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ي البلدّية(بلدّية طينة  أحدثت ي  1994نة لس 511بمقت ٔالامر عدد ) فيما ي تّم تحوير و . 1994مارس  07املؤّرخ 
رابّية بمقت ٔالامر  ّ ي  2016لسنة  602عدد لحكومي احدودها ال واملتعّلق بتحوير الحدود  2016ماي  26املؤّرخ 

رابّية لبعض البلدّيات ّ ي  2017لسنة  434وتّم بمقت ٔالامر الحكومي عدد . ال املتعّلق  2017أفريل  12املؤّرخ 
راب الجمهورّية الّتونسّية تعويض تركيبة ا لّنيابة الخصوصّية بالبلدّية بتسمية نيابات خصوصّية ببعض البلدّيات ب

ركيبة جديدة تتكّون من معتمد طينة رئيسا و ائّية  .أعضاء 8ب ّ وصّرحت الهيئة العليا املستقّلة لالنتخابات بالّنتائج ال
ي  2018لسنة  122النتخابات بلدّية طينة بمقت قرارها عدد  س البلدي ليتكّون املجل 2018ماي  17املؤّرخ 

   .ابلدي استشار م 24املنتخب من 
ى  4689وتمسح املنطقة البلدّية  ا منطقة أثرّية تمتّد ع  1مسكنا 9948وتضّم املنطقة البلدّية .  هك 83هك م

ا  ر . ساكنا 44500ويقط ا بشبكات الكهرباء واملاء الّصالح للّشراب والّتطه ي وتبلغ نسب الّربط  ى الّتوا % 96ع
  %.46و% 85و

ي وتضّم املنطقة البلديّ  فروع  أربعةمناطق صناعّية و  ة صناعّية وتجارّية ومهنّية وخمسمؤسّس  2200ة بطينة حوا
ي املعّز ومكتبة عمومّية و ريد ودارا للّشباب ب ها حضرّيا  11بنكّية ومركزين لل ى مؤّسسة تربوّية ومن مساحة يمتد ع

  . هك 83

ي للبلدّية ى ويشتمل التنظيم الهيك ي 119/2014قا للقرار البلدي عدد خّطة وظيفّية وف 20 ع جوان  09 املؤّرخ 
ا املتعّلق بضبط الخطط الوظيفّية ببلدّية طينة و  2014 كما تضم ٕالادارة  .2018خالل سنة شاغرة  خطة 14م

ى قارا عونا  123البلدّية  رك  16يتوّزعون ع رك ملهندس عونا بالّسلك ٕالاداري املش وعونا واحدا بالّسلك املش
رك لإلدارات العمومّية  06ورات العمومّية ٕالادا ر قارين  3قارا و عامال 100وأعوان بالّسلك التق املش أي عملة غ

 .2017سنة بعملة مقارنة  07 بنقص

ي املحاسبات  ملحكمةوتندرج املهّمة الّرقابّية  ن الدولة التونسية والبنك الّدو رمة ب ي إطار اتفاقية القرض امل
ر والخاّصة بتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية، وتتعّلق بإجراء رقابة ميدانّية لإلنشاء والتعم

ى حسابات البلدّية لسنة    .2018ومستندّية ع

ن  املنجزةيدانية املوأفضت الّرقابة املستندّية واملعاينات  راوحة ب رة امل ر  18خالل الف ر 12ونوفم ى  2019 ديسم إ
ى ج   .املوارد وبإنجاز النفقاتبتحصيل أساسا ملة من املالحظات تعّلقت الوقوف ع

ى البلدية بتاريخ  ر  23وقامت محكمة املحاسبات بإرسال تقرير املالحظات ٔالاولية إ تحت عدد  2019ديسم
ا لم تتلق  212/2019 ى هذا التقرير إال أ ا ع ى تاريخ  إجابة م ر  30إ  .2019ديسم

I-  انّية وتقديم الحساباتإجراءات إعداد امل  

انية البلدية لسنة  ي  1975لسنة  35طبقا ملقتضيات القانون عدد  2018تّم إعداد م  1975ماي  14املؤرخ 
انية الجماعات املحلية وقرار وزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤر  ي املتعلق بالقانون ٔالاساس مل  31خ 

انيات الجماعات املحلية املتعلق بضبط 2008مارس  انيةتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة و . صيغة وتبويب م ى امل  ع
ر  20بتاريخ    . 2017ديسم

ر  31وتّم توقيف حسابات املحاسب العمومي بتاريخ  لسنة  35طبقا للفصل الثاني من القانون عدد  2018ديسم

                                                            
  .2014حسب التعداد العام للسكان والسك لسنة  1 
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ي  1975 انية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه املتعلق بالقانون ٔالاساس مل 1975ماي  14املؤرخ 
ر . مجّلة املحاسبة العموميةمن  281بالنصوص الالحقة والفصل  كما قام آمر الّصرف بتوقيف حساباته وبتأش

ي نفس التاريخ انية سنة . الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته  ا ضمن  2018كما تم ختم م ي شأ والتداول 
جوان  17وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ  2019ماي  30للمجلس املنعقدة بتاريخ الثانية ادية الدورة الع

ن  2019 انية الجماعات املحلية وللفصل  34و 33من نفس الّسنة وذلك طبقا ألحكام الفصل من القانون ٔالاساس مل
  .من مجّلة املحاسبة العمومية 282

ن املال الجهوي  ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا املنجزة  2019ماي  17بتاريخ  2صفاقس ب وقام أم ر ع بالتأش
ا لسجالته ي للبلدّية والوثائق املدعمة له . من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق وتّم تقديم الحساب املا

ا الحسابات جويلية من السنة املوالية للسن 31، أي قبل انقضاء أجل 2019جويلية  26بتاريخ  ي شأ ة ال ضبطت 
  .19712لسنة  218من ٔالامر عدد  11املنصوص عليه بالفصل 

II - ى املوارد   الّرقابة ع

 تحليل املوارد - أ

ا د .م 6,265ما قيمته  2018سنة مقابيض البلدّية  بلغ مجموع د .م 1,823د مقابيض العنوان ٔالاّول و.م 4,442م
انيةبقايا  تكما بلغ. مقابيض العنوان الثاني . د.م 2,547 بعنوان نفس الّسنة ٕالايداعات والّتأمينات املنجزة خارج امل

انيةوانخفضت جملة موارد  رة  امل ن  % 4,81بينما سجلت ارتفاعا بنسبة %  0,15 بنسبة 2018-2016خالل الف ب
  2018و 2017سن 

ارتفاعا مقارنة  2018د العنوان ٔالاّول للبلدّية لسنة املؤّشرات املعتمدة لتقييم أهمّية مختلف مكّونات موار  عرفتو 
ى ٔالانشطة 2017بسنة  ى  % 47,46من ( ي خصوص مؤشر أهمية املعاليم ع ومؤشر أهمية مردود املعاليم  )%55,83إ

ى  %5,97من (العقارية  فيما انخفض مؤشر الاستقاللية ومؤشر مردود ٔالاسواق املستلزمة ومؤشر مداخيل ) %6,85إ
ي مالك املسوغةٔالا  ى التوا ى  %79من  ع ى  %8,15ومن   %76,7إ ى % 2,72ومن  %5,94إ    . %2,05إ

 موارد العنوان ٔالاّول  - 1

ا  2018د سنة .م 4,442 بلغت موارد العنوان ٔالاّول  ر .أ  994د مداخيل جبائّية اعتيادّية و.م 3,448م د مداخيل غ
ى العقارات ؤالانشطة بقيمة وتتكّون املداخيل الجب. جبائّية اعتيادّية  2,480ائّية الاعتيادّية من املعاليم املوّظفة ع

ر أهّم د.م ّ تعت ، ومن املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي %71,93املداخيل الجبائية الاعتيادية بنسبة ، وال
ومن معاليم  من هذه املداخيل % 8,83وال تمثل د .أ 304,360البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة 

ا %19,24وال تمثل د .أ 663,448املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة     .م
ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية  ى  أو املهنّية التجارّية وأويمّثل املعلوم ع أهّم مكّون من مكّونات املعاليم ع

ي % 81,9بنسبة  العّقارات ؤالانشطة من %  45,7من املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و % 78,74، كما أّنه يمّثل حوا
ن  .مداخيل العنوان ٔالاّول  ى محالت بيع لم تتجاوز املداخيل املحّققة بعنوان ي ح معلوم ٕالاجازة املوّظف ع

   .2018د سنة  922,500 املشروبات
ى العقارات املبنّية وان ابعنالواجب استخالصها وناهزت املبالغ  فيما لم تتجاوز  2018سنة د .م 1,707ملعلوم ع

                                                            
ي   2 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .واملتعّلق بس
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ى نفس السنة  وناهزتهذا %.   9د أي ما نسبته .أ 153,536 املحّققةقابيض امل ّ ي مو د، .م 1,553بقايا الاستخالص 
يأي  ا  % 87,47مقابيض الّسنة، ترجع  أضعاف 10 حوا ى م  . وما قبلها 2017سنة إ

ر املبنّية كما لم  ى ٔالارا غ ّى سنة د .أ 150,779تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع أي ما  2018ي مو
ّى نفس الّسنة ارتفعتو . د.م 1,034 البالغةمن املبالغ الواجب استخالصها  %14,58نسبته  ي مو  بقايا الاستخالص 

ى ا %  90,58ة، يرجع أضعاف املقابيض املنجز  6د، أي ما يناهز .أ 883,624 إ ى م   .وما قبلها 2017سنة إ
ر من املحّققة بعنوان استلزام ٔالاسواق واستأثرت املداخيل  املداخيل املتأّتية من إشغال امللك بالنصيب ٔالاك

ن بلغتد .أ 264بقيمة و  % 86,73 بنسبة العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية  املحّققة بعنوان  املداخيل ي ح
املتأّتية من إشغال الّطريق العام املقابيض مثلت و ، من هذه املداخيل % 6,61وهو ما يمثل د .أ 20,125معلوم ٕالاشهار 

ا %  4,46عند إقامة حضائر البناء     د .أ 13,575 وبلغتم
ر الجبائّية الاعتيادّية فه تتكّون من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتي  91,466ادّية بقيمة وفيما يتعّلق باملداخيل غ

ن  وبلغت نسبة استخالص%).  90,80(د .أ 902,279ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة ) % 9,2(د .أ هذين الّصنف
ي ى الّتوا   %. 96,79و%  88,3 من املداخيل ع

ي   يادّية بجملة من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعت% 59,54وتمّثل مداخيل كراء قاعات العروض ؤالافراح حوا
ّىد .أ 54,465مقابيض ناهزت  املداخيل املتأّتية من كراء العّقارات املعّدة  مجموعتجاوز ، فيما لم ي2018سنة  ي مو

ى نفس الّسنة أي ما  د.أ 6,8لتعاطي أنشطة تجارّية ومهنّية  ّ يمن %  7,4 تهنسبي مو وبلغت . املداخيل املذكورة إجما
   .د.أ 30,2بقيمة  من مداخيل ٔالامالك البلدّية الاعتيادّية%  33قابر ربات باملمداخيل منح الّ 

رك و  بجملة تحويالت  2018سنة  املحّققةمن املداخيل املالّية الاعتيادّية %  98,67يمّثل املناب من املال املش
ر املنجّرة عن د،.أ 890,318بلغت  ا خطايا الّتأخ فيما لم  % 0,2وبنسبة  د .أ 2,5 إنجاز الّصفقات العمومّية بقيمة تل

راتيب حفظ الصّحة  تحقيق أي مداخيل  2018سنة  ولم يتّم %.  0,05د بنسبة  460تتجاوز مداخيل املخالفات ل
راتيب العمرانّية ّ    .بعنوان مداخيل املخالفات لل

 موارد العنوان الثاني - 2

 ام %56,66د وبنسبة .م 1,033بمبلغ ّصة للبلدّية من املوارد الخاد .م 1,823البالغة تتكّون موارد العنوان الّثاني 
راض من و  د .أ331بمبلغ املوارد املتأّتية من الاعتمادات املحالة من و  ام %25,17د وبنسبة .أ 459بمبلغ موارد الاق

  .من جملة موارد العنوان الثاني %18,17وبنسبة 
د .م 1,378حيث  بلغت  %  25,1 بنسبة 2017ة مقارنة بسن 2018وتراجعت املوارد الخاصة للبلدية خالل سنة 

  .2018خالل سنة  نتيجة ارتفاع نفقات التّصّرفوذلك  2017خالل سنة من موارد العنوان الّثاني %  67,22مثلت و 

ى تحصيل املوارد  -ب  الّرقابة ع

 تقييم ٕالانجازات مقارنة بالّتقديرات -1

ا تخفيإاّل أ%   100,9 بالعنوان ٔالاّول نسبة ٕالانجاز الخاّصة  بلغتلئن  ي تقدير الحجم الحقيقي للموارد ّ  نقصا 
ا ى  تعبئ استخالصها من أجل دعم مواردها الّذاتّية وتطوير برامجها الاستثمارّية، حيث بلغ و  املخّول للبلدّية العمل ع

ّى سنة  ي مو ي  2018حجم بقايا الاستخالص  ع مقابيض العنوان من مجمو %  58,9د، أي ما يمّثل .م 2,618حوا
  .ٔالاّول 

ي تحصيل بقايا الاستخالص املثّقلة و  ى بذل مزيد من الجهد  ى وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية وقابض املالّية إ إ
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ي الّرفع من موارد ها إدراج ر واقعّية، وبما يساهم  انّية بما يجعلها أك ضمن العناصر املعتمدة لضبط تقديرات امل
ا خصوصا الّذاتّيةالعنوان ٔالاّول    .م

  املراقبة و إعداد جداول التحصيل  - 2

ي عدد الفصول املضّمنة  2018 سنةخالل ال تّم إجراؤها  عمليات ٕالاحصاء التكميلية لم تسفر عن تحويرات 
ر املبنّية لسنة  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع ي تحصيل املعلوم ع ، حيث 2017مقارنة بسنة  2018بجدو

ى  اعقار  10.070مّر عدد العقارات املبنّية من  ر  % 0,4ارتفاع أي بنسبة عقارا  10.111إ فيما انخفض عدد ٔالارا غ
ى  1.396املبنّية من  ر مبنّية أي بنسبة  1.265إ   . % 9,38أرض غ

ن املصلحة الفنّية ومصلحة ٔالاداءا 3تواصل غياب مسار إجرائي مهيكلو  ت كأّن ُيحال بصفة يؤّمن الّتنسيق ب
ي رخص البناء املسندة لتكون منطلقا إلجراء عملّيات معاينة ميدانّية ملتابعة تقّدم  رة كشف  ى هذه ٔالاخ دورّية ع

ن جداول التحصيل املعنّية ى تحي ا العمل ع اء م ّ يتّم م الان ى تفعيل ٓالاليات  ةلم تحرص البلديو  .ٔالاشغال ح ع
ن جداول تحصيل  27و 22و 21حكام مجلة الجباية املحلية وخاصة الفصول املتاحة لها بمقت أ قصد تحي

ر املبنية  ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية وع ى طلب البيانات املتوفرة لدى،املعاليم ع املأمورين  حيث لم تسع إ
ى غرار  ن وحافظي الوثائق ع ى لملكية العقارية ل الجهوية دارةٕالا العمومي فروع كل من الشركة الوطنية إضافة إ

ى  وهو ما حال دون  الستغالل وتوزيع املياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز  إجراء املقاربات الالزمة للوقوف ع
ر  اقصد بجداول التحصيل  املدرجةالعقارات غ   .إضاف

ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التّ لم يخضع كما  ن جارّية أو املهنّية جدول مراقبة املعلوم ع ى أي تحي إ
ى بعض  2011منذ سنة  شامل ي شأنه ع رّتب عن ٕالاحصاء العشري  كما لم  .الّتحيينات العرضّيةوتم الاقتصار  ي
وهو  2018فصال بعنوان سنة  2.191ذكر لهذا الجدول حيث بلغ عدد الفصول املضّمنة به ن يأي تحي 2017-2026

  .2016فصال بعنوان سنة  2195مقابل  2017نوان سنة نفس عدد الفصول املسجل بع
اء من و  ى  2017مارس  29تاريخ منذ  2026-2017عملّيات ٕالاحصاء العشري رغم الان ى البلدّية إ فإّنه لم يرد ع

 14تصريحا حسب نموذج أعّدته ٕالادارة للغرض يتضّمن التنصيصات الواردة بالفصل  120سوى  2018 اية سنة 
 . %1,05أي بنسبة  2018بجداول الّتحصيل لسنة  فصال مضّمنة 11.376الجباية املحلّية وذلك من جملة من مجّلة 

ى العقارات ؤالانشطة - 3  استخالص املعاليم ع

ن املعّرفات الجبائّية للمؤّسسات املطالبة بدفع املعلوم  ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو حال عدم تضم ع
رام  لبلديقابض االبجدول املراقبة دون تمّكن  ملهنّيةالّتجارّية أو ا من القيام آلّيا باملقاربات الضرورية للتأّكد من اح

وال يمكن إجراء هذا الّتدقيق إاّل . املبالغ املستخلصة سنوّيا بالنسبة لكّل فصل للحّد ٔالادنى املضّمن بالجدول املذكور 
 . ا الجبائّية عن بعدي خصوص املؤّسسات ال تقوم بإيداع تصاريحه

ا لسنة بتّمت دعوة البلدّية، ولئن  ى حسابا ى  ،2017مناسبة مهّمة الّرقابة املالّية املجراة ع الّتنسيق مع قابض إ
ى املعّرفات الجبائّية لجميع املؤّسسات املضّمنة  املالّية ومكتب مراقبة ٔالاداءات املختّص ترابّيا من أجل الحصول ع

رامها للحّد ٔالادنى للمعلوم من جهة، ومن أجل متابعة املعاليم بجدول املراقبة  ر عملّية التثّبت من اح دف تيس
ا  ّ ي ٕالاّبان من جهة أخرى، إاّل أ ى القباضة املالّية بطينة  ى تحويلها إ ي مراكز محاسبّية أخرى والعمل ع ا  املصّرح 

ي الغرض  .لم تّتخذ أي إجراء 
                                                            

ى التث  3 ى رخص بناء أو تراخيص الّربط بشبكات املاء الّصالح رغم حرص البلدّية ع ّبت من خالص املعاليم العّقارية من قبل طال الحصول ع
ي الغرض   .للّشراب والكهرباء ومن توّفر وصوالت خالص أو شهادات إبراء 
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ى الو  ن استنادا إ ّ ي ووثائق ٕالاثبات املرفقة به وجود بقايا لالستخالصتب ى املؤّسسات بعنوان  حساب املا املعلوم ع
ى سنة  ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية ّ ر  تعودد  49.493,243بقيمة  2018ي مو ن للف راوحة ب ة امل

الم  2006و 1998سن  ي شأ  1الكشف املضّمن بوثيقة ٕالاثبات عدد ما ورد بب حسأي عمل قاطع للتقادم  ُيتخذ 
ي بقايا الاستخالص بتاريخ " ر  31قائمة مفّصلة  بالّتقادم وفقا  هابما يع سقوط حّق تتبع استخالص" 2018ديسم

ي  2011لسنة  7من القانون عدد  40من مجّلة املحاسبة العمومّية والفصل  36ألحكام الفصل  ر  31املؤّرخ  ديسم
ي ماّدة استخالص الديون الراجعة للهيئات  2012واملتعّلق بقانون املالية لسنة  2011 حول تعليق آجال التقادم 

  .العمومية الخاضعة ألحكام مجّلة املحاسبة العمومّية
هابلغ عدد ٕالاعالمات كما  ى العقارات املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بطينة توج ن باملعلوم ع ى املطالب  إ

ر املبنّية  ى ٔالارا غ ي 2018خالل سنة وباملعلوم ع ى الّتوا  % 42و  % 31إعالما بارتفاع بنسبة  54إعالما و  2831 ع
ا كم. املعنّية بجداول الّتحصيل املضّمنةالفصول  عددمن % 4,5و%  28ومثلت تباعا ما نسبته  2017سنة ب مقارنة

ى  املعلوم حصيلبلغ عدد املستخرجات من جداول ت ن  07العقارات املبنية ع راض مستخرجات فيما تم تسجيل اع
ن ر املبنّية  بلغ عدد املستخرجات من جداول تحصيل املعلومو . اثن وسجل  وإنذار بالدفع  تجامستخر  03ٔالارا غ

راض إداري وحيد ري إجراء اتخاذ أي ولم يتّم . اع ن  لالستخالص الج املذكورين ي شأن املتلّددين عن خالص املعلوم
   . 2018خالل سنة 

من سوى  2018لم تستفد القباضة املالّية بطينة سنة  2017و 2016 كما كان الحال بالّنسبة لتصّرف سنو 
ى اإليه مهام تبليغ ٕالاعالمات وٕالانذارا أوكلتعدل خزينة واحد خدمات  لبلدّية ت املتعّلقة باملعاليم الّراجعة إ

ى ٕالاعالمات وٕالان وكذلك الّنسخ التنفيذّية من وبلدية الحاجب ولة ى الّد إاملتعّلقة باألداءات الّراجعة ذارات باإلضافة إ
ى جميع املتلّددين ر هذا النقص . عن دفع املعاليم البلدّية ٔالاحكام وهو ما حال دون تعميم ٕالاعالمات ٔالاّولّية ع ويعت

رّية الستخالص الّديون ي هذا الّصنف من ٔالاعوان أحد أسباب ضعف ٕالاجراءات املّتخذ ى مستوى املرحلة الج ة ع
   .املثّقلة

ر املبنّية بجداول او  ن عناوين ٔالارا غ ا لّتحصيل املعنّية دون إرفاقها باستمّر تضم ى مستوى عناوين مالك ع
انية   ى موارد امل ى عرقلة إجراءات التتّبع وامّما ) G.R.B(املنظومة املعلوماتية للتصرف   .لتبليغأّدى إ

ى إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية ، 2017ة، كما كان الّشأن بالنسبة لتصّرف سنة لم تحرص البلديّ كما  ع
استخالص املعاليم  مما عّسر إجراءات) G.R.B(املعلوماتية املنظومة ؤالارا بجداول الّتحصيل وب ألصحاب العقارات

 . املستوجبة
ي لسنة  2017و 2016ت املالّية لسن كما كان الّشأن بالّنسبة للحساباو  قائمات ب 2018لم يرفق الحساب املا

ىااستخالص بقايا ي ة تفصيليّ  ر املبنيةالعقارات املبنية و  ملعلوم ع ى ٔالارا غ من  5وذلك خالفا للفصل  املعلوم ع
ي 1973  لسنة 81  القانون عدد ر 31 املؤرخ   .ة العموميةق بإصدار مجلة املحاسباملتعلّ  1973  ديسم

ى تراكم بقايا  أّدت جملة النقائص املذكورة أعالهو  ى  بعنوان  استخالصإ ى العّقارات املبنّية واملعلوم ع املعلوم ع
ر املبنّية  ىٔالارا غ ي  ناهزت ع ّى سنة د .أ 883,624د و.م 1,553الّتوا جعل نسبة الاستخالص ال  بما 2018ي مو

  . %14,58و % 9تتعّدى تباعا 
ن كشف ولئن ال تزال البلدّية تفتقر ل ي املوجودة باملنطقة محّ املداخيل املحّققة بعنوان  فإّن البلدية ي عدد املقا

ى املوّظف ٕالاجازة معلوم" ى  2016د سنة  419,850قد ارتفع من  "املشروبات بيع محالت ع  2017د سنة .أ 1,228إ
ى  لينخفض ى سنة د  922,500إ   . 2018ي مو
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  معلوم ٕالاشهار - 4

بعنوان ٕالاشهار بواسطة الاّلفتات والّلوحات ٕالاشهارّية ذات الّصبغة الّتجارّية  2018سنة ل بلغت املداخيل املحّققة
ى واجهات املحاّلت املعّدة  لة أو املعّلقة بالّطريق العام ع ّ والعالمات والّستائر والعارضات والاّلفتات املثّبتة أو امل

 .2017مقارنة بسنة  % 6,15 د وسجلت انخفاضا طفيفا بنسبة .أ 20,125 عة واملهن املختلفةللّتجارة والّصنا
ي الغرض قراراتالفتات مرّكزة بطريق قابس بمقت  09 ةشهاريإوكاالت  07تستغّل و  بقيمة  صادرة عن البلدّية 

ا البلدية خالل سنة  د.أ 10,475سنوية جملية قدرها  وع من مجم % 15أي بنسبة  .د.أ 3سوى  2018لم تستخلص م
  .هذه القراراتقتضيات الاستخالص بعنوان هذا املعلوم خالفا مل

ى املحالت املفتوحة للعموم توجب استخالصه بلغت القيمة الجملّية ملعلوم ٕالاشهار املسو  ىاملوظف ع ّ     سنة  ي مو
ا سوى  يستخلص لم 2017بعنوان سنة  د.أ 34,550 مقابل د .أ 67,450مبلغ  2018 أي بنسبة د .أ 17,125م

25,38% . 
د .أ 67,450بقيمة فصال  272تضمن " 2018معلوم ٕالاشهار بعنوان سنة  مراقبة"جدول  بإعدادقامت البلدية و 
ّ يكون هذا اليبقى و . 2017سنة . د.أ 34,550فصال بقيمة  72 مقابل ن ومراجعة مستمرين ح ى تحي ي حاجة إ جدول 

 .ت املفتوحة للعموم ال تقوم باإلشهار بمختلف الوسائطشامال لجميع املحالّ 

 مداخيل ٕالاشغال الوق للّطريق العام  - 5

فصال  33تضمن  2018 ملعلوم ٕالاشغال الوق للّطريق العام بعنوان سنة مراقبةقامت البلدّية بإعداد جدول 
ن هذا الجدول . 2017د خالل سنة .أ 32,914فصال بقيمة  33 د مقابل .أ 22,061 بقيمة  3ي  إال هذا ولم يتم تحي

ن انخفضت م.أ 2,551 بقيمة 2018سنة  خاللفصول فقط  ي ح ذا  داخيلد  ن  هذا املعلوم بالنسبة لنفس املطالب
ى .أ 28,315من  30وعددهم ٔالاداء  د حسب جداول تحصيل هذا املعلوم خالل سن .أ 9د أي بفارق بلغ  19,315د إ
 .2018و 2017

ن هذا يتعو  ى البلدية تحي ن وقتّيا الجدول ن ع ن الّشاغل للّطريق العام باملنطقة ليشمل كاّفة املحاّلت والّناشط
رها من املحالّ  يمن مقا البلدّية راما ملبدأ العدالة الجباوغ  10ية املنصوص عليه بالفصل ئت املفتوحة للعموم اح

 من الدستور 
ال تزال و . 2017د سنة .أ 1,386 مقابل 2018د سنة .أ 2,702ّطريق العام مداخيل ٕالاشغال الوق لل ولم تتجاوز 

هذا  مراقبةبوطة بجدول لغ املستوجبة الاستخالص واملضاملبامن جملة  % 12لم تتجاوز نسبة الاستخالص ضعيفة و 
لزام املرافق من املداخيل املتأّتية من إشغال امللك العمومي البلدي واست % 0,88املعلوم كما لم تتجاوز نسبة 

 .العمومّية فيه
  املداخيل املتأتية من استلزام ٔالاسواق –6

ى السوق بلغت مداخيل لزمة  واللوح املستعمل ببلدية طينة  ٔالاثاثلبيع  ٔالاسبوعيةاستخالص املعاليم املوظفة ع
ىاملسندة  ى املعالكما بلغت مداخيل لزمة استخالص  .د.أ 352مبلغ ب 2018املستلزم خالل سنة  إ يم املوّظفة ع

 .د.أ 3,9  مبلغ  2018 جات بسوق الجمعة لسنةامحّطة وقوف السّيارات والدرّ 
ى هذه املداخيل بعنوان املثّقلة ارتفعت بقايا الاستخالصكما  ّ ىالّسنة  نفس ي مو ا د .أ 90,022 إ د .أ 1,047م

ن سن  تعود راوحة ب رة امل  1الكشف بوثيقة ٕالاثبات عدد ولم يتضمن  .2018والبقية بعنوان سنة  2011و 2006للف
ي بقايا الاستخالص بتاريخ " ر  31قائمة مفّصلة  ي لسنة " 2018ديسم ى  2018املرفقة بالحساب املا تنصيصا ع

ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع استخالص   . بالّتقادم د.أ 1,047مبلغ ٔالاعمال القاطعة للّتقادم ال تّم القيام 
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  مالكمداخيل ٔالا  - 7

املداخيل املتأّتية من  د استأثرت.أ 91,465ما قيمته  2018سنة بلغت مداخيل استغالل وتسويغ ٔالامالك البلدّية 
ي  ا بقيمة %  59,54الاستغالل املباشر لقاعة العروض ؤالافراح بحوا د فيما لم تتعّد املداخيل املتأّتية .أ 54,465م

ذا  من جملة املقابيض املنجزة%  7,43د أي بنسبة .أ 6,8م  وأتجاري من كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي نشاط 
  .العنوان

نو  ي كمقّرين ملركز  تواصل تمك ى الّتوا ن ع البلدّية كاّل من وزارة الّداخلّية ووزارة املالّية من عّقارين مستغّل
ي الغرضالحرس املروري والقباضة املالّية بطينة بصفة مّجانّية ودون إبرام عقود ك   .راء 

ي مناسبات عّدةو  ي البلدّية لتسوية وضعّية مقّر القباضة املالّية  رة  4رغم س وذلك  2016-2007خالل الف
ا باءت  ى وزير املالّية إلتمام إجراءات ٕالامضاء والّتثقيل، فإّن جميع محاول بإعداد مشروع عقد تسويغ وإحالته إ

ى  ّ ى مو   .2018 سنةبالفشل إ
ى  تحتوي  ²م 3.700ي قطعة ٔالارض بمساحة  ةاملتمّثلو  للبلدّية العقارّية برز ٔالامالكال تزال أو  ى قصر البلدّية وع ع

يللحماية القانونّية الاّلزمة  مفتقدةمركّب إداري    .نزاع قضائيمحّل  و
ّن وجود بقايا استخالص بعنوان العّقار املّسوغ لفائدة وزارة الّداخلّية واملستغّل كما  عتمدية طينة مل قّر كمتب

ا .أ 12,110بقيمة  ى سنة .أ 1,580د م ى سنة د .أ 3,510و 2008د تعود إ ى سنة .أ 7,020و  2017إ   .2018د تعود إ
ي لسنة  1بوثيقة ٕالاثبات عدد  يا استخالص مداخيل كراء العقاراتكشف بقاولم يتضمن   املرفقة بالحساب املا

ى ٔالاعمال القاطعة لل 2018 ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع اتنصيصا ع هذه ستخالص ّتقادم ال تّم القيام 
 .بالّتقادم الديون 

ربات باملقابر و  ّ ي هذا الّصنف من املداخيل%  33د أي بنسبة .أ 30,200بلغت مداخيل منح ال أصدرت و   .من إجما
ي  2017لسنة  76البلدية قرارها عدد  عملة البلدية وأصولهم من دفع موظفي و  إعفاءحول  2017مارس  22املؤرخ 

ر هذا التصرف . دون سند قانونيمعلوم القبور  من مجلة املحاسبة العمومية  25مخالف ملقتضيات الفصل كما يعت
ن ...أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى  القا بعدم جواز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب ي الصور املقررة بالقوان إال 

راتيب الجاري    .ا العملوال
ى البلدية إلغاء هذا القرار ن ع   .ويتع

ي  ن وكالة املقابيض دفاتر وصوالت استخالص معاليم رخص الدفن ومعاليم القبور عن طريقوبالتدقيق  ، تب
ا استخالص معلوم الدفن  ر املستوجبان معلومو وجود عمليات دفن لم يتم بعنوا رر ٕالاعفاء  ٕالادالءودون  الق بما ي

ر من دفع م ا استخالص معلوم رخصة الدفن ولم يت علوم الق ن وجود عمليات دفن تم بعنوا استخالص  مكما تب
رر ٕالاعفاء من دفع هذا املعلوم ر ودون ٕالادالء بما ي  . معلوم الق

رة حيث تم إدراج ملحوظة  ر تسجيل القبور خالل هذه الف ي عمليات " مجاني"كما لوحظ عدم دقة مسك دف
ى غرار عملية الدفن دفن دون ٕالا  رر ذلك ع ر عدد بدالء بما ي وعملية الدفن   2017 جانفي 03بتاريخ  1286الق

ر عدد با كما تم إدراج هذه امللحوظة بالرغم من ثبوت خالص املعلوم املستوجب . 2018جانفي  28بتاريخ  1680لق
ر تناقضا  ى غرار عملية الدفن وهو ما يعت ر بع ر  2017أكتوبر  31بتاريخ  1585عدد  الق عدد  وعملية الدفن بالق

 .مما يفقد عملية مسك هذه الدفاتر أي مصداقية وثبوتية  2018جانفي  01بتاريخ  1648
ي ال وبلغ ر اس املداخيل بعنواننقص  مجموعه ما  2018و  2017سنخالل تخالص معلوم الدفن ومعلوم الق

                                                            
ى وزير املالّية تحت عدد   4   .2016جوان  24اريخ بت 001274آخرها مراسلة رئيس الّنيابة الخصوصّية لبلدّية طينة إ
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ن الاعتبار لإلعفاءات د .أ 35,648 ي الحالة بعد ٔالاخذ بع ا بشهادات  ي شأ من دفع معلوم القبور وال تم ٕالادالء 
بالرغم من  2018إعفاء خالل سنة  34و 2017إعفاء خالل سنة  29وعددها   الاجتماعية الصادرة عن عمدة املنطقة

رة   . عدم تنصيص القرار البلدي الضابط ملعاليم القبور إمكانية  ٕالاعفاء خالل هذه الف
املكلف بخطة وكيل مقابيض مساعد الستخالص هذين  "ح.ف"كل من  شخصيا  ة هذا النقصويتحمل مسؤلي

ن بموجب القرارات البلدية عدد  ي  2015لسنة  133املعلوم ي  2017لسنة  19وعدد  2015أفريل  08املؤرخ  املؤرخ 
ي  2017لسنة  153وعدد  2017فيفري  06  2018جويلية  12اريخ بت 2018لسنة  215وعدد  2017أفريل  25املؤرخ 
ن "ب.ف"و  لسنة  20القرارات البلدية عدد بموجب  املكلفة بخطة وكيل مقابيض مساعد الستخالص هذين املعلوم

 12بتاريخ  2018لسنة  213عدد و  2017أفريل  25بتاريخ   2017لسنة  152وعدد  2017فيفري  06بتاريخ  2017
ي نطاق مسؤوليته 2018جويلية  كما يشكل . من مجلة املحاسبة العمومية 19ضيات الفصل عمال بمقت  كل 
ى هذا  هماتصرف ى مع  خطأ تصرف موجبا للتتبع النحو ع ي نطاق مسؤوليته واختالسا ألموال عمومية ع كل 

ي نطاق مسؤوليته 99الفصل   .من املجلة الجزائية كل 

راتيب ا - 8 ّ راتيب حفظ الصّحة واملخالفات لل   لعمرانّيةمداخيل املخالفات ل
ن إحالة بفرقة الحرس البلدي بصفاقس  لم تقم راوحة ب رة امل  20كشف املخالفات الصحّية املسّلطة خالل الف

ى البلدّية  2018فيفري  14و 2016أكتوبر  راتيب حفظ . 2018مارس  28إاّل بتاريخ إ كما لم تقم بإحالة أي مخالفة ل
ى البلدية منذ   .تاريخذلك الالصحة إ

ا د استخلصت  120بقيمة  تانخالفامل 2018عدد املخالفات الصحّية املسّلطة سنة  م يتعّد كما ل بقيمة واحدة م
ى املحكمة املختصةد وأحيلت 60 ى املحكمة  140مخالفات صحية بقيمة  5تمت إحالة إضافة لذلك  .ٔالاخرى إ د إ

ن  26من جملة  5مخالفة 20استخالص تم و املختصة  رة املمتدة ب فيفري  14و 2016أكتوبر  20مخالفة تعود للف
ن أّن ي املقابل و  .د 880بقيمة  2018 ّ قد املستخلصة بموجب أذون استخالص وقتية  مداخيل املخالفات الصحّيةتب
ى سنة 780 بلغت ي مو ى سنة  460 و 2017د  ي مو   . د  1.240أي ما مجموعه  2018د 
ّي مداخيل بعنوان أل البلدّية  تواصل عدم تحقيق ،2017و 2016 لتصّرف سنالّنسبة كما كان الّشأن بو 

راتيب العمرانّية ّ  29بتاريخ رغم ما تّم الوقوف عليه من مخالفات عديدة خالل املعاينة امليدانّية املجراة  املخالفات لل
ر  ر  12وبتاريخ  2018نوفم ّ وال شملت 2019ديسم   .طينة واملعز ح
عدم  وذلك فضال عن 2018سنة خالل تّم اّتخاذه هدم  قرار  47 مجموعقرار هدم من  أيتنفيذ ا لم يقع كم

تّم  الوحيد الذيطمس القرار عدم تنفيذ و تم اتخاذها خالل هذه السنة قرار إزالة  11من مجموع إزالة تنفيذ أي قرار 
  .إصداره خالل نفس الّسنة

راتيب العمرانّية ستخالص بعنوان املخالا  بقايا بلغتو  ّ ّى سنة  د.أ 2,876الفات لل  2007نوات ّس لتعود ل 2018ي مو
ي نفس قيمة البقايا ال تّم ا2011و 2008و ّى سن، و ي مو ا  إذ لم يتّم اّتخاذ أي إجراء  2017و 2016 لوقوف عل

 . من أجل استخالصها
راتيبلم يتضّمن و  ّ قائمة مفّصلة " 1العمرانّية بوثيقة ٕالاثبات عدد  كشف بقايا استخالص مداخيل املخالفات لل

ر  31ي بقايا الاستخالص بتاريخ  ي لسنة " 2018ديسم ى ٔالاعمال القاطعة  2018املرفقة بالحساب املا تنصيصا ع
ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع است   .خالص هذه الفصول بالّتقادمللّتقادم ال تّم القيام 

  

                                                            
  .مخالفات من الصنف الثالث 8مخالفات من الصنف الثاني و  8مخالفات من الصنف ٔالاول و أربع   5
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ر املنج-9  ّرة عن إنجاز الّصفقات العمومّيةخطايا الّتأخ
ّن وجود  ر املنجّرة عن إنجاز الّصفقات العمومّية بقايا لالستخالصتب ي .أ 26,439 بقيمة بعنوان خطايا التأخ د 

ّى سنة  ي نفسها املسجلة بعنوان سنة  2018مو ى و ، 2017و يبقيمة  2007و 2006 سنتعود إ ى الّتوا  د.أ 9,455 ع
  . د.أ 16,984و

ي لسنة  1عدد  ضّمن للغرض بوثيقة ٕالاثباتتضّمن الكشف املي ولم ى  2018املرفقة بالحساب املا تنصيصا ع
ا لضمان عدم سقوط حّق تتّبع استخالص هذه الفصول بالّتقادم   .ٔالاعمال القاطعة للّتقادم ال تّم القيام 

III-  ى النفقات   الّرقابة ع

  تحليل النفقات  -أ

ى سنة .م 6,265نفقات البلدّية اّمة لالجملة الع بلغت ّ ي مو مقارنة  %4,82بنسبة  ارتفاعامسّجلة بذلك   2018د 
ىد .م 3,799 من نفقات العنوان ٔالاّول  ارتفعت إذ 2017بسنة  %  10,46ناهزت نسبته  محّققة تطّوراد .م 4,196 إ

د سنة .م 2,178مقابل  د.م 2,068لغ لتب%  5فيما انخفضت نفقات العنوان الثاني بنسبة مقارنة بنفس الّسنة 
انّيةلالّسنوي  التطور هذا وناهز ا .2017 رة %  -  0,15   نفقات امل   . 2018- 2016خالل الف

رة وتطورت  ر ووسائل املصالح والتدّخل العمومي خالل الف - 2016نفقات التصّرف املتكّونة من نفقات الّتأج
ستثمارات املباشرة والّنفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة خالل سنوّيا مقابل انخفاض الا % 18,71 نسبةب 2018

رة ب ي  تبلغ نسبنفس الف ى الّتوا خالل نفس  وفائدته كما ارتفعت نفقات تسديد أصل الّدين .%100و%  20,7ع
رة  انّية %.  24و % 16,59 تباعاناهزت  ةسنوي بنسبالف ي نفقات امل ى  ى ومن شأن استمرار هذا املن أن يؤّثر سلبا ع

ن  ى تلبية حاجيات املواطن ا ع ى املدى املتوّسط والبعيد بما يحّد من قدر ى  باملنطقةالّتوازنات املالّية للبلدّية ع وع
ا   .تطوير جودة الحياة 

انّية بنسبة  ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل ّ الك جملة كما. % 9وفاقت الاعتمادات ال اعتمادات  بلغت نسبة اس
انّية  ّى سنة % 71,5امل ن  6 2018 ي مو . بالّنسبة للعنوان الّثاني%  41,47بالّنسبة للعنوان ٔالاّول و% 93,56توّزعت ب
ى ويعزى  الك اعتمادات العنوان الّثاني أساسا إ الك الاعتمادات املخصصة لالستثمار ضعف نسبة اس ضعف اس
ى عدم % 42,1بنسبة  ال إضافة إ   . د.أ 331البالغ مجموعها ك الاعتمادات املحالة اس

 نفقات العنوان ٔالاّول  - 1

ي  ر بحوا كما مّثلت هذه . 7من نفقات العنوان ٔالاّول % 52,24و من نفقات التصّرف% 54,77استأثرت نفقات التأج
ر ي املقابل و. 8من املوارد الّذاتّية% 55,11موارد العنوان ٔالاّول ومن  %42,28الّنفقات  % 181,67ناهزت نفقات الّتأج

 .من تحويالت الّدولة
ن نفقاتاملصالح العمومّية  توّزعت نفقات وسائلو  ر املصالح العمومّية املحلّية بقيمة  ب د .م 961,234تسي

ات العمومّية بقيمة  من جملة نفقات  %35,61 سوّية ممّثلة د.م 319,351ومصاريف استغالل وصيانة الّتجه
 .مواردهمجموع من  %28,82و ل العنوان ٔالاو 

الك الكهرباء ر نفقات اس ر املصالح بنسبة وتعّهد وصيانة وسائل الّنقل والغاز والوقود وتعت  أهم نفقات تسي

                                                            
  بدون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  6
  .بدون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  7
  .لدولةتحويالت ا –موارد العنوان ٔالاول = املوارد الذاتية   8
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ي ى الّتوا   . من هذه النفقات % 10,28و  % 23و  % 46,81 ناهزت ع
أهّم مصاريف استغالل راكز الّتحويل ونفقات استغالل املصّب املراقب ومنفقات املناولة العادّية  كما مّثلت

ات العمومّية بنسبو  ي صيانة الّتجه ى الّتوا ا %13,45و % 58,33 بلغت ع  . م
من موارد نفس  % 6ومن نفقات العنوان ٔالاّول  %7,51 د.أ 270,217بقيمة  مّثلت نفقات التدّخل العموميو 

وشّكلت مصاريف الوقاية الصحّية . 2017بسنة  مقارنة %24,53بنسبة وقد ارتفعت هذه التدّخالت . العنوان
ي أوالتدّخالت لفائدة الجمعّيات الّرياضّية  ى الّتوا  . %7,4و % 29هّم مكّونات نفقات هذا القسم بنسب ناهزت ع

ّى سنة شهدت ديون التصّرف املتخلّ و  ي مو مقارنة بالديون %  97,48بنسبة  انخفاضا 2018دة بذمة البلدية 
ي م ى سنة املسجلة  ّ ي الحبيب بورقيبةلفائدة ترجع كلها  د 395,400لتبلغ  2017و   .املستشفى الجام

ي . 2018سنة  % 8,46 9بلغت نسبة تداين البلدّيةو   جملة من % 11ديون التصرف والاستثمار كما مّثل إجما
اوهو ما يجعل من مؤشر للبلدية وارد الذاتية امل ى الّتداين مرتفعا قدر ونسبة الاّدخار 10بة الادخار الخامنسوبلغت . ع

ي ي نفس الّسنة املسّجلة بعنوان 11الّصا ى الّتوا ي مستوى  % 24,87و % 33,32 ع ورغم ذلك بقي الاستثمار البلدي 
نفقات ٔالاجور و  الّنفقات الوجوبّية املتكّونة من نفقات الرتفاع كتلة أساسا لضعف هامش التصرف الّراجعضعيف 

ي  مّثلتفوائد الدين وال  ى التوا   .12 2018 من نفقاته سنة % 55,67من مقابيض العنوان ٔالاول و % 46ع
الك اعتمادات كما  ّي الاعتمادات فّسر وي. % 93,56لعنوان ٔالاول ابلغت نسبة اس الك البلدّية إلجما عدم اس

الك الاعتمادات املخصصة لوسائل املصالح وللّتدّخ  املرصودة بعدم ي تجاوز نسب اس ى الّتوا  %88,86ل العمومي ع
  %.  91,74و

  نفقات العنوان الّثاني -2

ن الاستثمارات املباشرة بقيمة  2018سنة  13د.م 1,171بلغت نفقات العنوان الّثاني  د .أ 961,311توّزعت ب
الّنفقات  فيما لم تنجز البلدية أي نفقة بعنوان%) 17,9(د .أ 209,401ونفقات تسديد أصل الّدين بقيمة %) 82,1(

  .د .أ 331والبالغة املسّددة من الاعتمادات املحالة 
ا املباشرة حيث بلغ تبّ و  ى تمويل استثمارا ن من خالل تحليل موارد العنوان الثاني أّن البلدّية تتمتع بقدرة ع

ي و  14حجم املوارد الذاتية ى الّتوا يمن % 9,17% 149,33ديون الاستثمار ع رمجةالاستثمارات املب إجما وهو  15اشرة امل
ى تمويل رضة ع ى قدرة البلدّية املف راض إاّل أّن  هذه الاستثمارات  ما يدّل ع ى الاق رمجة  حدودّيةمدون اللجوء إ ال

  . قد حالت دون ذلك
ى تنفيذو  ي الاعتمادات املرصودة بعنوان الاستثمارات املباشرة وع ى الّتصّرف  ا ع ى تنمية قدر  تحتاج البلدّية إ

ا رمجة   املشاريع الّتنموّية املتعّلقة   حيث لم تتجاوز نسبة النفقات املنجزة من جملة الاستثمارات املباشرة امل
ى سنة % 42,12 ّ   .2018ي مو

رسيم اعتمادات الاستثمارات املباشرة وبتنقيحها بالّزيادة أو بالّنقص افتقدو  ان للدّقة تصّرف البلدّية فيما يتعّلق ب

                                                            
  .نسبة ديون التصّرف والاستثمار من موارد العنوان ٔالاّول   9

  .موارد العنوان ٔالاّول )/ نفقات العنوان ٔالاّول دون اعتبار النفقات املأذونة بعنوان الفوائض-موارد العنوان ٔالاّول ( 10
  .موارد العنوان ٔالاّول )/ديون الاستثمار-الاّدخار الخام(  11
  .املأذونة بعنوان الفوائضبدون اعتبار املصاريف  12
  .دون اعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض  13
  .د 3.408.177,847البالغة   14
ا 2.282.195,793رصدت البلدية مبلغ   15   .د النجاز استثمارا
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الك حيث شهدت أغلب فصول القسم السادس املخصص لالستثمارات املب ،ةوالواقعيّ  ي اس اشرة ضعفا 
ا .أ 200وبالرغم من رصد مبلغ  ،ى سبيل املثالفع. الاعتمادات يئة البناءات ٕالادارية والزيادة ف د إلحداث وتوسعة و

الك جملة هذا الاعفإ ،د خالل السنة.أ 16بمبلغ  الك . تمادن البلدية لم تقم باس كما لم تتجاوز نسبة اس
ى ذلك لم تقم البلدية بانجاز و . % 62د نسبة .أ 709الاعتمادات املخصصة للطرقات واملسالك مثال والبالغة  عالوة ع

  د .أ 331أي نفقة من الاعتمادات املحالة البالغة 
ربية البدنّية الاعتمادات املحالة من قبل الوزارة املكّلفة با فيما يتعّلق ببقايايذكر و  ّ د .أ 293,806 بقيمةلّرياضة وال
ا تّم تحويلها منذ سنة .أ 93,806أّن  يئة املالعب و 2013د م  2014د تّم تحويلها منذ سنة .أ 200للقيام بدراسات 

يئة املالعب،  ا املتعّلقة بدورها ب الك أي جزء تّم إاّل أّنه لم يللقيام بأشغال الهندسة املدنّية ؤالاشغال امللحقة  اس
ا خالل سن   .2018و 2017و 2016 واتم

ى إنجاز النفقات -ب  الّرقابة ع

ى جملة من املالحظات تعّلقت بنفقات ى الوقوف ع ى حسابات وبعض جوانب تصرف البلدية إ  أفضت الرقابة ع
  . العنوان ٔالاّول والعنوان الثاني

 نفقات العنوان ٔالاول  -1
ي  2014لسنة  54نون عدد من قا 2ملقتضيات الفصل  خالفا انون املالية املتعلق بق 2014أوت  19املؤرخ 

ي لسنة  ي  2017لسنة  485عدد الحكومي مر ٔالا من  2الفصل و  ،2014التكمي واملتعلق  2017أفريل  13املؤرخ 
م، بإعادة تصنيف بعض عملة  اريخ لبلدية بتلرئيس النيابة الخصوصية   أصدرالجماعات املحلية وفق اختصاصا

ر  03 ى عدد  261من العدد  ةبلديال اتقرار ال  2017نوفم  02من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  ااملصادق عل 264إ
ر  03بتاريخ  265والقرار البلدي عدد  2018جانفي  ى 39والقرارات البلدية من العدد  2017نوفم ريخ بتا 43العدد  إ

ا 2018فيفري  14 عملة  10بإعادة تصنيف تتعلق  2018أفريل  11بتاريخ شراف سلطة ٕالا من قبل  واملصادق عل
ن   .وفق املستوى العلم املطلوب لكل سلك ولكل رتبة دون اعتماد مبدأ التناظر مباشرة بلدي

للغرض من إعادة  حدثةامل الفنيةاللجنة الجهوية املذكور أعاله  2017لسنة  485عدد مر  الحكومي ن ٔالا مّك و 
م وكفاءيف العملة وفقا ال تصن ي الخطط املناسبة لذلك وفقا ملا تضمنته املدونة املهنية من ختصاصا م املهنية 

ا الفصل  ي  الثالثإجراءات نص عل املتعلق بضبط نظام وبرنامج  2014فيفري  24من قرار وزير الداخلية املؤرخ 
رط و الاختبارات والامتحانات املهنية النتداب وترقية عملة الجماعات املحلية  امتحان م للقيام اجتياز الذي اش

رقية ا ى ٔالاصناف منلعملة ب ى  4 إ م به البلدية ماوهو  10إ  .لم تل
ي رقية، وخالفا للفصل  و راتيب املتعلقة بال  05تم إعادة تصنيف املذكورة أعاله ، املهنية  من املدونة 3خرق لل

م بتاريخ  ةملع ن 2016جوان  01تم انتدا رسم ر م ي الصنف  لم يستكملواو  غ  املحدد بثالث شرط ٔالاقدمية 
ى الصنف  م إ ي الصنف حسب  الرابعسنوات بالنسبة للعملة الذين سيتم ترقي م  ر وتم احتساب أقدمي فأك

م ٕالا     .دارية الجديدة بنفس هذا التاريخوضعي
رتكبه كل من رئيس النيابة اموجب للتتبع بلدية الخطأ تصرف ألحق ضررا ماليا ب اتالتصرفهذه شكل تو 

ى القرار  ء اللجنة الجهوية الفنية وأعضاهؤالء العملة إلعادة تصنيف  فرديةال اتالخصوصية الذي أم ع
رقية ال قامت املنتصبة للغرض   .باإلشهاد بالوضعيات ٕالادارية للعملة ولم تعتمد مبدأ التناظر للقيام بعملية ال

ى البلدية  ن ع ي خصوص إعادة تصنيف العملة وإلغاء القرار التقيد بالويتع ا العمل   ات البلديةراتيب الجاري 
ا أعاله رخ وإعادة تصنيف العملة طبقا ملقتضيات املدونة املهنية الصادرة بمقت قرار وزير الداخلية املؤ  املشار إل
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 28بتاريخ  ر عن وزير الداخليةمن قبل رئاسة الحكومة واملتمم بالقرار الصاد واملؤشر عليه 2014فيفري  24ي 
  .2015فريلأ

ي  1981لسنة  817خالفا ملقتضيات الفصل ٔالاول من ٔالامر عدد و  املتعلق بمنحة العمل  1981جوان  11املؤرخ 
ي والفصل ٔالاول من ٔالامر عدد  ي  1991لسنة  1430اللي املتعلق بمنحة العمل بالليل ال  1991أكتوبر  01املؤرخ 

ى تصرف ألعوان ا ن بالحراسة بالبلدية لبلديات واملجالس الجهوية، أسندت البلدية هذه املنحة إ جميع العملة املكلف
ي  ساعات 9بحساب  2018سنة طيلة  اسر حا 12وعددهم  دون تقديم القائمات ال يقع إعدادها لكل حارس عمل لي

ي نطاق املدة العادي ي لخدمات ليلية  مع بيان توقيت  لكل عاملة للعمل ومقدارها ي الغرض إلثبات الانجاز الفع
ن بالحراسة ليال فقط العمل واملدة العادية للعمل ن أن هذه املنحة مخولة للعملة املكلف  .ي ح

ن بالحراسة ليال راتيب املتعلقة بإسناد هذه املنحة وتخويلها فقط للعملة املكلف  .والبلدية مطالبة بالتقيد بال
ساعات يوميا  8من فريق النظافة بحساب  عامال  25لفائدة  2018طيلة سنة ملنحة اهذه كما صرفت البلدية 

ن الساعة التاسعة ليال والسادسة صباحا كما نص ى ذلك يكون انجازها ب املذكور  1981لسنة  817ٔالامر عدد  ع
ي لخدمات ليلية ي الغرض إلثبات الانجاز الفع ي نطاق املدة العادية  أعاله دون تقديم القائمات ال يقع إعدادها 

 .وقيت العمل واملدة العادية للعملمع بيان ت لكل عاملللعمل ومقدارها 
ر  عامال  11البلدّية  ومّكنت نمن غ ر ورفع الفضالت من املنحة البلدّية لرفع ب املكلف مباشرة بأعمال الّتطه

م من منحة التصرّ  لّية ومن منحة ٔالاوساخ عوضا عن تمكي ف والتنفيذ وذلك خالفا ألحكام ٔالامر عدد الفضالت امل
ي  1980 لسنة 876 ر ورفع الفضالت املباشرين  1980جويلية  4املؤّرخ  ى عملة الّتطه املتعّلق بتخويل منحة ٔالاوساخ إ

ذا ٔالامر بالجماعات العمومّية املحلّية كما تّم تنقيحه بالّنصوص الالّحقة م   1293ؤالامر عدد  16واملحددة قائم
ي  1990سنة ل لّية كما تّم  لبلدّية لحفظ الصّحة ورفع الفواضلاملتعّلق بإحداث املنحة ا 1990أوت  18املؤّرخ  امل

ّي املبالغ . تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة بعنوان  2018خالل سنة ل تّم صرفها دون وجه حّق اوُيقّدر إجما
ن املنحة البلدّية لرفع الفضالت امل لّية ومنحة ٔالاوساخ من جهة ومنحة التصّرف والّتنفيذ من جهة أخرى الفارق ب

 .د.أ 5,280بمبلغ 
ى  ى فريق الّنظافةعملة م 08 ذلك لم تضّمن البلديةإضافة إ ن إ حسب الّتنصيصات الواردة ببطاقات  ،نتم

ر   2018فضالت خالل سنة بقائمة العملة املباشرين فعلّيا ألعمال الّنظافة ورفع ال ،2018أجورهم لشهر ديسم
ماملذكورة آنفا،  لّية ومنحة  وهو ما مك من منحة الّتصّرف والّتنفيذ عوضا عن املنحة البلدّية لرفع الفضالت امل

 . ٔالاوساخ
ي قرار وزير الّتخطيط واملالّية  ملقتضياتخالفا و  ن املتعّلق و  1986أكتوبر  13املؤّرخ  بضبط ٔالاجل للمحاسب

ن املختص ر أوامر الصرف الصادرة لهمالعمومي الّصادرة عن ٕالادارة العاّمة  48واملذّكرة العاّمة عدد  ن للقيام بتأش
ن املتعّلقة بالواجب املحمول حول صرف الّنفقات العمومّية  1999ماي  17للمحاسبة العمومية بتاريخ  ى املحاسب ع

ن  ي أجل صرف مستحّقات دائ الّدولة والجماعات املحّلية بالعمومّي أّيام كحّد أق من  10واملؤّسسات العمومّية 
ي تأدية تاريخ إصدار ٔالامر بالّصرف، ُس  ر  ن  قاتنف  07ّجل تأخ  .يوما 15أيام و 04تراوح ب

الفا ملقتضيات خوذلك  موزعات هاتفية 04موزعات صوتية و 06لم تقم البلدية بتدوين أرقام جرد كما 
ي  186لّية عدد الّتعليمات العاّمة لوزارة املا اّل تنّص  الدولة ومكاسب مواد بحسابية املتعلقة 1975أوت  02املؤّرخة 

                                                            
ي  2006لسنة  893ٔالامر عدد   16 ي  2014لسنة  891ؤالامر عدد  2006مارس  27املؤّرخ  وهم عملة البلديات املباشرين  2014جانفي  28املؤّرخ 

ر وجمع الفضالت والعملة املباشرون بحديقة الحيوانات والعملة املكلفون بم قاومة باملصالح الصحية للعالج والوقاية والعملة املكلفون بالتطه
ي ٕالاصالح والاعتناء بآليات نقل الفواضل والعملة املباشرون ب   .املسالخ واملقابرالحيوانات السائبة والعملة املختصون 
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ر الجرد املعّد للغرض مع تسجيل الّرقم املسند للمواد امل ريات القابلة للجرد بدف ى وجوب تسجيل املش ى ع عنّية ع
  .فاتورة الّشراء

املساهمة بعنوان معلوم  كة الّتونسية للكهرباء والغاز لفائدة الّشر  دون موجبد  66,500البلدية مبلغ  صرفتو 
ر خالص الّتنوير العمومي وذلك خالفا ألحكام الفصل  املوّظف لفائدة مؤّسسة ٕالاذاعة والّتلفزة الّتونسّية ى فوات  25ع

ي  1979لسنة  66من القانون عدد  ر  31املؤرخ    .198017املتعّلق بقانون املالّية لتصّرف سنة  1979ديسم
انّية قامت و  نوان خالص بعد  2.013,400 لغبصرف مب 2018خالل سنة  البلدّيةخالفا ملبدأ خصوصّية امل

الك املاء املركب ٕالاداري ببلدية طينة واملستغل من قبل املعتمدية والحرس الوط بدون موجب لفائدة  مصاريف اس
 . والقباضة املالية

الكامتابعة  من نيمّك  ةالّداخليّ  لّرقابةل نظام إرساء ي البلدّية تتوّفق لمكما   املقطوعة باملسافة مقارنة الوقود س
ا مدى منو  دف بدفاتر املذكورة املعطيات مع مالءم الكالا  أسباب تشخيص وتفادي العربات   ٕالاّبان ي املشط س

 بمزيد املتعّلق 2005 جانفي 19 ي املؤّرخ  6عدد  الوزير ٔالاّول ر و منش ملقتضياتلقواعد حسن التصّرف و  خالفاوذلك 
ّن فقد  .املحروقات ونفقات ٕالادارية ي الّسيارات التصرف إحكام ي عدمتب الكا متابعة البلدية توّ  حسب الوقود س

رة من أصناف املعّدات ى ف ا اى بمأخر  إ ر املعّدات ضبط من يمّك الكاا ٔالاك ا وبالّنسب مقارنة للمحروقات س  بمثيال
ن قبل من ا حاملصرّ  ى يساعدها مّما الالزمة ٕالاجراءات تخاذاو  املصّنع ر الّتحكم ع الكاي  أك    .الوقود س

ن كما  ر  25بتاريخ واملجراة من قبل الفريق الرقابي من خالل املعاينة امليدانية للمستودع البلدي بطينة  تب نوفم
رابضة باملستودع منذ ما ال يقل  02-209997املنجم طن ذات الرقم  7وجود شاحنة لرفع الفضالت حمولة  2019

ي وض اعن سنة ونصف  من نوع  02-210146وجود سيارة رقم  ، وذلك فضال عنعية عدم استعمال رغم عدم تعط
BERLINGO  من نوع  02- 212680وسيارة رقمPEUGEOT ن ن ومهملت ات ٕالاعالمية و  معطلت  والهاتفيةكوم من التجه

ا بمنشور وزير الداخلية عدد  هابطرح لم تقم البلدية ي  33طبقا لإلجراءات املنصوص عل   .1992ماي  30املؤرخ 
 19حول إجراءات الحراسة ؤالامن ومنشوره عدد  1978فيفري  13بتاريخ  6خالفا ملنشور الوزير ٔالاول عدد و 

ن تو يالوقائ باإلجراءاتلم تتقيد البلدية  2003جويلية  18بتاريخ  ر بفرها ة ال يتع املستودع البلدي حيث لم يتم توف
ر الوقائية الواجب اتخاذها للحماية خاصة من أخطار الحريق وكل   ٔالاخطار نظام للسالمة يتضمن القواعد والتداب

ة كما لم يتم  ات ترك املشا  .البلدية إطفاء الحرائق ومعدات النجدة باملغازة تجه
ىالفضالت  من 18طن شهريا 759,810  مجموعهما  2018البلدية خالل سنة  ولئن رفعت أي  19املصب املراقب إ

ة من ناحية عدد العملة ي فإن هذا املعدلطن يوميا  25بمعدل  ر من أضعف املعدالت املسجلة بالبلديات املشا عت
ن برفع الفضالت  ن بلدية طينة و  وأظهرت .عدد املعدات املخصصة لذلكو املكلف ة أخرى مشابلديات  4املقارنة ب

ي ساقية الدائر  لية ال يقع رفعها و قرمدة و ساقية الزيت و و ي خصوص كميات الفضالت امل ن  رة الع خالل الف
ن شهر  ر  ي املمتدة ب ا  2019ماي وسبتم ى سبيل املثال برفع  التفاوت بي ما يقارب حيث تقوم بلدية ساقية الدائر ع

افيما  20ينةة طضعف كمية الفضالت ال تقوم برفعها بلدي ي بلديات  تجاوز ى التوا ن وساقية الزيت وقرمدة ع الع
  .%61,3و %48,7و % 30 بنسب

 افإ أسطولهاالقتناء معدات نظافة وتدعيم  2018د خالل سنة .أ 540,764 العتماد بقيمةالبلدية  رغم رصدو 
                                                            

ي  1982لسنة  91من القانون عدد  117كما تّم تنقيحه الحقا بالفصل   17 ر  31املؤرخ   1986لسنة  106من القانون عدد  61والفصل  1982ديسم
ي  ر  31املؤرخ    .1986ديسم

  .2018طن من الفضالت خالل كامل سنة  9117,720قامت البلدية برفع   18
ي النفاياتحسب املعطيات املتح  19 ا من الوكالة الوطنية للتصرف    .صل عل
رة 4480,520قامت بلدية طينة برفع   20 لية خالل هذه الف   . رئداطن من قبل بلدية ساقية ال 8366,960مقابل  طن من الفضالت امل
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  . بانجاز هذه النفقاتلم تقم 
ى البلدية ن ع حول تدعيم قدرات  2013أكتوبر  02بتاريخ  16ر وزير الداخلية عدد عمال بمقتضيات منشو  ،ويتع

ا  التصرف للجماعات املحلية، ن مردودي ا وتأم رفيع من نسبة استغالل معدات النظافة التابعة لها وتطوير أدا ال
لية ملا لهاالكمية  من الناحية ي منظومة رفع الفضالت امل ن من انعكاس مبا ومزيد إحكام التصرف  ى تحس شر ع

ن  خصوصا مع تنامي ظاهرة املناطق السوداء واملصبات جودة الحياة ومستوى الخدمات املسداة لفائدة املواطن
ر  12والذي تمت معاينته ميدانيا بتاريخ  21العشوائية باألحياء السكنية  .201922ديسم

 نفقات العنوان الّثاني -2
رنامج الّسنوي لالستثمار لسلم ي املقدرة ي خصوص مشاريع الطرقات وٕالانارة العمومية  2018نة تجاوز إنجاز ال

 .نتيجة تعطل تنفيذ املشاريع %56,36نسبة د .أ 884,651بمبلغ 
ى  ائية فع ى املوافقة ال لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية بخصوص الرغم من حصول البلدية ع
ر  29خ بتاريد .أ 196,065ٕالانارة العمومية بمبلغ مشاريع  ا لم تقم  2017ديسم بصرف سوى  2018خالل سنة إال أ

  .د.أ 26,407مبلغ 
ى سنة .أ 300بكلفة تقديرّية تساوي يئة ملعب بلدي  وإنجاز  ارسةد مشروعزال يال كما  د والّراجعة برمجته إ

ى الّدراسة التمهيديّ معّطال نتيجة  2015 ي املصادقة ع ى ة املفّصلة تأّخر وزارة الّشباب والّرياضة  واملصادقة ع
رنامج الوظيفي املعدل ى أخرى اعتمادات محالة فواضل بعنوان د .أ 293,806وبقي مبلغ . ال   .يتم نقلها من سنة إ

ائّيا خالل سنة  انطلقتال الّصفقات بعض شاب إبرام وإنجاز و   2018أشغالها أو تواصلت أو تّم ختمها 
ي انجازها ت عدد من ٕالاخالالت واستشارة أشغال ر  ي إبرامها وتنفيذها مما ترتب عنه تأخ ر  علقت أساسا بالتأخ

  .وتنفيذ الاستثمارات البلدية
ى الصفقة  فرغم مصادقة البلدية املتعلقة بأشغال تعبيد الطرقات باملنطقة البلدية قسط  01/2016عدد ع

ّ  .2016جويلية  20بتاريخ د .أ 376,886بمبلغ  واملنجز  01عدد   1039عدد من ٔالامر  8خالفا ألحكام الفصل و  ا،إاّل أ
ي  2014لسنة   إال  ٔالاشغالالنطالق  ٕالاداري  ٕالاذن بإصدارلم تقم  ،املنّظم للّصفقات العمومّية 2014مارس  13املؤرخ 
ر  21بتاريخ  ي انجاز املشر  ايوما من تاريخ املصادقة عل 124بعد مرور  أي 2016نوفم ر    .وعوهو ما ترتب عنه تأخ

ي تعطل انجازه ملدة و  يوما نتيجة عدم التنسيق مع مصالح  52تسبب ضعف الدراسات املنجزة للمشروع  
ر قبل انجاز أشغال التعبيد خالفا ملقتضيات الفصل  ر لربط عدد من املساكن بشبكة التطه الديوان الوط للتطه

 .ت قبل ٕالاعالن عن املنافسةلحاجيامن ٔالامر املنظم للصفقات العمومية القا بحسن ضبط ا 10
ى إسناد  2016أوت  30بتاريخ جنة الجهوية ملراقبة الصفقات لرغم موافقة الو  عدد الصفقة من القسط الثاني ع

ى الصفقة ف د.أ 541,458بمبلغ  واملنجز املتعلقة بأشغال تعبيد الطرقات  01/2016 بعد  إال أن البلدية لم تصادق ع
ر  21كما لم يتم إصدار ٕالاذن ٕالاداري النطالق ٔالاشغال إال بتاريخ . خيوما من هذا التاري 89مرور  بعد أي  2016نوفم
ى الصفقة  76مرور   2014لسنة  1039من ٔالامر عدد  8خالفا ألحكام الفصل وذلك يوما من تاريخ املصادقة ع

ي للمقاولة واملحددة بمدة  املذكور أعاله اء صلوحية العرض املا   .يوما 120مما ترتب عنه ان
باإلجراءات املبّسطة لم تضبط البلدّية آجال إبرام الّصفقة  املذكور أعالهمن ٔالامر  8خالفا ملقتضيات الفصل و 
ا بتاريخ  03/2017عدد  بقيمة  2018أفريل  18املتعلقة بأشغال تمديد وصيانة شبكة الّتنوير العمومي املصادق عل

                                                            
  .2018أوت  11محضر جلسة لجنة النظافة والصحة والبيئة بتاريخ   21
ا الق  22 ي طينةمعاينة ميدانية قام  ي املعز و   .ا املقرر بمعية كاهية مدير البيئة والنظافة ل



15 
 

راح إسناد  ،لب العموميبصورة تضمن سرعة ونجاعة الطّ  د.أ 216,910 اء من تقييم العروض واق فرغم الان
ر  15الّصفقة منذ تاريخ  ا لم يتّم  2017نوفم ى صاح ا وتبليغها إ ي فإّن املصادقة عل ى التوا  25و 18إاّل بتاريخ ع

 . يوما تباعا 161يوما و 154أي بعد انقضاء  2018أفريل 
 تاريخيوما من  39بعد انقضاء أي  2018أفريل  10زه بالصفقة بتاريخ صاحب الصفقة بفو  بإعالموقامت البلدية 

ر  02 يوميوما انطالقا من  120انقضاء صلوحّية العرض املقّدم املحددة بمدة   .2017نوفم
ى املوافقة املبدئية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية بخصوص و بالرغم من حصول البلدية ع

ر  ا لم تقم باإلعالن عن الاستشارة  2018أفريل  10الطرقات بتاريخ مشروع تعبيد وتعص إال  55/2018عدد إال أ
 . يوما 198 انقضاءأي بعد  2018أكتوبر  25بتاريخ 

ر  26إعداد تقرير تقييم العروض منذ تاريخ  ورغم ى  2018نوفم إسناد الاستشارة إال أن البلدية لم تصادق ع

 . يوما 113أي بعد مرور  2019مارس  19يخ إال بتار د .أ 130,900بمبلغ  

اء  16البلدية ٕالاذن ٕالاداري النطالق ٔالاشغال بعد مرور  كما أصدرت ا وبعد وان يوما من تاريخ املصادقة عل
ي  من كراس الشروط ٕالادارية الخاصة  41خالفا ملقتضيات الفصل وذلك  ٕالاستشارةلصاحب صلوحية العرض املا

  .املذكور أعاله 2014لسنة  1039دد من ٔالامر ع 8والفصل 
رة ولم يتول  ر الحض ر هويته ذكروالذي لم يقع  ،املكلف بمسك دف ى قائمة العملة واملعدات   ،بالدف التنصيص ع

ا للشروط الفنية املنصوص  ى مدى مطابق ؤالاشغال املنجزة بشكل دقيق يسمح بمراقبة انجاز ٔالاشغال والحكم ع
ا بكراس الشروط ح ي خصوص قائمة ٔالاعوان أو املعدات عل ى مثال يث يكتفي بالتنصيص  مما " املقاولة كاملة"ع

ر أي أهمية تذكر  .يفقد عملية مسك هذا الدف

  


