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

ت تقديم حسا��ا املا�� والوثائق املدعمة لھ ملحكمة املحاسبات . �سمة 45.000 حوا�� عدد س�ا��ا
ّ
وتول

 . 2018 أوت 15وأجابت البلدية ع�� الاستبيان املوجھ لها بتار�خ  2018 أفر�ل 20بتار�خ 

�� إطار اتفاقية القرض امل��مة ب�ن  املنجزة من قبل محكمة املحاسبات وتندرج املهّمة الّرقابّية

البنك الّدو�� لإل�شاء والتعم�� وا�خاّصة بتمو�ل برنامج التنمية ا�حضرّ�ة وا�حوكمة الدولة التو�سية و 

مدى قدرة البلدية ع�� �عبئة املوارد  إعداد ا�حساب املا�� والتحقق من و�علقت بالنظر ��املحلّية، 

 .املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 

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

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

I -  مل��انيةا�حساب املا�� واإجراءات ضبط 

 ضبط امل��انية إجراءات  - أ

املذ�ور أعاله الذي ينّص �� فقرتھ  1975لسنة  35من القانون عدد ) جديد( 13طبقا للفصل 

ألاو�� ع�� أن يتو�� رئيس النيابة ا�خصوصية عرض مشروع امل��انية لالق��اع من قبل مجلس ا�جماعة 

تم الاق��اع ع�� هذا املشروع من قبل أعضاء النيابة  املحلية وجو�ا خالل الدورة الثالثة من �ّل سنة،

 2016ا�خصوصية لبلدية الع�ن الذين صادقوا عليھ باإلجماع خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 

 .20162 جو�لية 21املنعقدة بتار�خ 

الذي ينص �� فقرتھ الرا�عة ع��  1975لسنة  35من القانون عدد ) جديد( 13وطبقا للفصل 

أكتو�ر من �ل سنة لسلطة إلاشراف للمصادقة، تمت  31ل هذا املشروع �� أجل ال يتجاوز أن يحا

 .مرفقا بالتقر�ر التحلي�� �خاصيات امل��انية 20163 أكتو�ر 10إحالة مشروع امل��انية للمصادقة بتار�خ 

تمت املصادقة ع�� م��انية بلدية الع�ن  1975لسنة  35من القانون عدد  16وطبقا للفصل 

 .د.م 5,030بما قدره  2016د�سم��  20بتار�خ ) 4وا�� صفاقس(من قبل سلطة إلاشراف 

 123امل��انية بمقت�ىى القرار عدد  غلقتم  1975لسنة  35من القانون عدد  34وطبقا للفصل 

 .2018جوان  12واملصادق عليھ من سلطة إلاشراف ��  2018ماي  02املؤرخ �� 

 

                                                 
 .�علق الاستبيان بموارد البلدية وأمالكها  1
 .2016جو�لية  21املنعقدة بتار�خ  2016مستخرج من مداولة النيابة ا�خصوصية �� دورتھ العادية الثالثة لسنة   2
 .2016أكتو�ر  10بتار�خ  1653ألاوراق املوّجهة إ�� وا�� صفاقس تحت عدد جدول   3
 .2016د�سم��  08بتار�خ  12877/405جدول ألاوراق املوّجهة من والية صفاقس إ�� بلدية الع�ن تحت عدد 4
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 إجراءات ضبط ا�حساب املا�� - ب

طبقا للفصل الثا�ي من  2017د�سم��  31بتار�خ العمومي ّم توقيف حسابات املحاسب ت

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

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

تھ قام آمر الّصرف بتأش�� ا�حساب إشهاس التار�خ نف
ّ
عرض ا�حساب  قبلدا منھ بمطابقتھ ل�جال

ماي  02املنعقدة ��  2018�� دورتھ العادية الثانية لسنة  النيابة ا�خصوصيةاملا�� ع�� مداوالت 

من  282من القانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وللفصل  34و 33وطبقا للفصل�ن  .2018

ة املحاسبة العمومية قامت
ّ
 .2018جوان  12بتار�خ إقراره صفاقس بوالية  مجل

من مجلة املحاسبة العمومية أودع أم�ن املال ا�جهوي ا�حساب املا�� لدى  282 وخالفا للفصل

وقبل عرضھ  عليھ ةمجلس البلديقبل موافقة وذلك  2018أفر�ل  20كتابة محكمة املحاسبات بتار�خ 

ا�حساب املا�� عن رئيس النيابة ا�خصوصية تبعا للمداولة  ختمقرار  وصدر .ع�� سلطة إلاشراف

 .2018ماي  02املذ�ورة بتار�خ 

II - التصّرف �� الــمـوارد 

أفضت الرقابة ع�� املوارد البلدية إ�� تحليل موارد العنوان�ن ألاول والثا�ي إضافة إ�� مالحظات 

 .�علقت بالرقابة ع�� تحصيل املوارد

 تحليل املوارد -أ

 موارد العنوان ألاول  -1

سنة د .م 4,117 د مقابل.م 3,946 ما جملتھ 2017بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية لسنة 

سن�ي ب�ن  %10ناهز و  2017-2016سن�ي  ب�ن %4,17 ب��اجع بنسبةأي  2015د سنة .م 3,741و 2016

 .و�� تت�ّون من املداخيل ا�جبائية الاعتيادية ومن املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية. 2015-2016

رات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف م�ّونات موارد العنوان ألاّول للبلدّية  ولم تتجاوز 
ّ

املؤش

ري أهمّية املعاليم العقارّ�ةف 2016املحققة سنة  املعّدالت الوطنّية
ّ

وأهمّية  )%16,91( باستثناء مؤش

�انت ) %2,90و %7,65( 5من املعّدالت الوطنّية أرفعاللذين �انا  )%3,30( مداخيل ألامالك املسّوغة

وأهمية مردود ألاسواق  )%19,71( وأهمية املعاليم ع�� ألا�شطة )%54,56( مؤشرات الاستقاللية

 ).%6,15و %34,01و %65,28( أقل من املعدالت الوطنية )%3( املستلزمة

فة ع�� العقارات وألا�شطة ومن مداخيل و 
ّ
ى املداخيل ا�جبائية الاعتيادية من املعاليم املوظ

ّ
تتأ�

ل امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ ومن معاليم املوجبات إلادار�ة واملعاليم إشغا

ما قدره  2017 و�لغت هذه املداخيل سنة. ت ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى مقابل إسداء خدما
                                                 

ؤون املحلّية والبيئة إ�� الّرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات عدد   5
ّ

 .2018جانفي  11بتار�خ  390مراسلة وز�ر الش
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ب�ن  %10,5 بلغت تطور بنسبة  أي 2015د سنة .م 1,820و 2016سنة د .م 2,010 د مقابل.م 2,023

 . 2017-2016سن�ي ب�ن  %0,64و 2016-2015سن�ي 

لت املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة أهّم عناصر املداخيل ا�جبائية الاعتيادية سنة 
ّ
 2017ومث

 . د.م 1,445من جملة املداخيل ا�جبائية الاعتيادية بما قدره  %71,45حيث استأثرت بنسبة 

ل املعلوم ع�� و 
ّ
أهم مورد بالنسبة املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية مث

د أي ما �سبتھ .أ 480,969��ذا العنوان بقيمة  مداخيلحيث حققت البلدية  2017 بلدية سنةالإ�� 

  .ا�جبائية الاعتيادية من املداخيل 23,78%
ّ
من % 22,84 ن املعلوم ع�� العقارات املبنية من تحقيق ومك

 . د.أ 461,923 بمبلغ املداخيل ا�جبائية إلاعتيادية جملة

مقارنة �سنة مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ  وتطورت

 2016سنة د .أ 114,168 د مقابل.أ 151,911 مبلغ البلدية حيث حققت %33,06 بنسبة 2016

املداخيل ا�جبائية الاعتيادية نصيب هذا الصنف من جملة  بذلك وتطور  2015د سنة .أ .317,652و

 . 2017سنة  %7,51إ��  2016سنة  %5,7 من

وشهدت مداخيل ألاسواق اليومية وألاسبوعية والظرفية تطورا م�حوظا حيث حققت مبلغ 

إشغال امللك مداخيل �عض ول�ن ا�سمت . 2016د سنة .أ 67,725مقابل  2017د سنة .أ 118,491

ع�� غرار  2017و 2016ب�ن سن�ي �سبيا باالستقرار العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ 

تواصل تراجع �عض املعاليم ألاخرى ع�� غرار معلوم إشغال فقد معلوم إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام 

 لم �ستخلص حيث 2016ة سن شا�لةع�� وذلك  2017سنة  الطر�ق العام عند إقامة حضائر البناء

 . 2015سنة د .أ 182,725مبلغ  أي مبلغ ��ذا العنوان للسنت�ن املذ�ورت�ن مقابلبلدية ال

ما قيمتھ  2017 جملة التثقيالت �عنوان املعاليم املوظفة ع�� العقارات وألا�شطة سنة و�لغت

بقايا الاستخالص ��ذا وارتفعت . 2015سنة  د.م 3,402و 2016سنة  د.م 3,689 مقابل د.م 3,980

� سنة  د.م 2,257 نالعنوان م
ّ
و�ذلك ارتفعت املبالغ . 2016�� مو�� سنة  د.م 2,294إ��  2015�� مو�

 1,445تم استخالص ما قيمتھ  2017سنة  د.م 3,980الواجب استخالصها ��ذا العنوان إ�� ما قدره 

 بنسبة 2016نفس مستوى مجهود الاستخالص مقارنة �سنة أي ب %36,31 م��ا أي ما �سبتھ د.م

 ).%31,8( 2015مقارنة �سنة و  37,8%

�عنوان املعلوم ع�� العقارات املبنية  د.أ 205,460د و.أ 461,923 وتّم استخالص تباعا مبل��

�اجع ب� أي 2016سنة  د.أ 219,108د و.أ 520,418 مقابل 2017واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية سنة 

 .2017و 2016 ب�ن سن�ي  %6,23و %11,24بنسب�ي

 د مقابل.م 1,923ما قيمتھ  2017 بلغت املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية سنةمن جهة أخرى و 

 2016 ب�ن سن�ي %8,78ب��اجع بلغت �سبتھ أي  2015د سنة .م 1,922و 2016سنة د .م 2,108

ية . 2017و
ّ
وتتوّزع هذه املوارد ب�ن مداخيل امللك البلدي الاعتيادية واملداخيل املالية الاعتيادية املتأت

 .أساسا من املناب من املال املش��ك ل�جماعات املحلية
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إ��  2016سنة  دينار  صفر لعقارات املعدة للنشاط امل�ي منرغم ارتفاع مداخيل كراء او 

 283,817 مقابل د.أ 130,384 ما قدرهإ��  مداخيل امللك البلدي تراجعتفقد  2017د سنة .أ 12,223

ى هذا ال��اجع خاصة . %54,06�سبتھ  بلغتأي ب��اجع  2015سنة د .أ 219,644و 2016سنة  د.أ
ّ
وتأ�

مقارنة �سنة  %28,88صنا�� بنسبة التجاري و النشاط لمداخيل كراء العقارات املعدة لمن تد�ي 

وكذلك من ا�عدام  %52,21مداخيل كراء قاعات العروض وألافراح بنسبة انخفاض ومن  2016

حيث حصلت  2016مقارنة �سنة  2017سنة بھ املداخيل �عنوان بيع ألاثاث الذي زال الانتفاع 

 . د.أ 88,319مبلغ ع�� البلدية من هذا املورد 

تّم استخالصها د .أ 140,854قدره �عنوان مداخيل ألامالك إ�� ما  املثقلةوارتفعت املبالغ 

 %96و�� ع�� التوا��  2015و 2016أي ع�� نفس وت��ة �سق الاستخالص لسن�ي  %92,57 بنسبة

 . د.أ 10,470 بقيمة 2017د�سم��  31مع وجود بقايا استخالص إ�� مو�� % 95و

 من جملة املداخيل غ�� ا�جبائية %93,22 واستأثرت املداخيل املالية الاعتيادية بنسبة

ل املناب من املال املش��كو . 2016و 2015 لسن�ي %86 مقارنة بنسبة د.م1,793بمبلغ  الاعتيادية
ّ
 مث

ويعزى ارتفاع نصيب هذه . 2015سنة  %85و 2016سنة  %95مقابل  د.م 1,756بمبلغ  م��ا 97,96%

إ�� تراجع مداخيل أمالك البلدية  2017الاعتيادية سنة  ةيل من جملة املداخيل غ�� ا�جبائياملداخ

 . الاعتيادية

 موارد العنوان الثا�ي -2

بمبلغ  �شمل موارد العنوان الثا�ي املوارد الذاتية ل�جماعات املحلية واملخّصصة للتنمية

 %16,35د و�نسبة .أ 418بمبلغ  وموارد الاق��اضمن موارد العنوان الثا�ي  %76,95د و�نسبة .م1,969

من موارد  %6,7د و�نسبة .أ 171بمبلغ  واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالةمن موارد العنوان الثا�ي 

 .العنوان الثا�ي

 2,113و 2016سنة د .م 1,978 مقابل د.م 2,015 و�لغت املوارد الذاتية لبلدية الع�ن ما قدره

 مقابل %54,56إ��  2017لسنة  بلدية الع�ن 6مؤشر استقاللية موارد ارتفع، و�ذلك 2015سنة  د.م

املتمثل ��  2016املحقق سنة  تبقى دون املعدل الوط�ي�سبة و��  2015سنة  %57و 2016سنة  48%

 .بمضاعفة مجهود تحصيل املوارد الذاتية محكمة املحاسباتوتو�ىي . 2016سنة  65,28%

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد -ب

 تقديرات بال تقييم إلانجازات مقارنة -1

املداخيل ا�جبائية الاعتيادية واملرتبطة بمجهود البلدية �� �عبئة املوارد تباينا ب�ن  �عضشهدت 

ومداخيل كراء  إلاشهارمعلوم ا�خاصة بتقديرات امل��انية واملقابيض املنجزة حيث تم تحقيق امل��انية 

و�انت �سب . %71,12و %203,72و %35,44بنسب  العقارات املعدة للنشاط امل�ي والنشاط الصنا��

                                                 
 .مداخيل العنوان ألاول / �ساوي املداخيل الذاتية 6
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ويعود ذلك إ��  ملداخيل كراء قاعات العروض وألافراحبالنسبة  %39,33تحقيق امل��انية �� حدود 

ألاخذ �ع�ن الاعتبار �خصوصية ودون  2016ترسيم اعتمادات غ�� واقعية اعتمدت ع�� مداخيل سنة 

  .بالطلب ع�� هذه ا�خدمةارتباطا وثيقا  املرتبط هذا البند

مكنت املوارد املحققة من �غطية �امل مصار�ف العنوان ألاول  2015و 2016وع�� غرار سن�ي 

 املدفوعة جملة نفقات العنوان ألاول  فيما بلغت د.م 3,946ما قيمتھ  حيث بلغت موارد العنوان ألاول 

�� تحصيل  وهو مؤشر إيجا�ي ع�� مجهود البلدية 7د.أ 715 وحققت امل��انية فائضا بمبلغ د.م 3,219

 .املوارد و�� الضغط ع�� النفقات ع�� غرار نفقات وسائل املصا�ح

 إعداد جداول التحصيل واملراقبة -2

نّص ع�� ضرورة إنجاز عملية ت ال�يمن مجلة ا�جباية املحلية  30ألاول و �نلفصلألح�ام اخالفا 

املحاسبات  محكمةوع�� غرار ما تمت مالحظتھ بتقر�ر رقابة  التثقيل بتار�خ غرة جانفي من �ّل سنة،

تواصل التأخ�� �� تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم  2016ع�� تصرف سنة 

  .يوما 144ويوما  277ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية حيث بلغ تباعا 

التقيد  إ���ّل فيما يخّصھ  1 البلدية وأمانة املال ا�جهو�ة بصفاقس وتد�� البلدية والقباضة

 .مجلة ا�جباية املحلية بأح�ام

 2016 ب�ن سن�ي لعقارات املبنيةا املعلوم ع�� تحصيلالفصول املدرجة بجدول  وتطور عدد

كما تطور مبلغ جدول التحصيل من  وذلك �عد القيام باإلحصاء العشري  %12,96 ةنسبب 2017و

 .%30أي بنسبة  2017د سنة .أ 538,340د إ�� .أ 414,102

سنة  1850من غ�� املبنية  املعلوم ع�� ألارا�ىيعدد الفصول املثقلة بجدول تحصيل  وتراجع

 تحصيل لعدد العقارات املبنية ال�ي تم إدماجها بجدول  تبعا %8,38 و�نسبة 2017سنة 1695إ��  2016

املعلوم ع�� العقارات املبنية وحذفها من جدول املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية وذلك إثر عملية 

 .2027-2016 إلاحصاء العشري 

أما �� ما يخص جدول املراقبة ع�� ا�حد ألاد�ى للمعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة 

ب�ن فصال  936درجة بھ �� حدود الصناعية أو التجار�ة أو املهنية فقد لوحظ استقرار عدد الفصول امل

باعتبار عدم قيام البلدية بتحي�ن هذا  2017سنة د .أ 37,817 قدره بمبلغ جم�� 2017و 2016سن�ي 

وهو ما من شأنھ أن ينعكس سلبا ع�� موارد البلدية ��ذا العنوان خاصة إذا  2013ا�جدول منذ سنة 

املتحصل�ن ع�� معرف جبائي باملنطقة البلدية وهو ما تمت مقارنة عدد فصول ا�جدول املذ�ور �عدد 

 . 8مؤسسة 4000�� حدود 

استغالل إلاحصاء جدول املراقبة ع�� ا�حّد ألاد�ى ببضرورة تحي�ن  محكمة املحاسباتوتو�ىي 

بمقار�ة ا�حّد ألاد�ى املوجود با�جدول مع رقم  والتنسيق مع القباضات املالية 2027-2016العشري 

                                                 
 .من العنوان الثا�ي 4و 3ا�جزئ�ن د باملقابيض املستعملة لتسديد مصار�ف ب.أ 12يتعلق بقية الفارق البالغ   7
 .حسب بيانات القباضة املالية ببلدية الع�ن  8
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 . � ا�خام املصّرح بھ ع�� مستوى التصار�ح املودعة بالقباضة املاليةاملعامالت املح�

 توظيف املعاليم  -3

، 2016سنة حول تصرف املجراة ع�� البلدية  املالية ع�� غرار ما تمت مالحظتھ بتقر�ر الرقابة

البناء  ال تحتوي منظومة رخص البناء ع�� نافذة تتعلق باإلشغال الوق�ي للطر�ق العام بمناسبة حضائر 

الوق�ي إلاشغال معلوم الفنية إ�� التصرف �� ملفات الرخص واحتساب ومتا�عة  باإلدارةمما أدى 

 . وهو ما يز�د من أخطار ألاخطاء املادية �� الاحتساب ةللطر�ق العام بطر�قة يدو�

مص�حة الفنية و  إلادارةوتو�ىي املحكمة بضرورة تطو�ر املنظومة املذ�ورة والتنسيق ب�ن 

  .�� هذا الشأن إلاعالمية

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

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

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

مّما فّوت عل��ا استخالص مبالغ ��ذا العنوان ع�� رخص بناء املساكن الفردية وغ��ها من ) ا�جماعية(

ت(لبناءات ا
ّ
وأفادت البلدية أ��ا ستتو�� استخالص املعلوم بالنسبة للرخص ب�ل ...). مستودعات، محال

 .فئا��ا

 2009أفر�ل  17س�ان وال��يئة ال��ابية املؤرخ �� التجه�� وإلا  ةمن قرار وز�ر  5نص الفصل �و 

بضبط الوثائق امل�ونة مللف رخصة البناء وأجل صلوحي��ا والتمديد ف��ا وشروط تجديدها املتعلق و 

ع�� أن تتو�� املصا�ح املختصة ل�جماعة املحلية �� أجل أسبوع من تار�خ اتخاذ القرار إعالم طالب 

ك برسالة مضمونة الوصول �� أجل أسبوع من تار�خ اتخاذ القرار الرخصة باملوافقة أو الرفض وذل

ودعوتھ عند الاقتضاء إ�� �سلم رخصة البناء �� أجل أقصاه شهر من تار�خ ذلك إلاعالم وإال عدت غ�� 

ال تح��م هذه املقتضيات حيث ال تتم مراسلة أ�حاب الرخص ال�ي غ�� أن البلدية  ة املفعول،�سار 

ن من احتساب أجل الشهر املنصوص عليھ بالقرار حظيت باملوافقة بما
ّ
� . ال يمك

ّ
و�رجع ذلك إ�� تو�

مهام متا�عة ملفات رخص البناء مستنديا وع�� املنظومة ) صنف ب(عون واحد برتبة مساعد تق�ي 

 2011التعطل شبھ املستمر الذي �شهده منظومة رخص البناء منذ سنة  و�ضاف إ�� ذلك. وميدانيا

وأفادت البلدية أ��ا ساعية إلصالح املنظومة إلاعالمية وأ��ا قامت  .دة ال�ي �ع����اوالنقائص العدي

 .إلح�ام متا�عة امللفات واملطالب املقدمة من املواطن�ن 2016منذ د�سم��  بانتداب مهندس معماري 

تواصل غياب خلية ملتا�عة معلوم إلاشغال  ،2016و 2015 �يوع�� غرار ما تمت مالحظتھ سن

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

وتكتفي البلدية بمراسلة املعني�ن باألمر مّرة �� السنة �حّ��م ع�� خالص املعاليم وال . واملعلوم املستوجب

" إكسل"�� الغرض و�مسك وكيل املقابيض جدوال مبّسطا ع�� منظومة  يتّم إعداد جدول مراقبة

تتداخل فيھ الديون مع املبالغ الواجب استخالصها �عنوان السنة املعنية مّما يحول دون التثبت من 

 . هال الراجعة�حة املبالغ ومن السنوات 
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كما ال �عد البلدية جدول مراقبة ملعلوم إلاشهار وتو�ل إ�� العون املذ�ور أعاله مهمة متا�عة 

بنوك تولت خالص مبلغ  4محالت و 9هذا املعلوم يدو�ا ولم تتجاوز قائمة املحالت املضمنة لديھ 

 . د.أ 21,780وقدره  2016وشهد املعلوم تراجعا مقارنة بما تم استخالصھ سنة  .د.أ 8,860

وأفادت البلدية بأ��ا قامت بإعداد جداول ملعلومي إلاشغال الوق�ي للطر�ق العام وإلاشهار 

 .أو�لت مهمة متا�ع��ا للشرطة البيئية 2018�عنوان سنة 

 والتتبعات توظيف ا�خطايا -4

� القباضة
ّ
البلدية استخالص خطايا التأخ�� املستوجبة �عنوان املعلوم ع�� العقارات  تتو�

وقد . من مجلة ا�جباية املحلية 19املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية املنصوص عل��ا بمقت�ىى الفصل 

 112,716 مقابل 2017سنة د .أ 33,639و د.أ 98,477 بلغت املبالغ املستخلصة �� هذا الشأن ما قدره

 .2015 سنة د.أ 24,112و د.أ 75,724و 2016سنة  د.أ 21,743و د.أ

حيث تم بخصوص املعلوم ع�� العقارات املبنية عدد إلاعالمات ال�ي تم توزيعها  تراجعوقد 

 11.260و 10.822 من جملة 2017-2015إعالما خالل سنوات  700وإعالما  1627وإعالما  1985توزيع 

 . و�� �سب ضعيفة %5,5و  %14,7و% 18فصال مثقال أي بنسبة  12.719و

لسن�ي  إنذارا 589و إنذارا 477حيث تم تبليغ  تطورا �سبياالتتبعات �� املرحلة ا�ج��ية  شهدتو 

 .اع��اضا إدار�ا 158و 2017و 2016

إعالما من جملة  17 ع�� إجراءات التتبع فيما يتعلق باملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية واقتصرت

إنذارا  24إضافة إ�� فصال مثّقال  1.850من جملة  2016إعالما سنة  68 مقابلفصال مثقال  1.695

 . 2017سنة  اع��اضا إدار�ا 45و

إ�� التنسيق قصد توزيع أك�� عدد ممكن من  الع�ن البلديةوتد�� �ل من البلدية والقباضة 

دة بذّم��م و�التا�� إلاعالمات وإلانذارات ��دف حث املطالب�ن ��ذه املعاليم ع�� خالص املبالغ 
ّ
املتخل

 .ال��فيع �� املوارد الذاتية للبلدية

 
III- ـفـقــات

ّ
 التصّرف �� الـن

أفضت الرقابة ع�� النفقات إ�� تحليل نفقات العنوان�ن ألاول والثا�ي إضافة إ�� مالحظات 

 .�علقت بالرقابة ع�� النفقات

 نفقات تحليل ال - أ

 العنوان ألاول نفقات  -1

 د.م 3,066 مقابل د.م 3,219ما قيمتھ  2017 خالل سنةللبلدية  العنوان ألاّول بلغت نفقات 

 . 2016سنة 

نظرا  )د.م 1,748( نفقات العنوان ألاّول  من % 54,30سبة بن وسائل املصا�حواستأثرت نفقات 



8 
 

من نفقات ) د.م 1,207( %37,50 لم تتجاوز �سب��انفقات التأج�� العمومي ال�ي  ��البلدية  تحكمل

 . التسي��

ل العمومي فإّن البلدية عدا تنفيذ نفقا ما و��
ّ
قت �� إنجاز ما برمجتھ من نفقات ت التدخ

ّ
وف

 .%90�سب إلانجاز �� �ّل ألاقسام  تجاوزتحيث 

 نفقات العنوان الثا�ي -2

ا�ي املنجزة خالل سنة 
ّ
د مقابل ما جملتھ .م 2,571ما قيمتھ  2017بلغت نفقات العنوان الث

 . 2016د سنة .م 1,721

لثا�ي من نفقات العنوان ا %61,59نسبة د و�.م1,584ما قدره الاستثمارات املباشرة  و�لغت

من نفقات العنوان الثا�ي ولم تتجاوز  %8,24نسبة بلتسديد أصل الدين  د.أ 212مبلغ  فيما خصص

 .من نفقات العنوان الثا�ي %2,7د أي بنسبة .أ 69النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة مبلغ 

 الرقابة ع�� النفقات-ب

 العنوان ألاول الّرقابة ع�� نفقات -1

املتعلق باستعمال  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189خالفا ألح�ام ألامر عدد 

سيارات الدولة وا�جماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادار�ة كما تّم 

حقة، 
ّ
سّيارات مص�حة بمقت�ىى أذون إدار�ة صادرة  4البلدية  أسندتتنقيحھ وإتمامھ بالّنصوص الال

عرض  دون خارج أوقات العمل ألغراض �خصية عن رئيس البلدية إ�� عدد من ألاعوان الستعمالها 

ل ع�� تأش
ّ
  .إصدار مقّرر إسناد سيارة �� ذلك ��ة مراقب املصار�ف العمومية ودون مقّرر معل

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

لوم��ية لفائدة أعوان الدولة وا�جماعات العمومية املحلية واملؤسسات ياملتعلق بإحداث منحة جملية ك

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

وع�� البلدية إصدار أمر . ل�� من الوقود شهر�ا 780بكمية ضا ا أيوالذين استفادو  العي�ي الامتياز 

كما يتعّ�ن عدم . 2017سنة  د 1.872 واملقّدرة بمبلغ�� املبالغ املدفوعة دون وجھ حّق  اس��جاع

 للغايات إلادار�ة و�مقت�ىى أذون مأمور�ة حسب ا�حاجة اليومية  استعمال
ّ
سيارات املص�حة إال

�� إجاب��ا ع�� تقر�ر محكمة املحاسبات بخصوص الرقابة املالية  البلدية رغم �عهدو  .للمصا�ح إلادار�ة

فإ��ا لم تقم بذلك  بخصم املبالغ املدفوعة دون وجھ حق �� هذا ا�خصوص 2016ع�� تصرف سنة 

دون اتخاذ أي إجراء �� خصوص  2018واكتفت بخصم املنحة الكيلوم��ية بداية من أجور شهر جانفي 

ومن شأن هذا التصرف أن �ش�ل خطأ تصرف ع�� مع�ى   .�ي تم الانتفاع ��ا دون وجھ حقاملبالغ ال

 .19859جو�لية  20املؤرخ ��  1985لسنة  74القانون عدد 

                                                 
املتعلق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية إلادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية وضبط العقو�ات   9

 .1988ن جوا 2املؤرخ ��  1988لسنة  54املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا�� واملتمم بالقانون عدد 
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ق  1986أكتو�ر  13القرار الّصادر عن وز�ر الّتخطيط واملالّية بتار�خ ملقتضيات  خالفاو 
ّ
املتعل

ال�ي  لهم، للقيام بتأش��ة أوامر صرف النفقات الصادرةبضبط ألاجل املمنوح للمحاسب�ن املختص�ن 

ية  ع�� تنّص 
ّ
ھ يتعّ�ن ع�� املحاسب�ن العمومّي�ن صرف مستحّقات دائ�ي الّدولة وا�جماعات املحل

ّ
أن

��  �ّجل تأخ�� واملؤّسسات العمومّية �� أجل عشرة أّيام كحّد أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر بالّصرف، 

 . حالة 12��  يوما 32و 06راوح ب�ن ت تأدية �عض الّنفقات

ع�� وجوب ��جيل  1975أوت  2املؤّرخة ��  186نّصت الّتعليمات العاّمة لوزارة املالّية عدد و 

املش��يات القابلة ل�جرد بدف�� ا�جرد املعّد للغرض مع ��جيل الّرقم املسند للمواد املعنّية ع�� فاتورة 

راء وهو ما 
ّ

 1972جو�لية  10املؤّرخ ��  1972لسنة  2منشور وزارة الّداخلّية عدد  اقتضاه أيضاالش

ق بكيفّية مسك ��جيل ألاثاث
ّ
ھ  .املتعل

ّ
 أن

ّ
ع�� ملجموعة من املقتنيات  رقم جرد واحد سنادإ تب�نإال

 2017أوت  01د موضوع ألامر بالصرف عدد  8.692غرار اقتناء معدات إعالمية بمبلغ جم�� قدره 

تحديد يحول دون إم�انّية متا�عة املقتنيات وجردها و  وهو ما 2017جوان  23بتار�خ  3دد والفاتورة ع

الذي استندت إليھ البلدية �� إجاب��ا التصرف  �� فاتورة واحدة املقتنياتوال ي��ر إدراج  .م�ان وجودها

 .ع�� هذا النحو

وتوّزع أك�� من د  9.577,470ما قيمتھ  2017 �لغت النفقات �عنوان الاتصاالت الهاتفية سنةو 

�عود باألساس إ�� د .أ 5 يز�د عنبما  74 651191و 74 651190 رق�ي النداءس��الك ع�� نصف الا 

جاه الهاتف ا�جّوالامل�املات با
ّ
�شيد � حكمةامل تدعو و  .ت

ّ
 ��الك والّضغط ع�� الّت�اليفس� الا إ�� مز�د ال�

 . وهو ما �عهدت بھ البلدية

قصار�ف امل بلغتكما 
ّ
 د مقابل.أ 80قرابة  2017قل خالل سنة بتعّهد وصيانة وسائل النّ  ةاملتعل

 .د 6.450 إ�� 02218098رقم  الشاحنةلصيانة  الفردّية ال�لفة وارتفعت, 2016د سنة .أ 92

 بقواعد ا�حوكمةصيانة وسائل النقل عمال  بالتحكم �� نفقات محكمة املحاسباتوتو�ىي 

املؤرخ ��  6�مقتضيات منشور الوز�ر ألاول عدد من الدستور و  137الرشيدة املنصوص عل��ا بالفصل 

 .املتعلق بمز�د إح�ام التصرف �� السيارات إلادار�ة ونفقات املحروقات 2005جانفي  19

املتعلق بإعادة تنظيم ��جيل  1993مارس  30املؤرخ ��  15نشور الوز�ر ألاول عدد مل خالفاو 

ية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة إلادارّ�ة ال
ّ
ّسيارات والعر�ات الّتا�عة للّدولة وا�جماعات املحل

إلاذن بمأمورّ�ة يبّ�ن وجو�ا رقم "ع�� أّن الذي ينص واملنشآت العمومّية وإح�ام مراقبة استعمالها 

�ي يتبعا��ا ونوع امل
ّ
ستعمال امل�ان املقصود وتار�خ الا هّمة و ��جيل السيارة وهوّ�ة الّسائق وإلادارة ال

ض املهّمات ، لم يتم تحديد موضوع �ع"وعدد مرافقي الّسائق وهوّ���م ونوع حمولة السيارة أو العر�ة

 1769إلاذن باملأمورّ�ة عدد ع�� غرار كتفاء بالّتنصيص ع�� طبيع��ا إلادارّ�ة �ش�ل دقيق حيث تّم الا

ارّ�ة ذات الّرقم املنج�ي إ�� تو�س بالّسيارة إلاد حد ألاعوانأبمناسبة تنّقل  2017سبتم��  18بتار�خ 

212915 02.  
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 العموميةالتصّرف �� ملفات الّصفقات  -2

جان  العمومية إعداد ملفات الصفقات وحيديتو�� عون فّ�ي 
ّ
والاستشارات وعرضها ع�� ال�

  .متنافرة من قبل عون واحد�عّد جمعا ملهام وهو ما  ومتا�عة تنفيذ ألاشغال وختمها املختصة

 تأخ��ا ب�نفقات ص ستشهدت خالفا لقاعدة التحكم �� آجال إبرام الصفقات وتنفيذها و 

تراوح ب�ن شهر�ن  تار�خ انطالق ألاشغال املنصوص عليھ باإلذن إلاداري تار�خ املصادقة ع�� الّصفقة و 

التنو�ر العمومي املصادق عل��ا بتار�خ ع�� غرار صفقة أشغال  يوما 11وثمانية أيام و��ن ستة أشهر و

ولم  2017جوان  01وال�ي لم يصدر إلاذن إلاداري ببدء ألاشغال �� شأ��ا إال بتار�خ  2017مارس  24

 .2017جوان  21تبدأ ألاشغال إال بتار�خ 

م و  2014مارس  13املؤّرخ ��  2014لسنة  1039من ألامر عدد  76خالفا للفصل و 
ّ
املنظ

يوما من تار�خ تبليغ  20ومّية الذي ينص ع�� وجوب توف�� الّضمان الّ��ائي خالل للّصفقات العم

املتعلقة بأشغال  05/2016لصفقة عدد ل بالنسبةاح��ام هذه آلاجال القانونّية  لم يتمالّصفقة، 

 ال��ائي وال�ي تم تقديم الضمان 2016مارس  11توسعة شب�ات التنو�ر العمومي املصادق عل��ا بتار�خ 

املتعلقة  02/2017يوما، وكذلك الصفقة عدد  56أي بتأخ�� قدره  2016ماي  26ملتعلق ��ا بتار�خ ا

وال�ي لم يتم تقديم  2017مارس  24بأشغال التنو�ر العمومي باملنطقة البلدية املصادق عل��ا بتار�خ 

 .يوما 84أي بتأخ�� قدره  2017جو�لية  06الضمان �� خصوصها إال بتار�خ 

الذي ينص ع�� أّن دفع  املذ�ور أعاله 2014لسنة  1039من ألامر عدد  103خالفا للفصل و 

سبة  30قسط من ا�حساب يتّم �� غضون 
ّ
يوما املوالي�ن لتار�خ املعاينة، تجاوزت آجال الّدفع بالن

ب عنھ مطالبة صاحب الّصفقة للبلدّية بدفع فوا
ّ
ئض لبعض ألاقساط ألاجل القانو�ي، وهو ما قد ي��ت

ذي ي�� ان��اء ألاجل
ّ
 05/2016و�ذكر ع�� سبيل املثال الصفقة عدد . تأخ�� تحتسب ابتداء من اليوم ال

بكشف ا�حساب  املبينةاملتعلقة بأشغال توسعة شب�ات التنو�ر العمومي ال�ي تمت معاينة ألاشغال 

بالصرف املتعلق بھ إال  ولم يتم إمضاء ألامر د .أ 23,796بمبلغ  2016أكتو�ر  25ر�خ بتا 04عدد  الوق�ي

أي بتأخ��  2017أفر�ل  17القابض البلدي إال بتار�خ  يتم خالصھ من قبلولم  2017أفر�ل  04بتار�خ 

 . يوما 131قدره 

 .وتد�� البلدية إ�� مز�د التحكم �� آجال خالص مستحقات املزودين ضمانا ملصداقي��ا

 

IV-      خالصة الرقابة 

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

و�استثناء بقايا الاستخالصات، يمكن  2017عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� للسنة املعنية ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من شأ��ا أن تمّس 

 .البيانات املضمنة بھ يةبصدق
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 ابة البلديةإج

 
II / التصرف في الموارد 
 :الرقـابة على تحصيل الموارد  -ب
 : إعداد وتثقيل جداول التحصيل والمراقبة) 2

لقد جاء في التقریر مالحظة التأخیر الحاصل في عملیة تثقیل جداول التحصیل وفي 
ھذا اإلطار یجب سوق المالحظة التالیة وھي أن البلدیة فیما یتعلق بعملیة إعداد الجداول فھي 
تقوم بھذه العملیة بصفة مبكرة كل سنة للقیام بعملیات االستخالص بصفة مبكرة كل سنة 

داول إلى القباضة البلدیة للقیام بعملیات االستخالص بصفة مبكرة خالل وتقوم بإحالة الج
السنة وذلك بواسطة التحصیل االلكتروني عبر منظومة التصرف في موارد المیزانیة وبذلك 
فإن عملیات االستخالص تتبع خط سیرھا الطبیعي والعادي وما النتائج المحققة في باب 

ذا السیر الطبیعي لعملیة االستخالص حیث رسمت األداء على العقارات إال ترجمة لھ
 :المبالغ التالیة 2017القباضة البلدیة في جدول الحسابیة لشھر جانفي 

  56.497,610:المداخیل في باب العقارات المبنیة  -
  15.296,369: المداخیل في باب العقارات غیر المبنیة  -
 :توظيـــف المعاليــم   )3

تم إدراج احتساب ومتابعة االشغال الوقتي للطریق العام أتشرف بإفادتكم أنھ سی
وبرمجتھ حسب المدة التي یقوم بھا الباعث العقاري أو الشخص المعنوي سواء من مطالب 
التي تخص البناءات العمودیة الجماعیة أو الفردیة في احتساب أشغال الطریق العام عند إقامة 

 ص رخص البناء الحضیرة وذلك بالمنظومة اإلعالمیة التي تخ
أما بالنسبة لتطابق المطالب المقدمة من طرف المواطن والمدرجة بمنظومة رخص 
البناء فإن اإلختالف في المضمون من ناحیة المطالب األولیة والمطالب التي یقع إعادة 
عرضھا على اللجنة المختصة فإن المنظومة تقوم باحتساب وإدماج جمیع المطالب في نفس 

العدد الرتبي یفوق العدد المسجل بالمنظومة اإلعالمیة لذا سیقع متابعتھ في  العنوان لیصبح
 عملیة تحسین وتطویر المنظومة من طرف المصلحة اإلعالمیة المكلفة بذلك 

إلى حین توفر النافذة الخاصة باألشغال الوقتي إلقامة الحضائر بالمنظومة اإلعالمیة 
المعلوم الخاص باألشغال بالنسبة للمطالب  لرخص البناء فإن البلدیة ستعتمد استخالص

 بجمیع فیئاتھا
ومن حیث الخدمات المسداة من طرف المصالح الفنیة في قبول المطالب وإجابتھا 
فإنھا ساعیة إلصالح المنظومة اإلعالمیة لمراسلة أصحاب المطالب في اآلجال المحددة 

ا الغرض بانتداب مھندس معماري حسب القانون واألمر المنظم لذلك وقد قامت البلدیة في ھذ
 .  قار لمزید من المتابعة للملفات والمطالب المقدمة من طرف المواطنین في أحسن الظروف

 
III /التصرف في النفقات 
 نياتحليل نفقـات العنوان الث )1
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 الرقابة على نفقات العنوان األول -1
 :التصرف في الوقود وإسناد االمتیازات العینیة 1-1

 .سیقع إصدار أمر استرجاع في المبالغ المدفوعة لألعوان المنتفعین بھذا االمتیاز
 

 الرقابة على وثائق الّصرف 1-2
 74651190نداء ال يعلى رقم شطط في نفقات استھالك الھاتفبخصوص ال

وذلك   corpo rate libertyفقد عمدت البلدیة  إلى االنخراط في  عرض  74651191و
للعمل على  تقلیص االستھالك وستعمل  البلدیة على مزید الضغط على نفقات الھاتف وھما 

 الخطان الرئیسان  للبلدیة في موزع الھاتف
تقوم البلدیة بعدة إصالحات : شطط في مصاریف بعض وسائل النقلبخصوص ال

قدیم ویتطلب  ألن األسطول في غالبھ ألسطول النقل المتواجد بالمستودع البلدي نظرا 
الصیانة المستمرة ونظرا للحمالت االستثنائیة التى تقوم بھا البلدیة خالل أیام األسبوع وفي 

 .وستسعى البلدیة في أقرب اآلجال لتجدید أسطول النقل    ،المناسبات
سیقع تالفي ذلك مستقبال وتحدید موضوع بعض بخصوص األذون بمأموریات 

 .المھمات بشكل دقیق
 في ملفـات الصفقـات العموميةالتصرف  -2

تبعا للنقص الحاصل في الموارد البشریة المكلفة بإعداد ملفات الصفقات 
واالستشارات ومتابعة تنفیذ األشغال وختمھا قامت البلدیة بطلب توفیر مساعد تقني وملحق 

وإلى ) 08/09/2016بتاریخ  1458جدول إرسال عدد (إدارة من طرف سلطة اإلشراف 
 .لم تقع االستجابة لطلب بلدیة العین في فتح مناظرة خارجیة لسد الشغورات ھذا التاریخ

 التأخیر في تنفیذ الصفقة -
حول التأخیر الفاصل بین تاریخ انطالق األشغال المنصوص علیھ باإلذن اإلداري 

 .وبین تاریخ المصادقة على الصفقة من طرف رئیس البلدیة
عدد 

 ةتاریخ المصادق بیان الصفقة الصفقة
 اإلذن اإلداري

 تاریخھ عدده تاریخ التنفیذ
أشغال مشروع التنویر العمومي  01/2016

2016 
11/03/2016 04/2016 18/07/2016 01/08/2016 

بالمنطقة  أشغال التنویر العمومي 01/2017
 البلدیة

24/03/2017 03/2017 01/06/2017 21/06/2017 

 26/12/2016 12/12/2016 06/2016 23/09/2016 أشغال تعبید الطرقات 02/2016
 02/11/2015 16/09/2015 12/2015 04/06/2015 أشغال تعبید الطرقات 07/2015
 27/11/2017 24/11/2017 2315/2017 25/08/2017 2017أشغال تعبید الطرقات لسنة  02/2017
 01/11/2016 24/11/2016 242/2016 13/04/2016 صیانة و تھیئة دار الشباب بالعین 51/2016

بخصوص طول األجل الفاصل بین تاریخ انطالق األشغال و تاریخ المصادقة على 
الصفقة یرجع باألساس لحصول تأخیرات في عدة مراحل وإجراءات متداخلة وتختلف 

 :بحسب نوعیة األشغال و ھي كاآلتي
تمویل المشروع من طرف صندوق القروض ومساعدة  انتظار المصادقة النھائیة على* 

 .الجماعات المحلیة
 . انتظار تأشیرة السید مراقب المصاریف على التعھد بنفقة* 
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 . انتظار تنزیل االعتمادات* 
إعداد الدراسات الفنیة التنفیذیة للمشروع من قبل الفائز بالصفقة ومتابعتھا والمصادقة * 

 .علیھا
كة التونسیة للكھرباء والغاز على الدراسة التنفیذیة للمشروع التي قام انتظار مصادقة الشر* 

بإعدادھا المقاول المكلف باألشغال حیث أنھ ال یمكن االنطالق الفعلي في أشغال التنویر 
 .العمومي دون الحصول على تأشیرة المصادقة

ستغالل وتوزیع الشركة الوطنیة ال/انتظار المؤسسات العمومیة كالدیوان الوطني للتطھیر* 
الشركة التونسیة للكھرباء والغاز إتمام األشغال الراجعة / الدیوان الوطني لالتصاالت/المیاه

تحویل وماد االحتیاطیة علھم بالنظر كربط محالت المواطنین بالشبكات العمومیة وتركیز األ
التعبید وذلك  أو تنزیل لشبكاتھم بمواقع التدخل في المشروع قبل تنفیذ أشغال/أو إصالح و/و

 .لضمان دیمومة المعبد ولعدم طلب التدخل لقطع المعبد بعد أشغال التعبید
 عدم احترام اآلجال القانونیة لتقدیم الضمان النھائي  -

ھذا الموضوع األھمیة الالزمة وتتبع أصحاب  إبالءستحرص البلدیة مستقبال على 
 .م الضمان النھائيالصفقات فیما یتعلق باحترام اآلجال القانونیة لتقدی

 تأخیر في خالص بعض الكشوفات  -
بخصوص المالحظة المتعلقة بتأخیر في خالص بعض الكشوفات حیث تجاوزت 
آجال الدفع بالنسبة لبعض األقساط في األجل القانوني أعلمكم أنھ تم التصریح بالقبول الوقتي 

 3شغال ذات األرقام في حین أن كشفي األ 2016أكتوبر  25لألشغال دون تحفظات بتاریخ 
د             1.946تمت معاینتھما في نفس تاریخ التصریح بالقبول الوقتي لألشغال بمبلغي  4و
وذلك تبعا لطلب  2016أكتوبر  10د كما أن األشغال انتھت فعلیا بتاریخ  23.796,123و

أكتوبر  10المقاولة لقبول األشغال نظرا النتھائھا والوارد علینا عن طریق الفاكس یوم 
ونفس المكتوب الوارد لمكتب الضبط المركزي بالبلدیة  3371و المضمن تحت عدد  2016
و تبعا لمحضر قبول األشغال من قبل  3429والمضمن تحت عدد  2016أكتوبر  12بتاریخ 

ولمحضر االستالم الوقتي  2016أكتوبر  25الشركة التونسیة للكھرباء والغاز بتاریخ 
مع العلم و أنھ تم تسجیل تأخیر من  2016أكتوبر  25دیة العین بتاریخ لألشغال من قبل بل

 27وذلك بتاریخ  4و 3قبل المقاولة المكلفة باألشغال في تقدیم كشوف الحساب الوقتیة 
 .  2016دیسمبر  30و تم اإلمضاء علیھما بتاریخ  2016دیسمبر 

د في الفترة  23.796,123بقیمة  4وقد تعذر على البلدیة صرف الكشف الوقتي رقم 
اإلضافیة حیث تعذر العمل بمنظومة أدب التي أغلقت في آخر السنة مما اضطر البلدیة إلى 

فواضل العنوان الثاني وخالص مبلغ  عإلعادة توزی 2017ما بعد الدورة العادیة األولى لسنة 
 .الكشف المذكور

 البلديـــــةس ــــرئي
 

 خالـــــد معلـــــى          
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