تقرير الرقابة املالية ع ى بلدية املحرس
لتصرف سنة 2018
ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

أحدثت بلدية املحرس بمقت ٔالامر املؤرخ ي  22فيفري  1921وتبلغ مساح ا  2.500هك ويبلغ عدد
سكا ا  34.257نسمة حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة  .2014وبلغت نسب الربط باملاء
الصالح للشراب والتنوير العمومي والتطه ﺮ ا تباعا  %98و %98و .%25ويتو ى تسي ﺮ البلدية مجلس
قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 128
بلدي منتخب حسب النتائج املصرح ا بمقت
لسنة  2018املؤرخ ي  17ماي  2018والذي تم تنصيبه بتاريخ  25جوان .2018
القرار
وبلغت نسبة التأط ﺮ ببلدية املحرس  %18,50ويضبط قانون إطار البلدية الصادر بمقت
البلدي عدد  76لسنة ّ 2017
املؤرخ ي  22ماي  2017الخطط بالبلدية ال سجلت شغور  67خطة
ّ
من مجموع  121خطة.
وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة
املحلية بالنظر ي إعداد الحساب املا ي و ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  2018والتحقق من مدى
ّ
وشرعية تأدية نفقا ا.
قدر ا ع ى تعبئة املوارد املتاحة لها
وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة املحكمة فضال
عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية 1ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى
مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص ا.
وأفضت املهمة الرقابية إ ى الوقوف ع ى جملة من النقائص تعلقت خاصة بتحصيل املوارد وبانجاز
النفقات و ي مجاالت تتطلب حرصا كافيا من البلدية لتحس ن تعبئة مواردها والتحكم ٔالافضل ي
نفقا ا.

 - Iإجراءات إعداد امل انية وختمها وتقديم الحساب املا ي لسنة 2018

طبقا للفصل  13جديد من القانون عدد  35لسنة  1975املؤرخ ي  14ماي  1975املتعلق بالقانون
ٔالاساﺳ مل انية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة تم الاق ﺮاع ع ى مشروع
م انية بلدية املحرس لسنة  2018من قبل أعضاء النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية الثالثة
لسنة  2017املنعقدة بتاريخ  27جويلية  .2017وتمت إحالة مشروع امل انية ع ى مصادقة سلطة
ٕالاشراف )وا ي صفاقس( بتاريخ  28جويلية  2017ال صادقت عليه بتاريخ  11ديسم ﺮ  2017بما قدرﻩ
 2,490م.د.
وطبقا للفصل  34من القانون عدد  35لسنة  1975تم ختم امل انية بمقت القرار عدد  49املؤرخ ي
 27ماي  2018واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  10سبتم ﺮ .2019
ّ
وتم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  31ديسم ﺮ  2018طبقا للفصل الثاني من القانون عدد
ّ
مجلة املحاسبة العمومية .كما قام ٓالامر ّ
بالصرف
 35لسنة  1975املذكور أعالﻩ وللفصل  281من
ّ
لسجالته ي نفس التاريخّ .
وتم عرض
بتوقيف حساباته وبتأش ﺮ الحساب إشهادا منه بمطابقته
ّ
ّ
البلدية وأمالكها.
 1تعلق الاستبيان بموارد
1

الحساب املا ي ع ى مداوالت املجلس ي دورته العادية الثانية لسنة  2019املنعقدة ي  25ماي .2019
ّ
وطبقا للفصل  24من القانون عدد  8لسنة ّ 1968
املؤرخ ي  8مارس  1968املتعلق بتنظيم دائرة
ّ
تم إتمامه وتنقيحه ّ
املحاسبات كما ّ
بالنصوص الالحقة والفصل  11من ٔالامر عدد  218لسنة 1971
ّ
املؤرخ ي  29ماي ّ 21971
تم إيداع الحساب املا ي لدى كتابة محكمة املحاسبات بتاريخ  26جويلية
ّ
املحدد بنحو  5أيام.
 2018أي قبل انقضاء ٔالاجل

 – IIالرقابة ع ى املوارد

أ -تحليل املوارد
بلغ إجما ي مقابيض موارد البلدية  3,711م.د ي سنة  2018من مجموع تثقيالت بقيمة  5,125م.د أي
ما نسبته  .%72,41وتوزعت هذﻩ املقابيض ب ن مقابيض العنوان ٔالاول بمبلغ  2,596م.د بنسبة
 %69,95ومقابيض العنوان الثاني بقيمة  1,115م.د بنسبة .%30,05
وارتفعت موارد امل انية من  2,586م.د سنة  2017إ ى  3,711م.د سنة  2018أي بنسبة تطور بلغت
 .%43,5وبلغ معدل النمو السنوي ملقابيض امل انية للف ﺮة  2018-2016نسبة  .%22,17ويعود ذلك إ ى
ارتفاع مختلف أجزاء امل انية من املداخيل جبائية وغ ﺮ جبائية واملوارد الخاصة والاق ﺮاض.
 -1موارد العنوان ٔالاول
سجلت مداخيل العنوان ّ
ٔالاول لسنة  2018والبالغة  2,596م.د ارتفاعا بنسبة  %42,56بعد أن كانت
ي حدود  1,821م.د سنة  2017ويعود ذلك إ ى تطور املداخيل الجبائية الاعتيادية واملداخيل غ ﺮ
الجبائية الاعتيادية ب ن سن  2017و 2018ع ى التوا ي بنسب  %73,11و.%19,24
ويرجع ارتفاع مقابيض املعاليم ع ى العقارات ؤالانشطة ب ن سن  2017و 2018أساسا إ ى تطور
مقابيض املعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية بقيمة  154,338أ.د
وتطور املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب ن الجماعات املحلية بقيمة  104,092أ.د و ي املقابل
تراجعت مقابيض املعلوم ع ى ال ل من  37,515أ.د إ ى  26,903أ.د أي بنسبة سلبية بلغت .%28,29
وتطورت املداخيل املالية الاعتيادية ب ن سن  2017و 2018بقيمة  179,641أ.د وبنسبة %19,42
ويتأتى أساسا من مداخيل املناب من املال املش ﺮك وموارد منقولة من فوائض العنوان ٔالاول ومنح
ومساهمات مخصصة للتسي ﺮ.
 -2موارد العنوان الثاني
سجلت موارد العنوان الثاني والبالغة  1,115م.د ارتفاعا ي سنة  2018بنسبة  %45,56مقارنة بسنة
 2017ال بلغت خاللها  766أ.د .وتكونت هذﻩ املوارد أساسا من املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية
بقيمة  778أ.د ) (%69,79ومن موارد الاق ﺮاض بقيمة  259أ.د ).(%23,28
وتمثل منح التجه والبالغة  366,046أ.د لسنة  2018نسبة  %32,83من جملة موارد العنوان الثاني
ّ
 2املتعلق بس ﺮ دائرة املحاسبات.
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وتتأتى هذﻩ املنح أساسا من املنح املسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بقيمة
 295,727أ.د أي بنسبة .%80,79
بّ .
الرقابة ع ى تحصيل املوارد
ّ
 (1تقييم ٕالانجازات مقارنة بالتقديرات
ّ
املحققة ملقابيض العنوان ّ
ٔالاول والبالغة 2,596
حطت البلدية ي تقديرا ا حيث تجاوزت ٕالانجازات
م.د التقديرات ّ
املرسمة بامل ّ
انية البالغة  2,011م.د .وتفاوتت نسب إنجاز جزئي العنوان ٔالاول حيث
بلغت  %146بالنسبة إ ى املداخيل الجبائية الاعتيادية و %114بالنسبة إ ى املداخيل غ ﺮ الجبائية
الاعتيادية.
 (2إعداد جداول التحصيل وتثقيلها
ّ
املحلية اللذان ينصان ع ى ضرورة إنجاز ّ
ّ
عمليات
خالفا ألحكام الفصل ن ٔالا ّول و 30من مجلة الجباية
كل سنة ،تب ّ ن أن تثقيل جدو ي تحصيل املعلوم ع ى العقارات ّ
غرة جانفي من ّ
التثقيل بتاريخ ّ
املبنية
واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ ّ
املبنية لسنة  2018قد شابه تأخ ﺮ ع ى التوا ي بمدة  25يوما و  33يوما.
وتب ن عدم إدراج  9عقارات ضمن جدو ي تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى ٔالارا
غ ﺮ املبنية أسندت ي شأ ا رخص بناء من عينة ضمت  48رخصة بناء لسنة .2016
والبلدية مطالبة بالتثبت من إدراج العقارات ال تحصل أصحا ا ع ى رخص البناء بجدول املعلوم
ع ى العقارات املبنية أو جدول املعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية وببذل الحرص الكا ي لتحقيق شمولية
الجدول ن.
 (3استخالص املعاليم ع ى العقارات ؤالانشطة
ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها ع ى مستوى العنوان ٔالاول إ ى  4,010م.د ي سنة  2018ولم
تتمكن البلدية من استخالص سوى  2,596م.د ليبلغ بقايا الاستخالص  1,414م.د والذي تطور بنسبة
 %9,36مقارنة بسنة  1,293) 2017م.د(.
وتتأتى بقايا الاستخالص لسنة  2018أساسا من املعاليم ع ى العقارات ؤالانشطة بمبلغ  1,151م.د
وبنسبة  %81من إجما ي بقايا الاستخالص وال سجلت تطورا بنسبة  %14,09مقارنة بسنة .2017
وتمثل بقايا استخالص املعلوم ع ى العقارات املبنية أهم مكون من مكونات بقايا استخالص املعاليم
ع ى العقارات ؤالانشطة بنسبة  %74,56لسنة  .2018وتطورت هذﻩ البقايا لتبلغ  858,386أ.د ي مو ى
سنة  2018مقابل  746,842أ.د ي مو ى سنة .2017
ولم تقم القباضة املالية بأي إجراء أو عمل تتبع ي سنة  2018بخصوص املعلوم ع ى العقارات املبنية
غ ﺮ املبنية رغم ارتفاع عدد الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع ى
واملعلوم ع ى ٔالارا
العقارات املبنية والبالغة  5274فصال .علما وأن القباضة البلدية قامت سنة  2017بتبليغ  24عمل
وإجراء تتبع.
ورغم أهمية املعرف الجبائي ي متابعة استخالص املعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
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التجارية أو املهنية ال يتضمن هذا الجدول ع ى معرفات الجبائية.
ورغم ترك منظومة "التصرف ي موارد امل انية" الخاصة باستخالص املعاليم البلدية لدى كل من
البلدية والقباضة املالية منذ بداية سنة  2015فإن هذﻩ ٔالاخ ﺮة لم تقم باستعمالها حيث واصلت
استعمال جذاذات يدوية ملتابعة استخالص الفصول املثقلة بجداول التحصيل وهو ما من شأنه أن
يحد من عملية متابعة عملية الاستخالص بالنظر إ ى عدد الفصول املثقلة والبالغة  8766فصال.
 (4معلوم ٕالاشهار
ارتفع معلوم ٕالاشهار من  5.163د سنة  2017إ ى  9.677,500د سنة  2018أي بنسبة ّ
تطور
 .%87,44وتضمن كشف املعلوم ع ى ٕالاشهار لسنة  2018حوا ي  388محال مطالب أصحا ا بدفع
معلوم ٕالاشهار بقيمة بلغت  37.847,100د .ويعت ﺮ عدد املحالت ضعيفا مقارنة بعدد فصول جدول
مراقبة املعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية والبالغ  1283فصال سنة
ّ
املتحصل ن ع ى ّ
 2018وكذلك مقارنة بعدد
معرفات جبائية باملنطقة البلدية املحرس والذي بلغ حوا ي
 31120شخصا.
وارتفع معلوم ٕالاشهار غ ﺮ املستخلص ي سنة  2018إ ى مبلغ  30.914,100د .وقد قامت البلدية ي
مناسبت ن بمراسلة الشرطة البلدية ) ي  23نوفم ﺮ  2018و 06ديسم ﺮ  (2018التخاذ ٕالاجراءات
الضرورية الستخالص هذا املعلوم غ ﺮ أنه لم يتم اصدار قرارات إزالة العالمات ٕالاشهارية للمحالت ال
تلدد أصحا ا عن خالص معلوم ٕالاشهار.
وبالتدقيق ي  3قرارات ترخيص مسندة لثالث شركات إشهارية تب ن عدم تحي ن قراري ترخيص حيث
يعود قرار ال ﺮخيص لشركة "د" إ ى سنة  2012ي ح ن يعود قرار ال ﺮخيص املسند لشركة "أ" لسنة
 2014والذي حدد ف ﺮة ال ﺮخيص من غرة أوت  2014إ ى غاية  31جويلية .2015
والبلدية مطالبة بتحديد مدة ال ﺮخيص الوق وتحي ن سنوي لهذﻩ القرارات تطبيقا للفصل  3من ٔالامر
عدد  362لسنة  2007املؤرخ ي  19فيفري  2007واملتعلق بضبط شروط وصيغ ٕالاشغال الوق ولزمة
املرفق العمومي ي امللك العمومي البلدي.
وأدى عدم تحي ن قراري ال ﺮخيص لشركت ن املذكورت ن لسن  2017و 2018إ ى تطبيق تعريفة امل ﺮ
املربع لالفتات املثبتة بالطريق العام الواردة بالقرار البلدي عدد  06لسنة  2004عوضا عن تطبيق
القرار البلدي رقم  105لسنة  42016مما انجر عنه التفويت ع ى البلدية ي موارد بقيمة  3.750د
بعنوان سن  2017و.2018
وتب ن من خالل التدقيق ي جدول مراقبة معلوم ٕالاشهار لسنة  2018عدم تطبيق البلدية لثمن امل ﺮ
املربع الوارد بالقرار البلدي رقم  105سنة  2016والبالغ  120د للم ﺮ املربع ي السنة واملتعلق بالالفتات
الضوئية املثبتة بالشوارع مما أدى إ ى تفويت البلدية ي مبلغ  1.430د.
 3حسب املعطيات املتحصل عل ا من مكتب مراقبة ٔالاداءات باملحرس خالل سنة  2017م م  5إ ى  %10غ ﺮ موجودون بمقرا م أو ي حالة غلق.
 4واملؤرخ ي  27جويلية  2016واملتعلق بتحديد منح لزمة امللك العمومي البلدي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
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 (5استخالص مداخيل ٔالامالك البلدية
بلغت مداخيل ٔالامالك البلدية قيمة  125,316أ.د من إجما ي  348,260أ.د كمبلغ مستوجب أي بنسبة
 ،%36ل ﺮتفع بقايا استخالص هذﻩ املداخيل إ ى  222,944أ.د ي مو ى سنة  2018وتتطور بنسبة %8
) 207,323أ.د( مقارنة بسنة  2017نتيجة لضعف نسب استخالص معينات ٔالاكرية ملختلف العقارات.
ورغم ارتفاع بقايا الاستخالص مداخيل ٔالامالك البلدية الاعتيادية ي سنة  2018لم تقم القباضة
املالية إال بعشرين عمل وإجراء تتبع م ا  18إعالما أوليا وبطاق إلزام لتقتصر بذلك أعمال وإجراءات
التتبع ع ى املرحلة الرضائية.
وخالفا ملقتضيات الفصل  23من القانون عدد  37لسنة  1977املؤرخ ي  25ماي  1977واملتعلق
بتنظيم العالقات ب ن املسوغ ن واملتسوغ ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات
الاستعمال التجاري أو الصنا ي أو املستعملة ي الحرف والذي ينص ع ى فسخ عقد الكراء عند عدم
ثالثة أشهر ع ى صدور تنبيه بالدفع
خالص مع ن الكراء ي ٓالاجال املتفق عل ا وذلك بعد م
بواسطة عدل منفذ ولم يأت بنتيجة ،لم تقم البلدية ي سنة  2018بالتنبيه بالدفع بواسطة عدل
منفذ للمتلددين عن دفع معينات الكراء ي ٓالاجال.
والبلدية مطالبة بالتنسيق مع القباضة املالية الستخالص معينات الكراء وتجنب تراكمها.
ولم تقم البلدية خالل سنة  2018برفع قضايا استعجالية بالخروج إن لم يدفع.

ّ - III
الرقابة ع ى النفقات

ّ
شملت الرقابة ع ى نفقات العنوان ن ٔالاول والثاني وخلصت إ ى مالحظات تعلقت بإنجازها فضال عن
تحليل أبرز املؤشرات املالية.
أ -تحليل النفقات
سجل إجما ي نفقات البلدية لسنة  2018ارتفاعا بنسبة  %43,49ليبلغ  3,711م.د مقابل  2,586م.د
ي مو ى سنة  .2017وتوزعت هذﻩ النفقات ب ن نفقات العنوان ٔالاول بمبلغ  2,595م.د (%70) 5ونفقات
العنوان الثاني بقيمة  1,116م.د.(%30) 6
وبلغت نسبة إنجاز اعتمادات نفقات امل انية  %85,30سنة  2018ل ﺮتفع الاعتمادات غ ﺮ املستعملة إ ى
 477أ.د.
 -1نفقات العنوان ّ
ٔالاول
سجلت نفقات العنوان ٔالاول لسنة  2018زيادة بنسبة  %17,66لتصبح  1,832م.د مقابل  1,557م.د
سنة  .2017وارتفعت نفقات وسائل املصالح بنسبة  %41,30حيث مرت من  598أ.د سنة  2017إ ى
 845أ.د سنة  2018ويعود هذا الارتفاع أساسا إ ى زيادة ي نفقات اس الك الكهرباء والغاز وتسديد

 5باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  763,168أ.د.
 6باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  178,993أ.د.
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املتخلدات ونفقات تنظيف املدينة عن طريق املناولة واقتناء أثاث للمصالح ٕالادارية ومعدات للتصرف
ٕالاداري بمبلغ جم ي قدرﻩ  215,168أ.د.
كما ارتفعت نفقات التأج ﺮ العمومي بنسبة  %9,73لتبلغ  847,406أ.د و ي املقابل ،تقلصت نفقات
التدخل العمومي من  106,597أ.د سنة  2017إ ى  66,678أ.د سنة  2018أي بنسبة %37,45
وتراجعت فوائد الدين بنسبة  %10,13لتبلغ  72,273أ.د سنة .2018ومثلت نفقات التأج ﺮ ) 847أ.د(
نسبة %30,61من إجما ي نفقات البلدية ونسبة  %52,90من املوارد الذاتية للبلدية.
وتكونت نفقات وسائل املصالح والبالغة  845,405أ.د أساسا من نفقات اس الك الكهرباء والغاز بمبلغ
 332,536أ.د ) (%39ومن خالص متخلدات تجاﻩ الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة  127,830أ.د
) (%15ومن شراءات الوقود بمبلغ  48,324أ.د ) (%6ومن تعهد وصيانة وسائل النقل بقيمة 58,691
أ.د ) .(%7ويمثل إجما ي نفقات وسائل املصالح نسبة  %46,15من نفقات العنوان ٔالاول.7
وعرف إجما ي ديون التصرف ي مو ى سنة  2018واملقدر بقيمة  61.389,126د تراجعا بنسبة %57
مقارنة بإجما ي ديون التصرف ي اية سنة  2017وال بلغت  141.642,602د .وتتكون ديون التصرف
لسنة  2018أساسا من متخلدات تجاﻩ الشركة التونسية للكهرباء والغاز وال بلغت  51.848,073د.
ورغم ارتفاع نفقات العنوان ٔالاول ب ن سن  2017و 2018فقد تطور الادخار الخام من  264أ.د سنة
 2017إ ى  764أ.د سنة  2018نظرا الرتفاع موارد العنوان ٔالاول بمبلغ  775,334أ.د .كما تطور الادخار
الصا ي من  146,548أ.د سنة  2017إ ى  660,360أ.د سنة .2018
ّ
 -2نفقات العنوان الثاني
تكونت نفقات العنوان الثاني لسنة  2018من نفقات التنمية بنسبة  %83,82ومن نفقات تسديد
أصل الدين بنسبة  .%11,09وارتفعت نفقات العنوان الثاني من  428,582أ.د سنة  2017إ ى
 8936,864أ.د سنة  2018أي ما نسبته  %118,60نتيجة تضاعف الاستثمارات املباشرة وال مرت من
 311,433أ.د سنة  2017إ ى  785,258أ.د سنة .2018
بّ -
الرقابة ع ى إنجاز النفقات
أفضت الرقابة ع ى نفقات البلدية وبعض الجوانب من تصرفها إ ى الوقوف ع ى جملة من املالحظات
ّ
تعلقت بنفقات العنوان ّ
ٔالاول والعنوان الثاني.
 -1نفقات العنوان ٔالاول
وخالفا للتعليمات العامة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية عدد  2لسنة  1996املؤرخة ي  5نوفم ﺮ
 1996املتعلقة بقائمة الوثائق املبينة للنفقات العمومية وملنشور وزير الداخلية عدد  2لسنة 1972
املؤرخ ي  10جويلية  1972املتعلق بكيفية مسك وتسجيل ٔالاثاث ال تقوم البلدية بإفراد كل فصل من
املواد القابلة للجرد برقم خاص به .عالوة ع ى ّأن ثالث فوات ﺮ شراء ال تحتوي ع ى أرقام جرد.
 7و 8دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض.
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وخالفا للتعليمات العامة لوزارة املالية الصادرة عن ٕالادارة العامة للمحاسبة العمومية عدد  2املؤرخة
ي  5نوفم ﺮ  1996باملتعلقة بقائمة الوثائق املثبتة للنفقات العمومية لم تتضمن ثماني فوات ﺮ صيانة
البيانات الضرورية واملتعلقة بالرقم املنجم للسيارة وهو ما يحد من عملية متابعة نسق صيانة
السيارات ويعد مخالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل ا بالفصل  41من مجلة املحاسبة
العمومية.
وخالفا للفصل  3من ٔالامر عدد  512لسنة  2008املؤرخ ي  25فيفري  2008املتعلق بضبط مشموالت
وتنظيم ٕالادارات الجهوية لوزارة التجه وٕالاسكان وال يئة ال ﺮابية قامت البلدية بخالص نفقات بقيمة
ّ
 179,363أ.د تتعلق بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي للطرقات والبلدية مدعوة
ّ
إ ى اس ﺮجاع هذا املبلغ من الوزارة املكلفة بالتجه .
وخالفا للفصل  52من مجلة الضريبة ع ى دخل ٔالاشخاص الطبيعي ن والضريبة ع ى الشركات والذي
ينص ع ى إجراء خصم من املورد بنسبة  %1,5للمبالغ ال تفوق  1000د بعنوان اقتنا ا من سلع
ومعدات وتجه ات وخدمات تم إجراء الخصم من املورد لفوات ﺮ لم تصل إ ى هذا املبلغ وذلك للفصل
" 13/2201لوازم املكاتب" حيث تم الخصم لألمرين بالصرف عدد  37و 57بقيمة ع ى التوا ي 575.960
د و 311.780د أي أن املبلغ الجم ي بلغ  887.740د وتم إجراء الخصم والتنصيص ع ى أن الخصم
بعنوان تجميع ٔالاوامر بالصرف ال بلغت  1000د .كما تم اقتطاع مبالغ بعنوان الخصم من املورد
بنسبة  %1,5بالنسبة لنفقات الفصل  01/10/2201املتعلقة باالعتناء بالبنايات لم يتجاوز مبلغها
 1000والواردة بأوامر الصرف عدد  146و 144و 176و 177و 183و.32
وبلغ مجموع الخصم من املورد بعنوان ٔالاداء ع ى القيمة املضافة للفوات ﺮ املرفقة باألمر بالصرف عدد
 107بالفصل " 18/2201تعليق ونشر ٕالاعالنات" ما قدرﻩ 185.250د ليكون املبلغ املستوجب  46,313د
بعنوان الخصم من املورد بعنوان ٔالاداء ع ى القيمة املضافة )بنسبة  (%25عوضا عن املبلغ  64,313د
املدون باألمر بالصرف بالجزء املخصص لألخصام بعنوان تسبقة ع ى القيمة املضافة.
ّ
نفقات العنوان الثاني
-2
 صفقة وفقا لإلجراءات املبسطة عدد  :2018/01املتعلقة بأشغال صيانة الطرقات
تم ٕالاعالن عن طلب العروض بتاريخ  27فيفري  2018وتم إسناد الصفقة بتاريخ  05أفريل 2018
بقيمة  298.471,040د.
ّ
تنص ع ى تدوين كافة املعطيات حول تقدم
وخالفا لإلرشادات الخاصة بمسك دف ﺮ الحض ﺮة وال
إنجاز ٔالاشغال توقفت البلدية من  18جوان  2018إ ى  25جويلية  2018عن تدوين ٔالاعمال املنجزة
بدف ﺮ الحض ﺮة باستثناء تدوي ا لألشغال املنجزة بتاريخ  19جويلية .2018

 صفقة وفقا لإلجراءات املبسطة عدد  2017/3املتعلقة ب يئة وتوسعة قصر البلدية
باملحرس
تم ٕالاعالن عن طلب العروض إلنجاز صفقة ب يئة وتوسعة قصر البلدية باملحرس بتاريخ  12سبتم ﺮ
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 2017وبلغت قيمة الصفقة  335.155,117د وتمت املصادقة عل ا بتاريخ  06ديسم ﺮ  2017وٕالاذن
بإنجازها بتاريخ  25ديسم ﺮ .2017
وخالفا للفصل  87من ٔالامر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ ي  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية قامت البلدية بإبرام امللحق عدد  1ع ى سبيل التسوية بتاريخ  26أكتوبر  2018ي
ح ن تم الاستالم الوق لألشغال بتاريخ  17أوت .2018
وخالفا للفصل  9من ٔالامر الحكومي عدد  967لسنة  2017املؤرخ ي  31جويلية  2017واملتعلق
بتنظيم إنجاز البنايات املدنية والذي ينص ع ى ضبط برنامج وظيفي يحدد الشروط والخصوصيات
الوظيفية ال يجب أن تستجيب لها البناية املزمع إنجازها لم تقم البلدية بتحديد الخصوصيات
الوظيفية لقصر البلدية.
وخالفا للفصل  10من ٔالامر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ ي  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية لم تحكم البلدية تحديد حاجيا ا حيث تب ّ ن من خالل املذكرة التفس ﺮية للملحق
ّ
املذكور وملذكرة املهندس املعماري للمشروع حول ت ﺮير الزيادات ي ٔالاشغال أنه لم يتم إدراج أشغال
ضرورية لوظيفية املشروع ع ى غرار أشغال الهيكل والهدم والتسييج والتغليف السط ي.
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إجابة البلدية
المالحظات

إجابة البلدية

وﺣﻄﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﲥﺎ ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت اﻻٕﳒﺎزات اﶈﻘّﻘﺔ ﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻌﻨﻮان ا ٔﻻ ّول
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2,596م.د اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ّ
اﳌﺮﲰﺔ ابﳌﲒاﻧ ّﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2,011م.د .وﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻧﺴـﺒﺔ
إﳒﺎز ﺟﺰﰄ اﻟﻌﻨﻮان ا ٔﻻول ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  %146ابﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
الاﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ و %114ابﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻏﲑ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ الاﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ٔاﻳﻀﺎ
ﻧﺴـﺒﺔ إﳒﺎز اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ خملﺘﻠﻒ ٔاﺻﻨﺎف اﻟﻌﻨﻮان ا ٔﻻول

ذكل راﺟﻊ إﱃ إن ﻣﴩوع ﻣﲒاﻧﻴﺔ ﺳـﻨﺔ  2018ﱂ ﻳﱲ إدراج اﳌﻮارد اﻻٕﺿﺎﻓﻴﺔ
ﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻌﺎﻟﲓ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات و اﳌﻌﺎﻟﲓ ﻋﲆ ا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ و
ﻛﺬكل ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺷﻐﺎل اﳌكل اﻟﻌﻤﻮﱊ اﻟﺒدلي و اﺳـﺘﻠﺰام اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ابﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻊ اﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺎﻟﲓ و اﳌﳣﺜةل ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﺳﻮق ﺑدلي ﺑﻨﻘﻄﺔ و ﻋﺪد  04ﻣﺎٓوى
ﺳـﻴﺎرات و ﻣﺮﻛﺰ ﲣﻴﲓ ابﻟﺸﻔﺎر.

وﺧﻼﻓﺎ ٔﻻﺣﲀم اﻟﻔﺼﻞ ا ٔﻻ ّول واﻟﻔﺼﻞ  30ﻣﻦ ّ
ﳎةل اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠ ّﻴﺔ اﻟذلان ﻳﻨﺼﺎن ﻋﲆ ﲢﺮص اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ إﻋﺪاد و إﺣﺎةل ﺟﺪاول ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﺎﻟﲓ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات إﱃ
ﴐورة إﳒﺎز ﲻﻠ ّﻴﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﺑﺘﺎرﱗ ّﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ّ
ﰻ ﺳـﻨﺔّ ،ﺗﺒﲔ ٔان ﺗﺜﻘﻴﻞ ﺟﺪوﱄ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و رﰬ ذكل ﻓﺎن ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ﺗﱲ ﺑﻌﺪ
ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴّﺔ واﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ ا ٔﻻراﴈ ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻟﺴـﻨﺔ  2018ﻗﺪ إﺣﺎةل ﻫﺬﻩ اﳉﺪاول ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺑﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ٔاﻣﺎﻧﺔ اﳌﺎل اﳉﻬﻮي و ﺳـﻨﻌﻤﻞ
ﺷﺎﺑﻪ ﺗﺎٔﺧﲑ
ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴـﻴﺪ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﲆ اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﻻٓﺟﺎل و ﺗﺜﻘﻴﻞ اﳉﺪاول ﻋﻨﺪ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻٕﻃﺎر ﺗﺒﲔ ﻋﺪم إدراج  9ﻋﻘﺎرات ﲷﻦ ﺟﺪوﱄ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ ﻣﺮد ذكل ﻧﻘﺺ ا ٔﻻﻋﻮان و ﺗﲀﺛﺮ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ و ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ ا ٔﻻراﴈ ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ ٔاﺳـﻨﺪت ﰲ ﺷﺎٔﳖﺎ رﺧﺺ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﲆ ﺗﻼﰲ ذكل ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ.
ﻋﻴﻨﺔ ﲷﺖ  48رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻟﺴـﻨﺔ .2016
ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳـﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻨﻮان ا ٔﻻول إﱃ  4,010م.د ﰲ ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎن ذكل ﻳﺮﺟﻊ ٔاﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﺑﻘﺎاي اﺳـﺘﺨﻼﺻﺎت
ﺳـﻨﺔ  2018وﱂ ﺗﳣﻜﻦ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻣﻦ اﺳـﺘﺨﻼص ﺳﻮى  2,596م.د ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺑﻘﺎاي ﻟﺴـﻨﻮات ﻓﺎرﻃﺔ خملﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻟﲓ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪارك ذكل ابﻟﺮﻓﻊ
الاﺳـﺘﺨﻼص  1,414م.د واذلي ﺗﻄﻮر ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %9,36ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴـﻨﺔ  2016ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ اﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻟﲓ.
) 1,293م.د(.
ٔ
وﺗﺘﺎٔﰏ ﺑﻘﺎاي الاﺳـﺘﺨﻼص ﻟﺴـﻨﺔ ٔ 2018اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﲓ اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺸﻄﺔ ﲟﺒﻠﻎ رﰬ ﺣﺮص اﻟﺒدلﻳﺔ و اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء ﻋﲆ اﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬﻩ
 1,151م.د وﺑﻨﺴـﺒﺔ  %81ﻣﻦ إﺟﲈﱄ ﺑﻘﺎاي الاﺳـﺘﺨﻼص واﻟﱵ ﲭﻠﺖ ﺗﻄﻮرا اﻟﺒﻘﺎاي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺘﺎم و ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺎن ذكل ﺑﻘﻲ دون
ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %14,09ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴـﻨﺔ  .2017وﲤﺜﻞ ﺑﻘﺎاي اﺳـﺘﺨﻼص اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺎٔﻣﻮل ﻟﻨﻘﺺ ﻋﺪد ﻋﺪول اﳋﺰﻳﻨﺔ ابﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ا ٕﻻﺳـﺘﺨﻼﺻﺎت.
اﳌﺒﻨﻴﺔ ٔاﱒ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮانت ﺑﻘﺎاي اﺳـﺘﺨﻼص اﳌﻌﺎﻟﲓ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات وا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ
وﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎٔي إﺟﺮاء ٔاو ﲻﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﺳـﻨﺔ  2018ﲞﺼﻮص اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪارك ذكل و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﲻﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ ا ٔﻻراﴈ ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ رﰬ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺜﻘةل اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ .
ﲜﺪول ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  5274ﻓﺼﻼ .ﻋﻠﲈ و ٔان اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ
اﻟﺒدلﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺳـﻨﺔ  2017ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ  24ﲻﻞ وٕاﺟﺮاء ﺗﺘﺒﻊ.
ورﰬ ٔاﳘﻴﺔ اﳌﻌﺮف اﳉﺒﺎﰄ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳـﺘﺨﻼص اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺮف اﳉﺒﺎﰄ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﻮارد اﳌﲒاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ إدﺧﺎل
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ٔاو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ٔاو اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻٕﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﱪز ﲜﺪول اﳌﺮاﻗﺒﺔ و ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺑﺮﳎﺔ
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ٔاو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ٔاو اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﲈ و ٔان اﻟﺒدلﻳﺔ ﻓﻮﺗﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
إﻣﲀﻧﻴﺔ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻗﻴﺎهمﺎ ابﻻٕﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻌﴩي .2026-2017
ورﰬ ﺗﺮﻛﲒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﻮارد اﳌﲒاﻧﻴﺔ" اﳋﺎﺻﺔ ابﺳـﺘﺨﻼص اﳌﻌﺎﻟﲓ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ إﺟﺮاء ﺗﻜﻮﻳﻦ ٔﻻﻋﻮاﳖﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
دلى ﰻ ﻣﻦ اﻟﺒدلﻳﺔ واﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳـﻨﺔ  2015ﻓﺎٕن ﻫﺬﻩ ا ٔﻻﺧﲑة ﱂ ﺗﻘﻢ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﰲ اﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ابﺳـﺘﻌﲈﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ واﺻﻠﺖ اﺳـﺘﻌﲈل ﺟﺬاذات ﻳﺪوﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳـﺘﺨﻼص اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺜﻘةل
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ﲜﺪاول اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎٔﻧﻪ ٔان ﳛﺪ ﻣﻦ ﲻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲻﻠﻴﺔ الاﺳـﺘﺨﻼص
ابﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺜﻘةل واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  8766ﻓﺼﻞ.
ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺸﻒ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﻻٕﺷﻬﺎر ﻟﺴـﻨﺔ  2018ﺣﻮاﱄ  388ﳏﻼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ٔاﲱﺎﲠﺎ
ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻻٕﺷﻬﺎر ﺑﻘﳰﺔ ﺑﻠﻐﺖ  37.847,100د .وﻫﻮ رﰴ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد
ﻓﺼﻮل ﺟﺪول ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ٔاو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ٔاو
ﻣﻌﺮﻓﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  1283ﻓﺼﻼ ﺳـﻨﺔ  2018وﻛﺬكل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد ّ
اﳌﺘﺤﺼﻠﲔ ﻋﲆ ّ
ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ابﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ اﶈﺮس واذلي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ  1120ﴯﺼﺎ.

ﰲ إﻃﺎر ﺣﺮص اﻟﺒدلﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻٕﺷﻬﺎر ﻳﱲ إﻋﺪاد دﻓﱰ ﺳـﻨﻮي
ٔﻻﲱﺎب اﶈﻼت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲠﺬا اﳌﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ و ﻳﻘﻊ اﺳـﺘﻌﲈل
ﻫﺬا ادلﻓﱰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ و ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﻴﲔ ﻫﺬا اﳉﺪول
ﺧﻼل ﺳـﻨﺔ  2020ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﳌﻌﻠﻮم ﻋﲆ اﻻٕﺷﻬﺎر.

وﺑﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮم اﻻٕﺷﻬﺎر ﻏﲑ اﳌﺴـﺘﺨﻠﺺ ﰲ ﺳـﻨﺔ  2018ﻣﺒﻠﻎ  30.914,100د وﻗﺎﻣﺖ ﻳﱲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ٕازاةل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻٕﺷﻬﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﳏﺎﴐ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﳛﺮر
اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﲔ ﲟﺮاﺳةل اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ )ﰲ  23ﻧﻮﳁﱪ  2018و 06دﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﱀ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ و ﺳـﻴﻘﻊ ﻣﺰﻳﺪ اﳊﺮص ﻣﻊ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ
 (2018ﻻﲣﺎذ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﴬورﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮم ﻏﲑ ٔاﻧﻪ ﱂ ﻳﱲ إﺻﺪار ﻻﲣﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﲞﺼﻮص اﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮم و اﲣﺎذ ﻗﺮارات ٕازاةل ﰲ ﺷﺎٔن
ﻗﺮارات ٕازاةل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻٕﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﳌﺘدلدة ﻋﻦ ﺧﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻻٕﺷﻬﺎر.
اخملﺎﻟﻔﲔ.
وابﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ  3ﻗﺮارات ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴـﻨﺪة ﻟﺜﻼث ﴍﰷت إﺷﻬﺎرﻳﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﺪم ﲢﻴﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺘﲂ ﲤﺖ ﻣﺮاﺳةل ﻫﺬﻩ اﻟﴩﰷت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺎﲥﺎ و إﻋﻼهمﻢ
ﻗﺮاراي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد ﻗﺮار اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﴩﻛﺔ "دﳇﻴﻚ" ٕاﱃ ﺳـﻨﺔ  2012ﰲ ﻟﴬورة ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ الاﺳـﺘﻐﻼل ﺳـﻨﻮاي.
ﺣﲔ ﻳﻌﻮد ﻗﺮار اﻟﱰﺧﻴﺺ اﳌﺴـﻨﺪ ﻟﴩﻛﺔ " اﻛﺘﻮﺑﻴﺲ" ﻟﺴـﻨﺔ  2014واذلي ﺣﺪد ﻓﱰة
اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻏﺮة ٔاوت  2014إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2015
و ٔادى ﻋﺪم ﲢﻴﲔ ﻗﺮاراي اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﴩﻛﺔ "اﻛﺘﻮﺑﻴﺲ" وﻟﴩﻛﺔ "دﳇﻴﻚ" ﻟﺴﻨﱵ وﻗﻌﺖ ﻣﺮاﺳةل ﻫﺬﻩ اﻟﴩﰷت ﻗﺼﺪ دﻓﻊ اﻟﻔﺎرق و ﺳـﻴﻘﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﺪﻳﺪة
 2017و 2018إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺜﺒﺘﺔ ابﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﺮارات اﻟﱰﺧﻴﺺ.
ابﻟﻘﺮار اﻟﺒدلي ﻋﺪد  06ﻟﺴـﻨﺔ  2004ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺒدلي رﰴ  105ﻟﺴـﻨﺔ
 2016ﻣﺎ اﳒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ ﻣﻮارد ﺑﻘﳰﺔ  3.750د
وﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ زﻣﺎم ﻣﻌﻠﻮم اﻻٕﺷﻬﺎر ﻟﺴـﻨﺔ  2018ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﳥﻦ ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﺒدلي
اﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ اﻟﻮارد ابﻟﻘﺮار اﻟﺒدلي رﰴ  105ﺳـﻨﺔ  2016واﻟﺒﺎﻟﻎ  120د ﻟﻠﻤﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﰲ ﻟﺴـﻨﺔ 2016
اﻟﺴـﻨﺔ واﳌﺘﻌﻠﻖ ابﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ابﻟﺸﻮارع ﻣﺎ ٔادى ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ
 1.430د
ﺑﻠﻐﺖ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺴـﺘﺨﻠﺼﺔ ﳌﺪاﺧﻴﻞ ا ٔﻻﻣﻼك اﻟﺒدلﻳﺔ ﻗﳰﺔ ٔ 125,316ا.د ﻣﻦ إﺟﲈﱄ
ٔ 348,260ا.د ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ ٔاي ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %36ﻟﱰﺗﻔﻊ ﺑﻘﺎاي اﺳـﺘﺨﻼص ﻫﺬﻩ
اﳌﺪاﺧﻴﻞ إﱃ ﻣﺒﻠﻎ ٔ 222,944ا.د ﰲ ﻣﻮﰱ ﺳـﻨﺔ  2018وﺗﺘﻄﻮر ﺑﻨﺴـﺒﺔ %8
)ٔ 207,323ا.د( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴـﻨﺔ  2017ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻧﺴﺐ اﺳـﺘﺨﻼص ﻣﻌﻴﻨﺎت
اﻻٔﻛﺮﻳﺔ خملﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﺎرات .

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ و ﻛﲁ ﺳـﻨﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺎﺑﻴﻪ إدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﻮﻏﲔ ﻻﺳـﺘﺨﻼص دﻳﻮن
ﻣﻌﺎﻟﲓ الاﻛﺮﻳﺔ و ذكل ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺟﺮاءات الاﺳـﺘﺨﻼص اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ
اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ورﰬ ارﺗﻔﺎع ﺑﻘﺎاي الاﺳـﺘﺨﻼص ﻣﺪاﺧﻴﻞ ا ٔﻻﻣﻼك اﻟﺒدلﻳﺔ الاﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ  2018ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎن ذكل راﺟﻊ إﱃ ﻧﻘﺺ ٔاﻋﻮان اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ابﻟﻘﺒﺎﺿﺔ
ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﴩﻳﻦ ﲻﻞ وٕاﺟﺮاء ﻗﺎﻃﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﻣﳯﺎ  18إﻋﻼم ٔاوﱄ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺳـﻴﻘﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪارك ذكل ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ.
وﺑﻄﺎﻗﱵ إﻟﺰام ﻟﺘﻘﴫ ﺑﺬكل ٔاﻋﲈل وٕاﺟﺮاءات اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﲆ اﳌﺮﺣةل اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ.
وﺧﻼﻓﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  23ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  37ﻟﺴـﻨﺔ  1977اﳌﺆرخ ﰲ  25ﻣﺎي
 1977واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﲓ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﻮﻏﲔ واﳌﺘﺴﻮﻏﲔ ﻓامي ﳜﺺ ﲡﺪﻳﺪ ﻛﺮاء
اﻟﻌﻘﺎرات ٔاو اﶈﻼت ذات الاﺳـﺘﻌﲈل اﻟﺘﺠﺎري ٔاو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ٔاو اﳌﺴـﺘﻌﻤةل ﰲ اﳊﺮف
واذلي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺧﻼص ﻣﻌﲔ اﻟﻜﺮاء ﰲ اﻻٓﺟﺎل اﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﳱﺎ وذكل ﺑﻌﺪ ﻣﴤ ﺛﻼﺛﺔ ٔاﺷﻬﺮ ﻋﲆ ﺻﺪور ﺗﻨﺒﻴﻪ ابدلﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪل ﻣﻨﻔﺬ وﱂ
ﻳﺎٔت ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒدلﻳﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ  2018ابﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ابدلﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪل ﻣﻨﻔﺬ
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ﺗﻘﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳـﺘﺨﻼص ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ابﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﲓ
ﻣﺜﻘةل و ﻳﻘﻮم ﻋﺪول اﳋﺰﻳﻨﺔ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ إﱃ ﺣﲔ الاﻧﳤﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻻٕﺟﺮاءات
ﻟﻴﻘﻊ إﻋﻼم اﻟﺒدلﻳﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎاي ﰲ ا ٔﻻداء و اﳋﺮوج ﻟﻌﺪم اﳋﻼص .و ﺳـﻴﻘﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  23ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  37ﻟﺴـﻨﺔ .1977

ﻟﻠﻤﺘدلدﻳﻦ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء ﰲ اﻻٓﺟﺎل ﻋﲆ ﻏﺮار اﳌﻴﻼدي ﺷﻨﻴﻮر اﳌﺘﺴﻮغ
ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻋﺪد  62وﲻﺮان اﻟﺮﻗﻴﻖ اﳌﺘﺴﻮغ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻋﺪد  27وﶊﺪ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﳌﺘﺴﻮغ ﻟﻠﻤﺤﻞ
ﻋﺪد .22
ﻳﱲ رﻓﻊ ﻗﻀﺎاي ٕاﺳـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ابﳋﺮوج إن ﱂ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺧﻼل ﺳـﻨﺔ  2018ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎاي اﺳـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ابﳋﺮوج إن ﱂ ﻳﺪﻓﻊ.
ﳛﺪد ﻣﺒﻠﻎ ادلﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﲆ اجملﻠﺲ اﻟﺒدلي ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ إﺻﺪار ﻗﻀﺎاي
ﻋﺪﻟﻴﺔ.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠاميت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪد  2ﻟﺴـﻨﺔ  1996اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  5ﻧﻮﳁﱪ  1996اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ داﲚﺎ ﻋﲆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰻ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑةل ﻟﻠﺠﺮد ابدلﻓﱰ و ﻳﻘﻊ ٔان ﳛﺼﻞ
ﺑﻘﺎﲚﺔ اﻟﻮاثﺋﻖ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﳌﻨﺸﻮر وزﻳﺮ ادلاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد  2ﻟﺴـﻨﺔ  1972ﺳﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻟﻘﺪ وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﻮن اﳌﻌﲏ ﺑﴬورة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰻ
اﳌﺆرخ ﰲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1972اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﻚ وﺗﺴﺠﻴﻞ ا ٔﻻاثث ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺒدلﻳﺔ اﳌﻨﻘﻮﻻت و إﻓﺮاد ﰻ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮﰴ و ﻗﺪ ﰎ ﺗﺪارك ا ٔﻻﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﲂ.
ٕابﻓﺮاد ﰻ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑةل ﻟﻠﺠﺮد ﺑﺮﰴ ﺧﺎص ﺑﻪ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ٔا ّن ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻓﻮاﺗﲑ
اﻟﴩاء ﻻ ﲢﺘﻮ ﻋﲆ ٔارﻗﺎم ﺟﺮد
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠاميت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪد  2اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  5ﻧﻮﳁﱪ  1996ابﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲢﺮص اﻟﺒدلﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﰎ اﻻٕﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﲂ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ
ﺑﻘﺎﲚﺔ اﻟﻮاثﺋﻖ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻮاﺗﲑ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎانت ﻟﺘﴫف ﺳـﻨﺔ  2017و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺮﰴ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻟﻠﺴـﻴﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ ابﻻٕﺻﻼح إﻻ
اﻟﴬورﻳﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﺮﰴ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻟﻠﺴـﻴﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﲻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺴﻖ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻧﻪ ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﶺةل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺗﲑ ﻓﺎٕن اﻟﺮﰴ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﻠﺐ ورﰬ
اﻟﺴـﻴﺎرات.
اﻟﺘﺎٔﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﳌﺰودﻳﻦ ذلﻛﺮ اﻟﺮﰴ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﻔﺎﺗﻮرة إﻻ ٔان ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺗﲑ
وردت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﰴ.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  3ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ ﻋﺪد  512ﻟﺴـﻨﺔ  2008اﳌﺆرخ ﰲ  25ﻓﻴﻔﺮي 2008
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺸﻤﻮﻻت وﺗﻨﻈﲓ اﻻٕدارات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﻬﲒ واﻻٕﺳﲀن واﻟﳤﻴﺌﺔ
اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﲞﻼص ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻘﳰﺔ  179.363د ﺗﺘﻌﻠّﻖ ابﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻮﱊ
ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت اﳌﺮﺗﺒﺔ ﲟكل ادلوةل اﻟﻌﻤﻮﱊ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت واﻟﺒدلﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﱃ اﺳﱰﺟﺎع ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ
ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﳌﳫّﻔﺔ ابﻟﺘﺠﻬﲒ.

ﲤﺖ ﻣﺮاﺳةل ﻣﺼﺎﱀ اﻻٕدارة اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﲒ و اﻻٕﺳﲀن ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﴬورة
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲞﻼص اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻮﱊ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت اﳌﺮﳃﺔ و ﻛﺬكل
اﻟﺸﺎٔن ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮابء و اﻟﻐﺎز ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﺪادات ابﰟ
ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺘﺠﻬﲒ واﻻٕﺳﲀن.

وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪد  2014/4واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻٕدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلاراﺳﺎت واﻟﺘﴩﻳﻊ ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒدلﻳﺔ ﲜﺮاء ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﻋﲆ ٔاواﻣﺮ اﻟﴫف ﺣﻴﺚ ٔان اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲤﺖ
اﳉﺒﺎﰄ ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ٔاﺣﲀم ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴـﻨﺔ  2014ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ابﻋامتد ﻣﺒﺪ ٔا ﰥ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻮاﺗﲑ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺰود اﻟﱵ
واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺒﻠﻎ ٔاﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻌﻨﻮان اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ ادلﺧﻞ واﻟﺘﺴـﺒﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ ﶍﻮع
اﻟﻔﻮاﺗﲑ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 1000د ﰎ إﺟﺮاء اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﻟﻔﻮاﺗﲑ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ
وذكل ﻟﻠﻔﺼﻞ " 13/2201ﻟﻮازم اﳌﲀﺗﺐ" ﺣﻴﺚ ﰎ اﳋﺼﻢ ﻟ ٔﻼﻣﺮﻳﻦ ابﻟﴫف ﻋﺪد
 37و 57ﺑﻘﳰﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ 575.960د و311.780د ٔاي ٔان اﳌﺒﻠﻎ اﶺﲇ ﺑﻠﻎ
887.740د وﰎ إﺟﺮاء اﳋﺼﻢ واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﲆ ٔان اﳋﺼﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﲡﻤﻴﻊ ا ٔﻻواﻣﺮ
ابﻟﴫف اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ 1000د .ﻛﲈ ﰎ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 %1,5ابﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﺼﻞ  01/10/2201اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻻﻋﺘﻨﺎء ابﻟﺒﻨﺎايت ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ 1000
ﺑﻠﻎ ﶍﻮع ا ٔﻻداء ﻋﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺗﲑ اﳌﺮﻓﻘﺔ اب ٔﻻﻣﺮ ابﻟﴫف ﻋﺪد  107ابﻟﻔﺼﻞ ابﻻﺳـﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ذكل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻮن اﳌﳫﻒ ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﺳﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد و
" 18/2201ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻧﴩ اﻻٕﻋﻼانت" ﻣﺒﻠﻎ 185.250د ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴـﺘﻮﺟﺐ اﻟﱱم ابﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ٔاﻛﱶ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ.
46,313د ﺑﻌﻨﻮان اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﺑﻌﻨﻮان ا ٔﻻداء ﻋﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ )ﺑﻨﺴـﺒﺔ (%25
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﳌﺒﻠﻎ  64,313د اﳌﺪون اب ٔﻻﻣﺮ ابﻟﴫف ابﳉﺰء اخملﺼﺺ ﻟ ٔﻼﺧﺼﺎم ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﺴـﺒﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
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 ﺻﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ ٕﻼﺟﺮاءات اﳌﺒﺴﻄﺔ ﻋﺪد ٔ :2018/01اﺷﻐﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﺪوﻳﻦ ﰷﻓﺔ ﻳﺮﺟﻊ ذكل إﱃ ﻧﻘﺺ اﻻٕﻃﺎر اﻟﻔﲏ ابﻟﺒدلﻳﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﳫﻔﻮن ﲟﺮاﻗﺒﺔ ا ٔﻻﺷﻐﺎل
وﺧﻼﻓﺎ ﻟ ٕﻼرﺷﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﻚ دﻓﱰ اﳊﻀﲑة واﻟﱵ ّ
اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﺗﻘﺪم إﳒﺎز ا ٔﻻﺷﻐﺎل ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﻣﻦ  18ﺟﻮان  2018إﱃ  25ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ابﻟﺒدلﻳﺔ إﻻ همﻨﺪس ٔاﺷﻐﺎل ﻳﺴﻬﺮ ﻋﲆ اﻻٕدارة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2018ﻋﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ا ٔﻻﻋﲈل اﳌﻨﺠﺰة ﺑﺪﻓﱰ اﳊﻀﲑة ابﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺗﺪوﻳﳯﺎ ﻟ ٔﻼﺷﻐﺎل ﺑﲁ ﻣﻜﻮانﲥﺎ و ﻧﻈﺮا ﻟﻜﱶة اﳌﻬﺎم و ﺗﺸﻌﳢﺎ ﻓﺎﻧﻪ وﻗﻊ اﻟﺴﻬﻮ ﰲ ﺗﻌﻤﲑ دﻓﱰ
اﳌﻨﺠﺰة ﺑﺘﺎرﱗ  19ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2018
اﳊﻀﲑة و ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﻮن اﳌﻌﲏ ﺑﴬورة اﺣﱰام ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﲂ ﲞﺼﻮص
ﻣﺴﻚ دﻓﱰ اﳊﻀﲑة.
ﺻﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ ٕﻼﺟﺮاءات اﳌﺒﺴﻄﺔ ﻋﺪد  2017/3اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﳤﻴﺌﺔ وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﴫ اﻟﺒدلﻳﺔ ابﶈﺮس
ٔ
ﻟ
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ابٕﺑﺮام اﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد  1ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﱗ  26اﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﰎ ا ﳣﺪﻳﺪ ﰲ آﺟﺎل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻧﻈﺮا ﻻن ﺟﺰء ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ا ٔﻻﺷﻐﺎل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﳤﻴﺌﺔ ﻗﺴﻢ
ﻟﻠﳣﺪﻳﺪ ﰲ آﺟﺎل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﲟﺪة  45ﻳﻮﻣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻣﺪّ دت ﰲ آﺟﺎل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺎةل اﳌﺪﻧﻴﺔ ابﻟﻄﺎﺑﻖ ا ٔﻻرﴈ و ﻗﺎﻋﺔ الاﺟامتﻋﺎت ﻓﻮﻗﻬﺎ ابﻟﻄﺎﺑﻖ ا ٔﻻول و ﲡﻨﺒﺎ
الاﻧﳤﺎء ﻣﻦ ا ٔﻻﺷﻐﺎل اذلي واﻓﻖ ابﺣﺘﺴﺎب اﻟﳣﺪﻳﺪ ) 225ﻳﻮﻣﺎ( اﻟﺘﺎرﱗ اﳌﺪون ﺑﺪﻓﱰ ﻟﻬﺪم اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻮﺳﻄﻲ اذلي ﳝﺜﻞ ﻫﺪﻣﻪ ﺧﻄﻮرة ﻋﲆ ﰷﻣﻞ اﳌﺒﲎ و ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
اﳊﻀﲑة ٔاي ﻳﻮم ٔ 7اوت .2018
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺒﲔ إﻣﲀﻧﻴﺔ ﲡﻨﺐ ذكل ﺑﺪﰪ اﻟﺴﻘﻒ ا ٔﻻﺻﲇ ﺑـ)(Poutre
ﲶﻤﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﻘﻒ وﻫﻮ ﻣﺎ ٔادى إﱃ ﺗﺼﻤﲓ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ
ادلراﺳﺎت ﰒ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ٔاﻛﱶ ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت و اﺟامتﻋﺎت و ﺗﺼﻤامي و ﻣﺼﺎدﻗﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬا.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  9ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ اﳊﻜﻮﱊ ﻋﺪد  967ﻟﺴـﻨﺔ  2017اﳌﺆرخ ﰲ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﺮانﻣﺞ وﻇﻴﻔﻲ ﳛﺪد اﻟﴩوط و اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
 2017واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﲓ إﳒﺎز اﻟﺒﻨﺎايت اﳌﺪﻧﻴﺔ واذلي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﺿﺒﻂ ﺑﺮانﻣﺞ ﻟﻠﻘﺴﻂ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﴩوع وﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻮق ﻣﺒﲎ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺒدلﻳﺔ و
وﻇﻴﻔﻲ ﳛﺪد اﻟﴩوط واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ٔان ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ٔاﻣﺎ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﲎ اﳊﺎةل اﳌﺪﻧﻴﺔ ) ﻣﻮﺿﻮع
اﳌﺰﻣﻊ إﳒﺎزﻫﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺒدلﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻘﴫ اﻟﺒدلﻳﺔ.
ﲥﻴﺌﺔ( ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﱲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ابدلﻗﺔ اﻟﲀﻓﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺪة اﺣامتﻻت و ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎرت
اﻟﺒدلﻳﺔ الاﺣامتل ا ٔﻻﻗﻞ ﺧﻄﻮرة.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  10ﻣﻦ ا ٔﻻﻣﺮ ﻋﺪد  1039ﻟﺴـﻨﺔ  2014اﳌﺆرخ ﰲ  13ﻣﺎرس 2014
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﲓ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﱂ ﲢﲂ اﻟﺒدلﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﲥﺎ ﺣﻴﺚ ّﺗﺒﲔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﳌﺬﻛﻮر وﳌﺬﻛﺮة اﳌﻬﻨﺪس اﳌﻌﲈري ﻟﻠﻤﴩوع ﺣﻮل ﺗﱪﻳﺮ
اﻟﺰايدات ﰲ ا ٔﻻﺷﻐﺎل ٔاﻧ ّﻪ ﱂ ﻳﱲ إدراج ٔاﺷﻐﺎل ﴐورﻳﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﴩوع ﻋﲆ ﻏﺮار
ٔاﺷﻐﺎل اﻟﻬﻴﲁ واﻟﻬﺪم و اﻟﺘﺴﻴﻴﺞ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ.
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إن ٔاﺷﻐﺎل اﻟﳤﻴﺌﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﰷﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ الاﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ
ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﺒﲎ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت و ﲿﺺ ﻣﻮﺿﻌﻲ إذ ﺗﺒﲔ اﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻮﺳﻄﻲ
ﳌﺒﲎ اﳊﺎةل اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺟﻮد ٔاﻛﱶ ﻣﻦ  30ﰡ ﻣﻦ اﻟﺮدم ٔادى إﱃ وﺟﻮد ﺗﻘﻮﺳﺎت
)ٔ (Flèchesاﻣﺎ ﻓامي ﻳﺘﻌﻠﻖ ابﻟﺘﺴﻴﻴﺞ ﻓﻘﺪ ﰎ اﳒﺎزﻩ ﲟﻮاﺻﻔﺎت ٔاﻛﱶ ﺣﲈﺋﻴﺔ
ﻟﲀﻣﻞ اﳌﺒﲎ.

