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 مقّدمة
ويبلغ  1985 أفريل 6 يف املؤرخ 1985لسنة  564عدد  مبقتضى األمر بلدية)لي الما ي (يف أحدثت بلدية منزل شاكر

ا حسب إحصا ا  20 قرابة  2014ء لسنة ئيات املعهد الوطين لإلحصاعدد سكا ألف ساكن وعدد املساكن 
  ؤرخ يف امل 2016لسنة  602عدد احلكومي بعد توسعتها مبقتضى األمر  2كم 1288مسكنا وتبلغ مساحتها  5525

والبقعة  1ب مناطق (منزل شاكر وشعال 8لتشمل  واملتعلق بتحوير احلدود الرتابية لبعض البلديات 2016ماي  26
  ملويل). وبئرالبيضاء واحلاج قاسم وتليل العجلة وبشكة وبوثدي 

 %11,8 بالغةوهو ما يناهز النسبة الوطنية وال %5,12 تتمثل يف 2تأطريبنسبة عونا  24 البلديةويبلغ عدد أعوان 

فيما يتعلق  %96ت كما تبلغ نسب الربط بالشبكا 2019حسب التقرير األول للهيئة العليا للمالية احمللية لسنة 
  .3بشبكة التطهري ال يتوفر باملنطقة ربط املاء الصاحل للشراب فيمابالنسبة للربط ب %77بالتنوير العمومي و

ا بتاريخ  ولإلعالن   2018ماي  يفتبعا لالنتخابات البلدية اجملراة  2018ان جو  28وقد مت تنصيب اجمللس البلدي 
 116الصادر مبقتضى قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  منزل شاكر عن النتائج النهائية النتخابات بلدية

  .2018 ماي 17املؤرخ يف 
ا املايلالبلدية وتوّلت   بصفاقس احملاسبات حملكمةاجلهوية  دائرةلا إىلمة دعّ مُ ـوالوثائق ال 2019لسنة  تقدمي حسا
   .2020 جويلية 28بتاريخ 

ا األساسي عدد  ا صالحياة احملاسبات يف إطار وتتنزل املهمة الرقابية حملكم املؤرخ   2019لسنة  41مبقتضى قانو
نامج التنمية التعمري (بر  لإلنشاء و تنفيذ االتفاقية املربمة بني اجلمهورية التونسية والبنك الدويلو  2019أفريل  30يف 

اءات ضبط احلساب املايل وامليزانية جر إ إىل مالحظات مشلت املهمة الرقابية وأفضت احلضرية واحلوكمة احمللية). 
   .انفقاالبلدية و التصّرف يف موارد و 

ذه املهمة ب  2021ي نفجا 21تاريخ وقد استلمت البلدية تقرير املالحظات األولية حملكمة احملاسبات املتعلق 

 .2021جانفي  27متضمنة ردود القباضة املالية منزل شاكر بتاريخ يف خصوصه  وقّدمت إجابتها 
   المالي الحسابختمها وتقديم و  الميزانيةإعداد إجراءات  األّول:المـحـور 

  التالية.ظات الحاملعن احلساب املايل ختمها وتقدمي إعداد امليزانية و التدقيق يف إجراءات  أسفر

  والمصادقة عليھا وغلقھا  الميزانية دادإع -أ

املتعلق بالقانون األساسي  1975ماي  14يف املؤرخ  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13للفصل  خالفا
الذي ينّص يف فقرته األوىل على أن يتوىل رئيس مليزانية اجلماعات احمللية كما مت تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالحقة 

 
  ة.لديسب وثائق البشعالب ح  1
    .بالبلدية  عدد األعوانعدد األعوان من الصنف "أ" على جمموع   2
الصادر عن إدارة التنمية اجلهوية بصفاقس واملندوبية العامة للتنمية اجلهوية قرير التحسب   %1,64هذه النسبة إىل    ترتفعفيما املوجه إليها االستبيان لى ع البلدية إجابة حسب  3

  . 2018أكتوبر ، وي مبعتمدية منزل شاكر"وضع التنمحتت عنوان "ال
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مل ، 4خالل الدورة الثالثة من كّل سنةية لالقرتاع من قبل جملس اجلماعة احمللية وجوبا امليزان ععرض مشرو  لبلديةا
  .2018 نوفمرب 08بتاريخ إال  اجمللس البلديمن قبل أعضاء  2019بلدية لسنة التم االقرتاع على مشروع ميزانية ي

حبيث أن املدة  2018 جوان 28إال بتاريخ اجمللس البلدي  وبررت البلدية ذلك ضمن إجابتها بأنه مل يتم تنصيب 
تتكون لديه فكرة واضحة عن امليزانية و طلع اجمللس اجلديد مبهامه اللتئام الدورة العادية الثالثة غري كافية ليضاملتبقية 

 08ثنائية بتاريخ ىل دورة استرض امليزانية على مصادقة اجمللس إمت تأخري ع لكوكيفية إعدادها واملصادقة عليها لذ

 .2018 نوفمرب
بلدية من قبل سلطة اليزانية املذكور أعاله، متت املصادقة على م 1975لسنة  35من القانون عدد  16وطبقا للفصل 

 .2018ديسمرب  19) بتاريخ صفاقساإلشراف (وايل 
ر  القرا مبقتضى 2019ف ، مت غلق امليزانية لتصرّ املذكور أعاله 1975لسنة  35من القانون عدد  34 وعمال بالفصل 

  .2020جوان  15واملصادق عليه من سلطة اإلشراف يف  2020 جوان 01املؤرخ يف 

  وإيداعه لدى المحكمة  الحساب المالي إجراءات إعداد -ب

 لسنة 35 عدد طبقا للفصل الثاين من القانون 2019ديسمرب  31ّمت توقيف حسابات احملاسب العمومي بتاريخ 
  وإمتامه تنقيحه مت كما احمللية اجلماعات مليزانية بالقانون األساسي املتعلق 1975 يما 14 يف املؤرخ 1975

من جمّلة احملاسبة العمومية. ويف نفس التاريخ قام آمر الّصرف بتأشري احلساب  281الالحقة والفصل  بالنصوص
  توقيف حساباته  رئيس البلديةمن جملة احملاسبة العمومية توّىل  282إشهادا منه مبطابقته لسجالّته. وطبقا للفصل 

دورته العادية الثانية وذلك بعد عرض احلساب املايل على مداوالت اجمللس البلدي يف  2020جوان  01بتاريخ 
 من جمّلة 282وللفصل  احمللية اجلماعات مليزانية من القانون األساسي 34و 33وطبقا للفصلني  .2020لسنة 
جوان  15وايل بإقرار احلساب املايل بتاريخ س بتفويض من الام لوالية صفاقالعمومية قام الكاتب الع احملاسبة
2020.  

 .2020ماي  31تبعا للمداولة املؤرخة يف  البلديةرار غلق امليزانية عن رئيس وصدر قرار غلق احلساب املايل وق
 كمةمبح املتعّلق 2019أفريل  30املؤرخ يف  2019لسنة  41من القانون األساسي عدد  53و 51وطبقا للفصلني 

  .2020جويلية  28ريخ حملكمة احملاسبات بصفاقس بتااجلهوية ّمت إيداع احلساب املايل لدى كتابة الدائرة  احملاسبات
 ألهداف الرقابة املالية موضوع هذا التقرير. 2019وّمت اعتماد احلساب املايل لبلدية منزل شاكر لسنة 

  

 واردـــــمــال الرقابة على: ثّانيور الـحـالم

   مواردل التحلي -أ
 موارد العنوان األول -1

 
  .للبلدياتألساسي من القانون ا 32عمال بأحكام الفصل  تعقد يف شهر جويلية  4
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بلغ  بارتفاعأي  2018سنة  دم. 1,122 مقابل دم. 1,522ما قيمته  2019 سنةلبلغت موارد العنوان األّول للبلدية 
35,70%.  

غري اجلبائية  واملداخيلأ.د  730اليت بلغت بني املداخيل اجلبائية االعتيادية  2019موارد العنوان األّول سنة وتوزعت 
العنوان األّول . ومّكنت موارد من موارد العنوان األول %49,3و %50,7 وهو ما ميثلأ.د  792اليت بلغت  االعتيادية

  .2018د سنة أ. 473مقابل  5دأ. 629 بلغ فائض وبتحقيق .دأ  825من تغطية نفقات العنوان األول البالغة 
 6املتوفرة املعّدالت الوطنّيةمقارنة ب 2019بعنوان سنة لديّة بلامكّونات موارد  أبرزدة لتقييم املعتماملؤّشرات  وتُعدّ 

، حيث موارد العنوان األولمن ضمؤّشر املعاليم على األنشطة باستثناء  اكرل شبالنسبة إىل بلدية منز  منخفضة
مالك  األ دودأمهّية مر و  أمهية مردود األسواق املستلزمة يف موارد العنوان األول بقيت املؤشرات املتعلقة بكل من
العقاريّة ضمن ردود املعاليم مؤّشر أمهّية مدون املعدالت الوطنية املسجلة وخاصة  املسّوغة يف موارد العنوان األّول

 %1,04حيث بلغ  2019الذي عرف تدنّيا ملحوظا مقارنة باملعدل الوطين الـُمسّجل سنة  ّولموارد العنوان األ

على ضعف قدرات البلدية على تعبئة مواردها   ) وهو ما يدلّ 9,37%(ين لوطمقارنة مبا ّمت تسجيله على املستوى ا
 املالية للبلدية االستقاللّيةمؤشر وهو ما يدّعمه ضعف  غري املبنيةواألراضي املبنية ت قاراالع املعاليم على املتأتية من
  لّتايل:اجلدول ا كما يربز منعلى املستوى الوطين،   %57,2مقابل  %50,60الذي بلغ 

 ّشرمؤ ال
مؤّشر المعاليم على 

موارد من ضاألنشطة 
 العنوان األول

مؤّشر أهمّية مردود 
يّة المعاليم العقار 

ضمن موارد العنوان  
 ّولاأل

أهمية مردود األسواق 
المستلزمة في موارد 

 العنوان األول 

أهمّية مردود األمالك 
المسّوغة في موارد 
 العنوان األّول

 االستقاللّية

 ادلةالمع
لى ليم عالمعا

األنشطة/موارد 
 )%( العنوان األّول

المعاليم 
العقاريّة/موارد العنوان 

  )%( األّول

ق األسوامردود 
المستلزمة/موارد العنوان  

 )%( األّول

مداخيل األمالك 
المسّوغة/موارد العنوان  

 )%( األّول

 الموارد
الذاتّية/موارد 

 )%الميزانية (
  منزل شاكربلدية 

 (%) 
33,09 1,04 7,12 2,12 50.60 

 57,2 2,90 7,67 9,37 24,73)%املعّدل الوطين (
 

  
  المداخيل الجبائية االعتيادية - 1-1

أي بتطور بنسبة  2018سنة  دأ. 569أ.د مقابل  730ما قدره  2019 غت املداخيل اجلبائية االعتيادية سنةلب
إشغال امللك   ومن مداخيل أ.د 503 بقيمة نشطةأساسا من املعاليم املوظّفة على العقارات واأل ت تأتّ و . 28,41%

 
  ن العنوان األول.من العنوان الثاين مبوارد م 4و  3 أ.د املصاريف املسددة باجلزئني 68باعتبار مبلغ   5
يئة العليا للمالية احمللية  هل اعن  الصادر 2019لسنة وي األّول بالنتائج املسّجلة على املستوى الوطين خالل نفس السنة كما وردت بالتقرير السن ّمتت مقارنة املؤّشرات املالية للبلديّة   6

الوطين الذي أمد به وزير الشؤون احمللية والبيئة حمكمة   ّول غري املتوفر بالتقرير املذكور والذي متت مقارنته باملعدلالك املسّوغة يف موارد العنوان األأمهّية مردود األمباستثناء مؤشر 
  .2016واملتعلق بتصرف سنة  2018انفي ج 11املؤرخة يف   390لة عدد احملاسبات حسب املراس
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واملعاليم مقابل إسداء  اإلدارية املوجبات ومن معاليم أ.د 110بقيمة  العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه
  . أ.د 117بقيمة  خدمات

حيث  2019 دية سنةعلى العقارات واألنشطة أهّم عناصر املداخيل اجلبائية االعتيااملوظفة املعاليم  ت ومثّل
أ.د أي بنسبة  14بقيمة وتوزعت باألساس بني املعلوم على العقارات املبنية  منها %68,97استأثرت مبا نسبته 

واملعلوم على املؤسسات ذات  %0,33أ.د أي بنسبة  2علوم على األراضي غري املبنية الذي مل يتجاوز وامل 2,8%
املعلوم على العقارات املبنية  تطورلئن و  .%88,66بنسبة و  7د.أ 446 بقيمةالصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

فإن املعلوم على األراضي غري املبنية شهد تراجعا ملحوظا بنسبة  %7,31 مبا نسبته 2019و 2018بني سنيت 
  %3,13و %4,8سوى تباعا  2019و 2018 لومني املذكورين معا مل ميثال سنيتوجدير باملالحظة أن املع .38,84%

  ."املعاليم على العقارات واألنشطة"مجلة الصنف من 
ضة مكلفني ص بصفة دورية وعدم وجود أعوان بالبلدية والقباوأرجعت البلدية ذلك إىل عزوف املواطنني عن اخلال

  .مبتابعة سري اإلستخالصات
لمعاليم األساسي ل وردامل 2019سنة  املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةل ومثّ 

املداخيل اجلبائية ن م %66,71و منها %96,73أي بنسبة  دأ. 487,307على العقارات واألنشطة مبا قدره 
املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية بعنوان حذف احلّد األقصى للمعلوم  وسامهت . عتياديةاال

  .%10,30بنسبة ادية يئية االعتيف املداخيل اجلباعلى املؤسسات 
 مقابل 2019سنة  دأ. 110 ه مبا قـدرهاستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيو 

مداخيل  واقتصرت. 2019سنة  من املداخيل اجلبائية االعتيادية %15,04وهو ما ميثل  2018سنة  دأ. 92,868
بنسبة أ.د أي  108بقيمة مداخيل األسواق على  تقريبا لعمومية فيهاملرافق ا مي واستلزاإشغال امللك العمومي البلد

 .لوم إشغال الطريق العام مبناسبة إقامة حضائر البناءعمفيما انعدم  98,56%
بقايا االستخالص  قت وتعمّ أ.د.  1,530مبا قدره  2019 سنة معلوم اإلشهارحققت البلدية مداخيل من كما 

 سنةحيث بلغت هذه البقايا إىل موىف  امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه إشغال مداخيلبعنوان 
 . 2017د إىل موىف سنة أ. 56 د مقابلأ. 66ما قدره  2018

حيث  2019 سنةخالل  تراجعاومعاليم مقابل إسداء خدمات اإلدارية  والرخص مداخيل املوجباتشهدت و 
 موارد العنوان األولتعبئة وسامهت هذه املداخيل يف  .2019سنة  دأ. 117 ىلإ 2018سنة  دأ. 146 من اخنفضت 
  .%8,21 سبتهن امب 2019لسنة  للبلدية

  

  ياديةعتالالمداخيل غير الجبائية ا-1-2

 
  املؤسسات. عاون بني اجلماعات احمللية بعنوان حذف احلد األقصى للمعلوم علىن املبالغ املتأتية من صندوق التأ.د بعنوا 41دون احتساب مبلغ   7
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هذه   ت وتوّزع 2018د سنة أ. 553مقابل  2019د سنة أ. 792 ما قيمتهبلغت املداخيل غري اجلبائية االعتيادية 
ة أساسا املتأتّي واملداخيل املالية االعتيادية أ.د 32اليت بلغت  االعتيادية ةالبلدي أمالكبني مداخيل  أساسااملداخيل 

بنسبة ة االعتيادية البلدي أمالكمداخيل وتأتت  .أ.د 541الذي بلغ  ليةاحملن املناب من املال املشرتك للجماعات م
املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك كت ما انفو  .املعدة لنشاط جتاريمن كراء العقارات  70,86%

من خالص ستاال نسبة بلغت  ولئن .2018د سنة أ. 95مقابل  2019سنة  دأ. 110 ما مجلته ترتفع حيث بلغت 
 2018سنيت  %63,36و %85,30تباعا  مداخيل األمالك البلدية االعتيادية بالنسبة إىل بعنوان السنة تقديرات السنة

سنة  يأخذ بعني االعتبار بقايا االستخالص املرتاكمة من كافيا  ا أن هذه النسب ال تعكس جمهودالإ 2019و
غ الواجب من املبال 2019سنة  %29,45و 2018سنة  %37,72 االستخالصمل تتعد نسبة ، حيث ألخرى

   .تخالصهااس
  .2018د سنة أ. 449,347مقابل  2019د سنة أ. 540,896 ما قيمته  ملال املشرتكاملناب من ا وبلغ

  

  موارد العنوان الثاني -2
 واشتملت .%18,35أي بنسبة  2019م.د سنة  1,245 إىل 2018م.د سنة  1,052تطورت موارد العنوان الثاين من 

اليت   وموارد االقرتاض 2019د سنة .أ 891 بقيمةية واملخّصصة للتنم للبلدية املوارد الذاتيةعلى موارد العنوان األول 
انعدمت و . جملايل الثقافة والشبابمت ختصيصها أ.د  295مببلغ  ن االعتمادات احملالةاملتأتية مواملوارد  أ.د 60غت بل

ذا العنوانال موارد غ نصيب وبل. بلدية من املناب من مدخر املال املشرتك باعتبارها غري منتفعة مبوارد من الدولة 
  .د 62,3ما قدره  2019سنة  الفرد الواحد من موارد العنوان الثاين

  الرقابة على تحصيل الموارد  -ب

  والمراقبة إعداد جداول التحصيل -1
  763 هوبلغ عدد فصول 8د 166,706.16 يفملعلوم على العقارات املبنية احتصيل جبدول  ثقلةقيمة املبالغ امل متثلت 

 5525 ما يقارب 2014نة ن والسكىن لسانتائج التعداد العام للسك بناء على ملساكن يف حني بلغ عدد افصال 
لعمراين باملنطقة ر التطور ا دون اعتبا  من املساكن املوجودة %13,81بنسبة أي املنطقة البلدية  ةبعد توسعمسكنا 

 2018لوم بني سنيت درجة جبداول حتصيل هذا املعـُـ كما استقر عدد الفصول امل .2018-2014خالل الفرتة 

 ومل يتجاوزد أ. 3,520ضي غري املبنية ما قدره لى األراملعلوم عل حتصيل ادو جب وبلغت قيمة املبالغ املثقلة .2019و
   .فصال 82عدد فصوله 
ك بعدم وجود أعوان مبصلحة اجلباية احمللية بالبلدية تعهد هلم مهمة القيام باإلحصاء لكامل بلدية ذلوفسرت ال

ية ية مواردها من اجلبالبلدية تسعى إىل تنموحتيني جداول التحصيل بصفة دورية، مع العلم وأن ااملنطقة البلدية 
اة من خالل احمللي     حمللية.وتكوينه ملسك مصلحة اجلباية العون  انتدا
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م على  يلاخصوص املع يف 2026-2017 نتائج اإلحصاء العشري ب إىل احملكمة الوثائق املتعلقة البلدية مل تُقّدمو 
احلكومي اليت متت مبقتضى األمر  اعتبار التوسعةنطقة البلدية بل املبكام العقارات املبنية وعلى األراضي غري املبنية

لمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة دول احلد األدىن لفيما يتعلق جب اأمّ  . املذكور أعاله 2016لسنة  602عدد 
  .فصال 191د واشتمل على أ. 19,469ارتفع مبلغه إىل نية فقد الصناعية أو التجارية أو امله

 نواندول املراقبة على احلد األدىن بععدد الفصول جبارتفاع رغم معلوم اإلشهار تابعة ق مبيتعلّ  البلدية جدوال عدّ ومل تُ 
  املؤسسات  بعض ذكر منهافصال ي 191إىل الصناعية أو التجارية أو املهنية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة 

اعة األدوية وخمابر التحاليل نصشركات و ات البنكية اإلشهار على غرار حمطات الوقود واملؤسس علىتعتمد اليت 
 الطبية والصيدليات والعيادات الطبية واملقاهي.

  تحصيلالجداول تثقيل  -2
غرة   أقصاه جناز عملية التثقيل بتاريخإضرورة ّص على تن يتمن جملة اجلباية احمللية ال 30واألول  ني خالفا للفصل

بتاريخ  واملعلوم على األراضي غري املبنية ت املبنيةحتصيل املعلوم على العقارا ويلدتثقيل ج متجانفي من كّل سنة 
 يوما قبل أن حتيل البلدية جداول التحصيل إىل القابض. 69منها  يوما 76أي بتأخري قدره  2019مارس  19

  توظيف المعاليم  -3
مر  ألابالدنيا والقصوى الواردة دود مع احل 2007جويلية  21املؤرخ يف  46البلدي عدد  لئن مل يتعارض القرار

 نللثم األقصى واحلد األدىن احلد واملتعلق بضبط 2017مارس  28املؤرخ يف  2017لسنة  397احلكومي عدد 
فإن ذلك ال  العقارات املبنّية على للمعلوم اخلاضعة العقارات أصناف من صنف لكل املربع املبين للمرت املرجعي

ا املعلوم  ذاه حسني مواردها الذاتية بعنوانتلمل تسع  ينفي أن البلدية إىل غاية  قرارهذا المل تتول مراجعة حيث أ
  .2020سنة موىف 
ذكر سنوات وجوبية  قت أساسا بعدمالبيانات املدرجة جبداول التحصيل تعلّ وى على مستئص قان سجلت كما 
   .املعلوم

البلدية  ستخدمهااليت ت GRBباملنظومة اإلعالمية  منزل شاكر ويضاف إىل ذلك عدم ربط مصاحل القباضة املالية
من  هذا الوضع وحيدّ . ممسوكة يدوياوبطاقات سجالت اعتمادا على حيث تقوم القباضة باملتابعة واالستخالص 

  .على األراضي غري املبنيةالعقارات املبنية و  باملعاليم علىمتابعة الديون اجلبائية املتخّلدة بذّمة املطالبني جناعة 
ذه املهمة إضافة إىل ف باستغالل املنظومة املذكورة ا لوحظ عدم اختصاص العون املكلمك حيث مت تكليفه 

مبا حيد من كفاءة وفعالية  والكهرباء باملصلحة املكلفة بالورشة واملعدات واملستودع ص يف اإلنارةمهامه كتقين خمت
  .استغالهلا

  داستخالص الموار  -4
 راء العقارات املعدة لنشاط جتارينسبة للديون املتعلقة بكبتعميم أعمال التتبع بالمنزل شاكر مل تقم القباضة املالية 

 أ.د 2,517بقيمة  املتخلدالدين التقادم يف شأن البعض منها على غرار تتبع بحق ال وهو ما أدى إىل سقوط
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ذلك  قابض املالية  وأرجع. 2010-2009بعنوان الفرتة  أ.د 1,786بلغ مب دالدين املتخلّ و  2009-2007للفرتة الراجع و 
ستخالصات حيث ت واالللتتبعاإىل النقص الفادح يف العنصر البشري بالقباضة للمتابعة املتواصلة واملسرتسلة 

   .وجممع الصحة األساسيةبلديتني  يوجد عون واحد مكلف مبسك حسابية
د  أ. 231 ز يناهما  على العقاراتاملوظفة بعنوان املعاليم  2019 سنةة البلدية مجلة املبالغ املثقلة لفائدبلغت و 
  .أ.د  24مبا يناهز  اضي غري املبنيةى األر لوم علد واملع. أ 207 يناهزمبا بني املعلوم على العقارات املبنية  ت توّزعو 

إعالما  39و 2019إعالما سنة  216ة باملعلوم على العقارات املبني املوجهة للمطالبنيوبلغ عدد اإلعالمات األولية 
من عدد   %47,56و %28,31ثلت بذلك نسب اإلعالمات تباعا ي غري املبنية، ومملعلوم على األراضإىل ابالنسبة 

جبداول حتصيل املعلومني املذكورين. واتسمت إجراءات االستخالص اجلربي باالنعدام للمعلومني   جةدر الفصول امل
  على حد السواء.

 البالغة املبنية واألراضي غري املبنية راتملعاليم على العقاابعنوان  ستخالصاالبقايا البلدية بعني االعتبار تأخذ  ومل
 ميزانية سنة قدير ما جيب استخالصه من املعلوم املذكور بعنوانت يف ،2018د يف موىف سنة أ. 85,117ما قدره 

بالنسبة  %65,72أي بنسبة منها د أ. 15,773 أ.د مل يتم استخالص سوى 24حيث اكتفت بتحديد مبلغ  2019
. بعني االعتبار بقايا االستخالص للسنوات السابقة إذا ما أخذ  %6,8و ن غريهاو د 2019سنة  إىل تثقيالت

   د.أ. 231 يناهزإىل ما بعنوان املعلومني املذكورين  2019سنة  املبالغ الواجب استخالصهابذلك  مت وتراك
ا يف إجابتالبلدية وأفادت  غياب عون مكلف  أن تكون أكثر واقعية أمام 2019يف إعدادها مليزانية حاولت ها أ
  .ستخالصات وجتنبت تضخيم موارد تعجز عن حتقيقهاالمبتابعة ا

ا وسوغت البلدية  .املهنية وأالتجارية  ذي الصبغة معدة للكراءعقارا  40ية لدلبمتلك او  بقيمة   2019سنة حمال
عدة لنشاط جتاري أو مداخيل كراء العقارات املعنوان بواستخلصت البلدية  أ.د 26,199 بلغت كرائية مجلية سنوية 

  .%11 زتناهتراجع أي بنسبة  2018سنة أ.د  36مقابل أ.د  32مبلغ  مهين
حيث قدرت  2019سنة  %100نسبة مقارنة بالتقديرات ولئن فاقت نسبة االستخالص بعنوان الكراءات التجارية 

ذا العنوان مبالبلدية مدا مل إال أن هذه النسبة  %114بة د أي بنسأ. 22,900واستخلصت مبلغ أ.د  20بلغ خيلها 
 أ.د. 80ما يناهز   2018ا العنوان والبالغة إىل موّىف ذ الستخالص ما تراكم من ديونتصاحبها العناية الالزمة 

لروضة أطفال حبي الروضة   غملسو العقار ا على غرار زهيدة بالنسبة لبعض احملالتمعينات كراء اعتماد  ولوحظ 
  130مقهى بسوق الدواب مبساحة كد والعقار املسوغ   87 يتمثل يف مببلغ شهري 5200منذ سنة  2م 750مبساحة 

 د. 30 مل يتجاوز مببلغ شهري 2011ة منذ سن 2م
ا بصدد القيام باإلجراءات الالزمة لتحيني البلدية  وأفادت مع  األمالك البلدية اءكر عينات  مضمن إجابتها أ

   ية.ون العقار ألمالك الدولة والشؤ مصاحل اإلدارة اجلهوية 
 .2019سنة بالنسبة لأ.د  810و 0182بالنسبة لسنة د .أ 92مبداخيل بلغت  9أسواق 03بلدية سنويا الوتستلزم 

 
  سوق األسبوعية باحلاج قاسم. ال -السوق األسبوعية ببوثدي  - (سوق الدواب والسوق العامة)األسبوعية   السوقوهي على التوايل :    9
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بعنوان أ.د  81وما يقارب  2018بعنوان سنة أ.د  42يناهز بلدية ما الوبلغت الديون املتعلقة باألسواق املستلزمة ب
  . ليه صلب عقدي اللزمةيف دفع املعلوم الشهري املتفق عزم ستلاملانتظام عزى ذلك إىل عدم ويُ  2019سنة 

وسوق الدواب) مل تطبق البلدية آلية الفسخ اآليل  العامةق السو عقد استلزام السوقني ( وخالفا للفصل الثامن من
. ومل تنعقد أول جلسة للجنة التبتيت للنظر يف دفع يف إبانه وبدون سابق إعالم للمستلزمالد يف صورة عدم للعق

ولئن اختذت مصاحل خلالص. على عدم ا أشهر 5مرور  أي بعد 2019أوت  28يخ موضوع إعادة االستلزام إال بتار 
إلدارة اجلهوية للملكية العقارية والوكالة  صحبة استقصاء لدى مصاحل ا 2019أفريل  16القباضة إجراء إعالم يف 

سبتمرب  9الربي فإن اإلجراء باء بالفشل ومت إجراء بطاقة إلزام قصد التنفيذ على املكاسب بتاريخ الفنية للنقل 
  مل تعط نتيجة.  2019ديسمرب  4خ نكية بتاريواعرتاضات ب 2019

جراءات الفسخ وجتريد املستلزم من حقه يف اللزمة رغم أن تنفيذ إقررت جلنة التبتيت  وأفادت البلدية يف إجابتها أن
باشر للسوق وإعادة  امل باالستغاللإشكال كيفية مواصلة استغالل السوق فإمكانيتها البشرية ال تسمح  يطرحلك ذ
 .عملية غري مضمونة بإجياد العرض املناسب لبقية املدةه من جديد ستلزاما

 النفقاتالرقابة على المحور الثالث: 
 التحاليل المتعلقة بالنفقات  -أ 

من مجلة هذه   %55,85التصرف نفقات م.د ومتّثل  1,455ما قيمته  2019سنة  ولبلغت نفقات العنوان األ
مبا قدره على  وسائل املصاحلونفقات ري العمومي التأجفقات أ.د. واستأثرت ن 812,402قات مببلغ النف

  نفقات العنوان األول. من جمموع  %24,17و %28,18ثل تباعا أ.د أي ما مي 351,661د وأ. 409,947التوايل
لتبلغ على التوايل  2019و 2018خالل سنيت نفقات التأجري أهّم مكّون من مكونات نفقات العنوان األول مثّلت و 

النفقات املأذونة بعنوان الفوائض من  إذا مت طرح %49,67و %57,34وترتفع هذه النسب إىل  %28,18و 32,18%
املعدل  2019ت العنوان األول خالل سنة نسبة نفقات التأجري من نفقاات العنوان األول. كما ناهزت نفق

ن أن نسبة التأطري يف  هذا الشأويُذكر يف .2018 سنة %56,96و 2019 ةسن %57,85والبالغ  هلذه النسبة 10الوطين
  .%11,8والبالغة  11توهو ما يناهز نسبة التأطري الوطنية يف البلديا %12,5البلدية تساوي 
سنة  %20,36مقابل  2019من نفقات العنوان األول لسنة  %24,17 صاحل"القسم الثاين "وسائل املومثّلت نسبة 

النفقات املأذونة بعنوان  إذا مت طرح 2018 سنة %36,29و 2019سنة  %42,61وترتفع هذه النسب إىل  2018
 2018سنة  %33,4والبالغة  12األول واليت تُعترب مرتفعة مقارنة بالنسبة الوطنيةالفوائض من نفقات العنوان 

طية نفقات العنوان من تغ 2019م.د سنة  1,522ت . ومّكنت موارد العنوان األول اليت بلغ2019 سنة %31,66و

 
  .) 38 (صفحة  2019التقرير السنوي األول للهيئة العليا للمالية احمللية   10
  .) 12(صفحة  2019التقرير السنوي األول للهيئة العليا للمالية احمللية   11
  .) 38(صفحة  2019للهيئة العليا للمالية احمللية التقرير السنوي األول   12
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ّققت فائضا أي أن امليزانية ح 2018سنة  %185,46مقابل نسبة  %184,46أ.د بنسبة  825,362 الغةاألول الب
  يل.أ.د على التوا  629,294أ.د و 473,127مببلغي  2019و 2018خالل سنيت 

بقيمة  %26,07 خاصة بني االستثمارات املباشرة يف حدودتتوزع هي و د .م 1,313نفقات العنوان الثاين  وبلغت 
أصل  ديسدتونفقات أ.د  40,052 وبقيمة %3,05نفقات املسددة من االعتمادات احملالة بنسبة أ.د وال 342,296

 254,657بقيمة و  %19,39بعنوان الفوائض بنسبة أ.د والنفقات املأذونة  24,048وبقيمة  %1,83الدين يف حدود 

املخّصصة جملايل  ت احملالةاالعتمادا املتأتية منضعف نسبة استهالك االعتمادات  ولوحظ يف هذا اخلصوص د.أ.
وأن هذه االعتمادات  علما 2019سنة  16%و 0%على التوايل  بلغت  يتوالدنية" "الشباب" و"الرياضة والرتبية الب

  ق إجناز املشاريع املعنية.التسريع يف نسبوتوصي حمكمة احملاسبات  .2018نة ية من سمتبقّ 
إدراج املبالغ املخصصة  2019اجمللس البلدي بعنوان تصرف سنة  يها من قبلنت وثيقة امليزانية املصادق علما بيّ ك

املخصص لنفقات  أ.د ضمن القسم الثامن  896,900الـُمدرجة بالربنامج السنوي لالستثمار بقيمة  للمشاريع
  التنمية الطارئة وغري املوزعة.

ج السنوي لالستثمار وبالتايل مل تتم اد الربنامأرجعت البلدية ذلك إىل اآلجال اليت يتطلبها املسار التشاركي إلعدو 
ن م ن مت إعداد ميزانية البلدية واملصادقة عليهاأأي بعد  2018واخر شهر ديسمرب املصادقة على الربنامج إّال يف أ

  لى مستوى امليزانية قبل املصادقة على الربنامج. علذلك يصعب تقسيم املبالغ  قبل اجمللس البلدي

سبتمرب  25املؤرخة يف من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية إىل البلديات ة املوجهة ولئن نصت املراسل
قبل موىف شهر   2019مار لسنة على أن تتم املصادقة على الربنامج السنوي لالستث 4426حتت عدد  2018

املشاريع  يزانية حسب اعتماد آجال متّكن من توزيع االعتمادات باملب توصي كمة احملاسبات فإن حم 2018ديسمرب 
 ى الربنامج قبل املصادقة على امليزانية.املضمنة بالربنامج السنوي لالستثمار مما يتطلب املصادقة عل

  الرقابة على إنجاز النفقات –ب 
وعلى الوثائق التكميلية اليت قدمتها البلدية حملكمة  2019 الرقابة على وثائق صرف البلدية لتصرفها سنة أفضت 

ن األول والعنوان طلبات الوثائق إىل الوقوف على مجلة من املالحظات تعلقت بنفقات العنوابناء على  احملاسبات
  الثاين.

 نفقات العنوان األول -1
ثائق الصرف املتعلقة بالنفقات اليت مت استنتاجها أساسا من و  اإلخالالتبعض قت بنفقات العنوان األول تعلّ 

   .ة "أدب"من منظومحمكمة احملاسبات توفرة لدى املومن معطيات  2019املنجزة خالل سنة 

واملتعّلق بضبط طرق  2004مارس  09املؤرّخ يف  2004لسنة  564عدد  األمرخالفا ملقتضيات الفصل األّول من ف
يتّم صرف االعتمادات املرّمسة مبيزانّية الّدولة واجلماعات احمللّية بعنوان  فقات الّتصرف واليت تنّص على أنّه خالص ن
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يوما من تاريخ استالم  45تتجاوز  لغاز على أساس الفواتري اّليت يصدرها املزّودون املعنّيون يف مّدة اللكهرباء واا
 24بني فرتة التأخري  وتراوحت  .2019ة استهالك الكهرباء خالل سنة فاتور  13الفواتري، تأّخرت البلدية يف خالص 

 يوما بالنسبة للفواتري الواردة على البلدية بتاريخ 60و 2019 أوت 20ريخ بالنسبة للفواتري الواردة على البلدية بتا ايوم

 .2019 يةجويل 15

 2018 لحوظ مقارنة بسنةارتفاع م  2019ة اليت مت خالصها خالل سنلوحظ بالتدقيق يف فواتري استهالك الكهرباء و 

 . %120,76 نسبتهي بارتفاع أ 2018سنة  أ.د 79,984مقابل  2019أ.د سنة  176,574 لتبلغ قيمتها اجلملّية

العمومي باملنطقة البلدية وتعزيز عدادات جديدة وتدعيم توسعة شبكة التنوير إىل هذا االرتفاع  وأرجعت البلدية
   .ذه النسبة االرتفاع يدات تربرمبؤ  إجابتها ترفق ملاغري أ، الشبكة القدمية

ات اعداد 8شهدت ما ك خالل خلاص بالتنوير العمومي لكهرباء ااستهالك ا يف مبالغ اشطط فواتري 10 تعلقت 
   .أ.د 4جتاوزت قيمتها الفرديّة حيث  2019سنة 
أرفقت و املعنية  فادت البلدية ضمن إجابتها بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز سجلت خلال يف أحد العداداتوأ

ديسمرب  20و 2015رب نوفم 20 الشركة خبصوص خلل دام بنيخة من املراسلة الواردة على البلدية من ا بنسإجابته
ومل  لتحديد استهالكها احلقيقي هاالتوسع مل يتم رفعالبلدية بأن بعض العدادات املوجودة مبناطق . وأضافت 2017

    فواتريها سابقا. خالصبصفاقس يتوّل اجمللس اجلهوي 
وضوع املالحظة فإن ت مالعدادموضوع مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعداد واحد من ا خلللولئن تعلق ا

ا بعنوان التنوير العمو تطور البلدية مدعوة ملتابعة    . مينفقا
 

  نفقات العنوان الثّاني -2
وذلك إىل غاية  بّسطةالصفقات العمومّية اليت تربم وفقا لإلجراءات املبدليل إجراءات خاص  مل تقم البلدية بإعداد

مارس  13املؤرخ  2014لسنة  1039من األمر عدد  51 صلالفعة من الفقرة الراب خالفا ملقتضيات 2020موىف سنة 
ا أعّدت دليل إجراءات خاص بالصفقات و وأفادت البلدية . قات العموميةاملتعلق بتنظيم الصف 2014 غري  لكنه بأ

ا ستتدارك هذا اإلخالل  مستقبال. مصادق عليه وأ

" كة التنوير العمومي ببلدية منزل شاكرتوسعة شب"املتعلق بصفقة  06/2019 ة طلب العروض عددنشرت البلديو 
مع التنصيص على اسم املهندس املستشار الذي أعّد ملف   2019يلية جو  22الصادرة بتاريخ إحدى اجلرائد يف 

من األمر عدد   6 الفصلباملنصوص عليه  تهانزاهشفافية اإلجراءات و يتعارض مع مبدإ بشكل الصفقة وعنوانه 
يف و  العروضيتطلب احملافظة على سرية تقديرات اإلدارة خبصوص طلبات  والذيه ذكور أعالامل 2014لسنة  1039

خبصوص البيانات اليت يتم  2014لسنة  1039من األمر عدد  53ل اخلامسة من الفصقتضيات الفقرة الفة ملخم
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ن عن طلب العروض  وأعادت البلدية نفس اإلخالل مبناسبة إعادة اإلعال ن طلب العروض.ع إدراجها يف اإلعالن
  على اخلط

دمي اإلجابات الضرورية لساحيب ملف ين ميكنه تقتفتقر ملصلحة فنية أو تقا وأفادت البلدية ضمن إجابتها بأ
ا تفرتض حسن النية واحملافظة على السر  الدراسات مبا يضمن احرتام مبدأ   من قبل مكتب املهين الصفقة كما أ

ت املشرتي يراربر اإلخالل الذي يهدد سرية تقدتاجابة البلدية ال  قدمة يفامل وحيث أن االيضاحات النزاهة.
  .مستقبال هتوصي حمكمة احملاسبات بتالفيلذا  تها نزاهشفافية اإلجراءات و وبالتايل العمومي 

 املنافسة إىل الدعوة نتائجالبلدية نشر  األمر املنظم للصفقات العمومية مل تتولّ  من 73لفصل اام وخالفا ألحك
 العمومي للطلب  علياال للهيئة التابع العمومية بالصفقات اخلاص الواب موقعالصفقة على  على املتحصل واسم

وأرجعت البلدية عدم نشر  مر. من نفس األ 6شفافية اإلجراءات املنصوص عليه بالفصل بشكل ميّس من مبدإ 
  تدارك ذلك الحقا. ّمت قر البلدية وقد مب  اإلبان إىل االنقطاع املتواصل لالنرتناتنتائج الدعوة للمنافسة يف

ستشارة  االخبصوص موال العمومية العمومي وحسن التصرف يف األ إجراءات تضمن جناعة الطلب البلدية  ومل تتبع
بانطالق األشغال والذي مت بتاريخ تأخريا يف إصدار اإلذن اإلداري شهدت اليت  لدياملتعلقة بتهيئة املستودع الب

يوما.  78أي بعد  2017نوفمرب  08منذ تاريخ  من قبل رئيس البلدية املصادقة متت أن غم ر  2018جانفي  25
ث أن اإلعالن عن إصدار اإلذن اإلداري بانطالق األشغال حي  انتهاء صلوحية العروض قبل إىلوأّدى هذا التأخري

ية العروض بتسعني يوما  وحّدد مّدة صلوح 2017أكتوبر  24االستشارة قد حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 
 إمضاء العقد.اول مما كان ميكن أن يؤدي إىل رفض املق 2018جانفي  23وقد انقضى هذا األجل بتاريخ 

حيث أن  حتاول دائما احرتام اآلجال القانونيةوهي  هاة يف هذا الشأن بأن التأخري خارج عن نطاق وأجابت البلدي
قروض ومساعدة اجلماعات احمللية مما استوجب انتظار املصادقة املشروع ممول كليا عن طريق قرض من صندوق ال

كان  كما أن املقاول   2018جانفي  15ريخ بتا ن طريق التسلسل اإلداريع يةالنهائية من قبله واليت مت تبليغها للبلد
 وقد دّعمت البلدية إجابتها بنسخ من املراسالت اليت مت تبادهلا يف هذه ى علم بظروف هذا املشروع.عل

  اخلصوص.
ومساعدة   لقروضوتوصي حمكمة احملاسبات بضرورة التنسيق مع مجيع األطراف املتدخلة وخاصة صندوق ا

دف إضفاء النجاعة على الشر للتقليص يف ماعات احمللية اجل مدة  جتاوزاء العمومي وتفادي اآلجال وذلك 
 صلوحية العروض. 

مّدة الّضمان ذه االستشارة من حتديد  ةاخلاصّ  ةاإلداريّ  روطالشّ  اسكرّ من   32و 30ملا نّص عليه الفصالن خالفا و 
البلدية باالستالم النهائي لألشغال   قامت ، 2018مارس  30ي مت يف ستالم الوقيت الذ بسنة انطالقا من تاريخ اال

 أشهر.  8أي بتأخري ناهز  2019نوفمرب  25يخ بتار 
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االستالم  على أن يتمّ  الشروط اإلدارية اخلاصة ينصّ من كراس  32وأفادت البلدية يف هذا اخلصوص بأن الفصل 
  22راسلة يف الغرض بتاريخ هت له البلدية ممن قبله وجّ غياب هذا الطلب  النهائي بناء على طلب من املقاول ويف

 .2019أكتوبر 
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  بلدية  الإجابة 
 

  الرقابة على الموارد

ع من قبل مجلس الجماعة لالقترا 2019نة س بخصوص عدم عرض مشروع ميزانية -
بھا ھي سنة دارت  2018سنة :  2018المحلية خالل الدورة الثالثة من سنة 

صوصية مغادرة ال ث وجدت اإلدارة نفسھا مع إشكالية نيابة خاالنتخابات البلدية بحي
م تريد تحمل مسؤولية ميزانية لن تنفذھا وبين انتظار لمجلس بلدي منتخب الذي لم يت

بحيث أن المدة الفاصلة إللتئام الدورة العادية الثالثة  26/06/2018اريخ تنصيبه إال بت
يضطلع المجلس الجديد بمھامه ويفھم ال شھر وھي مدة غير كافية لال يفصلنا عنھا إ

فتتكون لديه فكرة واضحة عن  اته ويطلع على الوثائق التفسيريةالبلدي وحيثيالعمل 
ليھا لذا تم تأخير عرض الميزانية على مصادقة دھا والمصادقة عالميزانية وكيفية إعدا

 . 11/2018/ 08المجلس الى دورة استثنائية بتاريخ 

ضي غير  على العقارات المبنية والمعلوم على األرابخصوص ضعف نسبة المعلوم  -
يعود إلى عزوف  : المبنية من جملة صنف "المعاليم على العقارات واألنشطة"

وعدم وجود أعوان بالبلدية والقباضة مكلفين الص بصفة دورية المواطنين عن الخ
 .ستخالصات بمتابعة سير اال

 :ريق العام بمناسبة حضائر البناءالبلدية من معلوم إشغال الطبخصوص انعدام موارد  -
ألساس إلى غياب أعوان تراتيب أو شرطة بيئية بالبلدية مكلفين بالتنبيه على يعود با

وارد، إضافة إلى عدم تعاون فرقة الحرس  ستخالص ھذه المأصحاب حضائر البناء ال
 البلدي بجبنيانة مع البلدية في ھذا المجال.

ان مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي ستخالص بعنوتراكم بقايا االبخصوص  -
يعود ذلك باألساس إلى مداخيل األسواق المستلزمة حيث  :ستلزام المرافق العموميةاو

لزمة السوق األسبوعي بمنزل   استخالصفى صعوبة  2019سنة القت البلدية في 
دية مر بفسخ العقد من قبل البلاأل وانتھىشاكر حيث تمنع المستلزم في عملية الخالص 

 من قبل القابض. االستخالصعة وتم إتباع اإلجراءات القانونية لمتاب

الل كراء عتيادية من خستخالص لمداخيل أمالك البلدية االا بخصوص تراكم بقايا  -
باألساس إلى النقص الحاصل في اإلطارات واألعوان  ذلك  : يعودات البلديةالعقار

ذا الملف بصفة حصرية وتقوم  يوجد موظف مكلف بمتابعة ھبالبلدية حيث أنه ال
بمجھودات وإجراءات قانونية من أجل إلزام المتسوغين على تسوية  البلدية سنويا

  .وضعيته تجاه البلدية
بين عدد الفصول المثقلة بجدول تحصيل المعلوم د فوارق مرتفعة بخصوص وجو -

للسكان  حسب التعداد العام البلدية على العقارات المبنية وعدد المساكن بالمنطقة
عدد الفصول المدرجة بجدول التحصيل على استقرار إضافة إلى  2014والسكنى 

ان لى عدم وجود أعوإذلك : يعود 2019و 2018سنتي  بين معلوم العقارات المبنية
ة بمصلحة الجباية المحلية بالبلدية تعھد لھم مھمة القيام باإلحصاء لكامل المنطقة البلدي

 . ة دوريةوتحيين جداول التحصيل بصف
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لحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات عدد فصول جدول ا بخصوص محدودية -
لي ير في تثقيل جدوفصل) والتأخ 191الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية ( 

تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي غير المبنية بتاريخ 
ترجع أسباب  :بة خاص بمعلوم اإلشھاروعدم إعداد جدول مراق 2019 مارس 19

يام البلدية بھذه اإلجراءات وتأخرھا في البعض اآلخر إلى عدم وجود أعوان عدم ق
قوم البلدية حاليا بمجھود من أجل مزيد تنمية ھام بالبلدية وتوإطارات مكلفة بھذه الم

 اإلشھار. موارد البلدية من خالل ضبط جدول خاص بمعلوم 

مالية بمنزل شاكر  أفاد السيد قابض ال :ون واستخالص المواردبخصوص متابعة الدي -
صلة دح في العنصر البشري بالقباضة للمتابعة المتواأن األسباب تعود إلى النقص الفا

للتتبعات واإلستخالصات حيث يوجد عون واحد مكلف بمسك حسابية والمسترسلة 
 . ساسيةبلدية ومجمع الصحة األ 02عدد 

المعاليم على  بعنوان ستخالصاالبقايا ية بعين االعتبار بخصوص عدم أخذ البلد -
مداخيلھا تقدير  عند 2018العقارات المبنية واألراضي غير المبنية في موفى سنة 

أن تكون  2019حاولت البلدية في إعدادھا لميزانية  :2019م سنة وان ھذه المعاليبعن
تجنبت تضخيم موارد  مكلف بمتابعة اإلستخالصات وأكثر واقعية أمام غياب عون 

 تعجز عن تحقيقھا.

: ة للكراءعتماد معينات كراء زھيدة بالنسبة لبعض محالت البلدية المعدّ اص بخصو -
نات الكراء ترتفع بنسب متفاوتة سنويا وتقوم شكال رغم أن معيالحظت البلدية ھذا اإل

ة الك الدولة والشؤون العقاريالبلدية حاليا مع مصالح اإلدارة الجھوية لألم
 .ت لكل األمالك البلديةباإلجراءات الالزمة لتحيين ھذه المعينا

لعقد   عدم الخالص بالنسبة نتيجة ل  عدم تطبيق البلدية آللية الفسخ اآللي بخصوص -
: البلدية في اإلبان وفق عقد اللزمةبمنزل شاكر  العامة وسوق الدواب  سوقاستلزام ال

م للقيام بعملية الخالص فيتولى مع اإلعالم بالوصول للمستلزكانت ترسل تنابيه 
آخرھا   استالممن المبلغ المطلوب وعندما أصبح التنبيه يرجع دون خالص قسط 

لمالية بمنزل شاكر الواردة لة السيد قابض اوعلى إثر مراس 2019/ 07/ 23بتاريخ 
، قررت لجنة وبعد ما باءت محاوالته في االستخالص بالفشل 2019/ 08/ 30بتاريخ 

اللزمة رغم أن ذلك يجعل  إجراءات الفسخ وتجريد المستلزم من حقه فيالتبتيت تنفيذ 
سمح البلدية في إشكال كيفية مواصلة استغالل السوق فإمكانيتھا البشرية ال ت

إيجاد ستلزامه من جديد عملية غير مضمونة باالمباشر للسوق وإعادة  باالستغالل
 دة.العرض المناسب لبقية الم

 النفقاتالرقابة على 
  : 2019الكھرباء خالل سنة صوص التأخير في خالص بعض فواتير استھالك بخ -

ل عملية خالص الفواتير تخضع لمدى توفر المداخيل والسيولة لدى القابض وخال
ن  إالمالية تكون نسبة المداخيل متوسطة إن لم نقل ضعيفة زد على ذلك ف بداية السنة

يف العنوان األول ال تدخل والتي يخصص قسط منھا لمصار فواضل السنة السابقة
 بعد الدورة العادية األولى للمجلس البلدي. إلى جانب ضرورة   حيز التطبيق إال
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من القانون  12عا ألحكام الفصل عند اإلنفاق تبإعطاء األولوية للنفقات الوجوبية 
  األساسي لميزانية الجماعات المحلية.

مقارنة بسنة  2019اء لسنة ظ في فواتير استھالك الكھرببخصوص االرتفاع الملحو -
مشاريع توسعة شبكة التنوير العمومي بالمنطقة ل حيز التنفيذ : مرده دخو2018

 ض األخر وتركيز عدادات جديدة للبع  relaisر البلدية حيث تمت تقوية عدادات وتغيي
عمومي بالنسبة بخصوص االرتفاع في مبالغ استھالك الكھرباء الخاص بالتنوير ال -

التونسية للكھرباء قد : نحيطكم علما أن الشركة 2019ت خالل سنة لبعض العدادا
 كاالستھال  حيث لم تكن المبالغ المسجلة سابقا تكشفات العدادأحد سجلت خلل في 

 768داد وطالبتنا بخالص الفارق المسجل وذلك ضمن مراسلتھا عدد العادي للع
ثل الحاج قاسم  اك عدادات بمناطق التوسع (م. كما أن ھن2019/ 04/ 12بتاريخ 

المجلس  الحقيقي ولم يتول استھالكھانوات السابقة يرفع وبوثدي ...) لم يكن في الس
 .الجھوي خالصھا قبل إحالتھا للبلدية

الصفقات العموميّة التي تبرم  بدليل إجراءات خاص  لبلدية بإعدادص عدم قيام ابخصو -
تم إعداد دليل إجراءات : عمليا 2020غاية موفى سنة إلى  وفقا لإلجراءات المبّسطة
لإلجراءات المبسطة (مسجل بالحاسوب) يتم الرجوع إليه في   خاص بالصفقات وفقا

ضه على مصادقة المجلس ى توثيقه وعر كل صفقة من ھذا النوع لكن وقع تغافل عل
 .البلدي وسيتم تالفي ھذا اإلخالل فى المستقبل

بصفقة "توسعة شبكة  المتعلق  06/2019لعروض عدد بخصوص نشر البلدية طلب ا -
: إن سم المھندس المستشاراة منزل شاكر" مع التنصيص على التنوير العمومي ببلدي

ه أن البلدية ال  ب العروض مرد التنصيص على مكتب الدراسات ضمن إعالن طل
طلبھا توجد بھا مصلحة فنية أو تقني يمكنه تقديم اإليضاحات أو المعلومات التي قد ي

 . الساحبون للعرض
 على المتحصل واسم  المنافسة ىإل الدعوة نتائجص عدم قيام البلدية بنشر بخصو -

 للطلب  لياالع للھيئة التابع العمومية بالصفقات  الخاص الواب  موقعالصفقة على 
ألسباب تقنية عرفتھا البلدية في الفترة السابقة من حيث االنقطاع ذلك : يعود عموميال

 صالح ھذاإعملية النشر في اإلبان وقد تم  نترنات مما حال دونشبكة اإلالمتواصل ل
 .اجراء الحقاإل

: إن ھذا المشروع بخصوص التأخير في إصدار اإلذن اإلداري بانطالق األشغال -
ن طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ن طريق قرض مممول ع
ى األشغال إال بعد الحصول عل نه ال يمكن اعطاء اإلذن اإلداري بانطالقأبحيث 

تمويل المشروع والتي تمت بتاريخ   المصادقة النھائية من صندوق القروض على
ثم   2018/ 15/01داري إال بتاريخ ولم تصلنا عبر التسلسل اإل 12/2017/ 14

خير خارج أشيرة مراقب المصاريف العمومية على اقتراح التعھد فالتأل على تالحصو
جال القانونية دارية واحترام اآلاإلحاول دائما تجاوز الصعوبات عن نطاقنا ومع ذلك ن

 ل كان على علم بظروف ھذا المشروع. ن المقاوأوعلما 
ھيئة المستودع ة الستشارة ت بالنسب بخصوص التأخير في االستالم النھائي لألشغال

ن ھذا ستالم النھائي يتم بناءا على طلب من المقاول المنفذ للمشروع غير أ: االالبلدي
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إلعالمه  10/2019/ 22نتظار راسلته البلدية بتاريخ اه وبعد األخير لم يتقدم بطلب
   ستالم النھائي.نتھاء آجال الضمان التعاقدي وإتمام إجراءات االاب

  

 


