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ي البلدّية(أحدثت بلدّية غّنوش  ي  1985لسنة  573بمقت ٔالامر عدد  )فيما ي  8املؤّرخ 
ي  2017لسنة  434كما تّم بمقت ٔالامر عدد  .1985أفريل  املتعّلق بتسمية  2017أفريل  12املؤّرخ 

راب الجمهورّية الّتونسّية تعويض تركيبة النيابة الخصوصّية  نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب
ركيبة جديدة تتكّون    .أعضاء 6من معتمد غّنوش كرئيس وللبلدّية ب

ى كتابة عاّمة ومصلحة للّشؤون ٕالادارّية واملالّية واملصلحة   ي للبلدّية ع ويشتمل التنظيم الهيك
ى تاريخ   9الفنّية ؤالاشغال ومصلحة الّنظافة واملحيط، بقيت جميعها باستثناء الكتابة العاّمة شاغرة إ

ر  ى  69ة كما تضم ٕالادارة البلديّ  .2017نوفم رك  11عونا يتوّزعون ع عونا بالّسلك ٕالاداري املش
رك لإلدارات العمومّية و ن بالّسلك التق املش   . عامال 56وعون

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  محكمةوتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل  املحاسبات 
ي ي والحوكمة املحلية بالنظر  ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016ضعية املالية للبلدية لسنة الو 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
ل الرقابية امليدانية ؤالاعما 1فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية املحكمة

ا   .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر 30بتاريخ  97/2017وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ، 2017 نوفم
روني بتاريخ  ريد الالك ر ال ى هذا التقرير ع ر 29ووردت إجابة البلدية ع   .2017 ديسم

ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ويحوصل ي م   :2016الجدول الّتا
   

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

1.133.315,693 1.951.837,585 1.355.749,312 1.852.353,287 6.293.255,877 

انّية 3نفقات العنوان الثاني 2العنوان ٔالاول نفقات     )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
 1.686.337,585 1.621.249,312 1.580.281,061 4.887.867,958 

 1.405.387,919 )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 

  
                                                            

  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
  .د 354.121,479باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  2
  .د 918.607,456باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3
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I-  انّية ي وتقديم الحسابوختمها إجراءات إعداد امل   2016لسنة  املا

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35قتضيات القانون عدد مل طبقا 2016تم إعداد م املؤرخ 
انية الجماعات املحلية 1975ماي  14 وقرار وزير الداخلية والتنمية  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي  انيات الجماعات  2008مارس  31املحلية ووزير املالية املؤرخ  املتعلق بضبط صيغة وتبويب م
انية  .املحلية ي شأن امل ، وتولت 2015جويلية  31ه املنعقدة بتاريخ دورت خاللوتداول املجلس البلدي 

ا بتاريخ  ر  21سلطة ٕالاشراف املصادقة عل   .2015ديسم

انية سنة كما تم  ا  2016ختم م ي شأ  2الدورة العادية املنعقدة بتاريخ  خاللوالتداول 
انية 2017جوان  ى القرار البلدي املتعلق بغلق امل جوان  28بتاريخ  وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة ع

  .من نفس الّسنة

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017مارس  27وتو ر ع التأش
ا لسجالته ي للبلدّية . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

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

  .2017/74، وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد 19714لسنة 

II - ى املوارد   الّرقابة ع

ي إجراءات ت ى جملةأف تحليل موارد البلدّية والّتدقيق  ى الوقوف ع  قديرها وتحصيلها إ
ن ٔالاّول والثاني من   .املالحظات تعّلقت بموارد العنوان

 تحليل املوارد  - أ

% 26د أي بارتفاع ناهزت نسبته .م 3,308ما جملته  2016بلدّية خالل سنة البلغت مقابيض 
ا ) د.م 2,625( 2015عّما تّم تحقيقه سنة  د مقابيض .م 1,356العنوان ٔالاّول و د مقابيض.م 1,952م

انية . العنوان الثاني   . د.م 1,852) ٕالايداعات والّتأمينات(كما بلغ حجم املقابيض املنجزة خارج امل

ا  2016د خالل سنة .م 1,952بلغت موارد العنوان ٔالاّول و  د مداخيل جبائّية .م 1,048م
ر جبائّية اعت.أ 903,413اعتيادّية و وتتكّون املداخيل الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم . يادّيةد مداخيل غ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك %) 80(د .أ 840,112املوّظفة ع
ومن معاليم املوجبات %) 5(د .أ 51,938العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة 

ومن معاليم جبائّية %) 14,9(د .أ 155,764ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة والّرخص ٕالاداريّ 
  %).0,1(د  610اعتيادّية أخرى بقيمة 

                                                            
ي  4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أوالتجارّية أو املهنّية أهّم مورد بالنسبة  ومّثل املعلوم ع
ى بلدّية غّنوش حيث يمّثل لوحده  من مداخيل % 35ائّية الاعتيادّية ومن املداخيل الجب% 81,3إ

ّى سنة  % 65,5كما بلغت نسبة استخالص هذا املعلوم . العنوان ٔالاّول    .2016ي مو

ّى سنة  ي مو ى العقارات املبنّية   2016وبلغت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعلوم ع
ي  كما لم تتجاوز  %.9,7أي ما نسبته  د.أ 44,603فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة  د.أ 458,968حوا

ر املبنّية  ى ٔالارا غ من املبالغ % 7,6د أي ما نسبته .أ 2,318املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
  . د.أ 30,658 البالغةالواجب استخالصها 

املداخيل املتأّتية من إشغال من % 52,9 مداخيل استلزام الّسوق البلدي بنسبة واستأثرت
ا د .أ 27,5بقيمة امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه  املداخيل املتأّتية من تل

ا بقيمة % 25,5الاستغالل املباشر لألسواق بنسبة  د، فيما لم تتجاوز املداخيل املتأّتية من .أ 13,253م
ي ٕالاشغال الوق للّطريق العام ومن ٕالا  ى الّتوا %  1,9د أي ما نسبته .أ 2,554د و 1.012,500شهار ع

  .ولم يتّم تحقيق أي مداخيل بعنوان إشغال الّطريق العام عند إقامة حضائر البناء%.  4,9و

ر الجبائّية الاعتيادّية من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية بقيمة  وتكّونت املداخيل غ
 847,431ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة  %60استخالص تساوي  وبنسبة %)6,2(د .أ 55,983

  .%)93,8(د .أ

ي  تومّثل من مداخيل % 51,8مداخيل كراء العقارات املعّدة لتعاطي نشاط تجاري وم حوا
ا املداخيل املتأتّية من بيع ٔالاثاث الذي زال الانتفاع به بنسب ثم  %30,9ة ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية، تل

ات واملعّدات بنسبة    %.17,3مداخيل كراء الّتجه

رك   2016من املداخيل املالّية الاعتيادّية خالل سنة % 95,4كما مّثل املناب من املال املش
ر بنسبة .أ 808,335بمبلغ   %.2,4د تليه املداخيل املحّققة بعنوان منح ومساهمات مخّصصة للّتسي
راتيب لم تتجاوز نسب املدافيما  ّ راتيب حفظ الصّحة واملخالفات لل خيل املتأّتية من املخالفات ل

ي  ى الّتوا   %.  0,2و%  0,3العمرانّية ع

 %96,5د وبنسبة .م 1,308بقيمة  موارد العنوان الّثاني من املوارد الخاّصة للبلدّية تتكّونو 
راض من و    %. 3,5د وبنسبة .أ 47,084بقيمة موارد الاق

ن ل رد الخاّصةاملوا وتكّونت ر املستعملة من موارد العنوان ٔالاّول للّسنت لبلدّية من الفوائض غ
ن رت من نقل فواضل أخرى و % 27,2ومن منح الّتجه واملساهمات الّداخلّية بنسبة % 20,5 بنسبة ٔالاخ
   .%52,3بنسبة 
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ى تحصيل املوارد   - ب  الّرقابة ع
 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات .1

ي فاقت  ، فيما تطابقت مقابيض العنوان %10,7مقابيض العنوان ٔالاّول التقديرات بحوا
انّية الّثاني مع   .التقديرات املرّسمة بامل

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

ّى سنة  ي مو ي  2016الاستخالص  من مجموع مقابيض العنوان % 26,1د، أي ما يمّثل .أ 509,593حوا
ى سنة % 96,1 ٔالاّول وتعود ا إ ى العّقارات  .وما قبلها 2015م وترتفع نسبة بقايا استخالص املعلوم ع

ر املبنّية ى ٔالارا غ ي ل املبنّية واملعلوم ع ى الّتوا  ضعف ما تّم تحقيقه من 12أضعاف و 9تبلغ ع
  .مقابيض

  تحصيل املعاليم وتثقيلهااملراقبة و إعداد جداول  .2

ر املبنّية  ى ٔالارا غ ى العّقارات املبنّية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع ن جدو رة تحي ر وت تعت
ي الغرضإجراء أّي  2006 املنجز سنةضعيفة، حيث أّنه لم يتّم منذ ٕالاحصاء العشري  ن   وأسفر . تحي

ي 20265-2017ٕالاحصاء العشري  ي قيمة الفصول املثّقلة بجدو رفيع  ى  تحصيل عن ال املعلوم ع
ى العّقارات املبنّية  ر املبنّية واملعلوم ع ي بنسبة  2017لسنة ٔالارا غ ى الّتوا  .%83,73و% 68,56ع

ي ٔالاسبوع للقيام بعملّية ا إحصاء واملراقبة الّدورّية للعقارات  وأفادت البلدّية أّنه تّم تخصيص يوم
ر املبنّية   .املبنّية وغ

ى  ننّصايمن مجّلة الجباية املحلّية، الذين  30وخالفا ملقتضيات الفصل ٔالاّول والفصل  ع
ي تحصيل املعلوم  ضرورة إنجاز عملّيات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، ّن أن تثقيل جدو تب

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ر ناهز  2016ع    .يوما 65قد شابه تأخ

انّية  ي موارد امل فإّنه لم يتسّن  2010بالبلدّية منذ سنة  "GRB"ورغم ترك منظومة التصّرف 
الفصول املثّقلة بسبب صعوبات تقنّية وضعّية ملّيات الاستخالص و ملتابعة ع استغاللهالخلّية ٔالاداءات 

ي الغرض وهو ما  ى افتقاد ٔالاعوان لتكوين كاف  ن املنظومة، باإلضافة إ ى غرار عدم تحي ا ع واجه
ا ر  .أفقدها وظيفّي ن املنظومة باملركز الوط  2017وأفادت البلدّية أّنه تم خالل شهر ديسم تحي

ي الفصول املثقلةو  لإلعالمية ا فيما يتعلق باستخراج الكشوفات العامة أو املفصلة    .لم يقع بعد تجرب

ن   244من مجّلة الجباية املحلّية لم تتلّق البلدية سوى  34و 14وخالفا ملقتضيات الفصل
ر مبنّية وعقارات مبنّية بمناسبة  %3,6أي ما نسبته تصريحا  من الفصول املحصاة بعنوان أراض غ

                                                            
 62وتّم نشر إعالن للعموم بالّرائد الّرسم لإلعالنات القانونّية عدد  2017جانفي  13وتّم ختمه بتاريخ  2016أفريل  1ٕالاحصاء بتاريخ  هذا انطلق 5

ي    .2017ماي  25املؤّرخ 
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رها  2026-2017حصاء العشري ٕالا جراء إ ولم تقم . للعموم ملذكور ا تصريحمن ال لنموذجرغم توف
ن  خطّية ماليةبتسليط  البلدّية ى املخالف ن  25تساوي ع من نفس  34و 19د وفقا ألحكام الفصل
  .املجّلة

ر املرّبع املب لكّل صنف من أصناف العّقارات الخاضعة للمعلوم  ٔالاثمان املرجعّيةوتعود  للم
ر املبنّية املعتمدة إلعداد جداول الّتحصيل واملراقبة  ى العّقارات املبنّية وتلك املتعلقة باألرا غ ع

ى سنة  2016لسنة  ي دورته الاستثنائّية  1997إ ى مداولة املجلس البلدي  حيث تّم تحديدها بناء ع
ى مقتضيات كّل من ٔالامر عدد  1997أفريل  12املنعقدة بتاريخ  ي  1997لسنة  431استنادا إ  3املؤّرخ 

ر املرّبع واملتعلق 1997مارس  ي للم املب لكّل صنف  بضبط الحّد ٔالادنى والحّد ٔالاق للثمن املرج
ي  1997لسنة  432من أصناف العّقارات املبنّية ؤالامر عدد  بضبط واملتعلق  1997ارس م 3املؤّرخ 

ر املبنّية ر املرّبع بالّنسبة لألرا غ ن الاعتبار مقتضيات ٔالامرين عدد ولم تأخذ . املعلوم بامل البلدّية بع
ي  1186وعدد  1185 ن  ن بإلغاء وتعويض ٔالامرين الّصادرين سنة  2007ماي  14املؤّرخ واملتعّلق
  . املذكورين 1997

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

ر ذات ٔالاهمّية خالل سنة    .2016العرضّية غ

ى العقارات ؤالانشطة .3  استخالص املعاليم ع

ى ٔالارا بلغ عدد  ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع ى املطالب ٕالاعالمات املوّجهة إ
ر املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بغّنوش إصدارها خالل سنة  ي  2016غ ى الّتوا  116إعالما و 533ع

ولم تتعّد محاوالت  .لمن الفصول املثّقلة بجداول الّتحصي% 23,7و% 10,5إعالما أي ما نسبته تباعا 
رّية  ى املرحلة الج ن املذكورين املرحلة الّرضائّية ولم تتخّطاها إ استخالص املبالغ املثّقلة بعنوان املعلوم
حيث لم يتّم توجيه أي مستخرج من جداول الّتحصيل مع إنذار بالّدفع،كما لم يتّم القيام بأّي عقل 

ي الغرض راضات إدارّية    .تنفيذّية أو اع

ر املبنّية  بغّنوش وتتّم عملّيات الاستخالص بالقباضة املالّية ى ٔالارا غ فيما يتعّلق باملعلوم ع
ى و  ي ظّل عدم توّفر أّي تطبيقة إعالمّية معّدة للغرض املعلوم ع العقارات املبنّية بصفة يدوّية صرفة 

ى سنة ال كانت مستّغلة إ" جباية"وذلك بسبب تعّرض قاعدة بيانات منظومة  للّتلف  2010ى مو
ّي أثناء الحريق الّذي شّب بمقرّ  ي خضّم أحداث الّثورة الك    .القباضة 

ا بطاقات متابعة  املذكور كما ترّتب عن الحريق  تلف جميع الوثائق املحاسبّية بما ف
ى العّقار  ر املبنّية واملعلوم ع ى ٔالارا غ وقد . ات املبنّيةاستخالص املعاليم املثّقلة بعنوان املعلوم ع

أو سقوطه  الفصول املثقلة مدى تواصل حّق تتّبع استخالصي  التثبتحالت هذه الوضعّية دون 
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  .بالّتقادم

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

ي  ى الّتوا  9,7و% 7,6د مّما جعل نسبة الاستخالص ال تتعّدى تباعا .أ 414,365د و.أ 28,339املبنّية ع
ى سنة % 90,8و% 92,5وترجع نسب  %. ن املذكورين إ من بقايا الاستخالص املثّقلة بالنسبة للمعلوم

  . وما قبلها 2015

ى املؤّسسات الّصناعّية والّتجارّية واملهنّية ولئن لم يخضع  ن  أليجدول مراقبة املعلوم ع تحي
رة  فإّن مداخيل البلدّية بعنوان املعلوم املذكور قد حيث  2016- 2012شهدت تطّورا ملحوظا خالل الف

ى .أ 159,130مّرت من  ى تاريخ  د.م 1,012 املداخيل هذه كما بلغت جملة. د.أ 682,960د إ أكتوبر  31إ
2017 . 

  معلوم ٕالاشهار .4

ى عون  ن باملعلوم القيام ب واحد يتوّ املهاّم املتعّلقة بإجراء املعاينات الهادفة لتحديد املطالب
ن جدول  وبتصفية املعلوم املستوجب دفعه وبإعداد سند الاستخالص وهو ما راقبة املوبإعداد وتحي

ن مهاّم متنافرة   . يشّكل جمعا ب

ي شأن و  لسنة " مراقبة ٕالاشهار"فصال مضّمنا بجدول  129فصال من جملة  42لم يتوّفر 
ى مساحة العالمة الّتجارّية أو %  32,56أي ما نسبته  2016 الالفتة املعنّية بدفع املعلوم،  تنصيص ع

 أّن يمّس من شفافّية ومصداقّية جدول املراقبة املذكور ومن صّحة وموضوعّية هشأنوهو ما من 
ي هذا ٕالاخالل مستقبال. تصفية قيمة املعلوم ى تال ى البلدّية إ املبالغ الواجب  ارتفعتو  .وُتد

ى بعنوان ٕالاشهار  استخالصها ّى سنة  4.320 إ ي مو ا سوى و  2016د  د أي  2.553,500لم ُيستخلص م
  %.  59,11بنسبة 

ى مراجعة جدول مراقبة ٕالاش هار ليشمل جميع املحالّت وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية إ
ن نسبة الاستخالص بما يضمن تطوير مواردها الذاتّيةو املطالبة باملعلوم  ى تحس  .إ

 مداخيل استلزام ٔالاسواق وٕالاشغال الوق للّطريق العام  .5

د سنة .أ 27,5 6بلغت املداخيل املتأتية من استلزام ٔالاسواق ٔالاسبوعّية واليومّية والّظرفّية
ي هذا . 2015عّما تّم تحقيقه خالل سنة % 83,33أي بنسبة ارتفاع ناهزت  2016 وتجدر ٕالاشارة 

ى أّنه قد تّم استلزام ٔالاسواق املذكورة بالنسبة لسنة  رم بتاريخ  2017الّسياق إ بمقت عقد لزمة م
ر  22 رم بعنوان سنة عن % 75,76د أي بارتفاع ناهزت نسبته .أ 58بقيمة  2016نوفم قيمة العقد امل

                                                            
رم بتاريخ  6 ر  10عقد لزمة م   .د.أ 33بقيمة  2015نوفم
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2016 .  

ا  10.508,890 استلزام ٔالاسواقبعنوان  الّراجعة لفائدة البلدّية وبلغت بقايا الاستخالص د م
ى سنةد  5.008,890 ى سنة  5.500و 2009 تعود إ ورغم مبادرة القابض بإصدار عديد . 2016د ترجع إ

ي شأن املستلزم ّ  يناملتلّدد نٕالاعالمات  ى تاريخ  ين املتخّلد بذممهمبتسوية الّد  لم يقوموا مفإ  14إ
ر  ي شهر جانفي  5.500وأفادت البلدّية بأّنه تّم خالص الّدين املقّدر بمبلغ  .2017نوفم   .2017د 

ي خصوص و  فصال مضّمنا بـجدول مراقبة ٕالاشغال الوق  92فصال من جملة  20لم يتوّفر 
ى املساحة املستغّلة وهو ما يمّس من %  21,74أي ما نسبته  2016للّطريق العام لسنة  التنصيص ع
املستوجب  جملة املقابيضوبلغت . جدول ومن صّحة تصفية قيمة املعلومهذا الشفافّية ومصداقّية 

% 16,84لم تتجاوز نسبة استخالصها  إاّل أّن د  6.012,500 هذا املعلومبعنوان  صيلهاتح
  ). د1.012,500(

ن جدول املراقبة  ى عون واحد املهاّم املّتصلة بإجراء املعاينات الهادفة إلعداد وتحي وُتعهد إ
ن مهاّم املذكور وبتصفية املعلوم املستوجب دفعه وبإعداد سند الاستخالص وهو ما يشّكل  جمعا ب

 . متنافرة

  مداخيل ٔالامالك .6

ي شأن  محاّل مسّوغا بمقت عقود كراء أي تقرير اختبار محّن صادر عن ٕالادارة  35لم يتوّفر 
العاّمة لالختبارات الّتابعة لوزارة أمالك الّدولة والّشؤون العّقارّية حيث يعود آخر تقرير اختبار حول 

ى تاريخ إعادة تقدير القيمة الكرائّية  ّي الّتجاري بغّنوش إ ماي  22لشقق ومحاّلت تجارّية كائنة بال
2007 .  

ر   مع ٔالاثمان تتماوال  مفرطة الانخفاضمعينات الكراء الّسنوّية لبعض املحاّلت وتعت
ن  ا الّسنوّية ب   .د 480د و 240املتداولة حيث تراوحت قيم

ّى سنة .أ 37,364لفائدة البلدّية بعنوان مداخيل أمالكها بلغت  وتراكمت متخّلدات ي مو د 
ا  2016 د .أ 8,406د بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة لنشاط تجاري و.أ 28,958م

من بقايا الاستخالص % 40,78وترجع . بعنوان بقايا استخالص معاليم كراء عقارات معّدة لنشاط م
ى سنة  املسّجلة ّى السنة املذكورة إ ى سنة % 3,64و 2010ي مو ا إ  مبالغ بقّيةفيما ترجع  2015م

ى سنة  بقايا الاستخالص أحكام قضائّية  6عن تنفيذ  2015وعجزت البلدّية منذ شهر جوان  .2016إ
ا     .ياإلخالء لعدم دفع معاليم الكراءصادرة لفائد

ي شأن  ي وال تتوّفر  املحاّلت املسّوغة رسوم عّقارّية كما لم تتقّدم البلدّية بمطالب للّتسجيل 
ي شأن عّقار مب وحيد كان مستغاّل من قبل حزب . خصوصها ي الّتسجيل سوى  ولم تتوّفر مطالب 

  . بيضاء أرا 3حدائق عمومّية وعدد  3التجّمع الدستوري الديمقراطي املنحّل و 
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راتيب العمرانية العام عند إقامة حضائر البناء مداخيل إشغال الّطريق .7 ّ  واملخالفات لل

أي مداخيل  تحقيقفإّنه لم يتّم  2016رخصة بناء خالل سنة  54رغم إسناد البلدّية   
   .العام عند إقامة حضائر البناءبعنوان معلوم إشغال الطريق 

راتيبولوحظ وجود بقايا لالستخالص بعنوان  ّ بقيمة العمرانّية  مداخيل املخالفات لل
ا  19.015,500 ى . 2016فيما ترجع بقّية املتخّلدات لسنة  2009تعود لسنة د  3.673,500د م وُتد

ى استخالص هذه املتخّلدات   .البلدّية وقباضة املالّية إ

III- ى النفقات  الّرقابة ع

ى الّنفقات  شملت ا ٔالاول والثاني الّرقابة ع ى إ تحليلهابعنوان   .نجازهاوالّرقابة ع

 تحليل النفقات  - أ

 3,307لتبلغ  2015مقارنة بسنة  %26بنسبة  2016تطّورت نفقات البلدّية املنجزة خالل سنة 
اد، .م وبلغت العملّيات املنجزة . نفقات العنوان الثانيد .م 1,621نفقات العنوان ٔالاّول و د.م1,686 م

ان    .د.م 1,580خارج امل

انية  الك الاعتمادات  %100مقارنة بالتقديرات وبلغت نسبة تحقيق امل ولكن بقيت نسب اس
الك سوى   من %41و من اعتمادات العنوان ٔالاول  %89ضعيفة حيث لم تتمكن البلدية من اس

  .لعنوان الثانيااعتمادات 

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ر أهم نفقات العنوان ٔالاول حيث مثلت نسبة  ر نفقات التأج من املوارد الذاتية  %37تعت
  .همن حجم نفقات %49,75من حجم موارد العنوان ٔالاول و %23,6و

ر املتعلقة بوسائل املصالح  . من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %23كما مّثلت نفقات التسي
الك الطاقة  ر نفقات اس ر ) كهرباء ووقود(وتعت ى جانب مصاريف  %50 بنسبةمن أهّم نفقات التسي إ

ات . %10 بنسبةيانة وسائل النقل واملعدات الخصوصية تعهد وص أما نفقات استغالل وصيانة التجه
ر %12من جملة نفقات العنوان ٔالاول و %2,8العمومية فمثلت  ولم تتجاوز . من جملة نفقات التسي

  .من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %2,77نفقات التدخل العمومي 

ّى سنة وشهدت الديون املتخّلدة بذمة البل ي مو ارتفاعا مقارنة  2016دية بعنوان التصرف 
ي  ىبالديون املسجلة  ّ ا ديونا لفائدة  % 99,9د تمثل .أ 916,650لتبلغ % 2,6بنسبة  2015سنة  مو م
ديون  مجموعد من .أ 65,9بسداد ديون بقيمة  2016قامت البلدية خالل سنة و . مؤسسات عمومية

ىد .أ 893,3 بقيمة   . %7,4أي بنسبة  2015سنة  تعود إ

د متخّلدة .أ 865,880بقيمة  2016من حجم الديون بعنوان سنة  %94,46وجدير بالذكر أن 
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ى  ا تراكم ديون بعنوان أصل الدين تعود إ لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية سب
ى السنة املالية  2011السنة املالية  ا تعود إ وقامت البلدية بتاريخ . 2014وفوائض قروض متحّصل عل

ى تسع سنوات ابتداء من سنة البإبرام اتفاقية جدولة مع  2017مارس  09  2017صندوق القروض ع
  . وقامت بخالص مستحقات الصندوق بعنوان السنة املذكورة أصال وفائدة

ى الّتداين لدى البلدية ضعيفا نتيجة ارتفاع نسبة الّتداين ر مؤشر القدرة ع حيث يمثل  ويعت
ر  7من حجم موارد العنوان ٔالاول  %47حجم ديون التصرف والاستثمار  ا من هامش كب وهو ما ال يمك

من  %53من مقابيض العنوان ٔالاول و %46فمن جهة مثلت كتلة ٔالاجور وفوائد الدين . ي التصرف
من جهة  %31,7) اري املجهود الاستثم( 8لم تتجاوز نسبة الادخار الخام كما، 2016نفقاته خالل سنة 

  . أخرى 

ى الاستثمارول وهو ما يفسر ضعف ٕالاستثمار  %12,6 9م تتجاوز نسبة املّدخرات املوجهة إ
   .البلدي املمّول من موارد العنوان ٔالاّول 

لكة  ر املس ر املصالحبنفقات  الخاّصةوبلغت نسبة الاعتمادات غ العملة  وبنفقات إكساء تسي
ي  ى الّتوا ا من الاعتمادات . %41و %19وأعوان الاستقبال ع ى إحكام تقدير حاجيا ى البلدية إ وُتد

ى تحويل الاعتمادات من الفقرات ال  ى الفقرات ال  تتضّمنوإ نجاعة ل انقصا ضمان تشهدفواضل إ
  .التصرف

 نفقات العنوان الثاني   - ب

د وبنسبة .أ 645,428بقيمة  ستثمارات املباشرة للبلديةتتكّون نفقات العنوان الّثاني من الا 
ومن املصاريف % 3,53د وبنسبة .أ 57,213بقيمة  النفقات املتعلقة بتسديد أصل الدينمن و  39,81%

ولم يقع إنجاز أي نفقة بعنوان %. 56,66د وبنسبة .أ 918,607املأذونة بعنوان الفوائض بقيمة 
  .2016املحالة خالل سنة  النفقات املسددة من الاعتمادات

ا حيث بلغ حجم موارد البلدّية ال تتمتعو   ى تمويل استثمارا من  %84,3الذاتية  هابقدرة ع
رمجة  ا امل الاستثمارات  من حجم %7,82) أصال وفائدة(يتجاوز حجم القروض  كما لمجملة استثمارا

راض بقيت الاعتمادات ونتيجة لضعف مواردها الذاتية وضعف الاستثمارات امل. املنجزة مولة من الاق
  . املخصصة لالستثمار متواضعة

الك  وبالرغم من ٕالامكانيات املتواضعة لالستثمار فإن البلدية لم تقم باملجهود الاّلزم الس
الك  ي هذا الخصوص حيث لم تتجاوز نسبة اس عتمادات بالنسبة للعنوان الا الاعتمادات املتاحة لها 

                                                            
ي حدود  7   .% 17,5املعدل الوط 
  .العنوان ٔالاول يض مقاب/ الادخار الخام 8
ي  9   .العنوان ٔالاول مقابيض / الادخار الصا
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الك  %43الثاني  . د.م 1,563من الاعتمادات املخصصة لالستثمارات والبالغة  %59نتيجة عدم اس
الك الاعتمادات املتعلقة بنفقات  ى التصرف ورفع نسبة اس ا ع ى تدعيم قدر ى البلدية إ وُتد

ى تصرفها   .التنمية إلضفاء مزيد من الّنجاعة ع

ى إنجاز النفقات -ب  الّرقابة ع
ى جملة من أفضت عملية الرقاب ى الوقوف ع ى حسابات وبعض جوانب تصرف البلدية إ ة ع

ن ٔالاّول والثاني   .املالحظات تعّلقت بنفقات العنوان

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ى الرقملم  ى  يتّم أحيانا التنصيص ع ا فاتورةاملنجم للسيارة املعنّية ع  الصيانة املتعّلقة 
را ا بالفصل مما يحول دون الّتثبت من مدى اح من مجلة  41م قاعدة العمل املنجز املنصوص عل

ى حدة املحاسبة العمومية  .ودون التمّكن من متابعة حجم نفقات الصيانة الخاّصة بكّل وسيلة نقل ع
ى غرار  د.أ 18,838فاتورات بقيمة جملية بلغت  5وسجل هذا ٕالاخالل بشأن ما ال يقل عن  وذلك ع

ر  16بتاريخ  57الفاتورة عدد    .د 3.280,022 بمبلغ 2016نوفم

بكلفة ملحوظا  ارتفاعا 75A100شهدت مصاريف تعّهد وصيانة الّشاحنة ذات الرقم املنجم و
البلدّية  وأفادت .من جملة الاعتمادات السنوية لصيانة وسائل النقل% 34د وهو ما يمثل .أ 12تجاوزت 

  .سنة وتّم إخضاعها لصيانة شاملة 23بأّن الّشاحنة املذكورة قد تّم اقتناؤها منذ 

ى القيمة املضافة املنصوص  ي نسبة الخصم من املورد بعنوان ٔالاداء ع ورغم الّتخفيض 
ى من الفصل  ا بالفقرة ٔالاو ى القيمة املضافة من  19عل ى % 50مكّرر من مجّلة ٔالاداء ع إ

ما ال  ي امللغاة نسبةاللبلدّية تطبيق ، واصلت ا2016من قانون املالّية لسنة  34الفصل بمقت 25%
ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد  حاالت 6يقل عن    .د 3.497,933وبقيمة  2016مارس  28بتاريخ  02ع

ن و  ن آخر أج ةالفاصل املّدةطول تب انعقاد لجنة فتح عروض  ل لقبول العروض وتاريخب
ا البلدية وفرزها وتقييمهاامل ي الاستشارات ال تجر ن  ن  شارك ي ما ال  يوما 19أّيام و 5حيث تراوح ب

ى نجاعة الطلب العمومي حاالت 8يقل عن  ى فتح  .وهو ما يؤثر ع ى الحرص ع ى البلدية إ وُتد
ي لتاريخ انقضاء أجل تقديم العروض ي اليوم املوا   .العروض 

ي الوقود  ي وفيما يتعّلق بالّتصّرف  الك الفع  ما جملته 2016خالل سنة  وقودللبلغ الاس
را بقيمة  34340 ّى نفس السنة  ،د.أ 41,950ل ي مو لكة  ر املس را  35640فيما بلغت الكميات غ ل
من كمية الوقود  %103من نفقات الوقود ال تم عقدها و %76,4د أي ما نسبته .أ 42,82بقيمة 

لكة     .فعلّيااملس

را من الوقود  1320كما لوحظ تسليم  كما تم  .اأو بيانا هادون تحديد رقم" لدراجة نارية"ل
را  700إسناد  را 1120ودون تحديد أرقامها املنجمية، " لسيارة"ل  لسيارة تحمل الرقم املنجم ل
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ر مضمنة بقائمة وسائل النقل التابعة  02218280    .للبلديةغ

ر بل تقوم البلدية بإصدار أذون  ا بدف كما لم تقع متابعة أذون املأموريات من خالل تضمي
ولئن  .لجميع وسائل النقل واملعدات ٕالادارية 2016مأمورية مستمرة املفعول شهريا وذلك طوال سنة 

ى أذون املأموريات املستمرة املفعول بصفة شهرية يمّكن من تفا ر العمل كان الّلجوء إ دي تعطيل س
ة من الزمن أو ال  رة وج ي ف بالنسبة لبعض املصالح ال يستوجب عملها تنقالت عديدة متتالية 
ى جميع املعدات ووسائل النقل  يكتس عملها طابعا استعجاليا، فإّنه ال يمكن تعميم هذا ٕالاجراء ع

ا  ي تنقال ى غرار سيارات املصلحة وال يجب أن تعتمد  ى إذن مأمورية كلما دعت الحاجة لذلك ع ع
حول إعادة تنظيم تسجيل السّيارات  1993مارس  30بتاريخ  15عمال بمنشور الوزير ٔالاول عدد 

والعربات الّتابعة للّدولة والجماعات املحلّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة ٕالادارّية واملنشآت 
  . العمومّية وإحكام مراقبة استعمالها

ي أسطول السيارات كم ن غياب نظام رقابة داخلّية لدى املصالح املكلفة بالتصرف  ا تب
الكها للوقود  واملحروقات يمّكن من متابعة السيارات املخصصة للمصلحة خاصة فيما يتعلق باس
دف تشخيص وتفادي أسباب  ا بأذون املأمورّيات وذلك  مقارنة باملسافات املقطوعة املنصوص عل

ي ٕالاّبان وفقا ملقتضيات منشور الوزير ٔالاول عدد الاس حول  2005جانفي  19بتاريخ  6الك املشط 
ي السيارات ٕالادارية ونفقات املحروقات   .مزيد إحكام التصرف 

 نفقات العنوان الثاني .2
 مالحظات عاّمة تتعّلق بالّصفقات -

ن تاريخبعض الّصفقات  شهدت را ملحوظا ب ا تأخ انطالق أشغالها  وتاريخ املصادقة عل
ن املنصوص عليه باإلذن ٕالاداري النطالق ٔالاشغال  بالنسبة لخمس  يوما 188يوما و 66تراوح ب

رمة من قبل البلدية الّطرقات ببلدّية غنوش  ، مثال ذلك صفقة أشغال تعبيد وترصيفصفقات م
ا بتاريخ  أي بعد  2016جانفي  05إاّل أّن أشغالها لم تنطلق إاّل بتاريخ  2015جويلية  13املصادق عل

ر مرّده قيام البلدّية بعد مصادقة رئيس الّنيابة الخصوصّية  .يوما 177 وأفادت البلدّية بأّن هذا الّتأخ
ى الّصفقة بإعداد ملف طلب املوافقة ال يل ع ى صندوق القروض ثّم انتظار ت ائية وإحالته إ

ا من طرف مراقب املصاريف العمومية   .ٕالاعتمادات واملصادقة عل

ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76نّص عليه الفصل يخالفا ملا و  2014مارس  13املؤّرخ 
ي الّضمان واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية  ر شهادة  ائي خالل من وجوب توف ّ يوما من  20ال

ر رام هذه ٓالاجال وهو ما ترّتب عنه تأخ ن  تاريخ تبليغ الّصفقة، لوحظ عدم اح  234يوما و 85تراوح ب
ى غرار صفقة أشغال تجميل املدينة ببلدّية الغنوش بالنسبة ألربعة صفقات يوما ال تّم تبليغها  ع

ا إاّل بتاريخ  2014ماي  27بتاريخ  ائي الخاص   80بعد أي  2014أوت  15ولم يتّم تقديم الّضمان ال
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 .يوما

  مالحظات خصوصّية لبعض الّصفقات والاستشارات -

ى مستوى شروط املشاركة وضمانات حسن  تضّمنت كراسات شروط الاستشارات نقائصا ع
ستشارة املتعلقة بمشروع تعبيد وترصيف الطرقات لدية قامت باإلعالن عن ٕالا من ذلك أّن الب. ٕالانجاز
ّن2016ماي  02بتاريخ  ى  ، إاّل أّنه تب ى كّراس الشروط ٕالادارية الخاصة عدم تنصيصها ع بالرجوع إ

ا بتحديد الوثائق املكونة للعرض وال لم تتضمن كذلك ما  الفصل املتعلق بشروط املشاركة واكتفا
ي إنجاز  ى مؤ  ،ٔالاشغاليفيد التأهيل أو الاختصاص  ن وهو ما ال يمكن من الوقوف ع هالت العارض

م املهنية  .وضمانا

ي ٔالاقل ثمنا  ي الوق حيث قام املشارك صاحب العرض املا راط الّضمان املا كما لم يقع اش
ر  22د بإعالم البلدية بتاريخ  50.492,200بقيمة  ي إنجاز ٔالاشغال وهو ما  2016سبتم بعدم رغبته 

ي ترتيب العروض  ي الثاني  ى العرض املا بقيمة جعل لجنة الشراءات تقوم بإسناد الاستشارة إ
ي تمكينه من ٕالاذن ٕالاداري ببدء  2016أكتوبر  03د بتاريخ  59.070,800 ّررة ذلك بتأخر ٕالادارة  م

راط  ٔالاشغال ي غياب اش ام ليس له أي أهمية  ن أن هذا الال ي ح ام بالعرض  وانقضاء مدة الال
ي وق لضمان جدية املشاركة   .ضمان ما

ى صاحبه عن إنجاز (ٔالافضل وقامت لجنة الفرز باختيار العرض  ّ العرض ٔالاّول الذي تخ
ن تقديرات ) الاستشارة رت أن الفارق السل ب ى تقرير حول مقبولّية ٔالاثمان حيث اعت دون الاستناد إ

ي ٔالاقل ثمنا بنسبة  ن هذا العرض  %27,7ٕالادارة والعرض املا ن أّن الفارق السل ب ي ح ر مقبوال  يعت
ى ومعدل العروض املش   .%41اركة يصل إ

ن من  كما شاب إعداد وتنفيذ وختم بعض الصفقات العمومية بعض ٕالاخالالت، حيث تب
ا اللجنة الجهوية للصفقات  خالل دراسة صفقة تعبيد الطرقات باملنطقة البلدية ال وافقت عل

ي انطالق ٔالاشغال حيث  361.637,200بمبلغ  2016أوت  17بوالية قابس بتاريخ  ر  ر كب د تسجيل تأخ
ي ٕالانجاز إال بتاريخ  ر  28لم يتم إصدار ٕالاذن ٕالاداري للبدء  ى  104أي بعد مرور  2016نوفم يوما ع

ر مرّده قيام البلدّية بعد مصادقة رئيس الّنيابة  .تاريخ املصادقة وأفادت البلدّية بأّن هذا الّتأخ
ى الّصفقة بإ ى صندوق القروض ثّم انتظار الخصوصّية ع ائية وإحالته إ عداد ملف طلب املوافقة ال

ا من طرف مراقب املصاريف العمومية يل ٕالاعتمادات واملصادقة عل   .ت

من  85وعرفت هذه الصفقة إخالال بمبدأ التحديد الدقيق للحاجيات حيث وخالفا للفصل 
ي الكميات  قامت البلدية بعرض العمومية ٔالامر املنظم للصفقات ى سبيل التسوية للزيادة  ملحق ع

رمجة بالصفقة بنسبة  ائي للصفقة  %50,6امل د نتيجة مطالب  544.687,906ليصبح املبلغ ال
ي الغرض دون أن يتضّمن ملّف الصفقة ما يفيد توفر بقية الاعتمادات الالزمة  ا  ن الواردة عل املواطن
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ن  .لإلنجاز ي هذه الصفقة تب رمجة مع الكميات املنجزة فعليا  ى جدول مقارنة الكميات امل وبالرجوع إ
ن بالتعبيد أّن  ن متعلق  couche d’imprégnation + revêtement en(الزيادة لم تشمل سوى فصل

béton bitumineux (ن ج ي ح رها  رصيف والدهن وغ ي كمية الاشغال املتعلقة بال ر  ي دون تغي اء 
رية أّن  ولم يتوّفر بملّف الّصفقة ما يفيد تعّهد  .ذلك كان نتيجة ملواصلة تعبيد الشارع املذكرة الّتفس

من ٔالامر عدد  183هيئة املتابعة واملراجعة بدراسة امللحق املذكور وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 
ي  2014لسنة  1039    .ت العمومّيةواملتعّلق بتنظيم الّصفقا 2014مارس  13املؤّرخ 

يئة املستودع البلدي بغنوشو  ائي لصفقة  ن من خالل دراسة ملف الختم ال املصادق  تب
ى إسناد الصفقة  2017جانفي  26عليه بتاريخ  وجود عديد ٕالاخالالت، حيث وبالّرغم من املصادقة ع

د فإّنه لم يتم إصدار ٕالاذن ٕالاداري لبدء ٔالاشغال إاّل بتاريخ  92.943,880بمبلغ  2014أوت  05بتاريخ 
ى تاريخ املصادقة 170أي بعد مرور  2015جانفي  21 ونتيجة لضعف الدراسات ٔالاولية عرفت . يوما ع

ي كميات  ي فصول الحفر والخرسانة  ٔالاشغالالصفقة زيادة  رمجة  عدم إنجاز الدراسات  جّراءامل
ى  الجيوتقنية للمشروع ائي لألشغال إ كما لم تتعرض الدراسات . د 104.606,646ليصل املبلغ ال

  . املنجزة للحالة السيئة للجدران املحاذية للمدخل الرئيس للمستودع مما استوجب هدمها

ا ملدة  يوما نتيجة لوجود عديد املعّدات التابعة للبلدية  22كما توقفت ٔالاشغال منذ بداي
ي ٕالاّبانبحوزة املشروع لم تق را قدره . م البلدية بإبعادها  ائي لألشغال تأخ وشهدت عملية الاستالم ال

  .يوما 109

ائي لصفقة تعبيد وترصيف طرقات ببلدية غنوش  واّتضح من خالل دراسة ملف الختم ال
ر  2016جوان  22الذي وافقت عليه اللجنة الجهوية للصفقات بوالية قابس بتاريخ  ر كب تسجيل تأخ

ى إسناد الصفقة بتاريخ  ر  23ي انطالق ٔالاشغال حيث وبالّرغم من املصادقة ع بمبلغ  2013ديسم
أي بعد  2014مارس  26نه لم يتم إصدار ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال إال بتاريخ إد ف 367.511,000

ى تاريخ املصادقة 94مرور  يوما املحددة إلنجاز  180يوما من جملة  117كما توقفت ٔالاشغال  .يوما ع
ر  20كامل الصفقة بإذن من املدير الجهوي للتجه بقابس بداية من تاريخ   4وذلك لوجود  2014سبتم

ى و  أعمدة كهربائية بحوزة املشروع حسن  اضماني خصوصها أخذ الاحتياطات الالزمة  البلديةكان ع
ر ٔالاشغال   . س

شهدت هذه  املذكور أعاله 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103وخالفا ملقتضيات الفصل 
ي أجل  ي إصدار ٔالامر بخالص املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة  را  يوما من تاريخ  30الصفقة تأخ

ي أجل  ي خالص صاحب الصفقة  را  ى الحساب، وتأخ يوما من تاريخ صدور  15معاينة القسط ع
ي رزه الجدول التا  :ٔالامر بالصرف وذلك كما ي
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بحساب ) 2(- )3(
 اليوم

بحساب ) 1(- )2(
  اليوم

 )3(تاريخ الدفع 
تاريخ ٔالامر بالصرف 

)2(  
تاريخ معاينة القسط 

ى الحساب    )1(ع
  البيان

31 64 10/11/2014 10/10/2014 07/08/2014  1كشف الحساب عدد 
 2كشف الحساب عدد 31/10/2014 30/01/2015 27/04/2015 91  87
 3كشف الحساب عدد  30/12/2014 22/04/2015 28/04/2015 113  6

 
IV - خالصة الرقابة  

ى التحاليل املالّية  ي حدود ما ُسّلطت عليه من  الّرقابة املبّينة أعاله أعمال ونتائجاستنادا إ و
، يمكن وباستثناء بقايا الاستخالصات 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

ي للسنة املعنيةالتأكيد بدرجة معقولة أن  ا  ال تشوبه الحساب املا أن تمّس أخطاء جوهرية من شأ
  .بمصداقية البيانات املضمنة به
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  بلدّيةالإجابة 

  التدابير التي سيتم اتخاذها  التدابير التي تم اتخاذها  اإلخالل
العنوان االول خيفي نقصا يف تقدير احلجم

احلقيقي للموارد اليت بإمكان البلدية العمل 
على إستخالصها من اجل دعم استقالليتها 

تطوير براجمها وحتصيل بقايا اإلستخالصات و 
إدراج هذه األخرية ضمن املؤشرات و املثقلة 

  املعايري املعتمدة لضبط تقديرات امليزانية و 

 
  
  

 ---  

سيتم مستقبال إدراج الديون 
اليت مل يقع خالصها و املثقلة 

خالل ضبط تقديرات امليزانية 
حسب مؤشرات معينة يقع العمل 

إستخالصها خالل و على تطبيقها 
  السنة املالية 

تعترب وترية حتيني جدويل حتصيل املعلوم على
املعلوم على االراضي غري و العقارات املبنية 

املبنية ضعيفة حيث مل يتم حتيني جدوال 
مل و . 2006العشري  التحصيل منذ االحصاء

إجراء أي حتيني  2016يتم خالل سنة 
جلدويل حتصيل املعلوم على االراضي غري املبنية 

  .املعلوم على العقارات املبنية و 

مت ختصيص يوم يف األسبوع للقيام بعملية 
الغري و ملراقبة الدورية للعقارات املبنية او اإلحصاء 

  مبنية 

  
 ---  

تاخري يف عمليات التثقيل على العقارات املبنية
  الغري مبنية و 

ان التاخري احلاصل يف عمليات التثقيل لسنة 
على جداول التحيل ناتج على بعض  2016

  GRBاالشكاليات املوجودة مبنظومة 

  
سيتم تاليف هذا االخالل خالل 

   2018سنة 
حول توظيف منظومة التصرف يف موارد

  امليزانية يف عمليات االستخالص 
حتيني املنظومة 2017مت خالل شهر ديسمرب

مل يقع جتربتها فيما و باملركز الوطين لالعالمية 
يتعلق باستخراج الكشوفات العامة أو املفصلة 

  يف الفصول املثقلة 

سيتم التعرف على هذه اجلزئيات 
يف أول استعمال خالل سنة 

2018   

لسنة  396مت حتيينا المثان عمال باألمر عدد  حتيني االمثان املرجعية لالراضي الغري مبنية
  .  2017مارس  28املؤرخ يف  2017

 ---  

االحصاء التكميلي املتعلق جبداول مراقبة
ناعية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الص

  أو التجارية 

 
 ---  

سيتم تاليف هذا االخالل بداية 
   2018من سنة 

حول توزيع االعالمات املتعلقة باملعلوم على
  .العقارات

 
 ---  

سيتم تاليف هذا االخالل بداية 
من أول السنة و سيتم توزيع مجيع 

االعالمات بالتنسيق مع السيد 
  .قابض املالية 

سيتم التدخل يف هذا الشأن و يتم حاليا استخالص املعاليم يدويا لعدم توفر  املالية يدوياحول استخالص املعليم بالقباضة
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وكذالك  GRBالوصوالت املتعلقة مبنظومة
فقدان الربط بني املنظومة و وكالة املقابيض 

  بالقباضة 

توفري النقائص املطلوبة بالقباضة 
حسب توفر  2018خالل سنة 

  .االعتماد 
متابعة االستخالصات املتعلقةفقدان بطاقات 

  بالعقارات املبنية و الغري مبنية 
مت اقتناء البطاقات املذكورة و مت ايداعها لدى 
القباضة املالية إال أن عدم توفر املوارد البشرية 

 بالقباضة حال دون القيام باالجراءات املذكورة 

سيتم التنسيق مع السيد قابض 
  املالية لتاليف هذا االشكال 

 
  معلوم اإلشهار  

 
  
  
  

 ---  
  

ـــــــــــــــــة إيل تعزيـــــــــــــــــز  تســـــــــــــــــعي البلدي
العنصـــــــــر البشـــــــــري أمـــــــــا بالنســـــــــبة 
جلـــــــــدول التحصـــــــــيل يقـــــــــع حتينـــــــــه 
ســـــــــنويا وكـــــــــذلك ســـــــــيتم الحقـــــــــا 
ـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــاحة  التنصـــــــــــــــــيص عل
العالمـــــــــــــة التجاريـــــــــــــة أو الالفتـــــــــــــة 
املعنيــــــــــة بــــــــــدفع املعلــــــــــوم جبــــــــــدول 

 وتوجيــــــــــــــــه إعالمــــــــــــــــات.املراقبــــــــــــــــة
ــــــــاملعلوم مــــــــن  ــــــــة للمطــــــــالبني ب رمسي
أجـــــــــــل حـــــــــــثهم علـــــــــــى أداء مــــــــــــا 

  ختلد بذمتهم
مداخيل استلزام األسواق و االشغال الوقيت
للطريق العام بقايا االستخالصات الراجعة 

املثقل  5.008.890للبلدية و املتعلقة مببلغ 
   2009حبسابات القابض منذ جانفي 

مت إرسال عديد اإلعالمات يف الغرض اىل 
  مكرم قرفالة : تلزم السيد املس

سيتم التنسيق مع السيد القابض 
الختاذ اإلجراءات القانونية يف 

  املعين باألمر 
  

د مثقلة5.500وجود بقايا استخالص بقيمة 
   2016حبسابات القابض بعنوان سنة 

د يف شهر  5.500مت خالص املبلغ املقدر بـ
  . 2017جانفي 

  
 ---  

لفائدة البلدية بعنوان مداخيل تراكم متخلدات
  األمالك 

 
 ---  

سيتم التنسيق مع السيد القابض 
واختاذ اإلجراءات القانونية يف 

  استخالص الديون املذكورة 
مت اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية يف الغرض و   حول تنفيذ أحكام قضائية 

مت البت فيها من طرف القضاء إال أن اجمللس 
  يف التنفيذ البلدي طلب التمهل 

  
 ---  

حول القيام بعملية التسجيل للمحالت و
  العقارات 

يتم تسجيل العقارات و احملالت تدرجيا حسب 
  االعتمادات املتوفرة 

 ---  
  

عدم التنصيص على الرقم املنجمي للسيارة
  على قائمة اخلالص 

سيتم تفادي هذا االخالل و  
  العمل مبالحظتكم 
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صيانة الشاحنة ذاتارتفاع مصاريف تعهد و 
  الرقم املنجمي

A100 75  

 1993يف سنة A100 75مت إقتناء الشاحنة
سنة أصبحت حالتها سيئة  23وبالتايل وبعد مرور 

جّدا ونظرا حلاجة البلدية هلذه الشاحنة ّمتت 
طولة + فرامل + حمرك (صيانتها صيانة شاملة 

 .ممّا تطلب مثل هذه النفقة....) 

  
 ---  

خطأ يف تطبيق نسبة األداء على القيمة
  املضافة 

يف إجراءات  %50واصلت البلدية تطبيق نسبة
اخلصم إىل حني احلصول على نسخة من الفصل 

املتعلق  2016من قانون املالية لسنة  34
 %25بالتخفيض يف نسبة اخلصم من املورد إىل 

وقد مت تدارك األمر يف بقية األوامر بالصرف بقية 
  .السنة

  
 ---  

يعود التأخري يف إنعقاد جلنة فتح العروض إىل عدم  تأخري يف انعقاد جلنة فتح العروض
إكتمال النصاب يف اللجنة اخلاصة بفتح العروض 
املكونة من أعضاء اجمللس البلدي الفارط وعدم 
حضور رئيسها ممّا يؤدي إىل تأجيلها العديد من 

 .املرّات وقد مت تغيري اللجنة

  
  

 ---  

 سيتم اختاذ اإلجراءات يف الغرض  --- عدم تضمني أذون املأموريات بدفرت
التصرف يف أذون التنقل ملتبعة تنقل وسائل

  النقل اإلدارية 
يتم إستعمال أذون املأمورية لوسائل النقل 

خالل كل تنقل ) السيارات اإلدارية ( اإلدارية 
  .مهما كان نوعه 

يتم ذكر كل البيانات املتعلقة بالتنقل بإذن 
املأمورية خالل إستعمال السيارات اإلدارية 

  ملصلحة إدارية 

 
 ---  

  تأخري يف تنفيذ الصفقات 
عدم احرتام اآلجال القانونية لتقدمي الضمان 

  النهائي 

شهدت بعض الصفقات تأخري ملحوظا بني 
إنطالق أشغاهلا املنصوص عليه باإلذن اإلداري 
وتاريخ املصادقة على الصفقة على غرار مشروع 
يئة  جتميل املدينة ببلدية غنوش ومشروع 
املستودع البلدي، مشروع أشغال تعبيد 
وترصيف طرقات ببلدية غنوش، أشغال توسيع 
شبكة التنوير العمومي وأشغال تعبيد وترصيف 
الطرقات ببلدية غنوش وذلك ألنّنا بعد املصادقة 

ف رئيس البلدية يتم إعداد على الصفقة من طر 
ملف طلب املوافقة النهائية وإحالته إىل صندوق 
اقروض وبعد احلصول عليها يتم تنزيل 

  
  
  
  

 ---  
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اإلعتمادات مث املصادقة عليها من طرف مراقب 
  .املصاريف العمومية

عدم احرتام اآلجال القانونية لتقدمي الضمان
  النهائي

وجوب توفري شهادة يف الضمان النهائي خالل 
يوما من تاريخ تبليغ الصفقة حيث لوحظ  20

عدم إحرتام هذه اآلجال بالنسبة للمشاريع 
  :التالية 

 .أشغال جتميل املدينة-
 .يئة املستودع البلدي بغنوش-
  أشغال تعبيد وترصيف طرقات ببلدية غنوش-

مبصاحل  أتشرف بإعالمكم أنه عند إتصالنا
اإلدارة اجلهوية للتجهيز تبّني وأنه يقع التنصيص 
على تقدمي الضمان النهائي خالل عشرون يوما 
باإلذن ببدأ األشغال إال أن املقاول يقوم بتقدمي 

  .الضمان النهائي مع كشف احلساب األّول

  
  
  
  

 ---  

نقص على مستوى شروط املشاركة و
ضمانات حسن االجناز بكراسات شروط 

  شارات االست

أما خبصوص مقبولية األمثان فإن البلدية تقوم 
بإعداد جدول مقارنة لألمثان بني مجيع 

  .املشاركني
تضمنت كراس الشروط املتعلقة مبشروع تعبيد 

عدم التنصيص على شروط . وترصيف الطرقات 
املشاركة وإكتفائها بتحديد الوثائق املكونة 

مع مكتب الدراسات  للعرض وعند اإلستفسار
تبّني وأنه وقع سهو على عدم التنصيص على 
شروط املشاركة وما يفيد التاهيل أو اإلختصاص 

  .مع احلرص على عدم تكرار هذا
سيقع إشرتاط الضمان املايل ضمانا جلدية 

  املشاركني يف مجيع اإلستشارات

  
  

 ---  

 
  
  
  

 ----  

مشروع تعبيد الطرقات باملنطقة البلدية بقيمة 
د حيث ّمتت املوافقة على  361.637,200

ومت إصدار إذن  2016أوت  17الصفقة بتاريخ 
وهذا  2016نوفمرب  28ببدأ األشغال بتاريخ 

التاخري راجع إىل إنتظار احلصول على املوافقة 
النهائية مث تنزيل اإلعتمادات واملصادقة على 
الصفقة من طرف مراقب املصاريف العمومية 

  
  
  
  
  

 ---  
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عداد الدراسات يف حدود علما وأنه ّمت إ
أ د وقد  485اإلعتمادات املتوفرة واملقّدرة بــ

د  361.637,200أفضت املنافسة إىل مبلغ 
وّمت إعداد ملحق صفقة ليصبح مبلغ الصفقة 

د نتيجة مطالب املواطنني  544.687,906
حيث مشلت الزيادة سوى كميات فصلني 

 Couche)متعلقني بالتعبيد 
d’impengnation + Revettement en 

B. B.)  دون تغيري كميات الفصول األخرى
وذلك ألن الطرقات اليت ّمتت إضافتها واحملاذية 
ا  ملكان املشروع األصلي هي طرقات معّبدة و

 6أرصفة حيث ّمت إجناز طبقة إسفلتية بسمك 
  .صم

 
  

 ----  

يئة املستودع  ملف اخلتم النهائي لصفقة 
 2017جانفي  26بتاريخ  البلدي املصادق عليه

 05حيث ّمتت املصادقة على الصفقة بتاريخ 
ومت إصدار اإلذن ببدأ األشغال  2014أوت 

وهذا التأخري ناتج  2015جانفي  21بتاريخ 
عن إنتظار احلصول على املوافقة النهائية 
للمشروع وتنزيل اإلعتمادات واملصادقة على 
الصفقة من طرف مراقب املصاريف من طرف 

  .قب املصاريف عند إجناز األشغال مرا
شهدت زيادة يف كميات بعض الفصول نظرا 
لعدم القيام بإجناز الدراسات اجليوتقنية ومل نقم 
ذه الدراسة ألن املشروع حماذي ملغازة املستودع 

 
  

 ---  

 
  
  
  

 -----  

دراسة ملف اخلتم النهائي لصفقة تعبيد طرقات 
ببلدية غنوش وقد شهد هذا املشروع تأخري يف 
إنطالق الشغال راجع إىل إنتظار موافقة 

وتنزيل ) املوافقة النهائية(صندوق القروض 
اإلعتمادات ومصادقة مراقب املصاريف على 

يوما وذلك  177الصفقة وقد توقفت الشغال 
وسط الطريق حيث ّمتت  لوجود أعمدة كهربائية

مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلزالتها 

  
  
  
  
  

 ---  
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إال أنه إشرتطت مثن التحويل مث ّمتت مراسلة 
السيد وايل قابس ملساعدتنا على حتويلها ومت 

  ذلك بعد إنتظار طويل 
                        
       

 


