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وّرصحت الهيئة العليا  .2001نومفرب  26املؤّرخ يف  2001لسـنة  2754 (فامي ييل البدليّة) مبقتىض أالمر عدد الغريبةٔاحدثت بدليّة 
ليتكّون   2018ماي  17املؤّرخ يف  2018لسـنة  130مبقتىض قرارها عدد  الغريبةاملسـتقةّل لالنتخاابت ابلنّتاجئ الّهنائّية النتخاابت بدليّة 

  . 2018جوان   29ّمت تنصيبه بتارخي  عضوا  18اجمللس البدلي املنتخب من  

مقابل    2ساكنا ابلمك   37بكثافة ساكنية تناهز    1ساكنا   16226حوايل  منطقة يقطهنا    29ع عىل  تتوزّ   2مك  434,39  ومتسح املنطقة البدليّة
  % 98بشـباكت الكهرابء واملاء الّصاحل للّرشاب والتّطهري عىل التّوايل  2الّربط  نسب انهزت. و2ساكنا ابلمك 67معّدل وطين يف حدود 

  07مؤسّسات صناعية و   05و  ني للربيد ٔاطفال ومكتبرايض    04ومؤّسسة تربويّة    11لغريبة عىل  تشـمتل املنطقة البدليّة اب  . كام% 3و  %93و
باب  مراكز للصحة أالساسـية    . ودار للثقافةودار للشـّ

يشـمتل عىل كتابة عاّمة ملحقة هبا  و  . 2002سبمترب  02خ يف املؤرّ  16عدد  البدليمبقتىض القرار ّمت ضبط التنظمي الهيلكي للبدلية و

ٔاربعة ٔاقسام ويه القسم إالداري واملايل وقسم احلاةل املدنية وشؤون الانتخاابت وقسم الشؤون الاجامتعية والثقافية والقسم الفّين.  مبارشة  
  . تفعيل هماّم قسم الشؤون الاجامتعية والثقافية 2020شهر نومفرب  موّىف  يّمت ٕاىل ملهذا و

ظلّت  الكتابة العاّمة ٕاذ ابسـتثناء  %80طط الوظيفية بلغت نسبهتا من شغورات عىل مسـتوى اخل ويشكو التنظمي الهيلكي للبدليّة 
  .  2020شهر نومفرب  شاغرة ٕاىل موىفاخلطط الوظيفية  بقيّة

ابلّسكل التقين املشرتك لٕالدارات العموميّة   ٔاعوان  05وابلّسكل إالداري املشرتك  عون واحدعوان يتوّزعون عىل  29 3البدليّة  وتضمّ  
.  4% 85  البدليةبقانون ٕاطار    نسـبة الشغوراتوبلغت    عامال. وال تضّم البدليّة ٔاّي عون ابلّسكل املشرتك ملهنديس إالدارات العموميّة.   32و

  .%11,8 يف حدود 6مقابل معّدل وطين  2019 يف موىف سـنة %10,34ابلبدلية  5نسـبة التأطري  وبلغت

املؤّرخ يف  2019لسـنة  41ممارسـهتا لسلطهتا الرقابية مبقتىض قانوهنا أالسايس عدد  يف ٕاطارحملمكة احملاسـبات وتندرج املهّمة الّرقابّية 
اتفاقية القرض املربمة بني ادلوةل التونسـية والبنك ادّلويل لٕالنشاء والتعمري واخلاّصة بمتويل برانمج التمنية احلرضيّة  و  2019ٔافريل  30

النقائص  الّرقابة ٕاىل الوقوف عىل مجةل من    هذه  ؤافضت  .2019عىل حساابت البدليّة لسـنة    مستنديّةواحلومكة احمللّية، وتتعلّق إبجراء رقابة  
 تعلّقت بتحصيل املوارد وإبجناز النفقات. وإالخالالت

I -   وتقدمي احلساابت وخمتها    املزيانّية   ٕاعداد ٕاجراءات  
ّ و  1975ماي  14رخ يف املؤّ  1975لسـنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2019مزيانية البدلية لسـنة  ٕاعداد ّمت  ق ابلقانون  املتعل

  31خ يف قرار وزير ادلاخلية والتمنية احمللية ووزير املالية املؤرّ لو  كام ّمت تنقيحه وٕامتامه ابلنّصوص الّالحقة أالسايس ملزيانية امجلاعات احمللية
ّ و  2008مارس    يف 2019ق بضبط وصيغة وتبويب مزيانيات امجلاعات احمللية. وتداول اجمللس البدلي يف شأن مرشوع مزيانية سـنة املتعل

ّ 2018جويلية  31  دورته العاديّة املنعقدة بتارخي   .  2018ديسمرب  19 ت سلطة إالرشاف املصادقة عليه بتارخي، وتول

 املذكور ٔاعاله  1975لسـنة    35طبقا للفصل الثاين من القانون عدد    2019  ديسمرب   31ّمت توقيف حساابت احملاسب العمويم بتارخي  و
توقيف حساابته وبتأشري احلساب ٕاشهادا منه مبطابقته لسجّالته يف  رئيس اجمللس البدلي ب قام و من جمةّل احملاسـبة العمومية.  281والفصل 

 
  .2018تقرير معّد من قبل ٕادارة التمنية اجلهوية بصفاقس خالل ٔاكتوبر  1
  .2018تقرير معّد من قبل ٕادارة التمنية اجلهوية بصفاقس خالل ٔاكتوبر  2
  واملتعلّق بضبط مجموع ٔاعوان بدلية الغريبة. 2018مارس  15املؤّرخ يف  2018لسـنة  04قرار عدد  3
  %.43,28ٔاي بنسـبة  مركز معل مفتوح بقانون إالطار 67مقابل  2019عوان خالل سـنة  29بلغ عدد أالعوان  4
  البدليّة.ن ٕاجاميل ٔاعوان م 3وأ  2وأ  1صناف الفرعية أ نسـبة أالعوان من االٔ  5
نوي أالّول للهيئة العليا للاملية احمللية لسـنة  6   .2019التقرير السـّ
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من جمةّل احملاسـبة العمومية   282أالسايس ملزيانية امجلاعات احمللية وللفصل من القانون  34و  33كام مت طبقا ٔالحاكم الفصلني  . نفس التارخي
ومتّت ٕاحالهتا عىل سلطة إالرشاف    2020ماي    30والتداول يف شأهنا مضن ادلورة العادية للمجلس املنعقدة بتارخي    2019مزيانية سـنة    خمت 

  . 2020جوان   15بتارخي 

أشري عىل العمليات  ابلتّ   2020ماي    05بتارخي    2بصفاقس  قام ٔامني املال اجلهوي    احملاسـبة العموميّةمن جمةّل    284وطبقا ٔالحاكم الفصل  
دمعة  احلسابية قبضا ورصفا املنجزة من قبل احملاسب العمويم شهادة منه مبطابقهتا لسجالته. وّمت تقدمي احلساب املايل للبدليّة والواثئق امل

شأهنا احلساابت    اليت ضبطت يف  جويلية من السـنة املوالية للسـنة  اترخي موّىف ، ٔاي قبل  2020جويلية  28بتارخي  ٕاىل حممكة احملاسـبات  هل  
  . 2020/16حتت عدد   ادّلائرةوهو مضّمن بكتابة  ،19717لسـنة  218من أالمر عدد   11ابلفصل  املنصوص عليه 

II -    الّرقابة عىل املوارد  
  حتليل املوارد   - أ 

م.د مقابيض العنوان  1,547مقابيض العنوان أالّول و م.د  1,137م.د مهنا  2,684ما قميته  2019سـنة  املزيانّيةبلغ مجموع مقابيض 
نة 8مجةل املقابيض املنجزة خارج املزيانية (إاليداعات والتّأمينات   تالثاين. كام بلغ    م.د.   662,1) بعنوان نفس السـّ

يف    9مقابل معّدل وطين   %08,39  بلغت  بنسـبة  2019و  2018بني سنيت  ل والثّاين ملزيانّية البدليّة  مجةل موارد العنوانني أالوّ   وارتفعت
  .%14,46حدود 

يلها  ويرجع الارتفاع املالحظ يف موارد املزيانية بني السـنتني املذكورتني ٔاساسا ٕاىل التّطور اذلي شهدته املداخيل اخلاّصة للبدليّة ومداخ 
خالل نفس   % 10,2و % 23,97و  %74,9 يف عىل التّوايل متثّلتاجلبائّية الاعتياديّة وكذكل مداخيلها غري اجلبائّية الاعتياديّة بنسب 

  . %16,09سليب يف حدود  10مقابل معّدل وطين  %33,23شهدت املوارد املتأتّية من الاعامتدات احملاةل اخنفاضا بنسـبة  حني ة. يف الفرت 

بذكل    متجاوزة  %35,06بنسـبة بلغت    2019و  2018مهنا بني سنيت    ملحوظ للموارد اذلاتّيةكام متّزيت مداخيل العنوان أالّول بتطور  
خالل نفس الفرتة. وابلتوازي يرجع الارتفاع املسّجل يف املداخيل اخلاّصة للبدلية خالل الفرتة    % 12املعّدل الوطين يف اجملال اذلي مل يتعّد  

  .  %17,95مقابل معّدل وطين يف حدود  % 20,11بنسـبة انهزت  املوارد اذلاتّية للعنوان الثّايناملذكورة ٕاىل تطّور 

. وكذكل اكن  2019خالل سـنة  %57,2مقابل معّدل وطين يف حدود  %39,31للبدلية  11الاسـتقاللية املالّية يتجاوز مؤّرش ومل 
نة املذكورة (  13حيث بلغ املعّدل الوطين   12أالمر ابلنسـبة ملردود العقارات املبنية حبساب الساكن  د) سـبع مّرات معّدل الاسـتخالص    6,6للسـّ

  د). 0,97عن الساكن ببدليّة الغريبة (

يف حني   2019د سـنة  0,015وتعترب مسامهة الفرد يف حتقيق املوارد اذلاّتية جّد ضئيةل مقارنة بنصيبه يف نفقات التمنية حيث مل تتعّد 
د مكعّدل وطين خالل نفس السـنة. وتعكس هذه الوضعّية ضعف مسامهة الفرد يف   23,41مقابل  د    13,89انهز نصيبه من نفقات التمنية  

 
    واملتعلّق بسري دائرة احملاسـبات. 1971ماي  29املؤّرخ يف  7
  املقابيض املنجزة خالل السـنة. 8
نوي أالّول للهيئة العليا للاملية احمللية لسـنة  9   .2019التقرير السـّ

نوي  10   .2019أالّول للهيئة العليا للاملية احمللية لسـنة التقرير السـّ
ٔاو املهنية ومردود املعلوم (التحويالت املتأتية من صندوق التعاون بني امجلاعات احمللية بعنوان مردود املعلوم عىل املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية ٔاو التجارية  - موارد العنوان أالّول[[  11

  ٕاجامّيل موارد البدلية. /]])2(ع  وارد ذاتية خمتلفة ٔاخرىم) +  2[املبالغ املتأتّية من الفوائض غري املسـتعمةل من العنوان أالّول (ع+]الكهرابء+ املناب من املال املشرتك)إالضايف عىل سعر  
نوي أالّول للهيئة ابة)/العدد امجليل لسّاكن البدلاّيت (حسب املعطيات الواردة (مجموع املوارد احملقّقة بعنوان املعالمي عىل العقارات املبنيّة واملعالمي عىل أالرايض غري املبنيّ  12 لتقرير السـّ

  ).2019العليا للاملية احمللية لسـنة 
  .2019حسب املعطيات املضّمنة ابلتقرير السـنوي أالّول للهيئة العليا للاملية احمللية لسـنة  13
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يسـتدعي بذلها  تعبئة املوارد اذّلاتية للبدلية مقارنة مبا تعّبئه هذه أالخرية من موارد لتغطية حاجياته التمنويّة من بنية ٔاساسـّية وغريها وهو ما  
  ّية ورفع وعي املواطن ابجلهة بواجب إاليفاء ابلزتاماته اجلبائّية احمللّية. اجلهد الاكيف من ٔاجل دمع مواردها اذلات 

 موارد العنوان أالّول  . 1
.د مداخيل غري جبائّية أ   466,252.د مداخيل جبائّية اعتياديّة وأ   670,583مهنا    2018م.د سـنة    1,137بلغت موارد العنوان أالّول

)، والّيت تعترب 52,63%.د (أ   352,910ياديّة من املعالمي املوّظفة عىل العقارات وأالنشطة بقمية  اعتياديّة. وتتكّون املداخيل اجلبائّية الاعت 
قمية  ٔاّمه موارد اجلزء أالّول من هذا العنوان، ومن املداخيل املتأتّية من ٕاشغال املكل العمويم البدلي واسـتلزام املرافق العموميّة فيه ب 

  ). 10,3%ٔا.د ( 69,043) ومن معالمي املوجبات والّرخص إالداريّة ومعالمي مقابل ٕاسداء خدمات بقمية  37,07%ٔا.د (  248,630

نشطة  ومثّل املعلوم عىل املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية ٔاو التجاريّة ٔاو املهنّية ٔاّمه مكّون من مكّوانت املعالمي عىل العقّارات واالٔ 
 % من مداخيل العنوان أالّول.  26,26% من املداخيل اجلبائّية الاعتياديّة و44,51%، كام ٔانّه ميثّل حوايل 84,58بنسـبة 

  ٔاّما خبصوص املداخيل املتأتّية من ٕاشغال املكل العمويم البدلي واسـتلزام املرافق العموميّة فيه فتجدر إالشارة ٕاىل اسـتئثار املداخيل 
قّقة بعنوان معلوم إالشغال  . ومل تتجاوز املداخيل احملٔا.د   247,100بقمية    2019% مهنا سـنة  99,38  احملقّقة بعنوان اسـتلزام أالسواق بنسـبة

  الوقيت للطريق العام ومعلوم إالشغال الوقيت للّطريق العام عند ٕاقامة حضائر البناء واملعلوم عن ٔاشغال حتت الطريق العام عىل التّوايل 
ن إالشهار  بعنوا  2019تباعا. كام مل يّمت حتقيق ٔاي مداخيل سـنة    %0,02و  %0,01و  %0,58د بنسب انهزت    50د و  30ٔا.د و  1,450

  وبعنوان معلوم وقوف العرابت ابلّطريق العام. 

ٔا.د ومن املداخيل   3,400وفامي يتعلّق ابملداخيل غري اجلبائّية الاعتياديّة فهـي تتكّون من مداخيل أالمالك البدليّة الاعتياديّة بقمية 
  %. 100و%  91,64عىل التّوايل    2019ٔا.د. وبلغت نسـبة اسـتخالص هذين الّصنفني من املداخيل سـنة    462,852املالّية الاعتياديّة بقمية  

) ومداخيل كراء قاعات  66,18%د ( 2.250,000وتتوّزع مداخيل أالمالك الاعتياديّة بني مداخيل كراء التّجهزيات واملعّدات بقمية 
ابت  مداخيل منح الّرت بعنوان  2019ق البدليّة ٔاي مداخيل خالل سـنة ). ومل حتقّ 33,82%د ( 1.150,000العروض وأالفراح بقمية 

  . ابملقابر

ٔا.د،   412,145جبمةل حتويالت بلغت  2019% من املداخيل املالّية الاعتياديّة احملقّقة سـنة 95,34وميثّل املناب من املال املشرتك 
نة بعنوان اخملالفات  %10,8وبنسـبة  ٔا.د    50تلهيا املوارد املنقوةل من فوائض العنوان أالّول بقمية   . ومل يّمت حتقيق ٔاي مداخيل خالل نفس السـّ

  يري.  للرتاتيب العمرانّية واخملالفات لرتاتيب حفظ الصّحة والرشطة الصحّية، كام مل تتحّصل البدليّة عىل ٔاّي منح ٔاو مساهامت خمّصصة للتّسـ 

  موارد العنوان الثاين  . 2
ومن املوارد املتأتّية من  )94,33%م.د ( 1,460من املوارد اخلاّصة للبدليّة بقمية  2019للمزيانّية سـنة  الثّاينتكّونت موارد العنوان 

نة املذكورة ٔاي مداخيل بعنوان موارد الاقرتاض. 5,67%ٔا.د ( 87,752الاعامتدات احملاةل بقمية    ). ومل تسّجل البدليّة خالل السـّ

مّدخرات متأتّية من الفوائض غري    ) ومن73,3%(  م.د  1,070  بقمية  منح جتهزي ومساهامت داخلية  من  للبدليّةاملوارد اخلاّصة  تتكّون  و 
  .  )15,74%( ٔا.د  229,754بقمية  2017و  2018لسنيت  املسـتعمةل من العنوان أالّول
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 الّرقابة عىل حتصيل املوارد البدليّة   - ب 

  ابلتّقديرات تقيمي إالجنازات مقارنة   - 1

حيث فاقت    2019بدلية خالل سـنة    348ملا عدده    15%95,4الوطين البالغ    14جتاوزت نسـبة ٕاجناز موارد مزيانية البدليّة الوسـيط 
  من املزيانية  أالّول العنوان  موارد  ومتكّنت البدلية من ٕاجناز  . %3,66املقابيض املنجزة التقديرات الهنائية املدرجة يف شأهنا بنسـبة انهزت 

بدليّة اليت   91. ويه تعّد من بني % 109 وذكل بنسـبة بدلية 348ملا عدده  %99,7البالغ  2019الوطين لسـنة  الوسـيط فاقتبنسـبة 
 . %125و  %101بني  يف هذا اخلصوص تراوحت نسـهبا

  بدلية، حيث 347ملا عدده  %92,2البالغ  2019الوطين لسـنة  واردها من العنوان الثاين الوسـيطمل ٕاجناز البدلية فاقت نسبكام 
بدلية اليت تراوحت نسب ٕاجنازها يف هذا   273ّمت ترسـميه يف شأهنا من تقديرات. ويه تعّد من بني  مامع  املقابيض املنجزةطابقت ت

 . %100و %81اخلصوص بني 
حيث    احملمتل تعبئهتا  يف تقدير احلجم احلقيقي للموارد  ٔاّهنا ختفي نقصإاّال    ،%100نسـبة إالجناز اخلاّصة ابلعنوان أالّول    جتاوزتولنئ  

% من مجموع مقابيض العنوان أالّول،  16,96د، ٔاي ما ميثّل  192.801,811 ما قميته 2019بلغ جحم بقااي الاسـتخالص يف موّىف سـنة 
وهو ما من شأنه ٔان يؤثّر سلبا عىل تمنية املوارد اذلاتية ونسق برجمة املشاريع التمنويّة الكفيةل   وما قبلها. 2018% مهنا لسـنة 82,67تعود 

 ابلهنوض جبودة احلياة ابلوسط البدلي.  

حتصيل بقااي الاسـتخالص   من ٔاجل بذل اجلهد الاكيف قابض املالّية ابلصخرية ٕاىلاحملاسب العمويم و  حممكة احملاسـبات البدليّة وتويص
 . املزيانّية بناء عىل تقديرات واقعية وصادقة وٕاىل احلرص عىل ٕاعدادقةّل املث

 وتثقيلها ٕاعداد جداول التحصيل   - 2
حول ضبط املتطلّبات العاّمة ٕالجناز إالحصاء    2016فيفري    11املؤّرخ يف    2016لسـنة    04وزير الشؤون احمللية عدد    ٔاوجب منشور

ترقمي املساكن واحملّالت  ٕامتام ) 2017-2026غري املبنية اخلاضعة للمعالمي الراجعة للجامعات احمللية للفرتة (أالرايض املبنية و للعقارات العاّم 
  أالنشطةو املعالمي املوّظفة عىل العقارات  ومراقبة ة إالحصاء العرشي. غري ٔانّه لوحظ من خالل حفص جداول حتصيلخالل ٕاجناز معليّ 

ٔاو شاغلهيا ٔاو حائزهيا   واحملّالت ماليك العقارات  التحديد ادّلقيق لعناوينوهو ما حيول دون  ،رتقمي مجليع الفصولالغياب  2019لسـنة 
 . يف خصوصهمخالص سـتوالاوتيسري ٕاجراءات التتبع 

ترقمي فصول جداول حتصيل ومراقبة املعالمي املوظفة عىل العقارات وأالنشطة وٕاجناز إالحصاء  ّمت ٔانّه يف هذا اخلصوص ٔافادت البدلية و 
ٕاّال ٔانّه تأكّد إبعادة التدقيق   ر.سالف اذلك   2016لسـنة    04) وفقا ملتطلّبات منشور وزير الشؤون احمللية عدد  2017-2026العرشي للفرتة (

  . عىل رمق املسكن ٔاو احمللّ  التنصيص دون ٔان يمتّ  تسمية أالهنج والشوارع ّمت الاقتصار عىلقد  يف اجلداول املذكورة ٔانّه

ماليك العقارات واحملّالت ٔاو شاغلهيا    عىلف  عرّ  التّ يتسـّىن   ّىت لعمل عىل ترقمي املساكن واحملالت حابحممكة احملاسـبات البدلية    تويصذلا،  
  ٔاو حائزهيا وابلتايل تيسري ٕاجراءات التتبع السـتخالص املعالمي املوّظفة علهيا. 

يؤّمن التّنسـيق بني املصلحة الفنّية ومصلحة أالداءات أكّن ُحيال بصفة دوريّة عىل هذه أالخرية    16لوحظ غياب مسار ٕاجرايئ هميلككام  
سـندة لتكون منطلقا ٕالجراء معلّيات معاينة ميدانّية ملتابعة تقّدم أالشغال حّىت يّمت مىت الانهتاء مهنا العمل عىل  كشف يف رخص البناء امل 

 
14La médiane 
  . 2019للهيئة العليا للاملية احمللية لسـنة  أالول التقرير السـنوي 15
 للّرشاب والكهرابء ومن توفّر وصوالت رمغ حرص البدليّة عىل التثبّت من خالص املعالمي العقّارية من قبل طاليب احلصول عىل رخص بناء ٔاو تراخيص الّربط بشـباكت املاء الّصاحل  16

  خالص ٔاو شهادات ٕابراء يف الغرض.
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  حتيني جداول التحصيل املعنّية. 

جداول  قصد حتيني  مهنا 22و 21عىل تفعيل االٓليات املتاحة لها مبقتىض ٔاحاكم جمةل اجلباية احمللية وخاصة الفصول  ةمل حترص البدليو
املأمورين العموميني وحافظي   حتصيل املعالمي عىل العقارات املبنية وعىل أالرايض غري املبنية حيث مل تسع ٕاىل طلب البياانت املتوفرة دلى

التونسـية  فروع لك من الرشكة الوطنية السـتغالل وتوزيع املياه والرشكة دلى و بصفاقس  الواثئق عىل غرار فرع ٕادارة امللكية العقارية
  ٕاضافهتا. قصد ٕاجراء املقارابت الالزمة للوقوف عىل العقارات غري املسجةل جبداول التحصيل  وهو ما حال دون ابجلهة للكهرابء والغاز

البدلاّيت  الغريبة ذات مساحة جغرافية صغرية وتضّم عددا ضئيال من الساكن مقارنة بغريها من    منطقةالبدلية يف ٕاجابهتا ٔان    ٕافادة  ورمغ
ُ وهو ما  اجملاورة ٔاحاكم جمةل اجلباية   تفعيلالعقارات وأالنشطة، ٕاّال ٔاّن هذا ال يعفهيا من الّسعي ٕاىل إالحدااثت بعنوان  يّرس التعّرف عىلي

  أالنشطة.  عىل  لوممراقبة املعاملعالمي املوّظفة عىل العقارات املبنية وغري املبنية وجدول احمللية املذكورة لتحيني جداول حتصيل 

لتنسـيق مع أالطراف املعنية قصد ٕاجراء املقارابت الالزمة مبا يضمن مشولية جداول حتصيل  اب ويص حممكة احملاسـبات البدليةذلا، ت
 . املعلوم عىل املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية ٔاو التجاريّة ٔاو املهنّيةاحلّد أالدىن من املعالمي عىل العقارات ومراقبة 

حول ٕاجراءات    2007جانفي    08  الّصادرة عن إالدارة العاّمة للمحاسـبة العموميّة بتارخي   2007لسـنة    03لنئ نّصت املذكّرة العاّمة عدد  و 
مسك جذاذات حول وضعية املطالبني ابٔالداء تٌدّون هبا املعطيات املتعلّقة    اسـتخالص املعالمي املثقةّل الراجعة للجامعات احمللّية عىل رضورة

التوقّف لكّيا عن تطبيق هذا إالجراء وهو ما حال دون ٕاعداد قوامئ مفّصةل يف بقااي   2016ابملبالغ املسـتخلصة، ٕاّال ٔانه ّمت منذ سـنة 
   ابلتقادم. عف من خماطر سقوط ادلين الاسـتخالص وفقا للمدينني. ومن شأن هذا إالخالل ابٕالجراءات ٔان يضا

غّرة جانفي من    ٔاقصاه  عىل رضورة ٕاجناز معلّيات التثقيل بتارخي  تنّص   يت من جمةّل اجلباية احمللّية، ال  30الفصلني أالّول و ٔالحاكم  خالفا  و 
  36تأخري بلغ    2019تثقيل اجلداول أالصلّية لتحصيل املعلوم عىل العقارات املبنيّة واملعلوم عىل أالرايض غري املبنيّة لسـنة  شاب  ّلك سـنة،  

  يوما. 

  اسـتخالص املعالمي عىل العقارات وأالنشطة  - 3

والتتبّع وغريها   التبليغ ة القيام بأعامل مكّرر من جمةّل احملاسـبة العمومية، مل تتوّل القباضة املالّية ابلصخري  36خامسا و 28خالفا للفصلني 
عىل عدل  ابلّصخرية . ويعترب عدم توفّر القباضة املالّية 2016منذ سـنة  17من إالجراءات الرضورية السـتخالص ادليون الراجعة للبدلية 

هذا إالخالل اذلي قد يرتتّب عنه سقوط حّق تتبّع ادليّون املثقةّل ابلتّقادم وحرمان البدلية من حتصيل    ٔاّدت ٕاىلخزينة ٔاحد أالسـباب اليت  
 موارد ٕاضافية. 

املوّظفة عىل    بذل اجلهد الاكيف من ٔاجل تطوير نسب اسـتخالص املعالمي ب   ابلصخريةحممكة احملاسـبات البدليّة والقباضة املالّية    تويصو 
  العقارات. 

  تطبيق خطااي التأخري عىل املتدّلدين عن خالص املعالمي  املذكورةمن جمةّل اجلباية احمللّية، ال تتوّىل القباضة املالّية  19خالفا للفصل و 
اخمللّني ابلواجب اجلبايئ احملمول علهيم. وحيث ال   عىل العقارات وهو ما حال دون متكن البدليّة من حتصيل ٕايرادات ٕاضافيّة ودون ردع 

 ّ مل يتسّن  همتكّن منظومة التّرصف يف موارد املزيانّية املسـتغةّل من قبل البدليّة من حرص عدد الفصول املعنّية بتطبيق خطااي التأخري فٕان
 . 2019تقدير قمية هذه املبالغ يف موّىف سـنة   لمحمكةل

 
  تبيان املوّجه من الفريق الرقايب حملمكة احملاسـبات ٕاىل البدلية.استنادا ٕاىل الاسـ  17
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 ال متكّن النّسخة املسـتعمةل من منظومة التّّرصف يف موارد املزيانّية بّلك من البدليّة والقباضة املالّية ابلّصخرية من اسـتخراج كشفو
يض غري املبنيّة وهو ما حال دون ٕارفاق احلساب املايل  مفّصل يف بقااي الاسـتخالص بعنوان املعلوم عىل العقارات املبنيّة واملعلوم عىل أالرا

املؤرخ   1973  لسـنة 81 من القانون عدد  5 وذكل خالفا ٔالحاكم الفصل  بقااي يف هذه ال ة قامئات تفصيليّ ب 2019لسـنة 
ّ  1973  ديسمرب 31 يف املتعلقة بتقدمي قامئات مفصةل  تطبق تدرجييا ٔاحاكم اجملةل  اذلي ينّص عىل ٔانّه    ق إبصدار جمةل احملاسـبة العموميةاملتعل

 .  يف إاليرادات اليت مل يقع اسـتخالصها يف موىف السـنة من طرف احملاسـبني

عىل  القيام ابملقارابت ادّلفرتيّة الّالزمة للتأكّد من احرتام املبالغ املسـتخلصة سـنواّي بعنوان املعلوم  ابلصخرية ال تتوّىل القباضة املالّيةو
يّمت  هذا املعلوم  ، علام ؤان للحّد أالدىن املضّمن جبدول مراقبة املعلوم املذكور  املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية ٔاو التّجاريّة ٔاو املهنّية

الحقا ٕاىل حساب قابض املالية   حّولليُ  ابعتبارها أالقرب جغرافيّا ملتساكين بدليّة الغريبة القباضة املالية ابحملرسٔاساسا دلى  هاسـتخالص
 ابلصخرية دون ٔان يّمت ٕارفاقه بكشوفات مفّصةل يف الفصول املسـتخلصة. 

ملراقبة دون متكّن قابض املالّية من القيام بعملّيات  حيول عدم تضمني املعّرفات اجلبائّية للمؤّسسات املطالبة بدفع هذا املعلوم جبدول ا كام  
خصوص املؤّسسات اليت تقوم إبيداع تصارحيها  يف التثبّت آلّيا عىل منظومة رفيق حيث ال ميكن ٕاجراء هذا التّدقيق بصفة سلسة ٕاّال 

 اجلبائّية عن بعد. 

ومكتب مراقبة أالداءات اخملتّص ترابّيا من ٔاجل احلصول عىل املعّرفات اجلبائّية    ابلّصخرية  املالّية  ةضباق ال وتدعى البدليّة ٕاىل التّنسـيق مع  
هبدف تيسري معلّية التثبّت   عىل املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية ٔاو التّجاريّة ٔاو املهنّيةمجليع املؤّسسات املضّمنة جبدول مراقبة املعلوم 
ومن ٔاجل متابعة املعالمي املّرصح هبا يف مراكز حماسبيّة ٔاخرى والعمل عىل حتويلها ٕاىل   من مدى احرتاهما للحّد أالدىن للمعلوم من هجة،
 القباضة املالّية ابلصخرية يف إالاّبن من هجة ٔاخرى. 

ة عىل  غري املبنية بقميأالرايض ٔاّدت مجةل إالخالالت املذكورة ٔاعاله ٕاىل ترامك بقااي اسـتخالص بعنوان املعالمي عىل العقّارات املبنية و و 
. هذا وترجع  2019من مجةل تثقيالت سـنة  %95,18و  %87,72د ٔاي ما يعادل تباعا  108.158,703د و  112.668,759التوايل 
  وما قبلها.  2018من بقااي الاسـتخالص ٕاىل سـنة  % 87,44و  % 84,76نسبيت 

 إالشغال الوقيت للطريق العاّم وإالشهار معلوم   - 4
من جمةّل اجلباية احمللّية، خيضع إالشغال الوقيت للطريق العاّم يف ٕاطار منشآت غري قاّرة وإالشهار بواسطة   85وفقا ٔالحاكم الفصل 

لقة  الالفتات واللوحات إالشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والسـتائر والعارضات والالفتات املثبتة ٔاو البارزة ٔاو املّزنةل ٔاو املع
الصناعة واملهن اخملتلفة ٕاىل الرتخيص املسـبق من قبل مصاحل البدليّة.  ٕاّال ٔانه اتّضح ٔانّه  و يق العاّم عىل واهجات احملّالت املعّدة للتجارة  ابلطر 

في  يّمت الانتفاع ابسـتغالل الرصيف وإالشهار داخل املنطقة البدليّة دون تقدمي مطالب يف الغرض واحلصول عىل الّرتاخيص املسـتوجبة لتكت
تتعّد املبالغ  البدليّة ابملتابعة البعديّة لعملّية الاسـتغالل اليت افتقدت للجدوى املطلوبة ابعتبار عدم حتقيقها ٔالي مورد بعنوان إالشهار كام مل 

طّريق العام  املبالغ غري املسـتخلصة بعنوان إالشغال الوقيت لل ارتفعتكام  ٔا.د. 1,450املسـتخلصة بعنوان إالشغال الوقيت للّطريق العام 
    . 2019د سـنة   6.094,000ٕاىل  وإالشهار

ٔانّه يّمت توظيف معلوم إالشغال الوقيت للّطريق العام جزافيّا   2019قامئة مسـتغّيل الرصيف داخل أالسواق لسـنة    حفصتبّني من خالل  و 
نة وذكل خالفا للقرار البدلي عدد  المي املرّخص للبدلية يف اسـتخالصها اذلي  واملتعلّق بتحيني املع 2017ٔاوت  07املؤّرخ يف  34يف السـّ

د    3.350,000  استنادا للمعلوم اجلزايف  د عن املرت املربّع يف اليوم. وبلغ ٕاجاميل املعالمي املسـتوجب اسـتخالصها  0,150اسـتوجب خالص  
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 د.   8.637,330 د ٔاي بفارق 11.987,330تطبيقا ملقتضيات القرار البدلي املذكور بقمية   18املسـتوجبة املبالغت احملمكة يف حني قّدر 

تقم البدليّة يف بعض احلاالت بتوظيف نفس املعلوم عىل نفس املساحة، حيث ّمت توظيف معلوم    خالفا للقرار البدلي سالف اذلكر مل و 
د يف خصوص املسـتغلّني ملساحة   40,500د و 54د و 36ّمت توظيف مبالغ بقمية  كام  2م 0,5و 2م 1د عىل مسـتغلّني ملساحة  18بقمية 

 .  2م2د يف خصوص املسـتغلّني ملساحة  40,500د و 36وكذكل مبالغ بقمية   2م3

  2017لسـنة  34خالفا ملقتضيات القرار البدلي عدد  ،إالشهار حيث متّ  املعلوم املسـتوجب بعنوان بتوظيفتعلّق نفس إالخالل و 
  50. كام ّمت توظيف مبلغ بقمية 2م 0,5و 2م 2و 2م  1د جزافيّا عىل املسـتغلّني لوسائط ٕاشهاريّة مبساحة  25توظيف مبلغ بقمية ، اذّلكرآنف 

املسـتغلّني  د عىل  50د و  25د و 54وكذكل مبالغ بقمية عىل التوايل  2م 5و 2م 1د عىل املسـتغلّني لوسائط ٕاشهاريّة مبساحة عىل التوايل 
  . 2م  3لوسائط ٕاشهاريّة مبساحة 

واملتعلّق بضبط تعريفة املعالمي املرّخص للجامعات احمللية يف   2016جوان  13املؤّرخ يف  2016لسـنة  805تبّني خالفا لٔالمر عدد و 
  3مهنم  2019سواق لسـنة منتفعا ابسـتغالل الرصيف داخل االٔ  32مل يّمت توظيف معلوم ٕاشغال الطريق العاّم يف شأن ٔانّه اسـتخالصها، 

. وهو ما قد يفّوت عىل البدلية اسـتخالص  2م 1,5مبساحة  2و 2م 0,5مبساحة  3و 2م 2مبساحة  6و 2م 1مبساحة  18و  2م 3مبساحة 
 . 19د  2.381,650مبالغ بقمية  

 مطالبا ابملعلوم ٔاي ما نسبته  142من مجةل    56املذكور ٔاعاله مل يّمت توظيف معلوم إالشهار عىل    2016لسـنة    805خالفا لٔالمر عدد  و 
39%.  

فصال. ويعترب هذا العدد ضعيفا وال يعكس حقيقة النسـيج الاقتصادي   142عىل  2019لسـنة  "جدول مراقبة إالشهار"اشـمتل و 
من عدد الفصول املضّمنة جبدول مراقبة املعلوم عىل املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية ٔاو   %31,14ابملنطقة البدليّة ٕاذ ال ميثّل سوى 
نة ( مؤّسسات تلجأ معظمها ٕاىل إالشهار عرب ٕاحدى الوسائط املعمول هبا. ذلا، فٕاّن  مؤّسسة) ويه  456التجاريّة ٔاو املهنّية لنفس السـّ

  البدليّة مدعّوة ٕاىل حتيني جدول مراقبة معلوم إالشهار ليشمل مجيع املؤّسسات واحملّالت املطالبة بدفع هذا املعلوم. 

طلوبة حيث مل تتجاوز التقديرات املضّمنة ابحلساب املايل  افتقدت تقديرات البدليّة للمبالغ املزمع اسـتخالصها بعنوان إالشهار لدلقّة ملو 
د. وعليه فٕاّن    2.769,000فامي بلغ ٕاجاميل املعالمي املسـتوجب اسـتخالصها املضّمنة جبدول املراقبة  2019د لسـنة   500يف هذا اخلصوص  

 راهتا الاقتصاديّة. البدلية مدعّوة ٕاىل احلرص عىل ٔان تعكس تقديرات املوارد القابةل لالسـتخالص حقيقة مقدّ 

  اسـتلزام أالسواق   - 5
حول التذكري بأّمه املقتضيات املتعلّقة   2013جوان  07املؤّرخ يف  2013لسـنة  10ملا اقتضاه منشور وزير ادّلاخلّية عدد  خالفا

م ٕايفاء  ابلتّرصف يف أالسواق الراجعة للجامعات احمللية من رضورة متابعة العملّيات املالية املنجزة بعنوان اسـتلزام أالسواق البدلية، حال عد
ابلواجب احملمول عليه مبسك دفاتر حسابية تُسّجل فهيا تفصيلّيا املصاريف واملعالمي املسـتخلصة يف شأن اسـتغالل سوق   لزمةالصاحب 

 ادلّواب والسوق العاّمة دون التعّرف عىل رمق املعامالت احملقّق هبا وتقدير مردوديهتا الاقتصادية احلقيقية.  

سـتلزام أالسواق مل يقّدم صاحب اللّزمة مقتطعات من وصوالت خالص املعالمي  من كّراس الرشوط املتعلّقة اب 19خالفا للفصل و 
عىل املداخيل الفعلية املتأتية من اسـتغالل مرافقها  والسجّالت سالفة اذلكر ٕاىل إالدارة البدليّة ّمما حال دون متكّهنا من ممارسة رقابهتا 

 
  18 ّمت احتساب املعالمي املسـتوجبة ابلنسـبة للمنتفعني اذلين مل يّمت تقدير املسـتحقّات احملموةل علهيم. 

  يوما. 365د عن املرت املربّع يف اليوم ملّدة  0,150د وذكل ابعامتد  2.381,650ّمت احتساب مبلغ بقمية  19
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  للسعر الافتتايح للسوق وضامن احلصول عىل ٔافضل أالمثان.  لتحديد ادّلقيق البدليّة من ا حيول هذا إالخالل دون متكّن املسـتلزمة. كام

  ومراقبة الرتاتيب العمرانّية رخص البناء   - 6
حول   2018ٔافريل  17املشرتك من وزير الشؤون احمللّية والبيئة ووزير التجهزي وإالساكن والهتيئة الّرتابّية املؤّرخ يف  خالفا للمنشور

طول ٕاجراءات إالسـناد حيث   2019الّرتخيص يف البناء، لوحظ من خالل حفص ملفّات رخص البناء الثّالث اليت ّمت ٕاصدارها سـنة 
من ذكل   ،نةخي ٕابداء اللجنة الفنية اجلهوية لرخص البناء لرٔاهيا وتوارخي ٕاصدار قرارات ٕاسـناد الّرخص السـّ جتاوزت املّدة الفاصةل بني توار

فامي مل يّمت ٕاصدار   2019ٔافريل  24اذلي حصل عىل املوافقة الهنائية يف شأنه من قبل اللجنة سالفة اذلكر بتارخي  11/2018امللّف عدد 
  يوما.   490ٔاي بعد مرور  2020ٔاوت  27قرار ٕاسـناد الرخصة ٕاّال بتارخي  

  ٔاحصاهبا ٕاىل ٕامتام إالجراءاتطول ٕاجراءات ٕاسـناد رخص البناء مرّده عدم اسـتجابة    ويف هذا اخلصوص، ٔافادت البدلية يف ٕاجابهتا ٔانّ 
  .  يف الغرض  املعمتدة 

، وهو ما حال  2019خالل سـنة البدلية معاينة ٔاشغال البناء املنهتية  مل تتولّ  ، من جمةل الهتيئة الرتابية والتعمري 73خالفا للفصل و 
 دون التثبّت من مطابقة أالشغال املنجزة لٔالمثةل الهندسـّية امللحقة برخصة البناء. 

ٔاشغال البناء  هذا اخلصوص، ٔافادت البدلية يف ٕاجابهتا ٔاّن غياب ٔاعوان احلرس البدلي اخملتّصني ترابّيا حال دون ٕاجراء معاينة ويف 
لك أالشغال اليت معاينة  قد اسـتوجبت  سالف اذلكر    73ٔاحاكم الفصل  وال يعترب هذا التّربير مقبوال ابعتبار ٔاّن    .2019املنهتية خالل سـنة  

التثبت من  ، قصد ة للوالية ٔاو للبدلية، حسب احلالاملصاحل اخملتصة التابع قبل من هذه اجملةل بعد ٕاجنازها  ٔالحاكم تسـتلزم ترخيصا طبقا 
زارة امللكفة  بطلب من املعين ابٔالمر ٔاو مببادرة من البدلية ٔاو الوالية ٔاو من مصاحل الو وذكل  مدى مطابقهتا لٔالمثةل امللحقة برخصة البناء

  ٔايّ  جراءٔاّن البدلية مل تبادر ابٕ ، ٕاّال مبحرض يف انهتاء أالشغال عىل الوجه املطلوب من عدمه مشفوعةتكون و  ، عند الاقتضاء،ابلتعمري
  . 2019خالل سـنة   معاينات ميدانية يف الغرض

ردع   ٕاجراء معاينة ٔاشغال البناء املرّخص يف ٕاقامهتا فور الانهتاء من ٕاجنازها قصدحلرص عىل ابحممكة احملاسـبات البدلية   تويصذلا، 
   .اخملالفني يف هذا اجملال

نتيجة عدم قيام البدليّة ؤاعوان احلرس البدلي اخملتّصني ترابّيا ابملعاينات  رفع ٔاّي خمالفة للرتاتيب العمرانية  2019خالل سـنة مل يّمت و
امليدانّية الالزمة للغرض وهو ما حال دون حرص عدد البناءات املنجزة دون ترخيص ٔاو تكل املقامة خالفا لرخص البناء املسـندة وردع 

  اخملالفني.  

املتعلّق بتوضيح همام الّرشطة البدليّة، مل متسك  2013ماي  29املؤرخ يف  2013لسـنة  09ير ادّلاخلّية عدد خالفا ملنشور وزو 
  .2019من حرص عدد قرارات التسوية الصادرة عن البدلية خالل سـنة  احملمكةالبدلية دفرتا خاّصا ابلرتاتيب العمرانية وهو ما مل يٌمكّن 

  . 2019قرارات تسوية خالل سـنة  ٔاّي مل تصدر  ٔاّهنا ص، ٔافادت البدليةويف هذا اخلصو 

) وعددها الوارد  فصال 1277( 2019لنئ بلغ الفارق بني عدد الفصول املضّمنة جبدول حتصيل املعلوم عىل العقارات املبنيّة لسـنة و 
-2017سـندة خالل الفرتة فصال فٕاّن عدد رخص البناء امل  193) فصال 1084(  2026-2017بواثئق اخلمت الّهنايئ لٕالحصاء العرشي 

  اسـتفحال ظاهرة البناء دون ترخيص.  عىلرخصة وهو ما يدّل  11مل يتجاوز   2018
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III -   الّرقابة عىل النفقات  
  حتليل النفقات   - أ 

إبجاميل نفقات  مقارنة    %39,08بنسـبة    ارتفاعامسّجةل بذكل    2019م.د يف موّىف سـنة    2,684نفقات البدليّة  امجلةل العاّمة ل   بلغت
م.د   1,547) ونفقات العنوان الثاين بقمية 42,35%م.د ( 1,137بقمية  نفقات العنوان أالّول هذه النفقات بني وتوّزعت. 2018 سـنة

  بلغت ).  ويُعزى الارتفاع املذكور للجمةل العاّمة للنفقات ٕاىل تطّور نفقات الك العنوانني أالّول والثاين من املزيانّية بنسب 57,65%(
  .2018مقارنة بسـنة  %54,43و %22,5  عىل التّوايل

والنفقات املسّددة من الاعامتدات احملاةل واملصاريف املأذونة بعنوان الفوائض ابجلزئني الثالث والّرابع نفقات التّرصف  تتطّورو 
اخنفضت  يف املقابل و . 2019و 2018بني سنيت % 123,21و % 85,42و % 27,61عىل التّوايل  بنسب بلغت من املزيانّية 

  . %24,93الاستامثرات املبارشة خالل نفس الفرتة بنسـبة 

% ابلنّسـبة للعنوان  85,50بني  تراوحتو  2019% يف موّىف سـنة 45,96كام بلغت نسـبة اسـهتالك مجةل اعامتدات املزيانّية 
ُ 22,13و أالّول  ٔاساسا ٕاىل تدّين نسـبة اسـهتالك  عزى ضعف نسـبة اسـهتالك اعامتدات العنوان الثّاين % ابلنّسـبة للعنوان الثّاين. وي

  %.  15,83اليت مل تتجاوز اخملّصصة لالستامثرات املبارشة و الاعامتدات 
وتعكس النسـبة املتدنّية السـهتالك الاعامتدات اخملّصصة لالستامثرات املبارشة عدم متكّن البدليّة من حسن برجمة مشاريعها  

  الاستامثريّة وتنفيذها.

  ل نفقات العنوان أالوّ    - 1

) ونفقات وسائل املصاحل  43,08%ٔا.د ( 489,783م.د وتتوّزع بني نفقات التأجري العمويم بقمية  1,137بلغت نفقات العنوان أالّول 
)  0,53%ٔا.د (  6,038) ونفقات فوائد ادّلين بقمية  %  5,01ٔا.د (   56,901) ونفقات التدّخل العمويم بقمية  21,54%ٔا.د (  244,823بقمية  

  ). 29,84%ٔا.د ( 339,292واملصاريف املأذونة بعنوان الفوائض بقمية 

. كام مثّلت هذه النّفقات  20% من نفقات العنوان أالّول 08,43و% من نفقات التّرصف 88,61نفقات التأجري حبوايل  اسـتأثرتو 
للبدليّة. وٕاذا ما اسـتثنينا املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض فٕاّن نسـبة   % من املوارد اذّلاتّية70,81% من موارد العنوان أالّول و43,08

. وتلزم هذه الوضعّية البدليّة ابلعمل قُُدما عىل تمنية مواردها اذّلاتية حىت % 61,41هذه النفقات من ٕاجاميل نفقات العنوان أالّول ترتفع ٕاىل  
نة املالية  من جمةّل امجلاعات   135قديرات نفقات املزيانّية احمللّية املنصوص علهيا ابلفصل لضوابط ٕاعداد ت 2020تسـتجيب ابتداء من السـّ

  2019ابملائة من العنوان أالّول للسـنة املنقضية خاّصة ؤاّن نفقات التأجري لسـنة  50احمللّية خصوصا مهنا عدم جتاوز نفقات التّأجري سقف  
  د).  928.008,820(  2018لسـنة    21من نفقات العنوان أالّول %52,78قد بلغت 

ٔا.د ومصاريف اسـتغالل وصيانة    239,841تسـيري املصاحل العموميّة احمللّية بقمية    توّزعت نفقات وسائل املصاحل العموميّة بني نفقات و 
 ومن موارده.   نفقات العنوان أالولالعاّمة ل  ةل امجلمن  %21,54ممثةّل سويّة  ٔا.د  4,981التّجهزيات العموميّة بقمية 

ٔامه نفقات تسـيري املصاحل    وصيانة وسائل النّقل ومصاريف تأمني وسائل النقل  لوقودالزتّود ابوتعترب نفقات اسـهتالك الكهرابء والغاز و 
 .  مهنا %3,21و % 12,42و %13,73و %57,31عىل التّوايل   بلغت بنسب

 
  ٔاخذا بعني الاعتبار للمصاريف املأذونة بعنوان الفوائض. 20
  ٔاخذا بعني الاعتبار للمصاريف املأذونة بعنوان الفوائض. 21
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  مهنا).    % 100فقات الاعتناء ابلتنوير العمويم ( كام احنرصت مصاريف اسـتغالل وصيانة التّجهزيات العموميّة يف ن

من نفقات العنوان أالّول ومن موارده. وتطّورت هذه  %5,01ٔا.د  56,900بقمية  2019ومثّلت نفقات التدّخل العمويم سـنة 
ٔا.د. وشّلكت املنح للجمعّيات واملنّظامت ذات الّصبغة  32,677اليت مل تتجاوز خاللها  2018مقارنة بسـنة  %74,13التدّخالت بنسـبة 

دة ٔاعوان  الاجامتعّية ونفقات املسامهة لفائدة ٔاعوان البدليّة بعنوان تذاكر االٔلك ومصاريف الوقاية الصحّية واملنحة التمكيلّية الظرفيّة لفائ
  .  % 13,69و  %16,14و  %24,52و   %31,63  بلغتيّة وامجلاعات احمللّية ٔاّمه مكّوانت نفقات هذا القسم بنسب  ادلوةل واملؤّسسات العموم 

. ؤافادت البدلية بأّن نشأة هذه ادليون مرّدها ورود 2019د يف موّىف سـنة  1.331,385بلغ ٕاجامّيل ادّليون املتخدّلة بذّمة البدليّة و 
ٕاىل تسجيلها حتت فصل  املنقضية يف مسـهتّل السـنة املالّية اجلارية مما يضطرها الية للسـنة املة الرابع ةسـهتالك للثالثيبعض فواتري الا 

  املتخدّلات خلالصها. 

وارد اذلاتية للبدلية  امل  مجةل  من  %11,4. كام مثّل ٕاجاميل ديون الترصف والاستامثر  2019سـنة  %81,3  22بلغت نسـبة تداين البدليّةو 
  %43,61فوائد ادلين و أالجور  النّفقات الوجوبّية املتكّونة من نفقات كتةلكام مثّلت وهو ما جيعل من مؤرش قدرهتا عىل التّداين مرتفعا. 

  . من نفقاته دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائض %62,17و من مقابيض العنوان أالول 

نة عىل التّوايل ٕاىل املسّجةل بعنوان 24والاّدخار الّصايف  23الادخار اخلام  عىلوارتفع مؤّرش القدرة    .%26,68و % 29,85  نفس السـّ

وسائل  . ولوحظ يف هذا اخلصوص ٔاّن الاعامتدات اخملصصة لبعض مصاريف  %85,5لعنوان أالول  ابلغت نسـبة اسـهتالك اعامتدات  و 
عىل غرار الاعامتدات اخملّصصة لالعتناء ابلّطرقات وأالرصفة والاعامتدات اخملّصصة لكراء    %100نسبهتا    بلغت قد ّجسلت فواضال    املصاحل

  ٔا.د.   1ٔا.د و  2املعّدات بقمية عىل التّوايل 
صاريف الوقاية  ٕاىل  ابلنّسـبة    %42,47فواضال تراوحت نسبهتا بني    التدّخل العمويمالاعامتدات اخملصصة لبعض مصاريف  كام ّجسلت  
    ٔا.د. 18ابلنّسـبة لالعامتدات اخملّصصة ملنح امجلعّيات واملنّظامت ذات الّصبغة الاجامتعّية بقمية   %100ؤا.د  6,780الصحّية بقمية  

ٕاحاكم تقدير حاجياهتا من هذه الاعامتدات عند ٕاعداد املزيانية وحتويل الاعامتدات من الفقرات اليت تشهد فواضل  دعى البدلية ٕاىل  وتُ 
  ٕاىل الفقرات اليت تتضّمن نقصا وذكل لضامن جناعة الترصف فهيا.

  نفقات العنوان الثّاين  . 2
) ونفقات  %84,65.د (أ   409,225ت املبارشة بقمية  توّزعت بني الاستامثرا   2019سـنة    25.د أ   342,379بلغت نفقات العنوان الثّاين  

  ). 23,65%ٔا.د ( 80,988والنفقات املسّددة من الاعامتدات احملاةل بقمية  )10,51%ٔا.د ( 35,982تسديد ٔاصل ادّلين بقمية  

ٔا.د) فامي   300,253(  2018مقارنة بسـنة  %24,93بنسـبة  2019جحم الاستامثرات املبارشة قد اخنفض سـنة  وجدير ابملالحظة ٔانّ 
نة بنسـبة    . 2018ٔا.د سـنة  43,678حيث مل تتجاوز  %85,42ارتفعت النفقات املسّددة من الاعامتدات احملاةل مقارنة بنفس السـّ

ارتفاعا    2019أالّول وابجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين من املزيانّية سـنة    كام شهدت املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض ابلعنوان 
ٔا.د   339,292ٔا.د ٕاىل  299,227تباعا حيث مّرت عىل التّوايل من  %123,21و %13,39بلغت نسبته  2018ملحوظا مقارنة بسـنة 

  م.د.  1,198ٔا.د ٕاىل  536,788ومن 

 
  .نسـبة ديون التّرصف والاستامثر من موارد العنوان أالّول 22
  .موارد العنوان أالّولنفقات العنوان أالّول دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائض)/ - موارد العنوان أالّول( 23
  .موارد العنوان أالّول)/تسديد ٔاصل ادّلين- (الاّدخار اخلام 24
  د. 1.204.914,468اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض البالغة  دون 25
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التّمنويّة   ها رهتا عىل التّّرصف يف الاعامتدات املرصودة بعنوان الاستامثرات املبارشة وعىل تنفيذ مشاريع تمنية قد مزيد حتتاج البدليّة ٕاىل و 
% يف موّىف سـنة  15,83الاستامثرات املبارشة املربجمة  الاعامتدات املرصودة بعنوان من مجةل املصاريف املأمورةحيث مل تتجاوز نسـبة 

إالدارة  هجود . ؤافادت البدليّة بأّن اسـهتالك موارد العنوان الثاين مرتبط بتوفر الظروف املالمئة ٕالجناز املشاريع والعمل عىل تاكتف 2019
  ذكل.  من ٔاجلالبدلية واجمللس البدلي 

نة حها ابلّزايدةاملبارشة وبتنقي اخملّصصة لالستامثرات  عامتدات الاافتقد تّرصف البدليّة فامي يتعلّق برتسـمي كام  لدلقّة والواقعّية،  ٔاثناء السـّ
مل تقم برتسـمي ٔاي اعامتد بعنوان ٔاشغال هتيئة خمتلفة للبناايت إالداريّة ّمث قامت إبجراء تنقيح ابلّزايدة برتسـمي اعامتدات بقمية  من ذكل ٔاّهنا 

كام مل تقم البدليّة برتسـمي ٔاي اعامتد بعنوان تعبيد   %. 0,00 تساوئاي بنسـبة ٕاجناز  2019ا شيئا ٕاىل موّىف سـنة مل تسـهتكل مهنٔا.د  370
نة املذكورة. ؤافادت البدلية  مل تسـهتكل مهنٔا.د  364الّطرقات ّمث قامت إبجراء تنقيح ابلّزايدة برتسـمي اعامتدات بقمية  ا شيئا ٕاىل موّىف السـّ

ملصاحل اخملتصة بيامن تمت املصادقة عىل املزيانية قبل ذكل مما  بأنّه يمت ترسـمي الاعامتدات اخملصصة لالستامثر بعد املصادقة علهيا من طرف ا
رات  يفّرس ترسـميها بصفة غري مزتامنة. وال تعفي هذه إالفادة البدليّة من مسؤولّيهتا عىل تعّطل ٕاجناز مشاريعها املربجمة بعنوان الاستامث

 املبارشة. 

  النفقات    ب. الّرقابة عىل ٕاجناز 

 ّ   قت إبجناز نفقات العنوانني أالّول والثّاين بعض إالخالالت والنقائص. تعل

 نفقات العنوان أالّول  - 1

واملتعلّق برصف النّفقات العموميّة ٕاىل مسـتحقّهيا واملذكّرة   1986ٔاكتوبر  13خالفا ملقتضيات قرار وزير التّخطيط واملالّية املؤّرخ يف 
حول رصف النّفقات العموميّة واليت ٔاوجبت رصف   1999ماي  17ة للمحاسـبة العمومية بتارخي  الّصادرة عن إالدارة العامّ  48العاّمة عدد  

عدم  مسـتحقّات دائين ادّلوةل وامجلاعات احمللّية واملؤّسسات العموميّة يف ٔاجل عرشة ٔااّيم كحّد ٔاقىص من اترخي ٕاصدار أالمر ابلّرصف تبني  
 يوما.  27ٔااّيم و  3التأخري بني   . وتراوحت مّدة مناسـبة 57احرتام هذه االٓجال يف 

واملتعلّق بضبط طرق خالص نفقات   2004مارس   09املؤّرخ يف   2004لسـنة  564أالمر عدد  ملقتضيات الفصل أالّول من خالفا و 
سـهتالك املاء والكهرابء والغاز  ا تّصاالت و عامتدات املرّمسة مبزيانّية ادّلوةل وامجلاعات احمللّية بعنوان االرصف الا  واليت ٔاوجبتالتّرصف 

جتاوزت  سـتالم الفواتري، ايوما من اترخي  45والوقود وأالدوية عىل ٔاساس الفواتري الّيت يصدرها املزّودون املعنّيون يف مّدة ال تتجاوز 
بقمية   2019نومفرب  08ملؤّرخ يف ا  45ٔااّيم ابلنّسـبة لٔالمر ابلّرصف عدد  4حاةل. وتراوحت مّدة التأخري بني  11يف  البدليّة أالجل املذكور

  . د  379,500بقمية   2019ٔاكتوبر   09  املؤّرخ يف  39يوما ابلنّسـبة لٔالمر ابلّرصف عدد  146د و  469,400

  املؤّرخ   6عدد    الوزير أالّولر  و منش  ملقتضياتلقواعد حسن التّرصف و   خالفا. و 2019ٔا.د سـنة    32,923وبلغت نفقات الّزتّود ابلوقود  
يارات الترصف ٕاحاكم زيدمب املتعلّق 2005 جانفي  19 يف   من  نميكّ  ةادّلاخليّ  لّرقابة ل نظام  ٕارساء  يمتّ  احملروقات مل ونفقات  إالدارية يف السـّ

  ٔاسـباب  تشخيص وتفادي  العرابت هبدف  بدفاتر  املذكورة   املعطيات   مع  مالءمهتا   مدى   من و   املقطوعة   ابملسافة  مقارنة   الوقود  سـهتالك ا متابعة  
    .إالاّبن  يف املشط سـهتالك الا

حول مزيد ٕاحاكم   2018سبمترب  10ؤرخ يف امل 2018لسـنة  25مل حترص البدلية خالفا ملقتضيات منشور رئيس احلكومة عدد كام 
حومكة الترصف يف ٔاسطول العرابت إالدارية عرب ٕارساء نظام رقابة  عىل  الترصف يف العرابت إالدارية وترشـيد نفقات اسـهتالك الوقود

داخلية دلى املصاحل امللكفة ابلترصف يف ٔاسطول العرابت يعمتد خاصة عىل تركزي نظام معلومايت يتضمن التطبيقات إالعالمية املشرتكة  



12 
 

 . ميةاخلاصة ابلترصف يف ٔاسطول العرابت وذكل ابلتنسـيق مع مصاحل املركز الوطين لٕالعال

واملتعلّق بتخويل منحة أالوساخ ٕاىل معةل التّطهري   1980جويلية  4املؤّرخ يف  1980لسـنة  876أالمر عدد  من 4خالفا للفصل و 
دة  عىل ٔانه "ال ّختول هذه املنحة ٕاال لفائ  ينّص واذلي    26ورفع الفضالت املبارشين ابمجلاعات العموميّة احمللّية كام ّمت تنقيحه ابلنّصوص الّالحقة 

العمةل القامئني مبارشة ابٔالعامل املذكورة ٔاعاله وذكل مبقتىض قرار يتخذه رئيس امجلاعات العمومية احمللية ويصادق عليه من طرف سلطة  
سـتعمل عىل ٕاصدار  بأّهنا  ؤافادت البدلية يف ٕاجابهتا    . قرارا يف الغرض  2020سـنة    مل تصدر البدلية ٕاىل موىف  ، إالرشاف ذات مرجع النظر"

  مسـتحقهيا. ٕاىل  قرار يف ٕاسـناد منحة أالوساخ ورفع الفضالت

املبارشين فعلّيا للمهام املتعلّقة بأعامل التّنظيف ورفع الفضالت وٕازاةل أالوساخ خالل سـنة   27 من خالل املقاربة بني قامئة العمةل وتبّني 
2019   ّ نة ٔان معةل ممارسني فعليا للمهام    6ه مل يّمت رصف املنحة لفائدة  وبطاقات أالجور املتعلقة بأشهر جانفي وجوان وديسمرب من نفس السـّ

 املذكور ٔاعاله.   1980لسـنة   876املذكورة وذكل خالفا ٔالحاكم أالمر عدد  

 الثّاين نفقات العنوان    - 2

نوي لالستامثر لسـنة   وتراوحت  .  % 7,27حوايل    2018وبعض املشاريع املتواصةل من سـنة    2019مل تتجاوز نسـبة ٕاجناز الربانمج السـّ
ٔا.د ومرشوع بناء قباضة   350بقمية  2019مهنا مرشوعي تعبيد وصيانة الّطرقات لسـنة  ،مشاريع 7 ٕاىلابلنّسـبة  %0هذه النسـبة بني 

ؤافادت  ٔا.د.  96طن بقمية   3,5طن و 3بني  مهنا مرشوع اقتناء شاحنة قالبة سعة ، مشاريع 3  ٕاىلابلنسـّبة  % 100ٔا.د و 270بدليّة بقمية  
عدة ٔاسـباب من بيهنا طبيعة املشاريع املربجمة واليت ترشف عىل ٕاجنازها إالدارة اجلهوية للتجهزي   يف ٕاجابهتا بأّن هذا التأخري مرّدهالبدليّة 

 تشابك مصاحل املتدخلني العموميني يف هذه املشاريع. و ضعف نسـبة التأطري ابلبدلية  ٕالضافة ٕاىلبصفاقس اب

يق بعض احلاالت مبقتضيات الرتاتيب اجلاري هبا   ٔاّن البدلية مل تلزتم 2019-2015رمت خالل الفرتة وبّني النّظر يف الصفقات اليت ٔابُ 
  ضبط احلاجيات وٕابرام الصفقات وتنفيذها وخمتها.  العمل ترتّب عنه ٕاخالالت مشلت مراحل

لغ الراجعة لصاحب الّصفقة يف ٔاجل  من أالمر املنّظم للّصفقات العموميّة اذلي ٔاوجب ٕاصدار أالمر برصف املبا 103وخالفا للفصل 
يوما من اترخي تلقّي احملاسب    15يوما من اترخي معاينة احلق يف أالقساط عىل احلساب وخالص صاحب الّصفقة يف ٔاجل ٔاقصاه    30ٔاقصاه  

لسـنة   شاحنة جمهزة بسملّ   قتناءمن كّراسات الّرشوط إالداريّة اخلاّصة بطليب العروض املتعلقني اب  12العمويم لٔالمر ابلّرصف، مكّن الفصل  
يوما ٕالرسال كشف احلساب الوقيت املعّد   60البدليّة من ٔاجل  2019لسـنة  طن 3,5طن و  3ابقتناء شاحنة قالبة محوةل بني و 2018

    عىل ٔاساس كشف املعاينة املتضاّدة للخالص.

الرشوط إالدارية اخلاصة ُجسّل تأخري يف تقدمي الضامن   اتكراساملنظم للصفقات العمومية وملقتضيات من أالمر  76ل وخالفا للفص
ومبرشوع تعبيد   2017مبرشوع تعبيد الطرقات لسـنة  املتعلّقةصفقات ابلنّسـبة عىل التّوايل لليوما  26ويوما  221ويوما  22ـ بلغ الهنايئ 

 . 2015سـنة ل  ٔاشغال بناء دار الشـباب ابلغريبة قسط وحيدوإبجناز  2019وصيانة الطرقات لسـنة 

  51خالفا للفصلني  ، فٕانّه2017املتعلق مبرشوع تعبيد الطرقات ببدلية الغريبة لسـنة  01/2017طلب العروض عدد يتعلق ب وفامي
يومية انطقة ابللغة العربّية نتيجة  ٕاىل املنافسة يف جريدة    اقترصت البدلية عىل نرش ٕاعالن ادلعوة  ،أالمر املنّظم للّصفقات العموميّةمن    53و

 
  .2014جانفي  28املؤّرخ يف  2014لسـنة  891وأالمر عدد  2006مارس  27املؤّرخ يف  2006لسـنة  893أالمر عدد  26
  مؤّرشة من قبل البدلية. 27
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  .28تعذر الولوج ملوقع واب الصفقات العمومية 

من رشوط املنافسة   6فٕانه وخالفا للنقطة عدد  قتناء شاحنة جمهزة بسملّ املتعلّق اب 01/2018ٔاّما خبصوص طلب العروض عدد 
" الترصحي ابلنشاط يف قطاع بيع املعدات السـيارة  س.ٔا.ب "فقة  مبلف صاحب الّص من أالمر املنّظم للّصفقات العموميّة مل يتوفر    56لفصل  ول

  ".  س " دلى الّسلط اخملتصة ٕامنا تضّمن ترصحيا يرجع ٕاىل عارض آخر ويه رشكة

واملمىض من   2018 ٔافريل  12حمرض فتح العروض املؤرخ يف  "مل يتضّمن من أالمر املنّظم للّصفقات العموميّة  60 وخالفا للفصل
د وذكل عن طريق الربيد مضمون الوصول  يف ٔاجل حمدّ الوثيقة املنقوصة ٕاىل استيفاء  كتابيا  املذكوردعوة العارض طرف جلنة الرشاءات 

كة  ، بل عىل العكس من ذكل فقد نّص رصاحة عىل استيفاء ملّف الّرش ٔاو الربيد الرسيع ٔاو إبيداعها مبكتب الضبط التابع للمشرتي العمويم
 املعنّية للترصحي املذكور. 

أالمر املنّظم للّصفقات  من    56خالفا للفصل    ما يفيد تقدميه لنسخة من السجل التجاري"س.ن.ب"    مل يتضّمن ملف صاحب الصفقةو
كام مل يقدم الوثيقة املتعلقة ببياانت ختص مصلحة ما بعد البيع ومقرات المتثيل ابمجلهورية التونسـية وذكل خالفا ملا جاء برشوط  . العمومية

تكون البدلية قد ٔاخلت ابلواجب القانوين احملمول علهيا برضورة تنبيه العارض ٕاىل الواثئق املنقوصة ودعوته  وبذكل إالعالن عن املنافسة. 
لها يف آجال حمددة وهو ما ٔاّدى ٕاىل قبولها عرضا ال يسـتجيب للّرشوط املضّمنة ابٕالعالن عن املنافسة وللّرتاتيب اجلاري هبا  ٕاىل اسـتكام

تقوم بتدعمي قدرات ٔاعضاء جلنة   من أالمر املنظم للصفقات العموميّة. ؤافادت البدلية بأّهنا 56العمل وحرّي ابٕالقصاء عىل معىن الفصل 
    مردودمه لتاليف هذه إالشاكليات.الرشاءات لتحسني

من أالمر املنّظم للصفقات العمومية مل ينّص ملف طلب العروض عىل رضورة تقدمي الضامن الوقيت اذلي  57و 56فصلني للخالفا و 
الوقيت وذكره بكراس الرشوط  مل يقع التفطن ٕاىل عدم تقدمي الضامن البدلية بأنّه  ؤافادت يعترب عدم توفريه سببا يف إالقصاء االٓيل للعروض.

 طلب العروض. بو 

من أالمر   56وخالفا للفصل  طن 3.5طن و 3املتعلق ابقتناء شاحنة قالبة محوةل بني  02/2019عروض عدد الطلب وابلنسـبة ل
ابلتايل مل يتضمن  وشهادة يف عدم إالفالس ٔاو التسوية القضائية فقات العمومية مل يمت التنصيص مضن الواثئق املطلوبة عىل املنّظم للص

عىل توفري صاحب   2019ٔاوت  7ويف املقابل تضّمن تقرير تقيمي العروض املؤرخ يف  العرض املقدم من صاحب الصفقة الوثيقة املذكورة.
ٕادراج    سـيقع كام    ،والصفقات  الاستشاراتأنه سـيقع طلب هذه الوثيقة يف قادم  بؤافادت البدلية يف هذا الصدد    .للّشهادة آنفة اذّلكر الصفقة  

 .  كراسات الرشوط اخلاصة ابلصفقات طلب شهادة عدم إالفالس يف

من املبلغ امجليل   %96,86د رصف ما نسبته  93.073,210بقمية  2019نومفرب  20 بتارخي  1وّمت استنادا ٕاىل أالمر ابلرصف عدد 
من المثن   %90إالدارية اخلاّصة اذلي ٔاوجب خالص من كّراس الرشوط  12لطلب الرشاء لفائدة املزود يف خمالفة ملقتضيات الفصل 

املتبقّية بعد هناية مدة   %10نسـبة امجليل لطلب الرشاء بعد تسلمي املعدات والاسـتالم الوقيت مع الاسـتظهار ابلفاتورة عىل ٔان تُدفع 
 الضامن والاسـتالم الهنايئ للمعدات.  

املتعلق مبرشوع صيانة وتعبيد الطرقات ببدلية الغريبة مضن برانمج    01/2019خيّص طلب العروض ابٕالجراءات املبسطة عدد    فامئاّما  
" ؤاساسا يف  أ ب.، فقد تبني من خالل التّدقيق يف العرض الفين املقدم من قبل املقاول "رشكة 2019الاستامثر البدلي التشاريك لسـنة 

التنصيص عىل السعة ٔاو امحلوةل املشرتطة بكراس الرشوط، كام مل يمت تقدمي   ك مقامئة املعدات اخملصصة للحضرية ٔانه مل يمت ابلنسـبة الةٓل ادلّ 
 

حول تعذر ادلخول ملوقع واب  584املضمنة حتت عدد  2017ٔاكتوبر  11عن رئيس النيابة اخلصوصية ابلغريبة ٕاىل مدير املرصد الوطين للصفقات العمومية يف املراسةل الصادرة  28
  للبدلية. تأالنرتنالصفقات العمومية يف نسخته املتطورة وذكل لتغيري عنوان بروتوكول 
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يف املقابل قّدم العارض نسخة من عقد  و البطاقة الرمادية املتعلقة هبا رمغ اشرتاط تقدميها مضن الواثئق املؤيدة املطلوبة املتعلقة ابملعدات. 
طلب العروض عىل رفض العرض اذلي ال يرفق قامئة املعدات   . ورمغ التنصيص مضن كراس رشوط 2017ٔافريل  19بيع مؤرخ يف 

. وجاء يف  دون مراسةل صاحب العرض من ٔاجل اسـتكامل الواثئق املبيّنة للخصائص الفنّية لالةٓل ابملؤيدات الالزمة فقد مت قبول العرض
    إالطار البرشي اخملتص اذلي يشكو نقصا فادحا. ٕاجابة البدلية ٔانّه مل يقع التفّطن ٕاىل هذا النّقص يف املؤيّدات ؤاّهنا تسعى ٕاىل توفري

مبا نسـبة معلوم التسجيل ابلنسـبة للعقود املتعلقة ابلصفقات العمومية  29من جمةل معالمي التسجيل والطابع اجلبايئ  19الفصل  وضبط
د غري ٔاّن املقاول قّدم مطلبا لالنتفاع   1.534,361ٔاي ما قميته  من مبلغ الصفقة ابعتبار لك املعالمي وأالداءات املسـتوجبة % 0,5قدره 

ُ واذلي جاء فيه "ةل من نفس اجمل مكرر 68الفصل ابلتسجيل طبقا ملقتضيات  ل الصفقات العمومية اخلاضعة للمعلوم النسـيب ابملعلوم  سجّ ت
  2016لسـنة    78عدد    من قانون املالية  69ابلفصل    هحينق ت ّمت    كام  22وينّص الفصل    . ..".من هذه اجملةل،  22أالدىن املنصوص عليه ابلفصل  

والكتاابت اخلاضعة ملعلوم تسجيل    ...دينارا عند تسجيل العقود    40ال ميكن اسـتخالص ٔاقل من  عىل ٔانّه "  2016ديسمرب    17املؤرخ يف  
وخالفا ذلكل وابلتثبت يف الوصل املسـتخرج بعنوان خالص معالمي تسجيل عقد الصفقة تبني ٔاّن مثن التسجيل   ." ٔاو تصاعدي نسـيب 

دينارا. ؤافادت البدلية بأنّه وقع ٕاعالم قابض املالية هبذا إالخالل عىل مسـتوى تسجيل هذه الصفقة  25بعنوان املعلوم أالدىن مل يتجاوز 
 .تالفيه وّرصح بأنه سـيقع 

من    10لفصل  الفا لخف  وحيد  ابجناز ٔاشغال بناء دار الشـباب ابلغريبة صفاقس قسطاملتعلّق    1/2015عدد  طلب العروض  ل  وابلنسـبة
  ٔان تسـتجيب الطلبات موضوع الصفقة ٕاىل طبيعة احلاجات املراد تسديدها ومداها حفسب العموميّة اذلي ٔاوجب  املنظم للصفقاتأالمر 

من   12وللفصل  ،احلاجات قبل ادلعوة ٕاىل املنافسة عىل حنو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقةتضبط اخلاصيات الفنية لهذه ٔان و 
مل تتوّل البدلية مبعّية بقية  واملتعلّق بتنظمي ٕاجناز البناايت املدنّية، 2017جويلية  31املؤّرخ يف  2017لسـنة  967أالمر احلكويم عدد 

ٕاىل تغيري أالمثةل الهندسـية لتفادي املشالك العقارية    30ملطلوبة وهو ما ٔاّدى يف مناسـبة ٔاوىل املتدخلني يف املرشوع ضبط احلاجيات ابدلقة ا
ٕاىل طلب ٕاضافة تمكةل الجناز مرشوع دار الشـباب ابلغريبة بقمية   31ويف مناسـبة اثنية مع ٔاحصاب أالرايض اجملاورة للمرشوع املزمع ٕاجنازه

   ذ حتت ٕارشاف إالدارة اجلهوية للتجهزي وإالساكن بصفاقس ومتابعهتا.املرشوع قد نفّ ٔا.د. ؤافادت البدلية بأّن  120

فصول جديدة    تضّمن ٕادراج   واذلي د    149.967,174بقمية    2017مارس    24يف    1  صفقة عدد الملحق  وعىل الّرمغ من ٕاعداد مرشوع  
وعرضه عىل ٔانظار اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات يف جلسـهتا املنعقدة   يوما 30مبا قدره جال التعاقدية االٓ  ومتديد ضامان لوظيفيّة املرشوع

، فٕانّه ّمت ٕارجاء النظر فيه حّىت تقدمي ما يفيد توفر الاعامتدات مع رضورة تقدمي قامئة يف أالشغال موضوع امللحق.  2017ٔافريل  6بتارخي 
اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات يف جلسـهتا املنعقدة يف نفس   رٔاي اء عىلبن 2017جوان  1عىل مرشوع امللحق ٕاّال بتارخي  املوافقة تمتّ ومل 

ؤافادت  . 2018مارس  02عامتدات اخملّصصة مللحق الّصفقة مبنظومة ٔادب ٕاّال بتارخي ومل يمت ٕادراج الاد.  119.239,974التارخي مببلغ  
قة الهنائية عىل ملحق الصفقة يف االٓجال من طرف املصاحل املركزية لوزارة  ٕاىل عدم موافاة البدلية ابملوافاملالحظ يرجع التأخري  البدليّة بأنّ 
  .الرايضة الشـباب و 

د   119.239,974من مبلغ امللحق  %3من امللحق اذلي ٔاوجب عىل املقاول تقدمي تمكةل للضامن الهنايئ مبا قميته  6وخالفا للفصل 
ّ بالبدلية لتعاقدي. ؤافادت الالزتام اد، مل يف املقاول هبذا  3.577,199ٔاي ما قميته  مل يقع التفطن لطلب ضامن هنايئ عىل مسـتوى   هأن

 
  .يتعلق إبصدار جمةل معالمي التسجيل والطابع اجلبايئ 1993ماي  17مؤرخ يف  1993لسـنة  53قانون عدد  29
ٕاىل رئيس النيابة اخلصوصية لبدلية الغريبة حول طلب البدلية تغيري أالمثةل الهندسـية لتفادي املشالك العقارية مع ٔاحصاب أالرايض   "س"من املقاول رشكة    2016جانفي    7مراسةل يف    30

  التأخري يف اجناز املرشوع. ٕاىلاجملاورة للمرشوع املزمع ٕاجنازه وهو ما سـيؤدي 
  .2016نومفرب  25رئيس النيابة اخلصوصية لبدلية الغريبة ٕاىل وايل صفاقس واىل املندوب اجلهوي للشـباب والرايضة بصفاقس يف  من ةلمراس  31
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 تاليف ذكل يف الصفقات الالحقة.  وسيمتّ   ،ملحق املرشوع

يوما من انهتاء    440ٔاي بعد ميض    2017نومفرب    16بتارخي    ٕاالّ مل تسـتأنف أالشغال    1ونظرا للتأخري يف املوافقة عىل ملحق الصفقة عدد  
. وّمت ٕاصدار ٕاذن ٕاداري من طرف إالدارة اجلهوية للتجهزي وإالساكن والهتيئة الرتابية بصفاقس عىل 2016سبمترب  1أالشغال أالصلّية يف 

  15ٕاىل  2016سبمترب  02تعترب متوقفة من ٕالعالم املقاول ٔاّن أالشغال  17/2018حتت عدد  2018فيفري  7سبيل التسوية يف اترخي 
ؤافادت البدلية ٔاّن املقاول مل يتصل مبصاحل إالدارة   .2018ماي  21بتارخي  إالذن إالداري املذكور ٕاالّ  املقاول . ومل يسـتمل2017نومفرب 

 اجلهوية للتجهزي وإالساكن بصفاقس لتسمل إالذن إالداري. 

حيث نّصت املذكرة التوضيحية   لالنهتاء الفعيل لٔالشغال املعمتدة من قبل صاحب املرشوعالوقوف عىل تناقض يف التوارخي  متّ كام 
أالشغال   انهتاءٔان اترخي لمرشوع ل حول ملف اخلمت الهنايئ  2019ماي  14بتارخي بصفاقس  إالساكناملدير اجلهوي للتجهزي و  الصادرة عن 

  2016سبمترب  2ٔاّن أالشغال انهتت يف  2018نومفرب  27لهنايئ بتارخي يف حني مت التنصيص مبحرض الاسـتالم ا 2017ديسمرب  13وافق 
ؤاّدت هذه الوضعية ٕاىل املزيد من التأخري يف اخلمت الهنايئ مللف الصفقة من قبل اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات    ؤاهنا قابةل لالسـتالم الهنايئ.

اخلمت الهنايئ ٕاىل حني ٕاعادة صياغة حمرضي الاسـتالم الوقيت والهنايئ طبقا ملا هو  رجاء النظر يف ابٕ  2019ماي  9يف  ٔابدت رٔاهيا واليت 
وّمت عىل هذا أالساس ٕاصدار حمرضي اسـتالم وقيت وهنايئ عىل سبيل   منصوص عليه بدفرت احلضرية مع ٕاعادة احتساب آجال التنفيذ.

 . 1720ديسمرب  13التسوية مت التنصيص هبا عىل ٔاّن أالشغال انهتت بتارخي 

  23ٕاّال بتارخي    2019جانفي    18صفقة من قبل اللجنة اجلهوية للصفقات اليت توصلت مبلفّه بتارخي  للاخلمت الهنايئ  يف ملف    النّظرومل يمت  
 السـتكامل الواثئق ولتقدمي بعض إاليضاحات الرضورية للبّت امللف.  32وذكل نظرا ٕالرجاء املصادقة يف عديد املناسـبات  2019ماي  

بعد التثبت وخصم املسـتحقات  من كراس الرشوط إالدارية اخلاصة املتعلق بطرق اخلالص اذلي نّص عىل ٔانّه"  27وخالفا للفصل 
.." شاب دفع ٔاقساط عىل احلساب ومتكني  اض.يوما بعد القبول بدون اعرت   45يتعدى  الواجبة قانوان يمت ٕاصدار أالمر ابلرصف يف ٔاجل ال  

  . 1 يوما لتمكةل كشف احلساب عدد 56و  2يوما ابلنسـبة لكشف احلساب عدد  12تراوح بني املقاول من مسـتحقّاته تأخري 

  حول التأخري يف اخلالص مل تتول  2016جويلية  21ماي و  5عىل الرمغ من ورود مراسالت من طرف املقاول عىل التوايل بتارخي و 
قسط عىل احلساب ٔاو  ال سـباب اليت حالت دون دفع الٔ اب من أالمر املنّظم للّصفقات العموميّة ٕاعالمه 102البدلية خالفا ٔالحاكم الفصل 

هذا التأخري يف اخلالص يرجع    ؤافادت البدلية يف هذا اخلصوص بأنّ   .مخسة عرش يوما من اترخي املعاينة   ) 15( يف ٔاجل ٔاقصاه    ه ما بقي من
  مصاحل وزارة الشـباب والرايضة خبصوص املرشوع. قبل من  الّالزمة للغرضالاعامتدات  ٕاحاةل ٕاىل تأخر

بعد  ...يرجع مبلغ احلجز بعنوان الضامن ٕاىل صاحب الصفقةواذلي ينّص عىل ٔانه "   من كراس الرشوط إالدارية اخلاصة   33خالفا للفصل  و 
"، مل يّمت ٕاصدار أالمر ابلرصف املتعلق إبرجاع  لك الزتاماته وذكل بعد انقضاء ٔاربعة ٔاشهر من اترخي القبول الهنايئوفاء صاحب الصفقة ب

ٔاي بتأخري بلغ   2018نومفرب  27يوما من اترخي القبول الهنايئ بتارخي  185ٔاي بعد ميض  2019ماي  31احلجز بعنوان الضامن ٕاّال بتارخي 
  يوما.  65

يرجع الضامن الهنايئ ٔاو ما تبقّى منه ٕاىل صاحب  من كراس الرشوط إالدارية اخلاصة اذلي ينّص عىل ٔانه " 32خالفا للفصل و 
مل يّمت ٕارجاع الّضامن   "رشط وفاء صاحب الصفقة جبميع الزتاماته وذكل ابنقضاء شهر بعد القبول الوقيت لٔالشغال بدون حتفظات ...الصفقة

  ؤافادت البدليّة بأنّه سـيقع تدارك ذكل. الهنايئ لصاحبه. 

 
  .2019ماي  41حسب املذكرة التوضيحية الصادرة عن إالدارة اجلهوية للتجهزي وإالساكن والهتيئة الرتابية بصفاقس يف  2019ماي  09و 2019ٔافريل  18و 2019جانفي  24يف  32
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  إجابة البلدية
  الرقابة على تحصيل الموارد البلدية: -

  تقييم اإلنجازات مقارنة بالتقديرات-1

 االتفاقبقايا الموارد المثقلة لدى السيد قابض المالية بالصخيرة فقد وقع  الستخالصبالنسبة -
مع سيادته على العمل على بذل المجھود الالزم لتحصيل ھذه المقابيض باتخاذ اإلجراءات 
القانونية عن طريق عدول الخزينة ومزيد التنسيق مع مصالح البلدية لحث المدينين على 

 خالص مستحقات البلدية.
 داد جداول التحصيل وتثقيلھاإع-2

بخصوص ترقيم فصول جداول تحصيل المعاليم الموظفة على العقارات واألنشطة فقد تم -
المؤرخ في  2016لسنة  04احترام العمل به تقيدا بمنشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد 

 وقد تم إنجاز اإلحصاء العشري وفقا لمتطلبات ھذا المنشور. 2016فيفري  11

المعاليم تحرص البلدية على التنسيق بين المصلحة   الستخالصخصوص اإلجراءات المتبعة  ب-
وبعض الوثائق  الفنية ومصلحة استخالص المعاليم البلدية أثناء تسليم الرخص والتراخيص

اإلدارية ولكن دون تمرير وثائق بينھم ألن البلدية غير مھيكلة وأعوان اإلدارة المتمثلين في 
يعملون مع بعضھم دون تباعد بين المصالح. وسيقع اعتماد إجراءات مھيكلة خمسة أفراد 

 حين يتوفر الزاد البشري لذلك.

بالنسبة لتحيين جداول التحصيل بالتنسيق مع المتدخلين العموميين وغيرھم نفيدكم علما أن -
 مدينة الغريبة صغيرة على مستوى المساحة الجغرافية كما أن حجم السكان ضئيل نسبيا
بالمقارنة مع المدن األخرى المجاورة وأن كل إضافة على مستوى العقارات واألنشطة 

 معروفة وبذلك لم تلتجأ البلدية إلى ھذا اإلجراء.

بخصوص مسك الجذاذات لتدوين المبالغ المستخلصة فإن ھذه العملية من مھام قابض المالية -
 ھو المكلف بمسك سندات اإلستخالص.ف  الستخالصھابالصخيرة نظرا ألن المعاليم مثقلة لديه  

 أما البلدية فھي تسعى بما أمكن لھا من تحيين استخالصات مواطنيھا.

 استخالص المعاليم على العقارات واألنشطة-3

على العقارات المبنية واألراضي الغير    بخصوص التأخير في تثقيل جداول تحصيل المعاليم-
فإن منظومة التصرف في الموارد المالية للبلديات قد تعرضت لعطب فني   2019مبنية لسنة 

وذلك ما استدعى نقل معدات اإلعالمية المضمنة بھا المنظومة   2019في أواخر شھر ديسمبر  
دار جداول التحصيل إلى المركز الوطني لإلعالمية للصيانة مما تسبب في تعطيل استص

  الخاصة بھذه المعاليم.

أفادنا السيد قابض المالية بالصخيرة أنه طالب المسؤولين بوزارة المالية بتوظيف عدل خزينة -
    المبالغ المثقلة على كاھله لفائدة بلدية الغريبة ولكن تعذر على منظوريه ذلك.  الستخالص

 الغريبة لتطوير نسب اإلستخالص.وسيقع اإللتجاء إلى التنسيق مع مصالح بلدية 
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في   أفادنا السيد قابض المالية بالصخيرة أنه سوف تعمل مصالحه على تطبيق خطايا التأخير-
 المستقبل.

ھناك مشاكل تقنية تحول دون الحصول من منظومة التصرف في موارد الميزانية على -
  كلم. 25لي البيانات المشتركة أساسھا بعد القباضة المالية عن البلدية حوا

القباضة المالية بالصخيرة غير مكلفة بالمقاربات بخصوص المعلوم على المؤسسات ومرجع -
  خالص ھذا المعلوم عند القباضة المالية بالمحرس.

عدم توفر المعرفات الجبائية بزمام المعلوم على المؤسسات يرجع إلى قلة الموارد البشرية  -
  مل مجددا إلى حلحلة الموضوع.المكلفة في ھذا الخصوص بالبلدية وسنع

  سنعمل مجددا على عدم تفاقم تراكم بقايا اإلستخالص.-

  ق العام واإلشھار ي معلوم اإلشغال الوقتي للطر-4

عدم احترام المواطن للتراتيب البلدية وعدم توفر الردع عامالن يدفعان إلى خرق واجب -
  الترخيص المسبق من طرف البلدية.

حجم المبالغ الغير مستخلصة بعنوان معاليم استغالل الرصيف يعود إلى رفض المواطن -
  اإلنصياع إلى التراتيب واإلجراءات البلدية في الشأن.

سيقع في المستقبل التطبيق الدقيق لمعلوم استغالل الرصيف والخطا يعود إلى قلة الموارد -
  البشرية المكلفة في الشأن.

  خطاء الموصوفة وتوخي الحيطة في توظيف المعلوم.سيقع تفادي مختلف األ-

  سيقع مجددا التدقيق في ھذه المعاليم واحتسابھا على أسس قويمة.-

 بالغريبة  مسيقع تحيين جدول مراقبة اإلشھار ليشمل كافة المؤسسات الخاضعة لھذا المعلو-
  ولكن بتوفر الموارد البشرية المكلفة والمختصة في ذلك.

ية اقترنت بقدرة استخالص ھذه الموارد وستسعى البلدية إلى تطوير قدراتھا تقديرات البلد-
  بتوفر الموارد البشرية الكافية لذلك.

  استلزام األسواق -5

المتعلقة بعدم مسك دفتر حسابات من طرف المستلزم تعود إلى عدم التزام ھذا  اإلخالالت -
  األخير بذلك.

اإلخالالت المتعلقة بعدم مسك مقتطعات من وصوالت من طرف المستلزم تعود إلى عدم -
  التزام ھذا األخير بذلك.

  رخص البناء ومراقبة التراتيب العمرانية-6

يعود إلى عدم استجابة المتحصلين عليھا إلى إتمام اإلجراءات طول إجراءات إسناد الرخص  -
  المستوجبة في الخصوص.
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  نفس اإلجابة بالنسبة للنقطة السابقة.-

لم يقع التثبت من مطابقة أشغال البناء للرخص باعتبار عدم توفر مصلحة الحرس البلدي -
  بالمكان المكلفة بذلك.

فات العمرانية من اختصاص مصلحة الحرس المخال ىتطبيق التراتيب والردع على مستو-
  البلدي الغائبة عن المكان.

  .2019لم تقم البلدية بقرارات تسوية في مجال التراتيب العمرانية سنة  -

ظاھرة البناء بدون رخصة مستفحلة منذ الثورة المباركة بتونس وسنعمل على التخفيف من -
  ھذه الظاھرة كلما توفرت الظروف لذلك.

  على النفقات : الرقابة -3

  تحليل النفقات:  -أ

  نفقات العنوان األول  -1

  تسعى البلدية جاھدة لتنمية مواردھا لتغطية حجم نفقات العنوان األول المتزايد.-

ترد بعض فواتير اإلستھالك للثالثية الرابعة لكل سنة مالية بعد انقضائھا مما يضطر البلدية   -
  إلى تسجيلھا في باب المتخلدات لخالصھا.

  سيقع تحسين مؤشرات التصرف مجددا.-

  سيقع مجددا إحكام تقدير حجم النفقات.-

  نفقات العنوان الثاني -2

استھالك موارد العنوان الثاني مرتبط بتوفر الظروف المالئمة إلنجاز المشاريع والعمل على -
  تكاتف اإلدارة البلدية المجلس البلدي في ذلك.

المخصصة لإلستثمار بعد المصادقة عليھا من طرف المصالح  يتم ترسيم اإلعتمادات -
  المختصة بينما تتم المصادقة على الميزانية قبل ذلك مما يفسر ترسيمھا بصفة غير متزامنة.

  الرقابة على إنجاز النفقات  -ب

 نفقات العنوان األول  -1
  أيام من تاريخ األمر بالصرف 10تاريخ الصرف يفوق  -

ة البلدية على المستوى المالي المتوفر لديھا وسنعمل مجددا على آجال الصرف تحدد بطاق-
  تفادي مخالفة مقتضيات القانون في ذلك.

  التأخير في خالص المصاريف بعنوان استھالك الماء والكھرباء والغاز  -

عدم توفر الطاقة المالية الالزمة او الرصيد المالي الكافي لخالص ھذه الفواتير يفسر التأخير -
  ص ھذه الفواتير وسنعمل مجددا على تالفي ذلك.في خال



19 
 

  عدم إرساء نظام الرقابة الداخلية يمكن من متابعة استھالك الوقود -

  سيتم مجددا القيام بنظام رقابة بخصوص استھالك المحروقات.-

  سيتم مجددا إرساء نظام رقابة على السيارات اإلدارية.-

  علياصرف منح ال تتالءم مع المھام الممارسة ف -

  .2020تّم تمكين العملة المذكورين بجدولكم من ھذه المنحة خالل سنة -

  نفقات العنوان الثاني -2
يعود إلى عدة أسباب من بينھا طبيعة المشاريع المبرمجة  2019تعطل إنجاز مشاريع سنة -

والتي تشرف على إنجازھا اإلدارة الجھوية للتجھيز بصفاقس باعتبار ضعف نسبة التأطير 
  ية مع تشابك مصالح المتدخلين العموميين في ھذه المشاريع.بالبلد

 2017المتعلق بمشروع تعبيد الطرقات ببلدية الغريبة لسنة    1/2017طلب العروض عدد    -

تم إعالم المقاول بتأخره عن تقديم الضمان غير أن ھذا المقاول قدم الضمان الحقا وسيقع -
  تالفي مثل ھذه اإلشكاليات الحقا.

  تالفي ھذه المالحظة في كراسات الشروط الخاصة بالصفقات.تم -

  في الصفقات الالحقة. 2014لسنة  1039من األمر  92تم العمل بالفصل -

  المتعلق باقتناء شاحنة مجھزة بسلم  1/2018طلب عروض عدد  -

  تقوم البلدية بتدعيم قدرات أعضاء لجنة الشراءات لتحسين مردودھم لتالفي ھذه اإلشكاليات.-

  نفس اإلجابة بالنسبة للنقطة السابقة.-

  سوف نتدارك نقص التأطير بالبلدية لعدم مخالفة قانون الصفقات العمومية مجددا.-

لم يقع التفطن إلى عدم تقديم الضمان الوقتي وذكره بكراس الشروط وطلب العروض وقد -
  وقع تالفي ذلك الحقا.

  بعد المسافة بين المزود ومقر البلدية.يعود ذلك إلى جاھزية المزود لتسليم الشاحنة و-

  ية للصفقات.دسيقع التقيد باآلجال الترتيبية للخالص عند إعداد الوثائق التعاق-

  طن 3.5و  3المتعلق باقتناء شاحنة قالبة حمولة بين  2/2019طلب عروض عدد  -

  سيقع طلب ھذه الوثيقة في قادم اإلستشارات والصفقات.-

  عدم اإلفالس في كراسات الشروط الخاصة بالصفقات.سيقع إدراج طلب شھادة -

سيقع التنصيص على طرق الخالص وآجالھا أثناء مراجعة كراس الشروط بالصفقات -
  الالحقة.
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  من األمر المنظم للصفقات العمومية مجددا. 103سيقع التقيد باآلجال الترتيبية للفصل -

ة الضمان واإلستالم النھائي سيقع مراجعة ھذا الفصل المتعلق بأقساط الخالص وقيم-
  للمعدات.

باإلجراءات المبسطة المتعلق بصيانة وتعبيد الطرقات ببلدية   01/2019طلب عروض عدد    -

  2019البلدي التشاركي لسنة  الغريبة ضمن برنامج اإلستثمار

يشكو لم يقع التفطن إلى ھذا الخلل والبلدية مدعوة إلى توفير اإلطار البشري المختص الذي -
  نقصا فادحا.

  سيقع إدراج آجال القيام بالمعاينات أثناء مراجعة كراس الشروط في الصفقات الالحقة.-

 عوقع إعالم قابض المالية بھذا اإلخالل على مستوى تسجيل ھذه الصفقة وصرح بأنه سيق-
  تالفيه مجددا.

بة صفاقس  تعلق بإنجاز أشغال بناء دار الشباب بالغري مال 2015/ 1طلب العروض عدد -
  قسط وحيد

المشروع تحت إشراف اإلدارة الجھوية للتجھيز واإلسكان بصفاقس والرسوم التطبيقية -
  لألشغال متوفرة بمصالحھا.

  تشرف على تنفيذ الصفقة ومتابعتھا اإلدارة الجھوية للتجھيز واإلسكان بصفاقس.-

بصفاقس والتي تعد الدراسات المشروع تحت إشراف اإلدارة الجھوية للتجھيز واإلسكان -
  المتعلقة بالمشروع على مستوى مصلحة البنايات المدنية.

يرجع ھذا التأخير إلى عدم موافاة البلدية بالموافقة النھائية على ملحق الصفقة في اآلجال  -
  من طرف المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة. 

حق المشروع وسيقع تالفي ذلك في لم يقع التفطن لطلب ضمان نھائي على مستوى مل-
  الصفقات الالحقة.

  للصفقة. 1لم يقع التسلم الوقتي لألشغال إلى حين ورود الموافقة على ملحق عدد-

  لم يتصل المقاول بمصالح اإلدارة الجھوية للتجھيز واإلسكان بصفاقس لتسلم اإلذن اإلداري.-

ة والتنصيص على أن األشغال تم إصدار محضري استالم وقتي ونھائي على سبيل التسوي-
تبعا لقرار اللجنة الجھوية لمراقبة الصفقات في جلستھا  2017ديسمبر  13انتھت بتاريخ 

  .2019ماي  09المنعقدة في 

ار محضري استالم وقتي ونھائي على سبيل التسوية تبعا لقرار دتم الختم النھائي بعد إص-
  .2019ماي  09نعقدة في اللجنة الجھوية لمراقبة الصفقات في جلستھا الم

      يرجع ھذا التأخير في الخالص إلى تأخر اإلعتمادات الواردة من مصالح وزارة الشباب -
  والرياضة بخصوص المشروع. 
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يرجع ھذا التأخير في الخالص إلى تأخر اإلعتمادات الواردة من مصالح وزارة الشباب -
  والرياضة بخصوص المشروع. 

  ليد عن الضمان المذكور في اآلجال المحددة وسيقع تدارك ذلك.لم يطالب المقاول برفع ا-

  2021جانفي  11الغريبة في                                                                   

 رئيـــس بلدية الغريبـــــة                                                                    


