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ي البلدّية(ارب ڤأحدثت بلدّية ع ي  1985لسنة  563بمقت ٔالامر عدد ) فيما ي  06املؤّرخ 
ي  2017لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر الحكومي عدد  .1985أفريل  ملتعلق ا 2017أفريل  12املؤّرخ 

راب الجمهورية التونسية  ضبتسمية نيابات خصوصية ببع تعويض تركيبة الّنيابة البلديات ب
ركيبة جديدةالخصوصّية بالبلدّية   .ب

ي امل 2018لسنة  124وتّم بمقت قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  ماي  17ؤرخ 
 .عضوا 24من املجلس البلدي  تكّون يل عڤاربائية النتخابات بلدية تائج الّ صريح بالنّ التّ  2018

شماال الجنوبية و شرقا معتمدية صفاقس تحّدها و  2كلم 735,18املنطقة البلدّية  مسحوت
ل شاكر  ي بن خليفة وغربا  معتمدية م ا  .معتمدية طينةوجنوبا معتمدية بئر ع ويبلغ عدد سّكا

ى  2014ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة  40943 وتبلغ . مسكنا 11432يتوّزعون ع
ر  ى انسب الّربط بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح للّشراب والّتطه ي ع   %.15و% 98و% 99لّتوا

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات 
ي لسنة  ي إعداد الحساب املا ى  ة البلديةوالتحقق من مدى قدر  2018والحوكمة املحلية بالنظر  ع

ا  . تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة املحكمة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة 

ا   . لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى الوقوف ى جملة  وأفضت املهمة الرقابية إ من املالحظات تعّلقت أساسا بتحصيل املوارد ع
  .وبإنجاز النفقات

I-  ي لسنة انّية وختمها وتقديم الحساب املا   2018إجراءات إعداد امل

انية البلدية لسنة  تّم  ي  1975لسنة  35القانون عدد طبقا ملقتضيات  2018إعداد م املؤرخ 
انيّ ق بالقانون ٔالاساس املتعلّ  1975ماي  14 ة وقرار ة املحاسبة العموميّ ومجلّ ة ة الجماعات املحليّ مل

ي ة ووزير املالية املؤر نمية املحليّ وزير الداخلية والتّ  صيغة وتبويب املتعلق بضبط  2008مارس  31خ 
انيات الجماعات املحليّ  انية قد و . ةم ي شأن امل  22دورته املنعقدة بتاريخ  يتداول املجلس البلدي 

ا بتاريخ وتولّ . 2017 أوت     .2018جانفي  04ت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل

انية سنة  غلقكما تم   صادقتو  2019 ماي 23بتاريخ ة املنعقدة ورة العاديّ خالل الّد  2018م
انية  ى القرار البلدي املتعلق بغلق امل   .2019 جوان 20بتاريخ سلطة ٕالاشراف ع

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليّ التّ  2019ماي  09وتو ر ع ة قبضا وصرفا ات الحسابيّ أش
ا لسجالّ  املنجزة من قبل املحاسب العمومي ي للبلدّية وقدم . تهشهادة منه بمطابق الحساب املا
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ى محكمة املحاسبات بتاريخ  ي ٓالاجال القانونيّ 2019جويلية  26والوثائق املدعمة له إ ة املنصوص ، أي 
ا بالفصل ، وهو 19711لسنة  218من ٔالامر عدد  11 والفصل  ةة املحاسبة العموميّ من مجلّ  192 عل

  .2019/19مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد 

II- ى املوارد  الّرقابة ع

 %69,32 ة بنسبةاعتياديّ  موارد من د.م 4,109والبالغة  2018 سنة خاللالبلدّية  موارد تتكّون
 .%30,68بنسبة  موارد تنمية ومن

 املوارد تحليل -أ

ا .م 4,109ما قيمته  2018بلغ مجموع مقابيض البلدّية سنة  د مقابيض العنوان .م 2,848د م
انية البلديةوالثّ  ل ٔالاوّ  نشهدت جملة موارد العنوانو  . د مقابيض العنوان الثاني.م 1,261ٔالاّول و  اني مل

ي  %25,27و% 35,13 ارتفاعا بنسب 2018سنة  ى الّتوا    .2017و 2016 بسنمقارنة ع
  

 موارد العنوان ٔالاّول  .1

ى 2018ي سنة لبلدّية لالعنوان ٔالاّول  مواردارتفعت   2017د سنة .م 2,173د مقابل .م 2,848 إ
ر املداخيلو  الاعتيادية الجبائية املداخيل موارد العنوان ٔالاّول  ضّم وت .%31,06نسبته  أي بنمو  غ
ى 2018سنة  بلغت الاعتيادية وال الجبائية ي ع  %56,46 بنسب بلغت أي د.م 1,240و د.م 1,608 التوا

  .%43,54و

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم املوّظفة ع
ر أهّم موارد %)64,32(د  .أ 1.034,242 ّ تعت ، ومن املداخيل املتأّتية املداخيل الجبائية الاعتيادية، وال

ومن %) 15,54(د .أ 249,869من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة 
   %).20,14(د .أ 323,792معاليم املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية و  ن من أهّم مكوّ أو املهنية أو التجارّية مّثل املعلوم ع
ى العق يْ %64,98ارات ؤالانشطة بنسبة مكّونات املعاليم ع من املداخيل % 41,80 ، كما أّنه يمّثل حوا

تتعّد املداخيل بعنوان معلوم ي املقابل لم و .من مداخيل العنوان ٔالاّول % 23,60الجبائّية الاعتيادّية و
ى محالت بيع املشروبات خالل نفس الّسنة    .د.أ 1,259ٕالاجازة املوّظف ع

ى العقارات املبنّيةعنوان باملبالغ الواجب استخالصها  وارتفعت د سنة .أ 802,772 املعلوم ع
وناهزت بقايا %. 24,67د أي ما نسبته .أ 198,054فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة  2018

ّى نفس السنة  ي مو    .د.أ 604,718الاستخالص 

                                                            
ي  1 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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ر املبنّية  ى ٔالارا غ د أي ما .أ 47,382كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
ّى سنة  د.أ 345,339البالغة و من املبالغ الواجب استخالصها % 13,72نسبته  وارتفعت . 2018ي مو

ى  ّى نفس الّسنة إ ي مو  .د.أ 297,957بقايا الاستخالص 

املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه  بخصوص املداخيلأّما 
ى استئثار املداخيل املحّققة بعنوان استلزام ٔالاسواق بنسبة فتجدر  2018سنة   %90,05 ٕالاشارة إ

معاليم املوجبات والرخص ٕالادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  داخيلم وبلغت .د.أ 225بقيمة 
ا  2018سنة  د.أ 323,792 ى سعر التيار الكهربائي و.أ 103,462م ي ع  22,099د بعنوان املعلوم ٕالاضا

  .د بعنوان معاليم رخص البناء.أ

ر الجبائّية الاعتيادّية من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية بقيمة وتكّونت  املداخيل غ
ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة % 54,60 بلغت وبنسبة استخالص %)8,85( د.أ 109,741

  %). 91,15(د .أ 1.130,735

ي كراء العقارات املعّدة لتعاطي أنشطة تجارّية ومهنية مداخيل  مّثلتو   من % 62,58حوا
ّى سنة .أ 68,675 بلغتمداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية بجملة مقابيض  ي مو ، فيما لم 2018د 

ّى نفس الّسنة أي  د.أ 4,830من كراء قاعات العروض ؤالافراح  يتجاوز مجموع املداخيل املتأّتية ي مو
ي املداخيل املذكورة% 4,40نسبته ما  محاصيل بيع ٔالاثاث الذي زال الانتفاع به  بلغتو  .من إجما

  .%33,02د بنسبة .أ 36,237

رك  ومّثل  2018من املداخيل املالّية الاعتيادّية املحّققة سنة % 91,97املناب من املال املش
ا جملة موارد العنوان ٔالاّول من % 36,51وهو ما يمثل د .أ 1.039,905بجملة تحويالت بلغت  نح ملا، تل

ر    .%2,98وبنسبة  د.أ 85بقيمة واملساهمات املخصصة للتسي

 موارد العنوان الثاني .2

راض ومواردالخاّصة للبلدّية  املواردمن  الثاني العنوان مواردتتكّون   من واملوارد املتأتية الاق
ي  وشهد. املحالة الاعتمادات  بسنة مقارنة د.أ 153,568بقيمة  2018سنة   تطّورا  املوارد هذهإجما

2017.   

بسنة  مقارنة د.أ 170,510 بقيمة راتطوّ  2018 سنةنمية صة للتّ اتية املخصّ الّذ  املوارد لتوسّج 
منه، وهو % 87,96لت اني حيث مثّ صيب ٔالاوفر من مقابيض العنوان الثّ رت هذه املوارد النّ ووفّ  .2017

ّن أهمّية التّ  مويل املخّصص للمشاريع التنموية باملنطقة البلدّية مقارنة بمحدودّية موارد مؤّشر يب
 ّ راض وال   %.7,51 لم تتجاوز الاق
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ى تحصيل املوارد –ب    الرقابة ع

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات -1

انية البلدية تبلغت نسبة  ّى سنة  %104,42حقيق م فاقت مقابيض العنوان و . 2018ي مو
ي التّ  ٔالاّول  التقديرات املرّسمة من % 95,80 مقابيض العنوان الّثاني  حققت، فيما %8,76قديرات بحوا

انّية   .بامل

ى العقارات املبنيّ قديرات خاصّ لوحظ ُضعف التّ و  ى ٔالارا ة فيما يتعلق باملعلوم ع ة واملعلوم ع
ر املبنيّ  ّ  2018ة لسنة غ ي حدود  وال  أي أّن  ،د.أ 468,204 بمبلغمقارنة باملبالغ املثقلة د .أ 230كانت 

   .نةمن تثقيالت الّس  %49,12 مثلتقديرات التّ 

ى العقارات املبنيّ  2018خالل سنة  وقد تّم  ى ٔالارا تسجيل مقابيض بعنوان املعاليم ع ة وع
ر املبنيّ     .نةتثقيالت الّس من  %52,42د أي بنسبة إنجاز تعادل .أ 245,436 بقيمةة غ

ق ة فيما يتعلّ ي لتحقيقها خاصّ إحكام تقدير مواردها والّس بوتو محكمة املحاسبات البلدية 
  .ي التحصيل هاوارد املرتبطة مباشرة بمجهودبأصناف امل

ى العقارات ؤالانشطة جداول و  وتثقيلها تحصيلالإعداد جداول  -2   مراقبة املعاليم ع

ن املجراة خالل سنة أفضت عمليات التّ  ى  2018حي عدد الفصول املثّقلة بجدول  زيادةإ
ى العقارات املبنية من  ى  3054تحصيل املعلوم ع أي بفارق  2017فصال مقارنة بسنة  9251فصال إ

ا من ٕالاحصاء املجرى خالل السنة  6091فصال تأتى  6197 تبعا ة ع املنطقة البلديّ توّس ي إطار م
   .الجديدرابي قسيم الّ لتّ ل

ى أّن  ٕالاشارةوتجدر  وفق إحصائيات املعهد الوط لإلحصاء عدد املساكن باملنطقة البلدية إ
 2018سنة نسبة العقارات املبنية املدرجة بجداول التحصيل  مسكنا أي أّن  11432بلغ  2014لسنة 

ن فصال  9251وعددها     .مجموع املساكن باملنطقة البلديةمن  %80,92تمثل رغم التحي

ي نفس الّس  ر املبنية  2018تثقيالت سنة  بلغتياق و ى ٔالارا غ د .أ 46,467 بعنوان املعلوم ع
ا ول فص 9ى تأتّ  فصال 14ل زيادة حيث سّج  2017سنة  عنوانبد .أ 41,139 مقابل من التصاريح  م

ن باألداء  ن املصلحة املكلّ نسيق لتّ ل تبعافصول  5والتلقائية للمطالب ة املصلحة الفنيّ فة باألداءات و ب
   .الح للشرابور الكهربائي واملاء الصّ إدخال النّ  رخصو املعنية بإسناد رخص البناء 

ى العقارات املبنّية وبادرت البلدّية بمراجعة املعاليم  ر املبنية و ع ى ٔالارا غ ىع املؤّسسات  وع
وعدد  20172لسنة  396عدد  ةالحكوميوامر صدور ٔالا  إثر ذات الصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية 

                                                            
ر املبنية  2 ر املربع بالنسبة لألرا غ   .املتعلق بضبط املعلوم بامل
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بمقتضاه  ي تّم الّذ  65/2017بإصدار القرار البلدي عدد  4 2017لسنة  395عدد و  3 2017لسنة  397
ي الّ  ر املرّبعرفيع   بعنواندّعم مداخيل هذه املعاليم  وهو ما . حسب صنف العقار ٔالاثمان املرجعّية للم

   .2018سنة 

ن كّل  ي تحي ى مواصلة جهودها  ى البلدية إ يْ وتد ى العق من جدو ارات تحصيل املعلوم ع
ر املبنّية لتدعيم مواردها الذاتية ى ٔالارا غ   .املبنّية واملعلوم ع

ن ٔالاّول و ألحكاموخالفا  ى ضرورة إنجاز  ال تنّص  من مجّلة الجباية املحلّية 30الفصل ع
ى العقارات ثقيل بتاريعملّيات التّ  خ غّرة جانفي من كّل سنة، شهد تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ را 2018املبنّية واملعلوم ع ن تأخ    .يوما 352و 14 تراوح ب

ى املؤسسات ذات الصبغة الصّ ب أّما فيما يتعّلق أو  ناعيةجدول مراقبة الحد ٔالادنى للمعلوم ع
ي عدد فصوله من  فقد شهدأو املهنية  التجارية ى  2017سنة د .أ 282,983بمبلغ  فصال  833ارتفاعا  إ

ى ٕالاحصاء  .2018د سنة .أ 308,752بمبلغ  فصال  846 ي عدد الفصول إ وتعزى الزيادة املسجلة 
  .ةناعيّ سات املنتصبة حديثا داخل املنطقة الصّ ت واملؤّس امليداني واملتابعة الدورية للمحالّ 

ى العقارات ؤالانشطة -3   استخالص املعاليم ع

ى العقارات املبنّية ال تّولت القباضة   ن باملعلوم ع ى املطالب بلغ عدد ٕالاعالمات املوّجهة إ
من الفصول املثّقلة % 3,7إعالما أي ما نسبته  343عدد  2018إصدارها خالل سنة  عڤارباملالّية ب

ن لم تتوّ  ول الّتحصيلبجد ر املبنية ل تبليغي ح ى ٔالارا غ   . أي إعالم بعنوان املعلوم ع

ريّ وتضّم  راضات  9ة تبليغ نت املرحلة الج بعنوان استخالص عقلة تنفيذية  126 إجراءو إدارّية اع
ى العقارات املبنية  لوماملع ن لم تتعد ٕالاجراءات املتّ ع ى ي ح ر املبنيةخدة بعنوان املعلوم ع  ٔالارا غ

  .املرحلة الرضائية

ى عدم توّفر القباضة املالّية  ى عد عڤارببوحرّي باإلشارة إ مهّمة  ماخزينة توكل إل يْ سوى ع
ن باملعاليم البلدّية ى املطالب ، وٕالاعالمات املتعّلقة باألداءات واملعاليم الّراجعة للّدولة تبليغ ٕالاعالمات إ

فصال  10144والبالغ  2018وهو ما ال يتناسب مع عدد الفصول املّثقلة بجداول التحصيل لسنة 
ر املبنّيةللعق رابية للبلدية ارات املبنّية ؤالارا غ لنقص اورغم مالحظة  .بعد توسيع الحدود ال

ى حسابات الب ي عدد عدول الخزينة بمناسبة القيام باملهّمة الّرقابّية ع لم  2016لدّية لسنة املذكور 
ي الغرض ي    .يتخذ أي إجراء تصحي

                                                            
ي    3 ر املربع املب لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة  2017مارس  28املؤرخ  ي للم واملتعلق بضبط الحد ٔالادنى والحد ٔالاق للثمن املرج

ى العقارات املبنية   .للمعلوم ع
ي   4 ي أو تجاري  2017مارس  28املؤرخ  ي بكل صنف من أصناف العقارات املعّدة لتعاطي نشاط صنا ر املربع املرج واملتعلق بضبط مبلغ املعلوم بامل

  .أو م
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ى العقارات املبنيّ  ر املبنيّ كما لوحظ ضعف نسب استخالص املعاليم ع ى ٔالارا غ ة خالل ة وع
ى أخرى لت 2018سنة  ّى  بلغوتراكم بقايا الاستخالص من سنة إ د .أ 604,718 سنة املذكورةالي مو

ى العق ر املبنّيـــة مّما بالنسبة د .أ 297,958املبنّية وارات بالنسبة للمعلوم ع ى ٔالارا غ للمعلوم ع
 %. 13,72و% 24,67جعل نسبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا 

ى وتدعو محكمة املحاس هذه املعاليم بما  استخالصتطوير نسب بات البلدّية والقباضة املالّية إ
  .يضمن تنمية مواردها الّذاتّية

ي 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5 وخالفا للفصل ر 31 املؤرخ  املتعلق بإصدار  1973 ديسم
ى أنّ  مجلة املحاسبة العمومية الذي ينّص  ه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات ع

ن، لم يتّم إرفاق  ى السنة من طرف املحاسب ي مو ي ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها  مفصلة 
ي لسنةالحساب امل ى العقارات املبنية فصيليّ بالقائمات التّ  2018 ا ة لبقايا الاستخالص للمعلوم ع

ر املبنية ى ٔالارا غ   .واملعلوم ع

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو مداخيل البلدّية بعنوان املعلوم وشهدت  ع
رة  املهنّية ى  د.أ 388,805من حيث ارتفعت املقابيض املنجزة  2018-2013تطّورا ملحوظا خالل الف إ

  .د.أ 672,066

ى محاّلت بيع املشروبات فقد عملت البلدية بتوصيات  وفيما يتعلق بمعلوم ٕالاجازة املوّظف ع
ى محاّلت بيع املشروبات املنتصبة باملنطقة البلدية وهو ما أدى  محكمة املحاسبات ووظفت املعلوم ع

ى الرفع من مردود  ى 2018هذا املعلوم سنة إ  بلغتال  2017مقارنة بمقابيض سنة د .أ 1,259 إ
  . د.أ 1,108

 معلوم ٕالاشهار -4

ى توصيات محكمة املحاسبات قامت البلديّ  ى مسح  2015 بخصوص تصرف سنةة بناء ع إ
املنطقة البلدية وإدراج املحاّلت الّتجارية والّصناعية واملهنية الخاضعة ملعلوم ٕالاشهار بعنوان الاّلفتات 

ى الواقيات الّش  ى واجهات هذه املحالّت والّلوحات ٕالاشهارّية وللمعلوم ع مسية املعّلقة بالّطريق العام ع
لسنة مراقبة معلوم ٕالاشهار نة بجدول لفصول املضّم الوحظ أّن وقد  .بجدول مراقبة هذا املعلوم

ا  2018 ى مساحة أي لم يتوّفر بشأ نصيص ومن شأن غياب التّ . التجاريةفتة الالّ ونوع تنصيص ع
. املذكور أّن يمّس من شفافّية ومصداقّية جدول املراقبة املذكور ومن صّحة تصفية قيمة املعلوم

ي هذا ٕالا  ى تال ى البلدّية إ   .خالل مستقبالوُتد

من جملة املبالغ % 4,23تتجاوز  ال لم نسبة استخالص هذا املعلوم كما لوحظ ضعف
  .د.أ 18,931والبالغة  2018املستوجبة سنة 

ى أّن جدول  ر  راقبةاملوتجدر ٕالاشارة إ  4تضمن إضافة  2018لسنة  قابل لالستخالصالغ
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ى إجراء معاينات سنوية  .2017بسنة فصول جديدة فقط مقارنة  ى البلدية إ ن جدول للذا تد تحي
   .مراقبة معلوم ٕالاشهار

 مداخيل استلزام ٔالاسواق -5
 

د خالل سنة .أ 300 5بلغت املداخيل املتأتية من استلزام ٔالاسواق ٔالاسبوعّية واليومّية والّظرفّية
بقايا رت وقّد . 2017تّم تحقيقه خالل سنة  مابمقارنة % 15,38 بلغت ر تطوّ أي بنسبة  2018

ي  "ز .ص"باسم املستلزم  1995 سنةالقابض منذ  بحساباتد مثّقل .أ 21,500مبلغ بالاستخالص  و
باتخاذ ورغم مبادرة القابض  "ز.س" بآسم املستلزم 2018جانفي  29د مثقل بتاريخ .أ 75مبلغ 

ي الغرضٕالاجراءات الالّ  ي إصدار  "ز.ص"ي شأن املستلزم  زمة   2017جويلية  28بتاريخ  إنذار واملتمثلة 
ري بصفاقس ولدى امللكية العقارية  ي استقصاءات لدى الوكالة الفنية للنقل ال مارس  13بتاريخ و

ي  2017 راضاتو يقم  بالفشل ولم باءت فإن مجهودات القابض 2018فيفري  15إدارية بتاريخ  اع
ى تاريخ بتسوية الّدين املتلدد املستلزم   .2019 أكتوبر 30املتخّلد بذّمته إ

ى تنسيق الجهود من أجل  ى البلدّية والقباضة املالية إ ى أداء ما عليه من  إلزاموُتد املدين ع
  . مستحّقات

  مداخيل ٕالاشغال الوق للّطريق العام  -6

ى 2018سنة  ٕالاشغال الوق للّطريق العاممعلوم بعنوان داخيل ارتفعت امل  مقابل د .أ 23,484 إ
  .2017سنة . د.أ 3,352

من مجلة الجباية املحلية واملتعلق بمعاليم ٕالاشغال الوق للطريق  85وخالفا ملقتضيات الفصل 
ن للملك العمومي حيث ارتفع املبلغ  ضعفالعام لوحظ  خالص املعلوم املستوجب من قبل املستغّل

ى   11,057سوى  لم يستخلص منهحسب جدول مراقبة هذا املعلوم د .أ 23,484الواجب استخالصه إ
 .% 47,08 ما نسبته أي د.أ

ى  2018ماي  24 من متدةلمدة امللد .أ 2,6 بمبلغ لزمة املسلخ البلدي وأسندت البلدية   ماي  23إ
حيث بعنوان استلزام املسلخ البلدي لفائدة البلدّية  بذّمته دينتخلد  رغم "ب.م.م"للمستلزم  2019

  .2018 جويلية 26بتاريخ د بحسابات القابض .أ 1,574ل مبلغ ثّق 

ن نسبة الاستخالص بما يضمن تطوير  ى بذل مزيد الجهد من أجل تحس ى البلدّية إ وتد
  .مواردها الذاتّية

  

                                                            
رم بتاريخ   5 ر  17عقد لزمة سوق الانتصاب م ر  17خ د وعقد لزمة سوق الدواب والسمك والخضر والغالل بتاري.أ 89بقيمة  2017نوفم  2017نوفم

  .د.أ 211بقيمة 
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 مداخيل ٔالامالك -7

مداخيل كراء  من أساسا توتأتّ  2018خالل سنة د .أ 71,657بلغت مداخيل ٔالامالك البلدّية 
ومن مداخيل كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي  د.أ 54,139 بمبلغ املحاّلت املعّدة لتعاطي نشاط تجاري وم

   .د.أ 17,518بمبلغ  نشاط م

راكمة لفائدة البلديّ  تخّلداتامل وبلغت ا التجارية واملهنّية بعنوان  ةامل معينات كراء محاّل
ّى سنة .أ 89,798 ي مو ا  2018د  د بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة .أ 24,781م

  . د بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة لنشاط م.أ 65,017لنشاط تجاري و

ذا العنوان فإّن إجراءات التّ و  خذة من قبل املتّ تبع بالرغم من ارتفاع حجم بقايا الاستخالص 
ى كانت محدودة واقتصرت القابض  عّدة املعقارات الكراء بقايا استخالص املبالغ املستوجبة بعنوان ع

ى املكاسب كما  3ي إصدار  2018ي سنة وتمثلت  لنشاط تجاري  بطاقات إلزام لم تشفع بالتنفيذ ع
ى ذلك الفصل  راض إبالقيام  ويذكر من ذلك. مكرر من مجلة املحاسبة العمومية 31ينّص ع  داري اع

 . ر عدم وجود حساب أو رصيد للمدينلدى املؤسسات البنكية دون نتيجة باعتبا وحيد
  
  

III-  ى النفقات   الرقابة ع
 

  لنفقاتاليل تح -أ 

ّى سنة د .م 2,766ملة نفقات البلدّية ج بلغت بنسبة  ارتفاعامسّجلة بذلك  2018ي مو
% 41,32و %9,89 والثاني نمّوا بنسب نفقات العنوان ٔالاّول شهدت  حيث 2017مقارنة بسنة  23,67%

ي  ى التوا انّية  وبلغ. مقارنة بنفس الّسنةع رة % 23,57املعّدل الّسنوي لتطّور نفقات امل خالل الف
2016-2018.   

رة  توتطّور  ن سنوّيا % 14,32نمو بلغ  بمعدّل  2018- 2016نفقات التصّرف خالل الف ي ح
 نخفضتا كما .%62,96  النفقات املخصصة لالستثمارات املباشرة بمعدل نمو سنوي بلغ تراجعت

رة بمعّدل   %.10,64نسبته  بلغتسنوي  نمو  نفقات تسديد أصل الّدين خالل نفس الف

انّية بنسبة  ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل ّ كما بلغت نسبة % 30,86وفاقت الاعتمادات ال
انّية  الك جملة اعتمادات امل ّى سنة % 42,30اس ن  2018ي مو بالّنسبة للعنوان % 73,43توّزعت ب

الك اعتمادات العنوان الّثاني أساسا ويعزى . ّنسبة للعنوان الّثانيبال% 13,86ٔالاّول و ضعف نسبة اس
الك  ى تدّني نسبة اس  %.  9,51تتجاوز ال لم الاستثمارات املباشرة إ

  

  نفقات العنوان ٔالاّول  -1

ر أهم نفقات العنوان ٔالاوّ  ر نفقات التأج ّ ل باعتبارها من النّ تعت ى  تؤثّ فقات ال ر مباشرة ع
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ر العمومي استأثر التّ قد و . هامش التصرف نفقات العنوان ٔالاّول بنسبة بالنصيب ٔالاوفر من  بالبلدّيةأج
ا نفقات وسائل املصالح بنسبة  54,62%    .2018بعنوان سنة  %33,11تل

ر املصالح العمومّية املحلّية بقيمة نفقات وسائل املصالح وتوزعت  ن نفقات تسي د .أ 266,936ب
ات العمومّية بقيمة  .د.أ 189,845 ومصاريف استغالل وصيانة الّتجه

. من نفقات العنوان ٔالاّول % 5,25 تهنسبما د .أ 72,371 البالغةنفقات التدّخل العمومي  مثلتو 
مصاريف الوقاية الصحّية املساهمة لفائدة الودادية والتدّخالت لفائدة الجمعّيات الّرياضّية و وشّكلت 

ي بلغتأهّم مكّونات نفقات هذا القسم بنسب  ى الّتوا   .%17,85و% 27,64و% 30,40 ع

رة  انية للف من تحقيق  قبضا وصرفا فإّن ذلك لم يمنع 2018-2016ولئن تباينت نسب تطّور امل
يو  خام اّدخار ىة وهو ما يمّكن البلديّ  د.م1,354 ود .م 1,469تباعا  بلغيل تراكم يّذ الو  صا املدى  ع

ر ٕالاجبارية بموارد مماثلة ا من نفقات التسي ن مستقّر لحاجيا   .املتوّسط من تأم

الاّدخار  ةسبنو  الادخار الخام ةسبن كما بلغت. 2018سنة  %4,67وبلغت نسبة تداين البلدّية 
ي بعنوان نفس الّسنة ى الّصا ي  ع الذي  البلديالاستثمار  أهمية وهو ما يفسر % 47,53و% 51,57الّتوا

ي أهم املؤشرات املالية ل .2018د سنة .م 1,738 ناهز رة لويقدم الجدول التا   : 2018- 2016بلدية للف
  

 2018 2017 2016 البيان
 2.172.984,8512.848.379,246 1.612.880,914 )د(جملة موارد العنوان ٔالاول

 1.216.066,6741.255.372,4631.379.486,743 )د(جملة نفقات العنوان ٔالاول 
 1.468.892,503 917.612,388 396.814,24 )د( 6الاّدخار الخام

 51,57 42,23 24,60  (%) 7نسبة الادخار الخام 
 114.896,876 137.434,850 137.535,000 )د(أصل الدين 
ي  1.353.995,627 780177,538 259279,24 )د( 8الاّدخار الصا

ي   47,53 35,906 16,076  (%)نسبة الاّدخار الصا
 4,67 12,09 15,13  (%)  9نسبة التداين

 

  نفقات العنوان الّثاني -2

ن الاستثمارات املباشرة بقيمة 2018سنة  د.أ 284,985 بلغت نفقات العنوان الّثاني  توّزعت ب
دة فقات املسّد والنّ  %)40,31(د .أ 114,897ونفقات تسديد أصل الّدين بقيمة %) 58,03( د.أ 165,368

                                                            
  .دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائضجملة نفقات العنوان ٔالاول  - جملة موارد العنوان ٔالاول = الاّدخار الخام    6
ى الادخار    7   .جملة موارد العنوان ٔالاول / الاّدخار الخام = القدرة ع
ي     8   .أصل الدين –الادخار الخام = الاّدخار الصا
  .موارد العنوان ٔالاّول ) / ديون التصّرف والاستثمار= (  نسبة التداين   9
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ن من خالل تحليل موارد العنوان الثاني أّن وتبّ  .%)1,66(د .أ 4,720من الاعتمادات املحالة بقيمة 
ا املباشرة  ى تمويل استثمارا ة اتيّ حجم املوارد الّذ  أّن حيث  ،%63,79ي حدود البلدّية تتمتع بقدرة ع

ن.أ 1.108,812بلغ  ي ح رمجة بلغت  د    . د .أ 1.738,213ي بداية السنة الاستثمارات املباشرة امل

ى تنمية ي الاعتمادات املرصودة بعنوان الاستثمارات  وتحتاج البلدّية إ ى الّتصّرف  ا ع قدر
ا حيث لم تتجاوز نسبة النّ  ى تنفيذ املشاريع الّتنموّية املتعّلقة  فقات املنجزة من جملة املباشرة وع

رمجة  ّى سنة % 9,51الاستثمارات املباشرة امل   .2018ي مو

ي  يئة املستودع البلديبعنوان د .أ 19رّسمت البلدّية اعتمادا بقيمة و  رفيع فيه  ّ ثّم قامت بال
ى  ى  لم يتّم املشروع  إنجاز  إاّل أند .أ 79,767ٔالاثناء إ ىإ  .2018سنة   مو

رفيع  الطرقات واملسالكد بعنوان مشاريع .أ 500كما رّسمت البلدّية اعتمادا بقيمة  ّ ثّم قامت بال
ى  ي ٔالاثناء إ الك الاعتماداتد إاّل أّن نسبة .أ 805,310فيه  ّى سنة % 8,64لم تتجاوز  اس ي مو

2018.   
 

ى إنجاز النفقات -ب   الّرقابة ع
  

ي النفقات ي نجملة من املالحظات تعّلقت بنفقات العنوان شاب التصرف   ٔالاّول والثاني و
ى البلديّ  ا متواصلة مقارنة بنتائج الرقابة املالية ع ي أغل  2016و 2015نوات الّس ة لتصرف مالحظات 

 .2017و
  

 نفقات العنوان ٔالاول  -1
  

ي  2004لسنة  564خالفا ألحكام ٔالامر عدد  واملتعّلق بضبط طرق  2004مارس  09املؤّرخ 
انّية الّدولة والجماعات  ى وجوب صرف الاعتمادات املرّسمة بم خالص نفقات الّتصرف واّل تنّص ع

ي املحلّية بعنوان الاتّ  ر اّل يصدرها املزّودون املعنّيون  ى أساس الفوات الك الكهرباء ع صاالت واس
ر، لم تقم البلدّية بخالص  45أجل ال تتجاوز  مستحّقات نف من هذا الصّ يوما من تاريخ استالم الفوات

ن خالل ٔالاجل املذكور، وتراوح التّ  صاالتالاتّ  هذهدي مزّو  ر ب ر لعشر  ايوم 148و  ايوم 77أخ  .فوات

املتعّلق  1986أكتوبر  13وخالفا ملا ينّص عليه القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ 
ّن  رة أوامر الّصرف الّصادرة لهم، من أّنه يتع ن للقيام بتأش ن املختّص بضبط ٔالاجل املمنوح للمحاسب

ن صرف مستحّقات دائ الّدولة والجم ن العمومّي ى املحاسب ي ع اعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية 
ي تأدية بعض الّنفقات ر   ،أجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف، ُسّجل تأخ

ن  ي  59و 16تراوح ب  .حاالت 6يوما 

ة بوزارة املالية ة للمحاسبة العموميّ الصادرة عن ٕالادارة العاّم  2عليمات العاّمة عدد وخالفا للتّ 
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ر  05بتاريخ  ن بمبلغ افتقار فاتورتْ فقات العمومّية لوحظ واملتعّلقة بالوثائق املثبتة للنّ  1996نوفم
ا الرقم املنجم لبيانات الواجب التّ لقل قة بصيانة وسائل النّ متعلّ  د .أ 9,769 ا وخاّصة م نصيص عل
ا بالفصل وهو ما من شأنه أن يعيق عملية التثبت من قاعدة العمل امل. للسيارة  41نجز املنصوص عل

 .يانة لكل وسيلة نقلمن مجلة املحاسبة العمومية ومن متابعة حجم نفقات الصّ 

ي  21ل عدد خالفا ملنشوري الوزير ٔالاوّ  ق باقتناء أدوات ومواد املتعلّ  1991أفريل  19املؤرخ 
ن نظيف ال تنتجها التعاضديّ التّ  ي  6وعدد ات الصناعية للمكفوف والذين  199410فيفري  3املؤرخ 

ى ضرورة إعطاء ٔالاولويّ  ي ينصان ع ناعية ات الصّ عاضديّ التّ  مننظيف أدوات ومواد التّ شراء ة 
ن ر من  للمكفوف ن ما لم تتجاوز أسعارها بأك ن، لوحظ باملائة أسعار بقيّ  20ومراكز املعاق ة العارض

  .د.أ 1,337بقيمة  أحد املزودينة بصفة حصرية مع بلديّ التعامل 
  

 نفقات العنوان الّثاني -2
  

  

ى إعدصرف لوحظ عدم حرص البلديّ حسن التّ  لقواعدخالفا     اد محاضر استالم وقة ع
ة، وهو ما من ال تّمت بأذون تزود عاديّ  يئة املسلخ البلدي وأشغالٕالانارة العمومية شغال بالنسبة أل 

 . نفيذ وتحديد مّدة الّضمانتّ الشأنه أن يعيق متابعة حسن 

د  102.259,040بقيمة  2017نوير العمومي برنامج بخصوص الاستشارة املتعلقة بأشغال التّ و 
 ة ٔالاثمانمقبوليّ  يفيد ما تقديم املقّدمة دون ة اكتفت لجنة تقييم العروض بمقارنة العروض املاليّ 

رير ا الفارق  وت     .و دون تحديد مسبق لتقديرات ٕالادارة بي

 بقيمة 2018لسنة  بالبلدّيةنوير العمومي استشارة التّ  شهدتحسن التصرف  لقواعدخالفا و 
را د 119.458,322 ى املوافقة من وبالرغم حيث ٕالانجاز ببداية ٕالاذن ي تأخ تقرير تقييم العروض  ع

ر  12 بتاريخ  أْي   2019مارس   9 بتاريخ إال لبداية ٔالاشغال ٕالاداري  ٕالاذن إصدار ميتّ  لم فإنه  2018نوفم
    .يوما 117 مرور بعد

ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76خالفا ألحكام الفصل و  واملتعّلق  2014مارس  13املؤّرخ 
ّ  مانالضّ  بتقديم املقاول  يقم لمبتنظيم الّصفقات العمومّية   بعد أْي   2018جويلية  31 بتاريخ إال ائيال

اء وبعد ٔالاشغال ٕالاداري لبداية ٕالاذن من ايوًم  144 مرور  بمدة  واملحددة للتنفيذ التعاقدية ٓالاجال ان
 .يوما 120

رت ي العرض بأن لجنة تقييم العروض واعت  بقيمة شغال والكهرباءٔالا  شركة من ماملقّد  املا
ة مقبوليّ  يفيد ما تقديم دون  مقبوال% 25,71 بنسبة تقديرات ٕالادارة عن يقل يد الّذ  119.485,322

رير ٔالاثمان ا الفارق  وت ن بي ا وب املنافسة حيث تراوح مبلغ العروض املقدمة من  وواقع ةاملاليّ  تقديرا

                                                            
ن باإلدارات واملؤسسات العمومية  10 رويج منتوجات مراكز املعاق   .املتعلق ب
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ى  120.743,869 لسنة  1039من ٔالامر عدد  169خالفا ألحكام الفصل  وذلك د 151.229,327د إ
ي  2014  .واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية 2014مارس  13املؤّرخ 

 

مشروع التعبيد املتعلقة ب 01/2016صفقة أشغال باإلجراءات املبّسطة عدد ا بخصوص ّم أ
رصيف بقيمة   2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76خالفا ألحكام الفصل نه و إ، فد 458.571,600وال

ي  أكتوبر  28بتاريخ فقة تّم تبليغ الصّ واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية  2014مارس  13املؤّرخ 
ن قّدم 2016 ائي بقيمة  ي ح ّ  أْي  2017جانفي  11د بتاريخ  13.757,148صاحب الّصفقة الّضمان ال

ر بلغ   .  يوما 55بتأخ

ي آجال  تاريخ بهذه الّصفقة حيث لئن تم فتح الظروف املالية والفنية  إبرامولم تتحّكم البلدّية 
ى ال 2016جويلية  21 ا قد تّم بتاريخ فإّن املصادقة ع ى صاح ، كما 2016أكتوبر  28ّصفقة وتبليغها إ
ر  25إصدار ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال بتاريخ  تّم  ر تجاوز صلوحية . 2016نوفم وترتب عن هذا التأخ

ي  ي العرض املا ي للتّ  60املتمثلة  وفق  د لقبول العروضاريخ ٔالاق املحّد يوما ابتداء من اليوم املوا
ر و . يوما 38ة بمدة فقات العموميّ لصّ املنظم لمر ٔالا من  54م الفصل أحكا  ل أن يخوّ من شأن هذا التأخ

ي عن الصّ إمكانية صاحب الّصفقة ل ن ٔالاثمان الّتخ من  36وفقا ألحكام الفصل فقة أو املطالبة بتحي
   .ٔالامر املنّظم للّصفقات العمومّية

الخاصة باألشغال الذي اقت أن تتّم عملية كراس الشروط ٕالادارية من  37وخالفا للفصل 
ائي لألشغال بطلب من املقاول وعند انقضاء أجل الضمان التعاقدي املحّد  د بسنة من تاريخ القبول ال

، تّم  ّ  الاستالم الوق ر ناهز  2018جويلية  31ائي للمشروع بتاريخ القبول ال يوما علما  108أي بتأخ
  .2017أفريل  14يخ القبول الوق تم بتار  وأّن 
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 إجابة البلدية

  
  مالحظات دائرة املحاسبات

  
  ٕالاجراءات املتخذة

ي  تثقيل جداول التحصيل 
  ٓالاجال املحددة

ى القباضة املالية للتثقيل  ى ٕالادارة البلدية إرسال جداول التحصيل إ تتو
ي إطار  2018جانفي من كل سنة أما بالنسبة لسنة  02بتارخ  والاستخالص و

رابي الجديد تمت إضافة  عمادات حيث  7توسع املنطقة البلدية تبعا للتقسيم ال
ى إدراجهامصالح الجباية  انكبت ي وقت قياس  ع ى و بالتطبيقة ٕالاعالمية  ع

ي يفسر ال وهذا ما )فصال  6091زيادة ( تلفة مراحل وبتواريخ مخ ر الحاصل  تأخ
  .استثنائيةالتثقيل بصفة 

ى املصالح البلدية إرسال جدوال  ى أما بالنسبة للسنوات الفارطة تتو التحصيل ع
ر املبنية يوم العقارات املبنية و  ر 02غ   .جانفي من كل سنة ولم يحصل أي تأخ

ن جداول تحصيل  تحي
العقارات املبنية واملعلوم 

ر املبنية ى ٔالارا الغ   ع

ر املبنية  ى ٔالارا غ ن جداول تحصيل العقارات املبنية واملعلوم ع ي إطار تحي
إحصاء ميداني للعقارات بمصالح الجباية املحلية بالبلدية  تقوملكل سنة 

ا لجدول التحصيل  وكذلك يتم التنسيق مع املصلحة الفنية عند إسناد  وإضاف
ي كل سنة رخص البناء ورخص التنوير واملاء الصالح للشر  اب حيث املالحظ أنه 

ي  قيمة التثقيالت ي عدد الفصول وزيادة    .تشهد جداول التحصيل زيادة 

ى ٕالاشهار و  املعلوم املعلوم ع
ى  ٕالاشغال الوق للطريق ع
  العام

ا امللك العمومي البلدي  تولت البلدية إحصاء جميع املحالت ال يستغل أصحا
ي مرحلة وإحصاء املحالت ال لها ال  فتات ولوحات إشهارية وواقيات شمسية و

ى تم إجراء معاينات ميدانية لجميع املحالت وتحسيسهم  رامأو ٔالامتار  باح
ي مرحلة ثانية تم توجيه  القانونية املستغلة وخالص املعاليم املستوجبة ثم 

ن بتواريخ مختلفة و ن ه إعالمات بالخالص لجميع املطالب الجداول  ذهتم تحي
ى ٕالاشهاربإ   .ضافة املساحة ونوع الالفتة املعنية بالنسبة للمعلوم ع

ر  ى من شهر ديسم ي هذا ٕالاطار تولت املصالح البلدية خالل ٔالايام ٔالاو  2019و
ي  ى املحالت املفتوحة للعموم وذلك  بالتنسيق مع الحرس البلدي إجراء حملة ع

ضل بالنسبة لهذا الفصل خيل أفإطار برنامج تنظيم  هذا القطاع و تحقيق مدا
ى إجراء هذه الحمالت بصفة دورية الاتفاق وتم   .مع الحرس البلدي ع

تطوير نسبة استخالص 
ى العقارات  املعاليم ع

  ؤالانشطة

ي لعدول الخزينة بال قباضة املالية بعقارب توكل ي إطار عدم توفر العدد الكا
م ن باملعاليم البلدية تمت مراسلة القباضة  إل مهمة تبليغ ٕالاعالمات للمطالب

ي الغرض لتفادي النقص الحاصل ملراسلة مصالحهم املختصة قصد  املالية 
رابي انية إضافة عدول خزينة نظرا لتوسإمك ع املنطقة البلدية تبعا للتقسيم ال

ي عدد الفصول  رة    .الجديد والزيادة  الكب
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ي  حول إرفاق الحساب املا
بالقائمات  2018لسنة 

التفصيلية لبقايا 
ى  الاستخالص للمعلوم ع

العقارات املبنية ؤالارا 
ر املبنية   الغ

ي املوارد البلدية  استغاللي هذا ٕالاطار ونظرا لعدم  لم ) (GRBمنظومة التصرف 
يتم إعدادها أّنه  باعتبارالقائمات  هذهتنته مصالح القباضة املالية من إعداد 
ي  هذهيدويا وهو ما يتطلب وقت وسيقع إعداد  القائمات وإرفاقها عند ٕالانجاز 

  .أقرب ٓالاجال

رامعدم  ٓالاجال  اح
  القانونية لخالص املزودين

الك الكهرباء لقد  ى خطأ  احتوتبالنسبة إلس ر ع معلوم  باحتسابالفوات
ر للشركة لإلصالح ٕالاذاعة و التلفزة ضمن ٕالانارة العمومية مما  جعلنا نرجع الفوات

ي ٓالاجال مّما ر الخالص  ي تأخ   .تسبب 
ر  ي   ي تأدية النفقات تأخ   .الخللهذا ستتم دعوة السيد قابض املالية لتال

ى الرقم  عدم التنصيص ع
املنجم لوسائل النقل 

ر الصيانة   بفوات
  .سيقع تفادي هذا ٕالاخالل مستقبال

واد أدوات و م اقتناءعدم 
التنظيف ال تنتجها 
التعاضديات الصناعية 

ن   للمكفوف

ى ذلك مستقبال   .سيتم العمل ع

: الوق الاستالممحاضر 
يئة ، ٕالانارة العمومية 

  املسلخ البلدي
  

إن ٔالاشغال : عدم إعداد محضر القبول الوق إلستشارة ٕالانارة العمومية 
املتعلقة بالتنوير العمومي يتم قبولها من طرف مصالح الشركة التونسية للكهرباء 

ي  و سيتم العمل  استغاللهاو الغاز قبل تزويدها بالتيار الكهربائي والشروع 
رك ب ى إعداد محضر قبول وق مش ن البلدية والشركة التونسية مستقبال ع

  .للكهرباء و الغاز
يئة املسلخ البلدي إن ٔالاشغال : عدم إعداد محضر القبول الوق إلستشارة 

ي أشغال صيانة عادية وتخضع للمراقبة اليومية من طرف  املبينة باإلستشارة 
ى إعداد محضر قبول وق ملثل هذه  املصالح البلدية وسيتم العمل مستقبال ع

  .شغالٔالا 

عدم تقديم مقبولية ٔالاثمان 
و عدم تحديد مسبق 
ي  لتقديرات ٕالادارة 
خصوص استشارة التنوير 

  2017العمومي لسنة 

ر من ٔالاشغال العادية و ٔالاسعار الفردية متعارف  إن أشغال التنوير العمومي تعت
ا لذلك تم السهو عن تقديم فصل بتقرير تقييم العروض يتعلق بمقبولية  عل

ا بالصفقات املماثلةٔالا    .سعار ومقارن
ي خصوص تحديد تقديرات ٕالادارة فقد تم ذلك فعال وقد كانت قيمة  أما 

وموافاة صندوق القروض و مساعدة الجماعات  د 124.311,860التقديرات 
ى املوافقة املبدئية لتمويل املشروع ا قصد الحصول ع   .املحلية 

استشارة التنوير العمومي 
ي :  2018لسنة  ر  تأخ

إصدار ٕالاذن ببداية ٕالانجاز 

را   ى يوما  117بـــــــــــلقد شهد اصدار ٕالاذن ببداية ٕالانجاز تأخ من تاريخ املوافقة ع
ى املوافقة ال ائية من طرف تقرير تقييم العروض وذلك لعدم الحصول ع

صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية وال تصدر من طرف لجنة 
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ي تقديم الضمان  ر  و تأخ
ائي من طرف املقاول    ال

ي مصادقة مصالح الشركة التونسية للكهرباء  التمويل كل ثالثية وكذلك للتأخر 
ى مثال ٕالانجاز رغم املتابعة املكثفة من طرف املصالح البلدية   .والغاز ع

ي  تقديم الضمان ال ي خصوص التأخر  فإننا نفيدكم ، ائي من طرف املقاول أما 
ي إنجاز ٔالاشغال منذ تسلمه لإلذن ببدء ٔالاشغال وقد مر  علما أن املقاول قد شرع 

ره  من املؤسسات الصغرى ولم يتمكن من  باعتبارهبصعوبات مالية حسب تعب
ائي  ر الضمان ال لم يتم خالص  همع العلم أن 31/07/2018بتاريخ  الّ إتوف

ائي إالّ مستحقاته  ر الضمان ال   .بعد توف

استشارة التنوير العمومي 
ي : 2018لسنة  ر  تأخ

اجتماع لجنة تقييم 
  العروض

ا مع إ ي العمل باعتبار تزام ر  رة من كل سنة تشهد ضغط كب ن الثالثية ٔالاخ
عداد إوما يحتويه من جلسات و  لالستثمار شاركي تعداد املخطط السنوي الإ

ي و هو ما يتللتشخيص الف و  ر من الوقت نظرا ملحدودية املا طلب الكث
ر بعضٕالامكانيات البشرية بالبلدية لذلك فقد تشهد بعض ٔالاعمال   .التأخ

ر  ي هذا التأخ ر الالزمة لتال ى حسن اتخاذ التداب   .وسيتم مستقبال العمل ع

استشارة التنوير العمومي 
عدم تقديم  :2018لسنة 

  مقبولية ٔالاسعار

ن تقديرات ٕالادارة و الصفقة يقد لقد  ن أن الفارق ب ى  % 25.71 بــــتب وبالرجوع ا
ن أن أسعار ٔالاسالك الكهربائية  ا بالصفقة تب ٔالاسعار الفردية بالتقديرات و مقارن

ى أسعار  العتمادبجميع أصنافها كانت مرتفعة بالتقديرات وذلك  ٕالادارة ع
ى أسعار الجملة من املعامل  التفصيل املتداولة واعتماد صاحب الصفقة ع

  .املصنعة لهذه ٔالاسالك

صفقة باإلجراءات املبسطة 
تتعلق بمشروع التعبيد 

عدم تقديم :  2016لسنة 
ي ٓالاجال ائي    الضمان ال

رع صاحب و قد ش 25/11/2016لقد تم إصدار ٕالاذن ببدء ٔالاشغال بتاريخ 
ي إنجاز املشروع ر عن جديته  ي فقد ع ي ٕالانجاز وبالتا إال أنه لم ، الصفقة فعال 

ائي  وذلك نظرا ملا تعانيه املؤسسات  2017جانفي  11بتاريخ  إال يقدم الضمان ال
ي  ى تال رة وسيتم العمل مستقبال ع ي السنوات ٔالاخ الخاصة من صعوبات مالية 

  .هذا ٕالاخالل
ي آجال تنفيذ عدم التحك م 

الصفقة املتعلقة بتعبيد 
  2016الطرقات لسنة 

اء دبمجر  صال بصاحب الصفقة الاتسناد الصفقة يتم إمن اجراءات  الان
ن يتعمدون عدم تسلم وثائق الصفقة نظرا  ،إلعالمه بذلك إال أن بعض املقاول

م اما ي ذلك مستقبال .ي صفقات أخرى  الل ى تال   .وسيتم العمل ع
قة باإلجراءات املبسطة صف

تتعلق بمشروع التعبيد 
اد دعإعدم :  2016لسنة 

ي  ائي  محضر القبول ال
  جالٓالا 

ائي يتم بطلب من املقاول إ رغم ذلك فقد بادرت املصالح  نولك ، ن القبول ال
ى  ائي دون أن يتقدم املقاول بطلب وذلك حفاظا ع البلدية بإجراء القبول ال

ن مع    .ٕالادارةمصالح املتعامل


