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ي  ا  1921فيفري  22أحدثت بلدية املحرس بمقت ٔالامر املؤرخ  هك ويبلغ عدد  2.500وتبلغ مساح
ا  وبلغت نسب الربط باملاء . 2014لسك لسنة نسمة حسب التعداد العام للسكان وا 34.257سكا

ا تباعا  ر  ر البلدية%. 25و% 98و% 98الصالح للشراب والتنوير العمومي والتطه ى تسي مجلس  ويتو
ا بمقت قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  منتخب بلدي  128حسب النتائج املصرح 

ي  2018لسنة    .2018  جوان 25تم تنصيبه بتاريخ  والذي 2018ماي  17املؤرخ 
ر ببلدية املحرس  الصادر بمقت القرار  البلديةويضبط قانون إطار  %18,50وبلغت نسبة التأط

ي  2017لسنة  76البلدي عدد  خطة  67الخطط بالبلدية ال سجلت شغور  2017ماي  22املؤّرخ 
 .خّطة 121من مجموع 

ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من  قبل محكمة املحاسبات 
ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  ي و ي إعداد الحساب املا والتحقق من مدى  2018املحلية بالنظر 

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع   .قدر
ي ومس تندات الصرف املودعة لدى كتابة املحكمة فضال وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا

ؤالاعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى  1عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية
ا   .مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى جملة من النقائص تعلقت خاصة بتحصيل املوا ى الوقوف ع رد وبانجاز وأفضت املهمة الرقابية إ
ن تع ي مجاالت تتطلب حرصا  كافيا من البلدية لتحس ي النفقات و بئة مواردها والتحكم ٔالافضل 

  .انفقا
  

I  -  ي لسنة انية وختمها وتقديم الحساب املا  2018إجراءات إعداد امل
ي  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13طبقا للفصل  نون املتعلق بالقا 1975ماي  14املؤرخ 

ى مشروع  راع ع انية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة تم الاق ٔالاساس مل
انية بلدية املحرس لسنة من قبل أعضاء النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية الثالثة  2018 م

انية . 2017جويلية  27املنعقدة بتاريخ  2017لسنة  ى مصادقة سلطة وتمت إحالة مشروع امل ع
ي صفاقس(ٕالاشراف  ر  11ال صادقت عليه بتاريخ  2017جويلية  28بتاريخ ) وا بما قدره  2017ديسم

  .د.م 2,490
انية بمقت القرار عدد  1975لسنة  35من القانون عدد  34طبقا للفصل و  ي  49تم ختم امل املؤرخ 

ر  10اريخ واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بت 2018ماي  27   .2019سبتم
ر  31وتّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  دد طبقا للفصل الثاني من القانون ع 2018ديسم

كما قام ٓالامر بالّصرف . من مجّلة املحاسبة العمومية 281لفصل لاملذكور أعاله و  1975لسنة  35
ر الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته وتّم عرض . ي نفس التاريخ بتوقيف حساباته وبتأش

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
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ي دورته العادية الثانية لسنة  ى مداوالت املجلس  ي ع ي 2019الحساب املا   .2019ماي  25 املنعقدة 
ي  1968لسنة  8من القانون عدد  24وطبقا للفصل  املتعّلق بتنظيم دائرة  1968مارس  8املؤّرخ 

 1971لسنة  218من ٔالامر عدد  11والفصل  املحاسبات كما تّم إتمامه وتنقيحه بالّنصوص الالّحقة
ي  ي لدى كتابة  19712ماي  29املؤّرخ  جويلية  26املحاسبات بتاريخ  محكمةتّم إيداع الحساب املا

  . أيام 5قبل انقضاء ٔالاجل املحّدد بنحو أي  2018
  

II – ى املوارد   الرقابة ع
 املواردتحليل   - أ

ي مقابيض موارد البلدية  ي سنة .م 3,711بلغ إجما د أي .م 5,125بقيمة  من مجموع تثقيالت 2018د 
ن مقابيض العنوان ٔالاول بمبلغ . %72,41 تهنسبما  د بنسبة .م 2,596وتوزعت هذه املقابيض ب

       %.30,05د بنسبة .م 1,115لعنوان الثاني بقيمة اومقابيض  69,95%
انية من  ى  2017د سنة .م 2,586وارتفعت موارد امل أي بنسبة تطور بلغت  2018د سنة .م 3,711إ

رة . 43,5% انية للف ى . %22,17نسبة  2018-2016وبلغ معدل النمو السنوي ملقابيض امل ويعود ذلك إ
انية من  راضاملارتفاع مختلف أجزاء امل ر جبائية واملوارد الخاصة والاق   .داخيل جبائية وغ

  موارد العنوان ٔالاول  -1
بعد أن كانت  %42,56د ارتفاعا بنسبة .م 2,596والبالغة  2018ل لسنة سجلت مداخيل العنوان ٔالاوّ 

ر  2017د سنة .م 1,821ي حدود  ى تطور املداخيل الجبائية الاعتيادية واملداخيل غ ويعود ذلك إ
ن سن  ي  2018و 2017الجبائية الاعتيادية ب ى التوا   . %19,24و %73,11 بنسبع
ن سن ويرجع ارتفاع مقابيض املعالي ى العقارات ؤالانشطة ب ى تطور  2018و 2017م ع أساسا إ

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةاملمقابيض  د .أ 154,338بقيمة  علوم ع
ن الجماعات املحلية بقيمة وتطور  ي املقابل ود .أ 104,092املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب

ل من تراجعت مقابيض امل ى ال ى .أ 37,515علوم ع  . %28,29 بلغت د أي بنسبة سلبية.أ 26,903د إ
ن سن   %19,42د وبنسبة .أ 179,641بقيمة  2018و 2017وتطورت املداخيل املالية الاعتيادية ب

رك وموارد منقولة من فوائض العنوان ٔالاول ومنح  ويتأتى أساسا من مداخيل املناب من املال املش
رومساهما   .ت مخصصة للتسي

 موارد العنوان الثاني -2
ي سنة .م 1,115سجلت موارد العنوان الثاني والبالغة  مقارنة بسنة  %45,56بنسبة  2018د ارتفاعا 

وتكونت هذه املوارد أساسا من املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية . د.أ 766ال بلغت خاللها  2017
راض بقيمة ومن موارد الا%) 69,79(د .أ 778بقيمة    .%)23,28(د .أ 259ق

من جملة موارد العنوان الثاني  %32,83نسبة  2018د لسنة .أ 366,046وتمثل منح التجه والبالغة 
                                                            

ر دائرة املحاسبات  2   .املتعّلق بس
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وتتأتى هذه املنح أساسا من املنح املسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بقيمة 
 %.80,79د أي بنسبة .أ 295,727
ى تحصي. ب   ل املواردالّرقابة ع

  تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات) 1
ا حيث تجاوزت ٕالانجازات املحّققة ملقابيض العنوان ٔالاّول والبالغة  ي تقديرا  2,596حطت البلدية 

انّية.م إنجاز جزئي العنوان ٔالاول حيث  وتفاوتت نسب. د.م 2,011البالغة  د التقديرات املرّسمة بامل
ر الجبائية  %114ى املداخيل الجبائية الاعتيادية وبالنسبة إ %146بلغت  ى املداخيل غ بالنسبة إ

 . الاعتيادية
  إعداد جداول التحصيل وتثقيلها) 2

ى ضرورة إنجاز عملّيات  30ّول ؤالا  نالفصلألحكام  خالفا من مجّلة الجباية املحلّية اللذان ينصان ع
ّن أ ى العقارات املبنّية التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، تب ي تحصيل املعلوم ع ن تثقيل جدو

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ي ب 2018واملعلوم ع ى التوا ر ع     . يوما 33يوما و  25مدة قد شابه تأخ
ن عدم إدراج و  ى ٔالارا  9تب ى العقارات املبنية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع عقارات ضمن جدو

ر املبنية أسندت  ا رخص بناء من عينة ضمت غ  . 2016رخصة بناء لسنة  48ي شأ
ىأصحاالعقارات ال تحصل بالتثبت من إدراج مطالبة  والبلدية رخص البناء بجدول املعلوم  ا ع

ر املبنية وببذل الحرص ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية أو جدول املعلوم ع ي لتحقيق شمولية  ع الكا
ن   .الجدول

ى العقارات ؤالانشطة صاستخال ) 3   املعاليم ع
ى  ى مستوى العنوان ٔالاول إ ي سنة .م 4,010ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها ع ولم  2018د 

د والذي تطور بنسبة .م 1,414د ليبلغ بقايا الاستخالص .م 2,596تتمكن البلدية من استخالص سوى 
 ).د.م 1,293( 2017مقارنة بسنة  9,36%

ى عاليم املأساسا من  2018الاستخالص لسنة  وتتأتى بقايا د .م 1,151العقارات ؤالانشطة بمبلغ ع
ي بقايا الاستخالص وال سجلت تطورا بنسبة  %81وبنسبة   .2017مقارنة بسنة  %14,09من إجما

ى العقارات املبنية أهم مكون من مكونات بقايا استخالص املعاليم  وتمثل بقايا استخالص املعلوم ع
ى ى .أ 858,386 لتبلغوتطورت هذه البقايا . 2018لسنة  %74,56بنسبة العقارات ؤالانشطة  ع ي مو د 

ى سنة .أ 746,842مقابل  2018سنة  ي مو  . 2017د 
ي سنة  ى العقارات املبنية  2018ولم تقم القباضة املالية بأي إجراء أو عمل تتبع  بخصوص املعلوم ع

ر املب ى ٔالارا غ ى واملعلوم ع نية رغم ارتفاع عدد الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع
عمل  24بتبليغ  2017علما وأن القباضة البلدية قامت سنة . فصال 5274العقارات املبنية والبالغة 

  .وإجراء تتبع
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  ي متابعة استخالص املعلوم ع ورغم أهمية املعرف الجبائي 
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ى هذا الية أو املهنية ال يتضمن التجار   .معرفات الجبائيةجدول ع
انية"ورغم ترك منظومة  ي موارد امل الخاصة باستخالص املعاليم البلدية لدى كل من " التصرف 

رة لم تقم باستعمالها حيث واصلت  2015البلدية والقباضة املالية منذ بداية سنة  فإن هذه ٔالاخ
ابعة استخالص الفصول املثقلة بجداول التحصيل وهو ما من شأنه أن استعمال جذاذات يدوية ملت

ى عدد الفصول املثقلة والبالغة    .فصال 8766يحد من عملية متابعة عملية الاستخالص بالنظر إ
 معلوم ٕالاشهار )4

ى  2017د سنة  5.163ارتفع معلوم ٕالاشهار من  تطّور أي بنسبة  2018د سنة  9.677,500إ
ى ٕالاشهار لسنة تضمن كو  .87,44% ي  2018شف املعلوم ع ا بدفع  388حوا محال مطالب أصحا

ر عدد املحالتو . د 37.847,100بلغت  معلوم ٕالاشهار بقيمة مقارنة بعدد فصول جدول ضعيفا  يعت
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية والبالغ  فصال سنة  1283مراقبة املعلوم ع

ي  وكذلك 2018 ى معّرفات جبائية باملنطقة البلدية املحرس والذي بلغ حوا ن ع مقارنة بعدد املتحّصل
 .شخصا 11203

ي سنة  ارتفعو  ر املستخلص  ى  2018معلوم ٕالاشهار غ ي قد و  .د 30.914,100مبلغ إ قامت البلدية 
ن بمراسلة الشرطة البلدية  ر  23ي (مناسبت ر  06و 2018نوفم اذ ٕالاجراءات التخ) 2018ديسم

ر أنه لم يتم اصدار قرارات إزالة العالمات ٕالاشهارية للمحالت  ال الضرورية الستخالص هذا املعلوم غ
ا  . عن خالص معلوم ٕالاشهار تلدد أصحا
ي  ن قرار قرارات ترخيص مسندة لثالث شر  3وبالتدقيق  ن عدم تحي ث حي ترخيصي كات إشهارية تب

رخيص لشركة  ى سنة " د"يعود قرار ال ن يعود قرا 2012إ رخيص املسند لشركة ي ح لسنة "  أ"ر ال
رخيص من غرة أوت  2014 رة ال ى غاية  2014والذي حدد ف  .  2015جويلية  31إ

ن سنوي لهذه القرارات تطبيقا للفصل  رخيص الوق وتحي من ٔالامر  3والبلدية مطالبة بتحديد مدة ال
ي  2007لسنة  362 عدد واملتعلق بضبط شروط وصيغ ٕالاشغال الوق ولزمة  2007ري فيف 19املؤرخ 

ي امللك العمومي البلدي   .املرفق العمومي 
ن قرار  رخيوأدى عدم تحي نص لشركي ال ن املذكورت ر  2018و 2017لسن  ت ى تطبيق تعريفة امل إ

عوضا عن تطبيق  2004ة لسن 06املربع لالفتات املثبتة بالطريق العام الواردة بالقرار البلدي عدد 
ي موارد بقيمة  ها انجر عنمم 20164لسنة  105القرار البلدي رقم  ى البلدية  د  3.750التفويت ع

  . 2018و 2017سن بعنوان 
ي  ن من خالل التدقيق  ر يعدم تطب 2018معلوم ٕالاشهار لسنة  جدول مراقبةوتب ق البلدية لثمن امل
ي السنة واملتعلق بالالفتات  120والبالغ  2016سنة  105م املربع الوارد بالقرار البلدي رق ر املربع  د للم
ى  ا أدىمالضوئية املثبتة بالشوارع م ي مبلغ إ  .د 1.430تفويت البلدية 

                                                            
ا من مكتب مراقبة ٔالاداءات باملحرس خالل سنة   3 م  2017حسب املعطيات املتحصل عل ى  5م ي حالة %10إ م أو  ر موجودون بمقرا   .غلق غ
ي   4   .واملتعلق بتحديد منح لزمة امللك العمومي البلدي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به 2016جويلية  27واملؤرخ 
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  استخالص مداخيل ٔالامالك البلدية )5
ي .أ 125,316مداخيل ٔالامالك البلدية قيمة بلغت  ة مبلغ مستوجب أي بنسبكد .أ 348,260د من إجما

رتفع بقا، 36% ىل ى سنة .أ 222,944 يا استخالص هذه املداخيل إ ي مو  %8وتتطور بنسبة  2018د 
  .نتيجة لضعف نسب استخالص معينات ٔالاكرية ملختلف العقارات 2017مقارنة بسنة ) د.أ 207,323(

ي الاستخالص ورغم ارتفاع بقايا  م القباضة لم تق 2018سنة مداخيل ٔالامالك البلدية الاعتيادية 
ا  تتبع  بعشرين عمل وإجراءإال املالية  بذلك أعمال وإجراءات صر تلتق وبطاق إلزام اأولي اإعالم 18م

ى املرحلة الرضائية  . التتبع ع
ي  1977لسنة  37من القانون عدد  23 وخالفا ملقتضيات الفصل واملتعلق  1977ماي  25املؤرخ 

ن ن املسوغ ن فيما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات واملتس بتنظيم العالقات ب وغ
ى فسخ عقد الكراء عند عدم  ي الحرف والذي ينص ع ي أو املستعملة  الاستعمال التجاري أو الصنا
ى صدور تنبيه بالدفع  ا وذلك بعد م ثالثة أشهر ع ي ٓالاجال املتفق عل ن الكراء  خالص مع

ي سنة بواسطة عدل منفذ ولم يأت بنتيجة، ل بالتنبيه بالدفع بواسطة عدل  2018م تقم البلدية 
ي ٓالاجال  .منفذ للمتلددين عن دفع معينات الكراء 

 .والبلدية مطالبة بالتنسيق مع القباضة املالية الستخالص معينات الكراء وتجنب تراكمها
  .برفع قضايا استعجالية بالخروج إن لم يدفع 2018ولم تقم البلدية خالل سنة 

 
III - ى النفقات   الّرقابة ع

ى  شملت ى مالحظات تعّلقت بإنجازها فضال عن نالرقابة ع ن ٔالاول والثاني وخلصت إ فقات العنوان
  .تحليل أبرز املؤشرات املالية

  تحليل النفقات  - أ
ي نفقات البلدية لسنة  د .م 2,586 مقابلد .م 3,711ليبلغ  %43,49ارتفاعا بنسبة  2018سجل إجما

ى سن ن نفقات العنوان ٔالاول بمبلغ . 2017ة ي مو ونفقات ) %70( 5د.م 2,595وتوزعت هذه النفقات ب
 ). %30( 6د.م 1,116العنوان الثاني بقيمة 

انية إنجاز اعتمادات  وبلغت نسبة ر املستعملةرتفع ل 2018سنة  %85,30نفقات امل ى  الاعتمادات غ  إ
 . د.أ 477

 نفقات العنوان ٔالاّول  -1
د .م 1,557 د مقابل.م 1,832 لتصبح %17,66زيادة بنسبة  2018ت العنوان ٔالاول لسنة سجلت نفقا

ى  2017د سنة .أ 598حيث مرت من  %41,30وارتفعت نفقات وسائل املصالح بنسبة . 2017سنة  إ
ى زيادة  2018د سنة .أ 845 الك ي نفقات ويعود هذا الارتفاع أساسا إ والغاز وتسديد الكهرباء اس

                                                            
  .د.أ 763,168باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  5

  .د.أ 178,993باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة   6
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ومعدات للتصرف نفقات تنظيف املدينة عن طريق املناولة واقتناء أثاث للمصالح ٕالادارية خلدات و املت
  . د.أ 215,168 ي قدرهٕالاداري بمبلغ جم

ر العمومي بنسبة كما ارتفعت  ي املقابل، تقلصت نفقات .أ 847,406لتبلغ  %9,73نفقات التأج د و
ى 2017د سنة .أ 106,597التدخل العمومي من   %37,45أي بنسبة  2018د سنة .أ 66,678 إ

ر .2018د سنة .أ 72,273لتبلغ  %10,13وتراجعت فوائد الدين بنسبة  ) د.أ 847(ومثلت نفقات التأج
ي نفقات البلدية ونسبة  %30,61نسبة   .من املوارد الذاتية للبلدية %52,90من إجما

الك الكهرباء والغاز بمبلغ  د أساسا.أ 845,405وتكونت نفقات وسائل املصالح والبالغة  من نفقات اس
د .أ 127,830ومن خالص متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ) %39(د .أ 332,536

 58,691ومن تعهد وصيانة وسائل النقل بقيمة ) %6(د .أ 48,324ومن شراءات الوقود بمبلغ ) 15%(
ي نفقات وسائل املص). %7(د .أ  .7من نفقات العنوان ٔالاول  %46,15الح نسبة ويمثل إجما

ى سنة  ي مو ي ديون التصرف   %57د تراجعا بنسبة  61.389,126واملقدر بقيمة  2018وعرف إجما
اية سنة  ي  ي ديون التصرف  وتتكون ديون التصرف . د 141.642,602وال بلغت  2017مقارنة بإجما

  .د 51.848,073لتونسية للكهرباء والغاز وال بلغت أساسا من متخلدات تجاه الشركة ا 2018لسنة 
ن سن  د سنة .أ 264فقد تطور الادخار الخام من  2018و 2017ورغم ارتفاع نفقات العنوان ٔالاول ب

ى  2017 كما تطور الادخار . د.أ 775,334العنوان ٔالاول بمبلغ نظرا الرتفاع موارد  2018د سنة .أ 764إ
ي من  ى  2017سنة د .أ 146,548الصا  . 2018د سنة .أ 660,360إ
  نفقات العنوان الّثاني -2

ومن نفقات تسديد  %83,82من نفقات التنمية بنسبة  2018تكونت نفقات العنوان الثاني لسنة 
ى  2017د سنة .أ 428,582وارتفعت نفقات العنوان الثاني من . %11,09أصل الدين بنسبة  إ

نتيجة تضاعف الاستثمارات املباشرة وال مرت من  %118,60 تهنسبما أي  2018د سنة .أ 936,8648
ى  2017د سنة .أ 311,433   .  2018د سنة .أ 785,258إ
ى إنجاز النفقات  - ب  الّرقابة ع

ى جملة من املالحظات  ى الوقوف ع ى نفقات البلدية وبعض الجوانب من تصرفها إ أفضت الرقابة ع
 .لثانيتعّلقت بنفقات العنوان ٔالاّول والعنوان ا

 نفقات العنوان ٔالاول  -1
ي  1996لسنة  2عدد لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية وخالفا للتعليمات العامة  ر  5املؤرخة  نوفم

 1972لسنة  2املتعلقة بقائمة الوثائق املبينة للنفقات العمومية وملنشور وزير الداخلية عدد  1996
ي  وتسجيل ٔالاثاث ال تقوم البلدية بإفراد كل فصل من  املتعلق بكيفية مسك 1972جويلية  10املؤرخ 

ى أّن . قم خاص بهاملواد القابلة للجرد بر  ر  ثالثعالوة ع ى أرقام جرد ي شراء ال تحتو فوات   . ع

                                                            
  .ار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائضدون اعتب 8و  7
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املؤرخة  2عدد الصادرة عن ٕالادارة العامة للمحاسبة العمومية وخالفا للتعليمات العامة لوزارة املالية 
ر  5ي  ر صيانة ثماني  تة للنفقات العمومية لم تتضمنتعلقة بقائمة الوثائق املثببامل 1996نوفم فوات
عملية متابعة نسق صيانة واملتعلقة بالرقم املنجم للسيارة وهو ما يحد من  الضروريةلبيانات ا

ا بالفصل و  السيارات من مجلة املحاسبة  41يعد مخالفا لقاعدة العمل املنجز املنصوص عل
  .العمومية

ي  2008لسنة  512من ٔالامر عدد  3الفا للفصل وخ مشموالت  بضبط املتعلق 2008فيفري  25املؤرخ 
رابية قامت البلدية بخالص نفقات بقيمة  يئة ال وتنظيم ٕالادارات الجهوية لوزارة التجه وٕالاسكان وال

طرقات والبلدية مدعوة تتعّلق بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي لل د.أ 179,363
رجاع هذا املبلغ من الوزارة املكّلفة بالتجه ى اس   .إ

ى دخل ٔالاشخاص الطبيعي 52للفصل وخالفا  ى الشركات والذي  نمن مجلة الضريبة ع والضريبة ع
ى إجراء خصم من املورد بنسبة  اد بعنوان  1000للمبالغ ال تفوق   %1,5ينص ع من سلع  اقتنا

ات وخدمات ومعدات و  ى هذا املبلغ وذلك للفصل تجه ر لم تصل إ تم إجراء الخصم من املورد لفوات
ي  57و 37حيث تم الخصم لألمرين بالصرف عدد " لوازم املكاتب" 2201/13 ى التوا  575.960بقيمة ع
ي بلغ  311.780د و ى أن الخصم  887.740د أي أن املبلغ الجم د وتم إجراء الخصم والتنصيص ع
كما تم اقتطاع مبالغ بعنوان الخصم من املورد . د 1000عنوان تجميع ٔالاوامر بالصرف ال بلغت ب

املتعلقة باالعتناء بالبنايات لم يتجاوز مبلغها  2201/10/01بالنسبة لنفقات الفصل  %1,5بنسبة 
  . 32و 183و 177و 176و 144و 146والواردة بأوامر الصرف عدد  1000

ر املرفقة باألمر بالصرف عدد ن املورد بعنوان الخصم مبلغ مجموع و  ى القيمة املضافة للفوات ٔالاداء ع
د  46,313د ليكون املبلغ املستوجب 185.250 ما قدره" تعليق ونشر ٕالاعالنات" 2201/18بالفصل  107

ى القيمة املضافة  د  64,313عوضا عن املبلغ  )%25بنسبة (بعنوان الخصم من املورد بعنوان ٔالاداء ع
ى القيمة املضافة  .املدون باألمر بالصرف بالجزء املخصص لألخصام بعنوان تسبقة ع

 نفقات العنوان الّثاني -2
  صيانة الطرقات أشغالباملتعلقة  :01/2018صفقة وفقا لإلجراءات املبسطة عدد    

 2018أفريل  05بتاريخ وتم إسناد الصفقة  2018فيفري  27ٕالاعالن عن طلب العروض بتاريخ  تم
  .د 298.471,040بقيمة 

ى تدوين كافة املعطيات حول تقدم  رة وال تنّص ع ر الحض وخالفا لإلرشادات الخاصة بمسك دف
ى  2018جوان  18إنجاز ٔالاشغال توقفت البلدية من  عن تدوين ٔالاعمال املنجزة  2018جويلية  25إ

ا لألشغال املنجزة بتاريخ  رة باستثناء تدوي ر الحض  .2018يلية جو  19بدف
  يئة وتوسعة قصر البلدية  3/2017صفقة وفقا لإلجراءات املبسطة عدد املتعلقة ب

 باملحرس
ر  12يئة وتوسعة قصر البلدية باملحرس بتاريخ بتم ٕالاعالن عن طلب العروض إلنجاز صفقة  سبتم
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ا بتاريخ  335.155,117وبلغت قيمة الصفقة  2017 ر  06د وتمت املصادقة عل وٕالاذن  2017ديسم
ر  25بإنجازها بتاريخ   . 2017ديسم

ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  87خالفا للفصل و  واملتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ 
ى سبيل التسوية بتاريخ  1قامت البلدية بإبرام امللحق عدد  الصفقات العمومية ي  2018أكتوبر  26ع

ن تم الاستالم الوق لألشغ  .  2018أوت  17ال بتاريخ ح
ي  2017لسنة  967من ٔالامر الحكومي عدد  9وخالفا للفصل  ق واملتعل 2017جويلية  31املؤرخ 

ى ضبط  بتنظيم إنجاز البنايات املدنية الشروط والخصوصيات  برنامج وظيفي يحددوالذي ينص ع
لبلدية بتحديد الخصوصيات الوظيفية ال يجب أن تستجيب لها البناية املزمع إنجازها لم تقم ا

 .الوظيفية لقصر البلدية
ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  10وخالفا للفصل  واملتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ 

رية للملحق  ّن من خالل املذكرة التفس ا حيث تب الصفقات العمومية لم تحكم البلدية تحديد حاجيا
ي ٔالاشغال املهندس املعماري لل  املذكور وملذكرة رير الزيادات  لم يتم إدراج أشغال   أّنه مشروع حول ت

ي ى غرار أشغال الهيكل والهدم والتسييج والتغليف السط  .ضرورية لوظيفية املشروع ع
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 إجابة البلدية
  إجابة البلدية  المالحظات

قابيض العنوان أالّولوحطت البدلية يف تقديراهتا حيث جتاوزت إالجنازات احملقّقة مل
وتفاوتت نسـبة . د.م 2,011د التقديرات املرّمسة ابملزيانّية البالغة .م 2,596والبالغة 

ابلنسـبة ٕاىل املداخيل اجلبائية  %146ٕاجناز جزيئ العنوان أالول حيث بلغت 
وتباينت ٔايضا . ابلنسـبة ٕاىل املداخيل غري اجلبائية الاعتيادية %114الاعتيادية و
 از املقابيض خملتلف ٔاصناف العنوان أالولنسـبة ٕاجن

مل يمت ٕادراج املوارد إالضافية  2018ذكل راجع ٕاىل ٕان مرشوع مزيانية سـنة 
ملناطق التوسع و اليت ختص املعالمي عىل العقارات   و املعالمي عىل أالنشطة و 
كذكل مداخيل ٕاشغال املكل العمويم البدلي و اسـتلزام املرافق العمومية فيه 

بار عدم توفر املعطيات الالزمة لكن يف السـنة املالية وقع اسـتخالص هذه ابعت 
مآوى  04املعالمي و املمتثةل خاصة يف مقابيض سوق بدلي بنقطة و عدد 

 .سـيارات   و مركز ختيمي ابلشفار

من جمةّل اجلباية احمللّية الذلان ينصان عىل30الفصل أالّول والفصل ٔالحاكموخالفا
لّيات التثقيل بتارخي غّرة جانفي من ّلك سـنة، تبّني ٔان تثقيل جدويل رضورة ٕاجناز مع 

قد  2018حتصيل املعلوم عىل العقارات املبنيّة واملعلوم عىل أالرايض غري املبنيّة لسـنة 
 شابه تأخري

حترص البدلية عىل ٕاعداد و ٕاحاةل جداول حتصيل املعالمي عىل العقارات ٕاىل 
السـنة املالية و رمغ ذكل فان معلية التثقيل تمت بعد القباضة املالية قبل انقضاء 

 و سـنعملٕاحاةل هذه اجلداول من طرف قابض املالية ٕاىل ٔامانة املال اجلهوي 
احرتام هذه االٓجال و تثقيل اجلداول عند عىل  ابلتنسـيق مع السـيد القابض

  .افتتاح السـنة املالية

 حتصيل املعلوم عىلعقارات مضن جدويل 9ويف نفس إالطار تبني عدم ٕادراج 
العقارات املبنية واملعلوم عىل أالرايض غري املبنية ٔاسـندت يف شأهنا رخص بناء من 

 . 2016رخصة بناء لسـنة  48عينة مضت 

مرد ذكل نقص أالعوان و تاكثر املهام اليت تعيق هذا التنسـيق و سـيقع العمل 
  .عىل تاليف ذكل مسـتقبال

  

د يف.م4,010ا عىل مسـتوى العنوان أالول ٕاىلارتفعت املبالغ الواجب اسـتخالصه
د ليبلغ بقااي .م 2,596ومل تمتكن البدلية من اسـتخالص سوى  2018سـنة 

 2016مقارنة بسـنة  %9,36د واذلي تطور بنسـبة .م 1,414الاسـتخالص 
 ).د.م 1,293(

ابلتنسـيق مع القباضة املالية فان ذكل يرجع ٔاساسا ٕاىل بقااي اسـتخالصات 
رطة خملتلف املعالمي العقارية و سـيقع العمل عىل تدارك ذكل ابلرفع لسـنوات فا

  .من نسـبة اسـتخالص هذه املعالمي

ٔاساسا من معالمي العقارات وأالنشطة مببلغ2018وتتأىت بقااي الاسـتخالص لسـنة 
من ٕاجاميل بقااي الاسـتخالص واليت جسلت تطورا  %81د وبنسـبة .م 1,151
ومتثل بقااي اسـتخالص املعلوم عىل العقارات  .2017مقارنة بسـنة  %14,09بنسـبة 

  املبنية ٔامه مكون من مكوانت بقااي اسـتخالص املعالمي عىل العقارات وأالنشطة 

رمغ حرص البدلية و القباضة املالية عىل حد السواء عىل اسـتخالص هذه 
البقااي من خالل التنسـيق التام و عقد جلسات املتابعة فان ذكل بقي دون 

  .نقص عدد عدول اخلزينة ابلقباضة املالية ملتابعة هذه إالسـتخالصاتول ل املأم

خبصوص املعلوم عىل2018ومل تقم القباضة املالية بأي ٕاجراء ٔاو معل تتبع يف سـنة
العقارات املبنية واملعلوم عىل أالرايض غري املبنية رمغ ارتفاع عدد الفصول املثقةل 

علام ؤان القباضة . فصال 5274املبنية والبالغة  جبدول حتصيل املعلوم عىل العقارات
  .معل وٕاجراء تتبع 24بتبليغ  2017البدلية قامت سـنة 

ابلتنسـيق مع القباضة املالية سـيقع العمل عىل تدارك ذكل و الرفع من معلية 
  .التتبع الزجرية 

غةورمغ ٔامهية املعرف اجلبايئ يف متابعة اسـتخالص املعلوم عىل املؤسسات ذات الصب
الصناعية ٔاو التجارية ٔاو املهنية ال يتضمن جدول مراقبة املعلوم عل املؤسسات ذات 
الصبغة الصناعية ٔاو التجارية ٔاو املهنية عىل املعرفات اجلبائية علام ؤان البدلية فوتت 

  .2026-2017 ٕاماكنية مجعها مبناسـبة قياهما ابٕالحصاء العام العرشي

عند ٕادخال  ة الترصف يف موارد املزيانيةيقع تسجيل املعرف اجلبايئ مبنظوم
جبدول املراقبة و هذا راجع ٕاىل برجمة  يربزٕاال انه ال  املعطيات إالحصائية

  نظومة امل 

اخلاصة ابسـتخالص املعالمي البدلية"الترصف يف موارد املزيانية"ورمغ تركزي منظومة 
هذه أالخرية مل تقم  فٕان 2015دلى لك من البدلية والقباضة املالية منذ بداية سـنة 

ابسـتعاملها حيث واصلت اسـتعامل جذاذات يدوية ملتابعة اسـتخالص الفصول املثقةل 

ين ٔالعواهنا يف هذه املنظومة سـيقع التنسـيق مع القباضة املالية قصد ٕاجراء تكو 
  .لالنطالق يف اسـتغاللها
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جبداول التحصيل وهو ما من شأنه ٔان حيد من معلية متابعة معلية الاسـتخالص
  .فصل 8766ابلنظر ٕاىل عدد الفصول املثقةل والبالغة 

حمال مطالب ٔاحصاهبا388حوايل2018تضمن كشف املعلوم عىل إالشهار لسـنة
وهو رمق ضعيف مقارنة بعدد . د 37.847,100بدفع معلوم إالشهار بقمية بلغت 

ية ٔاو فصول جدول مراقبة املعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية ٔاو التجار 
وكذكل مقارنة بعدد املتحّصلني عىل معّرفات  2018فصال سـنة  1283املهنية والبالغ 

  .خشصا 1120جبائية ابملنطقة البدلية احملرس واذلي بلغ حوايل 

يف ٕاطار حرص البدلية ملتابعة مداخيل إالشهار يمت ٕاعداد  دفرت سـنوي 
ميدانية و يقع اسـتعامل ٔالحصاب احملالت املعنية هبذا املعلوم من خالل معاينات 

سـيقع العمل عىل حتيني هذا اجلدول هذا ادلفرت من طرف الرشطة البدلية  و 
  .إالشهارمع مراجعة قرار املعلوم عىل  2020خالل سـنة 

د وقامت30.914,100مبلغ2018وبلغ معلوم إالشهار غري املسـتخلص يف سـنة
ديسمرب  06و 2018نومفرب  23يف (البدلية يف مناسـبتني مبراسةل الرشطة البدلية 

الختاذ إالجراءات الرضورية السـتخالص هذا املعلوم غري ٔانه مل يمت ٕاصدار ) 2018
  .قرارات ٕازاةل العالمات إالشهارية للمحالت املتدلدة عن خالص معلوم إالشهار

يمت اختاذ قرارات يف ٕازاةل العالمات إالشهارية بناء عىل حمارض خمالفات حيرر 
مع الرشطة البدلية مزيد  احلرص سـيقع حل الرشطة البدلية و من طرف مصا

يف شأن  ٕازاةلو اختاذ قرارات الختاذ ما يلزم خبصوص اسـتخالص هذا املعلوم 
  .اخملالفني

قرارات ترخيص مسـندة لثالث رشاكت ٕاشهارية تبني عدم حتيني 3وابلتدقيق يف
يف  2012ىل سـنة إ " دلكيك"حيث يعود قرار الرتخيص لرشكة  ترخيصقراراي 

واذلي حدد فرتة  2014لسـنة "  اكتوبيس" حني يعود قرار الرتخيص املسـند لرشكة 
  .  2015جويلية  31ٕاىل غاية  2014الرتخيص من غرة ٔاوت 

ٕاعالهمم  بناء عىل مالحظتمك متت مراسةل هذه الرشاكت لتسوية  وضعياهتا و
  .سـنواي الاسـتغالل جتديد تراخيصلرضورة 

لسنيت"دلكيك"ولرشكة"اكتوبيس"ني قراراي الرتخيص لرشكةؤادى عدم حتي
ٕاىل تطبيق تعريفة املرت املربع لالفتات املثبتة ابلطريق العام الواردة  2018و 2017

لسـنة  105عوضا عن تطبيق القرار البدلي رمق  2004لسـنة  06ابلقرار البدلي عدد 
  د 3.750ة ما اجنر عن التفويت عىل البدلية يف موارد بقمي 2016

سـيقع تطبيق التعريفة اجلديدة وقعت مراسةل هذه الرشاكت قصد دفع الفارق و 
  .عند جتديد قرارات الرتخيص

عدم تطبق البدلية لمثن2018وتبني من خالل التدقيق يف زمام معلوم إالشهار لسـنة
ربع يف د للمرت امل 120والبالغ  2016سـنة  105املرت املربع الوارد ابلقرار البدلي رمق 

السـنة واملتعلق ابلالفتات الضوئية املثبتة ابلشوارع ما ٔادى لتفويت البدلية يف مبلغ 
  د 1.430

سـيقع العمل عىل تطبيق التعريفة اجلديدة حسب مقتضيات القرار البدلي 
  2016لسـنة 

د من ٕاجاميل.ٔا125,316بلغت املقابيض املسـتخلصة ملداخيل أالمالك البدلية قمية
لرتتفع بقااي اسـتخالص هذه  %36د مبلغ مسـتوجب ٔاي بنسـبة .أ  348,260

 %8وتتطور بنسـبة  2018د يف موىف سـنة .أ  222,944املداخيل ٕاىل مبلغ 
نتيجة لضعف نسب اسـتخالص معينات  2017مقارنة بسـنة ) د.أ  207,323(

  .االٔكرية خملتلف العقارات 

السـتخالص ديون قامت البدلية و كلك سـنة بتوجيه تنابيه ٕادارية للمتسوغني 
معالمي الاكرية و ذكل ابٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات الاسـتخالص اليت تقوم هبا 

  .القباضة املالية

  

2018مداخيل أالمالك البدلية الاعتيادية يف سـنةالاسـتخالص ورمغ ارتفاع بقااي 
ٕاعالم ٔاويل  18مل تقم القباضة البدلية ٕاال بعرشين معل وٕاجراء قاطع للتقادم مهنا 

  .بذكل ٔاعامل وٕاجراءات التتبع عىل املرحةل الرضائيةلتقرص   ٕالزاموبطاقيت

ابلتنسـيق مع القباضة املالية فان ذكل راجع ٕاىل نقص ٔاعوان املتابعة ابلقباضة 
  .املالية و سـيقع العمل عىل تدارك ذكل مسـتقبال

ماي25املؤرخ يف1977لسـنة37من القانون عدد 23 وخالفا ملقتضيات الفصل
واملتسوغني فامي خيص جتديد كراء  واملتعلق بتنظمي العالقات بني املسوغني 1977

العقارات ٔاو احملالت ذات الاسـتعامل التجاري ٔاو الصناعي ٔاو املسـتعمةل يف احلرف 
واذلي ينص عىل فسخ عقد الكراء عند عدم خالص معني الكراء يف االٓجال املتفق 

بيه ابدلفع بواسطة عدل منفذ ومل علهيا وذكل بعد ميض ثالثة ٔاشهر عىل صدور تن 
ابلتنبيه ابدلفع بواسطة عدل منفذ  2018يأت بنتيجة، مل تقم البدلية يف سـنة 

تقع متابعة اسـتخالص معينات الكراء من طرف القباضة املالية ابعتبارها معالمي 
مثقةل و يقوم عدول اخلزينة مبهمة املتابعة ٕاىل حني الانهتاء من مجيع إالجراءات 

و سـيقع . ليقع ٕاعالم البدلية لتقوم برفع قضااي يف أالداء و اخلروج لعدم اخلالص
من  23لية عىل تطبيق مقتضيات الفصل العمل ابلتنسـيق مع القباضة املا

  .1977لسـنة  37القانون عدد 



11 
 

عىل غرار امليالدي شنيور املتسوغللمتدلدين عن دفع معينات الكراء يف االٓجال
ومحمد الرقيق املتسوغ للمحل  27ومعران الرقيق املتسوغ للمحل عدد  62للمحل عدد 

  .22عدد 

 

يمت رفع قضااي ٕاسـتعجالية ابخلروج ٕان مل يدفع بناء عىل كشف من القباضة املالية  .برفع قضااي اسـتعجالية ابخلروج ٕان مل يدفع 2018ومل تقم البدلية خالل سـنة 
افقة عىل ٕاصدار قضااي حيدد مبلغ ادلين يقع عرضها عىل اجمللس البدلي للمو 

  .عدلية

املتعلقة1996نومفرب5املؤرخة يف1996لسـنة  2وخالفا للتعلاميت العامة عدد 
 1972لسـنة  2بقامئة الواثئق املبينة للنفقات العمومية وملنشور وزير ادلاخلية عدد 

املتعلق بكيفية مسك وتسجيل أالاثث ال تقوم البدلية  1972جويلية  10املؤرخ يف 
عالوة عىل ٔاّن عددا من فواتري . فراد لك فصل من املواد القابةل للجرد برمق خاص بهابٕ 

  الرشاء ال حتتو عىل ٔارقام جرد

البدلية تعمل دامئا عىل تسجيل لك املواد القابةل للجرد ابدلفرت و يقع ٔان حيصل 
سهو عند التسجيل و لقد وقع التنبيه عىل العون املعين برضورة تسجيل لك 

  .و قد مت تدارك أالمر بناء عىل مالحظاتمك الت و ٕافراد لك منقول برمقاملنقو

ابملتعلقة1996نومفرب5املؤرخة يف2وخالفا للتعلاميت العامة لوزارة املالية عدد
تتضمن بعض فواتري الصيانة البياانت  ملبقامئة الواثئق املثبتة للنفقات العمومية 

ي للسـيارة وهو ما حيد من معلية متابعة نسق صيانة لرمق املنجمواملتعلقة اب الرضورية
  .السـيارات

حترص البدلية عىل تطبيق ما مت إالشارة ٕاليه خالل مالحظتمك ابلنسـبة 
و املتعلقة بذكر الرمق املنجمي للسـيارة املعنية ابٕالصالح ٕاال  2017لترصف سـنة 

الطلب ورمغ  انه ابلنسـبة مجلةل هذه الفواتري فٕان الرمق املنجمي موجود ببطاقة
التأكيد عىل املزودين ذلكر الرمق املنجمي عىل الفاتورة ٕاال ٔان بعض الفواتري 

  .وردت علينا بدون ذكر هذا الرمق

2008فيفري25املؤرخ يف2008لسـنة 512من أالمر عدد  3وخالفا للفصل
يئة مشموالت وتنظمي إالدارات اجلهوية لوزارة التجهزي وإالساكن والهت  بضبط املتعلق

د تتعلّق ابلتنوير العمويم  179.363الرتابية قامت البدلية خبالص نفقات بقمية 
للطرقات املرتبة مبكل ادلوةل العمويم للطرقات والبدلية مدعوة ٕاىل اسرتجاع هذا املبلغ 

  .من الوزارة امللكّفة ابلتجهزي

متت مراسةل مصاحل إالدارة اجلهوية للتجهزي و إالساكن بصفاقس برضورة 
التكفل خبالص النفقات اليت تتعلق ابلتنوير العمويم للطرقات املرمقة و كذكل 

لعدادات ابمس الشأن ابلنسـبة ملصاحل الرشكة الوطنية للكهرابء و الغاز لتغيري ا
  .إالساكنمصاحل التجهزي و 

والصادرة عن إالدارة العامة لدلاراسات والترشيع 4/2014وخالفا للمذكرة العامة عدد 
 2014 بوزارة املالية واملتعلقة بتحليل بعض ٔاحاكم  فصول قانون املالية لسـنة اجلبايئ

واليت تنص عىل توحيد قاعدة اخلصم من املورد ابلنسـبة القتناءات القطاع العام 
والقطاع اخلاص  بعنوان الرضيبة عىل ادلخل والتسـبقة عىل القمية املضافة عىل مجموع 

اخلصم من املورد لفواتري مل تصل ٕاىل هذا املبلغ  د مت ٕاجراء1000الفواتري البالغة 
حيث مت اخلصم لٔالمرين ابلرصف عدد " لوازم املاكتب" 2201/13وذكل للفصل 

د ٔاي ٔان املبلغ امجليل بلغ 311.780د و575.960بقمية عىل التوايل  57و 37
د ومت ٕاجراء اخلصم والتنصيص عىل ٔان اخلصم بعنوان جتميع أالوامر 887.740
كام مت اقتطاع مبالغ بعنوان اخلصم من املورد بنسـبة . د1000اليت بلغت  ابلرصف

املتعلقة ابالعتناء ابلبناايت مل يتجاوز  2201/10/01ابلنسـبة لنفقات الفصل  1,5%
  1000مبلغها 

مل تقم البدلية جبراء خصم من املورد عىل ٔاوامر الرصف حيث ٔان العملية متت 
د مبدٔا مض مبالغ  الفواتري لنفس املزود اليت عىل مسـتوى القباضة املالية ابعامت

  .تبلغ ٔالف دينار

ابلفصل107بلغ مجموع أالداء عىل القمية املضافة للفواتري املرفقة ابٔالمر ابلرصف عدد
د ليكون املبلغ املسـتوجب 185.250مبلغ " تعليق ونرش إالعالانت" 2201/18

 )%25بنسـبة (ىل القمية املضافة د بعنوان اخلصم من املورد بعنوان أالداء ع46,313
د املدون ابٔالمر ابلرصف ابجلزء اخملصص لٔالخصام بعنوان  64,313عوضا عن املبلغ 

  .تسـبقة عىل القمية املضافة

ابالسـتفسار عن ذكل من طرف العون امللكف تبني وجود سهو غري مقصود و 
  .الزتم ابالنتباه ٔاكرث مسـتقبال
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 صيانة الطرقات   ٔاشغال :01/2018د صفقة وفقا لٕالجراءات املبسطة عد 

وخالفا لٕالرشادات اخلاصة مبسك دفرت احلضرية واليت تنّص عىل تدوين اكفة
 25ٕاىل  2018جوان  18املعطيات حول تقدم ٕاجناز أالشغال توقفت البدلية من 

عن تدوين أالعامل املنجزة بدفرت احلضرية ابسـتثناء تدويهنا لٔالشغال  2018جويلية 
  .2018جويلية  19بتارخي املنجزة 

يرجع ذكل ٕاىل نقص إالطار الفين ابلبدلية و خاصة امللكفون مبراقبة أالشغال 
حيث انه ال يوجد ابلبدلية ٕاال همندس ٔاشغال يسهر عىل إالدارة الفرعية الفنية 
بلك مكوانهتا و نظرا لكرثة املهام و تشعهبا فانه وقع السهو يف تعمري دفرت 

لتنبيه عىل العون املعين برضورة احرتام مالحظاتمك خبصوص احلضرية و لقد مت ا
  .مسك دفرت احلضرية

  املتعلقة  3/2017صفقة وفقا لٕالجراءات املبسطة عدد
  بهتيئة وتوسعة قرص البدلية ابحملرس

 

2018ٔاكتوبر26عىل سبيل التسوية بتارخي 1وقد قامت البدلية إببرام امللحق عدد 
حيث مّددت يف آجال  الصفقة بعد . يوما ٕاضافية 45مبدة للمتديد يف آجال الصفقة 

التارخي املدون بدفرت ) يوما 225(الانهتاء من أالشغال اذلي وافق ابحتساب المتديد 
  .  2018ٔاوت  7احلضرية ٔاي يوم 

مت المتديد يف آجال الصفقة نظرا الن جزء هاما من أالشغال يتعلق بهتيئة قسم 
ريض و قاعة الاجامتعات فوقها ابلطابق أالول و جتنبا احلاةل املدنية ابلطابق االٔ 

لهدم السقف الوسطي اذلي ميثل هدمه خطورة عىل اكمل املبىن و بعد ٕاجراء 
) Poutre(معاينات دقيقة تبني ٕاماكنية جتنب ذكل بدمع السقف أالصيل بـ

حتت السقف وهو ما ٔادى ٕاىل تصممي جديد من طرف مكتب  خضمة
عليه من طرف مكتب املراقبة وهو ما تطلب ٔاكرث من ادلراسات مث املصادقة 

  .الشهر معاينات       و اجامتعات و تصمامي و مصادقة و تنفيذا

جويلية31املؤرخ يف2017لسـنة967من أالمر احلكويم عدد 9وخالفا للفصل
واملتعلق بتنظمي ٕاجناز البناايت املدنية   واذلي ينص عىل ضبط برانمج  2017

د الرشوط واخلصوصيات الوظيفية اليت جيب ٔان تسـتجيب لها البناية وظيفي حيد
  .املزمع ٕاجنازها مل تقم البدلية بتحديد اخلصوصيات الوظيفية لقرص البدلية

قامت البدلية بضبط برانمج وظيفي حيدد الرشوط و اخلصوصيات الوظيفية 
ية و من املرشوع وهو الطابق العلوي فوق مبىن الرشطة البدل اجلديدللقسط 

موضوع ( سقف مبىن احلاةل املدنية  بصيانةاملصلحة الفنية ٔاما اجلزء املتعلق 
فهو مل يمت حتديده ابدلقة الاكفية لوجود عدة احامتالت و لقد اختارت ) هتيئة

  .البدلية الاحامتل أالقل خطورة

2014مارس13املؤرخ يف2014لسـنة1039من أالمر عدد  10وخالفا للفصل
بتنظمي الصفقات العمومية مل حتمك البدلية حتديد حاجياهتا حيث تبّني من  واملتعلق

املهندس املعامري للمرشوع حول تربير  خالل املذكرة التفسريية للملحق املذكور وملذكرة
مل يمت ٕادراج ٔاشغال رضورية لوظيفية املرشوع عىل غرار  ٔانّه الزايدات يف أالشغال 
 .والتغليف السطحي التسييج ٔاشغال الهيلك والهدم و

  

ٕان ٔاشغال الهتيئة ال ميكن حتديدها بدقة اكفية خاصة يف ظل الاختيار بني 
بدائل تبىن عىل معاينات  و حفص موضعي ٕاذ تبني انه فوق السقف الوسطي 

مص من الردم ٔادى ٕاىل وجود تقوسات  30ملبىن احلاةل املدنية وجود ٔاكرث من 
)Flèches( قد مت اجنازه مبواصفات ٔاكرث حامئية ٔاما فامي يتعلق ابلتسييج ف

  .لاكمل املبىن

 


