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 06املؤّرخ ��  1985لسنة  563بمقت�ىى ألامر عدد ) فيما ي�� البلدّية(ارب ڤأحدثت بلدّية ع

املتعلق  2017أفر�ل  12املؤّرخ ��  2017لسنة  434وتّم بمقت�ىى ألامر ا�ح�ومي عدد  .1985أفر�ل 

�عو�ض تركيبة الّنيابة بتسمية نيابات خصوصية ببعص البلديات ب��اب ا�جمهور�ة التو�سية 

 .ب��كيبة جديدةا�خصوصّية بالبلدّية 

ماي  17ؤرخ �� امل 2018لسنة  124قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد وتّم بمقت�ىى 

 047واملنشور بالرائد الرس�ي عدد  عڤاربواملتعلق بالتصر�ح بالنتائج ال��ائية النتخابات بلدية  2018

 .مستشارا 24�سمية أعضاء املجلس البلدي والبالغ عددهم  2018جوان  12بتار�خ 

واملتعلق بتحو�ر ا�حدود ال��ابية  2016ماي  26�� املؤرخ  602عدد  ا�ح�ومي و�موجب ألامر  

وڤة، ال��بة، بن سهلون، قرقور، بولذياب، املحر (مناطق  7أصبحت البلدية تت�ون من  لبعض البلديات

ا��ا  .)زلبانة والصغار
ّ
 2014ساكنا حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة  40943و�بلغ عدد س�

راب والّتطه�� . مسكنا 11432يتوّزعون ع�� 
ّ

وتبلغ �سب الّر�ط ��ا �شب�ات الكهر�اء واملاء الّصا�ح للش

 %.10و% 98و% 99ع�� الّتوا�� 

 76التنظيم الهيك�� إلدارة البلدّية الذي تّم ضبطھ بمقت�ىى القرار البلدي عدد  و�تضّمن

ة وظيفّية م��ا  26عدد  1993د�سم��  15واملصادق عليھ بتار�خ  1993نوفم��  01بتار�خ 
ّ
ة  18خط

ّ
خط

�خ بتار  09كما يضّم قانون إطار البلدّية الذي تّم ضبطھ بمقت�ىى القرار البلدي عدد . ال تزال شاغرة

بالسلك التق�ي املش��ك لإلدارات  �نعونو بالسلك إلاداري املش��ك  أعوان ستة 2014 فيفري  28

  .عونا �سلك العملة 41العمومية و

و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة 

والتحقق  2017الوضعية املالية للبلدية لسنة وا�حوكمة املحلية بالنظر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� 

 . من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت

املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية وألاعمال الرقابية امليدانية 

 . املنجزة لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا

قت أساسا بتحصيل املوارد جملة وأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� 
ّ
من املالحظات �عل

 .و�إنجاز النفقات

I-  2017إجراءات إعداد امل��انّية وختمها وتقديم ا�حساب املا�� لسنة 

املؤرخ ��  1975لسنة  35القانون عدد طبقا ملقتضيات  2017تم إعداد م��انية البلدية لسنة 

ومجلة املحاسبة العمومية وقرار ا�جماعات املحلية املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية  1975ماي  14

صيغة وتبو�ب املتعلق بضبط  2008مارس  31خ �� وز�ر الداخلية والتنمية املحلية ووز�ر املالية املؤر 
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 26وتداول املجلس البلدي �� شأن امل��انية ضمن دورتھ املنعقدة بتار�خ . م��انيات ا�جماعات املحلية

  .2017جانفي  04وتولت سلطة إلاشراف املصادقة عل��ا بتار�خ . 2016 جو�لية

 صادقتو  2018 ماي 10خالل الدورة العادية املنعقدة بتار�خ  2017م��انية سنة  غلقكما تم 

 .2018�لية جو  02سلطة إلاشراف ع�� القرار البلدي املتعلق �غلق امل��انية بتار�خ 

ر و 
ّ

ع�� العمليات ا�حسابية قبضا وصرفا املنجزة  2018 ماي 09أم�ن املال ا�جهوي بتار�خ  أش

ا�حساب املا�� للبلدّية والوثائق وقدم . شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ من قبل املحاسب العمومي

، أي �� آلاجال القانونية املنصوص عل��ا 2018جو�لية  31املدعمة لھ إ�� محكمة املحاسبات بتار�خ 

، وهو مضّمن 19711لسنة  218من ألامر عدد  11 والفصل  اسبة العموميةمن مجلة املح 192 بالفصل

 .2018/73تحت عدد  املحكمةبكتابة 

ُدّون (وتب�ن وجود أخطاء مادية �� احتساب املصار�ف املأمورة املتعلقة بمجموع العنوان ألاول 

من ا�حساب املا�� و�مجموع  29بالصفحة  )د 1.255.372,463د عوضا عن  1.223.193,426مبلغ 

و�ا�جملة العامة لنفقات ) د 980.934,375د عوضا عن  858.419,531ُدّون مبلغ (العنوان الثا�ي 

من  41بالصفحة ) د 2.236.306,838د عوضا عن  2.081.612,957ُدّون مبلغ (م��انية البلدية 

 .2017ا�حساب املا�� لسنة 

II- الّرقابة ع�� املوارد 

 تصرف موارد من د.م 3,280والبالغة  2017 سنة خالل املحصلة عڤارب بلدية موارد ّون تت�

 .%33,75بنسبة  موارد تنمية ومن %66,25 بنسبة

 تحليل املوارد -أ

د مقابيض .م 2,173د م��ا .م 3,280ما قيمتھ  2017بلغ مجموع مقابيض البلدّية سنة 

كما بلغ مجموع املقابيض املنجزة خارج امل��انية . العنوان الثا�ي د مقابيض.م 1,107العنوان ألاّول و

 . د.م 1,492�عنوان نفس الّسنة ) إلايداعات والّتأمينات(

% 7,51 ارتفاعا بنسب�ي )د.م 3,280( والثا�ي مل��انية البلدية ألاول شهدت جملة موارد العنوان و 

   .)د.م 3,041(  2016 سنةو ) د.م 3,051( 2015مقارنة ع�� الّتوا�� �سنة  %7,86و

رات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف م�ّونات موارد العنوان ألاّول للبلدّية  لم تتجاوز و 
ّ

املؤش

ري أهمّية  2016املحققة سنة  املعّدالت الوطنّية
ّ

 %)12,29(مردود ألاسواق املستلزمة باستثناء مؤش

 لا %)3,49( وأهمّية مداخيل ألامالك املسّوغة
ّ
البالغة ع�� الّتوا��   2من املعّدالت الوطنّية أع�� �انا نذيل

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ ��  1

ّ
 .واملتعل

ؤون املحلّية والبيئة إ�� الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات عدد   2
ّ

 .2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الش
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 %).2,90(و%) 6,15(

 موارد العنوان ألاّول  .1

د .م 1,613د مقابل .م 2,173 إ�� 2017�� سنة  عڤاربالعنوان ألاّول لبلدية  مواردارتفعت 

  .%34,72 �سبتھ  أي بنمو 2016سنة 

 ا�جبائية غ�� املداخيل ومن الاعتيادية ا�جبائية املداخيل من موارد العنوان ألاّول  ن وتت�وّ 

 .%48,46و% 51,54 �سبتھ ما أي د.م 1,053و د.م 1,120 وا��التّ  ع�� 2017سنة  بلغت الاعتيادية وال�ي

فة ع�� العقارات ) د.م 1.120(وتت�ّون املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية 
ّ
من املعاليم املوظ

، والّ�ي �عت�� أهّم موارد ا�جزء ألاّول من هذا العنوان، ومن %)64,64(د  .أ 724وألا�شطة بقيمة 

ية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ بقيمة 
ّ
د .أ 267املداخيل املتأت

د .أ 129ومن معاليم املوجبات والّرخص إلادارّ�ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة %) 23,83(

)11,51.(%  

ل املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية و 
ّ
أهّم  )د.أ 586(أو املهنية  أو التجارّ�ةمث

ل حوا�� %80,94م�ّون من م�ّونات املعاليم ع�� العّقارات وألا�شطة بنسبة 
ّ
ھ يمث

ّ
من % 52,32، كما أن

و�لغت �سبة استخالص هذا . من مداخيل العنوان ألاّول  %26,97املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية و

� سنة % 92,72املعلوم 
ّ
ف ع�� و .2017�� مو�

ّ
�� املقابل لم تتعّد املداخيل �عنوان معلوم إلاجازة املوظ

 .د.أ 1,108محالت بيع املشرو�ات خالل نفس الّسنة 

ق باملعلوم ع�� العقارات املبنّية فقد ناهزت املبالغ 
ّ
د .أ 491,203الواجب استخالصها وفيما يتعل

وناهزت بقايا %.  19,41د أي ما �سبتھ .أ 95,327فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة  2017سنة 

� نفس السنة 
ّ
 . وما قبلها 2016م��ا إ�� سنة % 86,54د ترجع .أ 395,877الاستخالص �� مو�

د أي ما .أ 20,864غ�� املبنّية  كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي

� سنة د .أ 304,894البالغة و من املبالغ الواجب استخالصها % 6,84�سبتھ 
ّ
وارتفعت بقايا . 2017�� مو�

� نفس الّسنة إ�� 
ّ
 .وما قبلها 2016م��ا إ�� سنة % 90يرجع د .أ 284,030الاستخالص �� مو�

ية من إشغال امللك ال
ّ
عمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية أّما بخصوص املداخيل املتأت

م��ا بقيمة % 97,32 فيھ فتجدر إلاشارة إ�� استئثار املداخيل املحّققة �عنوان استلزام ألاسواق بنسبة

ية من  د.أ 260
ّ
ر�ق العام بنسبة الوق�ي لشغال إلا واملداخيل املتأت

ّ
ا د، تل��.أ 3,352م��ا بقيمة % 1,25لط

 2,921مداخيل معلوم إشغال الطر�ق العام عند إقامة حضائر البناء بقيمة املحّققة �عنوان  املقابيض

 %.0,33بنسبة  د .أ 0,874معلوم إلاشهار ، فيما لم تتجاوز مداخيل %1,09د و�نسبة .أ

من مداخيل ألامالك البلدّية الاعتيادّية ) د.م 1,053(املداخيل غ�� ا�جبائّية الاعتيادّية وت�ّونت 
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ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة % 46,23 بلغت و�نسبة استخالص %)7,21( د.أ 75,914بقيمة 

 %). 92,79(د .أ 976,858

لتو  
ّ
من % 92,31حوا�� كراء العقارات املعّدة لتعاطي أ�شطة تجارّ�ة ومهنية مداخيل  مث

� سنة .أ 70,074 بلغتمداخيل ألامالك البلدّية الاعتيادّية بجملة مقابيض 
ّ
، فيما لم 2017د �� مو�

ية
ّ
� نفس الّسنة أي  د.أ 5,840من كراء قاعات العروض وألافراح  يتجاوز مجموع املداخيل املتأت

ّ
�� مو�

 . من إجما�� املداخيل املذ�ورة% 7,69ما �سبتھ 

ل
ّ
 2017من املداخيل املالّية الاعتيادّية املحّققة سنة % 93,43املناب من املال املش��ك  ومث

، تل��ا خطايا من جملة موارد العنوان ألاّول % 42وهو ما يمثل د .أ 912,649بجملة تحو�الت بلغت 

  .%3,76�نسبة و  د.أ 36,767الّتأخ�� املنجّرة عن إنجاز الّصفقات العمومّية بقيمة 

 موارد العنوان الثا�ي .2

 )د.أ 938,302( ا�خاّصة للبلدّية املواردمن  أساسا )د.م 1,107( الثا�ي العنوان مواردتت�ّون 

 د.أ 320,895بقيمة  2017سنة  انخفاضا املوارد هذهإجما��  وشهد. )د.أ 168,673( الاق��اض وموارد

 ) . د.م 1,428(  2016 سنةبموارد  مقارنة

 مقارنة د.أ 161,582 بقيمة انخفاضا 2017 سنةالذاتية املخصصة للتنمية  املوارد لتو�ّج 

منھ، % 84,76ووفرت هذه املوارد النصيب ألاوفر من مقابيض العنوان الثا�ي حيث مثلت  .2016�سنة 

ر يبّ�ن أهمّية التمو�ل املخّصص للمشاريع التنمو�ة باملنطقة البلدّية
ّ

  .وهو مؤش

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد –ب 

قديرات -1
ّ
 تقييم إلانجازات مقارنة بالت

� سنة  %101,42حقيق م��انية البلدية تبلغت �سبة 
ّ
فاقت مقابيض حيث  2017�� مو�

، فيما %2,64بحوا�� ) د.م 2,117( التقديرات ع�� إثر التنقيحات بالز�ادة) د.م 2,173(ألاّول  العنوان

ا�ي  حققت
ّ
 .)د.م1,117( التقديرات املرّسمة بامل��انّيةمن % 99,10) د.م 1,107(مقابيض العنوان الث

نقصا �� تقدير ا�حجم ا�حقيقي % 102,64وارد العنوان ألاّول والبالغة �سبة تحقيق موتخفي 

 ال سّيما وأّن للموارد ال�ي بإم�ان البلدّية العمل ع�� استخالصها من أجل دعم مواردها الذاتّية، 

  .د .م 2,117البالغ  التقديراتحجم ب د مقارنة.أ 134,372أي بفارق  د.م 2,251تثقيالت السنة ناهزت 

لوحظ ُضعف التقديرات خاصة فيما يتعلق باملعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� كما 

 التّ  ألارا�ىي غ�� املبنية مقارنة باملبالغ املثقلة حيث أّن 
ّ
سبة لسنة قديرات �عنوان هذه املعاليم بالن

 مثلتد أي أن التقديرات .أ 197,851نة بلغت د �� ح�ن أن تثقيالت الّس .أ 90�انت �� حدود  2017

��جيل مقابيض �عنوان املعاليم ع�� العقارات  2017وقد تم خالل سنة  .من تثقيالت السنة 45,89%
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  .من التقديرات %129,10د أي بنسبة إنجاز �عادل .أ 116,191املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية بلغت 

عدم ألاخذ �ع�ن الاعتبار ملبنية إ�� ويعزى النقص �� تقديرات موارد املعلوم ع�� العقارات ا

التقسيم البلدي ا�جديد املنصوص عليھ باألمر  املضافة �عدالعقارات املبنية  املوارد املتأتية من

 .واملتعلق بتحو�ر ا�حدود ال��ابية لبعض البلديات 2016ماي  26�� املؤرخ  602ا�ح�ومي عدد 

قلم تكما 
ّ
عاليم املمداخيل املوجبات والرخص إلادار�ة و املتأتية من وارد املتقدير �� البلدية  وف

�انت وأن املقابيض املنجزة  ال ّسيما% 69,97مقابل إسداء خدمات حيث لم تتجاوز �سبة تحقيقها 

ا خصوصية هذدون ألاخذ �ع�ن الاعتبار ويعود ذلك إ�� ترسيم اعتمادات .  املثقلة مطابقة للمبالغ

ع�� غرار  نةخالل الّس املقدمة ارتباطا وثيقا �عدد املطالب  من املوارد الذي يرتبط قبضها الصنف

  .معلوم إشغال الطر�ق العام عند إقامة حضائر البناء ومعلوم رخص البناء

إح�ام تقدير مواردها والس�� لتحقيقها خاصة فيما يتعلق بوتو�ىي محكمة املحاسبات البلدية 

 .بطة مباشرة بمجهودا��ا �� التحصيلبأصناف املوارد املرت

 إعداد جداول تحصيل ومراقبة املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -2

�فيع �� عدد الفصول املثّقلةإ��  2017أفضت عمليات التحي�ن املجراة خالل سنة 
ّ
بجدول  ال�

أي بفارق   2016فصال مقارنة �سنة  3054فصال إ��  2792تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية من 

فصال عن طر�ق التنسيق مع  19إلاحصاء املجرى خالل السنة و من م��افصال  223 تأ�ى فصال 266

فصال  24واء الصا�ح للشراب ملاملص�حة الفنية املعنية بإسناد رخص البناء وإدخال النور الكهر�ائي وا

 .مطالب�ن باألداءالتلقائية للتصار�ح المن 

وفق إحصائيات املعهد الوط�ي لإلحصاء عدد املساكن باملنطقة البلدية إ�� أّن  إلاشارةوتجدر 

مسكنا أي أن �سبة العقارات املبنية املدرجة  11432بلغ ي�عد توسيع حدودها ال��ابية  2014لسنة 

مجموع املساكن باملنطقة من فقط  %26,71تمثل  3054وعددها  2017سنة بجداول التحصيل 

  .البلدية

إ�� �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية  2017تثقيالت سنة  تراجعتو�� نفس السياق 

تراجع عدد فصول جدول د كما .أ 53,559وال�ي بلغت  2016بتثقيالت سنة  رنة د مقا.أ 49,252

 .فصال 879إ��  1015تحصيل هذا املعلوم من 

من جملة الفصول % 0,78أي بنسبة   2017تصر�حا �عنوان سنة  24يتّم إيداع سوى  ول�ن لم

ولم تتوصل البلدية بأي تصر�ح بخصوص املعلوم تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنّية  املثّقلة بجدول 

 ع�� املطالب�ن باألداء املعني�نبالتنبيھ  هذه ألاخ��ة لم تقمو  .ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية �عنوان نفس السنة

وفقا ألح�ام  �� حال عدم امتثالهم د 25�ساوي طّية مالية و�تسليط خبالقيام بواجب التصر�ح 

ة ا�جباية 34و 19الفصل�ن 
ّ
 .املحلّية من مجل
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ارات من جدو�� تحصيل املعلوم ع�� العقوتد�� البلدية إ�� مواصلة جهودها �� تحي�ن �ّل 

 .املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية لتدعيم مواردها الذاتية

ة ا�جباية املحلّية 30ّول والفصل�ن ألا  ألح�اموخالفا 
ّ
ع�� ضرورة إنجاز  ال�ي تنّص  من مجل

تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع�� آجال  تعملّيات التثقيل بتار�خ غّرة جانفي من �ّل سنة، شهد

يوما  48مقابل يوما  12تأخ��ا بلغ  2017العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية لسنة 

  . 2016�عنوان سنة 

ة نسيق مع �ّل من القباضة املاليّ وذلك بالتّ  ثقيلقيد باآلجال القانونية للتّ التّ وتد�� البلدية إ�� 

 .2 وأمانة املال ا�جهو�ة بصفاقس

ق
ّ
أو  بغة الصناعيةجدول مراقبة ا�حد ألاد�ى للمعلوم ع�� املؤسسات ذات الصّ ب أّما فيما يتعل

إ��  2016د سنة .أ 262,543بمبلغ  فصال  833ارتفاعا �� عدد فصولھ من  فقد شهدأو املهنية  التجار�ة

 . 2017د سنة .أ 308,752بمبلغ  فصال  869

 مراجعة ألاثمان املرجعّية ا�خاّصة بضبط املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -3

ألاثمان  2017اعتمدت البلدّية لضبط أساس املعلوم ع�� العقارات املبنّية خالل سنة 

ار ا�حدود الدنيا والقصوى لألثمان املرجعّية الواردة باألمر عدد ّية للم�� املرّ�ع حسب صنف العقعاملرج

 .20073ماي  14املؤّرخ ��  2007لسنة  1185

بتطبيق   2017وقامت البلدّية الحتساب أساس املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية خالل سنة 

 . 20074ماي  14املؤّرخ ��  2007لسنة  1186حسب الكثافة العمرانّية الواردة باألمر عدد  املعاليم

املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو كما اعتمدت البلدية الحتساب 

لوم بامل�� واملتعلق بضبط مبلغ املع 2007ماي  14املؤرخ ��  2007لسنة  1187املهنّية  ع�� ألامر عدد 

 .املرّ�ع املرج�� ل�ّل صنف من أصناف العقارات املعدة لتعاطي �شاط صنا�� أو تجاري أو م�ي

 20175لسنة  396عدد  ا�ح�ومي صدور ألامر  إّبانالبلدّية بمراجعة املعاليم املذ�ورة  و�ادرت

لسنة  395وألامر ا�ح�ومي عدد  20176مارس  28املؤرخ ��  2017سنة ل 397وألامر ا�ح�ومي عدد 

                                                           
من  1997مارس  3املؤّرخ ��  1997لسنة  431الذي أل�� وعّوض مقتضيات ألامر عدد   3

ّ
ق بضبط ا�حّد ألاد�ى وا�حّد ألاق�ىى للث

ّ
واملتعل

 .ل�ّل صنف من أصناف العقارات ا�خاضعة للمعلوم ع�� العقارات املبنّيةاملرج�� للم�� املرّ�ع املب�ي 
بضبط املعلوم بامل�� املر�ع بالنسبة لألرا�ىي املتعلق  1997مارس  3املؤّرخ ��  1997لسنة  432الذي أل�� وعّوض مقتضيات ألامر عدد  4

  .غ�� املبنية
 .لألرا�ىي غ�� املبنيةاملتعلق بضبط املعلوم بامل�� املر�ع بالنسبة   5
واملتعلق بضبط ا�حد ألاد�ى وا�حد ألاق�ىى للثمن املرج�� للم�� املر�ع املب�ي ل�ل صنف من أصناف العقارات ا�خاضعة للمعلوم ع��   6

 .العقارات املبنية
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الذي تم بمقتضاه ال��فيع ��  65/2017القرار البلدي عدد  بإصدار  20177مارس  28املؤرخ ��  2017

الثمن املرج�� للمعلوم ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية واملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة 

 .املهنية وأ أو التجار�ة الصناعية

مداخيل هذه املعاليم   دّعمال��فيع �� ألاثمان املرجعية للم�� املر�ع املرج�� أن يُ ومن شأن 

 .2018ابتداء من سنة 

 استخالص املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -4

بلغ عدد إلاعالمات املوّجهة إ�� املطالب�ن باملعلوم ع�� العقارات املبنّية و�املعلوم ع�� ألارا�ىي  

 12إعالما و 630ع�� الّتوا��  2017إصدارها خالل سنة  عڤاربت القباضة املالّية �غ�� املبنّية ال�ي تّول

كما قامت بتوجية . من الفصول املثّقلة بجداول الّتحصيل% 1,36و% 20,63إعالما أي ما �سبتھ تباعا 

 . إعالمات �عنوان املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية 9

باملعلوم ع�� العقارات  امطالب 55سندات تنفيذية �� شأن  تضمنت املرحلة ا�ج��ية تبليغو 

مطالب�ن باملعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية، كما  9و �� شأن املبنية 

�عنوان ع�� التوا��  وعقل إدارّ�ة إجراء ب�ن اع��اضات  54و  12و 236 عڤاربالقباضة املالية � أجرت

املعاليم ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية واملعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة استخالص 

 .الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية

ر 
ّ
مهّمة  �ماخز�نة تو�ل إل� �سوى عد� عڤارب�القباضة املالّية بوحرّي باإلشارة إ�� عدم توف

قة باألداءات واملعاليم الّراجعة للّدولة ات إ�� املطالب�ن باملعاليم البلدّيةتبليغ إلاعالم
ّ
، وإلاعالمات املتعل

قلة بجداول التحصيل لسنة 
ّ
فصال  3933والبالغ  2017وهو ما ال يتناسب مع عدد الفصول املث

ورغم مالحظة  .�عد توسيع ا�حدود ال��ابية للبلدية ال سّيما ارات املبنّية وألارا�ىي غ�� املبنّيةللعق

لنقص املذ�ور �� عدد عدول ا�خز�نة بمناسبة القيام باملهّمة الّرقابّية ع�� حسابات البلدّية لسنة ا

 .لم يتخذ أي إجراء ت�حي�� �� الغرض 2016

يث تتو�� من مجلة ا�جباية املحلّية ح 19تتقّيد بمقتضيات الفصل  عڤاربوتبّ�ن أّن بلدّية 

عن �ل شهر تأخ�� أو جزء منھ تحتسب ابتداء من غّرة جانفي من % 0,75توظيف خطايا التأخ�� بنسب 

ق باملعلوم ع�� العقارات املبنّية 
ّ
السنة املوالية للسنة املستوجب �عنوا��ا املعلوم، وذلك فيما يتعل

 .واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

عاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية كما لوحظ ضعف �سب استخالص امل

�  2017خالل سنة 
ّ
 395,877 سنة املذ�ورةالوتراكم بقايا الاستخالص من سنة إ�� أخرى لتناهز �� مو�

للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّيـــة مّما بالنسبة د .أ 284,030ارات املبنّية وبالنسبة للمعلوم ع�� العقد .أ
                                                           

 .�شاط صنا�� أو تجاري أو م�ياملتعلق بضبط مبلغ املعلوم بامل�� املر�ع املرج�� ب�ل صنف من أصناف العقارات املعّدة لتعاطي   7
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  %. 6,84و% 29,50جعل �سبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا 

هذه املعاليم  استخالصتطو�ر �سب بات البلدّية والقباضة املالّية إ�� وتدعو محكمة املحاس

اتّية
ّ
 .بما يضمن تنمية مواردها الذ

املتعلق بإصدار  1973 د�سم�� 31 املؤرخ �� 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5 وخالفا للفصل

مجلة املحاسبة العمومية الذي ينص ع�� أنھ تطبق تدر�جيا أح�ام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات 

مفصلة �� إلايرادات ال�ي لم يقع استخالصها �� مو�� السنة من طرف املحاسب�ن، لم يتّم إرفاق 

لوم ع�� العقارات املبنية بالقائمات التفصيلية لبقايا الاستخالص للمع 2017 ا�حساب املا�� لسنة

 .واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

بناء ع�� توصيات محكمة املحاسبات بالتثبت من أّن املعلوم ع��  عڤاربوقامت بلدية 

اح��م ا�حد  2017املؤّسسات ذات الصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنية املستخلص �عنوان سنة 

من مجلة ا�جباية  2فقرة  38ألاد�ى املستوجب املضّمن بجدول املراقبة وذلك وفق مقتضيات الفصل 

وعددها ومطالبة املؤسسات املعنية د  965,465بمبلغ جم�� قدره لذلك تّم تثقيل الفارق  وتبعا. املحلّية

 . ھبخالص 03

حيث تطّورت  2017-2013وتضاعفت املقابيض املنجزة �عنوان املعلوم املذ�ور خالل الف��ة 

إ�� املجهود الذي بذلتھ البلدّية وقابض املالّية من  نمو وُيعزى هذا ال  .د.أ 586,008إ��  د .أ 388,805 من

أجل ضمان تحو�ل مناب البلدّية من املعاليم ال�ي �انت �ستخلص سابقا وتحّول لفائدة بلدّيات أخرى 

ألاد�ى  ة املعطيات املعتمدة �� احتساب ا�حّد وإ�� املعاينات الدور�ة للمؤسسات للتثبت من �ّح 

 . ةلصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنية املنتصبة باملنطقة البلديّ للمعلوم ع�� املؤسسات ذات ا

ت بيع املشرو�ات 
ّ
ف ع�� محال

ّ
فقد عملت البلدية بتوصيات  وفيما يتعلق بمعلوم إلاجازة املوظ

ت بيع املشرو�ات املنتصبة باملنطقة البلدية وهو ما أدّ 
ّ
ى محكمة املحاسبات ووظفت املعلوم ع�� محال

ال�ي لم  2016د مقارنة بمقابيض سنة .أ 1,108إ��   2017فع من مردود هذا املعلوم سنة رّ إ�� ال

 . د.أ 0,315تتجاوز 

 معلوم إلاشهار -5

م�ح املنطقة البلدية  إ�� 2015لسنة  البلدية بناء ع�� توصيات محكمة املحاسبات قامت

وحات و 
ّ
فتات والل

ّ
ت الّتجار�ة والّصناعية واملهنية ا�خاضعة ملعلوم إلاشهار �عنوان الال

ّ
إدراج املحال

تللمعلوم ع�� إلاشهارّ�ة و 
ّ
ر�ق العام ع�� واجهات هذه املحال

ّ
قة بالط

ّ
بجدول  الواقيات الشمسية املعل

فصال لسنة  236غ عددها الفصول املضمنة ��ذا ا�جدول والبالوقد لوحظ أّن  .مراقبة هذا املعلوم

ر �شأ��ا 2017
ّ
ومن . الالفتة املعنّية بدفع املعلوم تنصيص ع�� مساحة العالمة الّتجارّ�ة أوأي ، لم يتوف

شأن غياب التنصيص املذ�ور أّن يمّس من شفافّية ومصداقّية جدول املراقبة املذ�ور ومن �ّحة 
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د�� البلدّية إ��. وموضوعّية تصفية قيمة املعلوم
ُ
 .تال�� هذا إلاخالل مستقبال وت

لم يتضمن أي  2017لسنة  "قابل لالستخالصالغ��  راقبةاملجدول "وتجدر إلاشارة إ�� أّن 

لذا تد�� البلدية إ�� إجراء معاينات سنو�ة لتحديد املطالب�ن باملعلوم قصد  2016إضافة مقارنة �سنة 

وإ�� تصفية املعلوم املستوجب دفعھ  حدودها تحي�ن جدول مراقبة معلوم إلاشهار، السيما �عد ا�ساع 

د بذم وتوجيھ إعالمات رسمّية �� الغرض من أجل حث
ّ
�م حيث أّن �سبة �املعني�ن ع�� أداء ما تخل

 .د.أ18,263والبالغة   2017من جملة املبالغ املستوجبة سنة % 4,78استخالص هذا املعلوم لم تتجاوز 

 مداخيل استلزام ألاسواق -6

رفّيةبلغت 
ّ
د خالل سنة .أ 260 8املداخيل املتأتية من استلزام ألاسواق ألاسبوعّية واليومّية والظ

لت بقايا الاستخالص . 2016عّما تّم تحقيقھ خالل سنة % 18,02أي بنسبة ارتفاع ناهزت  2017
ّ
وتمث

رغم مبادرة و . 1995 سنةالقابض منذ  بحساباتد مثّقل .أ 21,500الّراجعة لفائدة البلدّية �� مبلغ 

 القابض 
ّ
 28بتار�خ  إنذار واملتمثلة �� إصدار  املع�ي�� شأن املستلزم  زمة �� الغرضباتخاذ إلاجراءات الال

و�� استقصاءات لدى الو�الة الفنية للنقل ال��ي بصفاقس ولدى امللكية العقار�ة بتار�خ  2017جو�لية 

بالفشل  باءت فإن مجهودات القابض 2018فيفري  15إدار�ة بتار�خ  اع��اضاتو��  2017مارس  13

د بذّمتھ إ�� تار�خ املستلزم املتلدد يقم  ولم
ّ
 .2018 د�سم�� 10بتسو�ة الّدين املتخل

د�� البلدّية والقباضة املالية إ�� تنسيق ا�جهود من أجل ج�� املدين ع�� أداء ما عليھ من 
ُ
وت

 . مستحّقات

ر�ق العام مداخيل إلاشغال ا -7
ّ
 لوق�ي للط

ر�ق العام �عنوان  2017سنة مداخيل بلغت 
ّ
ناهزت  رتفاعد أي با.أ 3,352إلاشغال الوق�ي للط

 . د.أ 2,141والبالغ  2016تحقيقھ خالل سنة  عّما تّم % 56,58�سبتھ 

إلاشغال الوق�ي  من مجلة ا�جباية املحلية واملتعلق بمعاليم 85وخالفا ملقتضيات الفصل 

�ن للملك العمومي حيث ارتفع 
ّ
للطر�ق العام لوحظ عدم خالص املعلوم املستوجب من قبل املستغل

سوى  لم �ستخلص منھحسب جدول مراقبة هذا املعلوم د .أ 19,652املبلغ الواجب استخالصھ إ�� 

 .% 17,06 ما �سبتھ أي د.أ 3,352

أجل تحس�ن �سبة الاستخالص بما يضمن تطو�ر  وتد�� البلدّية إ�� بذل مز�د من ا�جهد من

 .مواردها الذاتّية

 مداخيل ألامالك -8

مداخيل كراء  وتأتت أساسا من 2017خالل سنة د .أ 75,914بلغت مداخيل ألامالك البلدّية 

                                                           
 .د.أ 260بقيمة  2016نوفم��  27عقد لزمة م��م بتار�خ   8
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ت املعّدة لتعاطي �شاط تجاري وم�ي 
ّ
من جملة % 92,3أي بنسبة ناهزت   د.أ 70,074�� حدود املحال

من % 7,69بنسبة  د.أ 5,840قاعات العروض وألافراح كما بلغت مداخيل كراء . املنجزة املقابيض

 .  جملة املقابيض

داتامل و�لغت
ّ
��ا التجار�ة واملهنّية �عنوان  امل��اكمة لفائدة البلدية تخل

ّ
معينات كراء محال

� سنة .أ 86,816
ّ
كراء عقارات معّدة  د �عنوان بقايا استخالص معاليم.أ 26,011م��ا  2017د �� مو�

 . د �عنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة لنشاط م�ي.أ 60,784لنشاط تجاري و

�الرغم من ارتفاع حجم بقايا الاستخالص ��ذا العنوان فإّن إجراءات التتبع �انت محدودة و 

ت ال�ي تّم املرور ف��ا إ�� و�� ا�حاال . واقتصرت �� غالب ا�حاالت ع�� دفع قسط تلقائيا من قبل املتّسوغ

بطاقات إلزام لم �شفع  6إجراءات الاستخالص ا�ج��ي فإ��ا �انت دون نتيجة، وتمثلت �� إصدار 

فضال عن . مكرر من مجلة املحاسبة العمومية 31بالتنفيذ ع�� امل�اسب كما ينّص ع�� ذلك الفصل 

تيجة باعتبار عدم وجود حساب أو رصيد القيام بأر�عة اع��اضات إدار�ة لدى املؤسسات البنكية دون ن

إ��  2001قضية �� الغرض ��م تثقيالت �عود إ�� السنوات من  28وقامت البلدية برفع . للمدين�ن

2017 . 
 

III-  الرقابة ع�� النفقات 

 لنفقاتاليل تح -أ 

� سنة د .م 2,236ملة نفقات البلدّية ج بلغت
ّ
بنسبة  ارتفاعام�ّجلة بذلك  2017�� مو�

% 12,56و %3,23 والثا�ي نمّوا بنسبة نفقات العنوان ألاّول شهدت  حيث 2016مقارنة �سنة  7,16%

خالل الف��ة % 8,59هذا وناهز املعّدل الّسنوي لتطّور نفقات امل��انّية . مقارنة بنفس الّسنةوا�� ع�� التّ 

2015-2017 .  

 توتطور % 8,91 نموا سنو�ا بمعدل 2017-2015نفقات التصّرف خالل الف��ة  شهدتو 

نفقات  نخفضتا و�� املقابل .%7,10النفقات املخصصة لالستثمارات املباشرة بمعدل نمو سنوي بلغ 

 %.2,99و %0,37 بنسب بلغت ع�� التوا���سديد أصل الّدين وفائدتھ خالل نفس الف��ة 

بلغت �سبة كما % 40,83وفاقت الاعتمادات الّ��ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل��انّية بنسبة 

� سنة % 61,33اس��الك جملة اعتمادات امل��انّية 
ّ
سبة للعنوان % 78,95توّزعت ب�ن  2017�� مو�

ّ
بالن

ا�يبال% 47,58ألاّول و
ّ
سبة للعنوان الث

ّ
ا�ي أساسا ويعزى . ن

ّ
ضعف �سبة اس��الك اعتمادات العنوان الث

ي �سبة اس��الك 
ّ
  .%52,41ال�ي لم تتجاوز الاستثمارات املباشرة إ�� تد�
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 نفقات العنوان ألاّول  -1

 تمثل باعتبارها) د.م 1,255( ألاول أهم نفقات العنوان ) د.أ 708,611(�عت�� نفقات التأج�� 

كما مثلت  .2017�عنوان سنة  %31,29بنسبة ) د.أ 392,862(تل��ا نفقات وسائل املصا�ح  56,45%

 أّ��ا تبقى أقّل من املعّدل الوط�ي لسنة  %60,87نفقات التأج�� 
ّ
والبالغ  2016من نفقات التصّرف إال

61.% 

من جملة نفقات العنوان ألاول و�� �سبة أع�� من  %31,29 ومثلت نفقات وسائل املصا�ح

وتوزعت هذه النفقات ب�ن نفقات �سي�� املصا�ح  %.29,9 ةوالبالغ 2016املعّدل الوط�ي لسنة 

د ومصار�ف استغالل وصيانة الّتجه��ات العمومّية بقيمة .أ 283,285العمومّية املحلّية بقيمة 

 . د.أ 109,577

د .أ 283,285وتوزعت هذه النفقات ب�ن نفقات �سي�� املصا�ح العمومّية املحلّية بقيمة 

 . د.أ 109,577ات العمومّية بقيمة ومصار�ف استغالل وصيانة الّتجه�� 

نفقات �سي�� املصا�ح بنسبة بالنصيب ألاك�� من نفقات اس��الك الكهر�اء والغاز  استأثرتو 

نفقات الوقود ونفقات �عّهد وصيانة وسائل  تل��امن مجموع نفقات وسائل املصا�ح  %40,7ناهزت 

 . تباعا % 5,25و % 5,69الّنقل بنسبة 

� سنة وشهدت ديون ال
ّ
دة بذمة البلدية �� مو�

ّ
% 08,121ارتفاعا بنسبة  2017تصّرف املتخل

� سنة 
ّ
م��ا لفائدة ديوان قيس % 29,22د ترجع .أ 34,147لتبلغ  2016مقارنة بالديون امل�جلة �� مو�

ركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه% 28,35ألارا�ىي و
ّ

ركة الوطنّية % 15و لفائدة الش
ّ

لفائدة الش

 . لتوزيع الب��ول

لت نفقات املناولة العادّية ونفقات استغالل املصّب املراقب ومراكز الّتحو�ل أهّم 
ّ
كما مث

من مجموع % 3,37و% 17,99مصار�ف استغالل وصيانة الّتجه��ات العمومّية بنسبة بلغت ع�� الّتوا�� 

 . نفقات وسائل املصا�ح

ل العمومي 
ّ
لت نفقات التدخ

ّ
من نفقات العنوان ألاّول لتح��م بذلك % 5د .أ 62,666 البالغةومث

لت %. 5,6 قدر بنسبةوامل 2016املعدل الوط�ي امل�ّجل سنة 
ّ
الت وش�

ّ
املساهمة لفائدة الودادية والتدخ

مصار�ف الوقاية ال�حّية أهّم م�ّونات نفقات هذا القسم بنسب ناهزت لفائدة ا�جمعّيات الّر�اضّية و 

  .%22,31و% 27,13و % 33,19 ع�� الّتوا��

قبضا وصرفا فإّن ذلك لم يمنع من  2017-2015ول�ن تباينت �سب تطّور امل��انية للف��ة 

وهو  د.م 1,341ود .م 1,754إ�� تحقيق مبالغ من الاّدخارات ا�خامة والصافية ال�ي تراكمت لتصل تباعا 

ن البلدية 
ّ
 .لتسي�� إلاجبار�ة بموارد مماثلةاملدى املتوّسط من تأم�ن �حاجيا��ا من نفقات ا ع��ما يمك
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البالغ  2016أي أقّل من املعّدل الوط�ي لسنة  2017سنة  %12,09و�لغت �سبة تداين البلدّية 

ل إجما�� ديون التصرف والاستثمار . 17,6%
ّ
من جملة املوارد الذاتية للبلدية وهو ما  %20,35كما مث

 �سبة الادخار ا�خام تتجاوز كما . % 72,67و�� حدود  يجعل من مؤشر قدر��ا ع�� الّتداين مرتفعا

وطنية العّدالت امل% 35,90و% 42,23و�سبة الاّدخار الّصا�� امل�ّجلة �عنوان نفس الّسنة ع�� الّتوا�� 

الذي ناهز  البلديالاستثمار  أهمية وهو ما يفسر % 15,5و% 21,4 والبالغة ع�� التوا�� 2016لسنة 

  .2017د سنة .م 1,609
ّ

 :  2017-2015للف��ة  عڤاربرات املالية لبلدية و�قدم ا�جدول التا�� أهم املؤش

 2017 2016 2015 البيان

 2.172.984,851 1.612.880,914 1.506.943,429 )د(جملة موارد العنوان ألاول 

 1.255.372,463 1.216.066,674 1.067.478,979 )د(جملة نفقات العنوان ألاول 

 917612,388 396814,24 439464,45 )د( 9ا�خامالاّدخار 

 42,23 24,60 29,16 (%) 10�سبة الادخار ا�خام 

 137.434,850 137.535,000 137.535,000 )د(أصل الدين 

 780177,538 259279,24 301929,45 )د( 11الاّدخار الصا��

 35,906 16,076 20,036 (%)�سبة الاّدخار الصا��  

 12,09 15,13 15 (%)  12�سبة التداين

 1.579.045,229 1215.157,000 1.205.475,000 )د(الديون غ�� املسددة 

 72,67 75,34 80 (%)  13القدرة ع�� ا التداين

 228.667,554 228.600,062 224.499,537 )د(قسط الدين الذي حل أجل خالصھ  

 401,29 173,58 195,75 (%)  14القدرة ع�� خالص الديون 

ا�ينفقات  -2
ّ
 العنوان الث

ا�ي 
ّ
توّزعت ب�ن الاستثمارات املباشرة  2017سنة  15د.أ 980,934بلغت نفقات العنوان الث

وتب�ن من  .%)14,01(د .أ 137.435ونفقات �سديد أصل الّدين بقيمة %) 85,99( د.أ 843,500 بقيمة

خالل تحليل موارد العنوان الثا�ي أّن البلدّية تتمتع بقدرة ع�� تمو�ل استثمارا��ا املباشرة حيث بلغ 

من إجما�� الاستثمارات املباشرة % 31,32% 169,22حجم املوارد الذاتية وديون الاستثمار ع�� الّتوا�� 

ملف��ضة ع�� تمو�ل هذه الاستثمارات دون وهو ما يدّل ع�� قدرة البلدّية ا�� بداية السنة امل��مجة 

  .ال�جوء إ�� الاق��اض

وتحتاج البلدّية إ�� تنمية قدر��ا ع�� الّتصّرف �� الاعتمادات املرصودة �عنوان الاستثمارات 

                                                           
 دون اعتبار النفقات املأذونة �عنوان الفوائضجملة نفقات العنوان ألاول  -جملة موارد العنوان ألاول = الاّدخار ا�خام   9 

 جملة موارد العنوان ألاول  /الاّدخار ا�خام = القدرة ع�� الادخار  10
 أصل الدين  –الادخار ا�خام = الاّدخار الصا��   11
 موارد العنوان ألاّول ) / ديون التصّرف والاستثمار= (  �سبة التداين   12
 مجموع مداخيل العنوان ألاول / الديون غ�� املسددة = القدرة ع�� التداين   13
 )أصل الدين للسنة املعنية+ الفائدة (قسط الدين الذي حل أجل خالصھ / الادخار ا�خام  =القدرة ع�� خالص الديون   14
 .دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض  15
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قة ��ا حيث لم تتجاوز �سبة النفقات املنجزة من جملة 
ّ
املباشرة وع�� تنفيذ املشاريع الّتنموّ�ة املتعل

� سنة % 52,41املباشرة امل��مجة  الاستثمارات
ّ
 .2017�� مو�

ة والواقعّية، 
ّ
ق ب��سيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة للدق

ّ
وافتقد تصّرف البلدّية فيما يتعل

ثم قامت �� قتصادية الاة �عنوان بناء و��يئة املنشآت ذات الصبغأي اعتماد  تخصصمن ذلك أّ��ا لم 

� سنة  د .أ 328,395ألاثناء ب��سيم اعتماد بقيمة 
ّ
 . 2017لم �س��لك �� مو�

�فيع فيھ �� د .أ 150كما رّسمت البلدّية اعتمادا بقيمة 
ّ
�عنوان مشاريع إلانارة ثّم قامت بال�

 أّن د .أ 253ألاثناء إ�� 
ّ
� سنة % 12,42�سبة إلانجاز لم تتجاوز  إال

ّ
 . 2017�� مو�

 الّرقابة ع�� إنجاز النفقات -ب

الرقابة ع�� حسابات و�عض جوانب تصرف البلدية إ�� الوقوف ع�� جملة من  أفضت

قت بنفقات العنوان ألاّول والعنوان الثا�ي
ّ
و�� مالحظات �� أغل��ا متواصلة مقارنة  املالحظات �عل

 .2016و 2015بنتائج الرقابة املالية ع�� البلدية لتصرف سن�ي 

 نفقات العنوان ألاول  -1

ق بضبط طرق  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564خالفا ألح�ام ألامر عدد 
ّ
واملتعل

�ي تنّص ع�� وجوب صرف الاعتمادات املرّسمة بم��انّية الّدولة وا�جماعات 
ّ
خالص نفقات الّتصرف وال

�ي املحلّية �عنوان الاتصاالت واس��الك املاء والكهر�اء والغاز والوقود وألادو�ة ع�� أساس 
ّ
الفوات�� ال

يوما من تار�خ استالم الفوات��، لم تقم البلدّية  45يصدرها املزّودون املعنّيون �� أجل ال تتجاوز 

 148و  ايوم 14بخالص مستحّقات مزودي الاتصالت الهاتفية خالل ألاجل املذ�ور، وتراوح التأخ�� ب�ن 

 .فوات�� لتسعة ايوم

ق  1986أكتو�ر  13وخالفا ملا ينّص عليھ القرار الّصادر عن وز�ر الّتخطيط واملالّية بتار�خ 
ّ
املتعل

ھ يتعّ�ن 
ّ
بضبط ألاجل املمنوح للمحاسب�ن املختّص�ن للقيام بتأش��ة أوامر الّصرف الّصادرة لهم، من أن

ية واملؤّسسات العمومّية �� ع�� املحاسب�ن العمومّي�ن صرف مستحّقات دائ�ي الّدولة وا�جماعات املح
ّ
ل

. أجل عشرة أّيام كحّد أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر بالّصرف، ُ�ّجل تأخ�� �� تأدية �عض الّنفقات

  .حاالت 4يوما ��  25و 15تراوح ب�ن 

 .د دون إعمال املنافسة.أ 7,243بما قيمتھ  2017ع سنة .كما �عاملت البلدية مع املزود إ

�� مخالفة ملبدأ  متنوعة ع�� غرار أشغال الدهن وصيانة وسائل النقل والبناياتو�قدم املع�ي خدمات 

 املنافسة وت�افؤ الفرص أمام الطلب العمومي

الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة املالية  2وخالفا للتعليمات العاّمة عدد 

قة بالوثائق املثبتة لل 1996نوفم��  05بتار�خ 
ّ
فوات�� متعلقة  4افتقار نفقات العمومّية لوحظ واملتعل
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وهو ما من . لبيانات الواجب التنصيص عل��ا وخاّصة م��ا الرقم املنج�ي للسيارةلبصيانة وسائل النقل 

من مجلة املحاسبة  41شأنھ أن �عيق عملية التثبت من قاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل 

 .الصيانة ل�ل وسيلة نقل العمومية ومن متا�عة حجم نفقات

فيفري  3املؤرخ ��  6وعدد  1991أفر�ل  19املؤرخ ��  21الوز�ر ألاول عدد  ْي خالفا ملنشور و 

ع�� ضرورة إعطاء ألاولو�ة �� شراءات إلادارات واملؤسسات العمومية  انينص نذيلوال 199416

ومراكز  الصناعية للمكفوف�ن بأدوات ومواد التنظيف إ�� التعاضديات املتعلقة واملنشآت العمومية

 عڤاربلوحظ �عامل بلدية  ،ة العارض�نأسعار بقيمقارنة بباملائة  20ا ما لم تتجاوز أسعاره املعاق�ن

 .د.أ 1,500 بقيمة ع.بزود املمع بصفة حصر�ة 

د لفائدة ال�اتب العام للبلدية �عنوان رحلة دراسية إ�� أملانيا  466,662إسناد مبلغ كما تم 

وتم الاكتفاء  ،دون وجود إذن بمأمور�ة �� الغرض 2017نوفم��  18إ��  12خالل الف��ة املمتدة من 

 1142من ألامر عدد  2وهو ما يخالف الفصل  بمكتوب من وز�ر الشؤون املحلية ودعوة �� الغرض

  .200117ماي  22املؤرخ ��  2001لسنة 

ا�ي -2
ّ
 نفقات العنوان الث

 محاضر الاستالم الوق�ي -

حسن التصرف لوحظ عدم حرص البلدية ع�� إعداد محاضر استالم وقتية  ملبدأخالفا 

بالنسبة لألشغال ال�ي تّمت بأذون تزود عادية، وهو ما من شأنھ أن �عيق متا�عة حسن تنفيذ ألاشغال 

 .وتحديد مّدة الّضمان

مشروع التعبيد وال��صيف ( 01/2016باإلجراءات املبّسطة عدد صفقة أشغال  -

 د  458.571,600بقيمة   2016 نوفم�� 23مصادق عل��ا بتار�خ ) عڤاربببلدية 

ق  2014مارس  13املؤّرخ ��  2014لسنة  1039من ألامر عدد  76خالفا ألح�ام الفصل 
ّ
واملتعل

يوما ابتداء من تار�خ  20الذي اقت�ىى تقديم الّضمان الّ��ائي �� أجل بتنظيم الّصفقات العمومّية 

  .يوما 24التبليغ قام صاحب الّصفقة بتقديم الّضمان الّ��ائي أي بتأخ�� بلغ  

م البلدّية �� آجال 
ّ
تم فتح الظروف املالية والفنية  هذه الّصفقة حيث ل�ن إبرامولم تتحك

أكتو�ر  28فإّن املصادقة ع�� الّصفقة وتبليغها إ�� صاح��ا قد تّم بتار�خ   2016جو�لية  21تار�خ ب

وترتب عن هذا التأخ��  .2016نوفم��  25كما تم إصدار إلاذن إلاداري ببدء ألاشغال بتار�خ  ،2016

                                                           
 .املتعلق ب��و�ج منتوجات مراكز املعاق�ن باإلدارات واملؤسسات العمومية  16

عوان الدولة وا�جماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة املتعلق بضبط مصار�ف القيام بمأمور�ة با�خارج ا�خاص بأ  17 

إلادار�ة واملؤسسات واملنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات املنجرة ع��ا وإسناد الامتيازات املخولة �عنوا��ا كما تم تنقيحھ الحقا 

 .2005جوان  13املؤرخ ��  2005لسنة  1733باألملر عدد 
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وقد . لعموميةمن أمر الصفقات ا 54وفق أح�ام الفصل يوما  38بمدة  تجاوز صلوحية العرض املا��

ب عنھ مطالبة صاحب الّصفقة با�حصول ع�� الّتعو�ض عن 
ّ
�ان من شأن هذا التأخ�� أن ت��ت

م للّصفقات  86ألاضرار الّناتجة عن التأخ�� الراجع للبلدّية وفقا ألح�ام الفصل 
ّ
من ألامر املنظ

 .العمومّية أو مطالبتھ بف�خها نظرا الرتفاع ألاسعار �� ألاثناء

الذي اقت�ىى أن تتّم عملية باألشغال كراس الشروط إلادار�ة ا�خاصة  37صل وخالفا للف

القبول ال��ائي لألشغال بطلب من املقاول وعند انقضاء أجل الضمان  التعاقدي املحدد �سنة من 

 107أي بتأخ�� ناهز  2018جو�لية  31تار�خ مفعول الاستالم الوق�ي، تم القبول ال��ائي للمشروع بتار�خ 

 .2017أفر�ل  14علما وأن القبول الوق�ي تم بتار�خ يوما 

صفقة �عبيد الطرقات ببلدية ( 02/2017صفقة أشغال باإلجراءات املبّسطة عدد  -

 د  306.729,200بقيمة   2017 أوت 01مصادق عل��ا بتار�خ ) عڤارب

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى تقديم الّضمان  76ألح�ام الفصل  خالفا
ّ
من ألامر املنظ

يوما ابتداء من تار�خ التبليغ قام صاحب الّصفقة بتقديم الّضمان الّ��ائي بقيمة  20الّ��ائي �� أجل 

 29ن بتار�خ يوما علما بأن تبليغ الّصفقة �ا 163أي بتأخ�� بلغ   2017نوفم��  28د بتار�خ  9.201,876

 . 2017ماي 

IV- خالصة الرقابة 

طت عليھ من  حاليل املالّية ونتائجاستنادا إ�� التّ 
ّ
أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و�� حدود ما ُسل

يمكن  و�استثناء بقايا الاستخالصات، 2017عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� للسنة املعنية ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من شأ��ا أن تمّس 

 .بصدقية البيانات املضمنة بھ
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 إجابة البلدّية 
 

 اإلجابة مالحظات دائرة املحاسبات

 عدم احرتام اآلجال القانونية لخالص
 املزودين

لضغط العمل وقلة األعوان تم التأخ� يف خالص بعض الفوات� وسيتم العمل خالل  نظرا
 عىل تدعيم اإلطار البرشي خاّصة بعد توسعة املنطقة البلدية  2019

 .متت دعوة قابض املالية لتاليف الخلل تأخ� يف تأدية النفقات

 عدم إع�ل املنافسة

خالفا ملبدأ املنافسة وتكافؤ الفرص أمام 
لطلب العمومي تعاملت البلدية مع ا

مبا  2017املزود إبراهيم العــــــارم سنة 
 . إع�ل املنافسة د دون.أ 7,243قيمته 

فهي مواد  595.000مببلغ قدره  11/08/2017بتاريخ  21بالنسبة لألمر بالرصف رقم 
مر وليست اع�ل صيانة أيضا بالنسبة لأل  10/2017حديدية وصحية حسب االستشارة عدد 

فهي قطع غيار للدراجات  955.500مببلغ قدره  27/12/2017بتاريخ  97بالرصف رقم 
 .وليست أشغال صيانة 16/2017النارية حسب االستشارة عدد 

خاص باقتناء حبل  325.000مببلغ  11/08/2017بتاريخ  20مر بالرصف عدد األ  -
حديدية الستع�له خالل مهرجان عقارب للفروسية وهو يتبع استشارة مواد 

  10/2017وصحية عدد 

د  425,000مببلغ قدره  11/08/2017بتاريخ  13وعدد  11مر بالرصف عدد األ  -
د فهي تخص اقتناء مواد حديدية وصحية حسب االستشارة  3.003,000ومبلغ 

    10/2017عدد 

وبالرغم من توسيع االستشارة الخاصة باملواد الصحية والحديدية وأيضا استشارة  -
غيار دراجات نارية إال أننا مل نجد مشارك� نظرا لرفضهم التعامل  اقتناء قطع

 مع البلدية والرتباطهم بالوضعية الجبائية

لوسائل  عدم التنصيص عىل الرقم املنجمي
 النقل بفوات� الصيانة

 .سيقع تفادي هذا اإلخالل مستقبال

عدم اقتناء أدوات ومواد التنظيف التي 
 الصناعية للمكفوف� تنتجها التعاضديات

 .سيتم العمل عىل ذلك مستقبال

تجدر اإلشارة إىل أن الرتخيص املشار اليه تم التحصل عليه قبل يوم� من تاريخ املهمة  مه�ت بالخارج
 .وسنعمل مستقبال عىل استصدار إذن مبهمة يف اآلجال املحددة

عدم إعداد محارض االستالم الوقتي 
 ت بأذون تزودالنسبة لألشغال التي متّ 

 .سيتم العمل عىل إعداد محارض قبول وقتي مستقبال
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