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وتّمت توسعة حدودها  1921فيفري  22املؤرخ �� الع�� س بمقت�ىى ألامر أحدثت بلدية املحر 

�ابّية بمقت�ىى ألامر ا�ح�ومي عدد 
ّ
ق بتحو�ر  2016ماي  26املؤّرخ ��  2016لسنة  602ال�

ّ
واملتعل

�ابّية لبعض البلدّيات
ّ
�سمة حسب  34.257هك و�بلغ عدد س�ا��ا  2.500وتبلغ مساح��ا . ا�حدود ال�

املاء الصا�ح للشراب والتنو�ر ب الر�طو�لغت �سب . 2014 تعداد العام للس�ان والسك�ى لسنةال

 %. 25و% 98و% 98تباعا  التطه��العمومي و 

الصادر بمقت�ىى  البلديةو�ضبط قانون إطار  %9,25�لغت �سبة التأط�� ببلدية املحرس و 

 67ا�خطط بالبلدية ال�ي �جلت شغور  2016 ماي 22املؤّرخ ��  2017لسنة  76القرار البلدي عدد 

ة 121خطة من مجموع 
ّ
 .خط

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

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

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

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

وألاعمال الرقابية امليدانية  1املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية

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

ف ع�� جملة من النقائص �علقت خاصة بتحصيل املوارد وأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقو 

 .و�انجاز النفقات
 

I – 2017امل��انية وتقديم ا�حساب املا�� لسنة  إجراءات إعداد 

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

تم الاق��اع كما تم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية 

من قبل أعضاء النيابة ا�خصوصية لبلدية املحرس  2017 ع�� مشروع م��انية بلدية املحرس لسنة

إحالة مشروع وتمت . 2016جو�لية  22املنعقدة بتار�خ  2016خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 

بما  2016د�سم��  07ال�ي صادقت عليھ بتار�خ  2016سبتم��  14بتار�خ إلاشراف سلطة  ��إامل��انية 

 .د.م 1,954قدره 

 42تم ختم امل��انية بمقت�ىى القرار عدد  1975لسنة  35من القانون عدد  34وطبقا للفصل 

 .2018جوان  20واملصادق عليھ من قبل سلطة إلاشراف بتار�خ  2018ماي  14املؤرخ �� 

طبقا للفصل الثا�ي من  2017د�سم��  29توقيف حسابات املحاسب العمومي بتار�خ  وتّم 

ة املحاسبة العمومية 281والفصل  املذ�ور أعاله 1975لسنة  35القانون عدد 
ّ
كما قام آلامر . من مجل

تھ �� نفس التار�خ
ّ
وتّم . بالّصرف بتوقيف حساباتھ و�تأش�� ا�حساب إشهادا منھ بمطابقتھ ل�جال

                                                           
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1

ّ
 .�عل
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ماي  11 املنعقدة �� 2018ا�حساب املا�� ع�� مداوالت املجلس �� دورتھ العادية الثانية لسنة  عرض

من القانون ألاسا�ىي  34و 33طبقا للفصل�ن  2018جوان  12بتار�خ وتمت املصادقة عليھ  2018

ة املحاسبة العمومية 282مل��انية ا�جماعات املحلية وللفصل 
ّ
 .من مجل

ق بتنظيم  1968مارس  8املؤّرخ ��  1968لسنة  8القانون عدد من  24وطبقا للفصل 
ّ
املتعل

حقة والفصل 
ّ
لسنة  218من ألامر عدد  11دائرة املحاسبات كما تّم إتمامھ وتنقيحھ بالّنصوص الال

جو�لية  06تّم إيداع ا�حساب املا�� لدى كتابة دائرة املحاسبات بتار�خ  19712ماي  29املؤّرخ ��  1971

 . يوما 25انقضاء ألاجل املحّدد بنحو  قبل 2018

 

II – رقابة ع�� املوارد ال 

 تحليل املوارد - أ

 بقيمةد من مجموع تثقيالت .م 2,586بملبغ  2017مقابيض موارد البلدية لسنة إجما��  بلغ

لعنوان اد ومقابيض .م 1,821ألاول بمبلغ  وتوزعت هذه املقابيض ب�ن مقابيض العنوان. د.م 3,879

  .د.أ 765الثا�ي بمبلغ 

. %3,53�سبة  2017-2015ملقابيض امل��انية للف��ة  املعدل السنوي لنسبة التطور �لغ و 

. د.م 2,586د إ�� .م 2,486حيث مرت من  %4,02بنسبة  2017و 2016وتطورت املقابيض ب�ن سن�ي 

وال�ي املداخيل ا�جبائية إلاعتيادية ع�� غرار  �عض عناصرها جما�� املوارد فقد تراجعإرتفاع إ ورغم

 . 2017و 2016ب�ن سن�ي  %10,17بنسبة  انخفضت

 موارد العنوان ألاول  -1

�عد أن  %8,64بنسبة  ارتفاعاد .م 1,821والبالغة  2017لسنة  العنوان ألاّول  �جلت مداخيل

إعتيادية ومن مداخيل جبائية من  هذه املداخيلت�ّون تو . 2016سنة د .م 1,676�انت �� حدود 

 .داخيل غ�� ا�جبائية الاعتياديةامل

 حيث %10,17بنسبة  2017لسنة  املداخيل ا�جبائية الاعتيادية تراجعت الارتفاعرغم هذا و 

   .2017د سنة .أ 789 إ�� 2016سنة د .أ 878 منتدنت قيم��ا 

املعاليم امل�ونة لهذا ويعود تراجع مقابيض املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة إ�� تراجع مختلف 

والذي تد�ى أو املهنية التجار�ة  وأوخصوصا املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية  الصنف

 . 2017سنة  د.أ 368إ��  2016سنة  د .أ 447من 

 تطورا إيجابيا بنسبة 2017�� سنة  الاعتياديةاملداخيل غ�� ا�جبائية  عرفت �� املقابلو

هذا التطور أساسا إ��  و�رجع د.م 1,032د إ�� .أ 797,426من ل��تفع  2016ة �سنة مقارن 29,42%

  .2017 د سنة.أ 852إ��  2016سنة  د.أ 654قيمة املناب من املال املش��ك من  ارتفاع

ومن  %27بنسبة  املعاليم ع�� العقارات وألا�شطةمن  أساسا مداخيل العنوان ألاول  ت�ونوت

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات  2

ّ
 .املتعل
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املداخيل املالية ومن  %11,15بنسبة  ومعاليم مقابل إسداء خدمات املوجبات والّرخص إلادارّ�ة معاليم

ناب امل د أساسا من.أ 925,145البالغة و  املداخيل املالية إلاعتيادية تأتتو . %50,81بنسبة  إلاعتيادية

 . من مداخيل العنوان ألاول  %46,77بنسبة د ما �ع�ي مساهمتھ .أ 851,619املال املش��ك بقيمة من 

راتلم تدرك البلدية املعدالت الوطنية لو 
ّ

املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف م�ّونات موارد   3لمؤش

ر ل العنوان ألاوّ 
ّ

 املعّدالت الوطنّية فاقالذي ) %5,85(أهمّية مردود ألامالك املسوغة  باستثناء مؤش

 ). %2,9( 2016لسنة 

 موارد العنوان الثا�ي  -2

 مقارنة %5,43بنسبة  2017د تراجعا �� سنة .أ 766�جلت موارد العنوان الثا�ي والبالغة 

بقيمة  املوارد ا�خاصة للبلديةأساسا من هذه املوارد �ونت وت. د.أ 810ال�ي بلغت خاللها  2016�سنة 

  .%)15,73(د .أ 120بقيمة موارد الاق��اض ومن %) 80,71(د .أ 618

د .أ 256بقيمة  الفوائض غ�� املستعملة من العنوان ألاول لبلدية من لاملوارد ا�خاصة  أتتوت

 بقيمة ومن نقل فواضل موارد أخرى ومختلفة) %31,40(د .أ 194ومن منح التجه�� بقيمة )  41,45%(

 ).%27,15(د .أ 168

 الّرقابة ع�� تحصيل املوارد  -ب

قديرات -1
ّ
 تقييم إلانجازات مقارنة بالت

املرّسمة التقديرات د .م 1,821قابيض العنوان ألاّول والبالغة إلانجازات املحّققة مل تجاوزت

بالنسبة إ��  %88,20حيث بلغت  ت �سبة إنجاز جزئي العنوان ألاول وتفاوت. د.م 1,726 البالغةبامل��انّية 

 .اديةالاعتيملداخيل غ�� ا�جبائية بالنسبة إ�� ا %124,02ملداخيل ا�جبائية الاعتيادية وا

 %106,52 حيث بلغتإنجاز املقابيض ملختلف أصناف العنوان ألاول وتباينت أيضا �سبة   

 نجازإ �سبضعف أ�جلت  املرافق العمومية فيھ �� ح�ن واستلزامإلشغال امللك العمومي البلدية 

ع�� العقارات  املعاليم�� و %80,91أمالك البلدية الاعتيادية بنسبة موارد  قابيض ع�� مستوى امل

م د ل.أ 441لغ مبب اتتقدير ترسيم تم  املعاليم ع�� ألا�شطة حيثتحديدا و  %84,91نسبة ب  ألا�شطةو

 .%83,45أي بنسبة  د.أ 368مبلغ سوى م��ا �ستخلص 

 وتثقيلهاإعداد جداول التحصيل  -2                 

ة ا�جباية املحلّية  30الفصل ألاّول والفصل  ح�امأل خالفا 
ّ
ع�� ضرورة إنجاز  ال�ي تنصمن مجل

تحصيل املعلوم ع�� العقارات  تثقيل جدو��شاب من �ّل سنة، عملّيات التثقيل بتار�خ غّرة جانفي 

حيث تم تثقيل يوما  69و 60ع�� التوا��  تأخ�� 2017املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية لسنة 

 11وجدول املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية  2017مارس  02العقارات املبنية بتار�خ جدول املعلوم ع�� 

 .2017مارس 

                                                           
 .2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الشؤون املحلية والبيئة إ�� الرئيس ألاول لدائرة املحاسبات عدد   3
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البلدية إلاخالل الذي رفعتھ محكمة املحاسبات �� تقار�رها السابقة املتعلقة لم تتدارك و 

تنسيق ب�ن مص�ح�ي ا�جباية املتمثل �� غياب ال 2016و 2015بالرقابة املالية ع�� تصرف سن�ي 

ستغالل املعطيات الواردة �� ملفات رخص البناء لتحي�ن جدو�� تحصيل حيث ال يتم ا ورخص البناء،

مص�حة رخص البناء كما ال تقوم  .غ�� املبنية را�ىيألا املعلوم ع�� املعلوم ع�� العقارات املبنية و 

املعطيات ا�خاصة بمساحة العقار  تتفاوتو  .خصةباملعاينات إثر ان��اء ألاشغال لإلشهاد باملطابقة للر 

�� توظيف  وهو ما نتج عنھ نقص هو مضمن برخص البناء وما ضمن بجدول التحصيل ب�ن مااملب�ي 

  .عقارات 8د تخص  930مبالغ بقيمة 
العقارات املبنية  املعلوم ع�� ضمن جدو�� تحصيل عقارا 12 تب�ن عدم إدراج�� نفس إلاطار و

بناء خالل سنة  رخصة 119بناء من جملة رخص  أسندت �� شأ��اغ�� املبنية املعلوم ع�� ألارا�ىي و 

2015.  

 .تحقيق شمولية جداول التحصيل املعاليم ع�� العقاراتع��  البلدية ا�حرص ع��و 

  2017/2026إلاحصاء العشري  -3

املتعلق  2016فيفري  11الصادر عن وز�ر الشؤون املحلية بتار�خ  04خالفا للمنشور عدد 

بضبط املتطلبات العامة إلنجاز إلاحصاء العام للعقارات املبنية وغ�� املبنية ا�خاضعة للمعاليم 

والذي ينص ع�� الشروع �� إلاحصاء امليدا�ي بداية من  2017/2026الراجعة ل�جماعات املحلية للف��ة 

 .2016أفر�ل  11�شرع �� إلاحصاء امليدا�ي إال بتار�خ شهر مارس لم 

ل�ختم  2016والذي يحدد مو�� شهر سبتم�� لسنة  املذ�ور أعاله 04خالفا للمنشور عدد و 

ال��ائي لعمليات إلاحصاء و�شر إعالنات ا�ختم بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية  لم تقم البلدية 

 . أشهر 10أي بتأخ�� تجاوز  2017أوت  15إلاحصاء إال بتار�خ  با�ختم ال��ائي لعملية

تطبيق خطية وذلك بمن مجلة ا�جباية املحلية  19قتضيات الفصل لم تقم البلدية بتفعيل مو 

من  14املنصوص عليھ بالفصل  د ع�� املطالب�ن باملعلوم الذين لم يقوموا بإيداع التصر�ح 25�ساوي 

عقارا تّم إحصاؤه أي بنسبة  7300تصر�حا فقط من جملة  199ورد ع�� البلدية  حيث نفس املجلة

2,7%. 

مسكنا خالل إلاحصاء العشري  7300حيث تم إحصاء  نتائج إلاحصاءوتب�ن عدم شمولية 

 2014�� ح�ن بلغ عدد املساكن املحصاة حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة  2017-2026

 .امسكن 4890أي بفارق  امسكن 12190حوا�� 
 استخالص املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -4

 2017�� سنة  د.م 3,114 إ��العنوان ألاول  ع�� مستوى  الغ الواجب استخالصهااملبارتفعت 

تطور  بةبنسد .م 1,293ليبلغ بقايا الاستخالص د .م 1,821البلدية من استخالص سوى  لم تتمكنو 

 .)د.م 1,191(  2016مقارنة �سنة  %8,59بلغت 

�نسبة د و .م 1,010بمبلغ  تأ�ى بقايا الاستخالص أساسا من معاليم العقارات وألا�شطةوت
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م�ون من م�ونات  أهمد .أ 747والبالغة مثل بقايا استخالص املعلوم ع�� العقارات املبنية وت .78,11%

 .%74,01إذ تمثل �سبة قارات وألا�شطة عاملعاليم ع�� ال استخالصبقايا 

املعلوم  بخصوص 2017� سنة بلغت � حيثعالمات وإجراءات التتبع ضعيفة ويعت�� عدد إلا   

من عدد الفصول املثقلة بجدول تحصيل  %0,23إعالما أي ما يمثل �سبة  12ع�� العقارات املبنية 

من قبل عالمات عدد إلا  تراجععالوة ع�� ذلك، . فصال 5274املعلوم ع�� العقارات املبنية والبالغة 

إنذار  19إلانذارات من عدد  ىتد�و  2017إعالم سنة  30إ��  2016إعالم سنة  52من القباضة املالية 

 .2017 إنذار سنة 14إ��  2016سنة 

لدى �ل ا�خاصة باستخالص املعاليم البلدية " التصرف �� موارد امل��انية"رغم ترك�� منظومة و 

لها حيث واصلت لم �ستعم فإن هذه ألاخ��ة 2015املالية منذ بداية سنة  من البلدية والقباضة

ما من شأنھ أن  وهو املثقلة بجداول التحصيل فصول ال استخالص ملتا�عةيدو�ة استعمال جذاذات 

 .الاستخالصيحد من فاعلية ونجاعة متا�عة عملية 

 معلوم إلاشهار -5

بدفع معلوم أ�حا��ا مطالب  محال  337حوا��  2017لسنة تضمن كشف املعلوم ع�� إلاشهار 

املعلوم ع�� جدول مراقبة بعدد الفصول و  ال يتما�ىىوهو رقم . د 28,655إلاشهار بقيمة بلغت 

وكذلك مقارنة  2017سنة فصال  632املهنية والبالغ  و أالتجار�ة  وأاملؤسسات ذات الصبغة الصناعية 

 .ا�خص 11204 البلدية املحرس والذي بلغ حوا�� قة�عدد املتحّصل�ن ع�� معّرفات جبائية باملنط

 مداخيل ألامالك -6

 %8,34بنسبة  2017مو�� سنة  �� الاعتياديةمداخيل أمالك البلدية  استخالصبقايا  ارتفعت

ومن أبرزها  كر�ة ملختلف العقاراتألا عيناتنتيجة لضعف �سب استخالص م 2016مقارنة �سنة 

د �� مو�� سنة .أ 76,507بقايا استخالص مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط م�ي وال�ي مرت من مبلغ 

 . %11,36أي بنسبة تطور بلغت  2017د �� مو�� سنة .أ 85,201إ��  2016

وال�ي تنص ع��  التجار�ة واملهنية خالفا للعقود امل��مة ب�ن بلدية املحرس ومتسو�� املحالتو 

 8�� شأن  2017سنة  لم يتم ال��فيع �� مع�ن الكراء �� ،%5ز�ادة سنو�ة �� مع�ن الكراء بنسبة 

 .د 349,564�� معينات الكراء بقيمة وأدى ذلك إ�� نقص  .محالت تجار�ة

 1999فيفري  17املؤرخ ��  1999لسنة  6وتجدر إلاشارة إ�� أن منشور وز�ر الداخلية عدد 

�� مع�ن  إم�انية ال��فيع ر �سويغ املحالت ذات الصبغة التجار�ة أو الصناعية أو السكنية يذكحول 

 .%10الكراء للمحالت التجار�ة والصناعية �� حدود 

شهر�ة منخفضة كراء البلدية وجود معينات  عقود �سويغ ألامالكمراجعة تب�ن من خالل و 

د  5امل��اوحة ب�ن  ابلدي محال  24�� شأن شهر�ة وتراوحت املعينات ال. د للشهر 5 وصل أدناها إ��

                                                           
غ�� موجودون بمقرا��م أو ��  %10إ��  5م��م  2017حسب املعطيات املتحصل عل��ا من مكتب مراقبة ألاداءات باملحرس خالل سنة   4

 .حالة غلق
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 .د 89,498و

 1999فيفري  17املؤرخ ��  6وأفادت البلدية بأ��ا اح��مت مقتضيات منشور وز�ر الداخلية عدد  

 .وتمت مراجعة القيمة الكرائية

 25و 24الفصل�ن قتضيات مل اقطبإ�� �عديل معينات الكراء البلدية  وتدعو محكمة املحاسبات

وغ�ن سواملتعلق بتنظيم العالقة ب�ن امل 1977ماي  25املؤرخ ��  1977لسنة  37القانون عدد من 

أو  فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات إلاستعمال التجاري أو الصنا�� واملتسوغي�ن

 . املستعملة �� ا�حرف

 

III-  الّرقابة ع�� النفقات 

قت الّرقابة ع�� الّنفقات �عنوان��ا ألاول والثا�ي بتحليلها و�الّرقابة ع�� إنجازها
ّ
 .�عل

  تحليل النفقات - أ

 ن �اند �عد أ.م 2,506بلغ لي %0,80بنسبة  ارتفاعا 2017سنة للبلدية انفقات �جل إجما�� 

 1,703ألاول بمبلغ ب�ن نفقات العنوان هذه النفقات وتوزعت . 2016سنة �� مو�� د .م 2,486بقيمة 

  .)%32(د .أ 803ونفقات العنوان الثا�ي بقيمة ) %68(د .م

بلغ بذلك إلاعتمادات غ�� املستعملة لت %79,69 إعتمادات نفقات امل��انية �� اس��الك �سبة وتمثلت

  .د.أ 506

 نفقات العنوان ألاّول  -1

مقابل  د.م 1,703بقيمة لتصبح  %5,92ز�ادة بنسبة  2017�جلت نفقات العنوان ألاول لسنة 

د .أ 342حيث مرت من  %74,85بنسبة  وسائل املصا�ح نفقات ارتفعتو . 2016د �� سنة .م 1,608 مبلغ

و�فسر هذا الارتفاع بازدياد نفقات اس��الك الكهر�اء والغاز  2017�� سنة  د.أ 598إ��  2016�� سنة 

 %1,90�ل من نفقات التأج�� العمومي بنسبة  تقلصت�� املقابل و .املجال ال��ا�ي للبلدية �ساعانتيجة 

   .  د.أ 80,448 لت�ون بقيمة %13,05بنسبة فوائد الدين نفقات د و .أ 772مبلغ صبح بلت

من إجما�� نفقات العنوان ألاول و�سبة  %49,60�سبة  )د.أ 772( نفقات التأج��مثلت و 

من نفقات العنوان ألاول نفقات التأج��  �سبة تبقىورغم أهمي��ا . للبلديةمن املوارد الذاتية  81,80%

 .2016سنة  %61لبالغ دون املعدل الوط�ي وا

د أساسا من نفقات اس��الك الكهر�اء .أ 597,653وت�ونت نفقات وسائل املصا�ح والبالغة 

 قيمةومن خالص متخلدات تجاه الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز ب) %44(د .أ 265,867 والغاز بمبلغ

ومن �عهد وصيانة وسائل النقل ) %8(د .أ 47,185ومن شراءات الوقود بمبلغ )  %14(د .أ 83,296

من نفقات العنوان  %38,39نفقات وسائل املصا�ح �سبة إجما�� مثل و� ).%7(د .أ 43,351بقيمة 
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 . 2016سنة  %23,5 البالغلتتجاوز بذلك املعدل الوط�ي  5ألاول 

 بنسبة د ارتفاعا.أ 141,643واملقدر بقيمة  2017سنة  مو�� ديون التصرف ��إجما��  وعرف

حجم  ارتفاعو�فسر  .د.أ 59,475 �ي بلغتوال 2016ديون التصرف �� ��اية سنة إجما�� مقارنة ب 138%

 ال�ي  بلغت  املتخلدات تجاه الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز ارتفاعإ��  2017ديون التصرف �� سنة 

 .�ساع املجال ال��ا�ي لبلدية املحرسانتيجة د .أ 127,829

ا�ي -2
ّ
 نفقات العنوان الث

ومن نفقات �سديد أصل  %72,67ت�ونت نفقات العنوان الثا�ي من نفقات التنمية بنسبة 

غ من مبل %8,60بنسبة  2017�� سنة نفقات العنوان الثا�ي  تتراجعو . %27,33الدين بنسبة 

 ال�ي انخفضت %33,49بنسبة نتيجة تراجع الاستثمارات املباشرة د .أ 802,519د إ�� مبلغ .أ 878,007

 . 2017د �� سنة .أ 311,433إ��  2016د �� سنة .أ 468,265 من

 الّرقابة ع�� إنجاز النفقات - ب

الرقابة ع�� نفقات البلدية و�عض ا�جوانب من تصرفها إ�� الوقوف ع�� جملة من  أفضت

قت بنفقات العنوان ألاّول والعنوان الثا�ي
ّ
 .املالحظات �عل

 نفقات العنوان ألاول  -1

بصرف مبالغ �عنوان خالص  2017خالفا ملبدأ خصوصّية امل��انّية قامت البلدّية خالل سنة 

املتمثلة �� دار و  بلديةموجب لفائدة مصا�ح غ��  دون د  329,700مصار�ف اس��الك املاء بقيمة 

ت وأفادت البلدية بأن اتفاقية مع وزارة الشباب �عهد ."يوكالفإ"الشباب و�ناية امل��وكية ونقطة 

مع الو�الة الوطنية للتصرف ��  "ي�والفإ"بموج��ا البلدية بخالص املاء والكهر�اء وكذلك نقطة 

 .وتدعو محكمة املحاسبات إ�� عدم مخالفة مبدأ خصوصية امل��انية .النفايات

ألمر لاملصاحبة  6بالبناءات باالعتناءاملتعلقة  10791لم تقم البلدية بتضم�ن الفاتورة رقم و 

و���تب عن . بمكتب الضبطالكهر�اء والغاز  واس��الكاملاء  اس��الكوجميع فوات��  57الصرف عدد ب

القانونية  لباآلجا التثبت من التقيد ة�و صع و�التا�� الفوات��  استالمهذا إلاخالل عدم تحديد تار�خ 

ق  2004مارس  9املؤّرخ ��  2004لسنة  564باألمر عدد  املنصوص عل��ا �خالص النفقات
ّ
واملتعل

 .طرق خالص نفقات التصرفضبط ب

 45 جلا أأحيانالبلدية  ح��م، لم تاملذ�ور أعاله 2004لسنة  564خالفا ملقتضيات ألامر عدد و 

 21يوما �� شأن  32و 6لي��اوح التأخ�� ب�ن  واس��الك املاءيوما �خالص نفقات امل�املات الهاتفية 

 .فاتورة

                                                           
 .ونة �عنوان الفوائضدون اعتبار املصار�ف املأذ  5
 2201/10/1الفصل   6
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ع�� سبيل التسو�ة �� خصوص �عهد وصيانة وسائل النقل قامت البلدية بإصدار طلب تزود و 

�� ح�ن تم إصدار  2017 نوفم�� 20بتار�خ  163املرفقة باألمر بالصرف عدد الفاتورة  حيث تم إصدار 

 .2017نوفم��  27طلب ال��ود بتار�خ 

ة املحاسبة العمومية قامت البلدّية �عقد نفقات �عد تار�خ  90ألح�ام الفصل  خالفاو 
ّ
من مجل

بالبناءات و�عهد وصيانة  باالعتناءو�علقت هذه النفقات . دون إثبات ضرورة ذلك 2017د�سم��  15

 . وسائل النقل

ا�ي -2
ّ
  نفقات العنوان الث

 املتعلقة ب��يئة وتوسعة قصر البلدية باملحرس 1/2017صفقة بإجراءات مبسطة عدد  •

 12حرس بتار�خ ��يئة وتوسعة قصر البلدية باملعالن عن طلب العروض إلنجاز صفقة تم إلا 

وإلاذن بإنجازها   2017نوفم��  28وتمت املصادقة على��ا بتار�خ  د 335.155,117بقيمة  2017سبتم�� 

  .2017د�سم��  25بتار�خ 
للتمديد �� آجال  2018أكتو�ر  26ع�� سبيل التسو�ة بتار�خ  1امل�حق عدد البلدية وأبرمت 

 . 2018أوت  7 بتار�خال�ي �انت �عد الان��اء من ألاشغال  وذلك .يوما إضافية 45الصفقة بمدة 

�� كمية  ولم تضبط البلدية بدقة تقديرات حجم الفصول امل��مج إنجازها حيث قامت بال��فيع

من قيمة الصفقة ألاصلية والبالغة  %19,93د أي ما يمثل  66.799,971الفصول املنجزة بقيمة 

 باختبار وأفادت البلدية بأن ال��فيع �� كمية �عض الفصول �عود إ�� عدم القيام  .د 335.155,117

 .املشاريعمثل هذه وع�� البلدية القيام باالختبارات الضرور�ة قبل إنجاز  .للبناء القديم

 تعشيب امللعب البلدي باملحرسب املتعلقة 03/2013صفقة عدد ال •

سبتم��  11تم إلاعالن عن طلب العروض إلنجاز صفقة �عشيب امللعب البلدي باملحرس بتار�خ 

وإلاذن  2013مارس  05بتار�خ  وتمت املصادقة على��اد  371.589,250و�لغت قيمة الصفقة . 2012

  .2013أفر�ل  24بإنجازها بتار�خ 

صلوحية العروض �عد انقضاء مدة  أي 2013مارس  05بإسناد الصفقة بتار�خ البلدية  قامتو 

 .2012أكتو�ر  8يوم آخر أجل لقبول العروض د حّد حيث بثمانية وعشرون يوما 

املتعلق بتنظيم  17/12/2002املؤرخ ��  2002لسنة  3158من ألامر عدد  121وخالفا للفصل 

والذي نص ع�� وجوب ا�ختم ال��ائي ل�ل صفقة وعرضها ع�� �جنة صفقات ذات الصفقات العمومية 

دية من تار�خ القبول ال��ائي للطلبات موضوع الصفقة، لم تقم البل ابتداءالنظر �� أجل  �سعون يوما 

علما أن القبول . 2017أكتو�ر  05وعرضها ع�� ال�جنة ا�جهو�ة ملراقبة الصفقات إال ��  بختم الصفقة

 .شهرا 32أي بتأخ�� تجاوز  2014نوفم��  28� تم � لألشغالال��ائي 

 والذي تضمن ان��اء ألاشغال وقبولها بدون تحفظللصفقة الوق�ي  الاستالمخالفا ملحضر و 

  .2013 نوفم�� 13و 12يومي حسب دف�� ا�حض��ة تواصلت ألاشغال  2013نوفم��  11تار�خ ب

يوما  150التعاقدية املتمثلة ��  اآلجالب يوما مقارنة 52بمدة  تأخر آجال إنجاز الصفقة رغمو 
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 إجراءإ�� و ) يوما 32( املواد املستوردة استالمتأخر ذلك ب معللةلم تقم البلدية باحتساب خطايا التأخ�� 

من حبيبات املطاط وفق تنصيصات و  لعينة من العشب الاصطنا��) يوما 40( التحاليل الضرور�ة

لم تقم البلدية بإصدار أذون إدار�ة إليقاف عالوة ع�� ذلك، . كراس الشروط  إلادار�ة ا�خاصة

ان��ت البلدية و  .من كراس الشروط إلادار�ة ا�خاصة 14�� مخالفة للفصل  واستئناف ألاشغال

املقاول غ�� مخل بال��اماتھ التعاقدية باحتساب مدة إنجاز لم تتجاوز  اعتبار اسبة ختم الصفقة إ�� بمن

د راجعة إ�� عدم اتخاذ املقاول التداب��  9.482,725 يوما بدال من �سليط غرامات تأخ�� بقيمة 130

 . الضرور�ة للوفاء بال��اماتھ التعاقدية �� آلاجال ودون تأخ��

 

IV-   الرقابةخالصة 
طت عليھ من  استنادا إ�� التحاليل املالّية ونتائج

ّ
أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و�� حدود ما ُسل

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

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

 .البيانات املضمنة بھصدقية 
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 إجابة البلدّية
 البلدية إجابة المالحظاتعناوين 

 إىل التعطيل يف إعداد األزمة و سنعمل على تاليف ذلك مستقبال باألساس راجع التأخري هذا جداول التحصيل وتثقيلها إعداد

مرد غياب التنسيق قلة عدد األعوان و تراكم األعمال و عدم إمكانية انتداب األعوان خاصة باإلدارة الفرعية الفنية لضمان حسن  إعداد جداول التحصيل وتثقيلها
 .شخص أييريها و رغم إعالن البلدية عن قبول تقنيني سواء عن طريق النقلة أو اإلحلاق إال انه مل يتقدم تس

 .مرد ذلك نقص األعوان و تكاثر املهام اليت تعيق هذا التنسيق و سيقع العمل على تاليف ذلك مستقبال إعداد جدوال التحصيل وتثقيلها
 

التأخري مرده تأخر على مستوى كامل والية صفاقس حيث أن تنظيم دورة تكوينية يف جمال اإلحصاء العام كانت يوم هذا  2017/2026اإلحصاء العشري 
31/03/2016 

التأخري ناتج عن ازدواجية عمل أعوان اإلحصاء الذين هم باألساس أعوان بالبلدية   و رغم طلب البلدية انتداب أعوان من خارج  هذا 2017/2026اإلحصاء العشري 
 .البلدية إال أن سلطة اإلشراف رفضت ذلك

 سيقع العمل للتنسيق مع قابض املالية الختاذ اإلجراءات القانونية يف هذا الشأن 2017/2026اإلحصاء العشري 
عند اعتماد اإلحصاء العشري األخري مل يتم احتساب منطقة التوسعة و هذا ما احدث الفارق والبلدية بصدد القيام بإحصاء تكميلي  2017/2026اإلحصاء العشري 

 .للمناطق اليت وقعت إضافتها
 .املالية ملتابعة هذه اإلستخالصات يرجع ذلك إىل نقص عدد عدول اخلزينة بالقباضة استخالص المعاليم على العقارات واألنشطة
 .ضعف إجراءات التتبع يرجع إىل نقص عدد عدول اخلزينة بالقباضة املالية استخالص المعاليم على العقارات واألنشطة
 .املالية قصد إجراء تكوين ألعوا�ا يف هذه املنظومة لالنطالق يف استغالهلا سيقع التنسيق مع القباضة استخالص المعاليم على العقارات واألنشطة

 .2019سيقع العمل على حتيني هذا اجلدول خالل سنة  معلوم اإلشهار
ه إدارية قصد حث املتسوغني على نقص عدول اخلزينة بالقباضة املالية من شأنه أن يفسر ارتفاع بقايا اإلستخالصات رغم قيام بالبلدية بإرسال تنابي مداخيل األمالك

اءات خالص ديو�م إضافة إىل رفع قضايا يف األداء و يف اخلروج الستخالص متخلدات بعنوان معاليم تسويغ ضد املتلددين منهم إال أن بطء اإلجر 
 .القضائية يفاقم يف الوضعية

 . أصحاهبا مع باتفاق العقود معظم حتيني مت مداخيل األمالك
كما متت مراسلة مصاحل أمالك الدولة و الشؤون العقارية و اليت تولت تقدير القيمة الكرائية هلذه احملالت و لقد انطلقت البلدية يف 

 .جتديد هذه العقود بعد استدعاء أصحاهبا و اإلجراءات متواصلة الستكماهلا
حيث متت مراجعة القيمة الكرائية و ستتوىل اللجان  17/02/1999املؤرخ يف  6مت احرتام مقتضيات منشور وزير الداخلية عدد  مداخيل األمالك

 يف اغلب العقود %5البلدية املنبثقة عن اجمللس البلدي املنتخب النظر يف مراجعة هذه العقود علما و انه مت تضمني زيادة 
هناك اتفاقية مع وزارة الشباب تعهدت فيه البلدية خبالص املاء و الكهرباء و كذلك نقطة ايكوالف مع الوكالة الوطين للتصرف يف  نفقات العنوان األول
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 النفايات
 .اليةخبصوص استهالك املاء و الكهرباء فانه يقع تسجيل ورود الفواتري جبدول الفواتري ال على الفواتري أو بالفاتورة اإلمج نفقات العنوان األول

و وقع التنبيه على العون املكلف مبكتب الضبط   و العون املكلف باخلالص بالتثبت من تسجيل مجيع الفواتري الواردة على البلدية قبل 
 البدء يف إجراءات اخلالص

 .ذلك إىل عدم وجود السيولة الكافية إلصدار أوامر الصرف خاصة عند بداية السنة و سيقع العمل على تاليف ذلك مستقبال يرجع نفقات العنوان األول
و بذلك فان هذه العملية سجلت بتاريخ  2017أوت  14عند التسجيل وقع خطأ بالتاريخ حيث أن العملية السابقة سجلت بتاريخ  نفقات العنوان األول

 .و لقد وقع التنبيه على العون املكلف بضرورة التثبت مليا عند التسجيل بدفرت األثاث 2017جويلية  24ليس و  2017أوت  24
مت ذلك على سبيل التسوية خبصوص إصالحات بالدراجات النارية و مت التنبيه على العون املعين باألمر بضرورة إصدار طلبات التزود  نفقات العنوان األول

 ال أو اخلدماتقبل القيام باألشغ
غالبا ما تكون هذه النفقات متأكدة و مستعجلة خاصة إذا تعلق األمر بصيانة وسائل النقل املتعلقة برفع الفضالت املنزلية هناك  نفقات العنوان األول

 .أعطاب بوسائل النقل و سيقع العمل على احلد من ذلك مستقبال

 المتعلقة بتهيئة وتوسعة قصر البلدية بالمحرس 1/2017صفقة بإجراءات مبسطة عدد 
إن ضبط تقديرات حجم بعض الفصول شهد ترفيعا يف كمية الفصول املنجزة نظرا ألنه مل يقع اختبار للبناء القدمي و مت أخذ العديد من 

 اصة و أن جزء هاما من األشغال يتعلق بتهيئة بناء قدميالقرارات على ضوء واقع اهلياكل القدمية بعد الشروع يف االجناز خ
و الفصل عدد  3مل تضبط البلدية كلفة األشغال األولية بل مصاحل اإلدارة اجلهوية للشباب و الرياضة مع أن الفارق هي الفصل عدد  المتعلقة بتعشيب الملعب البلدي بالمحرس 03/2013الصفقة عدد 
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 المتعلقة بتعشيب الملعب البلدي بالمحرس 03/2013الصفقة عدد 
مارس فذلك يعود باألساس إىل حتويل االعتمادات من الشباب و الرياضة و قد مت دعوة  5أما عن أسباب تأخري الصفقة إىل حدود 

حسب نسخة  2013مارس  05و مل ميض إال بتاريخ  06/02/2013املقاول إلمضاء الصفقة و إعداد الضمان النهائي بتاريخ 
 من املراسلة املصاحبة

 .ستعمل البلدية على تفادي التأخري يف ختم الصفقات المتعلقة بتعشيب الملعب البلدي بالمحرس 03/2013الصفقة عدد 

 المتعلقة بتعشيب الملعب البلدي بالمحرس 03/2013الصفقة عدد 

عمال املذكورة بدفرت و بقي حتديد موعد لقبول األشغال و األ 11/11/2013مت االنتهاء من األشغال حسب دفرت احلضرية بتاريخ 
احلضرية هي تنظيف احلضرية و إ�اء متشيط احلبوب املطاطية حسب مالحظات اإلدارة ملزيد جتويد األشغال بانتظار القبول الوقيت قبل 

لثورة لعد إمكانية نقل املعدات أما الفرتتان املذكورتان املتعلقتان بتأخر االستالم للمواد نظرا للظروف العامة اليت متر هبا البالد بعيد ا
احلصول على املواد املستوردة يف اآلجال املعقولة ة ختص الثانية إجراء التحاليل ألنه بعد احلصول على العشب االصطناعي ال يسمح 

قاول برتكيبه ما مل تكن مطابقة حسب التحاليل و توجد كل الوثائق املؤيدة إلرسال التحاليل إىل خمترب معرتف به و يف احملصلة فإن امل
 .يوما عن املدة التعاقدية رغم عدم احتساب فرتة أمطار غزيرة كما هو مبني بدفرت احلضرية 20وىف بالتزاماته يف مدة زمنية تقل بـ 

 

 


