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ة  يواملتعلق بإحداث بلد  1951مارس   1بمقتض ى األمر املؤرخ في أحدثت بلدية بن عروس )فيما يلي البلدية(  
عروس. سكانها    بن  عدد  املساكن ساكنا  322 88وبلغ  العام    28571بها    وعدد  التعداد  حسب  مسكنا 

لسنة   والسكنى  املحاسبات  تولت  و .  2014للسكان  والحوكمة محكمة  الحضرية  التنمية  برنامج  إطار  في 
لسنة   للبلدية  املالية  الوضعية  في  النظر  وصحة    2019املحلية  املالي  حسابها  إعداد  إحكام  من  والتحقق 

به   املسّجلة  امل   تهاومصداقيّ البيانات  املوارد  تعبئة  على  البلدية  قدرة  مدى  تأدية  ومن  وشرعية  لها  تاحة 
 .نفقاتها

 
إلى   له  املدعمة  والوثائق  للبلدية  املالي  الحساب  تقديم  املحاسباتوتّم  محكمة  جويلية    30بتاريخ    كتابة 

 . ل الجهوي ببن عروسويالحظ في هذا الشأن أن الحساب املالي غير مصادق عليه من قبل أمين املا  .2020
 

ومستندا املالي  الحساب  فحص  الرقابية  األعمال  املوشملت  كتابة  لدى  املودعة  الصرف  ة  حكمت 
واألعمال الرقابية    )أدب، بلديات(   نظومة املعلوماتية الخاصة بتنفيذ امليزانيةاملواملعطيات املستخرجة من  

 الخاص بها. امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي 

 

 

العقارات على  املعلوم  بعنوان  االستخالص  ببقايا  يتعلق  ما  األكرية   وباستثناء  من  املتأتية   واملداخيل 
خلصت األعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان  

 ة بالحساب املالي للسنة املعنية. من شأنها أن تمّس بمصداقية البيانات املضّمن 2019السنة املالية 
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 قبضا وصرفا: 2019ويبين الجدول التالي نتائج تنفيذ ميزانية البلدية للسنة املالية 

 
 بحساب الدينار 

 المقابيض  الصنف  الجزء  العنوان 

 العنوان ض ي مقاب 
 األول 

1 
المداخيل الجبائية  

 االعتيادية 

   273 461 11 المعاليم الموظفة على العقارات واألنشطة   1

2 
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق  

   640 574 العمومية فيها

3 
معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل 

   250 673 1 إسداء خدمات 

   875 40 المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى  4

2 
المداخيل غير 

 ة الجبائية االعتيادي 

   392 888 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية 5

   508 196 3 المداخيل المالية االعتيادية 6

 939 834 17 موارد العنوان األول

 العنوان مقابيض 
 الثاني 

3 
الموارد الخاصة  

 للبلدية

   823 350 منح التجهيز  7

   700 897 27 مدخرات وموارد مختلفة  8

   793 517 قتراض الداخلي موارد اال 9 موارد اإلقتراض  4

5 
الموارد المتأتية من 
   042 131 المحالة  االعتماداتالموارد المتأتية من  12 االعتمادات المحالة 

 358 897 28 موارد العنوان الثاني 

 297 732 46 مجموع موارد ميزانية البلدية 
   

    

 المصاريف  القسم  الجزء  العنوان 

 نفقات العنوان
 األول: 

نفقات التصرف  
فائض   تسديدو

 الدين

 نفقات التصرف  1

 682 958 6 التأجير العمومي 1

 232 329 3 وسائل المصالح  2

 919 336 1 التدخل العمومي  3

 0 نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة  4    

 605 354 فوائد الدين  5 فوائد الدين 2

 438 979 11 نفقات العنوان األول

 العنوان الثاني:
نفقات التنمية 

  أصل تسديدو
 الدين

 نفقات التنمية   3
 596 220 6 المباشرة  االستثمارات 6

 0 نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة  8

 602 635 تسديد أصل الدين )أصل الدين الداخلي(  10 أصل الدين  4

5 
النفقات المسددة من 

 000 14 المحالة   االعتماداتت المسددة من النفقا 11 المحالة  االعتمادات

 198 870 6 نفقات العنوان الثاني 

 636 849 18 مجموع نفقات ميزانية البلدية 

 661 882 27 (2019)فائض ميزانية  2019نتيجة السنة المالية 

 

ات السنة  من مجموع نفق  %148م.د، أي ما يعادل    27,883وحققت البلدية فائضا في امليزانية بما يقارب  
املالية   السنة  مع  باملقارنة  الفائض  تراجع  بلغ     2018املالية. ورغم  أنه   31,581)الذي  إال  هاّمام.د(    يظل 

 املحلي. ي التنمو  املجهود فيويمكن توظيفه 
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نتائج تنفيذ ميزانية البلدية    صاريف " الذي يأخذ بعين االعتبارنتيجة "ميزان املقابيض واملب  أما فيما يتعلق
ض واملصاريف  ي نة املالية املعنية، إضافة إلى العمليات املالية الخارجة عن امليزانية وفائض ميزان املقابللس 

( السابقة  املالية  السنة  خالل  بلغ  (2018الحاصلة  فقد  مقاب،  ميزان  ما    1البلدية   ومصاريف  ضي فائض 
 . 2019من جملة نفقات ميزانية  %164يفوق ما نسبته م.د وهو مبلغ  31,040 يقارب

ميزانية   بتنفيذ  املتعلقة  املؤشرات  بأهم  يتعلق  التوالي  ،  2019وفيما  على  نسبته  ما  التأجير  نفقات  بلغت 
األول   %39و  58% العنوان  نفقات  تقديرات  فيما     .2  وموارده  من  املحققة  األول  العنوان  موارد  تجاوزت 

 . %19امليزانية بنسبة 

املعاليم املوظفة على    استخالصنسبة    بلغت ن ذلك  م  . حققت البلدية مؤشرات هامش تصرف جيدةكما   
وحققت البلدية مؤشر استقاللية مالية جيد،    .من املبالغ املثقلة و الواجب استخالصها  %  75العقارات  

البلدية تعول    وبذلك فإن  من موارد العنوان األول،  %17   3حيث لم تتجاوز نسبة املناب من املال املشترك 
 لتغطية نفقات التصرف وتسديد فوائد الدين. الذاتية  مواردهاعلى   %83ة بنسب

من موارد العنوان    %33للعنوان األول نسبة    4وللبلدية قدرة جيدة على االدخار، حيث بلغ الفائض الصافي
أكثر من  . ومّك %20وهي نسبة تتجاوز املعيار املرجعي البالغ  األول   من    %18,55ن ذلك البلدية من تمويل 

الث العنوان  التنمية  )اني  نفقات  الدين  وسداد نفقات  األول انطالقا    (أصل  العنوان  فائض  ويبقى    .من 
البلدية   أن  باعتبار  تنموية محدودا  تمويل مشاريع  في  للعنوان األول  الصافي  الفائض  منه    وظفت توظيف 

   لتمويل نفقات العنوان الثاني. 18,55%
 

 : 2019ان سنة ويبرز الجدول التالي أهم املؤشرات املالية للبلدية بعنو 
 
 
 
 
 
 

 

 (8201العمليات خارج امليزانية )قبضا وصرفا( وفائض السنة املالية السابقة )فائض ميزان مقابيض ومصاريف    االعتبارأي عند األخذ في    1
2

   نفقات التصرف وسداد فائض الدين واملوارد االعتيادية )الجبائية وغير الجبائية(،  
 14املاؤرخ فاي  1975مان القاانون عادد  5و 4و 3املناب من املال املشترك ال يعتبر من املوارد الذاتية للبلدية ويضبط مناب كل بلدية بالنسبة لكل سنة مالية طبقاا للفصاول   3

ناااب كاال بلديااة أساسااا علااى أساااس عاادد السااكان وعلااى املتعلااق بضاابط املااال املشااترك لاجماعااات املحليااة كمااا تاام تنقيخااه وحتمامااه بالنصااوص الالحقااة. ويضاابط م 1975ماااي 
 أساس معدل املقابيض خالل الثالث سنوات األخيرة بعنوان املعلوم على العقارات املبنية.

 الديون غير املسددة. -نفقات العنوان األول( -الفائض الصافي من الديون غير املسددة=)موارد العنوان األول   4
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 املعيار  احتساب املؤشر  املؤشر 
نتيجة  
 %السنة

 االستقاللية املالية 
املناب من املال املشترك(/موارد   -1)موارد العنوان

 1العنوان

أكثر من  
70% 

83 

 1الديون غير املسددة*/موارد العنوان القدرة على االقتراض 
من   أقل 

100% 
0 

 الخام**/جملة الديون  االدخار القدرة على تسوية الديون 
من   أكثر 

100% 
591 

 33 %20أكثر من  1االدخار الصافي/موارد العنوان القدرة على االدخار

 االدخار الصافي/القسط السنوي  القدرة على إرجاع القروض
من   أكثر 

100% 
921 

 0 %15أقل من  الديون غير املسددة/االدخار الصافي القدرة على  عدم التداين 

مقابي األول  نسبة  العنوان  ض 
التنمية   مصاريف  لتسديد  املستعملة 

 وتسديد أصل الدين 

من   4و 3املقابيض املستعملة لتسديد مصاريف الجزأين 
 العنوان الثاني/االدخار الصافي 

- 18,55 

مؤشرات 
هامش  
 التصرف 

 جملة الديون / جملة موارد العنوان األول  مؤشر املديونية 
- 

5,55 

استخالص   نسبة 
 العقارية املعاليم 

محصول املعلوم على العقارات املبنية و األراض ي غير املبنية  
 بقايا التثقيالت+جدول تحصيل السنة/

- 
75 

تعبئة   على  موارد  القدرة 
 العنوان األول 

 املوارد املحققة / التقديرات النهائية
%  95بين  

 %105و
119 

على     توظيف القدرة 
 العنوان األول  موارد

 93 %90أكثر من  التقديرات النهائية  النفقات املحققة /

* فواضل االعتمادات املخصصة لخالص جميع أنواع الديون بما فيها املتعلقة باالعتمادات غير املستعملة واملرصودة لخالص القروض أصال  
 وفائدة.

 مصاريف العنوان األول  -**االدخار الخام أو فائض العنوان األول = مقابيض العنوان األول 

 الديون غير املسددة -االدخار الصافي = االدخار الخام  ***

 
املالية   العمليات املنجزة قبضا وصرفا بعنوان السنة  عن جملة    2019وقد أسفرت األعمال الرقابية على 

 .النفقاتبمن املالحظات تعلقت أساسا باملوارد و 
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I.  املوارد 

 وتعبئتها.  شملت الفحوصات الرقابية في هذا املجال تحليل املوارد

 هيكلة املوارد -أ

العنوان  تّم  موارد  في  أهّم و ل  األوّ   ينالنظر  تحليل  خالل  من  بالبلدية   الثاني  الخاصة  املالية    املؤشرات 
 انطالقا من حسابها املالي.

 موارد العنوان األول  -1 

يل الجبائية  تتوزع بين املداخم.د    17,83ما جملته    2019بلغت مقابيض العنوان األول خالل السنة املالية  
   .% 23و املداخيل غير الجبائية االعتيادية بنسبة  % 77االعتيادية بنسبة 

واألنشطة" العقارات  على  املوّظفة  "املعاليم  من  أساسا  االعتيادية  الجبائية  املداخيل  بنسبة   وتتأّتى 
   .12,17%بنسبة ومن "معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات"  %83,35

فيه"و  العمومية  املرافق  واستلزام  العمومي  امللك  إشغال  "مداخيل  تتجاوز  الجبائية  امل"و   لم  داخيل 
  .%0,3و  %4,18 تينسبعلى التوالي االعتيادية األخرى" 

 النسبة )%(  )د( املبلغ   صنف املداخيل الجبائية االعتيادية )الجزء األول( 

 83,35   273 461 11              ة  املعاليم املوظفة على العقارات واألنشط

 4,18   640 574                    مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

 12,17   250 673 1                مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 

 0,30   875 40                       دية األخرى املداخيل الجبائية االعتيا

 100   038 750 13              املداخيل الجبائية االعتيادية مجموع

بعنوان املداخيل  املوظفة على األنشطة  وتمّثل  تّم   أهّم  املعاليم  البلدية حيث  إلى  بالنسبة     تحصيل  مورد 
قرابة  م  10,283 يمّثل  ما  وهو  العقارات  من    املتأتيةداخيل  املمن    %89,72.د  على  املوظفة  املعاليم 
    .واألنشطة

   البالغ  املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّيةهذه املبالغ أساسا من    تتأتى و  
 املوظفة على األنشطة.  من املعاليم % 95بنسبة أي .د م 9,799

املعاليم  من    املتأتيةمن املداخيل    %10,28على    ة على العقاراتحصة املعاليم املوظففي املقابل اقتصرت  
واألنشطة  العقارات  قدره    إذ  على  ما  نسبة  حققت  البلدية    أن  إلى  اإلشارة وتجدر    .د.م   1,178بلغت 
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مما أسفر    املعاليم املوظفة على العقارات من املبالغ الواجب استخالصها بعنوان    %  75استخالص تقارب  
   أ.د. 400,789 في حدود بقايا استخالص عن 

  أّما   االعتيادية.من املداخيل غير الجبائية    %  78  حوالي   .د، أي م  3,196وبلغت املداخيل املالية االعتيادية  
 .م.د 0,888 دحدو  فقد كانت فيمداخيل األمالك 

 

 موارد العنوان الثاني -2

  وتحديدا من   %97,75  بنسبة  للبلدية  املوارد الخاصة من    ( أساسام.د  28,897)موارد العنوان الثاني    تتكّون 
 .من منح التجهيز متأتية %1,21 مقابل %96,54بنسبة  املدخرات واملوارد املختلفة للبلدية

ت البلدية تلّق   أن  إلىوتجدر اإلشارة    .%1,79  من االقتراض فلم تتجاوز نسبتها  املتأتيةملوارد  با   وفيما يتعلق
 م.د.  0,131 بما قدره2019 مادات املحالة بعنوان السنة املالية من االعت  املتأتية مبالغ بعنوان املوارد 

 موارد العنوان الثاني

 )املوارد الخاصة وموارد االقتراض واالعتمادات املحالة( 

 النسبة )%(  املبلغ )د(  الصنف   الجزء

 املوارد الخاصة للبلدية  3
 1,22   823 350                منح التجهيز  7

 96,53   700 897 27          وارد مختلفة مدخرات وم 8

 1,8   793 517                موارد االقتراض الداخلي  9 موارد االقتراض  4

5 
املوارد املتأتية من االعتمادات  

 املحالة
 0,45   042 131                املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة 12

 100    358 897 28          جملة موارد العنوان الثاني 

 

 تعبئة املوارد   -ب

تعّلقت   مالحظات  على  الوقوف  جداول  بتقدير  أساسا  تّم  وحعداد  لدى    وتثقيلها  تحصيلهااملوارد 
 .وبتوظيف املعاليم واستخالصها املحاسب العمومي
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 تقدير املوارد -1

  أساسا إلى تجاوز   ذلكويعود   .%13بة  م.د أي بنس   5,285بمبلغ    التقديرات النهائية  موارد امليزانية  توز تجا
العقارات" على  املوظفة  املعاليم  التقديرات  "    واألنشطة   مداخيل  للميزانية"  الخاصة    النهائية و"املوارد 

 .%9,26و %19,7م.د أي بنسب على التوالي  2,438م.د و 1,886قدرها على التوالي  بمبالغ

من   تجاوز كما    والرخص    كّل  املوجبات  ومعاليم اإلد"مداخيل  خدمات"   ارية  إسداء  "مداخيل  و   مقابل 
العمومية املرافق  واستلزام  البلدي  العمومي  امللك  التقديرات  إشغال  التوالي  بخصوصها"  بنسبة    على 

 .  %23,58و 47,75%

 تلف بنود امليزانية. خض الفعلية املتعلقة بمي ويبرز الجدول التالي التقديرات واملقاب

 البيان  التحميل 
هائية التقديرات الن

 )د( 
املقابيض الفعلية 

 )د( 
نسبة اإلنجاز  

2019 (% ) 

رق بين  االف
التقديرات 

 )د( واالنجاز 

 2834939 118,90    939 834 17            000 000 15            مجموع موارد العنوان األول )د(

 1886273 119,70    273 461 11            000 575 9               املعاليم املوّظفة على العقارات واألنشطة  1صنف 

 2صنف 
مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 

 واستلزام املرافق العمومية فيه  
                  465 000                   574 640    123,58 

109640 

 3صنف 
 اإلدارية ومعاليممداخيل املوجبات والرخص 

 مقابل إسداء خدمات 
              1 132 500               1 673 250    147,75 

540750 

 40875 -    875 40                        -                                  مداخيل جبائية اعتيادية أخرى  4صنف 

 122892 116,05    392 888                   500 765                   مداخيل امللك البلدي االعتيادية  5صنف 

 134508 104,39    508 196 3               000 062 3               املداخيل املالية االعتيادية  6صنف 

 2450083 109 358 897 28    275 447 26            مجموع موارد العنوان الثاني )د(

 2437678 109,44    523 248 28            845 810 25            املوارد الخاصة للبلدية   3جزء 

 12405 102,45    793 517                   388 505                   موارد االقتراض  4جزء 

 0 100    042 131                   042 131                   املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة   5جزء 

 5285022 113 297 732 46            275 447 41            مجموع مقابيض امليزانية
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 واستخالصها   وتوظيف املعاليمإعداد جداول التحصيل  -2

 .واستخالصها  إعداد جداول التحصيل وتوظيف املعاليمتعلقت أهم املالحظات ب

 إعداد جداول التحصيل وتوظيف املعاليم ✓

األدناااى للمعلاااوم علاااى  الحاااّد قاااارات وتلاااك املتعّلقاااة بإعاااداد جاااداول تحصااايل املعااااليم علاااى الع بمناسااابةال ياااتّم 
دة باااااين املحاساااااب  االعتمااااااد املهنياااااةاملؤسسااااات ذات الصااااابغة الصاااااناعية أو التجاريااااة أو  علاااااى مرجعيااااة موحاااااّ

ة  حياااااث العماااااومي والبلدياااااة وفاااااق معااااارف حساااااب  تساااااجيل اسااااام املالاااااك وعناااااوان العقاااااارعلاااااى تقتصااااار البلدياااااّ
سااب العمااومي فااي عمليااة االسااتخالص أساسااا علااى رقاام بطاقااة التعريااف فااي حااين يعتمااد املحااملناااطق البلديااة 

وال تساااااعد هااااذه الوضااااعية علااااى  .ف الجبااااالي للمؤسسااااة الخاضااااعة للمعاااااليم البلديااااةالوطنيااااة أو علااااى املعاااارّ 
 تحديد املطالبين باملعاليم بالدقة املطلوبة وعلى حسن سير عملية االستخالص في جميع مراحلها.

ن إال ماااان إدراج ( ال تمكااااّ GRBدهااااا "أن منظومااااة التصاااارف فااااي املااااوارد املاليااااة للبلااااديات )وأفااااادت البلديااااة فااااي ر 
ف الجبالي ورقم بطاقة التعريف الوطنية...( كما أنااه يعتمااد نة )االسم واللقب والعنوان واملعرّ معلومات معيّ 

 "اضة.( الذي يعتبر املشترك األمثل بين البلدية والقبnuméro d’articleعلى مرجع العقار )

املنظومااة اإلعالميااة املااذكورة بالتعاااون مااع مختلااف  وتطااوير وتوص ي املحكمة في هااذا الشااأن بضاارورة مراجعااة
 تالفي نقائصها.ن من  املركز الوطني لإلعالمية والوزارات املعنية بما يمّك وخاصة منها  الجهات املتدخلة 

ماان  22لى تفعيل اآلليااات املتاحااة لهااا بالفصاال تحرص البلدية بالنسبة إلى املعلوم على العقارات املبنية ع  الو 
مجلاااة الجباياااة املحلياااة مااان خاااالل طلاااب البياناااات املتاااوفرة لااادى املاااأمورين العماااوميين وحاااافظي الوثاااائق علاااى 

الساااااتغالل وتوزياااااع امليااااااه كااااال مااااان الشاااااركة الوطنياااااة غااااارار فااااارع إدارة امللكياااااة العقارياااااة واملتاااااوفرة لااااادى فاااااروع 
والغاااز للتعاارف علااى عاادد املشااتركين واملقاربااة مااع اإلحصااائيات املتااوفرة بجااداول  والشااركة التونسااية للكهرباااء

وأفاااااادت البلدياااااة فاااااي ردهاااااا أناااااه "تمااااادهم املصاااااالح املاااااذكورة تحصااااايل املعااااااليم علاااااى العقاااااارات قصاااااد تحيينهاااااا. 
 بمعلومات عند التقص ي في إطار املعقول".

الناااااات إشاااااهار مطالاااااب تساااااجيل العقاااااارات ال تتاااااولى متابعاااااة إع مصاااااالح البلدياااااةفضاااااال عااااان ذلاااااك، ات اااااح أن 
الصااادرة بالرائااد الرساا ي قصااد التثباات ماان إدراج العقااارات موضااوع التسااجيل بجاادول التحصاايل وتوظيااف 

بااااالنخراع مااااع املطبعاااة الرساااامية  2020وردت البلدياااة بأنهااااا "قامااات بداياااة ماااان  املعااااليم املساااتحقة بعنوانهااااا.
دوريااا بالرائااد الرساا ي لإلعالنااات القانونيااة والشاارعية والعدليااة توجااه تهااا عباار البريااد اإللكترونااي للبلديااة املواف

 لكل من مصاحة االستخالصات والشؤون القانونية ووحدة مراقبة التصرف".
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 استخالص املعاليم ✓

الحاااااد األدناااااى  ماااااعباساااااتبناء بطاقاااااة إلااااازام تتعلاااااق بااااااملعلوم علاااااى األراضااااا ي غيااااار املبنياااااة وأخااااارى تتعلاااااق بالفاااااارق 
واإلناااذارات عااادد اإلعالمااات بإحصااائيات تفيااد  املاليااة املختصاااةالقباضاااة  للاام تااد ،ؤسسااااتللمعلااوم علااى امل
 . بن عروسا لاخاضعين للمعاليم البلدية الراجعة لبلدية  هالتي تم توجيهوبطاقات اإللزام  

بعنوان  املبالغ  بلغت  و  املوظّ املثقلة  املبنية  املعلوم  العقارات  على  املالية  موّفى  في  ف    دره قا  م  2019السنة 
منها    2,646 استخالص  ببعنوان  م.د    1,785م.د  وساهم  لقايا  سابقة.  لسنة  سنوات  امليزانية  قانون  إقرار 
املبالغ الواجب استخالصها  من  كّل م.د لتتراجع  1,373طرح ما جملته في عفو جبالي، لل 72في فصله   2019
 أ.د. 223.785حلى و ن التثقيالت م %48م.د أي ما نسبته  1,273إلى بقايا االستخالص على التوالي و 

املبالغ   و وارتفعت  على  املثقلة  املعلوم  بعنوان  استخالصها  املبنية  األراض يالواجب  أ.د    305,991إلى    غير 
أ.د    128,988لم يتّم استخالص سوى  و منها إلى بقايا استخالص بعنوان السنوات السابقة.    %39,34يعود  

 . %42,15أي ما نسبته 

ملعلوم على املؤسسات  بلغت املقابيض املحّققة بعنوان افقد    فة على األنشطةليم املوظّ لمعاأما بالنسبة ل
املهنية أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  البلدية    9,799  ذات  أهّم موارد  املذكور من  املعلوم  ويعتبر  م.د. 

 . للبلدية الجبائية االعتيادية  املداخيلن جملة م %71.27الجبائية حيث يستأثر بنسبة 
 

 لنشاااع تجاااري  عقااارا بلااديا معااّدا 78تعتباار مااداخيل كااراء ، مااداخيل أمااالك البلديااة االعتياديااةوفيمااا يتعلااق ب
مااااا بلغاااات حيااااث ك البلديااااة االعتياديااااة، داخيل أمااااالمااااورد بالنساااابة ملاااا  أهااااّم  (6) أو صاااانا ي (18) منهااااي أو  (54)

 2018عاااااد أن كانااااات فاااااي السااااانة املالياااااة م.د ب 2,289م.د فيماااااا ارتفعااااات بقاياااااا االساااااتخالص إلاااااى  1,285 جملتاااااه
 غين في الخالص. د العديد من املتسوّ تلديعود تراكم بقايا االستخالص إلى و م.د.   2,116حوالي 

 صل الجدول املوالي أكرية البلدية.حو وي

عدد   
 2019المقابيض   2019تثقيالت  الفصول 

 بقايا استخالص السنة المالية 

2019 2018 
 847  848 248  948 008  518 256  466  1 54 كراء تجاري 

 454  209 411  196 736  124 146  321 18 كراء مهني

 302  058  1 659  144  1 744  642 402  787  1 6 كراء صناعي

 603  116 2 317  289 2 487  285  1 805  574 3 78 المجموع 
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املالية  ،  داخيل األسواق املستلزمةوبالنسبة مل البلدية خالل السنة  بصيغة  تين عموميتين  بتّ   2019أجرت 
املغلقة  الظ بلزمتيروف  الجديدة  الساوق    تعلقتا  باملدينة  األسبوعية  والسوق  اإلسكان  بحي  تم  األسبوعية 

  في حدود االفتتاحية حين كانت األسعار  أ.د في 27أ.د و 60لنفس املستلزم بمبالغ قدرها على التوالي منحهما 
ة ضعف  األسعار االفتتاحيو التقارب الشديد بين األسعار املقترحة   عكس وي .تباعا أ.د  26,460أ.د و 55,670
 . املنافسة

ذلك    من  تفعّ وبالرغم  تمّك لم  التي  القانونية  اآلليات  البلدية  األل  االستفادة  ضمان  من  من    نسبنها 
الفصل   آليات  املذكورتين، وخاصة  األمر عدد   24السوقين  في  2010 لسنة 1753 )جديد( من    19  املؤرخ 

من إمكانية إبرام عقد اللزمة    هانواملتعلق بضبط شروع وحجراءات منح اللزمات والذي يمّك  2010 يةجويل
 عبر صيغة االستشارة أو التفاوض املباشر. 

و  ببن عروس  فة على  لزمة استخالص املعاليم املوظّ   عقدا  نّص   لئنمن جهة أخرى  على السوق األسبوعية 
العقد   صورةإلغاء  االستلزام،  ملاملستلزم    دفععدم    في  املستلزم  و علوم  دفع  عدم    أ.د   10,633ملبلغ  رغم 
 جباره على الخالص. إل اإلجراءات الالزمة   في شأنه البلدية  لم تتخذلثالثية األخيرة بعنوان ااملستوجبة 

 

II.  النفقاتالتصرف في 

 11,979والايح  2019للسنة املالية    وتسديد فوائد الدياان(  التصرفالعنااوان األول )نفقات  ات  ابلغت نفق

م.د(.    3,329بمصاريف وسائل املصالح ) %28وتأجير المصاريف م.د( تعلقت ب  958 ,6)أي  % 58م.د، منها 
 من جملة نفقات العنوان املذكور.  %11 نسبة سوى مصاريف التدخل العمومي  ولم تمثل

وتوزعت بين   يزانيةمن جملة نفقات امل  %36  م.د أي حوالي   6,870بلغت  قد  فأما مصاريف العنوان الثاني  
تجاوزت بنسبة  املباشرة  يفوق    %90  االستثمارات  تعلقت    6,220)ما  تعبيد    أساسام.د(  في  باستثمارات 

   أ.د(. 635,602) %9 القروض التي حّل أجلها )أقساع قروض( بنسبة أصلتسديد  الطرقات واملسالك و 

   الصفقات وخارجها. الوقوف على مالحظات بخصوص تأدية النفقات املنجزة في إطار تّم و 

 النفقات املنجزة خارج إطار الصفقات  -أ

 
تأخيريسجت   عن  وثائق الصرفنة من  عيّ فحص    أسفر يوما  يفوق    ل  في خالص مصاريف  خمسة وأربعين 

واالتصاالت   واملاء  الكهرباء  مخالفة  استهالك  عدد  في  في    2004لسنة    564لألمر    2004مارس    9املؤرخ 
 :في الغرض مثلةض األ ع التالي بويبرز الجدول ، التصّرف ّلق بضبط طرق خالص نفقاتاملتع
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موضوع 
 النفقة 

تاريخ الدفع   األمر
من قبل  
 القابض 

اتير املتأخرة مدة التأخير   الفو
في الخالص  

بحساب  
 اليوم 

 املبلغ )د( التاريخ  العدد
آخر أجل  
 للدفع 

 املبلغ )د(

 استهالك املاء

143 2019/05/22       8 417,500    2019/06/27 2019/04/25    8 359,200    18 

308 2019/10/25    30 978,500    2019/11/08 

2019/07/29    7 415,100    57 

2019/08/23    3 365,500    32 

2019/09/11    7 930,100    13 

استهالك  
الكهرباء  
 والغاز 

364 2019/10/29    30 973,702    2019/12/11 

2019/10/25    3 640,686    47 

2019/10/25  10 192,182    47 

2019/10/18    4 529,656    54 

 

 في إطار الصفقات منجزة نفقات -ب

مخططهاااا التقاااديري إلبااارام الصااافقات  مااان األمااار املااانظم للصااافقات نشااارت البلدياااة 8عماااال بأحكاااام الفصااال 
طلبااااات  07علااااى  اإلعاااالن طلبااااات عاااروض فااااي حاااين تااااّم  3ن برمجااااة تضااامّ والااااذي  2019بالنسااابة للساااانة املالياااة 

لااام م للصااافقات ماان األمااار املاانظ 20إدراجهاااا فااي املخطاااط التقااديري. كماااا أناااه وخالفااا للفصااال  عااروض لااام يااتّم 
بعناااااوان  صااااافقاتلل التقديرياااااة القيماااااة نمااااا  %20حااااادود  فاااااي نسااااابة الصاااااغرى  لمؤسسااااااتالبلدياااااة ل تخصاااااص
2019.  

ي الشااااغل لفائاااادة عملااااة بلديااااة باااان باقتناااااء ز و باقتناااااء مااااادة الحليااااب وتعلقاااات طلبااااات العااااروض غياااار املدرجااااة 
جهاااار وصااااايانة شااااابكة تصااااريف ميااااااه االمطاااااار . وكاااااذلك الشااااأن بخصاااااوص طلباااااات العااااروض بعناااااوان عااااروس

مشااااااروع تهيئااااااة فااااااي بتقساااااايم الفاااااال فضااااااال عاااااان  2019بتصااااااريف مياااااااه االمطااااااار بمدينااااااة باااااان عااااااروس لساااااانة و 
 .اقتناء قطع غيارو   الياسمينات
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   تهيئة األرصفة بأشغالاملتعلقة الصفقة  -1
  30من األمر املنظم للصفقات العمومية أوجب نشر إعالن الدعوة إلى املنافسة    53الفصل    أن بالرغم من  

يوما، حيث تم نشر    29البلدية بمهلة    اكتفت  يوما على األقل قبل التاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض،
 .  2018/ 08/ 02تاريخ فيما حدد آخر أجل لقبول العروض ب 2018/ 07/ 04اإلعالن عن طلب العروض في 

م.د(، وتم    1,444ثر طلب العروض ألول مرة للعارض صاحب العرض األقل ثمنا )ولم يتم إسناد الصفقة إ
  م.د(.  1,440نفس الثمن )  تقريبا  الذي اقترحالن عن طلب العروض للمرة الثانية  إسنادها ملنافسه إثر اإلع

عروض ألول مرة على الاجنة البلدية ملراقبة الصفقات  وأفادت البلدية في ردها أنه "تم عرض تقرير تقييم ال
والتي أبدت رأيها بعدم املوافقة على تقرير تقييم العروض املالية والفنية... وذلك لوجود التباس بالفصل  

من جدول األسعار والذي يمكن أن يكون له تأثير على املنافسة وقررت إعادة طلب العروض مع    02عدد  
واعتماد وحدة    1ودمجه بالفصل    2ت الالزمة على جدول األسعار وخاصة بالفصل  ضرورة إدخال التعديال 

 املتر املكعب عوضا عن املتر املربع وضمان واقعية األسعار". 

ويالحظ في هذا الشأن بأن عدم إسناد الصفقة ألفضل عرض في املرة األولى وحعادة طلب العروض للمرة  
وحسناد بنفس    هاالثانية  املنافس  بسعر  الللعارض  إخالال  و يشكل  العمومي  مبادئ  الطلب  أمام  املساواة 

 من األمر املنظم للصفقات.   6وشفافية اإلجراءات ونزاهتها مثلما يقتضيها الفصل 
 

 تصريف مياه األمطار بمدينة بن عروس  نجاز أشغالبإالصفقة املتعلقة  -2

الفصل   للصفقات  37نص  املنظم  األمر  باألسعا  من  العمل  "يتعين  أنه  بالنسبة  على  للمراجعة  القابلة  ر 
مدة   تفوق  التي  السنة"،  إ للصفقات  إنجازها  مدة  أن  املذكورةنجاز  ورغم  تم   فقدالسنة    تجاوز   الصفقة 

 اعتماد أسعار ثابتة ضمن كراسات الشروع. 

خاصة بعد ورود مراسلة    لطلب العروض،السير العادي    إرباكاملذكور في    37وتسبب خرق أحكام الفصل  
العا أحد  يومين    ا الحظمرضين  من  قبل  في مراسلة  املذكور  لتقديمآخر    منالخرق  املوافق  العروض    أجل 

بتاريخ  2019/ 09/ 20ليوم   صحفي  إعالن  نشر  إلى  الخلل  لتجاوز  محاولة  في  بالبلدية  دفع  مما   ،
 يوما.  17بمدة  العروض أجل لقبول  بالتمديد في آخر 2019/ 09/ 19

دون    في صحيفة  ورد  عالن عن التمديد في آخر أجل لقبول العروضاإل أن  وفي هذا اإلطار تّم الوقوف على  
   . من األمر املنظم للصفقات 53التنصيصات الوجوبية املنصوص عليها بالفصل 
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ا أن  اإلدار كما  الشروع  كراس  ضمن  الوارد  الصفقة  ثمن  بطبيعة  املتعلق  الخاصةلخطأ  خطأ    ية  يعتبر 
إعادة صياغة العروض  وعليه فإن    .واألثمان املقترحةهميتها  وأ مؤثرا على االقتصاد العام للصفقة  جوهريا  

من األمر    08لفصل  اب  عماليوما    30ال تقل عن     آجاالة يتطلب  تعلى أساس أثمان متغيرة بعد أن كانت ثاب
للصفقات ب  ،املنظم  كان ذلك  في  سواء  بالتمديد  أو  الثانية  للمرة  وحعادته  العروض غير مثمر  إعالن طلب 

 يوما.  17، في حين اقتصرت البلدية على يوما  30 يقل عن بما الآخر أجل 

 " أنها  ردها  في  البلدية  من    وأفادت  هي  للمراجعة  القابلة  باألسعار  املتعلقة  التوضيحات  أن  اعتبرت 
التوضيحات الهامة التي تقتض ي إدخال تغييرات على كراس الشروع لكنها ال ترتقي إلى التغيرات الجوهرية  

تؤثر على املنافسة أو املس من مبدأ املساواة حيث لم تتعلق بشروع املشاركة أو منهجية    التي من شأنها أن
وحيث أن أهمية املالحظات الواردة على البلدية كانت تقتض ي إدخال تعديالت على كراس    تقييم العروض.

وقدره  الترتيبية  األجال  إحترام  لضمان  العروض  لقبول  األقص ى  التاريخ  في  والتمديد  أيام    10ا  الشروع 
تاريخ فتح العروض حيث أصبح األجل األقص ى لفتح العروض   لتعميم اإلجابات على كافة املشاركين قبل 

يوم    2019أكتوبر    08يوم   عن  بتاريخ    2019سبتمبر    20عوضا  اإلجابات  تعميم    2019سبتمبر    19وتم 
 " يوما(.  18)قرابة 

آخر    يومين فقط من  ورودها قبل  ين رغم  فضال عن ذلك لوحظ أن البلدية قبلت مالحظات أحد العارض
العروض   لقبول  الفصل  يخالف  بما  أجل  أجل    6أحكام  اعتماد  يوجب  الذي  للصفقات  املنظم  األمر  من 

   أيام.  10أدناه 

الذين سحبو  املقاولين  إلى  املوجهة  اآلجال  في  التمديد  املراسالت حول  تبين    وابمراجعة  الشروع  كراسات 
يوجب  6الفصل    بأحكاميخل  بما    9من جملة  فقط    7مراسلة   الذي  للصفقات  املنظم  األمر  تعميم    من 

املشاركين. جميع  على  املالحظات  على  "  اإلجابات  بأنها  ردها  في  البلدية  تلك  وأفادت  تعميم  على  حرصت 
باستبناء مشارك وحيد لم    8اإلجابات على كافة املشاركين الذين سحبوا كراسات الشروع وكان عددهم  

 " نظرا لعدم التمكن من االتصال به. يتسن إعالمه

الصفقة  و أنه  كما   صاحبة  الشركة  املراسالت  باستبناء  تتضمن  أو  لم  اعتزام  على  واضحة  إشارة  إجابة 
للمراجعة قابلة  إلى  ثابتة  من  األثمان  طبيعة  تغيير  وقواعد  و   البلدية  املراجعة  شروع  للفقرة  هذه  طبقا 

 .فقاتمن األمر املنظم للص  37الثالثة من الفصل 
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجابة البلدية
 
 



15 

 

 الجمهوريــــة التونسيـــة 
 الشؤون المحلية والبيئة وزارة 
 بلدية بن عروس        

 
 
 

 :    بخصوص المؤشر المتعلق بحجم نفق ات التأجير *   
ل  ح ح  ي  أن المعي  ا  المرجع  ح    %  58أن حج  م نفق   ات الت  أجير بل       3حي  و د ب ب  التقرير ل  ح الص  فح   

 %  50قصى يبل   األ

مررن مةلررة الةماعررات المحليررة ال ررادرة   9إعتمادا على مقتضيات الفقرررة الولررى مررن الف رر   

" تلتررزا الةماعررات المحليررة  2018مررا   18المررؤرف  رري  29بمقتضى القانون الساسي عرردد

مـن   % 50بالتحكا  ي حةا النفقات المخ  ة للترريةير الومررومي علررى تن و يتةرراوز سررق   
 عتيادية المحققة  من ميزانيتها "الموارد اال

من مةلة الةماعات المحليررة الترري تررن   135كذلك مقتضيات: النقطة قب  الخيرة من الف   

 "من العنوان األول للسنة المنقضية   % 50 على " تن و تتةاوز نفقات التيةير سق 

 يفررر   21يخ بتررار 3وبناءا على مقتضيات منشور السيد وزيررر الشررؤون المحليررة والبيئررة عرردد

مقارنررة   % 50الذ  ين  " نسرربة الترريةير  2020حو  إعداد ميزانيات البلديات لسنة    2019

 بموارها اإلعتيادية المحققة "
 :ةيبإعتماد الوملية التال % 43.6ير تبلغ ةوبالتالي باإلعتماد على هذه الموطيات  إن نسبة التي

 

+   د 48.181,876:  01100ةملة الف     6.807.804ͺ559د 
 43.6 %=   01101الف  

 2018ةملة الموارد المحققة لسنة   د   15.718.344,020

 

 

 * بخصوص إعداب جدادل التحصيل د توظيف المعاليم د استخالصها  
 

و يتا بمناسبة إعداد ةدو  تح ي  المواليا على الوقارات وتلك المتولقة بالحد الدنررى للمولرروا  -1
 ية موّحدة بين المحاسب الومومي والبلدية:  على المؤسسات اإلعتماد على مرةو
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إو من إدراج مولومات موينة   و تمكن    GRBمنظومة الت ر   ي الموارد المالية للبلديات  ان  

)اإلسررا واللقررب والونرروان والموررر  الةبررائي ورقررا بطاقررة التوريرر  الوطنيررة...  كمررا تنرر  يررتا 

يوتبررر المشررترك الميرر  بررين البلديررة    الذ numéro d’article اإلعتماد على مرةع الوقار)

 والقباضة.

المبنيررة علررى تفويرر  االيررات المتاحررة ل ررا   تو تحر  البلدية بالنسبة إلى المولوا على الوقررارا -2
 من مةلة الةباية المحلية:    22بالف   

تمدنا الم الح المذكورة )اإلدارة الة وية للملكية الوقارية،الشررركة الوطنيررة إلسررتوز  وتوزيررع 

 لمياه...  بمولومات عند التق ي  ي إطار الموقو .ا

و تتولى م ررالح البلديررة متابوررة إعزنررات إشرر ار مطالررب تسررةي  الوقررارات ال ررادرة بالرائررد  -3
 الرسمي ق د التيبت من إدراج الوقارات موضوع التسةي  بةدو  التح ي :

عبررر البريررد   موا اتنررا  لمررع المطبوررة الرسررمية    برراونخراط    2020قامت البلدية بداية مررن سررنة   

توةرر  لكرر    دوريا بالرائد الرسمي لإلعزنات القانونية و الشرعية و الودليررة  اإللكتروني للبلدية  

 .من م لحة اوستخز ات و الشؤون القانونية و وحدة مراقبة الت ر  

 و تتيح إستخراج قائمة الوقارات حسب المساحات الم ّرح ب ا:   GRBمنظومة   -4

مررن خزل ررا إسررتخراج ةررداو  التح رري  بيانررات تخرر  اإلسررا واللقررب  GRBتمكررن منظومررة 

والونوان والمبلغ السنو  المطلوب دون اإلدوء بالمساحة ،إو تن  يمكن الولوج إلى بطاقة عقار 

 للتيبت من المساحة المسةلة.

خز  رغا تلدد الوديد من المسوغين  ي الخز  لا تد  البلدية ما يفيد ر ع قضايا إللزام ا ب  -5
 :ما تخلد بذمت ا من ديون وإخراة ا من عقارات ا إن لا يد ووا

تا ر ع قضايا ضد ة  المتلددين )ستةدون قائمررة  رري القضررايا المر وعررة والحكرراا بررالخروج  

 رري اطررار اسررتخز  البلديررة    هذا باإلضررا ة إلررى المة ررود الترري تقرروا برر  القابضررة  ر قة هذا  

 .  الموارد الميقلة
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I. ي النفقاتالتصرف ف   

 نفقات منجزة في إطار الصفقات:  -ب

 * الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة األرصفة 
 لل فقات الومومية   امن المر المنظ 37بالنسبة لخرق مقتضيات الف    -1

حيث باإلطزع على مقتضيات  يتبين لنررا ان المبرردت هررو  : "   37 ي الحقيقة لا يقع خرق الف    

 ابلة للمراةوة بالنسبة لل فقات التي تفوق مدة إنةازها السنة "تن يقع الوم  بالسوار الق

تشرر ر وهرري  ررفقات الشرروا  والمررواد  6واوسررتيناء يتولررف ب ررفقات تتةرراوز مرردة إنةازهررا 

 والتة يزات المرتبطة تها مكونات ا بييمان سريوة التويير.

وط حيررث تن مرردة  ي كلتا الحالتين  ررإن  ررفقة تشرروا  ت يئررة الر ررفة و تسررتةيب ل ررذه الشررر

يوما )تق  من سنة  وو توةد بال ررفقة  مررواد تو تة يررزات مرتبطررة تهررا   200الشوا  تقدر ب

 مكونات ا  بييمان سريوة التويير.

هذا مع الولا تن المشّرع لا يلزا المشررتر  الومررومي إعتمرراد تسرروار قابلررة للمراةوررة حتررى  رري 

   37 ورة تو ر الشرطين المشار الي ما بالف  

التن ي  بكراس الشررروط علررى مراةوررة   يمكن  ما يلي »37من الف       2ورد بالفقرة  حيث  

 السوار..."

احب الورررض القرر  يمنررا  بالنسبة لودا إسناد ال فقة إير طلب الوروض لو  مرة للوارض   -2

 د  1.444.038,344بمبلغ ةملي قدره: 

لةنررة  البلديررة لمراقبررة تشر  بإعزمكا تن  تا عرض تقرير تقييا الوررروض لو  مرررة علررى الت

والترري تبرردت رتي ررا برررررودا الموا قررة علررى تقريررر تقيرريا  2018تكترروبر  05ال ررفقات بترراريخ 

وذلك لوةود التبرراس   2018الوروض المالية والفنية لمشروع ت يئة الر فة ببن عروس لسنة  

 من ةدو  السوار والذ  يمكن تن يكون ل  تييير على المنا سة  02بالف   عدد

قررت إعادة طلب الوروض مع ضرورة إدخررا  التوررديزت الززمررة علررى ةرردو  السرروار و   

 واعتماد وحدة المتر المكوب عوضا عن المتر المربع. 1ودمة  بالف      2وخا ة بالف   

 هذا ونحي  على الةناب  حبة هذا، الويائف المنقو ة المشار إلي ا بتقريركا وهي :



18 

 

 ة لل فقات.محضر ةلسة اللةنة البلدي   -     

 قرار لةنة الفتح وقرار لةنة تقييا الوروض  -    

 اإلذن اإلدار  لتبليغ ال فقة  -   

 لصفقة المتعلقة بإنجاز أشغال تصريف مياه األمطار* ا
 من المر المنظا لل فقات الومومية.  6والف    37بخ و  تحكاا الف     -1

مشاركين حو  عرردا التن رري  علررى إير اإلعزن عن طلب الوروض تلقينا مزحظة من تحد ال

 قابلية السوار للمراةوة.

تيرراا  10من المر المنظا لل ررفقات تبررين لنررا تن مرردة   6وحيث بالرةوع إلى مقتضيات الف    

الدنيا تنطبف على توميا اإلةابات على المشاركين دون تن تتطرق لررذكر المرردة الق رروي لتقررديا 

مررن نفررس  32مررن الف رر   2مقتضرريات الفقرررة  اوستفسارات من قبرر  المشرراركين علررى غرررار  

 المر.

حررو   2001ةوان  20المؤرف  ي   28وحيث بالرةوع إلى المقتضيات الواردة بالمنشور عدد  

مررن المررر القررديا لل ررفقات   7ال فقات الومومية وبرراإلطزع عررن تفسرريره لمقتضرريات الف رر   

 ى مايلي:من المر الةديد حيث إقتض 6الومومية والذ  يتطابف مع الف   

يقتضي مبدأ المساواة إعالم كافة المتنافسين بمختلـف الجوانـب ارجرائيـة المتعلقـة بإعـداد "  
وإبرام الصفقة ضمن كراس الشروط وقد مكن هذا الفصل المشاركين في المنافسة مـن تقـديم 

 مالحظاتهم واستفساراتهم للمشتري العمومي.

يقـــوم بدراســـة هـــذه المالحظـــات  ويتعـــين فـــي هـــذه الحالـــة علـــم المشـــتري العمـــومي أن
ــم كافــة االو ستفســارات وارجابــة عليهــا وتعميمهــا فــي نفــس التــارية وبــنفس الطريقــة عل

 ( أيام علم األقل"10) بعشرة لقبول العروض   المشاركين قبل انقضاء التارية األقصم

وضرريحات وحيث اعتبرت البلدية تن التوضيحات المتولقة بالسوار القابلة للمراةوة هي مررن الت 

ال امررة الترري تقتضرري إدخررا  توييرررات علررى كررراس الشررروط لكن ررا و ترتقرري إلررى التويرررات 

الةوهرية التي من شين ا تن تؤير علررى المنا سررة تو المررس مررن مبرردت المسرراواة حيررث لررا تتولررف 

 بشروط المشاركة تو من ةية تقييا الوروض.

ضرري إدخررا  توررديزت علررى كررراس وحيث تن تهمية المزحظات الواردة على البلديررة كانررت تقت 

الشروط والتمديد  ي التاريخ الق ى لقبو  الوروض لضمان إحتراا الةا  الترتيبيررة وقرردرها 
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تياا لتوميا اإلةابات على كا ة المشاركين قبرر  ترراريخ  ررتح الوررروض حيررث ت رربح الةرر    10

ا تومرريا وترر  2019سـبتمبر    20يوم  عوضا عن    2019أكتوبر    08يوم  الق ى لفتح الوروض  

 يوما .  18)قرابة   2019سبتمبر    19اإلةابات بتاريخ  

وقد حر ت البلدية على تومرريا تلررك اإلةابررات علررى كا ررة المشرراركين الررذين سررحبوا كراسررات 

باستيناء مشارك وحيد لا يتسن إعزم  نظرا لودا التمكن من اوت ررا    8وكان عددها    الشروط

 ب .

تماا اللةنة الوليا لمراقبة ال فقات الوموميررة  رري تقريرهررا علما وتن هذه النقطة قد تمت إيارت ا 

 الرقابي

هذا وتةدر اإلشارة تن النقطة المذكورة لا تؤير على إةررراءات ال ررفقة حيررث سررةلنا مشرراركة 

مشرراركين تقرردموا بوررروض ةديررة وكانررت   7ممن سحبوا ملفات طلب الوروض و عرردد    9عدد  

 المنا سة ةلية بين ا.

تننا لا نسة  تظلمررا تو اعتراضررا ل  مؤسسررة سررواء لرردي البلديررة تو لرردي كما نحيط الةناب    

 هيئة متابوة ومراةوة ال فقات.

 من المر المنظا لل فقات الومومية   93بالنسبة لمقتضيات الف    -2

تا إيارة هذه النقطررة عنررد عرررض ملرر  تقيرريا الوررروض علررى اللةنررة الوليررا لمراقبررة  و ترردقيف 

 39اوعتبار عند تنفيذ ال فقة و بالتالي تا احتراا مقتضيات الف      ال فقات و تا تخذها بوين

ردا علررى   2020سرربتمبر    2بترراريخ    1885كما يبين ا مكتوبنررا الموةرر  ل رراحب ال ررفقة عرردد  

 2020ةوان    8مطلب  الوارد علينا بتاريخ  

 من المر المنظا لل فقات الومومية 92بالنسبة لمقتضيات الف    -3

من المر المنظا لل فقات الومومية حيث تقدا  احب ال فقة   92الف    تا احتراا مقتضيات  

 تةدون  حبة هذا نسخة من     2020سبتمبر   9بمطلب كتابي للح و  على تسبق  مؤرف  

 

 رئيس البلدية                                                                     

 محمد المزوغي                                                                       

 


