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 هرقلةرقابة املالية على بلدية لا تقرير

 (6102تصّرف سنة )

 تقديم البلدية

كما  هكتارا 546.2وتبلغ مساحتها . 8611أفريل  52 في املؤرخ 871أحدثت بلدية هرقلة بمقتض ى ألامر عدد 

ويبلغ عدد املؤّسسات 4 528.1ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  74.86يبلغ عدد سكانها 

تبعا لصدور ألامر الحكومي و  52814مؤسسة بعنوان سنة  .26حسب السجل الوطني للمؤسسات مجموع 

ق  5282جوان  51املؤرخ في  5282لسنة  117عدد 
ّ
أدارت تعيين نيابة خصوصية ببلدية هرقلة، بواملتعل

 4 أعضاء 1وضّمت  نيابة خصوصية ترأسها معتمد هرقلة 5281خالل سنة  شؤون البلدية

النفقات السنوية  معدلد وبلغ 4أ 54851 مجموع 5281 - .528وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية خالل الفترة 

ل بلدية  4د4أ84578خالل نفس الفترة مجموع 
ّ
ى سنة  81 هرقلةوتشغ

ّ
صرفت لهم أجور  5281عونا في موف

 4د4أ 61.بقيمة 

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية ، 5287أكتوبر  28بتاريخ  82.املهمة عدد  عمال بإذن

في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د من  5281 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  4البيانات املضّمنة به

 4نفقاتها في كنف الشرعّية

استغالل و  وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة 

 4املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

املتعلق بالقانون ألاساس ي  8672ماي  .8املؤرخ في  8672 لسنة 82من القانون عدد  88طبقا ألحكام الفصل 

مليزانية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، تم عرض مشروع ميزانية البلدية على 

 4 5282أوت  88انعقدت بتاريخ  العادية الثالثة التيمداولة املجلس في دورة 

                                                             
ساكن وذلك حسب التقسيم الترابي الجديد للبلديات املعد من  88111ويبلغ عدد سكانها  5كم 81768تجدر إلاشارة إلى أّن مساحة املنطقة البلدية أصبحت تبلغ   1

 4  5281الصادرة خالل سنة  125و 128و 122قبل الوزارة املكلفة بالشؤون املحلية طبقا لألوامر الحكومية عدد 
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من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  .8و 88و 81وعمال بمقتضيات الفصول 

على النيابة الخصوصية  5281كما تّم عرض الحساب املالي لسنة  5282ديسمبر  88قبل والي سوسة بتاريخ 

قبل أن يتّم عرض القرار  5287ماي  82واملنعقدة بتاريخ  5287لبلدية هرقلة في دورتها العادية الثانية لسنة 

 52874جوان  58تعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف التي صادقت عليه بتاريخ امل

ة املحاسبة العمومّية لم يتضّمن الحساب املالي  515وخالفا للفصل 
ّ
 2016لبلدية هرقلة بعنوان سنة من مجل

هادة منه على مطابقته شتأشيرة رئيس البلدّية  5287أوت  52 مثلما تّم تقديمه إلى دائرة املحاسبات بتاريخ

ت الّدائرة في  4بعد موافقة مجلس البلدّية عليه سلطة إلاشراف لحساباته وال ما يفيد اقراره من قبل
ّ
وتول

  4أعمالها الّرقابّية الاعتماد على نسخة مهيأة ممسوكة لدى قابض املالّية

 خالصة أعمال املراجعة

 املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية الاستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 

ة
ّ
ر تحديدها بدق

ّ
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه  التي تعذ

الجماعات يمكن التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية  هرقلةاملحلية من أن حسابات بلدية 

 52814وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 بالدينار 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

     

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

018 187 8251 205 1العنوان ألاول 

048 874550 565املداخيل الجبائية إلاعتيادية

111 317373 381املعاليم على العقارات و ألانشطة

771 30462 64مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

312 25364 75معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

854 00049 45املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

970 951636 639املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

899 335133 117مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

071 617503 522املداخيل املالية الاعتيادية

402 876860 319 1العنوان الثاني

416 966488 973املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

964 07227 483منح التجهيز

451 894460 490مدخرات وموارد مختلفة

818 308123 100موارد الاقتراض

818 308123 100موارد الاقتراض الداخلي

169 602248 245املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

169 602248 245املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

107 212829 872العنوان ألاول 

528 256793 848نفقات التصرف

409 248450 498التأجير العمومي

117 161323 326وسائل املصالح

002 84720 23التدخل العمومي

0نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

580 95535 23فوائد الدين املحلي

580 95535 23فوائد الدين املحلي

890 671369 653العنوان الثاني

810 302223 514نفقات التنمية

810 302223 514إلاستثمارات املباشرة

514 540143 125تسديد أصل الدين

514 540143 125تسديدأصل الدين

566 8292 13النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

566 8292 13النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

2 525 7011 525 8832 047 4191 198 997

422 818848 999الفائض
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 ونفقاتهاتحليل موارد بلدية هرقلة 

  6102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2016أسفر تنفيذ ميزانية بلدية هرقلة بعنوان تصرف 

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى 4أ 711د تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدود 4أ 666

 4 فقد تم تحويله إلى املال إلانتقالي د4أ 588أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 5281أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة أّن الفوائض الجملّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة  ومن

 %814نسبته  5281-.528وبمعّدل نمّو سنوي خالل الفترة  .528د مقارنة بسنة 4أ 571ارتفاعا بقيمة تساوي 

 .528مقارنة بسنة  5281سنة لعنوان ألاّول خالل املقابيض على املصاريف بالنسبة إلى ا وسّجلت فوائض

املقابيض على  أما فوائض4 خالل الفترة نفسها%  88يساوي سلبي سنوي  تطّور  د وبمعّدل4أ 17تراجعا بقيمة 

د 4أ 812بما قدره  .528مقارنة بسنة  5281سنة نموا لعنوان الثاني فقد شهدت املصاريف بالنسبة إلى ا

 %4 6.سنوي قدره تطّور وبمعّدل 

د وبنسبة معّدلها 4أ .78تطّورا بقيمة  .528مقارنة بسنة  5281وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 

ويعود ذلك أساسا إلى التطّور الذي شهدته كّل من موارد العنوان ألاول 4 5281-.528خالل الفترة % 81

%  8.معّدل تطّور سنوي يساوي د وب4أ 121ارتفاعا بقيمة  ألاخيرةهذه وموارد العنوان الثاني، حيث شهدت 

 52814-.528خالل الفترة %  5وبمعّدل تطّور سنوي يساوي  د4أ 21رافقه تطّور موارد العنوان ألاّول بقيمة 

وبمعّدل تطّور  .528مقارنة بسنة  5281د خالل سنة 4أ 81.أما نفقات امليزانّية، فقد عرفت تطّورا بقيمة 

ويعود ذلك إلى تزامن تطّور نفقات العنوان الثاني خالل سنة 4 5281-.528خالل الفترة %  81سنوي يساوي 

مع تطّور نفقات العنوان ألاّول خالل سنة %  82 وبمعّدل نسبته د4أ 565بما قيمته  .528مقارنة بسنة  5281

 4خالل الفترة نفسها%  6 نسبته د وبمعّدل4أ ..8 بما قيمته .528مقارنة بسنة  5281

 املوارد

د وهي تتكّون من املوارد الجبائّية 4أ 84521 جملتهما  5281سنة  بعنوان لبلدّية هرقلةبلغت املوارد الاعتيادّية 

 %4 28ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود %  7.الاعتيادّية في حدود 

مسّجلة  5281د سنة 4أ 217 إلى .528د سنة 4أ 258وتطّورت املوارد الجبائّية الاعتيادّية لبلدّية هرقلة من 

هذا التطّور عن نمّو  ونتج%4  .يساوي  5281-.528د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 4أ ..بقيمة  زيادة

د 4أ .1بعض أصناف املداخيل الجبائّية الاعتيادّية وخاّصة منها املعاليم على العقارات وألانشطة بقيمة 

 528.4مقارنة بسنة  د4أ 82ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى بقيمة 
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ويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد بالنسبة إلى البلدية 

ل  5281د في سنة 4أ 812حيث تم تحصيل 
ّ
4 من جملة املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية % 88أي ما يمث

ومداخيل املوجبات ( د4أ 825)وتأتي في املراتب املوالية املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات غير املبنية 

ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام ( د4أ 72)والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 

 %4 88و%  88و % 81بنسب تمثل على التوالي ( د4أ .1)ق العمومية املراف

% 15وفي ما يخّص املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية فهي تتوّزع بين املداخيل املالّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 %4 81ومداخيل أمالك البلدّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

مسّجلة زيادة  5281د سنة 4أ 1.2إلى  .528د سنة 4أ 157عتيادّية من وتطّورت املداخيل غير الجبائّية الا 

إلى خاّصة ويعود هذا التطّور %4  8يساوي  5281-.528د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 4أ 88بقيمة 

 (4د4أ 86)+ التحّسن الذي شمل مداخيل ألامالك البلدّية 

د وبنسبة تطّور 4أ 127تطورا بقيمة  مسّجلة 5281د في سنة 4أ 84852أما بالنسبة إلى موارد التنمية فقد بلغت 

عن نمّو املوارد الذاتّية املخصصة للتنمية  وقد نتج هذا التطّور 4 5281-.528خالل الفترة %  8.سنوي تساوي 

تطّور أي بمعّدل ( د4أ 817)واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة ( د4أ .1)+ موارد الاقتراض و ( د4أ 22.)+ 

 %4 77و %  825و%  88سنوي خالل نفس الفترة يساوي على التوالي 

  النفقات

وبنسبة  .528د مقارنة بسنة 4أ ..8تطورا بقيمة  مسّجلة 5281د سنة 4أ 175بلغت نفقات العنوان ألاول 

سنة وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح 4 5281-.528خالل الفترة %  6تطّور سنوي تساوي 

ل 4أ .15ما قيمته  5281
ّ
 4من مجموع نفقات العنوان ألاول %  62د أي ما يمث

أي بمعّدل تطور سنوي يساوي  .528د مقارنة بسنة 4أ 886وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 

أي  .528د مقارنة بسنة 4أ 2وسائل املصالح نموا بقيمة نفقات كما عرفت  5281-.528خالل الفترة % 81

 52814-.528خالل الفترة %  8بمعّدل تطّور سنوي يساوي 

د مقارنة بسنة 4أ 568تطورا بقيمة  مسّجلة 5281د سنة 4أ .12وبخصوص نفقات العنوان الثاني فقد بلغت 

عن املفعول املزدوج  التطّور وقد نتج هذا 4 5281-.528خالل الفترة %  82ونسبة تطّور سنوي تساوي  .528

أي بمعّدل تطّور ( د4أ .8)والنفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة ( د4أ 511)+ لنمّو الاستثمارات املباشرة 

 % 4 822و%  22سنوي خالل نفس الفترة يساوي على التوالي 
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 القدرات املالية

ببلدية  (موارد العنوان ألاّول  /ن املال املشترك املناب م –موارد العنوان ألاّول )بلغ مؤشر الاستقاللية املالية 

مقابل نسب تّم تسجيلها  5281و 5282و .528على التوالي خالل سنوات %  12و%  72و%  18 نسبة هرقلة

  4على التوالي خالل الفترة نفسها%  12و %  12و%  .1على املستوى الوطني بلغت 

دات بعنوان سنوات  وفي حين لم تقم بلدّية هرقلة بخالص
ّ
وما قبلها خالل الّسنة املالّية  5282أّية متخل

ل مصاريف 4 د4أ 88ما جملته  5281في موفى سنة  هرقلةبلدّية  2بلغ الحجم الجملي لديون  ، فقد5281
ّ
وتمث

دات حيث بلغت حوالي 
ّ
ر مديونّية 4 منها%  .2د أي ما يمثل 4أ 81استهالك الكهرباء أهّم املتخل

ّ
وبلغ مؤش

 .% 6ما يعادل  5281البلدّيةخالل سنة 

في %  26ببلدية هرقلة، فقد بلغ نسبة (مصاريف العنوان ألاّول /نفقات التأجير)أّما مؤشر هامش التصرف 

حيث بلغ على التوالي نسبة  5282و .528أن هذا املؤشر عرف نسق تصاعديا خالل سنتي علما و  5281سنة 

 %4  27و%  25

 موارد البلدية وإنجاز نفقاتهامالحظات حول تعبئة 

 تعبئة املوارد: أوال

 إعداد امليزانّية

ق بموارد العنوان ألاّول، فقد بلغت نسبة الانجاز مقارنة بالتقديرات 
ّ
 887( بدون اعتماد التنقيحات)فيما يتعل

إلى مداخيل بالنسبة  % 12 وتراوحت نسب انجاز ألاصناف املكّونة للعنوان ألاّول مقارنة بالتقديرات بين4%

بالنسبة إلى مداخيل املوجبات والرخص %  ..8إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية و

 4إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 إعداد جداول التحصيل

قت خاّصة بعدم شموليتها وبعدم دقة البيانات املدرجة بها 
ّ
يشكو إعداد جداول التحصيل عّدة نقائص تعل

 4فضال عن التأخير في إعدادها

 

 

                                                             
دة بذّمة 4 جملة املصاريف التي تّم بمقتضاها عمل منجز خالل السنة دون أن يتّم تأديتها إلى صاحب العمل املنجز"ونا وتعتبر دي  2

ّ
وتبقى هذه النفقات ديونا متخل

ق بضبط اجراءات البرمجة السنوّية واملت 5288نوفمبر  52وذلك حسب التعريف الوارد بالفصل ألاول من قرار رئيس الحكومة املؤّرخ في " الهياكل العمومّية املعنّية 
ّ
عل

 4 للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات املعنّية بالتجارب النموذجّية لنظام التصّرف في امليزانّية حسب ألاهداف
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 شمولّية جداول التحصيل

، بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدية بهرقلة ما .528استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 أّن جدول تحصيل املعلوم املوظف على العقارات املبنية لسنة 4 مسكن 84211جملته 
ّ
لم يتضّمن  5281إال

 4 من جملة املساكن املتواجدة باملنطقة البلدية%  18أي ما نسبته  (امسكن)فصال  5.11سوى 

وقتية وهو  استخالصمسكنا بأذون  87تخص  5281د بعنوان سنة 4أ 761.7كما اتضح استخالص مبلغ قدره 

 52814الخاص بسنة املعلوم على العقارات املبنّية يؤكد عدم شمولية جدول تحصيل  ما

 78 تخصد 4أ 266117 استخالصقد لوحظ فغير املبنية  ألاراض ي املعلوم علىأما فيما يتعلق بجدول تحصيل 

 (4 بجدول التحصيلمن الفصول املدرجة  % 82أي ما يمثل )أذون استخالص وقتية موجب ب 5281عقارا سنة 

 املبنية العقاراتالبيانات املدرجة بمنظومة متابعة املعلوم على 

البيانات املدرجة بمنظومة متابعة املعلوم على العقارات  تحيينلوحظ وجود نقائص تعلقت أساسا بعدم 

ه تّم خالل الفترة 4 املبنية وبتحيينه
ّ
قت بتعبيد  .528-5282حيث يذكر على سبيل املثال، أن

ّ
إنجاز مشاريع تعل

 أّن ذلك لم يرافقه بهرقلةمنطقة البلدية الطرقات وبالتنوير العمومي في عدد من ألانهج وألاحياء التابعة لل
ّ
، إال

وباعتبار أّن 4 من مجلة الجباية املحلية 2تحيين لقائمة الخدمات كما تّم تحديدها بالفقرة الثانية من الفصل 

عدد الخدمات يحدد نسبة املعلوم املذكور، فإّن من شأن عدم التنسيق بين املصالح البلدية أن ال يسمح 

باملنظومة بشكل حيني وشامل بما قد يؤدي إلى توظيف مبالغ بعنوان املعلوم املذكور أقل بتضمين الخدمات 

 4 من املبالغ املستوجب تثقيلها فعال

 تثقيل جداول التحصيل

لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير 

على أّن تلك املعاليم ينّص  يملقتضيات الفصل ألاول من مجلة الجباية املحلية اللذاملبنية وذلك خالفا 

  4يوما 2.تاريخ غرة جانفي من كّل سنة، تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير بلغ مستوجبة الدفع بداية من 

ه يجوز للمحاسب تعجي 511من جهة أخرى، ينّص الفصل 
ّ
ل قبض من مجلة املحاسبة العمومّية على أن

بذلك وتحّرر في " وزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك"املوارد العارضة وذلك بشرط أن يقع إعالم 

ى وضع قائمات شهرّية فيها يوجهها 
ّ
تلك املوارد وثائق استخالص وقتّية صادرة عن رئيس البلدّية الذي يتول

يتولى قابض و 4 لتثقيلها على سبيل التسوية لدى املحاسب" ذلكلوزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في "

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية غير املضّمنة البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

ه تبّين أّن إبجدولي تحصيل املعلومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية، 
ّ
 أن

ّ
ال

املعلوم على إعداد جداول التحصيل التكميلّية بعنوان  5287رئيس البلدّية لم يتوّل إلى موفى شهر نوفمبر 
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ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية املستخلصة عن طريق أذون استخالص وقتّية بعنوان سنتي 

 4مّما حال دون تثقيلها 5281

 الماتتوجيه إلاع

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 51تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة 

ه من جملة 44"منه
ّ
فصال مثقال بجدولي تحصيل املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على  54617، وقد تبّين أن

وبّررت 4 % 4أّي بنسبة لم تتجاوز  5281من أصحابها بعنوان سنة  882ألاراض ي غير املبنّية لم يتم إعالم سوى 

ديون  ألّن متابعة عملّية الاستخالصات واستخراج"مصالح البلدّية ضعف عدد الاعالمات املوّجهة نظرا 

الجماعات املحلّية ببلدّية هرقلة تتّم يدويا وذلك لصعوبة الّربط بالقباضة البلدّية بسوسة ونظرا للنقص 

 "4البشري ببلدّية هرقلة

 نسب الاستخالص

مسجلة نسبة  5281د في سنة 4أ 542.2إلى  .528د سنة 4أ 54818تطورت جملة التثقيالت ببلدية هرقلة من 

 % 11الغير مبنية نسبة ألاراض ي بعنوان املعلومين على العقارات املبنية و التثقيالتوتمثل %4  8تطور قدرها 

د بالنسبة إلى املعلوم على العقارات املبنّية 4أ 262حيث بلغت  5281من مجموع التثقيالت بعنوان سنة 

سبة إلى املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية4أ 84121و
ّ
 4د بالن

مسجلة نسبة  5281د سنة 4أ .82إلى  .528د سنة 4أ 551ان املبالغ املثقلة من وتطورت جملة املقابيض بعنو 

 غير املبنية ومداخيل كراء ألاراض ياملبالغ املستخلصة في املعلوم على  أهموتتمثل  4% 82قدرها  تطّور سنوي 

وساهم تطّور مجهود الاستخالص  %4 88و%  .8عقارات معدة لنشاط صناعي حيث مثلت على التوالي نسبة 

 52814سنة %  85إلى  .528سنة % 82تطور نسب الاستخالص من  في

غير املبنية مقارنة بجملة املقابيض  ألاراض يورغم أهمية حجم املقابيض املستخلصة بعنوان املعلوم على 

حيث بلغت نسبة التطور  5281 – .528هذا املعلوم خالل الفترة  نسق الاستخالص الذي شهده ومن%( .8)

 لم تتجاوز  هنسبة استخالص إال أّن ( 5281د سنة 4أ 825إلى  .528د سنة 4أ 68من % ) 2السنوي الستخالصه 

1 %4 
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 :5281ويبين الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثقلة ببلدية هرقلة بعنوان سنة 

 نسبة الاستخالص  (د.أ) مبالغ لإلستخالص (د.أ) املقابيض الفصل

 % .8 6..2626 1.6816 املعلوم على العقارات املبنية

 % 1 841216.28 8256227 املعلوم على الاراض ي غير املبنية

 % 88 2.6651 8166.8 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 % 1 756726 266.8 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط منهي

 % 28 7161.8 26122. لنشاط صناعيمداخيل كراء عقارات معدة 

 % 18 176821 2861.2 موارد أخرى 

 % 06 6.353,5.1 515,320 املجموع

 على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةتحصيل واستخالص املعلوم 

 .واملؤرخ في  .866لسنة  712استنادا إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات املحدث باألمر عدد 

 4 مؤسسة .26على نسيجا مؤسساتيا يضم  5281تحتوي في سنة  بهرقلة، فإّن املنطقة البلدية .866أفريل 

سنويا الحّد ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  هرقلةوتوظف بلدية 

ن لعقارات معّدة لهذه ألانشطة والذي يساوي، وفقا واملعنويين املستغلي املهنية على ألاشخاص الطبيعيين

ه لوحظ أّن 4 من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 81للفقرة الثانية من الفصل 
ّ
 أن

ّ
إال

البلدية لم تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات الراجعة لها 

على  5281حيث اقتصر جدول مراقبة تحصيل املعلوم بعنوان سنة 4 ة بالسجل سالف الذكربالنظر واملدرج

ل  856
ّ
من املؤسسات الواردة بالسجل الوطني املنشور من قبل املعهد الوطني %  55مؤسسة أي ما يمث

 4 لإلحصاء

من %  88نسبة  يمثلحيث ورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

لم ، فقد تبّين أّن مصالح البلدية (د4أ 211د من جملة 4أ 812)جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية 

 سيدي بوعليبتحرص على استغالل القائمات الشهرية الصادرة عن القباضة املالية بالبحيرة والقباضة املالية 

مّما حال دون تحيين جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم  والتي تبين تفاصيل كل عملية تحويل

املذكور وفي مرحلة الحقة إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم واملبلغ 

املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص مبلغ إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب 

  4ما ُيسهم في تحصيل موارد إضافيةبعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة بتثقيله لدى قابض البلدية إو 

لعمليات تحويل املبالغ الراجعة للبلدية والواردة الشهرية  القائمات التفصيليةوتّم الوقوف من خالل فحص 

%  15مطالبا بهذا ألاداء أن نسبة  51والتي بّينت عّينة منها شملت  بسيدي بوعليعليها من القباضة املالّية 

 4منهم غير مضمنين بجدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعلوم املذكور 
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 سقوط فصول بالتقادم

ه  81ينص الفصل 
ّ
يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

4 والية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفعسنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة امل 2بالتقادم بمض ي 

واملتعلق بقانون املالية  5288ديسمبر  82املؤرخ في  5288لسنة  7من القانون عدد  2.وتبعا ملا ورد بالفصل 

 88إلى  5282ديسمبر  87التقادم بالنسبة إلى الفترة املمتدة من  والذي نص على تعليق آجال 5285لسنة 

قة بسنة 5285ديسمبر 
ّ
وما قبلها ( 5226ديسمبر  87إلى غاية ) 5226، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل

تعتبر قد سقطت ما لم تقطع مدة التقادم بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال 

 4 مكرر من املجلة املذكورة 81درة عن املدين أو من ينوبه وفقا ملا ورد بالفقرة ألاولى من الفصل الصا

، أّن القيمة الجملية للديون 5281ديسمبر  88من خالل فحص قائمات بقايا الاستخالص إلى غاية  واتضح

دة بذمة مديني البلدية 
ّ
علوم على العقارات املبنية واملعلوم دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالبين بامل)املتخل

وتبّين في هذا إلاطار بأّن ديون جملية 4 د4أ 8.2ما جملته  5281بلغت في موفى سنة ( 3على ألاراض ي غير املبنية

وما قبلها ولم  5226مستوجبة منذ سنة ( من جملة الديون املتخلدة%  1.أي بنسبة )د 4أ 11بما قيمته 

بما يعّرضها للسقوط  5281إلى موفى سنة  5226ديسمبر  87خالل الفترة من  تشملها أعمال قاطعة للتقادم

 4بالتقادم

ق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد تبّين أّن قابض البلدية لم 
ّ
وفي ما يتعل

فصال  22نة شملت واتضح من خالل فحص عيّ 4 يتوّل حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم

وبلغت جملة  5281منهم لم يقوموا بخالص املعلوم املذكور سنة  5.بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية أّن 

دات في شأنهم إلى موفى سنة 
ّ
منها تعود %  56د أي ما نسبته 4أ 6167.د منها 4أ 826672ما جملته  5281املتخل

وهو ما يجعلها  نهاوما قبلها لم يتوّل القابض اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم في شأ 5226إلى سنوات 

 4معّرضة إلى السقوط بالتقادم

 ةمداخيل ألامالك البلدّية العقاريّ 

واملتعلق بتنظيم العالقة بين  8677ماي  52املؤّرخ في  8677لسنة  87بالرغم من أّن أحكام القانون عدد 

واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو املسّوغين 

املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء وأن يكون مقابل قيمة كرائية عادلة وفق ما 

ه تبّين من خالل ف من القانون  51إلى  55جاء بالفصول من 
ّ
تسويغ حص عّينة من عقود سالف الذكر، فإن

 86664و 8615منذ سنوات  لم تشهد تعديالت للبعض منها الكرائيةقيمة  محالت على ملك البلدية أّن 

 

                                                             
قة بسنة وجوبية الدين وتاريخ التثقيل ونوع وتاريخ العمل القاطع للتقادم بالنسبة للمعلومين املذ  3

ّ
ر املعطيات املتعل

ّ
كورين ضمن قائمات بقايا باعتبار عدم توف

 4للمحاسبة العمومية والصادرة عن إلادارة العامة 8662جانفي  81املؤرخة في  8662لسنة  88الاستخالص عمال بما جاء باملذكرة العامة عدد 
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 تنزيل موارد جبائّية

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية يتولى قابض البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

4 بجدولي تحصيل املعلومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّيةغير املضّمنة 

ه يتّم تنزيل هذه املبالغ بميزانّية البلدّية ضمن املقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائّية دون أن يتولى 
ّ
وتبّين أن

أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك لتثقيلها على  رئيس البلدّية إعداد قائمات شهرّية فيها يوجهها لوزير املالّية

ة املحاسبة العمومّيةمن 511سبيل التسوية لدى املحاسب عمال بمقتضيات الفصل 
ّ
 4 مجل

وانجّر عن هذه الوضعّية ضّم املقابيض املنجزة ملبالغ لم يتم تثقيلها بما ال يبرز نسبة التغطية الحقيقية 

وتجدر إلاشارة إلى أّن مبلغ املقابيض املنجزة وغير املثقلة (4 اجب استخالصهااملبالغ الو /املقابيض املنجزة)

من جملة املقابيض املنجزة بعنوان  % 26 د وبنسبة4أ 12بعنوان املعلوم على ألاراض ي غير املبنية يساوي 

 4املعلوم نفسه

 رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل

املوظف على املؤسسات ذات الصبغة  للمعلومحد ألادنى تضّم بلدية هرقلة حسب جدول مراقبة تحصيل ال

وبالرغم من أّن 4 مؤسسة تجارية وصناعية ومهنية 856 مجموع 5281لسنة  الصناعية أو التجارية أو املهنية

ص  8661جويلية  88املؤرخ في  8661لسنة  8.51ألامر عدد 
ّ
ق بضبط تعريفة املعاليم وألاتاوات املرخ

ّ
املتعل

للجماعات العمومية املحلية في استخالصها كما تّم تنقيحه أتاح للبلديات إمكانية توظيف واستخالص 

لفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية، فإّن البلدية لم تقم معاليم مقابل رفع ا

بتطبيق مقتضيات ألامر املذكور على أغلب املؤسسات املعنية، حيث تتّم عملية تجميع ونقل الفواضل شبه 

ق بالفضالت املنزلي
ّ
 4ة وبصفة مجانيةاملنزلية التي تفرزها هذه املؤسسات ضمن النشاط البلدي املتعل

 إشغال امللك العام لغاية اشهارية

ق بتنقيح القانون  5288 سبتمبر 22املؤّرخ في  5288لسنة  .1أعطى الفصل الثاني من املرسوم عدد 
ّ
واملتعل

ق باالشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة  5226لسنة  85عدد 
ّ
املتعل

الجماعة املحلّية التي يوجد بدائرتها الترابّية امللك العمومي املعني سلطة منح املوافقة على  لألشخاص لرئيس

إلاشغال الوقتي لغاية اشهارّية ألجزاء امللك العمومي للطرقات التابع للجماعة املحلّية بمقتض ى ترخيص إما 

ملساحة الاشهارّية املطلوب مباشرة أو بعد إلاعالن عن املنافسة عن طريق طلب عروض إذا كانت قيمة ا

 52854جوان  82املّؤرخ في  58د وفق ما جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 4أ 822استغاللها تفوق 

ى الجماعة املحلّية بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات 
ّ
ب تحديد قيمة املساحة الاشهارّية أن تتول

ّ
ويتطل

 5285لسنة  21.من ألامر عدد  82ار وذلك طبقا للفصل تحديد املواقع وضبط املساحات املخّصصة لإلشه

ق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  5285ماي  87املؤّرخ في 
ّ
ق بضبط شروط وإجراءات  5282لسنة  518واملتعل

ّ
املتعل

 4الترخيص في إلاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص
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ه تبّين أ
ّ
 أن

ّ
ّن بلدّية هرقلة اعتمدت صيغة الترخيص املباشر في إلاشغال الوقتي مللكها العمومي للطرقات إال

لغاية اشهارّية دون القيام بعملّية الجرد بما من شأنه أن يسمح لها احتساب قيمة املساحات الاشهارّية ومن 

 4لدّيةثّم اعتماد صيغة الترخيص املناسبة بما يضمن تعبةة أفضل قدر من املوارد للب

 إنجاز النفقات: ثانيا

 نفقات امليزانية تقدير 

الاعتمادات ألاصلّية املرّسمة مقارنة  شهدتكما %  17 هرقلةبلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاّول ببلدّية 

 4 % 2تساوي  4باالعتمادات النهائّية نسبة تغّيرات

 التأجيرنفقات 

من مجموع نفقات  % 27نسبة  وهو ما يعادل 5281د خالل سنة 4أ 61.بلدية اليبلغ حجم التأجير العمومي ب

 4 العنوان ألاول 

املستخرجة من  5281وقد تّمت املقارنة بين البيانات املضمنة بالقائمة املفصلة ألوامر الصرف لشهر ديسمبر 

د أسفرت وق، لنفس الشهر منظومة أجور وقائمة املوظفين والعملة التي تمسكها مصلحة الشؤون إلادارية

 4بين بيانات الوثيقتين  باستثناء بعض الاخالالت تهّم صرف منحة ألاوساخاملقارنة عن تطابق 

منحة "إحداث منحة خصوصّية تسمى  8612جويلية  .املؤرخ في  8612لسنة  171تّم بموجب ألامر عدد 

 4 التلفائدة عملة الجماعات العمومّية املحلّية املكلفين بالتطهير ورفع الفض" أوساخ
ّ
وال تخّول هذه املنحة إال

لفائدة العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت وذلك بمقتض ى قرار يتخذه رئيس الجماعات املحلّية 

وتبّين من خالل فحص أوامر صرف ألاجور لشهر 4 ويصادق عليه من طرف سلطة إلاشراف ذات مرجع النظر

ه وقع صرف  5281ديسمبر 
ّ
عامال في حين ال يؤّمن مباشرة مهام التطهير ورفع  52لفائدة " منحة ألاوساخ"أن

وهو ما انجّر عنه صرف 4 من مجموع العملة املنتفعين بهذه املنحة % 22عمال أّي بنسبة  82الفضالت سوى 

د 4أ 861دينار أّي ما يقارب  822تساوي  5281البلدّية ملبالغ شهرّية بدون وجه حّق بعنوان شهر ديسمبر 

 52814السنة املالّية  بعنوان

 الوقود استهالكنفقات 

د أي ما 4أ 8.بالّرغم من أهمّية املبالغ التي تصرفها البلدّية القتناء الوقود لوسائل النقل والتي بلغت حوالي 

نها من متابعة الاستهالك  % 88 نسبته
ّ
ر على آليات تنظيم ورقابة تمك

ّ
 أّنها ال تتوف

ّ
من نفقات وسائل املصالح إال

ب بعض عّدادات املعّداتخا
ّ
كما ال 4 ّصة في ظّل عدم قيام السواق بتعمير دفاتر العربات بصفة منتظمة وتعط

                                                             
 إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-الاعتمادات النهائية املرسمة: )نسبة التغييرات  4
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تتولى مصالح البلدّية جرد مقتطعات الوقود التي تّم استهالكها واملقتطعات الباقية في نهاية السنة بما يسمح 

 4رق إن وجدتبمقاربة الكمّية املقتناة مع الكمّية املستهلكة وتتّبع الفوا

 نفقات بعنوان الاستلزام

نصت كراسات الشروط املنظمة ملختلف ألاسواق املستلزمة ببلدية هرقلة على أن يبقى الضمان النهائي 

مخصصا لحسن تنفيذ اللزمة والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من املبالغ بعنوان عقد 

إال أن البلدية تعتبر قيمة 4 مدة اللزمة وبإذن من الجهة املانحةاللزمة وال يمكن استرجاعه إال بعد انتهاء 

الضمان النهائي خالصا للمبلغ املستوجب عن الثالثية ألاخيرة من استغالل اللزمة ألامر الذي ال يسمح لها بجبر 

 4الضرر الذي يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل

 التوصياتأهم 

  بين مختلف املصالح البلدّية وبينها وبين مختلف الهياكل ذات الصلة توص ي الّدائرة بمزيد التنسيق

نها من تحيين جداول التحصيل والتوظيف ألا 
ّ
بالتقّيد بالقوانين  كما توص ي4 مثل ملواردهابما يمك

ة املحاسبة العمومّية وبالتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة 
ّ
ة الجباية املحلّية ومجل

ّ
وخاّصة أحكام مجل

قة منها بمجال املالّية العمومّية املحلّية
ّ
 4 املتعل

 املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير تحصيل املعلوم على العقارات املبنية  يضرورة تحيين البلدّية لجدول

وذلك من خالل إعداد إحصاءات تكميلية إلضفاء الشمولية الالزمة على توظيفه بما يسمح بتحسين 

 4 مواردها

  تقليص آجال تثقيل جداول  بسوسةوأمانة املال الجهوية يتعّين على كل من القباضة املالّية بسوسة

 4ملبنيةواملعلوم على ألاراض ي غير ا تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

  وخاصة فيما  يتعّين إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالصكما

ق باملعاليم على العقارات
ّ
 4يتعل

  ضرورة تحيين جدول املراقبة بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى

قبة باالعتماد على جدول شامل للمؤسسات الخاضعة املطلوب منها وفي مرحلة ثانية إجراء مرا

للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية للتثبت من أنه تم استخالص 

وفي حالة أن القيمة املستخلصة فعال تقل عن الحّد ألادنى املطلوب يستوجب الوضع 4 الحّد ألادنى

 4ق واملطالبة بتثقيله لدى القابض املكلف باستخالص مواردهامن البلدية إعداد جدول تحصيل الفار 

  يتعّين على البلدّية حصر املؤسسات املعنية برفع الفضالت بمقابل وتعميم الاتفاقيات معها وتثقيلها

نها من تدعيم مواردها املالية ويساعدها على مجابهة نفقاتها املنجّرة عن أعمال 
ّ
لدى القابض بما يمك

 4النظافة

  ّ4ن على البلدّية وضع نظام رقابة داخلي يسمح لها من متابعة استهالك الوقوديتعي 

 4ضرورة الحرص على تفادي النفقات غير املبّررة 









 

ديسمبر  14: الجمهورية التونسية                                                                                            سوسة في 

7102 

 وزارة المالية 

 اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية 

 واإلستخالص  

 أمانة المال الجهوية بسوسة

 الخامس سوسةالقباضة المالية شارع محمد 

  

 
 من قابض المالية شارع محمد الخامس سوسة وهرقلة

 إلى السيد
 رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة 

 
 

 

 .الرقابة املالية على حسابات بلدية هرقلة  :املوضوع 

 . 01/07/7102بتاريخ   7102/07/10/تقرير مالحظات أولية عدد ص: املرجع 

 

 
 

وبعدددد ي إددد  تفدددار تترا يدددة  لقدددرد  ة امدددة بدددلب  لدولدددة  لتاء دددية و للتدددل  لددددو   ل ء دددا  و لتع لدددا لت ايدددد                    

برندددامل  لتت يدددة   واددددرية و  وا  دددة  ةتييددددة ي وحيدددي نايندددة لير ابددددة  ةاليدددة  ةتندددد   عددد  فريددد  د  ددددر   ةتا دددلات ع دددد  

نددددك   دددددد  مدددددد ب بااملابددددة ع ددددد  رعددددد   ةالحظددددات  ةاددددد تة بدددددالتقرير ي فإ 7102ح ددددابات ةر يدددددة رعتددددا ب ت دددددر   دددددتة 

 :  ة احب تليها تلاعا   ا     

 

* حول التأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير 

 املبنية  : 

لقلاضددددة  ةاليددددة فإتهددددا فدددار تاحددددي ا بنددددد و   لتت ددددي  بخ ددداص ةددددظ   ةالحظددددة ءعي دددددب أب م دددا وتا با                 

 .فإنك  تب تحالتها ملاشر  ت   أمانة  ةا    ج اية رعد  لتثبت فيها و لتأشلا عييها 

 * حول توجيه إلاعالمات : 

 

تتا   بالرغب م   ةن اد ت  ةلظولة لتت لب ء ب إلا تخالص تال أب ةتاك  لعد د م   لتقا ص  لتي                  

 :دوب بياغ ء ب عالية ي م  ذلل  لتقص إ   لتامليك إلاعالمات حيي   د  أب نالحظ ما    

 



تعت دداد معددا لا تت لددس بالل ددلة لي تدداف   ة مددا تنندداي ع ييددات  لتلييددح و لتالددا بخ احدد ا ح ددب مردود ددة إلاملددر   نظددر   -

و  خ يتدددة فقددف متيردددلب ب تارعددة تملدددر   ت  لتالدددا عددد 10تا ملدددد ) لعدددت تدددافر إلامتانيددات  لب دددرية و ليامل دداية  لاليمدددة 

 ( .لت  م  بيد ة  ا ة وةر ية 

وكددددد   GRB  دددددا تنددددددر  ةالحظدددددة أب  لقلاضدددددة  ةاليدددددة ومليد دددددة ةر يدددددة غلدددددا مرملافدددددة باةتظامدددددة إلاعالميدددددة                      

 ر  كيرت عاب فقدف ةتارعدة كد   لع ييدات  ةعطيات  ةتا بية و ةالية  ةتعيقة بالليد ة تتب بطريقة  دوية   ا أب إلاد

 . ةتا بية بالقلاضة  ةالية و لر ملعة لليد ة ةر ية 

عدت تافر  ةعيامة  لاليمة  ةتعيقة باةد تلب وعدت تافر عتا ب  ةر  ية لدى م ا ح  ةا رد لليد ة  ا ة أو تغيلا *

 . ةيدية  حلغة ألارد بدوب أب  قات  ةالل ألاح   بالت ريح بإنتقا 

  ددا ء ددلا إدد  ةددظ   ةنددا  ت دد   لتقددا ص  ةاملدداد   لتددي تتددا  دوب  لقيددات باة ددات  ةتافددة بتددا ع دد  أ  دد  وملددك مدد  ذلددل  -

 ل ع  نتا تناوي  لطدر   لتقييد دة  إ دتخر ل  لاحداالت و  و دابية  ل د رية بطريقدة  دويدة وتنداوي  ل ديليات وم يدد 

 .امنيات   ود ثة تتد ي آليات  لع   وذلل بإ تع ا   ل 

إد  ةدظ   ل ددد وتضدافة : بخ اص عدت ت ايرا  مل يا تملر   ت إلا تخالص وتعاد  تامليك تعالمات نرس  لر دا  * 

ت ددد  ما دددل  ذ دددرل فإندددك بدددالرغب مددد   ةن ددداد ت  ةلظولدددة لتت دددلب ء دددب إلا دددتخالص تلقددد   لتتدددا ل دوب  ةدددأما  غلدددا أب 

إدددد  تيددددل  لل دددددب أمددددا بخ دددداص م دددددألة تامليددددك تعددددالت   ج اعدددددات  ذلددددل ال   ددددد  أب  سجدددددب  لتت دددد    ج دددد  و لا  دددددح

 ةتييدة لددترس  لر دد  فإنددك  ندددر إلاشدار  أب تملددر   ت  لتالددا  لاد ددة تتندد  حدا  تثقيدد   لر ددا   ةعتيددة رعتددا ب  ل ددتة 

 .حيي  للغ  تعالت  ةد   إ  تيل   والة ثب متارعة إلاملر   ت  لقانانية ضدل 

 

 * بخصوص نسب إلاستخالص بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية  : 

 

تندددر  ةالحظددة إدد  ةددظ   ةنددا  أب ملددد و   لتت ددي   ةتعيقددة لهددا و ةثقيددة إدد   ل ددتا ت  ل ددابقة ت ددتا                      

و لتقددا ص حيددي تتطيددب تعدداد  در  ددتها و لتظددر إدد   ددوتها مددا بيد ددة ةر يددة خاحددة أب تيددل  ةلددالح  مدد  عد ددد إلاخددالالت

( أغيدددب ألار  دددعي و لعقدددار ت  ةاددد تة بندددد و   لتت دددي  غلدددا ماملددداد  و  عيدددا )  ةثقيدددة ال   دددد  ت تخالحددد ا ومتارعتهدددا 

 .ونرس  ةالحظة تلسوب ع    لعقار ت  ةللية 

 

لددلب لنجتددا  أب بيد دة ةر يددة لددب ت ددع  لتطدويح تيددل ألاخطددا  وتندداوي تيدل  لتقددا ص و ل ددع  نتددا   دا ن                  

فدددرمل  ةلدددالح  لتدددي تدددب تثقيي دددا بدددددوب ماملدددب  ددداناء  ي مدددا  ةالحدددظ أب  لعد دددد مدددد   ةدددا فتلب  ددداما  بتقدددد ب  لعد دددد مدددد  

 ددا ح  لليد ددة لددب تلددادر  وددد ةددظ   لتدداريخ إلاعتا ضددات ع دد  تاتيددا تيددل  ةعدداليب ومختيددا  ةلددالح  ةثقيددة بددظمتهب لددد  م

 .    ومد  ةتا ب  لع ام  ب ا  ريد فرمل تيل  ةلالح ي و لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددالت 

 

 

 قابض المالية شارع محمد الخامس سوسة  

 شـــــكـــري بـــــوغـــابــــة: اإلمـــضـــاء                                                              


