                                                           

املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في استخالصها 6551جويلية  64مؤرخ في  6551لسنة  6361تم إلغاءه بمقتض ى لامر    5  

فصال بعنوان املعلوم على لاراض ي البيضاء 41بعنوان املعلوم على العقارات املبنية و  فصال  65 
6
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البلدية لم تستكمل إجراءات  أن  إال   ،  6061 -6557تم تثقيلها خالل الفترة   موجودة بالوسط البلدي

بالتالي لم يتوصل قابض املالية من مجلة املحاسبة العمومية و  617املنصوص عليها بالفصل الطرح 

لم يمكن من  هو ماو  6061رح من قبل أمانة املال الجهوية إلى غاية موفى طمحتسب البلدية بقرار ال

 .دينار  65.1053734 مبلغ جملي قدرهطرح 

 التصرف في ألامالك البلدية - ت

عدم حرص البلدية على حماية  الخاصةلوحظ من خالل فحص دفتر لامالك العقارية البلدية 

جويلية  1بتاريخ  47أمالكها العقارية وتسجيلها وذلك خالفا ملقتضيات منشور وزير الداخلية عدد 

ق لامر  6551
 
بكافة العقارات البلدية والبالغ  حول تحديد واستقصاء امللك البلدي وتسجيله ويتعل

املثال مقر  قصر البلدية واملستودع البلدي  على سبيلومنها  6061عقارا إلى غاية موفى  655عددها 

ف على هذا النحو أن يعر ض انتفاع البلدية بالعقارات . واملحالت التجارية املسوغة ومن شأن التصر 

ة الشغب من طرف الغير  تدعى البلدية إلى إلاسراع في القيام باإلجراءات لذلك  املذكورة إلى إمكاني 

ها  . ن لها الحماية القانونية الالزمةالعقارية بما يضمالضرورية لتسجيل أمالكها  وأفادت البلدية في رد 

ها ستعمل على ذلك  . على أن 

 611من مجلة املحاسبة العمومية والتعليمات العامة لوزير املالية عدد  675خالفا للفصل و 

خة في  لدية املنقولة حسابية خاصة بمكاسب الب تاجروينال يمسك محاسب بلدية  6575أوت  6املؤر 

مثلما  6061وغير املنقولة كما لم يتول إنجاز جرد عام للمكاسب املذكورة في موفى السنة املالية 

 .آنف الذكر 675يقتض ي الفصل 

محال يتم تعديل معينات  641املحالت التجارية واملهنية لدى البلدية  غبلغ عدد عقود تسويو 

حول  6555لسنة  1منشور وزير الداخلية عدد طبقا ملا أتاحه  سنويا%  5محال منها بنسبة  50كراء 

 أنه  ،تسويغ املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية أو السكنية
 
لوحظ عدم التنصيص على أي إال

محال تجاريا ومهنيا تم إبرامها خالل الفترة  41نسبة للزيادة السنوية ملعين الكراء ضمن عقود تسويغ 

 . 6060إلى سنة  6516املمتدة من سنة 

حول تحسين مردود كراء العقارات  6005لسنة  44خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد و 

الراجعة للجماعات املحلية التي نصت عل ضرورة اتخاذ إجراء الاستخالص الجبري لكل دين من 

خصوص ب لقيام بإجراءات التتبع الجبرية املستوجبةا تحرص البلدية علىلم ، الديون املتخلدة

بقايا  وهو ما ساهم في ارتفاع .كراءال البلدية واملتلددين في خالص معلوم حالتاملستغلين للم
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دينار  316.6163415كراء املحالت املعدة لنشاط منهي أو نشاط تجاري حيث بلغت بعنوان الاستخالص 

 .6061في موفى سنة 

الخاصة بمداخيل  6061ديسمبر  46وكشفت املقاربة بين قائمات بقايا الاستخالص إلى غاية  

  مدينا 666 أنكراء عقارات معدة لنشاط تجاري ومنهي وجداول متابعة تسويغ املحالت البلدية 

القيام بالتتبعات البلدية لم تتول و .  7استغالل املحالت املذكورة 6061إلى غاية موفى  يواصلون 

وبلغت املبالغ املتخلدة بذمة  . الكراءفي خالص معينات  متلددينمتسوغين  5القضائية سوى بخصوص 

ف ما تم استخالصه سنة اضعثالثة أدينار أي ما يفوق  665341متسوغا لم يتم تتبعهم قضائيا  607

مداخيل كراء العقارات معدة لنشاط " و" مداخيل كراء العقارات معدة لنشاط تجاري "بعنوان  6061

 .سنة 66بلغ أقصاها  ملدةتعود  املذكورة ديون الأن  علما و . 8"منهي

  وتوص ي الدائرة باستكمال إحصاء جميع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية واملهنية

باملنطقة البلدية وتوظيف معاليم الرخص والخدمات املستوجبة ومنها إلاشغال الوقتي للطريق العام 

ة عدد  خ في  16وإلاشهار ورفع الفضالت بمقابل تطبيقا ملنشور وزير الداخلي   6064أكتوبر  6واملؤر 

ة  ة البلديات على ضرورة تنمية مواردها الذاتي  ق بتدعيم قدرات التصر ف للجماعات املحلي 
 
املتعل

الجبائية وغير الجبائية من خالل استغالل الطاقة الجبائية املتاحة لها وذلك بإحكام عمليات جرد 

 . صاتوإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود الاستخال 

 

 الرقابة على النفقات: الجزء الثاني

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -1

وتمثل نفقات التأجير العمومي . 6061دينار سنة  6.547.1773746بلغت نفقات العنوان لاول 

من مجموع نفقات العنوان لاول، حيث استأثرت نفقات التأجير بنسبة %  5636ووسائل املصالح 

 . من جملة نفقات العنوان لاول %  31,52 ونفقات وسائل املصالح بنسبة %   59,58

دينار وتتوزع هذه النفقات بين الاستثمارات  340.4163474نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

دينار أي  616.0643113دينار و  631.4413705املباشرة وتسديد أصل الدين في حدود على التوالي 

 . من مجموع نفقات العنوان الثاني %  36340 و%    57,70 بنسب في حدود على التوالي 

                                                           
  7  متسوغا ملحالت معدة لنشاط منهي 65ي و متسوغا ملحالت معدة لنشاط تجار  17 

دينار  73.6503615تم استخالص   8  
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من %  4035و %  75333وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوانين لاول والثاني على التوالي 

 :الاعتمادات النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي

 

 (بالدينار)املبلغ  البيان

 نفقات العنوان ألاول 

 6.040.3163137 الاعتمادات النهائية

 6.546.7163110 إلانجازات

 % 39,99 )%(نسبة الانجاز 

 نفقات العنوان الثاني

 6.454.1053151 الاعتمادات النهائية

 340.4163474 إلانجازات

% 01,41 )%(نسبة الانجاز   

 

قة بنفقات  -2
ّ
 العنوان ألاول املالحظات املتعل

فات الديون  6-0
ّ
 مخل

قت بديون راجعة لسنة  6061تولت البلدية تأدية نفقات خالل سنة 
 
ويترتب . وما قبلها 6065تعل

عن ذلك تثقيل ميزانية السنة املذكورة بديون راجعة للسنوات التي سبقتها إضافة إلى التأخير في 

  .القانونيةخالص املزودين وعدم دفع مستحقاتهم في آلاجال 

املدرج بالعنوان  06.606من الفصل  10وفي هذا املجال بلغت مخلفات الديون املنزلة بالفقرة عدد 

بعنوان  6061وتجدر إلاشارة إلى أن  تأدية نفقات خالل سنة . دينارا 15.3553117لاول ما قدره 

رت  .التي سبقتهااملتخلدات تجاه الخواص يمكن أن يخفي تجاوز إعتمادات بالنسبة للسنوات  وبر 

ر 
 
 .6065ديسمبر  65الدفع أو ورود الفواتير بعد  إعتماداتالبلدية ذلك بعدم توف

 

 احترام قاعدة العمل املنجزعدم  6-6

د ذو العالقة من  ة ببيانات طلب التزو  إن  إلاشهاد بانجاز الخدمة ومطابقة املواد املتسلم 

د بقاعدة العمل املنجز وتصفية النفقة وأدائها ملستحقيها ة للتقي  ه لوحظ . الضمانات لاساسي 
 
 أن

 
من إال

باس الوقائي  قتناءخالل فحص الوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة بإ
 
ة موضوع لاوامر لعملة االل لبلدي 

م  لم يتم إرفاق قائمة املنتفعين أنه 66/01/6061بتاريخ  10بالصرف عدد 
 
وبإمضاءاتهم بخصوص تسل
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لازياء املقتناة لفائدتهم وهو ما من شأنه أن ال يسمح بالتثبت من تسلم لاعوان والعملة ألزياء الشغل 

قائمة تدعى البلدية مستقبال إلى إرفاق  و  .من مجلة املحاسبة العمومية 36وذلك خالفا للفصل 

 .بوثائق إثبات النفقة وبإمضاءاتهم املنتفعين

 

 تزّود على سبيل التسوية إذن إصدار 6-0

املتعلق بالقانون  6575 ماي 63 املؤرخ في 6575 لسنة 45 من القانون عدد 46 نص  الفصل

ر على "بالنصوص الالحقة على أنه لاساس ي مليزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه  يحج 

آمري صرف ميزانيات الجماعات املحلية املجهزة باملنظومة املعلوماتية املخصصة للتصرف في النفقات 

 57عدد  إذن تزود ، غير أن  البلدية تولت إصدار"عند تنفيذ امليزانية استعمال أذون التزود اليدوية

سبيل التسوية بعد الحصول على الفاتورة املتعلقة بها  من منظومة أدب على 6061جوان  04بتاريخ 

 . 6061فيفري  67وذلك بتاريخ 

من  40ويعتبر استعمال أذون التزود اليدوية خطأ تصرف على معنى الفقرة الثانية من الفصل 

 .آنف الذكر 6575لسنة  45اس ي عدد القانون لاس

 التأخير في خالص املزودين العموميين  6-9

الكهرباء   استهالكلوحظ أن  البلدية لم تحرص على احترام آجال دفع املبالغ املستحقة بعنوان 

وقد تراوح التأخير املسجل في هذا .  املحددة من قبل املزودين بالفواتير املوجهة في الغرض إلى البلدية

زمة. يوما 634و 600الشأن بين 
 
ر السيولة الال

 
رت البلدية ذلك بعدم توف  .وبر 

 متابعة مصاريف وسائل النقل 6-9

تقتض ي قواعد حسن التصرف ضرورة التنصيص على البيانات املتعلقة بالسيارات واملعدات التي 

 أن البلدية لم تحرص في العديد من الحاالت على إدراج 
 
يتم إصالحها بأذون التزود الخاصة بها إال

 . لارقام إلادارية بأذون التزود عند إصالح أو صيانة وسائل نقلها ومعداتها

ة إلى تالفي إلاخالل املذكور لضمان حسن متابعة كلفة صيانة وسائل النقل ومزيد والبلدية م دعو 

 .التحكم فيها
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 إسناد التمويل العمومي للجمعيات  6-2

املتعلق بضبط معايير وإجراءات  6064لسنة  5614من لامر عدد  66خالفا ألحكام الفصل 

يصرف التمويل بمقتض ى مقرر من "وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات الذي نص على أنه 

، "من هذا لامر 60رئيس الهيكل العمومي املعني بناءا على الرأي املطابق للجنة الفنية املحدثة بالفصل 

دون  ينار د 3000تولت بلدية إسناد تمويل عمومي لفائدة جمعية النجم الرياض ي بتاجروين بقيمة 

 .عرضها على اللجنة املذكورة

 حسابية عقد النفقات 6-3

تبين عدم حرص البلدية على إلغاء التعهدات بخصوص النفقات التي لم يتم إصدار أوامر 

 6066نوفمبر  65املؤرخ في  6066لسنة  6171من لامر عدد  63صرف في شأنها وذلك خالفا للفصل 

إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع "املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية الذي نص  على أنه 

التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في املبلغ املعني ثم يتم عرضه 

  ". على تأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات واملراجع الالزمة

بعض بنود ونتج عن ذلك عدم تطابق بين املبالغ املتعهد بها واملبالغ املأذون بصرفها بخصوص 

ومن شأن . دينار 61.7633467  وبلغ الفارق بخصوص نفقات العنوان لاول مبلغا قدره. النفقات

التصرف على هذا النحو أن ال يسمح ملصالح مراقبة املصاريف العمومية بتحيين حسابية البلدية وأن 

مومية وقابض ال يضمن تطابق الحسابيات التي يمسكها آمر الصرف ومصلحة مراقبة املصاريف الع

 .البلدية

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني -3

 عدم الدقة في تقدير الحاجيات 0-0

لوحظ عدم تقدير البلدية لحاجياتها بالدقة الالزمة حيث تم ترسيم اعتمادات بامليزانية بعنوان 

"   إداريةتجهيزات "و " البنايات إلادارية"و" اقتناء معدات وتجهيزات"على غرار  صول بعض الف

كما تم  .دون أن يتم استهالك الاعتمادات املذكورة "النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة"و

املنشآت ذات الصبغة  بناء وتهيئة "و " إلانارة"فصول بالزيادة بعنوان  تنقيح امليزانيةالوقوف على 

 .ضافةالاعتمادات امل دون أن يتم استهالك لثانيالعنوان ا من" طرقات ومسالك"و"  إلاقتصادية
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دينار  514.5613154بذلك بلغ مجموع فواضل الاعتمادات املخصصة لنفقات العنوان الثاني و 

والتي لم  6061وهو ما ساهم في انخفاض نسبة استهالك إعتمادات العنوان املذكور خالل تصرف 

 :ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك .من الاعتمادات النهائية املرصودة % 4035تتجاوز 

 التصرف في بعض الصفقات نقائص في 4-6

ه تواصلت  إبرام  6061لم يتم خالل سنة 
 
 أن

 
صفقات ألشغال عمومية من قبل بلدية تاجروين، إال

ت املصادقة على ملفي الختم النهائي لصفقة  لاشغال املتعلقة بصفقة مشروع تهيئة الطرقات كما تم 

وقد تم . وتوسعة السوق البلدي بتاجروين العمومي وصفقة تهيئةأشغال توسعة شبكة التنوير 

   :اليةاملالحظات التالوقوف على 

 التأخير في تنفيذ ألاشغال - أ

 تولت البلدية إبرام الصفقة املتعلقة بأشغال تهيئة طرقات بلدية تاجروين بمبلغ جملي قدره 

لوحظ تأخيرا هاما في تنفيذ أشغال ، و 6064مارس  63بتاريخ ( بإعتبار امللحق)دينار  131.1603000

 البيان الفصل
الاعتمادات 

 املرسمة
الاعتمادات 

 النهائية
النفقات 
 املنجزة

فواضل 
 الاعتمادات

نسبة 
إلاستهالك 

(%) 

 17,86 611363167 41513756 603763301 600003000 الدراسات 01.100

 0 6000003000 - 6000003000 6000003000 البنايات إلادارية 01.104

 0 461003000 - 461003000 - تجهيزات إدارية 01.103

 0 6000003000 - 6000003000 6000003000 قتناء معدات و تجهيزاتا 01.101

 26,72 145503164 401643660 6635143341 370003000 إلانارة 01.160

 23,36 4611503445 515563413 3646363704 4400003000 طرقات ومسالك 01.164

01.167 
املنشآت ذات  بناء وتهيئة

 الصبغة إلاقتصادية
6500003000 4110003000 6675613343 6503143511 31,93 

نفقات التنمية : القسم التاسع 

 املرتبطة بموارد خارجية موظفة
7370003000 66155763611 6314413705 5366043517 20,87 

النفقات املسددة : الجزء الخامس 

 الاعتمادات املحالةمن 
- 601413550 - 601413550 0 

 01,41  901206,030 0040114,191  مجموع نفقات العنوان الثاني
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حسب البيانات املتوفرة بكشف الحساب  6061ماي  65املشروع ، حيث تواصلت لاشغال إلى حدود 

وذلك مقابل مدة  6064أفريل  6يوما عن تاريخ انطالق لاشغال في  6645رغم مرور أكثر من  5عدد 

رت البلدية ذلك  .يوما 555يوما باعتبار امللحق أي بتأخير ناهز  610تعاقدية جملية في حدود   بسببوبر 

يل للوقوف على مدى تطابق لاشغال املنجزة مع املواصفات والتجارب والتحال الاختبارات تأخر نتائج

  .الفنية بكراس الشروط

 التأخير في خالص كشوفات الحساب - ب

املنظم للصفقات العمومية الذي  6006لسنة  4651من لامر عدد  660خالفا ملقتضيات الفصل 

يوما ابتداء  50أقصاه ينص  على ضرورة إصدار لامر  بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل 

صاحب  من تاريخ معاينة الحق في لاقساط على الحساب، تولت البلدية خالص مستحقات املقاول 

 : كما يبرزه الجدول املوالي يوما 37  ناهزبتأخير  صفقة أشغال تهيئة الطرقات

 املشروع  

 كشف الحساب 

 تاريخ معاينة الحق

(0) 

تاريخ إصدار ألامر 

 (6)بالصرف

 

 التأخير بحساب اليوم 

 (6)- (0 )- 41 

 37 63/60/6061 40/05/6061  2كشف عدد   أشغال تهيئة الطرقات

  تأخير في إرجاع الحجز بعنوان الضمانال - ت

 6063ماي  64بتاريخ  توسعة شبكة التنوير العموميتولت البلدية إبرام الصفقة املتعلقة ب

 . دينار 10.3513303بمبلغ جملي قدره 

الذي ضبط لاجل لاقص ى  6006لسنة  4651من لامر عدد  54ملقتضيات الفصل  خالفاو 

أشهر من تاريخ القبول النهائي لألشغال، لم يتم إرجاع  3إلرجاع الحجز بعنوان الضمان في حدود 

 بتاريخ دينار  10353130 مبلغ الحجز بعنوان الضمان الذي كان في حدود
 
أي بعد  6061أفريل  06 إال

  . 6065نوفمبر  60 يوما عن القبول النهائي لألشغال الذي تم بتاريخ  634انقضاء 

  التأخير في عرض ملف الختم النهائي على لجنة الصفقات - ث

   .6064أفريل  04بتاريخ  تهيئة وتوسعة السوق البلديبتولت البلدية إبرام الصفقة املتعلقة 

يجب أن يتم في شأن "الذكر على أنه آنف  6006لسنة  4651من لامر عدد  666نص  الفصل و 

كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء 
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 63، غير أنه لم يتم عرض ملف الختم النهائي للصفقة إال بتاريخ "من تاريخ القبول النهائي للطلبات

 .يوما 55أي بتأخير ال يقل  عن  6065أوت  65القبول النهائي لألشغال منذ  إتمام رغم 6061فيفري 

 

 

 

 


