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وتبلغ  1985أفر�ل  6املؤرخ ��  1985لسنة  562ألامر عدد أحدثت بلدية الشيحية بمقت�ىى 

�سمة حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة  27.268كما يبلغ عدد س�ا��ا  هكتارا 730 مساح��ا

2014 . 

و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة 

والّتحقق  2016ر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� الوضعية املالية للبلدية لسنة وا�حوكمة املحلية بالنظ

 . من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 

وألاعمال الرقابية امليدانية  )1( االستبيان املوجھ للبلديةاملحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة ب

 . املنجزة لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا

 نوفم�� 28و�تار�خ  106/2017وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد 

 .2017د�سم��  06 ووردت إجابة البلدية ع�� هذا التقر�ر بتار�خ .2017

 :2016و�حوصل ا�جدول الّتا�� م��ان املقابيض واملصار�ف للبلدية لسنة 

    
 بالدينار

ا�ي مقابيض العنوان ألاول  2016فواضل سنة 
ّ
 )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل��انّية مقابيض العنوان الث

2.133.113,591 3.244.509,381 2.003.437,685 2.174.018,700 9.555.079,357 

 )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل��انّية )3(نفقات العنوان الثا�ي )2(نفقات العنوان ألاول  -

 
2.932.094,877 2.315.852,189 2.757.238,849 8.005.185,915 

 1.549.893,442 )2-1(الفائض 

وأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص تتعلق خاصة بتحصيل املوارد 

و�انجاز النفقات و�� مجاالت تتطلب مز�د ا�حرص من قبل البلدية لتحس�ن �عبئة مواردها والتحكم 

 .�� النفقاتألافضل 

I-  2016تقديم ا�حساب املا�� لسنة 

من طرف مجلس النيابة ا�خصوصية �� دورتھ  2016تمت املصادقة ع�� ا�حساب املا�� لسنة 

 د�سم��غ�� أنھ وإ�� مو�� شهر . وإحالتھ إ�� والية صفاقس للمصادقة 2017جوان  09املنعقدة بتار�خ 

لم تتلق محكمة املحاسبات ا�حساب املا�� والوثائق املدعمة لھ وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  2017

ماي  29املؤرخ ��  1971لسنة  218من ألامر عدد  11 من مجلة املحاسبة العمومية والفصل 192

                                                           
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1

ّ
 .�عل

  .د 920.031,917باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة  2

 .د 212.721,303باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة  3
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جو�لية من السنة ال�ي  31الذي يلزم املحاسب العمومي بتقديم حسابھ املا�� �� أجل أقصاه 4 1971

وأفضت أعمال الرقابة ع�� ا�حساب املا�� ووثائق الصرف إ�� . ت�� السنة املعنية بتقديم ا�حساب

 .مالحظات تتعلق باملوارد والنفقات

II-  الرقابة ع�� املوارد 

 .تحليلها والرقابة ع�� تحصيلها �عنوان��ا ألاول والثا�ي شملت الرقابة ع�� املوارد

 تحليل املوارد -أ

 موارد العنوان ألاول  مند .م 5,248والبالغة  2016 سنةققة بلدية الشيحية املح موارد تت�ون

 .%38,18بنسبة  موارد العنوان الثا�ي ومن% 61,82 �� حدود

مقارنة باملوارد % 1,46نمّوا طفيفا بنسبة  2016شهدت موارد العنوان ألاّول للبلدية سنة  قدو 

 .د.م 3,245إ��  د.م 3,198حيث ارتفعت هذه املداخيل من  2015سنة بنفس العنوان  املحققة

ومن  % 52,97موارد العنوان ألاّول للبلدية من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية بنسبة  توت�ّون

  .%47,03الاعتيادية بنسبة  ا�جبائية املداخيل غ�� 

فة ع�� العقارات وألا�شطة و 
ّ
ى املداخيل ا�جبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
 منوتتأ�

من مداخيل املوجبات و  مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ

 . والرخص إلادار�ة واملعاليم مقابل إسداء خدمات

ع�� العقارات  ويعّد صنف املعاليم، د.م 1,694ما جملتھ  2016و�لغت هذه املداخيل سنة 

من جملة % 69,86حيث وفرت  2016ا�جبائية الاعتيادية للبلدية سنة  املداخيلوألا�شطة أهّم عناصر 

مو�� سنة  د ��.م 1,318ا�جزء رغم أهمية بقايا الاستخالص املتعلقة بھ وال�ي ارتفعت من هذا موارد 

� سنة  د.م 1,368 إ�� 2015
ّ
% 99,2وتمثل هذه البقايا ما �سبتھ %. 3,80بنسبة ناهزت أي  2016�� مو�

 .د.م 1,379والبالغة  2016من مجمل املبالغ الواجب استخالصها سنة 

�عنوان املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنّية  داخيلوتمثل امل 

ل  2016د سنة .أ 639,547أهم مورد بالنسبة إ�� البلدية حيث تم تحصيل 
ّ
من % 53,24أي ما يمث

 .جملة املداخيل ا�جبائية الاعتيادية

علوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية، أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم ع�� العقارات املبنية ومن امل 

ل تباعا .أ 99,100د و.أ 279,149 فقد �انت ع�� التوا�� �� حدود
ّ
من % 8,37و% 23,58د أي ما يمث

 .عاليم ع�� العقارات وألا�شطةامل مداخيلجملة 

و�لغت �سب استخالص املعلوم املوظف ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية ع�� التوا�� 
                                                           

 .املتعلق �س�� دائرة املحاسبات  4
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ضعيفة ترتب ع��ا ارتفاع حجم من جملة املبالغ الواجب استخالصها و�� �سب  %19,86و 22,91%

 . بقايا الاستخالص

يحية من  لبلدية الاعتيادية ا�جبائية غ�� وتطورت املوارد
ّ

 1,550إ��  2015سنة  د.م 1,513الش

واملداخيل املالية  مداخيل أمالك البلدية الاعتيادّية ب�ن و�� تتوزع %2,45بنسبة  2016سنة د .م

  %.99,33�سبة استخالص هذه املوارد  و�لغت .د.م 1,341و د.أ 209,077 تباعابما قيمتھ الاعتيادية 

وتتأ�ى هذه املداخيل أساسا  .د.أ 209,077ما قيمتھ  2016مداخيل امللك البلدي سنة  وناهزت

 .من جملة مداخيل ألامالك% 75أي ما يمثل  د.أ 156,730من كراء قاعات العروض وألافراح �� حدود 

 د.م 1,308م��ا  د.م 1,341ما قدره  2016 املحققة سنةاملداخيل املالية الاعتيادية و�لغت 

 .متأتية من املناب من املال املش��ك

بنسبة نمو  2016سنة  د.م 2,003إ��  2015سنة  د.م 1,931من موارد العنوان الثا�ي  وتطورت

 %. 3,73بلغت 

رت املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 
ّ
من موارد  ك�� النصيب ألا د.م 1,936البالغة وقد وف

لت 
ّ
ر يبّ�ن أهمّية التمو�ل % 76,91العنوان الثا�ي حيث مث

ّ
من جملة مداخيل هذا العنوان، وهو مؤش

 
ّ
�اض واملوارد املتأتية ا�ي املخّصص للمشاريع التنمو�ة باملنطقة البلدّية مقارنة بمحدودّية موارد الاق�الذ

  %.8,99و% 14,10من الاعتمادات املحالة وال�ي �انت ع�� التوا�� �� حدود 

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد -ب

للمعلوم ع�� العقارات املبنية  الاستخالصبلدية الشيحية القائمات التفصيلية لبقايا  تقّدملم 

 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5 وذلك خالفا ملقتضيات الفصل غ�� املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي

 .املتعلق بإصدار مجلة املحاسبة العمومية 1973 د�سم�� 31 املؤرخ ��

من مجلة ا�جباية املحلية �ّجل تأخ�� �� تثقيل جداول  30و 1�ن الفصل ألح�اموخالفا 

يوما بالنسبة إ�� �ّل من املعلوم�ن  161تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنّية بلغ 

 .املذ�ور�ن

وتد�� البلدية إ�� مز�د العمل ع�� تقليص آجال تثقيل جداول التحصيل وذلك بالتنسيق مع 

 .1 املالية وأمانة املال ا�جهو�ة بصفاقس �ّل من القباضة

د ب�ن املبالغ الواجب استخالصها �عنوان معلوم )  -1.642,5 ( فارق سل�ي قدرهكما �ّجل 

إلاجازة املوظف ع�� محالت بيع املشرو�ات واملبالغ املستخلصة فعلّيا، وهو ما يخالف مقتضيات 

ة ا�جباية املحلية وألامر عدد  62و 61الفصل�ن 
ّ
 1997مارس  3املؤرخ ��  1997لسنة  434من مجل

 . املتعلق بضبط �عر�فة معلوم إلاجازة املوظف ع�� محالت بيع املشرو�ات
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لوحظ أّن عدد إلاعالمات املوّجهة إ�� املطالب�ن باملعلوم ع�� العقارات املبنّية و�املعلوم ع�� و 

إعالما أي  402بلغ  2016خالل سنة  تبليغها ي تّولت القباضة املالّية بالشيحيةاملبنّية ال�ألارا�ىي غ�� 

إجراء �إنذار و  146 عدد توجيھب الاكتفاء تّم و  .الفصول املثّقلة بجداول الّتحصيل من% 4,18ما �سبتھ و

 .إداري �عنوان املرحلة ا�ج��ّية اع��اض 14عقلة تحفظية وعقلت�ن تنفيذيت�ن و 14

توظف  لم من مجلة ا�جباية املحلّية حيث 19القباضة لم تتقّيد بمقتضيات الفصل وتبّ�ن أّن 

عن �ل شهر تأخ�� أو جزء منھ تحتسب ابتداء من غّرة جانفي من السنة % 0,75ا التأخ�� بنسب ياخط

ق باملعلوم ع�� العقارات املبنّية وع��  املوالية للسنة املستوجب �عنوا��ا املعلوم،
ّ
وذلك فيما يتعل

 .ألارا�ىي غ�� املبنّية

�ذا لتحديد املطالب�ن � 2016لم يتم إجراء أي معاينة خالل سنة و�خصوص معلوم الاشهار 

د �� .أ 66,631بلغ الواجب استخالصھ �عنوان إلاشهار املوناهز . عداد جدول املراقبةومن ثمة إعلوم امل

� سنة 
ّ
وتدعو  .د �عنوان اتفاقيات إشهار�ة.أ 13,400د م��ا .أ 21,500لم ُ�ستخلص منھ سوى  2016مو�

ت الّتجارّ�ة املزّودة �عالمات إشهارّ�ة  إ��محكمة املحاسبات البلدّية 
ّ
مراجعة جدول مراقبة املحال

ت املطالبة باملعلوم
ّ
 .ليشمل جميع املحال

ر�ق العام وتبّ�ن محدودية
ّ
ية من إلاشغال الوق�ي للط

ّ
د .أ 17,145 حيث بلغت املداخيل املتأت

وقد تم الوقوف . د 67.327,500من املبلغ الواجب استخالصھ بقيمة  %25,46أي ما يمثل  2016سنة 

ع�� عدم التنصيص ع�� املساحة املستغلة بجدول املراقبة وهو ما من شأنھ أّن يمّس من شفافّية 

 .ومصداقّية هذا ا�جدول ومن �ّحة تصفية قيمة املعلوم

III- الرقابة ع�� النفقات 

 .تحليلها والرقابة ع�� إنجازها�عنوان��ا ألاول والثا�ي ات النفق شملت الرقابة ع��

 تحليل النفقات -أ

 %13,31بنسبة تراجع جاوزت  د.م 4,115ما مجموعھ  2016بلغت نفقات البلدية لسنة 

د �عنوان نفقات العنوان ألاّول .م 2,012هذه النفقات ب�ن  وتوزعت. 2015 مقارنة بنفقات سنة

و�لغت �سب اس��الك الاعتمادات بالنسبة للعنوان ألاول  .نفقات العنوان الثا�ي د �عنوان.م 2,103و

و�� �سب �عكس ضعف مجهود البلدية �� تحقيق ألاهداف . %78,3و %81,5 وللعنوان الثا�ي تباعا

 .املرسومة وتأخ�� إنجاز املشاريع باملنطقة البلدية

و�التا�� من نفقات العنوان ألاول  %44,94واستأثر التأج�� العمومي بالنصيب ألاوفر بنسبة 

لتصّرف سنة  بالنسبة التفاقم مرجحة إ�� الوضعية وهذه. %55,06 حدود �� التصرف هامش �سبة ت�ون 

  . ا�جديدة الانتدابات من البلدية �حاجة نظرا �عدها وما 2017
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د�� البلدية 
ُ
 .ذاتية الوجو�ية بتوف�� موارد التسي�� نفقات لتأم�ن املناسبة ا�حلول  إيجاد إ�� وت

  إنجاز النفقات ع�� الّرقابة -ب

�عض الفوات�� بمكتب الّضبط وهو ما �عّد مخالفا ملقتضيات منشور الوز�ر ألاول  تضّمنلم 

وترتب . واملتعلق بتنظيم م�اتب الضبط املركز�ة ومسالك املراسالت 1971ماي  10املؤرخ ��  19عدد 

عن هذا التصرف عدم التمكن من التأكد من اح��ام ألاولو�ة �� خالص املزودين وآلاجال القانونية 

مارس  9املؤرخ ��  2004لسنة  564ك املنصوص عل��ا بالنسبة إ�� املزودين العمومي�ن باألمر عدد لذل

واملتعلق بطرق خالص نفقات التصرف الذي حدد آجال خالصهم انطالقا من تار�خ استالم  2004

 . الفوات��

وأر�عون يوما  املحددة بخمسةآلاجال القانونية البلدية  املذ�ور أعاله لم تح��م لألمر وخالفا 

و�مس هذا . يوما 118و 48، حيث تراوح التأخ�� ب�ن لكهر�اء والغازفاتورات اس��الك ا خالصعند 

 . مصداقية البلدية �� عالق��ا مع املتعامل�ن معها و�� قدر��ا ع�� إلايفاء بال��اما��ا تجاههممن التصرف 

د�سم�� دون وجود إثبات  15�عد تار�خ  د 5.218,322بمبلغ  قامت البلدّية �عقد نفقاتكما 

ة املحاسبة العمومّية 90للّضرورة وهو ما يخالف أح�ام الفصل 
ّ
 .من مجل

من مجلة املحاسبة العمومية الذي أر�ىى نظاما محاسبيا يقوم ع�� الدفع  3وخالفا للفصل 

ع�� فصل املتخلدات  2016�عنوان سنة اقتناء الوقود لوسائل النقل قامت البلدية بتسديد نفقات 

بالرغم من تضم�ن الفوات�� املتعلقة ��ا خالل نفس السنة فضال عن وجود فائض �� الاعتمادات 

 . د.أ 8بقيمة  "شراء الوقود لوسائل النقل"بالفصل 

�عنوان مساهمة د .أ 5,432الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز مبلغ فوترت  ومن جهة أخرى 

من القانون  25والتلفزة الّتو�سية ضمن فوات�� اس��الك التنو�ر العمومي وذلك خالفا للفصل إلاذاعة 

 91من القانون عدد  117املنقح بالفصل  1980املتعلق بقانون املالية لسنة  1979لسنة  66عدد 

انون من الق 61الفصل و  1983واملتعلق بقانون املالية لسنة  1982د�سم��  31املؤرخ ��  1982لسنة 

والذي أعفى  1987واملتعلق بقانون املالية لسنة  1986د�سم��  31املؤرخ ��  1986لسنة  106عدد 

 .التنو�ر العمومي ودور الثقافة من املساهمة املذ�ورة

دون موجب لفائدة مصا�ح  د 87,721وقامت البلدية بتحمل مصار�ف اس��الك الكهر�اء بمبلغ 

  .الشرطة ومقر العمادة غ�� بلدية و�� دار الثقافة ومركز 

وقد لوحظ غياب �عض البيانات الّضرور�ة ببعض فوات�� صيانة وسائل النقل ع�� غرار الرقم 

 41املنصوص عل��ا بالفصل  لّتثبت من اح��ام قاعدة العمل املنجزاملنج�ي للسيارة مما يحول دون ا

 1996نوفم��  5املؤرخة ��  2د من مجلة املحاسبة العمومية والتعليمات العامة لوزارة املالية عد

 . للّنفقات العمومية املثبتة واملتعلقة بقائمة الوثائق
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ام تق�ي أول م�لف بمص�حة النظافة واملحيط بإمضاء إذن بمأمور�ة الستعمال يقكذلك وتبّ�ن 

وهو ما يخالف أح�ام  دون أن ي�ون مؤهال قانونا لذلك، 2016د�سم��  13عر�ة مص�حة بتار�خ 

من القانون ألاسا�ىي للبلديات الذي �سند صالحيات التسي�� إلاداري واملا�� إ�� ال�اتب  87الفصل 

 .العام للبلدية

 "مهمة إدار�ة"ع�� عدم التنصيص بدقة ع�� سبب التنقل والاكتفاء �عبارة  أيضاتم الوقوف و 

د�سم��  31بتار�خ  224و 223و 222عدد بالصرف  ألاوامر إذن بمأمور�ة موضوع  19بما مجموعھ 

2016 . 

IV- خالصة الرقابة 

طت عليھ من  استنادا إ�� التحاليل املالّية ونتائج
ّ
أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و�� حدود ما ُسل

يمكن  و�استثناء بقايا الاستخالصات، 2016عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� للسنة املعنية ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من شأ��ا أن تمّس 

 .بمصداقية البيانات املضمنة بھ
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 إجابة البلدية

 
 :الرقابة على الموارد *

 تحليل الموارد) أ
 :تحليل موارد العنوان األول  )1

تصاعديا يف حتسني نسق استخالص املوارد الذاتية للتخفيض من منحى  سجلت البلدية خالل السنوات السابقة
 .نسبة ارتباط تعبئة املوارد الذاتية بتحويالت الدولة وستعمل على مواصلة هذا اجملهود وتكثيفه 

 تحليل موارد العنوان الثاني ) 2

 .ستعمل البلدية على مضاعفة اجملهود من أجل حتصيل املوارد الذاتية للعنوان الثاين والعمل بتوصياتكم 
 : الرقابة على تحصيل الموارد -ب

 :تقديم قائمات بقايا االستخالص) 1
 تسعى البلدية يف ظل عدم وجود قباضة بلدية خمتصة إىل التنسيق مع القباضة 

 :املالية وذلك من خالل 

 . تكليف عونني من البلدية للعمل بالقباضة املالية لدعم جمهود هذه األخرية يف استخالص مواردها -

 قائمات تفصيلية يف بقايا االستخالص عملية إعداد اليت ستساعد على تركيز منظومة اجلباية احمللية -

 التنسيق مع أمانة املال اجلهوية قصد إحداث قباضة بلدية بالشيحية خمتصة  -

 وضع سيارة إدارية بسائقها على ذمة القباضة املالية كلما اقتضى األمر وذلك  -

 .قصد تسهيل تنقل عدول اخلزينة إلجراء التتبعات القانونية ضد املتلددين من املطالبني باملعاليم البلدية 

 : معلوم االجازة الموظف على معلوم بيع المشروبات )2

 .على استخالص املعلوم املذكور حسب ما جاء بالتقرير ستتم مراسلة السيد قابض املالية حلثه

 :تثقيل جداول التحصيل )3

للعمل على تثقيل جداول التحصيل يف اآلجال القانونية علما وان البلدية  التنسيق مع القباضة املالية سيتم 
 .حريصة على توجيهها قبل موىف كل سنة 

 :توظيف الخطايا )4
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 .بالتوصيات الواردة بتقريركم سيتم التنسيق مع قابض املالية للعمل

 :استخالص المعاليم على العقارات )5
سيتم عقد جلسة مع السيد قابض املالية لتكريس التوصيات الواردة بتقريركم علما و أن إحداث قباضة بلدية من 

 .شأنه أن ييسر جتاوز هذه اإلشكاالت 
 : المعلوم على اإلشهار -)7

للمطالبني باملعلوم على كما كان األمر  معاينات التحيني الدوري إجراء كافة 2016مل يتسن للبلدية خالل سنة 
وقد .  2017/2026خالل السنوات السابقة وذلك لتزامن السنة املذكورة مع انطالق أعمال اإلحصاء العشري 

عتمده من طرف اإلحصاء امل احمللية ألول مرة ، كما مت االستئناس مبعايري تولت البلدية اعتماد منظومة اجلباية
املعهد القومي لإلحصاء ، األمر الذي استدعى تسخري عدد من األعوان وحيز زمين هام إلمتام العملية يف أحسن 

 .الظروف 

 :مداخيل االشغال الوقتي للطريق العام-)8
ملالحظتكم عدم التنصيص على املساحة املستغلة يف جدول املراقبة اخلاص باألشغال الوقيت للطريق العام  تبعا

 .و مت بالتايل تاليف هذا اإلخالل �ائيا 2017أتشرف بإعالمكم أنه مت تاليف ذلك عند إعداد جدول املراقبة لسنة 

 :الرقابة على النفقات *

 : الرقابة على انجاز النفقات 

 : عدم تسجيل فواتير بمكتب الضبط-1
بالرجوع اىل الفواتري املذكورة بتقريركم تبني أنه مت تسجيل نظري من هذه الفواتري مبكتب الضبط غري أنه وقع السهو 

عن تسجيل بقية النظائر اليت مت اعتمادها للخالص علما وانه سيتم العمل على تاليف ذلك مستقبال وتصلكم 
 ). 1عددوثيقة ( لةنسخة من النظائر املسج

 :عدم احترام اآلجال القانونية لخالص المزودين -2
أفاد تقريركم بان البلدية ال تقوم بدفع بعض مستحقات املزودين يف اآلجال القانونية وذلك بالنسبة لنفقات 

اتصاالت تونس والكهرباء والغاز والوقود وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن بعض األسباب املوضوعية حالت 
املالية رغم الطلبات املتكررة لتنظيم مناظرة  دون اخلالص يف اآلجال كمحدودية عدد األعوان العاملني مبصلحة

علما وانه  2016و 2015 -2014-على املستوى اجلهوي النتداب أعوان ورصد اعتمادات لذلك بامليزانية لسنوات 
 .متت إحالة أحد أعوان املصلحة املذكورة على التقاعد دون تعويض 
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يف مستهل كل سنة تقتضي احلصول على وثيقة  باإلضافة إىل ذلك فان إجراءات التصرف يف امليزانية خاصة
امليزانية مصادق عليها وإعداد ملف وثائق بداية السنة املالية والتعهدات االحتياطية لتقدميها إىل السيد مراقب 

 .املصاريف للشروع يف عملية اخلالص مما يضطر البلدية إىل جتاوز اآلجال القانونية يف بعض احلاالت 

 .يف ذلك وسيتم احلرص على تال

 : ديسمبر 15تعهد بنفقات بعد  -3

 ديسمري دون وجود  15تعرض تقريركم إىل بعض النفقات اليت مت عقدها بعد تاريخ 

 :ديسمرب 15إثبات لضرورة ذلك واملالحظ أن النفقات املذكورة وردت على البلدية بعد تاريخ 

ضرورة قصوى الستمرارية املرفق العام وحيث أنه ال صيانة اسطول النظافة  اعتبارا اىل أن: صيانة وسائل النقل -
وبالتحديد بعد  2016على معدات البلدية وهو ما حدث فعال يف موىف سنة  ميكن التنبؤ باالعطاب اليت قد تطرأ

فقد بادرت البلدية بالتعهد بالنفقات املذكورة لتجنب .ديسمرب مما يربر التأكد جملاهبة هذه النفقات  15تاريخ 
 .لعمل البلدي خاصة يف جمال النظافة والعناية بالبيئة تعطيل ا

ديسمرب يعود أساسا اىل ما اجنر عن 15سبب التعهد هلذه النفقات بعد تاريخ  بالنسبة للوازم املكاتب فان – 
ل ايالئه األولوية يف نفقات لوازم املكاتب فاضطرت البلدية لتحوي االقتناءات غري املربجمة إلجراء اإلحصاء العشري

اعتمادات جملاهبة مصاريفها يف هذا اجملال قبل موىف السنة املالية لضمان حسن سري اإلدارة خاصة يف مستهل سنة 
2017 . 

 صرف مبالغ دون موجب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز  - 4
كنتم قد أشرمت إىل هذا اإلخالل ووقع   2015عمال بالتوصيات الواردة بتقريركم واملتعلقة بالرقابة املالية لسنة 

 2016التقليص فيه وستعمل البلدية على تالفيه كليا وجتاوز السهو احلاصل خالل سنة 

 لفائدة مصالح غير البلدية  صرف مبالغ دون موجب -5
حمل عمال بتوصياتكم الواردة بالتقرير أتشرف بإفادتكم أن البلدية راسلت السيد املندوب اجلهوي للثقافة لت

 .مصاريف استهالك الكهرباء وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

وبالنسبة للوازم املكاتب فانه مت اقتناء طابع خاص ينص على العمادة وذلك الستعماله يف عملية اإلحصاء العام 
 . العمل العشري حيث ان التنصيص على العمادة يعترب ضروريا ببطاقة اإلحصاء ومت االلتجاء لذلك لتسهيل

 :عدم التنصيص على الرقم المنجمي لوسائل النقل بفاتورات الصيانة  - 6
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن البلدية ستعمل على تاليف ذلك مستقبال والتثبت من وجود البيانات الضرورية  

 .عند كل عملية خالص  بفواتري الصيانة
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 :خالص مبالغ على بند المتخلدات  -7
تبعا لتوصياتكم الواردة يف تقريركم سيتم التنسيق مع قابض املالية بالشيحية خلالص شراء الوقود لوسائل النقل  

 .اخلاصة بالسنة املعنية وجتنب خالصه على فصل املتخلدات 01-06-02-20لكل سنة على اعتمادات الفصل 

 :أذون المأموريات  - 8
ذون باملأمورية سيتم تاليف ذلك مستقبال والعمل بتوصياتكم املتعلقة تبعا ملالحظاتكم بتقريركم فيما خيص األ 

 .بالتنصيص بدقة على املأمورية


