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ي البلدية( أحدثت بلدية جرجيس ا  وتبلغ 1889ة سن )فيما ي كما يبلغ  هك 34.000مساح
ا  . 2014 مسكنا حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة 29.514ّد ساكنا وتعُ  72.611عدد سكا

ى. دوائر 6لبلدية لويبلغ عدد الدوائر البلدية التابعة   وتجدر ٕالاشارة أن هذه البيانات بقيت صالحة إ
ن إحداث بلدية  ى سنةي  "جرجيس الشمالية"ح بلدية لمراجعة الحدود الجغرافية لتّمت و  .2016 مو

ي الجديد و  ي  2016لسنة  602عدد  الحكومي بمقت ٔالامر  هالتحديد املجال الجغرا ماي  26املؤرخ 
رابية الحدود واملتعلق بتحوير 2016 ر تم تعديل املساحة لتبلغ  .البلديات لبعض ال ونتيجة لهذا التغي

ي هذه  2017دوائر انطالقا من سنة  5وليصبح عدد الدوائر البلدية  هك 66.569 ويبلغ عدد السكان 
ا البلدية    . نسمة 42.452املحاسبات ما جملته  ملحكمةاملنطقة حسب املعطيات ال تقدمت 

ي  2017لسنة  434كما تم بمقت ٔالامر عدد  نيابة تسمية  2017أفريل  12املؤرخ 
ن إجراء  نطقةاملبرئاسة معتمد  للبلديةخصوصية جديدة  ى ح ر الشؤون البلدية إ وال ستواصل تسي

  .الانتخابات البلدية حسب أحكام الفصل ٔالاول من هذا ٔالامر

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

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  1لبلديةاملحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه ل

ر  ا خالل شهري أكتوبر ونوفم   . 2017املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر  29وبتاريخ  2017/93وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ نوفم
ى هذا التقرير بتاريخ  2017 ر  21ووردت إجابة البلدية ع   .2017ديسم

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

  بالدينار

انّية  مقابيض العنوان الّثاني مقابيض العنوان ٔالاول  2015فواضل سنة   ) 1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل
2.734.321,107 5.381.484,585 2.622.590,469 4.029.215,756 14.767.611,917 

انّية   3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  4.971.594,558 3.032.480,496 3.915.623,285 11.919.698,339 

 2.847.913,578 )2-1(الفائض 

 

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
   .د886.279,523 باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة 2
  .د1.294.434,823باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3
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I-  ي لسنة   2016إجراءات تقديم الحساب املا

ن املال الجهوي  ى أم ن بتاريخ توّ ى العمليات الحسابية قبضا  2017جوان  22بمدن ر ع التأش
ا لسجالته ي . وصرفا املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم إيداع الحساب املا

وهو مضّمن بكتابة  2017أكتوبر  12للبلدّية والوثائق املدعمة له لدى محكمة املحاسبات بتاريخ 
ر بلغ . 2017/171بصفاقس تحت عدد الغرفة الجهوية  يوما مقارنة بأجل  73وقد تم هذا ٕالايداع بتأخ

  . 4 1971 لسنة 218من ٔالامر عدد  11جويلية املنصوص عليه بالفصل  31

II -  ى املوارد   الرقابة ع

ى تحصيلها ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى املوارد بعنوان   .شملت الرقابة ع

 تحليل املوارد  - أ

  موارد العنوان ٔالاول  -1

ي تتكّون من  د.أ 5.381,484 ما جملته 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة  و
ر ومن املداخيل د .أ 3.018,332بمبلغ  املداخيل الجبائية الاعتيادية بمبلغ  الجبائية الاعتياديةغ

   .2016خالل سنة  %51,48للبلدية  5وبلغت نسبة الاستقاللية املالية. د.أ 2.363,152

ى وتتأّتى  ى العقارات ؤالانشطة وع املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوّظفة ع
ى املوجبات والرخص ٕالادارية  إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وع

ي واملعاليم مقابل إسداء خدمات  ى التوا د .أ 782,785د و.أ 474,189د و.أ 1.749,809بما قيمته ع
  . د.أ 11,549بمبلغ  ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

ى العقارات ؤالانشطة أهم موارد العنوان ٔالاول بالنسبة للبلدية  تمثلو  بذلك املعاليم ع
ى املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو ا ما  2016 سنة بلغملهنية والذي وخاصة املعلوم ع

ى العقارات ؤالانشطة للبلديةمن جملة  %67,79 أي ما يمّثلد .أ 1.186,265قيمته  ي . املعاليم ع
ى العقارات وال  املقابل ورغم أهمية املبالغ الُجملية الـُمثقلة بعنوان  بلغتاملعاليم املوّظفة ع

ي حدود  فإن 2016د سنة .أ 5.981,997 د أي ما نسبته .أ 393,305املبالغ ال تم استخالصها كانت 
6,57%.   

ر الجبائية الاعتيادية سنة وبلغت  وتتوّزع هذه . د.أ 2.363,152ما قيمته  2016املداخيل غ
ن مداخيل امللك البلدي بما قيمته  املالية الاعتيادية املتأّتية أساسا من  واملداخيل د.أ 69,590املوارد ب
رك للجماعات املحلية  وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها . د.أ 2.277,529 بقيمةاملناب من املال املش

                                                            
ي  4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ     .واملتعلق بس
  . جملة موارد العنوان ٔالاول  /املوارد الذاتية = نسبة الاستقاللية املالية للبلدية  5
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ى ما جملته    %.42,79 د تّم استخالصها بنسبة.أ 162,622بعنوان مداخيل ٔالامالك إ

  موارد العنوان الثاني -2

ى سنة  موارد العنوان الثاني بلغت جملة املوارد د تشمل .أ 2.622,590 ما قدره 2016ي مو
ى  راض واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة وال بلغت ع الذاتية املخّصصة للتنمية وموارد الاق

ي  بة املوارد الخاصة للبلدية نس بذلك ومّثلت .د.أ 451,680د و.أ 101,334د و.أ 2.069,576التوا
 . موارد العنوان الثانيجملة من  78,9%

ى تحصيل املوارد   - ب   الرقابة ع

  املوارد اتتقدير  -1

انية البلدية رّسمبلغت نسبة إنجاز املوارد امل  ّى سنة  %93,73ة بم ، وهو ما يعكس 2016ي مو
النسب  هذه إال أن %100ورغم أن نسب إنجاز بعض الفصول تجاوزت . واقعية هذه التقديرات إجماال

مداخيل إشغال امللك العمومي و  داخيل أمالك البلدية الاعتيادّيةكانت ضعيفة خاصة بالنسبة مل
ي  ى التوا البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه واملداخيل الجبائية ٔالاخرى حيث لم تتجاوز ع

ى تحصيل  %64,15و %63,69و 39,77% ي قدرة البلدية ع ناف من هذه ٔالاصوهو ما يعكس نقصا 
  .املوارد

ر املبنية  إعدادوشمل سوء  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع التقديرات املعلوم ع
نالتقديرات الُجملّية بعنوان  بلغتحيث  ا تتجاوز نسبة إنجاز هذه املقابيضولم د .أ 315 املعلوم  بشأ

  .من جملة املبالغ املثقلة باعتبار بقايا الاستخالص %6,57و 2016من تثقيالت سنة  46%

ى العقارات املعاليم توظيف - 2   ع

ر املربع  تم ضبط دورية صدور أوامر مراجعة الحد ٔالاق والحد ٔالادنى لألثمان املرجعية للم
ى  ى العقارات املبنية واملعلوم ع ر املبنية أو املهنية ٔالارا وال يتم اعتمادها الحتساب املعلوم ع غ

من مجلة الجباية املحلية والفقرة الثانية من الفصل  4من الفصل  IVبـثالث سنوات بمقت الفقرة 
ي الغرض  38من الفصل  IIوالفقرة  33 ر أن سلطة ٕالاشراف لم ُتصدر أي أمر  من نفس املجلة غ

ن سن  راوحة ب رة امل رام دورية إصدار هذه وتدعو محكمة امل .2016و 2008خالل الف ى اح حاسبات إ
ى استصدار  ن املوارد الذاتية للجماعات املحلية وتحف لها ع ي تحس ٔالاوامر ملا تمثله من أهمية 

  .قرارات مراجعة ٔالاثمان املرجعية ال تعتمدها

ر املربع املب بمقت  وقد توّلت البلدية ي للم ي المراجعة الثمن املرج  12قرار املؤرخ 
ن بتاريخ  2016جويلية  ي مدن   .2016أوت  11واملصادق عليه من قبل وا
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  تثقيلهاإعداد جداول التحصيل و  -3

ى  ى العقارات املبنية واملعلوم ع قامت البلدية بإعداد جداول التحصيل املتعلقة باملعلوم ع
ر املبنية لسنة ٔالارا  ا  2016غ ي  وسّجل .2016جانفي  11ى القابض البلدي بتاريخ إوإحال ر  تأخ

ر املبنية وذلك خالفا  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع
ى ضرورة إنجاز عملية التثقيل  انينصّ  من مجلة الجباية املحلية اللذان 30و 1ن ملقتضيات الفصل ع

ن  ر تراوح ب يوما بالنسبة  63بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة حيث تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخ
  .2016يوما بالنسبة لسنة  81و 2015لسنة 

ى عدم تضمن و  ىأغلب الفصول تم الوقوف ع أرقام بطاقات  املدرجة بجداول التحصيل ع
ي حالة التعريف الوطنية ملال كي العقارات مما يمثل عقبة أمام اتخاذ ٕالاجراءات والتتبعات القانونية 

ي عديد الفصول بشكل يمكن أن و  .عدم الخالص تفتقر بعض العناوين للدقة فضال عن تكرارها 
ى غرار العناوين التالية ا وذلك ع ى أصحا " الحسيان"و " بوتفاحة: "يحول دون وصول ٕالاعالمات إ

ي مئات الفصول " لبةقصر الش"و   .ال تم تكرارها 

ى العقارات  ورغم تسجيل ارتفاع ملحوظ لعدد الفصول الـُمدرجة بجدول تحصيل املعلوم ع
ى  2015فصال سنة  23.437املبنية من  إال ) فصال 881أي بزيادة قدرها ( 2016فصال سنة  24.318إ

ن عدد الفصول وعدد املساكن باملنطقة البلد ية حسب التعداد العام للسكان والسك أن الفارق ب
رة  5.000مسكنا تجاوز  29.514والبالغ  2014لسنة  فصال دون اعتبار التطور العمراني خالل الف
ذا املعلوم ويحدُّ بذلك من  2014-2015 وهو ما يعكس عدم شمولية جداول التحصيل املتعلقة 

  .مداخيل البلدية بعنوان هذا املعلوم

ى ج ى العقارات لسنة وبالرجوع إ ّن  2016داول تحصيل املعاليم ع العديد من الفصول أن تب
ر ُمضّمنة بجداول التحصيل بالنسبة للسنوات من  ى  2007غ ا كانت ُمثّقلة خالل  2017إ رغم أ

رة  ورغم أن محكمة املحاسبات أثارت هذا ٕالاخالل ضمن تقريرها املتعلق بتصرف  .2006- 1997الف
  . لكن البلدية لم تتدارك هذا الوضع 2015سنة 

 ٕالاحصاءات التكميلية وٕالاحصاء العشري  -4

ن  ن ٕالاحصاءين العشري حال عدم قيام البلدية باإلحصاءات التكميلية خالل املدة الفاصلة ب
ي غياب املوارد . دون تنمية مواردها الذاتية خاصة مع التطور العمراني امللحوظ باملنطقة البلدية و

باعتماد تقنية العينات وانحصرت فعليا  2017-2016لضرورية تمت عملية ٕالاحصاء العشري البشرية ا
ى ذلك . بشكل منقوص"مارس 2معهد "و" قصر الشلبة"ي إحصاء عدد من الفصول بمنطق  عالوة ع

ي  م البلدية إلنجاز ٕالاحصاء العشري واملتمثل  أعوان محدودا جدا  4كان عدد ٔالاعوان الذين وّفر
ي 4  منشور وزير الشؤون املحلية عددارنة بالعدد املنصوص عليه بمق حول  2016  فيفري  11  املؤرخ 
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ر املبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة  ضبط املتطلبات العامة النجاز ٕالاحصاء العام للعقارات املبنية وغ
رة ن 8عون إحصاء و 30والبالغ  2017/2026  للجماعات املحلية للف ٔالاعوان يتسلم  كما لم. مراقب

ى شهر أكتوبر  ى غاية مو ي هذه العملية إ املنح املتعلقة بإنجازها وذلك نظرا لعدم  2017الذين شاركوا 
ا رتيبية ال تحدد قيمة املنحة وكيفية احتسا   . صدور النصوص ال

ى من الفصل  من مجلة الجباية املحلية لم يشمل ٕالاحصاء  7وخالفا ألحكام الفقرة ٔالاو
ى املؤسسات  2016شري الذي أجرته البلدية خالل سنة الع ذات املؤسسات املطالبة بدفع املعلوم ع

ي املنطقة  ل  ى ال الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملؤسسات السياحية املطالبة باملعلوم ع
ي هذه املؤ . البلدية ر ونتيجة لذلك ال تتوفر لدى البلدية قائمة شاملة وُمحّينة  ى غاية نوفم سسات إ

2017.  

ى  -5 ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملعلوم ع املعلوم ع
ل   ال

تقوم البلدية بإعداد جدول املراقبة املتعلق بالحد ٔالادنى لهذا املعلوم كما ال يتوفر لدى  ال 
ا لتتمكن من مقارنة املبالغ  ي ٔالاشخاص الذين تولوا خالص هذا املعلوم لفائد البلدية قائمة 

  .املستخلصة مع الحد ٔالادنى للمعلوم

ى املعلوموتراجعت املبالغ املستخلصة من قبل البلدية بعنوان  املؤسسات ذات الصبغة  ع
ن سن  ى .أ 1.418,268من  2016و 2015الصناعية أو التجارية أو املهنية ب ي  .د.أ 1.186,264د إ

ل ارتفاعا طفيفا بنسبة  ى ال ن سن % 4,5املقابل شهد املعلوم ع ي حدود  2016و 2015ب لتصبح 
كن بقيت املبالغ املستخلصة بعنوان هذا املعلوم د ول.أ 157,628د بعد أن كانت تساوي .أ 164,753

من املبالغ الـُمستخلصة بعنوان نفس املعلوم سنة % 38,4محدودة ولم تتجاوز  2016خالل سنة 
2014 .  

ى ٕالاشهار -6  املعلوم ع

ى ٕالاشهار خالل سنة  د  16.864,800ما قيمته  2016بلغت موارد البلدية بعنوان املعلوم ع
ى تراخيص دون  7شهار تولت ترك شركات إ 3تتأتى من  لوحات إشهارية داخل املنطقة البلدية بناء ع

راخيص ذه ال ونتيجة لذلك تراكمت الديون املثقلة . أن تتمكن البلدية من استخالص املبالغ املتعلقة 
ى سنة  ا إ ى هذه الشركات يرجع جزء م ر  26وتوّلت البلدّية بتاريخ . 2008ع رار إصدار ق 2017سبتم

ي تنفيذ هذا القرار  ا ديون وقد انطلقت البلدية فعليا  ي لوحات الشركات ال تخّلدت بذم إزالة 
ا . مباشرة بعد صدوره ا وجدولة ديو ي لتسوية وضعي ى الس ودفع هذا ٕالاجراء الشركات املعنية إ

ي أسرع ٔالاوقات راخيص واستئناف نشاطها  دف تجديد ال   .تجاه البلدية 
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 مداخيل ٔالامالك -7

ن الدوائر  ى تشتت عملية متابعة امللك العقاري وملفات الكراء والاستخالص ب تم الوقوف ع
ى تقرير محكمة املحاسبات  2017البلدية وقد انطلقت البلدية خالل سنة  سنة تصرف  ل حو بناء ع

ى مستوى . ي تجميع هذه امللفات 2015 البلدية وتكليف  ورغم تكوين قاعدة بيانات لهذه امللفات ع
ال زالت هذه القاعدة منقوصة كما ال تتوفر لدى  2017إطار بمتابعة امللف العقاري ابتداء من سنة 

ى غاية  ر  3البلدية دفاتر لألمالك العقارية شاملة وُمحينة إ   . 2017نوفم

ي عقارات معدة ألنشطة  وبلغت مداخيل كراء العقارات الراجعة للبلدية واملتمثلة حصريا 
ن تجاوزت بقايا الاستخالص د .أ 69,590تجارية  ّى سنة  د.أ 93ي ح دون أن تتخذ البلدية  2016ي مو

ا ى الخالص أو إخالء املحالت وإعادة كرا ن ع ر املتسوغ ي الغرض لج واكتفت . ٕالاجراءات القانونية 
ي الغرض ي بعض ٔالاحيان بتبليغ تنابيه وإعالمات  لدية سابقا برفع قضايا وقد قامت الب. البلدية 

ى غاية  ا عجزت وإ ي الخالص ملدة سنوات لك ن املتلددين  ر  03استعجالية ضد املتسوغ  2017نوفم
  . حكما 19والبالغ عددها  2015عن تنفيذ ٔالاحكام الصادرة لصالحها منذ شهر مارس 

ى البلدية القيام بعمليات الجرد السنوي للمنقوالت حيث يتم الاكت فاء بتسجيل أول وال تتو
  .عملية إسناد لألمالك املنقولة للبلدية دون متابعة الحقة ودون جردها سنويا

ى العقارات و  -8  توظيف الخطايااستخالص املعاليم ع

ى العقارا ر املبنية خالل لوحظ ضعف نسب استخالص املعاليم ع ى ٔالارا غ ت املبنية وع
ي حدود  2016سنة  ى العقارات املبنية و % 6,60وال كانت  بالنسبة  % 6,43بالنسبة للمعلوم ع

ر املبنية ى ٔالارا غ    .للمعلوم ع

إعالما بالنسبة  496ما جملته  2016ولم يتعّد عدد ٕالاعالمات ال تم توزيعها خالل سنة 
ر املبنية، ى ٔالارا غ ن لم يتم توزيع أي إعالم يتعلق باملعلوم ع ي ح ي املقابل بلغ  للعقارات املبنية 

ي ى التوا ن خالل هذه السنة ع فصال أي بنسبة إعالم  3.260و 24.318 عدد الفصول لهذين املعلوم
   .من جملة الفصول  %1,8جملية تساوي 

ى العقارات  19نص الفصل يو  ى توظيف خطية بعنوان املعاليم ع من مجلة الجباية املحلية ع
ر املبنية بنسبة ر أو جزء من الشهر انطالقا من غرة جانفي من عن  %0,75 املبنية وغ كل شهر تأخ

ا املعلوم ر أن  السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا هذه الخطايا  ال تستخلصالقباضة البلدية غ
ي أغلب الحاالت باستخالص أصل الدين ونتيجة لذلك تراجعت موارد البلدية من خطايا  وتكتفي 

ر املتعلقة باملعاليم  ى العقارات من التأخ ى  2015د سنة  895,630ع ر . 2016سنة د  742,825إ وتعت
ى العقارات املبنية  ضعيفةجملة هذه املبالغ  مقارنة باملبالغ ال تم استخالصها بعنوان املعاليم ع

ى  ر املبنية وال بلغت ٔالارا وع   . 2016د سنة .أ 393,305غ
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ى الع -9  قارات بالتقادمسقوط حق تتبع استخالص املعاليم ع

ملعاليم املوظفة من الفصول املتعلقة با عددأعمال التتبع القاطعة للتقادم بالنسبة لنجز لم تُ 
ى العقارات ال تعود لسنة  وما قبلها ونتيجة لذلك سقط حق تتبع الاستخالص بخصوصها  2008ع

ى سنة  ن  2016ي مو ن و مكرر من مجلة املحاسبة العمومية  36و 36عمال بأحكام الفصل أخذا بع
ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40الفصل الاعتبار  ر  30املؤّرخ  واملتعّلق بقانون املالية  2011ديسم
ي مادة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية  2012لسنة  حول تعليق آجال التقادم 

  .ةالخاضعة ألحكام مجلة املحاسبة العمومي

III - ى النفقات   الرقابة ع

ى إنجازها ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع ى النفقات بعنوان   .شملت الرقابة ع

 تحليل النفقات  - أ

ي  من جملة  %77,87 نفقات التصرف وتمثل. د 4.971.594بلغت نفقات العنوان ٔالاول حوا
ر العمومي ونفقات وسائل املصالح بما قدره . د 3.871.404هذه النفقات بمبلغ  واستأثرت نفقات التأج

ي ى التوا من مجموع هذه % 27,36 و%46,10 د أي ما يمثل تباعا 1.360.049د و 2.291.926 ع
   .النفقات

ر، لم  رورغم أهمية نفقات التأج وهو ما يحد من  2016خالل سنة  %11 6تتجاوز نسبة التأط
عامال لالضطالع بأعمال إدارية نظرا لقلة  12نجاعة مختلف جوانب العمل ٕالاداري حيث تم تكليف 

  . عدد ٔالاعوان مقارنة بحجم العمل بالبلدية

ن الاستثمارات  3.032.481نفقات العنوان الثاني  وبلغت د وتتوزع هذه النفقات خاصة ب
ي حدود  ي حدود ونفقات تسديد أصل الدين %36,05املباشرة وذلك    . %12,84 وذلك 

ي  ى التوا ن ٔالاول والثاني ع من  8%44,73و 7%80,01وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوان
انية ائية املرسمة بامل الك الاعتمادات املتعلقة باالستثمارات كما لم تتجاوز نس. الاعتمادات ال بة اس

ى . %35,91 املباشرة الك ضعف ويعود ذلك باألساس إ الاعتمادات املخصصة لبناء املقر الجديد اس
   .2016خالل سنة  %5 حيث لم تتجاوز هذه النسبة د.أ 980والبالغة  لقصر البلدية

ى إنجاز   - ب  نفقات العنوان ٔالاول الرقابة ع

                                                            
ر 6 ن صنف أ= نسبة التأط   .% 11,11= 16/144= مجموع ٔالاعوان والعملة /عدد املوظف
  دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض 7
  دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض 8
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ى أن عقد النفقات  269ينّص الفصل  ال يتم إال بعد  البلديةمن مجّلة املحاسبة العمومية ع
رة مراقب املصاريف العمومية ى تأش ي تولت  وخالفا لذلك ،الحصول ع  5البلدية عقد نفقات 

مناسبات تعلقت بشراء الوقود لوسائل النقل واستغالل منظومة إنصاف واستغالل املصب املراقب 
ذا املبدأدون    .التقيد 

ي  19وخالفا ملنشور الوزير ٔالاول عدد  واملتعلق بتنظيم مكاتب الضبط  1971ماي  10املؤرخ 
ر  البلدية م تضمناملركزية ومسالك املراسالت، ل ى غرار  بمكتب الّضبطبعض الفوات فاتورة  15ع

ي  107تعلقت باالتصاالت الهاتفية موضوع ٔالامر بالصرف عدد  ر  30املؤرخ  وترتب عن  ،2016نوفم
ي خالص املزودين وٓالا  رام ٔالاولوية  جال القانونية لذلك هذا التصرف عدم التمكن من التأكد من اح

ى املو  ا بالنسبة إ ن باألمر عدد املنصوص عل ي  2004لسنة  564زودين العمومي مارس  9املؤرخ 
خالصهم انطالقا من تاريخ استالم واملتعلق بطرق خالص نفقات التصرف الذي حدد آجال  2004

ر    .الفوات

ى أّنه يتّم  املذكور أعاله 2004لسنة  564خالفا للفصل ٔالاّول من ٔالامر عدد و  اّلذي ينّص ع
انّيات املؤّسسات العمومّية الخاضعة ملجّلة املحاسبة  انية الدولة وم صرف ٕالاعتمادات املرّسمة بم

ى العمومّية والجماعات املحلية بعنوا الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع ن الاتصاالت واس
ي مّدة ال تتجاوز  ّ يصدرها املزّودون املعنيون ويقع الّدفع وجوبا  ر ال يوما من تاريخ  45أساس الفوات

ر،  ن أن البلدية لاستالم الفوات ي خصوص خالص م تب رام هذا ٔالاجل  ى اح ر  10تحرص ع فوات
الك املاء وتراسل املعطيات موضوع ٔالامر بالصرف عدد تعلقت ب ر  17بتاريخ  97اس و عدد  2016نوفم

ر  28بتاريخ  141و  140 ن  .2016ديسم ي هذا الشأن ب ر  . يوما 361و يوما 117وتراوحت مدة التأخ
ن معهاهذا  يمّس و  ا مع املتعامل ي عالق    .التصّرف بمصداقية ٕالادارة 

ى حاالت  تمكما  الك الوقوف ع الك املاء بعض ارتفاع كلفة اس ر اس  فيماخاصة و فوات
الك عدد يتعلق ب ر  7بتاريخ  117موضوع ٔالامر بالصرف عدد  81402فاتورة الاس املتعلقة  2016ديسم

ن شهري مارس وماي بجرجيس  2بامللعب املعشب  راوحة ب رة امل ا  2016للف  21.437وال بلغت قيم
ى أشغال التعشيب الجارية خالل . د رةوأرجعت البلدية ذلك إ ى الثبت . تلك الف ى البلدية إ وتد

الك املدرجة  منمستقبال مع مصالح الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه  صحة كمية الاس
ر املتضمنة ملبالغ مالية  ا هامةبالفوات ى أسبا   .والوقوف ع

ن و  الك املتعلق ب 2201/03/00فحص أوامر الصرف املتعلقة بالفصل  من خاللتب اس
الغاز قامت بفوترة مبالغ بعنوان مساهمة ٕالاذاعة والتلفزة ء أن الشركة التونسية للكهرباء و الكهربا

رالتونسية  من القانون عدد  25الفصل خالفا وذلك  فاتورة 11ي ما ال يقل عن  لتنوير العموميا بفوات
ي  1979لسنة  66 ر  31املؤرخ   كما تم تنقيحه 1980املتعّلق بقانون املالّية لتصّرف  1979ديسم
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ى و  وإتمامه بالنصوص الالحقة ى البلدية تد لتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اإ
ر قصد حذف املعلوم  ذه الفوات رجاع املبال املوظف  ا دون وجه حقواس   .غ املوظفة عل

ي  1988لسنة  189من ٔالامر عدد  9خالفا ألحكام الفصل و  واملتعلق  1988فيفري  11املؤرخ 
املنقح باستعمال سيارات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية و 

ي  2005لسنة  11باألمر عدد  بوجوب استعمال سيارات املصلحة والقا  2005جانفي  10املؤرخ 
ي  2000لسنة  11لمنشور عدد ، وللحاجيات املصلحة دون سواها املتعلق  2000فيفري  24املؤرخ 

بمراقبة استعمال السيارات ٕالادارية، لم يتم تحديد موضوع بعض املهمات بأذون املأموريات كما تّم 
ا ٕالا ي بعض هذه ٔالاذون الاكتفاء  ى طبيع دارّية دون تحديد موضوع املهمة بشكل بالّتنصيص ع

  .دقيق

ي  1983لسنة  112من القانون عدد  14خالفا ألحكام الفصل و  ر  12املؤرخ   1983ديسم
املتعلق بضبط النظام ٔالاساس العام ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

ن ما لم الصبغة ٕالادارية الذي حجر تخويل أي غرامة أو منحة  مهما كان نوعها لفائدة ٔالاعوان العمومي
ا أمر، قامت البلدية خالل سنة  ي شأ ى  26.175بصرف مبلغ قدره  2016يصدر  د تم تحميله ع

بعنوان إسناد حصص شهرية من الحليب " مصاريف الوقاية الصحية" 25الفقرة  03.302الفصل 
ي الغرض   . لفائدة العملة بالبلدية دون صدور أمر 

ى إنجاز   - ج  نفقات العنوان الثاني الرقابة ع

 2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  51بمقتضيات الفصل  2016البلدية خالل سنة  تتقيدلم 
صفقات العمومية والقا بإعداد دليل إجراءات خاص املتعلق بتنظيم ال 2014مارس  13بتاريخ 

رم وفقا لإلجراءات املبّسطة ى غاية  بالصفقات العمومّية ال ت ر  03وذلك إ   .2017نوفم

ى نشر نتائج73 وخالفا للفصل ى من ٔالامر املنظم للصفقات لوحظ أن البلدية ال تتو  الدعوة إ
ى املتحصل واسم املنافسة ى الصفقة ع  العليا التابع للهيئة العمومية بالصفقات الخاص الواب موقع ع
ا العمومي للطلب ى موقع الواب الخاص  ى اعتماد هذا ٕالاجراء قصد  .وكذلك ع ى البلدية إ وتد

رام مبدأ شفافية ٕالاجراءات ونزاه   .ا املنصوص عليه باألمر املذكور ضمان اح

خارج إطار الصفقات العمومية ال تقت اتباع صيغ مكتوبة وخالفا لقواعد الشراءات 
تحقيق حد أدنى من بما يضمن حقوق وواجبات كل ٔالاطراف ويمكن من ) اتفاقية أو عقد مكتوب(

رام مبادئ  ن ، الشفافية واملنافسةاح بعض الاستشارات شأن ب لهذه القاعدةالبلدية  تطبيقعدم تب
ى سبيل املثال الاستشارة املتعلقة بصيانة وتوسيع شبكة ا املنجزة لتنوير العمومي املصادق ويذكر ع

ا بتا ن  دينار 197.634,584بمبلغ  2013مارس  1ريخ عل ا إبرام عقد كتابي ب ي شأ وال لم يتم 
نا   .لطرف



10 
 

ى أكتوبر و  ى غاية مو سوى عون وحيد برتبة تق أول مكلف  2017ال يتوفر بالبلدية إ
ى حسن إنجاز امل ي جميع مراحلها وهو ما من شأنه أن يؤثر ع  .شاريع البلديةبالصفقات العمومية 

ى و  ى البلدية تد   . تنفيذ املشاريعلعمومية باملوارد البشرية ضمانا لحسن تعزيز خلية الصفقات اإ

ى إسناد و  صفقة صادقت لجنة الشراءات الخاصة بالصفقات الخاضعة لإلجراءات املبسطة ع
يئة وتعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية  دون  2016ماي  06بتاريخ  د 405.831,500لغ ببمأشغال 

من  71ا بخصوص مقبولية ٔالاسعار وذلك خالفا ألحكام الفصل أن يتضمن تقرير تقييم العروض رأ
ي  2014لسنة  1039عدد ٔالامر  ى املنظم للصفقات العمومية  2014مارس  13املؤرخ  الذي ينص ع

ى لجنة مراقبة الصفقات العمومية  ري العمومي عند تقديم تقرير تقييم العروض إ ى املش ّن ع أنه يتع
ى رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة ؤالاسعار ذات النظر أن ينص صراحة ض من تقرير كتابي ع

رحة   .املق

ي دفعة واحدة كما  ملقتضيات الفصل العاشر من ي مخالفة تم خالص صاحب الصفقة 
ى الحساب للصفقة كراس الشروط ٕالادارية الخاصة  ى أن تكون ٔالاقساط املدفوعة ع الذي ينّص ع

   .شهرية

غ آراء يتبللصفقات العمومية من وجوب من ٔالامر املنظم ل 72الفصل  نص عليهيملا خالفا و 
ي أجل أقصاه  لوحظ يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بامللفات عشرون لجان مراقبة الصفقات العمومية 

حيث لم تصادق اللجنة  بمشروع بناء السوق املركزي بجرجيس يوما 199 بمدةتجاوز هذا ٔالاجل 
ى  ر  19ة إال بتاريخ الصفقهذه الجهوية ع ى  2013نوفم ن تمت إحالة تقرير فرز العروض ع ي ح

 ةاملحدد وهو ما نتج عنه تجاوز ملدة صلوحية العروض .2013أفريل  22أنظار اللجنة املذكورة بتاريخ 
نبـ    .يوما ست

أشهر حيث أعلم  9تعطل ٔالاشغال ملدة فاقت  نتج عن عدم اختيار املوقع املناسب للمشروعو 
م وهو  صاحب الصفقة البلدية باستحالة مواصلة ٕالانجاز ي السوق القديم إخالء محال لرفض مستغ

ى مستوى تخطيط وبرمجة املشروع وخاصة فيما يتعلق  ن بما يعكس نقصا ع تسوية وضعية املستغل
أكتوبر  22بتاريخ املجلس البلدي  قرار  بعد إال ٔالاشغال لم تستأنف و . املذكورين قبل انطالق ٔالاشغال

ى املنطقة املركزية الجديدة وبعد  2014 ر موقع املشروع من وسط املدينة إ لدراسات مراجعة اتغي
ن الاعتبار املنجزة     .املوقع الجديد أخذا بع

ر  22لم تتول البلدية القيام بعملية القبول الوق لألشغال إال بتاريخ و  اء  2017سبتم رغم ان
ر  27بتاريخ ٓالاجال التعاقدية  ن 2015سبتم ر ناهز السنت  وقد تضمن محضر الاستالم الوق. أي بتأخ

ا قبل تاريخ  ى املقاول تالف ر  29جملة من التحفظات الواجب ع  ملقاول عدم قيام اورغم  .2017سبتم
ي النقائص موضوع  ي ٔالاجل املنصوص عليه بتال البلدية لم تقم  ،بمحضر القبول الوقالتحفظات 
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ى نفقته وتحت مسؤوليته طبقا ألحكام الفصل  ٕالادارية من كراس الشروط  41.6باإلذن بإنجازها ع
ى الصفقات العمومية الخاصة باألشغال    .العامة املطبق ع

ي إصدار ٕالاذن ٕالاداري بانطالق أشغال و  ي الصحة تأخرت البلدية  ذيب  بتاريخ غرة مشروع 
مقارنة بآخر أجل لقبول يوما  24صلوحية العروض بمدة  آلجالوهو ما نتج عنه تجاوز  2017فيفري 

ر  02تاريخ املوافق لالعروض  ي املشارك عن عرضه  2016سبتم
ّ ى تخ مما كان من شأنه أن يؤّدي إ

ن معها ي إنجاز الّصفقة واملساس بمصداقية البلدية تجاه املتعامل ر    .دون مؤاخذته فضال عن التأخ

ر  3امليدانية املجراة من قبل محكمة املحاسبات بتاريخ وأثبتت املعاينة  ملوقع  2017نوفم
رك حاف الطريق  ن ب ن املتعلق ومجاري سيالن مياه ٔالامطار  (Bordures)املشروع عدم إنجاز الفصل

(Caniveaux)  ي ى التوا ما بملف الصفقة بما قدره ع د والذي  37.380د و 34.710املنصوص عل
رض إنجا   . زهما قبل مرحلة تعبيد الطريقيف

ن  ي نفس السياق وخالفا ألحكام الفصل من ٔالامر املنظم للصفقات العمومية وال  87و 85و
ر يتعلق بالكميات أو بالبنود ٕالادارية  ى كل تغي تستوجب مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر ع

ري العمومي وصاحب الصفقة، أو املالية أو الفنية للصفقة بمقت ملحق كتابي مم  ن املش ب
ى حساب املشروع وخارج إطار  كّلفت البلدية املقاول بتعبيد نهج محاذ للمقر الجديد لقصر البلدية ع
رمجة ضمن عقد الصفقة  فصول الصفقة ٔالاصلية مقابل الاستغناء عن تعبيد جانب من الطرقات امل

من قيمة العقد دون اتخاذ  %29د أي ما يمّثل .أ 170وُقّدرت القيمة الجملّية لهذه ٔالاشغال بمبلغ 
ى لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر للمصادقة ي الغرض وعرضها ع   .إجراءات كتابية 

ى ذلك وخالفا ألحكام الفصل  ر 30 ي املؤرخ 2014 لسنة 3505 عدد من ٔالامر 6عالوة ع  سبتم
 ومساعدة صندوق القروض بواسطة املساعدات ومنح القروض إسناد شروط واملتعلق بضبط 2014

كليا من الذي مول  املحلية، لم تخصص البلدية هذه الاعتمادات حصريا إلنجاز املشروع الجماعات
ي شكل  ا " منحة موظفة"قبل صندوق القروض    .د.أ 574بلغت قيم

ا بمعلومات مجانبة  وغالطت البلدية صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بإدال
ن أن ملف طلب تحويل املنحة املوظفة للوا قع حول القيام باالستالم الوق لهذه الصفقة حيث تب

لهذا املشروع لفائدة البلدية من قبل الصندوق تضمن محضر استالم وق محرر بتاريخ غرة أوت 
ي إطار املهمة الرقابية حرر بتاريخ 2017 ن أن محضر الاستالم املقدم ملحكمة املحاسبات   14 ي ح

ر من نفس السنة ى أن ٔالاشغال قد تمت بتاريخ . نوفم ي كال املحضرين ع جويلية  28وتم التنصيص 
ر فضال عن  2017 رز تالعبا بوثائق الصفقة من شأنه تجنيب املقاول خطايا تأخ إمكانية وهو ما ي

  .خالصه قبل إتمام ٔالاشغال
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رة حال دون التأكد من كيفية إن ر الحض ي ظل كما أن غياب دف جاز ٔالاشغال ومدى تقدمها 
  .تضارب املعطيات حول تاريخ الاستالم الوق للمشروع

  

IV -  الرقابةأعمال خالصة  

ى مجال أعمال الّرقابة ونتائجها و باستثناء بقايا  ى التحاليل املالّية املجراة وإ استنادا إ
ي  ال تشوبه أخطاء  2016لسنة الاستخالص فإّنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

ا أن تمّس بصّحة البيانات املضمنة به   .جوهرية من شأ
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  إجابة البلدية
  
  .2018ستعمل كافة املصاحل على تنمية املوارد املالية خالل سنة  -

  .2018اعتبار املبلغ املثقلة وتقديرات امليزانية لسنة  -

مع عدم توفري رئيس مصلحة نظرا لعدم اجراء انتدابات من ) اعوان3(اجلباية اإلمكانيات البشرية ملصلحة  -
 2018طرف سلطة اإلشراف رغم التذكري حتول دون حتقيق النتائج وقد أدرجت البلدية ضمن ميزانيتها لسنة 

  .اعوان للغرض 4انتداب عدد 

عرض مشروع قرار . 12/07/2016ريخ اصدرت البلدية قرار املراجعة الثمن املرجعي للمرت املربع املبين بتا -
  .للنيابة اخلصوصية 2018التحيني الثمن املرجعي خالل دورة فيفري 

ائر البناء املتحصلة على رخص بناء يرجع باألساس إىل عدم توفري ضحل عدم قيام البلدية باملعاينات الالحقة -
  .أعوان فنيني للغرض 2اإلشراف انتداب عدد األعوان الفنيني املختصني بإدارة البلدية حاليا وقد طلبت من سلطة 

انائرالبضاغلب حماضر الشرطة البلدية تعلقت بالبناء بدون رخصة السيما ح - عرائض من طرف  اء اليت تعلقت 
وقد استحوذت على نشاط أعوان الشرطة البلدية يف جمال لبناء الفوضوي وقد وفرت البلدية سيارة للغرض  االجوار
  .رطة البلديةعلى ذمة الش.....

اجلديدة سيمكن سيمكن من جتاوز االختالالت املتعلقة باملعطيات اليت ختص  " GRB"استغالل منظومة  -
  .بالقباضة البلدية  املطالبني األداء كما سيقع تركيزها

جدول حتصيل احلايل سيقع حتيينه وذلك بإضافة الفصول اخلاصة لكل من منطقتني الغرابات واجلديرية وذلك  -
ا من طرف اجمللس اجلهويب   .عد مد البلدية 

بصفة كافية حىت يتمكنوا من القيام .....اجلديدة  GRBيقومون بإدراج الفصول ملنظومة  االعوان الذين -
بالتنسيق مع بلدية حومة السوق قصد رسكلة هؤالء األعوان وذلك  الضرورية وقد قامت البلدية بعمليات التحيني

 2007سنة  باإلحصاء العشري اما بالنسبة للفصول اليت مل يقع تضمينها. 2017مربخالل شهري نوفمرب وديس
  .فقد تعلقت اغلبها بفصول مكررة او بتغيري للملكية

  .ستقوم البلدية بعمليات إحصاء تكميلي ببعض دوائر البلدية وذلك خالل توفري اعوان منتدبني -

 ذه املنظومة البلدية كما سيقع تسريع عملية ادراج الفصول بالقباضة اجلديدة GRBسيقع تركيز منظومة  -
  .قصد الشروع يف استغالهلا
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قامت البلدية مبراسلة أمانة املال اجلهوي مبدنني وقد حتصلت على جدول مراقبة املعلوم على املؤسسات  -
  .والصناعية واملهنية  التجارية

 .التثقيل على أن ال يتعدى شهر جانفيقصد اختصار آجال  مت التنسيق مع القباضة البلدية -

  .تسليط خطايا التأخري يتم من طرف السيد قابض املالية احملتسب البلدي -

العقارات املبنية وغري املبنية ضمن ميزانية البلدية وسيتم  بلغ االستخالص السنوي للمعلوم علىيتم تقدير م -
  .2018 اعتبار مبلغ استخالص الديون كذالك ضمن امليزانية لسنة

  .االعالمات ختص باألساس الفصول اجلديدة  -

م 2018سيتم خالل سنة  -   .توزيع إنذارات ختص األراضي غري املبنية حلث املطالبني خلالص ديو

  .سيتم التنسيق مع القباضة البلدية للقيام باألعمال لتفادي سقوط احلق  -

  .طالبت البلدية تدعيم اإلدارة بأعوان للقيام بعمليات اإلحصاء التكميلي  -

  .البلدية ستقوم خبالص األعوان املشرفني على اإلحصاء العشري عند صدور النصوص الالزمة للغرض  -

  .حتصلت البلدية على القائمة احملينة للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية  -

 سيق مع مصلحة مراقبة االداءات بالسعي لالستخالص املعلوم على املؤسسات وعلىستقوم البلدية بالتن -
  وكذالك التنسيق يف شان إحالة املبالغ املستحقة لبلدية جرجيس.النزل

  .بخصوص االشهار
  املتعهدة  يف هذا اإلطار مت اختاذ قرار إزالة يف كافة اللوحات االشهارية اليت هي على ذمة الشركات -

ا باإلشهار  و على اثر ذلك وردت علينا مجلة من املطالب من أصحاب تلك الشركات الراغبة يف اسرتجاع الفتا
لتزيل تلك املبالغ  مث حتديد رزنامة حيث مت التواصل مع ادارات تلك الشركات و مت ضبط املبالغ املتخلدة بالذمة

  : على احلساب اجلاري للقباضة البلدية و ذلك على النحو التايل 
  

  الرزنامة  المتخلد بالذمة عدد الالفتات  اسم الشركة
 ديسمرب  15أشهر بداية من  03على  د14.000 01 "أ"الشركة 
  نوفمرب  30أشهر بداية من  07على  د47.500 05  "ب"الشركة 
  نوفمرب  30أشهر بداية من  05على  د24.000 02  "ج"الشركة 



16 
 

  
أصحاب احملالت التجارية فانه مت القيام حبمالت يف الغرض يف اإلشهار املقام من طرف  أما خبصوص - 

لكن يبقى اإلشكال يف هذا اإلطار على مستوى  استخالص معلوم اإلشهار و رفع الفضالت يف اآلن نفسه
زمنية بالتوازي مع عدد   العنصر البشري غري متوفر لفائدة املصلحة للقيام حبمالت متواصلة ألن ذلك يتطلب مدة

 األعوان و ذلك من خالل تصنيف لألنشطة كل على حدى كايف من 

  

  :التصرف في األمالك 
وقع جتميع كافة امللفات العقارية لدى مصلحة الشؤون العقارية ووضعها حتت تصرف املصلحة و ذلك مبقتضى  -

 مذكرة يف الغرض 
 املصلحة بصدد إمتام حتيني دفرت األمالك البلدية  -

فلقد مت يف الغرض تكليف عدل التنفيذ بعملية تنفيذ األحكام القضائية و ذلك  خبصوص مدا خيل الكرائات -
إال أن اإلشكال احلاصل يف تسخري القوة العامة لكن رغم ذلك متكنا من استخالص ما يقارب  2016منذ سنة 

 .ألف د لكن هذا ال مينع من مراسلة السيد وزير الداخلية للنظر يف عملية تسخري القوة العامة  30
  : مصاحل و هم  رؤساء 3لقد قمنا باقرتاح تسمية 

  اءات و االستخالصرئيس مصلحة االد

  رئيس مصلحة األشغال اجلديدة 
  رئيس مصلحة الرتاخيص العمرانية 

وبالنسبة لتكليف  )سلك املهندسني (  1 أ هذا كما راسلنا وزارة اإلشراف حول طلب انتداب أعوان من صنف
عمله بأعمال إدارية للنقص الفادح يف عدد األعوان طالبنا ضمن عديد املراسالت النتداب أعوان مع التذكري 

  .بواسطة مراسالت جديدة
و عن تكليف عمله لالصطالح بإعمال إدارية فقد مت متكني كل من تتوفر لديهم شروط اإلدماج من املشاركة 

ملفات جمموعة من  2017نوفمرب  27ماج اليت تنتظم مبركز الوالية و قد وجهنا بتاريخ باالمتحانات املهنية لإلد
  2017العملة للمشاركة يف امتحان إدماج إىل رتبة مستكتب إدارة بعنوان سنة 

  عدم احترام التأشيرة المسبقة  -
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عدم احرتام التأشرية املسبقة " وان تبعا لتقريركم املفصل حول الرقابة على اجناز نفقات االجناز األول الوارد حتت عن
من التقرير حنيطكم علما أن شراء الوقود لوسائل النقل يتم يف إطار صفقة عامة يتم مدنا نسخة  23بالصفحة " 

  شراء الوقود  منها بصفة متأخرة نسبيا بعد تأشرية مراقب املصاريف و األثناء نكون حباجة إىل

اخلاصة باستغالل منظومة إنصاف نعلم  17/03/2016تاريخ ب 16001714أما بالنسبة للفاتورة عدد 
و ذلك  2016ماي  26و قمنا بالتعهد يف  سيادتكم ان استغالل منظومة إنصاف سيتم يف إطار تعهد احياطي

  .سهو منا يف ذلك و عند ورود الفاتورة املذكورة أعاله سارعنا اىل القيام بالتعهد باخلالص 
علقة باستغالل املصب املراقب حيث أننا و بناءا على الفاتورات املقدمة نقوم بالتعهد اذ أما بالنسبة للفاتورات املت

  .ال ميكن أن نتعهد بنفقة دون مؤيدات 

  :غياب طلبات التزود عن وثائق الصرف  -
نشري  32،و 9،20،19من التقرير و هي على التوايل  2بالنسبة ألوامر الصرف املذكورة باجلدول عدد 

ا متعلقة بشراء وقود وسائل النقل و هي تندرج يف إطار صفقة عامة ، حيث تقوم بإمضاء اتفاقية مع لسيادتكم أ
   املزود حتمل تاريخ و مدة التزود

  :عدم تسجيل فواتير بمكتب الضبط  -
بالنسبة لعدم تضمني بعض الفواتري مبكتب الضبط نشري إىل أننا سنعمل مستقبال على تالقي هذا املوضوع و 

  .احرتام الرتاتيب اخلاصة بتنظيم مكاتب الضبط املركزية و مسالك املراسالت 

  : عدم خالص مستحقات المزودين في اآلجال القانونية -
يوما من تاريخ استالمها لكن جند  45املزودين و ذلك يف أجل يف هذا اإلطار نعمل على احرتام طرق خالص 

. املبني بالتقرير 1أحيانا صعوبات مالية نضطر خالهلا إىل تأخري صرف هذه املستحقات و بني اجلدول عدد 
  .ونعمل مستقبال على تالقي هذا املعطى السليب يف تسديد مستحقات املزودين و املتعاملني مع اإلدارة 

  : عض نفقات الماء و الكهرباء في ب شطط -
أنه  من التقرير اليت تشري اىل شطط يف استهالك املاء حنيطكم علما 2بالنسبة للفواتري املذكورة يف اجلدول عدد

أبرمت صفقة  2016بالنسبة للملعب الرياضي املعشب قبل هذا التاريخ كان خارج االستغالل و يف بداية سنة 
  .طبيعي أن تزيد كمية استهالك املاء خاصة عند الري إلعادة تعشيب و بالتايل من ال

أما بالنسبة لدار الشباب جبرجيس فهي األخرى مت إعادة صيانتها يف إطار صفقة كما مت زيادة عداد أخر نظرا 
ا أصبحت تأوي يف بعض املناسبات وفود الشباب من مجعيات و منظمات    .لعدم وظيفية العداد األول خاصة أ
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أما بالنسبة ملقربة و مقربة سيدي سعد فيعود سبب ارتفاع االستهالك إىل تسرب للمياه نظرا لعدم صيانة الشركة 
  .الوطنية الستغالل و توزيع املياه 

  :في النفقات المتعلقة باالتصاالت الهاتفية  شطط -
عملها استعمال أكثر من  عةاخلطوط اهلاتفية املذكورة و اليت تشهد شططا يف االستهالك هي خاصة تتطلب طبي

  .غريها و هذا ال يبني ضرورة ترشيد استعماهلا و ستحصر مستقبال على ذلك خاصة حنو اهلواتف اجلوالة 

  : صرف مبلغ دون موجب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز  –
ملتعلقة بالتنوير العمومي يف هذا اإلطار سنحرص على عدم صرف مبلغ مسامهة اإلذاعة و التلفزة يف الفواتري ا -

. 

 نقص البيانات المتعلقة باإلذن بالمأمورية  -

أكدنا على ضرورة تعمري كل البيانات بدقة و وضوح مع احلرص على ذكر طبيعة و موضوع  مت مراجعة األمر و
  .املأموريات 

جويلية  31بتاريخ  20/ 5888اعتمادا على مكتوب وزارة الداخلية عدد إسناد امتياز عيني بدون موجب 
 و حسب حمضر اجتماع اللجنة اجلهوية 2005جوان  09العمل املنعقدة بتاريخ  و استنادا حملضر جلسة 2014

علبة حليب شهريا على غرار  26اليت تنص على متكني عملة النظافة ب  2005مارس  08للتصاحل مبدنني يوم 
  بقية البلديات باجلهة 

من الطريق املؤدي إىل قصر البلدية اجلديد واملتواجد باملنطقة املركزية اجلديدة،  يف ما خيص تعبيد اجلزء الشرقي 
قامت البلدية باجناز مشروع تعبيد الطرقات باخلرسانة اإلسفلتية شارع األرض املتواجد أيضا باملنطقة املركزية 

 COMMUNAUTEاجلديدة يف إطار تأهيل ميناء الصيد البحري بتوصيات من الوحدة األوروبية 
EUROPENNE » «  

يئة الشرقي اجلزء وارتئ اجمللس البلدي والسيد معتمد جرجيس إلمتام  حي الصحة الذي  على حساب مشروع 
  .)انظر احملضر املصاحب(هو حبد ذاته حماذ ملنطقة املركزية اجلديدة ويعترب تواصل وامتداد هلا 

ألف دينار والصواب  170قدرت ب  ذه األشغالان ه 3بالفقرة  52بالنقطة  30عدد  وحيث اشرمت بالصفحة 
  )باحملضر جتدون نسخة منه(الف دينار 70

  .هذا وقدمت التنبيه اىل ضرورة االلتزام بعدم القيام سلفا بأي تغيري اال بعد رجوع اىل جلنة مراقبة الصفقات املختصة
  .28/07/2017أما يف ما خيص القبول الوقيت لألشغال فان األشغال انتصبت بتاريخ 
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من الوحدة األصلية للصندوق  إمضاء حمضر االستالم انه مت توحيد حمضر القبول االستالم أما بالنسبة لتاريخ
  .مت استنساخ مبحضر قبول وقيت جديدالقروض و 

ا خطايا تأخري در اإلشارة بان هذهجت   . الصفقة 

و تقدمي عرض تقرير فرز العروض على اللجنة اجلهوية  07/08/2017انعقدت جلسة فتح العروض بتاريخ  -
و  التقييمية نسخة من امللحوظة( يوما  99و املالحظة أن املدة ناهزت  12/11/2013للصفقات بتاريخ 

  اإلعالن باجلرائد و دفرت الضبط 
  .البلدي  يعود للمجلس يف خصوص اختيار موقع املستودع فانه

  .باملائة  95أما يف ما خيص التأخري احلاصل يف القبول الوقيت وملدة كبرية حيث بلغت نسبة تقدم األشغال 

ت البلدية واملصممني احملافظة على نفس التعامل لتفادي كل ما ميكن ان ينعكس سلبيا على املشروع و ءارتا
  .االبتعاد على حتمل املسؤوليات بني املقاولني 

  سبب التأخري إىل إجراءات احلصول على املصادقة النهائية قبل إعطاء إذن بداية األشغال  يعود -
 )و جماري سيالن املياه األمطار  ( bordures)مت حذف الفصلني املتعلقني برتكيز حافيت الطريق  -

caniveaux )  لتواجدمها مباشرة على قنوات حتت أرضية لشبكة املياه مما يتسبب يف إشكاليات عند تزويد
علما ان طريقة اجناز الطرقات جعلت سيالن املياه سهلة و دون إحلاق أضرار . املواطنني باملاء الصاحل للشراب 

 . بالطرقات املنجزة 

  راقبة ومتابعة تنفيذ األشغال قصد تقدمي مزيد منوجتدر االشارة اىل انه مت توجيه مذكرة للعون املعين مب
تقرير  التوضيح خبصوص االخالالت املتعلقة بتطبيق إجراءات الصفقات العمومية ومراقبة تنفيذها الواردة ضمن

  .حمكمة احملاسبات
  

  
  


