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ي البلدّية) بمقت األمر  ي  2016لسنة  600عدد الحكومي أحدثت بلدّية تبلبو (فيما ي   26املؤّرخ 
ائية النتخابات  20161ماي  ّ . وصدر قرار الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات املتعّلق بالّتصريح بالّنتائج ال

جوان    30. وتّم تنصيب املجلس البلدي املنتخب بتاريخ  135تحت عدد    2018ماي    17بلدّية تبلبو بتاريخ  
2018.  

ي تبلبو واملدو وليماوة واألمازير  أربع عماداتوتشمل  هك 22000وتمسح املنطقة البلدّية  كما ورد   و
ا املذكور أعاله  ا .  بأمر إحدا ا    مسكنا   0050  ويوجد  ا بشبكات  2نسمة   24000تقط . وتبلغ نسب الّربط 

ي  ى الّتوا ر ع   90وتضّم املنطقة البلدّية  . %30و %95و %85الكهرباء واملاء الّصالح للّشراب والّتطه
  .  3مؤسسات تربوية  10و مستوصفات 6ومؤسسة صناعّية وتجارّية  

ى   ي للبلدّية ع ا    04بقيت    4خطط وظيفّية  05ويشتمل الّتنظيم الهيك ى شهر  شاغرة  م ى مو جانفي  إ
رك    5عونا  33كما تضّم اإلدارة البلدّية  .  %80أي بنسبة    2021 ن بالّسلك اإلداري املش ى عون يتوّزعون ع

رك ملهندس اإلدارات العمومّية و ر  وبلغت   عامال.  30وعون واحد بالّسلك املش   % 6  بالبلدية  6نسبة التأط
ى سنة     . %11,8ي حدود  7مقابل معّدل وط  2020ي مو

ي نطاق الصالحيات املخّولة ملحكمة املحاسبات   ى بلدّية تبلبو  وتندرج املهّمة الّرقابّية املجراة ع
ا األساس عدد  ي  2019لسنة  41بمقت قانو ي إطار اتفاقّية القرض   2019أفريل  30املؤّرخ  و

ر والخاّصة  ي لإلنشاء والّتعم ن الّدولة الّتونسية والبنك الّدو رمة ب بتمويل برنامج الّتنمية الحضرّية  امل
ى حسابات البلدّية لسنة هذه املهمة  وتتعّلق  . والحوكمة املحلّية   .2019بإجراء رقابة مستندّية ع

ذه املهمة  وقّدمت إجابة   2021مارس  16بتاريخ واستلمت البلدية تقرير املالحظات األولية املتعلق 
املكلفة بمهام املحاسب   بقابس  . كما وردت إجابة القباضة البلدية2021 ي خصوصه بتاريخ غّرة أفريل

ى هذا التقرير ب العمومي لبلدية تبلبو    . 2021أفريل 05 تاريخع
ى جملة من املالحظات تعّلقت  ى الوقوف ع إعداد  بإجراءات وأفضت األعمال الرقابية املجراة إ

انّية وتقديم الحسابات   النفقات.نجاز إاملوارد وبتحصيل بو   امل

I- انّية وتقديم الحسابات   إجراءات إعداد امل

انّية البلدّية لسنة  ي  1975لسنة  35القانون عدد  ألحكام طبقا  2019تّم إعداد م ماي   14املؤرخ 
 

ي.  1 ن وقفصة وقب   املتعلق بإحداث بلديات جديدة بواليات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدن
ى  حسب 2 ى كتابة الّدائرة بتاريخ   ةوالوارد ا من املحكمة االستبيان املوّجه إلإجابة البلدّية ع ر  23ع   . 2020نوفم
ي   حسب 3 ى الفريق الرقابي واردة  2021جانفي   11وثيقة ممضاة من رئيس البلدية ومؤرخة  روني بتاريخ ع ريد اإللك ر ال   .2021جانفي  12ع
روني بتاريخ    29وثيقة تتعّلق بضبط الخطط الوظيفية ببلدية تبلبو تحت عدد  حسب    4 ريد اإللك ر ال ى الفريق الرقابي ع جانفي    12ممضاة من رئيس البلدية واردة ع

ي  2021 ي كاتب عا2021جانفي  11ومؤرخة  رئيس مصلحة النظافة  و  يةرئيس املصلحة الفنو  رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملاليةو  م. وتتمثل هذه الخطط 
  واملحيط ورئيس قسم الحالة املدنية.

ر املؤرخ   03املقرر عدد  5   . 2017أكتوبر  27املتعّلق بمجموع األعوان والذي يعّوض القرار البلدي الّصادر بتاريخ  غ
ي أعوان البلدّية. 3وأ 2وأ  1نسبة األعوان من األصناف الفرعية أ 6   من إجما
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انية الجماعات املحلّية ومجلة املحاسبة العمومّية وقرار وزير الّداخلية    1975 املتعّلق بالقانون األساس مل
ي   انّيات الجماعات    2008مارس    31والّتنمية املحلّية ووزير املالّية املؤّرخ  املتعّلق بضبط صيغة وتبويب م

  املحلية.  

ي  امل1975لســنة    33قانون عدد  ) من ال(جديد  32وخالفا للفصل   تعلق بإصدار  امل  1975ماي    14ؤرخ 
ا التداول املجلس البلدي دورته العادّية الثالثة ، لم يعقد القانون األساس للبلديات  ي  ال تّم ضم

انية ر  08بتاريخ إاّل  2019لسنة  شأن مشروع امل ى  وتوّلت سلطة اإلشراف املصادقة ع .2018سبتم
ر   28بتاريخ هذا املشروع     . 2018ديسم

ر  31تّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ و  طبقا للفصل الّثاني من القانون   2019ديسم
من مجّلة املحاسبة العمومّية. كما قام آمر الّصرف   281املذكور أعاله والفصل  1975لسنة  35عدد 

ر الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته بتاريخ بتوقيف حساب   .2020ماي  29اته وبتأش

ن  تّم  و  انّية الجماعات املحلّية وللفصل    34و  33طبقا ألحكام الفصل من   282من القانون األساس مل
انية سنة  مجّلة املحاسبة العمومية ائي مل ّ ا ضمن الّدورة العاديّ  2019الختم ال ي شأ ة  والّتداول 

ا بتاريخ    2020جوان    17الّثانية للمجلس املنعقدة بتاريخ   جوان    28وتوّلت سلطة اإلشراف املصادقة عل
  من نفس الّسنة. 

ن املال الجهوي بقابس بتاريخ   ى أم ى العملّيات الحسابّية قبضا وصرفا    2020جوان    08وتوّ ر ع الّتأش
من مجّلة   284ا لسجاّلته طبقا ألحكام الفصل املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق

ى محكمة املحاسبات بتاريخ   ي للبلدّية والوثائق املدعمة له إ املحاسبة العمومّية. وتّم تقديم الحساب املا
  .2020أوت  10

II- ى املوارد  الّرقابة ع

 ومن   %69,82 ة بنسبةاعتياديّ  موارد من  م.د  1,939والبالغة   2019 سنة خاللتبلبو   ةبلديّ  موارد تتكّون
  .%30,19بنسبة  موارد تنمية

 تحليل املوارد -أ 

ا    1,939ما قيمته    2019بلغ مجموع مقابيض البلدّية سنة     م.د مقابيض العنوان األّول   1,354م.د م
  اني.  م.د مقابيض العنوان الثّ  0,585و

انيّ ل والثّ األوّ  نوشهدت جملة موارد العنوان مقارنة  % 55,88 بنسبةارتفاعا  2019سنة  ةالبلديّ ة اني مل
ى  ويعود التطور الحاصل أساسا    .%14,46ي حدود    8مقابل معّدل وط  2018  ةبسن ر  إ نمّو املداخيل غ

 .  %115,27واملوارد الخاّصة للبلدّية بنسبة  %46,11الجبائية االعتيادية بنسبة  
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 موارد العنوان األّول  -1

ى    2019ي سنة    تبلبو ة  العنوان األّول لبلديّ ارتفعت موارد     2018م.د سنة    0,972م.د مقابل    1,354إ
    %. 39,26أي بنمو نسبته 

ر املداخيل ومن  االعتيادية الجبائية املداخيل موارد العنوان األّول من  وتتكّون  االعتيادية   الجبائية غ
ى  2019سنة  بلغت وال ي  ع   . %63,42و %36,58 بنسب أيأ.د  858,451و أ.د 495,235التوا

ى العقارات واألنشطة بقيمة  وتتكّون املداخيل الجبائّية االعتيادّية من املعاليم   290,434املوّظفة ع
ّ 58,65%(أ.د  ، ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك  هذه املداخيل نسبة من أهّم  تشّكل)، وال

املوجبات   مداخيل) ومن 6,75%(أ.د  33,446بقيمة العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه 
ومن املداخيل الجبائية    )34,15%( أ.د    169,122بقيمة  والّرخص اإلدارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  

   ).0,45%(د أ. 2,233االعتيادية األخرى بقيمة 

ى  ى العّقارات واألنشطة بنسبة   ةالعقارات املبنيّ ومّثل املعلوم ع أهّم مكّون من مكّونات املعاليم ع
ي  54,58 % من مداخيل العنوان  11,71والجبائّية االعتيادّية    % من املداخيل 32,01%، كما أّنه يمّثل حوا
ى محاّلت بيع  البلدّية ولم تستخلص أي كما لم توّظف األّول.  معلوم بعنوان معلوم اإلجازة املوّظف ع

  املشروبات. 

ى العقارات املبنّيةعنوان  املبالغ الواجب استخالصها ب  وارتفعت ى    املعلوم ع  2019د سنة  أ.  416,295إ
ّى    وبلغت  %. 38,08د أي ما نسبته  أ.   158,523فيما لم تتجاوز املقابيض املحّققة   ي مو بقايا االستخالص 

ى سنة   91,92د ترجع أ. 257,772نة  نفس الّس  ا إ   وما قبلها.   2018% م

ر املبنّية  ى األرا غ أي ما نسبته  د أ. 80,176كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
ّى سنة د أ. 249,569% من املبالغ الواجب استخالصها والبالغة 32,13 . وارتفعت بقايا  2019ي مو

ى  ّى نفس الّسنة إ ي مو ى سنة  49,81يرجع  دأ. 169,393االستخالص  ا إ  وما قبلها.  2018% م

ة فيه  البلدي واستلزام املرافق العموميّ  أّما بخصوص املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي
بنسبة   دأ.  14,954 بعنوان االستغالل املباشر للملك البلدياملحّققة  املداخيل فقد بلغت  2019سنة 

اأ.  13,620تأّتى مبلغ  %  44,71 املداخيل املحّققة  وارتفعت  جول داخل األسواق.  من معلوم البيع بالتّ   د م
ى  للملك البلدياملداخيل األخرى املتأتّية من االستغالل املباشر بعنوان  %  55,29 بنسبة دأ.  18,492إ

ا    د بعنوان مداخيل مختلفة.  أ. 14,831م

سنة    دأ.  169,122معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات    داخيلم  وبلغت
ا  2019 ى سعر الّتيار الكهربائي وأ. 65,171م ي ع بعنوان معلوم  د أ. 19,834د بعنوان املعلوم اإلضا

 2,233رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض املهن. ولم تتجاوز املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى  
  د. أ.
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ر الجبائّية االعتيادّية  د  أ. 857,011من املداخيل املالّية االعتيادّية بقيمة  وتكّونت املداخيل غ
  . )% 0,17(د أ.  1,440من مداخيل األمالك البلدّية االعتيادّية بقيمة و  )99,33%(

% من مداخيل األمالك البلدّية االعتيادّية  48,61ومّثلت مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح  
ّى سنة د  700 بمبلغ د   740املالعب والقاعات الّرياضّية  من كراء املتأّتية وبلغت املداخيل .2019ي مو

ّى نفس الّسنة أي ما نسبته  يّ 51,39ي مو   .  املداخيل  % من إجما

رك  بجملة   2019% من املداخيل املالّية االعتيادّية املحّققة سنة 67,38ومّثل املناب من املال املش
وبلغت املوارد املنقولة    .األّول % من جملة موارد العنوان  42,66وهو ما يمثل    دأ.  577,437تحويالت بلغت  

من املداخيل املالية االعتيادية.  وارتفعت املبالغ    %32,04بنسبة    د أ.  274,557من فوائض العنوان األّول  
ى بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخالص لفائدة الغ ن لم تتجاوز مداخيل   أ.د 4,597ر إ ي ح

راتيب حفظ الّصحة والّشرطة الصحّية     د.  420املخالفات ل

 موارد العنوان الثاني  -2

ا  نميةصة للتّ اتية املخصّ الّذ  املوارد من  د)أ. 585,516( انيالثّ  العنوان مواردت كّونت د من  أ. 212م
د من املبالغ أ. 373,516الجماعات املحلية ونقل فواضل املنح املسندة من صندوق القروض ومساعدة 

ر املستعملة من العنوان األّول. يّ   املتأتية من الفوائض غ بقيمة    2019سنة    تطّورا  املوارد هذه  وشهد إجما
 .2018 بسنة مقارنة دأ. 313,521

ى تحصيل املوارد -ب   الرقابة ع

  املعاليم  مراقبة جداول و  وتثقيلها  حصيلتّ الإعداد جداول  -1

ى العقارات املبنيةعدد الفصول املثّقلة بجدول تحصيل  بلغ أي   2019سنة فصال  5633 املعلوم ع
ا فصال  65تأتى  2018مقارنة بسنة فصال  907 بزيادة  ن املصلحة املكلّ نسيق لتّ ل تبعا  م فة باألداءات  ب

   .ة بإسناد رخص البناءية املعنيّ املصلحة الفنّ و 

ي نفس الّس  ر  2019تثقيالت سنة  بلغتياق و ى األرا غ د  أ.  165,196املبنية بعنوان املعلوم ع
ى  راجعة أساسا 2018سنة  عنوانبد أ. 161,892مقابل      فصال. 520زيادة إ

ى و  ى العقارات املبنّية واملعلوم  البلديّ   ع ي تحصيل املعلوم ع ن كّل من جدو ي تحي ة مواصلة جهودها 
ر املبنّية لتدعيم مواردها الذاتيّ  ى األرا غ   ة. ع

ن األّول و ى ضرورة إنجاز عملّيات  30وخالفا ألحكام الفصل من مجّلة الجباية املحلّية ال تنّص ع
ى العقارات املبنّية واملعلوم    ي كّل سنة، شهد تثقيل جدوالتثقيل بتاريخ غّرة جانفي من   تحصيل املعلوم ع
ر املبنّية لسنة  ى األرا غ را 2019ع    .يوما 118 بلغ تأخ

ي  1973 لسنة 81 من القانون عدد 5 وخالفا للفصل ر 31 املؤرخ  املتعلق بإصدار مجلة   1973 ديسم
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ى أنه تطبق  املحاسبة العموميّ  ي  ا أحكام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات مفصّ تدريجيّ ة الذي ينص ع لة 
ى الّس  ي مو ي  اإليرادات ال لم يقع استخالصها  ن، لم يتّم إرفاق الحساب املا نة من طرف املحاسب

ى العقارات املبنيّ بالقائمات التّ  2019 لسنة ى األرا  ة و فصيلية لبقايا االستخالص للمعلوم ع املعلوم ع
ر    .املبنيةغ

ى البلديّ  ى التقيّ وتد وأمانة  البلدّية  د باآلجال القانونية للتثقيل وذلك بالتنسيق مع كّل من القباضة  ة إ
 . ابسڤاملال الجهوية ب

ى املؤسسات ذات الصّ  ناعية أو  بغة الصّ أّما فيما يتعّلق بجدول مراقبة الحد األدنى للمعلوم ع
املقابيض  وبلغت  .2017أ.د سنة  23,191فصال بمبلغ  357فصوله عدد  بلغ ة فقد جارية أو املهنيّ التّ 

ي  ى التوا ذا العنوان ع ولم تتوصل محكمة  . 2019و 2018سن  أ.د  24,933أ.د و 1,066املحققة 
ى املؤّس  ي بجدواملحاسبات من البلدّية  ناعية أو  بغة الصّ سات ذات الصّ مراقبة الحد األدنى للمعلوم ع

    .2019و 2018لسن  ةجارية أو املهنيّ التّ 

ى  ن جدول مراقبة الحد األدنى للمعلوم ع ا بأنه لم يتسن تحي ي إجاب   املؤسسات ذات وأفادت البلدية 
ي سنة  ناعية  أو الصّ   جارية التّ و  ة أبغة املهنيّ الصّ  ى جدول سنة    2020إال    2017وبقيت البلدية تعتمد ع

ى إنجاز جدول محّن   قبلمن  املعّد  بلدية قابس لعدم توفر أعوان باملصلحة االقتصادية للعمل ع
ي الغرض   واكتفت البلدية بإعالم املؤسسات املنتصبة عن طريق الصفحة الرسمية للبلدية ومراسالت 

ى دفع املعاليم الراجعة لبلدية تبلبو.    الح   ع
  

ى العقارات واألنشطة  -2   استخالص املعاليم ع

ى بلغ ع  ندد اإلعالمات املوّجهة إ ى  املطالب ا إعالما  600العقارات املبنّية  باملعلوم ع القباضة  وجه
  11و % من الفصول املثّقلة بجدول الّتحصيل10,65ي ما نسبته أ 2019سنة  خالل  سب ڤاب البلدّية
ر املبنيةبعنوان  اإعالم ى األرا غ   . املعلوم ع

ى املعلوم  ى العقارات املبنيّ ولم تتعّد إجراءات التتبع املتخذة بالنسبة إ ى ة ع ر  واملعلوم ع األرا غ
  املبنّية املرحلة الرضائّية. 

ر    ال يتّم من مجلة الجباية املحلّية حيث    19الفصل    أحكامتقّيد بلوحظ عدم الو  توظيف خطايا التأخ
ر أو جزء منه0,75بنسب  نة  نة املوالية للّس تحتسب ابتداء من غّرة جانفي من الّس  % عن كل شهر تأخ

ر   ى األرا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ا املعلوم، وذلك فيما يتعّلق باملعلوم ع املستوجب بعنوا
  املبنّية.

ى كما  ى العقارات املبنيّ  تّم الوقوف ع ر املبنيّ ضعف نسب استخالص املعاليم ع ى األرا غ ة  ة وع
ى أخرى  2019خالل سنة  ّى السنة املذكورة وتراكم بقايا االستخالص من سنة إ ي مو  257,772لتناهز 

ى العقارات املبنّية و ر املبنّيـــة مّما   169,393أ.د بالنسبة للمعلوم ع ى األرا غ أ.د بالنسبة للمعلوم ع
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  الواجب استخالصها.  من املبالغ %32,13% و38,08جعل نسبة االستخالص ال تتعّدى تباعا  

ى بمحكمة املحاسبات البلدّية والقباضة  ووت تطوير نسب استخالص هذه املعاليم بما  العمل ع
  الّذاتّية. وارد امليضمن تنمية  

ن املبالغ املستوجبة بعنوان  ى فارق ب ى الوقوف ع الحد األدنى املضّمن وأفضت األعمال الرقابية إ
د واملبالغ املستخلصة وال ناهزت تباعا بعنوان سن  أ. 23,191وقدره  2017لسنة بجدول املراقبة 

  أ.د. 24,934أ.د و 1,066أ.د و 16,386ما قدره  2019و 2018و 2017

ى املؤّسسات ذات الصّ تّ بال  البلدية  محكمة املحاسباتتو و  بغة الّصناعّية ثبت من أّن املعلوم ع
رم الحّد قد  2019بعنوان سنة  ة املستخلصأو الّتجارّية أو املهنيّ  األدنى املستوجب املضّمن بجدول  اح
انّية لن  ، ال سّيما وأن ة الجباية املحلّيةمن مجلّ   II  38الفصل    أحكام املراقبة وذلك وفق   فس  تقديرات امل

كمعلوم  الفارق    وظيفت من نفس املجلة ب  40من الفصل    3بتفعيل أحكام الفقرة  أ.د و   50السنة ناهزت  
رجاع. ر قابل لالس ى العقارات املبنية غ   ع

ى كما   ى التثبتالبلدّية    تد ّ   من   واملحاسب العمومي إ  تستخلص  تحويل مناب البلدّية من املعاليم ال
ى  ي  ثبت من صّح املعاينات الدورية للمؤسسات للتّ إجراء لفائدة بلدّيات أخرى وإ ة املعطيات املعتمدة 

ى املؤسسات ذات الصّ  احتساب الحّد  ة املنتصبة  بغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنيّ األدنى للمعلوم ع
  ة.  باملنطقة البلديّ 

ى محاّلت بيع املشروبات  بلدّية جدوال اللم تعّد و  ملراقبة صّحة وشمولّية معلوم اإلجازة املوّظف ع
ى اذا العنوان. ولم تسع    حيث لم تستخلص أي مبالغ لقيام بجرد للمحاّلت املوجودة باملنطقة  البلدية إ

ى املعلومة املتعّلقة بعدد املحاّل  والتنسيق معالبلدّية  ت  مركز مراقبة األداءات املختص للحصول ع
 وأصنافها. 

 معلوم اإلشهار  -3

انية% من  27,78اإلشهار  علوم  بلغت نسبة استخالص م لم  و   أ.د.  5والبالغة    2019سنة  ل  تقديرات امل
ر القابل لالستخالص"  تعّد البلدية   علوم.  هذا امل بعنوان   2019 لسنة  "جدول املراقبة غ

ى البلدية القيام بعملية مسح  وإدراج املحاّلت الّتجارية والّصناعية الّراجعة لها بالّنظر لمنطقة ل وع
ى مساحة تّ مع الواملهنية الخاضعة ملعلوم اإلشهار بعنوان الاّلفتات والّلوحات اإلشهارّية  ونوع  نصيص ع

    بجدول مراقبة هذا املعلوم.  املعنّيةجارية التّ فتة الالّ 

ى أّن  ي جلسته املنعقدة   ق قرار ضبط املعاليم املصادوتجدر اإلشارة إ عليه من قبل املجلس البلدي 
ر  18بتاريخ  ي املعلوم  لم يتضمن  2017ي إطار دورته العادية الثالثة لسنة  2017نوفم تفصيال 

  املستوجب حسب نوع الالفتة عادية أو ضوئية... 
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ى و  ى البلدية إ ن وشاملسنوي  إعداد جدول تد ن  قصد  اإلشهار راقبة معلوم مل مح تحديد املطالب
ي الغرض تصفية املعلوم املستوجب دفعو باملعلوم  ى أداء ما تخّلد  ل ه وتوجيه إعالمات  ن ع حث املعني

  . مبذم

 إشغال امللك العمومي البلدي مداخيل  -4

ى  واليومّية والّظرفّية األسبوعّيةاالستغالل املباشر لألسواق ة من املداخيل املتأتيّ  ارتفعت  14,536 إ
ّ لم تتجاوز  2018 سنة  بعنوانتّم تحقيقه  مقارنة بما  2019سنة  خاللأ.د     .  أ.د  2,538وال

  % 18نسبة  2019لسنة  اإلشغال الوق للّطريق العاممعلوم  بعنوان املحّققة داخيلولم تتجاوز امل 
انّية ال ناهزت     .د  900 سوى  ايستخلص م لم حيث أ.د   5 من تقديرات امل

من مجلة الجباية املحلّية واملتعلق بمعاليم اإلشغال الوق للطريق العام   85وخالفا ألحكام الفصل 
املتعلق بتدعيم  2013أكتوبر  12بتاريخ  2013لسنة  16له منشور وزير الداخلية عدد  دعاوخالفا ملا 

دف  قدرات الّتصرف للجماعات املحلّية من ضرورة إعداد   جدول مراقبة لإلشغال الوق للّطريق العام 
ى   2019الجدول املذكور خالل سنة    وتنمية املوارد لم تعد البلديةمتابعة االستخالصات   مما أّثر سلبا ع

  املوارد املحّصلة. 

ى البلديّ  ى ة وتد لضبط ة القيام باملعاينات امليدانيّ و ريق العام متابعة معلوم اإلشغال الوق للطّ إ
ى باإلضافة  املستوجب  ن واملساحات املشغولة واملعلوم  عدد املستغلّ  استخالص املعلوم بمناسبة طلب    إ
ي أو اإلشغال الوق للطّ خصة الّس أو تجديد الرّ      .ريق العامنوية من أجل استغالل مساحة أمام املقا

III-   ى النفقات  الرقابة ع
 تحليل النفقات  -أ 

ّى سنة  9م.د  1,939بلدّية بلغت الجملة العاّمة لنفقات ال مسّجلة بذلك ارتفاعا بنسبة   2019ي مو
ي نفقات سنة  55,9% ن نفقات العنوان  1,244البالغة  2018مقارنة بإجما م.د. وتتوّزع هذه الّنفقات ب

). ويعود  % 32,70أ.د ( 633,969) ونفقات العنوان الّثاني بقيمة % 67,30م.د (  1,305األّول بقيمة 
ى   ي االرتفاع املذكور للجملة العاّمة للّنفقات إ األّول والعنوان الّثاني بنسب  نفقات كّل من العنوان    الزيادة 

ي   ى التوا انية  2018% مقارنة بسنة  196% و114,07بلغت ع . كما بلغ مجموع املصاريف املنجزة خارج امل
الك جملة   797,850ما قيمته  2019(اإليداعات والّتأمينات) بعنوان سنة  أ.د. وبلغت نسبة اس

انية  ّى سنة 66,89اعتمادات امل ي مو  %2019 .  

 نفقات العنوان األّول  -1

ر العمومي أهّم نفقات   تكّونت نفقات العنوان األّول من نفقات التصّرف فقط. وتعّد نفقات الّتأج

 
  د. 591.655,427البالغة باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  9
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ى سنة   ي مو ى هامش الّتصرف وقد استأثرت  ّ تؤّثر مباشرة ع العنوان األّول باعتبارها من الّنفقات ال
ا نفقات وسائل املصالح   50,56أ.د ( 566,760بقيمة  هذه النفقات بالّنصيب األوفر من  2019 %) تل

%). ولم توّفق  5,36أ.د ( 60,079) ثم نفقات الّتدّخل العمومي بقيمة %44,08أ.د ( 494,080بقيمة 
ر ال مثلت  ي نفقات الّتأج ي الّتحكم    .10من املوارد الّذاتّية  %51,71البلدّية 

الك اعتمادات العنوان األوّ  الك  83,08ل وبلغت نسبة اس % خاّصة نتيجة عدم تجاوز نسب اس
ي  ى الّتوا ى سبيل   %. 75,38% و79,61االعتمادات املخّصصة لوسائل املصالح والتدّخل العمومي ع فع

ى سنة  ى مو وعّللت  . 2019املثال لم يتّم صرف االعتمادات املخّصصة القتناء أثاث للمصالح اإلدارّية إ
ا  ي إجاب ا  البلدية ذلك  يئ بأّن هذه االعتمادات مخّصصة لتأثيث الدائرة البلدّية باملدّو ال شهدت 

را من قبل املقاول. أّما بالنسبة  ى  تأخ عدم صرف االعتمادات املخّصصة للمنح والجمعيات واملنظمات  إ
ي لفائدة    5ذات الصبغة االجتماعية بقيمة   إحدى الجمعيات  أ.د، فقد أجابت البلدية أّن هذه املساهمة 

ي اآلجال.  ا لم تتمّكن من تقديم ملّف الّتمويل العمومي  ّ   وأ

  نفقات العنوان الّثاني  -2

ي   2018أ.د سنة  76,687مقابل  2019سنة  11أ.د  226,627بلغت نفقات العنوان الّثاني  وتمّثلت 
  فقط.  االستثمارات املباشرة

ّن من خالل تحليل موارد العنوان الّثاني أّن  ا املباشرة  وتب ى تمويل استثمارا البلدّية تتمتع بقدرة ع
ي  ى الّتوا ي  0% و171,54حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وحجم القروض (أصال وفائدة) ع % من إجما

رمجة  ا امل راض،  12استثمارا ى االق ا دون اللجوء إ ى تمويل استثمارا رضة ع ا املف . وبالرغم من قدر
ا لم تقم بامل ّ ي هذا الخصوص حيث لم تتجاوز نسبة  فإ الك االعتمادات املتاحة لها  جهود الاّلزم الس

الك اعتمادات الّدفع بالنسبة   ى ااس الك    %34,05لعنوان الّثاني  إ من    %64,53خاّصة نتيجة عدم اس
رنامج الّسنوي  لم يتجاوز إنجاز كما أ.د.  638,935االعتمادات املخّصصة لالستثمارات والبالغة  ال

  %.22,91نسبة  2018وبعض املشاريع املتواصلة منذ سنة  2019لالستثمار لسنة 

رسيم اعتمادات االستثمارات املباشرة وبتنقيحها بالّزيادة أو   واّتسم تصّرف البلدّية فيما يتعّلق ب
ا لم تقم بتخصيص أي اعتماد بعنوان اقتناء أ ّ ي  بالّنقصان بقّلة الدّقة من ذلك أ را ثم قامت 

رسيم اعتماد بقيمة  ّى سنة  50األثناء ب ى مو لك إ . كما لم تقم برصد أي اعتماد  2019أ.د لم يس
رسيم اعتماد بقيمة  ات ثّم قامت ب أ.د إاّل أن قيمة االستثمارات   254,189بعنوان اقتناء معدات وتجه

 
ي "موارد الجماعة املحلية الصرفة أي دون اعتبار املوارد املتأتية من الّدولة بأي شكل كان من املناب من دعم الّدو  10 ر واملناب  املوارد الذاتية  لة املخّصص للتسي

ن الجماعات املحلية ومنح التجه  راض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة"  السنوي املخصص لالستثمار وموارد صندوق التعاون ب ى جانب موارد االق وذلك إ
ن الجماعات املحلية بعنوان  –) أي [موارد العنوان األول 2019(حسب الّتقرير الّسنوي األّول للهيئة العليا للمالّية املحلّية لسنة   (املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب

ى املؤسسات  رك) ]+ [املبالغ املت مردود املعلوم ع ى سعر الكهرباء +املناب من املال املش ي ع أتية  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ومردود املعلوم اإلضا
ر املستعملة من العنوان األّول (ع   د.   1.096.083,551) ]=2) +موارد ذاتية مختلفة أخرى (ع2من الفوائض غ

  أ.د. 407.342,203ونة بعنوان الفوائض بقيمة  دون اعتبار املصاريف املأذ 11
ا.  إلنجاز د  638.953,203رصدت البلدية مبلغ   12   استثمارا
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ذا العنوان لم تتجاوز  ّى سنة 48,07 أ.د أي ما نسبته 122,194املنجزة  ي مو ّن   %2019  وهو ما يب
  ضعف نسق إنجاز مشاريعها.

تعّطل انطالق  و أسباب عدم استعمال االعتمادات املخّصصة للّتنمية وحسب إجابة البلدية، تعود 
ا  ي صرف  وإنجاز املشاريع املتعّلقة  ر الحاصل  ى التأخ منحة صندوق القروض ومساعدة الجماعات  إ

ر من سنة أ.د  212ره املحلية بمبلغ قد ي شهر سبتم  . 2019لفائدة البلدية والذي لم يتّم إال 

ى إنجاز النفقات   -ب   الّرقابة ع

ى جملة من املالحظات   ى الوقوف ع ى حسابات وبعض جوانب تصرف البلدّية إ أفضت الرقابة ع
ن األّول والّثاني.     تعّلقت بنفقات العنوان

 نفقات العنوان األّول  -1

ي  1990لسنة  1293ألحكام األمر عدد خالفا  املتعّلق بإحداث املنحة البلدّية   1990أوت  18املؤّرخ 
لّية كما تم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة واألمر عدد   لسنة    876لحفظ الصّحة ورفع الفواضل امل

ي  1980 ى عملة الّتطه 1980جويلية  04املؤرخ  ر ورفع الفضالت واملتعلق بتخويل منحة األوساخ إ
املباشرين بالجماعات العمومّية املحلّية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة، قامت البلدّية  
ر وجمع ورفع الفضالت واألعمال األخرى املرتبطة   ن بمباشرة أعمال التطه ر مكلف ن ثالثة عملة غ بتمك

لّية ومن منحة األوساخ من املنحة البلدّية لحفظ الصّحة ورفع ا 13بحفظ الّصحة  عوضا   14لفواضل امل
م من منحة التصرف والتنفيذ بعنوان    2019. وتقّدر جملة املبالغ ال تّم صرفها خالل سنة  15عن تمكي

لّية ومنحة األوساخ من جهة ومنحة التصّرف والّتنفيذ من  ن املنحة البلدّية لرفع الفواضل امل الفارق ب
  د.   1.440جهة أخرى بمبلغ 

ر وضعية هؤالء العملة حسب ى تغي ا أّنه سيتّم العمل ع ي إجاب الخطط ال   وأفادت البلدية 
ا فعليا.    يشغلو

ة بكامل   2019/ 30وأعلنت البلدية عن االستشارة عدد  لّية والّشب املتعّلقة بجمع ورفع الّنفايات امل
ي  منطقة تبلبو  ى التوا ي حدود ع ا    ا طن  600و اطن 450الغربّية وضبطت الكميات الدنيا والقصوى 

رة املمتّدة من  ى  25خالل الف ر  30جوان إ ى بتاريخ 2019سبتم ي مرحلة أو جوان   21. وتّم الّتعهد 
رة برفع  31,458بكامل قيمة االستشارة البالغة  201916  اطن 438,2أ.د. وقام املقاول خالل هذه الف

ي بالكمّية الّد   اطن  161,8و  اطن  11,8فقط من النفايات أي بفارق   ى التوا ة القصوى  نيا والكميّ مقارنة ع
من كّراس الّشروط اإلدارية الخاّصة،   19د. وخالفا ألحكام الفصل  22.974,826وبكلفة جملية تساوي 

 
ا البلدية املحكمة.  2019حسب قائمة أعوان وإطارات بلدية تبلبو بعنوان سنة 13   املمضاة من قبل رئيس البلدية وال أمّدت 
  .  د 30تساوي  14
ن  15 لّية ومنحة التصرف والتنفيذيمثل الفارق ب   د. 10  املنحة البلدّية لحفظ الصّحة ورفع الفواضل امل
  . 73التعهد عدد   16
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اماته ال   . تعاقدّيةلم تقم البلدية بفسخ العقد لعدم إيفاء املقاول بال

من كراس الشروط الفنّية،   2من كراس الّشروط اإلدارية الخاّصة والفصل    18وخالفا ألحكام الفصل  
رام   ى أساسها الّتثبت من اح ّ يتّم ع لم تمسك البلدّية محاضر املعاينات املضاّدة والّتقارير اليومّية ال

 ّ ى جداول توزيع املعّدات واألعوان.املقاول لروزنامة ومسار عملّية جمع ورفع الّنفايات ال    تحتوي ع

ّن ي جداول الكمّيات اليومّية والشهرّية للفضالت املرفوعة خالل سنة  وتب   2019من خالل الّتدقيق 
ي  ى أساسها خالص املقاول  ّ تّم ع ي الّنفايات ال ومن الوصوالت اليومية للوكالة الوطنية للّتصرف 

رة إسداء الخدمات، ملعّدات تختلف  ر، طيلة ف م  كافة مستحّقاته، استعمال هذا األخ عن تلك ال ال
ى جانب عدم قيامه   ا القصوى إ رها بعقد االستشارة من حيث نوع املعّدة ورقمها املنجم وحمول بتوف

  من كراس الّشروط الفنّية الخاّصة.   9و  8و 7و  4يوما خالفا ألحكام الفصول  20برفع الّنفايات طيلة 

ى تقرير املتوظف ولم  ى تاريخ ورود اإلجابة ع العقوبات املالّية املنصوص   الحظات األّوليةالبلدية إ
ا بالفصل  ا عن  16عل ّ ال تقّل قيم   .17أ.د  11,750من كّراس الّشروط اإلدارية الخاّصة وال

ا  ّ ى فتح املّلف من "وأفادت البلدية فيما يتعّلق بعدم رفع النفايات ملدة عشرين يوما أ ستعمل ع
ي الغرضجديد والقيام باإلجراءات الالزمة    . "من دعوة املقاول لتحمل خطايا ومراسلة أمانة املال 

ي  2014لسنة  1039من األمر عدد  6خالفا للفصل و  واملتعّلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ 
رم البلدية املبادئ األساسّية لضمان املساواة أمام الّطلب العمومي وتكافؤ الصفقات العمومية،  لم تح

ى املنافسة الفرص وشفافية اإلجر  لرفع النفايات  عوضا عن اإلعالن عن استشارة ثانية  . ف اءات واللجوء إ
ى سنة  باملنطقة البلدية، ى غاية مو ي اآلجال التعاقدية إ ومّكنت نفس املقاول   2019قامت بالّتمديد 

ا  اطن 316,7من رفع  د بمقت التعّهد األّول   8.477,931بقيمة  اطن 161,7إضافّية من الّنفايات م
ي مرحلة ثانية بتاريخ  8.126,650بقيمة  اطن 155و ا    .201918أكتوبر   22د تّم التعّهد 

ي هذا الخصوص أّنه "عند نفاذ مبلغ التعهد األول (عدد  ) وقع إبرام تعهد ثاني  73وأفادت البلدية 
األقل ثمنا ودعوته لتجديد العقد بنفس األثمان  ) بعد أن قامت بمراسلة صاحب العرض 107(عدد 

  ونفس الشروط" وهو ما يؤكد املالحظة.  

ي نفس السياق، قامت البلدّية بتاريخ  ر  7و ي آجال طلب األثمان عدد   2019نوفم بالّتمديد 
ى غاية تاريخ  61/2019 يئة بعض األرصفة باملنطقة البلدّية إ ر  13املتعلق ب ن أي  2019نوفم ا  ح ّ

ا بتاريخ  ر  08قامت بفتح الّظروف الواردة عل ى   2019نوفم أي قبل انقضاء األجل املمنوح للّدعوة إ
ى أفضل   ن ويحرم البلدّية من الحصول ع ن املحتمل املنافسة وهو ما من شأنه أن يق بعض املشارك

 
ا  17 رام الروزنامة املصادق عل ى عدم اح ى عدم رفع   50تبلغ قيمة العقوبة املالية املوظفة ع ي اليوم. وتبلغ قيمة العقوبة املالية املوظفة ع د عن كل مخالفة 

ن ملدة يوم كامل   رة املمتدة من  100الفضالت بمسلك مع ى   2019جوان  25د عن كل مخالفة.  وتم إنجاز األشغال خالل الف   يوما.   195أي طيلة  2020جانفي   06إ
  . 107التعهد عدد   18
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  العروض. 

ي الّتعهد وصيانة  ، وخالفا لقواعد حسن التصرف ا العمومي املتمّثل  لم تحكم البلدّية برمجة طل

ن عدد   وعدد    62/2019الّطرقات ومخفّضات الّسرعة بصفة مسبقة حيث قامت باإلعالن عن استشارت

ى نفس املزّود.    روفالظّ تم فتح    70/2019 ا خالل نفس األسبوع وتّم إسنادها إ وقد ترّتب عن  املتعّلقة 

ي قدره تجزئة الطّ  د نتيجة ارتفاع الثمن الفردي للكمّيات   1.350لب العمومي تحّمل البلدّية ملبلغ إضا

  د.  3املنجزة بقيمة 

وعّللت البلدية هذا التصّرف بعدم توّفر االعتمادات الكافية بفصل االعتناء بالطرقات عند اإلعالن 
ي حدود االعتمادات املرّسمة ب ى ال كانت  انية والبالغة  عن االستشارة األو ا قامت بتاريخ    15امل ّ أ.د. وأ

ر  29 ر املوزعة لإلعالن عن االستشارة   2019نوفم بتحويل اعتمادات من الفصل نفقات التصرف غ
  أ.د.  25,704الثانية بمبلغ  

ي  2005لسنة  6عدد  ملنشور الوزير األّول و وخالفا لقواعد حسن التصّرف   2005جانفي  19املؤرخ 
ي  لم يمّكن  ،  املحروقات  ونفقات  اإلدارية  الّسيارات  ي   صرفالتّ   إحكام  بمزيد   املتعّلق نظام املراقبة الّداخ

ي املحروقاتالذي أرسته البلدية   ي أسطول الّسيارات و ، والذي اقتصر لدى املصالح املكّلفة بالّتصرف 
ى   ود وع ع ّ ر يتضّمن تاريخ ال ا وأرقامها التسلسلّيةمسك دف ّود  ونوعّية املحروقات    دد الوصوالت امل

ى اسم املنتفع وإمضائه ي الوقود. مع الّتنصيص ع ّن من خالل فقد  ، من املتابعة الفّعالة للتصّرف  تب
ر املذكور بما تم تدوينه بكنش األذون بمأموريات خالل سنة  عدم   2019مقارنة البيانات الواردة بالدف

ي   ى الّرقم املنجم لوسيلة الّنقل ال تّم تزويدها بالوقود  ر ع ود    %91الّتنصيص بالّدف من عملّيات ال
الك الوقود بالّنسبة لسيارات امل ي وهو ما ال يمّكن من متابعة اس صلحة مقارنة باملسافة املقطوعة وبالّتا

دف تشخيص  من التثبت من مدى مالءمة هذه املسافة للمعطيات الواردة باألذون بمأموريات وذلك 
ي اإلّبان. الك املشّط      وتفادي أسباب االس

بكمية من الوقود   2019جانفي  08بتاريخ  02 213825العربة ذات الرقم املنجم تّم تزويد كما 
را  80تساوي  ى إذن بمأمورية  ال أحد  استعملها ل عملة للقيام برفع الفضالت دون أن يثبت حصوله ع

ى أساسه جوالن العربة املذكورة    .يتّم ع

ي العربات والسيارات اإلدارية املصادق عليه  ورد بوخالفا ملا  دليل اإلجراءات الخاّص بالتصّرف 
ي  ، ال تمسك البلدّية قائمة  2000أفريل  26بمقت قرار وزير أمالك الّدولة والشؤون العقارية املؤرخ 

ي أسطول العربات الّتابعة لها حيث لم تتضّمن ق رئيس  املمضاة من  2019سنة ل ائمة العربات محّينة 
ا املحكمة  البلدية ّ و  02 213825العربة ذات الرقم املنجم وال أمّدت  ا  ال ي إجاب أفادت البلدّية 

ا  ّ   .التفويت فيه للبلدية من طرف املجلس الجهوي بقابس  جرار وقعأ
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ا شاحنة قالبة وتجاوزت  ى سنة  يعود تاريخ أّول إذن بجوال را 1998إ   وتواترت 19عمرها االف
ا ا  أعطا تّم    وقد.  2019و  2018خالل سن    20أ.د   8,120ما جملته  لتبلغ  العالجّية    وارتفعت كلفة صيان

من الفصل املتعّلق بنفقات استغالل املصّب ومن الفصل املتعلق   2018تحويل اعتمادات خالل سنة 
ذه الشاحنة   . باالعتناء بالّطرقات واألرصفة لتغطية نفقات الّتعهد 

ّ و  ا إصالحها  ا تسّلمت أفادت البلدية أ ي حالة سيئة للغاية وكان عل هذه الشاحنة من بلدية قابس 
ي  طلب األمر كلما ت ا  ّ ى  حاجة ملحة وأ   استعمالها. إ

 نفقات العنوان الّثاني  -2

ى   أمام ر ع عدم توّفر االعتمادات لتمويل اقتناء السّيارة الوظيفية لرئيس البلدية، عرض هذا األخ
ر    23املجلس البلدي بتاريخ   راحا لتحويل اعتمادات بمبلغ    2018نوفم أ.د من الفصل املتعلق    37,806اق

ى الفصل املتعّلق باقتناء وسائل الّنقل. وخالف من مجّلة   178ا للفصل باقتناء معّدات نظافة وطرقات إ
ى قرار تحويل االعتمادات الّذي لم يكن معّلال   الجماعات املحلّية، صادق املجلس البلدي باإلجماع ع

ن املال    الجهوي.  ومرفقا بملحوظات أم

القتناء سّيارة مصلحة نفعية   08/2018عن استشارة عدد  2018ماي  02كما أعلنت البلدّية بتاريخ 
ين بغاي 5 ة تخصيصها للكاتب العام كسّيارة مصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية. وقامت مقاعد ب

ر مطابقة للخصائص الواردة بامللحق عدد   من منشور    2بطلب خصائص فّنية للسّيارة املزمع اقتناؤها غ
ي  18رئاسة الحكومة عدد  حول اقتناء العربات الّسيارة باملصالح العمومّية   2012مارس  30املؤّرخ 

ر منصوص  تعلّ  قت بسعة االسطوانة ونوع الهيكل وعدد األبواب والتكييف. كما قامت بطلب خصائص غ
ا بنفس امللحق تعّلقت خاّصة بالقّوة الجبائية والقّوة امليكانيكّية وعدد املقاعد واالنتقال والّزجاج   عل

ي امل قابل، لم تحّدد البلدّية املواصفات  القابل للتحّكم باملحّرك والراديو وعجلة القيادة القابلة للّتعديل. و
ن املحورين والعجلة املطاطية وجهاز السحب.    الفنية بخصوص الجهد الكهربائي واملسافة ب

ى هذه املالحظات.   ولم تجب البلدية ع

  02القتناء عدد    2018/ 01باإلعالن عن طلب العروض عدد    2018جويلية    12وقامت البلدّية بتاريخ  
ن. 02ادية وعدد جّرارات فالحّية ع  ى قسط من كّراس الّشروط الفنّية  2وخالفا للفصل  مجرورة ع

ي إلغاء   ن بمذكرة الخاصّيات الفنّية تتسبب  ى أّن كل خاصّية مخالفة ملا هو مب الخاّصة الّذي نّص ع
ى لجنة الشراءات    وافقتاملشاركة،   ي األقّل    ع ى صاحب العرض املا إسناد القسط الّثاني من الّصفقة إ

  .ثمنا رغم عدم مطابقته للمواصفات الفنّية املطلوبة 

 
ي النفايات ببلدية سوسة لسنة   15والبالغ  19   . 2015سنة حسب الدراسة التشخيصية املتعلقة باملخطط البلدي للتصرف 
ا األوامر بالصرف    20 ى تدخالت الصيانة العالجية واملتعلقة  ر    26بتاريخ    23عدد  تم االقتصار، عند احتساب هذا املبلغ، ع   2019جوان    19بتاريخ    11و  2018ديسم

ر  31بتاريخ  84 وعدد   .2019ديسم
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ي آجال إبرام هذه    2014لسنة    1039من األمر عدد    8وخالفا للفصل   املذكور آنفا لم تتحكم البلدّية 
ا املتأكدة لتجديد أسطولها من  ى إسناد الّصفقة  الّصفقة. فرغم حاج الجّرارات خاّصة، لم توافق ع

ذه الّنفقة إاّل   69أي بعد  2018أكتوبر  16إال بتاريخ  يوما من تاريخ فتح العروض. ولم يتّم التعهد 
    .2018أكتوبر  30بتاريخ 

را   ا بتاريخ    ي املصادقة كما عرفت الّصفقة تأخ ر    02عل خ  يوما من تاري  113أي بعد مرور    2018نوفم
ا و يوما من تاريخ موافقة لجنة الّشراءات   17يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض و 87اإلعالن ع
ى إسنادها.    ع

ى البلدّية   ى تفعيل أحكام  وتد سرعة  ويضمن  ي اآلجال  ها  حكمما يكفل ت  املذكور آنفا وهو   8الفصل  إ
ا العمومي   .ونجاعة تلبية طل

ائي املقدم من قبل  من كراس الّشر   9وخالفا للفصل   وط اإلدارّية الخاّصة، قبلت البلدّية الّضمان ال
ر  06صاحب الّصفقة بتاريخ  ر مدته  2018ديسم قيمته تقّل عن القيمة   رغم أّن و  21أيام  10أي بتأخ

ا بكراس الّشروط بمبلغ قدره    .   22د  590,640املنصوص عل

را مّدته  ود بالقسط األّول تأخ ّ يوما مقارنة باآلجال   134وفيما يتعّلق بتنفيذ الّصفقة، شهد ال
خاّصة  من كراس الّشروط اإلدارية ال  12يوما مقارنة بصلوحّية العروض. وخالفا للفصل    42و23الّتعاقدية 

ي كامل مبلغ كشوفات الحساب البالغة  أ.د وأعفته من غرامات   122,149قامت البلدّية بخالص املزود 
ر املستوجبة والبالغة     .24د  006.109,7الّتأخ

  .  دفع هذه الخطّية املاليةبصاحب الّصفقة إصدارها ألمر ل ولم تقّدم البلدّية ما يفيد 

إبرام وتنفيذ الّصفقة قيامها بأعمال تخّل بقواعد حسن  ب عن عدم إحكام البلدّية آلجال وترتّ 
ى تحمّلها لتكاليف  الّتصرف وال تضمن مقّومات الجدوى والّنجاعة عند إنجاز الّطلب العمومي وتف إ

رة املمتّد  ن خدمة الّنظافة خالل الف رر لها. فقد لجأت لتأم ى    2018ة من غرة أوت  مالّية ال م جوان    30إ
ى كراء 2019 ى املصّب املراقب بالديسة بكلفة جملية   إ لية ونقلها إ شاحنة ثقيلة لجمع الفضالت امل

  . د 36.899,969قدرها 

ا بخصوص  ي إجاب ى  01/2018عروض عدد الطلب وأفادت البلدية  ا ستعمل ع ّ من   فتح امللّف أ
ي جميع الوثائق وإجراء الالزم   . جديد والتثبت 

  

 
ر   06تم اعتماد تاريخ اإلذن اإلداري املوافق ليوم  21   كتاريخ إلعالم صاحب الّصفقة بإسناده إياها نظرا لعدم تقديم البلدية لكافة الوثائق املكونة للملف. 2018نوفم
ائي املقدم من قبل صاحب الصفقة   تبلغ قيمة الضمان 22   % من القيمة الجملية للصفقة. 3% عوضا عن 2,5د أي بنسبة  03.665,82د عوضا عن   3.075,180ال
  . 2019فيفري   03تنته اآلجال التعاقدية بتاريخ  23
ي ذلك  24 ر بما  ي األلف من مبلغ الّصفقة للعقد عن كل يوم تأخ ى أن ال تتعدتسّلط غرامة تقّدر بواحد  %  5قيمة الغرامة الجملية نسبة  ى أّيام األحد والعطل ع

ائي.   من مبلغ الحساب ال
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  إجابة البلدية
 

2019مالحظة عامة حول تقديرات موارد البلدية لسنة   

حيث تولت دائرة  2017 وتم تنصيب نيابة خصوصية في أفريل 2016محدثة في سنة بلدية و ببلدية تبل
  .2017شؤون البلديات بالوالية مع مصالح بلدية قابس إعداد ميزانية البلدية لسنة 

 وھو في عطلةإلى موفى شھر أوت من نفس السنة    2017وحيث التحق الكاتب العام بمھامه في شھر جوان  
  سنوية من إدارته األصلية (المندوبية الجھوية للتنمية الفالحية بقابس).

في شھر سبتمبر تمت المباشرة الرسمية للكاتب العام وذلك بعد أن تمت الموافقة على طلب قرار النقلة وفي و
بدون أن يكون له قاعدة  2018ھذه الفترة الوجيزة كان على الكاتب العام إعداد مشروع الميزانية لسنة 

  بيانات يستند عليھا إلعداد الميزانية.

  .2019وما تحقق منھا تم إعداد ميزانية سنة  2018واعتمادا على تقديرات سنة 

كما أن البلدية لم تتمكن من تحيين جداول العقارات المبنية وغير المبنية التي تسلمتھا من بلدية قابس في 
إال  GRBنسخة ورقية من دفاترھا. حيث أنه لم يتسن لنا استغالل منظومة التصرف في موارد الميزانية 

  لة عرضية وتقني ملحق بالبلدية.بمجھود عام 2020في سنة 

 2020أما في خصوص جدول مراقبة الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات لم يتسن لنا تحيينه إال في سنة 
المعد من طرف بلدية قابس لعدم توفر أعوان بالمصلحة  2017وبقيت البلدية تعتمد على جدول سنة 

لدية بإعالم المؤسسات المنتصبة عن طريق الصفحة االقتصادية للعمل على إنجاز جدول محين واكتفت الب
  الرسمية للبلدية ومراسالت في الغرض لحثھا على دفع المعاليم الراجعة لبلدية تبلبو.

  نفقات العنوان األول:

  المالحظات   النفقة  بيان

  البلدية من طرف المقاولمخصصة لتأثيث دائرة المدو تأخير في تھيئة الدائرة   اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية

منح للجمعيات والمنظمات ذات 

  الصبغة اإلجتماعية

  في اآلجال العمومي مكن من تقديم ملف التمويل تتخصصت لجمعية التوحد: لم 

  

  نفقات العنوان الثاني :

للمجلس  استثنائيةبمقتضى جلسة  2019لسنة  االستثماريالتنمية في إطار البرنامج  اعتماداتتم رصد 

  التالي:على النحو  2018نوفمبر  23البلدي بتاريخ 

  دينار 150.000قطعة أرض لبناء مستودع  اقتناء                                         

                    دينار 20.000معدات نظافة وطرقات  اقتناءمشاريع إدارية  
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  دينار 10.000تھيئة مقر الدائرة البلدية بالمدو :                                          

  : دينار 55.000صيانة الطرقات :      مشاريع مھيكلة 

 : دينار  150.000   نارة عموميةإ        مشاريع قرب 

 000فرعية    فقرة  0001فقرة    08101الفصل    IIبالعنوان    2019بميزانية    االعتماداتوحيث تم ترسيم ھذه  

  بيانه نفقات تنمية غير موزعة. 

ھذا البرنامج ممول في جزء كبير منه بمنحة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (منحة تقييم  

دينار. إال أنه وقع تأخير كبير في صرف ھذه المنحة من طرف الصندوق في   212.000األداء) بمبلغ قدره  

  إنجاز ھذه المشاريع. انطالقلذلك تعطل  شھر سبتمبر بالتحديد.

 الرقابة على إنجاز النفقات -

 نفقات العنوان األول ) 1

 :مخالفة التراتيب المتعلقة بإسناد بعض المنح الخصوصية 

: سيقع تغيير أعوان منتفعون بالمنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومنحة األوساخ 

  الوضعياتھم حسب الخطط المشغولة فعليا.

  إستشارة جميع ورفع النفايات المنزلية والشبيھة:  -

فرق  02عدد  ارباعتبطن من النفايات بمنطقة تبلبو الغربية  600وقع التعھد في مرحلة أولى لرفع كمية 

  النظافة راجعة للبلدية كانت تغطي المنطقة وعدم معرفة الكمية المرفوعة يومية بدقة.

بعد أن قامت البلدية بمراسلة  )107عدد (وقع ابرام تعھد ثاني ) 73وعند نفاذ مبلغ التعھد األول (عدد  

وتم مراسلة مراقب  صاحب العرض األقل ثمنا ودعوته لتجديد العقد بنفس األثمان ونفس الشروط.

  المصاريف في ذلك فأشر على التعھد المذكور.

يات لمدة عشرون يوما سيقع فتح الملف من جديد والقيام باإلجراءات الالزم من ا نفالوحول عدم رفع      

  لمقاول لتحمل خطايا ومراسل أمانة المال في الغرض.دعوة ا

  عدم إحكام برمجة الطلب العمومي  

 – 02202بالميزانية على الفصل ) دينار 15.000(المرسمة  االعتماداتفي حدود  استشارةوقع إعالن  -

  دينار. 14.458.000بمبلغ قدره  112تعھد عدد  62عدد استشارة : بالطرقات االعتناء 001 – 0034

ألف من فصل نفقات التصرف غير  40.000بمبلغ قدره  11/2019/ 29بتاريخ  اعتماداتوقع تحويل 

  بالطرقات. االعتناء 001 – 0034 – 02202إلى الفصل  000- 0001-04- 401الموزعة 
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د وعليه عند إعالن 25.704.000بمبلغ قدره  124تعھد عدد  70عدد استشارةوأنجزت في الغرض 

  ) متوفر.70الثانية (عدد االستشارة ) لم يكن المبلغ62األولى (عدد االستشارة

  عدم ارساء البلدية لنظام مراقبة داخلي ألحكام التصرف في الوقود :

لدية من طرف المجلس الجھوي ھي جرار وقع التفويت فيه للب 02- 213825العربة ذات رقم المنجمي  -

يقع خالصه من طرف المجلس الجھوي منذ أن كانت منطقة  الذيبقابس ويعمل عليه السائق عمر نصر 

ليغطي بذلك من طرف البلدية ل أسبوعيا  80المدو تابعة للمجلس الجھوي ويقع تزويد ھذا الجرار بكمية 

  زير)الموا –ليماوة  –رفع الفضالت للمناطق الريفية (المدو 

  تضخم مصاريف صيانة معدات النظافة 

كما ھو مبين في البطاقة الرمادية يعود تاريخ أول إذن بالجوالن   02208844صيانة الشاحنة القالبة رقم    –
أي أكثر من عشرون سنة وقد تسلمتھا بلدية تبلبو من بلدية قابس في حالة سيئة للغاية وكان   1998إلى سنة  

  .الستعمالھااألمر وحاجة البلدية الملحة  عليھا إصالحھا كل ما تطلب

  نفقات العنوان الثاني : 

سيقع فتح الملف من جديد والتثبت في جميع الوثائق وإجراء الالزم (لم نتمكن    1/2018طلب عروض عدد  
  .من القيام بذلك فترة اإلجابة على التقرير لضيق الوقت)

  رئيس بلدية تبلبو

  نعمان الجمل
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  القباضة البلديةإجابة 
  

  في إطار اإلجابة على التقرير األولي لبلدية تبلبو، يشرفني مدكم بالنقاط التالية:

  

* بالنسبة إلى النقص في عدد اإلعالمات الموجھة للمدينين للمعلوم على العقارات المبنية وغير  
طرف البلدية   المبنية وكذلك بالنسبة إلى التأخير في صرف األوامر بالصرف الموجھة إلينا من

نحيطكم علما بأن القباضة البلدية تقوم بالعمليات المحاسبية لثالثة بلديات ملحقة وھي بلدية 
قابس، بلدية تبلبو، وبلدية بوشمة وبالتالي تفاقم وكثرة الفصول المثقلة وھو ما ينجر عنه توزيع  

صة مع وجود عدل خزينة  الجھود المبذولة على البلديات الثالث وبالتالي التأخير في اإلنجاز خا
  وحيد يقوم بعملية التبليغ والنقص الحاصل في عدد األعوان.

* بالنسبة إلى عدم احتساب خطايا التأخير وعدم إرفاق الحساب المالي بقائمات مفصلة في بقايا 
االستخالص للمعلوم على العقارات المبينة وغير المبنية، نحيطكم علما بأن عملية استخالص 

دية ھي عملية يدوية وبالتالي صعوبة تطبيق واحتساب خطايا التأخير عن كل شھر  موارد البل
بطرح خطايا التأخير  2019أو جزء منه وخاصة مع تطبيق فصول العفو الجبائي خالل سنة 

  وكذلك صعوبة مدكم بقوائم اسمية في الديون يدويا.

م علما بأن مبلغ المنحة الخام ، نحيطك2019* بالنسبة إلى المنحة المخولة لقابض البلدية لسنة  
د) مبلغ الضمان التعاوني وبعد ذلك 27% (15د وقع خصم نسبة 180حسب القرار يساوي 

  د). 153% على المبلغ الباقي الخاضع للضريبة (15وقع خصم نسبة 

                               

القابض البلدي                                                                                   

تدلندة اللف                                                                                     

  
 


