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مارس  07املؤّرخ ��  1994لسنة  511بمقت�ىى ألامر عدد ) فيما ي�� البلدّية(أحدثت بلدّية طينة 

وجنو�ا النقطة  وشرقا البحر ألابيض املتوّسطو�لدّية صفاقس  "املعو"و�حّدها شماال وادي  1994

رشار و�لدّية عقارب وغر�ا امتداد طر�ق املحارزة و�لدّية ا�حاجب 14الكيلوم��ّية 
ّ

كما تّم . ووادي الش

�ابّية بمقت�ىى ألامر 
ّ
 2016ماي  26املؤّرخ ��  2016لسنة  602عدد  ا�ح�وميتحو�ر حدودها ال�

ق بتحو�ر 
ّ
�ابّية لبعض البلدّياتواملتعل

ّ
 2017لسنة  434وتّم بمقت�ىى ألامر ا�ح�ومي عدد . ا�حدود ال�

ق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب��اب ا�جمهورّ�ة  2017أفر�ل  12املؤّرخ �� 
ّ
املتعل

يسا الّتو�سّية �عو�ض تركيبة الّنيابة ا�خصوصّية بالبلدّية ب��كيبة جديدة تت�ّون من معتمد طينة رئ

 .أعضاء 8و

ة لالنتخابات بالّنتائج الّ��ائّية النتخابات بلدّية طينة بمقت�ىى 
ّ
وصّرحت الهيئة العليا املستقل

 . عضوا 24ليت�ّون املجلس البلدي املنتخب من  2018ماي  17املؤّرخ ��  2018لسنة  122قرارها عدد 

وتضّم املنطقة البلدّية .  هك 83م��ا منطقة أثرّ�ة تمتّد ع��  هك 4689وتم�ح املنطقة البلدّية 

وتبلغ �سب . 2014للّس�ان والّسك�ى لسنة  العامتعداد لساكنا وفقا ل 33419ا و�قط��ا مسكن 9948

بي�� ع�� الّتوا�� 
ّ
راب والّتطه�� والغاز الط

ّ
% 98و% 100الّر�ط ��ا �شب�ات الكهر�اء واملاء الّصا�ح للش

 .%40و% 70و

ة وظيفّية وفقا للقرار البلدي عدد  20ويشتمل التنظيم الهيك�� للبلدّية ع�� 
ّ
املؤّرخ  119/2014خط

ق بضبط ا�خطط الوظيفّية ببلدّية طينة ال تزال  2014جوان  09�� 
ّ
�  14واملتعل

ّ
م��ا شاغرة إ�� مو�

ا بالّسلك إلاداري املش��ك عون 16عونا يتوّزعون ع��  132كما تضم إلادارة البلدّية  .2018شهر نوفم�� 

أعوان بالّسلك التق�ي املش��ك لإلدارات العمومّية وعونا واحدا بالّسلك املش��ك ملهند�ىي إلادارات  06و

 .2016عملة مقارنة �سنة  10عامال أي بز�ادة  110العمومّية و

املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة  محكمةاملهمة الرقابية املنجزة من قبل تندرج و 

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

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

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

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

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

نوفم��  28و 14ب�ن وأفضت الّرقابة املستندّية واملعاينات امليدانية املنجزة خالل الف��ة امل��اوحة 

قت بتحصيل املوارد و�إنجاز النفقات 2018
ّ
 .إ�� الوقوف ع�� جملة من املالحظات �عل

                                                           
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1

ّ
 .�عل
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 2018 د�سم�� 10بتار�خ  343/2018وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد 

 .2018د�سم��  28ولم تجب البلدية ع�� هذا التقر�ر إ�� تار�خ 

I-  امل��انّية وتقديم ا�حساباتإجراءات إعداد 

 14املؤرخ ��  1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2017تّم إعداد م��انية البلدية لسنة 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وقرار وز�ر الداخلية والتنمية املحلية  1975ماي 

. ا�جماعات املحليةاملتعلق بضبط صيغة وتبو�ب م��انيات  2008مارس  31ووز�ر املالية املؤرخ �� 

أوت  01�� دورتھ العادّية املنعقدة بتار�خ  2017وتداول املجلس البلدي �� شأن مشروع م��انية سنة 

 . 2016د�سم��  21، وتولت سلطة إلاشراف املصادقة عليھ بتار�خ 2016

ن طبقا للفصل الثا�ي من القانو  2017د�سم��  31تّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتار�خ و 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية كما  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35عدد 

ة املحاسبة العمومية 281تم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة والفصل 
ّ
كما قام آمر . من مجل

تھ �� نفس ال
ّ
كما تم . تار�خالّصرف بتوقيف حساباتھ و�تأش�� ا�حساب إشهادا منھ بمطابقتھ ل�جال

ماي  25لس املنعقدة بتار�خ والتداول �� شأ��ا ضمن الدورة العادية للمج 2017م��انية سنة  غلق

ت سلطة إلاشراف املصادقة عليھ بتار�خ . 2018
ّ
ماي من نفس الّسنة وذلك طبقا ألح�ام  31وتول

ة املحاسبة  282من القانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وللفصل  34و 33الفصل�ن 
ّ
من مجل

 .العمومية

بالتأش�� ع�� العمليات ا�حسابية قبضا  2018ماي  03بتار�خ  2صفاقس وقام أم�ن املال ا�جهوي 

وتّم تقديم ا�حساب املا�� . وصرفا املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ

جو�لية من السنة  31، أي قبل انقضاء أجل 2017جو�لية  06للبلدّية والوثائق املدعمة لھ بتار�خ 

لسنة  218من ألامر عدد  11املوالية للسنة ال�ي ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات املنصوص عليھ بالفصل 

 .2018/66، وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد 19712

II- الرقابة ع�� املوارد 

 تحليل املوارد -أ

د مقابيض العنوان .م 3,927د م��ا .م 5,977ما قيمتھ  2017البلدّية سنة  بلغ مجموع مقابيض

إلايداعات (جملة املقابيض املنجزة خارج امل��انية  تكما بلغ. د مقابيض العنوان الثا�ي.م 2,050ألاّول و

ا�ي مل�� . د.م 1,733�عنوان نفس الّسنة ) والّتأمينات
ّ
انّية وانخفضت جملة موارد العنوان�ن ألاول والث

 .سنوّ�ا% 11,59بنسبة معّدلها  2017-2015البلدّية خالل الف��ة 

                                                           
ق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ ��   2

ّ
 .واملتعل
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رات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف م�ّونات موارد العنوان ألاّول للبلدّية لسنة 
ّ

 2017وفاقت املؤش

ري أهمّية املعاليم العقارّ�ة وأهمّية مداخيل ألامالك  2016املعّدالت الوطنّية لسنة 
ّ

باستثناء مؤش

لذان جاءا أقّل من املعّدالت الوطنّيةامل
ّ
 .3سّوغة ال

 موارد العنوان ألاول  -1

 1,016د مداخيل جبائّية اعتيادّية و.م 2,911م��ا  2017د سنة .م 3,927بلغت موارد العنوان ألاول 

فة ع. د مداخيل غ�� جبائّية اعتيادّية.م
ّ
�� وتت�ّون املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية من املعاليم املوظ

، والّ�ي �عت�� أهّم موارد ا�جزء ألاّول من هذا العنوان، %)72,49(د .م 2,110العقارات وألا�شطة بقيمة 

ية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ بقيمة 
ّ
ومن املداخيل املتأت

مقابل إسداء خدمات بقيمة  ومن معاليم املوجبات والّرخص إلادارّ�ة ومعاليم%) 12,79(د .أ 372,387

 %). 14,72(د .أ 428,608

ل
ّ
املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّ�ة أو املهنّية أهّم م�ّون من م�ّونات  ومث

ل حوا�� %82,27املعاليم ع�� العّقارات وألا�شطة بنسبة 
ّ
ھ يمث

ّ
من املداخيل ا�جبائّية % 59,63، كما أن

� % 97,43و�لغت �سبة استخالص هذا املعلوم . من مداخيل العنوان ألاّول % 44,20والاعتيادّية 
ّ
�� مو�

 .2017سنة 

ف ع�� محالت بيع املش
ّ
رو�ات ــولم تتجاوز املداخيل املحّققة �عنوان معلوم إلاجازة املوظ

 .2017د سنة  1.228,500

ق باملعلوم ع�� العقارات املبنّية فقد ناهزت املبا
ّ
د سنة .م 1,482لغ الواجب استخالصها وفيما يتعل

هذا وناهزت بقايا %.  8,32د أي ما �سبتھ .أ 123,378فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة  2017

� نفس السنة 
ّ
% 88,35ضعف مقابيض الّسنة، ترجع  11د، أي حوا�� .م 1,359الاستخالص �� مو�

 . وما قبلها 2016م��ا إ�� سنة 

د أي ما �سبتھ .أ 111,104املنجزة �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية  كما لم تتجاوز املقابيض

� سنة .أ 911,514من املبالغ الواجب استخالصها البالغة % 12,19
ّ
وارتفعت بقايا . 2017د �� مو�

� نفس الّسنة إ�� 
ّ
أضعاف املقابيض املنجزة، يرجع  7د، أي ما يناهز .أ 800,409الاستخالص �� مو�

 .وما قبلها 2016م��ا إ�� سنة % 89,52

ية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيھ 
ّ
أّما بخصوص املداخيل املتأت

 2017م��ا سنة % 85,93 فتجدر إلاشارة إ�� استئثار املداخيل املحّققة �عنوان استلزام ألاسواق بنسبة

ية من إشغ.أ 320بقيمة 
ّ
ر�ق العام عند إقامة حضائر البناء  بنسبة د واملداخيل املتأت

ّ
م��ا % 4,5ال الط

، %5,76د و�نسبة  21,445د، تل��ما املقابيض املحّققة �عنوان معلوم إلاشهار بقيمة .أ 16,775بقيمة 
                                                           

ؤون املحلّية والبيئة إ�� الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات عدد   3
ّ

 .2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الش
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ر�ق العام 
ّ
 %.0,94د بنسبة .أ 3,500فيما لم تتجاوز مداخيل لزمة معلوم وقوف العر�ات بالط

ق باملداخيل
ّ
غ�� ا�جبائّية الاعتيادّية ف�ي تت�ّون من مداخيل ألامالك البلدّية الاعتيادّية  وفيما يتعل

و�لغت %). 89,48(د .أ 909,224ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة %) 10,52(د .أ 106,930بقيمة 

 %.96,82و% 95,45ع�� الّتوا��  2017�سبة استخالص هذين الّصنف�ن من املداخيل سنة 

لت 
ّ
من مداخيل ألامالك البلدّية % 56,55مداخيل كراء قاعات العروض وألافراح حوا��  ومث

� سنة .أ 60,470الاعتيادّية بجملة مقابيض ناهزت 
ّ
، فيما لم يتجاوز مجموع املداخيل 2017د �� مو�

ية من كراء العّقارات املعّدة لتعاطي أ�شطة تجارّ�ة ومهنّية 
ّ
� نفس ا.أ 10,310املتأت

ّ
لّسنة أي ما د �� مو�

�بات باملقابر . من إجما�� املداخيل املذ�ورة% 9,64�سبتھ 
ّ
من مداخيل % 33,81و�لغت مداخيل منح ال�

 .د.أ 36,150ألامالك البلدّية الاعتيادّية بقيمة 

ل
ّ
بجملة  2017من املداخيل املالّية الاعتيادّية املحّققة سنة % 90,73املناب من املال املش��ك  ومث

 65,714د، تل��ا خطايا الّتأخ�� املنجّرة عن إنجاز الّصفقات العمومّية بقيمة .أ 824,900غت تحو�الت بل

%. 0,09د بنسبة  780فيما لم تتجاوز مداخيل املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحة % 7,23د و�نسبة .أ

�اتيب العمرانّية 2017ولم يتّم سنة 
ّ
  .تحقيق أي مداخيل �عنوان مداخيل املخالفات لل�

 موارد العنوان الثا�ي -2

ا�ي  ت�ّونت
ّ
 %)67,22(د .م 1,378بقيمة  من املوارد ا�خاّصة للبلدّية 2017سنة موارد العنوان الث

ية من الاعتمادات املحالة %) 15,48(د .أ 317,382بقيمة  ومن موارد الاق��اض
ّ
بقيمة  ومن املوارد املتأت

ل املوارد ا�خاّصة للبلدّية  %).17,3(د .أ 354,442
ّ
ا�ي من امل��انّية % 67,22و �ش�

ّ
من موارد العنوان الث

ية من الفوائض غ�� املستعملة %75,4د، أي ما �سبتھ .م 1,039د م��ا .م 1,378بقيمة 
ّ
، مّدخرات متأت

بمعّدل  2017-2015املوارد ا�خاّصة للبلدّية سنوّ�ا خالل الف��ة قد تراجعت و . من العنوان ألاّول 

من ذلك ارتفاع نفقات % 10,15نتيجة ارتفاع نفقات التّصّرف خالل نفس الف��ة بمعّدل % 29,33

 %.19,6و% 12,93الّتأج�� وخدمة الّدين ع�� الّتوا�� بنسبة 

 الّرقابة ع�� تحصيل املوارد  -ب

قديرات -1
ّ
 تقييم إلانجازات مقارنة بالت

فيما طابقت  %3,71بنسبة  رّسمة �� خصوصها بامل��انّيةفاقت مقابيض العنوان ألاّول التقديرات امل

ا�ي ما تّم ترسيمھ �� شأ��ا من تقديرات
ّ
كما بلغت �سبة استخالص موارد  .مقابيض العنوان الث

 %.63,3) مقارنة مقابيض الّسنة بجملة الّتثقيالت(العنوان ألاّول 

�ا تخفي نقصا �� تقدير ا�حجم ا�حقيقي �ّ فإ% 100ا�خاّصة بالعنوان ألاّول  ول�ن فاقت �سبة إلانجاز 

اتّية وتطو�ر برامجها ارد املخّول للبلدّية العمل ع�� للمو 
ّ
�عبئ��ا واستخالصها من أجل دعم مواردها الذ
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� سنة 
ّ
ل .م 2,245حوا��  2017الاستثمارّ�ة، حيث بلغ حجم بقايا الاستخالص �� مو�

ّ
د، أي ما يمث

 .وما قبلها 2016م��ا لسنة % 90,37ألاّول،  �عود من مجموع مقابيض العنوان % 57,16

وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية وقابض املالّية بطينة إ�� بذل مز�د من ا�جهد �� تحصيل بقايا 

الاستخالص املثّقلة وإ�� إدراجها ضمن العناصر املعتمدة لضبط تقديرات امل��انّية بما يجعلها أك�� 

اتّية م��اواقعّية، و�ما �ساهم �� الرّ 
ّ
 .فع من موارد العنوان ألاّول خصوصا الذ

 إعداد جداول التحصيل واملراقبة  -2

تواصل غياب مسار  2016لدّية لسنة ع�� البتّم الوقوف ع�� ذلك خالل مهّمة الرقابة املالّية  مثلما

كأّن ُيحال بصفة دورّ�ة ع��  يؤّمن الّتنسيق ب�ن املص�حة الفنّية ومص�حة ألاداءات 4إجرائي مهي�ل

هذه ألاخ��ة كشف �� رخص البناء املسندة لت�ون منطلقا إلجراء عملّيات معاينة ميدانّية ملتا�عة تقّدم 

 .ألاشغال حّ�ى يتّم م�ى الان��اء م��ا العمل ع�� تحي�ن جداول التحصيل املعنّية

�ام مجلة ا�جباية املحلية وخاصة لم تحرص البلدية ع�� تفعيل آلاليات املتاحة لها بمقت�ىى أحو 

م��ا قصد تحي�ن جداول تحصيل املعاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي  27و 22و 21الفصول 

املأمور�ن العمومي�ن وحافظي الوثائق ع��  غ�� املبنية حيث لم �سع إ�� طلب البيانات املتوفرة لدى

لشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه والشركة غرار فرع إدارة امللكية العقار�ة وفروع �ل من ا

التو�سية للكهر�اء والغاز وهو ما حال دون إجراء املقار�ات الالزمة للوقوف ع�� العقارات غ�� امل�جلة 

 .بجداول التحصيل قصد إضاف��ا

نّية إ�� لم يخضع جدول مراقبة املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهو 

وتم الاقتصار �� شأنھ ع�� �عض الّتحيينات العرضّية غ�� ذات  2011أي تحي�ن جذري منذ سنة 

ب عن إلا . ألاهمية
ّ
ذكر لهذا ا�جدول حيث بلغ عدد يأي تحي�ن  2026-2017حصاء العشري كما لم  ي��ت

 .2016فصال �عنوان سنة  2195مقابل  2017فصال �عنوان سنة  2191الفصول املضّمنة بھ 

ة ا�جباية املحلّية 30ل والفصل�ن ألاوّ  ألح�امخالفا و 
ّ
الذين ينّصان ع�� ضرورة إنجاز  من مجل

عملّيات التثقيل بتار�خ غّرة جانفي من �ّل سنة، تبّ�ن أن تثقيل ا�جداول ألاصلّية لتحصيل املعلوم ع�� 

يوما  107ع�� الّتوا�� شابھ تأخ�� بلغ قد  2017العقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية لسنة 

ر البلدّية �� إحال��ا إ��  يعودو . يوما 207و
ّ
التأخ�� �� تثقيل جداول الّتحصيل املذ�ورة باألساس إ�� تأخ

 . القباضة املالّية بطينة

و�ذكر �� سياق مّتصل أّن جداول الّتحصيل التكميلّية للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية للسنوات 

 2017وجدول الّتحصيل التكمي�� للمعلوم ع�� العقارات املبنّية لسنة  2017و 2016و 2015و 2014

                                                           
4

رغم حرص البلدّية ع�� التثّبت من خالص املعاليم العّقار�ة من قبل طال�ي ا�حصول ع�� رخص بناء أو تراخيص الّر�ط �شب�ات املاء   

راب والكهر�اء ومن 
ّ

ر وصوالت خالص أو شهادات إبراء �� الغرضالّصا�ح للش
ّ
 .توف
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 بتار�خ 
ّ
 . 2018جانفي  02لم تتّم إحال��ا من البلدّية إ�� قابض البلدّية بطينة إال

كما لم تتّم إحالة جدول مراقبة املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو 

 بتار�خ  2017املهنّية لسنة 
ّ
ن قابض املالّية من مراقبة مدى  2017أوت  24إال

ّ
وهو ما حال دون تمك

 .اح��ام املؤّسسات املعنّية ل�حّد ألاد�ى من املعلوم املذ�ور 

ھ لم يرد  2017مارس  29منذ تار�خ  2026-2017رغم الان��اء من عملّيات إلاحصاء العشري و 
ّ
فإن

تصر�حا حسب نموذج أعّدتھ إلادارة للغرض  120سوى  2018نوفم��  21ر�خ ع�� البلدّية إ�� تا

ة ا�جباية املحلّية وذلك من جملة  14يتضّمن التنصيصات الواردة بالفصل 
ّ
فصال  11394من مجل

ّنقص �� الّتصار�ح املودعة ويعّد هذا ال%. 1,05أي بنسبة  2017بجداول الّتحصيل لسنة  مضّمنة

ة �� شأ��ا  19�ستوجب تفعيل مقتضيات الفصل  34و 14�ن ألح�ام الفصل مخالفة
ّ
من نفس املجل

د ع�� �ّل مخالف، وهو ما لم تقم البلدّية بتفعيلھ مفّوتة ع�� نفسها  25بتطبيق خطّية مالّية قدرها 

 .تحقيق إيرادات إضافّية فضال عن ردع املخالف�ن

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

املؤّرخ ��  55/2016اعتمدت البلدية لتصفية املعلوم ع�� العقارات املبنّية مقتضيات قرارها عدد 

سبة ل�ّل صنف من أصناف العقارات  2016مارس  15
ّ
من املرج�� للم�� املرّ�ع بالن

ّ
ق بضبط الث

ّ
واملتعل

 أّن البلديّ . ا�خاضعة للمعلوم ع�� العقارات املبنّية
ّ
 431ة واصلت الاستناد إ�� مقتضيات ألامر عدد إال

والذي  20076ماي  14املؤّرخ ��  2007لسنة  1185الذي تّم إلغاؤه و�عو�ضھ باألمر عدد  19975لسنة 

من املرج�� للم�� املر�ّ 
ّ
�فيع �� ا�حدود القصوى للث

ّ
ب ع لألصناف ألار�عة من العقارات قام بال�

ّ
مّما ترت

عو�ض املرجعّية املضّمنة بالقرار الّسابق وهو ما أفقد عملّية إلالغاء والتّ عنھ إقرار نفس ألاثمان 

�فيع لألثمان املرجعّيةا�واملداولة �� حّد ذا��ا 
ّ
ب ع��ا مراجعة بال�

ّ
وقد فّوت هذا . جدوى إذ لم ي��ت

�فيع �� ألاثمان املرجعّية املطّبقة من قبلها �عنوان س
ّ
ودعم  2017نة الّتصّرف ع�� البلدّية إم�انّية ال�

ية من املعاليم ع�� العقارات
ّ
اتّية املتأت

ّ
 .مواردها الذ

ق بضبط ا�حّد  2017مارس  28املؤّرخ ��  2017لسنة  397رغم صدور ألامر ا�ح�ومي عدد و 
ّ
واملتعل

من املرج�� للم�� املرّ�ع املب�ي ل�ّل صنف من أصناف العقارات ا�خاضعة 
ّ
ألاد�ى وا�حّد ألاق�ىى للث

من املرج�� للم�� املرّ�ع للمعلوم ع�
ّ
ع بدوره �� ا�حدود القصوى للث

ّ
ي رف

ّ
� العقارات املبنّية والذ

 
ّ
لألصناف ألار�عة من العقارات، فإّن البلدّية لم تتوّل مراجعة ألاثمان املرجعّية املعتمدة من قبلها إال

 55/2016عدد الذي أل�� وعّوض القرار  292/2017تار�خ صدور قرارها عدد  2017د�سم��  11�� 

ع�� دخولھ حّ�� التطبيق ابتداء من  3املذ�ور أعاله وذلك رغم تأكيد ألامر ا�ح�ومي املذ�ور �� فصلھ 

                                                           
من املرج�� للم�� املرّ�ع املب�ي ل�ّل صنف من أصناف  1997مارس  03املؤّرخ ��  5

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

ّ
واملتعل

 .العقارات ا�خاضعة للمعلوم ع�� العقارات املبنّية
 .2017مارس  28املؤّرخ ��  2017لسنة  397كما تّم إلغاؤه و�عو�ضھ باألمر عدد   6
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 .2017غّرة جانفي 

 استخالص املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -4

، 2016�� استمرار لإلخالل الذي تّم الوقوف عليھ بمناسبة مهّمة الّرقابة املالّية ع�� البلدّية لسنة 

سست�ن بنكّيت�ن فقط �عنوان 
ّ
لم تقم القباضات املالّية املعنّية بتحو�ل سوى املبالغ املستخلصة من مؤ

 5بالّرغم من وجود  2017املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية لسنة 

 .فروع بنكّية باملنطقة البلدّية

املؤّسسات البنكّية املعنّية من أجل مطالب��ا بتضم�ن رمز القباضة وتد�� البلدّية إ�� مراسلة 

ن القباضات املالّية املعنّية من القيام �عملّية الّتحو�ل
ّ
 .املالّية بطينة بتصار�حها ا�جبائّية حّ�ى تتمك

للمؤّسسات املطالبة بدفع املعلوم ع�� املؤّسسات ذات  حال عدم تضم�ن املعّرفات ا�جبائّيةو 

ن قابض املالّية بطينة من القيام آلّيا 
ّ
الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية بجدول املراقبة دون تمك

د من اح��ام املبالغ املستخلصة سنوّ�ا بالنسبة ل�ّل فصل ل�حّد ألاد�ى 
ّ
باملقار�ات الضرور�ة للتأك

 �� خصوص املؤّسسات ال�ي . ن با�جدول املذ�ور املضّم 
ّ
وال يمكن إجراء هذا الّتدقيق بصفة سلسة إال

 . تقوم بإيداع تصار�حها ا�جبائّية عن �عد

إ��  ،2016تّمت دعوة البلدّية، بمناسبة مهّمة الّرقابة املالّية املجراة ع�� حسابا��ا لسنة هذا و 

الّتنسيق مع قابض املالّية ومكتب مراقبة ألاداءات املختّص ترابّيا من أجل ا�حصول ع�� املعّرفات 

ا�جبائّية �جميع املؤّسسات املضّمنة بجدول املراقبة ��دف تيس�� عملّية التثّبت من اح��امها ل�حّد 

كز محاسبّية أخرى والعمل ع�� ألاد�ى للمعلوم من جهة، ومن أجل متا�عة املعاليم املصّرح ��ا �� مرا

 أّ��ا لم تّتخذ أي إجراء عم�ّ� �� الغرض
ّ
 .تحو�لها إ�� القباضة املالّية بطينة �� إلاّبان من جهة أخرى، إال

تبّ�ن استنادا إ�� ا�حساب املا�� ووثائق إلاثبات املرفقة بھ وجود بقايا لالستخالص �عنوان املعلوم و 

� سنة ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الصّ 
ّ
 49.493,243بقيمة  2017ناعّية أو الّتجارّ�ة أو املهنّية �� مو�

وترجع آخر ألاعمال القاطعة للّتقادم الّصادرة �� شأن . 2006و 1998د �عود للف��ة امل��اوحة ب�ن سن�ي 

قائمة مفّصلة �� بقايا " 1، حسب الكشف املضّمن بوثيقة إلاثبات عدد 2007هذه البقايا إ�� سنة 

بما �ع�ي سقوط حّق تتبع استخالصها بالّتقادم وفقا ألح�ام " 2017د�سم��  31ستخالص بتار�خ الا 

ة املحاسبة العمومّية والفصل  36الفصل 
ّ
 30املؤّرخ ��  2011لسنة  7من القانون عدد  40من مجل

ق بقانون املالية لسنة  2011د�سم�� 
ّ
الص حول �عليق آجال التقادم �� ماّدة استخ 2012واملتعل

ة املحاسبة العمومّية
ّ
 .الديون الراجعة للهيئات العمومية ا�خاضعة ألح�ام مجل

�لغ عدد إلاعالمات ال�ي تّولت القباضة املالّية بطينة توج��ها إ�� املطالب�ن باملعلوم ع�� العقارات و 

إعالما  أي ما  40و إعالما 2159ع�� الّتوا��  2017املبنّية و�املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية خالل سنة 

كما بلغ عدد . من عدد الفصول املضّمنة بجداول الّتحصيل املعنّية %3و% 21,44�سبتھ تباعا 
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مستخرجا فيما  19املستخرجات من جداول تحصيل املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية مع إنذار بالّدفع 

ق باملعلوم ع�� العقارات امل
ّ
ولم يتّم إجراء . بنّية املرحلة الّرضائّيةلم تتجاوز إجراءات التتبع فيما يتعل

أي عقلة تنفيذّية أو اع��اض إدارّي �� شأن املتلّددين عن خالص املعلوم�ن املذ�ور�ن خالل سنة 

2017  . 

الك��ا م�عناو�ن استمّر تضم�ن عناو�ن ألارا�ىي غ�� املبنّية بجداول الّتحصيل املعنّية دون إرفاقها و 

أن بالنسبة لتصّرف . راءات التتّبع والتبليغمّما أّدى إ�� عرقلة إج
ّ

كما لم تحرص البلدّية، كما �ان الش

، ع�� إدراج رقم بطاقة التعر�ف الوطنية أل�حاب العقارات وألارا�ىي بجداول الّتحصيل 2016سنة 

 . استخالص املعاليم املستوجبة مما عّسر إجراءات) G.R.B(و�املنظومة املعلوماتية 

أن و 
ّ

سبة ل�حسابات املالّية لسن�ي كما �ان الش
ّ
لم يرفق ا�حساب املا�� لسنة  2016و 2015بالن

بقائمات تفصيلّية �� بقايا استخالص املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ��  2017

 .املبنية

ق  1973 د�سم�� 31 املؤرخ �� 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5وحيث ينّص الفصل 
ّ
املتعل

دار مجلة املحاسبة العمومية ع�� أنھ تطبق تدر�جيا أح�ام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات مفصلة بإص

وحيث ينّص منشور وز�ر   �� إلايرادات ال�ي لم يقع استخالصها �� مو�� السنة من طرف املحاسب�ن،

حصاء العام حول ضبط املتطلبات العامة النجاز إلا  2016 فيفري  11 بتار�خ 4 الشؤون املحلية عدد

ع�� أنھ  2017/2026 للعقارات املبنية وغ�� املبنية ا�خاضعة للمعاليم الّراجعة ل�جماعات املحلية للف��ة

دات �عنوان املعاليم ا�خاضعة لإلحصاء بحساب �ل  2016 يتعّ�ن �� مو�� سنة"
ّ
ضبط قائمة املتخل

 ...معلوم ومطالب باألداء، وإدراجها باملنظومة إلاعالمية
ّ
ن من ا�حفاظ ع�� اس��سال املعطيات بما يمك

و�النظر إ�� استعمال �ّل من مصا�ح    ،"ا�جبائية ل�ل معلوم ومطالب باألداء ضمن منظومة واحدة

ن من إصدار هذه ) G.R.B(البلدية والقباضة املالّية بطينة ملنظومة التصرف �� موارد امل��انية 
ّ
ال�ي تمك

بقائمات تفصيلّية إ�� موافاة دائرة املحاسبات  مدعّوتانالبلدية و  القباضة املالية بطينة القائمات، فإّن 

 .�� بقايا استخالص املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

املعلوم ع�� العّقارات إ�� تراكم بقايا استخالص �عنوان أّدت جملة النقائص املذ�ورة أعاله و 

� سنة .أ 800,409د و.م 1,359املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية ناهزت ع�� الّتوا�� 
ّ
د �� مو�

% 89,52و% 88,35هذا و�رجع %.  12,19و% 8,32بما جعل �سبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا  2017

 . وما قبلها 2016ر�ن ع�� الّتوا�� إ�� سنة ملعلوم�ن املذ�و اقايا الاستخالص املثّقلة �عنوان من ب

ا�جهد ال�ا�� من أجل تطو�ر بذل وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية والقباضة املالّية بطينة إ�� 

فة ع�� العقارات وألا�شطة
ّ
 .�سب استخالص املعاليم املوظ
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 معلوم إلاشهار -5

فتات  2017داخيل املحّققة واملضّمنة با�حساب املا�� لسنة بلغت امل
ّ
�عنوان إلاشهار بواسطة الال

فتات املثّبتة أو املنّ�لة أو 
ّ
وحات إلاشهارّ�ة ذات الّصبغة الّتجارّ�ة والعالمات والّستائر والعارضات والال

ّ
والل

ت املعّدة للّتجارة وال
ّ
ر�ق العام ع�� واجهات املحال

ّ
قة بالط

ّ
د  21.445,400ّصناعة واملهن املختلفة املعل

 %. 211,47�سبتھ  بلغتأي بارتفاع  2016د سنة  6.885,200مقابل 

زة بنقاط كيلوم��ّية مختلفة بطر�ق قا�س بمقت�ىى  8�ستغّل سّت و�االت إشهارّ�ة و 
ّ
الفتات مرك

خذت ش�ل قرارات
ّ
� . تراخيص صادرة عن البلدّية �� الغرض ات

ّ
د .أ 4,875اخيص و�لغت عائدات هذه ال�

دة بذّمة  .من مداخيل إلاشهار% 22,73أي ما �سبتھ  2017سنة 
ّ
كما بلغت بقايا الاستخالص املتخل

� نفس السنة ما قيمتھ 
ّ
 . د.أ 4الو�االت املذ�ورة �� مو�

� سنة و 
ّ
، باستثناء ذلك 2017�لغت القيمة ا�جملّية ملعلوم إلاشهار املستوجب استخالصھ �� مو�

د أي بنسبة  د.أ 16,570 د لم �ستخلص م��ا سوى .أ 34,550�االت إلاشهار املذ�ورة آنفا، املتأ�ي من و 

48.%  

ت املطالبة بدفع  2016مقارنة بتصّرف سنة و 
ّ
الذي لم تقم البلدّية خاللھ بإعداد كشف �� املحال

خالل معلوم إلاشهار ي�ون منطلقا إلصدار جدول للمراقبة والاستخالص �� الغرض، سعت البلدّية 

تضّمن " 2017تحصيل معلوم إلاشهار �عنوان سنة "إ�� تال�� هذا إلاخالل بإصدارها �جدول  2017سنة 

حيث ارتفع عدد  2018وشهد هذا ا�جدول تطّورا م�حوظا خالل سنة . د.أ 34,550فصال بقيمة  72

شهار �� حاجة إ�� و�بقى جدول مراقبة معلوم إلا . د.أ 67,450قيمة فصال ب 272لفصول املضّمنة بھ إ�� ا

ت املفتوحة للعموم ال�ي تقوم باإلشهار 
ّ
تحي�ن ومراجعة مستمر�ن حّ�ى ي�ون شامال �جميع املحال

 .بمختلف الوسائط

ر�ق العام  -6
ّ
 مداخيل إلاشغال الوق�ي للط

ق �عدم إعدادها �جدول مراقبة �� الغرض والذي تّم الوقوف عليھ 
ّ
سعيا م��ا لتال�� إلاخالل املتعل

، قامت البلدّية بإعداد جدول مراقبة 2016بمناسبة املهّمة الّرقابّية املجراة ع�� حسا��ا املا�ّ� لسنة 

ر�ق العام �عنوان سنة 
ّ
و�بقى . د.أ 29,701 قيمةفصال ب 32تضّمن  2017ملعلوم إلاشغال الوق�ي للط

ت و هذا ا�جدول �� حاجة م�ّحة للمراجعة والّتحي�ن 
ّ
ة املحال

ّ
ر�ق العام ليشمل �اف

ّ
اغل�ن وقتّيا للط

ّ
الش

ت املفتوحة للعموم
ّ
 .باملنطقة البلدّية من مقا�� ومشارب وغ��ها من املحال

ر�ق العام من و 
ّ
 2017سنة  د.أ 1,386 إ�� 2016د سنة  0ل�ن مّرت مداخيل إلاشغال الوق�ي للط

ص للبلدّية �� استخالصها حيث لم تتجاوز 
ّ
ل ا�حلقة ألاضعف �� سلسلة املعاليم املرخ

ّ
فإّ��ا ال تزال تمث

ية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية % 0,37�سب��ا 
ّ
من جملة املداخيل املتأت

 .فيھ
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� سنة �لغ إجما�� املبالغ غ�� املستخلصة �� و 
ّ
ر�ق  2017مو�

ّ
�عنوان مداخيل إلاشغال الوق�ي للط

سبة ضعيفة وتد�� البلدّية إ�� %. 5لتناهز بذلك �سبة الاستخالص  د.أ 28,315 العام
ّ
و�عّد هذه الن

اتّية
ّ
 .تطو�رها  بما �ساهم �� دعم مواردها الذ

ة وقوف السّيارات والدّراو 
ّ
فة ع�� محط

ّ
جات �سوق ا�جمعة �لغت مداخيل لزمة املعاليم املوظ

� نفس الّسنة إ�� . د.أ 3,500ما قدره  2017لسنة 
ّ
كما ارتفعت بقايا الاستخالص املثّقلة �عنوا��ا �� مو�

واملالحظ �� هذا ا�خصوص أّن . 2011و 2006للف��ة امل��اوحة ب�ن سن�ي  7�عود أساساد .أ 1,047

" 2016د�سم��  31يا الاستخالص بتار�خ قائمة مفّصلة �� بقا" 1الكشف املضّمن بوثيقة إلاثبات عدد 

لم يتضّمن تنصيصا ع�� ألاعمال القاطعة للّتقادم ال�ي تّم القيام  2017املرفقة با�حساب املا�� لسنة 

 . ��ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع استخالص هذه البقايا بالّتقادم

 وحماي��ا القانونية مداخيل ألامالك -7

د استأثرت .أ 106,930ما قيمتھ  2017ألامالك البلدّية سنة  بلغت مداخيل استغالل و�سويغ

ية من الاستغالل املباشر لقاعة العروض وألافراح بحوا�� 
ّ
 60,470م��ا بقيمة % 56,55املداخيل املتأت

ت املعّدة لتعاطي �شاط تجاري أو م�ي .أ
ّ
ية من كراء املحال

ّ
د .أ 10,310د فيما لم تتعّد املداخيل املتأت

 . من جملة املقابيض املنجزة% 9,64ة أي بنسب

تواصل  2016وكما تّم الوقوف ع�� ذلك بمناسبة إنجاز املهّمة الّرقابّية ع�� حسا��ا املا�ّ� لسنة 

�ن ع�� الّتوا�� كمقّر�ن ملركز 
ّ
 من وزارة الّداخلّية ووزارة املالّية من عّقار�ن مستغل

ّ
تمك�ن البلدّية كال

وال تزال . م عقود كراء �� الغرضالّية بطينة بصفة مجانّية ودون إبراا�حرس املروري والقباضة امل

� شهر نوفم�� 
ّ
 .2018الوضعّية ع�� حالها إ�� مو�

لة �� قطعة ألارض بمساحة و 
ّ
تحتوي ع��  ²م 3.700ال تزال أبرز ألامالك العقارّ�ة للبلدّية واملتمث

والقباضة املالّية ومركز ا�حرس املروري وفرع قصر البلدّية وع�� مركّب إداري يضّم مقّرات املعتمدية 

صاالت تو�س 
ّ
ة القاعدّية للهاتف ا�جّوال لشركة ات

ّ
النقابة ألاساسّية ألعوان البلدّية وع�� املحط

زمة باعتبارها محّل نزاع قضائي إذ صدر �� شأ��ا حكم استحقا�� عدد 
ّ
مفتقدة ل�حماية القانونّية الال

لفائدة البلدّية تّم استئنافھ من قبل ا�خصوم وقّيدت �� شأنھ قضّية  2016نوفم��  16بتار�خ  1587

 .ال تزال تحت أنظار القضاء 72627استئنافّية بمحكمة الاستئناف بصفاقس تحت عدد 

بحّيي طينة  2018نوفم��  29بتار�خ �� إطار املهمة الرقابية  تّم بمناسبة املعاينة امليدانّية املجراةو 

تحّول أغلب ا�حدائق العمومّية إ�� حوزات خاّصة حيث قام عدد من املتساكن�ن ع�� الوقوف واملعّز 

ألاجوار بتسييجها �سييجا عشوائّيا يحول دون الولوج إل��ا و�استغاللها كفضاءات خزن ول��بية �عض 

ل اعتداءا ع�� امللك البلدينات ألاهلّية �الّدجاج وللّزراعةا�حيوا
ّ
�� اتخاذ وتد�� البلدّية إ. ، وهو ما �ش�

                                                           
يمات �عنوان سنة  6باستثناء   7

ّ
 .2017مل
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التداب�� الالزمة �� القر�ب العاجل من أجل اس��جاع هذه ا�حدائق وإعادة هي�ل��ا حّ�ى تضطلع بالّدور 

 .الذي أحدثت من أجلھ

تبّ�ن وجود بقايا استخالص �عنوان العّقار املّسوغ لفائدة وزارة الّداخلّية واملستغّل كمقّر ملعتمدية و 

 .2017إ�� سنة د  3.510و 2008د �عود إ�� سنة  1.580,595د م��ا  5.091,390طينة بقيمة 

�اتيب العمرانّية  -8
ّ
 مداخيل املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحة واملخالفات لل�

طة سنة 
ّ
د استخلصت م��ا  720مخالفة بقيمة  18عدد  2017بلغ عدد املخالفات ال�حّية املسل

ھ  تبّ�ن �� . د إ�� املحاكم العدلّية 80د وأحيلت مخالفتان م��ا بقيمة  640مخالفة بقيمة  16
ّ
 أن

ّ
إال

ويعزى . د 780لغت أّن مداخيل املخالفات ال�حّية قد ب 2017املقابل استنادا إ�� ا�حساب املا�� لسنة 

طة �عنوان سنة  140الفارق بقيمة 
ّ
 . 2017خالل سنة  2016د إ�� استخالص مخالفات مسل

طة خالل الف��ة 
ّ
ولم تتوّل فرقة ا�حرس البلدي بصفاقس إحالة كشف املخالفات ال�حّية املسل

 بتار�خ  2018فيفري  14و 2016أكتو�ر  20امل��اوحة ب�ن 
ّ
 .2018مارس  28إ�� البلدّية إال

سبة لتصّرف سنة و 
ّ
أن بالن

ّ
، تواصل عدم تحقيق البلدّية ألّي مداخيل �عنوان 2016كما �ان الش

�اتيب العمرانّية رغم ما تّم الوقوف عليھ من مخالفات عديدة خالل املعاينة امليدانّية 
ّ
املخالفات لل�

 .ي طينة واملعزوال�ي شملت حيّ  2018نوفم��  29بتار�خ �� إطار املهمة الرقابية املجراة 

خاذ 
ّ
��ا من معاينة هذه املخالفات وات

ّ
و�عزى هذه الوضعّية إ�� افتقاد البلدّية �جهاز تنفيذي يمك

إلاجراءات الكفيلة بردعها نتيجة لغياب الّتنسيق بي��ا و��ن فرقة ا�حرس البلدي بصفاقس وهو ما 

ب عنھ كذلك عدم قدر��ا ع�� تنفيذ سوى قرار هدم واحد من جمل
ّ
خاذه سنة  39ة ترت

ّ
 2017قرار تّم ات

قرار إزالة وقرار طمس واحد تّم إصدارها خالل نفس  20باإلضافة إ�� عدم تنفيذ أي قرار من مجموع 

 .الّسنة

�اتيب العمرانّيةالا �لغت بقايا و 
ّ
� سنة  د.أ 2,877 ستخالص �عنوان املخالفات لل�

ّ
�عود  2017�� مو�

� سنة  ، و�� نفس2011و 2008و 2007للّسنوات 
ّ
إذ  2016قيمة البقايا ال�ي تّم الوقوف عل��ا �� مو�

خاذ أي إجراء من أجل استخالصها
ّ
بقايا استخالص مداخيل املخالفات لم يتضّمن كشف و . لم يتّم ات

�اتيب العمرانّية املضّمن بوثيقة إلاثبات عدد 
ّ
 31قائمة مفّصلة �� بقايا الاستخالص بتار�خ " 1لل�

عة للّتقادم ال�ي تّم تنصيصا ع�� ألاعمال القاط 2017قة با�حساب املا�� لسنة املرف" 2017د�سم�� 

  .القيام ��ا

III-  الرقابة ع�� النفقات 

  تحليل النفقات -أ

� سنة .م 5,977لنفقات البلدّية  بلغت ا�جملة العاّمة
ّ
م�ّجلة بذلك انخفاضا   2017د �� مو�
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د محّققة تطّورا .م 3,799إذ ارتفعت نفقات العنوان ألاّول إ��  2016مقارنة �سنة  %4,75بنسبة 

لتبلغ % 21,82مقارنة بنفس الّسنة فيما انخفضت نفقات العنوان الثا�ي بنسبة % 9ناهزت �سبتھ 

  .2017-2015خالل الف��ة  -%11,59وناهز املعّدل الّسنوي لتطّور نفقات امل��انّية . د.م 2,178

ل العمومي خالل  تر تطوّ و 
ّ
نفقات التصّرف املت�ّونة من نفقات الّتأج�� ووسائل املصا�ح والتدخ

سنوّ�ا مقابل انخفاض الاستثمارات املباشرة والّنفقات املسّددة % 10,55بمعدّل  2017-2015الف��ة 

كما ارتفعت  .سنوّ�ا% 342و% 27,62من الاعتمادات املحالة خالل نفس الف��ة بمعّدل بلغ ع�� الّتوا�� 

% 4,57نفقات �سديد أصل الّدين وفائدتھ خالل نفس الف��ة بمعّدل سنوي ناهزت �سبتھ تباعا 

ر سلبا ع�� الّتوازنات املالّية للبلدّية %. 19,6و
ّ
ومن شأن استمرار هذا املن�� �� نفقات امل��انّية أن يؤث

يات املواطن�ن باملنطقة وع�� تطو�ر ع�� املدى املتوّسط والبعيد بما يحّد من قدر��ا ع�� تلبية حاج

  .جودة ا�حياة ��ا

كما بلغت �سبة اس��الك % 15وفاقت الاعتمادات الّ��ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل��انّية بنسبة 

� سنة % 82,34جملة اعتمادات امل��انّية 
ّ
سبة للعنوان ألاّول % 93,57توّزعت ب�ن  2017�� مو�

ّ
بالن

ا�ي %66,43و
ّ
سبة للعنوان الث

ّ
ا�ي أساسا إ�� . بالن

ّ
ويعزى ضعف �سبة اس��الك اعتمادات العنوان الث

ي �سبة اس��الك الاعتمادات املحالة ال�ي لم تتجاوز 
ّ
 %.  6,48تد�

 نفقات العنوان ألاّول  -1

من نفقات العنوان % 44,04و من نفقات التصّرف% 55,5 بنسبةل�ن استأثرت نفقات التأج�� 

 أّ��ا تبقى أقألاوّ 
ّ
لت هذه الّنفقات %. 61البالغ  2016ّل من املعّدل الوط�ي لسنة ل إال

ّ
من % 42,6كما مث

ة سنة % 53,93موارد العنوان ألاّول و
ّ
اتّية لتبقى كذلك أقّل من املعّدالت الوطنّية امل�جل

ّ
من املوارد الذ

من تحو�الت الّدولة % 203ات الّتأج�� و�� املقابل ناهزت نفق%. 73,5و% 48والبالغة ع�� الّتوا��  2016

 %.138,1متجاوزة بذلك املعّدل الوط�ي البالغ 

توّزعت نفقات وسائل املصا�ح العمومّية ب�ن نفقات �سي�� املصا�ح العمومّية املحلّية بقيمة و 

لة سوّ�ة .م 266,296د ومصار�ف استغالل وصيانة الّتجه��ات العمومّية بقيمة .م 858,551
ّ
د ممث

من موارده لتتجاوز بذلك املعّدالت الوطنّية لكال % 28,64من جملة نفقات العنوان ألاول و 35,14%

ر�ن لسنة 
ّ

 %.23,5و% 29,9والبالغة ع�� الّتوا��  2016املؤش

و�عت�� نفقات اس��الك الكهر�اء والغاز والوقود و�عّهد وصيانة وسائل الّنقل أهم نفقات �سي�� 

ولم تقم البلدّية بتسديد املبالغ املتخلّدة %. 12,9و %22,8و %42,96الّتوا�� املصا�ح بنسبة ناهزت ع�� 

 .2017بذّم��ا خالل سنة 

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

% 44,41املعّدات أهّم مصار�ف استغالل وصيانة الّتجه��ات العمومّية بنسبة بلغت ع�� الّتوا�� 
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 . م��ا% 15,02و% 19,25و

ل العمومي بقيمة و 
ّ
لت نفقات التدخ

ّ
من % 5,52من نفقات العنوان ألاّول و% 6,78د .أ 216,981مث

ر�ن امل�ّجلة سنة 
ّ

ت الوطنّية لكال املؤش
ّ

والبالغة ع��  2016موارد نفس العنوان لتفوق بذلك املعدال

الت من %. 4,4و% 5,6الّتوا��  
ّ
د سنة .أ 216,981إ��  2015د سنة .أ 183,380وقد ارتفعت هذه التدخ

لت مصار�ف الوقاية ال�حّية . 2017-2015ل الف��ة خال% 8,78بمعّدل تطّور سنوي قدره  2017
ّ
وش�

الت لفائدة ا�جمعّيات الّر�اضّية ونفقات حمالت الّتطه�� واملحافظة ع�� البيئة أهّم م�ّونات 
ّ
والتدخ

 %. 4,61و% 9,22و% 34,45نفقات هذا القسم بنسب ناهزت ع�� الّتوا�� 

 و 
ّ
دة بذمة البلدية �� مو�

ّ
مقارنة % 189,86ارتفاعا بنسبة  2017� سنة شهدت ديون التصّرف املتخل

� سنة 
ّ
ركة التو�سّية % 52,65د ترجع .أ 15,554لتبلغ  2016بالديون امل�جلة �� مو�

ّ
م��ا لفائدة الش

ركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه و %45,32للكهر�اء والغاز و
ّ

لفائدة املستشفى % 2,51لفائدة الش

 . لفائدة مؤّسسة �حفّية خاّصة %0,6ا�جام�� ا�حبيب بورقيبة و

ركة  2018وقامت البلدّية خالل سنة 
ّ

دات الّراجعة لفائدة �ّل من الش
ّ
بخالص جميع املتخل

ركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه وتجاه املؤّسسة الّ�حفّية ا�خاّصة
ّ

 .التو�سّية للكهر�اء والغاز والش

دات تجاه املستشفى ا�جام�و 
ّ
� سنة  395,400� ا�حبيب بورقيبة بقيمة �رجع تراكم املتخل

ّ
د �� مو�

ر صدور قرارات �� الغرض عن ال�جنة الطبّية املركزّ�ة برئاسة ا�ح�ومة 2017
ّ
املنصوص عل��ا ، إ�� تأخ

ق بالّنظام ا�خاص  1995جوان  28املؤّرخ ��  1995لسنة  56من القانون عدد  4بالفصل 
ّ
املتعل

غل وألامراض املهنّية �� القطاع العموميللّتعو�ض عن ألاضرار ا�حاصلة �سب
ّ

 .ب حوادث الش

البالغ  2016أي أقّل من املعّدل الوط�ي لسنة  2017سنة  %9,65 8�لغت �سبة تداين البلدّيةو 

ل إجما�� ديون التصرف والاستثمار %. 17,6
ّ
من جملة املوارد الذاتية للبلدية وهو ما  %12,22كما مث

ھ �� املقابل لم تتجاوز �سبة الادخار ا�خام. داين مرتفعايجعل من مؤشر قدر��ا ع�� التّ 
ّ
 أن

ّ
و�سبة  9إال

مقابل معّدالت وطنية % 8,85و% 18,49امل�ّجلة �عنوان نفس الّسنة ع�� الّتوا��  10الاّدخار الّصا��

لضعف هامش وهو ما يفسر ضعف الاستثمار البلدي نتيجة % 15,5و% 21,4�� مستوى  2016لسنة 

ارتفاع كتلة الّنفقات الوجو�ّية املت�ّونة من نفقات ألاجور ونفقات فوائد إ�� جع أساسا التصرف الّرا

لت ع�� التوا�� 
ّ
 .2017من نفقاتھ سنة  %58,08من مقابيض العنوان ألاول و %47,34الدين وال�ي مث

و�فّسر عدم اس��الك البلدّية إلجما�ّ�  .%93,57لعنوان ألاول ا�لغت �سبة اس��الك اعتمادات و 

ل 
ّ
الاعتمادات املرصودة �عدم تجاوز �سب�ي اس��الك الاعتمادات املخصصة لوسائل املصا�ح وللّتدخ

                                                           
 .�سبة ديون التصّرف والاستثمار من موارد العنوان ألاّول  8
 .موارد العنوان ألاّول )/ نفقات العنوان ألاّول دون اعتبار النفقات املأذونة �عنوان الفوائض-موارد العنوان ألاّول ( 9

 .موارد العنوان ألاّول )/ديون الاستثمار-الاّدخار ا�خام( 10



14 
 

الاعتمادات املخصصة لبعض مصار�ف استغالل قد �ّجلت و %. 93,60و% 86,83العمومي ع�� الّتوا�� 

ل العمومي ولع) 02202الفصل (وصيانة التجه��ات العمومية 
ّ
 03302الفصول (دد من نفقات التدخ

التظاهرات  بالنسبة لنفقات املساهمة �� تنظيم% 31,7فواضال تراوحت �سب��ا ب�ن ) 03310و 03305و

وتد�� البلدية إ�� إح�ام  .بالنسبة لنفقات الاعتناء بحركة املرور وتنظيمها %100و الثقافية واملهرجانات

مادات عند إعداد امل��انية وتحو�ل الاعتمادات من الفقرات ال�ي �شهد تقدير حاجيا��ا من هذه الاعت

 .فواضل إ�� الفقرات ال�ي تتضّمن نقصا وذلك لضمان نجاعة التصرف ف��ا

 نفقات العنوان الثا�ي -2

ا�ي 
ّ
توّزعت ب�ن الاستثمارات املباشرة بقيمة  2017سنة  11د.م 1,605بلغت نفقات العنوان الث

والّنفقات املسّددة %) 12,01(د .أ 192,670ونفقات �سديد أصل الّدين بقيمة %) 86,56(د .م 1,389

 %).1,43(د .أ 22,969من الاعتمادات املحالة بقيمة 

لت الاستثمارات املباشرة 
ّ
ا�ي فإّن حجمها قد تراجع سنوّ�ا % 86,56ول�ن مث

ّ
من نفقات العنوان الث

و�� املقابل ورغم انخفاض نفقات التنمية املسّددة من . 2017-2015خالل الف��ة  %27,62بمعّدل 

 أّ��ا شهدت تطّورا ع�� امتداد  2016مقارنة �سنة % 68,44بنسبة  2017الاعتمادات املحالة سنة 
ّ
إال

، وإجماال تبقى �سب��ا من مجموع نفقات %342�سبتھ  بلغتبمعّدل سنوي  2017-2015الف��ة 

ا�ي ضعيفة إذ لم تتجاوز العنوان ا
ّ
� سنة % 1,43لث

ّ
 .2017�� مو�

تبّ�ن من خالل تحليل موارد العنوان الثا�ي أّن البلدّية تتمتع بقدرة ع�� تمو�ل استثمارا��ا املباشرة و 

من إجما�� الاستثمارات % 20,27% 166,06حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وديون الاستثمار ع�� الّتوا�� 

�مجة وهو ما يدّل ع�� قدرة البلدّية املف��ضة ع�� تمو�ل هذه الاستثمارات دون ال�جوء إ�� املباشرة امل�

 أّن  محدودّية ال��مجة والّتدب�� قد حالت دون ذلك
ّ
 . الاق��اض إال

تحتاج البلدّية إ�� تنمية قدر��ا ع�� الّتصّرف �� الاعتمادات املرصودة �عنوان الاستثمارات املباشرة و 

قة ��ا حيث لم تتجاوز �سبة النفقات املنجزة من جملة  وع�� تنفيذ
ّ
املشاريع الّتنموّ�ة املتعل

� سنة % 74,34الاستثمارات املباشرة امل��مجة  
ّ
 .2017�� مو�

ق ب��سيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة و�تنقيحها بالّز�ادة أو و 
ّ
افتقد تصّرف البلدّية فيما يتعل

ة والواقعّية
ّ
، من ذلك أّ��ا لم تقم بتخصيص أي اعتماد القتناء معّدات وتجه��ات ثم بالّنقصان للدق

د أي بنسبة إنجاز لم .أ 64,236د لم �س��لك منھ سوى .أ 215قامت �� ألاثناء ب��سيم اعتماد بقيمة 

� سنة % 29,88تتجاوز 
ّ
 . 2017�� مو�

�فيع فيھ �� ألاثناء إ��  د �عنوان مشاريع إلانارة ثّم .أ 9,757رّسمت البلدّية اعتمادا بقيمة و 
ّ
قامت بال�

                                                           
 .دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض  11
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 أن �سبة إلانجاز لم تتجاوز .أ 192,757
ّ
� سنة % 75,06د إال

ّ
 . 2017�� مو�

قتّم و 
ّ
د من .أ 22,969بنفقات التنمية املسّددة من الاعتمادات املحالة إنجاز نفقات بقيمة  فيما يتعل

 %.6,97د أي بنسبة .أ 329,467قيمة جملة اعتمادات مرّسمة ب

�بية البدنّية بقيمة أّما بخصوص 
ّ
فة بالّر�اضة وال�

ّ
بقايا الاعتمادات املحالة من قبل الوزارة امل�ل

كر  د.أ 293,806
ّ
للقيام بدراسات ��يئة  2013د م��ا تّم تحو�لها منذ سنة .أ 93,806أّن  فجدير بالذ

ّية وألاشغال امل�حقة ��ا للقيام بأشغال الهندسة املدن 2014د تّم تحو�لها منذ سنة .أ 200املالعب و

ھ لم يتّم اس��الك أي جزء م��ا خالل سن�ي 
ّ
 أن

ّ
قة بدورها ب��يئة املالعب، إال

ّ
 .2017و 2016املتعل

 الّرقابة ع�� إنجاز النفقات -ب

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

قت بنفقات العنوان ألاوّ 
ّ
ل والعنوان الثا�ي و�� �� أغل��ا مالحظات متواصلة مقارنة بتصّرف سن�ي �عل

 . ال�ي شمل��ا الّرقابة املالّية ملحكمة املحاسبات 2016و 2015

 نفقات العنوان ألاول  -1

�ود وتار�خ تحر�ر الفاتورة أو
ّ
 إسداء ا�خدمة، لوحظ طول املّدة الفاصلة ب�ن تار�خ إصدار طلب ال�

سبة لعشر نفقات وهو ما من شأنھ أن يحول دون تلبية  182يوما و 42حيث تراوحت ب�ن 
ّ
يوما بالن

زمت�ن
ّ
 . ا�حاجيات املراد �سديدها بالّسرعة والنجاعة الال

ق بتنظيم م�اتب  1971ماي  10املؤّرخ ��  19منشور الوز�ر ألاّول عدد قتضيات خالفا ملو 
ّ
واملتعل

ملراسالت شاب ��جيل الفاتورات الواردة ع�� مكتب الّضبط تأخ�� تراوح الّضبط املركزّ�ة ومسالك ا

وتد�� البلدّية إ�� العناية بت�جيل الفوات�� الواردة �� . بالنسبة �خمس حاالت يوما 48يوما و 30ب�ن 

إلاّبان وتفادي تركها دون تضم�ن تجّنبا للّتأخ�� �� خالص املزّودين وحفاظا ع�� مصداقّي��ا مع 

 . مل�ن معهااملتعا

ق بصرف الّنفقات  1986أكتو�ر  13خالفا ملقتضيات قرار وز�ر الّتخطيط واملالّية املؤّرخ �� و 
ّ
واملتعل

رة العاّمة عدد 
ّ
الّصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومية  48العمومّية إ�� مستحّق��ا واملذك

ق 1999ماي  17بتار�خ 
ّ
ة بالواجب املحمول ع�� املحاسب�ن حول صرف الّنفقات العمومّية املتعل

ية واملؤّسسات العمومّية �� أجل عشرة 
ّ
العمومّي�ن بصرف مستحّقات دائ�ي الّدولة وا�جماعات املحل

 19تراوح ب�ن  أّيام كحّد أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر بالّصرف، ُ�ّجل تأخ�� �� تأدية �عض الّنفقات

  .يوما بالنسبة لسّت حاالت 25يوما و

ق  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564ا ألح�ام الفصل ألاّول من ألامر عدد خالفو 
ّ
واملتعل

بضبط طرق خالص نفقات الّتصرف وال�ي أوجبت صرف الاعتمادات املرّسمة بم��انّية الّدولة 
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صاالت واس��الك املاء والكهر�اء والغاز والوقود وألادو�ة ع�� أ
ّ
ساس وا�جماعات املحلّية �عنوان الات

�ي يصدرها املزّودون املعنّيون �� مّدة ال تتجاوز 
ّ
، تجاوزت 12يوما من تار�خ استالم الفوات�� 45الفوات�� ال

البلدّية ألاجل املذ�ور �� �عض ا�حاالت وهو ما من شأنھ أن يمّس من مصداقيّ��ا �� عالق��ا مع 

 .خمس حاالتا بالنسبة �يوم 54ّيام وأ 4وتراوح عدد أّيام التأخ�� ب�ن . املتعامل�ن معها

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

ع�� غرار مقرّي بدون موجب لفائدة مصا�ح غ�� تا�عة لها  د.أ 4,725 مصار�ف اس��الك املاء بقيمة

 .معتمدية طينة ومركز ا�حرس الوط�ي بطينة

ھ قد تّم صرف مبالغ بدون موجب بقيمة  تبّ�ن من خالل الّتدقيقو 
ّ
�� فوات�� الكهر�اء والغاز أن

ركة الّتو�سية للكهر�اء والغاز �عنوان معلوم املساهمة لفائدة مؤّسسة إلاذاعة  339,666
ّ

د لفائدة الش

ف ع�� فوات�� خالص الّتنو�ر العمومي 
ّ
وذلك خالفا أوامر بالصرف  5بمقت�ىى والّتلفزة الّتو�سّية املوظ

ق بقانون املالّية  1979د�سم��  31املؤرخ ��  1979لسنة  66من القانون عدد  25ألح�ام الفصل 
ّ
املتعل

  .198013لتصّرف سنة 

بحّيي طينة  2018نوفم��  29بتار�خ  �� إطار املهمة الرقابية تبّ�ن من خالل املعاينة امليدانّية املجراةو 

ت إ�� حوزات خاّصة حيث قام عدد من املتساكن�ن ألاجوار واملعّز أّن أغلب ا�حدائق العمومّية قد تحّول

ملاء ات اس��الك ابتسييجها عشوائّيا واستغاللها لفائد��م ورغم ذلك ال تزال البلدّية تتعّهد بخالص نفق

بة ع��ا
ّ
زة بحديقة عمومّية بطر�ق قا�س �لم حد أمن ذلك أّن  .امل��ت

ّ
قد بلغ إجما�ّ�  9العّدادات املرك

 .2017د �عنوان سنة  3.999,600اس��الكھ 

إقليم صفاقس ا�جنو�ّية  14ووعيا م��ا ��ذا ��ذه إلاش�الّية قامت البلدّية ع�� مرحلت�ن بمراسلة

ركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه من أجل ف�خ عقود اش��اك وإزالة عدد 
ّ

زة  15للش
ّ
عّدادا مرك

عّدادا فقط تّمت  11بحدائق عمومّية ب�� طينة وتبّ�ن من خالل املعاينة امليدانّية املذ�ورة أعاله أّن 

 .إزال��ا فعلّيا

ولوحظ �� هذا . 2017د خالل سنة  107.221,550ئل النقل �لغت مصار�ف �عّهد وصيانة وساو 

من ذلك أّن نفقات صيانة الوسيلت�ن ذات ألارقام ا�خصوص ارتفاع ال�لفة الفردّية لصيانة �عض 

 .د.أ 10,2د و.أ 10,7قد بلغت ع�� الّتوا��  02-215204و 02-215202املنجمّية 

�ّود بالوقود منو 
ّ
قة بال�

ّ
د سنة .أ 186,816إ��  2015د سنة .أ 156,718 ارتفعت الّنفقات املتعل

                                                           
اس��الك املاء والكهر�اء والغاز لدى مكتب الّضبط لذلك تّم احتساب آلاجال انطالقا من تار�خ آخر أجل لم يتم ��جيل �عض فوات��  12

 .�خالص الفاتورةمحّدد 
لسنة  106من القانون عدد  61والفصل  1982د�سم��  31املؤرخ ��  1982لسنة  91من القانون عدد  117كما تّم تنقيحھ بالفصل   13

 .1986د�سم��  31املؤرخ ��  1986
 .2017جوان  01بتار�خ  1234ومراسلة عدد  2016فيفري  15بتار�خ  275مراسلة عدد  14
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ھ  %.12,4أي بمعّدل تطّور سنوي قدره  2017د سنة .أ 195,704ثّم إ��  2016
ّ
 أن

ّ
خالفا لقواعد إال

ق 2005 جانفي 19 �� املؤّرخ  6عدد  منشور الوز�ر ألاّول  حسن التصّرف وملقتضيات
ّ
 إح�ام بمز�د املتعل

ق املحروقات لم ونفقات إلادار�ة �� الّسيارات التصرف
ّ
ن الّداخلّية للّرقابة نظام إرساء �� البلدّية تتوف

ّ
 يمك

 بدفاتر املذ�ورة املعطيات مع مالءم��ا مدى ومن املقطوعة باملسافة مقارنة الوقود متا�عة اس��الك من

��ا تبّ�ن عدمكما . إلاّبان �� املشط الاس��الك أسباب ��خيص وتفادي العر�ات ��دف
ّ
 اس��الك متا�عة تول

��ا أخرى بما إ�� ف��ة من أصناف املعّدات حسب الوقود
ّ
 اس��ال�ا ألاك�� املعّدات ضبط من يمك

سب مقارنة للمحروقات
ّ
 مّما الالزمة إلاجراءات واتخاذ املصّنع�ن قبل من ��ا املصّرح بمثيال��ا و�الن

 .الوقود �� اس��الك أك�� الّتحكم ع�� �ساعدها

املتعلق بإعادة تنظيم  1993مارس  30املؤرخ ��  15منشور الوز�ر ألاول عدد وخالفا ملقتضيات 

��جيل السيارات والعر�ات التا�عة للدولة وا�جماعات املحلية واملؤّسسات العمومية ذات الّصبغة 

ور�ة يبّ�ن وجو�ا ع�� أّن إلاذن بمأمالذي ينّص إلادارّ�ة واملنشآت العمومّية وإح�ام مراقبة استعمالها 

�ي يتبعا��ا ونوع املهّمة وامل�ان املقصود وتار�خ الاستعمال 
ّ
رقم ��جيل السيارة وهوّ�ة الّسائق وإلادارة ال

تحديد مناسبات ب 4لم تقم البلدّية �� وعدد مرافقي الّسائق وهوّ���م ونوع حمولة الّسيارة أو العر�ة، 

  .الاكتفاء بالّتنصيص ع�� طبيع��ا إلادارّ�ةموضوع �عض املهّمات �ش�ل دقيق حيث تّم 

نت البلدّية  14خالفا ألح�ام الفصل و 
ّ
 104من الّنظام ألاسا�ىي العام ألعوان الوظيفة العمومّية مك

وم عمل فع�ّ� دون أن يصدر �� ية ا�حليب بحساب ل�� واحد عن �ّل عونا من حصص شهرّ�ة من مادّ 

كر ال ا�حصر  2017املسندة �عنوان شهر د�سم�� و�لغت كمّيات ا�حليب . شأ��ا أمر
ّ
ع�� سبيل الذ

 . د 2.469,600ل��ا بقيمة  2.205

. دّراجة نار�ة 16وقود عوان واملنتفعة بكمّيات شهرّ�ة من ال�لغ عدد الدّراجات املخّصصة لبعض ألا و 

ب اولوحظ �� هذا ا�خصوص أّن 
ّ
لقيام بتنّقالت طبيعة املهام املو�ولة لبعض ألاعوان وال�ي ال تتطل

جات نارّ�ة  ومن حصص وقود شهرّ�ة ع�� غرار سائق تمكي��م من دّراال ت�ّ�ر ومعاينات ميدانّية مثال، 

 .تراكتو�ال وعون مباشر با�حالة املدنّية

 2017العملة املباشر�ن فعلّيا ألعمال الّنظافة ورفع الفضالت خالل سنة  15تبّ�ن بمقارنة قائمةو 

من غ�� القائم�ن مباشرة بأعمال  عامال  12أّن البلدّية قد قامت بتمك�ن ببطاقات ألاجور لنفس الّسنة 

الّتطه�� ورفع الفضالت من املنحة البلدّية لرفع الفضالت املن�لّية ومن منحة ألاوساخ عوضا عن 

 4املؤّرخ ��  1980لسنة  876تمكي��م من منحة التصّرف والتنفيذ وذلك خالفا ألح�ام ألامر عدد 

ق بتخو�ل منحة ألاوساخ إ�� عملة الّتطه�� ورفع الفضالت املباشر�ن با�جماعات  1980جو�لية 
ّ
واملتعل

                                                           
 .2018نوفم��  13من قبل ال�اتب العام للبلدّية بتار�خ  ممضاة  15
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حقة
ّ
 18املؤّرخ ��  1990لسنة  1293وألامر عدد  16العمومّية املحلّية كما تّم تنقيحھ بالّنصوص الال

ق بإحداث املنحة البلدّية �حفظ ال�ّحة  1990أوت 
ّ
ورفع الفضالت املن�لّية كما تّم تنقيحھ املتعل

حقة
ّ
ل�ي تّم صرفها دون وجھ حّق �عنوان الفارق ب�ن اوُ�قّدر إجما�ّ� املبالغ . وإتمامھ بالّنصوص الال

املنحة البلدّية لرفع الفضالت املن�لّية ومنحة ألاوساخ من جهة ومنحة التصّرف والّتنفيذ من جهة 

 .د 5.762,400بمبلغ أخرى 

ا�ينفقا -2
ّ
 ت العنوان الث

ي هذه النسبة . %28,38�سبة  2017إنجاز ال��نامج الّسنوي لالستثمار لسنة تعّد يلم  
ّ
ويعود تد�

رقات إ�� تار�خ 
ّ
ر انطالق أشغال إنجاز مشروع �عبيد و�عص�� الط

ّ
وإ��  2018جانفي  08أساسا إ�� تأخ

ا�جماعات املحلّية بخصوص مشاريع عدم ا�حصول ع�� املوافقة الّ��ائّية لصندوق القروض ومساعدة 

 بتار�خ 
ّ
 .2017د�سم��  29تمديد وصيانة شبكة الّتنو�ر العمومي إال

د للّدراسات .أ 100(د .أ 300ال يزال مشروع دارسة وإنجاز ��يئة ملعب بلدي ب�لفة تقديرّ�ة �ساوي و 

ر وزا 2015والّراجعة برمجتھ إ�� سنة ) د لألشغال.أ 200و
ّ
ال نتيجة تأخ

ّ
باب والّر�اضة �� معط

ّ
رة الش

د إلتمام إنجاز .أ 243املصادقة ع�� الّدراسة التمهيدّية املفّصلة و�� رصد اعتمادات إضافّية بقيمة 

 .ال��نامج الوظيفي

شاب إبرام وإنجاز �عض الّصفقات واستشارات ألاثمان ال�ي انطلقت أشغالها أو تواصلت أو تّم و  

لبات العمومّية عدد م 2017ختمها ��ائّيا خالل سنة 
ّ
ن إلاخالالت حالت دون حسن تنفيذها وتلبية الط

قة ��ا
ّ
 .املتعل

رقات( 02/2017صفقة أشغال باإلجراءات املبّسطة عدد  -
ّ
مصادق ) أشغال �عبيد و�عص�� الط

  د.أ 420,492 بقيمة  2017د�سم��  26عل��ا بتار�خ 

ھ خالفا ألح�ام الفصل  2017د�سم��  26تبليغ الّصفقة بتار�خ  تّم 
ّ
 أن

ّ
م  76إال

ّ
من ألامر املنظ

يوما ابتداء من تار�خ التبليغ لم  20للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى تقديم الّضمان الّ��ائي �� أجل 

�ائي بقيمة يتوّل صاحب الّصفقة تقديم وثيقة ال��ام الكفيل بالّتضامن املعّوض للّضمان ال�ّ 

 بتار�خ  12.614,768
ّ
 .أي بتأخ�� بلغ يوما واحدا 2018جانفي  16د إال

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى إصدار ألامر  103خالفا ملقتضيات الفصل و  
ّ
من ألامر املنظ

بصرف املبالغ الّراجعة لصاحب الّصفقة �� أجل أقصاه ثالثون يوما من تار�خ معاينة ا�حّق �� 

ع�� ا�حساب أو بقّية ا�حساب شهد إصدار ألاوامر بصرف مستحّقات صاحب الّصفقة ألاقساط 

 .أّيام 07يوما و 37ع�� الّتوا��  تأخ��ا بلغ 2وعدد  1�عنوان  القسط�ن ع�� ا�حساب عدد 

                                                           
 .2014جانفي  28املؤّرخ ��  2014لسنة  891وألامر عدد  2006مارس  27املؤّرخ ��  2006لسنة  893ألامر عدد   16
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ا�ي من الّصفقة باإلجراءات املبّسطة عدد  -
ّ
املمّول ) اقتناء معّدات نظافة( 01/2016القسط الث

و���ي واملصادق عليھ بتار�خ من طرف املجمع 
ّ
 د.أ 60,600بقيمة  2017أوت  24الكيميائي الت

قت هذه الّصفقة باقتناء شاحنة ذات صندوق قالب 
ّ
د وتراكس .أ 128,260بقيمة ) 1قسط (�عل

. د بتمو�ل من املجمع الكيميائي الّتو��ىي.أ 64,236بقيمة ) 2قسط (صغ��ة ا�حجم مجّهزة بآلة كنس 

م البلدّية �� آجال إلابرام  8الفصل وخالفا ملقتضيات 
ّ
م للّصفقات العمومّية لم تتحك

ّ
من ألامر املنظ

لب العمومي فرغم إمضاء اتفاقّية الّتمو�ل منذ تار�خ 
ّ
�ل الذي يضمن سرعة ونجاعة تلبية الط

ّ
 23بالش

ة لم فإّن املصادقة ع�� الّصفق 2016أكتو�ر  22وإلاعالن عن طلب العروض منذ تار�خ  2016سبتم�� 

 بتار�خ 
ّ
 .2017أوت  24تتّم إال

 بتار�خ 
ّ
راءات لم تلتئم لتقييم العروض إال

ّ
 2016د�سم��  20و�ذكر �� هذا ا�خصوص أّن �جنة الش

نتيجة اش��اط  2016نوفم��  21يوما من تار�خ ا�عقاد �جنة فتح العروض املوافق ليوم  29أي �عد 

ل عنھ ألعمالها بمقت�ى
ّ
رف املمّول حضور ممث

ّ
ول�ن أسندت ال�جنة القسط . ى الاتفاقّية املذ�ورةالط

ا�ي إجراء معاينة ل��اكس من 
ّ
ألاّول لصاحب العرض الفائز، فإّ��ا اق��حت فيما يتّعلق بالقسط الث

نفس الّصنف وحاملة لنفس العالمة التجارّ�ة لتلك املق��حة من صاحب العرض ألافضل ببلدّية 

 
ّ
ل عن املجمع الكيميائي الّتو��ىياملروج من قبل �جنة مت�ّونة من ممث

ّ
ورغم ان��اء . ل�ن عن البلدّية وممث

مبدية رأ��ا باستكمال إجراءات الّصفقة فإّن �جنة  2017فيفري  06ال�جنة من أعمال املعاينة بتار�خ 

 بتار�خ 
ّ
ل املجمع كما لم تتّم  2017فيفري  27الّتقييم لم �ستأنف أعمالها إال

ّ
مراعاة الل��امات ممث

 بتار�خ امل
ّ
يوما من تار�خ اجتماعها  77أي �عد  2017مارس  07صادقة ع�� تقر�ر تقييم العروض إال

 .ألّول مّرة

 الّصفقة �امال إ�� مصا�ح املجمع الكيميائي التو��ىي بتار�خ و 
ّ

مارس  14رغم إحالة البلدّية مللف

الاعتمادات الالزمة بمقت�ىى مراسلة الستكمال إجراءات اقتناء املعّدات ثّم مطالب��ا بتحو�ل  2017

فإّن  886تحت عدد  2017أفر�ل  18صادرة إ�� الّرئيس املدير العام للمجمع الكيميائي الّتو��ىي بتار�خ 

ا�ي من شهر ماي 
ّ
 خالل الّنصف الث

ّ
 .2017هذه إلاحالة لم تتّم إال

� صاحب  2017أفر�ل  21نتيجة لطول إلاجراءات وانقضاء صلوحّية العروض �� تار�خ و 
ّ
تخ�

العرض الفائز بالقسط ألاّول عن عرضھ وتّم اعتبار طلب العروض غ�� مثمر فيما وافق صاحب العرض 

ا�ي ع�� تمديد صلوحّية عرضھ و�عو�ض ال��ام الكفيل بالّتضامن املقّدم من قبلھ 
ّ
الفائز بالقسط الث

ولم تتّم املصادقة ع�� . 2017جوان  9�عنوان الّضمان الوق�ي بمقت�ىى مراسلة صادرة عنھ بتار�خ 

 بتار�خ 
ّ
  2017أوت  24الّصفقة إال

ّ
رف املمّول بنتائج املنافسة وعرض امللف

ّ
الستيفاء إجراءات تبليغ الط

 .ع�� تأش��ة مراقب املصار�ف العمومّية

م �� آلا و 
ّ
 .شمل عملّية القبول الوق�ييجال ع�� مرحلة إلابرام بل تجاوزها للم يقتصر سوء التحك
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رف املمّول لتعي�ن  2017نوفم��  24ت عملّية التسليم خالل آلاجال التعاقدّية بتار�خ فل�ن تّم 
ّ
ودعوة الط

ل عنھ �حضور عملّية الاستالم الوق�ي املزمع إجراؤها بتار�خ 
ّ
فإّن هذه ألاخ��ة لم  2017نوفم��  29ممث

 بتار�خ 
ّ
 .2017د�سم��  27تتّم إال

نو�ر العمومي( 03/2017صفقة باإلجراءات املبّسطة عدد  -
ّ
) أشغال تمديد وصيانة شبكة الت

  د.أ 216,910 بقيمة 2018أفر�ل  18املصادق عل��ا بتار�خ 

م للّصفقات العمومّية لم تضبط البلدّية آجال إبرام  8خالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
من ألامر املنظ

لب العمومي فرغم الان��اء من تقييم العروض واق��اح  الّصفقة بصورة تضمن سرعة ونجاعة
ّ
الط

 ع��  2017نوفم��  15إسناد الّصفقة منذ تار�خ 
ّ
فإّن املصادقة عل��ا وتبليغها إ�� صاح��ا لم يتّم إال

 .يوما تباعا 161يوما و 154أي �عد انقضاء  2018أفر�ل  25و 18الّتوا�� بتار�خ 

ھ بالّرغم من انقضاء أجل صلوحّية العروض بتار�خ جدير باملالحظة �� ذات الّسياق أو 
ّ
مارس  02ن

فإّن إعالم ) 2017نوفم��  02يوما من التار�خ ألاق�ىى املحّدد لقبول العروض املوافق ليوم  120( 2018

 بتار�خ 
ّ
 39أي �عد انقضاء  2018أفر�ل  10صاحب العرض ألافضل بفوزه �عقد الّصفقة لم يتّم إال

و�ان بإم�ان صاحب الّصفقة أن يتمّسك بانقضاء أجل . حّية العرض املقّدميوما من انقضاء صلو 

ب عن ذلك من إعالن لطلب العروض غ�� مثمر وإعادة إشهاره وتفعيل 
ّ
صلوحّية العروض بما سي��ت

 .املنافسة �� شأنھ للمّرة الثانية فضال عن خطر ارتفاع ألاسعار �� ألاثناء

يوما من تار�خ إلاذن إلاداري  180( 2018أكتو�ر  28قة بتار�خ رغم ان��اء ألاجل الّتعاقدي للّصفو 

علما  2018د�سم��  04فإّن ألاشغال لم تنتھ إ�� تار�خ ) 2018ماي  02بانطالق ألاشغال املوافق ليوم 

% 17,43د أي ما �سبتھ  37.802,088وأّن  قيمة ألاقساط ع�� ا�حساب ال�ي تّم خالصها لم تتجاوز 

ستنادا إ�� كشوفات ا�خالص املستخرجة من منظومة أدب وهو ما حدا بالبلدّية إ�� من مبلغ الّصفقة ا

ھ ع�� الال��ام باألجل الّتعاقدي ثّم إصدار تنبيھ  2018أكتو�ر  09مراسلتھ �� مرحلة أو�� بتار�خ 
ّ
�حث

 أّن املالحظ �� هذا ا�خصوص أّن الّتنبيھ املذ�ور، خالفا ملقت. 2018نوفم��  09بتار�خ 
ّ
ضيات الفصل إال

روط إلادارّ�ة ا�خاصة، لم يحّدد أجال ال يقّل عن  32
ّ

أّيام ابتداء من تار�خ تبليغھ  10من كّراس الش

خاذ أي إجراء آخر أو 
ّ
للمقاول لإليفاء بال��اماتھ والذي بانقضائھ يمكن للبلدّية ف�خ الّصفقة دون ات

� إنجازها ع�� حساب صاحب الّصفقة حيث تّم الا
ّ
كتفاء بالتنبيھ ع�� املقاول بضرورة ت�ليف من يتو�

 �عد 
ّ
إتمام ألاشغال �� أقرب آلاجال وهو ما قد يحول دون استكمال إجراءات الف�خ عند الاقتضاء إال

 .إصدار تنبيھ آخر �� الغرض

مصادق  )صيانة طرقات بمنطقة بلدّية طينة( 02/2015صفقة أشغال باإلجراءات املبّسطة عدد  -

 2017فيفري  24ومختومة بتار�خ  د.أ 229,894 بقيمة  2015سبتم��  11عل��ا بتار�خ 

ق  2014مارس  13املؤّرخ ��  2014لسنة  1039من ألامر عدد  51خالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
واملتعل
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ماي  11املؤّرخ ��  2018لسنة  416بتنظيم الّصفقات العمومّية كما تّم تنقيحھ وإتمامھ باألمر عدد 

، الذي أوجب �شر الّدعوة إ�� املنافسة قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض وملقتضيات 2018

راء �� إطار صفقة بإجراءات مبّسطة ا�خاص بالبلدّية والذي حّدد ألاجل ألاد�ى لنشر الّدعوة 
ّ

دليل الش

سبة لصفقات ألاشغال ال�ي تقّل قيم��ا الت
ّ
د، تّم .أ 450قديرّ�ة عن إ�� املنافسة �عشر�ن يوما بالن

إلاعالن عن الّصفقة بإحدى ا�جرائد اليومّية و�موقع الواب ا�خاص بالّصفقات العمومّية للهيئة العليا 

لب العمومي ع�� الّتوا�� بتار��� 
ّ
يوما قبل الّتار�خ ألاق�ىى  16يوما و 19أي  2018جو�لية  27و 24للط

لت�ّجل بذلك البلدّية تأخ��ا �� إلاعالن عن  2015 أوت 12املحّدد لقبول العروض املوافق لتار�خ 

 .أّيام 04املنافسة بلغ ع�� الّتوا�� يوما واحدا و

م للّصفقات العمومّية لم 6فصل وخالفا لل
ّ
جوء إ�� املنافسة  يتّم تفعيل  من ألامر املنظ

ّ
مبدأ ال�

�ل ال�ا�� 
ّ

لب العمومي �� هذا ا�خصوص بالش
ّ
والت فقط ��حب ��خ حيث قامت ثالث مقالتلبية الط

راءات 
ّ

 طلب العروض قّدمت واحدة م��ا فقط عرضا �� الغرض حظي بموافقة �جنة الش
ّ

من ملف

استنادا إ�� تقر�ر حول مقبولّية ألاسعار حيث جاء العرض املا�� املقّدم أقّل من تقديرات إلادارة ومن 

جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات بتار�خ 
ّ
 . 2015أفر�ل  02�لفة مشروع مماثل صادقت عليھ ال�

 2شهد إصدار ألامر بصرف مستحّقات صاحب الّصفقة �عنوان  القسط ع�� ا�حساب عدد و 

ويعزى هذا التأخ�� إ�� عدم موافاة صاحب الّصفقة البلدّية . مايو  29د تأخ��ا بلغ  119.860,211بقيمة 

 بتار�خ 
ّ
 .2016فر�ل أ 05بال��ام الكفيل بالّتضامن املعّوض ل�حجز �عنوان الّضمان إال

 13مصادق عل��ا بتار�خ ) أشغال �عص�� طرقات بمنطقة بلدّية طينة( 01/2015صفقة عدد  -

 2017فيفري  09ومختومة بتار�خ  د.أ 594,342 بقيمة  2015أفر�ل 

لم تحسن البلدّية تقدير ألاجل الّتعاقدي املستوجب لتنفيذ الّصفقة حيث حّددت آجال التنفيذ 

روط إلادارّ�ة ا�خاّصة فيما لم �ستغرق املقاول سوى  20بمائة يوم وفقا للفصل 
ّ

 28من كّراس الش

ن من إنجاز ألاشغال خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن  
ّ
جوان  29و 02يوما لإليفاء بال��اماتھ الّتعاقدّية إذ تمك

2015. 

لب العمومي موضوع هذه الّصفقة محدودا حيث لم تقم  يعت�� تفعيلو 
ّ
املنافسة من أجل تلبية الط

ف الّصفقة قّدمت اثنتان م��ا عروضا �� الغرض
ّ
 .سوى ثالث مقاوالت ��حب مل

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى إصدار ألامر  103خالفا ملقتضيات الفصل و 
ّ
من ألامر املنظ

الّصفقة �� أجل أقصاه ثالثون يوما من تار�خ معاينة ا�حّق �� بصرف املبالغ الّراجعة لصاحب 

ألاقساط ع�� ا�حساب أو بقّية ا�حساب شهد إصدار ألامر بصرف مستحّقات صاحب الّصفقة �عنوان  

  .أّيام 07د تأخ��ا بلغ  134.135,556بقيمة  2القسط ع�� ا�حساب عدد 
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ا�ي مصادق عل��ا بتار�خ صفقة أشغال �عبيد و��يئة طرقات بمنطقة بلدّية طين -
ّ
 03ة القسط الث

 2017جوان  15ومختومة بتار�خ  د.أ 710,702 بقيمة  2015جانفي 

يوما فإّن أشغال هذه الّصفقة قد تّم  150ل�ن تّم التقّيد باألجل الّتعاقدي إلنجاز ألاشغال البالغ 

سبق ب�ن مختلف ألاطراف إلاذن بإيقافها ثّم استئنافها �� ثالث مناسبات �سبب غياب الّتنسيق امل

ركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه 
ّ

لة أساسا �� البلدّية والش
ّ
لة ذات العالقة باملشروع واملتمث

ّ
املتدخ

فت و�لغ عدد ألاّيام ال .والدّيوان الوط�ي للّتطه�� باإلضافة إ�� املواطن�ن القاطن�ن بحوزة املشروع
ّ
�ي توق

ر مصا�ح الّديوان الوط�ي للّتطه�� �� إنجاز أشغال يوما وذلك ألس 201ف��ا ألاشغال 
ّ
باب عّدة م��ا تأخ

راب 
ّ

بكة العمومّية للّتطه�� بمنطقة املشروع وإتمام عملّيات الّر�ط �شبكة املاء الّصا�ح للش
ّ

تمديد الش

ل شديدة الانخفاض وارتباط �ع
ّ
املناطق ألاخرى  ضوتصر�ف املياه الّراكدة �عدد من مناطق التدخ

ر�ق الوطنّية رقم 
ّ
وال�ي �ستوجب  1بأشغال مشروع تحس�ن الّسالمة املرورّ�ة وإعادة �عبيد الط

 .بصفاقسوإلاس�ان  التنسيق مع مصا�ح إلادارة ا�جهوّ�ة للّتجه��

ب عن الّصعو�ات ال�ي شابت إنجاز الّصفقة نتيجة لغياب الّتنسيق املسبق ب�ن مختلف و 
ّ
ترت

ل�ن 
ّ
ل من املتدخ

ّ
ن لعدد من إلاش�الّيات العملّية والتقنّية �� إلاّبان �غي�� �� أماكن التدخ

ّ
ولعدم الّتفط

أن�ج إ�� أن�ج أخرى و�� طبيعة ألاشغال من أشغال ��يئة فقط إ�� أشغال �عبيد و��يئة و�� تقنيات 

ع�� أنظار �جنة وأساليب إلانجاز والّتنفيذ دون القيام بإعداد مالحق صفقة �� الغرض �عرض مسبقا 

م للّصفقات العمومّية 87و 85الّصفقات املختّصة وذلك خالفا ألح�ام الفصل�ن 
ّ
 . من ألامر املنظ

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى إصدار ألامر  103خالفا ملقتضيات الفصل و 
ّ
من ألامر املنظ

�خ معاينة ا�حّق �� بصرف املبالغ الّراجعة لصاحب الّصفقة �� أجل أقصاه ثالثون يوما من تار 

ألاقساط ع�� ا�حساب أو بقّية ا�حساب شهد إصدار ألاوامر بصرف مستحّقات صاحب الّصفقة 

 .أّيام 09يوما و 68�ا بلغ ع�� الّتوا�� تأخ� 5وعدد  2�عنوان  القسط�ن ع�� ا�حساب عدد 

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى أن يتّم �� شأن  104خالفا ملقتضيات الفصل و 
ّ
من ألامر املنظ

يوما ابتداء من  90�ّل صفقة ختم ��ائّي �عرض ع�� �جنة مراقبة الّصفقات ذات الّنظر �� أجل أقصاه 

 ا�ختم
ّ

لبات موضوع الّصفقة، قامت البلدّية بإحالة ملف
ّ
الّ��ائي ع�� أنظار  تار�خ القبول الّ��ائي للط

يوما �عد تار�خ القبول الّ��ائي لألشغال  115أي  2017جوان  8ال�جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات بتار�خ 

 .يوما 25م�ّجلة بذلك تأخ��ا بلغ  2017فيفري  13املوافق ليوم 

 30صفقة أشغال �عبيد و��يئة طرقات بمنطقة بلدّية طينة القسط ألاّول مصادق عل��ا بتار�خ  -

 2017أفر�ل  13ومختومة بتار�خ  د.أ 366,247 بقيمة  2014م�� د�س

ھ خالفا ألح�ام الفصل  2014د�سم��  30تّم تبليغ الّصفقة بتار�خ 
ّ
 أن

ّ
م  76إال

ّ
من ألامر املنظ

يوما ابتداء من تار�خ التبليغ لم  20للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى تقديم الّضمان الّ��ائي �� أجل 
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الّصفقة تقديم وثيقة ال��ام الكفيل بالّتضامن املعّوض للّضمان الّ��ائي بقيمة يتوّل صاحب 

 بتار�خ  10.987,405
ّ
 .يوما 32أي بتأخ�� بلغ  2015فيفري  20د إال

م البلدّية �� آجال تنفيذ هذه الّصفقة حيث شهد إصدار إلاذن إلاداري ببدء ألاشغال و 
ّ
لم تتحك

فرغم أّن املصادقة ع�� . يوما 120أّن ألاجل الّتعاقدي لإلنجاز �ساوي يوما علما و  193تأخ��ا كب��ا بلغ 

 بتار�خ  2014د�سم��  30الّصفقة وتبليغها إ�� صاح��ا قد تّم بتار�خ 
ّ
ھ لم يتّم إلاذن ببدء ألاشغال إال

ّ
فإن

ب عنھ مطالبة صاحب الّصفقة با�حصول . 2015جو�لية  11
ّ
وقد �ان من شأن هذا التأخ�� أن ت��ت

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

وترجع  .للّصفقات العمومّية أو مطالبتھ بف�خها نظرا الرتفاع ألاسعار �� ألاثناء أو لغ��ها من ألاسباب

وط�ي للّتطه�� حّ�ى ال تتضارب أسباب هذا التأخ�� أساسا إ�� عدم التنسيق �ش�ل �ا�� مع الّديوان ال

الت الهي�ل�ن
ّ
 . تدخ

 10البلدّية إ�� إبرام م�حق صفقة تّمت املصادقة عليھ بتار�خ  ّت اضطر ونتيجة للتأخ�� ا�حاصل 

ل بتأجيل �عبيد  2015سبتم�� 
ّ
كذلك أخرى و و�عو�ضها ب �عضهاتّم بمقتضاه �غي�� أماكن التدخ

� ألن�ج سبق برمجة �عبي
ّ
وتد�� البلدّية إ�� إح�ام ال��مجة والّتنسيق مع  .دها جزئّيابالّتعبيد الك�

ل�ن العمومي�ن من أجل ضمان حسن تنفيذ مشاريعها
ّ
 .مختلف املتدخ

م للّصفقات العمومّية الذي اقت�ىى إصدار ألامر  103خالفا ملقتضيات الفصل و 
ّ
من ألامر املنظ

ن يوما من تار�خ معاينة ا�حّق �� بصرف املبالغ الّراجعة لصاحب الّصفقة �� أجل أقصاه ثالثو 

ألاقساط ع�� ا�حساب أو بقّية ا�حساب شهد إصدار ألاوامر بصرف مستحّقات صاحب الّصفقة 

 .أّيام 09يوما و 68ع�� الّتوا��  تأخ��ا بلغ 5وعدد  2�عنوان  القسط�ن ع�� ا�حساب عدد 

قة بأشغال الكنس وتقليع ألاعش 01/2017استشارة أثمان عدد  -
ّ
فيلّية لسنة املتعل

ّ
 2017اب الط

  د.أ 36 بقيمة

افتقر ضبط ا�حاجيات املراد �سديدها واملنصوص عل��ا بالفصل ألاّول من عقد الاستشارة 

ھ تّم الّتنصيص ع�� أّن موضوع  2017فيفري  09املصادق عليھ بتار�خ 
ّ
ة ال�افية من ذلك أن

ّ
للدق

 
ّ

الت تكميلّية �� مجال الّتنظيف ملز�د العناية بنظافة ألان�ج والش
ّ
وارع الاستشارة هو القيام بتدخ

فيلّية وألاتر�ة دون 
ّ
ا�ع ا�جما�� املطلوب عن طر�ق عملّيات الكنس وإزالة ألاعشاب الط

ّ
وإعطا��ا الط

الت وهو ما يحول دون إح�ام متا�ع��ا
ّ
وارع وألاحياء املعنّية ��ذه الّتدخ

ّ
 .بيان ألان�ج والش

ألاشغال املراد إنجازها  لم ُيتبّ�ن من ملف الاستشارة املعيار الذي اعتمدتھ البلدّية لضبط كمّيةو 

ي �� الّسنة، أي بمعّدل  600طول بـ
ّ
وارع  50�لم خط

ّ
هر، كأن تقوم بتقدير لطول ألان�ج والش

ّ
�لم �� الش

 .املراد العناية بنظاف��ا
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من عقد الاستشارة لم تقم البلدّية بإعداد بطاقات متا�عة يومّية ملدى  6خالفا ملقتضيات الفصل و 

رو 
ّ

كما لم . ط التعاقدّية لتنفيذ ا�خدمات املّتفق عل��ا وفقا لنموذج �عّد للغرضاح��ام املقاول للش

تتوّل البلدّية تنظيم ز�ارات ميدانّية بحضور صاحب املقاولة ملراقبة ظروف إنجاز ا�خدمات يتّم تدو���ا 

. لة �شأ��ا�� كّراس للمتا�عة واملراقبة تتضّمن خصوصا تار�خ إجراء املعاينة وم�ا��ا واملالحظات امل�ّج 

د الفع�� من اح��ام مبدأ العمل املنجز املنصوص عليھ 
ّ
ومن شأن هذه إلاخالالت أن تحول دون التأك

ة املحاسبة العمومّية 41بالفصل 
ّ
 .من مجل

قة بأشغال جمع  2017سبتم��  15املصادق عل��ا بتار�خ  32/2017استشارة أثمان عدد  -
ّ
واملتعل

  د.أ 27,375 بقيمة 03عدد  ورفع الفضالت املن�لّية باملنطقة

افتقد تقييم العروض املقبولة للموضوعّية ال�افية كما لم �عتمد ع�� تقر�ر حول مقبولّية ألاسعار 

ومعّدل العروض املالّية املقّدمة  د.أ 40,020 خاّصة للفارق امل�حوظ ب�ن تقديرات إلادارة البالغةبالّنظر 

د من جهة أخرى، أي  25.732,500د من جهة والعرض الفائز باالستشارة بقيمة  40.745,646البالغ 

و�ان ع�� البلدّية %. 36,8د بنسبة  15.013,146و% 35,7د بنسبة  14.287,500بفارق بلغ ع�� الّتوا�� 

اعتبار العرض املقّدم من قبل صاحب الاستشارة غ�� واق�� وال �ستجيب لألسعار املتداولة �� امليدان 

 .واستبعاده من املنافسة

و�� تأكيد لعدم واقعّية العرض املا�� املقّدم من قبلھ، ورغم أّن الاستشارة م��مة ملّدة سنة قابلة 

 46أي �عد  2017نوفم��  17للّتجديد لسنت�ن، تقّدم صاحب العرض الفائز بطلب لف�خ العقد بتار�خ 

إعالمھ بقبول �جنة  2017د�سم��  21بتار�خ  وتّم ). 2017أكتو�ر  02(يوما من تار�خ انطالق ألاشغال 

 �عد إعادة إلاعالن عن الاستشارة و�عي�ن مقاول آخر 
ّ
 يفّعل قرار الف�خ إال

ّ
راءات لطلبھ شر�طة أال

ّ
الش

ھ
ّ
ال�ي تّم  03/2018املصادقة ع�� عقد الاستشارة عدد  2018جانفي  25وتّم بتار�خ  .ليحّل محل

د عن معّدل  13.150,254د أي بفارق  53.895,900قاول آخر بقيمة بمقتضاها إسناد إنجاز ألاشغال مل

ل عبئا مالّيا إضافّيا أثقل �اهل م��انّية  32/2017العروض املقّدمة �� إطار استشارة ألاثمان عدد 
ّ
ش�

 .البلدّية

IV- خالصة الرقابة 

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

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

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

 .البيانات املضمنة بھصدقية 

 

 


