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ي البلدّية(أحدثت بلدّية طينة  ي  1994لسنة  511بمقت ٔالامر عدد  )فيما ي  07املؤّرخ 
رابّية بمقت ٔالامر عدد . 1994مارس  ّ ي  2016لسنة  602كما تّم تحوير حدودها ال ماي  26املؤّرخ 
رابّية لبعض البلدّيات 2016 ّ لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر الحكومي عدد . واملتعّلق بتحوير الحدود ال
ي  2017 راب الجمهورّية  2017ل أفري 12املؤّرخ  املتعّلق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب

ركيبة جديدة تتكّون من معتمد طينة رئيسا  الّتونسّية تعويض تركيبة الّنيابة الخصوصّية بالبلدّية ب
  .أعضاء 8و

ى  4689وتمسح املنطقة البلدّية  ا منطقة أثرّية تمتّد ع مسكنا  9948وتضّم هك،  83هك م
ا  ا . 2014ساكنا وفقا آلخر تعداد عاّم للّسكن والّسك لسنة  33419ويقط وتبلغ نسب الّربط 

ي  ر والغاز الّطبي ي بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح للّشراب والّتطه ى الّتوا  %70و% 98و %100ع
  %.40و

ي للبلدّية ى ويشتمل التنظيم الهيك  119/2014وفقا للقرار البلدي عدد  خّطة وظيفّية 20 ع
ي ا ال تزال شاغرة خّطة  15املتعّلق بضبط الخطط الوظيفّية ببلدّية طينة  2014جوان  09 املؤّرخ  م

ر  ّى نوفم ى مو   .عامال 100و اموّظف 123كما تضم ٕالادارة البلدّية  .2017إ

ي إ طار برنامج التنمية الحضرية وتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات 
ي الوضعية املالية للبلدية لسنة  ي و ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016والحوكمة املحلية بالنظر 

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع   . من مدى قدر

ي ومستندات الصرف املودعة لدى  كتابة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  1املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية

ا   .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية تحت عدد  ر  22بتاريخ  114/2017وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ى تاريخ  2017 ى هذا التقرير إ ر  29ولم تجب البلدية ع   .2017ديسم

ان املقا ي م  .2016بيض واملصاريف للبلدية لسنة ويحوصل الجدول الّتا

 

 

 

  

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 1
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  بالدينار

انّية   مقابيض العنوان الّثاني ض العنوان ٔالاول يمقاب  )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل

3.740.851,288 2.534.127,718 5.254.495,645 11.529.474,651 
انّية   3نفقات العنوان الثاني  2نفقات العنوان ٔالاول   )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل

3.489.187,958 2.785.791,048 3.241.527,383 9.516.506,389 

)2- 1(الفائض   2.012.968,262 

ى جملة ى الوقوف ع خاصة بتحصيل املوارد  تمن النقائص تعلق وأفضت املهمة الرقابية إ
ن تعبئة مواردها والتحكم  ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس وبانجاز النفقات و

ي النفقات   .ٔالافضل 

I - انّية ي لسنة  وتقديم الحساب وختمها إجراءات إعداد امل   2016املا

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35ملقتضيات القانون عدد طبقا  2016تّم إعداد م املؤرخ 
انية الجماعات املحلية وقرار وزير الداخلية والتنمية  1975ماي  14 املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي  انيات الجماعات  2008مارس  31املحلية ووزير املالية املؤرخ  املتعلق بضبط صيغة وتبويب م
ي. املحلية انية ضمن دورته املنعقدة بتاريخ  وتداول املجلس البلدي  وتولت  .2015أوت  03شأن امل

ا بتاريخ  ر  16سلطة ٕالاشراف املصادقة عل انية سنة  .2015ديسم ي  2016كما تم ختم امل والتداول 
 2017جوان  05الدورة العادية للمجلس املنعقدة بتاريخ  خالل شأن القرار البلدي املتعّلق بغلقها

  .جوان من نفس الّسنة 20ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ وتوّلت سلطة 

ن املال الجهوي بتاريخ  ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017ماي  24وقام أم ر ع بالتأش
ا لسجالته ي للبلدّية . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

ا بالفصل  ،2017جويلية  21 والوثائق املدعمة له بتاريخ ي ٓالاجال القانونّية املنصوص عل من  11أي 
  .2017/21وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد  19714لسنة  218ٔالامر عدد 

II - ى املوارد   الّرقابة ع

ى موارد  ا ٔالاول والثاني شملت الرقابة ع ى تحصيلهاالبلدية بعنوان   .تحليلها والرقابة ع

 املوارد تحليل -أ

% 18,43، بانخفاض بنسبة د.م 6,275ما جملته  2016بلغت مقابيض البلدّية خالل سنة 
ا  ،2015مقارنة بسنة  كما . د مقابيض العنوان الثاني.م 2,534د مقابيض العنوان ٔالاّول و.م 3,741م

                                                            
  د 466.649,732باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  2
  د 867.640,468 باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة 3

ي   4 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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انية    . د.م 5,254بلغ حجم العملّيات املنجزة خارج امل

املعّدالت  لتقييم أهمّية مختلف مكّونات موارد العنوان ٔالاّول للبلدّيةوفاقت املؤّشرات املعتمدة 
ى غرار مؤّشر الاستقاللّية الذي بلغ الوطنّية،  ى املستوى الوط% 65 مقارنة بنسبة% 71,3ع ، ع

ى أهمّية بقايا  باستثناء مؤّشر أهمّية املعاليم العقارّية الذي جاء أقّل من املعدّل الوط بالّنظر إ
ر املبنّية ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية وللمعلوم ع   .الاستخالص بالنسبة للمعلوم ع

 موارد العنوان ٔالاّول  -1

ا  2016د خالل سنة .م 3,741بلغت موارد العنوان ٔالاّول  د مداخيل جبائّية .م 2,743م
ر جبائّية اعتيادّية.أ 998,236اعتيادّية و الجبائّية الاعتيادّية من املعاليم  وتتكّون املداخيل. د مداخيل غ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة  ر أهّم موارد الجزء ٔالاّول من %)71,5(د .م 1,962املوّظفة ع ّ تعت ، وال
انّية، ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق  العنوان ٔالاّول من امل

ومن معاليم املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل %) 12,1(د .أ 331,922العمومّية فيه بقيمة 
 %).16,4(د .أ 448,885إسداء خدمات بقيمة 

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية  أهّم مكّون من  أو املهنّية التجارّية وأويمّثل املعلوم ع
ى العّقارات ؤالانشطة بنسبة تناهز  ي ، %83,9مكّونات املعاليم ع من % 60,03كما أّنه يمّثل حوا

 . من مداخيل العنوان ٔالاّول % 44املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و

أّما بخصوص املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية 
ا بقيمة  %93,4 املداخيل املحّققة بعنوان استلزام ٔالاسواق بنسبة فاستأثرتفيه  د خالل .أ 310م

ا % 3,5بنسبة  واملداخيل املتأّتية من إشغال الّطريق العام عند إقامة حضائر البناء 2016سنة  م
ما املقابيض املحّققة بعنوان معلوم ٕالاشهار بقيمة .أ 11,469بقيمة  % 2,1د وبنسبة  6.885,200د، تل

  %.1د وبنسبة  3.000عام بقيمة ثّم مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالّطريق ال

ر الجبائّية الاعتيادّية فه تتكّون من مداخيل ٔالامالك البلدّية  وفيما يتعّلق باملداخيل غ
%). 90,6(د .أ 904,310ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة %) 9,4(د .أ 93,926الاعتيادّية بقيمة 

، كما ناهزت نسبة 2016خالل سنة % 93,8دية وبلغت نسبة استخالص املداخيل املالية الاعتيا
  %.98,3استخالص مداخيل ٔالامالك البلدّية 

ي  ومّثلت  من مداخيل ٔالامالك البلدّية % 56,9مداخيل كراء قاعات العروض ؤالافراح حوا
، فيما لم تتجاوز جملة املداخيل 2016د خالل سنة .أ 53,400الاعتيادّية بجملة مقابيض ناهزت 

من % 15د أي بنسبة .أ 14,146من كراء العّقارات املعّدة لتعاطي أنشطة تجارّية ومهنّية املتأّتية 
  . مجموع املداخيل املذكورة

رك كما   2016من املداخيل املالّية الاعتيادّية خالل سنة % 99,1مّثل املناب من املال املش
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راتيب حفظ الصّحة املخالفا د، فيما لم تتجاوز مداخيل.أ 895,785بجملة تحويالت بلغت    . د 440ت ل

 موارد العنوان الثاني -2

د .أ 427,220موارد متأّتية من الاعتمادات املحالة بقيمة  موارد العنوان الّثاني منتكّونت 
راض بقيمة %) 16,9(  1,950 بمبلغاملوارد الخاّصة للبلدّية ومن %) 6,2(د .أ 157,055ومن موارد الاق
ر املستعملة من العنوان ٔالاّول ،%)76,9( د.م رة متأّتية أساسا من الفوائض غ علما وأّن موارد هذه ٔالاخ

  %).91,34( د.م 1,781بقيمة 

ى تحصيل املوارد البلدّية -ب  الّرقابة ع

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات -1

ن ٔالاّول والّثاني التقديرات مل املحّققة ٕالانجازاتفاقت  ي خصوصهما قابيض العنوان املرّسمة 
انّية  ي بامل ى الّتوا   %. 2و% 7بنسب بلغت ع

ي تقدير فإ%) 107% (100ولئن فاقت نسبة ٕالانجاز الخاّصة بالعنوان ٔالاّول  ا تخفي نقصا  ّ

ى استخالصها من أجل  تطوير ٕالامكانيات والحجم الحقيقي للموارد ال بإمكان البلدّية العمل ع
ّى سنة  ،مواردها الّذاتّية ي مو ي  2016حيث بلغ حجم بقايا الاستخالص  د، أي ما يمّثل .م 2,029حوا

ا % 92,3 نسبةتعود  من مجموع مقابيض العنوان ٔالاّول % 54,2 ى م   .وما قبلها 2015سنة إ

  إعداد جداول التحصيل واملراقبة وتثقيلها -2

ر  ن تعت رة تحي ى العّقارات املبوت ي تحصيل املعلوم ع ر املبنّية جدو ى ٔالارا غ نّية واملعلوم ع
ضعيفة وال تتناسب مع نسق النمّو العمراني باملنطقة البلدّية حيث لم يتّم منذ ٕالاحصاء العشري لسنة 

ّى سنة  2006 ى مو ن  2015وإ أعمال ٕالاحصاء العشري وأفضت . ي الغرض معّمقإجراء أّي تحي
رة  2017-2026 ن ال تّم إجراؤها خالل الف راوحة ب ى إضافة 20175مارس  29و 2016مارس  01امل  إ

ي التحصيل املذكورينفصال  142فصال و 892 ى جدو   . جديدة إ

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو  أّما فيما يتعّلق بجدول مراقبة املعلوم ع
ي  2016املهنّية لسنة  ن فإّنه لم يتّم إجراء أي إحصاء تكمي ى أي تحي بخصوصه، كما لم يخضع إ

ر ذات ٔالاهمية 2011جذري منذ سنة  ى بعض الّتحيينات العرضّية غ   . وتم الاقتصار بشأنه ع

ى  ينّصانمن مجّلة الجباية املحلّية، الذين  30وخالفا ملقتضيات الفصل ٔالاّول والفصل  ع
ّن أن تثقيل جداول تحصيل املعلوم  ضرورة إنجاز عملّيات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، تب

ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ر بلغ  2016ع   .يوما 35قد شابه تأخ

ي عملّيات ٕالاحصاء العشري  مارس  01بتاريخ  2026-2017وإثر ٕالاعالن للعموم عن البدء 
                                                            

ي  ٕالاعالنتّم نشر  5 ائي لعملّيات ٕالاحصاء بالّرائد الّرسم لإلعالنات القانونّية والّشرعّية والعدلّية املؤّرخ  ّ   .2017أفريل  22حول الختم ال
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ا بتاريخ  2016 اء م ى تاريخ فإنّ  2017مارس  29ورغم الان ى البلدّية إ ر  24ه لم يرد ع  2017نوفم
من  14تصريحا حسب نموذج أعّدته ٕالادارة للغرض يتضّمن التنصيصات الواردة بالفصل  120سوى 

أي بنسبة  2017بجداول الّتحصيل لسنة  فصال مضّمنا 11148مجّلة الجباية املحلّية وذلك من جملة 
ي الّتصاري ويعّد %. 1,19 ن  ح مخالفاهذا الّنقص  من املجّلة املذكورة وهو ما  34و 14ألحكام الفصل

ي تفعيل مقتضيات الفصل  ى كّل  25من نفس املجّلة بتطبيق خطّية مالّية قدرها  19يستد د ع
  .مخالف

ى العقارات ؤالانشطة -3  مراجعة ٔالاثمان املرجعّية الخاّصة بضبط املعاليم ع

ى العقارات املبنّية لسنة ستوجبة بعنوالتصفية املعاليم امل ،البلدّيةواصلت  ن املعلوم ع
ي  119/2006، اعتماد مقتضيات قرارها عدد 2016 ى أحكام ٔالامر  2006جوان  13املؤّرخ  املنب ع
ي  1997لسنة  431عدد  ي  1997مارس  3املؤّرخ  واملتعّلق بضبط الحّد ٔالادنى ؤالاق للّثمن املرج

ر املرّبع املب لكّل  ى العقارات املبنّية رغم أّن هذا للم صنف من أصناف العّقارات الخاضعة للمعلوم ع
ر قد تّم إلغاؤه وتعويضه باألمر عدد  ي  2007لسنة  1185ٔالاخ والذي قام  20076ماي  14املؤّرخ 

رفيع ّ ر املرّبع لألصناف ٔالاربعة من العقارات من  بال ي للم ى  0,150ي الحدود القصوى للّثمن املرج د إ
ى  0,200ومن  0,162 ى  0,250د ومن  0,216د إ ى  0,300د ومن  0,270د إ وقد فّوت هذا . د 0,324د إ

ي ٔالا رفيع  ّ دعم مواردها الّذاتّية املتأّتية و  ثمان املرجعّية املطّبقة من قبل البلدّيةالّتصّرف إمكانّية ال
ى العقارات   . من املعاليم ع

ى العّقارات  ا املتعّلقة بضبط ٔالاثمان املرجعّية للمعاليم ع ى مراجعة قرارا ى البلدّية إ وُتد
ى مقتضيات ٔالاوامر عدد  ي  2017لسنة  397و 396و 395ؤالانشطة بالّرجوع إ مارس  28املؤّرخة 

2017. 

ى العقارات ؤالانشطةاستخالص امل -4  عاليم ع

ي  6رغم وجود  ى كشوفات الخالص ال توا ّن بالّرجوع إ فروع بنكّية باملنطقة البلدّية فقد تب
رة الق سات بنكّية فقط تقوم بتحويل ّس باضة املالّية بطينة أن ثالثة مؤ ا دورّيا القباضة املالّية بالبح

ى املؤّس مستحّقات البلدّية من املعلوم    . سات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّيةع

ّى سنة وارتفعت بقايا الا  ي مو ى 2016ستخالص  ن سن .أ 49,493 إ راوحة ب رة امل د ترجع للف
ى سنة  .2006و 1998 ي شأن هذه البقايا إ ، 2007وترجع آخر ٔالاعمال القاطعة للّتقادم الّصادرة 

ي بقايا الاستخالص بتاريخ " 1ة ٕالاثبات عدد حسب الكشف املضّمن بوثيق ر  31قائمة مفّصلة  ديسم
ي لسنة " 2016 ، بما يع سقوط حّق تتبع استخالص هذه الّديون 2016املرفقة بالحساب املا

لسنة  7من القانون عدد  40من مجّلة املحاسبة العمومّية والفصل  36بالّتقادم وفقا ألحكام الفصل 

                                                            
ي  2017لسنة  397كما تّم إلغاؤه وتعويضه باألمر عدد  6   .2017مارس  28املؤّرخ 
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ي  2011 ر  30املؤّرخ  ي  2012واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2011ديسم حول تعليق آجال التقادم 
  .ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية

ى ٔالارا  وبلغ عدد ٕالاعالمات ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع ى املطالب املوّجهة إ
ر املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بطينة إصدارها  أي ما نسبته  2016إعالما خالل سنة  1243غ

كما بلغ عدد املستخرجات من جداول . من جملة الفصول املثّقلة بجداول الّتحصيل% 12,29
ر(يل مع إنذار بالّدفع الّتحص ى القيام بما مجموعه  10) مضمون دف  10مستخرجات باإلضافة إ

راضات إدارّية فيما لم يتّم إجراء أي عقلة تنفيذّية   . اع

ي 1973  لسنة  81 من القانون عدد 5وخالفا للفصل  ر 31  املؤرخ  املتعّلق بإصدار  1973  ديسم
بالقائمات التفصيلّية  2016و 2015 لحسابات املالّية لسنلم يتّم إرفاق امجلة املحاسبة العمومية 

ر املبنية ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع أن هذه و علما  ،لبقايا الاستخالص للمعلوم ع
ضرورية لضبط املتخلدات بعنوان املعاليم الخاضعة لإلحصاء كما جاء ذلك بمنشور تعّد القائمات 

حول ضبط املتطلبات العامة النجاز ٕالاحصاء  2016 فيفري  11 بتاريخ 4  ددوزير الشؤون املحلية ع
رة ر املبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات املحلية للف   .2017/2026  العام للعقارات املبنية وغ

ّى سنة  تتراكمو  ي مو ى أخرى لتناهز  ى  2016بقايا الاستخالص من سنة إ بالنسبة للمعلوم ع
ي  ى الّتوا ر املبنّية ع ى ٔالارا غ  أي ما يناهز د.أ 716,555د و.م 1,201العّقارات املبنّية وللمعلوم ع

ي  ى الّتوا ال تتعّدى  مّما جعل نسبة الاستخالصأضعاف ما تّم إنجازه من مقابيض  7ضعفا و 11ع
ن % 90,7و% 92,3 نسب رجعوت %.12,9و% 8,2تباعا  من بقايا الاستخالص املثّقلة بالنسبة للمعلوم

ى سنة    . وما قبلها 2015املذكورين إ

  معلوم ٕالاشهار -5

 41/2012رغم قيام البلدية بضبط الّتعريفات املطّبقة بعنوان ٕالاشهار بمقت قرارها عدد 
ي  أوت  11بتاريخ  198/2016الذي تّم إلغاؤه وتعويضه بالقرار البلدي عدد  2012ماي  15املؤّرخ 

ي املحاّلت املطالبة بدفع م 2016 ا لم تتوّل تفعيل هذا املعلوم حيث لم تقم بإعداد كشف  ّ علوم فإ
 .2016بعنوان سنة ٕالاشهار أو جدول للمراقبة 

راخيص املسندة لوكاال   د فإّن بقّية.أ 5,210 ت ٕالاشهار بقيمةوباستثناء املداخيل املتأتّية من ال
ر د .أ 1,675املداخيل بقيمة  مداخيل عرضّية ال تمّثل سوى  املتأّتية من محاّلت مفتوحة للعموم تعت

ر للمحاّلت  ى العدد الكب ر القليل مّما هو متاح استغالله من مقّدرات بالّنظر إ ّ ال تقوم باإلشهار ال
ى باألنهج  املوجودةامتداد طريق قابس باملنطقة البلدّية، دون اعتبار املحاّلت  بوسائط مختلفة ع

 . والّشوارع ؤالاحياء الّداخلّية
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 مداخيل ٕالاشغال الوق للّطريق العام  -6

ورغم  .2016ٕالاشغال الوق للّطريق العام خالل سنة لم تحّقق البلدّية أي مقابيض بعنوان 
تعّلق بضبط تعريفة معلوم ٕالاشغال امل 2016أوت  11بتاريخ  203/2016قرار عدد القيامها بإصدار 

ى تاريخ  مراقبةالوق للّطريق العام فإّنه لم يتّم إعداد جدول    . 2017أكتوبر  30ي الغرض إ

، 2016د خالل سنة .أ 3ولئن بلغت مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالّطريق العاّم 
ى بقايا الا  وارتفاع ّى الّسنة املذكورة إ ي مو رة  1.047,342ستخالص بعنوان هذه الّلزمة  د تعود للف

ن سن  راوحة ب ي بقايا " 1، فإّن الكشف املضّمن بوثيقة ٕالاثبات عدد 2011و 2006امل قائمة مفّصلة 
ر  31الاستخالص بتاريخ  ي لسنة " 2016ديسم ى لم يتضّمن تنصيصا  2016املرفقة بالحساب املا ع

ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع استخالص الفصول املثّقلة  ٔالاعمال القاطعة للّتقادم ال تّم القيام 
  . بالّتقادم

  مداخيل ٔالامالك -7

ي كمقّرين  ى الّتوا ن ع مّكنت البلدّية كاّل من وزارة الّداخلّية ووزارة املالّية من عّقارين مستغّل
ي الغرضاملالّية بطينة بصفة مجوالقباضة ملركز الحرس املروري  ورغم  .انّية ودون إبرام عقود كراء 

ي مناسبات عّدة ي البلدّية لتسوية وضعّية مقّر القباضة املالّية  رة  7س وذلك  2016- 2007خالل الف
ى وزير املالّية إلتمام إجراءات ٕالامضاء والّتثقيل، فإّن جميع  بإعداد مشروع عقد تسويغ وإحالته إ

ر محاول ّى شهر نوفم ى مو   .2017ا باءت بالفشل إ

ي مناسبات عّدة كاّل من املدير العام آمر الحرس الوط ومدير إقليم  8كما طالبت البلدّية 
رجاع املقّر املستغّل دون مقابل من قبل مركز الحرس املروري بطينة منذ  الحرس الوط بصفاقس باس

ر  إاّل أّن الوضعّية 2011فيفري  23تاريخ  ّى شهر نوفم ى مو   .2017لم ُتسّو إ

رسم ( 5,5كائنة بطريق قابس كلم  ²م 2655ورغم قيام البلدّية بتسجيل قطعة أرض بمساحة 
كائنة كذلك بطريق قابس كلم  ²م 45380وقطعة أرض أخرى بمساحة ) صفاقس 98986عقاري عدد 

ا الّسوق ٔالاسبوعّية لبيع ٔالاثاث والّلوح املستعمل  5 ي طور ٕالانجاز تنتصب  رسم عقاري (ومستودع 
رة الحاج نصر ) صفاقس 108489عدد  ى مق فإّن أبرز ) صفاقس 63641رسم عقاري عدد (باإلضافة إ

ي قطعة ٔالارض بمساحة  ى مركّب  ²م 3700أمالكها العقارّية املتمّثل  ى قصر البلدّية وع املحتوية ع
ى مقّرات املعتمدية والقباضة امل الّية ومركز الحرس املروري وفرع الّنقابة ٔالاساسّية إداري يشتمل ع

ى املحّطة القاعدّية للهاتف الجّوال إلّتصاالت تونس ال يزال مفتقدا للحماية  ألعوان البلدّية وع
ي عدد  ي شأنه حكم استحقا  16بتاريخ  1587القانونّية الاّلزمة باعتباره ال يزال محّل تنازع حيث صدر 

                                                            
ى  7   .2016جوان  24بتاريخ  001274وزير املالّية تحت عدد آخرها مراسلة رئيس الّنيابة الخصوصّية لبلدّية طينة إ
ى مدير إقليم الحرس الوط بصفاقس تحت عدد  8   .2017ماي  24بتاريخ  1182آخرها مراسلة رئيس الّنيابة الخصوصّية لبلدّية طينة إ
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ر  محكمة الاستئناف بصفاقس تحت أمام ة البلدّية تّم استئنافه من قبل الخصوم لفائد 2016نوفم
  .726279عدد 

ّن وجود بقايا استخالص لفائدة البلدّية بعنوان العّقار املّسوغ لفائدة وزارة الّداخلّية كما  تب
ا  1.581,390واملستغّل من قبل معتمدية طينة بقيمة  ى ت% 99,95د أي بنسبة  1.580,595د م عود إ

 . 2008سنة 

ر املنجّرة عن إنجاز الّصفقات العمومّية -8  خطايا الّتأخ

ّن وجود متخّلدات بقيمة  ر املنجّرة عن إنجاز الّصفقات .أ 56,039تب د بعنوان خطايا التأخ
ى  ي بقيمة 2009و 2007و 2006سنوات الالعمومّية تعود إ ى الّتوا د .أ 19,984د و.أ 9,456 بلغت ع

لم توّضح البلدّية والقباضة املالّية بطينة أسباب تراكمها وٕالاجراءات ال تّم اّتخاذها د .أ 29,599و
  .لتفادي سقوط حّق استخالصها بالّتقادم

III -  ى النفقات   الّرقابة ع

ى الّنفقات  ا ٔالاول والثاني تعّلقت الّرقابة ع ى إنجازها بتحليلهابعنوان   .وبالّرقابة ع

   النفقات تحليل -أ

ّى سنة .م 6,275بلغت نفقات البلدّية  ي مو  %18,43مسّجلة بذلك انخفاضا بنسبة  2016د 
ا ، 2015مقارنة بسنة  وبلغت . نفقات العنوان الثانيد .م 2,786ونفقات العنوان ٔالاّول د .م 3,489م

انّية    .د خالل نفس الّسنة.م 3,242املصاريف املنجزة خارج امل

انّية بنسبة  ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل ّ فيما لم تتجاوز  ،%41,39وفاقت الاعتمادات ال
الك  ي نسبة اس ى الّتوا ن ٔالاّول والثاني ع % 75,95وهو ما يمّثل % 59,85و% 91,59اعتمادات العنوان

انّية   .من جملة اعتمادات امل
 نفقات العنوان ٔالاّول  -1

ر نفقات  ر أهم نفقات العنوان ٔالاول حيث مثلت تعت  %42من املوارد الذاتية و %55,2التأج
ر املصالح العمومّية املحلّية  .من نفقاته %45من موارد العنوان ٔالاول و  %32,1كما مثلت نفقات تسي

ر املصالح بنسبة . من جملة نفقات العنوان ٔالاول  الك الكهرباء أهم نفقات تسي ر نفقات اس وتعت
ا 42,7%   . %13,1د وصيانة وسائل النقل بنسبة تعهّ  ونفقات %22,4نفقات اقتناء الوقود بنسبة  تل

ات العمومية  ونفقات التدخل  )د.أ 283,227(كما مّثلت نفقات استغالل وصيانة التجه
ي ) د.أ 199,226(العمومي  ى الّتوا   . من جملة نفقات العنوان ٔالاول  %5,7و %8,12ع

ّى سنة وشهدت ديون الت ي مو % 82,13ارتفاعا بنسبة  2016صّرف املتخلدة بذمة البلدية 
                                                            

ن جلسة لتاريخ  9 ر  01تّم تعي   .من نفس الّشهر 29وتّم تأجيلها لتاريخ  2017نوفم
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ّى سنة  ي مو ا ديونا تجاه الّشركة  %90,14تمثل و د .أ 5,366لتبلغ  2015مقارنة بالديون املسجلة  م
لفائدة  %4,14لفائدة الّشركة التونسّية للكهرباء والغاز و% 5,72الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه و

ي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتخّلد أي ديون لفائدة الخواص   . املستشفى الجام

من  %11,1من موارد العنوان ٔالاول و %8,4ويمثل حجم ديون التصرف والاستثمار للبلدية 
ى الّتداين مرتفعا ي املقابل لم تتجاوز نس. مواردها الذاتية وهو ما يجعل من مؤشر القدرة ع بة إاّل أّنه 

وهو  11%10,8ى الاستثمار املوارد املوجهة إ بلغ مؤّشر ، كما %19,2) املجهود الاستثماري ( 10الادخار الخام
ي كتلة ٔالاجور  ما يفسر ضعف الاستثمار البلدي نتيجة لضعف هامش التصرف الّراجع الرتفاع إجما

ي  ى التوا من نفقاته خالل  %48,9من مقابيض العنوان ٔالاول و %45,6وفوائد الدين وال تمثل ع
  . 2016سنة 

ات العمومية  كما سجلت الاعتمادات املخصصة لبعض مصاريف استغالل وصيانة التجه
ا مقارنة باالعتمادات د .أ 80,891بقيمة ولعدد من نفقات التدّخل العمومي فواضال  تراوحت نسب

ن  ائّية املرصودة ب ّ ى إحكام تقد .%100و % 24ال ى البلدية إ ا من هذه الاعتمادات عند وتد ير حاجيا
انية   .إعداد امل

  نفقات العنوان الّثاني -2

تتكّون نفقات العنوان الّثاني من الاستثمارات املباشرة للبلدية والنفقات املتعلقة بتسديد أصل 
د سنة .م 2,786وبلغت نفقات هذا العنوان . الدين ونفقات التنمية املسددة من الاعتمادات املحالة

ا بقيمة % 62,4وّجهت  2016 ن .م 1,738م ات مباشرة د استثمار .م 1,666د لالستثمار توّزعت ب
  .د نفقات تنمية مسّددة من الاعتمادات املحالة.أ 72,778للبلدّية و

ا  ى تمويل استثمارا ن من خالل تحليل موارد العنوان الثاني أّن البلدّية تتمتع بقدرة ع وتب
رمجة، دون اعتبار الاستثمارات املمولة من الاعتمادات املحالة، حيث بلغ حجم املوارد  املباشرة امل

ي ال ى الّتوا رمجة % 12,07و% 109,5ذاتية وحجم ديون الاستثمار ع من جملة الاستثمارات املباشرة امل
ى  ا ومشاريعها التنموية دون اللجوء إ ى تمويل استثمارا رضة ع ى قدرة البلدّية املف وهو ما يدّل ع

راض إاّل أّن  ر قد حالت دون ذلك الاق رمجة والّتسي   . ضعف ال

ّن أ ىكما تب رمجة ّن قدرة البلدّية ع ا املباشرة امل نسبّيا حيث لم  محدودة إنجاز استثمارا
الك الاعتمادات املرصودة لهذا الغرضتتجاوز نسبة  ّى سنة % 64,1 اس   .2016ي مو

رسيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة وبتنقيحها بالّزيادة  وافتقر تصّرف البلدّية فيما يتعّلق ب
نأو بالّنقص  ا قامت بتخصيص اعتماد بقيمة . للدّقة والواقعّية الالزمت ّ د ملشاريع .أ 33,265من ذلك أ

                                                            
  .مقابيض العنوان ٔالاول / الخام الادخار  10
ي  11   .مقابيض العنوان ٔالاول / الادخار الصا
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ى  رفيع فيه إ ّ ي ٔالاثناء بال ّى % 26,2د إاّل أن نسبة ٕالانجاز لم تتجاوز .أ 244,314ٕالانارة ثم قامت  ي مو
املسالك ثّم قامت د للّطرقات و .أ 474,330وخّصصت البلدّية كذلك اعتمادا بقيمة . 2016سنة 

ى  ي ٔالاثناء إ رفيع فيه  ّ ّى% 57,7د إاّل أن نسبة ٕالانجاز لم تتجاوز .م 1,511بال   .نةّس نفس ال ي مو

ي ما يتعّلق بنفقات التنمية املسّددة من الاعتمادات املحالة إنجاز نفقات بقيمة   72,778وتّم 
 354,442لتبلغ بقايا الاعتمادات % 17د أي بنسبة .أ 427,220بقيمة  د من جملة اعتمادات مرّسمة.أ
ّى سنة .أ ي مو ن بقيمة  2016د  ى قسط ا اعتمادات محالة من قبل الوزارة املكّلفة بالّرياضة ع م

ا سوى  2014و 2013د خالل سن .أ 296,080 لك م   %.0,8لم يس

ى إنجاز النفقات -ب  الّرقابة ع

ى أفضت الرقابة  ى جملة من  هاتصرف من جوانبالوبعض البلدية  نفقاتع ى الوقوف ع إ
  .املالحظات تعّلقت بنفقات العنوان ٔالاّول والعنوان الثاني

 نفقات العنوان ٔالاول  -1

املتعّلق  1986أكتوبر  13نّص عليه القرار الّصادر عن وزير الّتخطيط واملالّية بتاريخ يخالفا ملا 
رة أوامربضبط ٔالاجل املمنوح  ن للقيام بتأش ن املختّص ّن الّصرف الّصادرة لهم - للمحاسب ، من أّنه يتع

ي  ن صرف مستحّقات دائ الّدولة والجماعات املحّلية واملؤّسسات العمومّية  ن العمومّي ى املحاسب ع
ي تأدية بعض الّنفقات ُسّجلأجل عشرة أّيام كحّد أق من تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف،  ر  . تأخ

ن  ى غرار ٔالامر بالّصرف عدد حاالت  8ي يوما  28أّيام و 08تراوح ب  2016جوان  21بتاريخ  125ع
ر بلغ  2016جويلية  15الذي لم يؤّشر عليه القابض إاّل بتاريخ    .يوما 15أي بتأخ

ي  2004لسنة  564خالفا ألحكام ٔالامر عدد و  واملتعّلق بضبط طرق  2004مارس  09املؤّرخ 
انّية الّدولة والجماعات  ى وجوب صرف الاعتمادات املرّسمة بم خالص نفقات الّتصرف واّل تنّص ع
ر اّل  ى أساس الفوات الك املاء والكهرباء والغاز والوقود ؤالادوية ع املحلّية بعنوان الاتصاالت واس

ي أجل ال تتجا ر 45وز يصدرها املزّودون املعنّيون  ، لم تقم البلدّية 12يوما من تاريخ استالم الفوات
ن بخالص مستحّقات هؤال ر الحاصل ب  100يوما و  44ء املزّودين خالل ٔالاجل املذكور، وتراوح التأخ

  .فاتورة 14يوم لعدد 

ى الفاتورة مما يحول دون و  ى الرقم املنجم للسيارة املعنّية ع لم يتّم أحيانا التنصيص ع
ا بالفصل  رام قاعدة العمل املنجز املنصوص عل من مجلة املحاسبة  41الّتثبت من مدى اح

كما يحول ٕالاخالل املذكور دون التمّكن من متابعة حجم نفقات الصيانة الخاّصة بكّل . العمومية
ى حدةوس من  2016تضّخمت نفقات تعّهد وصيانة بعض وسائل الّنقل خالل سنة كما . يلة نقل ع

                                                            
ر 12 الك املاء والكهرباء والغاز لم يتم تسجيل بعض فوات ىاس ى احتساب ٓالاجال انطالقا من تاريخ  مستوى  ع مكتب الّضبط، لذلك تّم الاعتماد ع

  .آخر أجل لخالص الفاتورة
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د لكّل وسيلة .أ 6,5د خالل الّسنة املذكورة أي بمعّدل .أ 39وسائل قد بلغت  6ذلك أّن كلفة صيانة 
 .نقل

را من الدراجات الّنارّية تجاوز او  لعشرين لم يضّم أسطول الّنقل املتوّفر بالبلدّية عددا كب
ّرر البلدّية عملّية ٕالاسناد كما لم توّضح العالقة  ا، حيث لم ت ن  ن املنتفع يّتضح معيار توزيعها ب

ن إسناد الدّراجة ال ذا ٕالامتياز وب ن  ن طبيعة املهام املوكولة ألغلب العملة املنتفع   .ّنارّيةالسببّية ب

تبلغ ل 2016ابعات تضّخما خالل سنة شهدت مصاريف صيانة بعض ٓالاالت الّناسخة والطّ كما 
ي  كلفة صيانة آل نسخ وآلة ى الّتوا   .د.أ 1,2د و.أ 1,3د و.أ 4,5طابعة ع

من نفس املجّلة  136من مجّلة املحاسبة العمومّية والفصل  41نّص عليه الفصل يخالفا ملا و 
ى أوامر الّصرف  رته ع ى مسؤولّيته قبل وضع تأش ى املحاسب املختّص ضرورة التأّكد ع الذي أوجب ع

اد املو ٕالاشهاد بتسّلم  أحيانا الّصادرة له من ثبوت العمل املنجز ومن صّحة حسابات الّتصفية، لم يتّم 
ى غرار الفاتورة عدد  2016نفقات منجزة سنة  6ي ما ال يقّل عن  ر  08بتاريخ  1479ع  2016سبتم

املؤّرخ  70د امللحقة باألمر بالّصرف عدد .أ 15,777املتعّلقة باقتناء مالبس وقاية وسالمة مهنّية بقيمة 
  .2016أكتوبر  04ي 

 نفقات العنوان الّثاني -2

رمة عدد من ٕالاخالالتتعّلقت ببعض الّصفقات     .واستشارات ٔالاثمان امل

  املتعّلقة ببناء مستودع بلدي 2/2015الّصفقة عدد  -

ن  ي  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  10و 8خالفا ملقتضيات الفصل  2014مارس  13املؤّرخ 
املتعّلقة بأشغال بناء مستودع  02/2015واملتعّلق بتنظيم الّصفقات العمومّية افتقرت الصفقة عدد 

ا بتاريخ  د للّتحديد الّدقيق للحاجيات حيث  487.741,023بمبلغ  2015مارس  02بلدي املصادق عل
رفيعباالبلدّية  قامت ّ ي الغرض  ل ي كمّيات عدد من الفصول أثناء ٕالانجاز مّما ترّتب عنه إبرام ملحق 
ى  119.961,774بمبلغ  رتفع القيمة الجملّية للّصفقة إ   %.24,6د أي بنسبة  607.702,797د ل

املذكور أعاله شاب إصدار  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103وخالفا ملقتضيات الفصل 
ر  5وعدد  4ّراجعة لصاحب الّصفقة بعنوان كشفي الخالص عدد أمري صرف املبالغ ال ى  اتأخ بلغ ع

ي    .يوما 25أّيام و 4الّتوا

 املتعّلقة بأشغال تعبيد طرقات 01/2013الّصفقة عدد  -

املتعّلقة بأشغال تعبيد طرقات باملنطقة  01/2013الّصفقة عدد رغم قيام البلدّية بتبليغ 
ا بتاريخ   2013جوان  17بتاريخ د  712.726,903بمبلغ  2013جوان  17البلدّية بطينة املصادق عل

ا إاّل بتاريخ  ى صاح يوما  66أي بعد انقضاء  2013أوت  22فإّن ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال لم يسّلم إ
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ي  2002لسنة  3158من ٔالامر عدد  9ملقتضيات الفصل وذلك خالفا  ر  17املؤّرخ  املتعّلق  2002ديسم
ري  بتنظيم الّصفقات العمومّية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة حول ضرورة اّتخاذ املش

ي ٓالاج ا ضمان تلبية الحاجات املراد تسديدها  ر الّضرورّية ال من شأ   .الالعمومي للّتداب

رم صاحب الّصفقة ٔالاجل الّتعاقدي لإلنجاز البالغ  يوما حيث انطلقت ٔالاشغال  150ولم يح
ت بتاريخ  2013أوت  23بتاريخ  را بلغ  532أي بعد  2015فيفري  05وان  299يوما مسّجلة بذلك تأخ

ون إدارّية يوما حيث لم يتجاوز عدد أّيام إيقاف ٔالاشغال ألسباب خارجة عن نطاق املقاول تبعا ألذ
ي الغرض    .يوما 83صادرة 

ى صاحب الّصفقة بقيمة  ر ع د، فإّن البلدّية  35.634,817ورغم قيامها بتسليط خطايا تأخ
ر الالزمة لفسخ الّصفقة أو  ى اّتخاذ الّتداب ر أثناء ٕالانجاز إ راكم عدد أّيام التأخ ا ل لم تبادر عند معاين

ى حساب  ى إنجازها ع
من ٔالامر عدد  122صاحب الّصفقة وذلك وفقا ألحكام الفصل تكليف من يتوّ

  .املذكور أعاله 2002لسنة  3158

ائي  سّجل الاستالممن كّراس الّشروط ٕالادارّية الخاّصة  33الفصل  وخالفا ملقتضيات ّ ال
را بلغ    .يوما 98لألشغال تأخ

أعاله شاب إصدار املذكور  2002لسنة  3158من ٔالامر عدد  120وخالفا ملقتضيات الفصل 
ر  ن أوامر صرف املبالغ الّراجعة لصاحب الّصفقة بعنوان كشوفات الخالص الوقتّية تأخ  5تراوح ب

  .يوما 342أّيام و

  تعبيد طرقات باملنطقة البلدّيةاملتعلقة ب 01/2016الصفقة عدد  -

ا بتاريخ  01/2016الّصفقة عدد فيما يتعّلق ب بمبلغ  2016جويلية  20املصادق عل
لم يتّم تفعيل املنافسة بشكل كاف  د للقسط الّثاني 472.545,278د للقسط ٔالاّول و 376.886,100

شركات بسحب كّراسات  5حيث قامت  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  6خالفا ملقتضيات الفصل 
ا  تقديم الّشروط إاّل أّنه لم يتّم  ي خصوص كّل قسط تّم قبولها باعتبار استيفا سوى عرض واحد 

ى تقرير حول  ا املالّية مقارنة بتقديرات ٕالادارة واستنادا إ لجميع الّشروط وباعتبار مقبولّية قيم
 .مقبولّية ٔالاسعار تّم إعداده من قبل لجنة تقييم العروض

الخاّصة بالقسط ٔالاّول من الّصفقة الذي حّدد  من كّراس الّشروط ٕالادارّية 20وخالفا للفصل 
ر بلغ  170إنجاز ٔالاشغال  استغرق يوما،  120مّدة الّتنفيذ ب آجال  .يوما 50يوما، أي بتأخ

ي إنجاز ٔالاشغال إاّل بتاريخ ف القسط الّثاني من الّصفقةي خصوص أّما   22لم يتم البدء 
ر  تبليغ صاحب العرض الفائز بعقد الّصفقة مصادقا يوما من تاريخ  83أي بعد انقضاء  2016نوفم

 .2016أوت  31عليه من قبل رئيس الّنيابة الخصوصّية املوافق ليوم 
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انّية عند ٕالاعالن عن طلب العروض والبالغة  ولم تسمح الاعتمادات املتوّفرة بامل
ي لألشغال بقيمة  849.555,985 رمجة إنجاز الحجم ٔالاص ما جاء بملّف د، وفق  892.124,250د ب

ي ال 849.431,378ليبلغ % 4,8فيه بنسبة  تّخفضالبلدّية  جعلتقديرات ٕالادارة، مّما  قيمة د و
ن الفائزين وإثر تحصيل البلدّية ملوارد إضافّية من جهة، وعقب تدّخل الّديوان الوط . الجملّية للعرض

ى مسا ي ع ّ ن بشبكة الّصرف الص ر لربط عدد من املتساكن فة أطول من مسافة ٔالاشغال للّتطه
رمجة بالقسط الّثاني من جهة أخرى  ي حالة سّيئة وتواتر تشّكيات (امل ترّتب عنه بقاء جزء من الّطريق 

رتفع بذلك  68.913,707قامت البلدّية بإبرام ملحق لعقد صفقة القسط الّثاني بقيمة  )مستعمليه د ل
ى  ي% 14,58فاع بنسبة د أي بارت 541.458,985قيمة القسط املذكور إ  .مقارنة بمبلغها ٔالاص

ر كامل الاعتمادات الاّلزمة إلنجاز مشاريعها قبل  ى توف ى الحرص ع ى البلدّية مستقبال إ وُتد
ن من أجل ضمان  ن العمومّي ي خصوصها مع بقّية املتدّخل ى إحكام الّتنسيق  ى املنافسة، وإ ٕالاعالن ع

ا وانعكاسها إ ى جودة الحياة باملنطقة البلدّيةالجدوى املرتقبة م   .يجابا ع

املذكور أعاله، لم يتوّفر بملّف  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  76وخالفا ألحكام الفصل 
ي  ي املستوجب  ائي التكمي ّ الّصفقة ما يفيد تقديم صاحب العرض الفائز بالقسط الّثاني الّضمان ال

رم والبالغ   ).من مبلغ امللحق% 3(د  2.067,411شأن امللحق امل

املذكور أعاله شاب إصدار  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  103وخالفا ملقتضيات الفصل 
 2الّصفقة بعنوان كشوفات الخالص أعداد  من أوامر صرف املبالغ الّراجعة لصاحب القسط الّثاني

ر  4و 3و ي تأخ ى الّتوا  .أّيام 112أّيام و 110يوما و 34بلغ ع

ر طرقات 01/2015الصفقة عدد  - بقيمة باملنطقة البلدية  املتعلقة بأشغال تعص
  د 594.342,400

لسنة  1039من ٔالامر عدد  6خالفا ملقتضيات الفصل لم يتّم تفعيل املنافسة بشكل كاف 
ي و شركات بسحب كّراسات الّشروط  3حيث قامت  2014 ا فقط عروضا  ن م لم تقّدم سوى شركت
ن  .الغرض ن العرض ن العرض الفائز وعرض مماثل تّم % 27,43وبلغت نسبة الفارق الّسل ب وب

ن  .% 15,88الاستئناس به إلعداد الّتقرير حول مقبولّية ٔالاسعار  ويرجع سبب الفوارق املسّجلة ب
ر أه ي الّثمن الفردي لفصل الخرسانة ٕالاسفلتّية الذي يعت ى الفارق  ّم العروض املذكورة أساسا إ

ن الثمن الفردي  فصول الّصفقة من حيث الحجم والقيمة املالّية حيث بلغت نسبة الفارق الّسل ب
ن  ي  املنافسعرض الاملقّدم من قبل صاحب الّصفقة وب ى الّتوا %. 18,68و% 31,48والعرض املماثل ع

ي تحليل مقبولّية ٔالاسعار ر  ى البلدّية التعّمق أك   .وكان ع

يوما من تاريخ  50أي بعد انقضاء  2015جوان  02ي إنجاز ٔالاشغال إاّل بتاريخ ولم يتم البدء 
 .تبليغ صاحب العرض الفائز بعقد الّصفقة
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املذكور أعاله لم تقم البلدّية  2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  104وخالفا ملقتضيات الفصل 
ائي للّصفقة إاّل بتاريخ  ّ يوما من تاريخ  154ي بعد انقضاء أ 2017جانفي  16بإعداد ملّف الختم ال

ائي لألشغال  ّ ر بلغ  2016أوت  15الذي تّم بتاريخ القبول ال   .يوما 64أي بتأخ

ي املعز 44/2015استشارة ٔالاثمان عدد  - يئة وتوسيع دار الّشباب ب  املتعّلقة بأشغال 

يئة وتوسي 44/2015استشارة ٔالاثمان عدد عقد  تبليغرغم  ع دار الّشباب املتعّلقة بأشغال 
ا بتاريخ  ي املعز مصادق عل ر  27ب ا بتاريخ  د.أ 92بقيمة  2015نوفم ى صاح ر  27إ فإّن  2015نوفم

ر  28ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال لم يصدر إاّل بتاريخ   . 2016ديسم

رم صاحب العرض الفائز ٔالاجل الّتعاقدي لالستشارة البالغ  يوما حيث استغرق  150ولم يح
را بلغ  13يوما 249إنجاز ٔالاشغال  يوما لم تتخّللها أي إيقافات لألشغال بمقت  99مسّجال بذلك تأخ

ي الغرض ى املقاولة بتاريخ  .أذون إدارّية صادرة  ، أي بعد 2016أفريل  14ورغم قيام البلدّية بالتنبيه ع
ي  104انقضاء  ا أّيام من بدء ٔالاشغال، وعدم استجابته لها بالّتسريع  ّ تتوّل فسخ لم إتمام ٔالاشغال فإ

ى حساب صاحب الاستشارة وفقا ملقتضيات الفصل  ى إنجاز ٔالاشغال املتبقّية ع العقد وتكليف من يتوّ
 .ٕالادارّية الخاّصة من كّراس الّشروط 31

اء ٔالاشغال بتاريخ  ر  03ورغم ان فيفري  21فإّن استالمها وقتّيا لم يتّم إاّل بتاريخ  2016سبتم
  . يوما 171أي بعد انقضاء  2017

املتعّلقة بأشغال توسعة شبكة التنوير العمومي باملنطقة  45/2015استشارة ٔالاثمان عدد  -
  البلدّية

ي آجال إبرام وتبليغ  لم ، املتعّلقة 45/2015استشارة ٔالاثمان عدد تتحّكم البلدّية بشكل كاف 
رمةّية بأشغال توسعة شبكة التنوير العمومي باملنطقة البلد ر  10بتاريخ  امل بقيمة  2015نوفم

ى شركة كهرباء د،  73.704,738 رحة إسناد الاستشارة إ حيث أتّمت لجنة تقييم العروض مهامها مق
أكتوبر  12لم يتّم إعالم الّشركة املذكورة بفوزها إاّل بتاريخ  هإاّل أنّ  2015جويلية  08الجنوب بتاريخ 

ا من نسخة من ملّف الاستشارة إلمضائه إاّل بتاريخ . يوما 96، أي بعد انقضاء 2015 كما لم يتّم تمكي
 .2015أكتوبر  21

ا بتاريخ  ى صاح ر  17ورغم تبليغ الاستشارة إ راح  132أي  2015نوفم يوما بعد تاريخ اق
 02/2016تحت عدد  2016فيفري  01فإّن ٕالاذن ٕالاداري ببدء ٔالاشغال لم يصدر إاّل بتاريخ  ٕالاسناد،
 . يوما من تاريخ التبليغ 76أي بعد 

ائي شهد من كّراس الّشروط ٕالادارّية الخاّصة  29وخالفا ملقتضيات الفصل  الاستالم ال

                                                            
ر  29انطلقت ٔالاشغال بتاريخ  13 ت بتاريخ  2015ديسم ر  03وان   2016سبتم
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را بلغ   .يوما 80لألشغال تأخ

  

IV - خالصة الرقابة  

ى ي حدود ما ُسّلطت عليه من  التحاليل املالّية ونتائج استنادا إ أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و
يمكن  وباستثناء بقايا الاستخالصات، 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

ا أن تمّس  ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا
  .بمصداقية البيانات املضمنة به

 


