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ر بلدياملرقابةال حول تقر ع نةالية حس سيدي

املاليةللسن   2019ة

ة ضر ا التنمية برنامج   إطار

املحلية وكمة   وا
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بلدية نأحدثت حس البلدية( سيدي ي أوت2املؤرخ2004لسنة2500عدد مربمقت) فيما

البلديةوتولت2004 2004 ةخاللسي نالف ب ل املمتدة خصوصية 2018 وجوان2017أفر نيابة

مر ومي بمقت ل12ؤرخامل 2017لسنة434عـــدد ا لسنة. 2017أفر البلدية نتخابات إثر وع

ب تّم 2018 خ املنتخبالبلدياملجلستنص لية5بتار من2018جو ون   .عضوا 36واملت

مساحو  البلديةتبلغ ا 8008 ة ا س عدد يبلغ كما ا ساكنا109.672كتار انحسب للس العام لتعداد

لسنة   .2014 والسك

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

لسنة للبلدية املالية الوضعية بالنظر ع2019املحلية ا قدر مدى من اوالتحقق ل املتاحة املوارد عبئة

ةمنو  ّ و املا ساب ا إعداد حسن ومن ا نفقا تأدية لةشرعّية ّ امل   .امصداقيّ و  بھالبيانات

امل كتابة لدى املودعة الصرف ندات ومس املا ساب ا فحص الرقابية عمال فضالحكمةوشملت

منظومة من املستخرجة املعطيات استغالل بلديا"عن لدى" تأدب املنجزة امليدانية الرقابية عمال و

ا اص ا املحاس واملركز البلدية ر مصا ش سمخالل البلدية.2020 د املاتولت ساب ا تقديم

لھ2019لسنة املصاحبة املحاسباتوالوثائق خبمحكمة   .2020 جوان10بتار

امل الوضعية عن البيانات م أ املوا دول ا ن ب لسنةو للبلدية   :2019 الية
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املاليةو  ستقاللية مؤشر بذلكتجاوز م 2019 سنةخالل%72,5سبة1لغ  % 70 البالغاملرجاملعيار ا

ىكحّد  التأجاأّم . أد نفقات وزن مؤشر إ سبة سبة2بال بلغ املرج%56,50فقد السقف بذلك متجاوزا

والبالغ بلغت. أقكحّد  %55 املعتمد بالبلديةكما التأط   .3% 5,3سبة

  

                                                            
املالية1 القروضاملحّدد ستقاللية صندوق قبل ماعاتو من ا املال- 1العنوان موارد( =املحليةمساعدة من كاملناب العنوا/) املش   .1نموارد
ن2 التأجوزن جور = فقات العنوان/كتلة   .1نفقات
البلدية3 املصا من املستقاة املعطيات خالل من سابھ اح   .تم

زء  العنوان   بالديناراملقابيض  الصنف  ا

العنوانموارد

  ول 

1  

بائية ا املداخيل

 عتيادية

 

شطة  1 و العقارات ع املوظفة   5.094.720,023  املعاليم

2  
البلدي العمومي امللك إشغال مداخيل

فيھ العمومية املرافق   واستلزام
307.179,315  

3  
ومعاليم ة دار والرخص املوجبات معاليم

خدمات إسداء   مقابل
1.375.543,150  

خرى   4 عتيادية بائية ا   62.000,000  املداخيل

2  
بائية ا غ املداخيل

  عتيادية

البلدية  5 مالك   55.804,744  عتياديةمداخيل

عتياد  6 املالية   3.788.180,696  يةاملداخيل

ول  العنوان موارد   10.683.427,928  جملة

العنوان موارد

ي   الثا

للبلدية 3 اصة ا   املوارد
التج  7   219.773,240 منح

مختلفةمّد   8 وموارد   2.287.570,312  خرات

اضموارد  4 اضموارد  9  ق   1.043.531,208  الداخق

5  
من املتأتية  املوارد

  املحالةعتمادات
من  12 املتأتية   210.535,633  املحالةعتماداتاملوارد

ي الثا العنوان موارد   3.761.410,393  جملة

البلدية انية م موارد   14.444.838,321  مجموع

زء  العنوان ف  القسم  ا   بالديناراملصار

العنواننفقات

  ول 

1  

التصرف   نفقات

 
  

العمومي  1   4.277.542,159  التأج

املصا  2   2.671.754,465  وسائل

العمومي  3   481.486,179  التدخل

الدين  2 فوائد الدين  5 سداد فوائد   139.664,193 سداد

ول  العنوان نفقات   7.570.446,996  جملة

العنواننفقات

ي   الثا

التنمية  3 التنمية  6 نفقات املباشرة:نفقات ثمارات   2.810.388,396 س

الدين  4 أصل الدين  10  سديد أصل   172.211,658  سديد

5  
من دة املسدَّ النفقات

  املحالةعتمادات
من  11 دة املسدَّ   98.103,005  املحالةعتماداتالنفقات

ي الثا العنوان نفقات   3.080.703,059  جملة

البلدية انية م نفقات   10.651.150,055  مجموع

السنة يجة يةن   3.793.688,266  فائض: 2019املحاس
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سنة بتصرف املتعلقة الرقابة أعمال و 2019وأفضت باملوارد تتعلق مالحظات ع الوقوف  النفقاتإ

مالك التصرف عن  .فضال

I. املوارد ع   الرقابة

و  املوارد تحليل املجال ذا الرقابية الفحوصات اشملت   .تحصيل

املواردتحل  . أ  يل

العنوان              موارد بتحليل الرقابية عمال البلديةوّ نعلقت انية م من ي والثا العنوانو .ل موارد لغت

سنة خالل للبلدية تت10.683.427,928 جملتھما 2019ّول ند ب عتيادية وزع بائية ا  املداخيل

عت )64,02%( بائية ا غ ب )%35,98( ياديةواملداخيل ن مب و اكما دول  :لتاا

بائية ا املداخيل ى
ّ
املعاليمأساسا 2019سنةد6.839.442,488والبالغة عتيادية وتتأ من

شطة و العقارات ع فة
ّ
تھاملوظ س بما ستأثر املداخيل%74,49حيث ذه املداخيل. من ى تتأ كما

من عتيادية بائية واملعالياملوجباتمداخيل ا ة دار خدماوالرخص إسداء مقابل حدودتم

20,11% .  

ول واردم بالدينار العنوان من املبلغ سبة ول مواردال  )%( العنوان

و  زء عتيادية: ل ا بائية ا   املداخيل

شطة و العقارات ع فة
ّ
املوظ  47,69 5.094.720,023  املعاليم

واست البلدي العمومي امللك إشغال فيھمداخيل العمومية املرافق  2,88 307.179,315 لزام

والرخص املوجبات ةمداخيل خدماتومعاليم دار إسداء  12,88 1.375.543,150 مقابل

خرى  عتيادية بائية ا  0,58 62.000,000  املداخيل

ول  زء ا عتيادية:مجمـــــــوع بائية ا  64,03 6.839.442,488 املداخيل

زء يالا بائية:ثا ا غ   عتياديةاملداخيل

البلدية مالك  0,52  55.804,744  عتياديةمداخيل

املالية  35,45  3.788.180,696  عتياديةاملداخيل

زء ا يمجمـــــــوع بائية: الثا ا غ  35,97 3.843.985,440 عتيادية املداخيل

ول العنوان  100 10.683.427,928 موارد

العقارات ع املعلوم عنوان ستخالص ببقايا يتعلق ما ناء است   و

وجود عدم إ الرقابية عمال والصرفإخلصت القبض عمليات ة ر جو املنجزةخالالت

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

 .ةاملعني
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ُ
ّم وت أ نّية امل أو ة التجار أو الصناعية الصبغة ذات املؤسسات ع املعلوم عنوان املداخيل مثل

يمورد تحصيلذا تم حيث البلدية إ سبة سنة 2.878.315,101بال ل2019د
ّ
يمث ما من%  56,50 أي

ش و العقارات ع املعاليم ول  % 26,94و طةجملة العنوان موارد جملة    .من

انت فقد ية، املب غ را ع املعلوم ومن ية املب العقارات ع املعلوم من املتأتّية املداخيل أّما

حدود التوا ل 608.266,712ود 1.242.275,611 ع
ّ
يمث ما أي جملة % 11,94و% 24,38تباعاد من

العقار  ع شطةاملعاليم و   .ات

سنة التثقيالت لغت جملتھ2019و ما العقارات ع فة
ّ
املوظ املعاليم د1.801.221,077عنوان

ية املب العقارات ع املعلوم ن ب بمبلغ 1.012.730,478حدودتتوّزع ية املب غ را ع واملعلوم  د

  .د788.490,599

البالغة ستخالص بقايا اعتبار د9.024.570,194و
ّ
الواجب2018سنةمو املبالغ ارتفعت ،

قدره ما إ العقارات ع فة
ّ
املوظ املعاليم عنوان ا سنة 10.825.791,271استخالص وتّم. 2019د

تھ1.850.542,323استخالص س ما أي العقارات%17,09د ع املعلوم من ّل استخالص سبة لغت و

واملعلوم ية عاملب ية املب غ را   %. 33,08و % 13,82 التواع

فيھلغتو  العمومية املرافق واستلزام البلدي العمومي امللك إشغال قـدرهممداخيل د 307.179,315 ا

ب عتيادية%4,49ةتسماأي بائية ا املداخيل   .من

بلغت فقد عتيادية بائية ا غ باملداخيل ق
ّ
يتعل  .د 3.843.985,440 قيمتھما2019سنةوفيما

املوارد ذه ى اوتتأ من عتياديملداخيلأساسا    .ةاملالية

مداخيل لغت عتيادّيةو البلدّية قيمتھ2019سنةأمالك ارتفعتاملقابلو .د55.804,744ما

مالك مداخيل عنوان ا استخالص الواجب ورةاملبالغ جماملذ ما اد،93.744,5304لتھإ استخالص تّم

سبة   .% 60 حوا ب

بلغتيوف فقد ك املش املال من املناب عنوان البلدية بموارد ق
ّ
يتعل تھد 2.938.616 ما س ما  أي

بائية76,44% ا غ املوارد مجموع   .عتيادية من

بخصوص يأّما الثا العنوان منموارد ون تت للبلدياملواردف اصة اةا ق واملواردوموارد املتأتية ض

املحالة عتمادات   . من

  

  

  

  

                                                            
وطرح4 الرقابية عمال وفق املبلغ عديل   .د18.000عد
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ي الثا العنوان موارد ع توز التا دول ا ن ّ ب   :و
يموارد الثا بالدينار العنوان سبة املبلغ العنوانمنال يموارد  )% (الثا

للبلدية اصة ا  66,66 2.507.343,552  املوارد

اضموارد  27,74  1.043.531,208 ق

من املتأتية   5,60  210.535,633  املحالةعتماداتاملوارد

ي الثا العنوان موارد  100  3.761.410,393 جملة

املوارد اصةوتمثل ما أ تحصيلللبلدية تم حيث ي الثا العنوان موارد إ سبة بال للبلدية مورد

لأي2019سنةد2.507.343,552
ّ
يمث للبلديةجملةمن%  66,66ما ي الثا العنوان   . موارد

البلدية  . ب املوارد تحصيل ع  الرقابة

ن وّ ل العنوان موارد إنجاز سبة البلدية%124,44 ل بلغت بتقديرات سنة مقارنة  فإّن  2019 خالل

عنوان ستخالص منبقايا شطةّل و العقارات ع فة
ّ
املوظ عتيادية املعاليم البلدية أمالك ومداخيل

حيث مرتفعة التواظلت ع   .د55.939,786ود 8.975.248,948بلغت

باألساسو  طار ذا املالحظات املواردتعبئبعلقت البلديةة مالك التصرف  .و

املوارد .1  عبئة

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

ّ
مك

عنعاملعاليمواستخالص فضال شطة و الوقبعلقتإخالالتالعقارات شغال معاليم استخالص

ار ش الفضالت ومعلوم رفع   .ومعاليم

شطة املعاليمواستخالصتوظيف 1.1 و العقارات   ع

البياناتساعد ع حسنالتنصيص املعاليم، ستخالصعمليةسع تحصيل جداول   ضمن

أنھ يعدلوحظ إال املب العقارات ع املعلوم تحصيل بجدول املدرجة البيانات دقة يةم املب غ را و ة

فحصللبلدية خالل من ن تب جملة19300حيث ع35066من التحصيل بجداول مضمنا للعقاراتفصال

امل ة و غياب ية باألداءاملب ن جملتھطالب   .فصال 738 ملا

املضمنَّ كما ن العناو أن علوحظ اقتصرت ة يَّ املب غ را ع املعلوم تحصيل بجدول ة

ن اعناو تضمي دون نرا باملعلوماعناو ن غيابملطالب إ ةإضافة باألداءو ن عددهاملطالب  71 ملا

  .فصال1438 مجموعمنفصال

الوضعيةشأن ومن إتمامحولتأنذه يةدون وا الرضائية بع الت ذه أعمال الستخالص

ا.املعاليم بأ البلدية للمعلومإعادةبستقوموأفادت التحصيل جداول ضمن املدرجة البيانات التدقيق

باألداء ن املطالب ن عناو النقص وتال ية املب العقارات ع   .املوظف
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يةو  املب العقارات ع باملعاليم ن املطالب ع يھ للتن البلدية راتد بضرورةغ و ية املب

العقار حول الالزمة املعطيات تتضمن ح تصار مالكھتقديم ة و ذلك ينّص مثلماو مجلة19الفصلع من

باية وتطبيقا ااملحلية قدر مالية يُ 25خطية لم مطالب ل ع غدلد أو منقوصا بھ قام أو ح بالتصر

   .يح

البلدية أن لوحظ  كما
ّ
تثقيلتول ناملت لتحس الوط الصندوق لفائدة مة سنةالسكنسا

و  2018 أدّ و إما يةى املب العقارات ع املعلوم عنوان املثقلة املبالغ يم قدرهت  د 327.479,600 بما

املبلغ2019سنة ستخالصبقايا رصيدوكذلك   . بنفس

سبةأّم  بال ع ا يةللمعلوم املب غ تّم را املثّق فقد املبالغ نقص ع سنةالوقوف خالل 2018 لة

قدره مشوب14.211,565بما املعلوم ذا بأنَّ علما املحوّ د ستخالص بقايا رصيد ة سنةعدم ل

أنھ .2019 إ البلدية وستقومإالتفطنتّم وأشارت وا س اصل ا طأ ستخالصبا رصيد بقايا ن تحي

املالية2019ةسنإلاملحوّ  القباضة مع سيق سوأمانةبالت تو ة و ا   .2املال

جدكما إعداد البلدية تتول سنتكميليتحصيلولالم خالل أنمّم  2019و 2018ة شأنھ من ا

من داول شموليةيمّس ا   .ذه

شور  مل عددوخالفا ة املحليَّ ؤون الشُّ ر خ4وز ري20165فيفري11بتار ش د حدَّ تمأوتالذي وس

عمليات2016 تم أق لمحصاءكأجل ،
َّ
إال حصاء ات عمليَّ ة البلديَّ ختختم سم31بتار  2017د

تّم  حصاءحيث لعملية ي ا ال تم ا عن شره عالن خبالرائدو بتار ل 12الرس بتأخ أي2018أفر

و قارب   .نصفسنة

تطبيقاملتعلق 1998جوان8ملؤرخا 1998لسنة1254عددألمر ل اطبقو  وطرق شروط بضبط

من ط العقاراتاملستوجب املعلوما يةع ادةاملب ش مرفق ي كتا مطلب ضوء ع الك ط ا يمنح

ت   بإعانةنتفاع تث
ّ
سل طرفقارة من ة م ذه املانحة ا  . عانةل

َّ
عدةإال أن صوص ا ذا ات أنھ

ت لم بلمطالب ائد الش ذه مرفقة خاقتصرتكن حوالة تقديم التوال ع يد ال من لغت. ص و

تّم عاليمامل ليّ ال ا طرح ماإقرار لم 2019ةسنخالل د5.974,160رهدقا البلدية بأّن استكمال تتول علما

إ الطرح عملية
ّ
   .2020سنةمو

ا الو موافاة البلدية القباضة تو من للرغم التحو لعمليات ة ر الش التفصيلية بالقائمات بلدية

عنوان بالنظر ا ل عالراجعة نيةاملعلوم امل أو ة التجار أو الصناعية الصبغة ذات تنصاملؤسسات مثلما

عدد العامة املذكرة ذلك خ89ع عن 1998نوفم16بتار للمحاسبةالصادرة العامة لمدارة العمومية

ّ التتول ا ن ب الفارق جدول إعداد للمعلومبلدية ى د ورد مااو املذ و و املستخلص  ملبلغ
ّ

يمك منال ن

موارد عبئة انية العنوان ةإضافيإم دول .ذا ا ذا إعداد مستقبال تو س ا بأ البلدية   .وأفادت
                                                            

للمعاليمب املتعلق 5 اضعة ا ية املب وغ ية املب للعقارات العام حصاء إلنجاز العامة املتطلبات ةضبط للف املحلية ماعات ل   .2026- 2017الراجعة
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نو ول  نلفصلل فاال خو  باية مجلةمن الثالث ينّص املحليةا عمليةإةضرور  ع الذي التثقيل نجاز

جانفي غرة خ ل بتار جداول من تثقيل تم عالتحصيلسنة بلغ العقاراتاملعاليم عيوما 358 بتأخ

منوتد .6قل التثقيلإوالقابضالبلديةل آجال التقليص ع رص عة ا متا سن ضمانا

املثّق  املبالغ العنواناستخالص ذا  . لة

تتجاوزو  يةاستخالص ةسبلم املب العقارات ع تفاقممّم  2019سنة % 13,82املعلوم إ أدى ا

بقايا لتبلغستخالصم
ّ
قدرهمو ما ورة املذ سبة .د 7.744.537,569السنة بال ا عاملعاليمإأمَّ

سبة بلغت فقد ية املب غ ارا   . % 33,08 استخالص

أن28الفصل ونّص  ع العمومية املحاسبة مجلة باالستخالص" من لف امل العمومي املحاسب يتو

ة املطلو املبالغ جملة الص دعوتھ يتضمن للمدين إعالم تبليغ بالدين ده ع لذلك."حال يتولوخالفا لم

سنة خالل البلدي جملةعالماإ 106 سوى تبليغ 2019القابض ععنوانفصال  36414من املعاليم

سبةأيالعقارات   . %0,29ب

ملقتضيات الفصل وخالفا من الثانية مجلةخامسا 28الفقرة تنّص العمومية،املحاسبةمن عوال

ايةاملحاسبيتو" أن مع للمدين التنفيذي السند تبليغ تبليغ 30 العمومي خ تار من ور املعالميوما " ذ

يتّم  امللم إ يةاملرور ا االترحلة ا   .جميع

العام 2.1 ق للطر الوق شغال الفضالتمعاليم رفع ومعاليم ار ش  ومعلوم

ااملبالغ بلغت        استخالص ابمداخيل عنواناملستوجب أ قبل من العام ق للطر الوق شغال

و  واملطاعم غااملقا شآت م إطار شاطا يتعاطى ص ل و بجداولاملضّم قارةلنصبات عةنة  املتا

زت فيما2019 سنة خالل د154.142,035 فعليجملة نا املستخلصة تھ أيد 66.810,013 ااملبالغ س  ما

قو  .43,34% للطر الوق شغال عة متا جدول يتضمن االتلم ا نةوّ ل ت. باملعلوماملطالب وأو

ھ
ّ
أن سن البلدية ي الم صول ل باملعلوما ن املطالب ة و االت ع ا الوضعياتذهإحالةوسيقع عض

البلدية إ مجراءاتالتخاذةيالبيو الشرطة شأ   .الالزمة

عددألحوخالفا            مر رخ2007لسنة362ام وصيغ2007فيفري19املؤَّ شروط بضبط واملتعلق

الوق  املرفقشغال البلديةولزمة تتو ال منھ، ل وَّ القسم من ل وَّ الباب وخصوصا البلدي العمومي

العامّل تراخيصإسناد ق للطر الوق شغال نحيثكشاكبواسطةحاالت فحصتب خالل من

بالبلديةقائمة املنتصبة وال2019سنةلكشاك ا60 تنضمت ، ا15 أنَّ ،كش تھم س ما غ %25أي

ف   .امرخص

                                                            
خ6 تار ن ب الفاصلة الزمنية ة الف إ بالنظر اوذلك ةإرجاع و ا املال أمانة قبل امن وتثقيل   .للقباضة
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ال استخالصكما ع البلدية املستوجبة تحرص بواسطةعنواناملعاليم العام ق للطر الوق شغال

عددمنبالرغمكشاك البلدي القرار بمقت املعلوم ذا ضبط تمَّ خ46أنھ ماب2019جوان19بتار

عمليما 220 قدره مر عل اليومللم ت فوَّ ما و تقلو ال مبالغ تحصيل سنة7د.أ 65,165 عن ا عنوان

2019. .  

للفصلو  وفقا ار ش معلوم ا85ستوجب باية ا مجلة عمن الالفتات"ملحلية بواسطة ار ش

ة ار ش ةواللوحات التجار الصبغة العالماتذات والعارضات وكذلك تة والستائر املث البارزة والالفتات أوأو

للتجارة ة املعدَّ املحالت ات واج ع العام ق بالطر قة
َّ
املعل أو لة َّ املختلفةامل ن ار .8"وامل ش معاليم وتمثل

اخيصمد ال إسناد عند ستخلص ة فور  .اخيل
ّ
ل بصفة ا استخالص تتول لم البلدية أن حيثغ ية

ارتضّم  ش معاليم مراقبة جدول بقيمة374ن لم.أ 62,478فصال بخالص امستفيد 91سوىيبادرد،

بقيمة تھ.أ 39,440املعاليم س ما أي املب% 63,12د الواجبامن لجدير و . ااستخالصلغ ھ
ّ
أن يُ بالذكر تخذم

املتلّد  خصوص إجراء ور أي املذ املعلوم دفع عن البلدية.دين تّم وأفادت املتلّد إحالة تبأنھ دينقائمة

التخاذإ البلدية شجراءاتالشرطة قراراتأالالزمة تنفيذ واملتمثلة تنميةإم قصد الغرض زالة

البلدية   .اوتدعيماملوارد

او  عددملنصَّ ابية ال يئة وال ان س و التج ر ووز املحلية الشؤون ر وز ن ب ك املش 13شور

خ تم4بتار تفعيل 2019س الفصلع عدد140مقتضيات سا القانون رخ2018لسنة29من املؤَّ

وال2018ماي9 املحلية ماعات ا بمجلة إحالتمَّ املتعلق ا محصولبمقتضا واستغالل"ة ترك معاليم

 عالمات 
ّ
املرق الطرقات امل ب ار الش البلدياتمة إ الدولة نة ز طار. "راجعة ذا البلديةو تولت

حول معطيات تتضمن املسندة اخيص بال اصة ا الكشوفات ع صول ا قصد التج وزارة مراسلة

خ اتار صلوحيإسناد اء ان خ املنتفعةوتار ة وا الفنية ا ومواصفا ة ار ش العالمة ترك ان وم ا

خيص ردّ . بال غياب عنو أفرز للطرقات العمومي بامللك ار ش لعالمات بجرد البلدية قامت وا

 14إحصاء
ّ

مرك البلديةزةالفتة   .باملنطقة

سندو  نالبلديةلم شركت لفائدة تراخيص ك سوى نل جملة الفتت نقرار بمقت الفتة14من

ن دنيذلوال2016سنةصادر للتجديداحدَّ قابلة غ سنة ملدة خيص ال ة يقّل ف ال ما استغالل مقابل

ع10عن ت فوَّ ما و و مسبق ترخيص ع صول ا دون للطرقات العمومي بامللك ة ار إش عالمات

عن تقّل ال مبالغ استخالص سنةد.أ 17البلدية   .2019عنوان

                                                            
املغطاة7 املساحة باعتماد ا سا اح البلدية( تم طرف من املعّدة القائمة   .365ضاربليمام220ضارب)حسب
عددضب تّم  8 البلدي القرار حسب ار ش معاليم فة عر خ47ط البلدية2019جوان19بتار باألن ة التجار باملحالت زة

ّ
املرك ة ار ش الالفتات إ سبة ،بال

الواحد د30بحساب ع املر   .للم
ّ

املرك الالفتات ق طر عن ار ش معلوم حدودوضبط ي املبا وفوق بالطرقات الواحدد170زة ع املر   .للم
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تلّد  للعالمات وأمام ن املستغل تتولد لم ار ش معاليم خالص ة ار  ةلوح سوى إزالةالبلديةش

ةإ ار سنةوحيدةش اتمن2020خالل الشر القانونيةجملة الصيغ خالف ع   .املستغلة

املحكمةو   الو بضر  تو التجديد املتعلقةسنوي رة اخيص قالوقباإلشغاللل ضماناالعامللطر

املدنلل وجمالية ة املرور بالسالمة املتعلقة القانونيةتد كما .شروط الوضعية ة سو ن إ للمستغل

ار  للعالمات مواردةش تنمية املاليةقصد ا ا     .وتدعيم

أخرى ة ج يحمن فةاملتعلق 2016لسنة805عددمر ي عر املرخصبضبط ماعاتاملعاليم ل

ااملحلية توظيفاستخالص انية رفع واستخالصإم مقابل املتأتيةمعاليم شاطالفضالت املحالتمن

والصناعية ة نيةالتجار البلدية.وامل أبرمت طار ذا غايةإو
ّ
وعشر  2019سنةمو تفاقيةانثالثة

ليةغ الفضالتلرفع معامل باملجالبمقابل املنتصبة البلدياملؤسسات ي ا  .د.أ 13,855 بقيمةوذلكال

لرغمالو  ذلك يتّم من املعنيةم املبالغ حيثتثقيل القابض ايتّم لدى قاستخالص طر ومن.قتيةو  أذون عن

الو  ذه القابضشأن قيام دون تحول أن بعإجراءاتبضعية بذّم الت دة
ّ
املتخل الديون نبخصوص املنتفع ة

دمات ا حدودذه إ ارتفعت   . 2019 سنةعنواند.أ 3,436وال

ات اتفاقياتأكما جميع الفضالتن مةرفع البلديةامل طرف لةغمن ّ القباضةم لدى

البلدي .املالية بأنھوأشارت الديون ة استخالص عملية يل س ل الفضالت رفع اتفاقيات وتثقيل يل   . سيقع

البلديةالتصرف .2  مالك

لألمالك القانونية ماية با طار ذا املالحظات اصةعلقت ةا التجار املحالت التصرف و   .البلدية

لألمالك 1.2 القانونية ماية اصةا   البلديةا

يتّم  غايةإلم
ّ
والبالغةإجراءاتنطالق2020سنةمو البلدية العقارات و7ترسيم و عقارات

مالك ع املحافظة عدم شأنھ من اصةما اا ل الغ منازعة مخاطر من طار.البلدية ذا ذكر  و

ا مساح والبالغة رض مروان" 2م3895قطعة اقتناؤوال"تقسيم ةمناتم العقار الة الو طرف

بيعللسك عقد خبمقت بتار املالية بالقباضة ل الرغم.10/06/2015م أقساطو جميع خالص من

إ الشركة
ّ
لوإبرام 2017 سنةمو أفر منذ الغرض تكمي تتول2018عقد  الشروعالبلديةلم

ور إ املذ العقار ترسيم اجراءات   .لفائد

الشأن ب بخصوصوكذلك ائنة ال رض ا20قطعة مساح والبالغ عود2م166مارس ن عقدح

مالبيع واصامل ا وأحد البلدية ن   . 2011جوان15 إب

عقار وترسيم جراءات استكمال كذلك البلدية تتول لم الّصدد ذا نفس سة"و ا ا" أرض لفائد

غاية إ
ّ
من2020سنةمو مبالرغم الدولة بأمالك فة

ّ
ل امل الوزارة مع م امل البيع عقد بالقباضةّ أنَّ ل

جال .2010أوت25منذ املالية أقرب سيم ال إجراءات استكمال ع ستحرص ا بأ البلدية   .وأفادت
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ج أفضل ة العقار ا أمالك ترسيم إجراءات استكمال سراع إ البلدية املحكمة وذلكوتدعو ال

و  ا عل اضماناللمحافظة استغالل   .سن

2.2  
ّ

ةاملحال التجار  ت

تتوّل  انيلم م استغالل بالقانون اتالبلدية ا عل 25املؤرخ1977لسنة37عدد املنصوص

معينات19779ماي فيع لل ا ل ةكراءالاملتاحة إ%10حدودالسنو سبة ةبال التجار حيث املحالت

سبة ضبط ع حدوداقتصرت ة سنو ادة البلدي % 5 ز بالسوق ائنة ال ة التجار املحالت و. بخصوص و

ا حرم إضافيةما موارد عبئة انية إم   .من

 و 
ّ
مجموعظل   7 ت

ّ
ةتمحال البلدي 10تجار بالسوق انيةفوّ مّماشاغرةائنة إم البلدية ع عبئةت

مالية قّد موارد سنة د.أ7,461بحوا تر امة الدولة2019خالل أمالك اختبار ر تقار  .حسب

معاليمو  استخالص عدم من تجاوزتالرغم ات لف منذ4الكراء غاية2013سنوات  إ
ّ
 سنةمو

ينّص 2016 والذي الكراء عقود من السادس الفصل تفعيل يتم انيةعلم عدمإم عند العقد ف

الكراء ن مع ّ جالخالص م عد وذلك ا عل سوّ 6 املتفق امل ع يھ والتن ر منفذأش عدل بواسطة غ

تحّم  امع  لھ
ّ
املتعل ف املصار أدّ مل ما و و الف عملية والبالغةقة العنوان ذا الديون تراكم إ ى

11ّد.أ55,940
تھ 2019سنةمو س ما التثقيالت% 74أي مجموع  .من

خ بتار محامية ليف ت البلدية ل13 تولت الية 2016أفر است قضايا لعد برفع روج الصمبا ا

املحال  شاغ رفعضد تم وقد البلدي للسوق عة التا يھ دون اياقضالت سوّ التن امل خالفا غع للفصلوذلك

عدد23 القانون أعاله 1977ماي25املؤرخ1977لسنة37من ور ينّص املذ الكراءالذي عقد ف ع

 ّ م عد وذلك ا عل املتفق د3 جال منفذ عدل بواسطة يھ تن صدور ع ر يجةأش ن عدموأدّ .ون ى

ي الوجو جراء ذا البلدية حسب إتقيد ا ست الطلب القضائيةرفض ام خةالصادر ح بتار

لية20 فوّ 2016 جو اتمّما انيةعل أوإم الديون ذه  اساستخالص
ّ

املحال اجاع غ سو وإعادة   .ت

لسنةو  املا ساب با املثقلة املبالغ يم ت ل ّ ُ 2019 
ّ

املحال كراء معينات لسنةعنوان ة التجار ت

عدد2019 املحل بخصوص ن ّ املح السنوي الكراء ن مع إدراج تم املرسلةM06حيث القائمة ضمن بمبلغ

الق بقيمةإ للتثقيل البلدي عند.أ20,316ابض بفارقد.أ2,316عوضا ما.أ18أي و و  نم%  56يمثلد

                                                            
امل 9 أو الصنا أو التجاري ستعمال ذات املحالت أو العقارات كراء تجديد يخص فيما ن سوغ وامل ن املسوغ ن ب العالقات نظيم ب رفيتعلق ا  .ستعملة

عددو ستعمالفيفري18املؤرخ1976لسنة35القانون ذات املحالت أو العقارات كراء تجديد يخص فيما ن سوغ وامل ن املسوغ ن ب العالقات نظيم ب يتعلق

رف ا املستعملة أو الصنا أو عدد1976 التجاري الداخلية ر وز شور م خ6و أو1999فيفري17بتار والصناعية ة التجار الصبغة ذات املحالت غ سو حول

  .السكنية

عدد10   .19و18و17و16و15و14و13املحالت
سنة11 مو الديون قدره2020بلغت ما البلدية املصا من املستقاة املعطيات   .د.أ26,656حسب
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عنوا املثقلة سنةاملبالغ املتبقيةمن %32و2019ن الستخالصلاملبالغ
ّ
ذه. 2019سنةمو شأن ومن

تمّس  أن املامنالوضعية ساب با رصدة إ .2019لسنةمصداقية راجع ذلك بأن البلدية وأفادت

خط واأسرب س سبوأنھرقن مح السيد مع سيق بالت الفارق طرح   . بلديةالسيقع

II.  ا ع   لنفقاتالرقابة

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

املتعلقة  . أ لةالتحاليل   النفقاتي

بلغت
ّ
ول2019سنةمو العنوان استأثرتد7.570.446,996نفقات ا ، الــتأجم سبةنفقات

ي %.56,5 الثا العنوان نفقات حدودالتنميةنفقاتأساسا تخصّ والأّما بلغتفقد%91,23وذلك

قبل.د 3.080.703,059 من واملنجزة ي والثا ول ن بالعنوان املتعلقة النفقات التا دول ا ز بلديةالو

سنة   :2019خالل

  بالدينار  البيان

ول  العنوان   نفقات

انّيةعتمادات بامل املرّسمة ائية   7.728.950,000  ال

املأمور  ف   7.570.446,996  ااملصار

  97,95  (%)نجازسبة 

ي الثا العنوان   نفقات

انّيةعتمادات بامل املرّسمة ائية   4.249.634,000  ال

ا املأمور ف   3.080.703,059  املصار

  72,49  (%)نجازسبة 

ب  . ب املتعلقة  نفقاتالاملالحظات

ع الوقوف من الفحوصات نت
ّ

بتعلق نقائصمك القانونيةخاصة باإلجراءات التقيد لتأديةمدى

وتنفيذو النفقات شاراتإعداد رمجةس العموميةو   .اوتنفيذالصفقات

النفقات .1  تأدية

عدد مر ام ألح بضبط 2004مارس9املؤرخ2004لسنة564خالفا خالصواملتعلق طرق

التصرف ينصنفقات يتّم والذي أنھ الدولةعتماداتصرفع انية بم املحاملرسمة ماعات  وا
ّ
يةل

تصاالت املاءعنوان الك ع واس ة دو و والوقود والغاز اء ر املزّو والك ا يصدر ال الفوات دونأساس

تتجاوز ال مدة استالم45املعنيون خ تار من قامتيوما ، عضالفوات مستحقات بخالص البلدية

نديناملزّو  أقصاه بتأخالعمومي   . يوما292بلغ

مر 6الفصلّص نو  سم18املؤرخ1998لسنة2509 عددمن النظام1998د بضبط املتعلق

الدولة عملة سلك اص ا املحليةو سا ماعات أنو ا ع ة دار الصبغة ذات العمومية املؤسسات
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غر  الشغل لباس ا لعمل دارة لتمنح من ماي  .سنةة
ّ
لمإال البلدية بأن ورةاآلجالتتقيد  رغماملذ

ودإذناإصدار  خالغرض ال ل11بتار خاستالم تمَّ حيث 2019 أفر بتار الشغل سم5لباس 2019 د

زتأخبأي رثمانيةحوانا   .أش

الفصل ام ألح املضافة19خالفا القيمة ع داء مجلة من املورد تتولمكرر من صم ا البلدية

القيمة ع داء عنوان366 بقيمة املضافةعنوان لد الوقود الوطنية وسائلفائدةشراء الشركة من  النقل

موجب    .دون

أخرى، ة ج لفائدةتّم من منح بإسناد معيات سنة.أ 206قيمةا خالل  معياتاخّصت 2019د

اضية وإطاراتو  )د.أ 18(الر أعوان الفصلو  .)د.أ 188(البلديةودادية مر 10نصَّ لسنة5183 عددمن

العموميباملتعلقو 2013نوفم18املؤرخ2013 ل التمو إسناد وشروط وإجراءات معاي ضبط

معيات أنل  ع
ُ
مستوىت ع فنية نة لالبلديةحدث التمو ع صول ا مطالب النظر تتو

ال ذلك بما والبتالعمومي ا وتقييم املباشرة وتحديدطلبات ا يمكنف الذي العمومي ل التمو مبلغ

لإال.إسناده التمو نة بمقتأنَّ أحدثت ال خالبلديقرر املالعمومي تولت 2019فيفري14بتار

أعوانال بودادية اصة ا ل التمو مطالب البلديةنظر الفصلو  .12وإطارات بمقتضيات الودادية تقيدت ن ل

ا7 و م ل التمو ملف الوثائقوأرفقت ل معيب ا فإن ة بذلكاملطلو م تل لم اضية الر تقم ات ولم

سا النظام غرار ع ة املطلو الوثائق افة شاط ّل و بتقديم ع ال لسالمةو  واملشار تة املث الوثائق

جتماعية والصناديق باية ا إدارة تجاه معية ا   .وضعية

للفصلو  سنوي19خالفا ر تقر رفع البلدية تتول لم الذكر سالف مر شرافمن وزارة إ مفّصل

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

إسناده وأوجھ املستفيدة معيات  .ا

شارات .2  الصفقاتو س

عيّ  فحص شاراتأفرز س من سنةوالصفقاتنة خالل البلدية مصا ا أعلن الوقوف2019 ال عمن

العمومية الشراءات تنفيذ بإجراءات التقيد وعدم نجاز بالتأخ أساسا علقت   . املالحظات

شارا 1.2   تس

عدد  شارة بقيمةباملتعلقة52/2019س مطار مياه وتنظيف ر  د.أ146,280ج

عدد نتضّم  ستالم خ 1 محضر لية15بتار أسبوع خالالترفع ورةضر  2020جو لم.أجل أنھ غ

غايةجازإن يتّم  إ املقاول طرف من لية30املطلوب يتمَّ كما. 2020جو غايةلم إ لألشغال الوق القبول
ّ
ذلك،و  2020نوفممو من البلديةالرغم تتخذ ور الضرو جراءات لم املذ املقاول تجاه ة  . ر

                                                            
خ12 بتار ن حس سيدي بلدية لودادية العمومي ل التمو مطالب النظر سناد نة ل16تولت   .2019أفر
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تف تتضمن لم املزّو كما مع مة امل إلنجازاقية خاصة د جال عليق ا ف يمكن ال االت ا شغال

املناخية باألسباب يتعلق تحديد.فيما تم توقيف5 أّن وقد تتطلب مطار من دونأيام10ملدةشغالمم

ا إ .مسبقاإدراج شارة تقديروتجدر جزافياأن ان الكمية منتّم حيثذه أك مم20اعتماد

مماثلة صفقات عليقبخصوص بأسباب يتعلق بند إدراج ستد ما و وحسنجالو للشفافية ضمانا

جال أفضل شغال   .إنجاز

عدد  شارة معّد 55/2019س باقتناء نظافةاملتعلقة وآليات  د.أ47,989بقيمةات

أن جراءات شفافية مبدأ ام اح العروضيقت فتح جلسات اعقد كأقوجو د املحدَّ اليوم

العروض لقبول  .أجل
ّ

سبةإال بال لوحظ عددإ أنھ شارة العروضآخر أن55/2019َّس لقبول دحّد  أجل

ر1ليوم خ2019أكتو بتار العروض فتح تمَّ ر3فيما جراءو . 2019أكتو ذا ام اح إ البلدية الذيتد

ش دمن املز إضفاء الأنھ اإ عنوانشفافيةمن الصفقاتنجاز إطار خارج البلدية.العموميةلشراءات وأفادت

ّبان العروض فتح ع مستقبال ستحرص ا   .بأ

أن ن تب البياناتكما تامة فنية ببطاقات يرفق لم بالقسط قبولھ تمَّ الذي منقصدالعرض التأكد

املتھمطابق الفنية صائص ةل سطلو   .شارةضمن

يُ 4الفصلنّص و  أن ع ة دار الشروط كراس املزّو من ملزمصبح ملدةاد منايوم60عرضھ ابتداء

املحّد  خ للتار املوا أياليوم العروض لقبول خإد تار  . 2019نوفم30حدود
ّ

البلديةإال أنَّ لوحظ أنھ

داري ذن سليم ختباعاتولت للقسط25و 30بتار سم أنوّ ند التأخ ذا شأن ومن ي والثا ل

املزّو  ام ال عدم عنھ مدينينجر   .عروض

إجراءات6الفصلنّص و  واستكمال تفاقية عقد مشروع إمضاء يتمَّ أن ة دار الشروط كراس من

لإلعالم املوالية يوما ن العشر خالل ي ا ال الضمان وإيداع يل يتولأّن غ. ال لم ول القسط صاحب

 
ّ
إال ي ا ال الضمان خإيداع بتأخ2020جانفي29بتار بآخر  أيام 10أي لمقارنة  أجل

ّ
سل خ ذنتار م

سم30(داري سبةاأّم ). 2019د ابال فإنإ ي الثا خاملزّودلقسط بتار
َّ
إال ي ا ال الضمان إيداع يتول لم

بتأخ 2020فيفري17 بآيوم34أي لتمقارنة أجل داريخر ذن سلم خ سم25(ار   ).2019د

العمومية2.2   الصفقات

وجود الصفقات عة متا جداول فحص خالل من من6لوحظ مجدية غ عروض 12 مجموعطلبات

سنة خالل عروض تھأي2019طلب س ع. %50 ما الوقوف تّم الصدد ذا او طلب لعروضإعادة

ب املعّد املتعلق للمنافسة4اتصيانة الدعوة ووثائق الشروط كراس بإعداد العناية د مز ستد ما   .مرات

للفصل نظيم2014مارس13املؤرخ2014لسنة1039عددمر من51وخالفا ب واملتعلق

نةا إحداث يتم لم العمومية خاصةلصفقات اضعةللصفقاتشراءات ّس إلجراءل ا امل   .طةات
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للفصلو  مر58طبقا يتم2014لسنة1039عددمن الذكر لفتحسابق قارة نة إحداث

عموميالعروض مش ل ا3تضملدى س رئ باعتبار نة.أعضاء إحداث تولت البلدية أن لفتحغ

حسب5ضمتالعروض خالبلديقرارالأعضاء   .2019جوان24بتار

السوق يئة نصفقة حس سيدي ي( البلدي الثا   د.أ 1.110,363بقيمة)القسط

ا ع الصفقة إنجاز د منستوى مش الشروطّل كراس عنو إعداد فضال والتقييم الياتإالفرز ش

ةلتابخصوص و ا التنمية مصا مع ما سيق و شغالعسلباأثر و برمجةإتمام من بالرغم حيث

برنامج ضمن وّ يتّم  لم2017املشروع العروض طلب عن خسوى ل عالن بأنھ 2019جانفي2بتار علما

يجةهؤ إلغاتّم  الشروطلن كراس ن(تضارب فصل نوجود إعادتھمّم  )متعارض استوجب  2019أوت3ا

ر8عدأي يتّم  .أش شغالولم باالنطالق ذن
ّ

تم8إال معدأي2020س وأك سنة ر9ن أش

ول  العروض بطلب   .مقارنة

املّد  نوتجاوزت ب الفاصلة العروضة فتح خ تم3( تار باالنطالقو)2019س  8( شغال نجازإذن

تم تّم سنة )2020س الصفقاتحيث ملراقبة البلدية نة ال ع امللف متتالية3عرض تباعامرات وذلك

تم26 مقرّ وال2019س شمل ملف تقديم ضرورة إ ا أعمال والفرزخلصت الفتح ان رات

وتقديم ليةدراسةوالتقييم تمو وخطة سعار مقبولية ثمللمشروعمدى دقة ل ر25ب 2019أكتو

نآنذاكوطالبت ح إ النظر بإرجاء نة اال ومّد ل التمو وقد 2020جانفي20ثالثةمناسبةبخطة

ئذت حي الصفقةّمت إسناد ع الوضعية. املوافقة ذه عزى نةو ل الشروط مستو ملف تقديم عدم إ

إمّم  أدى و3حوابتأخيلا لسة ا خ بتار مقارنة ر املعنيةأش الصفقات نة   .ل

املجلسوأسفر ن ب املسبق سيق الت يةغياب واملندو وي اا للتنمية ةالعامة عنو طولفضال

عنجراءا الفع ت نطالق نة .نجازعدم طرف من الصفقة إسناد ع املصادقة تمت ن ول

منذ املختصة تبليغ2019جانفي20الصفقات يتّم  داري  ذنفإن لم شغال خباالنطالق بتار
ّ
8إال

تم يجة2020س بضرورةإلجراءاتلن ويبإاملرتبطة ا املجلس ن ب اتفاقية ارام يةوإحال املندو إ

ةالعامة و ا عتماداتللتنمية ل تحو لبعض قبل تفتقر ا بأ ةالتنصيصاتعلما ذه .الضرور وإزاء

تمَّ  الغرضإبرام الوضعية ق لية3م ةوإحالتھ 2020جو و ا للتنمية العامة ية املندو   . إ

التأ خوأّدى لتار املوافق العروض لقبول أجل آخر ن ب اصل ا نطالق2019أوت3 خ نجازإو

تم8شغال ز2020س نا مراسلإ سنةوالذي حسب الصفقة مبلغ ن بتحي املقاول ختھمطالبة بتار

تم 21 مبلغاطالبوالذي2020س يمثلأيد33.310,879بإضافة مجموع% 3ما  .الصفقةمن
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ل املسبقة مجة وال الشروط كراسات إعداد ام إح ضرورة إ عموما املحكمة تنفيذافةوتدعو مراحل

جميع ن ب املسبق سيق الت د ومز الصفقات املختصة ان ال إ مستوفاة ملفات تقديم وضرورة ع املشار

ضمانا البلدية ع املشار تنفيذ ن اسناملتدخل جالودخولإنجاز أفضل ستغالل ح   .ا

اصة  ا ة دار الشروط كراسات تضمنت أخرى ة ج الوقمن الضمان تقديم من باعفاء ألمرعمال

العمومية2002 لسنة3158عدد الصفقات نظيم ب الفصلكما.املتعلق ضمن شارة املتعلق 44تضمنت

املطبّ  نصوصباملراجع ااقة تم حيث ا إلغاؤ عددتم مر ع ور 2002 لسنة3158لتنصيص عدد املذ مر و

الفصل2011لسنة623 بموجب ما إلغاؤ تم عدد192الذي مر نظيم2014لسنة1039من ب املتعلق

العمومية  .الصفقات

لفيلمو  امل الف لإلطار افية ال ة ا توفر ضرورة اصة ا ة دار الشروط كراس  باإلنجازتضمن

ا تقديم الواجب ة الضرور دات طار واملؤ إنجاز ضماناذا  .شغالسن

للفصل أجل67وخالفا ي ا ال الضمان تقديم أوجب الذي العمومية للصفقات املنظم مر 20من

ليوم املوافق الصفقة تبليغ من لية17يوما خ 2020جو بتار ي ا ال الضمان وثيقة تقديم تم8تم 2020س

بلغ بتأخ  .يوما33أي

أنكما املخاطرصلوحية لوحظ ع ن التأم ادة ةباةاملتعلقش صاحبةماملقّد و ض طرف من

من الصفقة غاية2020أوت17تمتد ن2021ماي13إ انطلقتأّن ح تم8شغال ومن 2020س

ا ان لذلكو . 2021نجوا5اؤ املتوقع غتبعا املطيال ن التأم ادة ةالش لالتعاقديةف
َّ
يظ 23 حيث

مشموال  غ نيوما بأنھ.بالتأم البلدية املقاولسوأفادت مراسلة إنلتم وذلك ت ت ثما ر ا صلوحي تجديد

  .2021ماي13ثرإ شغالتواصلت

 

غيار  بقطع ود ال   د.أ175بقيمةصفقة

املزّو تضّم  عرض معھدن ااملتعاقد واملوافقش العروض لقبول أجل آخر قبل ا صلوحي مدة ت ت ئد

صلوحية 2020 فيفري 24ليوم تمتد غايةال حيث إ ات بالبطار املتعلقة ادة ادةو 2005 جانفيش ش

غاية إ سية التو للمواصفات املطابقة
ّ
املو 2007 سنةمو ادة للمعايش غايةةالدوليطابقة إ

ّ
 سنةمو

2015. 

كذلكو  ن وثائقتب فحص خالل شاركحيثاملنافسةضعف الصفقةمن وللم 3سوىالقسط

ن منعارض الشروطعارضا12جملةفحسب كراس تھبوا س ما عن% 25أي ك عزوف مقابل

يااملشاركة الثا   .لقسط
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البلدية   إجابة

*****  

ر:املوضوع تقر نبخأوحول حس سيدي بلدية ع املالية الرقابة   . صوص

عدد:املرجع كم خ15مكتو بتار   .2021جانفي04الوارد

املشار كم ملكتو تبعا ، عد للمحكمةإليھو ة ولو املالحظات ع باإلجابة بمدكم واملتعلق أعاله باملرجع

ي بما نفيدكم املصاحب ر بالتقر   :واملضمنة

امل:أوال باملعاليمجابة   : شطةوتعلقة

ية املب البلدية:العقارات جداولإلعادةالالزمةباإلجراءاتستقوم ضمن املدرجة البيانات التدقيق

املطالب ة و حيث من ية املب العقارات ع املوظف للمعلوم نباألداءالتحصيل عناو النقص وتال

إلتمام باألداء ن بعأعمالاملطالب املعاليمالت الستخالص ية وا تطبيقأكما.الرضائية سيقع إجراءاتنھ

عدد ا19الفصل قدر خطية توظيف واملتمثل املحلية باية ا مجلة يدل25من لم مطالب ل ع د

ح منقوصاأو بالتصر بھ يحأو قام   . غ

ية املب العقارات ع املوظف للمعلوم التحصيل داول سبة املالية2018لسنةبال القباضة موافاة تم

م ا املبلغ ع توز كيفية حول تفصي جدول يتضمن مستخرجإبمستخرج حسب ن قسم

وفقاول املبلغ:الغرض التثقيل العتماده السكن ن تحس لصندوق راجع ي الثا واملبلغ للبلدية راجع

املصاحب دول   .ل

ع للمعلوم سبة لسنة رابال ية املب ع: 2018 غ وا س اصل ا طأ ا ا التفطن تم فقد

لعدد م ا املبلغ مجموع قدره07مستوى مبلغ بنقص وذلك و د 14.211,565مناطق املبالغأعلما ن

رصيدبجداول  املضمنة بقايا ن لتحي الالزمة باإلجراءات البلدية خطا،وستقوم أي ا شو ال التحصيل

ا املالية2019سنةإملحولستخالص القباضة مع سيق سوأمانةبالت تو ة و ا م2املال تل ،كما

الضرورة اقتضت لما تكميلية تحصيل جداول   .بإعداد

عدد: حصاء املحلية الشؤون ر وز السيد شور م الواردة باآلجال التقيد من البلدية تتمكن خ04لم بتار

حيث2016فيفري11 لعمليةعالن من ي ا ال تم ا العامحصاءعن ب 2017/2026 العشري س

عملية نطالق ذاحصاءتأخر ي، سالتأخر امليدا تو والية بلديات افة شمل عدم نجاز يجة  ن

عددمر صدور ومي  منحةبإسنادواملتعلقإبانھ2018جانفي24املؤرخ2018لسنة104ا

سحصاء تو ووالية املحلية الشؤون بوزارة لسات ا عديد خالل صدوره باستحثاث املطالبة تمت وقد

البلديات افة طرف   .من
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الك ط لإلعانة :ا املانحة ة ا طرف من سلم قارة بإعانة نتفاع ت تث ادة ش املطالبة سيقع

سنةإجراءاتالستكمال خالل الك ط    .2021ا

البلديةكما تو املوظفإعدادس املعلوم عنوان املالية القباضة من املحالة القائمات حسب الفارق جدول

الصناعية الصبغة ذات املؤسسات ةأو ع نيةأو التجار   .امل

التحصيل  جداول لدىإن :تثقيل التحصيل جداول تثقيل اصل ا سأمانةالتأخ تو ة و ا 2املال

عن قابضناتج تفرغ سناملاليةعدم ي ولم املرات عديد الغرض املالية وزارة مراسلة تم وقد ندح إ،

قد البلدية وان علما بلدي قابض ن سنةأعدتعي منذ البلدية للقباضة املواصفات2016مقرا حسب

لتال ودات املج افة ب وستقوم املالية وزارة من ة   .لتثقيلاآجالالتأخ املطلو

وغياب:ستخالصـ البلدية لالستخالصات العمومي املحاسب تفرغ عدم يجة ن الديون بقايا م تفاقم

عدد البلدية لفت طار ذا و البلدية املعاليم استخالص ع عمل نة خز امن15عدل للقيامأعوا

افة  ع توز مة ابم ع املوظفة باملعاليم املتعلقة يةعالمات املب رالعقارات يةو املب منبإذنغ

ما الستخالص املالية قابص ع أمكنالسيد توز تم ،وقد الرضائية ن عالماتبالطرق ت  إطارمناس

ار  يش با ا   .للعفو

العامشغال ق للطر ا:الوق دول ا باملعلوم ن املطالب ة و ع صول ا للبلدية سن ي ملذكرلم

وسيقع ر القائمةإحالةبالتقر البلديةإذه التخاذو الشرطة ئة مجراءاتالب شأ   .الالزمة

خيصإالقائمةإحالةتم: كشاك  وال املساحة حيث من املخالفات التحري د ملز البلدية الشرطة

املوظفة البلدية باملعاليم املطالبة امل وسيقع قرار ع البلدياعتمادا   .جلس

ارمعلوم افة :ش ع توز معتم ا تنفيذ تم ال مالت ا عديد عن فضال الرضائية بالطرق عالمات

زة تمأج وقد ية والبي البلدية املتلّد إحالةالشرطة التخاذإدينقائمة البلدية الالزمةجراءاتالشرطة

قرارات تنفيذ واملتمثلة م البلديةإزالةشا املوارد وتدعيم تنمية قصد   .الغرض

الفضالت رفع عملية:معاليم يل س ل البلدية مع مة امل الفضالت رفع اتفاقيات وتثقيل يل سيقع

املالية قابض ع الديون   . استخالص

ةاملحالت ة:التجار التجار املحالت كراء معينات عنوان م امل املبلغ وضعية ة سو البلديسيقع بالسوق

رقم2019لسنة للمحل التحديد بطلب06و الفارق وذلك السيد18.000واملتمثلطرح مع سيق بالت د

سيدي بلدية سب مح املالية وذلكقابض ن واحس س رقن خطا سرب اثر   . ع
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النفقاتجابة:ثانيا بتأدية   : املتعلقة

خالص يخص اءفيما ر الك نفوات ا نحيط املالية، قابض السيد إ عود اصل ا التأخ أن علما اب

املوجودة السيولة مراعاة مع بالدفع يقوم الذي ن حس سيدي بلدية سب   .مح

عدد الصرف بأمري يتعلق وللفائدة2019لسنة127و 120فيما الب ع لتوز الوطنية نفيدكم الشركة

عنوان  املورد من صم ل تخضع الشركة بأن املضافةعلما القيمة ع عدد داء ادة للش 2019 - 41تبعا

عن لألداءاتدارةالصادرة خ العامة   .20/02/2019بتار

الزّي  ا عمال تمنح أن ع ن حس سيدي بلدية تحرص تطبيقاكما بان سنة ل من ماي غرة اص ا

عدد6للفصل مر العمل1998لسنة2509من تمتيع وقع أنھ مايحيث بزي خ 2019ة 28/04/2019بتار

مّد  املزود أن خغ بتار بالفاتورة سم05نا   . 2019د

بخصوص اضيةأما الر معيات ل املسندة تكناملنح لم ف املصار مراقبة مصا أن علما ناب ا نحيط ،

ا مطالب للنظر املخصصة الفنية نة ل اضية الر معيات ل املسندة املنح لتخضع التمو ع صول

أنو العمومــــــــــــــــــي معيات88عدداملرسومأفادتنا ل تطبيقھ مجال من أق معيات ا نظيم ب املتعلق

خاصــــــــــــــــــــــة ألنظمة اضعة عددو ا شارة باس ف املصار مراقبة مصا رد. الغرض556قامت ألن ونظرا

بأ ان ة دار مراقبةاملحكمة مصا راسلتنا العمومي، ل التمو نة ل تخضع اضية الر معيات ا ن

بذلك ف خ.2020جانفي30املصار التار ذا من اضيةأصبحتوابتداء الر معيات ا ل تمو ملفات

نة ال ذه ع    .عرض

سبةأّم  بال الغيارا بقطع ود ال ول و ،لصفقة القسط املشاركة ضعف باألساسخصوص عود ذا ف

ة دار للشروط املزودين عض استجابة وقعو لعدم أنھ العلم مع ة املطلو الشروطاعتمادالفنية كراس

الصفقات بمرصد املوجود مستقبال. املوحد ستقوم البلدية س رئ لتعليمات تبعا أنھ إ شارة تجدر كما

ال د ملز الشروط كراسات بدراسة ع داخلية انة م ت عن. تث املزودين عزوف فيعود ي الثا القسط أما

، فيھ عتماداتو املشاركة ضعف إ املشاركة، ملف بوا الذين املزودين عض من التحري عد

حو املرصودة مر غ عت ح الر امش صالحو التا لفة ع البلدية ضغط إطار ذا ي الصيانةو أ

عو  أك ك البلدياستغاللحسنال باملستودع املتاحة ة شر ال   .املوارد

قسط:ثالثا البلدي السوق يئة بمشروع املتعلقة   : 2جابة

عملية  املندمجةعدادانطلقت التنمية برنامج نطاق حة املق ع للمشار الثالث القسط حات ملق

بداية ن حس سيدي املقو  2017سنةبمعتمدية ضمن سيديمن البلدي السوق يئة مشروع حات

ن حس سيدي بلدية طرف من إنجازه تم قد ول القسط بأن علما ي الثا القسط ن توفرو حس لعدم نظرا
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املاليـــــة الدراسات وفق املشروع الستكمال افية ال تمتو الفنيةو عتمادات ال قتصادية دوى ا

ا ولإعداد القسط انجاز املندمجة2016سنةخالل التنمية برنامج ضمن ي الثا القسط برمجة تمت

الثالث التنميةو القسط وزارة ن ب برنامج عقد املشروع بإدراج ثماروتوجت الدوو س السيدو التعاون

ن حس سيدي بمعتمدية املندمجة التنمية مشروع إلنجاز س تو خوا ل17 بتار  . 2018أفر

عن  عالن العنصرتم ذا إلنجاز عروض أوو طلب مناسبة ا نتائج عرض ختم ل18 بتار 2019أفر

مثمرة غ العروض ألن نظرا العروض طلب بإعادة أشارت ال الصفقات مراقبة نة  .ع

جلسةو   خالل توصية ع السيد2019ماي23ناء إشراف حضور تحت و س تو العاموا املدير السيد

إلنجازللمندو  العروض طلب بإعادة لإلسراع صوصية ا امج ال ومديري ة و ا للتنمية العامة ية

يئة قسط مشروع البلدي ن2السوق حس سيدي خوبمعتمدية فتح2019أوت3بتار عملية أسفرت

قدره بمبلغ عرض عن  .د1115575306العروض

خو  تم19بتار مرا2019س س تو وا السيد توفتلقى حول ن حس سيدي بلدية س رئ السيد من سلة

قدره إضا ن105575,306اعتماد حس سيدي البلدي السوق يئة لعنصر  .د

خو  ر14بتار الفنيـــــــــة2019أكتو العروض ر بتقر ة و م مراسلة السيدو صدرت من للمشروع املالية

س تو الإوا ية للمندو العام املدير ةالسيد و ا للتنمية ضاو عامة عتماد توف انية إم طلب

ناوتمت عدمإجاب يا انيةشفا مراسلةم توجيھ التنميةإفتم ثمارووزارة الدوو س ذلكو التعاون

خ ر17بتار   . 2020أكتو

الصفقاتو  نة ع العروض تقييم ملف عرض ضافيةتم عتمادات توف سيديمعد بلدية قبل ن

بقيمة ن التنميةو  د 194.787,324حس وزارة ثمارومن بمبلغو س الدو بقرارد105.575,306التعاون

التنميــة ر وز ثمــــاروالسيد عددو س تحت بالنيابة الدو خ 68التعاون    2020جانفي13بتار

جراءاو   بقية مواصلة ن حس سيدي لبلدية س ي تمح باإلنجاز، املتعلقة ستفاقيةإبرامت رئ ن ب

وي ا نو املجلس حس سيدي بلدية س خرئ إحالةو  2020مارس8بتار ختفاقيةتمت مارس11بتار

ة2020 و ا للتنمية العامة ية املندو  .ع

للتنم2020جوان16و العامة ية للمندو العام املدير السيد باسم مكتوب عدصدر ة و ا ية

عة املتا حدود للبلدية الرئ الدور بإبقاء تفاقية محتوى فصول الفنيــــةو مناقشة الرقابة

ع تتضمنإعدادوالعمل إضافية فصول يتضمن اتفاقية ق  :م

مع* تماشيا شغال مراقبة للتج ة و ا ة دار للمصا الفنية مة املسا ع التنصيص

املمولةال ارجية ا ة ا مع ية املندو  امات

يو * ما بإضافة تفاقية من امس ا الفصل  :تنقيح
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التنمية   نامج ل ا املعمول لإلجراءات طبقا عتمادات فتح ة و ا للتنمية العامة ية املندو تتو

  .املندمجة

تمو   اتفاقيةإبرامذلك ق خم لية3بتار العامةإ إحالتھو املطلوبفقو  2020جو ية املندو مصا

ة و ا خللتنمية لية7بتار ا2020جو املعمول لإلجراءات طبقا صلية عتمادات فتح ا ل س لي

املندمجة التنمية نامج  .ل

نوخالل  سق للم الدوري تم23جتماع بإش2020س ة و ا للتنمية العامة ية املندو رافبمقر

العام املدير الفنيةو  السيد العمليات مديرة والسيدة صوصية ا امج لل املركزي املدير السيد حضور

بما املندمجة التنمية نامج ل الثالثة لألقساط واملا املادي نجاز تقدم ر تقر قدمت املا املدير والسيد

ن حس سيدي بمعتمدية الثالث القسط ا  .ف

ر9و  مســـــــــار2020أكتو حول ب كت تفصيلية مذكرة تقديم البلديو تمت السوق يئة ملف يات حي

املالـــي2قسط امللف ونات م بجميع وب يو م يــــــةداريوالفنـــــيو القانو باملندو جلســــة   . لعقــــــــــد

قصد املقاول مراسلة تم لقد ي ا ال بالضمان يتعلق الضمانسراع ما وثيقة   .بتقديم

اأّم  صلوحي بتجديد املقاول مراسلة يتم سوف ة ض با املتعلقة املخاطر ع ن التأم ادة لش سبة بال ا

وذلك ت ت ثما تواصلت ر خشغالإن تار عد  .2021ماي13ما

عددجابة  شارة س مسألة معدات 55/2019حول اقتناء تخض  ظافةنآلياتو ال

حدد   فقد الفتح خ تار تخص ال و للنقطة سبة بال ، عد العروضآو لقبول أجل  1ومو و خر

ر لذا2019 أكتو الظروف فتح عذر خ وقد بتار العروض فتح ر 3تم شارة2019 أكتو اس ا و ل نظرا

اليوم نفس تفتح صفقة ست شارات سنحرصو ول س عروض فتح ع   .اليابان مستقبال

لبطاقةلاأّم  داعمة وثائق املزود من طلبھ يقع سر م بكتاب س ما أو البيانات تامة الفنية لبطاقات

ت التث يقع حيث املصاحب ق امل حسب املزود طرف من ا عم يقع ال الفنية اصيات عوا عتماد

للغرض املعد ق امل املزود طرف من ه عم وقع ستالمتمو ما أثناء اصيات ا ذه من الفع التحقق

البلديو املستودع س رئ طرف من   .للمعدات

سبة بال الشروطللفصلأما كراس من ع ةالرا تم دار بأنھ علما نفيدكم العرض صلوحية بمدة واملتعلقة

شارةعالم س خ بإسناد بتار املزودين ر25ا آجا2019أكتو العرضأي صلوحية قمناو  ل حيث

امللف العموميةإبإرسال ف املصار مراقبة عليھو مصا التأش س ي  لم
ّ
خإال سم16بتار 2019د

ورة املذ املصا ع الكب للضغط نظرا    .وذلك



 21 

سبةاأّم  القسطلبال لصاحب سبة بال ي ا ال الضمان إيداع التأخر ب يقمول س الضمانعبإيدالم

خ بتار إال ي ا القسط2020جانفي29ال صاحب بان وقامول علمكم تفاقية خباإلمضاءسلم بتار

خ21/12/2019 بتار يل بال قام عودالتأخ خصوصو  2020جانفي6كما و البنكية جراءات إف

ي.الثقيلة الثا القسط لصاحب سبة بال املالحظة رغو  نفس مراسلةذلك عديددارةم للمزودين البلدية

الغرض ذا             .املناسبات

عا البلدية: را مالك التصرف  حول

البلدية  لألمالك القانونية ماية  :ا

و  جنابكم نذكر فإننا النقطة ذه نأنبخصوص حس سيدي ع بلدية ا عموميةأمالكتحتكم جميع

ملو مةمرّس  ائد ش ا اأمالكو  كيةل بيا ي لألسباب نظرا ا ترسيم ا م البعض ع عذر    :خاصة

عدد- العقاري الرسم موضوع رض علما85638قطعة نفيدكم مروان، بتقسيم ائنة ال س ذلكو تو أن

التالية لألسباب   : عود

أو للبالدمرحلة ة العقار للشركة العام املدير س الرئ السيد تو ععدم بإمضائھ ف التعر سية التو

ص البيع تھو عقد ات م تمت مر إ تكميو التفطن بيع عقد إبرام تم وعليھ املطلوب إتمام إ دعوتھ

خ و13/04/2018بتار الس ذا ع التنصيص ضمنھ   .تم

الحقةو إطار مرحلة ارياستكمالو ا ن للقوان طبقا العقد إبرام البلديةإجراءات تولت فقد العمل ا

خ عدد 14/05/2018بتار السيد) 05(توجيھ بإمضاء ف التعر قصد س تو لوالية التكمي العقد من

س صوصية رئ ا خأفادنا الشأنذاوالنيابة بتار س تو وا ة 04/07/2018السيد ب مّده بضرورة

جوان املؤرخ البيع عقد ضم2015من بيان عددمع و ن القطعت تطابق وم مف ية تفس مذكرة  E1ن

عددو  خو  16القطعة بتار جابة من تمكينھ البلدية تولت تتوو  18/07/2018قد لم خ التار ذلك منذ

املوجب تامة التكمي العقد من صلية ال من نا تمكي س تو والية س(مصا رئ بإمضاء معرف أي

صوصية ا دائرةتصالعدو ) النيابة منا طلبت املناسبات من العديد س تو بوالية املعنية ة باملص

توجيھ إعادة بالوالية البلدية ا الشؤون خو ل بتار فعال تّم ما أنھ28/05/2019و ذاو إال حّد إ

املطلوب من نتمكن لم خ   .التار

ب- ائنة ال رض لقطعة سبة االبالغو مارس20بال تم166مساح فإنھ م ام سنحرصو كناستغالل

جال أقرب للبلدية العمومي امللك ضمن ا ترسيم   .ع

لعدم- سبة عقاراستكمالبال ترسيم سةأ"إجراءات ا امللف "رض عطيل مرّده ذلك فإن البلدية لفائدة

را س ق ديوان قبل منذو من تھ ات م تمت الذي رائط ا رأرسم مثال2012 كتو إعداد بخصوص
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وزارة" TPD"مختلفةأشغال لطلب علماو الدولةأمالكتبعا ة العقار خو الشؤون بتار تم07/03/2013أنھ

تزود بطلب للطلب التقدم ستجب لم أنھ إال   .للديوان

يو خاص غرا تو ما مع التعاقد إ الرأي توجھ فقد البديلة لول ا عن البحث بإعدادإطار ليفھ ت تم

املطلوب الدولة املثال أمالك وزارة أن عتمدو إال ال أنھ ع أكدت ة العقار من الشؤون املنجزة مثلة إال

را س ق ديوان عو قبل سنحرص فإننا جالاستكماللإلشارة اقرب العقار ذا ترسيم   .إجراءات

ة التجار   املحالت

عدد غ سو تم نم) 11(حيث حس سيدي البلدي للسوق الداخ بالفضاء ائن تجاري سنة حل  2013منذ

تّمو  غ سو عقود بمقت نادذلك مقتضياتس إ ا إعداد عدد عند املؤرخ1977لسنة37القانون

العامةو  25/05/1977 دارة ر تقر ع بناء الكراء معينات الشؤونو الدولةأمالكبوزارةلالختباراتتحديد

لسنة ة   .2013العقار

و  جنابكم ع يخفى ال الفقر أنوحيث ي عا شعبية منطقة باألساس ن حس سيدي شو منطقة م ال

البطالة نحرافوتفاقم غو سو عقود إبرام البلدي وعند للسوق الداخ بالفضاء ائنة ال ة التجار املحالت

خاصة العوامل ذه ل البلدية أغلو راعت حاالتأن باألساس م ن سوغ امل املاديةو  اجتماعيةب م انيا إم

البلديةو محدودة فإن مارتأتالتا ل ا إثقال سبةباالكتفاءذلكو عدم ب ة السنو ادة باملائة5 بالز

مستحق سنوي مبلغ آخر قاعدة ع سب   .تح

سنة البلدية تولت وقد عدد2016ذا ناء و السوق إمح )07(يئة ا عرض تم جديدة ة تجار الت

عدد ة) 02(جانب تجار ا قديمة محالت جع اماس أح بمقت اليةاالبلدية ا ست شاغل خالص لعدم

املغلقة الظروف ق طر عن بتة بواسطة غ سو لل مناسبات ثالث الكراء مصادقةو ملعينات عد ذلك

ب املنعقدة نائية ست دورتھ البلدي خاملجلس عدد 08/02/2019تار غ سو شروط كراس ) 09(ع

البلدي بالسوق ن اك ا د خأول بتار يو21/02/2019ان الثا خعالن عالنأّم 20/03/2019بتار ا

خ بتار ان ف خ22/05/2019 الثالث بتار ان العروض الذكرأنماو  11/06/2019وفتح سابقة لم البتات

ا جميع غ سو عن بقيةسفر غ سو ل البتة إعادة البلدية تولت فقد ة التجار  إعالنأصدرتو املحالت ملحالت

خ خوآخر  28/09/2019بتار ر15بتار   . 2019أكتو

سنةو   نظراو  2020حلول عامة بصفة للبالد قتصادي الوضع ع السلبية ا بتداعيا ورونا جائحة ور ظ

قباتيجيةسلإل  من املتخذة منالوقائية ّد ل الدولة شار ل وسان الف سواقو ذا غلق منو ذلك ا غ

مواصلة منعت ال خرى فقداستغاللجراءات ة التجار شطة التعاقداعتمادالبلديةارتأتلأل صيغة

بو املباشر البلدية فإن ثناء و غ سو ال ن الراغب قبل من الغرض تقدم مطالب ع بناء صددذلك

املقدمة املطالب املاليةو  النظر نة ال قبل من ا التصرفو  قتصاديةو دراس عة   . متا

ن للمحل سبة بال عقود16و 15أما إبرام يتم لم بالبتة فإنھ ن الفائز ول لن نظرا ا شأ غ   . سو
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 و 
ّ
املتخل الكراء معاليم البلديةخصوص فإن ة التجار املحالت سو م بذمة إدة اسعت ذلكو    استخالص

منفذ عدل بواسطة ثم ا إدار م عل يھ للردودوبالتن نظرا جتما السلم ع ا جان من فاظ ا إطار

م أنفس بحرق ددوا الذين ن سوغ امل عض عن الصادرة العنيفة مو الفعل إخراج صورة السوق امل

البلدية فإن املحل اماستصدار  ارتأتمن روجاقضائيةأح با الية ذلكو ست تم ام نفذتو  قد ح امل

جانفي من املمتدة ة مارس2013للف غاية        .2017إ

    

    

  


