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 1985 لسنة 572 بمقت�ىى ألامر عدد) فيما ي�� البلدية(أحدثت بلدية جر�ة حومة السوق 

حسب  هك 17.654، واملتعلق بإحداث بلدية بجز�رة جر�ة وتبلغ مساح��ا 1985أفر�ل  08املؤرخ �� 

 مسكنا 27.321 �سمة و�عدُّ  75.904 املعطيات ال�ي تقدمت ��ا مصا�ح البلدية كما يبلغ عدد س�ا��ا

 . 2014 حسب التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة

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

والتحقق  2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و�� إعداد ا�حساب املا�� �� وا�حوكمة املحلية بالنظر 

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

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

وألاعمال الرقابية امليدانية  )1( فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية املحكمة

 . 2017خالل شهري أكتو�ر ونوفم��  املنجزة لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا

 2017/89 تحت عدد 2017نوفم��  29بتار�خ وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية 

 .2017د�سم��  21 بتار�خالبلدية ع�� هذا التقر�ر  ووردت إجابة. تار�خنفس الواستلمتھ ب

 :2016و�حوصل ا�جدول الّتا�� م��ان املقابيض واملصار�ف للبلدية لسنة 

    
 بالدينار

ا�ي  ض العنوان ألاول يمقاب  2015فواضل سنة 
ّ
  )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل��انّية  مقابيض العنوان الث

2.585.702,318 5.918.827,210 3.272.057,467 2.709.556,682 14.486.143,677 

نفقات العنوان ألاول   -
)2 

(
 

نفقات العنوان الثا�ي
)3 

(
 

 )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل��انّية 

  5.369.243,104 3.821.641,573 3.488.143,816 12.679.028,493 

 1.807.115,184 )2-1(الفائض 

I-  املا�� وتقديم ا�حساب وختمها امل��انّيةإجراءات إعداد 

ثالث  خاللامل��انية  �� شأن )صوصيةال�ي عوضت النيابة ا�خ(تداولت ال�جنة املش��كة 

وتو�� وا�� مدن�ن املصادقة عل��ا . 2015سبتم��  4و 3أوت و 26 بتوار�خجلسات ا�عقدت ع�� التوا�� 

الدورة  قرار غلقها خاللوالتداول �� شأن  2016مل��انية سنة اتم ختم و  .2016جانفي  22بتار�خ 

جوان  29وصادق عل��ا وا�� ا�جهة بتار�خ  2017ماي  24 العادية للنيابة ا�خصوصية املنعقدة بتار�خ

2017. 

� أم�ن املال ا�جهوي بمدن�ن بتار�خ 
ّ
التأش�� ع�� العمليات ا�حسابية قبضا  2017جوان  30وتو�

وتّم إيداع ا�حساب املا�� . العمومي شهادة منھ بمطابق��ا ل�جالتھ وصرفا املنجزة من قبل املحاسب

                                                           
ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(

ّ
 .�عل

 .د 24.871,533البالغة  الفوائض باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان )2(
 .د 1.237.030,388البالغة  الفوائض باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان )3(
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وهو مضّمن بكتابة  2017أكتو�ر  12للبلدّية والوثائق املدعمة لھ لدى محكمة املحاسبات بتار�خ 

يوما مقارنة بأجل  73وقد تم هذا إلايداع بتأخ�� بلغ . 2017/170الغرفة ا�جهو�ة بصفاقس تحت عدد 

31  
ُ
 .)4( 1971ماي  29املؤرخ ��  1971لسنة  218من ألامر عدد  11بالفصل  ددحجو�لية امل

II-   الرقابة ع�� املوارد 

 .تحليلها والرقابة ع�� تحصيلها�عنوان��ا ألاول والثا�ي شملت الرقابة ع�� املوارد 

 تحليل املوارد - أ

 موارد العنوان ألاول   -1

د .م 3,453تنقسم إ��  د.م 5,918 جملتھ ما 2016بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية سنة 

وتت�ون . د �عنوان مداخيل غ�� جبائية اعتيادية.م 2,465ا�جبائية الاعتيادية و �عنوان املداخيل

د ومداخيل إشغال .م 2,014املداخيل ا�جبائية الاعتيادية من املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة بقيمة 

ومداخيل املوجبات والرخص  د.أ 589,007امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيھ بقيمة 

 واملداخيل ا�جبائية الاعتيادية ألاخرى بقيمة د.أ 840,303 إلادار�ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات بقيمة

 .د.أ 10,232

طة أهم موارد العنوان ألاول بالنسبة للبلدية وتمثل بذلك املعاليم ع�� العقارات وألا�ش

 وخاصة املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية والذي ارتفع خالل سنة

فة ع��  �� املقابل ورغم أهمية املبالغ ا�ُجملية الـُمثقلة �عنوان. د.م 1,409ملا قيمتھ  2016
ّ
املعاليم املوظ

ها حدود استخالص املبالغ ال�ي تم لم تتجاوز  2016د سنة .م 4,132ارتفعت إ�� ما قدره وال�ي العقارات 

و�لغت �سبة استخالص �ل من املعلوم ع�� العقارات املبنية . % 7,51د أي ما �سبتھ .أ 310,344

 .% 7,78و % 7,34واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية ع�� التوا�� 

وتتوّزع هذه . د.م 2,465ما قيمتھ  2016الاعتيادية خالل سنة املداخيل غ�� ا�جبائية و�لغت 

ية أساسا د .أ 299,304بما قيمتھ املوارد ب�ن مداخيل امللك البلدي 
ّ
واملداخيل املالية الاعتيادية املتأت

وارتفعت . د.م 2,092�� حدود  2016املال املش��ك ل�جماعات املحلية والذي �ان سنة  من املناب من

د، تّم استخالصها .أ 998,409الـُمثّقلة �عنوان مداخيل ألامالك البلدية الاعتيادية إ�� ما جملتھ املبالغ 

 ). د.أ 299,304( % 29,98بنسبة 

حتسبولتحديد �سبة الاستقاللية املالية للبلدية 
ُ
�سبة املوارد الذاتية للبلدية من جملة  ت

 .% 60,43�� حدود  2016سنة  وال�ي �انتموارد العنوان ألاول 

 موارد العنوان الثا�ي  -2

                                                           
 .املتعلق �س�� دائرة املحاسبات )4(
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�شمل موارد العنوان الثا�ي املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد الاق��اض واملوارد املتأتية 

د .أ120,250د و.أ 431,994د و.م 2,720 ع�� التوا�� 2016وال�ي بلغت سنة  من الاعتمادات املحالة

لت املوارد و . د.م 3,272 للبلدية خالل هذه السنةو�التا�� بلغت جملة موارد العنوان الثا�ي 
ّ
الذاتية مث

تفاصيل يتبّ�ن أن املبالغ المن موارد العنوان الثا�ي و�الرجوع إ��  %83,12�سبة املخصصة للتنمية 

املتأتية من الفوائض غ�� املستعملة من العنوان ألاول �ساهم بالقسط ألاك�� من هذا الصنف من 

 . من موارد العنوان الثا�ي %56,12املوارد حيث تمثل 

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد - ب

 املوارد اتتقدير   -1

� سنة  %83,06ة بم��انية البلدية ّسمبلغت �سبة إنجاز املوارد املر 
ّ
، وهو ما �عكس 2016�� مو�

وقد تم ��جيل �سب ضعيفة خاصة بالنسبة . وجود �عض الصعو�ات �� تحقيق املداخيل الـُمقّدرة

وال�ي تتعلق أساسا بمعاليم إشغال امللك العمومي البحري  ا�جبائية إلاعتيادية ألاخرى  لمداخيلل

�سب إنجاز  كما �انت %14,62تقديرا��ا واملعلوم ع�� العروض الظرفية وال�ي لم تتجاوز �سبة إنجاز 

 %77,60و %66,81�شطة �� حدود مداخيل أمالك البلدية إلاعتيادّية واملعاليم ع�� العقارات وألا

وهو ما �عكس نقصا �� قدرة البلدية ع�� تحصيل املوارد املتعلقة أساسا بمداخيل  مقارنة بالتقديرات

 . أمالكها العقار�ة ومداخيل استلزام ألاسواق واملعاليم ع�� العقارات املبنية وع�� ألارا�ىي غ�� املبنية

لوحظ ُضعف التقديرات خاصة فيما يتعلق باستخالص املعلوم ع�� ذلك وعالوة ع�� 

التقديرات �عنوان  �انتالعقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية مقارنة باملبالغ املثقلة حيث 

بنسبة إنجاز لم د أي .أ 612,278د �� ح�ن أن تثقيالت السنة بلغت .أ 330هذه املعاليم �� حدود 

 . د.م3,519وال�ي بلغت  2015دون اعتبار بقايا استخالص سنة  2016من تثقيالت سنة  %53,9تتجاوز 

 توظيف املعاليم ع�� العقارات -2

تم ضبط دور�ة صدور أوامر مراجعة ا�حد ألاق�ىى وا�حد ألاد�ى لألثمان املرجعية للم�� املر�ع 

غ�� املبنية أو املهنية ألارا�ىي وال�ي يتم اعتمادها الحتساب املعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� 

رة الثانية من الفصل من مجلة ا�جباية املحلية والفق 4من الفصل  IVبـثالث سنوات بمقت�ىى الفقرة 

صدر أي أمر �� الغرض  38من الفصل  IIوالفقرة  33
ُ
من نفس املجلة غ�� أن سلطة إلاشراف لم ت

 .2016و 2008خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن سن�ي 

وتدعو محكمة املحاسبات إ�� اح��ام دور�ة إصدار هذه ألاوامر ملا تمثلھ من أهمية �� تحس�ن 

ت املحلية وتحف�� لها ع�� استصدار قرارات مراجعة ألاثمان املرجعية ال�ي املوارد الذاتية ل�جماعا

 .�عتمدها

لسنة  397وألامر عدد  2007ماي  14املؤرخ ��  2007لسنة  1185عدد  ورغم صدور ألامر
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 للم�� املرج�� للثمن ألاق�ىى وا�حد ألاد�ى ا�حد واملتعلق�ن بضبط 2017مارس  28املؤرخ ��  2017

العقارات املبنّية لم تتول البلدية،  ع�� للمعلوم ا�خاضعة العقارات أصناف من صنف ل�ل املب�ياملر�ع 

، مراجعة القرار ا�خاص باألثمان املرجعية ال�ي �عتمدها الحتساب املعلوم 2017إ�� مو�� شهر أكتو�ر 

 ). 2003لسنة  5قرار رقم ( 2003ع�� العقارات املبنية والذي �عود إ�� سنة 

د�سم��  20الصادر بتار�خ  2007لسنة  13م تقم البلدية بمراجعة القرار البلدي عدد كما ل

رغم �عارض  2017واملتعلق بضبط املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية إ�� غاية مو�� شهر أكتو�ر  2007

 واملتعلق بضبط 2017مارس  28املؤرخ ��  2017لسنة  396املبالغ املضمنة بھ مع أح�ام ألامر عدد 

  .املبنية غ�� لألرا�ىي بالنسبة املر�ع بامل�� املعلوم

 وتثقيلها إعداد جداول التحصيل  -3

قامت البلدية بإعداد جداول التحصيل املتعلقة باملعلوم ع�� العقارات املبنية واملعلوم ع�� 

وقد لوحظ �� . 2016جانفي  11وإحال��ا إ�� القابض البلدي بتار�خ  2016غ�� املبنية لسنة ألارا�ىي 

 فضال عن�عض العناو�ن للدقة املطلو�ة تفتقر �� املقابل . هذا ا�خصوص وضوح أغلب العناو�ن

وذلك ع�� غرار تكرارها �� عديد الفصول �ش�ل يمكن أن يحول دون وصول إلاعالمات إ�� أ�حا��ا 

 ". حومة فاتو"و" حومة سيدي زايد"و" �� السوا�ي"

واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ��  ُ�ّجل تأخ�� �� تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنيةو

وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ألاول من مجلة ا�جباية املحلية الذي ينّص ع�� ضرورة انجاز  املبنية

  .يوما 21بتأخ�� بلغ  2016سنة نة حيث تم تثقيل جداول �خ غرة جانفي من �ّل سعملية التثقيل بتار 

 إلاحصاءات التكميلية وإلاحصاء العشري  -4

دة الفاصلة ب�ن إلاحصاءين العشر��ن املحال عدم قيام البلدية باإلحصاءات التكميلية خالل 

باملنطقة البلدية ونتيجة لذلك أفرزت دون تنمية مواردها الذاتية خاصة مع التطور العمرا�ي امل�حوظ 

عددا هاما من الفصول ا�جديدة ال�ي لم تتمكن البلدية من  2027-2016 عملية إلاحصاء العشري 

فصال بالنسبة للمعلوم ع�� العقارات  5.054إدراجها �� إطار التحي�ن و�بلغ عدد الفصول ا�جديدة 

و�� هذا الشأن تم ��جيل محدودية عدد الفصول . بالنسبة لألرا�ىي غ�� املبنية فصال  325املبنية و 

فصال مقارنة �عدد  19.882والبالغ  2016املثقلة بجدول تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنية لسنة 

مسكنا أي بفارق  27.321والبالغ  2014املساكن املحصاة ضمن التعداد العام للس�ان والسك�ى لسنة 

وهو ما �عكس عدم  2015-2014ر العمرا�ي خالل الف��ة فصال دون اعتبار التطو  7.000يتجاوز 

 .عنوان�ذا الشمولية جداول التحصيل املتعلقة ��ذا املعلوم وما يحدُّ من مداخيل البلدية �

فيفري  11املؤرخ ��  2016لسنة  4وخالفا ملاء جاء بھ منشور وز�ر الشؤون املحلية عدد 

 ا�خاضعة املبنية وغ�� للعقارات املبنية العام إلاحصاء إلنجاز العامة املتطلبات ضبطواملتعلق ب 2016
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والذي حدد أجل ختم عملية إلاحصاء  2017/2026للف��ة  ل�جماعات املحلية الراجعة للمعاليم

عملية إلاحصاء  2017لم تختم البلدية إ�� غاية مو�� شهر أكتو�ر ، 2016العشري بمو�� شهر سبتم�� 

البلدية من عملية إلاحصاء العشري ملا لقوه من صعو�ات العشري حيث ا��حب عدد من أعوان 

ميدانية عالوة ع�� عدم صدور النصوص ال��تيبية ال�ي تحدد قيمة املنحة املتعلقة باملشاركة �� عملية 

إلاحصاء العشري وكيفية احتسا��ا ع�� خالف ألاعوان املتعاقدين الذين ساهموا �� هذه العملية 

برمت �� الغرضوالذين تم خالصهم بمقت�ىى 
ُ
 . عقود أ

املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية واملعلوم ع��  -5

 الن�ل 

املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة بخصوص إعداد جداول مراقبة لم تتول البلدية 

�ام الفقرة ألاو�� من و�� نفس السياق وخالفا ألح .الصناعية أو التجار�ة أو املهنية واملعلوم ع�� الن�ل 

 2016من مجلة ا�جباية املحلية لم �شمل إلاحصاء العشري الذي أجرتھ البلدية خالل سنة  7الفصل 

ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية املؤسسات املطالبة بدفع املعلوم ع�� املؤسسات 

ونتيجة لذلك ال تتوفر لدى . واملؤسسات السياحية املطالبة باملعلوم ع�� الن�ل �� املنطقة البلدية

 .2016البلدية قائمة شاملة وُمحّينة وُمفّصلة �� هذه املؤسسات �عنوان سنة 

علوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة ارتفعت املبالغ املستخلصة من قبل البلدية �عنوان املو 

مقارنة  %4,7أي بز�ادة قدرها  2016د سنة .م1,409إ�� ما قيمتھ  الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

لكن  2016و 2015ب�ن سن�ي  %71,63كما شهد املعلوم ع�� الن�ل ارتفاعا م�حوظا بنسبة  .2015�سنة 

مما  % 41,85ال تتجاوز د .أ 287,553والبالغة  2016املبالغ املستخلصة �عنوان هذا املعلوم خالل سنة 

 . 2014استخلصتھ البلدية �عنوان نفس املعلوم سنة 

 معلوم إشغال الطر�ق العام بمناسبة حضائر البناء  -6

 من مجلة ا�جباية املحلية من ضرورة استخالص معلوم إشغال 85خالفا ملا ينص عليھ الفصل 

الطر�ق العام بمناسبة حضائر بناء لم تقم البلدية باستخالص هذا املعلوم إال �� حاالت نادرة حيث أن 

ويعت�� هذا املبلغ زهيدا مقارنة �عدد الرخص . 2016د سنة  502مواردها ��ذا العنوان �انت �� حدود 

سندة خالل هذه السنة والبالغ 
ُ
�� نفسها إم�انية تنمية رخصة ونتيجة لذلك فّوتت البلدية ع 653املـ

 مواردها �عنوان هذا املعلوم الذي تم تقديره ضمن جلسة ال�جنة املش��كة لتسي�� شؤون البلدية

 . د.أ 20بحوا��  2015أكتو�ر  7املنعقدة بتار�خ 

 مداخيل ألامالك  -7

ر��ا  ف�ىى فحصأ
ّ
لبلدية ملحكمة املحاسبات �� مو�� شهر اقائمة ألامالك العقار�ة ال�ي وف

متا�عة عقود الكراء وتحيي��ا بصفة دور�ة بالنسبة �جميع العقارات إ�� الوقوف ع��  2017أكتو�ر 
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البلدية قامت ��  ، غ�� أّن الـُمسّوغة واملتمثلة �� محالت ُمعّدة ملمارسة أ�شطة تجار�ة ومهنية وصناعية

هم معاليم كراء ترجع م�عض ا�حاالت بتجديد عقود الكراء لبعض املتسوغ�ن الذين تخلدت بذم

عقد  فع�� سبيل املثال تم تجديد. لسنوات سابقة عوضا عن مطالب��م با�خالص أو ا�خروج من املحل

د بذمتھ مبلغ  2016جانفي  9بتار�خ  أحد املتسوغ�ن
ّ
 2015د�سم��  31د بتار�خ  1.824�� ح�ن تخل

آخر كما قامت البلدية بتجديد عقد الكراء لفائدة متسوغ  .2015-2012يتعلق بمعاليم كراء للف��ة 

د بذمتھ مبلغ  2016بتار�خ غرة ماي 
ّ
يتعلق بمعاليم كراء  2015د�سم��  31د بتار�خ  4.356�� ح�ن تخل

د�سم��  31�ن بتار�خ ونتيجة لذلك ارتفعت املبالغ املتخلدة بذم�ي هذين املتسوغ. 2015-2014للف��ة 

 .الثا�يد بالنسبة للمتسوغ  6.727,600و ألاول د بالنسبة للمتسوغ  2.326إ��  2016

سنة ل�حساب املا�� للبلدية املرفقة با، و�االستناد إ�� قائمة بقايا الاستخالص ومن جهة أخرى 

تخلدة ،2016
ُ
. �عنوان كراء املحالت البلدية لم �شمل ألاعمال القاطعة للتقادم عددا من الديون امل

مكرر من  36و 36عمال بأح�ام الفصل�ن  �� شأ��ا سقط حق تتبع الاستخالص بالتقادم ونتيجة لذلك

 2011لسنة  7من القانون عدد  40الفصل أخذا �ع�ن الاعتبار أح�ام مجلة املحاسبة العمومية و 

ق بقانون املالية لسن 2011د�سم��  30املؤّرخ �� 
ّ
وقد بلغت قيمة الفصول ال�ي سقط  .2012ة واملتعل

 م��ا يذكر  د 86.688,668ما قدره  2016د�سم��  31�� شأ��ا حق تتبع الاستخالص بالتقادم بتار�خ 

 .د12.137,939ود  17.325و د 34.646,500 متسوغ�ن البالغة 3املتخلدات بذمم 

�� خالص معاليم الكراء خالل الف��ة  وقد قامت البلدية برفع قضايا ضّد عدد من املتلددين

دون أن يتم تنفيذها إ��  2014جو�لية  22آخرها بتار�خ صدرت أر�عة أح�ام �� الغرض و  2011-2014

 .2017غاية مو�� شهر أكتو�ر 

 1964لسنة  3أما بخصوص ��جيل العقارات فخالفا ألح�ام الفصل ألاول من املرسوم عدد 

لسنة  3تعلق بالت�جيل العقاري إلاجباري واملصادق عليھ بالقانون عدد وامل 1964فيفري  20املؤرخ �� 

 11املؤرخ ��  1979لسنة  28كما تم تنقيحھ وإتمامھ بالقانون عدد  1964أفر�ل  21املؤرخ ��  1964

 1965فيفري  12املؤرخ ��  1965لسنة  5وملجلة ا�حقوق العينية الصادرة بالقانون عدد  1979ماي 

لم  ة بت�جيل أغلب أمالكها العقار�ة ��دف حماية حقها �� ملكي��ا واستغاللها حيثم تقم البلديل

عقارات غ��  4تملكها البلدية و )5( عقارا تقر�با 180عقارات مبنية من جملة  5�شمل الت�جيل سوى 

بقيت �سبة ��جيل العقارات  و�ناء ع�� هذه املعطيات. عقارا من هذا الصنف 33مبنية من جملة 

 .%4البلدية �� حدود 

 وتوظيف خطايا التأخ�� استخالص املعاليم ع�� العقارات -8

 2015مقارنة �سنة  2016ت خالل سنة لوحظ ضعف �سب استخالص املعاليم ع�� العقارا

                                                           
 .لم يتم تفصيل عدد املحالت بمختلف البنايات الراجعة بامللكية للبلدية ) 5(
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 2016سنة  % 7,34شهدت بالنسبة للمعلوم ع�� العقارات املبنية تحسنا طفيفا حيث بلغت وال�ي 

�� ح�ن راوحت م�ا��ا بالنسبة للمعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية وال�ي  2015سنة  % 6,73 مقارنة بنسبة

 .2015سنة  % 7,77مقابل  2016خالل سنة  % 7,78�انت �� حدود 

ع�� توظيف خطية �عنوان املعاليم الذي ينّص من مجلة ا�جباية املحلية  19لفصل وخالفا ل

عن �ل شهر تأخ�� أو جزء من الشهر انطالقا  % 0,75ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية بنسبة 

من غرة جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب �عنوا��ا املعلوم ال تقوم القباضة البلدية بجر�ة 

لذلك ا�عدمت مداخيل البلدية من  ونتيجة 2012نة حومة السوق باستخالص هذه املبالغ منذ س

احتساب املبالغ املستوجبة  لدية بأّن بلأفاد املحاسب العمومي ل وقد. خطايا التأخ�� منذ هذا التار�خ

وال�ي لم �عد تحتسب  )GRB(موارد امل��انية  آليا عن طر�ق منظومة التصرف ��يتّم �عنوان هذه املعاليم 

 الذي شملبمناسبة العفو  2012خطايا التأخ�� منذ �عديلها من قبل املركز الوط�ي لإلعالمية سنة 

 .خطايا التأخ��

 سقوط حق تتبع استخالص املعاليم والديون البلدية -9

نجز أعمال التتبع القاطعة للتقادم بالنسبة �
ُ
 ملعاليمجزء هام من الفصول املتعلقة بالم ت

وما قبلها ونتيجة لذلك سقط حق تتبع الاستخالص  2008املوظفة ع�� العقارات ال�ي �عود لسنة 

مكرر من مجلة املحاسبة العمومية  36و 36عمال بأح�ام الفصل�ن  2016بخصوصها �� مو�� سنة 

 2011د�سم��  30املؤّرخ ��  2011لسنة  7من القانون عدد  40الفصل أخذا �ع�ن الاعتبار أح�ام و 

ق بقانون املالية لسنة 
ّ
حول �عليق آجال التقادم �� مادة استخالص الديون الراجعة  2012واملتعل

 . للهيئات العمومية ا�خاضعة ألح�ام مجلة املحاسبة العمومية

و�� هذا الشأن لم يتم اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للديون املتخلدة �عنوان 

د�سم��  31د بتار�خ  99.429,978لذلك سقط حق تتبع استخالص مبلغ ألاسواق املستلزمة ونتيجة 

ويعود  .د 57.900 و�لغ دين الثا�يد  41.329,978 بلغ دين ألاّول اثن�ن �ن �علق أساسا بمستلزم 2016

آخر عمل قاطع للتقادم حسب القائمة التفصيلية �� الديون املتخلدة املرفقة با�حساب املا�� للبلدية 

 .بالنسبة للثا�ي 2007د�سم��  4بالنسبة لألول و 1994نوفم��  2، إ�� تار�خ 2016�عنوان سنة 

III - الرقابة ع�� النفقات 

 تحليلها والرقابة ع�� إنجازها �عنوان��ا ألاول والثا�ي شملت الرقابة ع�� النفقات

 التحاليل املتعلقة بالنفقات - أ

من جملة هذه النفقات  95,06%التصرفنفقات وتمثل  د.م 5,369بلغت نفقات العنوان ألاول 

استأثرت نفقات التأج�� العمومي ونفقات وسائل املصا�ح بما قدره ع�� التوا�� و . د.م 5,104بمبلغ 

 . هذه النفقاتمن مجموع  % 23,40و  % 64,90د أي ما يمثل تباعا .م 1,256و د .م 3,484
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هذه النفقات خاصة ب�ن الاستثمارات وتتوزع . د.م 3,822 فقد بلغت نفقات العنوان الثا�يأما 

 . % 14,38وذلك �� حدود  ونفقات �سديد أصل الدين % 50,25املباشرة وذلك �� حدود 

 )7(% 58,80 و )6(% 80,13النفقات املنجزة بخصوص العنوان�ن ألاول والثا�ي ع�� التوا��  تومثل

كما لم تتجاوز �سبة اس��الك الاعتمادات املتعلقة . بامل��انية من الاعتمادات ال��ائية املرسمة

  .%51,54 باالستثمارات املباشرة

 .2016خالل سنة  % 10ضعيفا حيث لم تتجاوز �سبتھ  )8( ويعت�� املجهود الادخاري للبلدية 

البلدية إ�� استغالل ام�انا��ا املتاحة ع�� مستوى �عبئة املوارد ومز�د التحكم �� النفقات قصد وتد�� 

 . مضاعفة هذا املجهود

و�لغت جملة �عنوان �سديد املتخلدات  د 171.841 خالص مبلغ 2016 سنةتم خالل كما 

 �يعود أغل��ا إ�� سن� د 566.257,431ما جملتھ  2016مو�� سنة �� البلدية املتخلدة بذمة ديون ال

 2002باسثناء ديون الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه وال�ي �عود إ�� سنوات  2016و 2015

 الشركةرغم مراسلة  د 13.500بمبلغ جم�� قدره  2012و 2010و 2007و 2006و 2005و 2004و

 . �خالص املبالغ املستوجبة بذم��ابلدية لاملذ�ورة ا

، فباإلضافة القروض ومساعدة ا�جماعات املحلية صندوق  ل��اما��ا تجاهأوفت البلدية باقد و 

 2016خالل سنة وما قبلها، تم  2015إ�� عدم تخلد ديون بذمة البلدية تجاه الصندوق �عنوان سنة 

أصال  د 789.726,624ةقيمب 2016سبتم��  30و  2016ماي  31قسط�ن حل أجلهما بتار�خ  �سديد

  .وق دلفائدة الصن وفائدة

  العنوان ألاول الرقابة ع�� إنجاز نفقات  -ب

ق بضبط  2004مارس  09املؤّرخ ��  2004لسنة  564خالفا للفصل ألاّول من ألامر عدد 
ّ
واملتعل

ذي ينّص ع�� 
ّ
 العمومية واملؤسسات العمومية وا�جماعات الدولة أنطرق خالص نفقات التصّرف ال

 تار�خ من يوما 45 تتجاوز  ال مدة �� والوقود والاتصاالت والغاز املاء بفوات�� املتعلقة النفقات بدفع مطالبة

�عض مستحقات  تحرص البلدية ع�� اح��ام هذا ألاجل �� خصوص خالص، لم الفوات�� استالم

 عددو  2016010001099868 عددو  2016010001099873الفوات�� عدد ع�� غرار  املزّودين العمومي�ن

انقضاء  منيوما  280مرور �عد خالصها  تم�ي باالتصاالت الهاتفية وال املتعلقة 2016010001099871

  .�� عالق��ا مع املتعامل�ن معها البلدية، ومن شأن هذا التصّرف املساس بمصداقية املذ�ور  ألاجل

أحيانا اح��ام آجال الصرف القانونية املحدد �عشرة أيام املحاسب العمومي يتول  ملو 

                                                           
 .�عنوان الفوائض املأذونة دون اعتبار املصار�ف )6(
 .�عنوان الفوائض املأذونةدون اعتبار املصار�ف  )7(
 .موارد العنوان ألاول /الادخار ا�خام )8(
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املتعلق بضبط  1986أكتو�ر  13الصادر عن وز�ر التخطيط واملالية بتار�خ املنصوص عل��ا بالقرار 

وهو ما تؤكده  ألاجل املمنوح للمحاسب�ن املختص�ن للقيام بتأش��ة أوامر صرف النفقات الصادرة لهم

 1999ماي  17الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية واملؤرخة ��  48املذكرة العامة عدد 

أيام و  10أوامر صرف ب�ن  �خمسة تراوحت مدة التأخ��و  .النفقات العمومية إ�� مستحق��احول صرف 

تأم�ن و� ��اسل املعطيات�و  املساهمة �عنوان �عديل ا�جراياتيوما و�علقت هذه النفقات أساسا ب 18

 .وسائل النقل

ھ ع�� العمومية املحاسبة مجلة من 41 الفصل نص�و 
ّ
 وذلك ملستحق��ا إال النفقات تصرف ال " أن

 فوات�� وخالفا لذلك لم تتضمن سبعة" م��م املطلوب بالعمل قيامهم وإثبات ستحقاقهم لهاا �عد إثبات

د  18.193,207بمبلغ جم�� قدره  املنج�ي للسّيارات املنتفعةالرقم السيارات  انةيإصالح وصمتعلقة ب

 6بتـار�ـخ  11662/60/61 والفــاتورة عدد 2016 لـأفر� 20 بتـار�ـخ 201600046الفاتورة عدد يذكر م��ا 

 . 2016د�سم��  9بتار�خ  FM16002525الفاتورة عدد و  2016وان ـج

واملتعلق ب��شيد  2002جو�لية  1املؤرخ ��  20خالفا ملقتضيات منشور الوز�ر ألاول عدد و 

ن فحص فوات��  الهواتف التا�عة للبلدية نفقات اس��الك الهاتف، لوحظ شطط �� استعمال
ّ
حيث مك

قة 
ّ
الاس��الك من الوقوف ع�� مبالغ مرتفعة لبعض مصار�ف ا�خطوط الهاتفّية وخاّصة تلك املتعل

 أشهر خالل  أحد ا�خطوط الهاتفية نفقات اس��الك فع�� سبيل املثال، بلغت .بم�املات الهاتف ا�جّوال

د و�ما  1.099,750 و د 1.489,315 و د 1.475,530ع�� التوا�� بما قيمتھ  2016وأكتو�ر جانفي وأفر�ل 

 .ا�جوالبالنسبة للم�املات نحو الهاتف  د 782,327د و  1.085,224و د  1.052,591قيمتھ ع�� التوا�� 

إجراء متا�عة مركزة ل�خطوط ال�ي ��جل ارتفاعا غ�� م��ر �� ت�اليف استغاللها إ�� وتد�� البلدية 

املس��لكة �عنوان امل�املات نحو الهاتف ا�جوال طبقا ملا ورد باملنشور  واعتماد مراقبة خاصة للمبالغ

 .املذ�ور 

واملتعلق باستعمال  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189خالفا ألح�ام ألامر عدد و 

سيارات الدولة وا�جماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادار�ة كما تم تنقيحھ وإتمامھ 

�حة والقا�ىي بوجوب استعمال سيارات املص 2005جانفي  10املؤرخ ��  2005لسنة  11عدد  باألمر 

 ، �حاجيات املص�حة دون سواها
ّ
 تب�ن عدم تحديد نوع املهمات إلادار�ة بالدق

ّ
أذون  15عدد زمة �ة الال

  .مأمور�ات خاصة بتنقالت �� اتجاه والية مدن�ن

 2201/36/01املحمولة ع�� الفصل  1.719,172بمبلغ  2016/40لم تتضمن الفاتورة عدد و 

رف املنتفع وهو ما ال يخول التثبت من " ا�حفالت العمومية"
ّ
 قاعدةح��ام اموضوع املناسبة أو الط

�ي صرفت من أجلها
ّ
 . العمل املنجز ومطابقة تأدية الّنفقة إ�� املناسبة ال

بتوظيف ا�خصم من املورد �عنوان ألاداء ع�� القيمة املضافة و�عنوان  البلدّية لم تقمو 
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 أفر�ل 18بتار�خ  31األمر بالّصرف عدد بد  1.000 ت قيم��االّضر�بة ع�� الّدخل ع�� نفقات تجاوز 

 د1.651,200 و�قيمة 2016 د�سم�� 31بتار�خ  174األمر بالّصرف عدد و�د  1.516,800 و�قيمة 2016

ة الّضر�بة  52مكّرر من مجلة ألاداء ع�� القيمة املضافة والفصل  19وذلك خالفا للفصل 
ّ
من مجل

ر�ات
ّ

 .ع�� دخل ألا�خاص الطبيعّي�ن والّضر�بة ع�� الش

 تطبيقھالواجب  %5بنسبة  �عنوان الّضر�بة ع�� الّدخلولم تقم البلدية با�خصم من املورد 

من " أ"الفقرة  52خالفا ملا نّص عليھ الفصل وذلك  مناسبات 7ع�� أ�عاب وعموالت عدل�ن منفذين �� 

ر�ات
ّ

ة الّضر�بة ع�� دخل ألا�خاص الطبيعّي�ن والّضر�بة ع�� الش
ّ
 .مجل

لوحظ خطأ �� تطبيق �سبة ا�خصم من املورد  املذ�ور أعاله، 52خالفا ملقتضيات الفصل و 

�� % 15عوضا عن % 1,5وذلك بإخضاع أ�عاب وعموالت محامي لدى محكمة التعقيب لنسبة 

 .د 604,800ب�ن مبل�� ا�خصم قدره  جم�� مناسبت�ن اثنت�ن و�فارق 

 2016قائمة وسائل النقل ووضعية استعمالها مع قائمة معاليم ا�جوالن لسنة  �ةمقار  أفضتو  

د  180بقيمة تأدية معلوم جوالن  إ�� مالحظة 2016مارس  03بتار�خ  2املرفقة باألمر بالصرف عدد 

لتنسيق مع مصا�ح الو�الة إ�� اوتد�� البلدية . التفو�ت ف��االبلدية �ع��م ) C15D(لسيارة معطبة 

للنقل ال��ي قصد ا�حصول ع�� شهادة تثبت وضعية عدم استعمال هذه السيارة إلعفاء البلدية  الفنية

  .من خالص املعلوم املذ�ور 

من النظام ألاسا�ىي العام ألعوان الدولة وا�جماعات املحلية  14ألح�ام الفصل خالفا و 

حجر تخو�ل أي غرامة أو منحة مهما �ان نوعها يواملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادار�ة الذي 

نفقات  تأديةب 2016خالل سنة  قامت البلديةلفائدة ألاعوان العمومي�ن ما لم يصدر �� شأ��ا أمر، 

 صار�ف الوقاية ال�حية �عنوانالاعتمادات املخصصة ملع��  حملتد  29.381,220قدره  جم�� مبلغب

 . دون صدور أمر �� الغرض يةالبلد شهر�ة من ا�حليب لفائدة عملة حصص

 العنوان الثا�ي الرقابة ع�� إنجاز نفقات - ج

 املتعلق بتنظيم 2014مارس  13املؤرخ ��  2014لسنة  1039عدد  من ألامر73 لفصللخالفا 

 ع�� املتحصل واسم املنافسة الدعوة إ�� نتائجلوحظ أن البلدية ال تتو�� �شر  للصفقات العمومية

  .العمومي للطلب العليا التا�ع للهيئة العمومية بالصفقات ا�خاص الواب موقع الصفقة ع��

ع��  2016بخصوص �عض الاستشارات املنجزة خالل سنة املنافسة  بتفعيل لم تقم البلديةو 

 �نالقسطبالنسبة إ�� مشروع اقتناء معدات نظافة حيث شارك مزودان اثنان الاستشارة املتعلقة بغرار 

فقط من هذه  1وتمت املصادقة ع�� إسناد القسط عدد . 02بالقسط عدد  واحدومزود  3و 1عدد 

�عض نظرا لعدم توفر  3و 2بالنسبة للقسط�ن عدد وإجراء استشارة ثانية د  70.498بمبلغ  الاستشارة

  .املطلو�ةالشروط إلادار�ة واملالية 



11 
 

وذلك بإشهار مجال املنافسة قصد ا�حصول ع�� أفضل العروض  توسيعإ�� وتد�� البلدية 

 إشهار وسيلة بأياملنافسة بال�حف و�موقع الواب ا�خاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء 

من ألامر املنظم  73عمال بأح�ام الفصل العمومي  ا�خاص باملش��ي  املوقع وع�� ا�خط ع�� أو مادية

 .العمومية للصفقات

خالل سنة  من قبل البلدية عينة من الصفقات املنجزةأفضت الرقابة ع�� من جهة أخرى و 

أشغال �عبيد الطرقات ومد و  مشروع ��يئة البناءات إلادار�ة�علقت ب مالحظاتع�� إ�� الوقوف  2016

 .ألارصفة

 ) د.أ 300(مشروع ��يئة البناءات إلادار�ة   -

انطالق ألاشغال حيث صادقت �جنة مراقبة الصفقات ب�سليم إلاذن إلاداري تأخ�� ��  �جل

  تم إعطاء إلاذن للبدء �� إلانجاز لم ي�� ح�ن  2016أفر�ل  27بالبلدية ع�� الصفقة بتار�خ 
ّ
 14بتار�خ  إال

آخر حيث تم تحديد يوما  40 املتمثل �� )9(وهو ما نتج عنھ تجاوز ملدة صلوحية العروض 2016جو�لية 

� املشارك عن عرضھ  2016أفر�ل  5بتار�خ  أجل لقبول العروض
ّ
مما �ان من شأنھ أن يؤّدي إ�� تخ�

 .دون مؤاخذتھ فضال عن التأخ�� �� إنجاز الّصفقة واملساس بمصداقية البلدية تجاه املتعامل�ن معها

ع�� وجوب تقديم شهادة ��  الذي ينّص  2014لسنة  1039عدد  ألامرمن  76لفصل لوخالفا 

حيث  ،يوما ابتداء من تار�خ تبليغ الّصفقة، تبّ�ن عدم اح��ام هذا ألاجل 20�� أجل  الّضمان ال��ائي

�� ح�ن قام هذا ألاخ�� بتقديم  2016ماي  03قامت البلدية بإعالم املقاول بإسناده الصفقة بتار�خ 

  .يوما 98بلغت مدة التأخ�� ذلك �و  2016أوت  29الضمان ال��ائي بتار�خ 

ھ يمن ألامر املنظم للصفقات العمومّية الذي  105وخالفا للفصل 
ّ
 يفوق  أن يمكن النّص ع�� أن

لم يتّم املالحق  مبلغ الاقتضاء عند إليھ يضاف للصفقة ألاص�� املبلغ باملائة من ثالثة ال��ائي الضمان مبلغ

 .د 55.395بمبلغ  2017مارس  16تقديم ضمان تكمي�� بخصوص مبلغ امل�حق امل��م بتار�خ 

 )د.أ 699( 2015أشغال �عبيد الطرقات ومد ألارصفة برنامج  -

املذ�ور أعاله والذي أكد ع��  العمومية من ألامر املنظم للصفقات 11خالفا ملقتضيات الفصل 

قتض��ا إبرام الصفقة وضبط مبلغ يضرورة ا�حصول ع�� ال��اخيص واملصادقات املسبقة ال�ي 

مع مصا�ح الديوان الوط�ي للتطه��  لم تنسق البلديةالتقديرات والتأكد من توفر الاعتمادات وتحيي��ا، 

قبل إعطاء فيما ��م ر�ط املحالت ال�ائنة �شارع ا�حبيب بورقيبة �شبكة تصر�ف املياه املستعملة 

يوما حيث تم إيقاف ألاشغال  21إنجاز املشروع ملدة  توقفترتب عنھ  إلاذن بانطالق ألاشغال وهو ما

 .2016جوان  27واستئنافها بتار�خ  2016جوان  6بتار�خ 

                                                           
 .يوما بكراس الشروط إلادار�ة ا�خاصة 60 مدةاملحددة ب )9(
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وهو ما  إلاذن ببدء ألاشغال تار�خالصفقة و  تار�خ املصادقة ع��لوحظ طول املدة الفاصلة ب�ن و 

املحدد  يوما مقارنة بآخر أجل لقبول العروض 141 مدةـب )10( نتج عنھ تجاوز ملدة صلوحية العروض

� املشارك عن عرضھ دون مؤاخذتھ فضال عن  �ان مما 2015ماي  28بتار�خ 
ّ
من شأنھ أن يؤّدي إ�� تخ�

 .التأخ�� �� إنجاز الّصفقة واملساس بمصداقية البلدية تجاه املتعامل�ن معها

املنظم للصفقات العمومية  2014لسنة  1039من ألامر عدد  76 نص عليھ الفصليملا وخالفا 

فإن تقديم هذا  يوما من تار�خ تبليغ الّصفقة، 20خالل وجوب تقديم شهادة �� الّضمان ال��ائي  من

بينما تم التبليغ  2016جوان  01بتار�خ  أشهر حيث تم تقديم الشهادة 09الضمان شهد تأخ��ا ناهز 

 .2015أوت  24بتار�خ 

روط إلادارّ�ة العاّمة  من 41 للفصلخالفا و 
ّ

املتعلقة بالصفقات العمومية ا�خاصة كّراس الش

ع�� وجوب القيام �عمليات الاستالم الوق�ي �� أجل عشر�ن يوما ابتداء من تار�خ الذي ينص  باألشغال

  .يوما 22 غتب�ن وجود تأخ�� �� القيام �عملية القبول الوق�ي بل، إعالم املقاول بان��اء ألاشغال

ما �ستوجب تحميل املقاول خطايا تأخ��  يوما وهو 128وشهدت الصفقة تأخ��ا �� إلانجاز بمدة 

 16الصفقة، غ�� أنھ وخالفا ملنشور رئيس ا�ح�ومة عدد  قيمة من %5ساوي �د  34.996,144قدرها 

احتساب غرامات التأخ�� بالتوازي مع تقدم إلانجاز  القا�ىي بوجوب 2015جوان  03املؤرخ �� 

 اعتمادوتضمي��ا مباشرة �� كشوفات ا�حساب الوقتية دون خصمها أثناء إلانجاز، لم تقم البلدية ب

  .لهذه الصفقةكشوفات ا�حساب الوقتية بهذا إلاجراء 

 

IV- خالصة الرقابة 

استنادا إ�� التحاليل املالية املجراة وإ�� مجال أعمال الرقابة ونتائجها و�استثناء بقايا الاستخالص، 

ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من شأ��ا  2016فإنھ يمكن التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� لسنة 

  .ھأن تمّس ب�حة البيانات املضمنة ب

 

 

                                                           
 .يوما حسب كراس الشروط إلادار�ة ا�خاصة 60املتمثلة ��  )10(
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  البلدية إجابة

 

مندكم  28/11/2017ردا على بعض النقاط الواردة بالتقرير األويل للغرفة اجلهوية حملكمة احملاسبات بصفاقس بتاريخ 
 :باإلجابات التالية 

I-إعداد الميزانية وتقديم الحسابات  إجراءات: 
 .على احرتام اآلجال  احلرص خبصوص إيداع احلساب املايل يف اآلجال فسيتم دعوة السيد القابض البلدي إىل

 :الرقابة على تحصيل الموارد 
 :تقدير الموارد .1

 مداخيلو  املبنية واألراضي غري املبنيةتقدير موارد البلدية على غرار املعاليم على العقارات  فيما يتعلق بإحكام
 مكانيات واآلليات املتوفرةفإن التقديرات تقوم على أساس اإل. األمالك العقارية واستلزام األسواق واملرافق العمومية 

غري   لالستخالص وحسب القدرة على حتقيق تلك األهداف حيث أن املوارد البشرية املتوفرة لدى البلدية والقباضة
 .كافية 

  توظيف المعاليم على العقارات .2
للثمن املرجعي املتعلق بضبط احلد األدىن واحلد األقصى  2017مارس  28املؤرخ يف  2017لسنة  397تطبيقا لألمر 

جلنة الشؤون اإلدارية واملالية  خالل للمعلوم على العقارات املبنية متت مراجعة األمثان املرجعية للمرت املربع املبين
 2017أكتوبر  20والدورة التمهيدية بتاريخ  2017أوت  30واملكتب البلدي بتاريخ  2017أوت  03بتاريخ 

 .2017ديسمرب  05اريخ وستعرض على الدورة العادية للمصادقة بت
وسيتم اعتماد األمثان املرجعية اجلديدة املتعلقة باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم باملرت املربع بالنسبة لألراضي 

 . 2018بداية من سنة  2017مارس  28املؤرخ يف  2017لسنة  396غري املبنية املنصوص عليه باألمر عدد 
 :والمراقبة إعداد جداول التحصيل . 3

فإن طبيعة املنطقة مثل حومة صدغيان أو فاتو أو بين باندو هي  العناوين ورقم بطاقة التعريف فيما يتعلق بدقة
اقتصارا  وميكن أن تصلها اإلعالمات وتكون العائالت عموما معروفة ال توجد هبا طرقات وأ�ج" منازل"عبارة عن 

 .ستحرص على تفادي هذا النقص كلما توفرت اإلمكانية على ذكر احلومة أما عن رقم بطاقة التعريف فإن البلدية
ءات واالستخالص تقوم برتسيم األراضي افإن مصلحة األد 2016بالنسبة إلدراج الفصول اجلديدة جبدول حتصيل 

 .لتصريح بالعقارات املبنية عند االنتهاء من األشغالموضوع رخص البناء ودعوة أصحاب هذه الرخص إىل ضرورة ا
 .املتعلقة مبوضوع ربط بالشبكات وتقوم بإدراج كافة العقارات

جانفي وذلك نظرا لبعض  15ورغم أننا نقوم بتثقيل جداول التحصيل يف بداية شهر جانفي حيث أننا ال نتجاوز 
 .فإننا سنحرص على تقليص هذه اآلجال  GRBمبنظومة  التعطيالت املتعلقة بالطباعة أو بعض اإلخالالت الفنية
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إعداد هذين اجلدولني اعتمادا على  فسيتم واملعلوم على النزل خبصوص جدول مراقبة املعلوم على املؤسسات
 معطيات اإلحصاء العشري علما أن مكتب مراقبة األداءات رفض مدنا بقائمة يف املؤسسات اخلاضعة هلذا املعلوم

 .قصد اعتمادها
 :استخالص المعاليم على العقارات

ضعيفة مقارنة جبملة التثقيالت  وإن بقيت نسبة استخالص املعلومني على العقارات املبنية واألراضي غري املبنية
على العقارات املبنية من  حيث ارتفع املبلغ املستخلص بعنوان املعلوم 2016و 2015فإ�ا شهدت حتسنا بني سنيت 

 .أد 122أد إىل  109أد كما ارتفع املعلوم املستخلص بعنوان املعلوم على األراضي غري املبنية من 187أد إىل 159
 30حيث بلغت مداخيل املعلوم على العقارات املبنية إىل غاية  2017كما شهدت حتسنا ملحوظا خالل سنة 

 .أد 141 ومداخيل املعلوم على األراضي غري املبنية أد، 214 2017نوفمرب 
يتعلق بتوزيع اإلعالمات فسيتم تدعيم مصلحة اجلباية بعدد من العملة ملعاضدة جمهود االستخالص وتوزيع  فيما

 .اإلعالمات 
 .حلل هذا اإلشكال وخبصوص توظيف خطايا التأخري فسيتم التنسيق مع املركز الوطين لالعالمية

 : االستخالص عن طريق أذون وقتية
هذا إىل جانب القيام باإلحصاء . 2018سوف يتم العودة للعمل بأذون االستخالص الوقتية بداية من جانفي 

 .التكميلي مستقبال خاصة للعقارات اليت مل يشملها اإلحصاء العشري 
 .2017مع احلرص على ختم عمليات اإلحصاء قبل موىف سنة 

رد مصلحة النزاعات على بعض النقاط الواردة بالتقرير األولي لمحكمة المحاسبات بصفاقس بتاريخ 
 .38و  37، 36،  35 ، 26،  13: وهي  28/11/2017

 وثيقة 30عدد : المصاحيب 
 :استغالل اإلمكانات المتاحة :  13النقطة 

 
ختلدت بذمتهم  بتجديد عقود الكراء لبعض املتسوغنيمت التنصيص يف التقرير أن البلدية قامت يف بعض احلاالت 

 .وت .ش .كاملتسوغني ع  عوضا عن مطالبتهم باخلالص أو اخلروج من احمللمعاليم كراء ترجع لسنوات سابقة 
 .ص

فعادة تضطر البلدية إىل مراسلة القابض البلدي لتثقيل معينات الكراء حىت يف صورة رفع قضية نظرا وان احلصول  
صدور حكم ، انتظار (ية على نسخة تنفيذية من احلكم يتطلب حيزا زمنيا هاما سنة ونصف على األقل يف النها

تلخيصه، تسجيله بالقباضة ، استخراج نسخة تنفيذية ، تكليف عدل منفذ ،التنفيذ وما يتطلبه من استصدار اذن 
أوقفنا التثقيل لن يتمكن القابض البلدي فإذا ) بالقوة العامة وحماوالت التنفيذ والتصدي والتنفيذ النهائي للحكم

واحتياطا تلجأ البلدية للتثقيل  من استخالص الدين وحتديدا الفرتة املمتدة بني تكليف احملامي إىل تطبيق احلكم
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 .النه ميكن أن حيكم يف غري صاحل البلدية سيما يف بعض القضايا اإلستعجالية
لرفع دعوى استعجالية  31/01/2014حمامي البلدية بتاريخ أما خبصوص املتسوغني املذكورين فقد مت تكليف 

 وقد مت استدعاؤه حلضور اجللسة بواسطة عدل منفذ بتاريخ) 1الوثيقة عدد ( .ص .باخلروج إن مل يدفع ضد ت
من .د9064(وقد مت رفض الدعوى اإلستعجالية لكن قام خبالص ماورد بعريضة الدعوى  26/02/2014
وختلدت بذمته ديون جديدة يتم اإلعداد حاليا لرفع قضية ضده مبعية املتسوغ ) 30/04/2014إىل  01/01/2011
 ).2الوثيقة عدد(وقد مت خالل شهر نوفمرب رفع قضايا جديدة  .ش .ع

 26 النقطة عدد
مبلغ مجلي قدره (08/08/1994صدرت ضده بطاقة الزام بتاريخ  .ب .هفي خصوص المستلزم السابق 

وعقلة حتفظية على منابه املشاع من العقار الذي ورثه عن والده  06/03/1996وحماولة تنفيذها يف .) د53293.910
وقد تفطنت البلدية لتوليه استلزام اسواق ببلدية ) 3الوثيقة عدد (الكائن بوالغ التابعة ملعتمدية حومة السوق جربة 

فية على املبالغ املالية واملنقوالت اليت بذمتها وقامت بضرب عقلة توقي 1997أخرى وهي بلدية جربة ميدون سنة 
ومت اعالم املعقول حتت يده بالعقلة مث رفعت  27/02/1997لدى القباضة املالية مبيدون جربة وهو ما مت بتاريخ 

دعوى طالبة احلكم بصحة اجراءاهتا والزام القباضة بأن تؤدي مبلغا قدر ما يفي خبالص دينها وقد قضت احملكمة 
 ). 4الوثيقة عدد (عريضة الدعوى  ببطالن

بضرب عقلة توقيفية على املبالغ املالية واملنقوالت  .ب .همت توجيه إعالم جديد للمستلزم  22/06/2001يف 
املودعة لدى قابض مالية جربة ميدون وبعض البنوك واستدعاء للجلسة وطلب احلكم بصحة اجراءات العقلة 

هم تسليم املبلغ املوجود لديهم بقدر ما يفي خبالص الدين وقد قضت احملكمة التوقيفية واالذن للمعقول حتت ايدي
دينارا ورفع العقلة يف حق  53.293.910بان يؤدي للبلدية " أ" بصحة االجراءات والزام البنك 08/10/2001بتاريخ

وقع استئنافه من ) 5دالوثيقة عد(بقية البنوك وبطالن العقلة يف حق املعقول حتت يده قابض املالية مبيدون جربة 
اذ قضت احملكمة بنقض احلكم  29/10/2003وقد صدر احلكم يف غري صاحل البلدية بتاريخ  "أ" طرف البنك

الوثيقة (االبتدائي ورفع العقلة التوقيفية املضروبة حتت يد البنك واخراجها من نطاق التقاضي النعدام املال 
 ).6عدد

لشهري مارس  2007بذمته ديون بعنوان معاليم األسواق املستلزمة لسنة  ختلدت .ز .في خصوص المستلزم م
وحترير حمضر  14/01/2008وقد مت اصدار بطاقة الزام ضده بتاريخ  دينارا 57900مبا قدره  2007وسبتمرب  2007

 30/01/2012ومت تكليف عدل منفذ بتاريخ  16/01/2008تبليغ سند تنفيذي مع توجيه انذار بالدفع بتاريخ 
لتنفيذ بطاقة اإللزام واجراء عقلة على ممتلكاته ومل جيد له العدل املنفذ مقرا ومل يعثر على أي مكاسب تابعة 

 ).7الوثيقة عدد (له
يف خصوص العينة من احلاالت اليت مت ذكرها اي بعض املتسوغني الذين سقط يف شأ�م :  36و  35النقطتين 

 دالء ببعض املالحظات حق تتبع اإلستخالص بالتقادم فنتشرف باإل
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واحلال أنه قد صدر ضده  10/04/1992مت ذكر أن آخر عمل قاطع للتقادم صدر قي : .ب .خبصوص املتسوغ ن
يقضي بفسخ عقد الكراء الرابط بينه وبني البلدية وأداء مبلغ قدره  22/10/2001بتاريخ  7086حكم مدين عدد 

 12/12/2002مت اعالمه به يف  30/09/2001إىل  01/01/1990د لقاء معينات كراء غري خالصة من  24087.499
وحماولة  8139حتت عدد  07/01/2004ومت استئنافه وحكم فيه بإقرار احلكم اإلبتدائي يف ) 11الوثيقة عدد (

وتسلم حمضر يف تسليم قرار مساعدة بالقوة العامة يف ) 12الوثيقة عدد( 02/03/2005التنفيذ وتصدي يف 
وحمضر عقلة ) 14الوثيقة عدد ( 12/11/2005وحمضر يف عدم كفاية منقوالت يف ) 13لوثيقة عدد ا( 07/04/2005

الوثيقة ( 21/11/2005وحمضر اعالم بعقلة تنفيذية عقارية يف ) 15الوثيقة عدد ( 12/11/2005تنفيذية عقارية يف 
ة تنفيذية عقارية على مسكنه وحمضر عقل) 17الوثيقة عدد( 05/09/2006وحمضر يف عدم كفاية منقوالت يف ) 16

 11/09/2006وحمضر إعالم بعقلة تنفيذية عقارية على مسكنه بتاريخ ) 18الوثيقة عدد( 05/09/2006بتاريخ 
  ).19الوثيقة عدد(

قدمية سيتم التنسيق مع القابض البلدي ومع اللجان البلدية يف كيفية حل  ةهي وضعي :.ط .خبصوص املتسوغ ن
 . مثل هاته اإلشكاالت وتاليف مستقبال سقوط حق تتبع اإلستخالص بالتقادم

  37النقطة عدد 
الصادرة لصاحل البلدية ضد املتسوغني املتلددين عن اخلالص مت دعوتنا إىل ضرورة احلرص على تنفيذ االحكام 

 17/11/2017وقد بدأنا باإلجراءات بتكليف عدل منفذ جديد يف هم ص مجيع املبالغ املتخلدة بذممواستخال
ملواصلة تنفيذ االحكام جلرب املتسوغني املذكورين على اخلالص أو تسليم احملل للبلدية ولو بالقوة العامة حىت يتسىن 

 ) .26الوثيقة عدد (اسرتجاع احملالت وتسويغها من جديد 
  38النقطة عدد 

وقع سهو عند اعداد القائمة يف العقارات املبنية واألراضي غري املبنية لذلك مت ذكر ان البلدية مل تقم بتسجيل 
شهادة ملكية باسم  12عقارات يف اجلملة واحلال أنه حبوزتنا عدد  9عقارات مبنية أي  4عقارات مبنية و 5سوى 

حتوي عقارين املسكن الوظيفي  42135ة حتمل الرسم العقاري عدد بلدية جربة حومة السوق منها شهادة ملكي
موضوع مطليب  12/07/2017وعقارين مت احلكم بتسجيلهما يف ) 27الوثيقة عدد (ملدير مستشفى وروضة أطفال

عقار  15مبا يعين أن عدد ) 28الوثيقة عدد (ومل نستخرج بعد شهاديت ملكية  15338و  15337التسجيل عدد 
ها وميكن اعتبار العقار املعروف باملسلك الصحي حبومة السوق كعقار مسجل نظرا ألن وزارة امالك وقع تسجيل

التابعة للرسم  8الدولة والشؤون العقارية القائمة يف حق ملك الدولة اخلاص قد فوتت للبلدية يف القطعة عدد 
مل على استخراج شهادة ملكية باسم وسيقع الع) 29الوثيقة عدد (هكتارات تقريبا  4مساحته  967العقاري عدد 

 بلدية جربة حومة السوق
عقارات مت تقدمي مطالب تسجيل يف شأ�ا وحتمل األعداد  7هذا باإلضافة إىل اننا بانتظار احلكم بالتسجيل لعدد 

ومطلب حتيني الرسم ) 30الوثيقة عدد ( 16906،  16907،  16927، 16916، 16915،  14465، 14455
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عقود شراء أبرمت منذ الستينات من القرن  5للحكم بإدراج عدد  )ليست باسم البلدية( 854العقاري عدد 
 .املاضي

هذا دون إعتبار العقارات املشمولة باملسح اإلجباري إذ قمنا بالتصريح مبلكيتنا لدى جلنة املسح منذ سنوات 
 عديدة ومل يتم استدعاؤنا اىل يوم الناس هذا حلضور التوجهات على العني 

مطالب تسجيل كل سنة ومت رصد ميزانية سنوية يف الغرض إىل حني تسجيل مجيع  5وستعمل البلدية على تقدمي 
 العقارات البلدية

عقار مبين مع أن يف جدول العقارات املبنية مت  180وجتدر اإلشارة إىل أنه ورد يف التقرير أن البلدية متلك عدد 
صرف البلدية وان كانت بعض البنايات حتوي عدة حمالت فعند عقار مبين فحسب يف ت 94التنصيص على أن 

تقدمي مطالب لتسجيلها سنستخرج شهادة ملكية لكل بناية حىت لو كانت حتوي عدة حمالت كما ان البلدية 
 28329تولت تسجيل عقارين جماورين يف شهادة ملكية واحدة باسم سوق الدواب واملستودع البلدي حتت عدد 

واذا احتسبنا كل حمل على حدة سيؤثر ذلك على نسبة تسجيل العقارات البلدية ) 27وثيقة عدد جتدو�ا ضمن ال(
عقار غري  33(127لذا املرجو من اجلناب احتساب نسبة العقارات املسجلة باعتبار ان مجلة العقارات البلدية هي 

 )عقار مبين 94ومبين 
 الرقابة على النفقات

 ن األولالرقابة على إنجاز نفقات العنوا - ب
 التأخري يف خالص مستحقات املزودين  -

التأخري يف خالص هذه الفاتورات يعود إىل عدم توفر السيولة الكافية إال �اية السنة وبعد تأمني املصاريف 
 .الوجوبية كالتأجري

 عدم التنصيص على الرقم املنجمي للسيارات -
أل�ا ختص إقتناء كميات تقديرية لقطع غيار صاحلة  مل يتم التنصيص على الرقم املنجمي يف بعض الفاتورات

 .إلصالح وصيانة وسائل النقل خالل السنة وذلك تفاديا لتجزءة الشراءات
 .ويتم تسجيل الرقم املنجمي للسيارات املنتفعة بدفرت اخلروج باملغازة

 .ى طلب التزودوسوف نعمل يف باقي احلاالت على تسجيل هذا الرقم على الفاتورة كما سبق تسجيله عل
 شطط يف النفقات املتعلقة باإلتصاالت اهلاتفية -

 .سنعمل على الضغظ على النفقات املتعلقة بإستهالك املكاملات اهلاتفية وخاصة يف إجتاه اهلاتف اجلوال 
 إستعمال السيارات اإلدارية -

 .سيتم حتديد املهمات اإلدارية بالدقة الالزمة بأذون املأمورية اخلاصة بالتنقالت
 عدم ذكر املناسبة مبصاريف احلفالت العمومية -
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ختص إقتناء كميات من األعالم لتعليقها مبناسبة  02201/36/01احملمولة على الفصل  2016/4إن الفاتورة عدد 
 .األعياد الوطنية والدينية خالل السنة وذلك تفاديا لتجزءة الشراءات

 .سوف نعمل على ذكر املناسبات بعنوان هذه املصاريف 
 عدم اخلصم بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة املضافة -

نظرا وأ�ا ختص مصاريف اإلشرتاك باجلرائد اليت  174و 31مل نقم بإقتطاع اخلصومات لألوامر بالصرف عدد 
 .2014لسنة  19يتمتع هبا أصحاب اخلطط الوظيفية وقد مت اإلعتماد يف ذلك على املذكرة العامة عدد 

 تعاب والعموالتاخلصم بعنوان األ -
مل نقم باخلصومات الالزمة للفاتورات اخلاصة بعدول التنفيذ واحملامني نظرا وأن القابض البلدي قد أفادنا بأنه يقوم 

 .بإخضاع هذه املبالغ لتلك اخلصومات
 تأدية معلوم اجلوالن بدون موجب -

دة تثبت وضعية عدم إستعمال السيارة سيتم التنسيق مع مصاحل الوكالة الفنية للنقل الربي قصد احلصول على شها
C15D بغرض اإلعفاء من خالص املعلوم. 
 إسناد إمتياز عيين بدون وجه حق  -

واملتعلق بكيفية صرف املنح لفائدة  1984أوت  04الوارد علينا بتاريخ  34إن منشور السيد وزير الداخلية عدد 
 ) :35وثيقة عدد (أعوان اإلطارات الفنية جاء فيه 

فحسب مبقتضى قرار صادر عن السّيد الوزير، ويف " أ"تصرف ملوظفي اإلطارات الفنية من صنف : منحة السكن 
صورة عدم إنتفاعهم مبحل سكىن ضمن عقار تابع للمجموعة احمللية، علما بأن ختويل السكىن العينية يقتضي 

سكن التزويد بالغاز والتدفئة، ويف صورة ما جمانية تسخري املسكن خاليا من كل أثاث ويبقى على كاهل املنتفع بامل
إذا رفض العون حمل سكىن وقع تسخريه لفائدته واجملبور على السكن فيه، فإنّه الميكنه املطالبة باإلنتفاع مبنحة 

 .السكن كما أنّه اليسمح بأي حال من األحوال إبرام عقد تسويغ قصد التمكني من اإلنتفاع بالسكن
 31بتاريخ  5088/20ة لفائدة العملة بالبلدية إستنادا على مكتوب وزارة الداخلية عدد لقد مت إسناد حصص شهري

  .2014جويلية 
 : الرقابة على انجاز نفقات العنوان الثاني

جوابا على هذه املالحظة ميكن أن نفيدكم أن مصاحلنا تقوم بنشر نتائج الدعوة إىل املنافسة على لوحة  -56
لتعذر نشرها مبوقع املرصد الوطين للصفقات لعدم وجود املقاولني على الصفحة املذكورة  اإلعالنات بالبلدية نظرا

ولتفادي ذلك مت اإلتصال مبديرة باملرصد و أفادت أنه ميكن مراسلة املوقع باملعطيات حول املشاركني إلدراجهم 
 .انيا قصد اعتمادهم مستقبال

 :املستطاع إىل توسيع املنافسة و ذلك على النحو التايلجوابا، نعلم سيادتكم أن البلدية تقوم قدر  -57
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التعليق بلوحة اإلعالنات اخلاصة  -النشر على موقع املرصد الوطين للصفقات العمومية -النشر باجلرائد -
بالصفقات العمومية ببهو البلدية و نشر اإلعالنات عند الضرورة مبوقع الفايس بوك اخلاص بالبلدية هذا 

 .العمومية باإلجراءات العادية و املبسطة بالنسبة للصفقات
أما بالنسبة لإلستشارات فيتم توزيعها على املزودين و املقاولني املتعودين باملشاركة مع البلدية وتعليق اإلعالن 

اجلهوية للتجهيز واإلسكان و التهيئة الرتابية  بلوحة اإلعالنات و بالنسبة لألشغال إرسال نسخة إىل اإلدارة
كما نعلمكم أن البلدية سوف تنشر إعالناهتا مبوقع الواب اخلاص بالبلدية الذي سوف يكون . مبدنني لتعليقه

 .جاهزا قبل �اية السنة
عرضني  –فة و بالنسبة للمثال املذكور فإن البلدية دعت للمنافسة بالطرق القانونية غري أن املشاركة كانت ضعي

 . 03و  02و قد مت العدول على القسطني  01فقط بالنسبة للقسط عدد 
 .وسوف نواصل يف املستقبل اعتماد أقصى ما ميكن من الطرق لنشر املنافسة

أول بلدية تنخرط يف املنظومة مع بلدييت  أما بالنسبة للشراءات العمومية على اخلط فإن البلدية بصدد أن تكون
ربة آجيم يف نطاق مشروع االسرتاتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد بتنظيم جربة ميدون و ج

 . TUNEPSمن 
  )د300.000(مشروع هتيئة البناءات اإلدارية 

نعلمكم أن التأخري احلاصل بني مصادقة جلنة الشراءات على الصفقة باإلجراءات املبسطة و إعطاء اإلذن 
باألساس إىل الفرتة الكبرية اليت أخذها مراقب املصاريف العمومية للتأشري على  اإلداري ببدأ األشغال يرجع

النفقة مث كان شهر رمضان الذي نعلم جيدا أنه ال ميكن خالله لألشغال أن تتقدم خاصة و أ�ا تتزامن مع 
 العمل اإلداري علما و أن املقاول كان على استعداد تام ملواصلة التزاماته 

البلدية تعودت إعالم املقاولني و املزودين املنتصبني باملنطقة مباشرة و بالنسبة  الصفقة فإن بالنسبة لتبليغ
للمقاوالت و املزودين اجلدد الذين لبسوا على اتصال دائم بالبلدية فيتم إعالمهم بإذن إداري و سوف نتالىف 

 .ات العموميةمن األمر املنظم للصفق 74هذا التقصري يف املستقبل و ذلك تطبيقا للفصل 
أما يف ما يتعلق بالضمان النهائي اخلاص بامللحق فقد مت توفريه من طرف املقاول غري أنه مل يسجل ومتت دعوته 

 .إىل تسجيله ألنه وثيقة رمسية لوثائق الصفقة و جتدون صحبة هذا نسخة منه
 :2015أشغال تعبيد الطرقات و مد األرصفة برنامج 

جوابا على هذه املالحظة نفيد سيادتكم أن األشغال اليت أجنزهتا مصاحل الديوان الوطين للتطهري هي  -59 -
ومل تكن أشغال جديدة تتطلب ) تعهد البالوعات املتآكلة و الرتفيع يف بعضها (أشغال صيانة الشبكة 

 برناجمهم يف الطريق املذكورة هذا و قد مت مراسلة كل املتدخلني العموميني بضرورة تقدمي. الرتاخيص املسبقة
واجناز املربمج منها يف أسرع اآلجال ومتت أفادتنا أنه ال برنامج لديها بالطريق ما عدى مصاحل الشركة التونسية 
للكهرباء و الغاز حتفظت على اجناز جزء من الطريق باخلرسانة اإلسفلتية نظرا لوجود خط كهربائي متوسط 
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 .و تعويض اخلرسانة بالقوالب املتشابكة باجلزء اخلاص باملاوي الضغط فتمت اإلستجابة للطلب
 أما يف ما خيص املدة الفاصلة بني تاريخ املصادقة على الصفقة و تاريخ اإلذن اإلداري ببدإ األشغال فإن البلدية -

املقاول  اليت حتتل حوزة الطريق و كان ذلك باإلتفاق مع" الطرفة"استغلت هذه الفرتة لإلنطالق يف قلع أشجار 
 .الذي قبل التمديد يف صلوحية العرض بل و ساهم مع البلدية يف تدخلها

الذي ينص على وجوب تقدمي الضمان النهائي  2014لسنة  1039من األمر عدد  76بالنسبة لتطبيق الفصل  -
 .فإننا بدأنا يف تاليف هذا التأخري) يوما من تاريخ تبليغ الصفقة 20(يف اآلجال 

احلاصل يف القبول الوقيت لالشغال بعد تقدمي املقاول طلب يف الغرض فان ذلك راجع  بالنسبة للتاخري -
 و سوف نتالىف ذلك مستقبال 2017باالساس اىل انشغال فنيي البلدية باعداد برنامج االستثمار البلدي 

كل كشف وقيت بالنسبة للتاخرياملسجل يف اجناز الصفقة و ضرورة اإلشارة إليه باحتساب غرامات التأخري على   -
دون خصمهما أثناء اإلجناز فإننا بعد اإلطالع جيدا على مذكرة وزارة املالية سوف نعمل على تطبيق هذا 

 .اإلجراء الحقا و عدم التغافل عليه


