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ي البلدّية(أحدثت بلدّية شن نحال  ي  1987لسنة  688بمقت ٔالامر عدد  )فيما ي املؤّرخ 
رابّية بمقت ٔالامر عدد . 1987ماي  02 ّ ي  2016لسنة  602كما تّمت توسعة حدودها ال  26املؤّرخ 

رابّية لبعض البلدّيات، ثّم تّم إدراجها ضمن البلدّيات الّسياحّية  2016ماي  ّ واملتعّلق بتحوير الحدود ال
ي  2016لسنة  895بمقت ٔالامر عدد  وتّم بمقت ٔالامر الحكومي عدد . 20161جويلية  15املؤّرخ 

ي  2017لسنة  1144  2017لسنة  434املتعّلق بتنقيح ٔالامر الحكومي عدد  2017أكتوبر  18املؤّرخ 
ي  ركيبة جديدة تتكّون من رئيس  2017أفريل  12املؤّرخ  تعويض تركيبة الّنيابة الخصوصّية بالبلدّية ب

  .أعضاء 5و

ا  3262وتمسح املنطقة البلدّية  هك واحات مشمولة  165هك منطقة سكنّية و 270هك م
رابية تّمت مراجعته آخر مّرة بمقت ٔالامر عدد اجميعها بمثال  ّ يئة ال ي  2009لسنة  109ل املؤّرخ 

ا  5088ا  عمادات 6وتتكّون املنطقة البلدّية من . 2009جانفي  13 نسمة وفقا  17048مسكنا وتقط
وتبلغ نسب الّربط بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح . 2014للتعداد العاّم للّسكان والّسك لسنة 

ي  ى الّتوا ر ع   %.80و% 95و% 97للّشراب والّتطه

ي  ي للبلدّية املضبوط بمقت القرار البلدي املؤّرخ   1994ل أفري 20ويشتمل التنظيم الهيك
ى تاريخ  ا شاغرة إ ى خمس خطط وظيفّية بقيت ثالث م ر 25ع كما تضم ٕالادارة البلدّية  .2017 ديسم

ي  02/2017وفقا للقرار البلدي عدد    .عامال 41عونا و 54عدد  2017مارس  01املؤّرخ 

ي إطار برنامج التنمية ال محكمةوتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل  حضرية املحاسبات 
ي ي والحوكمة املحلية بالنظر  ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع   . من مدى قدر

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  2استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية فضال عن املحكمة

ا   .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر 30بتاريخ  101/2017وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ  2017 نوفم
ى هذا  روني بتاريخووردت إجابة البلدية ع ريد الالك ر ال ر  21 التقرير ع ، كما  وردت إجابة 2017ديسم

ّ النّحال بتاريخ  ر  25قابض املالّية بشن   .2017ديسم
ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ي م   :2016ويحوصل الجدول الّتا

  
  

   

                                                            
ي  1994لسنة  822املتعّلق بإتمام ٔالامر عدد   1   .واملتعّلق بضبط قائمة املناطق البلدّية السياحّية 1994أفريل  11املؤّرخ 
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 2
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  بالدينار

انّية  العنوان الّثاني مقابيضض العنوان ٔالاول يمقاب  2015فواضل سنة   )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل

1.509.381,299 1.487.184,799 1.466.399,346 1.681.585,738 6.144.551.182 

انّية   4نفقات العنوان الثاني  3نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  1.377.784,799 1.575.799,346 1.808.057,773 4.761.641,918 

 1.382.909,264 )2-1(الفائض 

ى جملة من النقائص تعلق ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  توأفضت املهمة الرقابية إ
ن تعبئة مواردها والتحكم  ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس وبانجاز النفقات و

ي النفقات  .ٔالافضل 

I -  انّية ي لسنة  وتقديم الحسابوختمها إجراءات إعداد امل   2016املا

انية البلدية لسنة  طبقا ملقتضيات مجلة املحاسبة العمومية والقانون عدد  2016تم إعداد م
ي  1975لسنة  35 انية الجماعات املحلية وقرار  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي  ط صيغة وتبويب املتعلق بضب 2008مارس  31وزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ 
انيات الجماعات املحلية انية . م ي شأن امل  31دورته املنعقدة بتاريخ  خاللوتداول املجلس البلدي 

ا بتاريخ 2015جويلية  ر  14، وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل انية اختم كما تم  .2015ديسم مل
ي شأن 2016سنة  الدورة العادية للمجلس املنعقدة  لخال القرار البلدي املتعلق بغلقها والتداول 

  .جوان من نفس الّسنة 5وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ  2017ماي  24بتاريخ 

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017مارس  31وتو ر ع التأش
ا لسجال ي للبلدّية . تهاملنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

جويلية من السنة املوالية للسنة  31، أي بعد انقضاء أجل 2017أوت  24والوثائق املدعمة له بتاريخ 
ا الحسابات املنصوص عليه بالفصل  ي شأ ، وهو 19715لسنة  218من ٔالامر عدد  11ال ضبطت 

  .2017/59مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد 

II - ى املوارد   الّرقابة ع

ى جملة ى الوقوف ع ي إجراءات تقديرها وتحصيلها إ  أف تحليل موارد البلدّية والّتدقيق 
ن ٔالاّول والثاني من   .املالحظات تعّلقت بموارد العنوان

 تحليل املوارد  - أ

مقارنة % 8,46أي بانخفاض بنسبة  د.م 2,954ما جملته  2016بلغت مقابيض البلدّية سنة و 

                                                            
  د 70.985,802باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة   3
  د 1.231.026,062بعنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة  4
ي   5 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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ا  ،2015بسنة  كما بلغ . د مقابيض العنوان الثاني.م 1,467د مقابيض العنوان ٔالاّول و.م 1,487م
انية    . د.م 1,682) ٕالايداعات والّتأمينات(حجم العملّيات املنجزة خارج امل

ا  2016د خالل سنة .م 1,487بلغت موارد العنوان ٔالاّول و  د مداخيل جبائّية .أ 837,729م
ر جبائّية اعتيادّية.أ 649,456واعتيادّية  وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم  .د مداخيل غ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك %) 33(د .أ 276,075املوّظفة ع
ومن معاليم املوجبات  %)6,3(د .أ 53,021العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة 
ر أهّم موارد %) 60,7(د .أ 508,633والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة  ّ تعت وال

انّية   .الجزء ٔالاّول من العنوان ٔالاّول من امل

ى سعر التّيار الكهربائي ومعلوم رفع الفضالت  ومثلت ي ع املوارد املحّققة بعنوان املعلوم ٕالاضا
ي املت ي أو م مجتمعة حوا من معاليم املوجبات والّرخص % 92,7أّتية من نشاط تجاري أو صنا

  .ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

ى العّقارات ؤالانشطة ثاني أهّم عناصر املداخيل الجبائّية الاعتيادّية مثلتكما  . املعاليم ع
رز   ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناوي  أهّم مكّون من مكّوناتأو املهنّية ك التجارّية وأعّية املعلوم ع

ي %62,2بنسبة املعاليم  هذه % 11,54من املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و% 27,8، كما أّنه يمّثل حوا
 . من مداخيل العنوان ٔالاّول 

ى العقارات املبنّية سنة  ى إ 2016وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعلوم ع
انّية بعنوان املعلوم املذكور .أ 561,507 د أي ما نسبته .أ 58,694د فيما لم تتجاوز مقابيض امل

ر املبنّية  %.10,5 ى ٔالارا غ د أي ما .أ 4,582كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
ّى سنة % 3,9نسبته  ي مو ي ح 2016من املبالغ الواجب استخالصها وال بلغت    .د.أ 113,576وا

من املداخيل املتأّتية من % 64,1 واستأثرت املداخيل املحّققة بعنوان معلوم الّذبح بنسبة
مّثلت و . 2016د سنة .أ 34بقيمة  فيه إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية

يل إشغال امللك العمومي من مداخ% 21,9املداخيل املتأّتية من الاستغالل املباشر لألسواق نسبة 
ا املقابيض املحّققة بعنوان معلوم .أ 11,636بقيمة  البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه د، تل

ى الّلحوم بقيمة  وبعنوان معلوم إشغال الّطريق العام % 8د وبنسبة  4.219,505املراقبة الصحّية ع
وكذلك املقابيض املحّققة بعنوان ٕالاشغال  ،%2,4د وبنسبة  1.260عند إقامة حضائر البناء بقيمة 

ي املقابل لم تحّقق البلدّية أّي مداخيل و % .2,4د وبنسبة  1.252,500الوق للّطريق العام بقيمة 
ى ٕالاشهار 2016خالل سنة    .بعنوان املعلوم ع

ر الجبائّية الاعتيادّية من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّيةوتكونت  بقيمة  املداخيل غ
وبلغت نسبة %). 79,7(د .أ 517,487ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة %) 20,3(د .أ 131,969
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، فيما ناهزت نسبة استخالص مداخيل 2016خالل سنة % 100استخالص املداخيل املالية الاعتيادية 
  %.75,2ٔالامالك البلدّية 

ي  ومثلت  من مداخيل ٔالامالك البلدّية % 69,4مداخيل حديقة الحيوانات واملتحف الطبي
ا مداخيل كراء العقارات املعّدة لتعاطي نشاط تجاري ونشاط م بنسبة تناهز  ، %21,6الاعتيادّية، تل

) قاعة عقود(فيما لم تتجاوز مداخيل كراء املالعب والاستغالل املباشر لقاعات العروض ؤالافراح 
ي أي ما نسب.أ 8,196د و300 ى الّتوا   . من مجموع مداخيل ٔالامالك% 6,2و%  0,2ته د ع

رك  مّثلكما   2016من املداخيل املالّية الاعتيادّية خالل سنة % 98,7املناب من املال املش
راتيب .أ 510,894بمبلغ  ّ راتيب حفظ الصّحة ولل د، فيما لم تتجاوز نسب مداخيل املخالفات ل

ي  ى الّتوا   %. 0و %0,5العمرانّية من هذه املداخيل ع

املوارد املتأّتية من من و % 98,7بنسبة  موارد العنوان الّثاني من املوارد الخاّصة للبلدّية وتكونت
ي  الذاتّيةاملوارد  وشّكلت  %.1,3بنسبة  الاعتمادات املحالة من موارد العنوان الّثاني % 93,6للبلدّية حوا

ا .م 1,373بقيمة  ر  ،%30,59د، أي ما نسبته .أ 420,084د م مّدخرات متأّتية من الفوائض غ
ي الاستثمار ى املجهود الّذاتي املبذول    .املستعملة من العنوان ٔالاّول، وهو مؤّشر ع

ى تحصيل املوارد   - ب  الّرقابة ع

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات .1

انّية  ن ٔالاّول والّثاني التقديرات املرّسمة بامل ى إثر طابقت مقابيض العنوان خصوصا ع
  %.69,2كما ناهزت نسب استخالص موارد العنوان ٔالاّول  . التنقيحات بالّنقص

ي تقدير الحجم الحقيقي للموارد ال وتخفي  نسبة ٕالانجاز الخاّصة بالعنوان ٔالاّول نقصا 
ى استخالصها من أجل  حيث بلغ حجم بقايا  ،تطوير مواردها الّذاتّيةبإمكان البلدّية العمل ع

ّى سنة  ي مو ي  2016الاستخالص  من مجموع مقابيض العنوان % 44,4د، أي ما يمّثل .أ 660,449حوا
ا لسنة %  94,9تعود ٔالاّول،  ى العّقارات  . وما قبلها 2015م وترتفع نسبة بقايا استخالص املعلوم ع

ى  ر املبنّية لتبلغ ع ى ٔالارا غ ي املبنّية واملعلوم ع ضعف ما تّم تحقيقه من  24أضعاف و 9الّتوا
 .مقابيض

  إعداد جداول املراقبة وتحصيل املعاليم وتثقيلها .2

ى ٔالارا  ى العّقارات املبنّية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع ن كّل من جدو رة تحي ر وت تعت
ر املبنّية ضعيفة حيث أّنه منذ ٕالاحصاء العشري  ّى سنة  2006 املنجز سنةغ ى مو  2015لم يتّم إ

نإجراء أّي  ي الغرض تحي ى أّن جداول الّتحصيل لسنة . معّمق  ن  2016وتجدر املالحظة إ لم تأخذ بع
ر املبنّية ) فصال 733عددها (الاعتبار العقارات املبنّية  الواقعة بعمادة الّرماثي ) فصل وحيد(ؤالارا غ
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رابّية ّ ى الحدود ال حيث أّن  ،سابقااملذكور  2016لسنة  602للبلدّية بمقت ٔالامر عدد  املضافة إ
ى البلدّية من املجلس الجهوي بقابس إاّل خالل سنة  ا لم ترد ع   .2017جداول الّتحصيل الخاّصة 

ن  2026-2017ولم تفض أعمال ٕالاحصاء العشري  راوحة ب رة امل  22ال تّم إجراؤها خالل الف
رات عميقة بجداول الّتحصيل  20176نفي جا 03و 2016فيفري  ى تغي حيث لم يتطّور عدد الفصول إ

ر املبنّية سوى  ى ٔالارا غ فيما انخفض عدد % 4,82 نسبة املرّسمة بجدول تحصيل املعلوم ع
ى العقارات املبنّية بنسبة    %.3,01الفصول املرّسمة بجدول تحصيل املعلوم ع

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو أّما فيما يتعّلق بجدول مراقبة امل علوم ع
ى بعض الّتحيينات  ي بخصوصه واقتصر مسار تحيينه ع املهنّية فإّنه لم يتّم إجراء أي إحصاء تكمي

ر ذات ٔالاهمّية  .العرضّية غ

ن ٔالاّول و  ى ضرورة  من مجّلة الجباية املحلّية، 30وخالفا ملقتضيات الفصل الذين ينّصان ع
ى  إنجاز عملّيات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، شهد تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ را بلغ  2016العقارات املبنّية واملعلوم ع   .يوما 22تأخ

انّية  ي موارد امل ا بقيت  2009ذ سنة بالبلدّية من "GRB"ورغم ترك منظومة التصّرف  ّ إاّل أ
ر مفّعلة ألسباب تقنّية بحتة ي مستمّر . غ من أجل ترك نسخة حديثة  20167منذ سنة ا وال يزال الّس

ى تاريخ  ن باستعمالها دون نتائج ملموسة إ ا وتكوين ٔالاعوان املعني  28من املنظومة وضمان وظيفّي
ر  املرّكزة بالقباضة املالية شن نحال من " جباية"منظومة حيث تواصل البلدّية الاستعانة ب 2017نوفم

  .أجل إعداد وإصدار جداول الّتحصيل الّسنوّية

ن   17من مجّلة الجباية املحلّية لم تتلّق البلدية سوى  34و 14وخالفا ملقتضيات الفصل
ر مبنّية وعقارات مبنيّ % 0,4تصريحا أي ما نسبته  ة بمناسبة من الفصول املحصاة بعنوان أراض غ

رها لنموذج من التصريح املذكور للعموم 2026-2017حصاء العشري ٕالا إجراء  ولم تقم . رغم توف
ن تساوي  ى املخالف ن  25البلدّية بتسليط خطّية مالية ع من نفس  34و 19د وفقا ألحكام الفصل

   .املجّلة

ي  2007لسنة  1186وخالفا ملقتضيات ٔالامر عدد  واملتعّلق بضبط  2007ماي  14املؤّرخ 
ر املبنّية ر املرّبع بالّنسبة لألرا غ تطبيق تعريفة  2016واصلت البلدّية خالل سنة  8املعلوم بامل

ى ٔالارا املبنّية بحساب  ر مرّبع أي ما يوافق  400د لكّل  18جزافّية لتصفية املعلوم ع مّليما  45م
ر املرّبع الواحد   . للم

                                                            
ي   6 ائي لعملّيات ٕالاحصاء بالّرائد الّرسم لإلعالنات القانونّية والّشرعّية والعدلّية املؤّرخ  ّ   .2017أفريل  13تّم نشر إعالن حول الختم ال
ى املدير العام للمركز الوط لإلعالمّية تحت عدد آخرها املراسلة ا  7 حول تجاوز  2017فيفري  07بتاريخ  169لّصادرة عن رئيس الّنيابة الخصوصّية إ

  .ٕالاخالالت ال شابت ترك املنظومة املذكورة
ي  2017لسنة  396كما تّم إلغاؤه وتعويضه باألمر عدد   8   ،2017مارس  28املؤّرخ 
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ى  .3  العقارات ؤالانشطةاستخالص املعاليم ع

ى ٔالارا  ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع ى املطالب بلغ عدد ٕالاعالمات املوّجهة إ
ر املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بشن نحال  أي ما نسبته  2016إعالما خالل سنة  1500 تبليغهاغ

كما لم تتجاوز محاوالت استخالص املبالغ  .بجداول الّتحصيل املدرجةمن جملة الفصول % 35,09
رّية ى املرحلة الج ن املذكورين املرحلة الّرضائّية ولم تتخّطاها إ   .املثّقلة بعنوان املعلوم

ى العقارات املبنّية بالقباضة  ر املبنّية وع ى ٔالارا غ وتتّم عملّيات استخالص املعاليم ع
ى تطبيقة  ي لبقايا  ال و ". جباية"املالّية باالعتماد ع ى كشف تفصي تمّكن هذه الّتطبيقة من الحصول ع

ن ّ ي تاريخ مع ي لبقايا الاستخالص  ى املبلغ الجم رك وتفعيل . الاستخالص أو ع ومن شأن التّسريع ب
انّية  ي موارد امل  .ي معالجة هذه الّنقائصاملساهمة  "GRB"منظومة التصّرف 

ر فتّية نسبّيا حيث لم تباشر الّنشاط إاّل  ى أّن القباضة املالّية بشن نحال تعت وتجدر ٕالاشارة إ
ر  9ابتداء من تاريخ  ا من الّزمن من أجل إعادة تكوين جذاذات متابعة  2014سبتم ّ واستغرقت ح

ّدولة بعد الحريق الذي أتى الفصول املثّقلة بالّنسبة للمعاليم الّراجعة للبلدّية ولألداءات الّراجعة لل
ر من وثائقه ى الجانب ٔالاك ى قصر املالّية بقابس وع   .9ع

ى  ى تراكم بقايا الاستخالص من سنة إ وأّدت جملة الّصعوبات والنقائص املذكورة أعاله إ
ّى سنة  ي مو ى العّقارات  2016أخرى لتناهز  ر املبنّية وللمعلوم ع ى ٔالارا غ بالنسبة للمعلوم ع

ي  ى الّتوا % 3,9د مّما جعل نسبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا .أ 502,813د و.أ 113,576املبنّية ع
ى % 95,5و% 94,6ويرجع %. 10,5و ن املذكورين ع من بقايا الاستخالص املثّقلة بالنسبة للمعلوم

ى سنة  ي إ   . وما قبلها 2015الّتوا

ى املؤّسسات ذات ّن  أّما فيما يتعّلق باملعلوم ع الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية فقد تب
ّى سنة  ي مو ي ووثائق ٕالاثبات املرفقة به وجود بقايا لالستخالص  ى الحساب املا  2016استنادا إ

ا  596,125بقيمة  ى سنة  316,125د م ى سنة  280و 2002ترجع إ وأفاد قابض  .2006د تعود إ
ي املبلغ املتبّقي بقيمة  316,125خالص مبلغ املالّية بأّنه قد تّم است د، كما تّم استصدار بطاقة إلزام 

ى تاريخ  2010أكتوبر  23د بتاريخ  280,000 ر  22إاّل أّنه لم يقع تبليغها إ دون بيان  2017ديسم
  . الّسبب

ى املعّرفات الجبائّية للفصول وحال   بجدول املراقبة دون تمّكن املضّمنةعدم الّتنصيص ع
رام الحّد ٔالادنى املستوجب  القيام بعملّية املراقبة والتثّبت دورّيامن  قابض املالّية  املعلوم منمن اح

رة باعتبار  وال تبقى ممكنة فقط سوى بالّنسبة للّشركات ال تصّرح عن بعد بالقباضة املالية بالبح
رة تتضّمن تنصيصات مفّصلة فص ى رقم املعّرف الجبائي أّن ٕالاحالة ال ترد من هذه ٔالاخ ال بفصل ع

                                                            
ي   9 ر  27قرار وزير املالّية املؤّرخ  ب 2012نوفم ّ   .املتعّلق بضبط قائمة املراكز املحاسبّية ال تعّرضت للحرق وأعمال ال
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  .واملبالغ املستخلصة بعنوان املعلوم املذكور 

  معلوم ٕالاشهار .4

 59/1998رغم قيام البلدية بضبط الّتعريفات املطّبقة بعنوان ٕالاشهار بمقت قرارها عدد 
ي  ر  07املؤّرخ  ي  1998لسنة  1428وفقا ملقتضيات ٔالامر عدد  1998ديسم  1998جويلية  13املؤّرخ 

ي استخالصها كما تّم تنقحي ه وإتمامه املتعّلق بضبط تعريفة املعاليم املرّخص للجماعات املحلّية 
 2016أوت  15بتاريخ  21/2016بالّنصوص الالّحقة، ثّم قيامها بإلغائه وتعويضه بالقرار البلدي عدد 

ي  2016لسنة  805وذلك إثر صدور ٔالامر الحكومي عدد  ى وعّوض  2016جوان  13املؤّرخ  الذي أل
ا لم تتوّل تفعيل هذا املعلوم حيث لم تقم بإعداد ك ّ ي املحاّلت املطالبة بدفع ٔالامر الّسابق، فإ شف 

  . 2016بعنوان سنة علوم ٕالاشهار أو جدول للمراقبة م

ي  ى حوا مؤّسسات صناعّية  03محاّل تجارّيا و 463ورغم توّفر املنطقة البلدّية بشن نّحال ع
ا القيام باإلشهار ب 05مقه ومشربة و 12محاّل حرفّيا و 11و ى أغل ن تتوّ ن بنكي هات وفرع واسطة من

  .2016املعلوم خالل سنة  هذا الاّلفتات والعارضات والّستائر فإّنه لم يتّم تحقيق أي مداخيل بعنوان

ى إيالء معلوم ٕالاشهار مزيدا من العناية بما يضمن  وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية إ
ا املالّية ي تطوير مواردها الّذاتّية ودعم استقاللّي   .املساهمة 

 غال الوق للّطريق العام مداخيل ٕالاش .5

أي بارتفاع  2016د سنة  1.252,500بلغت املداخيل املتأّتية من ٕالاشغال الوق للّطريق العام 
ولم يحظ هذا الّصنف من  ). د 800( 2015تّم تحقيقه خالل سنة  مقارنة بما % 56,56نسبته  بلغت

املداخيل بالعناية الكافية من قبل البلدّية حيث أّن الجدول املعّد من أجل متابعة استخالصه لم 
ي 12يتضّمن سوى    . فصال كلّها من صنف املقا

كما تّم تنقيحه وإتمامه، ثّم إلغاؤه وتعويضه  1998لسنة  1428وخالفا ملقتضيات ٔالامر عدد 
ن عدد  2016لسنة  805 باألمر الحكومي عدد  59/1998املذكور أعاله، وملقتضيات القرارين البلدي

د  0,150املذكورين أعاله واللذين ضبطا تعريفة ٕالاشغال الوق للّطريق العام بمبلغ  21/2016وعدد 
ي حيث لم يتضّم  ي اليوم، لوحظ أّن البلدّية تقوم بتطبيق هذه الّتعريفة بشكل جزا ر املرّبع  ن عن امل

ى املساحة املستغّلة ويتّم اعتماد تعريفة سنوّية  2016 ةالجدول املعّد للغرض بعنوان سن تنصيصا ع
ي الغرض 100د أو  50جزافّية تساوي  ي  ى معيار موضو   .د حسب الحالة دون الاستناد إ

ى إيالء معلوم ٕالاشغال الوق للّطريق العام مزيدا من العناية بما ي ى البلدّية إ ضمن وُتد
ا املالّية ي تطوير مواردها الّذاتّية ودعم استقاللّي   .املساهمة 

  



8 
 

 مداخيل ٔالامالك .6

تعود تقديرات ٕالادارة العاّمة لالختبارات الّتابعة لوزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية للقيمة 
ى سنة  10الكرائّية لعدد  ى إ ى . 200110محاّلت كائنة بمنطقة سّد الر ى العمل ع ى البلدّية إ وُتد

ن هذه الّتقديرات بالتنسيق مع ٕالادارة املذكورة   . تحي

ّن تراكم متخّلدات  ستخالص لفائدة البلدّية بعنوان مداخيل ٔالامالك ناهزت الا  بقاياوتب
ّى سنة د .أ 43,464 ا  2016ي مو د بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة  31,121م

وترجع . د بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة لنشاط م.أ 12,343نشاط تجاري ول
ى سنة % 89,4 ّى السنة املذكورة إ ي مو  وترجع .وما قبلها 2015من بقايا الاستخالص املسّجلة 

ا د .أ 19,881متخّلدات بقيمة  ى سنة م ى سنة .أ 6,439وبقيمة  1996إ د .أ 5,904و بقيمة  2011د إ
ى سنة  ى سنة .أ 3,925وبقيمة  2012إ ى سن 2013د إ  .2016-2015، فيما ترجع بقّية املتخّلدات إ

ر  8وقامت البلدية بتاريخ  ن  2017سبتم نبتكليف محام لتتّبع متسّوغ عدلّيا لتلّددهما عن خالص  اثن
ي مستحّقات تخّلدت بذّمت ى الّتوا   د 5.903,977د و 23.524,513ما  بقيمة ع

" دار الجمعّيات"ألمالكها باستثناء العّقار املسّم الاّلزمة ولم توّفر البلدّية الحماية القانونّية 
الذي كان مستغاّل سابقا من قبل حزب التجّمع الّدستوري الّديمقراطي املنحّل وحالّيا من قبل فوج 

ى رسم عّقاري باإلدارة الجهوّية للملكّية  الكّشافة التونسّية بالجهة بصفة مجانّية والذي يتوّفر ع
 ".قابس 36575"العقارّية بقابس تحت عدد 

راتيب العمرانية .7 ّ  إسناد رخص البناء واملخالفات لل

ا  ى رخص البناء ومتابع تفتقد املصلحة الفنّية لتطبيقة إعالمّية لتسجيل مطالب الحصول ع
ا يتّم بشكل يدوّي صرفوتصفية امل ا حيث أّن العمل  ي شأ  . عاليم املستوجبة 

راتيب العمرانّية  2016ولم تتجاوز املداخيل املحّققة خالل سنة  ّ د،  204بعنوان املخالفات لل
ى القضاء 15كما تّمت إحالة ملّفات     . مخالفا ع

 2016لسنة  805عدد ؤالامر الحكومي  1998لسنة  1428وخالفا ملقتضيات ٔالامر عدد 
ى أساسها املذكورة جميعها أعاله وال ضبط التعريفة املستوجب  توالقرارات البلدّية الّصادرة ع
ر املرّبع  0,500تطبيقها لتصفية معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء بمبلغ  د عن امل

ّن أّن البلدّية  ي عند إسناد رخصة البناء املعلوم املذكور بشك تطّبقي اليوم، تب ن ل جزا راوح ب بقيمة ت
  . د 60و 25

  

                                                            
ي   10   .2016ماي  11بتاريخ  01983ومراسلته تحت عدد  2001مارس  16مراسلة املدير العام لالختبارات املؤّرخة 
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 III - ى النفقات   الّرقابة ع
ى إنجازها ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى النفقات بعنوان   .شملت الرقابة ع

 تحليل النفقات  - أ

لتبلغ  2015مقارنة بسنة  %8بنسبة  2016انخفضت نفقات البلدّية املنجزة خالل سنة 
ا د، .م 2,954 هذا يفسر و  .نفقات العنوان الثاني د.م 1,576و نفقات العنوان ٔالاّول د .م 1,378 م
راجع نفقات بانخفاض و بالعنوان ٔالاّول  %80بنسبة  الفوائضاملبالغ املأمورة بعنوان  بانخفاض ال

ان  .2015مقارنة بسنة بالعنوان الثاني وذلك  %53التنمية بنسبة  وبلغت العملّيات املنجزة خارج امل
  .د.م 1,808

انية التقديرات بنسبة  ائية لنفقات امل الك فإّن نسب الا  %191ورغم تجاوز الاعتمادات ال س
 .عنوان الثانيبالنسبة لل %26عنوان ٔالاّول وبالنسبة لل %91 نسبّيا حيث لم تتجاوز بقيت ضعيفة 

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ر أهم نفقات العنوان ٔالاول حيث مثلت  ُتعّد  من  %46من املوارد الذاتية و %70نفقات التأج
   .من حجم نفقاته %49,5حجم موارد العنوان ٔالاول و

ر املتعلقة بوسائل املصالح  . من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %28,6كما مثلت نفقات التسي
الك الطاقة  ر نفقات اس ر  )كهرباء ووقود(وتعت ى جانب  %73,7 بنسبةمن أهم نفقات التسي ا إ م

أما نفقات استغالل وصيانة . %10 بنسبةمصاريف تعهد وصيانة وسائل النقل واملعدات الخصوصية 
ات العمومية فمثلت  من جملة النفقات  %14من جملة نفقات العنوان ٔالاول و %4,6التجه

  .من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %5لعمومي وبلغت نفقات التدخل ا. املخصصة لوسائل املصالح

ّىوشهدت الديون املتخلدة بذمة البلدية بعنوان التصرف  ارتفاعا مقارنة  2016سنة  ي مو
ي  ىبالديون املسجلة  ّ ا متخّلدات لفائدة  %50 مّثلتد .أ 49لتبلغ % 375بنسبة  2015سنة  مو م

ديونا تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع  %39,5الصندوق الوط للتقاعد والحيطة الاجتماعية و
اية السنة املالية ولم يقع  تعّلقتاملياه  ي  رة التكميلية  ى البلدية خالل الف الك وردت ع ر اس بفوات

  .خالصها

ا  2015د بعنوان سنة .أ 14بسداد ديون بقيمة  2016وقامت البلدية خالل سنة  باستثناء دي
انيةد وذلك لعدم تخصيص .أ 5,2إلعالمية بقيمة تجاه املركز الوط ل   .اعتمادات بامل

ر  وبجملة املوارد الّذاتّية  مقارنة بجملة موارد العنوان ٔالاول ضعيفا حجم ديون التصرف  ويعت
ي ى الّتوا ا %5و %3,3 للبلدّية حيث مثّل ع يّ  كما مّثل .م من  %14,66ديون التصرف والاستثمار   إجما

ى الّتداين لدى البلدية مرتفعامما يجعل من مؤشر القدرة حجم موارد العنوان ٔالاول    .ع
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ا  إاّل أّن  من مقابيض  %52ارتفاع مصاريف كتلة ٔالاجور وفوائد الدين ال ناهزت نسب
ى نسبة الادخار  2016خالل سنة  من نفقات العنوان ٔالاّول  %56,4العنوان ٔالاول و قد أّثر سلبا ع

ى مؤّشر  %12ال لم تتجاوز ) املجهود الاستثماري ( 11خامال  ناهز الذي 12املوارد املوجهة لالستثمار وع
  .، وهو ما يفسر ضعف الاستثمار البلدي نتيجة لضعف هامش التصرف1,5%

ر املصالح  ات العمومية كما شهدت نفقات تسي بقايا اعتمادات هامة واستغالل وصيانة التجه
ا ي بلغت نسب ى الّتوا ي النفقات املنجزة %29,5و %15 ع ى إحكام تقدير . من إجما ى البلدية إ وتد

ا من الاعتمادات املخصصة لوسائل املصالح وتحويل الاعتمادات من الفقرات ال تشهد  حاجيا
ي الاعتمادات ضمان ى الفقرات ال تتضمن نقصا  ال افواضل إ   .نجاعة التصرف ف

 الثانينفقات العنوان  .2

ا فقط  %15,3ُوّجه  ،2016د خالل سنة .م 1,576لغ مجموع نفقات العنوان الثاني ب م
ن  .مارلالستث ى تمويل وتب ا ال تتمتع بقدرة ع من خالل تحليل موارد العنوان الثاني املتاحة للبلدية أ

ا حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وحجم القروض  ي  )أصال وفائدة(استثمارا ى الّتوا  %14و %66,5ع
رمجة ا امل ونتيجة لضعف مواردها الذاتية وضعف الاستثمارات املمولة من . من جملة استثمارا

راض بقيت الاعتمادات املخصصة لالستثمار متواضعة كما بقي حجم ديون الاستثمار مرتفعا . الاق
  .%84مقارنة بحجم الاستثمارات املنجزة بنسبة 

الك وبالرغم من ٕالامك انيات املتواضعة لالستثمار لم تقم البلدية باملجهود الالزم الس
الك اعتمادات الدفع بالنسبة  ي هذا الخصوص حيث لم تتجاوز نسبة اس الاعتمادات املتاحة لها 

الك  %22,3للعنوان الثاني  من الاعتمادات املخصصة لالستثمارات والبالغة  %74,5نتيجة عدم اس
  . د.م 1,466

الك الاعتمادات املخّصصةوبل ، فيما لم يتّم %1,7 إلنجاز الطرقات واملسالك غت نسبة اس
ات  يئة الّتجه ذيب وبناء و يئة وال الك أي من الاعتمادات املخّصصة ملشاريع ٕالانارة وأشغال ال اس

ا ونسق إنجاز مشاريعها .الجماعّية ّن ضعف برمجة حاجيا    .وهو ما يب

د بعنوان النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة من وزارة .أ 13,6نفقات بمبلغ كما تّم إنجاز 
ي  2016الثقافة خالل سنة    %.71,6د أي ما نسبته .أ 19من إجما

  

  

                                                            
  .ل مقابيض العنوان ٔالاو / الادخار الخام 11
ي  12   .مقابيض العنوان ٔالاول / الادخار الصا
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ى   - ب  النفقات  إنجاز  الّرقابة ع

ى  ى الوقوف ع ى حسابات وبعض جوانب تصرف بلدية شن نحال إ أفضت عملية الرقابة ع
  .املالحظات تعّلقت بنفقات العنوان ٔالاّول والعنوان الثانيجملة من 

 نفقات العنوان ٔالاول  .1

ى إصدار طلبات  ي بعض الحاالت إ رم البلدّية تسلسل مراحل عقد الّنفقة حيث عمدت  لم تح
ّود ّ ى تاريخ طلب ال ى سبيل الّتسوية، وهو ما تدّل عليه أسبقّية تاريخ الفاتورة ع ي ما ال يقل  تزّود ع

ّود ر  17بتاريخ  82عدد  عن أربع حاالت مثال ذلك طلب ال املتعّلق باقتناء مالبس العملة  2016نوفم
ي  ر  28والذي جاء الحقا لتاريخ الفاتورة املؤّرخة     . 2016سبتم

املتعّلق  1986أكتوبر  13قرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ ال ملقتضياتخالفا و 
رة أوامر صرف الّنفقات الّصادرة لهم،  ن للقيام بتأش ن املختّص لم يتّم بضبط ٔالاجل املمنوح للمحاسب

رام أجل العشرة أّيام من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف املمنوح  ما ال يقل عن سبع حاالت ي اح
نلل ن العمومّي اعات املحّلية واملؤّسسات صرف مستحّقات دائ الّدولة والجمل كحّد أق محاسب

ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد العمومّية  د الذي لم يؤّشر  1.000بقيمة  2016ماي  12بتاريخ  4وذلك ع
ر بلغ  2016جوان  08عليه قابض املالّية إاّل بتاريخ    .يوما 17أي بتأخ

ي  2004لسنة  564خالفا ألحكام ٔالامر عدد و  بط طرق واملتعّلق بض 2004مارس  9املؤّرخ 
انّية الّدولة  ى أّنه يتّم صرف الاعتمادات املرّسمة بم خالص نفقات الّتصرف واّلذي ينّص ع
ى أساس  الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع والجماعات املحلّية بعنوان الاتصاالت واس

ي مّدة ال تتجاوز  ر اّل يصدرها املزّودون املعنّيون  ر، لم يوما  45الفوات رممن تاريخ استالم الفوات  تح
ن البلدّية  ر ب بخصوص  يوما 270يوما و 35ي بعض الحاالت هذا ٔالاجل حيث تراوح عدد أّيام الّتأخ

  .فاتورة 21
ى  كما لم  ى الرقم املنجم للسيارة املعنّية ع ر يتّم أحيانا التنصيص ع صيانة وسائل  فوات

ر  5بلغ عددها الّنقل  رام  د ويحول هذا التصرف 17.395,075وبقيمة  فوات دون الّتثبت من مدى اح
ا بالفصل  دون التمّكن من ، و من مجلة املحاسبة العمومية 41قاعدة العمل املنجز املنصوص عل

ى حدة متابعة حجم نفقات الصيانة   .الخاّصة بكّل وسيلة نقل ع
رام حول وجوب  العمومّيةمن مجّلة املحاسبة  41الفصل  ملقتضياتخالفا و  الّتثّبت من اح

ى  من نفس املجّلة حول  136والفصل  قاعدة العمل املنجز  وجوب تأّكد املحاسب املختّص ع
ى أوامر الّصرف الّصادرة له من ثبوت العمل املنجز ومن صّحة  رته ع مسؤولّيته قبل وضع تأش

ر والقائ  مات ٕالاسمّية املصاحبة لها أّنه لم يتّم حسابات الّتصفية، لوحظ من خالل فحص بعض الفوات
ا  أحيانا ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد ٕالاشهاد بتسّلم املواد املنتفع  ر  17بتاريخ  41ع املتعّلق  2016نوفم

  .د 7.003باقتناء مالبس للعملة بقيمة 
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ى الاستشارة املتعلقة باقتناء مالبس الوقاية للعملة عدم تحديد الخو  ن بالرجوع إ صائص تب
ي طلب ٔالاثمان بتحديد نوع املالبس وعددها وهو ما ال يمكن من  الفنية للمالبس واملعدات والاكتفاء 

ن  .مقارنة العروض املالية املقدمة حسب نوعية مالبس الوقاية وخصائصها الفنية ى بكما تب الرجوع إ
ى م رونية غياب التنصيص ع وضوع النفقة من خالل الاستشارة املتعلقة بإصالح لوحة حائطية إلك

ا وكلفة املواد املستعملة وكلفة اليد العاملة كل  دقيقتحديد موضوع عمليات ٕالاصالح بشكل  وكلف
ى حدة ح يتس التثبت من إنجاز هذه النفقة   .ع

 نفقات العنوان الثاني .2

ا جملة من ستشارات شابت بعض الا  ا البلدّية لتلبية عدد من حاجي ٕالاخالالت، من ال نّظم
ا  ّ ى الاعتمادات املخصصة لالستثمار ذلك أ ات (تولت اقتناء مكيف هواء ع اقتناء معدات وتجه

ي تحميل الّنفقة) أخرى  ر خطأ  ن عدم التقيد   .وهو ما يعت ي الغرض تب ى الاستشارة املعدة  وبالرجوع إ
رشيد املتعّلق  2009فريل أ 25بتاريخ  13بمنشور الوزير ٔالاول عدد  رنامج الوط ل بمتابعة تنفيذ ال

الك  ر النجاعة الطاقية املضمنة ) استغالل أجهزة التكييف الفردي(الاس رام معاي والقا باح
من قرار وزيري الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة والتجارة والصناعات  8بالفصل 

ي التقليدية  ر الطّ  2009فريل أ 21املؤرخ  ي وبطاقة املعلومات اوبالّتأكد من وجود ملصقة التأش
   .الفنية بالنسبة للمكيفات الفردية عند ٕالاعالن عن املنافسة

ي  ي خصوص الاستشارة املتعلقة ببناء حائط وا ن عدم ضبط ٔالاشغال بصفة دقيقة  كما تب
ى موضوع الفصل دون تحديد الخصائص الفنية املتعلقة  بطريق وادي السيل والاكتفاء بالتنصيص ع

ي  ن الثالثة  ن املشارك ي العروض املالية ب باملواد املستعملة وطريقة ٕالانجاز وهو ما ترّتب عنه تفاوت 
ّرر هذا التفاوت ) د .أ 45ود .أ 36ود .أ 30(الاستشارة  ر بسيطة وال ت ن أن طبيعة ٔالاشغال تعت ي ح

ن العروض املقّدمة ى البلد. الهام ب ا مستقبال بصفة وتد ى تفصيل طلبات أثما عند  دقيقةّية إ
رير مقبولية ٔالاثمان ا املالية لألشغال لت    .ٕالاعالن عن املنافسة وإعداد تقديرا

ى تاريخ  ى ٔالامر عدد  2013فريل أ 30ويعود إحداث لجنة شراءات البلدية إ  515اعتمادا ع
ي  2012لسنة  ام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية والذي تم املتعلق بأحك 2012جوان  02املؤرخ 

ي  2014لسنة  1039الغاؤه بموجب ٔالامر عدد  املتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13املؤرخ 
ى و  .العمومية ى البلدية تد ن قرار إحداث لجنة الشراءاتإ    .تحي

تعلقت بأشغال تعبيد الطرقات بكلفة  2016وقامت البلدية بإبرام صفقة وحيدة خالل سنة 
ا بعض ٕالاخالالت.أ 583,630 ي ٔالاقل ثمنا رغم وجود فارق ناهزت . د شاب فقد تّم قبول العرض املا

ن العرض الثاني ٔالاقل ثمنا، ورغم ضعف املشاركة وأهمية الاعتمادات املخصصة  %20نسبته  بينه وب
ى واقع ٔالاثمان واملشاريع للمشروع، وذلك دون تقديم تقرير مفصل حول مقب ولية ٔالاثمان اعتمادا ع
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   .املماثلة

ي انطالق أشغال هذه الصفقة حيث أبدت اللجنة الجهوية للصفقات بوالية ّج كما ُس  ر  ل تأخ
ا بتاريخ  ى الصفقة إاّل بتاريخ  2016جويلية  01قابس موافق  09إال أن البلدية لم تقم باملصادقة ع

ر  15كما لم تنطلق ٔالاشغال وفقا لإلذن ٕالاداري بانطالق الاشغال إاّل بتاريخ  ،2016أوت   2016سبتم
ى إسناد الصفقة و 77أي بعد مرور  يوما من تاريخ  38يوما من تاريخ موافقة لجنة الصفقات ع
ا  . املصادقة عل

دت هذه شه املذكور أعاله 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103وخالفا ملقتضيات الفصل  
ي إصدار ٔالا  را  بعنوان كشوفات الحساب  للمقاول بخالص املبالغ الراجعة املتعّلقة مر واالصفقة تأخ

ي والذي  3و 2و 1عدد  ى الّتوا   .يوما 48يوما و 27يوما و 95بلغ ع

ا   ائي لصفقة أشغال تعبيد داخل بلدية شن نحال املصادق عل ى ملف الختم ال وبالرجوع إ
ن وجود عدد من ٕالاخالالت ال شابت تنفيذ 322.137,640بمبلغ  2013أكتوبر  07بتاريخ  ، هاد تب
ي بدء تنفيذ  سجلحيث  ر  ى الصفقة 104 بلغ ٔالاشغالتأخ   . يوما من تاريخ موافقة لجنة الصفقات ع

ائي لألشغال ناهزت   ي عملية الاستالم ال ر  ن وجود تأخ البلدية هذا  وّبررت. يوما 583كما تب
ر  ي رفع التحفظات املسجلة خالل "التأخ بتقاعس املقاول وعدم انصياعه ملالحظات ٕالادارة ومماطلته 

ائي ي إمضاء وثائق الختم ال ائي والتقاعس  ى محاضر الاستالم الوق ". القبول ال إاّل أنه وبالرجوع ا
ن أن اللجنة املكلفة باستالم ٔالاشغال قامت ائي تب   . بقبول ٔالاشغال بدون تحفظات وال

 

IV - خالصة الرقابة  
ى التحاليل املالّية ونتائج ي حدود ما ُسّلطت عليه من  استنادا إ أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و

يمكن  وباستثناء بقايا الاستخالصات، 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 
ا أن تمّس  ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

  .بمصداقية البيانات املضمنة به



   املاليةبة البلدّية والقباضة إجا

  التدابير التي تم اتخاذها  اإلخالل
    التدابير التي سيتم اتخاذها وآجال تنفيذها

  المالحظات
  آجال التنفيذ  التدابير التي سيتم اتخاذها

 :الرقابة على املداخيل
حتيني كل من جدويل حتصيل املعلوم على وترية

  العقارات املبنية والغري املبنية ضعيفة
يتم التحيني سنويا يف حدود اإلمكانيات البشرية

  املتوفرة 
    

مت اجراء اإلحصاء يف حدود اإلمكانيات البشرية 2017/2026اإلحصاء العشري للعقارات
  .املتوفرة

    

سيتم التأكيد على قابض املالية إلمتام التثقيل يف اآلجال  ارسال اجلداول يف مفتتح كل سنة ماليةيتم حول تثقيل جداول التحصيل
  .املطلوبة

   

تطبيق تعريفة جزافية لتصفية املعلوم على األراضي
  مرت مربع 400د لكل  18غري املبنية حبساب 

بعد حصول مصلحة األداءات على قرار تقسيم
املعلوم باملرت املربع املنطقة البلدية وقرار ضبط 

لألراضي غري املبنية مت تطبيق املعاليم اجلديدة على 
  .األراضي اليت متت إضافتها بعد تاريخ القرار

    

عدم ادراج املقاهي واملنتزهات جبدول حتصيل املعلوم
  على اإلشهار

  

املنتزهات ومقهى الشرشارة مدرجة جبدول حتصيل
  املعلوم املذكور

    

مت اجناز جدول حتصيل معلوم اإلشغال الوقيت  ال الوقيت للطريق العاممداخيل اإلشغ
 12حمل مبا فيها  39للطريق العام وتضمن عدد 
  2017مقهى وذلك خالل سنة 
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ا املادية اىل القيام  حول تسجيل األمالك البلدية ستسعى البلدية يف حدود امكانيا
  بتسجيل أمالكها

   

 :الرقابة على النفقات
  :العنوان األول /1

جل طلبات التزود املعنية ختص الصيانة وال ميكن اصدار طلبات تزود على سبيل التسوية
  تقديرها إال بعد اصالح العطب

ما تضطر البلدية للتسوية يف غالبا 2018خالل سنة  سنعمل على تاليف هذه الوضعيات يف املستقبل
هذا الباب لعدم القدرة على حتديد 

املبلغ النهائي للمصاريف حتديدا 
دقيقا وخاصة تلك اليت ختص صيانة 

  وسائل النقل
عدم احرتام اآلجال بني مصادقة آمر الصرف

  والقابض
ذا اإلخالل وسنعمل  ستتم احاطة القابض البلدي 

  املستقبلبالتنسيق معه على تالفيه يف 
  

   

التأخري يف خالص املصاريف بعنوان استهالك املاء
  والكهرباء

تقوم البلدية خبالص هذه الفواتري بعد احلصول
ا من املال املشرتك   على منا

  2018خالل سنة  سيتم تاليف هذا اإلخالل يف املستقبل

جل الفواتري حتمل الرقم املنجمي للسيارات اليت مت عدم التنصيص على الرقم املنجمي للسيارات
اصالحها ما عدى تلك اليت تعود إلقتناء قطع 

غيار وتكون عادة خمصصة لعدة وسائل نقل ويتم 
  وضعها يف املغازة يف انتظار استعماهلا

  2018خالل سنة  سنعمل على تفادي هذا اإلخالل يف املستقبل

عملة واجلوائزعدم اإلشهاد بالتسلم خيص مالبس ال
  املدرسية

يتم اإلشهاد بالتسليم دوما ويرفق بأمر الصرف
املوجه للقابض البلدي وحيفظ لدى مصلحة 

  .املالية

    سيتم مستقبال حفظ نسخة منه مع الفاتورة
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أما خبصوص اجلوائز املدرسية فالتسليم يكون
مباشر خالل حفل جيرى للغرض حسب قائمة 
امسية تعّد من قبل اإلدارة ومن ال حيضر احلفل 

دعاء وميضي امام امسه يقوم باالستظهار باالست
  .عند اإلستالم

  
 2018خالل سنة سنعمل على تفادي هذا اإلخالل يف املستقبل  عدم حتديد احلاجيات بصفة دقيقة

 ضعف املشاركة وعدم توسيع املنافسة
  
  
  
  
  
  

يعود هذا إىل عزوف املزودين اخلواص على 
  اإلدرات بصفة عامةالتعامل مع 

  
  

    

  :نفقات العنوان الثاني
يتم التأخري بسبب طول اإلجراءات وقد مت  عدم استعمال االعتمادات املخصصة للتنمية

استعمال واستهالك اإلعتمادات خالل سنة 
2017.  

    .مت استعمال اإلعتمادات حسب الكشف املصاحب

سنعمل على تفادي اخلطأ يف حتميل النفقات يف  حول اقتناء مكيف هواء
بتاريخ  13املستقبل مع التقيد مبنشور الوزير األول عدد 

  .2009أفريل 25

   

   سيتم تفصيل طلبات األمثان اخلاصة باألشغال يف عدم ضبط األشغال بصفة دقيقة يف خصوص
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االستشارة املتعلقة ببناء حائط واقي بطريق وادي
  السيل

ادي التفاوت يف العروض وملزيد الشفافية املستقبل لتف
  كذلك

      مت حتيينه حسب األمر املذكور بالتقرير حتيني قرار جلنة الشراءات
يتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط على كشف  التأخري يف خالص املقاولني

" أدب" احلساب مع مراعاة وضعية عمل منظومة 
وسيتم العمل على تفادي  اليت تشهد انقطاعات

  التأخري مستقبال

    سيتم العمل على تفادي التأخري مستقبال

التأخري يف عملية اإلستالم النهائي بسبب عدم رفع
  التحفظات

سيتم مستقبال التقيد مبقتضيات كراس الشروط العامة 
املطبقة يف األشغال  برفع التحفظات اإلدارية على نفقة 

  صاحب الصفقة

   

 


