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      فيفري  20املؤرخ في   1882لسنة  058عدد  بمقتض ى ألامر)فيما يلي البلدية( الكرم أحدثت بلدية 
نسمة وعدد املساكن بها  2332.1 هاكما يبلغ عدد سكان اهكتار  238.8 وتبلغ مساحة املنطقة البلدية 1882

 قيمته ما .182موارد البلدية لسنة  توبلغ 18233حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  183.08
ها نفقات تفيما بلغم3د بعنوان فوائض غير مستعملة من السنوات السابقة،  0أكثر من  منهام3د 18

 3 م3د 2805حوالي بعنوان نفس الفترة 

املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية  1مؤشر الاستقاللية املالية وتجاوز 
من نفقات العنوان ألاول  %.5مثلت كتلة ألاجور 3 كما %21حيث بلغ  كحّد أدنى( %28) املعيار املرجعي

 3(كحّد أقص ى %55)  2املعيار املرجعي املعتمدفي حدود بذلك  وهي

محكمة املحاسبات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية النظر في الوضعية تولت و 
املالي وصّحة البيانات املسّجلة به إحكام إعداد الحساب من  والتحقق .182املالية للبلدية لسنة 

 3املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقاتها على تعبئة املواردة البلدية من مدى قدر ومصداقيتها و 

فضال عن ألاعمال امليدانية املنجزة  .182لسنة  ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي وشملت
املستقاة املعطيات كل من استغالل اإلضافة إلى بذلك و  3لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها

فضال عن املعطيات املتحصل  املستخرجة من منظومة "أدب بلديات"تلك و  الاستبيان املوجه للبلدية من
  3عليها من مصالح وزارة املالية

م.د خلصت ألاعمال الرقابية إلى عدم  4,7وباستثناء ما يتعّلق ببقايا الاستخالص البالغة 
من شأنها أن  9102وجود إخالالت جوهرية في عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

تمّس من مصداقية البيانات املضّمنة بالحساب املالي للسنة املعنية وذلك حسب املبادئ التي تقوم 
 جماعات املحلية.عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانيات ال

تعّلقت باملوارد وبالنفقات وهي مجاالت  مالحظات الوقوف على الرقابية إلى ألاعمالأفضت و 
وصرفها  ومزيد التحكم في النفقاتالحرص من قبل البلدية لتحسين تعبئة مواردها من  اتتطلب مزيد

 3طبقا للمقتضيات القانونية

  : .182للبلدية لسنة الحساب املالي ويبرز الجدول املوالي ملخص 

                                                           
 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية( / موارد العنوان ألاول  – املناب من املال املشترك –)موارد العنوان ألاول  1
كتلة ألاجور/ نفقات العنوان ألاّول    2 
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 )بالدينار( 9102ملخص الحساب املالي لسنة 

 املوارد
   363 055 8 9102فائض امليزانية بعنوان سنة 

 الصنف الجزء العنوان
املقابيض 
 املنجزة

بقايا 
 الاستخالص 

 العنوان ألاول 

املداخيل الجبائية 
 الاعتيادية

 968 325 6 967 562 4 املعاليم على العقارات وألانشطة

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية 
 فيه

1 540 494 39 328 

 - 402 668 معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 - 680 88 املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى 

املداخيل غير الجبائية 
 الاعتيادية

 673 073 1 694 208 أمالك البلدية الاعتياديةمداخيل 

 - 748 777 2 املداخيل املالية الاعتيادية

 968 438 7 985 846 9 مجموع العنوان ألاّول 

 العنوان الثاني

 - 061 164 7 املوارد الخاصة للبلدية

 - 408 260 موارد الاقتراض

 - 866 690 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 - 335 115 8 مجموع العنوان الثاني

 968 438 7 320 962 17 املبلغ الجملي ملقابيض امليزانية

 - 790 775 11 املقابيض خارج امليزانية

  101 738 29 جملة املوارد

 النفقات

 القسم الجزء العنوان
النفقات 
املأذون 
 بصرفها

اعتمادات 
 هلكةغير مست

 العنوان ألاّول 
 نفقات التصرف

 827 124 406 323 4 التأجير العمومي 

 136 546 708 946 2 وسائل املصالح 

 349 114 200 596 التدّخل العمومي 

 - 0 نفقات التصّرف الطارئة وغير املوّزعة

 538 462 296 فوائد الدين

 801 785 776 162 8 مجموع العنوان ألاّول 

 العنوان الثاني

 079 093 8 264 660 1 نفقات التنمية

 474 1 526 442 تسديد أصل الدين

358 030 019 240 النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة  

2 070 710 802 342 2 مجموع العنوان الثاني  

01 010 020 املبلغ الجملي ملصاريف امليزانية  900 330 2  

   282 291 11 املصاريف خارج امليزانية

  734 456 7 )املصاريف املأذونة بعنوان فوائض(فائض امليزانية 

  601 253 29  جملة النفقات

    871 539 8 ميزان املقابيض واملصاريف فائض
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  الجزء ألاول: الرقابة على املوارد

استغالل إحكام من خالل  هاتقتض ي الوضعية املالية للبلدية العمل على مزيد دعم موارد 

  شملت ألاعمال الرقابية هيكلة املوارد وتعبئتها3قد و  والتقليص من بقايا الاستخالص3إلامكانات املتاحة 

  هيكلة املوارد - أ

 شمل تحليل هيكلة املوارد العنوانين ألاول والثاني3

 موارد العنوان ألاول  -0

د أ3 3038.ما جملته  .182للبلدية خالل سنة  )املداخيل الاعتيادية( ألاّول بلغت موارد العنوان 

تتكّون من املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود على التوالي 

املعاليم املوّظفة على العقارات "وتتأّتى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من  3 أد 13.08 و أ3د83088

" دي واستلزام املرافق العمومية فيهمداخيل إشغال امللك العمومي البل"% ومن 8805بنسبة  "وألانشطة

 وهو ما يبرزه الجدول املوالي: %1105بنسبة 

 (%) النسبة املبلغ )د( أصناف املداخيل الجبائية الاعتيادية
 66,5  967,079 562 4 املعاليم على العقارات وألانشطة

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق 
 22,5 493,703 540 1 العمومية فيه

معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء 
 9,7 402,074 668 خدمات

 1,3 680,000 88 املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى 

 011 542,856 860 6 املجمـــــــوع

 املعاليم% من 45تفوق هامة بنسبة  .182وتتأتى "املعاليم على العقارات وألانشطة" في سنة 

 ويبرز الجدول املوالي مختلف مكّونات هذه املعاليم و نسبها :3 املوظفة على ألانشطة

 (%) النسبة  املقابيض املنجزة)د( املعاليم على العقارات وألانشطة
 22.9   017.195 044 1 املعلوم على العقارات املبنية

 31.3   084.449 431 1 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

معاليم أخرى )باعتبار املبالغ املتأتية من املعلوم على 
 45.8   865.435 087 2 املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية(

 100 967.079 562 4 املجمـــــــوع
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 وتمّثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهّم 

% من جملة 0.أي ما يمّثل  .182د في سنة أ3 ..232ما قيمته  مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تّم تحصيل

3 أّما املداخيل املتأتية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على املعاليم على العقارات وألانشطة

  العقارات وألانشطة3املعاليم على % من  5301 هي تمثلو ألاراض ي غير املبنية 

د تتوّزع بين أ3 1.439بعنوان املعاليم املوّظفة على العقارات ما جملته  2019وبلغت تثقيالت سنة 

 د3  أ3  371  د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بمبلغأ3 1.068  املعلوم على العقارات املبنية في حدود 

، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 1820موّفى أ3د في  23.81 وباعتبار بقايا الاستخالص البالغة

سوى  منها لم يتّم استخالص .182في سنة   أ3د 03082بعنوان املعاليم املوّظفة على العقارات إلى ما قدره 

  3بالنسبة للمعاليم على العقارات املبنية  %.2ز ولم تتجاو  %10  في حدودد أي بنسبة  أ3 13325

فهي  دأ3 13.08ما قيمته  .182في سنة  والبالغةوفيما يتعّلق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية 

د( املتأّتية أ3 13220( و"املداخيل املالية الاعتيادية" )أ3د .18تتوّزع بين "مداخيل أمالك البلدّية الاعتيادّية" )

 د3أ3 13851من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية في حدود أساسا 

 موارد العنوان الثاني -9

املوارد أساسا على  املداخيل غير الاعتيادية وموارد الاقتراض()الثاني مل موارد العنوان تتش

وتتأتى املوارد 3 دأ3 8.2و د  أ3 23283في حدود تباعا  املحالةالاعتمادات من واملوارد املتأتية  خاصة للبلديةال

تباعا من املنح املسندة من صندوق القروض ومساعدة  د أ3 53125ود  أ3 .23.3الخاصة للبلدية في حدود 

لسنوات االفوائض غير املستعملة خالل من  املتأتيةاملبالغ  ومن .182الجماعات املحلية بعنوان سنة 

  الفارطة3 

من التقديرات  %03و   %2. التوالي ألاول والثاني علىوتمثل املوارد املحّققة بخصوص العنوانين 

 النهائية املرسمة بامليزانية3 ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك :

 نسبة إلانجاز )%( إلانجازات )د( التقديرات )د( البيان
 24 984,730 846 9 000,000 119 10 مجموع موارد العنوان ألاول 

 012 967,079 562 4 3208888 املعاليم على العقارات وألانشطة

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 
 واستلزام املرافق العمومية فيه 

2808888 1 540 493,703 29 
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 نسبة إلانجاز )%( إلانجازات )د( التقديرات )د( البيان
معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم 

 مقابل إسداء خدمات
874 000,000 668 402,074 46 

 77 680,000 88 000,000 200 املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى 

 40 693,472 208 000,000 293 مداخيل أمالك البلدّية الاعتيادّية

 26 748,402 777 2 000,000 892 2 املداخيل املالية الاعتيادية

 27 335,019 115 8 835,019 717 9 مجموع موارد العنوان الثاني 

 011 060,823 164 7 060,823 164 7 املوارد الخاّصة للبلدّية

 07 407,893 260 907,893 862 1 موارد الاقتراض

 011 866,303 690 866,303 690 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 املواردتعبئة  - ب

 املهنيةذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املعلوم على املؤسسات  .0

 ذاتي مورد املهنّية أهّم املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو يعتبر 

في سنة  د أ3 23238مصالح وزارة املالية ما قيمته طرف من املحّولة بلغت املوارد بالنسبة إلى البلدية حيث 

من جملة موارد العنوان  %20و  من جملة املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية %15يفوق أي ما  .182

 أ3د3 13851دية بقيمة تناهز لالدعم السنوي املحال للب ألاّول وهو ثاني أهّم مورد بعد املناب من

من مجّلة الجباية املحلّية يحتسب املعلوم على أساس رقم املعامالت أو  0.و  2.وطبقا للفصلين 

داءات واملعاليم الجبائية على أن ال تقّل عن الضريبة على ألارباح املستوجبة ويتّم تسديدها عند خالص ألا 

على أساس املساحة وصنف العقار املستغّل تطالب مصالح البلدّية باحتسابه ومقاربته حّد أدنى يحتسب 

بما تّم خالصه للقباضات املالية ثّم تعّد على ضوئه جدوال لتحصيل الفارق وتثقله بالقباضات املعنّية 

 بعة أفض ى ملالحظة عّدة نقائص في املجال3في إلاجراءات املتّ  تدقيقالستخالصه3 غير أن ال

جدول تحصيل الفارق  مصالح البلدية ال تقوم باملقاربات الضرورية وإعدادلوحظ أن  من ذلك 

 ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ املستخلص بين الحّد 

دون البلدية  ملحاسبوتحيلها  املستوجب في الغرض حيث تكتفي بإعداد جدول القيمة الدنيا للمعلوم

ح التثبت في شمولية الشركات وألاشخاص الطبيعيين املصرّ  على غرارالقيام بالعنايات الضرورية 

والتثبت من تحصيل املبالغ الدنيا طبقا للقانون الجاري به العمل  على املؤسساتبخالصهم للمعلوم 

لحد ألادنى للمعلوم ل املبلغ الجملي كما يكتفي املركز املحاسبي بمقاربة  وإعداد جداول تحصيل الفارق3
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في أغلب والتي تتجاوز قيمتها  في الغرض املحالة من طرف مصالح وزارة املاليةاملبالغ و على املؤسسات 

 املؤسسات الكبرى3 عدد منام معامالت القيمة الدنيا نظرا الرتفاع أرق الحاالت

ومسك قائمة محّينة ر توفّ  يتطلبمن جهة أخرى، ورغم أن حسن املتابعة من طرف البلدية 

بيانات النظر في قاعدة فقد أسفر ومتكاملة لألشخاص املعنويين والطبيعيين الناشطين في املنطقة ، 

ر أرقام بطاقات التعريف الوطنية عدم توفّ عن  .182في موفى سنة  اناشط ..13التي تضّم البلدية 

من مجموع املعنّيين   %.8أي ما يعادل  اناشط  2508فات الجبائية  لألشخاص الطبيعيين لحوالي واملعرّ 

املالية  ةفات الوحيدة املعتمدة لدى مصالح وزار فات ذات أهمّية قصوى وهي املعرّ هذه املعرّ  أّن  من غمرّ بال

  دين غير مستخلص3 ّي لة في إجراءات  املتابعة القانونية ل املتدّخ  والجهات ألاخرى 

املعاليم املذكورة من مصالح وزارة املالية بالتنسيق مع وأفض ى استخراج قائمة تفصيلية من 

مصالح البلدية والفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات إلى الوقوف على عّدة نقائص حالت دون استخالص 

 موارد مستحقة لفائدة البلدية3

 2882من طرف مصالح وزارة املالية أنها لم تشمل سوى  املحّولةالنظر في املعاليم  أبرز حيث 

حين أن عدد الناشطين بجدول تحصيل الحّد ألادنى في الغرض املعّد من طرف البلدية بلغ  ناشطا في

دون متابعة من طرف املصالح  املعاليم املستوجبةبخالص  وامو يقلم  اناشط 0.0ما يعني أن  ..13

 مبنا 1538الجدول يتضمن علما بأن 3 موارد هامة على البلدية فّوتن ما قد يكو املختصة بالبلدية وهو 

 3بعض املؤسسات وألاشخاص الطبيعيين يملكون أكثر من عقاربإعتبار أن 

لبلدية إلى ااملالية لم تحل  وزارةأن مصالح ثال بّين النظر في شركات إلاتصاالت سبيل امل فعلى

وهو ما الثالث الناشطة وطنّيا  الشركاتفي حين يتضمن جدول تحصيل الحد ألادنى  سوى معاليم شركتين

أ3د سنة  12قد يكون حرم البلدية من مداخيل هامة حيث تجاوزت معاليم إحدى الشركات ما قيمته 

182.3 

تحويل معاليم تخص بنك  وفي نفس إلاطار بّين النظر في املعاليم ذات العالقة بالبنوك أنه لم يتّم 

 3املذكور  بنكمن البلدية وجود مقّر لل من طرف مصالح وزراة املالية في حين تضمن جدول التحصيل املعّد 

علما بأنها أ3د  28عاليم ذات العالقة بالبنوك حيث يفوق معدلها امل أهمّية إلىتجدر إلاشارة الصدد  هذاوفي 

 حّولت3 كما لوحظ في نفس إلاطار أن مصالح وزارة املالية أ3د 58أكثر من  كو بنحد البلغت بالنسبة ل 
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ه املؤّسسة تضمن جدول تحصيل البلدية هذفي حين لم ي أ3د 28بقيمة فاقت آخر  بنكمعاليم تخص 

 3البنكّية

بّين النظر في عدد من الشركات ذات املساحات الكبرى والتي يتجاوز املعلوم  وعلى صعيد آخر،

منها غير متوفر بقاعدة معطيات املعاليم املحالة من طرف  اعدد د أّن 2888املستوجب ألادنى لها أكثر من 

 :  مصالح وزارة املالية3 من ذلك نورد ألامثلة التالية

 املعّرف بقاعدة 
 معطيات البلدية 

 النشاط العنوان الجبائي فاملعرّ 
املعلوم ألادنى 

 )د( املستوجب
071035000001 1378475J  421 2 إدارة الخدمات الخارجية حدائق قرطاج -شارع  يوغرطة 

071081000091 1225470G 480 1 تلميع املعادن شارع خالد ابن الوليد 

 035 4 البلور  تصليح و تركيب شارع خالد بن الوليد  غير متوفر 0710830000101

 345 1 مصنع قوارب شارع خالد بن الوليد   غير متوفر 0710830000611

 076 1 قاعة ريــاضة عين زغوان الشمالية AFH   غير متوفر 072082000002

 345 1 بيع تجهيزات منزلية GP 9-Km 11   غير متوفر 073110000002

 614 1 صحية بالتفصيلبيع مواد  GP 9-Km 11   غير متوفر 073110000006

 211 1 عقار لبيع املوبيليا GP 9-Km 11   غير متوفر 0731100000151

 018 2 مصنع قوارب GP 9-Km 11   غير متوفر 0731100000171

 614 1 فضاء للعرض GP 9-Km 11   غير متوفر 073110000041

 614 1 عقار لبيع املوبيليا GP 9-Km 11   غير متوفر 073110000101

073110000291 1139486G GP 9-Km 11 977 1 قاعة عرض 

073192000001 15567114N 018 2 قاعة ريــاضة إقامة البحر ألابيض املتوسط 

مقاربة املعاليم الدنيا املستوجبة بما تم إحالته من طرف مصالح وزارة أسفرت ،  ومن جهة أخرى 

، ناشطا ..2والبالغين قاعدتي املعطيات صفة صحيحة في فاتهم باملالية في الغرض ، وذلك ملن توفرت معرّ 

  %52أي بنسبة  اناشط 80 لصالح البلدية بخصوص أ3د 53بقيمة  الوقوف على مبالغ مستحقة على

من مصالح البلدية أو من  تثقيلها أو املطالبة بها سواءدون ذلك و ،  أ3د منها بخمس شركات 30تعّلقت 

 ألامثلة التالية :على سبيل الذكر ا يلي وفي م 3املركز املحاسبي املعني

 املعّرف بقاعدة 
 معطيات البلدية

املعّرف 
 الجبائي

 النشاط
املعلوم ألادنى 

 )د( املستوجب
 السنوي املعلوم 

 )د( املدفوع 
املبلغ املستحق 
 )د( الواجب تثقيله

073110000012 0001336C 596,550 36 801,190 2 397,740 39 شركة 

073110000027 1211094E 
تجارة ألاثاث والتأثيث والتجهيزات 

 املنزلية بالتفصيل
4 769,370 90,000 4 679,370 

040242013002 0861132B 667,739 2 367,261 1 035,000 4 مصنع مالبس جاهزة 

071011007001 0933033Y 047,169 2 523,411 38 570,580 40 معهد خاص 
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 املعّرف بقاعدة 
 معطيات البلدية

املعّرف 
 الجبائي

 النشاط
املعلوم ألادنى 

 )د( املستوجب
 السنوي املعلوم 

 )د( املدفوع 
املبلغ املستحق 
 )د( الواجب تثقيله

 955,009 1 394,991 38 350,000 40 قاعة عرض  غير متوّفر 050450097001

060512087001 1113086G 373,995 406,105 780,100 تصليح السيارات 

073110000260 0823636J 367,980 283,000 650,980 بيع أحذية 

072050032060 1259149J 317,650 180,000 497,650 مغازة عامة 

هذه الوضعّية من حسن متابعة موارد البلدية والتأكد من تحصيل املبالغ املستوجبة في  تمّكنوال 

لغ هاّمة يتّم توزيعها بين البلديات حسب امطالبة بأداء مب الكبرى  الشركاتبعض الغرض خاصة أن 

أ3د  132 على غرار مبلغ بقيمة  من أخطاء  قد ال تخلووالتي املصّرح بها مساحات املقرات بكّل دائرة بلدية 

جتماعي ال يتواجد الا  هاأن مقرّ من رغم بال تأمينتحويل كامل معاليم شركة ل تبعاالبلدية منها  استفادت

 بالدائرة البلدية3

مزيد وإلى  هاواستخالصجراءات الضرورية لتثقيل املبالغ سابقة الذكر تخاذ الا اوتدعى البلدية إلى 

والتواصل مع القباضة ومصالح وزارة املالية املعنّية على مسك قاعدة معطيات شاملة وصحيحة الحرص 

شأنه أن قصد القيام باملقاربات الضرورية وتحديد واستخالص املعاليم املستوجبة في الغرض بما من 

 3موارد البلدية املستوجبةمن حسن املتابعة واملقاربة وتدعيم  يمّكن

 ات املبنيةاملعلوم على العقار  .9

عدد فيما بلغ  اعقار   153830الكرم العقارات املبنية حسب قاعدة معطيات بلدية بلغ عدد 

3 وارتفعت املعاليم على العقارات 1823 حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  183.08املساكن بها 

أي  م3د   2 ستخالص منها سوى ام3د لم يتّم 505أكثر منإلى   .182 املبنّية املستوجبة للخالص في موفى سنة

 3  %.2بنسبة لم تتجاوز 

خامسا من مجلة املحاسبة العمومية الذي  10للفصل  خالفاو الاستخالص  ةورغم ضعف نسب
 إعالماثالثين يوما لتسوية وضعيته تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه  على أّن املدين ينتفع بأجل ينّص 

التتبع  تفعيل إجراءاتيتضّمن دعوته لخالص مبلغ الّدين املطلوب منه ليتولى املحاسب العمومي إثر ذلك 
دون أن يتوفر  إلاعالماتكتفاء بالقيام بعدد من الالوحظ فقد  عبر تبليغ السند التنفيذي للمدين ةالجبري

مواصلة دون الذين تّم تبليغهم و داء لدى املركز املحاسبي إحصائيات دقيقة حول نسبة املطالبين بال 
  3عالتتبّ  إجراءات
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وأبرز النظر في إجراءات مسك قاعدة معطيات في الغرض واحتساب وتثقيل واستخالص املبالغ 
 املستحقة إلى الوقوف على عّدة نقائص3

 ال تتجاوز معاليمها البلدية اعقار  82. التحصيل وجود جداول النظر في لوحظ من خالل  من ذلك
 وتطرح هذه املعاليم تساؤالتد3  5 حالة ال تتجاوز  18منها( 1م18) مساحة العقار النظرّية ال تتجاوز  د  28

وقد تكون ناتجة عن أخطاء في إدراج املساحات وألاثمان املرجعية املعتمدة في  مصداقيتهابخصوص مدى 
 : ألامثلة التالية ومن ذلك نورد 3 الغرض

املعّرف بقاعدة  معطيات 
 البلدية

 مساحة العقار باملنظومة )باملليم( ألاداء البلدي الــعـنــوان

 1م 58 1.555 نهج باجة 2 050315007002

 1م 28 2.592 نهج عمر املختار .. 050349039002

 1م 21 3.888 إقامة الحدائق تقسيم القبي عين زغوان 073133000103

 1م 12 6.804 إقامة سليمة تقسيم الوفاق عين زغوان 1 073143002025

 1م 222 5.443 طينةإقامة  073241000012

عبر املعاينة بالعقارات املعنّية التصاريح املودعة املتعّلقة  من صّحةالتحّقق إلى البلدية  وتدعى
 مجلة الجباية املحلية3عمال بمقتضيات امليدانية 

دت نسبة املعلوم على العقارات حلية حّد من مجلة الجباية امل 5طبقا للفصل من جهة أخرى و 
طة، قنوات دة، أرصفة مبلّ ، تنوير عمومي، طرقات معبّ )تنظيفاملبنية على أساس مستوى الخدمات 

 % 28)خدمة أو خدمتين( و   %0وات تصريف ألامطار( على أن تتراوح بين نتصريف املياه املستعملة وق
بالنسبة للعقارات املنتفعة بخدمات أخرى %  23) أكثر من أربع خدمات( و %21)ثالث أو أربع خدمات ( و 

 غير املذكورة آنفا3

بنفس ألانهج وذلك قاعدة البيانات أنه تّم اعتماد نسب مختلفة لوحظ من خالل تحليل و 
أنه ال تتوفر في  مرغفضال عن تطبيق النسبة القصوى في ثالث حاالت  283نهجا من جملة  133بخصوص 

إلى تطبيق نسب مرتفعة للبعض ونسب أقّل من عّية ضأّدت هذه الو و 3 "خدمات أخرى" الكرمبلدية 
 3املستوجب للبعض آلاخر وهو ما يمّس من مصداقية البيانات املتوّفرة وكذلك من مبدأ العدالة الجبائية

يكفل الحرص على تطبيق النسب الصحيحة على أصحاب العقارات بما  إلى البلدّية وتدعى
منظومة التصرف  تركيزها من موارد إضافية3 ومن شأن يمّكن ما من شأنه أنو  املساواة بين املطالبين بالداء

تحديد وتحيين النسب آلّيا من خالل قاعدة معطيات تتضمن جميع ألانهج والشوارع  و  امليزانية في موارد
 أن يقّلل من نسبة الخطأ املحتملة3، مات املتوفرة بهاوالخد
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 املبنّيةألاراض ي غير  -3

3 وارتفعت املعاليم  اعقار 23851بلدية الكرم بلغ عدد ألاراض ي غير املبنية حسب قاعدة معطيات 
أي بنسبة م3د   203منها  إستخالص تّم م3د  .0.نحو إلى   .182املعنّية املستوجبة للخالص في موفى سنة 

33%  3 

لشركات لعدد محدود من اوتبّين أن نسبة هاّمة من املستحقات غير املستخلصة تعود 
داء مطالب بال  25حيث فاقت ديون البلدية تجاه  هاسهل متابعتها واستخالصيو ألاشخاص الطبيعيين و 

مجلة مجّلة  تتيحهيتّم اتخاذ إلاجراءات الضرورية مثلما 3 وبالّرغم من ذلك لم أ3د 588 من أكثر .182سنة 
 املوراد بصفة ملحوظة3  يةمتنوبما يمكن من  املحاسبة العمومية

رتفاع قيمة العقار بالدائرة البلدية وإعتماد مصالح البلدية على ألاثمان اورغم  ومن جهة أخرى،
وذلك بموجب   كحّد أدنى 1 د للم 588د و  188يتراوح بين الحقيقية وفي أقص ى الحاالت على ثمن مرجعي 

وجود عدد من  عن فقد أفض ى فحص قاعدة بيانات ألاراض ي غير املبنية ، .3188قرار صادر سنة 
 عقارا 58حوالي العقارات التي تّم توظيف معاليم ال تعكس قيمتها الحقيقية، فمن ذلك  تراوحت معاليم 

 وهو ما يؤشر لخطاء تسربت عند تسجيل املساحة أو  القيمة التجارية أوالثمن املرجعي  د8.د و  .بين 
 ألامثلة التالية : على غرارذلك و 

املعّرف بقاعدة  
 معطيات البلدية

    عنوان القطعة
  املبلــــــغ املوجب

)د( دفعه  

مساحة ألارض غير 
(²م) املبنّية  

  38 4 تقسيم عبير 12 072070027000

  22 10 أرض الفردوس 22 071070011000

  .2. 12 تقسيم جميلة الاحمر 173106000050

  321 13 تقسيم جميلة الاحمر 173106000040

  3.0 16 تقسيم البحري  .8 173117063000

  553 18 تقسيم جميلة الاحمر 173106000140

  38 24 نهج السعادة 38 050325040000

  155 24 عبيرتقسيم  38 072070046000

  88. 29 نهج الطاهر بن عاشور  21 050307012000

  30 29 زنقة الفجر 060545000590

ض ي غير املبنية ادعي هذه الوضعية من البلدية الحرص على إعتماد القيمة الحقيقية لألر توتس
 وإتخاذ كافة إلاجراءات الستخالص املعاليم املستوجبة في الغرض3

                                                           
3
 188.3أوت  5الصادر تبعا ملداوالت املجلس البلدي بتاريخ  
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 املرّقمة وغير املرّقمةإلاشهار بالطرقات  -7

 1820ماي  .املؤرخ في  1820لسنة  .1من القانون ألاساس ي عدد  238تّمت بمقتض ى الفصل 
( إحالة محصول معاليم تركيز واستغالل عالمات إلاشهار 20واملتعّلق بمجلة الجماعات املحلية )املّطة 

تّم ضبط إلاجراءات الانتقالية املتعلقة بكامل الطرقات املرّقمة الراجعة لخزينة الدولة إلى البلديات3 و 
بتسوية وضعية التراخيص السارية املفعول املسندة من قبل املصالح الجهوية بوزارة التجهيز وإلاسكان 
والتهيئة الترابية وكذلك إلاجراءات الخاصة باالستغالالت الجديدة باملنشور املشترك بين وزير الشؤون 

 182.3سبتمبر  83الّصادر بتاريخ  .2وإلاسكان والتهيئة الترابية عدد  املحّلية والبيئة ووزير التجهيز

بالتصّرف في التراخيص املسندة من قبل املصالح وتّم الوقوف على جملة من إلاخالالت تعّلقت 
وكذلك بإجراءات تتّبع الديون  املختصة بوزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية وفي الاستغالالت الجديدة

 الصلة3 ذات

 سحب وإزالة العالمات إلاشهارية 

آنف الذكر على أن تبقى التراخيص املسندة من قبل املصالح املختصة  .2نّص املنشور عدد 
سارية املفعول إلى حين انتهاء مّدة  .182بوزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية قبل غّرة جانفي 

بين الجهة املنتفعة بالترخيص ساري املفعول والبلدية في حدود صلوحيتها وعلى أن تبرم اتفاقية في الغرض 
املّدة املتبقية من سريان الترخيص وتحال املعاليم املستوجبة بعنوان الفترة املتبقية من قبل املطالب 

ويستثنى منها املبالغ التي تّم تحويلها فعليا  .182باملعلوم لفائدة البلدية بمفعول يبتدئ من غّرة جانفي 
  زينة الدولة3لخ

غير أّن البلدية لم تتوّل إبرام أّي اتفاقية مع الشركات املنتفعة بالترخيص تنقل من خاللها 
الالتزامات املحمولة على كاهل املصالح املختصة بوزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية لصالح البلدية 

بها3 وإزاء هذه الوضعية توّلت البلدية تثقيل وتمّكنها من تثقيل واستخالص ومتابعة املعاليم املتعّلقة 
وذلك دون   1825و 1823الديون باالعتماد على التراخيص السارية املفعول والتي يعود بعضها إلى سنتي 

 لبداية احتساب املعاليم املستوجبة3 .182تجديدها ودون توفير ما يفيد اعتمادها على تاريخ غرة جانفي 

لى ضافة إلى ديون الاستغالالت الجديدة وديون الّطرقات غير املرقمة إباإل  وبلغت الديون املذكورة
 3د 238053388٫.08حسب املعطيات املقّدمة من البلدية  1818حدود موفى 
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 .38 من ذلك انطلقت بداية من 4ولوحظ أن البلدية لم تعتمد إجراءات موّحدة تجاه املدينين 
 من خالل 5د195,833 38 ديونها  ةلغابال إحدى الشركاتتجاه اتخاذ أقص ى العقوبات  في .182ديسمبر 

 إصدار قرارات سحب وإزالة3

من خالل حّث  ها في الغرضولم يتبّين ما يفيد سعي البلدية إلى متابعة استخالص مستحقات
على الخالص والتنبيه عليها بالطرق القانونية بالتنسيق مع محاسب الجماعة املحلية وحّثه املعنّية الشركة 

لفصل وطبقا لعلى إجراء تتبعات استخالص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل 
  آنف الذكر3 1820لسنة  .1من القانون ألاساس ي عدد  .25

 21عدد )جديد( من القانون 28طبقا للفصل  رئيس البلدّية  علىه كان أنّ إلى كما تجدر إلاشارة 
علق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية واملت .188مارس  1ؤرخ في امل .188لسنة 

بغرض  البلديةاستدعاء املخالف للحضور بمقر ، 6وبالمالك العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص
سالة مضمونة وذلك عبر ر  7بناء على محاضر محّررة في الغرض ملخالفة املنسوبة إليهبشأن ا هسماع

علما بأن قرارات الترخيص املتعلقة بتركيز واستغالل العالمات لمؤسسة القائمة باإلشهار3 لالوصول 
  3 8إلاشهارية تستوجب الخالص املسبق طبقا للمقتضيات الصادرة في الغرض

إلاجراءات الضرورية املتعّلقة بعدم خالص املعاليم  1818وعلى خالف ذلك لم تتخذ إلى موفى 
 د3  48.750و  د 45.309,200شركات تراوحت ديونها بين  3املستوجبة تجاه 

 3املتعّلقة بالشركة املعنيةويبرز الجدول التالي تفصيال في قرارات السحب وإلازالة 

 فترة الاستغالل املوضوع
املبالغ 

 املستوجبة
 )د(

املبالغ 
 )د(  املستخلصة

 )د( الدين
تاريخ إصدار قرار 
 السحب وإلازالة

تاريخ تبليغ 
 القرار

 املسندة من قبل التراخيص
املصالح املختصة بوزارة التجهيز 

 وإلاسكان والتهيئة الترابية

 .82/82/182 من
 21/1818/.8 إلى

 )الفترة املفترضة(
19 895,833 

البلدية رفضت 
 استخالص مبلغ

19 895,833 
بتاريخ 

182./21/28 

19 895,833 8./21/182. 
2./8./1818 

 املسندة من قبل التراخيص
 البلدية

 .81/85/182 من
 82/85/1818 إلى

888 .8 
.88 20  (25 
 (1818 ماي

.88 20 28/8./1818 

                                                           
 د3 222.312,500د و  39.066,670شركة تراوحت ديونها بين  .2توجد   4

  م الاستغالالت الجديدة3خّصت هذه الديون معاليم التراخيص سارية املفعول املسندة من قبل املصالح املختصة بوزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية ومعالي  5

6
 18223سبتمبر  5املؤرخ في  1822لسنة  03مثلما تّم تنقيحه باملرسوم عدد  

7
آنف الذكر يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية، ألاعوان آلاتي ذكرهم كل في ما  .188لسنة  21من القانون عدد  .طبقا للفصل   

أعوان الشرطة والحرس الوطنيين املكلفون بتنفيذ  -1إلاجراأت الجزائية، من مجلة  28من الفصل  3و .مأمورو الضابطة العدلية املنصوص عليهم بالعددين  -2يخصه : 

 أعوان املجالس الجهوية املحلفون واملؤهلون للغرض3  -3أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين "أ" و "ب"،   -.قرارات رؤساء الجماعات املحلية، 
8

واملتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في إلاشهار بامللك العمومي للطرقات وبالمالك  1828فيفري   25املؤرخ في  1828لسنة  182من ألامر عدد  3.و 8.الفصول   
 العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص وذلك مثلما تّم تنقيحه بالوامر الالّحقة3
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حين أصدرت املحكمة إلادارية في  1818جوان  28تّمت إزالة آخر عالمة إشهارية بتاريخ هذا وقد 
قرارين يقضيان بتوقيف تنفيذ قراري سحب الترخيص وإزالة العالمات إلاشهارية  1818جويلية  .2بتاريخ 
علما وأن  د223.8808883بلغت كلفة تنفيذ قرارات إلازالة ما قيمته وقد 3 15/1818و  18/1818عددي 

القرارات الفردية الصادرة  أّن على نّص  آنف الذكر 1820لسنة  .1من القانون ألاساس ي عدد  122لفصل ا
عن السلط البلدية تصبح سارية املفعول منذ تبليغها للمعنيين بالمر أو علمهم بها مع ألاخذ بعين الاعتبار 

  3الحق في الطعن أمام القضاء ملن له مصلحة

ي نّص على أنه ال من مجلة املحاسبة العمومية الذ 15على صعيد آخر، وخالفا ملقتضيات الفصل 
يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو ملؤسسة عمومية أو ملجموعة عمومية محلية إال بمقتض ى 

خالص الّدين املتعلق بالتراخيص املسندة من قبل املصالح  .28/21/182قانون، رفضت البلدية بتاريخ 
د3 وبّررت ذلك بأّن قرار سحب  895,833 19املختصة بوزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية والبالغ 

وال يمكن الرجوع فيه3 وحرم التصرف على هذا القبيل   .21/182/.8الترخيص وإلازالة صدر بتاريخ 
من اختصاص باعتباره ال يمكن للبلدية رفض استخالص الديون فضال عن أنه  .البلدية من موارد إضافية

تجدر إلاشارة إلى أن إصدار القرار املذكور ال يتنافى واستخالص الّدين، علما بأن و  املحاسب البلدي3
 الستخالصه3  1818البلدية الزالت تسعى إلى حدود موفى 

 إسناد الاستغالالت الجديدة 

في إلاشهار بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية على  9نّصت التراتيب الجاري بها العمل
وتجميعها إلى حّصة واحدة أو تتولى البلدية تحديد املواقع وضبط املساحات املخصصة لإلشهار أن 

باعتماد صيغة طلب العروض وفقا للشروط والصيغ املنظمة للصفقات توزيعها إلى حصص ومنحها 
3  غير يحرية املشاركة والشفافية والنزاهة واملساواة أمام الطلب العمومأن يضمن العمومية بما من شأنه 

 8الفترة املمتّدة بين  خاللقامت القيام باالجراءات الضرورية في الغرض و أّنه لوحظ أن البلدية لم تسع إلى 
قرارا ترّخص بموجبها لفائدة عدد من الشركات بتركيز  58بإصدار  1818وموفى سنة  .182سبتمبر 

 3 عن طريق التفاوض املباشرعالمات إشهارية على مستوى الطرقات املرّقمة وغير املرّقمة وذلك 

 

 

                                                           
9
علق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية وبالمالك العقارية واملت .188مارس  1ؤرخ في امل .188لسنة  21عدد جديد من القانون  1الفصل   

مي للطرقات إلاشهار بامللك العمو واملتعّلق بضبط شروط واجراءات الترخيص في  1828فيفري  25املؤرخ في  1828لسنة  182وألامر عدد  املجاورة له التابعة لألشخاص
لسنة  380وألامر عدد  1828فيفري  25املؤّرخ في  1828لسنة  221، كما تّم تنقيحه بالمر عدد التابع للجماعات املحلية وبالمالك العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص

سبتمبر  83الّصادر بتاريخ  .2التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية عدد  املنشور املشترك بين وزير الشؤون املحّلية والبيئة ووزير وكذلك 1821ماي  22املؤّرخ في  1821
182.3 
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 "  GRB " منظومة التصرف في موارد امليزانية تطبيقة -0

)منظومة التصرف في موارد امليزانية( تهدف للتصرف  GRBر لدى وزارة املالية منظومة تتوفّ 
املحاسبي املركز ستخالصات في الغرض مع تمكين كّل من البلدية و داءات البلدية ومتابعة الا في ألا دمج املن

فضال عن التوفر السلس للمعلومة املالية  املتعلقة باملواردمن التبادل الحيني وآلالي للمعطيات  الخاص بها
 في الغرض3 

من الكفيلة بتمكينها إلاجراءات الضرورية وإتمام كافة اتخاذ من  تمّكنتلم  تبّين أن بلدية الكرمو 
متابعة الاستخالصات والقيام بإجراءات  حيث مازالت" استغالل منظومة "التصرف في موارد امليزانية

تحديد مبالغ البقايا لالستخالص املتعلقة بكل فصل  يسمحمّما ال تطبيقة خاصة عن طريق تتم تتبعها 
رغم أهمية وحجم العمليات ، وذلك بع استخالص املعاليممن نجاعة إجراءات تتّ ويحّد بصفة حينية 

 3جزة في الغرضناملاملالية 

من تركيز واستغالل  يمّكنتخاذ إلاجراءات الضرورية بما فإّن املصالح املختّصة مطالبة با لذا
املنظومة املعنّية ويساهم في تحسين التصرف في املوارد والنهوض بنسب الاستخالص وتوحيد إجراءات 

 ّيدة3العمل وضمان مطابقتها للتشاريع الجاري بها العمل وتوفير إلاحصائيات بسالسة وفي آجال ج

 ألامالكالجزء الثاني : الرقابة على 

مالك البلدية من الوقوف على مالحظات تعّلقت ألا التصرف في بعض جوانب مّكن النظر في 
 ا وبجرد ممتلكاتها3واستخالصهالعقارات املسّوغة  ضبط معاليم كراءبأساسا 

 الكراء معاليم -0

قائمة متابعة الكراءات وفقا ل  .182ديسمبر  2.بلغت ديون الكراءات التجارية للبلدية بتاريخ 
د، في حين بلغت بقايا الاستخالص بعنوان مداخيل كراء العقارات املعّدة لنشاط  527.407,939التجارية 
  3د 2385.312500.8لحساب املالي وفقا لتجاري 

في الغرض والتأخر في سداد مستحقاتها حيث بلغ معدل  ةيّ دارتفاع حجم مستحقات البلرغم و 
لستة بالنسبة شهر غير مستخلص  288أكثر من ارتفع إلى شهرا و  .. ةأشهر التسويغ غير املستخلص

املركز املحاسبي أ3د بالنسبة لخمس متسّوغين فقط، فإن  58.فاقت علما بأّن هذه الديون  متسّوغين 
خالفا ملقتضيات املعنيين وذلك جراءات التتبع الجبرية تجاه املتسوغين إلا  لم يبادر باتخاذالخاص بالبلدية 

مصالح البلدية باتخاذ لم تبادر كما   من مجلة املحاسبة العمومية3 8.خامسا و 10و 18الفصول 
 سّو.3سترجاع العقار املافسخ العقد و جراءات الردعّية املتاحة لها على غرار الا 
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 املتعلق بتنظيم 2.22لسنة  2.القانون عدد  من 15الفصل  لحكام من جانب آخر وخالفا

فيما يخّص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري  واملتسوغين بين املسوغين العالقات
سنوات أو  ثالث كل الكراء تعديل معين يطلب بأن للمالك تسمح أو الصناعي أو املستعملة في الحرف والتي

دة السنوية املنصوص باستثناء الزيا البلدّية بالترفيع في معينات الكراءاتلم تبادر  التجاري  ألاصلبيع  عند
بعض العقود ال تعكس القيمة الحقيقة للكراء معينات الكراء املضمنة بو ذلك رغم أن قيمة  عليها بالعقد

 بالنسبةد  38د و 22 التواليعلى د شهريا بالنسبة لتسع حاالت وبلغت 288إذ لم تتجاوز معاليم التسويغ 
 ملتسّوغين3

حيث تفاوت في نسب الزيادة بين املتسوغين الوفيما يتعّلق بنسب الزيادة فقد تّم الوقوف على 
 ثالث سنواتكّل بالنسبة  لبعض و  كل سنتين (في دورية تطبيقها فضال عن التفاوت  %28و% 5تراوح بين ت

  3(بالنسبة للبعض آلاخر

وإلى تحيين العقود املعنية وإلى إتخاذ إلاجراءات  إلى إعداد قائمة شاملة ومحينةوتدعى البلدية 
 3الضرورية الستخالص مستحقاتها في الغرض

 الجرد -9

ات وأمالكها املنقولة وغير املنقولة واملعّد  أبرز النظر في إجراءات التصّرف في مكاسب البلدية
رمز كما ال يتّم جردها سنوّيا طبقا لإلجراءات املعتمدة والتجهيزات التابعة لها أنها غير معّرفة برقم أو 

الذي تّم إعداده  خاصلتصّرف حيث تكتفي البلدية بإضافة املشتريات إلى دفتر حسن اوللقواعد العاّمة ل
 3 1881منذ سنة 

هذه الوضعّية بحسن متابعة وحماية ممتلكات البلدّية وباالستجابة مستقبال ملقتضيات ال تسمح و 
إّن البلدية 3 لذا فاملحاسبة طبقا لنظام القيد املزدوج املنصوص عليه بمجّلة الجماعات املحلّيةمسك 

تخصيص معّرف لكّل التجهيزات املكتبية واملعّدات وألاجهزة املعلوماتية وغير ذلك من ألاصول مدعّوة إلى 
اءات تفصيلية وضع إجر فضال عن  بما يمّكن من مسك قائمة في الغرض ومن متابعتها مستقبال،

التي سيتّم إحالتها على عدم الاستعمال أو التفويت فيها أو نقلها من مكتب إلى آخر  املنقوالتبخصوص 
ن من وصول املعلومة للمكلف بمتابعة هذه التجهيزات واملعّدات وتحيين قاعدة ّك )مسؤول إلى آخر( بما يم

ي لهذه ألاصول والقيام بمقاربتها مع القائمة إجراء جرد سنو باإلضافة إلى املعطيات املمسوكة في الغرض، 
 النظرية للتجهيزات واملعّدات وإعداد تقرير في الغرض3

بمتابعة  من املجّلة املذكورة  2.1كما أن املحاسب العمومي مطالب طبقا ملقتضيات الفصل 
يتوّلى القيام من باقتراح مسك محاسبية املواد قصد ضبط مكاسب أمالك الجماعة املحلية وأمالكها و 

 بجرد سنوي عام لألمالك3
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 : الرقابة على النفقات  الثالثالجزء 

 3 هاالنفقات تحليل هيكلتها والتصرف فياملتعّلقة بالرقابة ألاعمال شملت 

 تحليل هيكلة النفقات - أ

 العمومينفقات التأجير 3 وتستأثر دم  001 قيمتهما  .182ل في سنة بلغت نفقات العنوان ألاوّ 
من  % 8.و % .5 على التوالي بلغتوذلك بنسبة  ابنديه أهّم على (  م3د  .10)  ووسائل املصالح  (د م3 .30)

و % 2 تباعانفقات التدّخل العمومي وفوائد الدين من مثلت كّل املقابل  3 فيمجموع النفقات بهذا العنوان
 3 وتتوزع نفقات العنوان ألاول كما يلي :من نفقات العنوان ألاول  % 3

 بيــــــان النفقــــــات

الاعتمادات 
 النهائّية )د(

نجاز نسبة إلا  النفقات املنجزة
 (%)  النسبة املبلغ )د( (%)

 20 .5 406,279 323 4 000 538 5 التأجير العمومي
 55 8. 708,063 946 2 300 322 5 ووسائل املصالح
 22 2 200,095 596 700 839 التدخل العمومي

 .8 3 462,369 296 000 468 فوائد الدين
 67 100 774 162 8 000 168 12 املجموع 

 9102 ةسنليزانية املاملصدر: الحساب املالي ووثيقة                                                                                                                                                                                                

 2088فــي حــدود تتكــون أساســا مــن الاســتثمارات املباشــرة  م3د وهــي .10وبلغــت نفقــات العنــوان الثــاني

 ويحوصل الجدول املوالي نسب إنجاز امليزانية بعنوانيها ألاول والثاني3  3 %28أي ما يمثل م3د 

  املبلغ / النسبة البيان

 العنوان ألاول نفقات 

 000.000 168 12 الاعتمادات املرّسمة بامليزانّية )د(

 776.806 162 8 املصاريف املنجزة )د(

 67 (%نسبة إلانجاز )

 نفقات العنوان الثاني

 209.019 888 10 الاعتمادات املرّسمة بامليزانّية )د(

 808.474 342 2 املصاريف املنجزة )د(

 21.52 (%نسبة إلانجاز )

إّما اتضح ضعف استهالك الاعتمادات املرصودة لبعض النفقات وهو ما يعكس ومن جهة أخرى، 

حاجيات البلدية  وبالتالي حرمانها من استغاللها في أوجه أخرى هاّمة، أو عدم تنفيذ نفقات سوء تقدير 
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من شأنها تحسين الخدمات البلدية وذلك على غرار ما لوحظ بالنسبة لالعتمادات املرصودة بعنوان 

أ3د حيث لم يتّم  258الاعتناء بالتنوير العمومي واستغالل وصيانة التجهيزات العمومية والتي فاقت 

املصالح والتدخل وجدير بالذكر أن إلاعتمادات املبرمجة لوسائل منها3  % 8.إستهالكها سوى في حدود 

 م3د3 05.م3د لم يتّم إستهالك منها سوى 301العمومي البالغة 

آجال معقولة وخاصة تلك حسن برمجة وإنجاز النفقات في الحرص على  هذه الوضعّية ستدعيوت

 مة بالجهة3ّد املرتبطة مباشرة بجودة الخدمات املق

 التصرف في النفقات-ب

مدى التقّيد بمن الوقوف على مالحظات تعّلقت أساسا  الكرمبلدية بنفقات الالتدقيق في مّكن 

 3طبقا للمقتضيات القانونية ولقواعد حسن الصّرف صفقاتإبرام وتنفيذ البإجراءات تأدية النفقات و 

 إخالالت بخصوص صرف النفقات  -0

يتعّين على املحاسبين العمومّيين صرف مستحّقات دائني العمل  10طبقا للتراتيب الجاري بها

الجماعات املحّلية  في أجل عشرة أّيام من تاريخ إصدار ألامر بالّصرف إال أنه تبين عدم احترام هذه آلاجال 

 حالة3  25حالة وقد فاق التأخير الشهرين في حوالي  1.8في 

 8.حاسبة العمومية قامت البلدّية بعقد من مجّلة امل 8.خالفا لحكام الفصل ومن جهة أخرى، و 

ضرورة هذا الّتصّرف3 وتجدر إلاشارة إلى أّنه وخالفا لحكام توفر ما يثبت ديسمبر دون  25بعد تاريخ  ةنفق

ديسمبر  25من مجّلة املحاسبة العمومّية لم يتّم إلغاء طلبات التزّود الّصادرة بعد تاريخ  1.الفصل 

 ض في بداية الّسنة املوالية3وإصدار طلبات جديدة في الغر 

    النفقات املتعّلقة بالنظافة  -9

أ3د بعنوان سنة  8.8أ3د منها  005قامت بلدية الكرم بإبرام صفقة نظافة بقيمة جملّية بلغت 
3 وتهدف هذه الصفقة لجمع ورفع الفضالت املنزلية والشبيهة والبالستيكية واملعدنية وإزالة .182

اكز التحويل ألاعشاب الطفيلية وكنس ألاتربة بالشوارع وألانهج ورفع النفايات  وفواضل البناء إلى مر 

                                                           
10

املتعّلق بضبط ألاجل املمنوح للمحاسبين املختصين للقيام بتأشيرة أوامر صرف النفقات الصادرة  2.08أكتوبر  .2القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ  
 لهم
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بالكرم إضافة إلى تنظيف وتقليم ألاشجار والعناية بالنباتات3 وتتّم فوترة هذه الخدمات باعتبار عدد أيام 
 العمل وعدد وسائل النقل املستغّلة3 

وأفض ى النظر في حسن إنجاز الصفقة وإجراءات صرف مستحقات املزّود إلى الوقوف على  أوامر 
تقديمها من املزّود ويؤشر عليها من طرف إلادارة الفنية دون توفر نظام  صرف تتّم على ضوء فاتورة يتّم 

رقابة أو مسار إثبات للتحقق من صّحة عناصر الفوترة طبقا للمعايير وقواعد حسن التصرف املعمول بها3 
وذلك رغم أن بنود الصفقة نصت  على عدد من إلاجراءات في الغرض  على غرار ما ورد بالفصل الثامن 

وص إختيار مراقبين بالتنسيق مع رئيس مصلحة النظافة والفصل الخامس عشر الذي نّص على بخص
وجوب مسك دفتر حضيرة تفصيلي  وإعداد تقارير شهرية فضال عن أن إلاجراءت كانت تقتض ي تسليم 
ر النفايات ملصبات ببلدية الكرم بما كان يمكن من وضع مسار إجرائي ونظام رقابة داخلي طبقا للمعايي

 الدولية في الغرض3

وتدعى البلدية إلى مزيد الحرص مستقبال على وضع أنظمة رقابة فّعالة وإجراءات تمّكن من إرساء 
مسارات كفيلة بالتحقق من حسن إنجاز الخدمات املتفق عليها في الغرض وخاصة تلك املتعلقة 

 بالخدمات الحيوية3

 سوء البرمجة وتجزئة النفقات العمومية -3

تنفيذ ألاشغال والتزّود بخدمات ومواد بأفضل العروض املمكنة حسن برمجة يستدعي حسن 
من ألامر املنظم للصفقات العمومية على  .الشراءات العمومية وتجميعها كلما أمكن ذلك3  ونّص الفصل 

أّنه "ال يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابية أو دون إخضاعها إلى رقابة لجنة 
بة الصفقات ذات النظر"3  ولضمان نجاعة بعض عمليات التزّود بخدمات وتنفيذها في أحسن آلاجال مراق

على إمكانية إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى  23وبأقل كلفة ممكنة نّص الفصل 
لصفقة تسديد حاجيات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة3 وتضبط ا

إلاطارية املقدارين ألادنى وألاقص ى لكمية الطلبات املمكن التزّود بها أثناء املّدة املحددة على أن تحّدد 
 الحاجيات املراد تسديدها فعليا لكّل طلب أثناء إلانجاز بأذون تزّود3

 غير أن النظر في شراءات البلدية وطريقة تسديد حاجياتها أفض ى لعّدة نقائص في الغرض3

  نفقات املتعلقة بالتنوير العموميال  

صيانة ب تعلقتي إطار إستشارة مضّيقة على أشغال بأفضل عرض ف ةز ئفاالالشركة تبّين أن 
بنفس طبيعة ألاشغال كّلفت  3د3.82..بقيمة  1820 سنة   شبكة التنوير العمومي بعين زغوان الشمالية
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بأشغال شركتين أخرتين 3 فضال عن ذلك فقد لوحظ تكليف  أ3د في نفس السنة 18يمة بلغت حولي بق
 182.3سنة  أ3د .2أ3د و   28مشابهة بقيمة بلغت على التوالي حوالي  

 1820كما لوحظ بخصوص إقتناء تجهيزات ومعدات التنوير العمومي أن البلدية قامت منذ سنة 
أ3د سنة  31و    1820أ3د سنة  ..أ3د و  0.بأربع عمليات تزّود من نفس الشركة بقيمة بلغت على التوالي 

/ 81الصفقة عدد قسط ضمن أ3د في إطار  58و  .80/182لصفقة  عدد قسط ضمن افي إطار  .182
  18183في بداية سنة  1818

 جهر وتنظيف شبكات مياه ألامطار  أشغال  

املتكّررة وتندرج رغم أن عمليات جهر وتصريف مياه ألامطار تعتبر من العمليات ذات الصبغة 
الّلجوء  .182ضمن النشاط الطبيعي للبلدية فقد لوحظ تعدد طلبات التزّود في الغرض، حيث تّم سنة 

في والثانية  أ3د 82في مناسبتين بقيمة جملية بلغت أكثر من ن في ثالث مناسبات متتالية )ألاولى لشركتي
سنوات السابقة لشركات أخرى بصفة متكّررة أد(3 كما تّم اللجوء في ال .1مناسبة وحيدة بقيمة ناهزت 
 لتنفيذ نفس طبيعة ألاشغال3 

   وتنظيف الشواطئ أشغال النظافة وصيانة املناطق الخضراء  

املزّودين في مجال أشغال النظافة وصيانة  اللجوء لعدد من السنوات الثالث ألاخيرةتّم خالل 
بخصوص صيانة املناطق  1820من ذلك ثالث عمليات تزّود سنة  املناطق الخضراء  وتنظيف الشواطئ ،

سابقة  صفقة في مجال النظافةالمن املزّود الذي أبرمت معه البلدية أ3د  228بقيمة فاقت الخضراء 
بقيمة ناهزت   .182 -1822خالل الفترة فضال عن خمس عمليات تزّود أخرى في نفس املجال  الّذكر
 3أ3د2.8

  كراء املعّدات 

بقيمة كراء  جّرافات ووسائل نقل وردم نفايات متعّلقة  ب .182بالرغم من إبرامها لصفقة سنة 
لشركة صاحبة الصفقة وذلك بخصوص نفس اأ3د،  فقد توّلت البلدية بالتزّود في نفس السنة لدى 2.0

فقة سابقة من القيمة الجملية للص  %11أ3د أي ما يمثل  8.طبيعة الخدمة عن  طريق إذن تزّود بقيمة 
 النظر في الاستشارة املعنّية إلى الوقوف على عدد من املالحظات من أبرزها : مّكن الذكر3 وقد

توفر بملف إلاستشارة ما يفيد مراسلة املزّودين الثالث أو تحصلهم على موضوع إلاستشارة عدم  -

وقد  1818مارس  12البلدّية أعّدت وثيقة تحديد الحاجيات بتاريخ  في آجال معقولة، علما وأّن 

 18183أفريل  25 بتاريخ آخر أجل لطلب العروضحّدد 
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  عروض الثالث املؤشر عليها ،غياب التواريخ بال -

 توفر محضر لفتح الظروف ، عدم  -

من طرف إلادارة الفنية فقط ثّم تّمت بصفة الحقة مراسلة تّم فتح العروض واختيار العارض  -
منذ البداية في مسار تفعيل املنافسة وإختيار أفضل مصلحة املحاسبة واملالية دون أن تشارك 

 العروض وبالتالي جمع إلادارة الفنية ملهام متنافرة في الغرض3

  املستلزمات إلادارية 

املستلزمات إلادارية على غرار لوازم املكاتب والتجهيزات إلاعالمية قتناء اأبرز النظر في عمليات 
دون تجميعها قصد مزيد  .182ستشارات وعمليات التزّود سنة د إلا إلى الوقوف على تعّد وإلالكترونية 

 أمثلة في الغرض : في ما يلي وض3 التحكم في كلفتها والحصول على أفضل العروض في الغر 

 لوازم املكاتب :  -

)د( القيمة املوضوع   تاريخ إلاذن بالتزّود 

 .82/182/.8 243.410 6 لوازم مكاتب 

 .82/182/.8 355.410 1 لوازم مكاتب

 05/12/2019 926.081 5 لوازم مكاتب 

 .85/21/182 724.310 1 حبر لآلالت الناسخة والفاكس

 .2/21/182. 605.605 1 إقتناء لوازم مكاتب

 تجهيزات إعالمية وإلكترونية :  -

)د( القيمة املوضوع  تاريخ إلاذن بالتزّود 

 .21/22/182 440.770 26 إقتناء تجهيزات إدارية حواسيب

 .serveur 8 560.000 21/22/182إقتناء 

 .21/182/.8 748.500 3 إقتناء تجهيزات إدارية شاشة عرض وكاميرا

 .22/21/182 115.648 6 إقتناء آلة بصمة

 .21/22/182 386.550 3 إقتناء تجهيزات إعالمية حاسوب

 12/11/2019 189.500 5 إقتناء تجهيزات إعالمية مختلفة آالت طباعة

 12/11/2019 111.730 1 آالت طباعة

 03/12/2019 521.003 3 إقتناء شاشة عرض

 30/10/2019 600.000 4 إقتناء مكيفات هواء

ومن شأن حسن التخطيط والبرمجة على مدى متوّسط وتجميع الشرءات قدر املستطاع أن 
 في الكلفة وبسرعة إنجاز هذه الخدمات3 وبالتحكمبالنصوص املنظمة للّشراءات العمومية  يسمح بالتقّيد
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 التأخير في إنجاز الاستثمارات البلدية -7

 %  11ستغالل سوى ا  .182 بلدية تأخيرا هاما ، إذ لم يتّم خالل سنةال الاستثماراتيشهد إنجاز 

وارتفعت م3د  .10م3د حيث لم يتّم إستهالك سوى  2800 والبالغة من إلاعتمادات املرصودة في الغرض
إلاعتمادات املخصصة أبرز  ويفصل الجدول املواليم3د3  005 حواليإلى عتمادات غير املستهلكة في الغرض إلا 

 3للعنوان الثاني من ميزانية البلدية ومدى  إستهالكها

 بيان النفقة البند
إلاعتمادات 
 املرصودة 

 )د( (9102)

إلاعتمادات 
 (د) املنجزة

إعتمادات 
تكميلية 
 )د( مرصودة

الاعتمادات 
املرصودة 

وغير املستهلكة 
 )د( (9102)

نسبة إستهالك 
       إلاعتمادات

  (%) 

 31 451 280 2 0 279 027 1 730 307 3 تعبيد الطرقات 661302612

 2 125 158 1 0 155 29 280 187 1 أشغال الصيانة والتعّهد 661303602

 0 000 660 0 0 000 660 إقتناء معّدات النظافة والطرقات 660601602

 0 678 656 0 0 678 656 أشغال الصيانة والتعّهد 660306602

 11 191 616 0 964 77 155 694 دراسات أخرى  6600020602

 3 004 500 0 236 16 240 516 بناء ألارصفة 661301602

 0 000 500 0 0 000 500 تدّخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 660201602

 0 768 346 0 0 768 346 وتهيئة املنشآت والرياضةبناء  661604602

 12 960 247 0 040 33 000 281 تجميل مداخل املدن 661503602

 20 959 231 0 041 58 000 290 أشغال تهيئة مختلفة 660305602

 0 000 225 0 0 000 225 تدّخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 661504602

 10 390 172 0 063 20 453 192 مياه ألامطارتركيز شبكة تصريف  661202602

1180223331122 
تحسين املحيط السياحي ببلدية الكرم  

 تهيئة الفسحة الشاطئية
0 0 151 400 151 400 0 

 0 680 130 0 0 680 130 إلانارة العمومية 661001602

11802233311502 
تدخل إستثنائي في النظافة و العناية 

 1821باملحيط السياحي 
110 000 53 125 59 462 116 337 31 

 14 374 100 0 876 16 250 117 تهيئة وصيانة املقابر 661405602

 0 000 100 0 0 000 100 تدّخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 660101612

 0 431 70 0 0 431 70 املستودع البلدي 660303602

 68 324 53 324 53 170 111 170 111 أشغال تعبيد وترصيف 51090111102

 50 318 50 000 50 683 49 000 50 تصريف مياه ألامطار 5109011192

 0 903 44 903 44 0 0 تهيئة املالعب  الدراسات 67372611112

 0 000 40 0 0 000 40 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 660001602

661701602 
بناء وتهيئة ألاسواق وألاحياء واملحالت 

 التجارية
82 612 69 041 0 13 571 84 



23 

 

ويعود ضعف نسبة إنجاز الاستثمارات إلى التأخير الهام في إنجاز املشاريع املبرمجة، إذ تبّين أن 
3  وقد أّدت هذه 1828برمجة جزء هام منها منذ سنة  تّمت  .182املشاريع الجاري إنجازها خالل سنة 

الوضعية إلى ارتفاع الكلفة مقارنة بالتقديرات ألاولّية مّما أّدى إلى صعوبات إدارية وأّدى في أحيان عديدة 
 إلى إبرام مالحق أو أذون تزّود إضافية إلتمام ألاشغال املبرمجة3 

بما قيمته  .182رت الكلفة املحّينة للمشاريع التي تواصل إنجازها سنة ّد قفعلى سبيل الذكر 
3  % 8.أ3د أي بزيادة قدرها  23.32٫.51لهذه املشاريع بما قيمته  تقديريةكلفة مقابل أ3د  .2832.8٫38

قدرها بكلفة أصلية  وما قبلها 1828تّمت برمجة جّل املشاريع املذكورة خالل سنة علما بأّنه قد 
 3أ3د .3133٫.2. فيما بلغت الكلفة املحّينة ما قيمته  أ3د 83510٫5.1

عّدة ل يعزى تأخير أبرز النظر في طلبات عروض بعض الصفقات وإلى تنفيذها إلى الوقوف على أن الو 

الّدراسات ألاّولية  بتعهداتهم وإلى نقائص على مستوى  اتأهّمها إخالل أصحاب الصفقمن أسباب 

 : املشاريع التي تأخر إنجازها واملالحظات املتعّلقة بها نورد عددا منروط وفيما يلي ت الّش كراساو 

 أ.د  3.170,696 بقيمة  مشروع تعبيد الطرقات وتصريف مياه ألامطار 

 أ3د 23188 بكلفة تقديرّية قيمتها 1828 لسنة لالستثمارالبرنامج السنوي  ضمن تّم إدراج املشروع

القيام بتعديالت على كراس  استوجبلكنه كان غير مثمر مما  عن طلب عروض 1822وتّم إلاعالن سنة 

الشروط تتمثل في حذف شرط تقديم مشروع مماثل بالنسبة لرئيس املشروع وتغيير طبيعة ألاشغال من 

 ألانهج )تحيين جدول ألاسعار(، ضيق باعتبارتعبيد إلى ترصيف 

بمبلغ قدره  1820أكتوبر  22بتاريخ  كةبعد إعادة إلاعالن عن طلب عروض وإسنادها إلى شر 

 21 من جديد بتاريخ صاحب الصفقة بتعهداته وتّم فسخ عقد الصفقة وإسنادها ّل أخ ،أ3د .٫20.1322

أي بنسبة زيادة  أ3د  38350818. بمبلغ قدره بصدد إنجاز الصفقة هي التيأخرى و  إلى شركة .182جوان 

 3% 154 عن الكلفة ألاصلية قدرها

من خالل املراسالت ومحاضر عدول التنفيذ تّم  ،آخر وفيما يتعّلق بتنفيذ ألاشغالمن جانب 

بشبكة تصريف مياه ألامطار تسبب الشركة املكلفة بإنجاز ألاشغال في أضرار جسيمة  الوقوف على

، باإلضافة إلى التسّبب في كات الغاز الرئيسيةوبشب لالتصاالتوبالشبكة تحت ألارضية  والصرف الصحي

 وضعية بيئية مترّدية بنهج أريحة3
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 25 املوافق ليوم انطالقا من تاريخ إلاذن ببدء ألاشغاليوما  88.ّددت مّدة إنجاز ألاشغال بح  و 

غير أنه خالفا لذلك  182.3جويلية  .8 يوافق يومأي أن التاريخ التعاقدي لنهاية ألاشغال  .182جويلية 

 .1812جانفي  18إلى حدود يوما  2.5 شهدت ألاشغال تأخيرا في إلانجاز بلغ

 د.أ 0.924,307 بقيمة مشروع تهذيب حي الطرابلسية تعبيد وتنوير عمومي 

 لالستثمارتّم إدراج مشروع تهذيب حي الطرابلسية تعبيد وتنوير عمومي ضمن البرنامج السنوي 

( تّم 1822ومّرتين سنة  1828وبعد إلاعالن عن طلب عروض غير مثمر ثالث مّرات )مّرة سنة  ،1825لسنة 

رصيف الإلى  إلاسفلتألاشغال من  نوعيةتتمثل في تغيير  إدراج بعض التحيينات على كراس الشروط

من شأنها أن تسّهل العمل على املقاولين ثم إسناد  والتي ضيق ألانهج )تحيين جدول ألاسعار( باعتبار

 بعد إلاعالن عن طلب عروض جديد3 الفائزة شركةالالصفقة إلى 

وتجدر إلاشارة إلى أن البلدية قامت بإقصاء الشركة صاحبة العرض ألاقل ثمنا آليا القتراحها 

ضمن امللف الفني لتقني سامي حامل لشهادة في الصيانة الصناعية عوضا عن الهندسة الكهربائية 

  الشركةفي حين أن  دأ3 23850 ا قيمتهقّدمت عرض علما وأن الشركة املقصاة )الاختصاص املطلوب(3

  3دأ3 232 د أي بفارق قدرهأ3 23185 صاحبة الصفقة قّدمت عرضا قيمته

إلى  عروضالطلب  ةتّم إسناد الصفقة بعد إعاداملبرم وبعد فسخ عقد الصفقة  ذلكباإلضافة إلى 

عن املبلغ الذي  دأ3 ..1قدره بفارق أي  د3أ 231.20.23ة بقيم التي تّم إقصاؤها في مرحلة أولى شركةال

 حامال اسامي اضمن امللف الفني تقني علما أّن الشركة اقترحة، ه قبل سنة خالل طلب العروض ألاول قّدمت

 املطلوب(3 الاختصاص) لشهادة في الكهرباء الصناعية عوضا عن الهندسة الكهربائية

كما لوحظ أنه تّم إعادة إمضاء تقرير تقييم العروض من قبل كافة أعضاء لجنة التقييم وذلك لعدم 

جوان  15إرجاع رئيسة النيابة الخصوصية للتقرير املذكور والذي تّم عرضه على أنظارها لإلمضاء بتاريخ 

شفافية والنزاهة في أن يمّس من مبادئ ال هعدم إرجاع التقرير من شأنوتجدر إلاشارة إلى أن 3 1820

 الصفقات العمومية3

  مشروع تهيئة املنتزه الحضري 

بكلفة  1820لسنة  لالستثمارضمن البرنامج السنوي  تهيئة املنتزه الحضري تّم إدراج مشروع 

ارتفعت تقديرات إلادارة  .182أكتوبر  .ثم بعد إلاعالن عن طلب عروض بتاريخ  ،أ3د 88.تقديرية قيمتها 
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مللف طلب العروض لم يرد على مصالح البلدية أي  ةمقاول .3ورغم سحب  3أ3د .352٫25إلى ما قيمته 

 عرض وهو ما أفض ى إلى طلب عروض غير مثمر3

وإقتراح لجنة الفرز إسناد الصفقة  .182ديسمبر  12بعد إعادة إلاعالن عن طلب عروض بتاريخ و 

طلب عروض غير مثمر من قبل اللجنة الجهوية قتراح واعتبار ، تّم رفض هذا الا ألافضل عرضاقاول املإلى 

 ملراقبة الصفقات3

 : وفيما يلي أبرز النقائص التي تّم رصدها

بخصوص توفير  0تضارب في كراس الشروط بخصوص توفير املعّدات بين ما ورد بالفصل  -

الذي ينص على تقديمها الحقا بعد إلاذن  21ات كمعيار من معايير الفرز الفني والفصل املعّد 

 ؛إلاداري ببدء ألاشغال

من كراس شروط طلب العروض  21عدم التطابق بين إلاطار البشري املنصوص عليه بالفصل  -

 ؛ واملنصوص عليه باملالحق

 3ملسير ألاشغال غير مستوفاة عند فتح العروض وفرزهاسنوات (  5)  الخبرة املطلوبة  -

 515 مّرة الثالثة( بكلفة تقديرية قيمتهاباإلضافة إلى ذلك قامت البلدية باإلعالن عن طلب عروض )لل

 من الكلفة ألاصلية للصفقة3  % .3أي بزيادة قدرها أ3د  

وتدعى البلدية إلى الحرص على حسن تنفيذ مشاريعها في آلاجال ضمانا لنجاعة التدّخالت 

الشروط وترشيدا الستعمال الاعتمادات من خالل تفادي العروض غير املثمرة بإحكام إعداد كراسات 

وكذلك مزيد التنسيق ومضاعفة جهود املتابعة امليدانية لتفادي التأخير الكبير املسّجل في إنجاز بعض 

 املشاريع3

مراعاة  إلىلسعي إلى ابرمجة املشاريع وإعداد كراسات الشروط   البلدية مدعّوة في إطار ّن أكما 
من العروض لهذه الفئة بما  قدرة مسدي الخدمات من الشركات الصغرى واملتوسطة وتخصيص جزء

من ألامر املنظم للصفقات الذي  18قتضيات الفصل ومليساهم في النهوض بها طبقا لتوجهات املشرع 
 د بموادّ من القيمة التقديرية للصفقات املخصصة لألشغال والتزوّ %  18على وجوب تخصيص  ينّص 

 3اسات للمؤسسات الصغرى واملتوسطةوخدمات ودر 
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