
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ة املنيهلة الية على بلدياملرقابة حول التقرير 
 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية 

 2019تصرف سنة 
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إحداثها بمقتض ى األمر    الجديدة التي تم    يةبلديات الثمانالضمن  )فيما يلي البلدية(    ةبلدية املنيهل  تعد  
في    2016لسنة    600عدد   والرفاهة     2016ماي    26املؤرخ  املنيهلة  وهي  عمادات  خمس  البلدية  وتضم  

محكمة  تولت  و  واملنيهلة".  التضامنكانت قبل ذلك ضمن بلدية "أكتوبر علما بأنها    15والنصر والبساتين و
ا  املحاسبات والحوكمة  الحضرية  التنمية  برنامج  إطار  لسنة  في  للبلدية  املالية  الوضعية  في  النظر  ملحلية 

تها ومن مدى قدرة    2019 لة به ومصداقي  البيانات املسج  املالي وصحة  والتحقق من إحكام إعداد حسابها 
 البلدية على تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعية تأدية نفقاتها. 

 .2020 جويلية 13محكمة املحاسبات بتاريخ وتم  تقديم الحساب املالي للبلدية والوثائق املدعمة له إلى 
املحكمة   كتابة  لدى  املودعة  الصرف  ومستندات  املالي  الحساب  فحص  الرقابية  األعمال  وشملت 

من   املستخرجة  امليزانيةاملواملعطيات  بتنفيذ  الخاصة  املعلوماتية  امليدانية    نظومة  الرقابية  واألعمال 
 سبي الخاص بها.املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحا

 

 

 

 

 وخلصت أعمال الرقابة إلى الرأي اآلتي: 

 وباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص بعنوان املعلوم على العقارات 

املنجزة   والصرف  القبض  عمليات  في  جوهرية  إخالالت  وجود  عدم  إلى  الرقابية  األعمال  خلصت 
تمّس    2019بعنوان السنة املالية   للسنة  من شأنها أن  املالي  بالحساب  البيانات املضّمنة  بمصداقية 

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

 الدينارب

 املقابيض  الصنف الجزء  العنوان

ض  ي مقاب
 العنوان األول 

 املداخيل الجبائية االعتيادية  1

 2.792.984,815 املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة   1

2 
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق  

 العمومية
281.856,654 

3 
معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء  

 خدمات
357.193,019 

 0,000 املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى  4

 املداخيل غير الجبائية االعتيادية  2

 27.993,149 مداخيل األمالك البلدية 5

 2.586.324,068 املداخيل املالية االعتيادية  6

 6.046.351,705 موارد العنوان األول 

  مقابيض
  العنوان
 الثاني 

 املوارد الخاصة للبلدية  3

 1.311.483,940 التجهيز منح  7

 2.206.004,116 مدخرات وموارد مختلفة  8

 351.386 الداخلي  االقتراضموارد  9 االقتراض موارد  4

5 
املوارد املتأتية من االعتمادات 

 املحالة 
 110.671,762 املوارد املتأتية من اإلعتمادات املحالة  12

 3.979.545,818 موارد العنوان الثاني 

 10.025.897,523 البلدية يزانيةمموارد 

        

 املصاريف  القسم  الجزء  العنوان

العنوان  
األول: نفقات  
التصرف  

وسداد فائض  
 الدين

 نفقات التصرف  1

 2.106.632,888 التأجير العمومي 1

 1.655.813,284 وسائل املصالح 2

 274.440,987 التدخل العمومي 3

 0,000 التصرف الطارئة وغير املوزعةنفقات  4

 116.480,972 فوائد الدين  5 سداد فوائد الدين 2

 4.153.368,131 نفقات العنوان األول 

العنوان  
الثاني: نفقات  

التنمية  
  أصلوسداد 

 الدين

 580.170,500 اإلستثمار املباشر  6 نفقات التنمية  3

 173.131,726 )أصل الدين الداخلي(تسديد أصل الدين  10 تسديد أصل الدين  4

5 
النفقات املسددة من اإلعتمادات  

 املحالة 
 18.394,858 النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  11

 771.697,084 نفقات العنوان الثاني 

 4.925.065,215 مجموع نفقات ميزانية البلدية 

 5.100.823,308 ( 2019)فائض ميزانية   2019نتيجة السنة املالية 
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املالية   للسنة  املنيهلة  بلدية  ميزانية  فاق    2019سجلت  األجور  و   م.د  5,1فائضا  خالص  نسبة  بلغت 
العنوان  من نفقات  %55عيار املرجعي املقدر بنسبة أقل من املمن نفقات العنوان األول وهي نسبة  50,7%
   األول.

تحقق  و  ماليةالبلدية مؤشر  لم  د  استقاللية  املشترك    بلغت، حيث  جي  املال  املناب من  من    %42,1نسبة 
ا    موارد العنوان األول  على مجهودها الذاتي في    كحد  أدنى(  %70  )  %57,9ل بنسبة  تعو    يعني أن البلديةمم 

 تعبئة املوارد املالية لتغطية نفقات التصرف وتسديد فوائد الدين.
نسبة    وقد األول  للعنوان  الصافي  الفائض  بذلك  %31,3بلغ  املرجعي  متجاوزا  أدنى(   %20  )  املعيار  .  كحد  
الوضعية    تنومك   من  هذه  أكثر  تمويل  من  الثاني  من    %39البلدية  العنوان  العنوان    عبرنفقات  فائض 

البلدية    وظل  .  األول  أن  باعتبار  تنموية محدودا  تمويل مشاريع  في  للعنوان األول  الصافي  الفائض  توظيف 
 لتمويل نفقات العنوان الثاني. منه   %10أقل من  صرفت

 : 2019ويبرز الجدول التالي أهم املؤشرات املالية للبلدية بعنوان سنة 

املالية   السنة  بعنوان  وصرفا  قبضا  املنجزة  العمليات  على  الرقابية  األعمال  أسفرت  عن    2019وقد 
والنفقات باملوارد  أساسا  تعلقت  املالحظات  من  الصفقات  املنجزة   جملة  إطار  األعوان    في  في  والتصرف 

 واألمالك.

I.  املوارد 

 .وتعبئتهاشملت الفحوصات الرقابية في هذا املجال تحليل املوارد  

 هيكلة املوارد -أ

بالبلدية   الخاصة  املالية  املؤشرات  أهم  تحليل  خالل  من  والثاني  األول  العنوانين  موارد  في  النظر  تم  
 انطالقا من حسابها املالي.

 النتيجة املحققة  %  املعيار املؤشر 

 57,9 70أكثر من  املاليةاالستقاللية 

 50,7 55أقل من  وزن نفقات التأجير )أو هامش التصرف( 

 15,7  - وزن نفقات االستثمار

 31,3 20أكثر من  القدرة على االدخار

 653,3 100أكثر من  القدرة على إرجاع القروض 

 9,2 - نسبة املقابيض املستعملة لتسديد مصاريف التنمية وتسديد أصل الدين 
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 موارد العنوان األول  -1

األول   العنوان  مقابيض  موفىم.د    6,046بلغت  املالية    في  داخيل  املنسبة  تجاوزت  و   2019السنة 
من    %56منها    عتياديةاال جبائية  ال أساسا  متأتية  االعتيادية  والبقية  املالية  من  خاصة  و   املداخيل  املناب 

 .املال املشترك

ت     ة طمن املعاليم املوظفة على العقارات واألنش   م.د   3,432البالغة  و املداخيل الجبائية االعتيادية  وتأت 
ومن  "  امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية إشغال  "مداخيل    فضال عن كل  من  %81,4بنسبة  

 .%10,4و  %8,2"معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات" على التوالي بنسبتي 

 ويبرز الجدول املوالي هيكلة املداخيل الجبائية االعتيادية:

 %النسبة بالدينار املقابيض الصنف 

 81,4 984,815. 2.792 املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة   1

 8,2 281.856,654 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية 2

 10,4 357.193,019 معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 3

 100 3.432.034,488 يادية تالجزء األول: املداخيل الجبائية االع

ل بعنوان    وارد املأهم    م.د  1,929والبالغة    على األراض ي غير املبنية  و  على العقارات املبنية  املعاليم  وتمث 
على   فة  املوظ  واألنشطةاملعاليم  ب  العقارات  ناهزت  وذلك  يتعلق.  %69نسبة  فيما  على  ب   أما  املعلوم 

املهنية   أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  ذات  بلغت    املؤسسات  حوالي  أد    670,674فقد  من    %24أي 
 مجموع املعاليم على العقارات واألنشطة.

 ويحوصل الجدول املوالي هيكلة املعاليم على العقارات واألنشطة:
 النسبة )%(  بالديناراملبلغ  على العقارات واألنشطة   املوّظفة  املعاليم

فة  املعاليم املوظ  
 على العقارات 

 38,4 328,648. 1.073 املعلوم على العقارات املبنية 

 30,7 855.861,615 املعلوم على األراض ي غير املبنية 

فة  املعاليم املوظ  
 على األنشطة 

 670.674,552 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

863.794,552 30,9 

00,000.05 معلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات   

 188.120,000 معاليم أخرى  

 100 2.792.984,815 على العقارات واألنشطة املوّظفة  مجموع املعاليم 
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املداخيل  متأتية أساسا من  م.د    2,614  بلغتفقد  املداخيل غير الجبائية االعتيادية"  ب "أما فيما يتعلق  
 مداخيل األمالك اقتصرت من جهتها  في حين  ،  م.د  2,586وبقيمة    %98,9بنسبة ناهزت    املالية االعتيادية

 . أ.د 27,993على 

 موارد العنوان الثاني -2

الثاني   العنوان  موارد  ت م.د    3,979بلغت  للبلدية"   أساسا  تأت  الخاصة  "املوارد  منح    من  من  وتحديدا 
التوالي   في حدود على  و  1,311التجهيز ومن مدخرات وموارد مختلفة  أي   2,206م.د   %88,39  بنسبة  م.د 

بنسبة  من  و  االقتراض  من    %8,83موارد  املتأتية  املوارد  تتجاوز  ولم  الداخلي  االقتراض  ا  حصري  مصدرها 
املحالة تهموذلك    %2,78  االعتمادات  البدنية)  ملشاريع  والتربية  )أ.د   39,700الرياضة  والشباب   )70,971  

 أ.د( .

بالذكر و  حق    جدير  البلدية  في مستوى  أن  منه    1,719األول قدره    العنوانقت فائضا صافيا  م.د خصص 
لتسديد  173,131  مبلغ الثاني  أ.د  العنوان  الدين من  البلدية على مزي  أصل  ما يعكس قدرة  تمويل  وهو  د 

 . مشاريع تنموية باملنطقة

 تعبئة املوارد   -ب

لدى    تم   وتثقيلها  تحصيلها  جداول  وإعداد  املوارد  بتقدير  أساسا  قت  تعل  مالحظات  على  الوقوف 
 .املحاسب العمومي وبتوظيف املعاليم واستخالصها

 تقدير املوارد  -1

 9,244  حدود  مقابل تقديرات نهائية في  م.د  10,025  املحققة فعليا  2019بلغت جملة مقابيض ميزانية  
ا أسفر عن تجاوز امل م.د قةمم   . مقارنة مع التقديرات النهائية  %8,5 بنسبة وارد املحق 

ويعود ذلك    %14,9ميزانية بنسبة  لل  النهائية  تقديراتالم.د متجاوزة    6,046بلغت مقابيض العنوان األول  و 
واألنشطة"   العقارات  على  املوظفة  "املعاليم  مقابيض  تجاوز  إلى  بنسبة    2,792)أساسا  من      %43م.د( 

  %41أ.د( نسبة    27,993أمالك البلدية االعتيادية" )مداخيل  لم تتجاوز  في حين  مجموع التقديرات النهائية  
 من مجموع التقديرات النهائية.

 : 2019قابيض املنجزة خالل سنة وفي ما يلي جدول يحوصل أهم  امل
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 الدينار ب

نسب  
االستخالص

% 

 / املقابيض املنجزة 
 تقديرات امليزانية

املقابيض  
املنجزة خالل  

2019 

املبالغ الواجب 
 استخالصها

 2019تثقيالت  طروحاتامل

بقايا  
االستخالص إلى 

31-12-2018   

تقديرات ال
النهائية  

 2019مليزانية 

 بيان املقابيض 

47 165 1.073.328,648 2.284.987,948 31.371,550 1.398.765,479 917 .594,019 650 .000 
املعلوم على 

 العقارات املبنية

69 190 855 .861,615 1.239.622,692 7.060,962 829 .194,674 417 .488,980 450 .000 

املعلوم على 
األراض ي غير  

 املبنية

100 101 863 .794,552 863 .794,552 0 863 .794,552 0 855 .000 
معاليم على 

 األنشطة 

100 84 281 .856,654 281 .856,654 0 281 .856,654 0 336 .000 

مداخيل إشغال  
امللك العمومي 

 البلدي

0 0 0 21.576,616 0 0 21.576,616 48.000 

مداخيل كراء  
عقارات معّدة  
 لنشاط تجاري 

  ما   وهو  2019بعنوان سنة    د.أ  650  املبنية  العقارات  على  باملعلوم  املتعلقة  النهائية  التقديرات  وبلغت
سنة    غاية  إلى  االستخالص   بقايا  من %    71  يمثل سنة   املنجزة  املقابيض   من %  61و  2018موفى    خالل 
بالنسبة2019 الشأن    2019لسنة    املبنية  غير  األراض ي  على  باملعلوم  املتعلقة  النهائية  للتقديرات   . وكذلك 
ل د.أ 450 حدود في كانت التي  السنة. نفس خالل املنجزة املقابيض من%   53 أي ما يمث 

ذلك بأن  البلدية  لسنة   وأوضحت  العشري  اإلحصاء  إلى  أساسا  في   2016وسنة    2006راجع  تسبب  حيث 
   .لى جدول التحصيلإدخال عديد األخطاء ع

ة  عقارات  كراء  ملداخيل  بالنسبة   أما   خالل   منجزة  مقابيض  تحقق  لم   البلدية  فإن    تجاري،   لنشاط  معد 
 د. .أ 21,5 حدود في كانت 2018موفى  غاية إلى االستخالص بقايا أن  علما ب السنة

آخر   الثاني  مقابيضبلغت  على صعيد  عن    م.د  3,979  العنوان  أسفر  فاقت  مما  إنجاز    %128نسبة 
إلى تجاوز " املوارد الخاصة للبلدية " لتقديرات  هذه الوضعية    عودتو األولية للميزانية.  تقديرات  المع    مقارنة

   .%16,2امليزانية بنسبة 

  345,386املحلية بقيمة    الجماعات   ومساعدة  القروض   صندوق   من   قروض   البلدية على  تصل حت  كما
 .أ.د 39,7البدنية( قدرها  والتربية  )الرياضةموارد متأتية من االعتمادات املحالة من ميزانية الدولة أ.د وعلى 

 األولية والنهائية:  تنفيذ امليزانية باملقارنة مع التقديراتيحوصل يلي جدول  فيماو 
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 بالدينار

 إعداد جداول التحصيل وتوظيف املعاليم -2

ن تأخير في إعداد جداول التحصيل من طرف مصالح البلدية وبالتالي تثقيلها لدى القابض.   تبي 

في عدد الصفحات   التصرف في موارد امليزانية  راجع إلى تسرب خطأ ملنظومة وأوضحت البلدية بأن ذلك  
لت البلدية تصحيح الخطأ كما تولت إعادة إرسال مقررات جديدة لكل من الوالية و أمانة   املستخرجة وتو 

 .2019جانفي  09املال بتاريخ 

ه   ن أن  قة بالحد  ال يتم  إعداد جداول تحصيل املعاليم على العقارات وتلك املوتبي  األدنى للمعلوم على   تعل 
املهنية   أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  ذات  املحاسب  ب املؤسسات  بين  دة  موح  مرجعية  على  االعتماد 

على تسجيل اسم املالك وعنوان العقار في حين يعتمد املحاسب    حيث تقتصر البلدية  العمومي والبلدية

 البيان 
تقديرات  ال

 األولية 

التقديرات  
 النهائية

 الفارق 
املقابيض  
 الفعلية 

 

نسبة اإلنجاز  
باملقارنة مع  

 األولية تقديرات ال

نسبة اإلنجاز  
باملقارنة مع  

 النهائيةتقديرات ال

 14,91 6.046.351,705 - 5.264.500 مجموع موارد العنوان األول 

فة على العقارات واألنشطة  1صنف 
 143 2792984,815 - 1.955.000 املعاليم املوظ 

 2صنف 
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 

 واستلزام املرافق العمومية فيه  
336.000 - 281.856,654 84 

 3صنف 
مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية  

 ومعاليم مقابل إسداء خدمات 
512.500 - 357.193,019 70 

 41 27.993,149 - 67.500 مداخيل امللك البلدي االعتيادية  5صنف 

 108 2.586.324,068 - 2.393.500 املداخيل املالية االعتيادية  6صنف 

 100   128,2 3.979.545,818 874.277 3.979.548,762 3.105.271,762 مجموع موارد العنوان الثاني 

 100   116 3.517.488,056 489.191 3.517.491 3.028.300 املوارد الخاصة للبلدية   3جزء 

 100   5856 351.386 345.386 351.386 6.000 موارد االقتراض 4جزء 

 100   156 110.671,762 39.700 110.671,762 70.971,762 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  5جزء 

 108,45   119,79 10.025.897,52 874.277 9.244.048,762 8.369.771,762 مجموع موارد البلدية 

file:///C:/Users/user/Desktop/communes%202019/FOUCHENA/مؤشرات%20فوشانة.xlsx%23RANGE!%23REF!
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ف الجبائي  عملية االستخالص أساسا على رقم بطاقة التعريف الوطنية أو على املعر    بخصوص العمومي  
 .للمؤسسة الخاضعة للمعاليم البلدية

عملية   سير  حسن  وعلى  املطلوبة  بالدقة  باملعاليم  املطالبين  تحديد  على  الوضعية  هذه  تساعد  وال 
 االستخالص في جميع مراحلها. 

 استخالص املعاليم -3

البلدية عبر  تتم عمليات    لئن امليزانية"  اإلعالميةاملنظومة  "استخالص املعاليم  في موارد  فإن     للتصرف 
ن وجود فوارق بين قائمة   ة على مستوى الشمولية، حيث تبي  هذه األخيرة تشكو العديد من النقائص خاص 

املقابيض   لوصوالت  اليومي  التوزيع  وقائمة  الفصول  حسب  للمقابيض  اليومي  من  التوزيع  املستخرجة 
 نفس املنظومة. 

رد  و  في  البلدية  فوارق    هاأوضحت  بوجود  أقر   البلدي  بالقابض  باالتصال  ه  رة  أن  متكر  قائمة  غير  بين 
ن إليها عن طريق املتابعة اليومية   التوزيع اليومي للمقابيض و قائمة التوزيع حسب الفصول ويتم  التفط 

 . للمقابيض

 املعاليم املثقلة 1.3

  موفى   املعلوم على األراض ي غير املبنية إلى  و  املعلوم على العقارات املبنيةبعنوان    بقايا االستخالص بلغت  
   .م.د 1,595مبلغ   2019سنة 

ن في هذا اإلطار ضعف عدد   ا للخاضعين للمعاليم البلدية الراجعة لبلدية  هاإلعالمات التي تم توجيهوقد تبي 
الخالص  املنيهلة على  املتلددين  املتخذة ضد  الجبرية  والبالغة    1واإلجراءات  لة  املثق  الفصول  بعدد  مقارنة 

 .  2019فصال مثقال خالل سنة  26.922

 املعاليم غير املثقلة 2.3

قيام   دون  تحول  إشكاليات  وجود  ن  للم  البلديةتبي  الوقتي  اإلشغال  معاليم  البلدي  باستخالص  لك 
لإلدارة الفرعية للمعاليم    بالصفة الكافية  األعوان والوسائلعلى غرار عدم توفير    واتفاقيات رفع الفضالت

 والشؤون االقتصادية حتى يتسنى تعزيز قدرة البلدية على تعبئة مواردها الذاتية. 

 

 .املرحلة الجبريةإنذار خالل  269و إعالم خالل املرحلة الرضائية  279  1
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البلدي،   للملك  الوقتي  لإلشغال  والتي  فبالنسبة  للبلدية  الترابي  باملجال  املنتصبة  املؤسسات  عدد  بلغ 
ه ال  2019مؤسسة خالل سنة    535تولت وضع عالمات إشهارية بواجهات محالتها   ن في هذا اإلطار أن  . و تبي 

الت املؤسسات  وقائمة  املستخلصة  املعاليم  بين  املقاربة  إعداد جداول  إشهارية  يقع  تولت وضع عالمات  ي 
قبل   من  تقديمها  يقع  التي  الوصوالت  على  فقط  تعتمد  البلدية  مصالح  أن   حيث  محالتها،  بواجهات 
إلى فقدانها لجزء هام من   ا من شأنه أن يؤدي  البلدية، مم  القباضة  التنسيق مع  باملعاليم دون  املطالبين 

 هذه املعاليم.

  2019في موفى سنة    اقرار   109  شغال الوقتي للطريق العامنتفعين باإل كما بلغ عدد القرارات املتعلقة بامل
 دينار. 15.574مستخلصة في حدود ليم غير  مقابل معا
ن أن   ن املنتفعيييييين باإل قائمييييية مييييين  %84و تبيييييي  ومطييييياعم وأكشيييييياك  مقييييياهشيييييغال الييييييوقتي للطرييييييق العيييييام تتضيييييم 

ة وبعييض املحييالت والبقية لييبعض امل ه إلييى غاييية مييوفى سيينة هيين الحيير  ن أنيي  العمييل  لييم يييتم   2020التجارييية كمييا تبييي 
 .2020سبتمبر  3قرار ضبط تعريفة معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود املؤرخ في ب

ه يتوفر لديها جدول إحصاء  البلدية في رد    أوضحت و  و               ستخالصاتمتابعة اال بمقتضاه  يقع  ها أن 
و   البلدي  القابض  مع  ها  التنسيق  ى أن  ستتول  كما  املعاليم.  هذه  عن  املترتبة  الديون  تثقيل  إلى  ستسعى 

 توظيف معلوم رخص نصب آالت الوقود على محطات التزود بالوقود.  

لل بالنسبة  في موفى فقد    ،معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجرأما  املبرمة  بلغ عدد االتفاقيات 
الفضالت    2019سنة   رفع  املستخلصة  بلغت  كما  اتفاقية.    32بعنوان  غير  السنة  املعاليم    3.100بنفس 
 دينار. 

برد   ها  البلدية    وجاء  العالقة  "أن  انتهاء  نتيجة  املؤسسات  بعض  تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء  من  تتمكن  لم 
وضعف املوارد البشرية املوضوعة على ذمة مصلحة النظافة    املكلفة برفع الفضالتشركة  الالتعاقدية مع  

عندما    2021داركه خالل سنة  مقارنة بشساعة املنطقة وما تشهده من نمو ديمغرافي كبير وهو ما سيتم  ت
بتخصيص  ا  يتم   لها  ويسمح  البلدية  على  الضغط  يخفف  مما  الفضالت  لرفع  جديدة  شركة  مع  لتعاقد 

 " تجاه املؤسسات املتعاقدة معها.  بالتزاماتهاد البشرية واملادية لإليفاء املوار 

وتوص ي املحكمة في هذا اإلطار إلى بذل مجهود إضافي في تعبئة املوارد الذاتية للبلدية وذلك من خالل  
  توسيع نطاق الخدمات املسداة في مجال رفع الفضالت واالتجاه نحو إبرام اتفاقيات على املدى املتوسط

 سنوات( خاصة مع املؤسسات املتواجدة باملنطقة. 5و 3)بين 
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II. النفقات  تنفيذ 

  (%50,7)  تعلقت بمصاريف التأجير  م.د  4,153حوالي    2019بلغت نفقات العنوان األول للسنة املالية  
(.  %2,8) فوائد الدين( وبخالص %6,6) وبمصاريف التدخل العمومي( %39,9) بمصاريف وسائل املصالح و 

تتجاوز   فلم  الثاني  العنوان  مصاريف  و  %75.د،  أ  771,697أما  مباشرة  استثمارات  بعنوان    %22  منها 
 الدين. تسديد أصل بعنوان 

اإلطارتم  وقد   هذا  في  بخصوص      مالحظات  على  للصفقات  الوقوف  وإجراءات    العموميةالتخطيط 
 . تأدية النفقات املنجزةإبرامها و 

 املشاريع برمجة -أ

ل إنجاز املشاريع املبرمجة باملخططات السنوية لالستثمار البلدي فضال عن محدودية نجاعة   ن تعط  تبي 
د طلبات العروض غير املثمرة خالل سنة و الطلب العمومي بالنسبة إلى صفقات األشغال   . 2019تعد 

 املشاريع املبرمجة باملخططات السنوية لالستثمار البلدي  .1

إنجاز   ل ضعف  باملخططات  سج  املبرمجة  املشاريع  إنجاز بعض  في  ل  تعط  ه أساسا  التنمية مرد  نفقات 
لة إلى سنة  من ذلك    2018السنوية لالستثمار البلدي إلى غاية موفى سنة     2013تعود بعض املشاريع املعط 

  2018-2014      مشاريع تنموية تعود للفترة  8كما أن   ،  تهيئة دار الشباب بوادي الروميعلى غرار مشروع  
 .2018م.د إلى غاية موفى سنة  2,494بعنوانها والبالغة لم يتم  استهالك االعتمادات املرصودة 

وإنجاز   برمجة  في  األولويات  تحديد  وسوء  بدقة  لحاجياتها  البلدية  ضبط  عدم  ن  تبي  ذلك،  عن  فضال 
ه   ن أن  وي لالستثمار البلدي لسنة  تنقيح املخطط السن  2019مارس    21بتاريخ  تم   بعض املشاريع، حيث تبي 

االعتمادات    ،20192 بعض  إدراج  خالل  من  من وذلك  بالعنوان    بعدد  جديدة  نفقات  بعنوان  الفصول 
م.د تعلقت    6,197م.د إلى    5,777الثاني والترفيع في االعتمادات املخصصة لبعض املشاريع بكلفة أولية من  

 ات. عد  أساسا بمشاريع البناء والتهيئة والتعبيد واقتناء امل

 

 

 محدودية نجاعة الطلب العمومي بالنسبة إلى صفقات األشغال  .2

 

 2019مارس  21جلسة الدورة االستثنائية للمجلس البلدي املنعقدة بتاريخ   2
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العمومي في بداية كل    أن يعد  املشتري     3من األمر املنظم للصفقات العمومية   8أوجبت أحكام الفصل  
مخطط موح    ا سنوي  اتقديري  اسنة  نموذج  أساس  على  امليزانية  ملشروع  وفقا  العمومية  الصفقات  د  إلبرام 
 .وجدول زمني

باملخطط املبرمجة  الصفقات  وإنجاز  إبرام  على  البلدية  قدرة  عدم  اإلطار  هذا  في  ن  تبي  التقديري    وقد 
العمومية الصفقات  إلبرام  اآلجال  2019لسنة    السنوي  الصفقات   نجازإتجاوز  حيث    في  جدول  ال  بعض 

د على غرار مشروع   للمرة  )وذلك  اقتناء وسائل النقل    مشروعو   2018عمومي برنامج  التنوير  الالزمني املحد 
د على    (الثالثة فضال عن اإلعالن عن طلبات بعض العروض بصفة متأخرة مقارنة بالجدول الزمني املحد 

 .الروضة البلدية سابقا ئة مقر  ومشروع تهي  2019غرار مشروع التنوير العمومي برنامج 

ضحكما   على غرار مشروع تعبيد الطرقات    صفقاتال  بعض  عدم قدرة البلدية على إنجازفي نفس اإلطار    ات 
البلدي   2018برنامج   بامللعب  املالبس  حجرات  تهيئة  وطرقات    ومشروع  نظافة  معدات  اقتناء  ومشروع 

 ومشروع تهيئة قصر البلدية. للمرة الثالثة 

 2019ثمرة خالل سنة املعروض غير الد طلبات ّد تع .3

سنة   خالل  ن  تعود    2019تبي  عروض  طلبات  إعادة  ت  تم  حيث  املثمرة،  غير  العروض  طلبات  د  تعد 
 لسنوات سابقة وفيما يلي أمثلة في الغرض. 

لسنة  مشروع    1.3 التشاركي  البلدي  االستثمار  "برنامج  الطرقات  "  2018تعبيد 
 ( 7/2019و  2019/ 2)طلبات عروض عدد 

 طلب العروض وإعادة   كراسات الشروط* إخالالت ب

  6، وقد وردت على اإلدارة البلدية  2019أفريل    25بتاريخ    2019/ 2تم  اإلعالن عن طلب العروض عدد   
اإلجرا وفق  بالصفقات  الخاصة  الشراءات  لجنة  جلسة  تم  خالل  وعليه  اآلجال،  في  املبسطة  عروض  ءات 

د والتي هي في مجال    235.037,495د و  204.346,800عروض تتراوح بين    4قبول    2019جوان    28بتاريخ  
د والبالغة   د.  223.654,564التقديرات املنجزة من طرف مكتب الدراسات املتعه 

ووقيييع خاللهييييا مالحظييية وجيييود خطييييأ  2019جويليييية  3إال  أن  اللجنييية امليييذكورة واصييييلت عمليييية التقيييييم بتيييياريخ 
ل والسييييادس ميييين  ينيل التقيييديري املقييييدم ميييين طيييرف مكتييييب الدراسييييات بالفصيييلبجيييدول األسييييعار والتفصيييي  األو 

فيييي طليييب  كميييا تيييم  خيييالل نفيييس الجلسييية مالحظييية اخيييتالف .لعيييروض املالييييةشيييأنه أن ييييؤثر عليييى عمليييية تقيييييم ا
 توفير املؤيدات.  

 

 .العمومية الصفقات بتنظيم يتعلق 2014مارس  13في مؤرخ  2014لسنة  1039عدد أمر  3
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تيييييب وقيييييد ارتيييييأت اللجنييييية اقتيييييراح إلغييييياء طليييييب العيييييروض وإعيييييادة اإلعيييييالن عنيييييه بعيييييد عقيييييد جلسييييية عميييييل ميييييع مك
   .الدراسات إلعادة النظر والتداول في صياغة كراس الشروط وإصالح األخطاء

 * بطأ في اإلعالن عن صفقة غير مثمرة وإعادة اإلعالن عنها 

  10بتاريخ    2019/ 7، تم  اإلعالن عن طلب العروض عدد  2019/ 02على إثر إلغاء طلب العروض عدد  
قدره    .2019سبتمبر   بمبلغ  اآلجال  في  وحيد  البلدية عرض  على  ورد  اإلطار  هذا  تم     293.217وفي  وقد  د. 

وفق   بالصفقات  الخاصة  الشراءات  لجنة  جلسة  بتاريخ    اإلجراءاتخالل  طة    2019نوفمبر  14املبس 
.  مبلغأن الفارق بين   الوقوف على  العارض وتقديرات اإلدارة مشط 

لدراسات ملوافاة البلدية بالتبريرات الالزمة. وأفيياد املكتييب املييذكور بتيياريخ على إثر ذلك مراسلة مكتب ا  توتم  
ت سييينة  2019نيييوفمبر  18 ا  2018أن  الدراسييية تمييي  عنييييه زييييادة فيييي األسيييعار خاصييية بالفصيييلين الثيييياني  انجييير  ممييي 

م ميين قبييل ويعتبر التفاوت في األسعار مقبوال إجماليا، أمييا بالنسييبة للفصييل األول فييإن السييعر املقييد    ،والثالث
مقارنتييه مييع األسييعار املتداوليية لييذا وجبييت مناقشييته فييي السييعر املقتييرح ومطالبتييه بجييدول  العييارض جييد  مشييط  

 تفصيلي لألثمان.
وتيييم  اسيييتدعا ه  2020مييياي  8وفيييي هيييذه األثنييياء ليييم تيييتمكن مصيييالح البلديييية مييين االتصيييال بالعيييارض إال  بتييياريخ  

إجابييية مكتيييب يوميييا مييين  177، أي بعيييد ميييرور 2020مييياي  13لحضيييور جلسييية مواصيييلة تقيييييم العيييروض بتييياريخ 
 يوما من صلوحية العروض. 124الدراسات و

الفصييل األول وتحديييدا األثمييان املعروضيية الوقييوف علييى الشييطط املفييرط فييي وقد تم  خييالل الجلسيية املييذكورة 
ل وعليييه وبعييد تبرييير العييارض ميين خييالل الجييدول التفصيييلي لألسييعار غييير مقنييع وغييير مقبييو  واسييتنتاج أن  منييه 

االطييييالع عليييييى رأي مكتيييييب الدراسيييييات اعتبيييييرت اللجنييييية أن الصيييييفقة غيييييير مثميييييرة واقترحيييييت إعيييييادة اإلعيييييالن عييييين 
 الصفقة.

التشاركي    2.3 البلدي  االستثمار  "برنامج  العمومي  التنوير  )طلب 2018مشروع   "
 (  5/2019عروض عدد 

البلدية  2019ماي    16بتاريخ    2019/ 5تم  اإلعالن عن طلب العروض عدد     4، وقد وردت على اإلدارة 
طة    تعروض في اآلجال، وعليه تم   خالل جلسة لجنة الشراءات الخاصة بالصفقات وفق اإلجراءات املبس 

عدد  مالحظة    2019سبتمبر    30بتاريخ   امللحق  مع  املؤيدات  توفير  طلب  في  اختالف  بخصوص    8وجود 
ف ترتبت عنه صعوبة  مما  ات  للمعد  الفني  الحادي عشر  التقييم  بالفصل  عليه  ما هو منصوص  اعتماد  ي 

يؤدي إلى إمكانية عدم حث     أن   االختالف الخاص بالشروط الفنية الدنيا الواجب توفيرها. ومن شأن هذا  
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املقاولين على املشاركة في طلب العروض أو تقديم عروض غير مطابقة لكراس الشروط وبالتالي تقليص  
 ملشروع.مجال املنافسة وارتفاع تكلفة ا

غير   العروض  طلب  أن   للجنة  ن  تبي  فقد  البشري،  لإلطار  املطلوبة  الدنيا  الفنية  الشروط  بخصوص  ا  أم 
العارضين أن كال  البشري.   مثمر خاصة  املطلوبة بخصوص اإلطار  الدنيا  الفنية  الشروط  يحترما  وقد  لم 

اللجنة اقتراح إعادة اإلعالن عن طلب العروض بعد عقد جلسة عمل م ع مكتب الدراسات إلعادة  ارتأت 
 النظر والتداول في صياغة كراس الشروط وإصالح األخطاء املذكورة.  

عروض    3.3 )طلب  نقل  وسائل  اقتناء  ومشروع    01/2019مشروع  الثالثة(  للمرة 
 للمرة الثالثة(  03/2019اقتناء معّدات نظافة وطرقات )طلب عروض عدد 

إلى القسط  2019/ 1يعود طلب العروض غير املثمر عدد    األول والثاني    ينالخاص باقتناء وسائل نقل 
 التي لم تكن بدورها مثمرة.  2018/ 03و 2018/ 02من طلبات العروض عدد 

ةبدراسييية فنيييية حيييول ميييا هيييو متيييوفر بالسيييوق  ليييم تقيييم املصيييالح البلدييييةتجيييدر اإلشيييارة إليييى أن  و  تغييييير  ومييين ثمييي 
الخصيييائص الفنيييية أخيييذا بعيييين االعتبيييار ميييا هيييو متواجيييد بالسيييوق إال  بعيييد اإلعيييالن عييين طليييب العيييروض للميييرة 

 (.2019/ 08الرابعة )طلب العروض 

ا   املثمر عدد  بأم  غير  العروض  طلب  ات   2019/ 03خصوص  باقتناء معد  الخاص  الثالثة  نظافة    للمرة 
ه لم يرد على د بكراس الشروط اإلدارة البلدية أ  وطرقات، فإن  ر    .ي عرض في األجل املحد  وبناءا على ذلك تقر 

مع تغيير الخاصيات    3م 3شاحنات قالبة سعة    3إعادة طلب العروض بالنسبة إلى القسط املتعلق باقتناء  
 الفنية.

ي على مستوى  عدم قدرة البلدية على إبرام وإنجاز الصفقات املبرمجة  تعود  عموما  و  إلى  وجود شغور كل 
املصالح   وكافة  واألشغال  والدراسات  العمرانية  للتهيئة  الفرعية  اإلدارة  وخاصة  الفنية  املصالح  إدارة 

ج عنه أخطاء فنية  امللحقة بها، مما نتج عنه تكليف عون إداري باإلشراف على اإلدارة املذكورة، وهو ما نت
املشاريع   إنجاز  وبالتالي  الصفقات  للمشاريع وتعطيل إسناد  الفنية  الشروط  إعداد كراسات  على مستوى 

 وعدم القدرة على متابعة املشاريع املبرمجة.

 صفقات عن طريق التفاوض املباشر  -ب

وإبرام إعداد  مراحل  فحص  الصفق    أسفر  املباشر  وتنفيذ  بالتفاوض  أساسا    عنات  قت  تعل  نقائص 
ات في اآلجالاملتعلقة بتحديد الحاجيات   . باقتناء قطع غيار وإصالح وصيانة املعد 
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بلغ مجموع املبالغ املفوترة بعنوان اقتناء قطع غيار وإصالح املعدات موضوع الصفقة    وفي هذا اإلطار 
سنة   خالل  البالغة     2019املبرمة  للصفقة  التقديرية  للكلفة  األقص ى  آخر  و دينار.    50.000الحد   تعود 

تاريخ   إلى  ا انجر  عنه عدم اقتناء قطع غيار وإصالح املعد  2019سبتمبر    25عملية فوترة  ات موضوع ، مم 
ن  الصفقة.   2019سبتمبر    16املؤرخ في    5والتذكير   2019أوت    15املؤرخ في    4من خالل التقرير   وهو ما تبي 

حول   ات،  املعد  وصيانة  بالورشة  ف  املكل  قبل  من  مين  بقطع  املقد  د  والتزو  لإلصالح  املخصص  املبلغ  بلوغ 
ات الراجعة بالنظر للصفقة  لطلب توفير اعتمادات إضافية  غيار موضوع الصفقة و  صيانة وإصالح املعد 
 .2019املذكورة إلى موفى سنة 

 2019طلبات العروض لسنة  -ت

خالل من  وإبرام  اتضح  إعداد  مراحل  الصفق   فحص  عروضوتنفيذ  طلبات  طريق  عن    وجود   ات 
أساسا   قت  تعل  و نقائص  الوثائق  وبتقديم  الحاجيات  للصفقبتحديد  املالية  خالل    اتالضمانات  وببطء 

ة صلوحية بعض العروض ى إلى انقضاء مد  دين.و  مراحل إبرام الصفقات أد   بتأخير في خالص بعض املزو 

عدد   .1 مبّسطة  بإجراءات  عروض  العمومي   10/2019طلب  التنوير  بمشروع  خاص 
 "  2018"برنامج االستثمار البلدي التشاركي 

ن   إبرامفي خصوص  تبي  الفاصلةأن   الصفقة    مراحل  فتح    الفترة  ومحضر  العروض  تقييم  جلسة  بين 
بلغ واملالية  والفنية  اإلدارية  نايوم  62  تالظروف  تبي  كما  ة    .  املمتد  الفترة  إسناد  أن  على  املوافقة  بين 

في حدود    الصفقة و مراسلة املقاول بقبول الصفقة بين  .أشهر  4كانت  الفاصلة  الفترة  مراسلة    وارتفعت 
جال  اآل ذلك  ب  تلغوب  يوما.  98اإلذن اإلداري لإلعالم باملشروع في إنجاز أشغال إلى  املقاول بقبول الصفقة و 

تاريخ بين  و   ي الفاصلة  العروض  طلب  عن  لإل اإل ذن  اإل اإلعالن  أشغال  داري  إنجاز  في  باملشروع  سنة  عالم 
 كاملة.

ا ب ال  خالفا و   الضمان النهائي للصفقة   خصوص أم    2014لسنة    1039من األمر عدد    76فصل  لكل من 
ق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس    13املؤرخ في   أن    الذي نص    املتعل  إرجاع الضمان    ال يتم    هعلى 

النهائي    الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن املقدم من قبل املتحصل على الصفقة إال بعد تقديمه للضمان
الصفقة تبليغ  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشرين  أجل  في  اإلدارية    26فصل  للو   وذلك  الشروط  كراس  من 

ة م الضمان النهائي للصفقة في أجل  بالصفقة الذي نص   الخاص  ا ابتداءا من تاريخ تبليغ  يوم 20على أن يقد 
ن  الصفقة،   تبي  يومفقد  العشرين  أجل  املذكور،تجاوز  النهائي  ا  الضمان  تقديم  يتم   لم  قبل    حيث  من 

 

ن ضرورة القيام بالصيانة الفورية للشاحنة الضاغطة سعة   4  . 3م 7يتضم 
ن ضرور  5  . شاحنات ضاغطة وشاحنة قالبة ة القيام بالصيانة الفورية لثالثيتضم 
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م  2020 أوت 11إال  بتاريخ  صاحب الصفقة  جويلية   1املراسلة املتعلقة بقبول الصفقة بتاريخ ، في حين تسل 
 . يوما 41أي بعد  2020

 خاص باقتناء وسائل نقل 8/2019طلب عروض عدد  .2

والفني املالية  العروض  تقييم  تقرير  أولى عرض  مرحلة  في  الصفقات  تم   ملراقبة  الجهوية  اللجنة  على  ة 
على  و   .2019نوفمبر    26بتاريخ    العمومية موعد  تم   تحديد  ذلك  تقرير للنظر     2019ديسمبر    12إثر  في 

ه تم  إرجاء النظر  تقييم العروض لفائدة البلدية.  وذلك لعدم حضور اآلمر بالصرف. إال  أن 
إعييييادة عييييرض تقرييييير تقييييييم العييييروض املالييييية والفنييييية علييييى اللجنيييية الجهوييييية ملراقبيييية  توفييييي مرحليييية ثانييييية تميييي  

 والذي جاء باملوافقة على التقرير. 2020فيفري   6  الصفقات العمومية املجتمعة بتاريخ  

ت هييذه الوضيييعيةو  ة صيييلوحية العيييروض  أد  يومييا ابتيييداء مييين الييييوم امليييوالي آلخييير أجيييل لقبيييول  90)إليييى انتهييياء ميييد 
ى إليييى مراسيييلة العيييارض مييين قبيييل 2020جيييانفي  13انقضيييت بتييياريخ  حييييث العيييروض( ا أد   مصيييالح البلديييية، ممييي 

هييو إعييادة لطلبييات عييروض متكييررة  2019/ 8أن  طلب العييروض عييدد ب  علمالتمديد صالحية الضمان الوقتي  
لة في القسط  2019/ 01و  2018/ 03و  2018/ 02عدد    وغير مثمرة  .األول والثاني ينواملتمث 

مبّسطة عدد   .3 بإجراءات  أو    ةاملتعّلق   6/2019طلب عروض  دراسات  بتعيين مكتب 
 مهندس استشاري النجاز مشروع التنوير العمومي بمدينة املنيهلة 

عدد   العروض  طلب  عن  اإلعالن  وقد  2019جويلية    25بتاريخ    2019/ 6تم   الشراءات  .  لجنة  الحظت 
طة أن  معدل العروض املالية الواردة والبالغة الخاصة بالصفقات وفق  أقل من   د 35.482اإلجراءات املبس 

تحويل   تم   الوضعية  هذه  وإزاء  الدراسات.  بخصوص  طة  مبس  بإجراءات  بالصفقات  ق  املتعل  األدنى  الحد  
 . 2019أكتوبر  6امللف إلى لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات التي اجتمعت بتاريخ 

ى و  إلييى آجييال إضييافية كييان باإلمكييان تفاديهييا وذلييك بيياإلعالن عيين استشييارة فييي الغييرض عوضييا سييوء التقييدير أد 
 عن طلب عروض.

وذلك إلصالح آجال الدراسة    2020أوت    19إمضاء ملحق لعقد الصفقة بتاريخ    اتضحفضال عن ذلك،  
عن    70 عوضا  للفصل    55يوما  طبقا  االستشارة  بنص   وردت  كما  ا  3يوما  كراس  اإلدارية  من  لشروط 

 الخاصة.
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 خاص باقتناء شاحنة مجّهزة بسّلم  9/2019طلب عروض عدد  .4

الخاص  لوحظ بخصوص   العروض  م طلب  بسل  زة  د، حيث    باقتناء شاحنة مجه  املزو  في خالص  تأخير 
ه   أن  على  نص   الذي  الشروط  كراس  من  التاسع  للفصل  أو خالفا  مصرفي  تحويل  بمقتض ى  الخالص  يتم  

يوما من تاريخ االستالم الوقتي للمعدات بدون أي    45ف بالخالص في أجل  بريدي من طرف املحاسب املكل  
املوافق  يوم من تاريخ القبول الوقتي    103بعد    أي   2020أفريل    28إصدار األمر بالصرف بتاريخ    تم  تحفظ،  

 . 2020جانفي  16 ليوم

 

III.  التصّرف في األعوان و في األمالك 

 التصرف في األعوان  . 1

املنيهلة ببلدية  التأطير  نسب  ضعف  ن  تتجاوز حيث    تبي  الهيكل    %7  لم  تجسيد  على  يساعد  لم  ا  مم 
اإلطار  .للبلدية  التنظيمي هذا  علىتم     وفي  الفرعية    الوقوف  واإلدارات  املصالح  من  العديد  ر  توف  عدم 

التابعة لكل من إدارة الشؤون اإلدارية واملالية وإدارة تنمية املوارد والشؤون القانونية واألمالك، فضال عن  
كل   الفنية شغور  املصالح  إدارة  مستوى  على  والدراسات    منها  وخاصة  ي  العمرانية  للتهيئة  الفرعية  اإلدارة 

 .واألشغال وكافة املصالح امللحقة بها

 . %74نسبة  للبلدية  التنظيم الهيكلي العام بشغور  بلغت نسبة الو 

 التصرف في املنقوالت . 2

الفصل   ألموال    279ينص   إدارته  على  عالوة  املحاسب  يتولى  أن  على  العمومية  املحاسبة  مجلة  من 
بمكاسب البلدية املنقولة منها وغير املنقولة وإذا ما تعذر  البلدية ومسك حسابياتها مسك حسابية خاصة  

ويقوم في موفى كل سنة مالية بإجراء جرد عام لتلك     عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته
 املكاسب. 

ه تبييييين   لحسييييابية خاصيييية بمكاسييييب البلدييييية املنقوليييية منهييييا وغييييير املنقوليييية مصييييالح البلدييييية عييييدم مسييييكإال  أنيييي 
ليييم ييييتم   ، حييييث اقتصيييرت عليييى دفتييير األثييياث. كمييياواملعيييدات الالزمييية لنشييياطها تتصيييرف فيهييياواألميييالك التيييي فيييي 

إال   جيييرد يعهيييد لهيييا سييينويا القييييام بيييالجرد لجمييييع ممتلكيييات البلديييية وإعيييداد محاضييير فيييي الغيييرض تكيييوين لجنييية
 .2020تمبر سب  25بتاريخ  
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  العقارات التصرف في . 3

ت إحاليية  ،2016ميياي  26املييؤرخ فييي  2016لسيينة  600بمقتضيي ى األميير عييدد على إثر إحييداث بلدييية املنيهليية   تميي 
املجليييييس  مييييين قبيييييلنطقييييية الحرفيييييية ، فضيييييال عييييين إحالييييية املعقيييييارات مييييين بلديييييية التضيييييامن إليييييى بلديييييية املنيهلييييية 9

 .2017خالل سنة    الجهوي بأريانة

الخاص   العقاري  البلدي  امللك  فصول  عدد  الخاص.    عقارات   9ويبلغ  البلدي  امللك  بدفتر  نة  مضم 
ن أن   وبمراجعة الدفتر سابق الذكر  وما توفر من وثائق متعلقة بأوجه استغالل امللك العقاري البلدي تبي 

 .2020سنة  إلى حدود موفىمة باسمها جميع العقارات التي في يد البلدية غير مرس  
االنطيييالق فيييي  فييييفرعيييية للشيييؤون القانونيييية واألميييالك، ليييم تبيييادر  املصيييالح البلديييية إلدارة  افتقيييار البلديييية وإزاء

بمراسيييلة كيييل مييين اإلدارة  2019إجيييراءات الترسييييم والحصيييول عليييى شيييهائد ملكيييية فيييي الغيييرض إال  خيييالل سييينة 
ن و اضيييي ي واملسييييح العقيييياري. الجهوييييية للملكييييية العقارييييية بأريانيييية وبلدييييية التضييييامن و ديييييوان قيييييس األر  لييييم تييييتمك 

نجازهييا ميين قبييل ديييوان قيييس األراضيي ي واملسييح العقيياري  إالبلدية من مجابهة مصاريف األشييغال الفنييية املزمييع 
 بسبب عدم رصد اعتمادات في الغرض.

ورصد   املعنية  العمومية  الجهات  جميع  مع  التعاون  و  البشرية  إطاراتها  تدعيم   إلى  البلدية  وتدعى 
العقارية    اعتمادات  الوضعيات  لتسوية وضعية جميع  الضرورية  الفنية  كافية ملجابهة مصاريف األشغال 

مقو   البلدي  العام  للمرفق  يوفر   وبما  جهة  من  لها  القانونية  الحماية  يوفر  أفضل  بما  في  العمل  مات 
ر إمكانية إنشاء مرافق بلدية أخرى على غرار سوق يومي  ة مع توف   باملنطقة. الظروف من جهة أخرى خاص 

ن وجود إشكاليات في خصوص املنطقة الحرفية،     13محال،    51أن  من جملة    ذلكوعلى صعيد آخر تبي 
ة عن طريق عقود كراء و ة    14منها فقط مستغل  دون وجه  مستغلة للسكن    13بدون عقود كراء ومستغل 

 محال  شاغرا.  11وحق  
ا بخصييوص املحييالت امل ة عيين طريييق عقييود كييراءأميي  دة سييتغل  ، فقييد تييم  الوقييوف علييى عييدم تثقيييل الييديون املتخليي 

ة الشاغلين منذ إحالة املنطقة إلى بلدية املنيهلة في سنة    .2020إلى غاية موفى سنة  وذلك    2017بذم 
دون  2019وذليييك خيييالل شيييهر سيييبتمبر  13مالحيييق لعقيييود الكيييراء مييين جملييية  8وليييم تتيييول البلديييية إبيييرام  سيييوى 

. ويتييراوح معييين الكييراء الشييهري بييين 2006ي للمحييالت التييي يعييود أغلىهييا إلييى سيينة مراجعيية معييين الكييراء الشييهر 
دينيييييار فيييييي حيييييين أن  القيمييييية الكرائيييييية االفتتاحيييييية للمحيييييالت املشيييييابهة حسيييييب وزارة أميييييالك  160دينيييييار و 100

ح أي بمعيييين كيييراء شيييهري يتيييراو سييينويا دينيييار  2.280دينيييار و 1.800الدوليية والشيييؤون العقاريييية كانيييت فيييي حيييدود 
 دينار.  190دينار و 150بين 

ة املحالت، فقد صادق املجلس البلدي بتاريخ و  على كييراء املحييالت التجارييية  2018ديسمبر  29بخصوص بقي 
ه وإلى غاية موفى سنة   ة عمومية إال  أن   لم يتم  ذلك.، 2020الشاغرة عن طريق بت 
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 إجابة البلدية 

 
 بيان اإلخالل اإلجابة

 

لم يأخذ بعين االعتبار كامل    2019بالتقديرات النهائية ملزانية سنة  بخصوص مالحظتكم املتعلقة أساسا    -
 و ذلك لالعتبارات التالية: 2019مبليييييغ بقييييايا تثقيالت السنوات السابقة و تثيقل سنة 

 وجود عديد العقارات)بدون اسم ، غير معروف .....( -
 ...(02/05وجود عديد العقارات تحمل رمز منطقة التضامن) -
 وجود عديد العقارات املكررة  -
 وجود عديد العقارات مثقلة بمبالغ غير صحيحة )توظيف معلوم ملساحات غير صحيحة( -
 وجود عديد العقارات لعائالت معوزة )معفية من االداء(  -

لسنة           العشري  االحصاء  الى  اساسا  يرجع  عديد    2016وسنة  2006السبب  ادخال  في  تسبب  حيث 
 االخطاء على جدول التحصيل و يعود ذلك الى : 

 الطريقة الجديدة لإلحصاء بالخاليا لم تكن مجدية على امليدان •

 نظومة  افتقار البلدية الى األعوان أصحاب الخبرة في مجال اإلحصاء و التنزيل بامل •

فك االرتباط بين بلدية التضامن و املنيهلة وإبقاء جل األعوان أصحاب الخبرة في بلدية التضامن و   •
تعزيز بلدية املنيهلة بأعوان حضائر بدون تأطير على املنظومة و ال خبرة في املجال اجتهدوا إلنجاح  

 اإلحصاء العشري 

جميع امللفات و املطالب لطرح املبالغ    تولت مصلحة االداءات خالل السنوات املنقضية النظر في •
د (و  98.744.144املثقلة خطييييييأ و إعييييييداد قرار طرح في الغرض بالنسبة للعقارات املبنية وقع طرح )

 د(. 259.215.692العقارات الغير مبنية وقع طرح) 

I-  املوارد 
 تعبئة املوارد  -ب

 تقدير املوارد  -1
 

أشرتم إلى انه تم الوقوف على تأخير في إعداد جداول التحصيل من طرف مصالح البلدية الذي ادى بدوره  
تم في األجال القانونية اي    2019الى التاخير في عمليات تثقيلها لدى القابض نفيدكم علما أن تثقيل لسنة  

موفى سنة   املال  2018قبل  أمانة  من  لكل  التثقيل  مقررات  ارسال  وقع  يوم    حيث  الوالية  ديسمبر   25و 
نتيجة تسرب خطأ ملنظومة    2018 و   GRB  و لكن  في عدد الصفحات املستخرجة قمنا بتصحيح الخطأ 

 . 2019جانفي  09أرسلنا مقررات جديدة لكل من الوالية و أمانة املال بتاريخ 

 

إعداد جداول   -2
التحصيل و توظيف  

 املعاليم 

التوزيع     قائمة  و  الفصول  حسب  للمقابيض  اليومي  التوزيع  قائمة  بين  فوارق  وجود  الى  االشارة  تمت 
مستوى   على  خلل  الى  أساسا  يرجع  فهذا  املنظومة  نفس  من  املستخرجة  املقابيض  للوصوالت  اليومي 

( اضافةGRB recetteاملنظومة  سند  (  على  يتحصل  من  كل  ليس  انه  مصلح  الى  من  وقتي  ة  استخالص 

 

استخالص  -3
 املعاليم 
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االداءات و االستخالصات يتصل مباشرة بالقباضة البلدية )العديد من املواطنين بعد حصوله على سند  
 استخالص وقتي يرفض خالص املعلوم بالقباضة البلدية و بالتالي يحتفظ بالوصل عنده( 

 وعند االتصال بالقابض البلدي أفادنا باملعطيات التالية:
 "التصرف في موارد امليزانية" تبين لنا من خالل املمارسة     GRBتطبيقة  من جملة النقائص التي تشكو منها -
 وجود فوارق في بعض األحيان بين قائمة التوزيع اليومي للمقابيض و قائمة التوزيع حسب الفصول.  - 

سيرا  اال أنه باملتابعة اليومية للمقابيض نتفطن الى هذه الفوارق التي ليست متكررة اال اننا ال نعرف لها تف 
 وال طريقة اصالحها 

الحل بالنسبة لنا هو معرفة تلك الفوارق و الفصل الذي يعود اليها و ادراجه في تطبيقة ادب في مكانه    -
 الصحيح. 

تمت االشارة الى ضعف عدد االعالمات التي تم توجيهها الى الخاضعين للمعاليم البلدية الراجعة لبدية  *  
اال  توزيع  أن  علما  نفيدكم  عدل  املنيهلة  السيد  طريق  )عن  البلدية  القباضة  مشموالت  من  هو  عالمات 

الخزينة( بالنسبة ملصلحة االداءات واالستخالصات نقوم بتوفير كل ما يحتاجه السيد عدل الخزينة كلما  
اتصل بنا )من رقم بطاقة التعريف الوطنية،عنوان املالك،املعرف الجبائي،ارقام الهاتف،الفاكس،الرسم  

 وذلك ملساعدته للتعرف و االتصال باملدينين.العقاري....( 
كما تقوم مصلحة االداءات و االستخالصات بتوزيع اعالمات أولية بدون مصاريف لتعزيز عمل القباضة  

اعالما للعقارات التجارية(    3747اعالمات للعقارات املبنية و    16698وقع توزيع عدد    2019البلدية)سنة  
 الكبرى في العقارات الغير مبنية.  وتوجيه مراسالت الصحاب املبالغ

 و عند اتصالنا بالسيد عدل الخزينة أفدنا باملعطيات التالية:
لبلدية   الراجعة  البلدية  للمعاليم  للخاضعين  توجيهها  تم  التي  االعالمات  عدد  ضعف  سبب  على  جوابا 

 املنيهلة و االجراءات الجبرية املتخذة ضد املتداينين على االستخالص 
 احداث بلدية جديدة مما سبب في تاخير في تقسيم مرجع الفصل بين بلدية التضامن و املنيهلة   -

 ال يوجد خلية استخالص بالقباضة  
تعمير اعالمات و املحاضر و االعتراضات باليد ثم تبليغها ثم تسجيلها في االعالمية ثم في الكراس الخاص   -

 جهد كبير و هذا املجهود عن طريق عدل الخزينة وحده. بعدل الخزينة مما يسبب في أخذ وقت طويل و
 أخذه وقت قانوني في التبليغ و هو شهر بين االعالم االول و االجراءات الجبرية لكل تتبع 

عدم توفر حاسوب لتحصل على البيانات في االستخالص او عدم صعوبة في التبليغ لالراض ي غير املبنية  -
و عدم   باملكان  املدين  تحيين  لعدم وجود  و  للبلدية  التابعة  بمصلحة االستخالص  تسجيل عنوان واضح 

 رقم بطاقة التعريف او املعرف الجبائي للمدين مما يصعب تتبعه بالجراءات الجبرية 
 عدم صحة املعلومات في تحول من ارض بيضاء الى سكن  -
 صعوبة في التنقل )على حسابي الخاص(  -
 صعوبة في التبليغ مع املدين لوجود تهديدات كالمية و احيانا بدنية   -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعاليم املثقلة 1.3
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 عدم االستقرار االمني في املنطقة بسبب االحتجاجات  -
 الدقة في التبليغ في تسلم و االمضاء للمدين و هذا يأخذ وقت طويل مع املدين لعدم تفهمه  -

 * اإلشغال الوقتي للملك البلدي
يتوفر لدى البلدية جدول إحصاء بمقتضىاه يقع متابعة اإلستخالصات و التنسيق مع القابض البلدي    - 

 و ستسعى البلدية إلى تثقيل الديون املترتبة عن هذه املعاليم.
ى البلدية توظيف معلوم رخص نصب آالت الوقود على محطات التزود بالوقود.    كما ستتول 

 قابل دفع أجر ) إتفاقيات رفع الفضالت(  * معاليم عن خدمات عمومية م
عدد    -  البلدية  بعض    32أبرمت  تجاه  بإلتزاماتنا  اإليفاء  من  نتمكن  لم  أننا  إال  الفضالت  لرفع  إتفاقية 

مع   التعاقدية  االعالقة  إنتهاء  نتيجة  الفضالتاملؤسسات  برفع  املكلفة  البشرية    الشركة  املوارد  وضعف 
مقارنة بشساعة املنطقة وما تشهده من نمو ديمغرافي كبير وهو ما    املوضوعة على ذمة مصلحة النظافة 

التعاقد مع شركة جديدة لرفع الفضالت مما يخفف الضغط  عندما يتم    2021تداركه خالل سنة  سيتم   
املتعاقدة   املؤسسات  تجاه  بإلتزاماتها  لإليفاء  واملادية  البشرية  املوارد  بتخصيص  لها  ويسمح  البلدية  على 

 معها. 

املعاليم غير    3-2
 املثقلة:

 

بالنسبة لهذه النقطة وجبت االشارة الى ان ذلك راجع باألساس الى شغور  كلي باملصالح الراجعة بالنظر    -
 لالدارة الفنية وهو ما تمت االشارة اليه ضمن تقريركم 

البلدي لسنة    - تنقيح املخطط االستثماري  تم   2019بالنسبة ملالحظتكم بخصوص  أن ذلك قد  نفيدكم 
تبعا للقرارات التي اتخذها املجلس البلدي سواءا لتدعيم مشاريع متواصلة حسب كلفة بعض املشاريع او  

املنعق العادية  دورته  في  البلدي  املجلس  جلسة  ملحضر  تبعا  وذلك  جديدة  مشاريع  بتاريخ  لبرمجة  دة 
سنة    2019/ 03/ 02 ميزانية  تنقيح  على  باملصادقة  االعتمادات    2019املتعلقة  توظيف  و  )ترفيع/تنقيص 

النفقات   و  املوارد  مستوى  على  البلدية  القابض  طرف  من  املالية  الحسابات  ايقاف  بعد  املوزعة(  غير 
املجلس مداولة  من  نسخة  )املصاحيب  االحتياطي  للمال  النهائي  املبلغ  بتاريخ    وضبط  املنعقد  البلدي 

)مجموع    -01( وثيقة عدد2019/ 03/ 21+ نسخة من مداولة املجلس البلدي املنعقد بتاريخ    2019/ 03/ 02
 ( 02وثائق  عدد

II-   تنفيذ النفقات 
 برمجة املشاريع  -أ

املشاريع   -1
املبرمجة باملخططات  
السنوية لالستثمار  

 البلدي

 تجاوز انجاز الصفقة للجدول الزمني املحدد   -

محدودية   -2
الطلب   نجاعة 
إلى  بالنسبة  العمومي 

 صفقات األشغال 

 :2019بالنسبة ملشروع اقتناء وسائل نقل للمرة الثالثة لسنة 

   2019/ 01/ 26تم احترام  املخطط التقديري بخصوص اإلعالن عن طلب العروض  •

،وبعد فتح العروض    2019/ 02/ 26تم احترام  املخطط التقديري بخصوص آجال فتح العروض   •
بتاريخ   الوثائق  استكمال  مراسالت  اعداد  آخر    2019/ 02/ 28تم  وحدد  الخميس   ليوم  املوافق 

دون    2019/ 03/ 04أي في اجل سبعة أيام بداية من    2019/ 03/ 12اجل الستكمال الوثائق بيوم  
 (  2019/ 03/ 10و 9احتساب ايام العطلة األسبوعية لإلدارة )السبت و األحد املوافق لي 
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بتاريخ   • التقييم  لجنة  بتاريخ    2019/ 03/ 15اجتمعت  الصفقات  لجنة  الى  امللف  احيل  و 
بعد    2019/ 04/ 12 بت   27أي  الفترة  هذه  تبرر  و  الفني حسب يوما،  التقييم  جلسات  انعقاد  والي 

ظروف عمل العون التقني املكلف بمصلحة الورشة وصيانة املعدات طالب الخدمة باعتبار وان  
طبيعة عمله تقتض ي التواجد امليداني طيلة اليوم نظرا الفتقار البلدية الطار فني مختص يمكن  

ات بعطلة السباب صحية عائلية  ان يعوضه عالوة على تمتع رئيسة مصلحة الصفقات و الشراء
من  8ملدة   بداية  يوم    2019/ 03/ 22ايام  ملدة  مرضية  اطار    2019/ 04/ 08وعطلة  يوجد  ال  و 

  20باملصلحة يمكن ان يعوضها ،هذا إضافة الى تضمن شهري مارس و افريل ليومي عطلة وطنية  
 ايام  08افريلواعتبار أيام الراحة األسبوعية )السبت واألحد( وقدرها  9مارس و

بتاريخ   • البلدية باجابة لجنة الصفقات  )مراسلة  4902تحت عدد  2019/ 04/ 19تم موافاة اإلدارة 
بخصوص    2019/ 04/ 19بتاريخ    4429عدد بتوضيحات  مدها  منا  وطلب  الجمعة  ليوم  املوافق   )

للقسط   املباشر  التفاوض  الى  اللجوء  اقتراح  تقرير بخصوص  تقديم  باملكيف و  الخاص  الفصل 
 الثاني 

بتاريخ  تمت   • العارض  عدد  2019/ 22/04مراسلة  )مراسلتنا  املكيف  بخصوص    2030للتوضيح 
 ( 2019/ 04/ 22بتاريخ 

بتاريخ   • العارض  طرف  من  الغرض  في  اجابتنا  عدد  2019/ 25/04تمت  ليوم    5090تحت  املوافق 
 الخميس

 املوافق ليوم االثنين 2019/ 04/ 29انعقدت لجنة التقييم من جديد بتاريخ  •

بتاريخ  احيل   • جديد  من  الصفقات  لجنة  الى  عدد   2019/ 05/ 31امللف  بتاريخ    2907)مراسلتنا 
31 /05 /2019 ) 

  6490)مراسلة عدد  6919تحت عدد  2019/ 04/07تمت اجابتنا من طرف لجنة الصفقات بتاريخ   •
( وكانت التوصيات بإعادة اإلعالن مع تغيير الخاصيات الفنية باعتبار ملا هو  2019/ 06/ 21بتاريخ  
 ود بالسوق موج

 طلب عروض غير مثمر           
و بعد التقص ي من طرف الفني املكلف    2019و تزامنا مع العطل الصيفية خالل شهري جويلية و اوت  

إعادة   تم  املحلية  بالسوق  املتوفرة  الفنية  الخاصيات  بخصوص  املعدات  وصيانة  الورشة  بمصلحة 
 2019/ 09/ 10اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ 

 2019/ 14/10العروض بتاريخ   تم فتح •
بتاريخ   • وثائق  استكمال  بخصوص  للعارضين  مراسالت  توجيه  بسبب    2019/ 10/ 24تم  وذلك 

غياب رئيسة مصلحة الصفقات والشراءات بسبب وفاة والدها وعدم وجود اطار باملصلحة يمكن  
بتاريخ   اإلجابة  لقبول  اجل  آخر  حدد  وقد  يعوضها  عط2019/ 11/ 04ان  أيام  اعتبار  ل  دون 
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 االستراحة األسبوعية و األعياد الرسمية 
 2019/ 11/ 07تم الشروع في تقييم العروض بتاريخ  •
بتاريخ   • الصفقات  لجنة  الى  امللف  احالة  عدد   2019/ 27/11تم  بتاريخ    6822)مراسلتنا 

26 /11 /2019 ) 
بمصلحة   املكلف  التقني  العون  عمل  ظروف  الفني حسب  التقييم  بتوالي جلسات  الفترة  هذه  تبرر  و 
طيلة   امليداني  التواجد  تقتض ي  عمله  طبيعة  وان  باعتبار  الخدمة  طالب  املعدات  وصيانة  الورشة 
الراحة   أيام  اعتبار  جانب  الى  هذا  يعوضه  ان  يمكن  مختص  فني  الطار  البلدية  الفتقار  نظرا  اليوم 

 ايام  06األسبوعية )السبت واألحد( وقدرها 

ر في امللف لعدم حضور آمر الصرف بتاريخ  تمت افادتنا من طرف لجنة الصفقات بارجاء النظ •
 (  2019/ 12/ 16بتاريخ  10072)مراسلة عدد 13839تحت عدد 2019/ 12/ 18

تم إعادة   2019وحيث تزامن هذا التاريخ مع حجم العمل خالل فترة آخر السنة لغلق ميزانية سنة 
 2020/ 01/ 21بتاريخ  376)مراسلتنا عدد  2020/ 01/ 28امللف الى لجنة الصفقات بتاريخ 

)مراسلة  1345تحت عدد    2020/ 02/ 07تمت موافاتنا باالجابة من طرف لجنة الصفقات بتاريخ   •
طلب  2020/ 02/ 07بتاريخ    1212عدد عن  اإلعالن  إعادة  و  األول  القسط  بخصوص  باملوافقة   )

 العروض بالنسبة للقسط الثاني 

بتاريخ   • للصفقات  الوطني  باملرصد  النتيجة  تنزيل  ليوم    )وثيقة   2020/ 07/02تم  املوافق  املرصد( 
مرور   بعد  و  الصفقة  5الجمعة  بقبول  االعالم  اعداد  تم  االستراحة  يومي عطل  اعتبار  دون  ايام 

عدد  2020/ 02/ 18بتاريخ   باملزود العالمه    1084تحت  العديدة  الهاتفية  االتصالت  بالرغم من  و 
يتصل لم  أنه  اال  لتسجيلها  التعاقدية  الوثائق  تسليمه  و  الصفقة  اال    باسناده  البلدية  باإلدارة 

 2020/ 02/ 28بتاريخ 

بتاريخ   • اال  العقد  و  النهائي  بالضمان  يتم موافاتنا  فترة    2991تحت عدد  2020/ 05/ 05لم  بسبب 
 الحجر الصحي الشامل و الجزئي

بتاريخ   • للمزود  مصلحة  اذن  اعداد  عدد  2020/ 06/ 12تم  و    2487تحت  الجمعة  ليوم  املوافق 
املوافق ليوم الثالثاء وذلك بعد إتمام إجراءات الحصول على   2020/ 06/ 16تسلمه املزود بتاريخ  

 تأشيرة مراقب املصاريف 

يوما باعتبار   13أي بعد  2703تحت عدد 2020/ 06/ 29تم القبول الوقتي لوسائل النقل بتاريخ  •
أيام عطل االستراحة األسبوعية في حين ان اجل التسليم حدد بتسعون يوما. )مجموع وثائق   

 ( 03دعد

 :2018بالنسبة ملشروع التنوير العمومي برنامج  

 2018/ 09/ 10تسلم مكتب الدراسات اذن التزود بتاريخ  •
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وبعد عقد عديد الجلسات مع مكتب الدراسات ملناقشة مختلف مكونات املشروع و االتفاق عليها   •
بتاريخ   الشراءات  و  الصفقات  مصلحة  الى  الفنية  االدارة  من  العروض  طلب  ملفات  احالة  تم 

13 /05 /2019 

 2019/ 05/ 16تم االعالن عن طلب العروض بتاريخ  •

بتاريخ   • العروض  فتح  تولت  2019/ 06/ 18تم  في    و  العروض  وتقييم  فتح  لجنة  باعتبارها  اللجنة 
التثبت و التدقيق في الوثائق االدارية و الفنية و املالية املقدمة من طرف العارضين مما استغرق  

( الواردة وهي  امللفات  باعتبار  04حيز من الوقت نظرا لعدد  و تماشيا مع ظروف عمل املهندس   )
ا بمختلف  الحضور  تتطلب  عملها  صبغة  بطبيعة وان  العالقة  ذات  االدارات  بمختلف  لجلسات 

بمختلف   املناطة  املهام  بجميع  مكلفة  كانت  حيث  امليدانية  للمعاينات  تنقلها  الى  اضافة  عملها 
املصالح الفنية الراجعة بالنظر لالدارة الفنية نظرا الفتقار البلدية الطار فني يمكن له ان يعوضها  

الوثائق  استكمال  مراسلة  اعداد  وتم  بتاريخ    2019/ 07/ 26بتاريخ    ،  للعارصين  وتوجيهها 
 2019/ 08/ 06و حدد آخر اجل يوم  2019/ 07/ 29

و   • املحلية  الشؤون  وزارة  الى  نقلتها  بسبب  البلدية  املشروع  املشرفة على  املهندسة  وحيث غادرت 
بتاريخ   في االشراف على املشروع  2019/ 08/ 01الببيئة  التقني الذي عوض املهندس  ،وحيث تمتع 

ملدة  بع استراحة  من    11طلة  بداية  غاية    2019/ 08/ 14يوما  تمتعت  2019/ 08/ 24الى  ،وحيث 
من   بداية  استراحة  بعطلة  الشراءات  و  الصفقات  مصلحة  غاية    2019/ 09/ 16رئيسة  الى 

غاية    2019/ 10/ 04 الى  العروض  تقييم  مواصلة  تعطيل  في  تسبب  مما  والدها  وفاة  بسبب 
طرف   2019/ 09/ 30 من  فيه  النظر  االجراءات    وتم  وفق  بالصفقات  الخاصة  الشراءات  لجنة 

بتاريخ   عقد    2019/ 10/ 06املبسطة  بعد  العروض  طلب  عن  االعالن  باعادة  التوصيات  وكانت 
جلسة عمل مع مكتب الدراسات العادة النظر والتداول في صياغة كراس الشروط واصالح بعض  

 األخطاء 

 طلب عروض غير مثمر           •

 2019/ 10/ 23عن طلب العروض بتاريخ تم اعادة االعالن  •

بتاريخ   • العروض  فتح  في    2019/ 11/ 26تم  العروض  وتقييم  فتح  لجنة  باعتبارها  اللجنة  تولت  و 
التثبت و التدقيق في الوثائق االدارية و الفنية و املالية املقدمة من طرف العارضين مما استغرق  

( وهي  الواردة  امللفات  لعدد  نظرا  الوقت  من  ت06حيز  و  بسبب  (  اللجنة  التئام  امكانية  مع  ماشيا 
تعهد   و  األشغال  بمصلحة  املكلف  التقني  و  العمومي  التنوير  بقسم  املكلف  التقني  عمل  ظروف 
البلدي الفتقار  نظرا  اليوم  طيلة  امليداني  الحضور  تتطلب  عملهما  وان صبغة  باعتبار  ة  البناءات 

يعوضهما ان  له  يمكن  فني  األ الطار  بعض  غياب  جانب  الى  تمتع  ،  حيث  الفنيين  وخاصة  عضاء 
، وحيث تمتع التقني   2019/ 12/ 19الى غاية    2019/ 12/ 09التقني األول بعطلة استراحة بداية من  
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بداية من   تمتعت رئيسة مصلحة    2019/ 30/12الى غاية     2019/ 12/ 23بعطلة استراحة  وحيث 
السباب    2019/ 12/ 28الى غاية    2019/ 12/ 24الصفقات و الشراءات بعطلة استراحة بداية من  

اال   الوثائق  استكمال  اعداد مراسالت  من  اللجنة  تتمكن  لم  الوضعية  وامام هذه  عائلية صحية 
بتاريخ    2020/ 01/ 10بتاريخ   اال  الوثائق  للعارضين الستكمال  انتهاء    2020/ 01/ 13وتوجيهها  وبعد 

من   بداية  ايام  بسبعة  حددت  التي  االضافية  اي  2020/ 01/ 13الفترة  اعتبار  الراحة  دون  ام 
 األسبوعية و ايام عطل األعياد الرسمية  

بتاريخ العروض  تقييم  عملية  الشراءات    2020/ 01/ 27وتواصلت  لجنة  طرف  من  فيه  النظر  وتم 
 الصفقة.  واقترحت اسناد 2020/ 20/02بتاريخ  الخاصة بالصفقات وفق االجراءات املبسطة

 2020/ 02/ 24بتاريخ تمت املصادقة على الصفقة من طرف امر الصرف  •

 2020/ 03/ 25تم الحصول على تاشيرة مراقب املصاريف بتاريخ  •

و بسبب الدخول في فترة الحجر الصحي الشامل، وحيث لم يتم موافاتنا بنسخ من عقود الصفقة من  
بتاريخ   تبعا ملراسلتنا عدد  2020/ 06/ 26طرف مكتب الدراسات اال    1515بالرغم من مطالبته بذلك 

 وعبر البريد االلكتروني  2020/ 04/ 17بتاريخ 

   2020/ 07/ 01تم اعالم املزود بالصفقة ومده بالوثائق التعاقدية بتاريخ  •

   5210تحت عدد 2020/ 07/ 15تم موافاتنا بالعقود مسجلة من طرف املزود بتاريخ  •

التونسية   الشركة  بمصادقة  و  النهائي  بالضمان  موافاتنا  لعدم  املصلحة  باذن  مده  من  نتمكن  لم  و 
 هرباء و الغاز  للك

بتاريخ   • النهائي  بالضمان  موافاتنا  عدد2020/ 08/ 11وتمت  الشركة    6470تحت  بمصادقة  و 
 8715تحت عدد 2020/ 10/ 12التونسية للكهرباء و الغاز بتاريخ 

 ( 04مجموع وثائق  عددتم تسليم املزود االذن باملصلحة. )  2020/ 10/ 19وبتاريخ  •

اقتناء معدات  -2018: )مشروع تعبيد الطرقات برنامج  قاتعدم قدرة االدارة البلدية على انجاز صف
 تهيئة حجرات املالبس بامللعب البلدي( -نظافة و طرقات للمرة الثالثة

ناتج عن عدم توفر العدد الكافي من الرصيد البشري املختص في املجال الفني )مهندس معماري فقط(  
مراجعة مثال التهيئة العمرانية،مثال التهيئة  مقابل حجم العمل املناط بعهدة االدارة الفنية )اعداد و 

بمختلف   الربط  امليدانية،رخص  التقاسيم،املعاينات  و  البناء  رخص  ملفات  التفصيل،دراسة 
 الشبكات العمومية.....( 

العروض طلب  عن  االعالن  عن  البلدية  االدارة  قدرة  برنامج  عدم  البلدية  قصر  تهيئة  )مشروع   :
2019) 

لل الفنية  اللجنة  بتاريخ  احدثت  املنيهلة  ببلدية  املدنية  مكتب   2019/ 09/ 12بناءات  تعيين  وتم 
 2019/ 10/ 30الدراسات من طرف اللجنة  بتاريخ 
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عليها   االتفاق  و  املشروع  مكونات  مختلف  ملناقشة  الدراسات  مكتب  مع  الجلسات  عديد  عقد  وبعد 
من   الفنية  باملساعدة  املكلف  املهندس  عمل  تفرغ  ظروف  مع  تماشيا  الجهوية وذلك  االدارة  طرف 

تم موافاة مصلحة   الفنية   باالدارة  الذي سبق ذكره  الكلي  للشغور  نظرا  التضامن  بلدية  أو  للتجهيز 
بتاريخ   قرص ضاغط  في  العروض  طلب  بملف  الشراءات  و  ارسال    2020/ 12/ 28الصفقات  )جدول 

امل12/2020/ 28بتاريخ    10979عدد السنة  نهاية  مع  التاريخ  هذا  تزامن  الية  وضغط وحجم  ( وحيث 
ونظرا لقلة الرصيد البشري بمصلحة الصفقات و    2020   هذه الفترة لغلق ميزانية سنة   العمل خالل

في  املذكورة  املصلحة  طرف  من  العروض  طلب  عن  االعالن  سيتم  فقط(  مصلحة  )رئيس  الشراءات 
للتعامل معها بخصوص نشر   اتمام اجراءات االستشارة الخاصة باختيار صحيفة  اقرب االجال بعد 

منظ عبر  نشره  مع  بالتوازي  العروض   طلب  الوطني  اعالنات  وباملرصد  الخط  على  الشراء  ومة 
 (05مجموع وثائق  عددللصفقات. ) 

 :االعالن عن طلب العروض بصفة متاخرة مقارنة بالجدول الزمني املحدد
 بالنسبة ملشروع التنوير العمومي ومشروع تهيئة مقر الروضة البلدية سابقا: 

امللفات و احالتها الى مصلحة الصفقات    يعزى هذا التاخير لعدم توفر االطار الفني القادر على دراسة
 و الشراءات في اآلجال بما يضمن احترام البرنامج التقديري السنوي 

  02/2019)طلبات العروض عدد 2018مشرع تعبيد الطرقات برنامج االستثمار التشاركي لسنة  3-1
 : (07/2019و

لجنة   • طرف  من  اليها  التفطن  تم  التي  االخالالت  وفق  بخصوص  بالصفقات  الخاصة  التقييم 
البلدية   باالدارة  فني مختص  اطار  ناتجة عن عدم وجود  فهي  املنيهلة  ببلدية  املبسطة  االجراءات 

 ملناقشة كراسات الشروط مع مكاتب الدراسات 

ناتج عن صعوبة  • فهو  عنها  االعالن  اعادة  و  مثمرة  غير  االعالن عن صفقة  في  البطء  وبخصوص 
من   املبذولة  االتصاالت  رغم  العارض  اجابة  بخصوص  برايه  ملدنا  الدراسات  بمكتب  االتصال 

بتاريخ   اال  به  االتصال  تتمكن من  املتاحة ولم  الوسائل  االدارة بمختلف  مع    2020/ 08/05طرف 
 ( 06مجموع وثائق  عدد) ه الفترة تزامنت مع فترة الحجر الصحي الشامل و الجزئي العلم ان هذ

 
)طلب عروض   2018مشروع التنوير العمومي برنامج االستثمار البلدي التشاركي لسنة  3-2

 (: 05/2019عدد
االجراءات   وفق  بالصفقات  الخاصة  التقييم  لجنة  طرف  من  اليها  التفطن  تم  التي  االخالالت  بخصوص 

 بسطة ببلدية املنيهلة فهي ناتجة عن عدم التفطن اليها من قبل الفني  امل
للمرة الثانية( ومشروع اقتناء معدات   2019/ 01مشروع اقتناء وسائل نقل )طلب عروض عدد 3-3

 للمرة الثالثة(: 03/2019نظافة و طرقات )طلب عروض عدد
  2012/ 03/ 30بتاريخ    18على املنشور عدد  بالنسبة لهذا املشروع تم االعتماد في تحديد الخاصيات الفنية

تعدد طلبات   -3
عروض غير  
مثمرة خالل  

 2019سنة
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اعتماده   يفيد عدم  ما  البلدية  االدارة  يرد على  لم  العمومية حيث  باملصالح  السيارة  العربات  اقتناء  حول 
طرف   من  الوثائق  استكمال  لعدم  مثمر  العروض  طلب  يكن  ولم  الغرض  في  عروض  وردت  انه  علما 

رة وعند عرض امللف غلى لجنة الصفقات و التداول فيه تم  العارض في اآلجال االضافية التي منحتها االدا
اعادة   املذكورو  املنشور  على  االعتماد  وعدم  الفنية  الخاصيات  تغيير  بامكانية  الجلسة  خالل  افادتنا 
االعالن عن طلب العروض وعليه تم اقتراح تغيير الخاصيات الفنية و اعادة االعالن عن طلب العروض و  

 ى ذلك. تمت موافقة اللجنة عل
   (07مجموع وثائق  عدد) 

تبعا ملالحظتكم بخصوص النقائص املتعلقة بتحديد الحاجيات مما ادى الى عدم قدرة البلدية على القيام  
الى عدم استقرار األسطول   باقتناء قطع غيار و اصالح وصيانة املعدات نفيدكم ان ذلك راجع باألساس 
هبة   او  ذاتي  تمويل  او  القروض  صندوق  طريق  عن  جديدة  معدات  باقتناء  تدعيمه  تم  حيث  البلدي 

 )تدعيم( باعتبارها بلدية حديثة التركيز وعليه يصعب تحديد الحاجيلت بكل دقة 
   عن طريق التفاوض املباشراقتناء قطع غيار واصالح املعدات موضوع الصفقة املبرمة 

عجز في استهالك مبلغ    وهي قابلة للتجديد مرتين وحيث لم نسجل  2018تم ابرام الصفقة بداية من سنة  
اعتمادات  وعليه تم تجديد الصفقة بنفس املبلغ علما وانه عند استغالل كافة    2018الصفقة خالل سنة  
 تواصلت عملية اقتناء قع الغيار و الصيانة عن طريق االستشارات  2019الصفقة خالل سنة 

صفقات عن   -ب
طريق التفاوض  

 املباشر 

خاص بمشروع التنوير العمومي "برنامج   2019/ 10طلب عروض باجراءات مبسطة عدد -1
 " 2018االستثمار البلدي التشاركي  

 مراحل ابرام الصفقة  -1-1

الفترة • العروض    بخصوص  لطلب  بالنسبة  العروض  تقييم  و  العروض  فتح  بين  الفاصلة 
و تولت اللجنة باعتبارها لجنة فتح وتقييم    2019/ 11/ 26تم فتح العروض بتاريخ    2019/ 10عدد

العروض في التثبت و التدقيق في الوثائق االدارية و الفنية و املالية املقدمة من طرف العارضين  
الوقت   من  حيز  استغرق  )مما  وهي  الواردة  امللفات  لعدد  التئام  06نظرا  امكانية  مع  تماشيا  و   )

بمصلحة   املكلف  التقني  و  العمومي  التنوير  بقسم  املكلف  التقني  عمل  ظروف  بسبب  اللجنة 
نظرا   اليوم  طيلة  امليداني  الحضور  تتطلب  وان صبغة عملهما  باعتبار  البناءات  تعهد  و  األشغال 

، الى جانب غياب بعض األعضاء وخاصة الفنيين  ان له ان يعوضهمالفتقار البلدية الطار فني يمك
، وحيث    2019/ 12/ 19الى غاية    2019/ 12/ 09حيث تمتع التقني األول بعطلة استراحة بداية من  

من   بداية  استراحة  بعطلة  التقني  غاية     2019/ 12/ 23تمتع  تمتعت    2019/ 12/ 30الى  وحيث 
ا بعطلة  الشراءات  و  الصفقات  مصلحة  من  رئيسة  بداية  غاية    2019/ 12/ 24ستراحة  الى 

السباب عائلية صحية وامام هذه الوضعية لم تتمكن اللجنة من اعداد مراسالت    2019/ 12/ 28
بتاريخ   اال  الوثائق  بتاريخ    2020/ 01/ 10استكمال  اال  الوثائق  الستكمال  للعارضين  وتوجيهها 

دون    2020/ 01/ 13ايام بداية من  وبعد انتهاء الفترة االضافية التي حددت بسبعة    2020/ 01/ 13

طلبات العروض   -ت
2019لسنة   
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اعتبار ايام الراحة األسبوعية و ايام عطل األعياد الرسمية  واصلت اللجنة عملية تقييم العروض    
 2020/ 01/ 27بتاريخ 

بخصوص الفترة املمتدة بين املوافقة على اسناد الصفقة و مراسلة املقاول بقبول الصفقة   •
 نفيدكم بما يلي: 

 2020/ 02/ 24املصادقة على الصفقة من طرف امر الصرف بتاريخ تمت  -
 بنفس اليوم  2020/ 02/ 24تم التنزيل باملرصد الوطني للصفقات بتاريخ  - 

بتاريخ    - املصاريف  مراقب  تاشيرة  على  الحصول  سنة    2020/ 03/ 25تم  ميزانية  فتح  و    2020بعد 
 الشروع في تنفيذها 

بتاريخ   بالصفقة  املزود  اعالم  الحجر    2020/ 07/ 01تم  فترة  في  الدخول  بسبب  التاخير  هذا  ويبرر 
الصحي الشامل حيث لم يتم موافاتنا بنسخ من عقود الصفقة من طرف مكتب الدراسات اال بتاريخ  

مراسلتنا    2020/ 06/ 26 بمقتض ى  الشامل  الصحي  الحجر  فترة  خالل  بذلك  مطالبته  من  بالرغم 
 لكتروني وعبر البريد اال 2020/ 04/ 17بتاريخ  1515عدد

بخصوص الفترة الفاصلة بين مراسلة املقاول بقبول الصفقة واالذن االداري لالعالم بالشروع في   •
 انجاز األشغال 

التونسية   الشركة  بمصادقة  و  النهائي  بالضمان  موافاتنا  لعدم  املصلحة  باذن  مده  من  نتمكن  لم 
 للكهرباء و الغاز  

و بمصادقة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز    2020/ 08/ 11وتمت موافاتنا بالضمان النهائي بتاريخ  
 2020/ 10/ 12بتاريخ 

بتاريخ    )   2020/ 10/ 19و  األشغال  انجاز  في  للشروع  باملصلحة  االذن  املزود  تسليم  وثائق   تم  مجموع 
 ( 04عدد

 الضمان النهائي للصفقة  -1-2

تم االتصال بالعارض هاتفيا عديد املرات قبل وبعد انقضاء األجال و في كل اتصال يعدنا بموافاتنا   
اقرب   في  األشغال  وانطالق  الصفقة  اجراءات  باقي  اتمام  على  البلدية  االدارة  حرص  اطار  وفي   ، به 

ال الضمان  بتقديم  مطالبته  و  العارض  متابعة  مواصلة  البلدية  االدارة  ارتات  لتجنب  اآلجال  نهائي 
فسخ الصفقة و مايترت عليها من اعادة االعالن عن طلب العروض من جديد ومزيد التاخير في انجاز  
املشروع خاصة وانه لم يتوفر للبلدية الى حد هذا التاريخ اطار فني مختص يمكن التعويل عليه في  

 اعداد ملفات طلب العروض ومتابعة املشاريع  

 

املتعلق بتعيين مكتب دراسات او مهندس استشاري   2019/ 06عددطلب عروض باجراءات مبسطة  -2
 النجاز مشروع التنوير العمومي بمدينة املنيهلة 

• ( قدره  بما  االدارة  تقديرات  ضبط  برنامج  63تم  العمومي  التنوير  مشروع  دراسة  بخصوص  اد( 
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أد حسب ما هو متداول و معمول به  900من كلفة املشروع املقدرة ب  %07باعتماد نسبة    2019
عدد األمر  على  باالعتماد  الدراسات  مكاتب  طرف  في    1978لسنة    71من    1978/ 01/ 26املؤرخ 

أشغال   و  الهندسة  ملهمات  املنظمة  العامة  االدارية  الشروط  كراس  على  باملوافقة  واملتعلق 
التق هذه  تجاوزت  وحيث  العامة  الطلبات  الهندسة  سقف  ابرام  50ديرات  تستوجب  التي  اد 
الفص   الغرض طبقا ملقتضيات  في  في    2014لسنة    1039من األمر    5صفقات  مارس   13املؤرخ 

العمومية    2014 الصفقات  بتنظيم  املتعلق  تم  و  للوقت  ربحا  و  وضعية  ألي  وتحسبا  وعليه 
ت  و  استشارة  عن  االعالن  صورة  في  انه  حيث  عروض   طلب  عن  يفوق  االعالن  املبلغ  ان  بين 

االعالن   آجال  أن  من جديد حيث  االعالن  اعادة  يتم  املذكور  بالفصل  عليه  املنصوص  السقف 
 عن استشارة اقل من آجال االعالن عن طلب عروض 

 خاص باقتناء شاحنة مجهزة بسلم  2019/ 09طلب عروض عدد -3

 بخصوص التاخير في خالص املزود  -4

االدارة   الى  الفاتورة  بتاريخ  وردت  املالية    2020/ 01/ 16البلدية  السنة  انتهاء  بعد  وغلق    2019أي 
ميزانية سنة   بفتح  الخاصة  اتمام جميع االجرائات  الى حين  لنا خالصها  يتسنى  لم  و  و    2020امليزانية 

من طرف القابض ونقل فواضل االعتمادات الخاصة بميزانية    2019الشروع في تنفيذها )غلق ميزانية  
و   بتاريخ  التنمية(   خالصها  تم  الشامل   الصحي  الحجر  فترة  مع  تزامنها  من  بالرغم 

 ( 12مجموع وثائق  عدد)2020/ 04/ 28

تمكين عدد   تولت  البلدية  بأن  اإلشارة  تجدر  الحرفية  القرية  متسوغ من مالحق    13في خصوص وضعية 
هم مما دفع البلدية  متسوغين مالحق عقود  05عقود إلمضائها و إرجاعها إلى البلدية حيث لم يرجع عدد  

 إلى تثقيل املالحق الثمانية في إنتظار إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد املتلددين. 

III-   التصرف في
 األعوان وفي األمالك 

 

 


