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ي البلدّية(أحدثت بلدّية غنوش  ي  1985لسنة  573بمقت ٔالامر عدد ) فيما ي أفريل  8املؤّرخ 

ي  2017لسنة  434عدد الحكومي ، كما تّم بمقت ٔالامر 1985 املتعّلق  2017أفريل  12املؤّرخ 

راب الجمهورّية الّتونسّية تعويض تركيبة النيابة  بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب

ركيبة جديدة تتكّون من معتمد غنوش كرئيس و   .أعضاء 06الخصوصّية للبلدّية ب

ائّية النتخابات بلدّية غنوش بمقت قرارها وصّرحت الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات بالّنتائج الّ 

ي  2018لسنة  134عدد  تّم  عضوا 24ليتكّون املجلس البلدي املنتخب من  2018ماي  17املؤّرخ 

  .2018جوان  27تنصيبه بتاريخ 

ا  2200وتمسح املنطقة البلدّية  يئة %  38,64هك أي بنسبة  850هك م مشمولة بمثال 

ي عمرانّية، وتتكّون م ا حوا ساكنا حسب ٕالاحصائّيات املحّينة للبلدّية  30.000ن عشرة أحياء يقط

ى  وناهزت نسب الّربط بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح . مسكنا 6945أسرة و 14552يتوّزعون ع

ي  ى الّتوا ر ع   %.70و%  97و%  98للّشراب والّتطه

ي للبلدّية ى كتابة عاّمة  1ويشتمل التنظيم الهيك ى ٕالادارة الفرعّية للّشؤون ٕالادارّية واملالّية  ع وع

ى ٕالادارة الفرعّية للشؤون الفنّية ا باستثناء . وع وظّلت جميع الخطط الوظيفّية شاغرة منذ إحدا

ى رأسها منذ تاريخ   2018أكتوبر  01الكتابة العاّمة ومصلحة الحالة املدنّية ال سّجلت شغورا ع

ى الّتقاعداملوافق لتاريخ إحالة ا ا ع   .لعون املكّلف 

ى  68 2وتضم ٕالادارة البلدّية   ن بالّسلك  10عونا يتوّزعون ع رك وعون أعوان بالّسلك ٕالاداري املش

رك لإلدارات العمومّية و رك ملهندس . عامال 56التق املش وال تضّم البلدّية أّي عون بالّسلك املش

  .ٕالادارات العمومّية

ن الدولة التونسية وتندرج املهّمة ا رمة ب ي إطار اتفاقية القرض امل لّرقابّية ملحكمة املحاسبات 

ر والخاّصة بتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية، وتعّلقت  ي لإلنشاء والتعم والبنك الّدو

ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  ي و ي إعداد الحساب املا ى وبالتحقق من  2018بالنظر  ا ع مدى قدر

ا   .تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا

ن  راوحة ب رة امل  28و 14وأفضت الّرقابة املستندّية واملعاينات امليدانية املنجزة خالل الف

ر ى جملة من املالحظات تعّلقت بتحصيل املوارد وبإنجاز النفقات 2019نوفم ى الوقوف ع  .إ

                                                            
ي    1 ر  05تّم ضبطه بمقت قرار رئيس الّنيابة الخصوصّية املؤّرخ  ي لبلدّية غّنوش 2016سبتم   .واملتعّلق بضبط التنظيم الهيك
ي   2   .واملتعّلق بضبط مجموع ٔالاعوان 2018أوت  14مقّرر رئيس البلدّية املؤّرخ 
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I- ان   ّية وتقديم الحساباتإجراءات إعداد امل

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2018تّم إعداد م  14املؤرخ 

انية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص  1975ماي  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي الالّحقة وقرار وزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املا املتعلق بضبط  2008مارس  31لية املؤرخ 

انيات الجماعات املحلية انية سنة . صيغة وتبويب م ي شأن مشروع م  2018وتداول املجلس البلدي 

 29، وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ 2017جويلية  27ي دورته العادّية املنعقدة بتاريخ 

ر    . 2017ديسم

ر  31املحاسب العمومي بتاريخ تّم توقيف حسابات و  طبقا للفصل الثاني من القانون  2017ديسم

كما قام آمر الّصرف . من مجّلة املحاسبة العمومية 281املذكور أعاله والفصل  1975لسنة  35عدد 

ي نفس التاريخ ر الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته  كما تم طبقا  .بتوقيف حساباته وبتأش

انية الجماعات املحلية وللفصل  34و 33ن ألحكام الفصل من مجّلة  282من القانون ٔالاساس مل

انية سنة  املحاسبة العمومية ختم ا ضمن الدورة العادية للمجلس املنعقدة  2018م ي شأ والتداول 

ى سلطة ٕالاشراف بتاريخ   2019ماي  25بتاريخ  ا ع   .جوان من نفس الّسنة 26وتّمت إحال

ن املال الجهوي بقابس بتاريخ  284كام الفصل وطبقا ألح  24من مجّلة املحاسبة العمومّية قام أم

ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة  2019ماي  ر ع بالّتأش

ا لسجالته   . منه بمطابق

II- ى املوارد   الّرقابة ع

 تحليل املوارد -أ

ا .م 4,273ما قيمته  2018بلغ مجموع مقابيض البلدّية سنة  د مقابيض العنوان .م 2,618د م

انية . د مقابيض العنوان الثاني.م 1,655ٔالاّول و ٕالايداعات (كما بلغ جملة املقابيض املنجزة خارج امل

  . د.م 2,581بعنوان نفس الّسنة ) والّتأمينات

انّية اوارتفعت جملة موارد  رة مل ويرجع الارتفاع %. 62,8بنسبة  2018-2015البلدّية خالل الف

انية خالل هامل ي موارد امل ى التّطور الذي شهدته املداخيل الجبائّية للبلدّية ذالحظ  رة أساسا إ ه الف

ي  بلغتوكذلك مواردها الخاّصة وال  ى الّتوا ا ع رة% 103,97و% 109,96نس كما . خالل نفس الف

ت  ّ رة املذكورة وذلك بنسبة  2017سنة تم راض املحّققة خالل الف ي موارد الاق باالرتفاع ٔالاضخم 

ى  2016د سنة .أ 47,084إذ مّرت من  2016مقارنة بسنة % 282,30   .2017د سنة .أ 180إ
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 موارد العنوان ٔالاّول  -1

ا  2018د سنة .م 2,618 بلغت موارد العنوان ٔالاّول   645ائّية اعتيادّية ود مداخيل جب.م 1,973م

ر جبائّية اعتيادّية.أ ى . د مداخيل غ وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم املوّظفة ع

ر أهّم موارد الجزء ٔالاّول من هذا العنوان، %)86,26(د .م 1,702العقارات ؤالانشطة بقيمة  ّ تعت ، وال

 98,004عمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك ال

 171,544ومن معاليم املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة %) 4,97(د .أ

  %). 0,08(د .أ 1,510ومن املداخيل الجبائّية ٔالاخرى بقيمة %) 8,69(د .أ

ى املؤّسسات ذات الّصبغة ا لّصناعّية أو التجارّية أو املهنّية أهّم مكّون من مكّونات ومّثل املعلوم ع

ى العّقارات ؤالانشطة بنسبة  ي %94,55املعاليم ع من املداخيل الجبائّية % 81,57، كما أّنه يمّثل حوا

 . من مداخيل العنوان ٔالاّول % 61,48الاعتيادّية و

ى محالت بيع املشروبات ولم تتجاوز املداخيل املحّققة بعنوان معلوم ٕالاجازة املوظّ  د  380,475ف ع

  .2018سنة 

ى العقارات املبنّية فقد بلغت املبالغ الواجب استخالصها  د  671.666,570وفيما يتعّلق باملعلوم ع

هذا وارتفعت %.  8,51أي ما نسبته  د 57.133,178فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة  2018سنة 

ّى نفس ال ي مو ى بقايا الاستخالص  أضعاف ما تّم قبضه  10د، أي ما يفوق  614.533,392سنة إ

ى سنة %  84,02خالل الّسنة، ترجع  ا إ  . وما قبلها 2017م

ر املبنّية  ى ٔالارا غ د أي ما نسبته  2.882,830كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع

ّى سنة  42.945,280من املبالغ الواجب استخالصها البالغة % 6,71 ي مو وارتفعت بقايا . 2018د 

ى  ّى نفس الّسنة إ ي مو مّرة ما تّم إنجازه من مقابيض،  13د، أي ما يفوق  40.062,450الاستخالص 

ى سنة % 83,81يرجع  ا إ   .وما قبلها 2017م

ة فيه أّما بخصوص املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العموميّ 

ى استئثار املداخيل املحّققة بعنوان استلزام ٔالاسواق بنسبة ا سنة % 52,08 فتجدر ٕالاشارة إ  2018م

ا بقيمة % 10,02د وكذلك املداخيل املتأّتية من الاستغالل املباشر لألسواق بنسبة .أ 51,040بقيمة  م

ا مداخيل ٕالاشغال الوق للطريق العام بقيمة .أ 9,823 ومعاليم ٕالاشهار % 5,47د وبنسبة .أ 5,361د تل

د .أ 16,840كما بلغت املداخيل املسّجلة بعنوان مداخيل مختلفة %. 4,31د وبنسبة .أ 4,221بقيمة 

ي املقابل لم تتجاوز قيمة املداخيل املحّققة بعنوان معلوم ٕالاشغال الوق للّطريق %. 17,18بنسبة  و
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من املداخيل املتأّتية من إشغال امللك % 0,79ما نسبته  د أي 770العام عند إقامة حضائر البناء 

  .العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه

ر الجبائّية الاعتيادّية فه تتكّون من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية  وفيما يتعّلق باملداخيل غ

وبلغت %). 92,83(د .أ 598,444ة بقيمة ومن املداخيل املالّية الاعتياديّ %) 7,17(د .أ 46,239بقيمة 

ن من املداخيل سنة  ي  2018نسبة استخالص هذين الّصنف ى الّتوا   %.96,99و% 59,01ع

ي  مّثلتو  من مداخيل % 71,9مداخيل كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي أنشطة تجارّية ومهنّية حوا

ّى سنة .أ 33,249ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية بجملة مقابيض ناهزت  ي مو ا مداخيل كراء 2018د  ، تل

ات بقيمة  املالعب ، فيما لم يتجاوز مداخيل كراء %26,28د وبنسبة .أ 12,150املعّدات والتجه

ّى نفس الّسنة أي ما نسبته  840والقاعات الرياضّية  ي مو ي املداخيل املذكورة% 1,82د    . من إجما

رك  ومّثل بجملة  2018من املداخيل املالّية الاعتيادّية املحّققة سنة % 95,34املناب من املال املش

ا املنح واملساهمات املخّصصة للت.أ 570,568تحويالت بلغت  ر بقيمة د، تل % 3,01د وبنسبة .أ 18سي

راتيب حفظ  راتيب العمرانّية واملخالفات ل فيما لم تتجاوز املداخيل املحّققة بعنوان املخالفات لل

ي  ى الّتوا   . تباعا% 0,3و% 0,67د أي ما نسبته  1.760,000د و 4.004,500الصّحة والشرطة الصحّية ع

 موارد العنوان الثاني -2

ومن موارد  %)95,77(د .م 1,585بقيمة  عنوان الّثاني من املوارد الخاّصة للبلدّيةموارد ال تكّونت
راض ر املستعملة من العنوان  %). 4,23(د .أ 70بقيمة  الاق ومّثلت املّدخرات املتأّتية من الفوائض غ

ي هذا الخصوص أّن املوارد الخاصّ . من املوارد الخاّصة للبلدّية %88,24ٔالاّول  ة للبلدّية قد واملالحظ 
رة    %.34,66بمعّدل  2018- 2015تطّورت سنوّيا خالل الف

ى تحصيل املوارد البلدّية -ب   الّرقابة ع

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات -1

انّية فيما طابقت مقابيض  ي خصوصها بامل فاقت مقابيض العنوان ٔالاّول التقديرات املرّسمة 

ا من تقديرات العنوان الّثاني ما تّم ترسيمه   كما بلغت نسبة استخالص موارد%. 24,66بنسبة ي شأ

  %.78,34) مقارنة مقابيض الّسنة بجملة الّتثقيالت(العنوان  هذا

ي تقدير الحجم % 100ولئن فاقت نسبة ٕالانجاز الخاّصة بالعنوان ٔالاّول  ا تخفي نقصا  ّ إاّل أ

ا واستخالصها من أجل دعم مواردها الّذاتّية وتطوير  ى تعبئ الحقيقي للموارد املخّول للبلدّية العمل ع

ّى سنة  ي مو ي حو  2018برامجها الاستثمارّية، حيث بلغ حجم بقايا الاستخالص  د، أي ما .أ 723,747ا
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ا لسنة % 84,34من مجموع مقابيض العنوان ٔالاّول،  تعود % 34,46يمّثل    .وما قبلها 2017م

ي تحصيل بقايا  ى بذل مزيد من الجهد  وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية وقابض املالّية بغنوش إ

ى إدراجها ضمن العناصر املعتمدة لضبط تق ر الاستخالص املثّقلة وإ انّية بما يجعلها أك ديرات امل

ا ي الّرفع من موارد العنوان ٔالاّول خصوصا الّذاتّية م   .واقعّية، وبما يساهم 

 إعداد جداول التحصيل وتثقيلها  -2

والذي وّجه  2016فيفري  11بتاريخ  04عدد  3خالفا ملقتضيات منشور وزير الّشؤون املحلّية

ائي لعملّيات ٕالاحصاء ونشر إعالنات الختم بالّرائد الّرسم للجمهورّية  ى إجراء الختم ال البلدّيات إ

ر  ائّيا عملّيات ٕالاحصاء العام إاّل بتاريخ 2016التونسّية خالل شهري أوت وسبتم ، لم تختم البلدّية 

 .2017جانفي  13

اء من عملّيات ٕالاحصاء العشري رغم الا و  ى تاريخ  2026-2017ن ى البلدّية إ  01فإّنه لم يرد ع

ر   14أّي تصريح حسب نموذج أعّدته ٕالادارة للغرض يتضّمن التنصيصات الواردة بالفصل  2019نوفم

ى  6.749من مجّلة الجباية املحلّية وذلك من جملة  ي تحصيل املعاليم ع فصال مضّمنا بجداو

 . 2018لعقارات لسنة ا

ن  ي الّتصاريح املودعة مخالفة ألحكام الفصل تستوجب تفعيل  34و 14ويعّد هذا الّنقص 

ا بتطبيق خطّية مالّية قدرها  19مقتضيات الفصل  ي شأ ى كّل مخالف،  25من نفس املجّلة  د ع

ى املطالب وتمكينه من أجل شهر لتسوية وضعّيته، وهو  ما لم تقم البلدّية وذلك بعد الّتنبيه ع

ى نفسها تحقيق إيرادات إضافّية بقيمة  فضال عن ) د 25*فصال 6.749(د .أ 168,725بتفعيله مفّوتة ع

ن   .ردع املخالف

ى تفعيل ٓالاليات املتاحة لها بمقت أحكام مجلة الجباية املحلية وخاصة و  لم تحرص البلدية ع

ن جداول تحصيل 27و 22و 21الفصول  ا قصد تحي ى ٔالارا  م ى العقارات املبنية وع املعاليم ع

ى طلب البيانات املتوفرة لدى ر املبنية حيث لم تسع إ ى  غ ن وحافظي الوثائق ع املأمورين العمومي

ى  غرار فرع إدارة امللكية العقارية بقابس بالجهة وهو ما حال دون إجراء املقاربات الالزمة للوقوف ع

ر املسجلة بجدا االعقارات غ   .ول التحصيل قصد إضاف

ن ٔالاّول وو  ى ضرورة إنجاز  30خالفا ملقتضيات الفصل من مجّلة الجباية املحلّية، الذين ينّصان ع
                                                            

ر املبنّية الخاضعة للمعاليم الّراجعة للجماعات املح  3 رة املتعّلق بضبط املتطّلبات العاّمة إلنجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنّية وغ لّية للف
2017/2026.  



6 
 

ّن أن تثقيل الجداول ٔالاصلّية لتحصيل  عملّيات التثقيل بتاريخ أقصاه غّرة جانفي من كّل سنة، تب

ى ٔالارا ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ر املبنّية لسنة  املعلوم ع ر بلغ  2018غ   .يوما 16قد شابه تأخ

ى تاريخ هذا و  ر  01لم يتّم إ ى العقارات  2019نوفم تثقيل جداول التحصيل الّتكميلّية للمعلوم ع

ر املبنّية ى ٔالارا غ ى تقديم جميع . املبنّية واملعلوم ع ى البلدّية والقباضة املالّية بغنوش إ وتد

ي هذا الخصوصٕالايضاحات والّتف رات الاّلزمة    .س

ى العقارات ؤالانشطة -3   استخالص املعاليم ع

رام املبالغ املستخلصة  لم تتوّل  القباضة املالّية بغنوش القيام باملقاربات الضرورية للتأّكد من اح

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية للحّد ٔالا  دنى سنوّيا بعنوان املعلوم ع

 . املضّمن بجدول مراقبة املعلوم املذكور 

ن املعّرفات الجبائّية للمؤّسسات املطالبة بدفع هذا املعلوم بجدول املراقبة  كما يحول عدم تضم

ى منظومة رفيق حيث ال يمكن إجراء هذا  دون تمّكن قابض املالّية من القيام بعملّيات التثّبت آلّيا ع

 .صوص املؤّسسات ال تقوم بإيداع تصاريحها الجبائّية عن بعدالّتدقيق بصفة سلسة إاّل بخ

ى الّتنسيق مع قابض املالّية ومكتب مراقبة ٔالاداءات املختّص ترابّيا من أجل  ى البلدّية إ وتد

ى املؤّسسات  ى املعّرفات الجبائّية لجميع املؤّسسات املضّمنة بجدول مراقبة املعلوم ع الحصول ع

رامها للحّد ٔالادنى ذات الّصبغة الّصن ر عملّية التثّبت من مدى اح دف تيس اعّية أو الّتجارّية أو املهنّية 

ى تحويلها  ي مراكز محاسبّية أخرى والعمل ع ا  للمعلوم من جهة، ومن أجل متابعة املعاليم املصّرح 

ي ٕالاّبان من جهة أخرى  ى القباضة املالّية بغنوش   .إ

واملتعّلقة  2018املالّية بغنوش جميع الكشوفات الّشهرّية الخاصة بسنة لم تتوّفر بالقباضة و 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية وال  باملبالغ املستخلصة بعنوان املعلوم ع

ى القباضة املذكورة وهو ما حال دون تمّكن الفريق الّرقابي من القيام باملقا ربات وعملّيات تّم تحويلها إ

رام املبالغ املستخلصة سنوّيا بعنوان املعلوم املذكور للحّد ٔالادنى  التّدقيق الّضرورّية للتأّكد من اح

 .املضّمن بجدول املراقبة

ن  2018بلغ عدد ٕالاعالمات ال تّولت القباضة املالّية بغنوش خالل سنة و  ى املطالب تبليغها إ

ى العقارات املبنّية من عدد الفصول املضّمنة بجدول % 3,84إعالما أي ما نسبته  253 باملعلوم ع

ى العقارات املبنّية مع إنذار . الّتحصيل ولم يتجاوز عدد املستخرجات من جداول تحصيل املعلوم ع
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ي  ى الّتوا راضات ٕالادارّية ع ر  17مستخرجا و 94بالّدفع وعدد الاع ّي املبالغ غ راضا رغم ارتفاع إجما اع

ّى سنة املستخ ي مو ى  2018لصة بعنوان هذا املعلوم  ي هذا الخصوص .  د.أ 614,533إ كما لم يتّم 

ي شأن املتلّددين عن الخالص  .تنفيذ أي عقلة تحّفظّية أو تنفيذّية 

ر املبنّية فإّنه لم يتّم اتخاذ أّي  ى ٔالارا غ أّما فيما يتعّلق بإجراءات تتّبع استخالص املعلوم ع

ي ا ى الكشف املقّدم من قبل البلدّية والقباضة املالّية  2018لغرض خالل سنة إجراء  وذلك استنادا إ

 .ي الخصوص

سوى من خدمات عدل خزينة واحد أوكلت إليه  2018لم تستفد القباضة املالّية بغنوش سنة و 

ى البلدّية  ى ٕالاعالمات مهام تبليغ ٕالاعالمات وٕالانذارات املتعّلقة باملعاليم الّراجعة إ باإلضافة إ

ى الّدولة وكذلك الّنسخ التنفيذّية من ٔالاحكام وهو ما حال  وٕالانذارات املتعّلقة باألداءات الّراجعة إ

ى جميع املتلّددين عن دفع املعاليم البلدّية ي هذا . دون تعميم ٕالاعالمات ٔالاّولّية ع ر النقص  ويعت

م من وسيلة ى مستوى  الّصنف من ٔالاعوان وعدم تمكي نقل أحد أسباب ضعف ٕالاجراءات املّتخذة ع

رّية الستخالص الّديون املثّقلة ن الّرضائّية والج  .املرحلت

ر املبنّية بجداول 2016كما كان الّشأن بالنسبة لتصّرف سنة و  ن عناوين ٔالارا غ ، استمّر تضم

ا مّم  ى عرقلة إجراءات التتّبع والتبليغالّتحصيل املعنّية دون إرفاقها بالعناوين الّرسمّية ملالك . ا أّدى إ

ى إدراج أرقام بطاقات التعريف الوطنية ألصحاب العقارات ؤالارا  كما لم تحرص البلدّية ع

انّية  ي موارد امل استخالص املعاليم  مما عّسر إجراءات) G.R.B(بجداول الّتحصيل وبمنظومة التصّرف 

  . املستوجبة

ن نتائج ٕالا و  انّية بمعّرفات جديدة  2026-2017حصاء العام تّم تضم ي موارد امل بمنظومة التصّرف 

ن  2016مغايرة للمعّرفات الواردة بجداول تحصيل سنوات  وما قبلها مّما جعل لكّل فصل مثّقل معّرف

ن يتعّلق ٔالاول بسنوات   2018و 2017وما قبلها فيما يتعّلق الثاني بجداول تحصيل سن  2016اثن

ر عملّيات ضبط املبالغ املتخّلدة بذّمة املتلّددين وتتّبع استخالصهاوهو  ي تعس  . ما زاد 

انّية بكّل و  ي موارد امل البلدّية والقباضة من ال تمّكن الّنسخة املستعملة من منظومة الّتصّرف 

ى العقارا ي بقايا الاستخالص بعنوان املعلوم ع ت املبنّية املالّية بغنوش من استخراج كشف مفّصل 

ي لسنة  ر املبنّية وهو ما حال دون إرفاق الحساب املا ى ٔالارا غ بقائمات تفصيلّية  2018واملعلوم ع

املؤرخ   1973 لسنة 81 من القانون عدد  5 الفصل ي هذه البقايا وذلك خالفا ألحكام

ر 31 ي ّن البلدية راسلت كاّل من وجدير بالذكر أ. املتعّلق بإصدار مجلة املحاسبة العمومية 1973 ديسم
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انّية 4مدير املركز الوط لإلعالمّية ي موارد امل من أجل معالجة هذه  5ورئيس منظومة التصّرف 

  .ٕالاشكالّية لكن دون جدوى 

ى العّقارات و   ى تراكم بقايا استخالص بعنوان  املعلوم ع أّدت جملة النقائص املذكورة أعاله إ

ى ٔالار  ي املبنّية واملعلوم ع ى الّتوا ر املبنّية ناهزت ع ّى سنة .أ 40,062د و.أ 614,533ا غ ي مو د 

من % 83,81و% 84,02هذا ويرجع %.  6,71و% 8,51بما جعل نسبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا  2018

ى سنة  ن املذكورين تباعا إ   . وما قبلها 2017بقايا الاستخالص املثّقلة بعنوان للمعلوم

ي من أجل تطوير وتدعو محكمة ا ى بذل الجهد الكا ملحاسبات البلدّية والقباضة املالّية بغنوش إ

ى العقارات ؤالانشطة   .نسب استخالص املعاليم املوّظفة ع

ى  ى العّقارات املبنّية من الوقوف ع ي عّينة من الفصول املثّقلة بعنوان املعلوم ع ومّكن الّتدقيق 

لها قد سقط حّق تتّبع استخالصها بالّتقادم طبقا ملقتضيات وما قب 2011وجود ديون راجعة لسنة 

ن الاعتبار ملقتضيات الفصل  36الفصل  من القانون عدد  40من مجّلة املحاسبة العمومّية وأخذا بع

ي  2011لسنة  7 ر  30املؤّرخ  حول تعليق آجال  2012واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2011ديسم

ي ماّدة استخال  ص الديون الراجعة للهيئات العمومية الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة التقادم 

 .د.أ 6,161فصال بقيمة  44الفصول  وقد بلغ عدد هذه. العمومّية

  معلوم ٕالاشهار -4

ي لسنة  بعنوان ٕالاشهار بواسطة الاّلفتات  2018بلغت املداخيل املحّققة واملضّمنة بالحساب املا

لة أو  ّ والّلوحات ٕالاشهارّية ذات الّصبغة الّتجارّية والعالمات والّستائر والعارضات والاّلفتات املثّبتة أو امل

ى واجهات املحاّلت املعّدة للّتج ي . د 4.221,000ارة والّصناعة واملهن املختلفة املعّلقة بالّطريق العام ع

ى الكشف الشهري ملتابعة املوارد املستخرج من منظومة  " أدب"املقابل بلغت قيمة هذه املداخيل إ

ر  31تاريخ بد  4.522,560 ى البلدّية والقباضة املالية بغنوش . د 301,560أي بفارق   2018ديسم وتد

ر الفارق املذكور وتق ى تفس ي الخصوصإ  .ديم جميع ٕالايضاحات الالزمة 

وال يعكس حقيقة النسيج وهو  فصال  143عدد  2018ٕالاشهار لسنة تضّمن جدول مراقبة و 

من عدد الفصول املضّمنة بجدول مراقبة % 11,9الاقتصادي باملنطقة البلدّية إذ ال يمّثل سوى 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجاريّ  ) مؤّسسة 1203(ة أو املهنّية لنفس الّسنة املعلوم ع

                                                            
  .2019جويلية  08بتاريخ  0747 مراسلة رئيس بلدّية غّنوش عدد  4
  .2018جانفي  04بتاريخ  0003مراسلة رئيس النيابة الخصوصّية لبلدّية غّنوش عدد   5
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ا ر إحدى الوسائط املتعارف عل ى ٕالاشهار ع ي مؤّسسات تلجأ معظمها إ  . و

ن جدول مراقبة معلوم ٕالاشهار ليشمل جميع  لذا فإّن البلدّية مدعّوة للعمل من أجل تحي

  .املؤّسسات واملحاّلت املطالبة بدفع هذا املعلوم

ي كل الحاالت يعت ى أرقام بطاقات  فاقدا للجدوى ر جدول املراقبة و باعتباره ال يتضّمن تنصيصا ع

ى مبالغ  ى مساحات الالفتات أو الوسائط املستغّلة وع التعريف الوطنّية للمستفدين من ٕالاشهار وع

ي أصحاب املحاّلت وحالت جميع هذه النقائص . املعاليم املستوجبة بما يجعل منه مجّرد قائمة اسمّية 

إجراء املقاربات وأعمال التدقيق الالزمة لضبط مبلغ معلوم ٕالاشهار  دون تمّكن الفريق الّرقابي من

ى البلدّية مسك جدول مراقبة يتضّمن .  2018املستوجب تحصيله بعنوان سنة  ّن ع لذا فإّنه يتع

 .جميع التنصيصات املذكورة

ي ٕالاشهار خالل سنة  49وأصدرت البلدّية   د تّم استخالص 2.995,000بقيمة  2018ترخيصا 

رخيص راخيص سوى . معاليمها بالحاضر عند تسليم ال من عدد الفصول % 34,27وال تمّثل هذه ال

ى جميع أصحاب املحاّلت . املضّمنة بجدول املراقبة رخيص ع ى سحب إجراء ال ى البلدّية إ وتد

 .املستفيدة من ٕالاشهار باعتباره يشّكل ضمانة الستخالص املعاليم املستوجبة

ّن من خالله أّن " مصلحة الجباية"الفريق الّرقابي بكشف مقتضب صادر عن  وافت البلدّيةو  تب

انّية بعنوان معلوم ٕالاشهار تساوي  د وأّن ما تّم استخالصه قد بلغ .أ 4التقديرات املضّمنة بامل

ى  4.522,560 ر املستخلصة إ ى عدم واقعّية التقديرات.أ 8د فيما ارتفعت املبالغ غ  د وهو ما يدّل ع

ي  61ورغم إصدارها . املذكورة ى كشف تفصي إعالما للمتلّددين عن الخالص فإّن البلدّية ال تتوّفر ع

ي مساحات الوسائط ٕالاشهارّية املستغّلة ر املستخلصة و  .ي املبالغ غ

  مداخيل ٕالاشغال الوق للّطريق العام واستلزام ٔالاسواق -5

ي  2018د سنة  5.361,000بلغت مداخيل ٕالاشغال الوق للّطريق العام  استنادا للحساب املا

 ".أدب"ولكشوفات منظومة 

وكما هو الحال . فصال 108عدد  2018تضّمن جدول مراقبة ٕالاشغال الوق للطريق العام لسنة 

ى أرقام  بالنسبة لجدول مراقبة معلوم ٕالاشهار لنفس السنة لم يتضّمن هذا الجدول تنصيصا ع

ى مبالغ ى املساحات املستغّلة وع ن وقتّيا للطريق العام وع املعاليم  بطاقات التعريف الوطنّية الّشاغل

ن ي الّشاغل وحالت هذه النقائص دون تمّكن الفريق . املستوجبة بما يجعل منه مجّرد قائمة اسمّية 
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الّرقابي من إجراء املقاربات وأعمال التدقيق الالزمة لضبط مبلغ معلوم ٕالاشغال الوق املستوجب 

ى البلدّية مسك جدول .  2018تحصيله بعنوان سنة  ّن ع مراقبة يتضّمن جميع لذا فإّنه يتع

 .التنصيصات املذكورة

ي ٕالاشغال الوق للّطريق العام خالل سنة  35وأصدرت البلدّية   3.480,500بقيمة  2018ترخيصا 

رخيص راخيص سوى . د تّم استخالص معاليمها بالحاضر عند تسليم ال من % 32,41وال تمّثل هذه ال

ى . عدد الفصول املضّمنة بجدول املراقبة ن وتد ى جميع الّشاغل رخيص ع ى سحب إجراء ال البلدّية إ

 .وقتّيا للّطريق العام باعتباره يشّكل ضمانة الستخالص املعاليم املستوجبة

ّن من خالله أّن " مصلحة الجباية"قّدمت البلدّية للفريق الّرقابي كشفا مقتضبا صادر عن و  تب

انّية بعنوان مداخيل ٕالا  د وأّن ما تّم .أ 5شغال الوق للّطريق العام تساوي التقديرات املضّمنة بامل

ى  5.361,000استخالصه قد بلغ  ر املستخلصة إ ى عدم .أ 6د فيما ارتفعت املبالغ غ د وهو ما يدّل ع

ي . واقعّية التقديرات املذكورة ر املستخلصة و ي املبالغ غ ي  ى كشف تفصي وال تتوّفر البلدّية ع

 .املساحات املستغّلة

ي . 2018د سنة .أ 51,040لغت مداخيل استلزام الّسوق العاّمة الكائنة بغنوش بو  وجدير بالّذكر 

ّى السنة املذكورة بعنوان مداخيل ٔالاسواق  ي مو هذا الخصوص أّن بقايا الاستخالص املسّجلة 

ا  18.428,890اليومّية ؤالاسبوعّية والّظرفّية قد بلغ   2009راجعة لسنة  5.008,890د م

ى وثيقة . 2017د لسنة  13.420,000و ي شأن هذه البقايا، استنادا إ قائمات مفّصلة "وحيث لم يصدر 

ر  31ي بقايا الاستخالص بتاريخ  ي، سوى إعالمات عديدة، وحيث ال " 2018ديسم املرفقة بالحساب املا

ن  بة العمومّية قاطعة مكّرر من مجّلة املحاس 36خامسا و 28تعّد هذه ٕالاعالمات وفقا ألحكام الفصل

 36قد سقط حّق تتّبعها بالّتقادم وفق أحكام الفصل  2009للّتقادم بما يجعل البقايا الّراجعة لسنة 

 .من مجّلة املحاسبة العمومّية

  مداخيل ٔالامالك -6

د استأثرت املداخيل  46.238,760ما قيمته  2018بلغت مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية سنة 

ي املتأّتية م ا بقيمة % 71,91ن كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي نشاط تجاري أو م بحوا  33.248,760م

ات واملعّدات بنسبة  د، فيما لم تتجاوز مداخيل  12.150,000بقيمة % 26,28د ومداخيل كراء التجه

  %.1,82د بنسبة  840,000كراء املالعب والقاعات الّرياضّية 
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ّى سنة  6تّم تسجيل بقايا استخالص بعنوان مداخيل العقارات معّدة لنشاط تجاري  2018ي مو

ن تعود تواريخ ٔالاعمال  27.905,333بقيمة  ي ح ى نفس الّسنة  ا إ د يعود تاريخ تثقيلها ووجوبّي

ى سنة  ي خصوصها إ ا  وهو أمر ال يستقيم حيث ال يمكن  2017القاطعة للّتقادم ال تّم القيام 

 .ع للتقادم بتاريخ سابق لتاريخ تثقيل الّدين ووجوبّيتهالقيام بعمل قاط

ّى سنة و  ي مو بعنوان مداخيل العقارات معّدة لنشاط م  2018تّم تسجيل بقايا استخالص 

ى سنة  562,110بقيمة  ا إ لم يتّم القيام من أجل تتّبع  2010د يعود تاريخ تثقيلها ووجوبّي

بما يجعل حّق تتّبع استخالصها قد سقط  2010مات سنة استخالصها سوى إصدار عدد من ٕالاعال 

 .من مجّلة املحاسبة العمومّية 36بمرور الزمن وفق أحكام الفصل 

ن  55تمتلك البلدّية كما  ن العقاري ي الّرسم ن موضوع معّر ا فقط مسّجل ن م  41816عقارا اثن

ي 41084قابس و ى عقارين آخرين شرعت البلدية  القيام بإجراءات تسجيلها أي أّن  قابس باإلضافة إ

ا قانونّيا لم تتعّد  ى حماي ى تخصيص %. 7,27نسبة العقارات ال سعت البلدّية إ ى البلدّية إ وتد

 .الاعتمادات الالزمة من أجل تسجيل أمالكها العقارّية ولو بصفة تدريجّية

III -  ى النفقات   الّرقابة ع

   تحليل النفقات -أ

ّى سنة .م 4,273العاّمة لنفقات البلدّية بلغت الجملة  ي مو مسّجلة بذلك ارتفاعا بنسبة   2018د 

ي نفقات سنة  8,67% ن نفقات العنوان ٔالاّول بقيمة . 2017مقارنة بإجما وتتوّزع هذه النفقات ب

ور وُيعزى الارتفاع املذك%).  41,08(د .م 1,755ونفقات العنوان الثاني بقيمة %) 58,92(د .م 2,518

ى  انّية بنسب ناهزت ع ن ٔالاّول والثاني من امل ى تطّور نفقات كال العنوان للجملة العاّمة للنفقات إ

ي  انّية . 2017مقارنة بسنة % 4,2و% 12,02الّتوا % 17,64هذا وناهز املعّدل الّسنوي لتطّور نفقات امل

رة    .2018-2015خالل الف

رة نفقات التصّرف وفوائد الدّين  تتطّور و  بمعداّلت  2017-2015والاستثمارات املباشرة خالل الف

ي  ى الّتوا لم يتّم إنجاز  2015ي املقابل وباستثناء سنة . سنوّيا% 24,07و% 10,82و% 10,22ناهزت ع

ي  رة جّراء عدم برمجة وفتح أي اعتماد  ى حساب الاعتمادات املحالة خالل نفس الف أي مشروع ع

  . الغرض

                                                            
ى وثيقة   6 ي بقايا الاستخالص بتاريخ "استنادا إ ر  31قائمات مفّصلة  ي لسنة " 2018ديسم   .2018املرفقة بالحساب املا
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انية وبلغت نسبة تحق انّية(يق امل ائّية املحّققة بتلك املرّسمة بامل ّ %. 100) مقارنة الاعتمادات ال

انّية  الك جملة اعتمادات امل ّى سنة % 61,59كما بلغت نسبة اس ن  2018ي مو % 79,18تراوحت ب

الك. بالّنسبة للعنوان الّثاني% 41,55بالّنسبة للعنوان ٔالاّول و اعتمادات  وُيعزى ضعف نسبة اس

الك الاعتمادات املخّصصة لالستثمارات املباشرة وال لم  ى تدّني نسبة اس العنوان الّثاني أساسا إ

  %.  36,35تتجاوز 

 نفقات العنوان ٔالاّول  -1

ر العمومي بقيمة  7د.م 2,518بلغت نفقات العنوان ٔالاّول  ن نفقات التأج د .أ 972,707وتتوّزع ب

ونفقات التدّخل العمومي بقيمة %) 16,75(د .أ 421,811ونفقات وسائل املصالح بقيمة %) 38,63(

واملصاريف املأذونة بعنوان %) 3,91(د .أ 98,426ونفقات فوائد الّدين بقيمة %) 3,6(د .أ 90,576

  %).37,11(د .أ 934,352الفوائض بقيمة 

ي و  ر بحوا  ،من نفقات العنوان ٔالاّول % 38,63ومن نفقات التصّرف % 65,5استأثرت نفقات التأج

ر ناهزت نفقات التّ  كما. من املوارد الّذاتّية% 47,51من موارد العنوان ٔالاّول و% 37,16ّثلت وم أج

  .من تحويالت الّدولة% 170,48

ن ر املصالح العمومّية املحلّية بقيمة  وتوّزعت نفقات وسائل املصالح العمومّية ب نفقات تسي

ات العمومّية بقيمة .أ 330,641 د ممّثلة سوّية .أ 91,170د ومصاريف استغالل وصيانة الّتجه

 .من موارده% 16,11العنوان ٔالاول ومن الجملة العاّمة لنفقات  16,75%

الك الكهرباء والغاز والوقود وتعّهد وصيانة  ر نفقات اس ر وتعت وسائل الّنقل أهم نفقات تسي

ي  ى الّتوا  %. 18,12و %16,94و %38,71املصالح بنسبة ناهزت ع

كما مّثلت نفقات استغالل املصّب املراقب ومراكز الّتحويل ونفقات التنوير العمومي والاعتناء 

ى  ات العمومّية بنسبة بلغت ع ي بالطرقات ؤالارصفة أهّم مصاريف استغالل وصيانة الّتجه الّتوا

ا% 13,71و% 24,67و% 50,12  . م

من % 3,46من نفقات العنوان ٔالاّول و% 3,6د .أ 90,576ومّثلت نفقات التدّخل العمومي بقيمة 

ى  2015د سنة .أ 32,880وقد ارتفعت هذه التدّخالت من . موارد نفس العنوان د سنة .أ 90,576إ

رة % 40,18بمعّدل تطّور سنوي قدره  2018 وشّكلت مصاريف الوقاية . 2018-2015خالل الف

                                                            
  .د 934.351,616ن الفوائض البالغة دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوا  7
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ة والتدّخالت لفائدة الجمعّيات الّرياضّية ونفقات املساهمة لفائدة أعوان البلدّية بعنوان تذاكر الصحيّ 

ي  ى الّتوا   %. 33,62و% 16,56و% 22,08ٔالاكل أهّم مكّونات نفقات هذا القسم بنسب ناهزت ع

ّي الّديون املتخّلدة بذّمة البلدّية ّى سنة  238.303,853 تجاه املؤّسسات العمومّية وبلغ إجما ي مو د 

2018.  

ي ديون التصرف والاستثمار . 2018سنة  %9,59 8وبلغت نسبة تداين البلدّية كما مّثل إجما

ى الّتداين مرتفعا 12,26% ا ع كما . من جملة املوارد الذاتية للبلدية وهو ما يجعل من مؤشر قدر

من مقابيض العنوان  %40,92ٔالاجور وفوائد الدين مّثلت كتلة الّنفقات الوجوبّية املتكّونة من نفقات 

  .2018من نفقاته سنة  %42,54ٔالاول و

ي 9وارتفعت نسب الادخار الخام ى  10والاّدخار الّصا ي إ ى الّتوا املسّجلة بعنوان نفس الّسنة ع

39,51 %30,25 .%  

الك اعتمادات العنوان ٔالاول كما  الك. %79,18بلغت نسبة اس ّي  ويفّسر عدم اس البلدّية إلجما

الك الاعتمادات املخصصة لوسائل املصالح وللّتدّخل  الاعتمادات املرصودة بعدم تجاوز نسب اس

ي  ى الّتوا  %. 61,2و% 65,4العمومي ع

ي هذا الخصوص أّن الاعتمادات املخصصة لبعض مصاريف وسائل املصالح قد سّجلت  ولوحظ 

ن  ا ب ن وسائل الّنقل% 32,38فواضال تراوحت نسب بالّنسبة لنفقات خالص  %100و بالنسبة بتأم

 .املتخّلدات تجاه الخواص

ن  ا ب كما سّجلت الاعتمادات املخصصة لبعض مصاريف التدّخل العمومي فواضال تراوحت نسب

بالّنسبة  %100و املساهمة لفائدة أعوان البلدية بعنوان تذاكر ٔالاكل بالنسبة لنفقات  23,88%

ا من هذه . نظيم املهرجانات والتظاهرات الثقافيةتلنفقات  ى إحكام تقدير حاجيا ى البلدية إ وتد

ى الفقرات ال  انية وتحويل الاعتمادات من الفقرات ال تشهد فواضل إ الاعتمادات عند إعداد امل

ا   .تتضّمن نقصا وذلك لضمان نجاعة التصرف ف

  

  
                                                            

  .نسبة ديون التصّرف والاستثمار من موارد العنوان ٔالاّول   8
  .موارد العنوان ٔالاّول )/ نفقات العنوان ٔالاّول دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائض-موارد العنوان ٔالاّول ( 9

  .ل موارد العنوان ٔالاوّ )/ديون الاستثمار-الاّدخار الخام(  10
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  نفقات العنوان الّثاني -2

ن الاستثمارات املباشرة بقيمة  2018سنة  11د.أ 729,364العنوان الّثاني بلغت نفقات  توّزعت ب

ولم يتّم إنجاز أي %). 19,73(د .أ 143,908ونفقات تسديد أصل الّدين بقيمة %) 80,27(د .أ 585,456

  .نفقة بعنوان الاعتمادات املحالة

رة وجدير باملالحظة أن حجم الاستثمارات املباشرة قد تطّور سنويّ  بمعّدل  2018-2015ا خالل الف

24,07%  

ا املباشرة و  ى تمويل استثمارا ّن من خالل تحليل موارد العنوان الثاني أّن البلدّية تتمتع بقدرة ع تب

ي  ى الّتوا ي % 41,39و% 349,69حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وديون الاستثمار ع من إجما

رمجة وهو ما ى تمويل هذه الاستثمارات  الاستثمارات املباشرة امل رضة ع ى قدرة البلدّية املف يدّل ع

ر قد حالت دون ذلك رمجة والّتدب راض إاّل أّن  محدودّية ال ى الاق   . دون اللجوء إ

ي الاعتمادات املرصودة بعنوان الاستثمارات و  ى الّتصّرف  ا ع ى مزيد تنمية قدر تحتاج البلدّية إ

ى تنفيذ املشا ا حيث لم تتجاوز نسبة النفقات املنجزة من جملة املباشرة وع ريع الّتنموّية املتعّلقة 

رمجة   ّى سنة % 80,27الاستثمارات املباشرة امل  .2018ي مو

رسيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة وبتنقيحها بالّزيادة كما  افتقد تصّرف البلدّية فيما يتعّلق ب

ا ق ّ يئة وصيانة الّطرقات .أ 120امت بتخصيص اعتماد بقيمة للدّقة والواقعّية، من ذلك أ د ل

رسيم اعتماد آخر بقيمة  رفيع فيه ب ّ ي ٔالاثناء بال لك منه  79.092,466واملسالك ثم قامت  د لم تس

ّى سنة % 18,05د أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز  35.941,419سوى   . 2018ي مو

ى إنجاز النفقات  -ب   الّرقابة ع

قت  ن ٔالاّول تعلٌّ   .والّثاني بعض ٕالاخالالت والنقائصبإنجاز نفقات العنوان

  نفقات العنوان ٔالاّول  -1

ي  واملتعّلق بصرف الّنفقات  1986أكتوبر  13خالفا ملقتضيات قرار وزير الّتخطيط واملالّية املؤّرخ 

ا واملذّكرة العاّمة عدد  ى مستحّق لمحاسبة العمومية الّصادرة عن ٕالادارة العاّمة ل 48العمومّية إ

حول صرف الّنفقات العمومّية وال أوجبت صرف مستحّقات دائ الّدولة  1999ماي  17بتاريخ 

ي أجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر  والجماعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية 

                                                            
  .دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  11
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ي تأدية  ر  ن فقات ن 6بالّصرف، ُسّجل تأخ   .يوما 32يوما و 22تراوح ب

ي  19لم يتّم، خالفا ملقتضيات منشور الوزير ٔالاّول عدد و  واملتعّلق بتنظيم  1971ماي  10املؤّرخ 

ي  2004لسنة  564مكاتب الّضبط املركزّية ومسالك املراسالت، وألحكام ٔالامر عدد  مارس  9املؤّرخ 

تماد تاريخ استالم واملتعّلق بطرق خالص نفقات الّتصرف وآجالها القانونّية وال اقتضت اع 2004

ى غرار  فاتورات بمكتب الّضبط 4الفاتورة النطالق احتساب آجال الخالص،  تسجيل  الفاتورة عدد  ع

ي  1.372,000بقيمة  197 ر  06د واملؤّرخة  أن يحول دون  من شأن هذا التصّرف وهو  .2017سبتم

رام أولوّية خالصهم حسب توار  رهمضبط آجال دفع مستحّقات املزّودين واح وأفادت . يخ ورود فوات

  .البلدّية أن ذلك مرّده الّسهو وارتكاب بعض ٔالاخطاء املادّية

ي  2004لسنة  564خالفا ألحكام الفصل ٔالاّول من ٔالامر عدد و  واملتعّلق  2004مارس  09املؤّرخ 

انّية الّدولة  بضبط طرق خالص نفقات الّتصرف وال أوجبت صرف الاعتمادات املرّسمة بم

ى أساس وا الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع لجماعات املحلّية بعنوان الاّتصاالت واس

ي مّدة ال تتجاوز  ر اّل يصدرها املزّودون املعنّيون  ر 45الفوات ، تجاوزت 12يوما من تاريخ استالم الفوات

ي  ن . الحاالت 9البلدّية ٔالاجل املذكور  ر ب هذا  من شأنو . يوما 128يوما و 39وتراوحت مدد التأخ

ن معها ة البلدّيةأن يمّس من مصداقيّ  ٕالاخالل ا مع املتعامل   . ي عالق

ي  ولم تنّصص ر  5البلدّية  ى الّرقم املنجم للعربات املنتفعة بعملّيات ٕالاصالح بفوات حاالت ع

ى الفاتورة، من ذلك الفاتورة ع الصيانة ي  4686دد ع ر  15املؤّرخة   14.132,380بقيمة  2018نوفم

ا بالفصل  د، رام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل من مجّلة  41وهو ما يحول دون الّتحّقق من اح

ا  ا كّل عربة وتقدير مدى وظيفّي املحاسبة العمومّية ودون ضبط قيمة عملّيات الّصيانة ال انتفعت 

ي الخدمة ومدى ى الاستمرار  ا ع   .قدر

ر  3افتقرت كما  ى تعّلقت فوات ى التنصيص ع بمصاريف الاستقباالت وبنفقات الحفالت العمومّية إ

ي  2392من ذلك الفاتورة عدد  ،موضوع املناسبة ؤالاشخاص أو الجهات املنتفعة أكتوبر  09املؤّرخة 

رام قاعدة العمل املنجز املد،  2.600,000بقيمة  2018 نصوص عليه وهو ما يحول دون التأّكد من اح

من مجّلة املحاسبة العمومّية ومدى تطابق هذه النفقات وتالؤمها مع طبيعة املناسبات  41بالفصل 

ي إطارها   . ال صرفت 

                                                            
ر  12 الك املاء والكهرباء والغاز لدى مكتب الّضبط لذلك تّم احتساب ٓالاجال انطالقا من تاريخ آخر أجل للخالص لم يتم تسجيل بعض فوات اس

  .املنصوص عليه بالفاتورة
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ّود بالوقود و  ّ  وخالفا لقواعد حسن التصّرف وملقتضيات. 2018د سنة .أ 55,998بلغت الّنفقات ال

 ي الّسيارات التصرف إحكام بمزيد املتعّلق 2005 جانفي 19 ي املؤّرخ  6عدد  منشور الوزير ٔالاّول 

الك من يمّكن الّداخلّية للّرقابة نظام إرساء ي البلدّية تتوّفق املحروقات لم ونفقات ٕالادارية  متابعة اس

ا مدى ومن املقطوعة باملسافة مقارنة الوقود دف بدفاتر املذكورة املعطيات مع مالءم  العربات 

الك أسباب تشخيص وتفادي ّن عدم ي املشط الاس ا ٕالاّبان حيث تب الك متابعة توّل  الوقود اس

رة من أصناف املعّدات حسب ى ف ا أخرى بما إ ر املعّدات ضبط من يمّك الكا ٔالاك  للمحروقات اس

ا وبالّنسب مقارنة ن قبل من ا املصّرح بمثيال ى يساعدها مّما الالزمة ٕالاجراءات واتخاذ املصّنع  ع

ر الّتحكم الك أك  .الوقود ي اس

  نفقات العنوان الّثاني -2

رنامج الّسنوي لالستثمار لسنة  نسبة جاوز لم تت وبعض املشاريع املتواصلة من سن  2018إنجاز ال

                                                             .%4,35 ما قدره 2016و 2015

ا بتاريخ بفيما يتعّلق و  مشروع بناء قسم حالة مدنّية وقاعة جلسات ببلدّية غنوش املصادق عل

نّص إعالن طلب العروض املنشور بالّصحف وبموقع ، فقد د 195.514,200بقيمة  2018جانفي  10

ر  06الواب للّصفقات العمومّية بتاريخ  ى أّن مّدة صلوحّية العروض تساوي  2017نوفم يوما  90ع

ي للتاريخ ٔالاق املحّدد لقبول العروض فيما نّص الفصل ابتداء من ا من شروط طلب  5ليوم املوا

ا  ن  ن بمجّرد تقديمهم عروضهم يصبحون ملزم رّشح ى أّن امل العروض املضّمن بملّف الّصفقة ع

 6صل خالفا ملبدأ شفافّية ٕالاجراءات املنصوص عليه بالفوذلك  يوما ابتداء من نفس الّتاريخ 120ملّدة 

ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد    .واملتعّلق بالّصفقات العمومّية، 2014مارس  13املؤّرخ 

ى أّن تجسيم املبادئ والقواعد املنّظمة للصفقات العمومّية يتّم  6كما نّص الفصل  آنف الّذكر ع

لذلك شاب محضر  إاّل أّنه وخالفا. بإّتباع إجراءات واضحة ومفّصلة خالل كافة مراحل إبرام الّصفقة

فرز العروض جملة من الّنقائص ؤالاخطاء ال تمّس من مصداقيّته من ذلك عدم تضّمنه تاريخ 

ى شهر جويلية  ى التنصيص ع ى  2017إبرامه وتاريخ التئام الّلجنة إذ تّم الاكتفاء ع بالصفحة ٔالاو

ى طلب العروض لم ينشر إاّل بتاريخ  ر  06بالتقرير والحال أّن ٕالاعالن ع كما تضّمن نفس . 2017نوفم

ن لفتح العروض الفنّية واملالّية وهما  ن مختلف ، وهو الّتاريخ الخاطئ، 2017أكتوبر  31التقرير تاريخ

ر  28و ي الذي تّمت فيه العملّية املذكورة 2017نوفم ى البلدّية تفادي . وهو التاريخ الفع ّن ع ويتع

ي مثل هذه ٔالاخطاء مستقبال   .الوقوع 
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ري العمومي بضبط آجال إبرام  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  8خالفا للفصل و  الذي ألزم املش

الّصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية الّطلب العمومي، طالت إجراءات إبرام هذه الّصفقة 

ى الّرغم من تحديد تاريخ  ّرر فع ر م ر  28بشكل غ كآخر أجل لقبول العروض فإّن  2017نوفم

ى الّصفقة من قبل رئيس الّنيابة الخصوصّية لم يتّم إاّل بتاريخ امل ولم يتّم  2018جانفي  10صادقة ع

ا إاّل بتاريخ  ى صاح كما لم يتّم إصدار ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال إاّل بتاريخ . 2018ماي  18تبليغها إ

ي لأل  2018ماي  26متضّمنا تاريخ  2018ماي  18 ى تقديم . شغالكتاريخ لالنطالق الفع ى البلدّية إ وتد

ي هذا الخصوص   .ٕالايضاحات الاّلزمة 

املذكور أعاله لم يقّدم صاحب الّصفقة  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76خالفا للفصل و 

ائي إاّل بتاريخ  ى تاريخ تبليغ الّصفقة مسّجال  153أي بعد مرور  2018أكتوبر  19الّضمان ال يوما ع

را قدر    .يوما 133ه بذلك تأخ

املذكور أعاله الذي أوجب إصدار ٔالامر  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103خالفا للفصل و 

ي أجل أقصاه  ي ٔالاقساط  45بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الّصفقة  يوما من تاريخ معاينة الحق 

ى مشاريع البنايات املدنّية املنجزة من قبل صاحب ا ى الحساب، وذلك بالنسبة إ ملنشأ املفّوض، ع

ي أجل أقصاه  يوما من تاريخ تلّقي املحاسب لألمر بالّصرف، لم  15وكذلك خالص صاحب الّصفقة 

رام هذه ٓالاجال  ي إصدار ٔالامر بصرف مستحّقات املقاول بعنوان كشف الحساب يتّم اح ر  بلغ التأخ

ي خالص ا 45.224,358بقيمة   02الوق عدد  ر  ملستحّقات بعنوان كشفي د يومان كما بلغ التأخ

ي  02و 01الحساب عدد  ى الّتوا  .أّيام 3أّيام و 4ع

يئة املستودع البلدي بغنوش املقّدرة كلفته بمبلغ ولوحظ بخصوص  مرحلة أّن  د.أ 265مشروع 

إعداد الدراسات الفنّية الخاّصة بأقساط الهياكل والّطرقات والشبكات املختلفة والهندسة املعمارية 

ي والكهرباء والحماية من الحرائقوالتجه ّ ي إنجازهاقد   الص را  را كب  13فرغم موافاة. شهدت تأخ

رنامج الوظيفي للمشروع منذ  رئيس النيابة الخصوصّية للبلدّية  ٕالادارة الجهوّية للتجه بقابس بال

ن لم يتّم إاّل بتا 2018أفريل  04تاريخ  ن املعني ن واملهندس ن املصّمم   .2018جوان  28 14ريخفإّن تعي

رنامج الوظيفي للمشروع  ن تاريخ موافاة البلدّية ٕالادارة الجهوّية للتجه بال رة الفاصلة ب وبلغت الف

ن تاريخ  ر  11وب ى امللف، 2019نوفم اء من  586، تاريخ اّطالع الفريق الرقابي ع يوما دون أن يتّم الان

                                                            
  .2018أفريل  04بتاريخ  311مراسلة عدد   13
  .تاريخ اجتماع اللجنة الفنّية للبنايات املدنّية باإلدارة الجهوّية للتجه بقابس  14
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ي إعداد الدراسات الفنّية حيث رفضت اللجنة ا لفنّية للبنايات املدنّية باإلدارة الجهوّية للتجه 

ن ى الّرسم التمهيدي املوجز لنقائص عّدة شابته 15مناسبت ى بيان . املصادقة ع ى البلدّية إ وتد

ا لتالفيه ر املذكور وبيان ٕالاجراءات ال اتخذ ى حصول التأخ وأفادت  .الحيثّيات ؤالاسباب ال أّدت إ

ن ٕالادارة البلدية و املهنبأّنه قد البلدّية  ن دتم فسخ العقد املتعلق باملشروع ب س املعماري و تم تعي

  .مهندس معماري ثان

ا بتاريخ كما شاب  بمبلغ  2016أوت  17صفقة تعبيد الطرقات باملنطقة البلدية املصادق عل

ي انطالق أشغالها حيث لم يصدر ٕالاذن ٕالادا د 361.637,200 ر  ر كب ي ٕالانجاز إال بتاريخ تأخ ري للبدء 

ر  28 ى تاريخ املصادقة 104أي بعد مرور  2016نوفم  .يوما ع

ن و  املذكور أعاله عرفت هذه الصفقة  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  85و 10خالفا للفصل

ى سبيل التسوية  إخالال بقاعدة التحديد الدقيق للحاجيات حيث قامت البلدية بعرض ملحق ع

رمجة بنسبة  للزيادة ليصبح املبلغ  2017أفريل  26تّمت املصادقة عليه بتاريخ  %50,6ي الكميات امل

ائي للصفقة  رمجة 544.687,906ال ر م ن بتعبيد أجزاء من طرقات غ   .د نتيجة مطالبة املواطن

املذكور أعاله الذي أوجب إصدار ٔالامر  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103خالفا للفصل و 

ي أجل أقصاه  ي ٔالاقساط  30بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الّصفقة  يوما من تاريخ معاينة الحق 

رام هذه ٓالاجال  ى الحساب لم يتّم اح ن  حيث تراوحع ر ب   .يوما 266يوما و 38عدد أّيام التأخ

ي شأن هذه الّصفقة  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  104خالفا للفصل لم تقم البلدّية و  املذكور 

ى تاريخ  ر  14إ اء  2019نوفم ى لجنة مراقبة الّصفقات ذات الّنظر رغم الان ائي يتّم عرضه ع بختم 

ائي لألشغال بتاريخ  ر فاق  2018أكتوبر  18من القبول ال   .يوما 302مسّجلة تأخ

ا املنصوص عليه بالفصل و  لسنة  1039من ٔالامر عدد  6خالفا ملبدأ شفافّية ٕالاجراءات ونزاه

ي مللّف  2014 ن الباردة املذكور أعاله تضّمن الغالف الخار يئة الفسحة الشاطئّية والع صفقة 

ا بتاريخ  ،ببلدّية غنوش ر  06املصادق عل املهندس هوّية  ،د 430.524,479بقيمة  2017ديسم

ى عنوان مكتبه وهاتفه القار وهو ما من شأنه أن  ى إعداد ملّف الّصفقة باإلضافة إ املعماري الذي توّ

ن لالستفسار حول التقديرات  رض ن املف يجعله عرضة لضغوطات قد تسّلط عليه من بعض العارض

رها من خاصّيات املشروع قبل إعداد عروضهم وتقديمها ى تفادي . املالّية لإلدارة وغ ى البلدّية إ وتد

ن مّلفات الّصفقات التنصيصات املذكورة مستقبال   .تضم
                                                            

  .2019مارس  19جانفي و 31بتاريخ   15
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شاب محضر فرز العروض بعض من الّنقائص ؤالاخطاء من ذلك عدم تضّمنه تاريخ إبرامه كما 

ى شهر جويلية  ى التنصيص ع ى بالتقرير  2017وتاريخ التئام الّلجنة إذ تّم الاكتفاء ع بالصفحة ٔالاو

ى طلب العروض لم ينشر إاّل بتاريخ والحال  كما أّن عملّية فتح العروض  2017أكتوبر  09أّن ٕالاعالن ع

  . 2017أكتوبر  31املالية والفنّية لم تتّم إاّل بتاريخ 

ى مدى الحاجات املراد تسديدهو   10خالفا للفصل ا لم تستجب الاعتمادات املخّصصة للّصفقة إ

ا أقّل من مبلغ العرض ٔالاقّل ثمنا بقيمة  ذكور أعالهامل 2014لسنة  1039دد من ٔالامر ع ّ ّن أ حيث تب

ي كّميات بعض الفصول لتبلغ قيمة الّصفقة  477.189,821 ى الّتقليص  د وهو ما حدا بالبلدّية إ

ا    . د 430.524,479املصادق عل

ري العمومي بضبط 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  8خالفا للفصل و  آجال إبرام  الذي ألزم املش

الّصفقة الّصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية الّطلب العمومي، طالت إجراءات إبرام هذه 

ى الّرغم من تحديد تاريخ  ّرر فع ر م كآخر أجل لقبول العروض فإّن  2017أكتوبر  31بشكل غ

ى الّصفقة من قبل رئيس الّنيابة الخصوصّية لم يتّم إاّل بتاريخ  ر  06املصادقة ع ولم يتّم  2017ديسم

ا إاّل بتاريخ  ى صاح   .يوم 150أي بعد مرور ما يناهز  2008ماي  04تبليغها إ

املذكور أعاله  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76خالفا للفصل لم يقّدم صاحب الّصفقة كما 

ائي إاّل بتاريخ  الّصفقة مسّجال يوما من تاريخ تبليغ  150أي بعد مرور  2018أكتوبر  01الّضمان ال

را قدره    .يوما 130بذلك تأخ

يوما ابتداء من  120لئن حّددت كّراس الشروط ٕالادارّية الخاّصة بالّصفقة آجال التنفيذ بعدد و 

ا يوافق  2018ماي  07تاريخ ٕالاذن ببدء ٔالاشغال املوافق لتاريخ  ا را الن  4بما يجعل التاريخ الاف

ر  ر  15ى تاريخ ، فإّن املقاول وإ2018سبتم ا  2019نوفم اء ٔالاشغال وبقابلّي لم يعلم البلدّية بان

  .لالستالم الوق

رفها املقاول أثناء  ى جملة ٕالاخالالت والنقائص ال اق ي إنجاز املشروع أساسا إ ر  ويعزى هذا التأخ

ى سبل الّذكر ال الحصر رصيف وعدم الت 16تنفيذ ٔالاشغال وال تعّلقت ع قّيد باألمثلة بأشغال ال

ي أشغال   )HRS(عوضا عن الاسمنت املقاوم للّرطوبة ) CPA(الهندسّية وباستعمال الاسمنت العادي 

ى عدم مّده البلدّية باملخّطط الزم إلنجاز لألشغال وباألمثلة  ترك ٔالاعمدة الكهربائّية باإلضافة إ

ا من قبل مكتب املراقبة خالل ٓالاج   .ال املتكّررة املضروبة لهالهندسّية املصادق عل
                                                            

ر  05محضر جلسة متابعة تقّدم إنجاز املشروع بتاريخ   16   .2018سبتم



20 
 

تاريخ إجراء املعاينة وهو ما حال دون التمّكن من  01لم يتضّمن كشف املعاينة املتضاّدة عدد و 

رتيبّية للخالص رام ٓالاجال ال ي مدى اح ن هذه . التدقيق  ى تضم ى الحرص مستقبال ع ى البلدّية إ وتد

ي ٔالاقساط  ى الحسابالكشوفات تواريخ القيام بمعاينة الحق  ا ع   .املتعّلقة 

املذكور أعاله الذي أوجب إصدار ٔالامر  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103خالفا للفصل و 

ي أجل أقصاه  ي ٔالاقساط  30بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الّصفقة  يوما من تاريخ معاينة الحق 

ى الحساب، شاب إصدار ٔالامر بصرف مستحّقات املقاول بعنوان كشف   02الحساب الوق عدد ع

ر بلغ     .يوما 181تأخ

ا بتاريخ أّما فيما يتعّلق ب أكتوبر  26استشارة توسيع شبكة التنوير العمومي بغنوش املصادق عل

من كّراس الّشروط ٕالادارّية الخاّصة البلدّية من  9مّكن الفصل فقد  د 125.403,020بمبلغ  2017

ى أساس كشف املعاينة املتضاّدة لألشغال يوما إلرسال كشف الحساب  60أجل  الوق املعّد ع

املذكور أعاله الذي أوجب إصدار  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103خالفا للفصل وذلك  للخالص

ي أجل أقصاه  ي  30ٔالامر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الّصفقة  يوما من تاريخ معاينة الحق 

ى الحساب ي أجل أقصاه  وخالص صاحب  ٔالاقساط ع يوما من تاريخ تلّقي املحاسب  15الّصفقة 

رتيبّية للخالص عند إعداد الوثائق . العمومي لألمر بالّصرف ى البلدّية مستقبال للتقّيد باآلجال ال وتد

  .التعاقدّية للّصفقات

ي ذات الّسياق أّن كشوفات املعاينة املتضاّدة الكمّيات لم تتضّمن تا ريخ القيام كما تجدر املالحظة 

رتيبّية والتعاقدّية للخالص رام ٓالاجال ال ي مدى اح . باملعاينة وهو ما حال دون التمّكن من التدقيق 

ي  ن هذه الكشوفات تواريخ القيام بمعاينة الحق  ى تضم ى الحرص مستقبال ع ى البلدّية إ وتد

ى الحساب ا ٔالاقساط ع   .املتعّلقة 

املذكور أعاله لم يقّدم صاحب الّصفقة  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76خالفا للفصل و 

ائي  ام كفيل بالتضامن(الّضمان ال ر  20إاّل بتاريخ ) ال  31رغم تبليغه الّصفقة منذ تاريخ  2017ديسم

را قدره  2017أكتوبر    .يوما 30مسّجال بذلك تأخ

ى أّن  7ولئن نّص الفصل  يوما  60آجال ٕالانجاز ال تتعّدى من كّراس الّشروط ٕالادارّية الخاّصة ع

ر  8من تاريخ ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال املوافق ليوم  فإّن الاستالم الوق مع اعتبار جملة  2017نوفم

ى تجاوز ٓالاجال الّتعاقدّية 2019جانفي  23من التحّفظات لم يتّم إاّل بتاريخ  ولم يتضّمن . بما يدّل ع

اء ٔالاشغال باعتبار الّتحّفظاتمحضر الاستالم الوق املذكور  ى تاريخ ان وهو ما ال يمّكن   .تنصيصا ع
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ر عند الاقتضاء   .من تحديد آجال تنفيذ ٔالاشغال وتطبيق خطايا التأخ

ن املقاول من أجل  يوما من تاريخ  15واعتبارا للتحفظات املضّمنة بمحضر الاستالم الوق تّم تمك

ى تاريخ إاّل أّنه . لرفعها 2019جانفي  23 ر  15لم يتّم إ رفع هذه التحّفظات وتحرير محضر  2019نوفم

ي الغرض ّن  .استالم وق دون تحّفظات  ى نفقة ويتع ي رفع هذه التحفظات ع ى البلدية الشروع  ع

  .املقاول 

يئة طرقات داخل بلدّية غنوش املصادق  خالفا ملبادئ حسن التصّرف شهدتو  استشارة أشغال 

ا بتاريخ ر  22 عل ي انطالق أشغالها د 84.416,220بمبلغ  2018نوفم ّرر  ر م را غ فلئن تّمت . تأخ

ى وثائقها التعاقدّية بتاريخ  ر  22املصادقة ع ي إنجاز أشغالها إاّل  2018نوفم فإّنه لم يؤذن بالبدء 

 . يوما 99أي بعد مرور  2019مارس  01بتاريخ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



22 
 

  إجابة البلدية

ر ٕالاخالل سيتم املتخذة و ال التداب
  إتخاذها

يا   لتنظيم الهيك
ا م ى كتابة عامة ملحقة  ي للبلدية ع باشرة يشمل التنظيم الهيك

الثقافية ومصلحة ٕالاعالمية ومكتب مصلحة الشؤون الاجتماعية و 
راتيب ومكتب شؤون ثالضبط املركزي والتو  يق وقسم مراقبة ال

ى ٕالادارة الفرعية للشؤون  املجلس واملكتب البلدي والرقن، وع
ٕالادارية واملالية وتتبعها كل من مصلحة الحالة املدنية ومصلحة 
اعات وامللك البلدي ؤالاسواق ومصلحة ٔالاعوان  راتيب وال ال

راخيص ٕالا  قتصاديةومصلحة املالية والصفقات ومصلحة ال
ى ٕالادارة الفرعية للشؤون الفنية وترجع لهاوٕالا   ستخالصات ، وع

رابية  يئة ال بالنظر كل من مصلحة النظافة واملحيط ومصلحة ال
راخيص العمرانية ومصلحة ٔالاشغال والطرقات والتنوير  وظلت . وال

ا بإستثناء الكتابة  جميع الخطط الوظيفية شاغرة منذ إحدا
ى ر  سها منذ أالعامة ومصلحة الحالة املدنية ال سجلت شغورا ع

ى ا 2018أكتوبر  01تاريخ  ا ع ملوافق لتاريخ إحالة العون املكلف 
  التقاعد  

  
ى أنظار    املكتبتم تمرير املشروع ع

  البلدي 
ي و  ى التنظيم الهيك و تمت املوافقة ع

سيتم إحداث الخطط املذكورة تدريجيا 
حسب ٕالامكانيات املتاحة للبلدية  من 

العنصر  من ناحيةالناحية املالية و 
  .البشري املتوفر حاليا 

ى  68تضم ٕالادارة البلدية  سلك لأعوان با 10عونا  يتوزعون ع
رك لإلدارات  ن بالسلك التق املش رك و عون ٕالاداري املش

رك  56العمومية و عامال وال تضم البلدية أي عون بالسلك املش
  ملهندس ٕالادارات العمومية

ي إنتداب مهندس ٓالا أنه تم  ر  تم التفك
ى هذا  تم التعاقد يٕالاجراء و سالعدول ع

  .مع مهندس معماري 

  عداد جداول التحصيل و تثقيلها إ
 04خالفا ملقتضيات منشور وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد 

نجاز إل املتعلق بضبط املتطلبات العامة  2016فيفري  11بتاريخ 
ر املبنية الخاضعة للمعاليم  ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية و غ

رة  الراجعة والذي وَجه البلدية  2017/2026للجماعات املحلية للف
ائي لعمليات ٕالاحصاء  ى إجراء الختم ال نشر إعالنات الختم و ا

ر  بالرائد الرسم للجمهورية التونسية خالل شهري أوت و سبتم
ائيا عمليات ٕالاحصاء العام إال بتاريخ  2016 ، لم تختم البلدية 

  . 2017جانفي  13
  

  
ى إث اء من جميع العمليات ع ر ٕالان

ائي         املتعلقة باإلحصاء تم الختم ال
  .و نشره بالرائد الرسم 
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اء من عمليات ٕالاحصاء العشري  فإنه لم  2017/2026رغم ٕالان
ى تاريخ  ى البلدية ا ر  01يرد ع أي تصريح حسب  2019نوفم

 نموذج أعدته ٕالادارة للغرض يتضمن التنصيصات الواردة
 6749من مجلة الجباية املحلية وذلك من جملة  14بالفصل 

ى العقارات لسنة افصال مضمنا بجد ي تحصيل املعاليم ع  2018و
.  

ن  ي التصاريح املودعة مخالفة ألحكام الفصل ويعد هذا النقص 
من نفس املجلة  19تستوجب تفعيل مقتضيات الفصل  34و 14

ا تطبيق خطية مالية قدرها  ى كل مخالف د 25ي شأ   ......ينار ع
  

  
  سيتم تفادي هذا ٕالاخالل مستقبال 

ى تفعيل ٓالاليات املتاحة لها بمقت أحكام  لم تحرص البلدية ع
منه قصد  27و22و21مجلة الجباية املحلية و خاصة الفصىول 

ن جداول تحصيل املعاليم ى ٔالارا  تحي ى العقارات املبنية وع ع
ر املبنية  ى طلب البيانات املتوفرة لدى املأمورين حيث لم تس. غ ع ا

ى غرار فرع إدارة امللكية العقارية  ن وحافظيالوثائق ع العمومي
بقابس و فروع كل من الشركة الوطنية الستغالل و توزيع املياه و 

  الشركة التونسية للكهرباء 
ى  و الغاز وهو ما حال دون إجراء املقاربات الالزمة للوقوف ع

ا العقارات غ   .ر املسجلة بجداول التحصيل قصد إضاف
  

راخيص املتعلقة بإدخال  يتم إسناد ال
ى  النور الكهربائي الراجع بالنظر ا
الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و 
راخيص املتعلق بإدخال املاء  كذلك ال
ى الشركة  الصالح للشراب الراجع ا
الوطنية الستغالل وتوزيع املياه من 

ى هذا ٔالاساس ال طرف البلدي ـــــــــــــــــــــة و ع
ى هذه املؤسسات ، و يتم  يقع الرجوع ا
إضافة العقارات املبنية آليا من طرف 
البلدية ، و سيتم مستقبال  إضافة 
ن يطرأ  العقارات الجديدة أثناء كل تحي
ي الغرض مباشرة أثناء إسناد 
راخيص املذكورة من طرف للجنة  ال

  .املعدة للغرض 
ن ٔالاول و من مجلة الجباية املحلية  30خالفا ملقتضيات الفصل

ى ضرورة إنجاز عمليات التثقيل بتاريخ  جانفي  01الذين ينصان ع
ن أن تثقيل الجداول ٔالاصلية لتحصيل املعلوم  من كل سنة  تب

ى العقارات املبنية    ع
ر املبنية لسنة و  ى ٔالارا غ ر بلغ 2018املعلوم ع  قد شابه تأخ

  .يوما  16

تمت إحالة جداول التحصيل للعقارات 
ى السيد  ر املبنية  ا املبنية و العقارات غ

ر  29قابض املالية  يوم :   2017ديسم
  مباشرة 

وكان بإمكان السيد قابض املالية القيام 
ن إستالمه   باإلجراءات ٕالادارية ح

ي الجداول والقيام بعمليا ت التثقيل 
 2019في انج 02أق تقدير يوم 

ر ، ى أي تأخ   تفاديا ا
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و يتم حاليا إرسال جداول التثقيل 
ى أمانة املال الجهوية لتفادي  مباشرة ا

ي الغرض  ر يحدث    .أي تأخ
ى تاريخ  ر  01لم يتم ا تثقيل جداول التحصيل  2019نوفم

ر املبنية ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية و املعلوم ع   التكميلية ع
  .هذا ٕالاخالل مستقبال سيتم تفادي 

ى العقارات و ٔالانشطة ستخالصإ   املعاليم ع
ن نتائج ٕالاحصاء العام  بمنظومة التصرف  2017/2026تم تضم

رة للمعرفات الواردة بجداول  انية بمعرفات جديدة مغ ي موارد امل
ن  2016تحصيل  ن وما قبلها مما جعل لكل فصل مثقل معرف إثن

وماقبلهافيما يتعلق الثاني بجداول  2016يتعلق ٔالاول بسنوات 
ر عمليات ضبط  2018و 2017تحصيل سن  ي تعس وهو ما زاد 

  . املبالغ املتخلدة بذمة املتلددين وتتبع إستخالصها

  
ر ٕالاحصاء العشري إحصاء شامل ي عت

لجميع العقارات املحدثة و القديمة 
قد تمت عملية و . داخل املنطقة البلدية 

ي لإلحصاء  ٕالاحصاء حسب الدليل العم
حيث قسمت  2017/2026العشري 

ى مناطق و خاليا و أقسام و  املنطقة ا
ر هذا ٕالاحصاء مغايرا لإلحصاء  يعت

السابق و يستوجب هذا ٕالاجراء إعتماد  
و طبيعة التقسيم  تمامعرفات ت

رابي للمنطقة وتسلسل رقم منظم  ال
  .بالخلية  حسب موقع العقار 

إال ان عدم تطابق املنظومة و ال لم 
ا من طرف املركز الوط  يقع تحي

لإلعالمية حسب مقتضيات ٕالاجراءات 
الجديدة لعمليات ٕالاحصاء جعل لكل 

ن  ى هذا . عقار معرف وقد تم التفطن ا
ٕالاخالل عند إتمام جميع التسجيالت 

وقد تم ٕالاتصال بخلية . باملنظومة 
انية منظومة التص ي موارد امل  GRBرف 

لكن بدون باملركز الوط لإلعالمية 
وسيتم مواصلة تتبع ٕالاشكال .جدوى  

ن إيجاد الحلول املناسبة  ى ح   .ا
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  معلوم ٕالاشهار 
ي لسنة   2018بلغت املداخيل املحققة و املضمنة بالحساب املا

بعنوان ٕالاشهار بواسطة الالفتات و اللوحات ٕالاشهارية ذات 
  بغة التجارية الص

لة أو  و العالمات و الستائر و العارضات و الالفتات املثبتة أو امل
ى واجهات املحالت املعدة للتجارة و  املعلقة بالطريق العام ع

ي املقابل بلغت قيمة هذه  4.221.000الصناعة و املهن املختلفة 
ى الكشف الشهري ملتابعة املوارد املستخرج من  منظومة املداخيل ا

ي تاريخ  ر  31أدب    301.560أي بفارق   4.522.560.  2018ديسم

ي : تمت مكاتبة السيد  قابض املالية 
 1340الغرض حسب مكتوبنا عدد 

ر  13بتاريخ    . 2019ديسم
ن توفر  و سيتم موافاتكم باملطلوب ح

  ٕالاجابة
  
  
  
  

ر هذا  143،  2018تضمن جدول مراقبة ٕالاشهار لسنة  فصال  ويعت
ي وال يعكس حقيقة النسيج ٕالاقتصادي  ر واق العدد ضئيل وغ

من عدد الفصول املضمنة بجدول  % 11,9باملنطقة البلدية سوى 
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية  مراقبة املعلوم ع

  .....أو املهنية لنفس السنة 

  سيتم إحصاء جميع املحالت التجارية 
و الصناعية و املهنية و القيام بتنقيح 

  .الجدول املتعلق باإلشهار 

أد  51,040بلغت مداخيل إستلزام السوق العامة الكائنة بغنوش 
ي هذا الخصوص أن بقايا ٕالاستخالص .  2018سنة  وجدير بالذكر 

ى السنة املذكورة بعنوان مداخيل ي مو ٔالاسواق اليومية  املسجلة 
ا  18.428,890و ٔالاسبوعية و الظرفية قد بلغ  د  5.008,890د م

وحيث لم .  2017د لسنة  13.420,000و  2009راجعة لسنة 
ي  ى وثيقة قائمات مفصلة  ي شأن هذه البقايا  استنادا ا يصدر 

ر  31بقايا ٕالاستخالص بتاريخ  ي  2018ديسم املرفقة بالحساب املا
مات عديدة  ، وحيث ال تعد هذه ٕالاعالمات وفقا ، سوى إعال 

ن  مكرر من مجلة املحاسبة  36خامسا و 28إلحكام الفصل
 2009العمومية قاطعة للتقادم بما يجعل البقايا الراجعة لسنة 

من مجلة  36قد سقط حق تتبعها بالتقادم وفق أحكام الفصل 
ى القباضة املالية بغن. املحاسبة العمومية  ن ع وش موافاة ويتع

ي  ا  محكمة املحاسبات باألعمال القاطعة للتقادم ال قامت 
رها ، أو بيان ٔالاسباب  هذا الخصوص كتبليغ سندات تنفيذية أو غ

ا من القيام بذلك   ال حالت دون تمك

  
ي  تمت مكاتبة السيد قابض املالية 

 1340الغرض حسب مكتوبنا عدد 
ر  13بتاريخ    . 2019ديسم

ن توفر و سيتم م وافاتكم باملطلوب ح
  ٕالاجابة

ى سنة  ي مو بعنوان مداخيل  2018تم تسجيل بقايا إستخالص 
يعود تاريخ  27.905.333العقارات معدة لنشاط تجاري  بقيمة 

ن تعود تواريخ ٔالاعمال  ي ح ى نفس السنة  ا ا تثقيلها ووجوبي
ى سنة  ي خصوصها ا وهو  2017القاطعة للتقادم ال تم القيام 

ي  تمت مكاتبة السيد قابض املالية 
 1340الغرض حسب مكتوبنا عدد 

ر  13بتاريخ    . 2019ديسم
ن توفر  و سيتم موافاتكم باملطلوب ح
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أمر ال يستقيم حيث ال يمكن القيام بعمل قاطع للتقادم بتاريخ 
ى القباضة املالية .سابق لتاريخ تثقيل الدين ووجوبيته  لذا تد

ي هذا الخصوص ى تقديم جميع ٕالايضاحات الالزمة    . بغنوش ا

  ٕالاجابة

ي الديون املتخلدة بذمة البلدية  ي  853،.238.303وبلغ إجما د 
ى سنة  و تجدر املالحظة أنه تم تنفيذا لتوصيات املجلس . 2018مو

و منشور وزير  2017أكتوبر  30الوزاري املضيق املنعقد بتاريخ 
ر  05بتاريخ  04الشؤون املحلية والبيئة عدد  حول  2017ديسم

ر مديونية البلديات بعنوان سنة  وماقبلها إقرار تحميل  2016تطه
 2016الدولة جزئيا للديون املتخلدة بذمة البلديات بعنوان سنة 

لتبلغ الديون املتخلدة بذمة البلدية تجاه صندوق القروض 
رة املذكورة   225.604,533ومساعدة الجماعات املحلية بعنوان الف

ى موافاة محكمة املحاسبات بآخر وضعية  ى البلدية ا د وتد
  .محينة لهده الديون 

تم خالص جميع الديون املسجلة 
بالقائمة و كذلك بالنسبة لصندوق 
القروض تمت تسوية جميع الديون 

املتخلدة بذمة البلدية حسب توصيات 
 30املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 

بتاريخ  04 و املنشور عدد 2019أكتوبر 
ر  05 ر ديون  2017ديسم املتعلق بتطه

  .بعض البلديات إزاء صندوق القروض 
  
  

ي  أكتوبر  13خالفا ملقتضيات قرار وزير التخطيط و املالية املؤرخ 
ا  1986 ى مستحق واملذكرة . املتعلق بصرف النفقات العمومية ا

مومية بتاريخ الصادرة عن ٕالادارة العامة للمحاسبة الع 48العامة عدد 
حول صرف النفقات العمومية وال أوجبت صرف  1999ماي  17

ي  مستحقات دائ الدولة و الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية 
ر  اجل عشر أيام كحد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالصرف سجل تأخ

  .ي تأدية بعض النفقات

  
صدار ملفات الخالص تامة املوجب  يتم ا

ا لخالص إ ي وق ى السيد قابض املالية 
مسدي الخدمات و  تتم بقية إجراءات 

  الخالص من طرفه 
  
  

ى  ن بمكتب الضبط ع ي ثالث حاالت أسبقية تاريخ التضم لوحظ 
ن بالجدول   ى النحو املب   تاريخ الفاتورة ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالنسبة للفاتورة املسجلة 
سجل خطء عند  02201.10.2بالتبويب

تسجيل الفاتورة بمكتب الضبط حيث 
و الحال تم  2018أفريل  03سجلت بتاريخ 

حسب  2018ماي  03تسجيلها بتاريخ 
  النسخة املصاحبة
التاريخ  02.201.23.02الفاتورة بالتبويب 

هو  2018جويلية  18التسجيل بالجدول 
  .تاريخ توقيف املبلغ بالفاتورة 

 02.202.32بالتبويب الفاتورة املسجلة 
ر  19املسجل بالجدول  التاريخ  2018نوفم

هو تاريخ تسجيل ٕالاذن بالتسلم بمكتب 
 21الضبط و الحال أن تاريخ الفاتورة 

ر  لم يقع تسجيلها بمكتب   2018نوفم
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ى    الضبط سهوا و اقتصر التسجيل ع
ى ٕالادارة قبل  ٕالاذن بالتسلم الوارد ع

  لفاتورةنسخة مصاحبة من ا( الفاتورة 
  )و ٕالاذن بالتسلم  

رنامج السنوي  لالستثمار لسنة  وبعض  2018لم يتجاوز إنجاز ال
كما   %  4,35نسبة   2016و 2015املشاريع املتواصلة من سن 

ي  ن بالجدول التا   :هو مب

  بيان املشروع
سنة 
  ٕالانجاز

  الكلفة املحينة

  250.000.000  2018  يئة املستودع البلدي
  50.000.000  2018  التنوير العموميصيانة 

  30.000.000  2018  )نقاط جديدة( التنوير العمومي 
  50.000.000  2018  )يئة حدائق(تجميل املدينة 

  120.000.000  2018  صيانة و تعهد الطرقات
تجه قاعة ( يئة قصر البلدية 

  )الجلسات
2018  55.000.000  

رقات ( تجميل املدينة    80.000.000  2018  )يئة مف
  97.550.000  2015  التنوير العمومي
مشاريع شراكة ( تجميل املدينة 

يئة الشريط  ن البلدية و  ب
ي    )الساح

2016  450.000.000  

ي ٕالامتياز  ذيب ( ذيب  برنامج 
  )ٔالاحياء 

2018  1.200.000.000 

  
  

  : يئة املستودع البلدي
ر إنجاز هذا املشروع نتيجة  نتج تأخ

ر املصمم  ن . تأخ حيث تم فسخ العقد ب
ن مصمم ثان    .البلدية واملصمم و تعي

  : صيانة التنوير العمومي
هذا املشروع ينجز بقرض من صندوق 
 القروض ومساعدة الجماعات املحلية 

حيث أن ٕالاجراءات ٕالادارية تطول  
ى موافقة مراقبة  ء زيادة ا بعض ال

ن  املصاريف  مع العلم أنه تم تمك
  املقاول من ٕالاذن ببدء ٔالاشغال

  )جديدةنقاط ( التنوير العمومي 
ن  املقاول من ٕالاذن ببدء تم تمك
  ٔالاشغال

  صيانة و تعهد الطرقات
ى املشروع من طرف  تمت املصادقة ع

ي انتظار  مراقب املصاريف العمومية 
ن املقاول من  تسجيل الصفقة و تمك

  .ٕالاذن ببدء ٔالاشغال 
تجه قاعة ( يئة قصر البلدية 

  )الجلسات
ر املشروع من طرف املجلس  تم تأخ
ي انتظار إتمام بناء القسط  البلدي 

حيث . الثاني املتعلق بقاعة الجلسات
اء من ٔالاشغال و  ها بعد الان سيتم تجه

  القاعةحسب متطلبات 
رقات ( تجميل املدينة    ) يئة مف

مشروع بصدد الدراسات من أجل اختيار 
  .املجسمات 
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  التنوير العمومي 
ي انتظار القبول الوق    تم إنجاز املشروع 

  :تجميل املدينة 
ينجز هذا املشروع ببطء حيث سيتم 

ى فسخ العقد  بسبب الصعوبات اللجوء ا
ا املقول املتعهد بالتنفيذ   املالية ال يمر 

ي ٕالامتياز   يئة 
ذيب و  ينجز حاليا من طرف وكالة ال

 قد تّم بتاريخ علما و أن. التجديد العمراني 
ر  13   .إ القبول الوق 2019ديسم

ود بإطارات  لم تتضمن ملفات الاستشارات املتعلقة بال
د و بأشغال تنوير عمومي بقيمة  11.406,380مطاطية بقيمة 

ود بقطع غيار بقيمة  9.683,512د و  12.856,450 د وبال
د وباالعتناء  14.132,380د و 7.687,400د  8.455,188

د وباالعتناء باملنشآت الرياضية  3.727,675بالطرقات بقيمة 
ود بأزياء للعملة بقيمة  5.000,000بقيمة  د وبال

ا ٕالاعالن عن الطلب  10.175,000 د أي أثر للوسيلة ال تم 
ي  العمومي أو الاتصال باملزودين لتقديم عروض أثمان 

ي الطلب الغرض وهو ما يمثل مساسا بمبادئ حرية املشاركة 
ا وخرقا  العمومي واملساواة أمامه وشفافية ٕالاجراءات ونزاه

ن  آنف  2014لسنة  1039من ٔالامر  6و5ملقتضيات الفصل
  الذكر

    
سيتم العمل بمالحظاتكم 

  مستقبال

الذي ألزم  2014لسنة  1039من الامر عدد  8خالفا للفصل 
ري العمومي بضبط ابرام الصفقات بصورة تضمن  املش

و نجاعة تلبية الطلب العمومي ، طالت إجراءات إبرام سرعة 
ى الرغم من تحديد تاريخ  رر فع ر م  28هذه الصفقة بشكل غ

ر  ى  2017نوفم كآخر أجل لقبول العروض فإن املصادقة ع
الصفقة من قبل رئيس النيابة الخصوصية لم يتم الا بتاريخ 

ا الا بت 2018جانفي  10 ى صاح  18اريخ و لم يتم تبليغها ا
 18كما تم اصدار الاذن ببدء الاشغال الا بتاريخ  2018ماي 
كتاريخ الانطالق  2018ماي  26متضمنا تاريخ  2018ماي 

ي لألشغال  ى تقديم ٕالايضاحات الالزمة . الفع ى البلدية ا و تد
  .ي هذا الخصوص 

طالت ٕالاجراءات املتعلقة   
بالصفقة نتيجة تعطل ٕالاجراءات 

ي ٕالادارية مع  مراقبة املصاريف 
ي املرحلة الثانية  ىاملرحلة ٔالاو و

دارة الجهوية باعتبار أن ٕالا 
للتجه املكلفة بإنجاز ٔالاشغال 

املقاول من ٕالاذن ببدء  لم تمكن
  2018ماي  18بتاريخ  إال ٔالاشغال 
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ن تاريخ موافاة البلدية ٕالادارة الجهوية  رة الفاصلة ب بلغت الف
ن تاريخ  رنامج الوظيفي للمشروع  وب ر  11للتجه بال نوفم

ى امللف  2019 يوم دون أن  568تاريخ إطالع الفريق الرقابي ع
اء من إعداد الدراسات الفنية حيث رفضت اللجنة  يتم ٕالان

ن الفنية للبنايات املدنية باإل  ي مناسبت دارة الجهوية للتجه 
ى الرسم التمهيدي املوجز لنقائص عدة شابته    . املصادقة ع

تم فسخ العقد املتعلق باملشروع   
ن ٕالادارة البلدية و املهن دس ب

ن مهندس  ّم املعماري وت تعي
  .معماري ثان

الذي ألزم  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  8خالفا للفصل 
ري العمومي  لضبط آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن املش

طالت إجراءات إبرام . سرعة ونجاعة تلبية الطلب العمومي 
ى الرغم من تحديد تاريخ  رر فع ر م  31هذه الصفقة بشكل غ

ى  2017أكتوبر  كآخر أجل لقبول العروض فإن املصادقة ع
الصفقة من قبل رئيس النيابة الخصوصية لم يتم إال بتاريخ 

ر 06 ا إال بتاريخ  2017 ديسم ى صاح  04و لم يتم تبليغها ا
  . 2018ماي 

  طالت إجراءات إبرام الصفقة  
ا نتيجة بطء و  تبليغها لصاح

ادقة مراقبة املصاريف مص
ى العمومية و  الحصول ع

ائية لتمويل املشروع  املوافقة ال
  من طرف صندوق القروض

ى ج ي إنجاز املشروع أساسا ا ر    ملة ٕالاخالالتيعزى هذا التأخ
رفها املقاول أثناء تنفيذ ٔالاشغال وال  و النقائص ال إق
رصيف و عدم  ى سبيل الذكر ال الحصر بأشغال ال تعلقت ع
التقيد باألمثلة الهندسية و بإستعمال ٕالاسمنت العادي 

(CPA) عوضا عن ٕالاسمنت املقاوم للرطوبة(HRS)  ي أشغال
ى عدم نده البلدية ترك ٔالاعمدة الكهربائية باإلضا فة ا

ي إنجاز ٔالاشغال و باألمثلة الهندسية  باملخطط الزم 
ا من قبل مكتب املراقبة خالل ٓالاجال املتكررة  املصادق غل

  .املضروبة له 

ي صب ركائز    عند ٕالانطالق 
ٔالاعمدة الكهربائية شرع املقاول 
ي إستعمال ٕالاسمنت العادي 

(CPA)  تم التنبيه عليه بإزالة
ا واستعمال  ة ال ص الرك

 (HRS)ٕالاسمنت املقاوم للرطوبة 
.  

وإعتبارا للتحفظات املضمنة بمحضر ٕالاستالم الوق تم 
ن املقاول من  أجل   2019جانفي  23يوم من تاريخ  15تمك

ى تاريخ  ر  15لرفعها إال أن لم يتم ا رفع هذه  2019نوفم
ي التحفظات و تحري ر محضر إستالم وق دون تحفظات 

  .العرض 

تم الاتصال باملقاول لرفع   
املسجلة بمحضر التحفظات 

ي القريب  ٕالاسالم الوق وسيتم 
بزيارة ميدانية العاجل القيام 

تحرير و  ملعاينة رفع ٕالاخالالت
محضر استالم وق دون 

وسيم مستقبال تفادي . تحفظات
  مثل هذه ٕالاخالالت

را ملباخالفا  دئ حسن التصرف شهدت هذه ٕالاستشارة تأخ
ى وثائقها  ي إنطالق أشغالها فلئن تمت املصادقة ع رر  ر م غ

ي هذا ٕالاخالل الحقا      .سيتم تال
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ر  22التعاقدية بتاريخ  ي  2018نوفم فإنه لم يؤذن للبدء 
  .يوم 99أي بعد مرور  2019مارس 01إنجاز أشغالها إال بتاريخ 

  


