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 2019سنة تصرف ل الخليديةعلى بلدية  لرقابة املاليةنهائي ل قرير ت

 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية 
 

  . 1985جانفي    16املؤرخ في    1985لسنة    82عدد    األمر  بمقتض ىيلي )البلدية(    فيما  الخليديةأحدثت بلدية   

املتعلق بتحوير الحدود    2016ماي    26املؤرخ في    2016لسنة    602وتتكون البلدية استنادا إلى األمر الحكومي عدد  

وباعتماد   والقنة وعين رقاد.  والقصيبي  الخليدية والسالم وأوذنة  مناطق وهي:  البلديات من ست  لبعض  الترابية 

نسمة   19.156البلدية    يبلغ عدد سكان  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  ذكورة ومخرجات  املناطق امل

ة املنطقة البلدية حسب ما أفادت به مصالح تبلغ مساحو مسكنا   4.865وعدد املساكن  أسرة    4.491  وعدد األسر

 .هكتارا 19.168البلدية 

سنة  و   للبلدية خالل  األّول  العنوان  موارد  جملته    2019بلغت  حين    دينار  1.145.570,315ما  بلغت في 

أّما موارد العنوان الثاني فقد بلغت    1.088.252,432نفقات العنوان األول     دينار مقابل   1.070.887,180دينار. 

 .  دينار  170.548,976 نفقات قدرها

 : 2019ى سنة الوضعية املالية للبلدية في موفّ الجدول املوالي ّين ويب 

 املقابيض بالدينار   الصنف  الجزء البيانات 

موارد العنوان  

 األول 

1 
املداخيل الجبائية 

 االعتيادية 

 373.014,139 املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة  1

 57.240,338 العمومية فيه مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق   2

 173.907,311 معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  3

2 
املداخيل غير الجبائية  

 االعتيادية 

 22.345,365 مداخيل األمالك البلدية االعتيادية  5

 519.063,162 املداخيل املالية االعتيادية  6

 1.145.570,315 العنوان األول جملة موارد 

موارد العنوان  

 الثاني 

 املوارد الخاصة للبلدية  3
 801.484,595 منح التجهيز  7

 246.057,200 مّدخرات وموارد مختلفة 8

 23.301,385 موارد االقتراض الداخلي  9 االقتراضموارد  4
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من   5 املتأتية  املوارد 

 املحالة االعتمادات

 44,000 املحالة  االعتماداتاملوارد املتأتية من  12

 1.070.887,180 جملة موارد العنوان الثاني 

 2.216.457,495 مجموع موارد ميزانية البلدية 

 املصاريف بالدينار  القسم  الجزء العنوان 

نفقات العنوان  

 األول 

 نفقات التصرف  1

 598.774,922 التأجير العمومي  1

 395.275,895 املصالح وسائل  2

 40.872,960 التدخل العمومي  3

 53.328,655 فوائد الدين 5 فوائد الدين 2

 1.088.252,432 جملة نفقات العنوان األول 

نفقات العنوان  

 الثاني 

 86.075,566 االستثمارات املباشرة  6 نفقات التنمية 3

 84.429,410 تسديد أصل الدين  10 تسديد أصل الدين  4

 170.504,976 جملة نفقات العنوان الثاني 

 1.258.757,408 مجموع نفقات ميزانية البلدية

 957.700,087 )فائض(   2019 2019نتيجة تنفيذ امليزانية لسنة 

لها بقانون  محكمةوتولت    في نطاق الصالحيات املخّولة  اتفاقية القرض  ها األساس ي  املحاسبات  وفي إطار 

تمويل إلى  تهدف  والتي  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك  التونسية  الدولة  بين  الحضرية  املبرمة  التنمية  "برنامج 

قصد التحقق   2019  املالية  سنةالإلى  بالنسبة  الخليدية  والحوكمة املحلية" إنجاز رقابة مالية على حسابات بلدية  

من إحكام إعداد الحساب املالي وصّحة البيانات املسّجلة به ومصداقّيته ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد  

 املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقاتها.

املحاسبات  بمكتب الضبط املركزي بمحكمة  والوثائق املدعمة له    2019الحساب املالي لسنة    إيداعوتم  

 .جميع شروط التهيئة املستوجبة فيهوتوفرت  2020جويلية  30بتاريخ 

كتابة   لدى  املودعة  الصرف  ومستندات  املذكور  املالي  الحساب  فحص  الرقابية  األعمال  شملت  وقد 

واألعمال الرقابية امليدانية املنجزة  املستخرجة من منظومة "أدب بلديات"عطيات  فضال عن استغالل امل  حكمةامل

 لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاّص بها.

االستخال  ببقايا  يتعلق  ما  العقاراتبو   صوباستثناء  على  املعاليم  بعنوان  األعمال    ،التثقيالت  خلصت 

من شأنها أن    2019خالالت جوهرية في عمليات القبض والصرف بعنوان السنة املالية  إالرقابية إلى عدم وجود  

وأسفرت املهّمة الرقابية عن مالحظات تعّلقت  تمّس بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للسنة املعنية.  
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خاّصة بتحصيل املوارد وتأدية النفقات وهي مجاالت تتطّلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحسين تعبئة مواردها 

  وإضفاء مزيد الشفافية على الحسابات.والتحّكم األفضل في نفقاتها 

   قابة على املواردالجزء األول: الر  

من شأن    أهم النقائص التيومعاينة  من جهة  املوارد  هيكلة    الرقابية في هذا املجال تحليلعمال  شملت األ 

 لها من جهة أخرى.  لتعبئة القصوى للموارد املتاحةيضمن للبلدية ا تالفيها أن

 املوارد تحليل  -1

 . األول والثاني من ميزانية البلدية ينالعنوانكل من قت األعمال الرقابية بتحليل موارد تعلّ 

 موارد العنوان األول  -1-1

م.د. وتتكّون من املداخيل الجبائية    1,146ما جملته    2019بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة  

 .  ).دأ 541,409( االعتياديةر املداخيل الجبائية غيومن ( أ.د 604,162) االعتيادية

فهي تتأّتى من املعاليم  .   2019 في سنة  أ.د  604,162التي بلغت  وبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية  

العمومية  إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق  ومعاليم    (أ.د  373,014)  املوّظفة على العقارات واألنشطة

أي ما يمثل    (أ.د  173,907)  اتاملوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء خدم  مداخيلو   (أ.د  57,241)  فيه

   .% 28,79و % 9,47و % 61,74تباعا 

وتتوزع    2019وتمّثل "املعاليم على العقارات واألنشطة" أهّم عناصر املداخيل الجبائية االعتيادية في سنة  

وأ.  26,406بحساب   املبنية  العقارات  على  املعلوم  بعنوان  املبنية    1,494د  غير  األراض ي  على  املعلوم  بعنوان  أ.د 

  .% 92,52و  % 0,40و % 7,08يمثل تباعا  أي مااليم املوظفة على األنشطة د بعنوان املعأ. 345,114و

املداخيل   % من  57,12بنسبة  لبلدية  لأهم مورد    املعاليم املوظفة على األنشطة  املداخيل بعنوان  عتبر تو 

تتأتى أساسا من    االعتياديةالجبائية   املهنّيةوهي  أو  التجارية  أو   املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية 

بمبلغ    344,789بمبلغ   املشروبات  بيع  على محالت  املوظف  اإلجازة  معلوم  من  واستأثرت  دينار  325أ.د وكذلك   .

فيه   العمومية  املرافق  واستلزام  البلدي  العمومي  امللك  إشغال  الجبائية    9,47  بنسبةمداخيل  املداخيل  من   %

 االعتيادية. 

لت على  مثّ ت املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، فقد  أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارا

 . ة االعتياديةالجبائيّ  املداخيل من%   0,25و%   4,37 التوالي
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.د تتوّزع بين املعلوم  أ  47,857بعنوان املعاليم املوّظفة على العقارات ما جملته    2019وبلغت تثقيالت سنة  

حدود   في  املبنية  العقارات  املبنيةأ  41,327على  غير  األراض ي  على  واملعلوم  البقايا  أ.د.    6,530بمبلغ    .د  وباعتبار 

، ارتفعت 2019خالل سنة  أ.د    20,628البالغة  واملطروحات    2018سنة    موّفى.د في  أ  251,169لالستخالص البالغة  

. وتّم  2019.د في سنة  أ  278,398املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوّظفة على العقارات إلى ما قدره  

املبنية    10,02  بنسبةأي    منها  .دأ  27,900استخالص   العقارات  املعلوم على  وبلغت نسبة استخالص كل من   .%

 %. 2,39و%  12,24واملعلوم على األراض ي غير املبنية على التوالي 

تتوّزع    .دأ  541,409ما قيمته    2019وفيما يتعّلق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة  

" و"املداخيل املالية االعتيادية" املتأّتية أساسا من املناب من املال املشترك  االعتيادية  بين "مداخيل امللك البلدي

 للجماعات املحلية.

.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات في أ  22,345ما قيمته    2019وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة  

 .  منها%   78,07 أي بنسبة.د أ 17,445حدود 

جملته   ما  إلى  األمالك  مداخيل  بعنوان  استخالصها  الواجب  املبالغ  يتّم   ..دأ  323,501وارتفعت  لم 

  منها. % 6,91سوى استخالص 

بلغت فقد  املشترك  املال  من  املناب  بعنوان  البلدية  بموارد  يتعّلق  مؤ .د.  أ  396,503  وفيما  ر  شوبلغ 

عتمد من  وهو دون الحد األدنى ملؤشر االستقاللية املالية امل  9201% خالل سنة    59,45  1للبلديةي  االستقالل املال

 %.   70بل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود ق

 موارد العنوان الثاني  -1-2

وذلك على التوالي املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد االقتراض    أساسا  تشمل موارد العنوان الثاني

  0,004نسبة    دينار  44والبالغة    املوارد املتأتية من االعتمادات املحالةفيما لم تتعّد  %    2,176و%    97,820بنسب  

 : والي تفصيل ذلكويبرز الجدول امل. %

 % النسبة بالدينار املبلغ  الجزء

 1.047.541,795 الذاتية واملخّصصة للتنمية املوارد 

 

 

 

97,820 

 2,176 23.301,385 موارد االقتراض

 0,004 44,000 )بقايا(   املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

 100,00 1.070.887,180 جملة موارد العنوان الثاني 

 
 موارد العنوان األول.  /التسيير( منح ومساهمات الدولة في  –املناب من املال املشترك  –املوارد الذاتية / موارد العنوان األول = )موارد العنوان األول   1
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  التقديرات% من    76,44% و  95,05بخصوص العنوانين األول والثاني على التوالي    ملوارد املحّققةوتمثل ا

 النهائية املرسمة بامليزانية. ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك: 

 بالدينار  املوارد تقديرات البيان 
قة   املوارد املحق 

 بالدينار 
نسبة اإلنجاز  

 )%( 

 95,05 1.145.570,315 1.205.280,000 مجموع موارد العنوان األول 

 100,81 373.014,139 370.000,000 املعاليم املوّظفة على العقارات واألنشطة  

 161,24 57.240,338 35.500,000 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه   

 93,00 173.907,311 187.000,000 املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  معاليم 

 72,08 22.345,365 31.000,000 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية 

 89,22 519.063,162 581.780,000 املداخيل املالية االعتيادية 

 76,44 1.070.887,180 1.400.887,180 مجموع موارد العنوان الثاني  

 82,00 1.047.541,795 1.277.541,795 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

 18,90 23.301,385 123.301,385 موارد االقتراض

 100,00 44,000 44,000 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة 

 85,05 2.216.457,495 2.606.167,180 العنوانين األول والثاني مجموع 

  الرقابة على تحصيل املوارد البلدية -2

الوقوف على نقائص من شأن تالفيها أن يضمن للبلدية تعبئة موارد إضافية ملجابهة نفقاتها وتحسين    تّم 

 جودة خدماتها. 

 العنوان األول  تراجع موارد −

حول املصادقة على ميزانيات    2018جوان    14بتاريخ    03اقتض ى منشور وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد  

لسنة   املحلية  نسق    2019الجماعات  من  الرفع  قصد  املحلية  الجماعات  محاسبي  مع  التنسيق  ضرورة 

كّم  تضبط  استخالص  أهداف  على  بناء  املثقلة  للمعاليم  بالنسبة  الط االستخالصات  بين  والتسريع يا  رفين 

ات إلى العمل على  يالبلدودعا    " ضمن نسختها املحينةGRBباالنخراط في منظومة "التصرف في موارد امليزانية  

  1.356,997قابيض العنوان األول من  هام ملتراجع  الوقوف على    تّم   غير أنه  .التعبئة القصوى للموارد املتاحة

 .%  15,58أ.د أي بنسبة  1.145,570إلى  2018أ.د خالل سنة 
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  جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنيةعدم إعداد عدم القيام باإلحصاء العشري و  

  ( للقيام بعمليات اإلحصاء العام 5لئن تولت البلدية تكليف عونين )عون إداري صنف ج وعامل صنف  

معاليم   البلدية عالوة على مختلف  بدائرة  الكائنة  كانت صبغة استعمالها  املبنية مهما  املبنية وغير  للعقارات 

  2016فيفري    24اإلشغال الوقتي للطريق العام بمقتض ى القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ  

عدد   املحلية  الشؤون  وزير  ملنشور  إلنجاز   2016فيفري    11بتاريخ    04تبعا  العامة  املتطلبات  ضبط  حول 

للفترة   املحلية  للجماعات  الراجعة  للمعاليم  الخاضعة  املبنية  وغير  املبنية  للعقارات  العام  اإلحصاء 

 .2020، فإن عملية اإلحصاء لم تنجز إلى غاية موفى نوفمبر 2026/ 2017

عدد املساكن باملنطقة البلدية    ارتفع  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  وباعتماد مخرجات  

 املذكور آنفا   2016ماي    26املؤرخ في    2016لسنة    602بمقتض ى األمر الحكومي عدد    بعد تحوير حدودها الترابية

  ( مسكنا  289)والقنة    (مسكنا  255)وعين الرقاد    (مسكنا   1201)طق الخليدية  اعلى من اعمسكنا موزّ   4865إلى  

املستخرج من جدول اإلحصاء غير أن    (.مسكنا  713)والقصيبي    (مسكنا  1064)وأوذنة    (مسكنا  1343)والسالم  

لكامل املنطقة البلدية كما تمت إحالته من قبل مصالح    2019العام للمعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة  

تثقيلها تضمن   ليتم  التحصيل  البلدي دون أن يكون مرفقا بجداول  القابض  إلى  ب  2.100البلدية  مبلغ  فصال 

قدره   باعتماد  56.832,530جملي  احتسابها  تم  املربع    دينار  للمتر  املرجعي  الثمن  من قرار ضبط  لكل صنف 

التي تم أخذها بعين  في العقارات    وبالتالي فإن النقص  1997جوان    26الصادر بتاريخ    أصناف العقارات املبنية

من املساكن    %  57عقارا وهو ما يمثل حوالي    2.765االعتبار الحتساب املعاليم على العقارات املبنية ال يقل عن  

 . 2أ.د 75 ر بحواليقّد  2019املتواجدة باملنطقة البلدية مما يترتب عنه نقص في املعاليم املوظفة لسنة 

 "جباية"تطبيقة    بتاريخ تعط   2016ة إلى منتصف سنة  وتعود أحدث جداول تحصيل أعدتها البلدي

تركيز تطبيقة  غرار  تجاوز العطب املذكور ومن إيجاد حلول بديلة على  ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن البلدية من  

موثوق في صحتها من شأنه أن يساعدها على إعادة تكوين قاعدة بيانات    بما   (GRB)"التصرف في موارد امليزانية"

 ألراض ي غير املبنية.االعقارات املبنية و كّل من بخصوص 

بالغة في تحيين قاعدة املعطيات الجبائية التي تتوفر للبلديات وتساهم    ةتكتس ي عملية اإلحصاء أهمي و 

وتحسين مردود    االستخالصل وبالتالي في تيسير إجراءات  نة بجداول التحصيفي تحسين نوعية املعلومات املضّم 

غير أن غياب جداول تحصيل وعدم استغالل البلدية لتطبيقة "التصرف في موارد امليزانية" حال دون   .املعاليم

ملا  تمّكن عدلي الخزينة   التتبع خالفا  للمحاسبة  عليه  نصت  من مباشرة أعمال  العامة  العامة لإلدارة  املذكرة 

 
 دينار. 27,063 والبالغ 2019تم احتسابها حسب معدل املعلوم على العقارات املبنية لسنة   2



7 

 

ضرورة "التعجيل بمباشرة إجراءات التتبع منذ منطلق السنة   من  2009لسنة    2العمومية واالستخالص عدد  

 .ودون انتظار تثقيل جداول التحصيل بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية خاصة"

ل أصحابها على رخص بناء خالل ات التي تحصّ القيام بمعاينات للعقار   البلدية  لحالم تتول مصكما  

 وهو ما ساهم في عدم شمولية اإلحصائيات.   2019و 2018و 2017 واتسن

 استخالص املعاليم على العقارات املبنية وعلى األراض ي غير املبنية ضعف نسب  

الخالص التلقائي لألداء  تبين ضعف نسب استخالص املوارد الجبائية وذلك نتيجة عزوف املطالبين باألداء عن  

استيفاء البلدي  ال  البلدي وعدم  التتّبع  إل قابض  مّد   الجبريةو الرضائية  بمرحلتيها  جراءات  لعدم  بجداول  نتيجة  ه 

. ويبرز الجدول املوالي ضعف نسب استخالص املعلوم على العقارات املبنية  تحصيل بعنوان املعاليم على العقارات

 :2019نية بعنوان السنة املالية واملعلوم على األراض ي غير املب

 لوم املع

التثقيالت  
 بالدينار 

املطروحات 
 بالدينار 

املبالغ الواجب 
استخالصها 

 بالدينار 

االستخالصات  
 بالدينار 

نسبة 
 االستخالص

 )% ( 

بقايا  
االستخالص 

 بالدينار 

 189.382,937 12,24 26.406,189 215.789,126 20.628,011 236.417,137 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية 

 61.114,833 2,39 1.494,290 62.609,123 0,000 62.609,123 املعلوم على األراض ي غير املبنية

على العقارات بما يساعدها    للموارد املتاحة بعنوان املعاليموتدعى البلدية إلى الحرص على االستغالل األمثل  

 على مجابهة نفقاتها واإليفاء بالتزاماتها. 

 عدم الفصل بين املقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائية وتلك املنجزة عن طريق أذون وقتية 

تقتض ي شفافية الحساب املالي ضرورة الفصل بين املقابيض املنجزة عن طريق أذون وقتية واملقابيض  

نجزة عن  املقابيض  ى إدراج كل املتولّ حيث    د بذلكلم يتقيّ  القابض البلدي  طريق أذون نهائية، غير أّن املنجزة عن  

املعلوم على األراض ي غير و   بعنوان املعلوم على العقارات املبنية   2019طريق أذون استخالص وقتية خالل تصرف  

وحال  .  2019الحساب املالي لسنة  صلب  ة  لمقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائيالخانة املخصصة لاملبنية ضمن  

وتلك املنجزة   عدم إعداد البلدية لجدول تحصيل دون إمكانية الفصل بين املقابيض املنجزة عن طريق أذون وقتية

 .عن طريق أذون نهائية

قابض البلدي إلى تدارك النقائص املذكورة وذلك بالفصل بين املقابيض املنجزة عن طريق أذون الويدعى  

   واملقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائية ضمانا لشفافية الحساب املالي. وقتية
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 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةنقائص في متابعة  

لسنتي   املاليين  الحسابين  مقارنة  خالل  من  من   2019و  2018تبين  األنشطة  على  املوظفة  املعاليم  تراجع 

  %  99,91علما أن املعاليم املذكورة تتأتى بنسبة    %  16,30أ.د أي بنسبة تراجع قدرها    345,114أ.د إلى    412,313

 ملهنية. من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو ا

تبين  ،  2019خالل سنة  دينار    344.788,660ن من تعبئة موارد قدرها  مّك   والّذي  املذكور رغم أهمية املعلوم  و 

بين الحد   حصيل الفارق وبالتالي دون إعداد جدول ت ه  إعداد جدول لتحصيل  أّن البلدية تواجه صعوبات حالت دون 

 . هبعنوان واملبلغ املستخلص هاألدنى ل

 التحويل ة الشهرية لعملياتيالتفصيل بالقائمات البلديةموافاة ال يتولى القابض البلدي عالوة على ذلك فإن 

ل املعلوم  بعنوان للبلدية بالنظر الراجعة وذلك خالفا    1998نوفمبر    16بتاريخ    89عدد   العامة لمذكرةاملذكور 

 العمومية.  للمحاسبة العامة اإلدارة عن الصادرة

املنتصبة باملنطقة    املهنية و التجارية  و املؤسسات ذات الصبغة الصناعية  إحصاء  وتدعى البلدية إلى العمل على  

وإلى   املغطاة  املساحة  املستوجب حسب  للمعلوم  األدنى  الحد  في شأنها وضبط  بيانات  إرساء قاعدة  وإلى  البلدية 

املنجزة بهذا العنوان وإلى القيام   التحويل الشهرية لعمليات  على القائمات البلدي للحصول التنسيق مع القابض  

 ة من املعلوم املستوجب على هذه املؤسسات.باملقاربات الضرورية لضمان حق البلدي

 االعتيادية مداخيل أمالك البلدية عف ض 

ن أن البلدية لم تحرص على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد املتلّددين في خالص معّينات كراء العقارات تبيّ  

ديسمبر    موّفىإلى غاية    العنوانبهذا  بلغت بقايا استخالصات البلدية  ة لألنشطة التجارية واملهنية وللّسكن. و املعّد 

  287.182,650  في حدودبعنوان كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري  دينار موزعة   306.055,998ما قدره    2019

 ولم تتمكن البلدية من استخالص سوى دينار    18.873,348في حدود  كراء العقارات املعدة لنشاط منهي  و دينار  

مبالغ واجب استخالصها قدرها    17.445,365 بنسبة استخالص ال   323.501,363دينار من مجموع  أي  دينار 

 .%  5,39تتجاوز 

اإلجراءات   واتخاذ  األمالك  بعنوان  مستحقاتها  الستخالص  مجهوداتها  مضاعفة  إلى  البلدية  وتدعى 

 املستوجبة تجاه املتسّوغين املتلددين. 
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 التصرف في وكالة املقابيضضعف الرقابة على  

ن مهمة وكيل مقابيض عون برتبة ملحق  ويؤّم  1986سبتمبر  10تم إحداث وكالة للمقابيض بالبلدية منذ 

  136.389,669من تعبئة موارد قدرها    2019ومكنت وكالة املقابيض البلدية خالل سنة    2010إدارة منذ سنة  

دينار بعنوان املعاليم على األراض ي    738,650دينار بعنوان املعاليم على العقارات املبنية و  15.429,288دينار منها  

خالل السنة    في هذا اإلطارمن املعاليم املستخلصة    %  49,43و  %  58,43يمثل على التوالي  غير املبنية وهو ما  

. ومثلت معاليم االعتناء بفروع قنوات تصريف املواد السائلة أهم مورد مستخلص بواسطة وكالة  2019املالية  

 عن طريقة الوكالة املذكورة. من املداخيل املحققة  % 35دينار أي بنسبة تتجاوز  48.070املقابيض بما قدره 

عدد  واقتضت   العامة  مراقبة    يتولىأن    1999لسنة    1التعليمات  بالنظر  الوكالة  له  الراجعة  املحاسب 

أشهر   ثالثة  كل  مرة  األقل  وعلى  ومستمر  دائم  بشكل  الوكيل  أنأعمال  سلطة    باعتبار  تحت  يعملون  الوكالء 

، غير أن وكالة املقابيض لم تخضع ألية عملية مراقبة من  املحاسبين ونظرا لكونهم مسؤولون بالتضامن معهم

أية عملية  إلى  وكيل املقابيض  خضع  . عالوة على ذلك لم ي2019و  2018و  2017سنوات  قبل القابض البلدي خالل  

فيفري   8لوكالة املقابيض بالبلدية تعود إلى تاريخ ويذكر أن آخر عملية تفقد  .رئيس البلديةتفقد إداري من قبل 

  العمومية واالستخالص.د باإلدارة العامة للمحاسبة تّم التعهد بها من قبل مصالح التفّق و   2017

ة بصفة يوميّ لتسجيل العمليات املالية املنجزة على الوكالة  لوثائق املحاسبية  اوكيل املقابيض  مسك  ال يو 

 . ألرصدة النظريةلوحسابية املواد ة األرصدة املاليّ  مطابقةد من التأّك ببما ال يسمح محّينة و 

املراقبة الدورية املستوجبة على أعمال وكيل املقابيض  وتدعى البلدية والقابض البلدي إلى تأمين عمليات  

  خاصة بالنظر إلى أهمية املداخيل املحققة من قبله.

 

 الرقابة على النفقات :الجزء الثاني

أّن  الرقابية  األعمال  خالل  من  نقائص   تبّين  يشكو  مازال  والثاني  األول  بعنوانيها  البلدية  نفقات  تنفيذ 

 حسين أداء البلدية. الجهد لتمزيد تستدعي بذل 

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -1

  بنسبة   نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح  تستأثر منهاو  م.د  1,088بلغت نفقات العنوان األول حوالي  

ل  نفقاتال  ومثلت  .%  91,34 متجاوزة بذلك من املوارد االعتيادية املحققة    %  52,27  العمومي  لتأجيراملخصصة 

  2018جوان    14بتاريخ    03ضمن التوجهات الخصوصية ملنشور وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد  املعتمد    السقف 
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  50التأجير العمومي كتلة تجاوز تيقتض ي أن ال  الذي  2019حول املصادقة على ميزانيات الجماعات املحلية لسنة 

 من املوارد االعتيادية املحققة. %

 3تسجيل نسبة تداين   يوهو ما يعن  أ.د.  110,328ما قدره    9201ة  كما بلغ مجموع ديون البلدية في موّفى سن

 . الديون هذه % من جملة   97,76بنسبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز % وتستأثر الديون تجاه  9,63في حدود 

تتوزع بين االستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين في    أ.د  170,505  نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

  ن جملة نفقات التنمية.م  % 49,52و % 50,48ي ما يمثل أأ.د  84,429وأ.د.  86,076حدود على التوالي 

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول  -2

األ  الرقابية  مّكنت  على  عمال  الوقوف  ب   إخالالتمن  أساسا  املسبقة  تعلقت  التأشيرة  مبدأ  احترام  عدم 

التصرف في وكالة ب و تضمين مراجع الجرد على  بعدم  و   حسابية عقد النفقاتبو ملصلحة مراقبة املصاريف العمومية  

التأخير في خالص املزّودين العموميين  بعلى الفواتير و املوّظفة  تحمل البلدية ملعاليم الطابع الجبائي  بالدفوعات و 

ة  معايير وضبط مقدار املنحة الجمليّ   عدم التقيد بمقتضيات األمر املتعلق بتحديدبدم توسيع قاعدة املنافسة و عبو 

 .لة لرؤساء البلدياتواالمتيازات العينية املخوّ 

اقبة املصاريف العموميةلتأشيرة املسبقة اعدم احترام مبدأ      ملصلحة مر

الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف العمومية بصفة   الحاالت بمبدأأن البلدية لم تتقيد في كل لوحظ 

من األمر    2والفصل    العمومية  من مجلة املحاسبة  269وذلك خالفا ملقتضيات الفصل    هامسبقة عند عقد نفقات

ويبرز الجدول املوالي أمثلة   .املتعّلق بمراقبة املصاريف العمومّية  2012نوفمبر    19املؤّرخ في    2012لسنة    2878عدد  

 :عن ذلك

 الذكر.  ي نفآ 2و 269 ينالفصلوتدعى البلدية إلى التقيد بمقتضيات  

 

3
 مجموع الديون / مجموع موارد العنوان األول.نسبة التداين =  

 تحميل النفقة

 موضوع النفقة

 الفاتورة  التعهد بالنفقة األمر بالصرف
 املبلغ

 الفقرة  الفصل بالدينار 
الفقرة  

 الفرعية 
 التاريخ العدد التاريخ العدد التاريخ العدد

2019/ 09/ 09 29 االعتناء بالبنايات  001 0010 02.201  78 29 /08 /2019 23 /2019 06 /08 /2019  4.981,340 

2019/ 11/ 05 37 تعهد وصيانة وسائل النقل 002 0010 02.201  100 30 /10 /2019 309 29 /10 /2019  2.643,900 
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 حسابية عقد النفقات نقائص في   

التعهدات  البلدية    توّليلوحظ عدم   في شأنها إلغاء  يتم إصدار أوامر صرف  التي لم  النفقات    بخصوص 

الذي نص على أنه: "إذا طرأت  و   2012نوفمبر    19املؤرخ في    2012لسنة    2878عدد    من األمر  14وذلك خالفا للفصل  

تكميلي أو اقتراح تنقيص في املبلغ زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد  

 املعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات واملراجع الالزمة". 

ذلك    عن  بصرفهاونتج  املأذون  واملبالغ  بها  املتعهد  املبالغ  بين  تطابق  املالية  موّفىفي    عدم    2019  السنة 

النفقات. بنود  بعض  ب   بخصوص  األمر  جملته  وتعلق  األول   بميزانية  ابند  16ما  بنفقات    تّم   العنوان  التعهد 

بلغ الفارق بين املبالغ املتعهد بها و   .التنقيص فيها أو إلغاؤها  ا ولم يتما أو كليّ اإلذن بصرفها جزئيّ دون    بخصوصها

 دينار.   23.644,595ما قدره  بهذا العنوان واملبالغ املأذون بصرفها

 ف الذكر. سال 2878من األمر عدد  14وتدعى البلدية إلى التقيد بمقتضيات الفصل 

 تضمين مراجع الجرد على الفواتير عدم   

ستحقيها وذلك بعد إاّل ملتصرف النفقات    العلى أنه    من مجلة املحاسبة العمومية  107و  41ن  ال نص الفص

ن موضوع النفقة تم  للتأكد من أويعتمد املحاسب العمومي  ثبات قيامهم بالعمل املطلوب  إثبات استحقاقهم لها و إ

على غرار ليه من طرف آمر الصرف  إذلك على الوثائق املقدمة  واإلشهاد على    وفقا ملا هو متفق عليه  ال نجازه فعإ

ى وجوب التأكد من التنصيص إلضافة  إم أو القبول التي تحررها لجان القبول باملصالح اإلدارية  ال ستاال محاضر  

املنقوال  وصف  تضم  مراجع  ومعّد على  وتجهيزات  أثاث  من  بالّس ت  املكاسبات  بحصر  الخاص  نصت    .جل  كما 

 فتر املعّد على وجوب تسجيل املشتريات القابلة للجرد بالّد   1975أوت    02ؤّرخة في  امل  75- 186التعليمات العامة عدد  

 . للغرض مع تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية على فاتورة الشراء

ن مراجع الجرد على املذكورة ولم تضّم   تحترم التراتيب  مبلدية للتبّين أّن املصالح املعنية لوخالفا لذلك،  

املالية   السنة  بها خالل  قامت  التي  الشراءات  فواتير  املنجزحيث    2019جميع  العمل  قاعدة  إثبات  على    اقتصر 

طابقة العمل املنجز  معلى ظهر الفواتير إقرارا منه بأو حافظ املغازة  إمضاء العون املكلف بالتصرف في امليزانية  

 .  تنصيصات الفاتورةل

 .للغرض املشتريات بالدفتر املعّد وتضمين الفواتير مراجع جرد  وتدعى البلدية إلى تجاوز اإلخالل املذكور 

 



12 

 

   وكالة الدفوعاتالتصرف في  نقائص في 

 دليـل إجـراءات الّتصـّرف في وكـاالت الّدفوعــات ول  2010نوفمبر    10بتاريخ    121مذّكرة العاّمة عـدد  خالفا لل

بخّطة    لالضطالعن  ياألعوان املؤّهلن ضبطا  يواالستخالص اللذاإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية  الصادرين عن  

عن الّصنف الفرعّي    هماألعوان املباشرين باإلدارة واملرّسمين بإطارهم اإلدارّي أو الفّني وال تقّل رتبفي  وكيل دفوعات  

وكيال  3تسمية عامل صنف  2012أوت  8بتاريخ  1، تولت البلدية بمقتض ى قرار تسمية وكيل دفوعات عدد " 3" أ

 . مستكتب إدارة بعد إدماجه بالسلك اإلداري "صنف ج"( 2019املالية )رتبته خالل السنة   للدفوعات

في  حّد و  املؤّرخ  املالّية  قـرار وزير  املؤدا  2004ديسمبر    28د  الطفيفة  للنفقات  عن طريق   ةاملبلغ األقص ى 

ة عدد أن وكيل الدفوعات تجاوز الحد األقص ى وتعلق األمر بالفاتور ، غير أنه تبين  وكاالت الدفوعات بألف دينار 

  131  عددوبالفاتورة    2019ماي    7دينار بتاريخ    1.750,000املتعلقة باقتناء قطع غيار بمبلغ جملي قدره    19805

 . 2019جوان   20دينار بتاريخ   1.140,700املتعلقة باقتناء قطع غيار بمبلغ جملي باعتبار األداءات قدره 

لفصل  لمن مجّلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات و   52لفصل  الفا لخو 

القيمة املضافة  19 الغيار  اءات من  اقتنلم يخضع وكيل الدفوعات    مكرر من مجلة األداء على    6موضوع  قطع 

الخصم من  دينار تتعلق ب  76,559دينار و  203,727فواتير ملزودين اثنين تستوجب اقتطاع مبالغ قدرها على التوالي  

 .تسبقة بعنوان األداء على القيمة املضافةالبو  املورد بعنوان الضريبة على الدخل

تتعلق بالتعهد وصيانة   فاتورة  11  بالتصرف في امليزانيةعالوة على ذلك أحال وكيل الدفوعات إلى املكلف   

  3.832,980بمبلغ جملي قدره    2019نوفمبر    28إلى    2019ماي    28وسائل النقل تم إصدارها خالل الفترة املمتدة من  

ديسمبر   17تأشيرة مراقب املصاريف العمومية على اقتراح التعهد بنفقة بتاريخ  دينار تم الحصول في شأنها على  

الدفوعات    2019 وكيل  تقيد  عدم  يبين  ما  وهو  أشهر  ستة  فترة  الفواتير  هذه  مجلة    156  الفصلب وغطت  من 

يوما ابتداء   45في أجل أقصاه    األوراق املثبتة ملدفوعاتهالدفوعات  م وكيل  يسلّ أن    الذي اقتض ى  املحاسبة العمومية

بعد مراجعته    بالصرف  من تاريخ الدفع إلى آمر الصرف املختص قصد الحصول على تجديد التسبقة ويصدر اآلمر

 . تلك األوراق أمره بتأدية مقدار ما ثبت لديه من املدفوعات إلى الوكيل ترجيعا ملا وقع صرفه من التسبقة

الدفوعا وكيل  أن  إلى  اإلشارة  لم  وتجدر  املذكور  سنتي  يتمتع  ت  املسؤولية  2019و  2018خالل   بمنحة 

  2006سبتمبر    5املؤرخ في    2006لسنة    2460املخولة لوكالء املقابيض ووكالء الدفوعات كما تم ضبطها باألمر عدد  

ق بمنح التصرف املحاسبي وأخطاء الصندوق واملسؤولية املسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق علّ واملت

 .ووكالء املقابيض ووكالء الدفوعات

 خالالت املذكورة. وكيل الدفوعات إلى الحرص على تجاوز اإل لك البلدية وكذ دعىتو  
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فة تحمل البلدية ملعاليم الطابع الجبائي    على الفواتيراملوظ 

عفى من معلوم الطابع الجبائي على أنه: "ت  مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائيمن    118نص الفصل  

الدفع الصادرة عن صناديق الدولة والجماعات العمومية املحلية  أذون وحواالت    املوظف على العقود والكتابات

"  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وكذلك الفواتير والبيانات املقدمة تأييدا لهذه األذون أو الحواالت

بالفاتورة عدد   األمر  باقتناء غيار  2019ماي    22بتاريخ    20190992وتعلق    2019-389وبالفاتورة عدد    املتعلقة 

 املتعلقة بشراء ستائر ملقر البلدية.  2019أكتوبر  19بتاريخ 

 .وتدعى البلدية إلى الحرص على تذكير املتعاملين معها بعدم خضوعها ملعاليم الطابع الجبائي على الفواتير 

 عموميين ال دين زو  املالتأخير في خالص  

املتعلق بضبط طرق خالص نفقات   2004مارس    9املؤرخ في    2004لسنة    564خالفا ملقتضيات األمر عدد  

ينّص   التصرف "ي  الذي  أنه  العمومية    تّم على  املؤسسات  وميزانيات  الدولة  بميزانية  املرسمة  االعتمادات  صرف 

الخاضعة ملجلة املحاسبة العمومية والجماعات املحلية بعنوان االتصاالت واستهالك املاء والكهرباء والغاز والوقود  

يوما من تاريخ    45ال تتجاوز  واألدوية على أساس الفواتير التي يصدرها املزودون املعنيون ويقع الدفع وجوبا في مدة  

لفترة املمتدة لاستهالك الكهرباء  بخصوص فواتير    48إعداد األمر بالصرف عدد  البلدية    لم تتوّل ،  "استالم الفواتير 

رغم أنها    2019ديسمبر    12دينار إال بتاريخ    85.086,720بمبلغ جملي قدره    2019إلى جويلية    2018من ديسمبر  

 . 2019سبتمبر   27ملصاريف العمومية على اقتراح التعهد االحتياطي بتاريخ تحصلت على تأشيرة مراقب ا

البلدية نفقات بهذا  لم تنجز  أ.د بعنوان استهالك املاء ف  2عالوة على ذلك ورغم رصدها العتمادات قدرها  

املالية   السنة  املالية    2019العنوان خالل  للسنة  بالنسبة  الشأن  إلى    2018وكذلك  مصالح  وتدعى  مع  التنسيق 

ال الفواتير غير املسددة وإلى  املياه للحصول على  الوطنية الستغالل وتوزيع  في أقرب  حالشركة  رص على خالصها 

 اآلجال.

عدد   والبيئة  املحلية  الشؤون  وزير  منشور  أن  اإلطار  هذا  في  حول    2018جوان    14بتاريخ    03ويذكر 

دعا البلديات إلى ترشيد استهالك الطاقة السيما الكهرباء   2019  املصادقة على ميزانيات الجماعات املحلية لسنة

مع السعي إلى اعتماد فاتورة إجمالية بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي أبدت موافقتها 

عّد  بكل  املتعلقة  الكشوفات  التخلي عن  دون  الخالص  عملية  في  ذلك، العتمادها  ملتابعةعلى  على حدة  نسق    اد 

تباع نفس التمش ي بالنسبة الستهالك املاء والهاتف. ويجدر  ا ويتعين    .االستهالك واملقارنة بينها وبين الفاتورة اإلجمالية

  45التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة خالص مستحقات الشركة املذكورة حسب اآلجال الترتيبية املعمول بها )
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املتعلق    2004مارس    9املؤرخ في    2004لسنة    564ملقتضيات األمر عدد    يوما من تاريخ تسلم الفاتورة( وذلك تطبيقا

 بضبط طرق خالص نفقات التصرف. 

 املنافسة  قاعدة عدم توسيع  

املنافسة بواسطة ثالثة    إلى  بالدعوة  املواد والخدمات واألشغال  البلدية على تسديد حاجياتها من  دأبت 

يتّم  أثمان    ملنافسة كافية املذكورة    شراءاتالخضاع  إ  وكان من األجدى  ،دون غيرهم  دينمزوّ توزيعها على    طلبات 

 الذكر ال الحصر بالحاالت التالية:وتعلق األمر على سبيل  .كلفة أقّل ب الجودة املطلوبة تضمن 

 .يمس من مبدأ املساواة وتكافئ الفرص أمام الطلب العموميومن شأن التصرف على هذا النحو أن  

إلى    البلدية  على  وتدعى  قاعدة  الحرص  العمومي   املنافسةتوسيع  الطلب  أمام  الفرص  تكافئ    بما يضمن 

  .املطلوبة وبالجودةويكفل الحصول على أنسب األسعار 

 

 املبلغ بالدينار  املوضوع مرجع االستشارة 

 9.671,680 شراء معدات إعالمية  6

 1.428,000 صيانة املعدات والشبكات اإلعالمية 7

 3.547,240 تركيز شبكة إعالمية وهاتفية  15

 5.464,480 شراء الحبر آلالت الطباعة  16

 9.271,885 مطاطية لوسائل النقلشراء إطارات  21

 11.140,000 إكساء العملة 22

 3.798,480 إكساء العملة 23

 4.981,340 صيانة شبكة املاء الصالح للشراب بمقر البلدية  37

 5.999,990 شراء ستائر ملقر البلدية 42

 2.643,900 شراء زيوت لوسائل النقل 48

 5.502,560 شراء مستلزمات إعالمية  50

 2.975,000 كراء معدات نظافة 51

 4.397,050 شراء إطارات مطاطية لوسائل النقل 59

 1.571,630 شراء قطع غيار  -
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التقي    األمر عدد  عدم  بمقتضيات  في    2018لسنة    746د  بتحديد  2018سبتمبر    7املؤرخ   املتعلق 

 لرؤساء البلدياتلة معايير وضبط مقدار املنحة الجملية واالمتيازات العينية املخو  

معايير وضبط مقدار املنحة  املتعلق بتحديد  2018سبتمبر  7املؤرخ في  2018لسنة  746ينّص األمر عدد 

على أّنه يمنح لرئيس البلدية مقدار شهري   8و  4في فصليه    لة لرؤساء البلدياتالجملية واالمتيازات العينية املخوّ 

بعنوان خدمات هاتفية خاضعة للحجز بعنوان املساهمة في نظام    في شكل بطاقات شحن  ينارد  100و  ينارد  50بين  

التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس املال عند الوفاة والضريبة على الدخل. إاّل أنه لوحظ أن البلدية تولت خالل 

الهاتفية  البلدية    ةلفائدة رئيسفي شكل منحة    ينارد  1.600قدره    صرف مبلغ  2019سنة     دون بعنوان الخدمات 

 للحجز بعنوان املساهمات االجتماعية والضريبة على الدخل.  هإخضاع

البلدية خالص من مجلة املحاسبة العمومية    3خالفا للفصل  كما أنه   حول مبدأ سنوية امليزانية تولت 

 دينار.  600بمبلغ قدره  2018تعود للسداس ي الثاني من سنة نفقات خدمات هاتفية مخصصة لرئيسة البلدية 

 خالالت املذكورة.على تالفي اإل مستقبال وتدعى البلدية إلى الحرص 

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني  -3

األ  الثانيضعف  على    أساسا  من الوقوفعمال الرقابية  مّكنت  العنوان  وعلى    نسب استهالك اعتمادات 

 .املنافسةقاعدة عدم توسيع 

 ضعف نسب استهالك اعتمادات العنوان الثاني  −

نفقات تسديد   استأثرت منهاأ.د  170,505نفقات العنوان الثاني للبلدية  2019السنة املالية في موّفى  بلغت 

   .% 49,52( بما نسبته أ.د 84,430)املبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية  أصل القروض

بتمويل  د تتعلق  أ.  42,215أجل خالصها    2019ماي    31بتاريخ    أصل الدين بالنسبة للقروض التي حّل   بلغوي

حّل  التي  للقروض  وبالنسبة  البلدي  املستودع  وتهيئة  أفراح  قاعة  تهيئة  أجل    2019سبتمبر    30بتاريخ    مشروعي 

 دينار تتعلق بتمويل نفس املشروعين املذكورين.  أ.د 42,215خالصها 

. %  12,17نسبة    2019استهالك اعتمادات العنوان الثاني املرسمة بميزانية البلدية خالل تصرف    لم يتعّد و 

 ويبرز الجدول املوالي نسب استهالك اعتمادات العنوان الثاني حسب القسم: 
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 البيان  القسم 
االعتمادات النهائية  

 بالدينار 
  املصاريف املأمور بها 

 بالدينار 
نسبة االستهالك  

 )%( 

 6,54 86.075,566 1.316.413,770 االستثمارات املباشرة  6

 100,00 84.429,410 84.429,410 تسديد أصل الدين  10

 0,00 0,000 44,000 النفقات املسددة من االعتمادات املحالة 11

 12,17 170.504,976 1.400.887,180 املجموع

تتوّل  لم  البلدية  أن  إلى  اإلشارة  سنة    وتجدر  قسم    نفقاتجاز  إن  2019خالل  بنود  بعض  بعنوان 

العمرانية   التهيئة  أمثلة  دراسة  غرار  على  املباشرة  معّد االستثمارات  واقتناء  املعطيات  تبادل  النظافة  ونظم  ات 

والطرقات وتركيز شبكة قنوات املياه املستعملة وبناء األرصفة وعمليات التهيئة والتهذيب األخرى وتهيئة الحدائق  

املدن  العمومية مداخل  وبناء    وتجميل  والرياضة  املنشآت  وتهيئة  وبناء  والثقافة  الشباب  دور  بناء  في  واملساهمة 

 .وهي في مجملها نفقات ذات عالقة مباشرة بجودة حياة املواطنوتهيئة قاعات األفراح 

 .لةصلة ببرمجة وتنفيذ املشاريع املعطّ الحرص على تدارك اإلشكاليات املتّ وتدعى البلدية إلى 

 املنافسة  قاعدة عدم توسيع 

  45/2019و  2019/ 44تولت البلدية اإلعالن عن ثالث استشارات للقيام بأشغال صيانة طرقات تحت عدد  

  ، مقاولين   3  للمنافسة في كل منها على    دعوةالواقتصرت    47/2019وللقيام بأشغال تهيئة املسلخ البلدي تحت عدد  

يمّس من مبدأ املساواة وتكافئ الفرص أمام  من شأنه أن  للشراءات العمومية و مخالفا للتراتيب املنظمة  يعّد  وهو ما  

 .الطلب العمومي

إلى البلدية  املنافسة  وتدعى  قاعدة  توسيع  على  األثمان    الحرص مستقبال  مزايا بخصوص  تتيحه من  ملا 

 . والجودة

لسنة    3158لألمر عدد  إحاالت    45/2019ن كراس الشروط اإلدارية الخاصة لالستشارة عدد  كما تضّم 

بالفصل    2002 والفصل    34خاصة  والنزاعات  الخالفات  لتسوية  والنصوص    38املخصص  باملراجع  املتعلق 

ؤرخ  امل  2014 لسنة 1039 عدد مراألمر املذكور تبعا لصدور األ ه تّم إلغاء القانونية املطبقة على الصفقة. ويذكر أنّ 

 .2014حيز التطبيق بداية من غرة جوان  ودخوله لعموميةتعلق بتنظيم الصفقات اامل 2014 مارس 13في 
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 بلدية الخليدية  رد  
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