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  24املؤرخ في    1984لسنة    1121عدد  أحدثت بلدية التضامن )فيما يلي البلدية( بمقتض ى األمر  

األمر   بمقتض ىوأصبحت تسمى بلدية "التضامن املنيهلة"   دوار هيشر"  التضامن"سم  إتحت    1984سبتمبر  

  2016لسنة    602األمر عدد    إلى  ستنادااتتكون البلدية  و .  2001مارس    8املؤرخ في    2001لسنة    651عدد  

أفريل،   9 بن خلدون،إالتضامن،  وهي: حي مناطق  تسعمن  املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات

ة البلدية مساح  وتبلغ  .وخير الدين باشا  القاسم الشابي  جانفي، أبو   14املنجي سليم،  مارس،   2جانفي،    18

عداد  الت  حسب  مسكن    508.24نحو  بها    نسمة وعدد املساكن  312.84يبلغ عدد سكانها    ، كماهك  2245

   .2014نى لسنة ككان والس  العام للس  

  عملة.  118منهم   2019عونا خالل سنة  153ويعمل بالبلدية 

التأطير  اقتصرتو  البلدية بشبكة   ارتفعت  ا. كم%  8,5على    1نسبة  باملنطقة  نسبة ربط املساكن 

 .  % 90التيار الكهربائي  وشبكة % 90الربط باملاء الصالح للشراب  ونسبة % 98 إلى حوالي التطهير 

املالية    املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 2وبلغ مؤشر االستقاللية 

 كحد  أدنى  %  70)وهو دون املعيار املرجعي    %  51,31
 
من نفقات العنوان   %  55,59  3لت كتلة األجور (. كما مث

 (.أقص ى كحد   % 55املعيار املرجعي املعتمد ) بذلك ةمتجاوز األول 

ظر في الوضعية   برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحليةفي إطار  املحاسبات    محكمةتولت  و  الن 

ة   به  التحق  و   2019لسنة    للبلديةاملالي  لة  املسج  البيانات  ة  وصح  املالي  الحساب  إعداد  إحكام  من  ق 

ته ة تأدية نفقاتها. اومصداقي   ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعي 

املحكمة رف املودعة لدى كتابة  وشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الص  

املستخرجة  فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك  2020جويلية  30 بتاريخ

  .من منظومة "أدب بلديات" واألعمال امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها

أي اآلتي:   وأسفرت أعمال الرقابة عن الر 

العقارات  وباستثناء ما املعلوم على  بعنوان  ببقايا اإلستخالص  األكرية  يتعلق  املتأتية من  . واملداخيل 

قابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في عمليات القبض والّصرف املنجزة بعنوان  خلصت األعمال الر 

املالية   املالية    2019السنة  للسنة  املالي  بالحساب  املضّمنة  البيانات  بمصداقية  تمّس  أن  شأنها  من 

 املعنية. 

 قبضا وصرفا: 2019ويبين الجدول التالي نتائج تنفيذ ميزانية البلدية للسنة املالية 

 
 . (13/153مجموع األعوان )/2+أ1= األعوان صنف أ  1

( املحليةاملبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات  -املناب من املال املشترك-)موارد العنوان األول    =مؤشر االستقاللية املالية  2

 . موارد العنوان األول /
 . األجور /نفقات العنوان األول = كتلة األجور   3
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 )بالدينار(املقابيض الصنف  الجزء  العنوان 

ض العنوان يمقاب

 األول 

 املداخيل الجبائية االعتيادية   1

 1.852.981,415 املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة  1

 92.845,352 امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العموميةمداخيل إشغال  2

 385.836,829 معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 3

 0 املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى   4

 املداخيل غير الجبائية االعتيادية  2

 16.717,631 مداخيل األمالك البلدية  5

 2.935.889,206 املداخيل املالية االعتيادية  6

 5.284.270,433 موارد العنوان األول 

 العنوان مقابيض

 الثاني 

 املوارد الخاصة للبلدية 3

 2.635.790,896 منح التجهيز 7

 2.124.373,036 مدخرات وموارد مختلفة  8

 88.512,944 الداخلي  االقتراضموارد  9 االقتراض موارد  4

 427.406,472 املوارد املتأتية من اإلعتمادات املحالة  12 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  5

 5.276.083,348 موارد العنوان الثاني

 10.560.353,781 البلدية  يزانيةمموارد 

 )بالدينار(  املصاريف  القسم الجزء  العنوان 

نفقات  األول: العنوان 

التصرف وسداد  

 فائض الدين 

 نفقات التصرف 1

 2.560.019,589 التأجير العمومي  1

 1.453.804,996 وسائل املصالح 2

 425.655,940 التدخل العمومي 3

 0,0 نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة  4

 132.608,056 فوائد الدين  5 سداد فوائد الدين 2

 4.572.088,581 العنوان األول نفقات 

العنوان الثاني: نفقات  

 أصلالتنمية وسداد 

 الدين 

 2.007.260,394 اإلستثمار املباشر  6 نفقات التنمية 3

 284.072,730 تسديد أصل الدين )أصل الدين الداخلي( 10 تسديد أصل الدين  4

 0 النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  11 النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة 5

 2.291.333,124 نفقات العنوان الثاني 

 6.863.421,705 مجموع نفقات ميزانية البلدية 

 3.696.932,076 (2019)فائض ميزانية   2019نتيجة السنة املالية 
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 الجزء األول: الرقابة على املوارد 

 تحليل املوارد  -1

ل للبلدية خالل سنة   عة  وهي موز    ادينار   5.284.270,433ما جملته    2019بلغت موارد العنوان األو 

و  ادينار   2.331.663,596بحساب   االعتيادية  الجبائية  املداخيل  بعنوان   ادينار   2.952.606,837بعنوان 

 املداخيل الجبائية غير االعتيادية.  

العقارات  على  فة 
 
املوظ املعاليم  من  أساسا  ى 

 
تتأت فهي  االعتيادية  الجبائية  املداخيل  وبخصوص 

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية   دينارا( ومن 1.852.981,415)واألنشطة 

مقاب  دينارا(  92.845,352)  فيه واملعاليم  اإلدارية  والرخص  املوجبات  مداخيل  خدمات  ومن  إسداء  ل 

 %. 16,55% و  3,98و %  79,47 واليبنسب قدرها على الت  ( دينارا 385.836,829)

. 2019الجبائية االعتيادية في سنة  املعاليم  " أهم عناصر    العقارات واألنشطة  وتمثل "املعاليم على 

 ويبرز الجدول املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها. 

 النسبة % املبلغ )بالدينار( أصناف املداخيل

 43,25 801.473,392 املعلوم على العقارات املبنية

 1,99 36.702,676 املعلوم على األراض ي غير املبنية 

 45,16 836.847,347 التجارية أو املهنية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

حذف الحد األقص ى للمعلوم على املؤسسات ذات   بعنوان   املحليةاملبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات  

 أو املهنية  ةالصبغة الصناعية أو التجاري

176.458,000 9,52 

 0,08 1.500,000 معلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات

 100 1.852.981,415 املعاليم على العقارات واألنشطة مجموع

الص   بالنسبة لصنف  بغة الص  ويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات  املهنية أهم مورد  أو  التجارية  أو  ناعية 

% من مجموع   54,68دينار أي ما يمثل    1.013.305,347  ارات واألنشطة حيث تم تحصيلاملعاليم على العق  

الص   املبنية  معاليم  غير  األراض ي  على  واملعلوم  املبنية  العقارات  على  املعلوم  ويستأثر  سابقا.  املذكور  نف 

والي  بنسب   واليعلى الت    ومعلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات %  1,99% و  43,25  قدرها على الت 

 من مجموع املعاليم على العقارات واألنشطة.   % 0,08و

عت    5.741.683,180بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات ما جملته    2019وبلغت تثقيالت سنة   دينار توز 

على األراض ي غير املبنية بمبلغ   لومدينار واملع  4.689.293,100بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود  

 . دينار 1.052.390,080

البالغة االستخالص  بقايا  سنة    دينار  4.916.893,031  وباعتبار  ى 
 
موف رة   2018في 

املقد  واملطروحات 

، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات في  دينار  2.395.999,617نحو ب
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دينار، وهو ما يعني تحقيق   838.176,068منها  دينار استخلص    3.345.683,563إلى ما قيمته    2019سنة  

 %.   25,05نسبة استخالص في حدود 

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة  
 
ا  دينار   2.952.606,837ما قيمته    2019وفيما يتعل

البلدي امللك  "مداخيل  بين  ع  املالي    (د16.717,631)"تتوز  االعتياديةو"املداخيل  .  (د2.935.889,206)"ة 

وتتأتى املداخيل املالية االعتيادية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية الذي كان في حدود 

  .دينار 2.396.574,000

في حدود   2019ضبط املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل أمالك البلدية االعتيادية خالل سنة    وتم  

  11,45دينار وهو ما يعني تحقيق نسبة استخالص بحوالي    16.717,631دينار استخلص منها    145.905,739

 .% 

للتنمية صة  واملخص  الذاتية  املوارد  الثاني  العنوان  موارد  االقتراض    د(  4.760.163,932)  وتشمل  وموارد 

 . د( 427.406,472) واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالةد(  88.512,940)

 الرقابة على تحصيل املوارد البلدية  -2

 مالحظات تم  الوقوف على 
 
  .وبتعبئتهاأساسا بتقدير املوارد قت تعل

 تقدير املوارد  1 -2

ن الجدول املوالي نسبة إنجاز   العنوانين األو   لتقديرات موارد  البلديةيبي 
 
 : 2019اني خالل سنة  ل والث

 

اإلنجاز  نسبة 

(%) 

املوارد املنجزة 

 )د( 
 بيان املوارد  التقديرات )د(

 موارد العنوان األول  
 

 الجزء األّول: املداخيل الجبائّية االعتيادية 
 

ل: املعاليم على العقارات واألنشطة 1.221.500,000 1.852.981,415 151,61  الصنف األو 

 البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه مداخيل إشغال امللك العمومي  الصنف الثاني: 000,000. 120 92.845,352 77,37

الث: 500,000. 806 836,829. 385 47,84
 
 مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  الصنف الث

ابع: املداخيل الجبائية  0 0 0  األخرى  االعتيادية الصنف الر 

 األّول جملة الجزء  2.148.000,000 2.331.663,596 108,55

  الجزء الثاني: املداخيل غير الجبائّية االعتيادية

 االعتيادية الصنف الخامس: مداخيل امللك البلدي  80.000,000 16.717,631 20,89

ادس: املداخيل املالية  3.280.500,000 2.935.889,206 89.49  االعتيادية الصنف الس 

 الجزء الثاني جملة  3.360.500,000 2.952.606,837 87,86

 جملة موارد العنوان األول  5.508.500,000 5.284.270,433 95,92



6 
 

 موارد العنوان الثاني 

نمية
ّ
 الجزء الثالث: املوارد الذاتّية واملخّصصة للت

 الصنف السابع: منح التجهيز  2.635.790,896 2.635.790,896 100

 الثامن: مدخرات وموارد مختلفةالصنف  2.034.162.079 2.124,373,036 104,43

 جملة الجزء الثالث 4.669.952,975 4.760.163,932 101.93

ابع: موارد االقتراض  الجزء الّر
 

اسع: موارد االقتراض الداخلي  88.512,944 88.512,944 100  الصنف الت 

 الخارجي االقتراضالصنف العاشر: موارد  0 0 0

 الخارجي املوظفة  االقتراضالصنف الحادي عشر: موارد  0 0 0

ابع  88.512,944 88.512,944 100  جملة الجزء الّر

يـة مـن االعتمادات املحالـة
ّ
 الجزء الخامس: املوارد املتأت

ية من  427.406,472 427.406,472 100  محالـة  اعتماداتالصنف الثاني عشر: موارد متأت 

 جملة الجزء الخامس 427.406,472 427.406,472 100

 جملة موارد العنوان الثاني  5.185.872,391 5.276.083,348 101,73

 يزانّية املجملة موارد  10.694.372,391 10.560.353,781 98,74

 

ة للولئن تم  بلوغ نسب انجاز   ة  قديراتتأن   ميزانية فقد لوحظ  هام  ارات  املعلوم على العق  بعنوان    لم تتجاوز   امليزاني 

 .%1,90% و21,80والي  على الت    نسب  مقارنة باملبالغ الواجب استخالصها  املعلوم على األراض ي غير املبنيةو املبنية  

تحقيق أي مداخيل في شأنها. ويذكر في هذا عدم  بعض األصناف من املوارد  تقديرات  ولوحظ في املقابل بعنوان  

 ة. العمراني  ومداخيل مخالفات التراتيب الت توزيع الوقود في الطريق العام آرخص نصب الشأن خاصة معلوم 

 تعبئة املوارد  2 -2

للبلدية       املالية  الوضعية  إحكام  تقتض ي  مواردها من خالل  مزيد دعم  املتاحة   ستغاللاالعمل على  اإلمكانات 

ة املتعلقة ب  ستخالصاال والتقليص من بقايا    .  املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية خاص 

 املعاليم على العقارات واألنشطة 2-2-1

قت أساسا بتوظيف واستخالص املعاليم على العقارات واألنشطة  تم  
 
هائي   الوقوف على مالحظات تعل والختم الن 

   .ومنظومة التصرف في موارد امليزانية 2017/2026لعمليات اإلحصاء العشري 
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 املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية •

مسكنا بالبلدية في   24.508نحو    2014كنى لسنة  كان والس  عداد العام للس  املحصاة حسب الت  بلغ عدد املساكن  

أي بفارق  فصال  16.992سوى   2019ن جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة حين لم يتضم  

   املبنية.ارات عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العق    من شأنه أن يدل علىوهو ما  فصال  7.516قدره 

بين    بمناسبة  وتم بالنظر    إدراج عدد  بلديتي التضامن واملنيهلةالفصل  الراجعة   التضامن   ة لبلديمن الفصول 

بجد  بنزرت  لطريق  املبنية  تحصيل  ول واملحاذية  العقارات  على  املنيهلةل  املعلوم  للقيام   .بلدية  البلدية  وتدعى 

 .الخاص بها بمعاينة ميدانية في الغرض لتحديد الفصول الراجعة لها بالنظر وتثقيلها بجدول التحصيل

 . التضامن  لبلديةبلدية املنيهلة بجدول تحصيل العقارات املبنية  ب  ملناطق تابعةإدراج فصول    تموفي نفس الصدد،        

  من جدول تحصيل املعلوم على العقارات  طرحهاابعة لبلدية املنيهلة و جميع الفصول الت  وتدعى البلدية الى جرد      

 .ابه حصيل الخاص  املبنية والتنسيق مع البلدية املذكورة إلضافتها بجدول الت  

      شابت عملية إعداد جداول التحصيل عند اإلحصاء وعند تحيينه عدة نقائص مثلت عائقا أمام قيام أعوانو 

الواجب   باملبلغ  باملعلوم  املطالب  بإعالم  غرار   دفعهالتنفيذ   على 
 
دق أعوان  عدم  قبل  من  املدرجة  البيانات  ة 

 .املبنيةة الترقيم بالنسبة للعقارات اإلحصاء وعدم صح  

صرف أن  و    املبني  املطالب باملعلوم ولقبه وعنوانه باإلضافة إلى موقع العقار  اسمتوفر  يتقتض ي قواعد حسن الت 

حصيل على العق   ل عملية التي تسه    الضروريةاملعلومات  كافة  ن  لم يتضم  هذا األخير  إال أن    .رات املبنيةابجدول الت 

 
 
ي ثالثواالسم ال  التعريف الوطنيةن من مواصلة بقية اإلجراءات الجبرية على غرار رقم بطاقة  تبليغ اإلعالمات وتمك

 للمالك. 

 بعض الحاالت    فيلوحظ  كما  
 
  على األراض ي غير املبنية   ر املعلومات الضرورية حول املطالبين بدفع املعلومعدم توف

عوضا عن عناوين مالكيها  إلى موقعها ومراجعها    استناداإدراج األراض ي    من ذلك تم   ،التحصيلجدول  في مستوى  

 
 
  - جانفي 18منطقة - 2019مدرجة بجدول تحصيل سنة    غير مبنيةأرضا   61 عدداألمر على سبيل املثال بق ويتعل

 وهو ما 
 
 تبليغ اإلعالمات. جراءاتإر سلبا على من شأنه أن يؤث

 و 
 
بقايا استخالص هامةات بلغت    بعنوان  2018في موفى سنة    ضح وجود  العقارات  م.د ونسب    4,9املعلوم على 

والي ما نسبته  استخالص بلغت بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية على الت  

 . خزينة واحد على تأمين جميع أعمال التتبع املستوجبة عدم قدرة عدل. وساهم في ذلك % 3,49و % 34,95

ما  وهو    تشمل الفصول الراجعة بالنظر لبلدية املنيهلة  املبنية   أن بقايا استخالص املعلوم على العقارات  نتبي  و 

 
 
يضخ أن  شأنه  من  من   حجم  م 

 
ويقل التضامن  لبلدية  املالي  بالحساب  استخالصها  الواجب  نسبة  املبالغ  ص 

 ومن شفافيته. ته من مصداقي وأن يمس   االستخالص املنجزة

الالزمة   باإلجراءات  للقيام  البلدية  نسيق  وتدعى  لتصحيح  والت  املتدخلة  األطراف  بقايا  مع   االستخالص مبالغ 

 . ي الخاص بهابالحساب املال
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على توجيه    2019املبنية خالل سنة  واقتصرت اإلجراءات بعنوان أعمال التتبع الستخالص املعلوم على العقارات  

 ة. الجبري  عتراض إداري بالنسبة للمرحلة إ 178إنذار بالدفع و  585والقيام بعدد  إعالم 832

املبنية  ل  بالنسبة   أما  غير  األراض ي  على  تم  لمعلوم  سنة    فقد  بأي    5  توجيه  2019خالل  القيام  دون    إعالمات 

من الفصول يعود لعدة   اهام    اوذلك رغم أن عدد  االعتراضاتإجراءات جبرية على غرار اإلنذارات أو العقل أو  

 مخاطر سقوطها بالتقادم.من يضاعف ما سنوات سابقة وهو 

      من مجلة الجباية املحلية لم تقم البلدية بتوظيف الخطايا املنصوص عليها على كل    34و  19وخالفا للفصلين  

من مجلة    17و  15و  14بالفصول  مطالب باملعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية لم يقم بالتصاريح املشار إليها  

 الجباية املحلية أو قام بها منقوصة أو غير صحيحة. 

 ضبط حول   2016فيفري    11بتاريخ    4ة عدد  باآلجال الواردة بمنشور وزارة الشؤون املحلي  لم تتقيد البلدية  كما  

املبنية العام اإلحصاء إلنجاز العامة املتطلبات للجماعات  الراجعة للمعاليم الخاضعة املبنية وغير  للعقارات 

والتي تنص على استكمال عملية اإلحصاء النهائي ونشرها بالرائد الرسمي في موفى شهر    /2026  2017املحلية  

تثقيل    عن هذه الوضعيةر  وانج.  2017نوفمبر    22على أقص ى تقدير حيث تم الختم النهائي بتاريخ    2016سبتمبر  

 نة بتأخير ناهز سنة. جداول التحصيل املحي  

ضامن واملنيهلة معا باإلضافة إلى عدم وبررت البلدية ذلك بشساعة مجالها   رابي الذي كان يشمل بلدية الت 
 
الت

د.  ر املوارد البشرية واللوجستية الكافية إلنهاء عمليات اإلحصاء في األجل املحد 
 
 توف

صرف في موارد امليزانية  منظومةاتضح وجود بعض اإلشكاليات املتعلقة بكما   ن من خالل فحص  تبي    حيث4  الت 

السابقة   بالتثقيالت  احتفاظها  الطرح  تاريخلاملنظومة  ة  بداية   5عملي  في  منها  ادرة  الص  اإلعالمات  في  تبرز  والتي 

في  و   السنة. املنيهلة  ببلدية  املتعلقة  بياناتهالوحظ وجود الفصول  ما يقتض ي حذفها من املنظومة    قاعدة  وهو 

 الخاصة ببلدية التضامن. 

دت البلدي
 
نسيق مع املركز الوطني لإلعالمية. 2021ة أن هذا اإلخالل سيتم تجاوزه خالل سنة وأك   وذلك بالت 

 

 

 

 

 

 

 
اءات البلدية ومتابعة  تهدف منظومة الت صرف في موارد امليزانية إلى تمكين البلدية والقباضة البلدية من التبادل الحيني للمعطيات ومن الت صرف املندمج لألد 4

 . االستخالصات
 الفصول وذلك بسبب خطأ في إدراجها بمناسبة عملية اإلحصاء. تم  طرح هذه   5
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 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية  •

املهنية أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  ذات  املؤسسات  على  املعلوم  للبلدية  يعتبر  بالنسبة  مورد  حيث   أهم 

العنوان   مواردمن    %  15,83يعادل    ماهو  و  للبلدية جملة املداخيل الجبائية االعتيادية    من  %  35,89  استأثر بنسبة

 األول.

  4428ة  جارية أو املهني  ناعية أو الت  بغة الص  لمعلوم على املؤسسات ذات الص  األدنى ل  الحدمتابعة  جدول    شمل و 

القيام باملقاربات الضرورية وإعداد جدول  أن  البلدية لم تتول   . وتبيند 257.201,945مؤسسة بمبلغ جملي قدره 

املهنية واملبلغ    تحصيل الفارق بين الحد   األدنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو 

   في الغرض. املستخلص حيث تكتفي بإعداد جدول القيمة الدنيا للمعلوم املستوجب

ن لية  املااملستقاة من وزارة    التحصيل واملعلوماتمن خالل املقاربة املجراة بين املؤسسات املدرجة بجدول    كما تبي 

سنة   عدم الغرض خالل  في  املعد   التحصيل  بجدول  الفصول  عديد  في  .  2019إدراج  عليه  الوقوف  تم   ما  وهو 

 خصوص حالتين. 

املوجبات   2-2-2 ومعاليم  فيه  العمومية  افق  املر واستلزام  البلدي  العمومي  امللك  إشغال  مداخيل 

   والرخص اإلدارية

اإلشغال الوقتي للطريق العام ومعلوم اإلشهار ومعلوم رفع الفضالت  تم الوقوف على مالحظات تتعلق بمعلوم  

جارية أو الصناعية أو املهنية. 
ت الت 

 
 املتأتية من نشاط املحال

 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام •

ة عدد  منشور وزير الد    نص   خ في    16اخلي  ف للجماعات  و   2013أكتوبر    2املؤر  ق بتدعيم قدرات التصر 
 
املتعل

بإحكام   وذلك  لها  املتاحة  الجبائية  الطاقة  استغالل  خالل  من  ة  الذاتي  مواردها  تنمية  ضرورة  على  ة  املحلي 

املعاليم وتحسين مردود   بمعلوم    تاالستخالصاعمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف  ق 
 
يتعل فيما  ة  وخاص 

ة باملستوى املطلوب
 
ة غير مستغل ر طاقة جبائية هام 

 
 أن    .اإلشغال الوقتي للطريق العام باعتباره يوف

 
 ة بلديالإال

 الحاالت واقتصرت عديد  فيلألكشاك  بالنسبة    معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام  استخالصلم تحرص على  

  على استخالص معلوم الرخصة.

عدد  و  البلدي  للقرار  في    1012خالفا  في    2018مارس    5املؤرخ  للبلدية  املرخص  املعاليم  بضبط  املتعلق 

   ،استخالصها
 
معلوم رخص  تول البلدية تحديد  بالنظر  إت  الراجعة  املهن  لتعاطي بعض  العام  الطريق  شغال 

ازالت مالبلدية  ن  أ  الستخالصاوصوالت    وتبين من خالل فحص  .ادينار   70غ سنوي قدره  لبمب  للجماعات املحلية

الوقوف عليه بخصوص   وهو ماالرخصة  معلوم  بعنوان  دينار    30تستخلص مبلغ    2020إلى حدود سنة   تم  

  شخصين.
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يوميا    2م  /  دينار  150,0البلدية في عديد الحاالت توظيف مبلغ اإلشغال الوقتي بقيمة    ولتت  ،وفي نفس اإلطار

بخصوص  على غرار ما تم الوقوف عليه    القرار البلدي آنف الذكر.  يوميا حسب   2م  /دينار  200,0عن    عوضا

 .شخصين

شغال الوقتي للطريق العام )الفصل املعاليم بالنسبة ملعلوم اإل  تنزيلالبلدية ارتكاب أخطاء في القباضة وتولت 

حيث تم تنزيل املبالغ املتعلقة بالرخص    (3202الفصل  العام )شغال الوقتي للطريق  اإل ( ومعلوم رخص  2402

  اريخي بت  على غرار ما تم  الوقوف عليه بخصوص حالتين  املتعلق بمعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام  بالبند

 . 07/10/2019و 06/2019/ 28والي على الت  

 تكما ال 
 
 حداثات الجديدة بالنسبة لألكشاك. وبلغت املبالغ البلدية قاعدة بيانات حول اإل بر توف

 
في هذا دة املتخل

 .غرضة في هذا الوتدعى البلدية الى القيام بمعاينات ميداني   أ.د. 120,460دد ماال يقل عن الص  

 شهار معلوم اإل  •

ص للجماعات    2016لسنة    805ألمر عدد  ل  وفقايستوجب معلوم اإلشهار  
 
ق بضبط تعريفة املعاليم املرخ

 
املتعل

استخالصها في  ة  التجارية وكذلك  على    املحلي  الصبغة  ذات  اإلشهارية  واللوحات  الالفتات  بواسطة  "اإلشهار 

البارزة   أو  املثبتة   العالمات والستائر والعارضات والالفتات 
 
املعل أو  لة  املنز  العام على واجهات  أو  بالطريق  قة 

د   500د و  20بين  يتراوح  بمبلغ  . وضبط هذا األمر التعريفة  ة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة"املحالت املعد  

ة حسب مواقع تركيز وسائل اإلشهار. وقد تراوحت معاليم نة بقرار من الجماعة املحلي  ع في الس  عن املتر املرب  

الفرعية واملساحات   في األنهجعن املتر املربع    د  40بين    آنف الذكر   1012  البلدي عدداإلشهار حسب القرار  

 د  200الثانوية و
 
 .  ناعيةمة واملناطق الص  بالطرقات املرق

بعنوان  االستخالصات  محدودية  على  الوقوف  ماجملته  معلوم اإلشهار  وتم   تتجاوز  لم  د    1.500,000  حيث 

وارتفعت    .6املستوجبة حسب القائمة املتوفرة بالبلدية  املبالغمن  %    934,  وهو ما يمثل نسبة  2019خالل سنة  

 .د 28.928,000إلى   2019سنة   بعنوانبعنوان معلوم اإلشهار املبالغ غير املستخلصة 

   ال  كما
 
   بخصوصر بالبلدية قاعدة بيانات  تتوف

 
 فتات اإل مساحات الال

 
ولم    .قة على واجهات املحالتشهارية املعل

 تتول البلدية تحيين هذه البيانات بل واصلت استخالص هذا املعلوم طبقا للمبالغ املستخلصة سابقا.

 معلوم رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية  •

عدد   األمر  الذكر  2016لسنة    805يتيح  إمكانية    91والفصل    آنف  للبلديات  املحلية  الجباية  مجلة  من 

 .توظيف واستخالص معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية والصناعية واملهنية

 
 د.   30.428 مؤسسة بمبالغ قدرها 57 وعددها التهاشهارية على واجهات محإ املؤسسات التي تتولى تعليق الفتات  جميعقائمة تضم  هذه ال 6
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  2018لسنة    1012دي عدد  بمقتض ى القرار البلو  .وتضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة املحلية املعنية

كر
 
   آنف الذ

 
جارية أو املهنية بمبلغ    من نشاطت البلدية تحديد معلوم رفع الفضالت املتأتية  تول

املحالت الت 

ضح وجود    الشهر، د/  100بمبلغ قدره  ؤسسات الصناعية  املد /السنة و   80قدره  
 
  صناعية   مؤسسات  10ات

  من املبلغ األدنى السنوي املستوجب.  %  10,47 ما نسبته أي د1.260تم  بعنوانها استخالص 

يتم جمع ونقل  التي  و  بمجالها الترابيلى ابرام اتفاقيات جديدة مع املؤسسات املنتصبة إكما لم تسع البلدية 

   في إطار العمل البلدي املتعلق برفع الفضالت املنزلية. هاالفضالت املتأتية من نشاط

 مداخيل أمالك البلدّية  2-2-3

صرف في األمالك البلدية. تم  الوقوف على مالحظات تعلقت أساسا ب  الت 

 األمالك العقارّية البلدّية  •

حول تحديد واستقصاء امللك البلدي وتسجيله    1998جويلية    6بتاريخ    37نشور وزير الداخلية عدد  ملخالفا  

تسجيلها. ومن شأن التصر ف على هذا النحو عبر  بلدية على حماية أمالكها العقارية  اللوحظ عدم حرص  

 املشاغبة من طرف الغير.  يجعل األمالك العقارية البلدية عرضة ملخاطرأن 

 االعتيادية مالك البلدية مداخيل أ •

أمالك مداخيل  بعنوان  استخالصها  الواجب  املبالغ  تم  145.905,739إلى    االعتياديةالبلدية    ارتفعت  د، 

  %.  11,45استخالصها في حدود 

ة لنشاط تجاري أن البلدية تولت  عد  ملحالت م  واملتسوغينفحص العقود املبرمة بين البلدية    لن من خال تبي  و 

ولم تتول تحديد الزيادة   شهريا  دينار  81بمعين كراء قيمته    01/01/2000  تاريخ  برام عقد مع متسوغة منذإ

عن   7وأسفرت هذه الوضعيةسنة.    20طيلة  العقد مما حرمها من االنتفاع بالزيادة في قيمة الكراء    صلب

 د. 18.460عن  حرمان في املداخيل ال يقل  

   كما
 
التجاري في صورة    صلت البلدية وضع بند مخالف للنظام العام يقض ي بعدم مطالبة البلدية في األ تول

 من شروط العقد.  املخالفته شرط غ من املحلإخراج املتسو  

تعديل القيمة الكرائية مع املطالبة القضائية أنه " تم  الشروع في اإلجراءات القانونية قصد  بوأفادت البلدية  

 . باملتخلدات ملعينات الكراء"

 
ر   7   عتماد ال للبلدية  علما أن القانون يخو  ، عمال بما دأبت عليه البلدية % 6 د باعتبار نسبة زيادة سنوية قدرها 38.872 الواجب استخالصها بنحو املبالغ تقد 

     .% 10 نسبة زيادة قصوى قدرها
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األصل التجاري من متسوغ ملحل تجاري   تر تشاتجاه سيدة  كما لم يتسن للبلدية اتخاذ اإلجراءات الضرورية  

املتسوغ  وفي خصوص     فة.لخروج لعدم الص  تلزمها باالغرض  لم تتول رفع قضية استعجالية في  و   .لهاتابع  

بالعقد فإنه لم يدل بوثيقة تثبت إشهار بيع األصل التجاري في الرائد الرسمي وبالتالي يبقى مطالبا    األصلي

 .  املذكور بتسديد الديون املتخلدة بذمته بعنوان مداخيل كراء املحل 

البلدية   الشاغلةوتدعى  تجاه  الغرض  في  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  التجاري   إلى  للمحل  الحالية 

مواصلة   إلى  بذمة  إباإلضافة  املتخلدة  الديون  الجبرية الستخالص  التتبع  حسب  األصلي  املتسوغ  جراءات 

 .العقد املبرم في الغرض

 استخالص مداخيل املخالفات للتراتيب العمرانية   2-2-4

سنة   خالل  العمرانية  للتراتيب  املخالفات  مداخيل  بعنوان  مبلغ  أي  ة  البلدي  تستخلص  رغم   2019لم 

البلدية لسنة  د    1.500,000على مبلغ  التنصيص   العنوان    2019ضمن تقديرات ميزانية  من  بالرغم  بهذا 

قة بقرارات هدم خالل السنة املعنية  5قرارات إزالة و 9 إصدارها
 
 مخالفات تراتيب البناء.متعل

 املنقوالت  التصرف في 2-2-5

ات والتجهيزات واألجهزة   نوعا من املعد    926جرد الشراءات    حسب سجل    2020يتوفر لدى البلدية في موفى  

يتم مسك حسابية خاصة بمكاسبها املنقولة    ال  صرف فيها أنه وأبرز النظر في إجراءات الت  وغيرها.    املعلوماتية

املنقولة   عليها  و وغير  املنصوص  التصرف  ولقواعد حسن  املعتمدة  لإلجراءات  طبقا  سنويا  جردها  يتم  ال 

ادرة في الغرض حيث واملناشير الص    من مجلة الجماعات املحلية  192والفصل    بمجلة املحاسبة العمومية

  للمخزونات املتوفرة في املغازة دون سواها. اكتفت البلدية بالقيام باملتابعة فقط

أن جرد املغازات يتم    . واتضح2020نوفمبر    4في    12حداث لجنة جرد األثاث بمقتض ى القرار عدد  إكما تم  

بين    اجمع   د  ما يعمن قبل األعوان املكلفين بمسك بطاقات املخزون في غياب أعوان من مصالح أخرى وهو  

 . وحمايتها مهام متنافرة. وال تسمح هذه الوضعية بحسن متابعة املمتلكات البلدية

   العمليات الخارجة عن امليزانّية 2-2-6

ن من خالل الكشف عدد   لة   3تبي  ق بالعمليات الخارجة عن امليزانية والقائمات املفص 
 
بالحساب املالي املتعل

امليزانية   الخارجة عن  املقابيض  إلىفي  تعود  وتأمينات  إيداعات  له وجود  املصاحبة    سنة   املتبقية للصرف 

تتم    2014 الفصل    لم  عليه  ملا نص  وذلك خالفا  بعد  واملذكرة    59تسويتها  العمومية  املحاسبة  مجلة  من 

حول   2013جوان    26الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بتاريخ    65العامة عدد  

اإل  يقوم تسوية  أن  على  نصت  التي  املحلية  للجماعات  امليزانية  عن  الخارجة  بالعمليات  نة  املؤم  يداعات 

القائمات  في  والتدقيق  اإليداعات  بنود  مختلف  وضعية  بضبط  الجهوية  واملجالس  البلديات  محاسبو 

اءات تنزيلها التفصيلية املتعلقة بها والتنسيق مع البلديات قصد التعرف على طبيعة املبالغ واستكمال إجر 
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بالبنود الخاصة بها بامليزانية بهدف تطهير الحسابات وتعبئة موارد إضافية تساعد البلديات على مجابهة  

والتنمية. للتسيير  سنة    حاجياتها  ى 
 
موف في  اإلي  2019وبلغت  بعنوان    59.919,513داعات  بقايا  وذلك  د 

والي   د.  19.171,500ود  40.748,013إيداعات مختلفة وضمانات في حدود على الت 

 . هذه املبالغويدعى القابض البلدي إلى تسوية 

 الرقابة على النفقات :الجزء الثاني

ن من خالل األعمال الرقابية أن  تنفيذ نفقات البلدية بعنوانيها األو    تبي 
 
اني مازال يشكو نقائص تستدعي ل والث

 مزيد بذل الجهد لتحسين أداء البلدية. 

 املتعلقة بالنفقاتالتحاليل  -1

على  د  1.453.804,996د و  2.560.019,589  منها  2019د سنة    4.572.088,581األول  بلغت نفقات العنوان  

والي   % من نفقات    31,8% و  55,99  تباعا  بعنوان نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح أي ما نسبتهالت 

ل. ل.العنوان األو    ويحوصل الجدول املوالي نفقات العنوان األو 

 البيان  الفصل
 النفقات املنجزة

 النسبة )%(  املبلغ بالدينار 

 نفقات العنوان األول   األول: العنوان 

 نفقات التصرف األول: الجزء 

 55,99 2.560.019,589 : التأجير العمومي القسم األول 

 31,80 1.453.804,996 : وسائل املصالح القسم الثاني

 9,31 425.655,940 التدخل العمومي : مجموع القسم الثالث

 97,10 4.439.480,525 جملة الجزء األول 

 2,90 132.608,056 الّدين د: فوائ الخامسمجموع القسم 

 2,90 132.608,056 : فوائد الّدين جملة الجزء الثاني

.572.088,5814 جملة نفقات العنوان األول   100 

  أما
 
الث وتحديدا اإلستثمارات  بين نفقات التنمية   د تتوزع  2.291.333,124اني فقد بلغت  نفقات العنوان 

أصل  املباشرة   اخلي  الدين  وتسديد  الد  الدين  أصل  التوالي  وتحديدا  على  حدود  د    2.007.260,394في 

 %.   12,40% و 87,60 أي ما نسبته تباعاد  284.072,730و

هائية قديراتويبرز الجدول املوالي النفقات املنجزة مقارنة بالت    بالنسبة للعنوانين األول والثاني.  الن 
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قديرات)د( البيان 
ّ
 (%)اإلنجاز نسبة  )د( املصاريف املأمور بصرفها الت

 91,70 4.572.088,581 4.985.800,000 نفقات العنوان األول 

 41,93 2.291.333,124 5.463.783,348 نفقات العنوان الثاني 

 

2-  
ّ
 ل قة بنفقات العنوان األوّ املالحظات املتعل

نت األ 
 
 من الوقوف على قابية عمال الر  مك

 
أخير الت  بو دين في اآلجال و  بعدم خالص املز  قت أساساإخالالت تعل

بلباس الشغل وب العملة  بالحليب دون سند قانوني   انتفاع في تمتيع  املنظم   وبعدم   العملة  التشريع  احترام 

 النفقات.عقد  في وبنقائص للتمويل العمومي للجمعيات

 دين في اآلجال خالص املزّو تأخير في  -

ماي    17ادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ  الص    48املذكرة العامة عدد    خالفا ملقتضيات

ه ال يتم  دائما  لوحظ    النفقات العمومية إلى مستحقيها حول صرف    1999
 
ة املحد  احترام املدة  أن دة القانوني 

أيام التأخير      .بعشرة  أربع    90وتجاوز  في  ق األمر  206وبلغ أقصاه    حاالتيوما 
 
املثال   يوما وتعل   على سبيل 

واقتناء مواد تنظيف بمبالغ قدرها على   POLO SEDANشاحنات واقتناء حبر وصيانة سيارة نوع  بصيانة  

والي     د. 3.859,009ود  2.835,229ود  7.624,002ود  5.949,743الت 

 العملة بلباس الشغل انتفاع -

املتعلق بضبط النظام األساس ي   1998ديسمبر    18املؤرخ في    1998لسنة    2509من األمر    6خالفا للفصل  

الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية الذي نص  على  

ماي    21د إال بتاريخ  طلب التزو    البلدية  لم تعد  أن تمنح اإلدارة لعملتها لباس الشغل في غرة ماي من كل عام،  

2019   
 
يوما مقارنة باألجل   40من نفس السنة أي بتأخير ناهز    2019جوان    10م البضاعة إال بتاريخ  ولم تتسل

املذكور. وتدعى البلدية إلى الحرص على تمتيع عملتها بلباس الشغل في اآلجال القانونية بما يضمن جانبي  

 الوقاية والسالمة املهنية.

سمية للعملة املنتفعين  لقائمة اال با  2019جويلية    05بتاريخ    49لم ترفق البلدية األمر بالصرف عدد    كما

 . 2019الشغل لسنة  بزي  

 دون سند قانونية الحليب تمتيع العملة بمادّ  -

ة حول الصادرة من وزير الداخلية الى السادة    2014جويلية    31بتاريخ    5088لئن ضبطت املراسلة عدد  
 
الوال

ع بهذه املادة وهم عملة    إسناد حصص الحليب لفائدة عملة النظافة بالبلدية نة من العملة للتمت  شريحة معي 

وعددهم   لعدد    38النظافة  الحليب  ة  ماد  أسندت  البلدية  أن  ن  تبي  فقد  قدره   عامال   114عامال  بمبلغ 
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الب.  د  34.095,000 ميزانية  على  النفقة  تحميل هذه  على  الصحية" ودأبت  الوقاية  "مصاريف  بالبند  لدية 

 (.25الفقرة  03.302)الفصل 

 وأفادت البلدية بأنها "ستعمل مستقبال على تمتيع أعوان النظافة فقط بهذه املادة". 

 تمويل العمومي للجمعيات لالتشريع املنظم ل -

للفصل   األمر  7خالفا   معايير  بضبط املتعلق  2013نوفمبر   18 في املؤرخ 2013 لسنة 5183 عدد من 

 للجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،   التمويل العمومي  إسناد وشروط وإجراءات
 
  ت تول

تمويل لشروط  البلدية  استجابتها  تثبت  التي  املؤيدات  توفير  األخيرة  تتولى هذه  أن  دون  الجمعيات  بعض 

ن إرفاق مطلبها التي لم يتبي    "التضامن للرياضة والترفيه الحصول على التمويل العمومي على غرار "جمعية  

سجل   من  بنسخة  عمومي  تمويل  على  الحصول  وسجل    في  واملشاريع  والتب   النشاطات  رعات املساعدات 

التزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول  ووثيقة     والهبات والوصايا لهياكل تسيير الجمعية

. ولم تتول "جمعية النادي على تمويل مواز من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس املشروع أو نفس النشاط

للتضامن" الرياض ي"  األوملبي  التضامن  "جمعية  على  و  الحصول  مطلب  من    إرفاق  بنسخة  عمومي  تمويل 

 . سجل النشاطات واملشاريع وسجل املساعدات والتبرعات والهبات والوصايا

التضامن مساهمة  دتلقت و كما   بلدية   1د وفقا لألمر بالصرف عدد  أ.  66.900  بقيمةادية أعوان وعملة 

من األمر   7بجميع الوثائق املنصوص عليها بالفصل    8غير أن هذا األخير لم يتم إرفاقه   2019  أفريل  24بتاريخ  

 . آنف الذكر 2013لسنة  5183عدد 

 حسابية عقد النفقات   -

يلوحظ عدم  
 
إلغاء التعهدات بخصوص النفقات التي لم يتم إصدار أوامر صرف في شأنها وذلك  البلدية    تول

الذي نص على أنه: "إذا  و   2012نوفمبر    19املؤرخ في    2012لسنة    2878عدد  من األمر    14خالفا للفصل  

تنقيص  طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح  

في املبلغ املعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات واملراجع  

 الالزمة". 

ذلك   عن  املاليةونتج  السنة  ى 
 
موف في  بصرفها  املأذون  واملبالغ  بها  املتعهد  املبالغ  بين  تطابق    2019  عدم 

التعهد بنفقات بخصوصها دون   بامليزانية تم    ابند  57ما جملته  بخصوص بعض بنود النفقات. وتعلق األمر ب

 
التقرير األدبي واملالي وآخر محضر جلسة انتخابية وقائمة في املنخرطين والنظام األساس ي للجمعية ونسخة من إعالن تكوين الجمعية تم إرفاق     8

  24بتاريخ    1الودادية وشهادة في عدم الخضوع ألنظمة الضمان االجتماعي ووصل مسلم من القباضة املالية باألمر بالصرف عدد  والتزام من رئيسة  

 . 2019أفريل 
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كلي  اإلذن بصرفها جزئي   أو  بها واملبالغ ا  املتعهد  املبالغ  بين  الفارق  إلغاؤها. وبلغ  أو  التنقيص فيها  يتم  ا ولم 

 دينار.  397.404,557املأذون بصرفها بهذا العنوان ما قدره 

 ف الذكر. سال 2878من األمر عدد  14لفصل وتدعى البلدية إلى التقيد بمقتضيات ا

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني  -3

األ  نت 
 
الرقابي  مك الوقوفة  عمال   على    أساسا  من 

 
متعل بمالحظات  اعتمادات ضعف  قة  استهالك  نسب 

 . تنفيذ الصفقاتخالالت في إبو  العنوان الثاني

 استهالك االعتمادات -

ى السنة املالية  
 
د استأثرت منها نفقات    2.291.333,124نفقات العنوان الثاني للبلدية    2019بلغت في موف

د( بما    284.072,730تسديد أصل القروض املبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية )

   .% 12,40نسبته 

 
 
. %  41,93نسبة    2019مة بميزانية البلدية خالل تصرف  اني املرس  ولم يتعد  استهالك اعتمادات العنوان الث

 ويبرز الجدول املوالي نسب استهالك اعتمادات العنوان الثاني حسب القسم: 

إنجاز نفقات بعنوان بعض بنود قسم االستثمارات   2019وتجدر اإلشارة إلى أن البلدية لم تتول  خالل سنة  

على غرار "إحداث وتوسعة وتهيئة البنايات اإلدارية" و"تجهيزات إدارية" و"اقتناء معدات وتجهيزات"  املباشرة  

معظمها  "املسالكو   تو"الطرقا"و"التطهير  و"اإلنارة"   في  حياة  نفق  وهي  بجودة  مباشرة  عالقة  ذات  ات 

و"الطرقات   ت"ات وتجهيزا الوقوف على تنقيح امليزانية بالزيادة بعنوان الفصل "اقتناء معد   كما تم   املواطن.

 لة. واملسالك" من العنوان الثاني دون استهالك االعتمادات املحو  

ضافة الى أن هناك مشاريع في مرحلة  إ  2020وأفادت البلدية بأن " أغلب املشاريع املبرمجة تم إنجازها في سنة  

 الدراسات أو في مرحلة طلب العروض".

 البيان  القسم 
االعتمادات النهائية  

 بالدينار 

  املصاريف املأمور بها

 بالدينار 

نسبة االستهالك  

 )%( 

 42,23 2.007.260,394 4.752.276,876 االستثمارات املباشرة  6

 99,99 284.072,730 284.100,000 تسديد أصل الدين  10

 0,00 0 427.406,472 النفقات املسددة من االعتمادات املحالة 11

 41,93 2.291.333,124 5.463.783,348 املجموع
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 تنفيذ الصفقات  -

   2019/ 02موضوع طلب العروض عدد  ات نظافةاقتناء معّد صفقة  •

على نشر إعالن الدعوة إلى    2014مارس    13املؤرخ في    2014لسنة    1039من األمر عدد    53الفصل    نص  

حافة وعلى موقع الواب املنافسة ثالثين يوما على األقل قبل التاريخ األقص ى لقبول العروض بواسطة الص  

العمومي للطلب  العليا  بالهيئة  العمومية  بالصفقات  األج الخاص  في  التخفيض  إلى  ، ويمكن  في    15ل  يوما 

املبرر. التأكد  أن  صورة  املستعجل تبي    هإال  التأكد  تبرير  دون  العروض  لقبول  األدنى  األجل  احترام  عدم  ن 

  20  للصفقة، حيث بلغت الفترة الفاصلة بين آخر أجل لقبول العروض وتاريخ اإلعالن عن طلب العروض

 . 9يوما 

يوما من    90اآلجال القصوى إلبرام الصفقات بمدة  كراس الشروط اإلدارية الخاصة  من    11وضبط الفصل  

   العروض إلى املصادقة واإلمضاء على مشروع الصفقة. يمدآخر أجل لتقتاريخ 

وتولت املصادقة على    2019  أوت  30دد اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ  في هذا الص    تولت   البلديةن أن  وتبي  

  يوما. 22يوما أي بتأخير نحو  112هذه املدة  وبلغت 2020انفي ج 8الصفقة بتاريخ 

يوما حسب    90جال التسليم بنحو  آة و دت مد  حد  أنه "  آنفة الذكركراس الشروط  من    12نص الفصل  و 

ماي   29  ال بتاريخإل  بالنسبة للقسط األو   أن البلدية لم تتول قبول الطلبات  إال  التاريخ املحدد بإذن اإلنجاز".

 يوما. 14 ناهز أي بتأخير  (2020فيفري  14)د ذن مصلحة للمزو  اإل بتاريخ  مقارنة  2020

   2018/ 03موضوع طلب العروض عدد  تهيئة مدخل مدينة التضامنصفقة  •

على نشر إعالن الدعوة إلى املنافسة ثالثين    آنف الذكر  2014لسنة    1039من األمر عدد    53نص الفصل  

الخاص يوما   الواب  موقع  وعلى  الصحافة  بواسطة  العروض  لقبول  األقص ى  التاريخ  قبل  األقل  على 

يوما في صورة التأكد   15بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في األجل إلى  

األجل األدنى لقبول العروض دون تبرير التأكد املستعجل للصفقة، حيث    ن عدم احتراماملبرر. إال أنه تبي  

وهو ما    10يوما   24  بلغت الفترة الفاصلة بين آخر أجل لقبول العروض وتاريخ اإلعالن عن طلب العروض 

 عروض. 3انعكس على املنافسة حيث لم يرد على البلدية سوى 

مان املالي النهائي في  من وجوب تقديم الض    2014لسنة    1039من األمر عدد    76الفصل    خالفا ملا نص عليهو 

البلدية قبل انطالق   تبليغ الصفقة وذلك قصد ضمان حقوق  تاريخ  ابتداء من  أجل أقصاه عشرين يوما 

 
 . 18/09/2019)جريدة املغرب( وآخر أجل لقبول العروض وتاريخ فتح العروض  2019/ 30/08تاريخ اإلعالن عن طلب العروض   9

 . 17/09/2018)جريدة املغرب( وآخر أجل لقبول العروض وتاريخ فتح العروض  2018/  24/08اإلعالن عن طلب العروض تاريخ   10



18 
 

م الصفقةصاحب    األشغال فإن     08بتاريخ    فقةتبليغها بالص    رغم  2019  ماي   27 بتاريخالنهائي    ضمانه  قد 

 يوما.  119بلغ  أي بتأخير  2019 جانفي












