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 تاجروين بلدية 

  
تم  و  .1956أكتوبر  5املؤرخ في  304عدد مر ال بمقتض ى يلي )البلدية(  فيما تاجروينأحدثت بلدية 

كما تم   املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات 2016لسنة  602بمقتض ى المر الحكومي عدد 

الصلية بتاجروين لتشمل  للمنطقة البلدية  ات إضافيةعماد 7ضم  ،2017لسنة  255تنقيحه بالمر عدد 

كم مربع   647,389املنطقة البلدية  نسمة ومساحة 25549ليبلغ عدد سكان الوسط البلدي و  1عمادة  11

 .  2019جانفي من قبل وزارة الشؤون املحلية في   املعد   آخر تحيين لبيانات الجماعات املحليةوذلك حسب 

الوضعية  في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية النظر في  دائرة املحاسباتوتولت 

بمختلف النصوص القانونية واإلجراءات  هاالتحقق من مدى التزامقصد  2018املالية للبلدية لسنة 

  ة ريرها املتعلقاتنفيذ توصيات الدائرة الواردة في تق، ومن الترتيبية بمناسبة احقاق مواردها وتنفيذ نفقاتها

 .2016و 2015سنتي بعنوان  بالرقابة املالية

والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة   2018املالي لسنة وتم تقديم الحساب 

املوافق التاريخ القص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة  قبل أي  2019جويلية   30املحاسبات بجندوبة بتاريخ 

املتعلق   1971ماي  29املؤرخ في  1971لسنة  218من المر عدد  11حسب الفصل  2019جويلية  31ليوم 

بسير دائرة املحاسبات. وتوفرت بالحساب املالي املذكور جميع شروط التهيئة املستوجبة واملتمثلة في صحة  

ء  تسمية املركز املحاسبي والرمز اإلعالمي وسنة التصرف وتقديم وثيقة حساب أصلية وتضمن ختم وإمضا

املحاسب وآمر الصرف ووجود تأشيرة الجهة املكلفة بتهيئة الحساب وتأشيرة سلطة اإلشراف وعدم انقطاع  

فترات تصرف املحسابين املتعاقبين على املركز املحاسبي وعدم وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق  

ك مع وجود التأشيرات عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة من طرف العوان املؤهلين لذل

    الضرورية.

ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة   الحساب املالي فحصالرقابية  شملت العمالو 

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

 بلديات" والعمال امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.  

عمال الرقابية إلى عدم وجود اخالالت جوهرية في  وباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص خلصت ال 

من شأنها أن تمس  بمصداقية البيانات املضمنة   2018عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية 

ها أفضت إلى الوقوف على مالحظات تتعلق ب الدائرة  تنفيذ توصيات بالحساب املالي للسنة املعنية. كما أن 

 
عين  -قرن حلفاية –الحوض   –جزة   -سيدي عبد الباسط  –النجاة  –سيدي مطير  –حي بورقيبة  –تاجروين الجنوبية  – تاجروين الشمالية  

  1-األبار-برج الديوانة 
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علما أن  البلدية وقابض املالية محتسب   النفقات.بتنفيذ  املوارد و تعبئة  خاصة ب  ةلقاملتع و ريرها  االواردة في تق

 البلدية توليا الرد  على املالحظات الولية التي تم توجيهها إليهما في الغرض. 

 

 الجزء األول: الرقابة على املوارد  

 املوارد هيكلة  -1

 موارد العنوان األول  -أ

ل للبلدية خالل سنة  ولوحظ   .ينارد 2.177.988,756ما جملته  2018بلغت موارد العنوان الو 

  أساسا   لم يتأتى، إال أن التطور املذكور  %  27,51بنسبة    2018-2015تطور موارد العنوان الول خالل الفترة  

املناب من  الدولة بعنوانميزانية املحولة من  داخيل املاليةمن الترفيع في امل من املوارد الذاتية للبلدية بل 

 : املال املشترك واملنح واملساهمات املخصصة للتسيير مثلما يبرزه الجدول املوالي

 عاليمأصناف امل
  2015تصرف 

 )أ.د(

  2018    تصرف

 )أ.د(

النسبة 

 التطور 

 3,7 266,57 257 العقارات والنشطةاملعاليم املوظفة على 

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق مداخيل 

 العمومية فيه

247 353 42,9 

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء 

 خدمات

551 573 4 

 23 118,7 96,5 مداخيل امللك البلدية

 55,75 866 556 املداخيل املالية االعتيادية

 27,51 2177,98 1708 مجموع موارد العنوان األول 

 

ى  ، و دينار  1.192.863,100ما جملته    2018سنة  خالل    املداخيل الجبائية االعتيادية  وبلغت 
 
هي تتأت

فة على العقارات والنشطة 
 
ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام  أساسا من املعاليم املوظ

. ويبرز  مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات املرافق العمومية فيه ومن

 الجدول املوالي توزيع هذه املداخيل: 

 النسبة )%( املبلغ )بالدينار( املعاليم

 22,35 266.575,798 واألنشطة املعاليم املوظفة على العقارات

 5,1 60.902,940 املعلوم على العقارات املبنية  - 

 0,56 6.652,882 املعلوم على الراض ي غير املبنية -  
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  خالل مثلت املبالغ املتأتية من املعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي أهم مورد جبائي للبلدية و 

املداخيل الجبائية  من مجموع  % 35,74 دينار أي ما يعادل 426.371,000حيث بلغت  2018سنة 

 .  االعتيادية

حيث  االعتيادية بنسبة هامة من جملة املوارد الجبائية مداخيل االسواق املستلزمة  كما استأثرت

ة من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم   بالغامل ضعف  لوحظوفي املقابل   .% 28,5نحو  بلغت  املتأتي 

ل    6.652,882دينار و    60.902,940كانت على التوالي في حدود    والتيعلى الراض ي غير املبنية،  
 
دينار أي ما يمث

 . املداخيل الجبائية مجموع % من 0,56% و  5,1تباعا 

ق باملداخيل غير الجبائية 
 
 985.125,656ما قيمته  2018االعتيادية فقد بلغت في سنة وفيما يتعل

ية أساسا من 
 
ع هذه املوارد بين "مداخيل امللك البلدي" و"املداخيل املالية االعتيادية" املتأت

دينار. وتتوز 

 . غير الجبائية  داخيلامل% من جملة  70الذي يمثل  املناب من املال املشترك للجماعات املحلية

دينار. وهي تتأتى أساسا من   118.744,212ما قيمته  2018مداخيل امللك البلدي سنة وبلغت 

% من جملة   83,55دينار ممثلة بذلك  99.217,519مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري في حدود 

   مداخيل المالك.

  5.240.340,655 من جملةدينار  2.177.988,756 وبلغت جملة مقابيض العنوان الول املنجزة

ويعود ضعف نسبة   .% 41,56بعنوان املبالغ الواجب استخالصها أي بنسبة استخالص في حدود  دينار

 املعلوم على العقارات املبنية االستخالص املنجزة بعنوان ةإلى تواضع نسب استخالص موارد العنوان الول 

 14,16 168.924,097 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية -

 2,52 30.095,878 مداخيل أخرى   -

 مداخيل إشغال امللك العمومي
353.030,458 29,59 

 28,5 340.000,000 مداخيل االسواق املستلزمة -

 0,63 7.512,300 معلوم اإلشهار-

 0,46 5.518,158 مداخيل أخرى  -

 48,05 573.256,844 اإلدارية معاليم املوجبات والرخص

 35,74 426.371,000 املعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي -

 12,31 146.885,844 مداخيل أخرى  -

 100 1.192.863,100 االعتياديةاملداخيل الجبائية مجموع 
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ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها باعتبار بقايا االستخالص في موفى  % حيث  3,82التي كانت في حدود 

كما لم   .دينار 60.902,940دينار وتم استخالص مبلغ جملي قدره  1.591.494,241إلى ما جملته  2017

ويبرز الجدول املوالي تفاصيل   . %  18,84البلدية كراء العقارات مداخيل أمالك تتجاوز نسبة استخالص 

   :بعض مداخيل العنوان الول نسب استخالص 

 أصناف املداخيل
 املبالغ الواجب 

 2018استخالصها 

 املقابيض

 2018املنجزة  
 2018النسبة 

 3,82 60.902,940 1.591.494,241 املعلوم على العقارات املبنية

 11,87 6.652,882 56.019,875 املعلوم على الراض ي غير املبنية

 27,92 353.030,458 1.264.193,458 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 

 18,84 99.217,519 526.480,304 نشاط تجاري -كراء عقارات مداخيل 

 12 19.526,693 162.587,653 نشاط منهي-كراء عقارات مداخيل 

 41,56 2.177.988,756 5.240.340,655 جملة موارد العنوان األول 

مؤشر  وساهم ضعف نسب االستخالص في ضعف املوارد الذاتية للبلدية وبالتالي لم يتجاوز 

دون الحد الدنى ملؤشر االستقاللية املالية الذي  أي  8201 سنة خالل%  62,58للبلدية  2االستقالل املالي 

 . % 70تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود 

موفى   دينار في 1.890,000 مجموع ديون البلدية البلدية حيث بلغ انخفاض نسبة تداينلوحظ و 

وتجدر        .%  0,08  لم تتجاوز دينار كموارد العنوان الول أي بنسبة تداين    2.177.988,756مقابل    8201سنة  

اإلشارة إلى أنه ال توجد ديون للبلدية تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في موفى  

وهو ما ساهم في ، حيث حرصت على تسديد أقساط القروض املبرمة مع الصندوق املذكور في إبانها2018

 انخفاض نسبة التداين. 

 موارد العنوان الثاني -ب 

% بعنوان   82,08وتتوزع هذه املوارد بحساب  دينار 1.417.951,574بلغت موارد العنوان الثاني 

صة للتنمية و % بعنوان املوارد املتأتية من   1,78% بعنوان موارد االقتراض و 16,14املوارد الذاتية واملخص 

ن االعتمادات املحالة.   الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني:  ويبي 

 %() النسبة (بالديناراملبلغ ) الجزء

صة للتنمية  82,08 1.211.941,511 املوارد الذاتية واملخص 

 16,14 185.171,473 موارد االقتراض

 
  2  املوارد الذاتية / موارد العنوان الول = )موارد العنوان الول – املناب من املال املشترك – منح ومساهمات الدولة في التسيير(/ موارد العنوان الول 
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 1,78 20.838,590 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

 100 1.417.951,574 جملة موارد العنوان الثاني

 2016ولم يتم استهالكها خالل السنوات    2016وتجدر اإلشارة أن االعتمادات املحالة تعود إلى تصرف  

 .2018و 2017و

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

 .2018و 2017خالل سنتي  قة البلديةباملنط  جديدة مشاريع بنية أساسية واستثمارية إلنجاز

  تعبئة املوارد البلدية  -2

نت 
 
عة   93,5من تحقيق نسبة إنجاز جملية للموارد ناهزت  2018خالل تصرف البلدية تمك % موز 

ق بموارد العنوان الول   فيما%    89,7بحساب  
 
ولئن تمكنت   % بخصوص موارد العنوان الثاني.  99,97  و يتعل

ها، مواردها تقديرالبلدية من إحكام  إشغال امللك  مداخيل ب لم تتمكن من تحقيق التقديرات املتعلقة فإن 

ويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب إنجاز  .  %  56,6التي لم تتعد   العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية  

 تقديرات موارد البلدية: 

 %(اإلنجاز )نسبة  اإلنجازات بالدينار التقديرات بالدينار البيان

 89,7 2.177.988,756 2.428.009,850 مجموع موارد العنوان األول 

فة على العقارات والنشطة
 
 79,33 266.575,798 336.000,000 املعاليم املوظ

 56,6 353.030,458 622.800,000 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

 121,45 573.256,844 472.000,000 خدماتمقابل إسداء  اإلدارية ومعاليم املوجبات والرخص  معاليم 

 98,95 118.744,212 120.000,000 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية

 98,76 866.381,444 877.209,850 املداخيل املالية االعتيادية

 1.418.286,283 مجموع موارد العنوان الثاني 

 

1.417.951,574 99,97 

 99,98 1.211.941,511 1.212.147,693 الخاصة للبلديةاملوارد 

 99,93 185.171,473 185.300,000 االقتراضموارد 

 100 20.838,590 20.838,590 املحالة االعتماداتاملوارد املتأتية من 

من خالل  و  2018لسنة املتعلقة بتعبئة موارد البلدية جداول الفحص  من خاللتم الوقوف و 

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

 وبالتصرف في المالك البلدية. 
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  إعداد جداول التحصيل وتثقيلها -أ

 2015دائرة املحاسبات املضمنة بتقارير الرقابة املالية لسنتي  تولت البلدية بناءا على توصيات

  2017ديسمبر 28، تحيين الثمان املرجعية للمتر املربع املبني بمقتض ى قرار بلدي صادر بتاريخ 2016و

بضبط الحد الدنى والحد القص ى للثمن  املتعلق  2017لسنة  397ملطابقتها مع مقتضيات المر عدد 

كما   .املربع املبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات املبنيةاملرجعي للمتر 

ة بسنمن التقليص في التأخير املسجل  2018تمكنت البلدية سنة  تي في تثقيل جداول التحصيل الخاص 

جانفي   26وتثقيلها بتاريخ   2018جانفي   23، حيث تم إعداد وإرسال الجداول املذكورة بتاريخ 2016و 2015

 . 2018يوما سنة  25إلى  2015يوما خالل سنة   85، من 3املذكور  ، ليتراجع التأخير2018

الخاص باملنطقة البلدية الصلية   تبين عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية و 

  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة نتائج  املقاربة بين حيث أفضت  ،2018بعنوان سنة  بتاجروين

، دون اعتبار  فصال 129لى تحصيل وجود نقص في الفصول املثقلة بما ال يقل ع ال والفصول املثقلة بجدول 

   . 2018-2014املساكن التي تم بنائها خالل الفترة 

أمر عدد   ، الخاصة بالعمادات املضافة بمقتض ىتكميليةتبين عدم شمولية عملية اإلحصاء الكما 

الخاص بالسبع عمادات   2018لسنة  ن جدول اإلحصاءمضحيث لم يت  آنف الذكر، 2016لسنة  602

مسكنا   2544باملناطق املذكورة في حين بلغ عدد املساكن مسكنا  1156سوى  للمنطقة البلدية املضافة 

وبررت  فصال غير مثقل.  1388بلغ  بفارق أي  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  استنادا لبيانات 

 باملناطق املذكورة. البلدية ذلك بالنقص في عدد أعوان اإلحصاء عالوة على تباعد املساكن 

املعلوم على العقارات املبنية التثقيل املزدوج ملا ال يقل عن   جدول تحصيلوتبين من خالل فحص 

 تم إدراجها بجدول التحصيل الخاص باملنطقة البلدية الصلية وبالجدول الخاص بالعمادات  فصال 43

وتعهدت البلدية بمراجعة الجداول املذكورة  .  والحوض  على غرار سيدي مطير وسيدي عبد الباسط  املضافة

 لتالفي اإلخالالت املتعلقة بالتثقيل املزدوج. 

، اإلشارة إلى تضمن جدول  2016و 2015وتولت دائرة املحاسبات في تقارير الرقابة املالية لسنتي 

من الفصول املثقلة( متعلقة    %  47,86فصال )أي    269ملا ال يقل عن    تحصيل املعلوم على الراض ي غير املبنية

. ولئن تم تدارك اإلخالل  بنيةعلى الراض ي غير املتم تشييد بنايات فوقها ولم تعد خاضعة للمعلوم  بأراض

للفصول املذكورة، إال أنه لم يتم تقديم ما   2018من خالل عدم تضمن جدول التحصيل الخاص بسنة 

 يفيد القيام بإجراءات الطرح في شأنها باعتبارها فصوال مثقلة.    

 
 املحلية  من مجلة الجباية 1 املنصوص عليه بالفصل غرة جانفي من كل سنةمقارنة بتاريخ  3
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ن ذلك من  لوحظ عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على الراض ي غير املبنية ويتو  بي 

 عوضا الرض املعلوم حسب عنوان تحصيل بجداول  املبنية غير الراض ي بعنوان خالل إدراج التوظيفات

 حول  2002 مارس 28 بتاريخ 19 عدد الداخلية وزير بالداء وذلك خالفا ملنشور  املطالب  مراسلة عنوان عن

 على التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها   املوارد  تنمية 
 
البلدية الذي حث

 .  االستخالصأن تساعد على سير 

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

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

تحصيل الحد الدنى من عدد املؤسسات والشخاص الطبيعيين املدرجين بجدول  الترابي البلدي، غير أن  

  2018فصال خالل سنة  488على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية بلغ  علومامل

أي بفارق قدره  فصال  1323 قاعدة البيانات املتوفرة لدى مكتب مراقبة الداءات بتاجروينتضمن مقابل 

قائمة املؤسسات   وتجدر اإلشارة إلى أن البلدية لم تستغل عملية اإلحصاء العشري لتحيين فصال. 835

 الصناعية أو التجارية أو املهنيةعلى املؤسسات ذات الصبغة للمعلوم والشخاص الطبيعيين الخاضعين 

 اإلحصاء إلنجاز العامة  املتطلبات ضبط رغم التنصيص على ذلك في منشور وزير الشؤون املحلية املتعلق ب 

وأفادت بأنها   املوارد البشرية بمصلحة الجباية املحليةوبررت البلدية ذلك بالنقص في  آنف الذكر. العام

 بمجهودات مضاعفة لتجاوز هذا اإلخالل".  2020 نةسخالل "ستقوم 

 استخالص املعاليم توظيف و  -ب 

خامسا من مجلة املحاسبة العمومية الذي نص  على أن "يتولى   28خالفا ملقتضيات الفصل 

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضمن دعوته لخالص  املحاسب العمومي 

القيام بإجراءات  2018سنة تبين أن قابض املالية محتسب البلدية لم يتول خالل ، جملة املبالغ املطلوبة"

ر القابض  وبر   .الغرضاالستخالص بخصوص املعلوم على الراض ي غير املبنية حيث لم يتم تبليغ أي إعالم في  

بصعوبة تبليغ اإلعالمات بما أنه يتم ادراج عنوان الرض بجداول التحصيل عوضا عن العنوان  ذلك 

 الشخص ي للمطالب بالداء. 

  إعالم مقابل تضمن  1338سوى  لم يتم تبليغ  أنه    العقارات املبنية  بخصوص املعلوم علىلوحظ  كما  

من جملة   % 22,4أي بنسبة جملية في حدود  فصال 5969ة جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبني 

 . الفصول املثقلة

  30من مجلة املحاسبة العمومية الذي نص  على أن املدين ينتفع بأجل  28وخالفا ملقتضيات الفصل 

يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ اإلعالم لتسوية وضعيته وبانتهاء الجل املذكور يتولى املحاسب تبليغ  
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الفصول املثقلة بجدول تحصيل   من % 42د التنفيذي، لوحظ أنه تم االقتصار بخصوص املدين السن

املعلوم على العقارات املبنية على توجيه إعالمات دون املرور إلى املرحلة الجبرية من اإلجراءات واملتمثلة في  

  توجيه إنذار بالدفع. 

إجراءات االستخالص الجبرية ضرورة إجراء اعتراضات إدارية وعقل )تحفظية وتنفيذية(  وتقتض ي 

  
 
بخصوص الفصول التي لم يتم استخالص املعاليم املستوجبة الخاصة بها رغم توجيه إنذارات بشأنها، إال

قلة  إجراء أي اعتراض أو ع 2018أن  القابض محتسب البلدية لم يتقيد بذلك حيث لم يتول خالل سنة 

وفسر قابض املالية محتسب   .إنذار بخصوص املعلوم على العقارات املبنية 785رغم توجيه ما ال يقل عن 

عدم تفرغ عدول الخزينة  ب ستخالصاال إجراءات البلدية ضعف عدد اإلعالمات املوجهة وعدم مواصلة 

وضوعين على ذمة القباضة  للقيام بمهامهم حيث يتم تكليفهم بأعمال أخرى نظرا للنقص في عدد العوان امل

عالوة على مواصلة   بلديات( 3الخدمات املناطة بعهدة املركز املحاسبي )قباضة مالية ومحاسب وكثافة 

 . فتقار القباضة ملنظومة إعالميةال تحرير االعالمات والوصوالت يدويا نظرا 

املبنية   غير الراض ي على  املعلوم تحصيل بجدول  إدراج التوظيفاتبوقد ساهمت النقائص املتعلقة  

للمطالبين بالداء   إعالماتبعدم توجيه و  بالداء املطالب  مراسلة عنوان عن عوضا الرض حسب عنوان

املذكور والتي لم تتجاوز   استخالص الـمعلـوم ةفي ضعف نسببخصوص املعلوم على الراض ي غير املبنية 

 . 2018خالل سنة  % 11,87

عدم  ، ويعود ذلك أساسا ل% 3,82على العقارات املبنية  استخالص الـمعلـوم ةنسب كما لم تتجاوز 

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

 .  دينار 1.604.282,545والبالغة  2017

لم تتول البلدية توظيف معلوم الرخصة على   من مجلة الجباية املحلية  68خالفا ملقتضيات الفصل و 

حيث  2016سبتمبر  07بمقتض ى القرار البلدي بتاريخ دينار  100إشغال الطريق العام املضبوط في حدود 

استخالص مبالغ بعنوان م يتم لأنه  2018جداول املقابيض واملصاريف لسنة تبين من خالل النظر في 

واالقتصار على توظيف معلوم اإلشغال الوقتي  بعض املهن"  رخص إشغال الطريق العام لتعاطيمعلوم "

ى إلى و للطريق العام.  مستغال   بالداء  مطالبا 89خصوص ب  ادينار  8900عدم استخالص مبلغ قدره   هو ما أد 

     .حسب دفتر املتابعة املمسوك من قبل البلدية للرصيف ببلدية تاجروين

باملبالغ   مقارنة اإلشغال الوقتي للطريق العام   واإلشهار معاليمضعف املداخيل املتأتية من  لوحظ  كما

املطالبين بالداء التي تمسكها البلدية. وتبين في هذا الصدد   املضمنة بدفاتر متابعةو الواجب استخالصها 

من املبالغ الواجب استخالصها  % 22، أي ما يعادل دينار  7512أن مداخيل معلوم اإلشهار لم تتجاوز 



9 
 

  13. وتبين أنه تم خالص املبالغ املذكورة من قبل 2018خالل سنة  4دينار  34.002,600والبالغة 

  375رغم أن دفتر متابعة معلوم اإلشهار يضم      مؤسسة)مؤسسات إشهارية وبنوك وفضاءات تجارية كبرى(،

توجيه   خاللمن  ى الستخالص املبالغ الهامة بعنوان املعلوم املذكور سع تمؤسسة. وأفادت البلدية أنها 

   .شهارية والبنكية والفضاءات التجارية دون سواهاسنوية إلى املؤسسات اإل مراسالت 

مستغال للطريق    89من مجموع    ؤسساتم  6على    اإلشغال الوقتي للطريق العاماقتصر توظيف معلوم  و 

ولم  . 2018لسنة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام العام )دون احتساب الكشاك( حسب دفتر متابعة 

والبالغ   املبلغ الواجب استخالصهمن  %  4ما يعادل دينار أي  1.086,500تتجاوز مداخيل املعلوم املذكور 

والبلدية مدعوة لبذل مجهود إضافي في استخالص املعلوم املذكور خصوصا أن ما ال   .دينار 28.067,500

 .مقهى وكشك يتولون استغالل الرصيف مجانا 50يقل على 

تحيين تعريفة معلوم رفع الفضالت طبقا لحكام  وتولت البلدية بناءا على توصيات دائرة املحاسبات 

املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في   2016لسنة  805المر الحكومي عدد 

إال أن  دينار.  30اعتماد تعريفة  2017جانفي  5املؤرخ في  ، حيث تم بمقتض ى القرار البلدي استخالصها

التجارية   املحالتالبلدية لم تتول إبرام اتفاقيات في الغرض ويتم جمع ونقل الفضالت املتأتية من نشاط 

من مجلة   91وذلك خالفا للفصل   في إطار العمل البلدي املتعلق برفع الفضالت املنزليةوالصناعية واملهنية 

ف واستخالص معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من  الجباية املحلية الذي يتيح للبلديات إمكانية توظي

ونتج عن ذلك عدم استخالص أي مبلغ بعنوان معلوم رفع الفضالت املتأتية من النشطة  نشاط املذكورة. 

 املذكورة.  

اإلشهار واإلشغال الوقتي للطريق   عاليم مبعنوان ضعف املبالغ املوظفة واملستخلصة البلدية  بررتو 

عدم قدرتها على تنفيذ القرارات الردعية بخصوص املتلددين في خالص  ب العام ورفع الفضالت بمقابل،

. كما أفادت البلدية أنه  لجهاز الشرطة البيئية وافتقارهااملعاليم املذكورة بعد حذف سلك التراتيب البلدية 

لب املجلس البلدي ملتابعة توظيف واستخالص املعاليم والنظر في  تشكيل لجنة ص  29/01/2019بتاريخ  تم  

كشكا مستغال للطريق العام دون رخصة وال يتولون خالص معلوم االشغال  20وضعيات ما ال يقل عن 

 الوقتي للطريق العام. 

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

البلدية وتوظيف معاليم الرخص والخدمات املستوجبة ومنها اإلشغال الوقتي للطريق العام واإلشهار ورفع  

ة عدد الفضالت بمقابل تطبيقا ملنشو  ق بتدعيم قدرات   2013أكتوبر  2واملؤر خ في  16ر وزير الداخلي 
 
املتعل

 
 باعتبار االتفاقيات اإلشهارية ذات الصبغة التجارية 4 
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ة  ة من خالل استغالل   ضرورة البلديات علىوالذي حث التصر ف للجماعات املحلي  تنمية مواردها الذاتي 

إحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود ب وذلك  لهاالطاقة الجبائية املتاحة 

 .   االستخالصات

لمعلوم على العقارات لالحط الكلي إقرار  2018 نوفمبر 30بتاريخ املجلس البلدي وتم خالل مداولة 

تم في شأنهم تقديم اعتراضات تتعلق   تعقارا 9طرح املعاليم بخصوص و  عائلة معوزة  149املبنية لفائدة 

. إال أن قابض املالية محتسب البلدية لم يستكمل إجراءات  للمعلوم على العقارات املبنيةبالتثقيل املزدوج 

بقائمة  و بلدية  قرار رئيس ال ته بموافامن مجلة املحاسبة العمومية رغم    267الطرح املنصوص عليها بالفصل  

دينار.  2.635,906وهو ما لم يسمح بطرح املعاليم املذكورة والبالغ مجموعها  ،5بالطرح الفصول املعنية 

 . أنه في انتظار التأشير على جداول الطرح من قبل مصالح أمانة املال بالكافب   بهذا الخصوص  وأفاد القابض

املنتفعة بقرار الحط بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعالم  إعالم العائالت كما لم تتول البلدية 

املتعلق بضبط شروط وطرق الحط الكلي    1998لسنة    1254من المر    12أحكام الفصل  مثلما تنص    بالبلوغ

 .   من املعلوم على العقارات املبنية

 

 التصرف في األمالك البلدية  -ت 

إلى غاية موفى  عدم حرص البلدية  الخاصةلوحظ من خالل فحص دفتر المالك العقارية البلدية 

بتاريخ   37على حماية أمالكها العقارية وتسجيلها وذلك خالفا ملقتضيات منشور وزير الداخلية عدد  2018

ق    1998جويلية    6
 
قارات البلدية والبالغ  الع  المر بكافةحول تحديد واستقصاء امللك البلدي وتسجيله ويتعل

.  واملحالت التجارية املسوغةعلى سبيل املثال مقر  قصر البلدية واملستودع البلدي عقارا ومنها  155عددها 

ة الشغب من  ومن شأن التصر ف على هذا النحو أن يعر ض انتفاع البلدية بالعقارات املذكورة إلى إمكاني 

اإلسراع في القيام باإلجراءات الضرورية لتسجيل أمالكها العقارية بما  تدعى البلدية إلى لذلك  طرف الغير

وتعهدت البلدية بالحرص على تسجيل عقاراتها ومن ذلك انها شرعت  . يضمن لها الحماية القانونية الالزمة

 . حديقة عمومية والسوق السبوعية وبناية مقر حزب التجمع الدستوري املنحل 11في تسجيل 

  186لوزير املالية عدد من مجلة املحاسبة العمومية والتعليمات العامة  279خالفا للفصل و 

حسابية خاصة بمكاسب البلدية املنقولة وغير   تاجروينال يمسك محاسب بلدية  1975أوت  2املؤر خة في 

مثلما يقتض ي الفصل   2018املنقولة كما لم يتول إنجاز جرد عام للمكاسب املذكورة في موفى السنة املالية 

 
 مراسلة بتاريخ 29  جانفي2019 5
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وفي هذا الصدد تعهد القابض بالتنسيق مع رئيس البلدية للقيام بجرد للمكاسب املنقولة   آنف الذكر. 279

 اآلجال. وغير املنقولة في أقرب 

 أنه  محال، 136املحالت التجارية واملهنية لدى البلدية  غبلغ عدد عقود تسوي و 
 
لوحظ عدم  إال

محال تجاريا ومهنيا تم إبرامها   38التنصيص على أي نسبة للزيادة السنوية ملعين الكراء ضمن عقود تسويغ 

 .  2010إلى سنة  1982خالل الفترة املمتدة من سنة 

حول تحسين مردود كراء العقارات الراجعة    2009لسنة   33خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد و 

،  للجماعات املحلية التي نصت عل ضرورة اتخاذ إجراء االستخالص الجبري لكل دين من الديون املتخلدة

البلدية   حالتم خصوص املستغلين لللقيام بإجراءات التتبع الجبرية املستوجبة با تحرص البلدية علىلم 

كراء املحالت املعدة بعنوان بقايا االستخالص  وهو ما ساهم في ارتفاع .كراءال  واملتلددين في خالص معلوم

 .2018دينار في موفى سنة  570.323,745لنشاط منهي أو نشاط تجاري حيث بلغت 

الخاصة بمداخيل كراء   2018ديسمبر  31وكشفت املقاربة بين قائمات بقايا االستخالص إلى غاية 

إلى غاية    يواصلون مدينا    112  أنعقارات معدة لنشاط تجاري ومنهي وجداول متابعة تسويغ املحالت البلدية  

  14ضائية سوى بخصوص القيام بالتتبعات الق البلدية لم تتول و . 6استغالل املحالت املذكورة  2018موفى 

متسوغا لم يتم تتبعهم قضائيا   98وبلغت املبالغ املتخلدة بذمة  . في خالص معينات الكراء  متلددا امتسوغ

بعنوان "مداخيل كراء   2018دينار أي ما يفوق ثالثة أضعاف ما تم استخالصه سنة ألف  448,208

  املذكورة  ديون ال أن  . علما و 7العقارات معدة لنشاط منهي"العقارات معدة لنشاط تجاري" و" مداخيل كراء 

سيتم عرض العقود املذكورة على مداوالت  وأفادت البلدية ضمن ردها أنه  . سنة 21بلغ أقصاها  ملدة تعود 

 املجلس البلدي للبت فيه. 

 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات 

 التحاليل املتعلقة بالنفقات  -1

. وتمثل نفقات التأجير العمومي  2018دينار سنة  1.773.486,646بلغت نفقات العنوان الول 

%   56% من مجموع نفقات العنوان الول، حيث استأثرت نفقات التأجير بنسبة  92,84ووسائل املصالح 

 % من جملة نفقات العنوان الول.  36,84 ونفقات وسائل املصالح بنسبة 

 
 متسوغا ملحالت معدة لنشاط منهي  25متسوغا ملحالت معدة لنشاط تجاري و  87 6
 دينار  118.744,212تم استخالص  7
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خالل   % 8وتجدر اإلشارة إلى انخفاض نسبة التأجير من جملة نفقات العنوان الول بنسبة تتجاوز 

، مما مكن من ارتفاع نسبة نفقات وسائل املصالح والتدخل العمومي مثلما يبرزه  2018 - 2015الفترة 

 الجدول املوالي. 

 

 

من   %50نسبة  تجاوز نفقات التأجير املرسمة بامليزانيةتالفي  والبلدية مدعوة إلى بذل مجهود إضافي ل

 من مجلة الجماعات املحلية.   135نفقات العنوان الول طبقا لحكام الفصل 

دينار وتتوزع هذه النفقات بين االستثمارات   838.488,784نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

دينار أي بنسب في   129.937,890دينار و    708.550,894املباشرة وتسديد أصل الدين في حدود على التوالي  

 % من مجموع نفقات العنوان الثاني .   15,5  و%    84,5 حدود على التوالي 

من مضاعفة االعتمادات املخصصة للعنوان   2018-2015ولوحظ أن البلدية تمكنت خالل الفترة 

أ.د، كما تمكنت من تخفيض نسبة أصل الدين من جملة نفقات العنوان الثاني   838أ.د إلى  430الثاني من 

االستثمارات املباشرة املوجهة وهو ما مكنها من الترفيع في  2019سنة  % 15,5إلى  2015سنة  % 36,49من 

 لتحسين البنية التحتية. ويبرز الجدول املوالي تفاصيل ذلك.

% من   47,29% و  98,04وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوانين الول والثاني على التوالي 

 االعتمادات النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي: 

 نفقات العنوان األول 
 2018سنة  النفقات املنجزة  2015النفقات املنجزة سنة 

 النسبة املبلغ بالدينار النسبة املبلغ بالدينار

 56 993.688,568 64,79 981,157 745 القسم األول : التأجير العمومي 

 36,84 653.340,090 28,93 152,247 333 القسم الثاني: وسائل املصالح

 2,72 48.255,995 1,95 398,926 22 القسم الثالث : التدخل العمومي

 4,4 78.201,993 4,33 908,833 49 القسم الخامس : فوائد الدين

 100 1.773.486,646 100 441,163 151 1 جملة نفقات العنوان األول 

 ثانينفقات العنوان ال
 2018النفقات املنجزة سنة  2015النفقات املنجزة سنة 

 النسبة املبلغ بالدينار النسبة املبلغ بالدينار

 84,5 708.550,894 63,16 753,327. 271 االستثمارات املباشرة  :  القسم السادس

 014,404. 157 تسديد أصل الدين: عاشر القسم ال

 

36,49 129.937,890 15,5 

القسم الحادي عشر : النفقات املسددة من 

 اإلعتمادات املحالة
1.500,000 0,35 0 0 

 100 838.488,784 100 430.267,731 ثانيجملة نفقات العنوان ال
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  نفقات العنوان األول  نفقات العنوان الثاني

 االعتمادات النهائية 2.073.209,850 1.773.086,283

 اإلنجازات 2.032.652,363 838.488,784

47,29  %  98,04  %  نسبة االنجاز )%( 

والتي لم تبلغ   2018لتصرف للعنوان الثاني  عتمادات املخصصةانجاز اال يالحظ ضعف نسبة 

تتعلق بالبنايات اإلدارية وباإلنارة وبتعبيد   عدم انجاز مشاريع ويعود ذلك إلى النهائية.نصف االعتمادات 

ملبلغ الجملي لالعتمادات غير ارتفاع االطرقات وبتهيئة السواق والحياء واملحالت التجارية، مما أدى إلى 

 . ستعملة بعنوان نفقات التنميةامل

قة بنفقات العنوان األول  -2
ّ
 املالحظات املتعل

على التوصيات الواردة بتقارير الرقابة املالية لدائرة املحاسبات لسنتي   تمكنت بلدية تاجروين، بناءا

مسك دفتر  على غرار املتعلقة بعقد نفقات العنوان الول  خالالت، من تجاوز عديد اال 2016و 2015

إسناد التمويل العمومي  تركيز لجنة فنية للنظر في و 8تسجيل املشتريات القابلة للجرد للمنقوالت ودفتر ل

تطبيق الخصم من املورد بعنوان الضريبة على  و ،  9وتوفير لباس الشغل للعملة في اآلجال الترتيبية   عياتللجم

إال أن فحص . 10طبقا للتشريع الجاري به العمل  الدخل وعلى الشركات وبعنوان الداء على القيمة املضافة

 مكن من الوقوف على بعض املالحظات التي لم يتم تجاوزها.  ، الوثائق املثبتة للنفقات

الذي نص  على أن "تحمل النفقات   من مجلة املحاسبة العمومية 89خالفا ملقتضيات الفصل ف

املعقودة على االعتمادات املرصدة بميزانية السنة الجارية"، تولت البلدية تأدية نفقات استغالل منظومة  

فاتورة استهالك كهرباء    55و  دينار  400بمبلغ جملي قدره    2017من سنة    12و11و10و9و8و7انصاف لشهر  

وبررت البلدية  .  2018حساب تصرف  على    دينار  38.662,394ه  بمبلغ جملي قدر   2017من سنة    10و9لشهر  

 ذلك بالتأخير في الحصول على الفواتير الخاصة باملركز الوطني لإلعالمية. 

  3و 20الفقرات  على التوالي وتجدر اإلشارة إلى أن البلدية تولت تأدية النفقات املذكورة على حساب

من نفس الفصل واملتعلقة بتسديد متخلدات عن  80عوضا عن اعتماد الفقرة  02.201من الفصل 

قت  2018تولت البلدية تأدية نفقات خالل سنة السنوات السابقة.  كما 
 
بمتخلدات تجاه مؤسسات تعل

 
 1975أوت  2املؤر خة في  75-186تعليمات العامة عدد لل طبقا 8 

  9 املنصوص عليها بالمر 2509 لسنة 1998 واملتعلق بضبط النظام الساس ي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

ة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل  52الفصل  10 
 
ر من مجلة الداء على القيمة املضافة  19من مجل  مكر 
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وما قبلها. ويترتب عن ذلك تثقيل ميزانية السنة املذكورة بديون راجعة    2017راجعة لسنة    وخواص  عمومية

للسنوات التي سبقتها إضافة إلى التأخير في خالص املزودين وعدم دفع مستحقاتهم في اآلجال القانونية. وفي  

ما قدره    املدرج بالعنوان الول   02.201من الفصل    80هذا املجال بلغت مخلفات الديون املنزلة بالفقرة عدد  

   دينارا.  37.849,909

من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينص  على أنه "ال يجوز عقد   90وخالفا ملقتضيات الفصل 

 عند الضرورة الواجب إثباتها"، تولت   15مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 
 
ديسمبر من نفس السنة إال

د بنفقات بعد  ذلك  البلدية بررت . و النقلعهد وصيانة وسائل تعلقت أساسا بت ديسمبر 15البلدية التعه 

 الذي تشكو منه. نقص املعدات ظل  بالضرورة امللحة لتعهد وصيانة وسائل النقل خاصة في

املتعلق بالقانون   1975 ماي  14 املؤرخ في 1975 لسنة 35 من القانون عدد 31 نص  الفصلو 

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

نفقات عند تنفيذ  صرف ميزانيات الجماعات املحلية املجهزة باملنظومة املعلوماتية املخصصة للتصرف في ال

أفريل   11بتاريخ  13عدد  إذن تزود امليزانية استعمال أذون التزود اليدوية"، غير أن  البلدية تولت إصدار

فيفري  15من منظومة أدب على سبيل التسوية بعد الحصول على الفاتورة املتعلقة بها وذلك بتاريخ  2018

تزود يدوي كان بناءا على طلب محاسب البلدية وذلك  وأفادت البلدية في هذا الشأن أن تحرير إذن . 8201

مقتطع وقود الواردة قبل تاريخ استخراج طلب تزود من  295فاتورة التزود ب قصد تسوية وضعية

من  30أذون التزود اليدوية خطأ تصرف على معنى الفقرة الثانية من الفصل  ويعتبر استعمال  املنظومة.

 آنف الذكر  1975لسنة  35القانون الساس ي عدد 

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

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

 اإلدارية بأذون التزود عند إصالح أو صيانة وسائل نقلها ومعداتها.  

حول مزيد إحكام التصرف في  2005جانفي  19املؤرخ في  6خالفا ملنشور رئيس الحكومة عدد و 

جداول شهرية ملتابعة استهالك الوقود،  السيارات اإلدارية ونفقات املحروقات الذي نص على ضرورة إعداد  

إرفاق وثائق الصرف املتعلقة بنفقات اقتناء الوقود بجداول متابعة شهرية الستهالك    تاجروينة  لم تتول بلدي  

 الوقود من قبل السيارات اإلدارية. 

املتعلق بضبط معايير وإجراءات   2013لسنة  5183من المر عدد  12خالفا لحكام الفصل و 

سناد التمويل العمومي للجمعيات الذي نص على أنه :" يصرف التمويل بمقتض ى مقرر من رئيس وشروط إ

تولت  من هذا المر"، 10الهيكل العمومي املعني بناءا على الرأي املطابق للجنة الفنية املحدثة بالفصل 
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البلدية  رئيس ل تابمقتض ى قرار دينار  20000ات رياضية بقيمة جمعيالبلدية إسناد تمويل عمومي لفائدة  

عرض  ، أي أنه لم يتم2018جويلية  18الوافق ل  للتمويل العمومي إحداث اللجنة الفنيةسابقة لتاريخ 

لبلدية ما يفيد موافقة اللجنة الفنية  كما لم تقدم ا  .املحدثةالتمويل على مصادقة اللجنة الفنية ات طلب

وجمعية املهرجان   2018أوت  2بتاريخ دينار  1000الرياضية اسمنت أم اإلكليل بمبلغ  جمعية العلى تمويل 

 .2018جويلية  23بتاريخ دينار  1000الثقافي بتاجروين بمبلغ 

ــل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــنــة  2878المر عــدد  12ونص  الفصـ ــ ــ ــ ــ واملتعلق بمراقبــة  2012نوفمبر  19املؤرخ في  2012لسـ

ــطة التعهد  ــ ــاريف العمومية بواسـ ــ ــالح مراقبة املصـ ــ ــيرة مصـ ــ ــع وجوبا لتأشـ ــ ــاريف العمومية على أن تخضـ ــ املصـ

ــــادية واالجتماعية والثقافية والدولية، إال أن البلدية  ــ ــ ــ ــ اإلجمالي نفقات التدخل العمومي في امليادين االقتصـ

ـــــبيل املثال إنجاز تعهدات ــ ــ ـــــية  فردية للمنح  تولت على سـ ــ ــ تعهدات( ومنح لفائدة  4)  لفائدة الجمعيات الرياضـ

وتدعى البلدية إلى االلتزام مسـتقبال بمقتضـيات المر املذكور واعتماد طريقة   .الكشـافة التونسـية )تعهدين(

ــــرف ــــنف من النفقات ملا يتيحه ذلك من مرونة في التصـ ــــبة لهذا الصـ ــــار في  التعهد اإلجمالي بالنسـ ومن اختصـ

 ات في تنفيذ النفقات العمومية.اآلجال واإلجراء

لوحظ أن  البلدية لم تحرص على احترام آجال دفع املبالغ املستحقة بعنوان استهالك املاء  كما 

ة ال تتجاوز  واستغالل املنظومات والكهرباء واالتصاالت يوما من تاريخ استالم الفواتير  45املحددة بمد 

واملتعلق بضبط طرق خالص نفقات    2004مارس    9خ في  املؤر    2004لسنة    564حسب مقتضيات المر عدد  

وأرجعت البلدية التأخير الحاصل  . يوما 368و 133التصر ف.  وقد تراوح التأخير املسجل في هذا الشأن بين 

في خالص املزودين العموميين لعدم التزام صندوق التعاون بين البلديات بتحويل املبالغ الراجعة للبلدية في  

املزودين العموميين املنصوص عليها بالمر   وتدعى البلدية إلى مزيد التقيد بآجال خالصاآلجال الترتيبية. 

 . املذكور أعاله

ه "ال يجوز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع  84نص  الفصل و  ة على أن  من مجلة املحاسبة العمومي 

ة املصاريف تها مصاريف تاجروين غير أن  بلدية"، تقريرها بميزاني  لت على ميزاني  بفواتير املاء  تتعلق  تحم 

ديسمبر   20بتاريخ  94الوامر بالصرف عدد  موضوعباملجلس القروي "محجوبة"  للشراب الخاصةالصالح  

وأفادت البلدية أن ذلك   .رغم أنه راجع بالنظر إلى بلدية قلعة سنان 2018ماي  11بتاريخ  13وعدد  2018

املجلس البلدي انف الذكر ضمن كشوفات البلدية من  ناتج عن الخطأ في ادراج الفواتير الخاصة بعدادت

 قبل الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه، كما تعهدت بالحرص مستقبال على تفادي اإلخالل املذكور. 
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"يحدد العقد  على أن  تعلق بنظام اللزماتامل 2008لسنة  23قانون عدد من ال 15وينص الفصل 

"، إال أنه تبين عدم  احب اللزمة ويضبط حقوق وضمانات كل منهما التزامات كل من مانح اللـزمة وص

وفي كراس شروط استلزام  2017ديسمبر  21التنصيص في عقد لزمة السوق السبوعية املبرم بتاريخ 

، على الجهة املسؤولة عن خالص مصاريف استهالك املاء والكهرباء بالسوق  2018البلدية لسنة  املعاليم

واملاء   صاريف استهالك الكهرباءمل البلدية  لتحم هو ما أدى إلى و موضوع اللزمة. السبوعية حي الرحبة 

وتدعى البلدية  . دينار 190بمبلغ جملي قدره  2018خالل سنة  املذكور سوق السبوعي بال الصالح الشراب

عقود االستلزام املبرمة على مسؤولية صاحب اللزمة في خالص كراس الشروط وفي  إلى التنصيص صراحة في  

لسنة   23من القانون عدد  34طبقا للفصل  ها في إطار اللزمةل ستغالتم االتي ياملصاريف املتعلقة باملنشآت 

 . املذكور آنفا 2008

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني  -3

 عدم الدقة في تقدير الحاجيات  3-1

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

بناء   و"البنايات اإلدارية" و ""  البرامج والتجهيزات اإلعالمية  "  "الدراسات" و على غرار  صول بعض الف 

دون أن يتم   "النفقات املسددة من االعتمادات املحالة"" ووتهيئة املنشآت ذات الصبغة االقتصادية

ارة" و  فصول "اإلنبالزيادة بعنوان  تنقيح امليزانيةكما تم الوقوف على  استهالك االعتمادات املذكورة.

دون أن يتم استهالك   لثانيالعنوان ا " و"طرقات ومسالك" مناملساحات الخضراء ومداخل املدن"

 ضافة. االعتمادات امل 

دينار وهو    934.597,499وبذلك بلغ مجموع فواضل االعتمادات املخصصة لنفقات العنوان الثاني  

والتي لم تتجاوز   2018العنوان املذكور خالل تصرف  اعتماداتما ساهم في انخفاض نسبة استهالك 

 ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:  من االعتمادات النهائية املرصودة. % 47,29

 البيان الفصل
االعتمادات 

 املرسمة
االعتمادات 

 النهائية
النفقات 

 املنجزة
فواضل 

 االعتمادات

نسبة 
اإلستهالك 

(%) 

 0 44.250,000 - 44.250,000 17.000,000 الدراسات 06.600

000,000.100 البنايات اإلدارية 06.603  000,000.100  - 100000,000 0 
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 التصرف في بعض الصفقات نقائص في  3-2

تعلقت بتنظيف وصيانة   لشغال عمومية من قبل بلدية تاجروين ينابرام صفقت 2018تم خالل سنة 

وبتعبيد الطرقات بالخرسانة اإلسمنتية )برنامج   2018ماي  14بتاريخ  (2017املناطق الخضراء )برنامج 

ت  .أ.د 393,864أ.د و 100,120التوالي ا على قدره جملية  لغابمب، 2018فيفري  2بتاريخ  (2017 كما تم 

بحي الطيب املهيري وحي  املصادقة على ملف الختم النهائي لصفقة أشغال توسعة شبكة التنوير العمومي 

بعض املالحظات املتعلقة بالـتأخير في إبرام الصفقات والتأخير في القبول النهائي    . وقد تم الوقوف علىالحرية

وبررت البلدية ذلك بالنقص الحاصل    . تالصفقاالختم النهائي على لجنة    اتملفي عرض  لألشغال والتأخير ف

 . في اإلطارات الفنية املختصة في املجال باإلدارة البلدية

 الصفقات إبرام التأخير في  -أ

  يناملدرج  ي مشروع تهيئة املستودع البلدي ومشروع تهيئة الحي التجاري لوحظ تأخير هام في إبرام صفقت 

، رغم  تين املذكورتينصفقال برام إ  2018لم يتم إلى غاية موفى ، حيث 2016ضمن البرنامج السنوي لسنة 

هذا  . وساهم في 2016ديسمبر  5الحصول على املوافقة املبدئية للتمويل من صندوق القروض بتاريخ 

عدم تجاوب اللجنة الفنية الجهوية للبناءات املدنية صلب اإلدارة الجهوية للتجهيز بالكاف مع   ،التأخير

التأخير في إعداد   ى إلىتب دراسات بخصوص املشاريع املذكورة مما أدامراسالت البلدية لتعيين مك

   .2018جانفي  9و 2017ديسمبر  21إلى تواريخ على التوالي  الدراسات

506.60  
البرامج والتجهيزات 

 اإلعالمية
10.000,000 10.000,000 - 10.000,000 0 

 44,69 120.958,175 97.727,175 218.685,351 142.100,000 اإلنارة 06.610

 64,69 297.925,643 545.791,699 843.717,342 464.000,000 طرقات ومسالك  06.613

06.615 
املساحات الخضراء 

 ومداخل املدن
0 130.000,000 11.245,000 118.754,500 8,65 

06.617 
املنشآت ذات  بناء وتهيئة

 االقتصاديةالصبغة 
200.000,000 200,595,000 0 200.595,200 0 

الجزء الخامس : النفقات املسددة 

 من االعتمادات املحالة
0 20838,590 0 20838,590 0 

,2831.773.086 1.113.100,000 مجموع نفقات العنوان الثاني  838.488,784 934.597,499 47,29 
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، حيث  كما ساهم سوء تقدير البلدية لكلفة مشروع تهيئة املستودع البلدي في التأخير في إبرام الصفقة 

أ.د. وفي غياب   142أ.د، إال أن العرض الدنى املقترح كان في حدود  100تم تقدير الصفقة في حدود 

املذكورة    االعتمادات اإلضافية التي تمكنها من تغطية الفارق في الكلفة، لم تتمكن البلدية من إبرام الصفقة

 . 2018إلى غاية موفى 

عدم  بررت البلدية  ،2016وبخصوص مشروع تهيئة الحي التجاري املدرج ضمن البرنامج السنوي لسنة 

للمشروع    بتاجروين  بمعارضة املجتمع املدني  ،2018جانفي    9الدراسة منذ  إبرام الصفقة رغم املصادقة على  

إلى حين القيام باختبار   إلى تأجيل إعالن الدعوة إلى املنافسةوالتشكيك في جدواه، وهو ما اضطر البلدية 

   .11  تهاهيئت للتأكد من ضرورة التي تأوي الحي التجاري بتاجروين فني للبناية

تهيئة الحي التجاري يعتبر ضمن املشاريع املهيكلة للمدنية  مشروع أن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد 

، وال يتطلب إنجازه  (12الذي يقتصر على مشاريع القرب )وبالتالي ال يندرج في إطار االستثمار البلدي التشاركي  

    موافقة املواطنين واملجتمع املدني.

 التأخير في القبول النهائي لألشغال   -ب 

 فيفري  12بتاريخ تعبيد الطرقات بالخرسانة اإلسمنتية املبرمة لوحظ بخصوص صفقة أشغال 

انجاز القبول النهائي لألشغال رغم إجراء القبول   2019نوفمبرأن  البلدية لم تتول إلى غاية موفى  2018

أشهر مقارنة بأجل سنة واحدة من  4وبالتالي تسجيل تأخير بحوالي  2018جويلية  20الوقتي لألشغال منذ 

 من كراس الشروط اإلدارية العامة لألشغال.   44تاريخ االستالم الوقتي املحدد بالفصل 

  ى لجنة الصفقاتالتأخير في عرض ملف الختم النهائي عل -ت 

على أنه "يجب الذي نص آنف الذكر  2014لسنة  1039من المر عدد  104الفصل لحكام  خالفا

الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه  مراقبة أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة 

 عرض 2018سنة  موفىغاية لى تتول البلدية إلم تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات"، 

  النهائي  ستالمتم في شأنها اال مشروع تغليف الطرقات بالخرسانة اإلسفلتية والتي    ةملف الختم النهائي لصفق 

  .2018ديسمبر   31يوما مقارنة بتاريخ  167أي بتأخير  2018 أفريل 17 منذ لألشغال

 
 2019أفريل  24تم إصدار إذن تزود ملكتب دراسات وإحالته ملصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز بالكاف بتاريخ   11 

  12  الطرقات والرصفة ، التنوير العمومي ، الربط بشبكة تصريف مياه المطار و تأهيل وإحداث املناطق الخضراء


















