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 رقابة املالية على بلدية القلعة الكبرى لا تقرير

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

 4.900وتبلغ مساحتها حوالي  1921فيفري  19أحدثت بلدية القلعة الكبرى بمقتض ى األمر العلي املؤرخ في 

. وتقع البلدية 2014حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  اساكن 53.323كما يبلغ عدد سكانها  اهكتار 

سّير البلدية نيابة خصوصية يرأسها معتمد  3.103بالشمال الشرقي ملدينة سوسة ويوجد بها 
ُ
مؤسسة. وت

القلعة الكبرى وتضّم سبعة أعضاء. وتشمل الهيكلة العامة إلدارة البلدية فضال عن الكتابة العامة إدارة فنية 

 رة فرعية للشؤون اإلدارية واملالية وإدارة فرعية فنية ومصالح اإلعالمية والشؤون االجتماعية والثقافية.وإدا

من صنف العملة. وقد بلغ معدل املوارد  71منهم  2016عونا في موفى سنة  102وبلغ عدد أعوان البلدية 

النفقات السنوية خالل نفس الفترة  أ.د في حين بلغ معدل 4.814ما يعادل  2016-2014السنوية خالل الفترة 

 أ.د. 3.297

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  2016 أكتوبر 3بتاريخ  396عمال باإلذن بمهمة عدد 

في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د 2016 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية  للتأك

هجهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  البيانات املضّمنة به.

 نفقاتها في كنف الشرعّية.

استغالل و األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة  وشملت

الزيارات  عالوة علىاملعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" 

 املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها. امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

 28املنعقدة بتاريخ مداولة املهجلس البلدي على  2016تّم عرض مشروع ميزانية بلدية القلعة الكبرى لسنة 

 .2015ديسمبر  31واملصادقة عليها من قبل والي سوسة بتاريخ  2015 جويلية

غير أنها عرضت قرار التنقيح على مداولة مهجلس النيابة  يزانيةاملجرت البلدية بعض التنقيحات على وأ

وصادقت عليها سلطة  2017فيفري  28بتاريخ  2017الخصوصية املنعقد في إطار الدورة العادية األولى لسنة 
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وبالتالي فإن إجراءات التنقيح املتبعة تّمت على سبيل التسوية وخارج  2017 رسما 29اإلشراف )الوالي( بتاريخ 

 من القانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية.  25و 13ملالية املعنية في مخالفة ألحكام الفصلين السنة ا

ق بتحويل االعتمادات داخل امليزانية فقد
ّ
تّمت مقارنة التعديالت على امليزانية مع محتوى قرارات  أّما فيما يتعل

تحويل االعتمادات والتأكد من تطابقها، كما تّم التحقق من صحة إجراءات عمليات التحويل والحصول على 

من القانون األساس ي مليزانية الجماعات  28و 27مصادقة سلطة اإلشراف عليها طبقا ألحكام الفصلين 

 املحلية. 

على قرار غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جويلية 10يخ تمّت بتار و 

 .2016النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

 خالصة أعمال املراجعة

فإنه يمكن التأكيد بدرجة  رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوبفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا اإلستخالص 

 أّن  علىمعقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى  القلعة الكبرى حسابات بلدية 

 .2016صحة العمليات املنهجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 (بالدينار) 2016 سنةملخص الحساب املالي ل

 

 الصنف الجزء العنوان
2016 2015 

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   777 547 3   002 810 3 العنوان األول 

   239 703 1   747 052 2 املداخيل الجبائية اإلعتيادية  

   865 006 1   674 290 1 املعاليم على العقارات و األنشطة    

   720 472   795 300 امللك العمومي البلدي واالستلزام  إشغالمداخيل     

   654 223   278 461 إسداء خدمات اإلداريةمعاليم الرخص     

   538 844 1   255 757 1 املداخيل غير الجبائية االعتيادية  

   378 218   475 185 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية    

   160 626 1   780 571 1 املداخيل املالية االعتيادية    

   936 227 1   086 384 1 العنوان الثاني

   845 212 1   655 337 1 خاصة للبلدية(-املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   835 291   463 80 منح التهجهيز    

   009 921   192 257 1 مدخرات وموارد مختلفة    

   900 1   240 33 موارد االقتراض  

   900 1   240 33 موارد االقتراض الداخلي    

   191 13   191 13 املتأتية من االعتمادات املحالةاملوارد   

   191 13   191 13 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة    

 177 337 2   644 593 2   العنوان األول 

 591 172 2   425 456 2   نفقات التصرف  

 676 203 1   994 315 1   التأجير العمومي    

 555 880   607 011 1   وسائل املصالح    

 361 88   824 128   التدخل العمومي    

 0   0   نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة    

 586 164   219 137   فوائد الدين املحلي  

 586 164   219 137   فوائد الدين املحلي    

 385 071 1   532 449    العنوان الثاني

 689 335   794 181   نفقات التنمية  

 689 335   794 181   املباشرة االستثمارات    

 696 735   738 267   تسديد أصل الدين  

 696 735   738 267   أصل الدين تسديد    

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة    

 562 408 3 713 775 4 176 043 3 088 194 5 املجموع

 151 367 1   912 150 2   الفائض
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 ونفقاتهاالقلعة الكبرى تحليل موارد بلدية 

  6201النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

أسفر تنفيذ . وقد 2016سنة  أ.د 5.194إلى  2014د سنة أ. 4.474تطّورت ميزانية بلدية القلعة الكبرى من 

 2.150عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2016بعنوان تصرف القلعة الكبرى  بلديةميزانية 

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى  دأ. 2.137في حدود  االحتياطيتم تحويله إلى املال  دأ.

فقد تم تحويله إلى الحساب د أ. 13أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته 

 . االنتقالي

%،  44ومن أهّم ما تبرزه النتائج العامة أّن فوائض املقابيض على املصاريف واصلت ارتفاعها بنسبة 

في حين عرفت النفقات تراجعا بنسبة  2014مقارنة بسنة  2016% خالل سنة  8وسجلت املوارد زيادة بنسبة 

املعاليم على العقارات واألنشطة واملدخرات  وارد أساسا إلى تطور . ويعزى نمو امل% خالل نفس الفترة 6

النفقات  تراجعبينما يعود % لكل منهما،  33املتأتية من الفوائض غير املستعملة من العنوان األول بنسبة 

ص االستثمارات املباشرة و خاصة إلى 
ّ
 %. 27% و 53بلغت على التوالي  بنسب تسديد أصل الدينتقل

 تحليل املوارد  

وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  5.194جملة موارد بلدية القلعة الكبرى  2016بلغت خالل سنة 

 % من موارد التنمية. 27و  االعتيادية% من املداخيل  73

ية أ.د. وتتكّون من املداخيل الجبائ 3.810ما جملته  2016بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة و 

 . 2014%  مقارنة بسنة  15االعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية مسجلة تطورا نسبته 

فة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال امللك 
ّ
ى املداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
وتتأت

والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات 

أ.د أي ما  2.052ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل "املعاليم على العقارات واألنشطة" أهّم عناصر املداخيل  % 54يمثل 
ّ
من جملة موارد العنوان األول. وتمث

 أ.د.  1.290لغت الجبائية االعتيادية بقيمة ب

وتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنّية أهم مورد 

ل  2016أ.د في سنة  735تحصيل  بالنسبة إلى البلدية حيث تمّ 
ّ
% من جملة املداخيل الجبائية  36أي ما يمث

اإلعتيادية للبلدية. أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، 

ل تباعا حوالي  60أ.د و 137 فقد كانت على التوالي في حدود
ّ
 % من هذه املداخيل. 3% و 7أ.د أي ما يمث

ما  أ.د أي 300ال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره استأثرت مداخيل إشغو 

ل نسبة
ّ
 .2016لسنة  % من املداخيل الجبائية االعتيادية 15 يمث
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 461ما قدره  2016عاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة املو  مداخيل املوجبات والرخص اإلداريةبلغت و 

ل نسبة 
ّ
 % من املداخيل الجبائية االعتيادية. 22أ.د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
.د. وتتوّزع هذه أ 1.757ما قيمته  6201وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك  املداخيل املالية االعتياديةو  مداخيل امللك البلدياملوارد بين 
ّ
املتأت

 .أ.د 1.547البالغ  للجماعات املحلية

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات  185ما قيمته  2016بلغت مداخيل امللك البلدي في سنة و 

 % من جملة مداخيل األمالك.  99أ.د  ممثلة بذلك حوالي  183والتهجهيزات واملعّدات في حدود 

أ.د وتشمل املوارد الذاتية واملخّصصة  1.384ما جملته فبلغت  2016موارد العنوان الثاني خالل سنة  أما

% مقارنة  6 له السنوي معّد  راجعامسجلة ت ،للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة

 %. 91أ.د أي بنسبة  1.257العنوان بمبلغ هذا أهم مورد ضمن  املدخرات واملوارد األخرى . وتمثل 2014بسنة 

 تحليل النفقات

% من نفقات  85وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  3.043جملة نفقات بلدية القلعة الكبرى  بلغت

 % من نفقات العنوان الثاني. 15العنوان األول و

% مقارنة بسنة  11أ.د مسجلة تطورا بنسبة  2.593 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان األول في سنة

وتمثل نفقات % وفوائد الدين فيما تبقى.  95أ.د وبنسبة  2.456مبلغ . وتتوزع على نفقات التصرف ب2014

 من مهجموع نفقات هذا العنوان. % 90  التأجير العمومي ووسائل املصالح

. وتتوزع هذه 2014% مقارنة بسنة  42نسبته  راجعامسجلة تأ.د.  449 نفقات العنوان الثاني لغتبكما 

%. وشهدت االعتمادات غير  40% ونفقات التنمية بنسبة  60النفقات بين تسديد أصل الدين بنسبة 

ل تلك  47بنسبة  2016 -2014املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني زيادة خالل الفترة 
ّ
%. وتمث

 .  2016% من مهجمل االعتمادات املرصودة خالل سنة  69االعتمادات نسبة 

ل هذه النفقات في االستثمارات املباشرة البالغة و 
ّ
صيانة . وتعّد مشاريع 2016أ.د خالل سنة  182تتمث

أهّم االستثمارات التي املساحات الخضراء ومداخل املدن وشراء املعدات والتهجهيزات واقتناء وسائل النقل 

   %. 17و%  20و%  43أجرتها البلدية بنسب تبلغ على التوالي 

إجراء البلدية أ.د إثر  1.152وبالرغم من االعتمادات النهائية املرصودة بخصوص هذه النفقات والبالغة 

 أّن استهالك هذه االعتمادات لم يتهجاوز أ.د  570 بمبلغزيادة اللتنقيحات ب
ّ

 %. 16إال

ه لم يتّم  ،أ.د يتّم نقلها سنوّيا 13بالرغم من رصد اعتمادات محالة قيمتها و 
ّ
 أن

ّ
استهالكها طيلة الفترة إال

 . بسبب عدم إعادة توظيفها 2014-2016
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 القدرات املالية للبلدية

بلغت قيمتها اإلجمالية  2015بتسديد متخلدات بعنوان تصرف  2016قامت بلدية القلعة الكبرى خالل سنة 

دات تهجاه مؤسسات عمومّية 98تهّم أ.د  161
ّ
الشركة التونسية  كل من في خاصة تمثلت ،% منها خالص متخل

 . أ.د 49ومؤسسات أخرى بقيمة  أ.د 14الشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة و أ.د  75للكهرباء والغاز بقيمة 

دة ديون لوبلغ الحجم الجملي ل
ّ
 لفائدة جميعهاأ.د  119ما جملته  2016لدّية في موفى سنة بالذمة ب املتخل

ل أهم الّدائنين في الشركة التونسّية للكهرباء والغاز  .ّيةمهياكل عمو 
ّ
أ.د وصندوق التقاعد  84بمبلغ ويتمث

  .أ.د 6بمبلغ  أ.د والوكالة الوطنّية للتصّرف في النفايات 21 بمبلغ والحيطة االجتماعّية 

ديونها )جملة االعتمادات املخّصصة لتسديد املتخلدات وفوائد الدين وأصل في خالص البلدية قّدر مهجهود يو 

 %. 15نسبة بالدين / جملة موارد العنوان األول( 

% على التوالي  59% و 56% و 52بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية القلعة الكبرى نسبة  ومن جهة أخرى،

 65% و 65% و 64مقابل نسب تّم تسجيلها على املستوى الوطني بلغت  2016و 2015و 2014خالل سنوات 

 % على التوالي خالل الفترة نفسها. 

 

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد البلديةتعبئة أوال: 

 تقدير املوارد

حكم بلدية القلعة الكبرى من امليزانية أّن  موارد العنوان األول بّينت املقارنة بين املقّدر واملنهجز في مستوى 
ُ
لم ت

وبلغت تلك النسبة بخصوص مهجموع موارد  % 155% و 58تقديراتها، حيث تراوحت نسب اإلنهجاز بين 

 % . 119العنوان األول 

 إعداد جداول التحصيل

على  تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات األساسية التي من شأنها أن تساعد

تحصيل املعاليم املثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة خالل  356مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  10.928حيث تضمن  2016

من  % 22  حوالي وبالتالي فإّن  مسكنا 14.017ما قدره  2014عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

عدد املساكن املبنية باملنطقة البلدية لم يتّم تضمينها بهجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في 

 أ.د. 100املعاليم املوظفة تّم تقديرها بحوالي 
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مسكنا بأذون استخالص وقتية تم  65تخص  2016أ.د بعنوان سنة  2,5 يفوق كما اتضح استخالص مبلغ 

 .2016، وهو ما يعني عدم شمولية الجدول بعنوان سنة 2017تضمينها بهجدول تحصيل سنة 

أ.د. وقد  127 تفوق  فصال بقيمة 3.048أما فيما يتعلق بهجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن 

 % 6بأذون استخالص وقتية )أي ما يمثل  2016عقارا سنة  169خص يأ.د  23 مبلغا يفوق  لوحظ استخالص

 . 2017تضمين فصولها بهجدول تحصيل سنة  ( وتّم الفصول املدرجة بالجدول من 

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 3.103أّن املنطقة البلدية تضّم  2016وبينما تفيد املعطيات املتوف

لمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو ل الحّد األدنى تحصيلمراقبة مؤسسة، اتضح أّن جدول 

% من جملة  49مؤسسة أي ما يمثل نسبة  1.531التهجارية أو املهنية لنفس السنة ال يتضمن سوى 

 أ.د.  98بالسجل  درجةاملؤسسات الواردة بالسجل املذكور في حين بلغت جملة املعاليم امل

فة باألداءات 
ّ
بعمليات إحصاء تكميلية للمؤسسات قصد تحيين جدول كما تبّين عدم قيام املصلحة املكل

املراقبة وغياب تنسيق بين هذه املصلحة ومصلحة الشؤون االقتصادية نتج عنه عدم شمولية الجدول 

 املذكور. 

لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر للبلدية  ة الشهريةيلم تحرص البلدية على الحصول على القائمات التفصيلو 

بعنوان املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية من القباضات املالية، وقد حالت 

هذه الوضعية دون إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة بهجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد 

ستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري الحاالت التي ت

 به العمل. 

 تحصيلالتثقيل جداول 

، وذلك خالفا ملقتضيات املبنيةلوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وغير 

على أّن تلك املعاليم مستوجبة الدفع بداية من ان ينصّ  انذلاملحلية المن مهجلة الجباية  30و 1 ينالفصل

تثقيل جدولي  تبّين أّن حيث  ،مما يتطلب تثقيل تلك الجداول قبل ذلك األجل تاريخ غرة جانفي من كّل سنة

خالل  يوما 34يوما مقابل  95بتأخير بلغ تّم املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية 

. والبلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات 2015سنة 

 وأمانة املال الجهوية بسوسة. اليةاملبنية وذلك بالتنسيق مع كّل من القباضة امل

 استخالص املعاليم

ى 2.554الستخالص البالغة ااعتبار بقايا مع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2015 سنة أ.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
أ.د أي ما  198. وتّم استخالص 2016أ.د في سنة  2.958بعنوان املعاليم املوظ

 . 2014سنة %  7و 2015سنة   % 8 مقابل  % 7 نسبته
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فة على العقارات ما جملته 2016وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ.د تتوّزع بين املعلوم على  403 بعنوان املعاليم املوظ

 أ.د.   143بقيمة  أ.د  واملعلوم على األراض ي غير املبنية 259العقارات املبنية في حدود 

 7مقابل %  7وبلغت نسبة استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية 

على العقارات غير املبنية خالل سنة  إلى املعلومبالنسبة  % 11ملعلوم على العقارات املبنية وا إلى بالنسبة% 

2015.  

أ.د، تّم استخالصها بنسبة  550وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته 

 .2015سنة  %  41% مقابل نسبة  34

بالقلعة الكبرى  اليةوما بعده للقباضة امل 2017 أكتوبر 30وقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية املهجراة بتاريخ 

ه يتوفر لدى البلدية تطبيقة إعالمية منذ سنة 
ّ
 أّنها تشكو  2012أن

ّ
)منظومة التصرف في موارد امليزانية(، إال

نها من متابعة عمليات االستخالص بنهجاعة حيث ال تسمح املنظومة بحصر قائمة 
ّ
مك

ُ
من عّدة نقائص ال ت

 ة وغير املستخلصة وبمتابعة تقادم الفصول.الفصول املستخلص

متابعة استخالص األمالك البلدية ومختلف املعاليم املثقلة تتم عبر ملفات قديمة ممسوكة بطريقة  كما أّن 

يدوية ال تساعد على متابعة حلول آجال التقادم وال على ضبط قائمات كبار املدينين وال على تحديد املبالغ 

 شكل دقيق.املتبقية لالستخالص ب

 االستخالص إجراءات

 على العقارات املبنية اقتصارها على توجيه اإلعالمات الوحيدةاملعاليم  لوحظ بخصوص إجراءات استخالص

إلى  2014إعالما خالل سنة  2.583عدد اإلعالمات الوحيدة من  طّور وقد ت دون املرور إلى املرحلة الجبرية.

 .2016إعالما سنة  3.170

ة عدم  إلى املعاليمأّما بالنسبة 
ّ
على العقارات غير املبنية فقد لوحظ أنه ال يتّم التقيد بإجراءات التتبع بتعل

، حيث لم يتّم توجيه أّي إعالم خالل عناوين أو محالت مخابرة لتبليغ سندات التتبع للمدينين املعنيين وجود

 .2016-2014الفترة 

 استخالص خطايا التأخير

ى احتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بعنوان  اليةالقباضة امل تبّين أّن 
ّ
بالقلعة الكبرى ال تتول

من مهجلة الجباية املحلية كما لم تتوّل  19املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل 

 القباضة كذلك استخالص مصاريف التتبع املستوجبة في الغرض في العديد من الحاالت.
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 املساهمة في إنجاز مآوى جماعّية لوسائل النقل 

 
 
وظ

ُ
ف على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كلّيا معلوم "املساهمة في ت

روا بها  ى إنهجاز مآو 
ّ
جماعّية لوسائل النقل" وذلك إذا استحال على أصحابها ألسباب فنّية أو اقتصادّية أن يوف

ةممن  90أماكن للوقوف. ويحّدد الفصل 
ّ
املعلوم املحمول على صاحب البناية والذي  الجباية املحلية هجل

ان البلديّ 
ّ
 ة املعنّية.ُيحتسب على ضوء نسبة النقص مقارنة بعدد املآوى املطلوب وعدد سك

ملفات رخص بناء عمارات أسندتها البلدّية خالل سنة  ةوقد تبّين من خالل فحص الوثائق املكونة لخمس

ه لم يتّم توظيف واستخالص املعلوم املذكور بخصوص ثالثة منها مّما حرم البلدية من موارد قدرها  2016
ّ
أن

اس التراتيب العمرانّية للبلدّية الذي يضبط عدد أ.د. وقد تّم احتساب هذا املبلغ بالرجوع إلى كرّ  24,750

 املآوى التي ُيطلب من صاحب البناية توفيرها. 

 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

 1998جويلية  13املؤرخ في  1998لسنة  1428لم تتوّل بلدية القلعة الكبرى تطبيق مقتضيات األمر عدد 

ص للجماعات العمومية املحلية في استخالصها بشكل كامل، 
ّ
ق بضبط تعريفة املعاليم واإلتاوات املرخ

ّ
املتعل

حيث تقوم برفع الفواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية بالقلعة الكبرى بدون 

 نزلية. مقابل رغم استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير امل

رغم أّن عدد املؤسسات التهجارية والصناعية واملهنية املتواجدة  اتاتفاقي 4 كما لم تبرم البلدية سوى 

ى مّد القباضة امل 1.531باملنطقة البلدية واملعلومة لديها يبلغ 
ّ
مّما يحول دون  ،بها اليةمؤسسة دون أن تتول

 تثقيلها ومتابعة استخالصها. 

ية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإّن بلدية وبالنظر إلى أهّم 

رفع الفواضل بمقابل مزيد العناية  اتفاقياتالقلعة الكبرى مدعّوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام 

 بما يساعدها على تعبةة موارد إضافية.

 مداخيل األمالك البلدية العقارية 

 لدى إدارة األمالك العقارية قطع غير مسجلة 4أراض منها  9تتمثل األمالك العقارية لبلدية القلعة الكبرى في 

محالت موضوعة على ذمة الجمعيات واملنظمات )جمعية الخطاف الرياض ي  2مساكن غير مسجلة و 3و

 3محالت صناعية و 2مهنية و مقرات 3محال شاغرا و 13محال تهجاريا منها  136واالتحاد التونس ي للفالحة( و

محالت شاغرة غير صالحة  4مقرات مستغلة من قبل نادي األطفال وشرطة املدينة واملكتبة العمومية و

 لالستعمال. 
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 2016عدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معّدة لنشاط تهجاري بلغت في موفى سنة وقد لوحظ 

أ.د ومعينات كراء عقارات  140أ.د ومعينات كراء عقارات معّدة لنشاط صناعي بقيمة  160 حوالي ما قيمته

 أ.د. 63معّدة لنشاط منهي بقيمة 

ولئن تعّهدت بلدية القلعة الكبرى، تبعا لتوصيات دائرة املحاسبات، بتحيين بعض عقود الكراء والتنصيص 

ق بتنظيم العالقة  1977لسنة   37نون عدد من القا 25طبقا ألحكام الفصل على نسبة الزيادة السنوية 
ّ
املتعل

تبليغ املعنيّين باألمر وإبرام العقود  تتوّل  فإنها لم ،لعدد من املحالت التهجارية بين املسوغين واملتسوغين

ى  حتى معهم الجديدة
ّ
عقدا  41مع تحيينها وعددها ز رغم حصر العقود امل ، وذلك2017 شهر أكتوبرموف

 مشاريع العقود املحينة. وإعداد 

مشاريع الكتائب التكميلية لتحيين عقود الكراء وتم إعالم املتسوغين املعنيين  أعّدت وقد أفادت البلدية بأنها

، إبرام عدد من املالحق  في هذا الخصوصو البعض منهم  ةاستهجابمشيرة إلى  2017نوفمبر  30بالتحيين بتاريخ 

إلى القضاء لرفع دعاوى في  قبل اللجوء 2018ي إلى موفى جانفي ي الودّ التمش  بمواصلة كما تعهدت البلدية

 على موافقة املهجلس البلدي. ألمر بعد عرض ا الكراء اتتعديل معين

 اإلحصاءات التكميلية

داءات عند إعداد جداول لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة األ 

مة كما ال  ،العقارات املبنيةتحصيل املعاليم على 
ّ
قة بتراخيص البناء املسل

ّ
حيث ال يتّم استغالل البيانات املتعل

 يتّم إجراء املسوحات الالزمة للّتأكد من االنتهاء من إنهجاز البناءات.

  املعاليمطرح 

ف املحاسب بهجبايتها إذا ما  267نص الفصل ي
ّ
ه يهجوز طرح املواد التي كل

ّ
من مهجلة املحاسبة العمومية على أن

تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات االستخالص الضرورية، غير أّن فحص قائمات بقايا االستخالص 

ال التتبع منذ بّين وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف أعم 2016في موفى ديسمبر 

ى املحاسب اتخاذ اإلجراءات الضرورية لطرحها مما يؤثر على شفافية الحسابات. 
ّ
  فترة بعيدة دون أن يتول

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

من مهجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب  279ينّص الفصل 

البلدية املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية 

ه ال يت، بهجرد تلك املكاسب
ّ
ه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

ّ
 أن

ّ
م مسك حسابية خاصة إال

 بمكاسب البلدية كما ال يتّم القيام بهجرد سنوي لها.
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 بشهادة إبراء االستظهار 

قائمة الخدمات والشهادات والرخص  يضبطالذي  2013مهجلة الجباية املحلية من  13خالفا ألحكام الفصل 

التي يرتبط إسداؤها من قبل الجماعات املحلية بضرورة االستظهار بشهادة إبراء يسلمها قابض املالية تثبت 

ن عدم ، تبيّ خالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها التعريف باإلمضاء على املعامالت العقارية

عدد من تلك لت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم خدمة التعريف باإلمضاء االلتزام في عدد من الحاال 

  .املعامالت دون املطالبة باإلدالء بشهادة اإلبراء من قبل املنتفعين بالخدمة

 متابعة الديون القديمة

املؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  40من مهجلة املحاسبة العمومية والفصل  36ا ألحكام الفصل وفق

والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفترة  2012واملتعلق بقانون املالية لسنة  2011ديسمبر  30

إلى غاية  االستخالص، تبّين من خالل فحص قائمات بقايا 2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17املمتدة من 

دة بذمة 2016ديسمبر  31
ّ
ما  2016مديني البلدية قد بلغت في موفى سنة ، أّن القيمة الجملية للديون املتخل

 أ.د.  3.289جملته 

أ.د  952 حوالي عددا من الفصول بلغت قيمتها الجملية واتضح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص أّن 

وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة  2009% من جملة الديون املتخلدة( مستوجبة منذ سنة  29)أي بنسبة 

  للسقوط بالتقادم. مما جعلها عرضة 2016إلى موفى سنة  2009ديسمبر  17م خالل الفترة من للتقاد

عضها سقوط ب مما أّدى إلى ،قائمات الفصول القديمة ومتابعة حصر  محاسب البلدية لم يتوّل  كما لوحظ أّن 

 . التقادمب

 خارج امليزانية العمليات تسوية

وقد أسفرت أعمال املراجعة عن وجود مبالغ مدرجة بكشف العمليات الخارجة عن امليزانية دون تسوية ملّدة 

 5( مما يخالف مقتضيات التعليمات العامة عدد 2013-2005تفوق السنتين )يعود بعضها إلى الفترة )

 الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية. 1991سبتمبر  2املؤرخة في 

 إنجاز النفقات البلديةثانيا: 

 تقدير النفقات

حكم تقديراتها األول  العنوان بّينت املقارنة بين املقّدر واملنهجز في مستوى نفقات
ُ
حيث بلغت أّن البلدية لم ت

)االعتمادات النهائية )رات تغيي نسبةبالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني  كما ُسّجل .% 82على از نهجاإل نسبة 

% نتيهجة التنقيحات  69قدرها  (اإلعتمادات األصلية املرسمة()اإلعتمادات األصلية املرسمة(/ - املرسمة

 . أ.د 570قدره  ماخاصة في بعض فصول نفقات االستثمارات املباشرة ب بالزيادة
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ي عنويعزى ذلك إلى  .% 69 العنوان الثاني فقاتنلاستهالك االعتمادات املخّصصة  عدم نسبة بلغتو 
ّ
 التخل

تركيز شبكات قنوات املياه  يومشروع ،تنفيذ بعض املشاريع وهي أساسا مشروع تهيةة املستودع البلدي

د الطرقات تعبيمشروعي و تهيةة املسلخ البلدي مشروع و  قابليتهما للتنفيذ،وتصريف مياه األمطار لعدم 

ر تنفيذ صفقتي  وصيانة وتعّهد املسالك
ّ
 شاحنة ضاغطة.ء اقتناالتنوير العمومي و باإلضافة إلى تأخ

 تسديد أصل الدين اتنفقتقدير 

ضمن ترسيم اعتمادات  2016تولت البلدية بالنسبة إلى تصرف ، 2015خالفا ملا تّمت مالحظته خالل سنة 

 .أ.د 268 تهاقيمو تسديد أصل الدين العنوان الثاني تعادل مبلغ املصاريف املأمورة بعنوان 

 في األجور  التصرف

من مهجموع  % 51نسبة  وهو ما يعادل 2016أ.د خالل سنة  1.315بلدية الالتأجير العمومي بيبلغ حجم 

 .2016-2014% خالل الفترة  9وقد شهدت هذه النفقات زيادة بمعّدل نفقات العنوان األول. 

 التصرف في املنحولم تسفر أعمال املراجعة لنفقات التأجير بالبلدية عن وجود مالحظات تذكر باستثناء 

ه يتّم  2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بّين ، حيث الخاصة بالنظافة
ّ
ببلدية القلعة الكبرى أن

صرف "منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" بصفة مقترنة 

ل  25وى عامال، ال يؤّمن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت س 48لفائدة 
ّ
% من  52عامال أي ما يمث

مهجموع العملة املنتفعين بهذه املنحة. كما لوحظ عدم إصدار قرار من قبل رئيس النيابة الخصوصية في شأن 

العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخّولين بحّق االنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد 

 املحدث لها. 1980لسنة  876

ب عن ذلك صرف منح بعنوان نفس الشهر بلغت 
ّ
 وجه حّق. د دون أ. 8 حوالي 2016خالل سنة  قيمتهاوقد ترت

أّما املنحة البلدية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" فقد تبّين من خالل فحص قائمة 

ل املنزلّية أو أعمال أخرى % فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع الفواض 64العملة املنتفعين بها أّن 

نحة بامل واملتعلق 1990أوت  18املؤرخ في  1990لسنة  1293مرتبطة بحفظ الصّحة على معنى األمر عدد 

 .خصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"البلدية ال

وبلغت قيمة الفارق املصروف بغير وجه حق بين املنحة املستحقة )منحة التصرف والتنفيذ( واملنحة املسندة 

 د.  2.040حوالي  2016فعليا )منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان سنة 

 التصرف في الوقود 

من الحجم  % 8وهو ما يمثل نسبة  2016أ.د سنة  80بلغت قيمة النفقات املتعلقة بالتزّود بالوقود بالبلدية 

 اإلجمالي لنفقات وسائل املصالح.
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ه ال يمكن مقاربة لئن تمسك البلدية دفترا للمتابعة اليومية لعمليات التزود بالوقود وتوزيعه 
ّ
الكميات فإن

من  املستلمةاملوّزعة نظريا )مقتطعات الوقود( والكميات التي تّم التزود بها فعليا، حيث تتضّمن الوصوالت 

الكميات الجملية التي تّم التزود بها أو كلفتها الجملية دون بيان توزيعها حسب العربات  قبل محطة الوقود

 املستفيدة. وتحول هذه الوضعية دون إجراء البلدية ملتابعة عمليات التزود الفعلي بالوقود.

 املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض

الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بتاريخ  7مة عدد خالفا ملقتضيات املذكرة العا

وما  2008حول تحديد النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الجماعات املحلية بعنوان سنة  2009جانفي  20

" بعدها، لم يتم ضبط "الجملة العامة لنفقات العنوان األول" و"الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني

م "املصاريف 
ّ
و"الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية" املدرجتين بالحساب املالي باحتساب البند غير املرق

 املأذونة بعنوان الفوائض".   
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 لتوصياتا

  العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع كّل من

 وأمانة املال الجهوية بسوسة. اليةالقباضة امل

  االلتزام بإعداد امليزانيات وإجراء التعديالت والتنقيحات عليها وفق القواعد واإلجراءات واآلجال املنصوص 

  عليها بالقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية.

 يزانية البلدية.مزيد إحكام تقديرات املوارد والنفقات عند إعداد امل 

 .تحيين جداول التحصيل وتثقيلها في اآلجال القانونية والتأكد من شمولية الفصول املدرجة بها 

  استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية

 والتهجارية واملهنية.

 ار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة مضاعفة الجهود في مهجال االستخالص بمتابعة كب

 مختلف مراحله في اآلجال القانونية.

  استغالل منظومة "التصرف في موارد امليزانية" االستغالل األمثل في انتظار الشروع في استغالل منظومة

 رفيق بلديات.

 عوائد املالية منها بمراجعة ضبط األمالك وجردها جردا دقيقا والعمل على حمايتها وعلى تحصيل أفضل ال

العقود القديمة وتحيين معينات الكراء وتفعيل نسب الزيادة السنوية واالستفادة من األمالك غير 

 املستغلة.

 .تطهير قائمات بقايا االستخالص بطرح الفصول غير القابلة لالستخالص أو املثقلة خطأ 

 1983لسنة  583األمر عدد و  1980جويلية  4املؤرخ في  1980لسنة  876األمر عدد  االلتزام بمقتضيات 

"منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل في إسناد جوان  17املؤرخ في 

 .املنزلّية"

  ص على تقديم وثائق االلتزام بالقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحر

 اإلثبات املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

  حماية األمالك املنقولة وغير املنقولة بااللتزام بإجراء الجرد وفق القواعد الترتيبية الجاري بها العمل

 ومسك حسابية خاصة بها.
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 الجمهورية التونسية                                                                            

 وزارة الشؤون املحلية و البيئة

 بلدية القلعة الكبرى       

 

ــ  ــدد ك.ع / م.ا                        ...........عــ   ـ

                                

      2017ديسمبر  22القلعة الكبرى في  

 من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى 

 إلى السيد رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة

 

 الرد على تقرير الرقابة املالية على حسابات بلدية القلعة الكبرى . املوضوع:

ــع:  . 2017ديسمبر  14بتاريخ  2017/12/46إحالتكم عدد ص  املرجـ

 

تبعا إلحالتكم املشار إليها باملرجع أعاله بخصوص الرقابة املالية على حسابات بلدية القلعة  و بعد،

 الكبرى  يشرفني مدكم بالتقرير التالي:

 إجراءات إعداد امليزانية و ختم الحساب املالي:

فيفري  28 بتاريخ  2017لسنةخالل الدورة العادية األولى  2016تبعا ملالحظاتكم املتعلقة بتنقيح ميزانية سنة 

يشرفني إعالمكم بأن تنقيح امليزانية للسنة السابقة هو إجراء محاسبي للتسوية وذلك إلعداد  2017

الحسابات املالي للسنة املعنية و وجوب تطابقها مع كتابات املحاسب البلدي. هذا و أن عمليات التنقيح تتم 

 27عتمادات على خالف الفصلين إ يلبصفة حينية على مستوى منظومة ادب بلديات دون اللجوء إلى تحو 

و ترسيمها بالفصول املوظفة رد في الفصول املخططة لها من القانون األساس ي للبلديات وذلك بتنزيل املوا 28و

 لها.
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 إعداد جداول التحصيل:

حيث تضمن  2016تبعا ملالحظتكم املتعلقة بعدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

نعلم  2014حسب التعداد العام للسكان لسنة مسكنا  14017مسكنا بينما يبلغ عدد املساكن  10928

سيادتكم أننا نقوم بإجراء إحصاء تكميلي كل سنة للعقارات التي لم يقع إحصاؤها وذلك بتطبيق مقتضيات 

للعقارات و سيتم إحصاء  هذا و أن البلدية تقوم باإلحصاء العام      من مجلة الجباية املحلية. 27الفصل 

 هذا باإلضافة إلى النقص في األعوان بقسم الجباية. العقارات الغير مرسمة بجدول التحصيل.

بالنسبة للحصول على القائمات التفصيلية الشهرية لعمليات التحويل الراجعة بالنظر للبلدية بعنوان املعلوم 

ية من القباضات املالية فإنه يتعذر علينا في العديد من على املؤسسات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهن

 األحيان للضغط الحاصل على القباضات و عدم وجود أعوان بالعدد الكافي.

 حول التأخير في تثقيل جداول التحصيل:

يوما, ومرد هذا التأخير هو بعض  18بتأخير  18/01/2016تمت إحالة جداول التحصيل إلى القابض بتاريخ 

اإلشكاليات و الصعوبات على مستوى منظومة التصرف في موارد البلدية التي تم تركيزها مؤخرا و سنعمل 

 . الحقا على االلتزام باآلجال القانونية

 إستخالص املعاليم 

رات املبنية و املعلوم على بعنوان املعاليم البلدية القارة كاملعلوم على العقا االستخالصبقايا  ارتفاعإن 

األراض ي غير املبنية مرده عزوف املواطن على الخالص و خصوصا في السنوات األخيرة رغم املجهودات التي 

أن املحاسب بشهادة إبراء، هذا و  باالستظهار تقوم بها اإلدارة البلدية و خصوصا ربط التمتع ببعض الخدمات 

 املقترح إحداث قباضة بلدية لتحسين اإلستخالص.املتلددين. و ص في األعوان لتتبع يشكو من نقالبلدي 
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 املساهمة في إنجاز مآوي جماعية:

بناءات مقامة على مقاسم ذات صبغة  أساسببناءات عمودية على رخص البناء املتعلقة  اتيتم معالجة ملف

إلى طابق أرض ي بق أرض ي و أول و سكن فردي علما و أن التوسعة باملناطق ذات الصبغة فردية من طا

 احتسابطابقين علويين جاءت في إطار سياسة الدولة من أجل تكثيف البناء العمودي .هذا مع العلم وأن و 

ن و الحال أن ألف ساك 100املعاليم املستخلصة بالتقرير ضبطت على أساس أن عدد سكان البلدية يتجاوز 

 .2014ساكن حسب إحصاء  53323عدد السكان هو 

 ملجلة الجباية املحلية مستقبال. 90و  89مل بمقتضيات الفصلين هذا و سيتم الع

 تحصيل و استخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل:

بة باملنطقة بضرورة ؤسسات املنتصلدية تقوم بعملية تحسيس أصحاب املن البإبالنسبة لهذا املعلوم ف

مبرمة مع بعض املؤسسات الخاصة للتصرف  باتفاقياتتستظهر  معظمهامع البلدية إال أن  اتفاقياتإمضاء 

 و القابلة للرفع. في هذه النفايات

 .إمضاء إتفاقيات مع أصحاب املؤسسات لرفع الفواضل بمقابل سنعمل في املستقبل على هذا و 

 مداخيل األمالك:

رين وبعد فقد تمت اإلشارة إلى امللك العقاري البلدي بالصفحة التاسعة من التقرير وتمحورت حول عنص

  .معاليم الكراء و تحيين عقود الكراء استخالصأساسين وهما 

 العنصر األول : استخالص معاليم الكراء 

إّن استخالص معاليم الكراء مناطة قانونا بعهدة القابض باعتبارها معاليم مثقلة ومع ذلك فإّن البلدية      

من حين إلى أخر وفي إطار متابعة االستخالص تتعهد بالقيام ببعض اإلجراءات كمراسلة املتسوغين وحثهم على 

رفع قضايا استعجالية في الخروج لعدم ب اإلجراءاتدفع ما تخلد بذمتهم من معاليم كراء و تنتهي هذه 
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و املؤرخة في  6768األول بمقتض ى مكاتيبنا املسجلة بمكتب الضبط تحت عدد  باإلجراءالخالص وقد بادرنا 

وسيتم الحقا االلتجاء إلى القضاء بالنسبة  2017ديسمبر  12بتاريخ  6825وعدد   2017ديسمبر   08

 140معاليم كراء العقارات املعدة لنشاط صناعي قد تقلصت من  للمتلددين .مع املالحظ أن املتخلدات من

ونفس الش يء بالنسبة للمتخلدات من معاليم كراء  2017ألف دينارا سنة  90إلى  2016ألف دينارا سنة 

إلى   2016ألف دينارا سنة  160العقارات املعدة لنشاط تجاري ولئن كان االنخفاض نسبي حيث تقلصت من 

 . 2017سنة ألف دينارا  152

 العنصر الثاني : تحيين عقود الكراء 

وتم إعالم املتسوغين  2017مشاريع الكتائب التكميلية لتحيين عقود الكراء خالل سنة  إعدادلقد تّم      

وقد  6627تحت عدد  2017نوفمبر  30املعنيين بالتحيين طبقا ملكاتيبنا املسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 

التمش ي استجاب إلى حد اآلن البعض منهم وتم إبرام عدد من املالحق  في هذا الخصوص وسنواصل في هذا 

ثم سيتم االلتجاء إلى القضاء لرفع دعاوى في تعديل معين الكراء  بعد عرض  2018الودي إلى موفى جانفي 

 . 2018املوضوع على موافقة املجلس البلدي في دورته األولى من سنة 

 اإلحصاءات التكميلية:

الجباية بجميع املعطيات مصلحة التراخيص العمرانية بضرورة مد مصلحة املالية قسم التأكيد على تم 

 املتعلقة برخص البناء املسندة.

 اإلستظهار بشهادة إبراء: 

فيما يتعلق باألمثلة التي  أما 2013من قانون املالية لسنة  55ل تحرص البلدية على االلتزام بمقتضيات الفص

من األداء أما  هو عقار فالحي و معفى 13252قدمتموها فنفيد سيادتكم أن العقار موضوع املعاملة رقم 

 فتحي الحاج مبارك فهو كذلك عقار فالحي.باسم  12661املعاملة عدد 

  .فتتعلق بعقار خاضع للمعلوم على املؤسسات وال يمكن املطالبة بشهادة إبراء 2493عدد  ةوبالنسبة للمعامل
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 إنجاز النفقات البلدية:

 التصرف في املنح الخاصة بالنظافة:

ي مدكم نبالتقرير وعدم أحقية بعض األعوان في املنح الخاصة بالنظافة، يشرفبخصوص ما تم مالحظته 

ليها للمقارنة بما ع االستنادبالتوضيح التالي: فبخصوص قائمة املوظفين و العملة التابعين للبلدية والتي تم 

اليوم  ذلك فياملهام املذكورة بها هي املهام التي يقومون بها  ومرتبات وجب التوضيح أّن يقع صرفه من منح 

 االختصاصغير  اختصاصحيث أن العمل البلدي يتطلب منا توجيه العملة من موقع إلى آخر و إلى أي 

األصلي للعملة وهو رفع الفضالت. باإلضافة إلى أن ضرورة العمل تقتض ي تكليف البعض من عملة النظافة 

عمال التي ال تتطلب مؤهالت خاصة للمحافظة على السير العادي للمرفق العام كالحراسة للقيام ببعض األ 

ملجابهة النقص الحاصل ببعض األصلي و  االختصاصرفية ومؤقتة بدون تغيير ظوالسياقة والصيانة بصفة 

 .االختصاصات

 تحصيل و استخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل:

اتفاقيات رغم  4لبلدية و املؤسسات املنتصبة باملنطقة لم تتجاوز عدد عدد االتفاقيات املبرمة بين ا إّن 

مساعي البلدية إلى إبرام اكبر عدد من االتفاقيات لكن مجمل املؤسسات تتعامل مع املؤسسات الخاصة هذا 

 جانب وجود نوعية من الفضالت التي ال يمكن للبلدية رفعها لعدم قبولها بمراكز التحويل. إلى

 و السالم.

 عن رئيس النيابة الخصوصية

 الكاتب العام                                                                                 

 معز ابراهيم                                                                                 

 


