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بلدي ع مالية رقابة ر عسانتقر   ة

املحلية وكمة وا ة ضر ا التنمية برنامج   إطار

سنة   2019تصرف

  

بلدية البلدية(عسانأحدثت ي عددا رمبمقت) فيما 26ؤرخامل 2016لسنة601ومي

ةخاللو  .2016ماي نالف ب لاملمتدة البلديةتولت 2018 جوانو  2017 أفر كبسي ت خصوصية نيابة

ومي األمرب عمالضاءأع9من ل10ؤرخامل 2017لسنة424عـــددا نيابةواملت 2017أفر ن بتعي علق

عروس بن والية من عسان ببلدية لسنة تّم و  .خصوصية البلدية نتخابات إثر ب 2018ع املجلستنص

خ املنتخبالبلدي من2018جوان28بتار ون   .عضوا24واملت

مساحو   البلديةتبلغ ا 4880 ة ا س عدد يبلغ كما ا ساكنا28151كتار انحسب للس العام لتعداد

لسنة   .2014والسك

قبل من املنجزة الرقابية مة امل علقت وكمةمحكمةو وا ة ضر ا التنمية برنامج إطار املحاسبات

لسنة للبلدية املالية الوضعية بالنظر ا2019املحلية ل املتاحة املوارد عبئة ع ا قدر مدى من والتحقق

بھ لة ّ امل البيانات ومصداقّية ة ّ و املا ساب ا إعداد حسن ومن ا نفقا تأدية   .وشرعّية

املوشملت كتابة لدى املودعة الصرف ندات ومس املا ساب ا فحص الرقابية فضالحكمةعمال

منظومة من املستخرجة املعطيات استغالل بلديات"عن لدى" أدب املنجزة امليدانية الرقابية عمال و

ا اص ا املحاس واملركز البلدية ر مصا ش امل.2020نوفمخالل ساب ا تقديم لسنةوتم للبلدية ا

خ2019 بتار لھ املصاحبة لية30والوثائق   .2020جو
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ّم   أ املوا دول ا ن ب لسنةو للبلدية املالية الوضعية عن   :2019 البيانات

زء  العنوان     الصنف    ا
املقابيض

  بالدينار

موارد

العنوان

  ول 

عتيادية  1 بائية ا   املداخيل

شطةاملعاليم  1 و العقارات ع   1.276.964,858  املوظفة

2  
البلدي العمومي امللك إشغال مداخيل

فيھ العمومية املرافق   واستلزام
17.100,606  

3  
ومعاليم ة دار والرخص املوجبات معاليم

خدمات إسداء   مقابل
158.765,225  

2  
بائية ا غ املداخيل

  عتيادية

مالك  5   0,000  عتياديةالبلديةمداخيل

عتيادية  6 املالية   715.560,000  املداخيل

ول  العنوان موارد   2.168.390,689  جملة

موارد

العنوان

ي   الثا

للبلدية 3 اصة ا   املوارد
التج  7   0,000 منح

مختلفةمّد   8 وموارد   944.644,893  خرات

ي الثا العنوان موارد   944.644,893  جملة

البلدية انية م موارد   3.113.035,582  مجموع

زء  العنوان     القسم    ا
ف املصار

  بالدينار

نفقات

العنوان

  ول 

التصرف  1   نفقات

العمومي  1   801.057,044  التأج

املصا  2   533.542,171  وسائل

العمومي  3   110.663,314  التدخل

الدين  2 فوائد الدينسداد  5 سداد   0,000 فوائد

ول  العنوان نفقات   1.445.262,529  جملة

نفقات

العنوان

ي   الثا

التنمية  3 التنمية  6 نفقات املباشرة:نفقات ثمارات   170.896,152 س

الدين  4 أصل الدين  10  سديد أصل   0,000  سديد

ي الثا العنوان نفقات   170.896,152  جملة

انية م نفقات   1.616.158,681  البلديةمجموع

ية املحاس السنة يجة   1.496.876,901  فائض: 2019ن

املاليةو  ستقاللية مؤشر بذلكتجاوز م 2019سنةخالل %75,4سبة1لغ من املحّدداملرجاملعيار ا

املحلية ماعات ا مساعدة القروض صندوق سبة قبل ىكحّد  %70 ب بالبلديةتبلغكما.أد التأط سبة

نوفم اأعواتوزعو  2% املوا 2020مو دول با ن املب النحو   :ع

طط  السلك ا   عدد

ك املش   6  داري

ك املش   1  التق

  41  العملة

                                                            
املالية1 العنوان=(ستقاللية م -1موارد كاملناب املش املال سي-ن ال الدولة مات ومسا العنوان)/منح    1موارد
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ا رصد تّم أنھ إ شارة لسنةد.أ140,5 بمبلغعتماداتوتجدر التصرف انية انتداب2019بم دف

يتّم ةعمل9وإدارةمستكتو تق لم أنھ عدغ إنتدابإجراءاتنطالق
ّ
  .2020نوفممو

  

  

  

  

سنة بتصرف املتعلقة الرقابة أعمال باملوارد2019وأفضت تتعلق مالحظات ع الوقوف إ

 .النفقاتو 

ول  زء ع: ا   املواردالرقابة

ا عبئ و املوارد تحليل املجال ذا الرقابية الفحوصات   .شملت

املوارد  . أ  تحليل

موارد بتحليل الرقابية عمال البلديةوّ نالعنوانمنّل علقت انية م من ي والثا  .ل

وّ  .1 العنوان   ل موارد

 بلغت
ّ
للبلدي 2019سنةمو ّول العنوان ند 168.390,6892.ةموارد ب بائية تتوزع ا املداخيل

عتيادية) % 67( عتيادية بائية ا غ ا . %)33( واملداخيل ع توز املوا دول ا ن ب  :و

العقارات ع فة
ّ
املوظ املعاليم من أساسا عتيادية بائية ا املداخيل ى

ّ
و وتتأ شطة مداخيلو من

و  فيھ العمومية املرافق واستلزام البلدي العمومي امللك مقابلمنإشغال واملعاليم ة دار والرخص املوجبات

ول موارد بالدينار العنوان مو  املبلغ من سبة ول ار ال العنوان  % د

ول  زء عتيادية: ا بائية ا   املداخيل

ع فة
ّ
املوظ شطةاملعاليم و 964. 1.276  العقارات 858,  58,89 

فيھ العمومية املرافق واستلزام البلدي العمومي امللك إشغال  0,79 606 ,100. 17 مداخيل

خدمات إسداء مقابل ومعاليم ة دار والرخص املوجبات  7,32 225, 765. 158 مداخيل

ول  زء ا  67,00 689 ,830. 452 .1 مجمـــــــوع

زء يا عتيادية: الثا بائية ا غ   املداخيل

عتيادية املالية  33,00 560 .715  املداخيل

ي الثا زء ا  33,00 560 .715 مجمـــــــوع

ول  العنوان  100,00 689 ,390 .168. 2 موارد

العقارات ع املعلوم عنوان ستخالص ببقايا يتعلق ما ناء است   و

وجود عدم إ الرقابية عمال ةإخلصت ر جو املنجزةخالالت والصرف القبض عمليات

املالية السنة تمّس 2019عنوان أن ا شأ املضّم من البيانات للسنةبمصداقية املا ساب با  نة

  .املعنية
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خدما املداخيل. تإسداء ذه لغت جملتھ 2019 سنةو ز1.452.830,689ما و املواد دول عا توز

املداخيل   : ذه

بالدينار الصنف سبة املبلغ )%(ال  

شطة و العقارات ع فة
ّ
املوظ  87,89 964,858 .276 .1  املعاليم

فيھ العمومية املرافق واستلزام البلدي العمومي امللك إشغال  1,18 606 ,100. 17 مداخيل

ة دار والرخص املوجبات خدمات مداخيل إسداء مقابل  10,93 225 ,765. 158 ومعاليم

 100,00 689 ,830 .452. 1 املجمـــــــوع

لو
ّ
شطة تمث و العقارات ع سنة% 88املعاليم عتيادية بائية ا املداخيل دول. 2019من ا ز و

ّماملوا اأ س و املعاليم ذه ّونات   .م

 
ُ
عنوانوت املداخيل ّم مثل أ نّية امل أو ة التجار أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات ع املعلوم

تّم  حيث البلدية إ سبة بال سنة648 ,1.091.272 تحصيلمورد ل2019د
ّ
يمث ما جملة%  85,46 أي من

شطة و العقارات ع ول % 50,33و املعاليم العنوان موارد جملة املداخيل .من املعلومأّما من املتأتّية

حدود التوا ع انت فقد ية، املب غ را ع املعلوم ومن ية املب العقارات د 103.418,807 ع

تباعاد809 ,233 .22و ل
ّ
يمث ما شطة1,74%و% 8,10أي و العقارات ع املعاليم جملة   .من

سنة التثقيالت لغت جملتھ2019و ما العقارات ع فة
ّ
املوظ املعاليم تتوّزع329.164,539 عنوان د

ية املب العقارات ع املعلوم ن ية)د291.585,534(ب املب غ را ع   . )د37.579,005(واملعلوم

البالغة ستخالص بقايا اعتبار سنة175.161,314و
ّ
مو الواجب2018د املبالغ ارتفعت ،

قدره ما إ العقارات ع فة
ّ
املوظ املعاليم عنوان ا سنة 504.325,853استخالص استخالص2019د تّم

اد125.652,616 تھم س ما ية.% 24,91أي املب العقارات ع املعلوم من ّل استخالص سبة لغت و

ع ية املب غ را ع   %. 16,59و % 35,46 التواواملعلوم

سنةو  تثقيالت املؤّس عنوان 2019لغت ع نيةاملعلوم امل أو ة التجار أو الصناعية الصبغة ذات سات

  ومعلوم
ّ
املوظ  جازة

ّ
محال ع اتف املشرو بيع  د 1.151.312,242ت

ّ
ل ا استخالص بلغت كما .ياتّم

البلدي العمومي امللك إشغال فيھمداخيل العمومية املرافق أي17.100,606واستلزام %1,18 تھسماد

عتيادية بائية ا املداخيل   .من

املنجزة الصنف  بالديناراملقابيض
املعاليم من سبة  ال

العقارات   )%(شطةوع

ع نيةاملعلوم امل أو ة التجار أو الصناعية الصبغة ذات  85,46 1.091.272,648  املؤسسات

ية املب العقارات ع  8,10  807, 418 .103  املعلوم

ية املب غ را ع  1,74  809 ,233 .22 املعلوم

شطة و العقارات ع املعاليم  -  858 ,964 .276. 1 مجموع
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مداخيل املوجباتواستأثرت ةمعاليم دار خدماتو والرخص إسداء مقابل  بمبلغ معاليم

سبةأيد158.795,225 عتيادية% 10,93ب بائية ا املداخيل   . من

ارتفع بائيةداخيلاملتكما ا ىد 715.560 إ 2019سنةعتيادّيةغ  داخيلاملمناحصرّ تتأ

  .عتياديةاملالية 

مو  كلغت املش املال من املناب عنوان البلدية سياملنابو  وارد ال عنوان السنوي الدعم عمن

و 227.572التوا تمثل د 305.868د بائية %42,74و%31,80 تباعا و ا غ املوارد مجموع  .عتياديةمن

ي .2 الثا العنوان   موارد

ى يتتأ الثا العنوان  د 944.644,893والبالغة 2موارد
ّ
ال من واملخّصصةيا الذاتية   . للتنميةملوارد

البلدية  . ب املوارد تحصيل ع  الرقابة

 
ّ
أساسعل طار ذا املالحظات و تقدير باقت ااملوارد  . تعبئ

  املواردتقدير  .1

ن سنةبلغتل ول  2019 خالل العنوان موارد إنجاز بالتقديرات% 109,29 سبة بقايا فإّن مقارنة

املعاليم ستخالص شطةعنوان و العقارات ع فة
ّ
  املوظ

ّ
مرتفعةظل ماأيد203.511,923 حدود  ت

الواجب %61,83 تھس املبالغ امن    .استخالص

البلدية تقديرات إنجاز سبة التا دول ا ن ّ ب وّ ملو ن العنوان يوارد والثا سنةل   :2019 خالل

املوارد .2  عبئة

بتوظيف أساسا قت
ّ
عل مالحظات ع الوقوف من البلدية قبل من املوارد عبئة إجراءات النظر ن

ّ
مك

شطة املعاليم و العقارات ااتثقيلو ع عنواستخالص واستخالصإفضال عة بمتا علقت خالالت

ار  ش ومعلوم الوق شغال الفضالتمعاليم رفع   .ومعلوم

                                                            
املحالة  2 عتمادات من املتأتية واملوارد اض ق موارد كذلك ي الثا العنوان موارد   .شمل

  البيان
ّ
  %نجازسبة  بالدينارنجازات  بالدينار قديراتالت

وّ  العنوان  109,29 2.168.390,689 1.984.000,000  ل موارد

العقاراتامل ع  108,40 1.276.964,858 1.178.000,000 شطةوعاليم

املرافق واستلزام البلدي العمومي امللك إشغال مداخيل

فيھ  142,51 17.100,606 12.000,000 العمومية

إسداء مقابل ومعاليم ة دار والرخص املوجبات معاليم

 122,13 158.765,225 130.000,000 خدمات

عتيادية املالية  107,77 715.560,000 664.000,000 املداخيل

ي الثا العنوان  96,29 944.644,893 981.000,990 موارد

للتنميةامل واملخّصصة الذاتية  96,29 944.644,893 981.000,990 وارد
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شطة 1.2 و العقارات ع  املعاليم

 املعاليم   توظيف

عدد مقارنة ع الفصول أسفرت املعلوم تحصيل بجدول يةاملدرجة املب )فصال3887( العقارات

سنة لسنة 2019عنوان والسك ان للس العام التعداد نتائج وجود) عقار7734( 2014مع نقصعن

ور  املذ دول با املدرجة قدره العقارات سبة كنامس 3847 بما يمثل ما و املساكن%49,74 و املتواجدةمن

عن تب ي مما البلدية نقصباملنطقة املوظفةھ بحواقّد  2019لسنةاملعاليم    .3د.أ87,643 ر
عو  ية املب العقارات ع املعلوم إ سبة بال البلدية تحرص لم املحلية باية ا مجلة ام ألح خالفا

بالفصل ا ل املتاحة ليات ن22تفعيل العمومي ن املأمور لدى املتوفرة البيانات طلب خالل من املجلة من

ةوحافظي العقار امللكية إدارة فرع غرار ع املتوفرةوذلكالوثائق البيانات لطلب املتاحة انية م عن فضال

ّل  فروع الوطنيةلدى الشركة والغازمن اء ر للك سية التو والشركة املياه ع وتوز تحديدالستغالل قصد

تحصيل بجداول املتوفرة حصائيات مع ة واملقار ن ك املش لتحيعدد العقارات ع وأفادت. اياملعاليم

ا البلدية الفصلبأ تفعيل ع مستقبال ن22ستعمل العمومي ن املأمور لدى املتوفرة باملعطيات ستعانة و

الوثائق   .وحافظي

جدول فحص أسفر العقاراتاملعلوم تحصيلكما يةع دقة2019لسنةاملب عدم ع الوقوف عن

ن نةاملضّم  املعطياتعض املطالب ن عناو غرار ع حيثبھ قتصاريتّم باألداء االت ا ذكرعديد ع

القاطن دونباألداء املطالببھال اتحديدفحسب وعدد ساعدامّم سكنملالن استكمالع ال

إ.ستخالصإجراءات راجع ذلك بأن البلدية ت واملواردوأو انيات م حالضعف ما و و ة شر ال

التحصيل جداول ن تحي قصد العشري باإلحصاء القيام ل .دون تتّم كما الشوارعم من كب عدد سمية

مّم  البلدية باملنطقة ن و و عدد تحديد دون حال بدقةا العقارات   .مواقع
بايةةمجلمن33الفصلملقتضياتفاوخال  ين ا الذي أنّص املحلية عملعلوماتوظيفيتّم ع

ية غ را سبةاملب ة %0,3ب التجار القيمة قيقيةمن للماملرجالثمن البلدية اعتمدت لألرا ا

ع عدد املر ومي ا باألمر علية املنصوص ية املب غ  2017مارس28  املؤرخ2017لسنة396لألرا

املعلوم ذا   .لضبط

يتّم و  التكميلية لم داول با الواردة الفصول جدول د24.379,793بقيمة2018لسنةإدراج

لسنة ية املب للعقارات ن. 2019التحصيل تحي إ البلدية افةا ذهوتد لتثقيل ضمانا التحصيل داول

   .املعاليم

                                                            
لسنةتّم  ية املب العقارات ع املعلوم معدل حسب ا سا .د22,782  والبالغ2019اح 3  
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املعلومجدول إعدادالبلديةتتوال و  الصبغةمراقبة ذات املؤسسات أوع نية امل أو الصناعية

ة م التجار و فوّ و إضافيةا موارد عبئة انية إم ا عل تمسك .ت املنتصبةالبلديةكما للمؤسسات قائمة

البلدي ي ا ال ل .مؤسسة32حواتضّم باملجال الفع العدد أن املتواجدةغ عسانلمؤسسات ببلدية

لسنة 380بلغي للمؤسسات الوط ّل ال حسب الطاقةمّما 2019مؤسسة امل استغالل عدم شأنھ من

املطلوب النحو ع بائية خاصأنالبلديةفادتوأ.ا ق فر تخصيص تتطلب حصاء و رد ا عمليات

عّد  ما و و خاصة نقل للبلديةمسووسيلة الية ا الظروف   .تحيال

ا لو التحو لعمليات ة ر الش التفصيلية بالقائمات البلدية موافاة البلدية القباضة تو من لرغم

ور املذ املعلوم عنوان بالنظر ا ل عددبعمال الراجعة العامة خ89املذكرة عن1998نوفم16بتار الصادرة

العمومية للمحاسبة العامة ادارة تقم امللم بإجراء البلدية حسبملصا املستوجب املعلوم ن ب قارنة

املغطاة ّد (املساحة ىا املمكنة) د ضافية املعاليم استخالص دف املستخلصة   .واملبالغ

 املعاليم   تثقيل

جد  تأخوجودلوحظ تحصيلاتثقيل عاملعول خ العقاراتاليم  نالفصلملقتضياتفاال وذلك

نو ل وّ  باية مجلةمن الثالث عمليةإةضرور  ع انينصّ نالذياملحليةا جانفي نجاز غرة خ بتار منالتثقيل

حيث ل املب تّم  سنة العقارات ع املعلوم يةيبخصوص املب غ را ع واملعلوم داول ة ا تثقيل

ورة التوابلغ بتأخاملذ بأنھ .يوما 331ويوما 36ع البلدية تّم وأفادت آجالس التقليص ع رص ا

املثقلة املبالغ استخالص عة متا سن ضمانا   .التثقيل
عةالبلديةمنّل دو  متا سن ضمانا التثقيل آجال التقليص ع رص ا إ والقابض

العنوان ذا املثقلة املبالغ   .استخالص

 ستخ  صال إجراءات

تتجاوز    يةاستخالص ةسبلم املب العقارات ع ممّم  2019سنة %36املعلوم تفاقم إ أدى ا

ورةستخالصبقايا املذ السنة مو استخالص .د188.166,727لتبلغ سب املوا دول ا ن ب و

وعدد  العقارات ع  املعاليم
ّ
املبل   .غةعالمات

  بالدينارالتثقيالت  املعلوم
ستخالصات 

  بالدينار

سبة

  ستخالص 

  ستخالصبقايا 

  بالدينار

عدد

  الفصول 

عدد

  عالمات

ية املب العقارات ع  25 3887  188.166,727 %35,45 103.418,807 291.585,534 املعلوم

ية املب غ را ع  22.233,809 37.579,005 املعلوم

 

16.59% 15.345,196  21 8 

منظومةو  انية( GRBدف امل موارد التصرف البلدية) منظومة لألداءات املندمج التصرف إ

الغرضو  ستخالصات عة ّل متا ن تمك البلديةمع يو من ا بالتبادل للمعطياتوالقباضة

البلدية .الغرض أن نوفمإال مو إ تتمكن املنظومةمن2020لم ماو ترك و و ا شاستغالل أنأمن نھ
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بقايا مفصلة قائمات إعداد دون الستخالصجراءاتوتوجيھ ستخالصيحول ية وا الرضائية

بالتقادم بالسقوط املعنية   .الفصول

ت املعاليما ّم و العقاراتستخالص ةع يدو املمسوكةعدبصفة التحصيل جداول إ الرجوع

ا سابيدو السابقةستخالصبقاياالح املالية السنوات ما عنوان و أنو شأنھ  يُ من
ّ
مخاطررف من ع

عنخطاء و املادية املستخلصة غ املبالغ ساب اح إبراءد ادات ش وجھإسناد   .حقدون

أنمن28الفصلنّص و  ع العمومية املحاسبة  "مجلة
ّ
ل امل العمومي املحاسب فيتو

ّ باالستخالص ع بالّد حال ةينده املطلو املبالغ جملة الص دعوتھ يتضمن للمدين إعالم وخالفا."تبليغ

أّن لذلك ن يتوّل ال تب لم البلدي سنةقابض العقاراتعنوانعالماتبخصوص 2019خالل ع املعلوم

و  ية يةاملب املب غ را ع ما تبليغاملعلوم التواسوى ع تھ املثقلة% 38و% 0,64س الفصول    .من

ملقتضيات الفصل وخالفا من الثانية مجلةخامسا 28الفقرة تنّص و  العمومية،املحاسبةمن ع ال

ايةاملحاسبيتو" أن مع للمدين التنفيذي السند تبليغ تبليغي30 العمومي خ تار من ور عالموما " مذ

يتّم  مناملرو لم ية ا املرحلة إ املثّق إجراءاتر الفصول جميع بخصوص وذلك   .لةستخالص

الفصلو  من و للفقرة املحلية19خالفا باية ا مجلة نّص  من أنھ الذي املبالغ"ع ستوجب

خطية ية املب العقارات ع املعلوم عنوان املالية القابض لدى ّل %0,75ساوي املثقلة أوعن تأخ ر ش

سب تح منھ املعلوماجزء ا عنوا املستوجب للسنة املوالية السنة من جانفي غرة من يتوّل " بتداء  لم

البلدية سب مح املعلوم2019سنةخاللالقابض عنوان املستخلصة املبالغ ع التأخ خطايا تطبيق

ور ماو املذ شأنھو املثق من املعاليم عنوان املتاحة ا موارد امل استخالص دون يحول   .لةأن

العام 2.2 ق للطر الوق شغال الفضالتمعاليم رفع ومعاليم ار ش   ومعلوم

 الوق   شغال

عدد الداخلية ر وز شور م بائية 164دعا ا الذاتية ا موارد تنمية إ بائيةالبلديات ا منوغ

بااستغاللخالل ا املتاحةالطاقة ائية امو لد إح ع جردذلك أصنافعمليات مختلف وإحصاء

مردود  ن وتحس خاملعاليم فيستخالصات العاماصة ق للطر الوق شغال بمعلوم يتعلق لذلك.ما وخالفا

تتو املحالتالبلديةال افة وإحصاء باملنطقةجرد نحيثاملتواجدة للشاغل قائمة ضبط ع اقتصرت

سوى تتضمن ال العام ق   .فصال29للطر

السنويو  للمعلوم البلدية ضبط من بعنوانالرغم العام ق للطر الوق قدرهشغال للمد 0,250 ما

ع سبةاملر بال ّل إاليوم و والنصبات واملطاعم يتعاطاملقا قارةىص غ شآت م إطار شاطا

                                                            
ر2املؤرخ ب 2013أكتو مواملتعلق ل التصرف قدرات   4 .املحليةاعاتتدعيم
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املؤرخ البلدي القرار سم6بمقت لم2018د ا سنةخالستخلصفإ ذامعاليمأية2019ل

حقالعنوان وجھ دون ق للطر عام إشغال ّعد ما و  .و

 ار ش  معلوم

للفصل وفقا ار ش معلوم ع85ستوجب املحلية باية ا مجلة الالفتات"من بواسطة ار اللوحاتو ش

ة التجار الصبغة ذات ة ار العالماتو ش أوو العارضاتو الستائرو كذلك لة امل أو البارزة أو تة املث الالفتات

عامل العام ق بالطر  علقة
ّ
املحال ات املعّد واج للتجارةت املختلفةو الصناعةو ة ن فة ضبطتو ". امل عر

عدد مر حسب ار املحلية2016لسنة805ش ماعات ل املرخص املعاليم فة عر بضبط  املتعلق

ا ن بمبلغ استخالص ع د500و د 20ب املر امل بقرار عن املحلية السنة ماعة ا ترك من مواقع حسب

ار حّد و  .ش معلومقد ار د البلدي ش القرار سم06 املؤرخ حسب املعاليم 20185د ذه  . مختلف
ّ
إال

لمأّن  املحالتتضبطالبلدية بخصوص   قائمات
ُ
ت  ال

ّ
عالماترك ة ز ار إش لوحات اتأو يفوّ مّم  بالواج تا

إ ا اعل انية معاليمم العنوانإضافية ستخالص البلدية .ذا عبأنھوأفادت بالعمل مر ذا تال سيقع

إجراءا تفعيل و البلدية باملنطقة ة ار ش الالفتات قائمة امليدانيةضبط املراقبة و عة املتا   .ت

 الفضالت رفع   معاليم

يح فةاملتعلق 2016لسنة805عددمر ي عر املرخصبضبط ماعاتاملعاليم املحليةل

ا باية91والفصلاستخالص ا مجلة توظيفاملحليةمن انية إم رفعواستخالصللبلديات مقابل معاليم

املتأتية شاطالفضالت والصناعيةاملحالتمن ة نيةالتجار البلد.وامل أبرمت طار ذا سعو ية

ليةغالفضالتلرفعاتاتفاقي معامل باملجالبمقابل املنتصبة البلدياملؤسسات ي ا  د.أ32,050بقيمةال

لرغمالو  ذلك املعنيةمن املبالغ تثقيل يتم القابضم أذونيتّم حيثلدى ع ا شأن.قتيةو استخالص ومن

أن الوضعية ساعدذه بذمةعال دة
ّ
املتخل الديون بخصوص ستخالص إجراءات عة بمتا القابض قيام

دمات ا ذه ن حدوداملنتفع إ ارتفعت   . د20.000وال

ات جميعأكما مةتفاقياتن البلديةامل طرف غمن الفضالت رفع لةبخصوص ّ لدىم

املالية   .القباضة

ي  الثا زء ع: ا   النفقاتالرقابة

ي والثا ول ن العنوان نفقات والتصرف ا ل ي تحليل النفقات ع الرقابة  .شملت

                                                            
البلد 5 القرار خيحسب سم6بتار ي2018د كما ار ش معاليم ضبط   : تم

صناعية - صبغة ذات شطة اصةو املدارسو ماليةو أ ا د ونو املعا العقار عد 250: الباعثون املر امل  السنة/ عن

ة - تجار صبغة ذات شطة سيةو يةترفو أ الر الشوارع من ل ب اضية عددو ر ة و ا ق عد 100: 36عددو  39الطر املر امل  السنة/ عن

ة - تجار صبغة ذات شطة نو يةترفو أ ببقية اضية عد 50  :ر املر امل  السنة/ عن

رة - ا ن عد 300: امل املر امل  السنة/ عن

ة - التجار الصغرى و شطة رفية عد 50: ا املر امل   السنة/ عن
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بالنفقات  . أ املتعلقة   التحاليل

سنة خالل ول العنوان نفقات قيمتھ2019بلغت ع. د1.445.262,529 ما توز التا دول ا ز و

سنة خالل ول العنوان   :2019نفقات

 الفصل
  املنجزةالنفقات

املأمورة ف سبة  بالديناراملصار   )%( ال

العموم  55,43 801.057,044  يالتأج

املصا  36,92 533.542,171 وسائل

العمومي  7,65 110.663,314 التدخل

ول  العنوان  100 1.445.262,529 نفقات

ي الثا العنوان نفقات حصرّ أّما ون تت التنميةوال نفقات من سنةد 170.896,152 بلغتفقدا

2019.  

قبل من واملنجزة ي والثا ول ن بالعنوان املتعلقة النفقات التا دول ا ز سنةالو خالل بلدية

2019:  

  

  بالدينار  البيان

ول العنوان   نفقات

انّية  بامل املرّسمة ائية ال   1.984.000,000  عتمادات

ااملأمور عتمادات    1.445.262,529  بصرف

  72,84  (%)نجازسبة 

ي الثا العنوان   نفقات

انّية  بامل املرّسمة ائية ال   981.000,990  عتمادات

املأمور   اعتمادات   170.896,152  بصرف

  39,76  (%)نجازسبة 

  

يتّم  سوىولم سنة%  39,76تنفيذ خالل ي الثا بالعنوان املرّسمة عتمادات ذلك. 2019من عزى و

إعداد عدم السنويللالبلديةإ عنلمخطط فضال السنة نفس خالل ثمار برمجةالس تتعلقعدم صفقات

الطرقاتباألشغال يئة ب أّن. أو البلدية بوأفادت تتكفل إطارات وجود لعدم عود إإمر الصفقات نجاز

العمومياجانب الشراء منظومة طعتماد ا البلديةع تقم لم  بوالذي
ّ
إال ا ةاعتماد خ   .ونة
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ب  . ب املتعلقة  نفقاتالاملالحظات

صفقات إبرام البلدية تتول ع. 2019سنةخالللم الوقوف من الفحوصات نت
ّ

تتعلق نقائصمك

ب التقيدخاصة و مدى العمومي ل التمو وإسناد النفقات لتأدية ية تي وال القانونية تنفيذباإلجراءات

شارات   .س

النفقات .1  تأدية

يتّم  ال أنھ بالصرف لألوامر املرفقة الفوات فحص خالل من الشراءدائما ات فوات يل

عدد ول ر الوز شور مل مخالفا عّد ما و و الضبط نظيم1971ماي10املؤرخ19بمكتب ب واملتعلق

يؤدي أن شأنھ من مّما املراسالت ومسالك الضبط اتب الفوات،م ضياع ع إعالوة ا، خالص انية إم

مّرة من معوذلكأك اليات إش خلق ع ادة ماملزّو ز مستحقا خالص بخصوص   .دين

الفصلكما تأدية136ينّص قبل ت التث املحاسب ع يجب ھ
ّ
أن ع العمومية املحاسبة مجلة من

والقسم والباب بالعنوان ا إدراج ة من الفرعيةالنفقة والفقرة والفقرة بحسبوالفصل ا اصة ا

ا موضوع أو ا تّم .نوع ھ
ّ
أن منظومةغ بصيانة املتعلقة النفقة بالفقرةد357 والبالغة" إنصاف" تحميل

أدباستغاللب"املتعلقة001- 20-02201عدد بالفقرة" منظومة ا إدراج عن املتعلقة002- 20- 02201عوضا

إنصافباستغالل"   ".منظومة

الفصلو  ملقتضيات أنھ90خالفا ع ينّص الذي العمومية املحاسبة مجلة عقد" من يجوز ال

عد ما مالية لسنة عادية ف  15مصار
ّ
إال السنة نفس من سم اد إثبا الواجب الضرورة   ..."عند

ّ
تتول

نفقات عقد املحّددد2.785,195 اقدرالبلدية خ التار    .عد

حصصأسندتكما العملةاالبلدية لفائدة ليب ا من ة ر 16.476,100 بقيمة 2019سنةخاللش

ترتي نص غياب ام خالفاذلكو  د القانون14الفصلألح  12املؤّرخ 1983لسنة112عددسامن

سم النظاماملتعلق 1983 د ماعاتأل العامسابضبط وا الدولة واملؤسساتعوان العموميةاملحلية

الصبغة ةذات ّ و  دار أومنحرالذي غرامة لفائدة أي ا نوع ان ما م نمنحة العمومي لمماعوان

شأ   .أمرايصدر

مر6الفصلّص نو  سم18املؤرخ1998لسنة2509من النظام1998د بضبط املتعلق

اّص  ا الدولةسا عملة املحليةو سلك ماعات أنو ا ع ة دار الصبغة ذات العمومية املؤسسات

عامتمنح ل من ماي غرة الشغل لباس ا لعمل  .دارة
ّ
مإال تح لم البلدية ورةجالأن لمحيثاملذ

إصدار ودإذتتول ال  الغرض ن
ّ

خإال الوضعيةو .2019ماي20بتار ذه الشغلاستالم تّم إزاء لباس

خ ب 2019أوت27بتار رتأخأي أش عة أر ز   .نا
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شورو  م ملقتضيات رخالفا خ6عددّول الوز التصرف2005جانفي19بتار ام إح د بمز واملتعلق

الك اس وتقييم عة ملتا ة ر ش جداول إعداد ع البلدية عمل لم املحروقات ونفقات ة دار السيارات

الع ف املصار مراقب إ ا إحال ن يتع وال املحروقات من النقل عةوسائل للمتا ب.مومية البلدية اأوأفادت

يتّم  خاصة بمنظومة واملراقبة سيارة ل ل خاصة بطاقات ا اعتمدت ر ش ا العاممراقب اتب ال قبل من

جد العموميةاوستعتمد ف املصار ملراقب ترسل املستقبل ة ر ش   .ول

بةو  الضر عنوان املورد من صم با االت ا عض البلدية تقم و لم الدخل بةع عالضر

العمل بھ اري ا ي با ا ع شر لل طبقا املضافة القيمة ع داء عنوان و ات ة52الفصل(الشر
ّ
مجل من

والفصل ات الشر ع بة والضر ن الطبيعي اص دخل ع بة عمكرّ 19الضر داء مجلة من ر

املضافة تتعلق)القيمة ن نفقت غرار بقيمةاملعّد بكراءانع مّم .أ9,630ات مند صم ا نقصا أفرز ا

بقيمة   . د252,180املورد

نّص  عددو تم7املؤرخ2018لسنة746مر بتحديد2018س مقداراملتعلق وضبط معاي

املخوّ  ية العي متيازات و ملية ا البلدياتاملنحة لرؤساء  8و4ھيفصللة
ّ
أن البلديةھع س لرئ يمنح

ن ب ري ش اتفية100ود 50مقدار خدمات عنوان ن بطاقات ل ش عنوانخاضعةد ز ل

الدخل ع بة والضر الوفاة عند املال ورأس جتماعية يطة وا التقاعد نظام مة لوحظ.املسا أنھ
ّ

إال

تولت البلدية سنةأن مبلغ 2019خالل زد1.100 سنوي صرف ل ا إخضاع دون البلدية س رئ لفائدة

الدخل ع بة والضر جتماعية مات املسا   .عنوان

معيات .2 ل العمومي ل التمو   إسناد

سنة تّم  جمعي 2019خالل لفائدة منح بقيمةإسناد ن بمقتضياتد.أ15,6ت التقيد يفيد ما تقديم دون

عدد إسناد 2013نوفم18املؤرخ2013لسنة5183مر وشروط وإجراءات معاي بضبط املتعلق

العمومي ل معيات التمو 6ل
الفصلو   ا منھ7خاصة ضبط علوثائقالذي صول ل ا تقديم الواجب

العمومي ل    .التمو

للفصلو  تتوّل 19خالفا لم الذكر سالف مر شرافمن وزارة إ مفّصل سنوي ر تقر رفع البلدية

و  ومة ل العامة وقائمةمحكمةوالكتابة جمعية ل ل املسند العمومي ل التمو م حول املحاسبات

إسناده وأوجھ املستفيدة معيات   .ا

 

                                                            
ع  6 معيات 2013نوفم18املؤرخ2013لسنة5183ددمر ل العمومي ل التمو إسناد وشروط وإجراءات معاي بضبط وإتمامھاملتعلق تنقيحھ تم   .كما
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شارات .3   س

  عدد شارة ن28/2018س عبيد و يئة بأشغال سنة املتعلقة بقيمة 2018برنامج

  د.أ107,754

شارةنجازإتأخلّ ُ  ناس عسان عبيد السنويببلدية نامج ال ضمن برمجتھ تمت والذي

لسنة ثمار ذن21/02/2019العقدإبرام تّم حيث 2018لالس منبو بداية شغال االنطالق

ملدة02/04/2019 يمّم  يوم100وذلك ضا من ف اء أقصاهن أجل أّن . 11/07/2019نجاز غ

تولت خذنالبلدية بتار و ن ت مناس شغال ة24/05/2019بإيقاف من10لف بداية والثانية أيام

أشغال3/06/2019 إتمام غاية موضوعإ باألن املتواجدة للشراب الصا املاء شبكة املساكن ط ر

شارة  يتّم .س رولم أكتو مو غاية من2020إ اء قاربإن بتأخ أي ا ل الوق والقبول شغال نجاز

ر أش عة وأر إ.سنة ذلك عزى املسبقةو الدراسات اجياتوسوءغياب ا شأن.ضبط الوضعيةومن ذه

جال أفضل ستغالل ح ع املشار ذه دخول دون تحول   . أن

منو  فنيةالرغم ة مص بالبلديةأو غياب أشغال تق أو ندس  م
ُ

ا ل د وّ  ع الدراسات ليةإعداد

ع املشار تنفيذ حسن عة ومتا الفنية الشروط كراسات وإعداد ع يتّم للمشار معلم تبمكأيالتعاقد

املجال تأخرمختص م سا عإمما املشار عض برنامجنجاز الطرقات عبيد مشروع غرار   .2018ع

وجوب ع الشروط كراس وردمآلةتقديمنّصت قّص و حفر وآلة بالضغط تكس العروضوإقصاء آلة

تتضّم  ال توف نال يفيد صاحب. اتاملعّد ذهما ان الصفقةغ لصاحب الف شاحنةتضّمنالعرض

وجرافة جرار مع منو .ثقيلة تّم الرغم العرضذلك مّم وإسنادهقبول عّد الصفقة أمامدأملبخرقاا املنافسة

العمومي   .الطلب

الفصلو   21نّص
ُ
ت أين ة ض ا كراس ع شراف دارة ممثل يتو أن ع الصفقة عقد ندوّ من

مفصّ  قة بطر البياناتيوميا ة ووا باملقاولةاملتعلقةلة ن العامل وصفة العمل املنجزةوساعات شغال

ةاملعّد و  ض با املوجودة  و ات
ّ
اتوق وأسبا شغال وجوبف والتحاليلعتنصيصالمع املراقبة  .نتائج

ّ
إال

كرّ أّن  مسك ع تحرص ولم الفصل ذا بمقتضيات تتقيد لم املواردالبلدية تطابق من ت للتث ة ض ا اس

فضال عليھ املصادقة تمت ما مع الذمة ع ا وضع تّم ال واملعّدات ة شر تنفيذ ال حسن عة متا عن

والتقيد اصةبشغال ا الفنية الشروط بكراسات الواردة الفنية واملواصفات إ. الشروط البلدية وتد

شغال تنفيذ عة متا سن ضمانا الوثائق ذه   .مسك

أخرى  ة ج عددتولت من الوق ساب ا كشف خالص خ1البلدية قبلاملقّد  30/05/2019بتار من م

الصفقة بالكشف صاحب الواردة الكميات إنجاز من ت بالتث القيام الفنيةدون الشروط لكراس ا ومطابق

اصة مراقبةا مكتب أو فنية ة مص منغياب ما و يحولو أن املنجزدونشأنھ العمل قاعدة ام  .اح
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للفصلو  أقصاه11خالفا أجل ي ا ال الضمان تقديم أوجب الذي الصفقة عقد من20من يوما

يتّم  لم الصفقة تبليغ خ  تار
ّ
إال ي ا ال الضمان مرورتقديم املوافق111عد الصفقة تبليغ خ تار من يوما

باالنطالقذلكو 04/04/2019ليوم ذن ليو نجاز إ عد املوافق تّم . 02/04/2019مشغال تكما

الوق ساب ا كشف ع خ 1عدداملصادقة التوصل30/05/2019 بتار قبل بالصرف مر وإعداد

الذيبالضمان ي ا ختّم ال بتار البلديةمّم 24/07/2019تقديمھ حقوق يضمن ال  .ا

 عد عسان مدينة مدخل وتجميل يئة شارة  د.أ52,574بقيمة2019/ 29داس

حيث الشروط بكراس الواردة باألشغال املزود يتقيد عددتضّم لم الوق ساب ا كشف خ1ن بتار

عدد28/05/2019 الفصل بخصوص بارتفاع1كميات سياج ناء ب خطي120 " حدودم1واملتعلق "م

تضّم  ن لألثمانح التفصي دول ا خطي68"ن بف"  م حدوداأي إمّم "خطيم52 "رق أف ا

حدود الفصل ذا املتعلقة بالكشف املدرجة لألشغال جملية ا20.400قيمة قدر ادة بز أي د6.120د

حوا يمثل ما و التعاقدية%43و القيمة  . من

عددتضّم كما الوق ساب ا كشف خ1ن عدد28/05/2019بتار الفصل بخصوص 3كميات

خطي250 "حدود "fourniture et pose bordures "واملتعلق تضّم "  م ن التفصيح دول ا ن

خطي200 "لألثمان بف" م حدوداأي خطي50 "رق املدرجةمّم "م لألشغال جملية قيمة إ أف ا

حدود الفصل ذا املتعلقة مقابل3.250بالكشف ادة2.600د بز أي العقد ضمن اد و650قدر و د

حوا يمثل التعاقدية%25ما القيمة  . من

ا التغيو من عدملرغم عن فضال الكميات اصلة ا إنارةإات عمود واملتعلق السادس الفصل نجاز

خ3.200بقيمة بتار املقدم الوق ساب ا كشف خالص تولت البلدية فإن بقيمة13/09/2019 د

يمثد 44.941,302 ما و شارة% 85لو س قيمة   .من

أن إ شارة خوتجدر بتار لألشغال الوق ستالم املنجزةللفصولاجردنتضّم  28/05/2019محضر

عددإدراج يتوّل  ولم واملضّم 20.400 بقيمة1الفصل الوقد ساب ا كشف   .ن

أخرى ة ج ختّم من بتار عسان مدينة مدخل وتجميل يئة ب املتعلقة شارة س عن عالن

ُح .10/12/2018 يومّد وقد العروض لقبول أجل آخر خإبرام وتّم 28/12/2018د بتار 1/02/2019العقد

خشغالءببد ذن وتّم  العروض01/04/2019بتار فرز خ تار من ن ر ش مرور عدد مدةوتّم . أي ضبط

حدود  وتّم 60نجاز عدميوما ع التنصيص مع التعاقدية جال الوق نإستالم الفصل نجاز

أّن .6و1عدد تتوّل غ لم املقاولالبلدية ع يھ شغالإ بإتمامالتن بتطبيقنجاز تقم التأخولم خطايا

العقد من الثامن للفصل بف طبقا تقم لم منبا ھكما طبقالرغم التعاقدية اماتھ بال املقاول إيفاء عدم

العقد25للفصل ور من  .املذ
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 عدد شارة باق2019لسنة12س ةاملتعلقة إدار وتصرف إعالمية معّدات 13,735بقيمةتناء

  د.أ

الفوتوغرافيتّم  واملطبوعات الفنية الوثائق وجود عدم من بالرغم معھ والتعاقد املزّود عرض ةقبول

اصةباملتعلقة ا ة دار الشروط كراس من الثالث للفصل خالفا وذلك العرض  .آلة

تضّم  املزّو كما عرض الشروطدن كراسات ضمن املحددة الفنية صائص ل مطابقة غ طباعة آلة

شمل ال حيث الورق م ب يتعلق فيما اصة ا ة   .A5 ; B4 ; B5 دار
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 البلديةإجابة

***********************  

سية التو ة ور م   ا

س تو عسان   16/12/2020: بلدية

عسان بلدية سة رئ  من

  إ

املحاسبات محكمة س رئ   السيد

الرقابة: املوضوع ر تقر الواردة املالحظات ع التنميةالرد برنامج إطار عسان بلدية ع املالية

املحلية وكمة وا ة ضر   ا

عد و طيبة   تحية

البلدية ع املالية الرقابة ر بتقر الواردة املالحظات عض ع بالرد اص ا ر التقر ذا لكم نرفع أن شرفنا

ع حتما ساعدنا س ال املالحظات عض ع شكركم يفوتنا أن آلياتتطو دون مستوىر خاصة عملنا

ا توظيف حسن و املوارد   حشد

املوارد-1   عبئة

شطة_ و العقارات ع املعاليم   توظيف

الفصل_  تفعيل   22عدم

وإضافة معاينات إجراء إ البلدية عمد التط و اء ر الك و املاء شبكة ط الر تراخيص إسناد عند

ن تحي و ية املب االعقارات اصة ا ا" املعطيات غ و طوابق إضافة   ."التوسعة

الفصل تفعيل ع مستقبال سنعمل حافظي22و و ن العمومي ن املأمور لدى املتوفرة باملعطيات ستعانة و

  .الوثائق

املعطيات_  دقة   عدم

جدا ن تحي قصد العشري باإلحصاء القيام دون حال ة شر ال املوارد و انيات م التحصيلضعف ول

ن و الشوارع من كب عدد سمية تتم لم أخرى ة ج من و ة ج من ا وتنمي ا موارد تحصيل ع والعمل

سمية ب للقيام اعتماد البلدية رصدت وقد بدقة العقارات ومواقع عدد تحديد دون حال مما البلدية باملنطقة

حصاء عملية ع املستقبل ذلك ساعد ل   .ن
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املرج_  الثمن   اعتماد

بمثال املحددة العمرانية املناطق كثافة حسب تصاعديا ع املر بامل املعلوم يوظف ة التجار القيمة غياب

البلدية باملنطقة العمرانية يئة   .ال

ية_  املب غ را بخصوص جديدة فصول إضافة   عدم

قديمة محلية جباية منظومة ع باية ا ة مص البلديةعتمد إحداث عد عروس بن والية من ا جل وقع

تخص بيانات و بمعطيات محملة فإن4و املعطيات من الكب م ا ذا أمام و للوالية عة تا معتمديات

تحي محاوالت ل فشلت قد و قديم فصل حذف يقع أو يرفض أن إما فصل أي الوطإضافة املركز ا ي

  .لإلعالمية

ساعون نحن جالو أقرب املالية والقباضة البلدية من ل ب انية امل موارد التصرف منظومة   .لتفعيل

املؤسسات ع املعلوم مراقبة جدول إعداد البلدية تو   عدم

الظروف مستحيال عد ما و و خاصة نقل ووسيلة خاص ق فر تخصيص تتطلب حصاء و رد ا عمليات

أن غ للبلدية الية منذا قام باية با لف نبإعدادالبلديةإحداثامل امل اب أل ية س مراقبة جداول

البلدية س س و اء ر والك والتط املاء ات شب ط للر تراخيص يطلبون الذين بماإالصغرى ستعانة

ا املعاليم تحصيل للمساعدة بيانات قاعدة ن و لت للمؤسسات الوط ل ال لدى ملستوجبةيتوفر

البلدية موارد فيع   .وال

العقارات ع املعاليم تحصيل جداول تثقيل   التأخ

جداول تثقيل تأخ ب س مما عة الطا لة مستوى ع عطب تمثل تقنية أسباب عن ناتج تأخ و و

آجا التقليص ع رص ا يتم وسوف القابض لدى العقارات ع املعاليم ضماناتحصيل التثقيل ل

املثقلة املبالغ استخالص عة متا   .سن

ستخالص بقايا   تفاقم

ة شر ال املوارد لضعف عزى و الضبطو و ع القدرة من يضعف مما الواحد للعون ام امل عدد أدى الذي

عةو  املسافةو املتا عد إ إضافة ن باملواطن اصة ا عالمات استخراج املحلية باية ا منظومة فشل

البلدية ن الصو ب ا عن ن املواطن عزوف إ ش كما نجاز سرعة دون يحول باملحمدية املالية القباضة

متظارفة سباب ذه ل جتماعية وضاع دي ل نظرا للمعاليم مالطو تفاقم إ أدت

املستوجبة   .ستخالصات

انية امل موارد التصرف منظومة   ترك

من الالزمة الت ك ب املالية والقباضة بالبلدية انية امل موارد التصرف منظومة تفعيل بصدد نحن

باملنظومة خاصة عة طا وآالت ب   .حواس
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العمومي املحاسب مرور يةمرحلةإعدم التأخا خطية   تثقيل

دون الرضائية املرحلة ع قتصار إ عود يةإجراءات إتماموذلك ا او املرحلة تالف سيقع نقائص

انية امل موارد التصرف منظومة تفعيل   عد

العام ق للطر الوق شغال ارومعاليم   ش

جرد البلدية تو املحالتو عدم افة باملنطقةإحصاء   املتواجدة

رد ا عمليات البلدية بدأت مدة يوفرومنذ العتباره العام ق للطر الوق باإلشغال يتعلق ما حصاء

نتدابات باب فتح مع اه من بلغ وس خاصة امة جبائية عوانو طاقة من د املز  توف

ار ش   معلوم

البلدية باملنطقة ة ار ش الالفتات قائمة ضبط ع بالعمل مر ذا تال إجراءاتو سيقع تفعيل

عة امليدانيةو املتا الالزمةو املراقبة املعطيات تجميع ق طر عن ا استخالص ةو حسن دور بصفة ا   تحيي

النظافة   اتفاقيات

ات صعو إ بالقباضة تفاقيات يل عدم عيرجع املم ي الثا الطرف قبل من يل ال

قبول عدم مستقبال تالفيھ ع البلدية ستعمل ما و و القباضةأيتفاقية لة م تكن لم ما اتفاقية

  املالية

النفقات-2 ع   الرقابة

و  انية بامل مبوب ذلك أن إال ثمار لالس سنوي بمخطط تقم لم البلدية أن أيضا ر التقر مورد الذي

ب إال نجاز تتقدم لم البلدية أن ورد وقد ي الثا العنوان   % 39.76نفقات

لم والذي العمومي الشراء منظومة إعتماد جانب إ الصفقات بانجاز تتكفل إطارات وجود لعدم مر عود و

أ و و عام اتب وجود عدم جانب إ ة خ ونة إال ا اعتماد البلدية حلتقم ةونةيضا  .خ

أجور  منطومة   سديد

بمنطومة اصة ا الفقرة ع ا تحميل عوض أدب اصة ا الفقرة ع خطأ أجور منظومة تحميل وقع

تجميلو إنصاف خطأ ورود عند العادة جرت كما ف املصار مراقبة أو املحاسبة طرف من نا ب ت يتم لم

املوجب الفصل غ فصل   نفقة

عدعقد ما ف سم15مصار   د

عد فوات سديد ب البلدية عدد15قامت بالصرف مر تخص سم ل"  ذلكو  16و114د يتوقف حيث

عطل switcher عمال تق  "لعطب

نفقات عقد البلدية املحّدد2.7855,195تولت خ التار عد نظافة.د بحملة للقيام ة صغ معدات القتناء

ا يةبمساعدة البي دمات ل البلدية الة ية( لو البي دمات ل البلدية الة للو معدات استعمال بطافات

  )املصاحبة
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ليب ا منحة   إسناد

علما ضائرو نحيطكم ا عمال من عدد ا تدعيم وقع فإنھ ة شر ال ا موارد لضعف نظرا البلدية عددو أن

ا يجعل مما الداخلية حساب ع ن سم امل العمال ؤالءمن ل ليب ا من حصة م بمنح ملزمة لبلدية

التاو  م يا   ت

البلدية41 انية م حساب ع   عامل

ة08 و ضائرا ا حساب ع   عمال

الداخلية08 وزارة انية م حساب ع   عمال

لسنة الشغل   2019لباس

خ بتار شارة س بإعالن مصاحبة( 2019مارس28قمنا عالن من الغرضولم) ة عروض علينا ترد

خ بتار الثانية للمرة شارة اس بإعالن قمنا مصاحبة' 22/04/2019لذلك عالن من   )ة

نفقات يخص فإنفيما يتمالوقود خاصة بمنظومة واملراقبة سيارة ل ل خاصة بطاقات اعتمدت البلدية

ا ر ش ا العموميةمراقب ف املصار ملراقب ترسل املستقبل ة ر ش جدول وستعتمد العام اتب ال قبل   من

يخص فيما البلديات لرؤساء املخّولة ية العي متيازات و ملية ا املنحة مقدار لضبط سبة  بال

يطة وا التقاعد نظام مة املسا عنوان ز ل خاضعة اتفية خدمات عنوان ن بطاقات

الدخل  ع بة والضر الوفاة عند املال ورأس بن.جتماعية بلديات بقية منوال ع ت البلدية فإّن

ذلك تال وس  .مستقبالعروس

الدخل ع بة الضر عنوان صم   ا

ية البي دمات ل البلدية الة بالو اصة ا بالصرف وامر من الدخل ع بة الضر عنوان قتطاع يقع لم

معفاةالعتقاد ا أ العموميو نا املحاسب طرف من طأ ا ذا ب تصو يقع   لم

معيات ل العمومي ل   التمو

شراف وزارة إ سنوي ر تقر برفع البلدية تقم جالو لم ومة ل العامة الذيو الكتابة مر و

مستقبال بتالفيھ   سنقوم

شارة يئة28عددس بأشغال نو املتعلقة   عبيد

شغال اء ان تأخ نو حدث ت مناس البلدية طرف من ا إيقاف ا نو سب املواطن رغبة عند نزوال ذلك

للشراب الصا باملاء م منازل ط ر يتم لم   الذين

املحدثة البلدية التأط سبة ضعف ا سب إجرائية اخالالت عدة نجاز شاب   كما

عةو  املتا ع شرف أشغال ندس مل ا قبلو افتقار من شغال بمراقبة قامت البلدية أن غ نجاز حسن

ن املواطن ضغط و نجاز التم ب وس باإلمضاء يقوم أن لھ يمكن ال متطوع ندس وم املجلس أعضاء

ا دارة من ندس بم ستعانة بطلب البلدية قامت وقد املجلس دونوأعضاء املجاورة البلديات أو ة و
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سنة منذ نتظار ان و لم2019جدوى ن وإ ال طو املحدثة للبلديات الوزارة قبل من إطارات انتداب

نجاز عائقا ب س مما بھ الوعد وقع ما البلديات شارة. تنل س ع كذلك ب ي ما و تخص29و

عسانو يئة مدينة   .تجميل

عدد  شارة إعالمية12س معدات باقتناء إداري و املتعلقة   تصرف

ام ال ع تنص ة دار الشروط كراس ففي املقبول العرض يخص ةوفيما املطلو للمدة بالصيانة   املزود

وكمة وا ة ضر ا بالتنمية التقدم ع رص ا د ج من تبذلونھ ملا امنا اح فائق تقبلوا تام ا و

تنميةاملحلي ع ساعد مستقب تم واعتماد ا أدا من ن التحس ع العمل ع صة حر البلدية وإّن ة

مختص إطارات باستجالب   . ةالقدرات

  


