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و�بلغ  1969أفر�ل  19املؤرخ ��  1969لسنة  131أحدثت بلدية الع�ن بمقت�ىى ألامر عدد 

 . 2014حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة  �سمة 43.337عدد س�ا��ا 

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

والتحقق  2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و�� إعداد ا�حساب املا�� �� وا�حوكمة املحلية بالنظر 

 . 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 

عمال الرقابية امليدانية وألا  1فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية املحكمة

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

نوفم��  29و�تار�خ  2017/95وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد 

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

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

 بالدينار

ا�ي  ض العنوان ألاول يمقاب  2015فواضل سنة 
ّ
 )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل��انّية  مقابيض العنوان الث

2.316.342,101 4.117.543,552 2.590.905,321 4.133.624,442 13.158.415,416 

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

  4.031.985,992 2.676.462,881 4.112.244,547 10.820.693,420 

 2.337.721,996 )2-1(الفائض 

 

خاصة بتحصيل املوارد  تاملهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص �علقوأفضت 

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

 .ألافضل �� النفقات

 

I –  2016إعداد امل��انية وختمها وتقديم ا�حساب املا�� لسنة 

املتعلق  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13طبقا للفصل 

بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية تم الاق��اع ع�� مشروع امل��انية من قبل أعضاء النيابة 

. 2015 جو�لية 29املنعقدة بتار�خ  2015ا�خصوصية لبلدية الع�ن خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 

                                                 
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1

ّ
 .�عل

  .د 965.861,002 الفوائض والبالغة �عنوانباعتبار املصار�ف املأذونة  2
 .د 783.717,849 الفوائض والبالغة �عنوانباعتبار املصار�ف املأذونة   3
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ع�� م��انية بلدية الع�ن ، صادق وا�� صفاقس 1975لسنة  35من القانون عدد  16وطبقا للفصل 

 .2015د�سم��  21بتار�خ 

 29املؤرخ ��  164من نفس القانون تم ختم امل��انية بمقت�ىى القرار عدد  34وطبقا للفصل 

 .2017جوان  08 بتار�خسلطة إلاشراف  قبل واملصادق عليھ من 2017ماي 

طبقا للفصل الثا�ي من  2016د�سم��  31بتار�خ العمومي تّم توقيف حسابات املحاسب و 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35القانون عدد 

ة املحاسبة العمومية 281تمامھ بالنصوص الالحقة والفصل إاملحلية كما تم تنقيحھ و 
ّ
و�� . من مجل

تھدا منھ بمطقام آمر الّصرف بتأش�� ا�حساب إشهانفس التار�خ 
ّ
صفاقس والية  قامتو  .ابقتھ ل�جال

 .2017جوان  8بتار�خ إقراره ب

 �غلق ا�حساب املا�� وقرار غلق امل��انية عن رئيس النيابة ا�خصوصية تباعا بتار��قرار  وصدر

 .2017ماي  29و 30

 محكمةالعتماده من قبل جميع الشروط الش�لية استو�� ا�حساب املا�� لبلدية الع�ن و 

 2017سبتم��  5الذي تم بتار�خ  قانونيةالتأخ�� �� إيداع ا�حساب لد��ا �� آلاجال ال املحاسبات عدى

جو�لية من السنة املوالية للسنة ال�ي ضبطت �� شأ��ا ا�حسابات املنصوص  31أي �عد انقضاء أجل 

 .19714لسنة  218من ألامر عدد  11عليھ بالفصل 

II – ��الــمـوارد الرقابة ع 

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

 تحليل املوارد -أ

د سنة .م 3,742د مقابل .م 4,118ما جملتھ  2016بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية لسنة 

و�� تت�ّون من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية ومن املداخيل غ�� ا�جبائية . %10أي بتطور ناهز  2015

 .الاعتيادية

د سنة .م 1,820د مقابل .م 2,010ما قيمتھ  2016سنة  املداخيل ا�جبائية الاعتيادية�لغت و 

 . %10,5أي بتطور ناهز  2015

لت املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة
ّ
 2016 أهّم عناصر املداخيل ا�جبائية الاعتيادية سنة  ومث

املقابيض املتعلقة باملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة  تتراجعو . %69,4د و�نسبة .م 1,394 بمبلغ

املبالغ املتأتية من �� ح�ن ارتفعت . 2016و 2015ب�ن سنة  %7الصناعية أو التجار�ة أو املهنية بنسبة 

                                                 
 .واملتعلق �س�� دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ ��   4
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 صندوق التعاون ب�ن البلديات �عنوان حذف ا�حّد ألاق�ىى للمعلوم ع�� املؤسسات حيث مّر من

 .2016د سنة .أ 245,931إ��  2015د سنة .أ 104,427

ل املعلوم ع�� العقارات املبنية أهم مورد
ّ
بالنسبة إ�� بلدية الع�ن سنة  جبائي اعتيادي ومث

ل  2016د سنة .أ 520,419حيث تم تحقيق  20165
ّ
من جملة املداخيل ا�جبائية % 25,9أي ما يمث

 . 2015د سنة .أ 377,602مقابل  الاعتيادية

مقابل  2016�عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية سنة  د.أ 219,108وتّم استخالص 

 .%71  بلغتأي بنسبة تطور  2015د سنة .أ 128,063

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ بما يناهز  وتراجعت مداخيل

فقط من  %5,7ومثلت بذلك  2015سنة  د.أ 315,652مقابل  د.أ 114,168 حيث حققت مبلغ  64%

 . املداخيل ا�جبائية الاعتيادية

د �عنوان معلوم إشغال الطر�ق العام .أ 182,725مبلغ  2016سنة  استخلصت بلدية الع�نو 

باعتبار عدم  2016عند إقامة حضائر البناء متأتية من رخص بناء جما�� ثم شهدت تراجعا �ليا سنة 

 . �عنوان هذه السنة 6�سليم أي رخصة بناء عمودي

ما قدره  2016جملة التثقيالت �عنوان املعاليم املوظفة ع�� العقارات وألا�شطة سنة  و�لغت

د �� .م 2,172بقايا الاستخالص ��ذا العنوان من وارتفعت . 2015د سنة .م 3,402د مقابل .م 3,688

� سنة 
ّ
� سنة  د.م  2,257إ��  2014مو�

ّ
� سنة .م 3,689و 2015�� مو�

ّ
 . 2016د �� مو�

د .م 1,922د مقابل .م 2,108 �� 2016سنة املحققة املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية  لتوتمث

 . %10أي بنسبة تطور ناهزت  2015سنة 

 سنة د.أ 219,645مقابل  2016سنة د .أ 283,817و�لغت مداخيل امللك البلدي ما قدره 

ت هذه املداخيل أساسا من كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري وم�ي وصنا�� بنسبة . 2015
ّ
وتأت

ومن مداخيل منح ال��بات باملقابر  %43,5ومن مداخيل كراء قاعات العروض وألافراح بنسبة  20,3%

 . %36ومحاصيل بيع أثاث زال الانتفاع بھ بنسبة 

تّم  د.أ 294,874نوان مداخيل ألامالك إ�� ما جملتھ وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها �ع

 . د.أ 11,786بقيمة وما قبلها  2015 ترجع إ�� سنةمع وجود بقايا استخالص  %96استخالصها بنسبة 

من جملة املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية  %86واستأثرت املداخيل املالية الاعتيادية بنسبة 

ل املن. 2015ع�� غرار سنة 
ّ
 . 2015سنة  %85م��ا مقابل  %95اب من املال املش��ك و�مث

                                                 
ل ف��ا املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنّية أهم مورد 2015الفا لسنة   5

ّ
 .ال�ي مث

 .2017إ�� مو�� نوفم��  ولم يتسلمها طال��ا من البلدية 2016تم تقديم طلب رخصة بناء عمودي واحدة سنة  6
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سنة  د.م 2,113مقابل  2016سنة  7د.م 1,978�لغت املوارد الذاتية لبلدية الع�ن ما قدره و 

 .2015سنة  %57مقابل  %48إ��  2016بلدية الع�ن لسنة ل  8الاستقاللية، و�ذلك تراجع مؤشر 2015

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد -ب

 تقديرات املوارد -1

مكنت املوارد املحققة من �غطية �امل مصار�ف العنوان ألاول حيث بلغت موارد العنوان 

 3,066و�لغت جملة نفقات العنوان ألاول  2015سنة  د.م 3,742مقابل  2016سنة  د.م 4,118ألاول 

سنة  د.م 1,051وحققت امل��انية تبعا لذلك فائضا بمبلغ  2015سنة  د.م 2,553مقابل  2016سنة د .م

 .� الضغط ع�� النفقاتوهو مؤشر إيجا�ي ع�� مجهود البلدية � 2015سنة  د.م 1,189مقابل  2016

 وتثقيلهاالتحصيل و  املراقبةإعداد جداول  -2

خالل الف��ة  املبنيةلعقارات ا املعلوم ع�� تحصيلتطور عدد الفصول املدرجة بجدول  تراوح

غ�� املبنية  ألارا�ىيتراوح تطور عدد الفصول املثقلة بجدول تحصيل و  .%4و %1,8 ب�ن 2013-2016

 .الف��ةنفس خالل  %9,2و %5,8ب�ن 

و�لغ معدل مساهمة الساكن الواحد ببلدية الع�ن �عنوان املعاليم ع�� العقارات �عنوان سنة 

 .د 17ما قدره  2016

جدول املراقبة ع�� ا�حد ألاد�ى للمعلوم ع�� استقرار عدد الفصول املدرجة ب واستمرّ 

-2013فصال خالل السنوات  936املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية �� حدود 

بضرورة تحي�ن جدول املراقبة ع��  محكمة املحاسباتوتو�ىي . د 37.816,856 سنوي بمبلغ  2016

-2016 نت ا�جدول املذ�ور بمناسبة القيام باإلحصاء العشري أفادت البلدية بأ��ا حيّ و  .ا�حّد ألاد�ى

2027. 

من مجلة ا�جباية املحلية لوحظ تأخ�� �� تثقيل جداول تحصيل  30و ألاول  �نخالفا للفصلو 

 . يوما 192املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية بلغ 

 توظيف املعاليم  -3

املتعلق بضبط شروط وصيغ  2007فيفري  19املؤرخ ��  2007لسنة  362خالفا لألمر عدد 

إلاشغال الوق�ي ولزمة املرفق العمومي �� امللك العمومي البلدي، ال تتو�� البلدية توظيف معلوم 

 ع�� رخص البنا
ّ
ءات العمودية إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء إال

 . )ا�جماعية(

                                                 
 ).د406.289 ألاخرى ساهمات املجملة املنح و + د 1.733.591املناب من املال املش��ك ( –د 4.117.543,552�ساوي جملة موارد العنوان ألاول  7
 .مداخيل العنوان ألاول / الذاتية املوارد�ساوي  8
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، تواصل غياب خلية ملتا�عة معلوم إلاشغال الوق�ي 2015وع�� غرار ما تمت مالحظتھ سنة 

للطر�ق العام تتو�� القيام باملعاينات امليدانية لتحي�ن عدد املنتصب�ن واملساحات املشغولة واملعلوم 

 .قا�� وألاكشاك ومحالت بيع ا�خضراملستوجب أساسا من امل

 التتبعات -4

 11.260من جملة  2016سنة فيما يتعلق باملعلوم ع�� العقارات املبنية إعالما  1627تم توزيع 

كما بقيت التتبعات �� املرحلة ا�ج��ية ضعيفة جّدا باقتصارها ع�� . %14,4فصال مثقال أي بنسبة 

 .اع��اضا إدار�ا 32إنذارا وع��  477

إعالما سنة  68باملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية ع�� واقتصرت إجراءات التتبع فيما يتعلق 

 . %3,7فصال مثّقال أي بنسبة  1850من جملة  2016

ان فصول �عنو  مت�ّونة من خمسة  ولم تقم القباضة البلدية بأعمال قاطعة ملدة التقادم لعّينة

ع�� د  2.371,440 بلغدين سقوط ا�حق �� املطالبة ب وهو ما انجّر عنھ املعلوم ع�� العقارات املبنية

 . عموميةمكرر من مجلة املحاسبة ال 36و 36مع�ى الفصل�ن 

III-  ـفـقــات ع��الرقابة
ّ
 الـن

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

 تحليل النفقات - أ

 العنوان ألاول نفقات  -1

واستأثرت نفقات . د.م 3,066ما جملتھ  2016سنة خالل للبلدية  بلغت نفقات العنوان ألاّول 

ر �سبة مر�حة من هامش  % 52,10معظم نفقات العنوان ألاّول بنسبة ب وسائل املصا�ح
ّ
نتيجة لتوف

من  %40زت �سب��ا ــــنفقات التأج�� العمومي ال�ي ناه ��البلدية  تحكمنظرا ل %60 بلغت التصرف

 . العنوان ألاول نفقات 

قت �� إنجاز ما برمجتھ من نفقات  ما و��
ّ
ل العمومي فإّن البلدية توف

ّ
عدا تنفيذ نفقات التدخ

  .%88حيث ناهزت �سب إلانجاز �� �ّل ألاقسام 

 %10,45 بمعّدل بلغت �سبتھ 2016-2013للف��ة  العنوان ألاول تطّور نفقات وع�� الّرغم من 

ل ضغطا ع�� م��انية التصّرف نظرا ل
ّ
ق انفهذا التطّور �� الا قدرة البلدية ع�� تمو�ل فإّن ذلك لم يمث

تواصل املن�� التصاعدي خالل و خالل نفس الف��ة  %42 تطورها ة�سبناهز معدل  اعتياديةبموارد 

 .2016سنة 

نت هذه الوضعية من تحقيق مبالغ هاّمة من 
ّ
 الذي تراكم ليبلغ الاّدخار ا�خام والصا��وقد مك

ن البلدية من تأم�ن مستقّر �حاجيا��ا من  وهو ما خالل نفس الف��ةد .م 3,365د و.م 3,836تباعا 
ّ
يمك
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م �� �سق نمّو نفقات �سي��ها لتضمن  وتد�� البلدية. ذاتيةبموارد  العنوان ألاّول نفقات 
ّ
إ�� التحك

 .ديمومة هذه الوضعية

 نفقات العنوان الثا�ي -2

ا�ي املنجزة خالل سنة 
ّ
واستأثرت نفقات . د.م 1,721جملتھ ما  2016بلغت نفقات العنوان الث

 بلغت النفقات �عنوان�� ح�ن  %79,6بنسبة  الثا�يالاستثمارات املباشرة ع�� معظم نفقات العنوان 

�� برمجة الاستثمارات  التصرفوهو ما �عطي �سبة مقبولة من هامش  %11,32أقساط الديون �سبة 

 .%89البلدية تناهز 

ل �سق انجاز % 60ستثمارات املباشرة لم تتجاوز �سب تنفيذ مشاريع الا و 
ّ
�عض  نتيجة �عط

وتد�� البلدية  .بتأخ�� ناهز السنة 2016املشاريع حيث تّم انجاز مشاريع �عبيد وصيانة الطرقات لسنة 

 .إ�� تحس�ن هذا ا�جانب من التصّرف لتلبية حاجيات املنطقة من البنية ألاساسية

نظرا  % 48أّما بالنسبة إ�� املشاريع املمّولة ع�� الاعتمادات املحالة فلم تتجاوز �سبة إلانجاز 

لضعف التنسيق ب�ن املصا�ح ا�جهو�ة للوزارات املعنية واملصا�ح البلدية �� أطوار ال��مجة وإلانجاز 

 .ومتا�عة �سق تقّدم ألاشغال

حول إعداد ال��نامج ا�جديد  2014ارس م 7بتار�خ  4خالفا ملنشور وز�ر الداخلية عدد و 

لم تقم البلدية بتقييم س�� إنجاز  2018-2014للتنمية البلدية وا�حضر�ة وا�حوكمة املحلّية للف��ة 

  .2014-2010املشاريع املدرجة بال��نامج الاستثماري للف��ة 

حيث تراكمت الفوائض من املوارد  الاستثمار ولم �ستغل البلدية �امل املوارد املتاحة �� مجهود 

لتحس�ن إطار عيش  استثمارهاد �ان من ألاجدى .أ 2.225لتصل إ��  2016-2013ع�� الّنفقات للف��ة 

 . املتساكن�ن بانجاز مشاريع بنية تحتية ومرافق ترف��ية

 إنجاز النفقاتالرقابة ع��   -ب

 نفقات العنوان ألاول  -1

سّيارات مص�حة بمقت�ىى أذون إدار�ة صادرة عن رئيس البلدية إ�� عدد من  4البلدية  أسندت

 1988لسنة  189خارج أوقات العمل خالفا ألح�ام ألامر عدد ألغراض �خصية ألاعوان الستعمالها 

تعلق باستعمال سيارات الدولة وا�جماعات العمومية املحلية واملؤسسات امل 1988فيفري  11ؤرخ �� امل

ل ع�� تأش��ة مراقب املصار�ف العمومية  دون  9لعمومية ذات الصبغة إلادار�ةا
ّ
عرض مقّرر معل

 .إصدار مقّرر إسناد سيارة �� ذلكو 

 1983جوان  17املؤرخ ��  1983لسنة  578خالفا ألح�ام نفس ألامر وألح�ام ألامر عدد و 

                                                 
حقة وخاصة باألمر    9

ّ
 .2005جانفي  10املؤرخ ��  2005لسنة  11عدد كما تّم تنقيحھ وإتمامھ بالّنصوص الال
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لفائدة أعوان الدولة وا�جماعات العمومية املحلية واملؤسسات  لوم��يةياملتعلق بإحداث منحة جملية ك

لوم��ية لألعوان املنتفع�ن ��ذا يلم تقم البلدية بخصم املنحة الك العمومية ذات الصبغة إلادار�ة

وع�� البلدية إصدار أمر . ل�� من الوقود شهر�ا 780بكمية ضا والذين استفادوا أي العي�ي الامتياز 

و�عهدت البلدية بخصم . 2016سنة  د 1.872 واملقّدرة بمبلغ�� املبالغ املدفوعة دون وجھ حّق  اس��جاع

 .املبالغ املدفوعة دون وجھ حق

باقتناء قطع غيار مختلفة  املتعلقة 49/2016عدد ستشارة أسفرت مراجعة ملف الا و 

عة إ�� واملللمعدات ووسائل النقل 
ّ
ضيق ألاجل املمنوح للعارض�ن إ�� الوقوف ع��  حصص 7وز

عارض�ن رغم  4أيام وهو ما ساهم �� انحسار املنافسة ب�ن  7لتقديم عروضهم املالية الذي لم يتجاوز 

 . ما يمّ�� القطاع من وفرة �� عدد املؤّسسات

بالنسبة ل�حصص املتعلقة بقطع التقييم والفرز الفّ�ي واملا�� للعروض  من�جية لم تمكنو 

يد العرض ألاقّل ثمنا ورغم ذلك قامت �جنة الفرز العرض الفّ�ي املطابق ومن تحد يار اختمن الغيار 

 .اسناد ألاقساط دون �عليلاق��اح ب

قة بقطع الغيار  وقد أسندت
ّ
وشر�اؤه وذلك ع�� الّرغم من  شركة العياديإ�� ا�حصص املتعل

  .عدم إم�انية ا�جزم من قبل �جنة الشراءات بأّن عرضھ املا�� هو العرض ألاقّل ثمنا

�ود تار��� ع�� طول املّدة الفاصلة ب�ن تم الوقوف و 
ّ
إسداء  أو وتحر�ر الفاتورةإصدار طلب ال�

املحاسبات إ��  وتدعو محكمة .الت خمسة أشهرا�� �عض ا�ح الانتظار ا�خدمة، حيث قار�ت ف��ة 

سريع �� إلايفاء القيام �عمليات ال��ود �� 
ّ
وحاجّيا��ا املطلو�ة واملحافظة  بال��اما��اآجال معقولة والت

وأفادت البلدية بأ��ا تقوم باالتصال باملزودين غ�� أن �عضهم يتلّدد  .ع�� الّس�� العادي للمرفق العامّ 

  .�� ذلك

ق بضبط طرق  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564 خالفا ألح�ام ألامر عددو 
ّ
واملتعل

يوما من  45 أجلتحّقات املزّودين �� بخالص مس أحيانا خالص نفقات الّتصرف لم تقم بلدّية الع�ن

 . يوما �� عشرة حاالت 81يوما و 24وتراوح التأخ�� ب�ن  تار�خ استالم الفوات�� 

رقات وألارصفة خالل سنة  الاعتناءأشغال ب تتعلق�عقد نفقات عادّية البلدّية قامت و 
ّ
بالط

ومع نفس املقاول  زامن انجاز ألاشغالخارج إطار الّصفقة رغم ت د.أ 135بلغت قيم��ا ا�جملّية  2016

 .العمومية برام الصفقاتإيخالف قواعد ، وهو ما و�� نفس املنطقة )شركة ألاشغال با�جنوب(

 الثا�يالعنوان الّرقابة ع�� نفقات  -2

جان أغلب يتو�� عون فّ�ي واحد  
ّ
مراحل إعداد ملفات الصفقات والاستشارات وعرضها ع�� ال�

ص �� مستوى إبرام وهو ما �سّبب �� حصول �عض الّنقائ ومتا�عة تنفيذ ألاشغال وختمها املختصة

املهام املتنافرة املتعلقة بإبرام وتنفيذ وختم الصفقات  عدم الفصل ب�ن فضال عن .وتنفيذ العقود
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 .وأفادت البلدية بأ��ا قامت بطلب توف�� موارد �شر�ة لتال�� النقص .والاستشارات

بمبلغ  02/2016الصفقة عدد ( 2016��نامج سنة شهد مشروع �عبيد الطرقات ا�خاص بو 

  أنھ لمتأخ��ا حيث  )د.أ 991,462
ّ
وإلاذن  2016جو�لية  25تار�خ بيتّم إلاعالن عن طلب العروض إال

وا�عكس يوما  180بلغت ملدة إنجاز  2016د�سم��  26�عد ذلك بخمسة أشهر أي ��  ألاشغال ببداية

 .2017برنامج سنة ع�� تنفيذ  سلبا ذلك

وإلاذن لھ  2016أكتو�ر  25كما تبّ�ن طول ألاجل الفاصل ب�ن تبليغ الصفقة لصاح��ا بتار�خ 

 .يوما 61أي �عد مرور  2016د�سم��  26بالبدء �� تنفيذ ألاشغال بتار�خ 

لم يتّم  14 �� فصلھلكراس الشروط  صاحبة الصفقةشركة المطابقة عرض  ورغم عدم

م للصفقات العمومية 63اقصاء العرض خالفا للفصل 
ّ
مهندس الشركة حيث قّدمت  من ألامر املنظ

  .ختصاص هندسة مدنية أو مماثلاملياه وال��يئة عوضا عن مهندس ا ختصاصتجه�� ر�في �� ا

قة بالتنو�ر العمومي لسنة  01/2016عدد  ل�ن تمت الصفقةو 
ّ
وفق إلاجراءات  2016املتعل

ھاملبّسطة 
ّ
وتار�خ  2016 فيفري  17تبّ�ن طول ألاجل الفاصل ب�ن التار�خ ألاق�ىى لقبول العروض ��  فإن

نجاز إيوما �� ح�ن ال تتجاوز آجال  166أي �عد مرور  2016 أوت 1الذي تّم ��  إلاذن ببداية ألاشغال

 .يوما 100ألاشغال 

مزّودين القتناء سيارت�ن  3استشارة ب إذ اكتفت بقدر �اف املنافسةتفعيل لم تقم البلدية بو 

ر عدد أك�� من املزّودين �� السوق 
ّ
 .إدار�ت�ن ع�� الرغم من توف

ع�� الفنية م��ا واملالية  الاستشارةشروط  لم �عّد البلديةاملراد تلبي��ا و د ا�حاجيات لم تحّد و 

رها �� الواصفات املستشارة للمزّودين دون تحديد اأساسها وهو ما �سّبب �� 
ّ
فنية الواجب توف

غ�� املطابق م��ا و�عليل قبول  إلقصاءوال يمكن تبعا لذلك القيام بفرز العروض الفنية . السيارت�ن

ونتج عن عدم ضبط الشروط الفنية قبول عروض لسيارات متفاوتة  .الواردة ع�� البلدية العروض

 .املواصفات والكماليات من مزّود آلخر وهو ما ا�عكس ع�� ألاثمان املق��حة

بطلب أثمان ع�� أساس العالمات  قامت البلديةعدم توجيھ الطلب العمومي  وخالفا ملبدأ

 .التجار�ة املعروفة وتحديد صنف معّ�ن من السيارات

IV- خالصة الرقابة 

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

ايا الاستخالصات، يمكن و�استثناء بق 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



 إجابة البلدّية 

 
 إجراءات ضبط الحسابات : المحور األول

 : إجراءات ضبط الحساب المالي -أ
لقد استوىف احلساب املايل لبلدية العني مجيع الشروط الشكلية العتماده من قبل حمكمة احملاسبات أما فيما  -

يوم فإن  36وذلك بتأخري مدته  2017سبتمرب  05خيص إيداع احلساب املايل لدى كتابة دائرة احملاسبات بتاريخ 
ادقـا عليه على دائـرة احملاسبـات مرفقا باملؤيـدات أمني املايل اجلهوي هو الذي يتوىل إحالة احلساب املالـي مص

 .جويلية وليس البلدية وسنحرص على متابعة إيداع احلساب املايل يف اآلجال القانونية 31الالزمـة يف أجـل أقصـاه 
 التصرف في الموارد : المحور الثاني

 :الرقابة على تحصيل الموارد -ب
 :تقديــرات المـــوارد )1

د وبقي  67,725ومت استخالص  90.300ملداخيل األسواق العمومية فقد قدرت االعتمادات بامليزانية بالنسبة -
األشهر املسبقة من السنة فيما ميثل الضمان الذي دفعه يف  3د وذلك لعدم دفعه  22,575بذمته يف تلك السنة 

 )    % 25اللزمة  1/4(أول السنة 
عند إقامة حضائر فقد لوحظ عدم استخالص أي مبلغ هبذا الفصل وذلك بالنسبة ملعلوم إشغال الطريق العام  -

 لعدم وجود حضائر بناء إلقامة العمارات، وقد اقرتح اجمللس البلدي ترسيم املبلغ املذكور 
بالنسبة ملعاليم رخص البناء فقد لوحظ اخنفاض يف املقابيض مقارنة بالتقديرات وذلك لتقلص إسناد رخص بناء  -

 .نةيف تلك الس
كما يشري التقرير يف باب األداء على املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية أن البلدية مل تقم بتحيني جدول   -

هذا اجلدول مبناسبة اإلحصاء العشري وسيتم  وقد قامت البلدية بالفعل بتحيني 2016املراقبة إىل حدود سنة 
التنسيق مع القباضة مستقبال يف إعداد قاعدة بيانات خاصة هبذا املعلوم حىت يتسىن للبلدية املسك اجليد هلذا 

 .املورد
 :توظيـــف المعاليــم  )2
طلبا  2017أوت  04لقد قامت البلدية كما أشار إىل ذلك تقرير دائرة احملاسبات مبراسلة وزارة املالية بتاريخ  -

من جملة اجلباية احمللية املتعلق حباالت اإلعفاء  32لرأي قانوين حول ما الحظناه من تضارب  بني فقرات الفصل 
ائرة احملاسبات حيث أفاد السيد وزير املالية ضمن مكتوبه عدد من املعلوم على العقارات غري املبنية وتبعا لتقرير د

بالرأي الواجب إتباعه وبناءا على ذلك قامت البلدية مبعاينة عديد العقارات املبنية  2017أوت  25بتاريخ  2800
حمللية طاملا من جملة اجلباية ا 32املنتصبة مبساحات هامة واعتربت أ�ا تنضوي حتت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 
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أ�ا مسيجة ومشجرة وتابعة للبناءات وعلى ذلك مل يقع توظيف معاليم على العقارات غري املبنية عليها ومع ذلك 
 .سوف نقوم مبزيد من التحري مستقبال

لقد أشار التقرير إىل مسألة التنسيق بني مصلحة اجلباية واملصلحة الفنية حيث قامت مصلحة اجلباية بطلب  -
للتثبت من وضعية أصحاهبا من حيث اخلضوع إىل أحكام جملة اجلباية احمللية وهو  2016ص البناء لسنة قائمة رخ

أما بالنسبة للعمارات فإن مصلحة اجلباية سعت إىل احلصول على جداول املساحات . ما تتواله البلدية كل سنة
األشغال أوال وذلك بالنسبة للعمارات اخلاصة بشقق العمارات مبا يف ذلك اليت حتصلت على شهادة االنتهاء من 

 .املخالفة لقواعد التعمري ولكن أصحاهبا قد سكنوها وبالتايل فهي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات املبنية
فقد وقع التنسيق مع السيد القابض البلدي يف خصوصها  حيث وقع إدراج " ع.ب.م.ش"أما بالنسبة لوضعية 

 .2016ول تكميلي لسنة جبد 14بقية العقارات وعددها 
ائنة بطريق العني هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه وقع إدراج مجيع العقارات اخلاصة هبذه الشركة ضمن العمارة الك

 .2017وذلك ضمن زمام اإلحصاء لسنة "ع.د"واملسماة 
أتشرف بإفادتكم أنه سيتم إدراج احتساب ومتابعة االشغال الوقيت للطريق العام وبرجمته حسب املدة اليت يقوم  –

هبا الباعث العقاري أو الشخص املعنوي سواءا من مطالب اليت ختص البناءات العمودية اجلماعية أو الفردية  يف 
  احتساب أشغال احلضرية باملنظومة اإلعالمية لرخص البناء

أما بالنسبة للتطابق املطالب املقدمة من طرف املواطن واملدرجة باملنظومة اإلعالمية فإن االختالف يف املضمون  -
من ناحية مطالب األولية واملطالب اليت يقع إعادة عرضها على اللجان فإن املنظومة تقوم باحتساب وإدماج مجيع 

ص يفوت العدد املسجل باملنظومة اإلعالمية لذا سيقع متابعته املطالب يف نفس العنوان ليصبح العدد الرتيب للرخ
 يف عملية تطوير املنظومة املذكورة 

يرجع تطور املنظومة املذكورة ومدى فعاليتها على دقة من حيث املتابعة املستمرة من طرف املصلحة اإلعالمية  -
وما بعدها لضمان  2018دقة بعنوان سنة واملصلحة الفنية وذلك يف اقرب اآلجال املمكنة لتصبح على مدى من ال

 سريورة العمل املتناسق بني املصلحتني املذكورتني 
ويف حني توفر النافذة اخلاصة باألشغال الوقيت إلقامة احلضائر باملنظومة اإلعالمية لرخص البناء فإن البلدية  -

  .ستعتمد استخالص املعلوم اخلاص باألشغال بالنسبة للمطالب جبميع فئاهتا
من طرف املصلحة الفنية يف قبول املطالب وإجابتها فإ�ا ساعية إلصالح املنظومة  ةومن حيث اخلدمات املسدا -

اإلعالمية ملراسلة أصحاب املطالب يف أجال احملددة حسب القانون واألمر املنظم لذلك وقد قامت البلدية يف هذا 
لملفات واملطالب املقدمة من طرف املواطنني يف أحسن الغرض بانتداب مهندس معماري قار ملزيد من املتابعة ل

 . الظروف
أما يف خصوص معلوم االشغال الوقيت للطريق العمومي فسيتم التنسيق بني مصلحة اجلباية والعون املكلف  -

م باالستخالص إلعداد جدول مراقبة هلذا املعلوم مع العلم وأن البلدية ساعية إىل تكوين خلية متابعة كل املعالي
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املرخص للبلدية يف استخالصها عمال على إدراج مصلحة استخالص ضمن املصاحل املوجودة بالتنظيم اهليكلي 
 .للبلدية وذلك بغاية مسك ملف االستخالصات بصفة جيدة

 :إعداد جداول التحصيل والمراقبة) 3
لوم ويف ذلك نقول املرجع اخلاص لقد ورد يف تقرير دائرة احملاسبات عدم دقة العناوين بالنسبة للمطالبني باملع -

بكل عقار يتضمن ضرورة العنوان اخلاص بالعقار الذي غالبا ما يكون هو عنوان املطالب باملعلوم إال إذا تعلق 
 :  رقم ممثلة كاآليت  12وفيما يلي تفصيل مرجع العقار حيث يتألف املرجع من . األمر مبتسوغ

مناطق طولية حسب الشوارع  4على املنطقة والبلدية مقسمة إىل  تدل) : 04-03-02-01(الرقمني األولني *   
 الرئيسية 

 .وهي تدل على النهج يف املنطقة املعنية) 0149إىل  0001من (األربع أرقام الثانية *    
 تدل على رقم العقار يف النهج املعين ) 999إىل  1من (األرقام الثالثة الثالثة *    
فهي  0فهي عقار مبين أما إذا كانت تنتهي بـ  1الثالثة املتبقية تدل على الرمز فإذا كانت تنتهي بـ  األرقام*    

 .فهي عقار صناعي أو جتاري 901عقار غري مبين أما إذا كانت تنتهي بـ 
ية وبالنسبة وعلى ذلك فمسألة حتديد العناوين للتبليغ وقع حلها إال بالنسبة للعقارات املسوغة والعقارات غري املبن

هلذه األخرية فاملسألة تتطلب الكثري من اجلهد خاصة بالنسبة للعقارات اليت يكون أصحاهبا خارج املنطقة البلدية 
 .وهو ما جيعل معرفة العنوان صعبا جدا

أما بالنسبة جلدول املراقبة فقد قامت البلدية كما أسلفنا يف إطار اإلحصاء العشري جبرد كل احملالت وسيقع 
 .تنسيق مع السيد قابض البلدية إعداد قاعدة بيانات حىت يتسىن للبلدية مسك هذا امللف بصفة فعالةبال
 :تثقيل جداول التحصيل ) 4
 سيتم اإلجابة على ذلك ضمن تقرير القابض البلدي       :توظيف الخطايا ) 5
 :التتبعات ) 6
 

 التصرف في النفقات : المحور الثالث
 :نفقات العنوان األول  )أ

  : الرقابة على نفقات التسيير 
 :التصرف في الوقود وإسناد االمتيازات العينية
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سيارات مصلحة مبقتضى أذون إدارية إىل عدد من األعوان الستعماهلا  4لقد ورد يف التقرير أن البلدية أسندت  -
مشاريع قرارات إلسنادها إىل األعوان   ألغراض شخصية حيث أن البلدية سبق أن أعدت يف شأن اثنني منها

 .املعنيني ومتت إحالة امللفات على السيد مراقب املصاريف للتأشري عليها وحنن يف انتظار الرد سلبا أو إجيابا
أما بالنسبة للمنحة الكيلومرتية فسنعمل على خصمها من مرتبات األعوان املعنيني هبا حبيث ال يقع اجلمع بني  -

 مرتية واالمتياز العييناملنحة الكيلو 
بالنسبة للعملة فإن البلدية قدمت امتياز عيين هلم متمثل يف دراجات نارية وكمية من الوقود فإن طبيعة العمل  -

افرتضت متكني بعض العملة وليس كلهم من هذا االمتياز وذلك يف إطار التنقل للقيام بعدة أعمال تتطلب وسيلة 
 : وهي نقل ألدائها على الوجه األفضل 

 مراقبة عملة رفع الفضالت املنزلية  -
 مراقبة عملة تشذيب األشجار  -
 متابعة املقاولني املكلفني برفع الفضالت وعملة الكنس  -
 السهر على إصالح املعدات وجلب قطع الغيار الالزمة ومتابعة إصالحها  -

إلسناد مقتطعات وقود للسفر إىل تونس العاصمة فسنعمل على ترشيد هذا النوع من النفقات بإسناد  بالنسبة -
 .العدد الكايف من مقتطعات الوقود باستثناء اآلليات اليت يكون استهالكها مشط

للحد  ويف كل األحوال سنعمل على ترشيد النفقات يف هذا الباب واختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ حق البلدية -
 .من الشطط يف االستهالك

 7تتعلق باقتناء قطع غيار مختلفة للمعدات ووسائل النقل موزعة إلى  49/2016استشارة عدد  -
 :حصص

ستعمل البلدية مستقبال على منح العارضني أجل أكثر لتقدمي عروضهم الجتناب احنصار املنافسة يف بعض  -
 املؤسسات

سنعمل مستقبال على اختيار العرض الفين املطابق وعلى مزيد التدقيق يف حتديد العرض األقل مثنا وتعليل  -
 .الختياراهتا

نسبة هامش ربح سلبية وستعمل البلدية مستقبال على عدم األخذ بعني االعتبار ) ش.ع.ش(لقد قدم املزود  -
عرض األقل مثنا مع العلم أن جلنة الشراءات قبلت هذا هذه الطريقة املقدمة من املزودين حىت تتمكن حتديد ال

العرض مشروطة املزود تقدمي بطاقة األمثان مع كل طلب تزود حىت تتحقق من مصداقية الثمن املقدم وستعمل 
 البلدية على االلتزام بالتوصيات  
  : الرقابة على وثائق الصرف 

 طول المدة الفاصلة بين تاريخ الفاتورة وطلب التزود*
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إن البلدية تقوم باالتصال باملزودين لإلسراع بتقدمي قائماهتم مبكتب الضبط املركزي حىت يتسىن ملصلحة املالية  -
 .القيام بإجراءات الالزمة للخالص غري أن املزودين يتلددون يف ذلك

 أسبقية تاريخ مكتب الضبط لتاريخ الفاتورة*
 .خ تضمينها مبكتب الضبط وستعمل البلدية على تاليف ذلكلوحظ وجود بعض الفاتورات تواريخ الحقة لتواري -
 عقد نفقات خارج إطار الصفقة* 
بلغت قيمتها  2016قامت البلدية بعقد نفقات عادية تتعلق بأشغال االعتناء بالطرقات و األرصفة خالل سنة  -

د حاجيات يتم د خارج إطار الصفقة و هي موزعة على عدة استشارات متت يف الغرض لس.أ 135اجلملية 
صيانة و إصالح الطرقات أو إحداث مأوي سيارات أو مسح األ�ج و الطرقات الغري ( 2016تنفيذها طيلة سنة 

و قد مت تشريك شركة األشغال باجلنوب نظرا ) إعادة تعبيد زنقة املندرة(أو ظرفية طارئة ) معبدة باآللة املاسحة
ة تعبيد و هذا ما مكن البلدية من احلصول على أمثان تنافسية لتواجد معداهتا يف املنطقة يف إطار تنفيذ صفق

 . ممتازة
 نفقات العنوان الثاني  -ب

 تحليل نفقات العنوان الثاني 
وبعملية حسابية فإن الفارق  2016د كمخطط سنوي لسنة .أ 1.251د ومت رصد .أ 2.294بلغت موارد العنوان  -

نوان الثاين إضافة إىل حصول البلدية على قروض ومساعدات لتمويل د وهو ما ميثل مجلة فواضل الع 1.044بينهما 
 مشاريعها املتواصلة

 الرقابة على نفقات العنوان الثاني -2
 التصرف في ملفات الصفقات -2-1

تبعا للنقص احلاصل يف املوارد البشرية املكلفة بإعداد ملفات الصفقات واالستشارات ومتابعة تنفيذ  -95
جدول إرسال (امت البلدية بطلب توفري مساعد تقين وملحق إدارة من طرف سلطة اإلشراف األشغال وختمها ق

وإىل هذا التاريخ مل تقع االستجابة لطلب بلدية العني يف فتح مناظرة خارجية ) 08/09/2016بتاريخ  1458عدد 
 .لسد الشغورات

 عقد و تنفيذ الصفقات واالستشارات -2-2
 د .أ 991,462بمبلغ  02/2016أشغال تعبيد الطرقات موضوع الصفقة عدد  *
الراجع باألساس إىل الفرتة  2016جويلية  25خبصوص التأخري احلاصل يف اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ  -

راسة من الالزمة إلعداد دراسة فنية ملشروع الطرقات وما يتطلبه ذلك من إعداد لالستشارة مبراحلها و إجناز الد
قبل مكتب دراسات خمتص إضافة للطريقة اجلديدة اليت يعتمدها صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللية 
وذلك بإعداد الكشف الفين املتعلق باحلماية البيئية واالجتماعية للتثبت من الفرضيات املتعلقة بتمويل املشروع 

فهو غري قابل " A"آليت إذا كان املشروع من صنف حيث أنه يتم تصنيف املشروع إىل ثالثة أصناف و هي كا
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قابل للتمويل شريطة فهو " B"للتمويل من قبل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية و إن كان من صنف 
إعداد دراسة للتقييم البيئي واالجتماعي يعرض يف استشارة عمومية و يتم العمل باملخطط البيئي القيام ب

حتضري املشروع ومرحلة طلب العروض ومرحلة اإلجناز ومرحلة االستغالل   والصيانة أما إذا   واالجتماعي يف مرحلة
فهو قابل للتمويل شريطة إدراج بعض الفصول يف كراس الشروط اإلدارية و الفنية املتعلقة " C"كان من صنف 

ألشغال إضافة للفرتة املطلوبة إلعداد باحلماية البيئية و االجتماعية والعمل على تطبيقها من قبل املقاولة املكلفة با
 .ملف طلب املوافقة املبدئية على متويل املشروع  وإحالته وانتظار احلصول على املوافقة املبدئية

واإلذن له بالبدء يف تنفيذ  2016أكتوبر  25خبصوص طول األجل الفاصل بني تبليغ الصفقة لصاحبها بتاريخ  -
 . رجع باألساس إىل انتظار إمتام إعداد الدراسة الفنية التنفيذية للمشروعي 2016ديسمرب  26األشغال بتاريخ 

فيما يتعلق باملهندس املطلوب على " شركة األشغال باجلنوب"اعتمدت البلدية عند تقييمها للعرض الفين لـ   -
لذلك مت قبول املهندس املقرتح من قبل العارض مهندس  مماثلمصطلح مهندس اختصاص هندسة مدنية أو 

 . اختصاص املياه و التهيئة و قد حظي تقرير تقييم العروض مبوافقة اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات العمومية
د بإدخال .أ 145مببلغ  2017جوان  23قامت البلدية بإدراج أشغال جديدة مبقتضى ملحق للصفقة بتاريخ   -

جديدة و ذلك يف إطار استهالك بقايا إعتمادات خمصصة هلذا املشروع حيث أن اإلعتمادات  نقاط تدخل
د أما .أ 846.462إىل  02/2016د و أفضت نتائج طلب العروض .أ 960األصلية املخصصة له يف حدود 

خالل  2017فإنه مت حتديدها يف إطار الربنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة  2017خبصوص حاجيات سنة 
 .مبشاركة مواطين املنطقة البلدية 2016الثالثية الرابعة لسنة 

اليت تضاعفت  (Terrassement)خبصوص التغيريات اليت مشلت خاصة الفصل األول املتعلق بأشغال الترتيب  -
غري نوع د فإن السبب يرجع باألساس إىل ت.أ 16.897مقارنة بالكميات املدرجة بالصفقة و مبلحقها بزيادة فاقت 

التدخل امليداين حيث أن أشغال الديوان الوطين للتطهري يف مد شبكة التطهري بنهج ابن خلدون و�ج اخلليل 
نفذت و ذلك بكسر املعبد القدمي املوجود و حفر مسار قنوات التطهري مما غري وضعية هذه الطرقات وجعل 

علق بأشغال الترتيب وكسر املعبد أو احلرث تدخل البلدية يف أشغال التعبيد تتحول من الفصل الثاين املت
(Terrassement avec démolition de chaussée ou scarification )  إىل الفصل األول املتعلق بالترتيب

(Terrassement)   كما يرجع أيضا لتدخل البلدية بأشغال الترتيب(Terrassement)  يف األ�ج املتفرعة على
و ذلك لتسويتها نظرا الخنفاضها أو ارتفاعها مقارنة مع األ�ج اليت يتم تعبيدها خاصة  األ�ج املربجمة يف التعبيد

 .بالفروع اليت مت تصريف مياه األمطار سطحيا حنوها
بمبلغ  2016المتعلقة بالتنوير العمومي لسنة  01/2016صفقة وفق اإلجراءات المبسطة عدد * 

 د .أ 199,977
وتاريخ اإلذن ببداية األشغال  2016فيفري  17خبصوص التأخري احلاصل بني التاريخ األقصى لقبول العروض يف  -

 :يرجع ذلك باألساس حلصول تأخريات يف عدة إجراءات متداخلة وهي كاآليت 2016أوت  1الذي مت يف 
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 .إعداد تقرير فرز وتقييم العروض* 
 . تأشرية مراقب املصاريف على التعهد بنفقة *
 . تنزيل اإلعتمادات* 
 إعداد الدراسة الفنية التنفيذية للمشروع* 
مصادقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الدراسة التنفيذية للمشروع اليت قام بإعدادها املقاول * 

ل التنوير العمومي دون احلصول على هذه املكلف باألشغال حيث أنه ال ميكن االنطالق الفعلي يف أشغا
 .املصادقة

يف حني  2016أكتوبر  25خبصوص املالحظة املتعلقة بالتصريح بالقبول الوقيت لألشغال دون حتفظات بتاريخ  -
متت معاينتهما يف نفس تاريخ التصريح بالقبول الوقيت لألشغال مببلغي  4و  3أن كشفي األشغال ذات األرقام 

و ذلك تبعا لطلب املقاولة  2016أكتوبر  10د أعلمكم أن األشغال انتهت فعليا بتاريخ  23.796د و  1.946
و  3371واملضمن حتت عدد  2016أكتوبر  10لقبول األشغال نظرا النتهائها والوارد علينا عن طريق الفاكس يوم 

و تبعا  3429واملضمن حتت عدد    2016أكتوبر  12نفس املكتوب الوارد ملكتب الضبط املركزي بالبلدية بتاريخ 
وحملضر االستالم الوقيت  2016أكتوبر  25حملضر قبول األشغال من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 

مع العلم وأنه مت تسجيل تأخري من قبل املقاولة املكلفة  2016أكتوبر  25لألشغال من قبل بلدية العني بتاريخ 
 30ومت اإلمضاء عليهما بتاريخ  2016ديسمرب  27وذلك بتاريخ  4و 3باألشغال يف تقدمي كشوف احلساب الوقتية 

 .  2016ديسمرب 
 تتعلق باقتناء سيارتين إدارية 46/2016استشارة عدد * 
 .القتناء سيارتني إداريتني وهو احلد األدىن املطلوب مزودين 3اكتفت بلدية العني باستشارة  -
استشارة املزودين  مت حتديد مواصفات السيارات املطلوبة من قبل مصاحلنا املختصة وعلى هذا األساس متت -

 الذين تتوفر لديهم سيارات هبذه املواصفات
ليات وتبقى األسعار التنافسية بني استشارة ثالث مزودين يف سيارات حتمل تقريبا نفس املواصفات والكما متت -

 .املزودين هي الفاصل يف االختيار
مت تعليل احلاجة للسيارتني للمصاحل الفنية ووافق  2016فيفري  24تبعا ملداولة جملس النيابة اخلصوصية بتاريخ  -

 .اجمللس على اقتناء البلدية لسياريت مصلحة تستعمل ثانويا ألغراض شخصية
 .دير الفين ببلدية العني يعمل باخلارج يف إطار التعاون الفيناملهندس رئيس امل -
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