
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطاو�نالرقابة املالية ع�� بلدية  حول  تقر�ر

 2017لتصرف سنة 

 التنمية ا�حضر�ة وا�حوكمة املحلية �� إطار برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

و�بلغ عدد س�ا��ا حسب  1920أوت سنة  6أحدثت بلدية تطاو�ن بمقت�ىى ألامر الع�� املؤرخ �� 

ت تقديم حسا��ا املا�� والوثائق . �سمة 66.924رابة ق 2014لسنة  التعداد العام للس�ان والسك�ى
ّ
وتول

 .2018 جو�لية31املحاسبات بتار�خ  حكمةاملدعمة لھ مل

و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة 

والتحقق  2017للبلدية لسنة وا�حوكمة املحلية بالنظر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� الوضعية املالية 

  .من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة املحكمة 

يدانية املنجزة الرقابية امل للبلدية وألاعمالفضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ 

قت أساسا بالتصّرف �� . لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا
ّ
وأفضت إ�� مالحظات �عل

 .املوارد و�� النفقات

 2018د�سم��  18بمقت�ىى بر�د إلك��و�ي بتار�خ وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية 

 19بتار�خ  RR235586241TNتحت عدد بالبلوغ  مإلاعال �مقت�ىى مراسلة مضمونة الوصول مع و 

 28ولم تجب البلدية ع�� هذا التقر�ر إ�� تار�خ  .2018د�سم��  24تم استالمها بتار�خ  2018 د�سم��

 .2018د�سم�� 

 

I- املا�� وامل��انية ضبط ا�حساب 

 أسفر التدقيق �� إجراءات ضبط ا�حسابات عن مالحظات تتعلق أساسا بمدى اح��ام إجراءات

 .إعداد وغلق ا�حساب املا�� وامل��انية

 إجراءات ضبط ا�حساب املا�� -أ 

د ومبلغ .أ 9.474,218ملقابيض امل��انية قدره ع�� مبلغ جم��  املحاسبتّم توقيف حسابات 

طبقا للفصل الثا�ي من  2017د�سم��  31بتار�خ  د وذلك.أ 6.000,567جم�� ملصار�ف امل��انية قدره 

املتعلق بالقانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35القانون عدد 

ة املحاسبة العمومية 281تمامھ بالنصوص الالحقة والفصل إاملحلية كما تم تنقيحھ و 
ّ
و�� . من مجل

دا منھ بمطابقتھ بتأش�� ا�حساب إشها رئيس النيابة ا�خصوصية لبلدية تطاو�ننفس التار�خ قام 

تھ
ّ
� رئيس النيابة  281للفصل  طبقاو . ل�جال

ّ
ة املحاسبة العمومية �� فقرتھ الثانية تو�

ّ
من مجل

عرض ا�حساب املا�� ع�� مداوالت  �عدوذلك  2018 ماي 3تار�خ با�خصوصية للبلدية توقيف حساباتھ 

 33وطبقا للفصل�ن . 2018ماي  3املنعقدة ��  2017املجلس البلدي �� دورتھ العادية الثانية لسنة 

ة املحاسبة  282من القانون ألاسا�ىي مل��انية ا�جماعات املحلية وللفصل  34و
ّ
العمومية قامت من مجل

 .2018 ماي 21بإقراره بتار�خ  والية تطاو�ن

ا�حساب املا�� وقرار غلق امل��انية عن رئيس النيابة ا�خصوصية تبعا للمداولة  ختمقرار  وصدر 

 .2018ماي  3املذ�ورة بتار�خ 
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ق بتنظيم  1968مارس  8املؤّرخ ��  1968لسنة  8من القانون عدد  24فصل لل وطبقا
ّ
املتعل

حقة و  بالّنصوصاملحاسبات كما تّم إتمامھ وتنقيحھ  دائرة
ّ
لسنة  218من ألامر عدد  11لفصل لالال

ق �س��  1971ماي  29املؤّرخ ��  1971
ّ
املحاسبات تّم إيداع ا�حساب املا�� لدى كتابة  دائرةاملتعل

 .2018جو�لية 31املحاسبات بتار�خ  كمةمح

املتعلق بإصدار  1973 د�سم�� 31 املؤرخ �� 1973 لسنة 81 عددمن القانون  5 وخالفا للفصل

نّص ع�� أنھ تطّبق تدر�جيا أح�ام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات يمجلة املحاسبة العمومية الذي 

�� السنة من طرف املحاسب�ن، لوحظ عدم مفصلة �� إلايرادات ال�ي لم يقع استخالصها �� مو

بخصوص املعلوم ع�� العقارات  "قائمات مفّصلة �� بقايا الاستخالص" 1وثيقة إلاثبات عدد  شمولية

املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية والاكتفاء بمبلغ�ن إجمالي�ن لم يرد تفصيلهما وغابت ع��ما 

 وألاعمال القاطعة للتقادم عدد الفصول وتار�خ استحقاقهاء و معّرف املطالب باألدامعطيات أساسية ك

 .�شأ��ا

من قبل محكمة ��يئتھ للّنظر فيھ شروط  تطاو�ن لبلديةبذلك ا�حساب املا��  واستو��

ق �س��  1971ماي  29املؤّرخ ��  1971لسنة  218من ألامر عدد  11طبقا للفصل املحاسبات 
ّ
املتعل

بخصوص املعلوم قائمات املفصلة �� إلايرادات ال�ي لم يقع استخالصها لعدى إرفاق ا دائرة املحاسبات

 ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية 
ّ
 .2017� سنة �� مو�

 إجراءات ضبط امل��انية -ب 

الذي ينّص �� فقرتھ ألاو�� ع�� أن  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13للفصل  طبقا

بة ا�خصوصية عرض مشروع امل��انية لالق��اع من قبل مجلس ا�جماعة املحلية وجو�ا يتو�� رئيس النيا

من قبل  2016خالل الدورة الثالثة من �ّل سنة، تم الاق��اع ع�� مشروع م��انية بلدية تطاو�ن لسنة 

 2016أعضاء النيابة ا�خصوصية للبلدية الذين صادقوا عليھ خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 

 .2016 جو�لية28نعقدة بتار�خ امل

الذي ينّص �� فقرتھ الرا�عة ع��  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13وطبقا للفصل 

أكتو�ر من �ل سنة، تمت إحالة مشروع م��انية بلدية  31أن يحال هذا املشروع �� أجل ال يتجاوز 

 .2016أكتو�ر  28ع�� مصادقة سلطة إلاشراف بتار�خ  2017لسنة تطاو�ن 

املذ�ور أعاله، تمت املصادقة ع�� م��انية  1975لسنة  35من القانون عدد  16وطبقا للفصل 

وإلامضاء ع�� كراس  2016د�سم��  30بتار�خ ) وا�� تطاو�ن(بلدية تطاو�ن من قبل سلطة إلاشراف 

 .2017جانفي  4امل��انية �� صيغتھ الّ��ائية بتار�خ 

الذي ينّص ع�� مناقشة مشروع امل��انية  1975لسنة  35من القانون عدد  18وخالفا للفصل 

خالل م��انية البلدية مع سلطة إلاشراف  مشروع مع سلطة إلاشراف خالل شهر نوفم��، تمت مناقشة

 .2016د�سم��  شهر 
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املتعلق بالقانون  1975ماي  14املؤرخ ��  1975لسنة  35من القانون عدد  34وطبقا للفصل 

اعات املحلية كما تم تنقيحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة، تم غلق امل��انية ألاسا�ىي مل��انية ا�جم

 21سلطة إلاشراف �� قبل واملصادق عليھ من  2018ماي  3بمقت�ىى القرار املؤرخ ��  2017لتصّرف 

 .2018 ماي

 

II-  �� واردـــــمــالالتصّرف 

البلدية تصرف بة ع�� ّرقالا تأسفر د وقد .أ 9.474,218مجموع موارد البلدية  2017بلغ سنة 

 .عن مالحظات تتعلق بتحليل املوارد و�الرقابة ع�� تحصيلها ها�� موارد

 تحليل املوارد - أ

 موارد العنوان ألاول  -1

د سنة .أ 4.353,073مقابل  2017سنة د .أ 4.916,501بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية 

مقابل  2017سنة  %100وارد التصرف كما بلغت �سبة �عبئة م. %13 ناهزت �سبتھأي بتطور  2016

ونتج هذا ال��اجع عن إنخفاض �سب �عبئة جميع املداخيل ا�جبائّية إلاعتيادّية ما . 2016 سنة 106%

وتوّزعت موارد العنوان ألاّول ب�ن املداخيل  .2016عدى املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة مقارنة �سنة 

 م�جلة بذلك 2017سنة  %47و %53ائية الاعتيادية �� حدود ا�جبائية الاعتيادية واملداخيل غ�� ا�جب

 .2016سنة � مقارنة ااستقرار 

نت موارد العنوان ألاّول ال�ي بلغت 
ّ
من �غطية نفقات العنوان ألاول البالغة د .أ 4.916,501ومك

 .2016د سنة .أ 531,744مقابل د .أ 733,355 مبلغھفائض ب د.أ 4.183,147

 عتياديةاملداخيل ا�جبائية الا  -1-1

فة ع�� العقارات وألا�شطة ومن 
ّ
ت املداخيل ا�جبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
تأت

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ ومن معاليم املوجبات إلادار�ة 

د .أ 2.291مقابل  د.أ 2.505 ما قدره 2017و�لغت هذه املداخيل سنة . واملعاليم مقابل إسداء خدمات

 .%9,34 بنسبةأي بتطور  2016سنة 

لت املعاليم املوظفة ع�� العقارات وألا�شطة أهّم عناصر املداخيل  2016وع�� غرار سنة 
ّ
مث

 .م��ا %56,13حيث استأثرت بما �سبتھ  2017ا�جبائية الاعتيادية سنة 

بما  ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية تباعاع�� العقارات املبنية و  اليماملع 2017سنة  خالل وتطّورت

 .2016سنة  %20,9و %21,7 مقابل%30,9و %14,2 �سبتھ

ل املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية
ّ
أهّم  2017سنة  ومث

مقابل  %45,61 أي بنسبة .د.أ 664,306مورد من جملة املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة بما قدره 

 .2016سنة  %49,7 ة�سب
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املبالغ املتأتية من صندوق التعاون ب�ن ا�جماعات املحلية �عنوان حذف ا�حّد  وساهمت

د .أ 453,770بمبلغ  %17,49بنسبة �� املداخيل ا�جبائية الاعتيادية ألاق�ىى للمعلوم ع�� املؤسسات 

 .2016سنة  %12مقابل 

فيفري  05بتار�خ  02ية والصناعة عدد وخالفا للمنشور املش��ك ب�ن وزراء الداخلية واملال

حول تأط�� أهم ا�جوانب التطبيقية لتسي�� صندوق التعاون ب�ن ا�جماعات املحلية و�سو�ة  2014

مستحقات الشركة التو�سية للكهر�اء والغاز، لم تتوّصل البلدية بأقساط موارد هذا الصندوق 

  2016املتعلقة بالثالثيات الثانية والثالثة والرا�عة لسنة 
ّ
أي بتأخ��  2017نوفم��  20� إ�� غاية مو�

 . إ�� �سعة أشهرشهرا  16تراوح من 

 واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ بما قـدره

من املداخيل ا�جبائية  %17,84أي بما �سبتھ  2016د سنة .أ 450,972مقابل 2017سنة  د.أ 462,992

 . 2016سنة  %19,7دية مقابل الاعتيا

 2017سنة  مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھو�لغت 

مداخيل ألاسواق اليومية وألاسبوعية ه مثل عناصر  ارتفعت �عض 2016مقارنة �سنة و . د.أ 462,992

معلوم إشغال قد انخفض �عضها مثل أّما با�� املعاليم ف. د.أ 170د إ�� .أ 151ال�ي مّرت من والظرفية 

واستقّر البعض د .أ 133,786د إ�� .أ 150,731الذي مّر من الطر�ق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء 

 .2017-2015د خالل الف��ة .أ 56الذي ناهز معّدلھ آلاخر مثل املعلوم ع�� الداللة 

عمومية فيھ بقايا استخالص و�ّجلت مداخيل امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق ال

� د�سم��
ّ
 د .أ 191,784 د مقابل.أ 247,889إ��  2017 ارتفعت إ�� مو�

ّ
وترجع . 2016� د�سم�� إ�� مو�

. إ�� لزمات ألاسواق اليومية وألاسبوعية والظرفية واملعاليم املتعلقة ��ا %71,92هذه البقايا بنسبة 

 .2016-1997فصال عن سنوات  396تخّص  ال�يإلاشهار  يملاإ�� مع %27,63كما ترجع �سبة 

إسداء خدمات ارتفاعا خالل  مقابل كما شهدت مداخيل املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم

تطّور نتيجة  2017سنة  د.أ 585,479إ��  2015سنة  د.أ 505,867حيث مّرت من  2017-2015الف��ة 

ذين تطّورا تباعا من معلومي التعر�ف باإلمضاء و�سليم بطاقات ا�حالة املدنية ب
ّ
 46,864األساس الل

وساهمت هذه املداخيل �� . 2017د سنة .أ 130,213د و.أ 86,471إ��  2015د سنة .أ 27,464د و.أ

 .%11,91بنسبة  2017موارد العنوان ألاول لسنة 

ب�ن د .أ 583,493د إ�� .أ 621,692من واملالحظ أّن تراجع املداخيل لهذا الّصنف من املوارد 

مرّده عدم امتالك البلدية ملستودع يرجع إ�� تد�ي معاليم إلايواء بمستودع ا�حجز  2017و 2016�ي سن

 .من جهة أخرى  معاليم رخص البناء تراجعإ�� و ل�حجز من جهة 
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 املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية -1-2

 2.061,580 مقابل 2017سنة د .أ 2.321,663بلغت املداخيل غ�� ا�جبائية الاعتيادية ما قيمتھ 

ب�ن مداخيل امللك البلدي الاعتيادية هذه املداخيل وتوّزعت  .%12,62أي بنسبة تطور  2016سنة د .أ

ية أساسا من املناب من املال املش��ك ل�جماعات املحلية
ّ
 .واملداخيل املالية الاعتيادية املتأت

سنة د .أ 247,145 مقابل 2017سنة د .أ 244,212و�لغت مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية 

 2017سنة د .أ 242,284و�� تتأ�ى أساسا من كراء العقارات املعدة لنشاط تجاري �� حدود  .2016

لة بذلك 
ّ
وارتفعت املبالغ الواجب  .2016سنة  ع�� غرار من جملة مداخيل ألامالك  %99ممث

تّم استخالصها  2017سنة د .أ 674,924�عنوان مداخيل ألامالك إ�� ما جملتھ  2017سنة  استخالصها

 %).39,6( 2016ع�� غرار سنة  %36,18بنسبة 

و�ذلك  2016د سنة .أ 1.797مقابل  د.أ 1.759من املال املش��ك ما قيمتھ البلدية و�لغ مناب 

ن و  2016د سنة .أ 1.522,024د مقابل .أ 2.872,340لبلدية تطاو�ن  1بلغت املوارد الذاتية
ّ
هو ما مك

قر�بة و�� �سبة  2016سنة  %35مقابل  %58,42 بنسبة 2وارداملاستقاللية مؤشر البلدية من تحقيق 

وكذلك من �سبة  )%70(املؤشر املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة ا�جماعات املحلية  من

 .)%65,28( 2016املحققة سنة  املعّدل الوط�ي

 موارد العنوان الثا�ي -2

ول�ن . 2016د سنة .أ 4.604,818مقابل د .أ 4.557,718موارد العنوان الثا�ي  2017سنة بلغت 

واملخّصصة تراجعت املوارد �� ظاهرها فإّن ذلك ال يحجب س�� البلدية إ�� تنمية مواردها الذاتية 

د إ�� .أ 257,986من  الاق��اضموارد  توتراجعد .أ 4.032,080د إ�� .أ 3.911,498ال�ي مّرت من للتنمية 

 .د.أ 450,453د إ�� مبلغ .أ 435,333من  رد املتأتية من الاعتمادات املحالةاملوافيما ارتفعت  د.أ 75,184

واملبالغ املتأتية من الفوائض غ�� د .أ 1.776,029بمبلغ واستأثر املناب من مدخر املال املش��ك 

من موارد  %23,75و %38,97ع�� التوا�� بما �سبتھ د .أ 1.082,452بمبلغ املستعملة من العنوان ألاول 

 .2016سنة  %27,5و %15 ع�� التوا�� مقابل 2017سنة  عنوان الثا�يال

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد - ب

 بقايا إلاستخالص -1

� سنة  د.أ 3.827إلاستخالصبلغت بقايا 
ّ
د م��ا إ�� املعلوم ع�� .أ 2.384يرجع مبلغ  2017�� مو�

لت بقايا استخالص امل %62,31العقارات املبنية أي ما �سبتھ 
ّ
علوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية فيما مث

و�لغت بقايا إلاستخالص �عنوان كراء عقارات معدة لنشاط تجاري . %18,88د بنسبة .أ 723مبلغ 

واملالحظ �� هذا . 2017-1998للف��ة  فصال  213موزعة ب�ن  %11,16د أي ما �سبتھ .أ 427,263

                                                 
 ).جملة املنح ومساهمات التسي��+ املناب من املال املش��ك ( –�ساوي جملة موارد العنوان ألاول  1
 .العنوان ألاول مداخيل / �ساوي املداخيل الذاتية 2
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من مجموع  فصال  332وتلك ا�ج��ية فصال  3.607الرضائية لم �شمل سوى  الصدد أّن إجراءات التتّبع

 .%18,22نسبة ال تتجاوز لهذه املعاليم أي ب ألف فصال  21 تجاوز 

 واملراقبة جداول التحصيل -2

د .أ 569,790ملعلوم ع�� العقارات املبنية ما قدره اتحصيل بجدول  ت قيمة املبالغ املثقلةبلغ

��  2016سنة فصال  13.689قابل مفصال  16.118و�لغ عدد فصولھ  2016د سنة .أ 407,743مقابل 

داءات والاستخالص مص�حة ألا واملصادق عل��ا من قبل املخزنة عقارات املبنية الح�ن بلغ عدد 

 يحتوي ال أي أن ا�جدول  عقارا مبنيا17.425
ّ
 .3هذه العقاراتمن  %92 ع��إال

 130,493قدره ما ملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية بجدول تحصيل ا و�لغت قيمة املبالغ املثقلة

 .2016سنة فصال  5.000مقابل فصال  5.292و�لغ عدد فصولھ  2016د سنة .أ 123,748مقابل د .أ

 2015سبتم��  24ورغم صدور قرار �� �سمية ألان�ج البلدية مؤرخ ��  2016وع�� غرار سنة 

ة العناو�ن املدرجة بج 2016/2017القيام باإلحصاء العشري  وان��اء
ّ
دول التحصيل تواصل عدم دق

ضوء التسميات ا�جديدة  ��حيث لم يتم تحي�ن ا�جدول  2017للمعلوم ع�� العقارات املبنية لسنة 

 ".الصّد "و�� " وادي القمح" ومنطقة" الرقبة"ع�� غرار العقارات ال�ائنة بمنطقة 

قد أّما فيما يتعلق باملعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية ف

 2016امل�ّجل سنة تأخ�� متداركة ال 2017 جانفي 3بتار�خ  2017أعّدت البلدية جدول املراقبة لسنة 

 .أشهر 8الذي ناهز 

فصال �� ح�ن أن عدد املتحّصل�ن ع�� معّرف جبائي باملنطقة  1.307وتضّمن ا�جدول املذ�ور 

ما يفيد أن جدول املراقبة ع�� حسب مكتب مراقبة ألاداءات وهو فصال  3.650بلغ  2016سنة  البلدية

ا�حّد ألاد�ى للمعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة التجار�ة أو الصناعية أو املهنية ال يتضمن سوى 

 .باملنطقة البلديةحاصل�ن ع�� معّرفات جبائية من ا� 36%

 استخالص املوارد -3

ما وألا�شطة رات �عنوان املعاليم املوظفة ع�� العقا 2017سنة الّ��ائية ل تثقيالتالبلغت 

د واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� .أ 464د تتوّزع ب�ن املعلوم ع�� العقارات املبنية بما قيمتھ .أ 1.818جملتھ 

ق ببا�� املعاليم.أ 1.170إضافة إ�� مبلغ  د.أ 184املبنية بمبلغ 
ّ
املعلوم ع�� املؤسسات ذات أهّمها  د يتعل

 أّن املبالغ املستخلصة بخصوص املعلوم  .د.أ 664لغ املهنية بمب وأالتجار�ة  وأصبغة الصناعية 
ّ
إال

أّما بالنسبة . %22,63�� حدود  2017د بنسبة إستخالص خالل الّسنة املالية .أ 105ألاّول لم تتجاوز 

د أي بنسبة �عبئة خالل الّسنة لم .أ 67للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية فقد تّم استخالص مبلغ 

 . % 37تتجاوز 

                                                 
 .ن باألداء ف��ا بالتصر�ح لدى مصا�ح البلديةو مناطق ال�ي قام املطالب 10باعتبار املناطق ال�ي أضيفت للبلدية وعددها  3
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�عنوان املعاليم املوظفة ع��  2017ار بقايا الاستخالص بلغت التثقيالت الّ��ائية لسنة و�اعتب

د .أ 2.571د تتوّزع ب�ن املعلوم ع�� العقارات املبنية بما قيمتھ .أ 4.579العقارات وألا�شطة ما جملتھ 

 .أ 1.186د إضافة إ�� مبلغ .أ 822واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية بمبلغ 
ّ
 أّن . ق ببا�� املعاليمد يتعل

ّ
إال

أّما . %7,27د بنسبة إستخالص �� حدود .أ 187,087بلغت املبالغ املستخلصة بخصوص املعلوم ألاّول 

 عاّمةد أي بنسبة �عبئة .أ 99,151بالنسبة للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية فقد تّم استخالص مبلغ 

 .%12,04لم تتجاوز 

عقارا معدا لنشاط تجاري بلغت إ��  213معاليم كراء مثقلة عن  �عنوانولوحظ تراكم ديون 

 �
ّ
أي أن ديون الكراءات قد �عّمقت  2016د سنة .أ 371,094مقابل  د.أ 427,263ما قدره  2017مو�

 .2017و 2016ب�ن سن�ي  %15,09و�نسبة  2016و 2015ب�ن سن�ي  %54بما �سبتھ 

�� القيام تجار�ة  تبالبلدية عقود كراء محال الذين تر�طهم ن�ن يوقد تبّ�ن تمي�� ب�ن املد

واملدين  2016أوت  16بتار�خ " م.ف"القيام �عقلة ع�� ممتل�ات ضّدهم حيث تّم بإجراءات التتّبع 

" م.ب.ض"للمدين بالدفع  إنذار�� ح�ن تّم توجيھ  2014/2017ترجع للف��ة د  2.758للبلدية بمبلغ 

للمدين بالدفع  إنذاروكذلك توجيھ  2014/2017ترجع للف��ة د ملتخلدات  10.583املطالب بدفع مبلغ 

" م.ب.ع"وتوجيھ إعالم للمدين  ،د ملتخلدات ترجع لنفس الف��ة 15.500املطالب بدفع مبلغ " ت.ف"

وع�� البلدية والقباضة املالية اعتماد املساواة . 2014/2017يرجع للف��ة د  3.608املطالبة بدفع مبلغ 

أعمال التتّبع الستخالص �امل ديو��ا تجاه املتلّددين الذين �ستغلون ممتل�ات والشفافية للقيام ب

 .ع�� وجھ التسويغ البلدية

ت معّدة للسك�ى تّم �سويغ اثن�ن م��ا خالل الف��ة السابقة لسنة  04كما تملك البلدية 
ّ
محال

تواصلت الديون  2016و 2015وع�� غرار ما تمت مالحظتھ �� تقر�ر الرقابة املالية لسن�ي  .2013

�ن املذ�ور�ن وارتفعت ع�� التوا�� إ�� 
ّ
 .د 1.550د و 1.898مبلغ املتعلقة باملحل

 

III-  �� ـالالتصّرف 
ّ
 اتــقـفـن

أسفر التدقيق �� التصرف د و .أ 6.000,567قدره  جم��مبلغ  2017أنفقت البلدية خالل سنة 

و�� �� أغل��ا مالحظات متواصلة  و�إنجازها�� النفقات عن مالحظات تتعلق بتحليل تطّور النفقات 

�ي شمل��ا الّرقابة املالّية ملحكمة املحاسبات 2016و 2015مقارنة بتصّرف سن�ي 
ّ
 .ال

 تحليل ال -أ 
ّ
 فقاتن

 عنوان ألاّول نفقات ال -1

استأثرت و . د.أ 4.183,146ما جملتھ  2017بلغت نفقات العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

وهو ما  %53,50ع�� معظم نفقات العنوان ألاّول بنسبة د .أ 2.237,849بمبلغ العمومي  التأج�� نفقات 

 .د.أ 1.446,865�مبلغ و  %46,50بنسبة  مرونة �� �سي�� املصا�حهامش عطي للبلدية �
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قت البلدية ��
ّ
 إنجاز ما برمجتھ من نفقات حيث تراوحت أّما بخصوص �سب التنفيذ فقد توف

 .%87,15و�لغت ملجموع نفقات التصّرف �سبة  %100و %86ب�ن  �ّل ألاقسام�سب إلانجاز �� 

 نفقات العنوان الثا�ي -2

ط إستثماري بلدي متعّدد السنوات تّم ضبط برنامج سنوي تّم 
ّ
خالل  إقراره�� غياب مخط

رة بمبلغ ـــــــــا�عكس ع�� دقة برمجة املشاريع حيث تّم برمجة استثمارات مباش 2017السنة املالية 

فيما تّمت برمجة مشاريع . %282د أي بز�ادة ناهزت .أ 3.874يعها خالل التصّرف إ�� د تّم ترف.أ 1.013

د �عد عدم برمجة أّي اعتماد صلب .أ 450بمبلغ  2017مسّددة ع�� الاعتمادات املحالة خالل سنة 

 .امل��انية ألاصلية

ا�ي املنجزة خالل سنة 
ّ
بنسبة إنجاز  .د.أ 1.817,421ما جملتھ  2017و�لغت نفقات العنوان الث

ع�� معظم نفقات د .أ 1.156,496بمبلغ واستأثرت نفقات الاستثمارات املباشرة . %40ال تتجاوز 

ا�يالعنوان 
ّ
النفقات املسددة من و �سديد أصل الدين  استأثرت نفقات�� ح�ن  %63,63بنسبة  الث

 .د تباعا.أ 331,847د و.أ 329,078ل�ّل م��ا بمبلغ  %18 تجاوزت نسبةب الاعتمادات املحالة

فقد تبّ�ن ضعف تنفيذ املشاريع املحمولة ع�� الاستثمارات  أّما بخصوص �سب إلانجاز 

نتيجة التأخ�� �� تنفيذ أشغال �عض الّصفقات العمومية امل��مة  %30املباشرة ال�ي لم تتجاوز �سبة 

ل إجراءات م
ّ
ر من معطيات لدى البلدية إ�� �عط

ّ
عاينة ا�حّق �� �� الغرض ويعود ذلك حسب ما توف

 مثال ذلكا�خالص ع�� ا�حساب من قبل مصا�ح إلادارة ا�جهو�ة للتجه�� بالنسبة للمشاريع املفوضة 

 �� حدود .أ 1.018اكتمال �ّل من مشروع املستودع البلدي بمبلغ 
ّ
د �� ح�ن لم يتّم خالص املقاولة إال

د .أ 261د �� ح�ن تّم خالص مبلغ .أ 840 ب�لفةد وكذلك الشأن بالنسبة ملشروع بناء جدار وا�� .أ 407

ل إجراءات خالص املقاولة . رغم ان��اء ألاشغال
ّ
كما شهدت أشغال التعبيد تأخ��ا �� تنفيذها و�عط

�� ح�ن أّن املشروع م��مج ع�� م��انية  2017ألامان والصّد سنة  يحيث تواصل �عبيد الطرقات بحي

 �� حدود  2016
ّ
 .د.أ 871د من أصل .أ 44ولم يتّم خالص املقاولة إال

نظرا  %18,26ملشاريع املمّولة ع�� الاعتمادات املحالة فلم تتجاوز �سبة إلانجاز و�خصوص ا

 .إلانجازوال��مجة  �� طوريلضعف التنسيق ب�ن املصا�ح ا�جهو�ة للوزارات املعنية واملصا�ح البلدية 

فقات -ب 
ّ
 الّرقابة ع�� انجاز الن

قت بتنفيذ نفقات البلدية ل
ّ
�عض املالحظات شملت نفقات التسي�� ونفقات  2017سنة �عل

 .الاستثمار

 نفقات العنوان ألاول  -1

 املوارد البشر�ة 1-1

 4تّم ضبطها بمقت�ىى القرار البلدي املؤّرخ ��  27خطة وظيفية من مجموع  22تبّ�ن شغور 

رئيس  15و�وا�� مدير�ن  3مدير�ن و 3و 2013بما �� ذلك ال�اتب العام منذ أوت  2013أكتو�ر 
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ر شروط التسمية �� أك�� من إطار
ّ
ع�� غرار ما  و�سّببت هذه الشغورات. مص�حة ع�� الّرغم من توف

�� تذبذب �سق العمل بالبلدية حيث تبّ�ن نقص �� التنسيق ب�ن  2016و 2015�ي تّمت مالحظتھ سن

مقارنة بما تّم الوقوف  ا�غي��  ولم �شهد هذا ا�جانب .املصا�ح الفنّية واملصا�ح املالية وإلادار�ة بالبلدية

 .2016عليھ �� تقر�ر محكمة املحاسبات بخصوص تصّرف سنة 

شغور �� سلك العملة من مجموع ا�خطط  123خطة إدار�ة وفنية و 57كما لوحظ شغور 

ق  2018أفر�ل  5املضبوطة بمقت�ىى القرار البلدي املؤّرخ �� 
ّ
ولم  قانون إطارات بلدية تطاو�نباملتعل

 .% 11�سبة التأط�� تتجاوز 

 مهندس�ن إثن�ن  مل حيثالفنية نقص املوارد البشر�ة خاصة إلاطارات  وشمل
ّ
ر للبلدية إال

ّ
يتوف

وملجا��ة هذا الّنقص تقوم إطارات البلدية  ضبطها قانون إطارات البلدية املذ�ور خطط  6من مجموع 

فات وعرضها  15وعددها 
ّ
ملفات �� إّبا��ا للمصادقة ع�� غرار بمهام تنفيذ وهو ما حال دون متا�عة املل

 .رخص البناء وملفات الصفقات العمومية

فقات الاعتيادية 1-2
ّ
 عقد وتنفيذ الن

فيفري  25 �� ؤرخامل 2008لسنة  215من ألامر عدد  3وللفصل  امل��انيةخالفا ملبدأ خصوصية 

إلاس�ان وال��يئة ال��ابية تعلق بضبط مشموالت وتنظيم إلادارات ا�جهو�ة لوزارة التجه�� وامل 2008

لغ االبلدية بخالص مب قامت 2015فيفري  9املؤّرخ ��  2015لسنة  1766املنّقح باألمر ا�ح�ومي عدد 

ق بالتنو�ر العمومي للطرقات املرتبة بملك الدولة العمومي للطرقاتت
ّ
ع�� غرار الفوات�� موضوع  تعل

ضبط البلدية �جب ع�� و . د 25.106,829بلغ بم 2017لسنة  147و 134و 60د اعدأمر بالّصرف واألا 

فة بالتجه�� من هااس��جاعاملبالغ املستحقة و 
ّ
 .الوزارة امل�ل

د بذّمة البلدية ديون تجاه الغ�� راجعة لتصّرفات سابقة تّم 
ّ
وخالفا ملبدأ سنو�ة امل��انية تخل

 .د.أ 110,548بمبلغ  2017سدادها سنة 

ع�� أعاله  ةاملذ�ور  1975أوت  2املؤّرخة ��  186الّية عدد امل لوزارةنّصت الّتعليمات العاّمة و 

وجوب ��جيل املش��يات القابلة ل�جرد بدف�� ا�جرد املعّد للغرض مع ��جيل الّرقم املسند للمواد 

راء 
ّ

 10املؤّرخ ��  1972لسنة  2نشور وزارة الّداخلّية عدد مل وكذلك الشأناملعنّية ع�� فاتورة الش

ق بكيفّية مسك ��جيل ألاثاثامل 1972جو�لية 
ّ
ھ تّم . تعل

ّ
 أن

ّ
الوقوف ع�� إسناد رقم جرد واحد  إال

بمبلغ " اتأوندالر " 09إقتناء د و  19.712بمبلغ أثاث  10إقتناء ع�� غرار  جموعة من املقتنياتمل

 .د 4.000,200

ببعض  يانةم يتّم الّتنصيص ع�� الّرقم املنج�ي للسّيارات املنتفعة �عملّيات إلاصالح والصّ لو 

د  19.159,600بمبلغ  2017جو�لية  18بتار�خ  141ع�� غرار الفاتورة عدد  وسائل الّنقل صيانةفوات�� 

، وهو ما يحول دون الّتحّقق من إح��ام د 11.872,108بمبلغ  2017ماي  5بتار�خ  703والفاتورة عدد 

ة املحاسبة ا 41قاعدة العمل املنجز املنصوص عل��ا بالفصل 
ّ
 .لعمومّيةمن مجل
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إرتفاع  تبّ�نوقد  .د 80.290,375قل �عّهد وصيانة وسائل النّ  مصار�ف 2017خالل سنة  ت�لغو 

حيث  02 213491رقم لوحة الت�جيل السّيارة ذات ال�لفة الفردّية لصيانة �عض الوسائل ع�� غرار 

فت صيان��ا مبلغ 
ّ
ّمت صيان��ا بمبلغ ال�ي ت 02 214853 لوحة الت�جيل رقمد والسّيارة ذات  9.350�ل

 .د 7.650

الّتعهد بصيانة إ�� الوقوف ع�� صيانة �عض وسائل الّنقل  نفقاتأفضت وثائق إثبات و   

ة و  سّيارات مص�حة واحدة م��ا مسندة ثانو�ا ألغراض �خصيةإصالح ثالث �و 
ّ
نفس  لدىبأثمان مشط

كما تثبت التدخالت املجراة ع�� . د 5.234,969بمبلغ جم�� قدره  املزّود وذلك �� ف��ات متقار�ة زمنّيا

د  1.059,965بمبلغ  234سيارت�ن من هذه السيارات �عرّضها �حوادث ع�� غرار الفاتورة عدد 

 .د 2.552,405بمبلغ  476والفاتورة عدد 

فصل املهام  عدم إضافة إ�� وسائل الّنقلصيانة �جداول متا�عة  البلديةلوحظ عدم مسك و 

وطل��ا لدى املزّود و�سلّمها ع�� ع�ن من الّصيانة لعون بتحديد ا�حاجيات نفس ا يقوماملتنافرة حيث 

 ع��و . عملّيات الّصيانةلنظام رقابة داخلّية تام ل�� غياب وامل�ان وهو �شغل خطة سائق وغ�� مؤّهل 

م و ائل الّنقل سو البلدّية إرساء إلاجراءات الكفيلة بمتا�عة عملّيات الّصيانة الوقائّية والعالجّية ل
ّ
الّتحك

 .�� الّنفقات ��ذا ا�خصوص

� عدم تبّ�ن خالفا لقواعد حسن التصّرفو 
ّ
ت مل البلدية تو�

ّ
 الوقود اس��الك تا�عةمسك �جال

م �� مصا يحّد من قدرة البلدّية ع�� مّماارجة الّد  املعّداتالسيارات و أصناف  حسب
ّ
�ف ر التحك

 .ة �� إّبا��االالزم حّيةالّت�حي إلاجراءات واتخاذ حروقاتامل س��الكإالصيانة و 

ق كما لم
ّ
ذي �سمح الوقود إس��الك بخصوص الّداخ�� الّرقابة نظام إرساء �� البلدّية تتوف

ّ
 ال

ن العنوان ��ذا املصروفة باملبالغ بالوثوق 
ّ
 املقطوعة باملسافة مقارنة متا�عة إلاس��الك من خاّصة و�مك

�ي
ّ
 ��خيص وتفادي العر�ات ��دف بدفاتر املذ�ورة اتاملعطي مع مالءم��ا مدى من الّتثبت يتعّ�ن وال

عدد  املنشور  م��ا وخاّصة الوزارة ألاو��مناش��  ملقتضيات وذلك خالفا إلاّبان، �� املشط إلاس��الك أسباب

ق 2005 جانفي 19 �� املؤّرخ 6
ّ
 ول�ن .املحروقات ونفقات إلادار�ة �� الّسيارات التصرف إح�ام بمز�د املتعل

�ود تا�عةيدو�ة مل ول اوجد الوقود مقتطعات �سليم �دف� مسك يتم
ّ
 و�طاقة البلدّية ملعّدات وإلاس��الك ال�

ھ املستودع البلدي مستوى  �� الّنقل وسيلة إستعمال متا�عة
ّ
 مستوى  �� مراقبة إجراءات يتم وضع لم فإن

 .الفّنية املص�حة

ت إشطط �� لوحظ و 
ّ
 239,650ّية إسناد مبلغ البلدسناد املنح العمومية ل�جمعيات حيث تول

� ع�� مستوى �ّل وذلك  ةجمعيّ  25جموع مل د.أ
ّ
�ي تتو�

ّ
جنة الفّنية ال

ّ
دون إلادالء بما يفيد عرضها ع�� ال�

ذي يمكن 
ّ
هي�ل عمومي الّنظر �� مطالب ا�حصول ع�� الّتمو�ل العمومي والبّت ف��ا وتحديد املبلغ ال

 2013نوفم��  18املؤّرخ ��  2013لسنة  5183عدد من ألامر  10 الفصلبعل��ا املنصوص و  إسناده

ق بضبط معاي�� وإجراءات وشروط إسناد الّتمو�ل العمومي ل�جمعّيات 
ّ
 278باألمر عدد  املنّقحاملتعل

 .2014أكتو�ر  03املؤّرخ ��  2014لسنة  3607و�األمر عدد  2015جوان  01املؤّرخ ��  2015لسنة 
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 نفقات العنوان الثا�ي -2

 ف �� ملفات الّصفقاتالتصرّ  -2-1

لوحظ نقص �� املوارد البشر�ة امل�لفة بإعداد ملفات الصفقات والاستشارات وعرضها ع�� 

جان املختصة ومتا�عة تنفيذ ألاشغال وختمها حيث يقوم مهندس واحد بأغلب هذه املراحل وهو ما 
ّ
ال�

 .�سّبب �� حصول �عض الّنقائص �� مستوى إبرام وتنفيذ العقود

الفصل ب�ن املهام املتنافرة املتعلقة بإبرام وتنفيذ وختم الصفقات والاستشارات  تّم م يكما ل

حيث يقوم نفس املهندس بمعظم إجراءات إعداد امللفات وضبط ا�حاجيات واملشاركة �� فتح وفرز 

العروض ومتا�عة تنفيذ الدراسات وألاشغال ومراقبة الكشوفات الوقتية ل�حساب واق��اح ختم 

 .امللفات

املؤّرخ ��  2014لسنة  1039من ألامر عدد  51خالفا للفصل و  2016و 2015ع�� غرار سن�ي و 

ق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  13
ّ
م للصفقات العمومية(املتعل

ّ
لم ) فيما ي�� ألامر املنظ

 .طةوفق إلاجراءات املبّس  صفقات�عّد البلدية دليل إجراءات خاص بال

 قاتعقد وتنفيذ الّصف -2-2

إنطالق تنفيذها حيث بلغ ألاجل الفاصل ب�ن تار�خ املصادقة  ��تأخ��ا  الّصفقات�عض  شهدت

��ن تار�خ إنطالق ألاشغال املنصوص بلدّية تطاو�ن و الّنيابة ا�خصوصّية لع�� الّصفقة من طرف رئيس 

رقيوما و�� صفقة  107ويوما  63�� ثالث صفقات ب�ن  عليھ باإلذن إلاداري 
ّ
 2013ات برنامج �عبيد الط

�عبيد أن�ج با�خرسانة إلاسفلتّية برنامج وصفقة  ابلةڤإعادة بناء حائط وا�� بطر�ق قصر املوصفقة 

2016. 

جنة ا�جهو�ة للصفقات العمومية عدد خالفا ملا نّص عليھ و 
ّ
جانفي  20بتار�خ  1/2017رأي ال�

قامت البلدية  2016برنامج -القا�ىي بإبرام صفقة بالتفاوض املباشر بخصوص �عبيد ألان�ج 2017

وتبّ�ن من خالل محضر ا�جلسة ". فتح العروض بالتفاوض املباشر"�جلسة  تبدعوة ثالث مقاوال 

مت مناقصة ب�ن املقاوالت املذ�ورة �� نفسها ال�ي  2017فيفري  3املنعقدة بتار�خ 
ّ
أّن البلدية قد نظ

ر عروضها، حيث تداولت ع�� طلبات عروض متتالية لنفس املشروع ولم تثم ةثالثشاركت �� 

لسنة  1039وهذه الصيغة من التعاقد مخالفة ألح�ام ألامر عدد . التخفيض �� أثما��ا للفوز بالصفقة

ب�ن العارض�ن بل مناقصة ع�� الثمن لغرض الفوز بالطلب بقطع الّنظر عن  اوال �عت�� تنافس 2014

لشركة املقاطع وألاشغال العاّمة بمبلغ  وقد أسندت الصفقة. مؤهالت املقاولة وقيمة عرضها الفّ�ي

 819ود .أ 719د �� ح�ن تراوحت أثمان نفس املقاولة �� طلبات العروض غ�� املثمرة ب�ن .أ 706,820

و�مراجعة أسباب عدم إثمار جميع طلبات العروض تبّ�ن أّن البلدية لم تقم بتحديد شروط  .د.أ

سيع املنافسة ب�ن العارض�ن املحتمل�ن مثل املشاركة وشروط تقييم العروض ع�� نحو يضمن تو 

 .ال��خيص �� النشاط املطلوب وقائمة املوارد البشر�ة واملعدات املطلو�ة



12 
 

ع�� أّن دفع قسط من ا�حساب يتّم ��  2014لسنة  1039من ألامر عدد  103نّص الفصل �و 

ھ لوحظ تأخ�� �� خالص  30غضون 
ّ
ل نتيجة  قاوالتامليوما املوالي�ن لتار�خ املعاينة، غ�� أن

ّ
�عط

إجراءات معاينة ا�حّق �� ا�خالص ع�� ا�حساب من قبل مصا�ح إلادارة ا�جهو�ة للتجه�� بالنسبة 

د �� ح�ن لم يتّم .أ 1.018فقد تبّ�ن اكتمال �ّل من مشروع املستودع البلدي بمبلغ  .للمشاريع املفوضة

 �� حد
ّ
د .أ 840مشروع بناء جدار وا�� بمبلغ إ��  د وكذلك الشأن بالنسبة.أ 407ود خالص املقاولة إال

وقد حرم هذا التصّرف البلدية من  .د رغم ان��اء ألاشغال.أ 261تّم خالص سوى مبلغ ي�� ح�ن لم 

ر  2017ا�حصول ع�� النقاط ا�حقيقية ال�ي �ستحقها بخصوص تقييم ألاداء لسنة 
ّ

ق بمؤش
ّ
املتعل

 .تنفيذ املشاريع البلدية

املحاسبات  محكمةمن قبل  2015ة املالية ع�� حسابات بلدية تطاو�ن لسنة تّم �� إطار الرقابو 

قة باقتناء وتركيب نظام مراقبة ملف  فحص
ّ
بمبلغ ) 2قسط(وشاشة عرض ) 1قسط(الصفقة املتعل

من خالل صاحب الصفقة �عرضھ الفّ�ي حيث تبّ�ن  ال��امم عد تّم الوقوف ع��وقد  .د.أ 89,852

أّن العالمة التجار�ة للمعدات ال�ي تّم ال��ّود ��ا فعال  2016د�سم��  16جراة بتار�خ املعاينة امليدانية امل

ليست مطابقة لتلك ال�ي تّم التعّهد بتوف��ها �� إطار العرض الفّ�ي للمزّود وال�ي  1 �� إطار القسط عدد

ر املزّود ا�جذاذات الفنية للمعكما  .تّم ع�� أساسها الفرز الفّ�ي للعرض
ّ
دات ال�ي تّم ال��ّود ��ا لم يوف

ل�حكم ع�� مدى مطابق��ا ورغم ذلك قامت �جنة القبول الوق�ي باستالمها دون تحّفظات �� هذا 

ھ . وقد أفادت البلدية حي��ا �� إجاب��ا بأّ��ا ستقوم بما يلزم من إجراءات ضّد املزّود املخّل . الشأن
ّ
 أن

ّ
إال

د وا�حجز �عنوان الضمان  1.493خطايا التأخ�� بمبلغ عدى تبّ�ن خالص املزّود �� �امل مستحّقاتھ 

قام وقد . املحاسبات بمكتب ضبط البلدية محكمةأي �عد تار�خ تضم�ن تقر�ر  2018جوان  11بتار�خ 

 ألمروتجاوزه علمھ ��ذا إلاخالل رغم آمر صرف البلدية بخالص معدات غ�� مطابقة لشروط العقد 

 .ل خالص �امل مستحقات املزّوداملحاسبات بتسو�ة الوضعية قب محكمة

 

IV-  خالصة الرقابة 

من  شملتھو�� حدود ما  ،الّرقابة املبّينة أعاله أعمال نتائج�� ضوء و ،استنادا إ�� التحاليل املالّية

قة بمليات ينة من ععمراجعة ل
ّ
 ،2017الصرف املنجزة �عنوان السنة املالية �القبض و امل��انية املتعل

ال يحتوي ع�� أخطاء  2017فإّن ا�حساب املا�� لبلدية تطاو�ن لتصّرف ، خالصاتو�استثناء بقايا الاست

ك �� صدقية 
ّ
 .البيانات املدرجة بھأهّم جوهر�ة من شأ��ا أن �شك


