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يأحدثت بلدّية صفاقس  ي  بمقت ٔالامر الع ى  1884جويلية  16املؤرخ  ا ع وتمتّد مساح
وحسب . 2014حسب التعداد العام للسّكان والسك لسنة  نسمة 272.801هكتارا وتعّد  5.600

ا  89.917يوجد بالبلدية  2026- 2017ٕالاحصاء العشري  مؤّسسة صناعية  34.221مسكنا وتنشط 
  .وتجارية ومهنية

ي دائرة سيدي منصور والّدائرة الّشمالّية ودائرة الّربض ودائرة  وتضّم البلدّية سبع دوائر و
ي الحبيب وسيدي . ّي الحبيب ودائرة املدينة ودائرة البستانمركز شاكر ودائرة  ويقطن بدائرتي 

ي   .من سكان البلدية% 45منصور حوا

ن ناهزت .م 37,577ما قدره  2016وبلغت جملة مداخيل العنوان ٔالاّول خالل سنة  ي ح د 
ّى سنة  بقايا الاستخالص لفائدة البلديةوارتفعت . د.م 23,929مداخيل العنوان الّثاني  ى  2016ي مو إ

ي نفس السنة وبلغت . د.م 25,131ما قدره  ى مستوى العنوان ٔالاول .م 32,161الّنفقات   26,210و د ع
ى مستوى العنوان الثاني د.م  .ع

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

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

ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  1يان املوجه للبلديةفضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستب املحكمة

ا  .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد ر  22بتاريخ  116 وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ال  2017ديسم
ر 25استلمته بتاريخ  ى التقرير بتاريخ  اووردت إجاب 2017 ديسم    .2018جانفي  3ع

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

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

23.691.238,390 37.576.584,24623.929.458,15729.398.284,521 114.595.565 314،  
انّية  3نفقات العنوان الثاني 2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  33.771.976,671 27.734.065,732 30.009.110,021 91.515.152,424 

 23.080.412,890 )2-1(الفائض 

ى جملة من النقائص تعلقوأفضت  ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  تاملهمة الرقابية إ

                                                            
 .تعّلق الاستبيان أساسا بموارد البلدّية وأمالكها 1
  .د 1.611.426,251بعنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة 2

  .د 1.524.519,421باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة 3 
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ي ن تحصيل تجوانب من التصّرف تتطّلب من البلدية مزيدا من العناية ل وبانجاز النفقات و حس
ا ي نفقا  .مواردها والتحّكم 

I. انّية وختمها ي  إجراءات إعداد امل   وتقديم الحساب املا

انية  صفاقس لبلدية الخصوصية النيابة أعضاءصادق  ى م  جويلية 28 بتاريخ 2016 سنةع
ي  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13طبقا للفصل  2015 املتعلق  1975ماي  14املؤرخ 

انية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة  لفصللوطبقا  .بالقانون ٔالاساس مل
ىتمت  من نفس القانون  16 انية من قبل سلطة  هذه املصادقة ع ر  08 ٕالاشراف بتاريخم ديسم

 .د.م 61,915بما قدره  2015

انية بمقت قرار غلقو  أكتوبر  16بتاريخ  املصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف هاتم ختم امل
  .1975لسنة  35من القانون عدد  34طبقا للفصل  2017

ن و  انية الجماعات املحلية وللفصل  34و 33طبقا للفصل من  282من القانون ٔالاساس مل
ي الحساب غلق قرار صدر مجّلة املحاسبة العمومية انية غلق وقرار املا  رئيس عن 2016لسنة  امل

 29 بتاريخ املنعقدة 2017 لسنة الثانية العادية دورته ي البلدي املجلس ملداولة تبعا الخصوصية النيابة
  2017 جوان 8 بتاريخ هبإقرار  صفاقس والية قامتو  2017 ماي

ر  31توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ م تو  طبقا للفصل الثاني من  2016ديسم
ي نفس التاريخ ووفقًا . من مجّلة املحاسبة العمومية 281والفصل  1975لسنة  35القانون عدد  و

ر الحسامن مجّلة املحاسبة العمومية قام آمر ال 282للفصل  ب إشهادا منه بمطابقته ّصرف بتأش
  .لسجاّلته

ي  1968لسنة  8من القانون عدد  24وتطبيقًا للفصل  املتعّلق بتنظيم  1968مارس  8املؤّرخ 
لسنة  218من ٔالامر عدد  11دائرة املحاسبات كما تّم إتمامه وتنقيحه بالّنصوص الالّحقة والفصل 

ي لدى كتابة دائرة املحاسبات بتاريخ  ،19714   .2017 جويلية 21تّم إيداع الحساب املا

II.  ى  املواردالرقابة ع

ا واستخالصها فضال عن تحليل  ى مالحظات تعّلقت بتعبئ ى موارد البلدية إ أفضت الرقابة ع
ا ٔالاول والثاني ا بعنوان  . هيكل

 

  

                                                            
ي  4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .املتعّلق بس
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 تحليل املوارد  - أ

ا )2015د سنة .م 59,580 مقابل( 2016د سنة .م 61,506صفاقس بلغ مجموع موارد بلدية   م
املقابيض املنجزة خارج وبلغت . د موارد العنوان الثاني.م 23,929د موارد العنوان ٔالاول و.م 37,577
انية   .د.م 29,398 امل

اد .م 37,577 ما جملته 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول سنة و  مداخيل د .م 28,507 م
ر مداخيل د.م 9,070و اعتيادّية جبائّية املداخيل الجبائّية الاعتيادّية  توتكّون. جبائّية اعتيادّية غ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمةأساسا  ومن املداخيل %) 61,25( د.م 17,462 من املعاليم املوّظفة ع
%) 26,32(د .م 7,502 املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة
  %).10,89(د .م 3,103 ومن معاليم املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّية أو  تومّثل املداخيل املتأتية من املعلوم ع
من % 52,52 لوحدها تحيث مّثل صفاقسأهّم مورد بالنسبة لبلدّية  5د.م 14,972والبالغة  املهنّية

  . من موارد العنوان ٔالاّول % 39,84املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و

ى 2016ولئن ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  ى العقارات إ  بعنوان املعاليم املوّظفة ع
ى العقارات املبنية بقيمةد .م 22,275 ن املعلوم ع واملعلوم  %62,33بنسبة  د أي.م 13,884 تتوّزع ب

ر املبنية ى ٔالارا غ فإّن املداخيل املتأتّية من هذه املعاليم لم  %37,67د أي بنسبة .م 8,391 بقيمة ع
ي ى التوا ي د .أ 752,838ود .م 1,397 تتعّد ع ى الّتوا % 9و% 10,1أي بنسب استخالص لم تتجاوز ع

  .من مجموع املبالغ الواجب استخالصها

ر الجبائية الاعتياديةت وتوّزع ن مداخيل املداخيل غ بقيمة  أمالك البلدية الاعتيادية ب
ملتأّتية أساسا ا) %89,37(د .م 8,105بقيمة  واملداخيل املالية الاعتيادية) %10,63(د .أ 964,312
رك للجماعات املحلية %97,5وبنسبة  ر الجبائية وقد شهدت  .من املناب من املال املش املداخيل غ

ن سن  عتياديةالا  خاصة تراجع  مرّده %21 أي بنسبةد .م 1,896بقيمة  2016و 2015انخفاضا ب
  . د.م 1,991 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية بقيمة

ى التغطية الشام 131وعمال بمقتضيات الفصل  راب الوط من الدستور الذي ينّص ع لة لل
ْ  86تّم إحداث  بالنظام البلدي رها  2016و 2015بلدية جديدة سن ي مصاريف تسي تساهم الدولة 

رك للجماعات املحلية وهو ما  ي املناب الراجع لكّل بلدية  يتوقع معهمن خالل املال املش التقليص 
ر الجبائية ى تعبئة املزيد م والذي يمّثل أهّم مداخيلها غ ى من بلدية صفاقس الحرص ع ن مّما يستد

ا ر التمويالت الالزمة لنفقا   .املوارد الذاتية لتوف

. 2015د سنة .م 20,095د مقابل .م 23,929ما جملته  2016سنة  موارد العنوان الثانيوبلغت 
                                                            

ن الجماعات املحلية والبالغة  5   .د 1.020.481باعتبار املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب
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 وبنسبةد .م 19,455 ةالذاتية واملخصصة للتنمية بقيماملوارد من  2016وتأتت هذه املوارد سنة 
راض 81,30%  ملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالةاو % 8,53 وبنسبةد .م 2,040 بقيمة وموارد الاق
ى ارتفاعتطور  ويعود .%10,17 وبنسبة د.م 2,434 بقيمة املّدخرات  كّل من موارد العنوان الثاني إ

مقابل د .أ 395,348بقيمة واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة  د.م 5,064واملوارد املختلفة بقيمة 
ي بقيمة .م 1,200بقيمة فاض منح التجه انخ راض الداخ   .د.أ 425,197د وموارد الاق

ى تحصيل املوارد   - ب  الّرقابة ع

ى تحصيل املوارد ى جملة من ٕالاخالالت تعّلقت  أفضت الرقابة ع ى الوقوف ع بضبط أساسا إ
ى العقارات وتثقيلها  انية وبإعداد جداول تحصيل املعاليم ع وبمداخيل ٕالاشغال الوق تقديرات امل

  .وبمتابعة الاستخالصاتكراء املحالت التجارية والسكنية للطريق العام وبمداخيل 

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات .1

ي نسب  %91,34رغم تحقيق نسبة  بقايا تطّور من تقديرات العنوان ٔالاول فإّن التدقيق 
ى العقارات املبنية ر املبنية  استخالص كّل من املعلوم ع ى ٔالارا غ مداخيل ٔالامالك و واملعلوم ع

ي ى التوا ن سن %8,82و%11,63و %10,72 والبالغة ع ى يعكس  2016و 2015ب عدم قدرة البلدية ع
راكم من سنة حيث ما فتئت هذه البقايا تعبئة كامل مواردها  ى ت ن الاعتبار  أخرى إ دون أخذها بع
انية   . عند إعداد امل

ن الاعتبار لبقايا  ى ٔالاخذ بع ى البلدّية إ ا  ستخالصالا وُتد لعنوان ٔالاول لعند ضبط تقديرا
ا اني   .ضمانا لواقعية م

ى العقارات .2  وتثقيلها إعداد جداول تحصيل املعاليم ع

ى ت ى ّم الوقوف ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع عدم شمولية جدو
ر املبنية ن البلدية ُتقارب لمي هذا الشأن و. ٔالارا غ بجدول تحصيل املعلوم  املضّمنة الفصول  عدد ب

ى العقارات املبنية  الذي 2014 سنةل والسك للسكان العام التعداد ونتائجفصال  82.225والبالغ  ع
رة كما . مسكنا 9.869فارق بلغ ب أي مسكنا 92.094 أح أفضت النتائج ٔالاولية لإلحصاء العشري للف

ى وجود  2017/2026  عددمسكنا مقارنة ب 7.692مسكنا باملنطقة البلدية أي بفارق بلغ  89.917إ
ى العقارات املبنية لسنة  املضّمنة الفصول    .2016بجدول تحصيل املعلوم ع

رة  ر وت ر وتعت ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع ن جدو تحي
ْ لم تتجاوز  املبنية ضعيفة حيث ن سن ي  2016و 2015نسبة تطور عدد الفصول املثقلة ب ى الّتوا ع

ي نسب ضعيفة ال تتما ونسق النمّو العمراني باملنطقة البلدية %1,7و 2,1% ويعزى ضعف نسب . و
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ى تطور  ى عدم حرص البلدية ع ن عدد الفصول املثقلة إ م باملعلومحث املطالب ى التصريح بعقارا  ع
ا بالفصل  عن فضال عن التغا من مجلة الجباية املحلية  19تسليط الخطية املنصوص عل

ي  ي صورة عدم تقديم التصريح املذكور  25واملتمثلة    . د 

ى ذلك،  ي  16منشور وزير الداخلية عدد  نّص عليهيوخالفا ملا عالوة ع أكتوبر  12املؤرخ 
ن مختلف  2013 املتعلق بتدعيم قدرات التصرف بالجماعات املحلية من ضرورة إحكام التنسيق ب

ي مجال تبادل املعلومات ذات الصبغة الجبائية ي غياب منظومة إعالمية ملتابعة املصالح البلدية  ، و
ى املصلحة ا ي رخص البناء، ال تتوّ رخص لفنية تلقائيا وبصفة دورية مّد مصلحة ٔالاداءات بقائمة 

 تحصيل البناءات الجديدة بجدول  إدراجإحكام عملية متابعة  ال حضيت باملوافقة ملزيدالبناء 
ى العقارات املبنية    .املعلوم ع

بعدد  تواملصلحة الفنية تقوم بمّد مصلحة ٔالاداءاالبلدية ولئن أفادت البلدية أّن الّدوائر 
ا ال  ّ اتفصيلية تمّدها بقائمة الرخص املسندة سنويا، فإ ي الغرض للقيام باملعاينات بشأ  امليدانية 

ي ضوء نتائجها ن جداول التحصيل     .وتحي

ى صعيد آخر ى ضمان التنسيق مع القباضات ،وع املالية  من شأن عدم حرص البلدية ع
ى املعطيات املتعّلقة بعمليات تسجيل العقود الناقلة مللكية العقارات املتواجدة باملجال  للحصول ع
ن الجدد أن يحّد من شمولية وواقعية جداول  وّيات املالك ن جداول التحصيل  رابي للبلدية لتحي ال

 .التحصيل

ن الرا ويؤّدي م بضرورة عدم قيام بعض عدول ٕالاشهاد بإعالم املالك ي نقل ملكي ن  غب
ي خالص ٔالاداء البلدي عمال بأحكام الفصل  ى من مجلة الجباية املحلية  22الاستظهار بشهادة  إ

ي مصلحة ٔالاداءات مراسلة غرفة عدول ٕالاشهاد حرمان البلدية من مداخيل إضافية ي  وذلك رغم تو
  .2015أكتوبر  12بتاريخ  هذا الشأن

ا وضمانا وتدعو محكمة املحاسبا ن جداول التحصيل تحقيقا لشمولي ى تحي ت البلدية إ
ا اني   .لتعبئة موارد إضافية مل

ى ضرورة إنجاز عملّيات  ننّصايمن مجّلة الجباية املحلّية الذين  30ٔالاّول و نخالفا للفصلو  ع
ي تحصيل املعلو  ّن أن عملية تثقيل جدو ى العقارات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، تب م ع

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ر ناهز  2016جوان  27قد تّمت بتاريخ  2016املبنّية واملعلوم ع أي بتأخ
ي التحصيل إاّل بتاريخ  نتيجة تعّطب منظومة  2016ماي  09سّتة أشهر حيث لم يتّم إعداد جدو

"AS400 " ى غاية شهر جوان من سنة  ي هذا الشأنمن قبل البلدية املعتمدة  . 2016إ
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ى العقارات .3  توظيف املعاليم ع

ى  32خالفا ألحكام الفصل  ى البلدية توظيف املعلوم ع من مجلة الجباية املحلية ال تتو
ر املبنّية املسيجة التابعة للبناءات الفردية واملستعملة كحدائق لهذه البناءات عندما تفوق  ٔالارا غ

ر مربع بما  1000   .ي ذلك مساحة البنايةم

ى لم تو  بخصوص مراجعة من مجلة الجباية املحلية  4تطبيق أحكام الفصل حرص البلدية ع
املؤرخ  2019حيث تعتمد الثمن الذي تم ضبطه بمقت قرارها عدد  ثمان املرجعيةلألالحد املعتمد 

ر  13ي  ى ٔالامر عدد  2006سبتم ي امل 1997لسنة  431والذي استند بدوره إ  1997مارس  03ؤرخ 
ر املربع املب لكل صنف من أصناف  ي للم واملتعلق بضبط الحد ٔالادنى والحد ٔالاق للثمن املرج

ى العقارات املبنية والذي تم إلغاؤه وتعويضه باألمر عدد  لسنة  1185العقارات الخاضعة للمعلوم ع
ي  2007 ى تسجيلهذا ٕالاخالل يؤدي و . 2007ماي  14املؤرخ  ي مستوى توظيف املبالغ  إ نقائص 

راكم بقايا الاستخالصات .املستوجبة    .وعّللت البلدية هذا التصّرف ب

رة ٕالاحصاء العشري  .4   2026-2017 للف

ي  2016لسنة  04خالفا ألحكام منشور وزير الشؤون املحلية عدد   2016فيفري  11املؤرخ 
ر املبنية الخاضعة ٔالارا للعقارات املبنية وحول ضبط املتطلبات العامة إلنجاز ٕالاحصاء العام  غ

رة  ر  2026-2017للمعاليم الراجعة للجماعات املحلية للف لختم  2016الذي ضبط أجل سبتم
ى تاريخ  تٕالاحصاء ونشر ٕالاعالنات بالرائد الرسم للجمهورية التونسية، واصل ر  30البلدية إ نوفم

راضات الواردة عل 2017 ي الاع   .ا الستكمال إعداد جداول التحصيلالبّت 

ى البلدية  14وخالفا ألحكام الفصل  تصريحا فقط  35.700من مجّلة الجباية املحلية ورد ع
ي  لمو . %39,7تّم إحصاؤه أي بنسبة  عقارا 89.917جملة من  تتوّل البلدية تطبيق الخطية املتمّثلة 
ن باملعلوم الذين لم يقوموا بإيداع التصريح املذكور  25 ى املطالب من  19خالفا ملقتضيات الفصل  د ع

 .مجلة الجباية املحلية

ى غياب محاضر جلسات لجنة مراجعة املعاليم البلدية، حيث يتّم   الاكتفاءوتّم الوقوف ع
ى بطاقة ٕالاحصاء لكي يتّم فيما بوضع قرار اللجنة ا ا العقار ومساحته ع ملتعّلق بالخدمات املنتفع 

رض وذلك خالفا  سليمبعد تسجيل القرار املذكور باملنظومة ٕالاعالمية وت ى املالك املع نسخة منه إ
رة  الصادر  2009-2005لتوصيات محكمة املحاسبات بتقريرها حول تصّرف بلدية صفاقس للف

  .لسنوي الخامس والعشرينبتقريرها ا

ي املعلوم  2017جويلية  14كما قامت لجنة مراجعة املعاليم املنعقدة بتاريخ  بالتخفيض 
ا باعتماد  18الواجب توظيفه بالنسبة لثالثة عقارات مبنية من جملة  راضات بشأ ي اع عقارا نظرت 
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ي الغ   .رض دون بيان ٔالاسبابمساحات دون تلك ال تم تحديدها بمقت املعاينة املجراة 

ي الغرض ى اعتماد نتائج املعاينات امليدانية املجراة  ى البلدية إ   .وُتد

ى ٔالانشطة  .5   إعداد جداول مراقبة املعاليم ع

ن ساهم فيما يتعلق بتبادل املعطيات  والّدوائر البلدية داءاتمصلحة ٔالا  غياب التنسيق ب
ى املحالت  ى ٕالاشهار املوظف ع ن املصلحة املتعلقة باملؤسسات الخاضعة للمعلوم ع من جهة، وب

ن ملراقبة ٔالاداءات صفاقس املذكورة و  ٕالاحداثات الجديدة خصوص ب 2وصفاقس  1املركزين الجهوي
ي عدم ى املؤسسة جدول شمولي من جهة أخرى  ات ذات الصبغة الصناعية أو مراقبة املعلوم ع

ْ % 1,6ه نسبة تطور عدد الفصول املدرجة ب الذي لم تتجاوز  التجارية أو املهنية ن سن  2015ب
 . 2016و

ى صبغة املؤسسات املصّدرة كليا بالجدول املذكور مّما يحول دون كما  ال يتّم التنصيص ع
ي دون التثبت من تطبيق نسبة  ها عن بقية املؤسسات وبالتا ى رقم املعامالت املتأتي من  %0,1تمي ع

ا بالفصل    . من مجلة الجباية املحلية 38التصدير املنصوص عل

ى الحرص عدوتُ  ى ى وضع ٓالاليات الكفيلة بى البلدية إ ضمان شمولية جدول املعلوم ع
ن البيانات املتعلقة باملؤسسات  املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية وتضم

  . املصدرة كليا

ى  ولم تتول البلدية إعداد جداول متابعة خاصة ل ومعلوم ٕالاجازة املوظف ع ى ال باملعلوم ع
 .باتمحالت بيع املشرو 

 مداخيل ٕالاشغال الوق للطريق العامّ  .6

ى 2015سنة د .م 2,849من  ٕالاشغال الوق للطريق العامّ انخفضت مداخيل  د .م 2,495 إ
معلوم إشغال الطريق العاّم و  6نتيجة انخفاض كّل من معلوم ٕالاشهار %12,42أي بنسبة  2016سنة 

ي  7عند إقامة حضائر بناء ى التوا وذلك رغم ارتفاع مداخيل  %26,43و %14,80بنسب بلغت ع
  .%41,25بنسبة  8ٕالاشغال الوق للطريق العام

                                                            
ى ترك الالفتات واللوحات ٕالاشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات املثبتة أو  6 البارزة أو يوظف هذا املعلوم ع

ى أحكام القانون عدد ى واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة وبامللك العمومي للّطرقات ويخضع إ لة ع  2009لسنة  12 امل
ي  املتعّلق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص كما تّم تنقيحة باملرسوم عدد  2009مارس  2املؤرخ 

ي  2011لسنة  84 ر  05املؤرخ  ى ٔالامر عدد  2011سبتم ي  2010لسنة  261وإ رخيص واملتعّلق بض 2010فيفري  15املؤرخ  بط شروط وإجراءات ال
  . ي ٕالاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

  .من مجلة الجباية املحلية 85الذي ينظمه الفصل  7
ي  2007لسنة  362والذي تنظمه أحكام ٔالامر عدد  8 ي  2007 فيفري  19املؤّرخ  املتعّلق بضبط شروط وصيغ ٕالاشغال الوق ولزمة املرفق العمومي 

  . امللك العمومي البلدي
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ى  9ٕالاشهار  من شركاتجملة املبالغ املستخلصة  ارتفعتوقد  أي  2016سنة د .أ 654,533إ
ذا العنوان. من جملة املبالغ الواجب استخالصها %87,3بنسبة   وبلغت بقايا الاستخالص 

ر  31بتاريخ د .أ143,721 ن  شركة إشهار  12تخّلدت بذّمة  2016ديسم د .أ 2,144بمبالغ تراوحت ب
  .د.أ 50,065و

ي الخالص تبذّم  ةن املتخلدو رغم أهمية الديو  ى ة الشركات املتلّددة  قتصر مصلحة ٕالاشهار ع
ا حيث  توجيه تنابيه إدارية   .واحدةلقضية الهذه الشركات ا لم تتعّد القضايا املرفوعة ضّد إل

رمة مع من مجلة املحاسبة العمومية ال يتم تثقيل الاتفاقيات ا 265وخالفا ألحكام الفصل  مل
  . ضة البلديةابوكالء ٕالاشهار لدى الق

ى املحاسب العمومي القيام بإجراءات التتبع الضرورية لضمان استخالص معلوم ٕالاشهار   .وع

ن مصلحة ٔالاداءات ومختلف اوأّدى  ن عدد البلدّية لّدوائر غياب التنسيق ب ى عدم املقاربة ب إ
ي ت التّ املؤسسات واملحاّل  ى واجهاتعالفصول املضّمنة بجداول مراقبة معلوم ٕالاشهار  جارية واملقا

ى املؤسسات ذات وال ُتمسكها الّدوائر البلدية  وعدد الفصول املدرجة بجدول مراقبة املعلوم ع
وقد بلغ عدد الفصول . 2016املهنية التابعة لكل دائرة بلدية لسنة  وأالتجارية  وأالصبغة الصناعية 

ر املدرجة  ي الحبيب وسيدي ال ُتمسكها كلٌّ من دائرة بجداول مراقبة معلوم ٕالاشهار غ البستان و
ي  منصور  ى الّتوا   . فصال 1.498فصال و 3.405فصال و 1.824ع

 10د.أ 152,284 بمبلغ قدره 2016ة سن %42,89نسبة استخالص معلوم ٕالاشهار ولم تتعّد 
ى  وائر لّد وذلك رغم حرص ا ى أصحاب البلدية ع ى ت ملحاّل اتوجيه تنابيه إ م ع ّ خالص املعنية قصد ح

  .همما تخّلد بذمم

من مجلة الجباية املحلّية الذي  68وفيما يتعّلق باإلحداثات الجديدة، وخالفا ألحكام الفصل 
ى أّن معلوم إشغال الطر  ى ستخالصه بصفة مسبايق العام يتّم ينص ع قة قبل تسليم الرخصة يتوّ

ى  ي الحصول ع ي ممارسة النشاط دون تقديم طلب  شهادة "أصحاب العديد من املحالت الشروع 
ي خالص جميع املعاليم البلدية من معلوم  11"إفادة ال تسندها مصلحة الّصحة بعد تقديم شهادة 

ي غياب أي متابعة من البلديةٕالاشهار واحتالل املساح ومعل لية  ر امل  . وم رفع الفضالت غ

راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن الوط والشرطة وقد ساهم  حذف سلك مراق ال
ى عدم استجابة قيام باملعاينات بالنسق املطلوب هي عدم ال 201212منذ سنة  الوطنّية ذا باإلضافة إ

                                                            
ى الّرصيف 9   .ما ُيعرف باإلشهار العمالق وع

ي  10 ى التوا ي الحبيب النصيب ٔالاوفر بنسب بلغت ع ا الدوائر البلدية املدينة والبستان و   .%10,16و %27و %46حّققت م
  .صلوحية املحّل والوقاية من الحرائقشهادة  11
ي  2012لسنة 518 عمال بمقتضيات ٔالامر عدد 12 راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن واملتعّلق ب 2012جوان  2املؤّرخ  حذف سلك مراق ال

  .الوط والشرطة الوطنّية
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ا الّدوائر الشرطة البلدية لجميع امل من أجل القيام باملعاينات ورفع البلدية طالب ال توّجهها إل
ي ٕالاّبان   . املخالفات 

 30بتاريخ الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات  وقد مّكنت املعاينة امليدانية املجراة من قبل
ر  ي  2017نوفم ي الحبيب من ضبط قائمة  ى خالص معلوم ٕالا  10بدائرة   07و شهار محالت ال تتوّ
ى البلدية مبالغ  مارس نشاطها دون خالصت محالت معلوم ٕالاشغال الوق للطريق العام مّما فّوت ع

ي  ى التوا   . 14د.أ 17,929و 13د.أ 7,650قدرها ع

ن مصلحة ٔالاداءات ومصلحة ٕالاشهار والدوائر البلدية ى دوتُ  ى تدعيم التنسيق ب البلدية إ
ى تكثيف املعاينات ى دكما تُ . مندمجة تمّكن من إعداد جداول مراقبة شاملةوترك منظومة إعالمية  إ

ي الغرضبخص و باالستظهار بالرّ عنية أصحاب املحالت املمطالبة امليدانية و   وصوالت الخالص املسندة 
ى  ى املتلّددين وإ الخالص وإصدار قرارات إزالة ضّدهم عند الاقتضاء مع الحرص  عنتوجيه تنابيه إ

نع  .ى تنفيذها بالتعاون مع الشرطة البلدية لردع املخالف

 دتفقد شه ٕالاشغال الوق للطريق العام عند إقامة حضائر بناءأّما فيما يتعّلق بمداخيل 
ى  2015د سنة .م 1,467 تراجعا من وهو ما ال يتما ونسق النمو العمراني  2016سنة د .م 1,079إ

  .باملنطقة البلدية

ى مصلحة رخص البناء توظيف  85م الفصل وخالفا ألحكا هذا من مجلة الجباية املحلية ال تتوّ
ى البناءات الفردية امل ذا العنوانمّما علوم ع ى البلدية مبالغ هاّمة    . فّوت ع

رك عدد وخالفا ل ي  02لمنشور املش وزير الداخلية  الصادر عن 2009جانفي  19املؤرخ 
ى مصلحة رخص البناء إسناد ال والتنمية املحلية ووزير املالية ي إشغال الطريق العاّم ملتتوّ ة ّد رخيص 

ى أساسها عند تسّلم الرخصة هاستخالصو املعلوم احتساب يتم و سنة واحدة  ى أن  15ع تتّم املتابعة ع
رة الشرطة البلدية ومطالبة أصحاب و الدوائر البلدية  قبلمن  الرخص بخالص املعلوم املتعّلق بالف

اء ٔالاشغال ي شهادة ان ر أّنه و . ٕالاضافية عند تقديم مطلب  ى غ ن، ال يتو ن العقاري باستثناء الباعث
ي الشهادة املذكورة الّدوائر بمعاينة كما يبقى قيام . أصحاب البناءات الجماعية تقديم مطالب 

اء ٔالا اي  لتحرير محاضر ٔالاشغال  ى اشغالن ى ملك لبناءات الجماعية ال ، حكرا ع ن ع الباعث
ن ر 73خالفا ألحكام الفصل وذلك  العقاري يئة والتعم   . من مجلة ال

احتساب املدة الفعلية لألشغال خاّصة بالنسبة لبعض البناءات وتحول هذه النقائص دون 
ر من سنة ى غرار  ال يستغرق بناؤها أك وعدد  7014/2014وعدد  4114/2013الرخص عدد ع

ي املتعّلقة  3081/2012 ى التوا ى البلدية ، طوابق سبعةببناء مصّحة ونزل وعمارة ذات ع مّما فّوت ع
                                                            

ي  7515/2012/ 2109يضبطها القرار البلدي عدد باعتماد التعريفة ال  13   . 2012جوان  20املؤرخ 
ي  292/2014يضبطها القرار البلدي عدد باعتماد التعريفة ال  14   .2014مارس  12املؤرخ 
يئة العمرانية بتاريخ  15   .2013أكتوبر  02عمال بما ورد بمحضر لجنة ٔالاشغال وال
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 .مبالغ هاّمة بعنوان هذا املعلوم

ّن   بتاريخقبل الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات من خالل املعاينة امليدانية املجراة من وقد تب
ر  30  8071/2011وعدد  8042/2010وال شملت البناءات موضوع رخص البناء عدد  2017نوفم

رام  8084/2011وعدد  ااملساعدم اح مبلغا قيمته  هذا الشأني  البلدية وقد فّوتت. حة املرّخص ف
ي  ى التوا ذه ا .د.أ 64,240د و.أ 9,516د و.أ 5,480ع ى تاريخ وتواصل إنجاز ٔالاشغال املتعّلقة  لرخص إ

ى  ي إشغال الطريق العام دون خالص املعلوم املوظف ع رخيص  املعاينة املجراة متجاوزة بذلك مّدة ال
رة ٕالاضافية ودون اتخاذ البلدية ٕالاجراءات املستوجبة لتوقيف ٔالاشغال ي مقابل ذلك، أّدى . الف و

ى مواصلة توظيف املعلوم املذكور رغم غياب املعاينات امليدانية من قبل املصالح املختصة بالبلدية  إ
ى غرار الرخصة عدد  اء إشغال الطريق العام ع ا املدة الفعلية  8013/2016ان ال اقتصرت بشأ

ى  ى توظيف مبلغ قدره يوما م 244إلنجاز ٔالاشغال ع   .د دون وجه حق.أ 11,224ما أّدى إ

ى البلدية  ى ترك منظومة إعالمية مندمجة تمّك وُتد ن ن من ضماإ ن حّد أدنى من التنسيق ب
وإيجاد ٓالاليات الكفيلة  الهياكل املعنية بمتابعة معلوم ٕالاشغال الوق للطريق العامّ  مختلف

  .باستخالصه وفقا لألحكام القانونية

 كراء املحالت التجارية والسكنية مداخيل  .7

 د.م 3,321لت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان كراء املحالت التجارية والسكنية املسّوغة مثّ 
ن لم  ى .أ 733,197 جملة الاستخالصات تتجاوز ي ح ي مو استخالص لم  أي بنسبة 2016سنة د 

ّى سنة  د.م 2,588ي هذا الشأن  بلغت بقايا الاستخالصو . %22,1 تتجاوز  د .م 2,370 تعود 2016ي مو
ى سنوات  ا إ   . وما قبلها 2015م

محاّل من  596ويبلغ عدد املحالت البلدية املسّوغة، حسب املعطيات املتوّفرة بقسم ٔالاكرية، 
ا  ن يبلغ عدد العقود املتوّفرة  16محاّل معّدا لنشاط تجاري و 580بي ي ح محاّل معّدا للسكن 

ر من قبل كل من ٓالامر بالصرف  يوبق. عقدا 900بالقباضة البلدية قرابة  هذا الفارق دون تفس
 .والقبض واملحاسب العمومي

بالتنسيق مع القباضة البلدية  تحرص البلدية لم ،بعض ٔالاصول التجاريةملكية انتقال  ورغم
ن البيانات  ى تحي نع ويات املتسوغ   . املتعلقة 

ى رفع مثل هذه  ى أّن البلدية لم تسع إ ا بتقرير محكمة وتجدر ٕالاشارة إ ٕالاخالالت رغم إثار
رة   .املذكور سابقا 2009-2005املحاسبات املتعلق بالف

ن عن تسديد معينات الكراء العديد من  بتعّلة عزوفو   نسبةتوّلت البلدية تجميد املتسّوغ
ى سنة  2011بداية من سنة ملّدة ثالث سنوات  الزيادة السنوية ملعينات الكراء ي مو ر ، 2013تنته  غ
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ا ّ ى غاية  أ ىواصلت العمل بتجميد الزيادة إ  20حيث لم يتّم إقرار إعادة إدراجها إاّل بتاريخ  2017 مو
  .وقد نتج عن هذا ٕالاخالل حرمان البلدية من موارد إضافية .2018بداية من سنة و  2017أكتوبر 

ي مراجعة معينات الكراء امل ي حّقها  ى ذلك، فّرطت البلدية  ا بالقانون عالوة ع نصوص عل
ن تتوّل تحيث لم  197716لسنة  37عدد  ال يرجع تسويغ العديد ت السكنية املحاّل  كراءقود عحي

ى  ا إ ى ا. سنة 30 يقّل عن ما ال م ن العقوديتّم ملحاّلت التجارية فال أّما بالنسبة إ ا تحي إال  الخاصة 
ى  ا ع غرار املحّل عدد بمناسبة نقل ٔالاصول التجارية وذلك رغم املبالغ الزهيدة ملعينات كراء العديد م

ن  2000الكائن بسوق العمران واملسّوغ منذ سنة  04  06د واملحّل عدد  30شهري قدره كراء بمع
ي واملسّوغ منذ سنة  ن 1999الكائن بالسوق الجديد بباب الجب   .د 26هري قدره ش كراء بمع

ن عقود الكراء بما يتما والقيمة الكرائية الحقيقية  ى تحي ى الحرص ع ى البلدية إ وُتد
ا   .ملحال

ا ذات معينات  ن ومراجعة العقود، وخاصة م ي تحي وأفادت البلدية أّنه قد تّم الشروع 
ر من سنة  ى  وذلك بتكليف عدول تنفيذ 2017الكراء الّزهيدة، منذ شهر سبتم   .متسّوغا 56بالتنبيه ع

ي أهّم املكما  ن املتخّلدة بذممال تمسك البلدية قائمة  قصد تقييم املبالغ هم ديونا تسّوغ
م بصفة دورية م وال بلغت  املستخلصة م وذلك رغم أهمية قيمة الّدين املتخّلد بذّمة البعض م

د بالنسبة ملتسّوغ املحّل التجاري عدد .أ 44,663و 157د بالنسبة ملتسّوغ املحّل التجاري عدد .أ 90,866
  .121السك عدد د بالنسبة ملتسّوغ املحل .أ 29,358و 08

ا تمسكولئن أفادت البلدية  ّ ا أ ن،  ي إجاب ي أهّم املدين ى قائمة  ا تقتصر ع ّ مسك فإ
ا ال تّم رفع دعاوى ات عقود تسويغ املحالت التجارية جدول ملتابعة متخّلد رها  بشأ فضال عن دون غ

ّى سنة  ةن املتخّلدو لّديلحّينة املقيمة الهذه القائمة  تضّمنعدم  ى مو ن بذمم 2016إ    .املتسوغ

ي املحاّلت الكائنة باملنطقة الحرفية بالحفارة، و  بلغت قيمة الّديون املتخّلدة بذمة متسّو
ى سنة د .أ 199,134 محاّل، 32وعددها  ى سنوات د .أ 183,150 تعود 2016ي مو ا إ وما  2015م

ن منذ سنة . قبلها ى املتسّوغ   .2010وقد توّقفت القباضة البلدية عن إرسال ٕالاعالمات إ

ي هذه املحاّلت عن  ي طرح هذه املبالغ نظرا المتناع متسّو وأفادت البلدية أّنه سيقع النظر 
  .الخالص

  اتستخالصالا متابعة  .8

ر 31 ي املؤرخ 1973 لسنة 81 عددالقانون  من 5 ينص الفصل بإصدار  املتعلق 1973 ديسم

                                                            
ي أو ا 16 ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أوالصنا ن واملتسوغ ن املسوغ ملستعملة املتعّلق بتنظيم العالقات ب

  . ي الحرف
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ى أنه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة ي  مجلة املحاسبة العمومية ع بتقديم قائمات مفصلة 
ى السنة من ي مو ن ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها  ّن عدم إرفاق الحساب . طرف املحاسب وقد تب

ي لسنة ى  لقائماتبا 2016 املا ى العقارات املبنية واملعلوم ع التفصيلية لبقايا ٕالاستخالص للمعلوم ع
ر املبنية   .ٔالارا غ

ى  وبالنظر انية"استعمال  ا ي موارد امل قبل البلدية والقابض البلدي  من" تطبيقة التصرف 
ى ى التنسيق مع املحاسب ال وال تمّكن من إصدار هذه القائمات تد محكمة عمومي ملّد البلدية إ

  .القائماتذه  املحاسبات

ى ذلك جذاذات يدوية بالنسبة لجميع الفصول املثقلة القباضة البلدية مسك ت وعالوة ع
ي  ى التوا ر املبنية والعقارات املبنية، والبالغ عددها ع ى ٔالارا غ  فصال 9.829بعنوان املعلوم ع

  . محاّل  900ت املسّوغة وال يناهز عددها وللمحال  2016سنة  تحصيل فصال بجداول  82.225و

ر املبنّية واملعلوم  ى ٔالارا غ ي تحصيل املعلوم ع ي تثقيل جدو ر الحاصل  ى جانب التأخ وإ
ى العقارات املبنّية، فإّن مصلحة ٔالاداءات  توّفر سنوّيا مطبوعات ٕالاعالمات ٔالاولية للقباضة ال ع
ن باملعلوم  ى املطالب االبلدية قصد توزيعها ع ا  ر ناهز سنة  أمّد من  زادخمسة أشهر مّما  2016بتأخ

  .حّدة ٕالاشكاليات املتعّلقة باالستخالص

ى العقارات إعالما للمع 4.535تجاوز عدد ٕالاعالمات املوّزعة ولم ي ّى سنة اليم ع  2016ي مو
تتعّد إجراءات التتبع بخصوص استخالص الديون  كما لم .ثّقلةمن جملة الفصول امل %5أي ما يمّثل 

ن  ن و 19املتخّلدة بذّمة املتسّوغ راضا إداريا وعقلت  . بطاقة إلزام 38اع

ى أّن عدد ٔالاعوان وعدول الخزينة بالقباضة البلدية شهد تراجعا ملحوظا  وتجدر ٕالاشارة إ
رة  ي من  2016-2012خالل الف ى التوا ى  10وعونا  20ع عدول خزينة  04أعوان و 10عدول خزينة إ

م ي خزينة من بي مجموع املبالغ علما وأّن  .الصحية مابسبب حال%  30مردودهم امل  ال يتجاوز  عد
ئ  الواجب استخالصها بعنوان املداخيل الجبائية الاعتيادية ومداخيل أمالك البلدية الاعتيادية ما ف

ي  ى التوا راكم ليبلغ ع   . د.م 54,509د و .م 40,294ي

ى إثر ن سنة ا وع ن العمومي ن بسلك املحاسب ن اثن ، تّم إلغاء أعمال خلية 2015لتحاق عون
ا بالق ن باضة البلدية ملتابعة أعمال عدول الاستخالص ال تّم إحدا الخزينة واملتكّونة من العون

رة قادرة. املذكورين والقابضة البلدية ى القيام باملتابعة الدورية ألعمال التتّبع  ولم تعد هذه ٔالاخ ع
ا ال تمسك  املجراة ّ ا دفاتر متابعة نشاط عدول الخزينة خاّصة وأ أعمال التتبع املسّلمة ُتضّمن 
م  .إل

ر املبنّية  ى ٔالارا غ ونتيجة لهذه النقائص ُسّجل ضعف نسب استخالص كّل من املعلوم ع
ى العقارات املبنيّ  ى واملعلوم ع ي ة ال لم تتعّد ع مجموع املبالغ الواجب من  %10,1و %9الّتوا



13 
 

مداخيل كراء العقارات املعّدة للسكن ولنشاط تجاري  نسب استخالصكما لم تتجاوز . استخالصها
  . %22,41و %1,08تباعا 

ى صعيد آخر  ى املؤّسسات ذات وع لم تُعد مصلحة ٔالاداءات تضّمن الحّد ٔالادنى للمعلوم ع
ى الضريبة قبل إيداعها  17املدرج بجدول املراقبة الّصناعّية أو التجارّية أو املهنّيةالصبغة  بالتصاريح ع

ن بالقباضات املالّية ن  من قبل املعني  تخالص الحّد ٔالادنىمن اس املالية قّباضوذلك قصد تمك
ى املؤسسات ي املقابل. بعنوان املعلوم ع ى وضع ٓالاليات الكفيلة بحصر حاالت دفع  و لم تحرص ع

ا  ن باملعلوم املذكور ومتابع ي أبرز املطالب ى غرار إعداد قائمة  معلوم بما هو أقّل من املعلوم ٔالادنى ع
ن لتصاريح وأفادت البلدية . هم السنوّيةي مفتتح كّل سنة مع القابض البلدي بمناسبة إيداع املطالب

 ّ ى حّد تاريخ ٕالاجابة  اأ ى الضريبة إ ى املؤّسسات بالتصاريح ع ن الحّد ٔالادنى للمعلوم ع تواصل تضم
ن أفادت رئيسة  ذا ٕالاجراء لتبسيط ٕالاجراءات  ٔالاداءات مصلحةي ح أّنه قد تّم إيقاف العمل 

  . للمواطن

ى ع داءاتمصلحة ٔالا ال تحرص و  ى القائمات الّتفصيلّية للمعلوم ع ى الحصول شهرّيا ع
ى محالت بيع  ل ومعلوم ٕالاجازة املوّظف ع ّ ى ال املؤّسسات الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية واملعلوم ع
ى أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائدة بلدية صفاقس خالل الّسنة ، املشروبات املستخلصة ع

ي املبالغ املستوجبة واملطالبة به ،القباضة البلديةى واملتوّفرة لد  .قصد تحديد الفارق 

ى العقارات و  ن ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية ونظرا ألهمية كّل من املعلوم املعلوم ع
من مجموع موارد العنوان ٔالاول سنة  %37,13و %5,7يمثالن تباعا  الّلذان أو التجارية أو املهنية

ن مختلف ٔالاطراف املتدخلة ، فإن 2016 ى تدعيم التنسيق ب والقابض قباض املالية (البلدية مدعّوة إ
لتحديد ٕالاشكاليات والصعوبات ال تعيق نسق إستخالص هذه املداخيل ) البلدي واملصالح البلدية

ريخ الصادرة عن ٕالادارة العاّمة للمحاسبة العمومية والاستخالص بتا 31عمال بتعليمات العمل عدد 
  . املتعلقة باستخالص املوارد الراجعة للجماعات املحلية 2015مارس  09

ى استخالص ما تخّلد بذّمة و  ى الحرص ع تدعو محكمة املحاسبات البلدّية والقباضة البلدّية إ
ن باملعاليم البلدّية   .املطالب

III. ي الـّنـفـقــات   التصّرف 

ى ى جملة من املالحظات تعّلقت  نفقات أفضت الرقابة ع ى الوقوف ع بلدية صفاقس إ
ن ٔالاّول والثاني  .بنفقات العنوان

                                                            
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية املوظف وفقا ألحكام الفصل  17 ى من الفصل وا 37ال يمكن أن يقل املعلوم ع لفقرة ٔالاو

ي نطاق نشاط املؤسسة 38 ى العقارات املبنية املستوجب بعنوان العقارات املستغلة    .من مجلة الجباية املحلية عن حد أدنى يساوي املعلوم ع
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 تحليل النفقات   - أ

إنجازها ناهزت نسبة و . د.م 32,161 ما جملته 2016بلغت نفقات العنوان ٔالاّول للبلدية سنة 
ر العمومي بنسبة . 88% د فائض وشه. ٔالاّول نفقات العنوان ن م %60,77واستأثرت نفقات التأج

ى  2015د سنة .م 10,141 ٔالاول تراجعًا من العنوان نظرا لتضاعف نسق نمو  2016سنة  د.أ 5,416إ
  .النفقات مقارنة بنسق نمو املوارد

ر العمومي فواضل اعتمادات  مثلتو  لكة التأج ر املس من جملة الاعتمادات  %10 ةنسبغ
ا من ٕالاعتمادات  د.م 2,241 ائية املرصودة بمبلغال وهو ما يعكس سوء تقدير البلدية لحاجيا

ر ي انتظار مصادقة رئاسة  وأفادت البلدية أنه برمجت .املخصصة للتأج انتدابات جديدة لم تتم 
ى قرار اجراء املناظرة   .الحكومة ع

ت واستأثرت نفقا د.م 26,210ما جملته  2016نة س ات العنوان الّثاني املنجزةوبلغت نفق
ا %65,19بنسبة الاستثمارات املباشرة  ن .م أقساط الديون  ديتسدالنفقات بعنوان ناهزت  ي ح

الك الاعتمادات . من نفقات هذا العنوان % 27,62نسبة    .%36ولم تتجاوز نسب اس

رنامج الجديد  2014مارس  7بتاريخ  4خالفا ملنشور وزير الداخلية عدد و  حول إعداد ال
رة  ر إنجاز 2018- 2014للتنمية البلدية والحضرية والحوكمة املحلّية للف ، لم تقم البلدية بتقييم س

رة  رنامج الاستثماري للف  من جرد للمشاريعذلك  وما يقتضيه 2014-2010املشاريع املدرجة بال
ّى سنة  ى مو   . 2015املتواصلة إ

 يةديونوضعية امل  - ب

ى سنة  ي مو ا  %76د تمثل .م 5,134ما قيمته  2016بلغت الديون املتخلدة بذمة البلدية  م
 .د.م 3,916قيمة تجاه املؤسسات العمومية ب اديون

ى املستوجبة للخالص ديون البلدية تجاه املؤسسات العمومية من  %63,7ع نسبة وترج ي مو
  .الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياهلفائدة % 32,4لفائدة شركة اتصاالت تونس و 2016سنة 

ا  %88,7تمثل  وما قبلها 2016د بعنوان سنة .م 1,218بلغت ديون البلدية تجاه الخواص و  م
رة  اديون  %522بنسبة  2015خالل سنة  اهاًم سجلت هذه الديون ارتفاعا و . 2012-2003راجعة للف

من ديون البلدية تجاه  %96,6تعلقت و  .2013مقارنة بسنة  %131وبنسبة  2014مقارنة بسنة 
ل بلديةال علما أن. ات التصرفنفقبالخواص  ا  %26 تكاس اني سنة من الاعتمادات املرصودة بم

ا تجاه الخواص.) د.أ 500( 2016   .لخالص متخلدا

ن قيام البلدّية بخالص الفاتورة عدد  املحاسبة العموميةمن مجلة  47صل وخالفا للف  380تب
ر  30بتاريخ  613د واملرفقة باألمر بالّصرف عدد  18.148,400 بقيمة 2007أكتوبر  30بتاريخ  ديسم
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ى طل املتعّلقة باقتناء أعالم والفتاتو  2016  2007كتوبر أ 10بتاريخ  1740ب تزود يدوي عدد بناء ع
  .سقوط الدينعدم يفيد قطع مدة التقادم و دون تقديم ما 

ى   - ج  نفقات العنوان ٔالاول  إنجاز الّرقابة ع

ر و املتعلقة بنفقات العقد  خالالتمن ٕالا  عددشاب  ر التأج ى  تسي وسائل املصالح الراجعة إ
   .البلدية

 صرف املنح .1

ي  2014لسنة  54قانون عدد المن  2خالفا ملقتضيات الفصل  واملتعلق  2014وت أ 19املؤرخ 
ي لسنة  ي  2014بقانون املالية التكمي املتعلق بإصدار  2014فيفري  24ولقرار وزير الداخلية املؤرخ 

ي أصناف تم  ن لخطط  املدونة املهنية لعملة املجالس الجهوية والبلديات وإعادة ترتيب العملة الشاغل
عن  الحكومة واملتمم بالقرار الصادر واملؤشر عليه من قبل رئاسة  حذفها وضبط أصناف جديدة لها

ي  قرار ال، قام رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بإصدار 2015 فريلأ 28وزير الداخلية املؤرخ 
ي  1276البلدي عدد  ر  18واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  2016أوت  9املؤرخ  نوفم

ي خطة 100تعلق بإعادة تصنيف وامل 2016 ى الصنف الرابع  عامل  رافع فضالت من الصنف ٔالاول إ
ي الصنف الثالث ر . عوضا عن إعادة تصنيفهم  وكامل  2016وقامت البلدية بصرف أجور شهر ديسم

ى 2017أجور سنة  املذكور  وزير الداخلية الجديدة املخالفة ملقتضيات قرار  الوضعية ٕالادارية بناء ع
ي ٔالاجك وترتب عن ذل. آنفا رفيع  ناملعر ٔالاساس واملنح للعملة ال  .د شهريا لكل عامل 80بقرابة  ني

ي  ى تقديمهم لشهائد كفاءة مهنية  ا قامت بتسوية وضعية العملة املذكورين بناء ع ّ وأفادت البلدية أ
م   .اختصاصا

ي  1981لسنة  817من ٔالامر عدد  2وخالفا ملقتضيات الفصل  املتعلق  1981جوان  11املؤرخ 
ي تم إسناد  ى هذه املبمنحة العمل اللي ن سن ببلدية صفاقس طيلة الف اموظف 32نحة إ رة املمتدة ب

ي إعدادها لهذا  ليلة عمل دون تقديم القائمات ال 13.546بحساب  2016و 2014  ض علماالغر ينب
ي مصالح ال تتطلب  ذه املنحة يعملون  ن  ي ملالقيام بعأن عددا من املنتفع ى غرار مصلحة  لي ع

  .الصفقات واملغازة والدوائر البلدية

ي  980وخالفا ملقتضيات ٔالامر عدد   املتعلق بضبط قائمة العناصر  1985أوت  11املؤرخ 
القارة ملرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية 

ى أساسها احتساب املساهمات لتكوين جراية التقاعد كما  تنقيحه وإتمامه بالنصوص تّم ال يقع ع
ي . ي ضمن العناصر القارة للمرتبتقوم بلدية صفاقس بإدراج منحة العمل الليالالحقة،  وبلغ إجما

ي املسندة  ا ما ال يقل عن 2016د سنة .أ 258قيمة منح العمل اللي   .عونا 498 انتفع 
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ي املنجز حيث  ى أساس العمل الفع ي ببلدية صفاقس ع  تموال يتم إسناد منحة العمل اللي
ر  ملا بذلوه من مجهودات النجاز الاعمال ان تشجيع عدد من ٔالاعو بـــ"ي عديد الحاالت  ير إسنادهات

ي العمل م  م ودعم رؤسا    ."املناطة بعهد

املحلية  من النظام ٔالاساس العام ألعوان الدولة والجماعات 14وخالفا ملقتضيات الفصل 
املؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية القا بعدم إسناد أي امتياز مهما كان نوعه ما لم يصدر و 

ن قيام بلدية صفاقس بصرف مبالغ بعنوان الذين قاموا  عوانلأل  "منحة أيام العطل" ي شأنه أمر، تب
منح أيام قيمة  تبلغو . دون سند قانونيبمباشرة العمل أثناء الراحة ٔالاسبوعية أو العطل الرسمية 

ي  2016سنة  القانونية خاللاملسندة خالفا للصيغ العطل    .د.أ 82,615حوا

من ٔالامر  5وخالفا ملقتضيات الفصل  ٕالاضافيةأما فيما يتعلق بإسناد منحة ساعات العمل 
ي  1998لسنة  2509عدد  ر  18املؤرخ  املتعلق بضبط النظام ٔالاساس الخاص بسلك  1998ديسم

 ات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية، قامت بلدية صفاقسعملة الدولة والجماعات املحلية واملؤسس
ساعة عمل  32.900د مقابل .أ 22لغ بمب عامال  142بخالص ساعات عمل إضافية لفائدة  2016سنة 

رير تعذر إسنادهم  االقيام  تستوجباالضرورية وال  إضافية دون أن يتم تحديد ٔالاعمال ودون ت
  . ي الغرض راحة تعويضية

ر وسائل املصالح .2  نفقات تسي

رم بلدّية صفاقس مراحل تأدية الّنفقة  40خالفا للفصل  من مجلة املحاسبة العمومية لم تح
ى سبيل الّتسوية، وهو ما تدّل عليه  إصدار ى إحاالت  9ي ما ال يقل عن يث عمدت ح طلبات تزّود ع

ّود ّ ى تاريخ طلب ال   .أسبقّية تاريخ الفاتورة ع

ي من الّطابق ٔالار للمحل الكائن بنهج إقامت البلدية بو  برام عقد كراء جميع الجزء القب
ٔالامر  إرفاق، دون سنويا د.أ 2,7بمبلغ  1997بداية من سنة " البونوازا"بـــــاملعروف  27الّسور عدد 

ى إبرام العقد ببالصرف  من مجّلة املحاسبة  273الفصل  عمال بمقتضياتمصادقة سلطة ٕالاشراف ع
ي خصوص عقد الكراء عمال بمقتضيات الفصل   25العمومّية ودون تقديم مداولة املجلس البلدي 

 .لبلدياتمن القانون ٔالاساس ل

املتعّلق  1986أكتوبر  13وخالفا ملقتضيات القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ 
ي ب رة  1977مارس  4تنقيح القرار املؤرخ  املتعلق بضبط ٔالاجل املمنوح للمحاسب املختص للقيام بتأش

والذي يق بصرف مستحّقات دائ الّدولة والجماعات املحّلية أوامر صرف النفقات الصادرة لهم 
ي أجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف،  شاب خالص واملؤّسسات العمومّية 

ي  ن و 53حوا ن يوم را تراوح ب   .يوما 41فاتورة تأخ
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ن  استغرقتو  ي  277و 20البلدية مدة تراوحت ب ي  %46يوما لخالص حوا  105من إجما
ى . 2016خالل سنة الضبط املركزي  ودعة بمكتبم ةر و تاف ومن شأن هذا التصرف أن يؤثر ع

ن مصداقية البلدية ا مع املتعامل ى أفضل العروضمعها  ي عالق   .ويحول دون حصولها ع

ى تاريخ  ر 15كما لم يتم إ  وما 2016بعنوان سنة  فاتورة 26ٔالامر بصرف وخالص  2017 ديسم
ي أغلب الحاالتقبلها  ى عدم إ ويعود ذلك  ى  بعقد النفقة املصلحة البلدية املعنية من قبل رسالهاإ إ

   .إلصدار ٔالامر بالصرف املصلحة املالية

انيةو  الك املاء خالفا ملبدأ خصوصية امل  هياكللبعض ال تكفلت البلدية بخالص نفقات إس
ر ا ى  لبلدّيةغ ي ارتفع إ ى غرار  د، 3.337,200بمبلغ جم  0.5باب بصفاقس طريق املطار كلم دار الّش  ع

   .د.أ 2,378بقيمة 

الك ماء خاصة بمنشآت  نفقاتتكفلت البلدية بخالص و  يتم استغاللها من قبل الخواص إس
ى غرار عّدادات مركزة     .20"محضنة أطفال"و 19"مغازة"و18"بحمام"ع

الك املاء بلغت نفقات و  ز بسوق الجملة للخضر والغالل خالل بالعّداد املرّك الخاصة اس
ى من سنة  ي  2016الثالثية ٔالاو ا  1.165حوا د، علما وأن عددا من مستودعات هذا السوق بما ف

ريد للخضر و  ى جانب عدد من املحالت تلك املستغلة كمخازن ت    .ى الخواصإمسوغة الغالل إ

ى ارتفاع تم الوقوف كذكما  الك املاء نفقات لك ع  2بملعب  عّداد املاء املركز الخاصة باس
رة من سنة .أ 8,5مبلغ  توال تجاوز  21مارس رغم أن هذا امللعب مجهز  ،2016د خالل الثالثية ٔالاخ

ي الكه للماء نفقات  تحيث ارتفع 22"بمأوى خاص بالبلدية"وكذلك العّداد املركز  .بعشب اصطنا اس
ى من سنة خالل  ى  2016الثالثية ٔالاو   .د 1.545إ

الك املاء خالل سنة .أ 400تخصيص اعتماد قدره  تولتبلدية ال علما وأن ة نفقات اس د ملجا
ا 2016 لك سوى  إال أ    .همن %26 نسبةلم تس

الك الكهرباء و  د.م 2,125قدره لغ بخالص مب 2016قامت البلدية خالل سنة و  مبلغ بعنوان اس
الك شهرية جملية  د.أ 691 ى كشوفات اس بعنوان ديون تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بناء ع

الك الكهرباء  يحول دون صادرة عن الشركة مما  ى مواطن بشكل دقيق متابعة اس والتعرف ع
ر فردية خاصة بك. الشطط فيه ى فوات الك الكهرباء بناء ع ل والبلدية مطالبة بخالص نفقات اس

   .عّداد

                                                            
   . 03654ورقم  03561ورقم  17469العدادات ذات ٔالارقام  18
 .05610العداد رقم  19
 .83541العداد رقم  20
  .10817رقم العداد  21
 .68775العداد رقم  22
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الك الهاتف ٕالاداري بعنوان سنة .أ 294قدره  االبلدية اعتماد ترصدو  ة نفقات اس د ملجا
ى حدود ا قامت بالتخفيض ف ثم 2016 انية بتاريخ بد بموجب تحويل .أ 36إ ر  25امل  .2016نوفم

الك الهاتف ٕالاداري لسنة  ا لم تقم بخالص جميع نفقات اس ديون تخلدت حيث  .2016علما وأ
ذا العنوان بلغت  ا  ى سنة .م 2,5بذم ي مو ن سن  2016د  راوحة ب رة امل ى الف  2013تعود إ

   .2016و

ى  1996جانفي  06بتاريخ  02منشوري الوزير ٔالاول عدد قتضيات خالفا ملو  حول الضغط ع
ي  20مصاريف الهاتف وعدد  رشيد نفقات املتعلق  2002جويلية  01املؤرخ  الك الهاتف، اب تم س

الك الشهرية الناتجة عن الاتصال املشط بالهواتف الجوالة لبعض  ى ارتفاع كلفة الاس الوقوف ع
 بلغتهامة لفائدة شركة اتصاالت تونس  وال سجلت متخلدات) خط هاتفي 15(الخطوط الهاتفية 

  .د.أ 583

ىو  من جملة  %12نسبة  2016صعيد آخر مثلت نفقات صيانة وسائل النقل خالل سنة  ع
ى  .د.أ 845نفقات وسائل املصالح بمبلغ   نظافةمعدات ست  ع نفقات صيانةاارتفوقد تم الوقوف ع

ا ى اقتنا ا الحسنة وعدم مرور مدة طويلة ع من ذلك نفقات  د.أ 82بكلفة جملية قاربت  رغم حال
  . خالل السنة املذكورة د.أ 20ال بلغت  02 218315 الشاحنة ذات الرقم املنجمصيانة 

ى ذمة رئيس النيابة الخصوصية ذات  كلفة ناهزتكما  صيانة السيارة ٕالادارية املوضوعة ع
توضيحات حول أسباب بلدية تقدم الولم . 2016د سنة .أ 15 ما قيمته 212106 02 الرقم املنجم
   .الصيانة لهذه السيارةارتفاع كلفة 

ى   - د  نفقات العنوان الثانيإنجاز الّرقابة ع

تعلقت بإبرام عدد من الصفقات  عددا من ٕالاخالالت نفقات العنوان الثانيي شاب التصّرف 
بقيمة جملية بلغت  عمومية صفقة 11وقد شملت الرقابة . والاستشارات وبتنفيذها وختمها

  .د 9.132.224,650

  عامةالالحظات امل -1

 ي ضبطدقال عدم  الحاجيات  ة 

ن خالفا ل ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  10و 8لفصل واملتعلق  2014مارس  13املؤرخ 
ا أحيانا البلدية تحديد  بتنظيم الصفقات العمومية افتقد وهو ما ترتب عنه تفاوت للدقة لحاجيا

ن التقديرات ٔالاولية لقيمة ٔالاشغال وقيمة العروض ن . ٔالاقل ثمنا ملحوظ ب وتعلق هذا النقص بصفقت
ى غرار الصفقة عدد  أشغال توسيع وتجديد شبكة ٕالانارة العمومية باملنطقة باملتعلقة  09/2015ع

ي خصوصها  2015البلدية برنامج  مة العرض د فيما بلغت قي.أ 269,786وال بلغت تقديرات البلدية 
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 %.9أي بفارق نسبته  د.أ 293,437ٔالاقل ثمنا 

ى غرار الصفقة عدد إكما ترتب عن هذا النقص تواتر  برام البلدية ملالحق للصفقات ع
يئة مدخل امليناء البحري ومدخل املالحة وطريق قائد امحمد 01/2015  املتعلقة بمشروع أشغال 
ن بقيمة د وال 2.564.784,480مبلغ ب ا إبرام ملحق ي شأ  %32,74ما نسبته  د أي 839.777,916 تم 

 .الصفقة مبلغمن 

 ائيال ي تقديم الضمان ال ر   تأخ

ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76للفصل خالفًا  واملتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ 
ائي خالل  بالنسبة يومًا من تاريخ تبليغ الصفقة  20الصفقات العمومية، لم يتم تقديم الضمان ال

ن شهر و وتراوح 23صفقاتخمس ل ر ب ي هذا الشأن  .أشهر 9التأخ  6/2015صفقة عدد الويذكر 
ي  يئة قاعة ٔالافراح البلدية وال تم تبليغها  ر  21الخاصة ب ولم يتم تقديم الضمان  2015ديسم

ائي  ا ال  .2016أكتوبر  12 بتاريخإال الخاص 

 ي بداية تنفيذ ٔالاشغالال ر   تأخ

ي إعطاء ٕالاذن ببدء ٔالاشغال تأّخرت ي إطار خمس صفقات وتراوحت املدة الفاصلة  البلدية 
ن تاريخ  ى الصفقة وتاريخ إصدار ٕالا ب ن املصادقة ع  .يوما 299يوما و 65ذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال ب

ي هذا الشأن الصفقة عدد  رقات  02/2014ويذكر  الخاصة بأشغال تجديد ٕالاشارات الضوئية باملف
ي تتم وال )"أ"لقسط عدد ا( ا  ي 2014 أفريل 11 املصادقة عل  فيفري  04ولم يتم البدء بإنجازها إال 

2015. 

  رامعدم اء ٔالاشغال وتاريخ إبرام محضر  20آجال  اح ن تاريخ إن   الوق الاستالميوما ب

أّن  منكّراس الّشروط ٕالادارّية العاّمة الخاصة باألشغال  من 41فصل لملا ينّص عليه ا خالفا
ي ظرف عشرين يوما من تاريخ  اء ٔالاشغال وإستالمها وقتّيا يكون  ن تاريخ إن  استالماملّدة الفاصلة ب

اء اء  ٕالاعالم الوارد من املقاول بخصوص تاريخ إن ي هذا ٕالاعالم إل ٔالاشغال أو من الّتاريخ املذكور 
ى خالف ذلك،  ر الحقا ما لم ينص كراس الّشروط ٕالادارّية الخاّصة ع ٔالاشغال إذا كان هذا الّتاريخ ٔالاخ

ر تّم تجاوز هذا ٔالاجل عند ٕالاستالم الوق لألشغال بالنسبة  ى أربع صفقات وتراوح عدد أيام التأخ إ
ن  ى غرار الصفقة عدد  .يوما 82ا ويوم 10ب أشغال توسيع وتجديد شبكة الخاصة ب 09/2015ع

اء من ٔالاشغال بتاريخ  2015ٕالانارة العمومّية باملنطقة البلدّية برنامج  ر  23حيث تم الان ي  2016نوفم
ن وقع ٕالاستالم الوق بتاريخ   .2017مارس  15ح

                                                            
، 02/2014من الصفقة عدد " أ"وقسط عدد  1والقسط عدد  14/2013من الصفقة عدد  5و 3والقسطان عدد  06/2015الصفقة عدد  23

 .10/2015من الصفقة عدد  1والقسط عدد  09/2015والصفقة عدد 
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 رام ٓالاجال التعاقدية  عدم اح

ى عدم صفقات إنجاز بعض الأشغال شهدت  ي بعض ٔالاحيان إ رات توقف طويلة أدت  ف
ام ن  جال التعاقديةاآل ب الال ي آجال تنفيذها تراوح ب را  وتعلق هذا ٕالاخالل بأربع صفقات شهدت تأخ

ى غرار . شهر وسنة ونصف يئة قاعة ٔالافراح البلدية بصفاقس 06/2015صفقة عدد الع  الخاصة ب
ي  ى ما بعد 2016ماي  26وال تم البدء بإنجازها  ٓالاجال اء نوهو تاريخ ا 2017ماي  25 وتواصلت إ

   .التعاقدية

 ي تسريح شهادة الحجز بعنوان الّضمان ر    الّتأخ

املتعّلق بتنظيم الّصفقات  2014لسنة  1039عدد من ٔالامر  111خالفا ملقتضيات الفصل 
ر كّراس الّشر من  29والفصل العمومّية  ي رفع اليد  ميتسلي  وط ٕالادارّية الخاّصة، سجل تأخ شهادة 

املتعلقة بــــــأشغال تجديد  02/2014عدد لصاحب الصفقة  وإرجاع مبلغ الحجز بعنوان الّضمان
ي  ى التوا رقات بلغ ع ن  321و يوما 196ٕالاشارات الضوئية باملف   ."أ"و 1يوما للقسط

 خاصةالالحظات امل - 2

  يئة املستودع البلديب املتعلقة 14/2013الصفقة عدد  أشغال 

ر  فمن جهة ،للموضوعية 14/2013تعلقة بالصفقة عدد امل افتقد تقييم العروض املالية اعت
ي  %26,27 بنسبة فارق الالخاص بقسط الهندسة املدنية أن  العروض تقرير فرز  ن العرض املا ٔالاقل ب

ر مقبول  295.879البالغة للبلدية د والكلفة التقديرية  373.634ثمنا بقيمة  ن ،د غ ر ا ي ح تقرير عت
ن  %26,52 نسبته البالغ فارق أن الالعروض الخاص بقسط الطرقات والشبكات التحتية  فرز  العرض ب

ي  ي غياب  ،د مقبوال 183.454للبلدية د والكلفة التقديرية  232.088 ٔالاقل ثمنا بقيمةاملا وذلك 
ي مخالفة للفصللأل  تحليل لسنة  3158من ٔالامر عدد  71 سعار ضمن تقرير الفرز لطلب العروض 
ي  2002 ر  17املؤرخ   .املتعلق بتنظيم الصفقات العموميةو  2002ديسم

  رقات قسط  املتعلقة 02/2014عدد الصفقة بأشغال تجديد ٕالاشارات الّضوئّية باملف
 01عدد 

ي تنفيذ الصفقة عدد  سجل ر  تجاوز ٔالاجل التعاقدي إلنجاز ٔالاشغال  حيث تم 02/2014تأخ
عنه خطايا  تيوما ترتب 85من كراس الشروط ٕالادارية الخاصة بــمدة  18املنصوص عليه بالفصل 

ر ناهزت  ر أن البلدية قامت باحتساب .أ 13تأخ ر فقط بقيمة  14د غ د أي بفارق .أ 3,641يوم تأخ
  .د مقارنة بمبلغ الخطية املستوجبة.أ 9تجاوز 

ي الكشوفات عدد كما  ا معاينات بتاريخ  3و 2و 1قامت البلدّية بخالص املقاول  واّل شمل
ائي 2015مارس  30و 2015جانفي  23   .قبل تقديم وثيقة الضمان ال
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ائي لألشغال شغال دون تحفظ، تم بمناسبة ٕالاعالوق لأل  الاستالمرغم و  ّ داد للقبول ال
را  تمّثلوظيفّية املشروع وتن م تحّد ال  بعض ٕالاخالالت معاينة ورفع ي كام ي إعادة الّنظر  أساسا 

ر  رق حّفوز وتغي ات  مف رق طريق املهدّية مع مجيدة بوليلة وإعادة تثبيت 24إحدى التجه ات  بمف تجه
رق طريق قابس وسّكرة واملحارزة 25أخرى    .بمف

 5شارات الّضوئّية بالقاّصة رقم أشغال تجديد ٕالا ب املتعلقة 10/2015عدد  الاستشارة 

أن ٔالاشغال قابلة  10/2015عدد  الاستشارةموضوع ن بمحضر القبول الوق لألشغال دوّ 
رمجة الفّنية  لالستالم ى ال الوق دون تحفظ رغم أّن فريق املعاينة لم يقم بعملّية تجربة أّولية ع
ّن بعد قرابة شهرين من  .لإلشارات ن ) synchronisation(الّتناسق  شغال غيابلأل الوق  ستالمالا وتب ب

رق طريق تنيور والقائد  ن وعدم تشغيل الامف رق محّمد وطريق ٔالافران مع طريق الع را املرّكزة بمف كام
  .عن بعد 5طريق تنيور مع القاّصة رقم 

   

                                                            
24 Lanterne Piéton 
25 Potence  
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 إجابة البلدية

المالحظات االجابة
ال حترتم صبغة العقارات واليت يقع تغيريها دون علم االحصاء العام للسكن والسكىنإن منهجية

 .عسرية وهو ما جيعل عملية املقارنة البلدية
3 

نتائج عملية و  جلداول التحصيل وهو ما يبينه اجلدول املصاحبتقوم البلدية بتحني سنوي
 . التحيني قريبة وتكاد تكون معادلة لعدد الرخص املسلمة

5 

ذا االجراءات وقامت البلديات اليت وظفت هذه اخلطية بطرحها بعد بيان  ال تقوم كل البلديات 
  استحالة استخالصها

6  

وية صاحب العقارات عدد من الصعوبات حتول دون التحصل على  كل املعطيات املتعلقة 
 . رغم حماوالت أعوان االحصاء خاص األراضي غري املبنية

8 

التصريح بانتقال امللكية يكون من طرف املالك وال توجد مناشري ختول للبلدية احلصول على 
 .املعلومة من القباضات

10 

االداءات بعدد الرخص املسندة سنويا مع العلم تقوم الدوائر البلدية واملصلحة الفنية مبد مصلحة
سنوات كما ان حماضر  3ان تسلم رخص البناء ال يعين اقامة البناء حيث متتد الرخصة على 

 انتهاء األشغال ال يهم إال الباعثني العقاريني دون سواهم
12 

االشكاليات عملية ترحيل املعطيات مل تستكمل بعد وهي يف مرحلة التجريب وطبيعي وجود هذه 
 .مع املتدخلني يف املنظومة اليت يتم معاجلتها تباعا

13 

ال توجد بلديات يف اجلمهورية تقوم بذلك وتقوم البلدية باستخالص املعلوم على االراضي غري 
 مرت عند تسليم شهائد يف املقر الرئيسي ونقل امللكية  1000املبنية للجزء الذي يفوق 

14 

واليت  بطريقة استباقية بتحيني االمثان املرجعية لتوظيف املعاليم العقارية2006يف سنةقامت البلدية
 2016واليت ارتأت عدم تغيريها يف سنة  2007لسنة  1185تتوافق مع االمثان املذكورة باألمر عدد 

وليس هناك تفويت او نقص يف هذه املعاليم مثلما ورد يف  تبعا لتفاقم بقايا االستخالصات
 .التقرير

15 

 16 قامت الوزارة باجتماعات يف الغرض ومت حتديد اجال اخرى غري الواردة ضمن املنشور املذكور 

  17 مت تعديل الرزنامة وفق حملاضر جلسات مع الوزارة

جلنة املراجعة على االستمارة وذلك لتسهيل شؤون املواطنني الوافدين يوميا مت االكتفاء بامضاء
 : على املصلحة وقد وقع البت يف االعرتاضات على مراحل كاآليت 

  تسجيل االعرتاضات املقدمة من طرف املواطنني من قبل املصلحة وختزينها يف املنظومة
20 
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.اإلعالمية
 امليدانية وتدوينها ببطاقات اإلحصاء مع ذكر  تكليف مجيع املراقبني إلعادة املعاينات

 اخلدمات واملساحة
  إعداد جدول مراقبة يتضمن مرجع العقار، اسم املالك، املساحة القدمية للعقار على

، املساحة املذكورة يف اإلعالم وعدد اخلدمات ومساحة املعاينة AS400املنظومة القدمية 
 .امليدانية

دون احتساب نسبة االعرتاضات املقبولة واليت تقل بكثري %6دوديف حتعترب نسبة االعرتاض
  .عن ذلك 

22 

م املؤسسات بل يتعلق عملها بوكاالت االشهار   25 ليس ملصلحة االشهار قواعد معطيات 

  26  تعهد مهام املراقبة اىل مصاحل اجلباية يف تعاطي االنشطة 

  27 دور مصاحل اجلباية

  28  االداءات ملدنا جبداول مراقبة ومل نتحصل على املطلوبمراسلة إدارة مراقبة تمت

 قضايا يف الفسخو  تقوم حاليا بعدة قضايا للخروج من املكرى لعدم اخلالصو قامت البلدية
  تعمل على متابعة كل األحكامو 

45  

  46 2018مت تفعيل الزيادة خالل سنة

 56ذلك بتكليف عدول تنفيذ للتنبيه على و 2017مراجعة العقود من بداية سبتمربو  مت حتيني
  العمل متواصلو  حالة

47  

  48  خاصة منها الزهيدةو تسعى البلدية ملراجعة كافة العقود

يرغبون و  سيقع طرح هذه املبالغ مبقتضى مداولة حيث إمتنع أصحاب احملالت على اخلالصو  
ا منطقة حرفيةبأن تكون املعاليم بالدين   ار الرمزي نظرا لكو

49  

  50  تقوم البلدية بتقدمي قضايا أصلية الستخالص الديونو توجد قائمة يف أهم املدينني

  51  من العقد بتقدمي خطايا يف الفسخ7تسعى البلدية لتطبيق مقتضيات الفصل

  52  اجلهوية مانة املال أقامت البلدية بذلك من خالل جلسات تنمية االستخالصات ب

ذه العملية اىل حد هذا التاريخ   54 تقوم البلدية 

  67  متت برجمة انتدابات جديدة مل تتم يف انتظار مصادقة رئاسة احلكومة على قرار اجراء املناظرة 

م قبل  نتيجة إستمرار اإلحتجاجات يف ذلك الوقت باعتبار وجود جمموعة من العملة الواقع إنتدا
  .مل يتمتعوا بأي ترقية طيلة مدة عملهم وطالبوا بسحب اإلجراء عليهم 2011سنة 

كما أنه جتدر اإلشارة إىل أن العملة املذكورين وقع تسوية وضعيتهم يف إطار منشور وزير الداخلية 
68-69  
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حول تطبيق اإلجراءات اجلديدة الواردة باملدونة املهنية لعملة 2015ماي04مؤرخ يف 03عدد 
م اجملالس اجلهوي ة والبلديات، بعد أن تبني عدم توظيف العملة املذكورين باألصناف الواردة بقرارا

حيث تقدمو للبلدية مبا يفيد حصوهلم على شهائد يف إثبات كفاءة مهنية يف اإلختصاصات اليت 
ا وهو ما مّكن النيابة اخلصوصية من تسوية وضعيتهم بناء على املعطيات اجلديدة . يعملون 

  .املقدمة
يتم العمل اآلن على إقرار إجراءات تنظم عملية إسناد منحة العمل الليلي إعتمادا على املعطيات 

املستوجبة إلسناد املنحة وبقرار من رئيس النيابة اخلصوصية، مع العلم أن طبيعة العمل البلدي 
كما جتدر . راسة الليليةامليداين يتطلب يف غالبه العمل الليلي عالوة على املهام الليلية الصرفة كاحل

ا يتم إعتمادا على كنش تنقيط احلضور وذلك شهريا   .املالحظة أن إسناد املنحة واحتسا

70-72-
73-74-75 

جيري حاليا العمل على الشروع يف إستغالل منظومة إنصاف وبذلك سوف يتم إصدار األجور 
  .وفقا هلذه املنظومة الوطنية

71  

خالفا ملا جاء باملالحظة فإنه ال يتم إسناد منحة أيام العطل إال للعملة وذلك إستنادا إىل 
  .مراسالت يف الغرض من طرف املسؤولني عن املصاحل املعنية ومثبتة بدفرت تنقيط احلضور

76  

سوف يتم التحري يف املعطيات الواردة بالتقرير واحلرص على تطبيق التشريعات املنطبقة يف الغرض 
  .مع العلم أن إسناد هذه املنحة يتم إستنادا على مراسالت املسؤولني املباشرين لألعوان

77  

  78 ستقوم البلدية بتسوية هذه الوضعية

بعد  عادة ما يتم حتديد مبلغ طلب التزود االيلأما بالنسبة لنفقات تعليق ونشر االعالنات ف. 
النشر الفعلي لالعالن موضوع النفقة على ضوء الفاتورة املقدمة حيث تتم عملية التصفية على 

  .بالصم وستعمل البلدية على احرتام هذا املبدا مستقبال اساس مساحة االعالن املنشور
79  

اىل نقص بعض األحيان يف بعض  األمر بالدفعيعود التأخري املسجل بني تاريخ األمر بالصرف و 
البلدية يف عدد من  املؤيدات املرتبط توفريها ببعض املصاحل الفنية فضال عن رفض القباضة

األحيان قبول جداول إحالة األوامر بالصرف بسبب نقص املوارد البشرية لدى القباضة حسب 
  . تصرحيات السيدة القابضة

81  

والذي يتم يتم  8854مبكتب الضبط حتت )678و 677و 676و 675(مت تضمني الفواتري
. 9084فتم تضمينه حتت عدد  672بالنسبة للفاتورة عدد . التنصيص عليه على جدول اإلحالة 

ويعزى التأخري اىل عدم تسوية الوضعية . 9170فتم تضمينه مبكتب الضبط حتت  679اما الفاتورة 
  ).زهري عبيد( للمزودين  اجلبائية

82  

يف اجازة  اىل خروج العون الوحيد املكلف بشباك الفواترييعزى التاخري يف احلاالت املشار اليها
  دون تعويض 

84  
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 يعزى التأخري إىل عدد من األسباب على غرار
  عدم تسوية الوضعية اجلبائية مما حيول دون إصدار األوامر بالصرف رغم االتصال

  .باملزودين لتسوية وضعيتهم
 اليت ال  مادية يف الفواتري مما يستوجب إصالحها بالتنسيق مع املصاحل الفنية وجود أخطاء

 .تقوم باحالة الفاتورة واالشهاد بالعمل املنجز يف االجال املعقولة 
  رفض القباضة تسلم األوامر بالصرف حبجة عدم توفر املوارد البشرية  

85  

حاليا يف عملية اجلرد مع العلم أن الطريقة احلالية تعتمد على  ستقوم البلدية بتغيري الطريقة املتوخاة
  .كراس تضبط املصلحة املستفيدة من قطعة االثاث واليت متكن من تقفيه 

87  

  88   2017- 9-11مت الفصل يف املوضوع عرب مراسلة السيد وزير الداخلية اىل السيد الوايل بتاريخ 

بعد التثبت من إشهاد العمل املنجز واستحقاق الدين من تقوم اإلدارة املالية بإجراءات اخلالص
  .طرف االدارة الفرعية للبناءات املكلفة مبتابعة نفقات استهالك املاء

89  

قصد القيام بتوفري املعطيات االولية للتدقيق الطاقي من طرف شركة قامت البلدية باستشارة
ا من مصادق عليها من طرف الصوناد عرب قائمة  .طرف اقليم صفاقس املدينة للشركة  مت مدنا 

90  

العدد الكبري من الفواتري  ملدة طويلة حال دون القيام باعمال حتصيلAS 400تعطل منظومة
  .املرتبط بشركة الصوناد

92  

قد قامت مبراسلة اإلدارة الفرعية للببناءات قصد القيام بتوفري املعطيات االولية ان اإلدارة املالية
ا من طرف اقليم للتدقيق  الطاقي من طرف شركة مصادق عليها من طرف الصوناد مت مدنا 

  .سنقوم باستشارة يف الغرض يف اإلبانو  صفاقس املدينة للشركة
93  

  94  .يتم إرفاق الفواتري مع الكشوفات الشهرية وتقوم املصلحة الفنية بعملية املقاربة 
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  .للتحويل فقد اقتضته ضرورة خالص شركة الكهرباء اليت قامت بقطع عدادات بعض املنشات

95  
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منظومة أدب مع العلم أن عملية الدفع منم طرف  املتعلقة بالنفقات املذكورة حسب كشوفات

100  
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