التقرير التأليفي للرقابة املالية ع ى بلدية تطاوين
لتصرف سنة 2018
ي إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

ٔالامر الع ي املؤرخ ي  6أوت  1920ويبلغ عدد سكا ا حسب
أحدثت بلدية تطاوين بمقت
إحصائيات املعهد الوط لإلحصاء لسنة  2018قرابة  90ألف نسمة وعدد املساكن ا  23.500مسكنا وتبلغ
مساح ا  2.873كم.2
ويبلغ عدد ٔالاعوان ببلدية تطاوين  180عونا وال تتجاوز نسبة التأط ﺮ ا  .%4,44وشمل الشغور 57
خطة إدارية وفنية و 123خطة ي سلك العملة من مجموع الخطط املضبوطة بمقت القرار البلدي ّ
املؤرخ
ّ
ي  5أفريل  2018املتعلق بقانون إطارات بلدية تطاوين.
كما تبلغ نسب الربط بالشبكات  %99,3فيما يتعلق بالتنوير العمومي واملاء الصالح للشراب ع ى حد
السواء و %60فيما يتعلق بشبكة التطه ﺮ.
وقد تم تنصيب املجلس البلدي ا بتاريخ  21جوان  2018تبعا لالنتخابات البلدية املجراة ي ماي
قرار الهيئة العليا املستقلة
 2018ولإلعالن عن النتائج ال ائية النتخابات بلدية تطاوين الصادر بمقت
لالنتخابات عدد  346املؤرخ ي  12جوان .2018
وتت ل املهمة الرقابية ملحكمة املحاسبات ي إطار تنفيذ الاتفاقية امل ﺮمة ب ن الجمهورية التونسية
والبنك الدو ي لإلنشاء والتعم ﺮ )برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية( للسنة الرابعة ع ى التوا ي .وقد
شملت إضافة إ ى ّ
الرقابة املستندية املعاينات امليدانية للف ﺮة من  05نوفم ﺮ إ ى  15نوفم ﺮ  2019وأفضت إ ى
مالحظات شملت أساسا تحصيل املوارد وإنجاز النفقات.
املـحـور ّ
ٔالاول  :إجراءات ضبط الحساب املا ي وامل انية
أسفر التدقيق ي إجراءات ضبط الحساب املا ي وامل انية عن مالحظات تتعلق أساسا بمدى اح ﺮام
إجراءات ٕالاعداد والغلق لكل من الوثيقت ن املذكورت ن.
 -Iإجراءات ضبط الحساب املا ي
ّ
تم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  31ديسم ﺮ  2018طبقا للفصل الثاني من القانون
عدد  35لسنة  1975املؤرخ ي  14ماي  1975املتعلق بالقانون ٔالاساﺳ مل انية الجماعات املحلية كما تم
ّ
تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والفصل  281من مجلة املحاسبة العمومية .و ي نفس التاريخ قام آمر
ّ
ّ
ّ
الصرف بتأش ﺮ الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجالته .وطبقا للفصل  282من مجلة املحاسبة العمومية
ّ
تو ى رئيس البلدية توقيف حساباته بتاريخ  27ماي  2019وذلك بعد عرض الحساب املا ي ع ى مداوالت
املجلس البلدي ي دورته العادية الثانية لسنة  2019املنعقدة ي  25ماي  .2019وطبقا للفصل ن  33و 34من
ّ
القانون ٔالاساﺳ مل انية الجماعات املحلية وللفصل  282من مجلة املحاسبة العمومية قام الكاتب العام
لوالية تطاوين بتفويض من الوا ي بإقرار الحساب املا ي بتاريخ  11جوان .2019
وصدر قرار غلق الحساب املا ي عن رئيس النيابة الخصوصية تبعا للمداولة املذكورة بتاريخ  27ماي
.2019
ّ
ّ
وطبقا للفصل  24من القانون عدد  8لسنة  1968املؤرخ ي  8مارس  1968املتعلق بتنظيم دائرة
ّ
تم إتمامه وتنقيحه ّ
الالحقة وللفصل  11من ٔالامر عدد  218لسنة ّ 1971
املحاسبات كما ّ
املؤرخ ي
بالنصوص
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ّ
املتعلق بس ﺮ دائرة املحاسبات ّ
تم إيداع الحساب املا ي لدى كتابة الغرفة الجهوية ملحكمة
 29ماي 1971
املحاسبات بصفاقس بتاريخ  26جويلية .2019
وخالفا للفصل  5من القانون عدد  81لسنة  1973املؤرخ ي  31ديسم ﺮ  1973املتعلق بإصدار مجلة
نص ع ى أنه ّ
املحاسبة العمومية الذي ّ
تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات مفصلة ي
ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها ي مو ى السنة من طرف املحاسب ن ،تواصل عدم إرفاق الحساب املا ي
ّ
مفصلة ي بقايا الاستخالص( وذلك بالنسبة إ ى املعلوم ع ى العقارات املبنية
بوثيقة ٕالاثبات عدد ) 1قائمات
واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية والاكتفاء بمبلغ ن إجمالي ن تمثال ع ى التوا ي ي  2,634م.د و 806م.د لم يرد
تفصيلهما وغابت ع ما معطيات أساسية كعدد الفصول وتاريخ استحقاق املبالغ.
 -IIإجراءات ضبط امل انية
طبقا للفصل  13جديد من القانون عدد  35لسنة  1975املذكور آنفا الذي ّ
ينص ي فقرته ٔالاو ى
ع ى أن يتو ى رئيس النيابة الخصوصية عرض مشروع امل انية لالق ﺮاع من قبل مجلس الجماعة املحلية
وجوبا خالل الدورة الثالثة من ّ
كل سنة ،تم الاق ﺮاع ع ى مشروع م انية بلدية تطاوين لسنة  2018من قبل
أعضاء املجلس البلدي الذين صادقوا عليه خالل الدورة العادية الثالثة لسنة  2018املنعقدة بتاريخ 27
جويلية .12018
وطبقا للفصل  13جديد من القانون عدد  35لسنة  1975الذي ّ
ينص ي فقرته الرابعة ع ى أن يحال
هذا املشروع ي أجل ال يتجاوز  31أكتوبر من كل سنة ،تمت إحالة مشروع م انية بلدية تطاوين ع ى
مصادقة سلطة ٕالاشراف بتاريخ  27أكتوبر  22017مرفقا بالتقرير التحلي ي لخاصيات امل انية املنصوص عليه
ّ
باملطة ٔالاو ى من الفقرة الرابعة من الفصل املذكور.
وطبقا للفصل  16من القانون عدد  35لسنة  1975املذكور أعالﻩ ،تمت املصادقة ع ى م انية بلدية
تطاوين من قبل سلطة ٕالاشراف )وا ي تطاوين (3بتاريخ  27ديسم ﺮ .2017
وخالفا للفصل  18من القانون عدد  35لسنة  1975الذي ّ
ينص ع ى مناقشة مشروع امل انية مع
سلطة ٕالاشراف خالل شهر نوفم ﺮ ،تمت مناقشة مشروع م انية البلدية مع سلطة ٕالاشراف بتاريخ 14
ديسم ﺮ  42017أي بتأخ ﺮ قدرﻩ  14يوما.
ّ
لتصرف  2018بمقت القرار
وطبقا للفصل  34من القانون عدد  35لسنة  ،1975تم غلق امل انية
املؤرخ ي  27ماي  2019واملصادق عليه من سلطة ٕالاشراف ي  11جوان .2019
ّ
املـحـور الثاني  :الرقابة ع ى ال ـم ـ ـوارد
شمل التدقيق ي التصرف ي املوارد تحليلها والرقابة ع ى تحصيلها.
-Iتحليل املوارد
 1مستخرج من مداولة املجلس البلدي ي دورته العادية الثالثة لسنة  2018املنعقدة بتاريخ  27جويلية  2018تتعلق باملصادقة ع ى مشروع م انية
.2018
 2جدول ٔالاوراق ّ
املوجهة إ ى السيد وا ي تطاوين تحت عدد  2318بتاريخ  27أكتوبر .2017
3جدول ٔالاوراق ّ
املوجهة إ ى بلدية تطاوين تحت عدد  7752بتاريخ  27ديسم ﺮ .2017
 4مراسلة وا ي تطاوين بالفاكس تحت عدد  728بتاريخ  12ديسم ﺮ .2017
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 -1موارد العنووان ٔالاول
بللغت موارد الععنوان ّ
ٔالاول لللبلدية لسنة  2018ما قيممته  5,335م.د مقابل  4,9916م.د سنة  20177أي
بتطور بلغ  .%8,5كما بلبلغت نسبة تععبئة موارد الععنوان ٔالاول  %1033سنة  2018مقابل  %100,3سنة .2017
خيل الجبائية الاعتيادية واململداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتتيادية ي
ٔالاول ب ن املداخ
وتوزعت موارد العنوان ّو
وت
العنوان ٔالاول للف ﺮة -2014
ن
ويب ن الرسم اللبياني التا ي تتطور هيكلة مموارد
حدود  %54و %46سننة  .2018ب
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ّ
ومكنت موارد العنوان ّ
تغطية نفقات العنوان
ٔالاول ال بلغت سنة  2018مما قيمته  5,3335م.د من تغ
وم
سنة .2017
بلغ  997أ.د مقاابل  731أ.د س
لغة  4,326م.د وبالتا ي تحققيق فائض غ
ٔالاول البالغ
ة
الاعتيادية
أ-املدداخيل الجبائئية
ّ
ّ
ٔالانشطة ومن مداخيل
املعاليم املوظفة ع ى العقارات ؤالا
م
سا من
تأأتت املداخيل الجبائية الاععتيادية أساس
ٕالادارية واملعالييم مقابل
معاليم املوجبات ٕالا
م
فيه ومن
واستلزام املرافق العمومية ه
ل
إشغال املللك العمومي البلدي
مقابل  2,595م.د سنة  2017أي بتطور
 2018ما قدرﻩ  2,8885م.د ل
املداخيل سنة 2
ل
إسداء خددمات .وبلغت هذﻩ
ناهز .%10
ّ
ومثلت املعاليمم املوظفة ع ى العقارات ؤالانشطة أ ّ
جبائية الاعتياددية سنة
هم عناصر ااملداخيل الجب
وم
حيث استأثرت ببما نسبته  %488,5م ا بمبللغ  1,399م.د.
 2018ث
سبته  %19,6و%15,4
ات املبنية واملععلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنيية تباعا بما نس
وتطور املعلوم ع ى العقار ت
وت
سنة .2017
مقارنة بس
ّ
سنة ّ 2018
أهم ممورد من
املؤسسات ذات الصبغغة الصناعية أو التجارية أأو املهنية ة
ت
ومثل املعلوم ع ى
وم
طة بما قدرﻩ  799أ.د أي ببنسبة  %57م ا و %27,7من املداخيل الجبائية
جملة املعااليم ع ى العققارات ؤالانشط
ٕالاعتيادية.
تعاون ب ن الججماعات املحليية ي املداخييل الجبائية الا
من صندوق التع
وساهمت املباللغ املتأتية ن
وس
الاعتيادية
.%7,6
بنسبة 7
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وخالفا للمنشور املش ﺮك ب ن وزراء الداخلية واملالية والصناعة عدد  02بتاريخ  05فيفري 2014
حول تأط ﺮ أهم الجوانب التطبيقية لتسي ﺮ صندوق التعاون ب ن الجماعات املحلية 5وتسوية مستحقات
ّ
تتوصل البلدية بأقساط موارد هذا الصندوق املتعلقة بسنة  2018بل
الشركة التونسية للكهرباء والغاز ،لم
تم تحويل لفائد ا ٔالاقساط املتعلقة بالف ﺮة املمتدة من ديسم ﺮ  2016إ ى فيفري  2018بقيمة جملية بلغت
 344أ.د وذلك ي شهري أكتوبر وديسم ﺮ .2018
واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدرﻩ  471أ.د
سنة  2018مقابل  463أ.د سنة  2017أي بما نسبته  %16,3من املداخيل الجبائية الاعتيادية.
وشهدت بعض عناصر مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
انخفاضا ب ن سن  2017و 2018ع ى غرار معلوم ٕالاشهار الذي انخفض من  15أ.د إ ى حوا ي  8أ.د ومعلوم
إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء الذي انخفض من  134أ.د إ ى  99أ.د.
وما فتئت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ّ
تسجل تراكم بقايا
الاستخالص حيث بلغت هذﻩ البقايا إ ى مو ى ديسم ﺮ  2018ما قدرﻩ  527أ.د مقابل  248أ.د إ ى مو ى سنة
.2017
كما شهدت مداخيل املوجبات والرخص ٕالادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات ارتفاعا خالل الف ﺮة
 2018-2013حيث ّ
مرت من  266أ.د سنة  2013إ ى أك ﺮ من ثالثة أضعافها بما مقدارﻩ  944أ.د سنة 2018
وساهمت هذﻩ املداخيل ي تعبئة موارد العنوان ٔالاول للبلدية لسنة  2018بما نسبته .%17,7
ب-املداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتيادية
بلغت املداخيل غ ﺮ الجبائية الاعتيادية ما قيمته  2,450م.د سنة  2018مقابل  2,322م.د سنة
ّ
ّ
 .2017وتوزعت هذﻩ املداخيل ب ن "مداخيل ٔالامالك البلدية الاعتيادية" و"املداخيل املالية الاعتيادية" املتأتية
أساسا من املناب من املال املش ﺮك للجماعات املحلية.
وبلغت مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية ما قيمته  267أ.د سنة  2018مقابل  244أ.د سنة .2017
و ي تتأتى بصفة شبه كلية من كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري .وما انفكت املبالغ الواجب استخالصها
بعنوان مداخيل ٔالامالك ترتفع حيث بلغت ما جملته  742أ.د سنة  2018مقابل  675أ.د سنة  2017فيما
بقيت نسب الاستخالص السنوية محدودة حيث كانت تباعا ي حدود  %36و.%36,2
وبلغ املناب من املال املش ﺮك ما قيمته  1,987م.د سنة  2018مقابل  1,786م.د سنة  2017وبذلك
بلغت املوارد الذاتية 6للبلدية ما قدرﻩ  2,118م.د سنة  2018وتراجع بذلك مؤشر الاستقاللية 7من  %55سنة
 2015إ ى  %39,7سنة  82018و ي نسبة ضعيفة مقارنة باملؤشر املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة
الجماعات املحلية ي إسناد التمويل للمشاريع البلدية ).(%70
 5تطبيقا ألحكام الفصول  13و 14و 15من القانون عدد  27لسنة  2012املؤرخ ي  29ديسم ﺮ  2012املتعلق بقانون املالية لسنة  2013ؤالامر عدد
 2797لسنة  2013املؤرخ ي  8جويلية  2013املتعلق بضبط طرق ومقاييس توزيع موارد صندوق التعاون ب ن الجماعات املحلية.
 6تساوي جملة موارد العنوان ٔالاول – )املناب من املال املش ﺮك  +جملة املنح ومساهمات التسي ﺮ(.
 7تساوي املداخيل الذاتية /مداخيل العنوان ٔالاول.
 8بلغ هذا املؤشر تباعا  %35سنة  2016و %40,4سنة .2017
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 -2موارد العنوان الثاني
بلغت موارد العنوان الثاني ما قدرﻩ  5,887م.د سنة  2018مقابل  4,557م.د سنة  2017وتكونت
ّ
واملخصصة للتنمية ال يلغت  3,247م.د سنة  2018ومن موارد
أساسا من املوارد الذاتية للجماعات املحلية
الاق ﺮاض ال بلغت  506أ.د ومن املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة ال بلغت  901أ.د .واستأثر املناب
من مدخر املال املش ﺮك بما نسبته  %33,8سنة  2018من موارد العنوان الثاني بمبلغ  1,990م.د.
وبلغ نصيب الفرد الواحد من موارد العنوان الثاني سنة  2018ما قدرﻩ  65,4د مقابل  50,6د سنة
 2017و 69د سنة  2016و 53د سنة .2015
-IIالرقابة ع ى تحصيل املوارد
-1تقدير املوارد
لم تحكم البلدية تقدير بعض مواردها فقد تب ن ي أغلب البنود تضخيم التقديرات املتعلقة ا ع ى
غرار املعلوم ع ى ال ل ومعلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء ومداخيل كراء العقارات املعدة
لنشاط تجاري ال لم تتجاوز نسب تحقيقها ع ى التوا ي  %61و %47و.%65
وتو محكمة املحاسبات بضرورة تحي ن التقديرات ي ضوء ٕالامكانات املتاحة واملحقق فعليا.
-2إعداد جداول التحصيل واملراقبة
بلغت قيمة املبالغ املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنية ما قدرﻩ  419أ.د 9مقابل
416أ.د سنة  2017وبلغ عدد فصوله  16.733فصال ي ح ن بلغ عدد املساكن بالوسط البلدي23.500 10
مسكنا أي أن الجدول ال يحتوي إال ع ى  %71,2من املساكن املوجودة باملنطقة ال ﺮابية.
وبلغت قيمة املبالغ املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية ما قدرﻩ  139أ.د مقابل
 134أ.د سنة  2017وبلغ عدد فصوله  5.543فصال.
وتطور عدد الفصول املثقلة ب ن سن  2018و 2016حيث ارتفعت بالنسبة للمعلوم ع ى العقارات
املبنية من  13.689فصال إ ى  16.733وبالنسبة للمعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية من  5.000فصال إ ى 5.543
فصال .ويرجع هذا التطور باألساس إ ى استغالل نتائج عملية ٕالاحصاء العشري للف ﺮة .2026-2017
ّ
ّأما فيما يتعلق باملعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية فقد أعدت
البلدية جدول املراقبة لسنة  2018بتاريخ  16جانفي .2018
ّ
وتضمن الجدول املذكور  1.336فصال ي تطور نس ملحوظ مقارنة بسنة  2016حيث سجل به
ّ
املتحصل ن
 1116فصال ورغم املجهود املبذول ي تحي ن الجدول إال أن عدد املسجل ن به يظل بعيدا عن عدد
عى ّ
معرف جبائي باملنطقة البلدية البالغ  3.650حسب مكتب مراقبة ٔالاداءات 11وهو ما يفيد أن جدول
املراقبة ع ى ّ
الحد ٔالادنى للمعلوم ع ى املؤسسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية ال يتضمن
سوى  %37من الناشط ن الاقتصادي ن باملنطقة البلدية.
 9دون اعتبار املبالغ الراجعة إ ى صندوق تحس ن املسكن.
 10حسب الاستبيان الذي أمدتنا به البلدية.
 11مكتب مراقبة ٔالاداءات تطاوين معلومات سنة .2016
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ورغم إعداد جدول مراقبة ملعلوم ٕالاشهار ارتفع مبلغه إ ى  20أ.د بعنوان سنة  2018واقتصر ع ى 5
شركات ،لم تتجاوز الاستخالصات مبلغ  7,634أ.د إضافة إ ى تراكم مبالغ غ ﺮ مستخلصة ذا العنوان
تجاوزت  57أ.د راجعة إ ى سنة  2018وما قبلها تم استخالص م ا  16أ.د عن طريق اع ﺮاضات بنكية.12
وأحرزت البلدية ّ
تحسنا ي تاريخ تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع ى العقارات املبنية واملعلوم ع ى
ّ
ٔالارا غ ﺮ املبنية حيث تقلص عدد أيام التأخ ﺮ إ ى يوم ن مقابل  05أيام سنة  2016و 22يوما سنة .2015
-3توظيف املعاليم ومتابعة الرخص
ّ
ع ى غرار ما تمت مالحظته ي تقارير الرقابة املالية السابقة ،ال تتو ى ّ
كل من مصلحة الجباية
ومصلحة رخص البناء التنسيق بي ا حيث لم تنجز أي معاينة للعقارات موضوع رخص بناء من جملة 622
رخصة مسندة باملوافقة سنة  2018و 533رخصة مسندة سنة  2017وهو ما من شأنه أن يؤدي إ ى نقص ي
توظيف املبالغ املستوجبة بعنوان املعلوم ع ى العقارات املبنية باعتبار عدم تحي ن منظومة التصرف ي موارد
امل انية وجدول التحصيل للمعلوم ع ى العقارات املبنية ي ضوء ما تم إنجازﻩ من بناءات تبعا لل ﺮاخيص
املسندة.
وبلغ النقص ي التوظيف بالنسبة إ ى ثالث رخص بناء 13تم إسنادها سن  2012و 2013وثبت من
ّ
خالل معاين ا من قبل الفريق الرقابي بناؤها واستغاللها ما قدرﻩ  117,191د بعنوان سنة  .2018وقد ظلت
إ ى تاريخ  15نوفم ﺮ  2019غ ﺮ مدرجة بمنظومة التصرف ي موارد امل انية "."GRB
وخالفا للفصل  73من مجلة ال يئة ال ﺮابية والتعم ﺮ ال تتو ى البلدية معاينة أشغال البناء املن ية
بمبادرة م ا .وال يتم القيام باملعاينة إال بمناسبة طلب املع باألمر ال ﺮخيص له لل ود باملاء الصالح للشراب
والكهرباء ويتم إسناد "ترخيص ي إدخال املاء الصالح للشراب" و"ترخيص ي إدخال النور الكهربائي" إثر
معاينة البناء قصد تمكينه من الاستغالل دون ٕالاشهاد بمطابقة البناء للرخصة ع ى مع الفصل املذكور.
وخالفا ألحكام الفصل  69من مجلة ال يئة ال ﺮابية والتعم ﺮ الذي ينص ع ى أن رخصة البناء تسلم
ي شكل قرار ويكون هذا القرار مصحوبا بنسخة من مثال البناء وتحمل عبارة رأي باملوافقة مع توقيع رئيس
اللجنة الفنية لرخص البناء ورئيس املصلحة الفنية للجماعة املحلية املعنية )وفقا للفصل  5من قرار وزير
التجه وٕالاسكان املؤرخ ي  17أفريل  2007املتعلق بالوثائق املكونة مللف رخصة البناء( ،تم تسليم القرار
عدد  2015/70املتعلق بال ﺮخيص ي بناء مصحة وقبو وطابق أر وخمسة طوابق لفائدة ف .م .م .ع ى
ّ
الرغم من رفض اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء وذلك بناء ع ى مذكرة صادرة عن رئيس النيابة
الخصوصية بتاريخ  8سبتم ﺮ  2014يأمر ف ا املهندس املعماري املكلف بمصلحة رخص البناء بتسليم الرخصة
ّ
املذكورة بعد تأش ﺮﻩ لألمثلة الهندسية عوضا عن املصلحة
الفنية .وأسفرت املعاينة املجراة من قبل الفريق
الرقابي بتاريخ  13نوفم ﺮ  2019عن ثبوت تشييد خمسة طوابق ي مرحلة استكمال أشغال ) .(finitionوقد
ّ
يشكل التصرف ع ى هذا النحو خطأ تصرف يستوجب التتبع ضد رئيس النيابة الخصوصية.
وخالفا للفصل  25من مجلة املحاسبة العمومية تم الحط من معاليم املساهمة ي إنجاز املآوي
الجماعية لوسائل ّ
النقل املرتبطة برخص البناء بنسبة أقصاها  50باملائة من املبلغ الجم ي وذلك بمقت
 12بتاريخ  29جويلية .2019
 13تم الاحتفاظ بنفس العينة باعتبارها تحتوي ع ى نفس ٕالاخالل املالحظ سابقا مع تحي ن املعاليم املستوجبة ).(2018
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محضر لجنة ٔالاشغال وال يئة العمرانية املنعقدة بتاريخ  26سبتم ﺮ  .2011وانجر عن ذلك تفويت البلدية ي
مداخيل بلغت بالنسبة إ ى  6ملفات رخص بناء ما قدرﻩ  111,220أ.د م ا  40أ.د انتفع ا دون وجه حق
صاحب الرخصة املذكورة أعالﻩ عدد .2015/70
و ي ذات السياق ،انتفع ع.ع .دون وجه قانوني بطرح ك ي ملعلوم املساهمة ي إنجاز املآوي الجماعية
لوسائل ّ
النقل بمقت مداولة مجلس النيابة الخصوصية املنعقد بتاريخ  3ماي  .2018وقد بلغ املعلوم الذي
ّ
تم طرحه  6.750د 14تم إعفاء املع باألمر منه ي غياب أي نص قانوني يتيح إمكانية الطرح.
ّ
وقد تشكل هذﻩ التصرفات أخطاء تصرف تستوجب التتبع ضد رؤساء النيابات الخصوصية وأعضاء
لجنة ٔالاشغال وال يئة العمرانية.
-4استخالص املوارد
بلغت جملة املبالغ املثقلة لفائدة البلدية سنة  2018بعنوان املعاليم املوظفة ع ى العقارات ما
ّ
جملته  558أ.د وتوزعت ب ن املعلوم ع ى العقارات املبنية بما قيمته  419أ.د واملعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية
بمبلغ  139أ.د.
وباعتبار بقايا استخالص املعاليم ع ى العقارات البالغة ما قدرﻩ  3,107م.د ي مو ى سنة  2017مقابل
ّ
 2,745م.د ي مو ى سنة  ،2016ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  2018إ ى ما قدرﻩ  3,779م.د تم
استخالص ما قيمته  338أ.د م ا أي بنسبة  .%9ويتع ن ع ى البلدية ٔالاخذ بع ن الاعتبار لبقايا الاستخالص
امل ﺮاكمة ي مجهود الاستخالص السنوي املبذول.
وبلغ عدد ٕالاعالمات ٔالاولية املتعلقة باملعلوم ع ى العقارات املبنية  1.622إعالما سنة  2018و180
إنذارا ي إطار إجراءات الاستخالص الج ﺮي ولم تسجل أي م ا بالنسبة للمعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية.
ولم تقم القباضة البلدية بأعمال قاطعة للتقادم ّ
لعينة من الفصول املثقلة بعنوان املعلوم ع ى
العقارات املبنية وهو ما ّ
انجر عنه سقوط الحق ي املطالبة بالدين ع ى مع الفصل ن  36و 36مكرر من
ّ
مجلة املحاسبة العمومية بالنسبة ّ
متكونة من  03فصول من جدول تحصيل املعلوم ع ى العقارات
لعينة
املبنية بلغت  1.277,120د.
 -5مداخيل ٔالامالك
ّ
ّ
ّ
تتضمن  261محال تجاريا معدا للكراء
تملك البلدية عدد  121عقارا مسجال بدف ﺮ ٔالامالك الخاصة
بقيمة كرائية جملية سنوية بلغت  262أ.د مقابل  238أ.د سنة  2017أي بنسبة ّ
تطور ناهزت . %10
ّ
محال تجا يا ّ
قدرت جملة ّ
معينات
وع ى غرار ما تمت مالحظته سنة  2015تواصل شغور نحو 40
ر
كرا ا بمبلغ  20أ.د سنويا تقريبا ويعود شغور أغل ا إ ى سنة  .2011وت ّﺮر البلدية عدم كراء هذﻩ املحالت
بعزوف التجار باملنطقة عن ٕالاقبال ع ى الكراء باعتبار تف ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالقرب من املحالت
املذكورة.
ولوحظ تراكم ديون بعنوان معاليم كراء مثقلة بخصوص  233عقارا معدا لنشاط تجاري بلغت إ ى
مو ّ ى  2018ما قيمته  403أ.د مقا نة بسنة  152015أي بما نسبته  %67,6وهو ما يتطلب مجهودا ّ
جديا
ر
الستخالصها.
14باعتبار تخفيض  %50من املعلوم ع ى أساس نقص ي  18مكان إيواء أي باحتساب  9أماكن بمعلوم  750د للمكان الواحد.
7

 -6استغالل املن هات الحضرية
 املن ﻩ العائ ي طريق ڤـصر املڤـابلة
أسند رئيس النيابة الخصوصية املن ﻩ بمبلغ سنوي قدرﻩ  4.800د كما ّ
أقرته اختبارات مصالح أمالك
الدولة والشؤون العقارية بزيادة سنوية نسب ا .%10
و ّبينت املعاينات امليدانية ال قام ا الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات بتا يخ  14نوفم ﺮ  2019أنّ
ر
ّ
املستغل قد أغلق املن ﻩ أمام العموم وذلك خالفا للفصل  6من عقد ٕالاشغال.
ّ
مستغل املن ﻩ العائ ي لم يقم ّ
بتعهدﻩ بالصيانة
وخالفا لنفس الفصل ّبينت املعاينات امليدانية ّأن
ّ
مما ّ
تعطل أجهزة ضخ املياﻩ بالبﺌﺮ ّ
والتنظيف والحماية حيث ثبت
تسبب ي أضرار لعشب الحديقة ؤالاشجار
كما تراكمت النفايات والفضالت وبقايا ٔالاشغال ي كافة أرجاء املن ﻩ.
 من ﻩ الحديقة ب ي التحرير الكائن بطريق مدن ن
أسند رئيس النيابة الخصوصية املن ﻩ بمبلغ سنوي قدرﻩ  3.000د كما ّ
أقرته اختبارات مصالح أمالك
الدولة والشؤون العقارية بزيادة سنوية نسب ا .%10
وقد ّبينت املعاينات امليدانية ال قام ا الفريق الرقابي ملحكمة املحاسبات بتاريخ  14نوفم ﺮ 2019
ّ
املستغل قد أغلق املن ﻩ أمام العموم وذلك خالفا للفصل  6من عقد ٕالاشغال.
ّأن
ّ
مستغل املن ﻩ لم يقم ّ
بتعهدﻩ بالصيانة والتنظيف
وخالفا لنفس الفصل ّبينت املعاينات امليدانية ّأن
والحماية حيث ثبت حصول أضرار لعشب الحديقة ؤالاشجار كما تراكمت النفايات والفضالت وبقايا ٔالاشغال
ي كافة أرجاء املن ﻩ .كما قام بتشييد حائط يفصل املن ﻩ إ ى قسم ن دون ترخيص البلدية خالفا للفصل 6
من عقد ٕالاشغال.
ّ
ّ
ّ
امل ـحـور الـثالث:
التصرف ي الـنـفـق ـات
أسفر التدقيق ي التصرف ي النفقات عن مالحظات تتعلق بتحليل ّ
تطور النفقات وبعقدها
وبتنفيذها.
-Iنفقات العنوان ٔالاول
تحليل نفقات العنوان ٔالاول
-1
بلغت نفقات العنوان ّ
ٔالاول للبلدية خالل سنة  2018ما قدرﻩ  4,326م.د مقابل  4,183م.د سنة
.2017
واستأثرت نفقات التأج ﺮ العمومي بمعظم نفقات العنوان ّ
ٔالاول بنسبة  %53,40وهو ما يعطي
ّ
املحددة بنسبة .% 46,6
للبلدية نسبة من هامش املرونة ي تسي ﺮ املصالح
ّ
ّأما بخصوص نسب التنفيذ فقد توفقت البلدية نسبيا ي إنجاز ما برمجته من نفقات حيث تراوحت
نسب ٕالانجاز ي ّ
ّ
التصرف نسبة .% 86,57
كل ٔالاقسام ب ن  82و % 100وبلغت ملجموع نفقات

 15بلغت ديون كراء املحالت املعدة لنشاط تجاري سنة  2015ما قدرﻩ  240أ.د.
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ّ
الرقابة ع ى نفقات العنوان ٔالاول
-2
أ-تسي ﺮ املصالح
ّ
تسببت الشغورات ي مستوى  21خطة وظيفية من مجموع  27خطة ّ
تم ضبطها بمقت القرار
البلدي نقص التنسيق ب ن املصالح ّ
الفنية واملصالح املالية وٕالادارية بالبلدية.
ّ
وحال النقص ي املوارد البشرية دون متابعة امللفات وعرضها ي ّإبا ا للمصادقة ع ى غرار ملفات
رخص البناء وملفات الصفقات العمومية.
ّ
ب-عقد وتنفيذ النفقات الاعتيادية
لوحظ خالفا ملبدأ خصوصية امل انية وللفصل  3من ٔالامر عدد  215لسنة  2008املؤرخ ي 25
فيفري  2008املتعلق بضبط مشموالت وتنظيم ٕالادارات الجهوية لوزارة التجه وٕالاسكان وال يئة ال ﺮابية
ّ
قيام البلدية بخالص مبالغ ّ
هامة تتعلق بالتنوير العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي للطرقات.
ّ
والبلدية مدعوة إ ى ضبط املبالغ املستحقة واس ﺮجاعها لدى الوزارة املكلفة بالتجه .
وتعلقت بعقد وتنفيذ نفقات العنوان ٔالاول عدة نقائص يذكر م ا خاصة:
ّ
 خالفا لقرار وزير ّّ
واملالية بتاريخ  13أكتوبر  1986املتعلق بضبط ٔالاجل املمنوح
التخطيط
للمحاسب ن العمومي ن املختص ن للقيام بتأش ﺮ أوامر الصرف الصادرة لهم ،الذي ينص ع ى
العمومي ن بأجل عشرة ّأيام ّ
كحد أق من تاريخ إصدار ٔالامر ّ
ّ
بالصرف
ضرورة تقيد املحاسب ن
سجل تأخ ﺮ ي تأدية بعض ّ
لتأدية النفقات ملستحق اّ ،
النفقات تراوح ي  7أوامر بالصرف ب ن 8
أيام و 25يوما.
املالية عدد ّ 186
 خالفا ل ّلتعليمات ّالعامة لوزارة ّ
املؤرخة ي  2أوت  1975ال تنص ع ى وجوب
ّ
املعد للغرض مع تسجيل ّ
الرقم املسند للمواد
تسجيل املش ﺮيات القابلة للجرد بدف ﺮ الجرد
ّ
الشراء وملنشور وزا ة ّ
اخلية عدد  2لسنة ّ 1972
الد ّ
ّ
املؤرخ ي  10جويلية
املعنية ع ى فاتورة
ر
ّ
ّ
بكيفية مسك تسجيل ٔالاثاث لوحظ إفراد مجموعة من املقتنيات برقم جرد واحد
 1972املتعلق
ع ى غرار ٔالامر بالصرف عدد  01بتاريخ  3أفريل  2018املتعلق باقتناء  10حواسيب و 4طابعات
و 3آالت ناسخة بمبلغ  28أ.د موضوع الفاتورة عدد  277بتاريخ  2مارس  .2018ويحول مثل هذا
ّ
إمكانية متابعة املقتنيات وجردها ّ
والت ّثبت من إسنادها إ ى جهة ّ
ّ
الت ّ
معينة أو عون
صرف دون
عمومي مع ّ ن.
ّ
 خالفا ألحكام الفصل ّٔالاول من ٔالامر عدد  564لسنة ّ 2004
املؤرخ ي  09مارس  2004واملتعلق
ّ
بضبط طرق خالص نفقات ّ
ّ
ينص ع ى ّأنه ّ
ّ
املرسمة
يتم صرف ٕالاعتمادات
التصرف والذي
ّ
انية ّ
ّ
بم ّ
املحلية بعنوان ٕالاتصاالت واس الك املاء والكهرباء والغاز والوقود
الدولة والجماعات
املعنيون ي ّ
ؤالادوية ع ى أساس الفوات ﺮ ّال يصدرها ّ
ّ
املزودون
مدة ال تتجاوز  45يوما من تاريخ
ّ
مستحقات ّ
استالم الفوات ﺮ ،16لم تقم ّ
املزودين العمومي ن ي هذا ٔالاجل.
بلدية تطاوين بخالص
وتراوح التأخ ﺮ ي عينة متكونة من  16فاتورة اس الك ماء وكهرباء صادرة خالل سنة  2018ب ن
 16لم يتم تسجيل بعض فوات ﺮ إس الك املاء والكهرباء والغاز لدى مصالح مكتب ّ
الضبط ،لذلك ّ
تم ٕالاعتماد ع ى احتساب ٓالاجال إنطالقا من تاريخ
آخر أجل لخالص الفاتورة.
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-

-

-

-

-

 201و 224يوما .ومن شأن هذا ّ
ّ
بمصداقية البلدية ي عالق ا مع املتعامل ن
التصرف املساس
معها.
ّ
شهدت بعض العدادات تفاوتا ي الاس الك لنفس رقم العداد خالل ف ﺮات ز ّ
منية متقاربة ع ى
غرار فاتورة اس الك املاء بفوهة الحرائق ب ي املهرجان ال بلغت  49,300د خالل الف ﺮة أكتوبر
ونوفم ﺮ  2017و 1.579,600د للف ﺮة جانفي وفيفري  2018و 3.332,600د للف ﺮة أفريل وماي
.2018
ّ
ّ
شهدت مصاريف ّ
تعهد وصيانة وسائل النقل تضخما خالل سنة  2018حيث بلغت  109أ.د ي
ّ
الفردية لصيانة
ح ن لم تتجاوز سنة  2017مبلغ  80أ.د .وقد تم الوقوف ع ى ارتفاع الكلفة
بعض الوسائل ع ى غرار ٓالالة الجارفة عدد  02213491ال تجاوزت كلفة صيان ا سنة 2018
ما قدرﻩ  13أ.د.
وخاصة م ا املنشور عدد ّ 6
ّ
املؤرخ ي  19جانفي 2005
خالفا ملقتضيات مناش ﺮ رئيس الحكومة
ّ
املتعلق بمزيد إحكام التصرف ي ّ
السيارات ٕالادارية ونفقات املحروقات ،ولﺌن يتم مسك دف ﺮ تسليم
ّ
ّ
ّ
ّ
البلدية وبطاقة متابعة
للمعدات
مقتطعات الوقود وجدول أو سجالت ملتابعة ال ود والاس الك
استعمال وسيلة ّ
النقل ي مستوى املستودع البلدي ،فإنه تب ّ ن عدم قيام البلدية بمتابعة اس الك
املعدات ومن ف ﺮة إ ى أخرى لضبط ّ
ّ
املعدات ٔالاك ﺮ اس الكا ومقارن ا
الوقود حسب أصناف
ّ
ّ
بمثيال ا وباملعاي ﺮ املحددة من قبل املصنع ن قصد اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة ملزيد التحكم ي
ّ
اس الك الوقود .كما لم تتوفق البلدية ي إرساء نظام رقابة داخلية بخصوص اس الك الوقود
ّ
خاصة من متابعة الاس الك مقارنة
يسمح بالوثوق باملبالغ املصروفة ذا العنوان ويمكن
ّ
وال يتع ّ ن ّ
التثبت من مدى مالءم ا مع املعطيات املذكورة بدفاتر العربات
باملسافات املقطوعة
دف تشخيص وتفادي أسباب الاس الك املشط ي ّ
ٕالابان ،كما لم يتم وضع إجراءات مراقبة ي
مستوى املصلحة ّ
الفنية.
العمومية ّ
ّ
التنصيص ع ى موضوع
لم تتضمن فوات ﺮ بعض مصاريف الاستقباالت والحفالت
املناسبة و/أو املنتفع ن من ذلك ع ى غرار الفاتورة عدد  15بتاريخ  5أكتوبر  2018املتعلقة
باقتناء عص ﺮ وحلويات وماء معدني بمبلغ 701د موضوع ٔالامر بالصرف عدد  105بتاريخ 8
أكتوبر  .2018وهو ما يحول دون التثبت من مدى اح ﺮام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل ا
ّ
ّ
العمومية ومطابقة تأدية ّ
ّ
النفقة للمناسبة ال صرفت من
بالفصل  41من مجلة املحاسبة
أجلها.
ّ
نص منشور الوزير ٔالاول عدد  15املؤرخ ي  30مارس  1993املتعلق بإعادة تنظيم تسجيل
ّ
السيا ات والعربات ّ
التابعة ّ
ّ
العمومية ذات ّ
ّ
الصبغة
واملؤسسات
للدولة والجماعات املحلية
ّ ر
ّ
ينص ع ى ّأن "ٕالاذن بامل ّ
ّ
والذي ّ
أمورية يب ّ ن
العمومية وإحكام مراقبة استعمالها
ٕالادارّية واملنشآت
ّ
وهوية ّ
السائق وٕالادارة ّال يتبعا ا ونوع ّ
املهمة واملكان املقصود
وجوبا رقم تسجيل السيارة
ّ ّ
السائق ّ
وتاريخ ٕالاستعمال وعدد مرافقي ّ
وهوي م ونوع حمولة السيارة أو العربة" ،إال أنه لم يتم
تم ٕالاكتفاء ّ
املهمات بشكل دقيق حيث ّ
تحديد موضوع بعض ّ
بالتنصيص ع ى طبيع ا ٕالادارّية أو
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فقط ع ى املكان املقصود لل ّ
مهمة ع ى غرار التنقل الذي تم ع ى م ن السيارة  02214853إ ى
صفاقس ثم تونس موضوع ٕالاذن بمأمورية عدد  164بتاريخ  30جويلية  2018موضوع ٔالامر
بالصرف عدد  132بتاريخ  14نوفم ﺮ .2018
-IIنفقات العنوان الثاني
تحليل نفقات العنوان الثاني
-1
ّ
تحصلت عل ا البلدية سنة  2018لتمويل إستثمارا ا  304أ.د مقابل
بلغت املنح غ ﺮ املوظفة ال
 152أ.د سنة  2017أي بزيادة نسب ا  %100وذلك تطبيقا ملقتضيات برنامج التنمية الحضرية والحوكمة
املحلية.
ّ
وبلغت نفقات العنوان الثاني املنجزة خالل سنة  2018ما قدرﻩ  3,141م.د مقابل  1,817م.د سنة
 2017بنسبة إنجاز ال تتجاوز .%54
واستأثرت نفقات الاستثمارات املباشرة املنجزة ع ى معظم نفقات العنوان الثاني بنسبة  %82,25ي
ح ن ناهزت أقساط الديون نسبة .%9
ّأما بخصوص نسب ٕالانجاز فقد ّ
سجلت سنة ّ 2018
تحسنا ي مستوى تنفيذ املشاريع املحمولة ع ى
ّ
تطورت من  %30سنة  2017إ ى  %54نتيجة مجهود املصالح الفنية واملالية
الاستثمارات املباشرة ال
ّ
للبلدية ي تنفيذ أشغال الصفقات امل ﺮمة وخالصها ي ّإبا ا .وقد تمكنت البلدية من قبول أشغال  5صفقات
ّ
والصد برنامج سنة  2016بكلفة  872أ.د وأشغال التطه ﺮ
عمومية و ي ع ى التوا ي تعبيد الطرقات ب ي ٔالامان
بمبلغ  205أ.د والتنوير العمومي برنامج سنة  2017بقيمة  283أ.د وأشغال يئة املسلخ البلدي وسوق
الدواب ّ
املمولة من قبل ديوان تربية املاشية بكلفة  835أ.د.
ّأما بالنسبة للمشاريع ّ
املمولة ع ى الاعتمادات املحالة فقد تراجعت نسبة ٕالانجاز الخاصة ا سنة
 2018حيث لم تتجاوز  %9مقابل  %18,26سنة  2017وذلك نظرا لضعف التنسيق ب ن املصالح الجهوية
للوزارات املعنية واملصالح البلدية حيث لم ّ
يتم اس الك سوى  %31,45من الاعتمادات املحمولة ع ى
مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلية.
ا ّلرقابة ع ى نفقات الاستثمار
-2
التصرف ي ملفات ّ
ّ
الصفقات
أ-
خالفا لقواعد حسن التصرف لوحظ نقص ي املوارد البشرية املكلفة بإعداد ملفات الصفقات
ّ
والاستشارات وعرضها ع ى اللجان املختصة ومتابعة تنفيذ ٔالاشغال وختمها حيث يقوم مهندس واحد بأغلب
هذﻩ املراحل وهو ما ّ
تسبب ي جمعه ب ن مهام متنافرة متعلقة بإبرام وتنفيذ وختم الصفقات والاستشارات
حيث يقوم نفس املهندس بمعظم إجراءات إعداد امللفات وضبط الحاجيات واملشاركة ي فتح وفرز العروض
ومتابعة تنفيذ الدراسات ؤالاشغال ومراقبة الكشوفات الوقتية للحساب واق ﺮاح ختم امللفات.
ب -عقد وتنفيذ ّ
الصفقات
تواصلت ٕالاخالالت ال ت ّم الوقوف عل ا ي إطار الرقابة املالية ع ى حسابات بلدية تطاوين لسنوات
ّ
 2015و 2016و 2017بمناسبة تدقيق الصفقة املتعلقة باقتناء وتركيب نظام مراقبة )قسط (1وشاشة عرض
)قسط (2م ﺮمة مع إحدى الشركات بمبلغ  89,852أ.د حيث لوحظ عدم ال ام صاحب الصفقة بعرضه
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الف ّ  .فقد ثبت من خالل املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ  16ديسم ﺮ ّ 2016أن العالمة التجارية للمعدات ال
التعهد بتوف ﺮها ي إطار العرض الف ّ
تم ال ّود ا فعال ي إطار القسط عدد  1ليست مطابقة لتلك ال ّ
ّ
ّ
تم
ّ
ّ
تم ع ى أساسها الفرز الف ّ للعرض إذ ّ
للمزود وال ّ
مسجل الفيديو الرقم ""DVR
تم تغي ﺮ عالمة فص ي
ّ
يوفر ّ
املزود الجذاذات الفنية للمعدات ال ّ
تم ال ّود ا للحكم ع ى مدى مطابق ا ورغم
والكام ﺮات .ولم
ذلك قامت لجنة القبول الوق باستالمها دون ّ
تحفظات ي هذا الشأن .وقد أفادت البلدية حي ا ي إجاب ا
ّ ّ
ّ
بأ ّ ا ستقوم بما يلزم من إجراءات ّ
إال ّأنه تب ّ ن خالص ّ
ضد ّ
مستحقاته عدى
املزود ي كامل
املزود املخل.
خطايا التأخ ﺮ بمبلغ  1.493د والحجز بعنوان الضمان بتاريخ  11جوان .2018
وقد أفرزت املعاينة املجراة من قبل الفريق الرقابي بتاريخ  14نوفم ﺮ  2019إ ى الوقوف ع ى تعطب
كل من شاشة التلفاز املعدة إلظهار كام ﺮات املراقبة بالبلدية والشاشة العمالقة بقرب مقر البلدية ومسجل
الفيديو الرقم للكام ﺮات املعدة للمراقبة ).17(DVR
وقد تشكل التصرفات املتعلقة ذﻩ الصفقة خطأ تصرف يستوجب التتبع ضد رئيس النيابة
الخصوصية والكاتب العام للبلدية.

 17محضر معاينة بتاريخ  11نوفم ﺮ .2019
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إجابة البلدية
املحور ٔالاول  :إجراءات ضبط الحساب املا ي و امل انية
إن عدم إرفاق الحساب املا ي بقائمة مفصلة ي بقايا الاستخالص بالنسبة للمعلوم ع ى العقارات
املبنية و املعلوم عل ـ ــى العقارات غ ﺮ املبني ـ ــة و الاكتفاء بمبلغ ن إجمالي ن فذلك يعود إ ى العدد الكب ﺮ
للفصول والقائمة الطويلة جدا للمطلوب ن لدفع ما عل م من بقايا الاستخالص  ،كما أن تحديد هذﻩ
القائمة يتطلب تخصيص عدد من ٔالاعوان للقيام ذﻩ املهمة و هو ما ال يتوفر حاليا لدى القباضة
املالية لبلدية تطاوين .
املحور الثاني :التصرف ي املوارد
 Iتحليل املوارد :
إن إرتفاع مبلغ بقايا ٕالاستخالص و قدرﻩ  526.957،710يعود أساسا إ ى الديون بعنوان كراء املحالت
للنشاط التجاري .
– IIالرقابة ع ى تحصيل املوارد:
إن تواصل إدراج بعض املحالت ذات الصبغة الصناعية و التجارية و املهنية بجدول معاليم ٔالاراغ ﺮ املبنية فمردﻩ النقص الكب ﺮ ي ٔالاعوان بمصلحة ٕالاستخالصات و ٔالاداءات و البلدية تتعهد بالعمل
علـ ــى تحي ن ه ــذﻩ الجداول و مزيد املراقبة للجدول ن املشار إل ما أعالﻩ .
عدم التنسيق ب ن مصلح ــة رخص البناء و مصلحة الجباية ملراقبة و معاينة العقارات ال تحصلتع ى رخص البناء لتغي ﺮ صبغ ا ي صورة بنا ا من جدول املعلوم ع ى ٔالارا غ ﺮ املبنية إ ى جدول
املعلوم ع ى ٔالارا املبنية وذلك بسبب النقص ي ٔالاعوان الفني ن و املختص ن و أعوان ال ﺮاتيب و هو
نفس السبب الذي أدى إ ى حدوث النقائص الواردة حول عدم إبرام معاينة ان اء ٔالاشغال إال عند
طلب املع باألمر .
أما بخصوص ضرورة أن تقوم البلدية بمعاينة ان اء ٔالاشغال طبق الفصل  73من مجلة ال يئة
ال ﺮابية و التعم ﺮ ،تم إصدار مذكرة بتاريخ  16ديسم ﺮ  2019إل ــى مصلحة ال يئة العمرانيـ ــة وال ﺮاتيب
البلدية تؤكد ع ى ضرورة املتابعة واملعاينة ملنع أي تجاوز ممكن و ذلك بالتنسيق مع مصالح الشرطة
والحرس البلدي ن.
املجلس البلدي ي دورته العادية بتاريخ  2019-11-30أقر رفع قضايا ضد  25متسوغ ملحالت راجعةللبلدية نظرا لعدم نشاطها و إستغاللها.
بخصوص تراكم الديون الخاصة بكراء املحالت املعدة لنشاط تجاري فإن البلدية ساعية و تعمل بكلجدية للحد من هذﻩ الديون وذلك بالعمل ع ى التنبيه ع ى املعني ن ورفع قضايا ضد املتلددين
بالقائمة املصاحبة بمحضر جلسة املجلس البلدي بتاريخ .2019/02/24
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املن ﻩ العائ ي طريق قصر املقابلة :بخصوص املالحظات حول إغالق الحديقة أمام العموم خالفاللفصل  06لعقد ٔالاشغال فقد تم التنبيه ع ى شاغل الحديقة بضرورة إح ﺮام عقد ٕالاشغال و فتحه
أمام العموم و تعهدﻩ بالصيانة.
من ﻩ الحديقة ب ي التحرير الكائن بطريق مدن ن :بخصوص إغالق الحديقة أمام العموم خالفاللفصل  06لعقد ٔالاشغال تم التنبيه ع ى شاغل الحديقة بضرورة إح ﺮام عقد ٕالاشغال و فتحه أمام
العموم و تعهدﻩ بالصيانة.
املحور الثالث :التصرف ي النفقات:
إن البلدية تعاني من نقص ي ٔالاعوان منذ سنوات وإن مواردها املالية محدودة من جهة وآلياتالانتداب كانت معقدة من جهة أخرى و سنعمل ع ى تال ي هذا النقص مع اح ﺮام ٕالامكانيات املادية
املتوفرة.
حول استغالل معاليم وقع صرفها مقابل التنوير العمومي للطرقات الرئيسية وقع توجيه عدد مناملراسالت ي هذا الشأن ملصالح وزارة التجه و ٕالاسكان و لكن دون جدوى.
بالنسبة إلفراد عدة مقتنيات برقم جرد واحد فإنه سيقع تال ي هذا ٕالاخالل من هنا فصاعدا وذلكبإفراد كل مادة أو وحدة تم اقتناؤها برقم جرد منفصل بدف ﺮ الجرد.
فيما يخص التأخ ﺮ ي خالص معاليم التيار الكهربائي واملياﻩ فهذا سببه ضعف املوارد وتضخم هذﻩالفاتورات مما يتطلب مجهودا استثنائيا لخالصها ي ٕالابان مع ٕالاشارة إ ى أن الشركة التونسية
للكهرباء و الغاز ال تحول مبالغ املعلوم ٕالاضا ي ع ى سعر التيار الكهربائي ي ٕالابان بل بتأخ ﺮ كب ﺮ.
بالنسبة للشطط ي إصالح وسائل النقل فهذا يعود إ ى النقص ي عدد السيارات ٕالادارية و ك ﺮةالتدخالت ؤالاعمال البلدية وارتفاع عدد املهمات سواء الفنية أو املتعلقة بالنظافة أو ٔالاشغال أو
املستودع.
هناك نقص شديد ي ٔالاعوان خاصة ٕالاطارات و املختص ن مما أدى إ ى تداخل ي املهام و أداء نفسالعون لعديد املهام ال قد تكون متضاربة ي بعض ٔالاحيان و خاصة ي مجال الصفقات العمومية
)ٔالاشغال (....ولكن هذﻩ املعضلة يصعب حلها حاليا ي ظل الضغوطات املالية ال تعاني م ا كل
البلديات .
تم حجز مبلغ خطايا التأخ ﺮ وقدرها  1.493دينار والحجز بعنوان الضمان وقدرﻩ  8.985,228دينار أيأن املبالغ املحجوزة إ ى اليوم قدرها  10.478دينار .علما وأن البلدية تفتقر إ ى أعوان مختص ن ي هذا
النوع من ٓالاالت والتجه ات وباعتبار أن برامج تجه ٕالادارات العمومية بكام ﺮات برامج حديثة أصبح
ضرورة تحسبا ألي طارئ وعليه فان البلدية حريصة ع ى التدقيق ي كل املعدات ال يقع اقتناؤها.
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