
  

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
ن ى بلدية مدن   تقرير الرقابة املالية ع
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ن بمقت ٔالامر عدد  أحدثت ي  1913لسنة  33بلدية مدن ر  13املؤرخ  رها  1913ديسم وتسّ
ا بمقت ٔالامر الحكومي عدد  ي  2017لسنة  203نيابة خصوصية تمت تسمي فيفري  08املؤرخ 

ا . 2017 وتمسح . 2014لسنة  التعداد العام للسكان والسكنسمة حسب  102.700ويبلغ عدد سكا
 2017لسنة  255ارا باعتبار الحدود الجغرافية الجديدة املحدثة باألمر الحكومي عدد هكت 98.017

ي  ن الشمالية . 20171فيفري  13املؤرخ  ي مدن ن تتمثل  ن بلديت ى دائرت ن ع وتحتوي بلدية مدن
ن الجنوبية ى . ومدن مسكنا مرتبطة بخدمات شبكات  32.162ويرتفع عدد مساكن املنطقة البلدية إ

ر تباعا بنسبة ال ر البلدية . %63و %99و %99,4تنوير العمومي واملاء والتطه ى تسي عونا  200ويعمل ع
ر ناهزت    .2 %11,4بنسبة تأط

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

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع  . من مدى قدر
ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة وشملت ٔالاع مال الرقابية فحص الحساب املا

ؤالاعمال الرقابية امليدانية  3املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية
ا    .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى ر  25 وبتاريخ 121/2017 البلدية تحت عدد وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ ديسم
ى هذا التقرير  2017 روني بتاريخ ووردت إجابة البلدية ع ريد الالك ر ال ر  31ع   .2017ديسم

ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ي م   :2016ويحوصل الجدول الّتا

  بالدينار
انّية العنوان الّثاني مقابيض مقابيض العنوان ٔالاول   2015فواضل سنة   )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل

4.424.491,683 5.959.864,169 5.266.954,081 6.897.020,291 22.548.330,224 
انّية   5نفقات العنوان الثاني  4نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  5.959.864,169 5.266.954,081 6.192.185,395 17.419.003,645 

 5.129.326,579 )2-1(الفائض 

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

ي النفقات   .ٔالافضل 

  

                                                 
ا املتعلق 1 ن نيابة خصوصية  ن وتعي ن من والية مدن   .بحل مجلس بلدية مدن
ى الاستبيان  2   .حسب إجابة البلدية ع
  .تعّلق الاستبيان اساسا بموارد البلدّية وأمالكها 3
   .د 1.141.136,610باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  4
  .د 2.792.789,819بعنوان الفوائض والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة 5
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I -  انية وختمها وتقديمإجراءات ي  إعداد امل   2016لسنة الحساب املا

انية  1975لسنة  35جديد من القانون عدد  13خالفا للفصل  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل
ى غرار سنة  لم يتم عرض  2015الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وع

ى  انية للدرس ع ى مشروع امل اللجان البلدية بل تم إعداد املشروع من قبل ٕالادارة وعرضه مباشرة ع
ن(سلطة ٕالاشراف  ن منذ الثورة ) والية مدن ر بلدية مدن للمصادقة باعتبار عدم وجود مجلس بلدي يسّ

رها من قبل رئيس البلدية والكاتب العام ى تسي  .والاقتصار ع

ا ى مصادقة سلطة ٕالاشراف بتاريخ وخالفا لنفس الفصل تمت إحالة مشروع امل  09نية ع
ر  ر قدره تسعة وثالثون يوما 2015ديسم  .أي بتأخ

ن  1975لسنة  35من القانون عدد  16وطبقا للفصل  انية بلدية مدن ى م تمت املصادقة ع
 .2016جانفي  05من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ 

انية  1975ماي  14ي املؤرخ  1975لسنة  35من القانون عدد  34وطبقا للفصل  تم ختم م
ي  ن بمقت القرار املؤرخ  واملصادق عليه من قبل سلطة ٕالاشراف بتاريخ  2017ماي  31بلدية مدن

  .2017جوان  21

ر  31بتاريخ  العمومي تّم توقيف حسابات املحاسبو  طبقا للفصل الثاني من  2016ديسم
ر بمر ٓالا قام و . من مجّلة املحاسبة العمومية 281والفصل  1975لسنة  35القانون عدد  الّصرف بتأش

ى مداوال و التاريخ  دون ذكر الحساب إشهادا منه بمطابقته لسجاّلته  الشؤون جنة ت لبعد عرضه ع
طبقا  2017جوان  21ة بإقراره بتاريخ ثّم قامت الوالي .املجلس البلدي ظل حّل ي  واملالية ٕالادارية

ن  انية الجماعات املحلية 34و 33للفصل   .من القانون ٔالاساس مل

ي  1968لسنة  8من القانون عدد  24وخالفا للفصل  املتعّلق بتنظيم  1968مارس  8املؤّرخ 
لسنة  218د من ٔالامر عد 11دائرة املحاسبات كما تّم إتمامه وتنقيحه بالّنصوص الالّحقة والفصل 

اتّم  19716 ي لدى كتاب ر مدته  2017أوت  30بتاريخ  إيداع الحساب املا   .يوما 30وذلك بتأخ

II - ي الــمـــوارد  التصّرف 

ى  ي املوارد عن مالحظات تتعلق بتحليل املوارد وبالرقابة ع ي التصرف  أسفر التدقيق 
 .تحصيلها

  تحليل املوارد  - أ

ر ال شمل تحليل موارد العنوان ٔالاول املتكونة من املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غ
  .موارد العنوان الثاني وكذلكالجبائية الاعتيادية 

                                                 
ي  6 ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤّرخ    .املتعّلق بس
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  موارد العنوان ٔالاول  -1

د سنة  5,993د مقابل .م 5,960ما قيمته  2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول للبلدية سنة 
ر  2016العنوان ٔالاول لسنة وتوزعت موارد . 2015 ن املداخيل الجبائية الاعتيادية واملداخيل غ ب

ي بقيمةالجبائية الاعتيادية  ى التوا   . %54,3أي بنسبة  د.م 3,238و %45,7 د أي بنسبة.م 2,722 ع
من تغطية نفقات العنوان ٔالاول  2016سنة د .م 5,960ومّكنت موارد العنوان ٔالاّول البالغة 

ىمّما  د.م 4,819البالغة    .د 1,141 تحقيق فائض بمبلغ أف إ
د  51,3ود  58من موارد العنوان ٔالاول  من سكان املنطقة البلدية لغ نصيب الفرد الواحدوب

  .بالنسبة ملوارد العنوان الثاني
  املداخيل الجبائية الاعتيادية - 1- 1

ى العقارات ؤالانشطةم املوّظفة من املعالي 2016سنة تأّتت املداخيل الجبائية الاعتيادية   ع
بنسبة  ومن مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه %47,9بنسبة 

جملة وبلغت  .%29,4بنسبة  ومن معاليم املوجبات ٕالادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات 22,7%
  . %9أي بتطور ناهز  2015سنة  د.م 2,495مقابل  د.م 2,722هذه املداخيل 

ى غرار سنة  ى العقارات ؤالانشطة أهّم عناصر املداخيل الجبائية  2015وع مّثلت املعاليم ع
من مداخيل العنوان  %22 هذه مّثلتكما . %47,9د وبنسبة .م 1,302بمبلغ  2016الاعتيادية سنة 

ى غرار سنة ٔالاول  ى أهمية هذه  2015ع ن نسب  املعاليموهو ما يدّل ع ى تحس ويستوجب العمل ع
  .استخالصها
ر املبنية ت مداخيلوبلغ ى ٔالارا غ ى العقارات املبنية واملعلوم ع تباعا  2016سنة  املعلوم ع

ى العقارات  تتراكمو  .د.أ 121.686و د.أ 278,114 ى يد .م 3,665 لتبلغبقايا استخالص املعاليم ع  مو
ى العقارات املبنية  %8,5و %13,7نسب الاستخالص  ولم تتجاوز  .2016 سنة بالنسبة للمعلوم ع

ر املبنية ى ٔالارا غ   .2015سنة  %7و %11مقابل  2016سنة  واملعلوم ع
ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  ومّثلت املقابيض الاعتيادية للمعلوم ع

ن  ى بلدية مدن  2015د سنة .أ 557.774د مقابل .أ 665,839حيث بلغت املهنّية أهّم مورد بالنسبة إ
  . من جملة املداخيل الجبائية ٕالاعتيادية %24,5وهو ما يمّثل 

كما استأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره 
. من املداخيل الجبائية الاعتيادية %22,7 بنسبة أي 2015د سنة .أ 491.830د مقابل .أ 619,077

ى تحّسن  ى  2013سنة  د.أ 60من  ٔالاسواق املستلزمة حيث ارتفعت مداخيلويرجع ذلك خاصة إ  458إ
 .2016د سنة .أ

ر الجبائية الاعتيادية - 2- 1   املداخيل غ
ر الجبائية الاعتيادية   2015سنة  د.م 3,498مقابل  2016سنة د .م 3,238بلغت املداخيل غ

ن  وتوّزعت .%7,4نسبته بلغت راجع أي ب ال بلغت مداخيل امللك البلدي الاعتيادية هذه املوارد ب
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من كراء عقارات معّدة لنشاط تجاري من جهة،  %91,4وال تأّتت بنسبة  2016د سنة .أ 351,855
ر الجبائية الاعتيادية %89ال استأثرت بما نسبته  ومن املداخيل املالية الاعتيادية . من جملة املوارد غ

رك للجماعات املحلية  ا حيث بلغ  %68,8ومّثل املناب من املال املش   .2016سنة  د.م 2.229م
ى ما قدره  د سنة .أ 677,206وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ٔالامالك إ

  %. 52وتّم استخالصها بنسبة  2016
ر  وارتفعت بقايا ى ديسم ي مو ى  2016الاستخالص بعنوان ٔالامالك  د مقابل .أ 325,350إ

ر .أ 293,579 ى ديسم ي مو ى متخلدات بعنوان معّينات كراء . 2015د  عقارا  274وتعود هذه البقايا إ
ى سنة  7د 9.539,763لنشاط تجاري ويعود  امعّد  ا إ وما  2015 سنةباملبلغ  بقية ّتصلتفيما  2016م
  . قبلها

  موارد العنوان الثاني -2
املوارد من  %92تأّتت بنسبة  د.م 5,267ما قيمته  2016لسنة  موارد العنوان الثاني بلغت

راض و من  %7,5بنسبة الذاتية للجماعات املحلية واملخّصصة للتنمية و  من  %0,5بنسبة موارد الاق
   .املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

ى منح التجه  2016ولئن شهدت هذه املوارد ارتفاعا ملحوظا سنة  فإن ذلك راجع باألساس إ
ر املستعملة من العنوان ٔالاول و  د .أ 528,040ال ارتفعت تباعا من  املبالغ املتأتية من الفوائض غ
ى  2015د سنة .أ 876,323و  . 2016د سنة .م 1.645و د.م 1,345إ

ن ما قدره وبلغت املوارد الذاتية  د سنة .م 3,211مقابل  2016سنة  8د.م 2,386لبلدية مدن
ى  املالية ستقالليةوبذلك تراجع مؤشر الا . 2015 ن إ سنة  9%53,6 مقابل 2016سنة  %40لبلدية مدن
2015 .  

ى تحصيل املوارد   - ب   الرقابة ع

ى العقارات املبنية ى غرار املعلوم ع ومعلوم ٕالاشهار  لم تحكم البلدية تقدير بعض املوارد ع
ي  ى التوا ى تحصيل  أفضتو . فقط %51,6و %79,5الّلذان تم تحقيقهما بنسب بلغت ع الرقابة ع

ى املوارد  بتوظيف املعاليم و  واستخالص جداول التحصيل وبتوظيفبتثقيل مالحظات تعلقت أساسا إ
  .استغالل ٕالامكانات املتاحةبالخطايا وبالتتبعات و 

 وتوظيف واستخالص املعاليم جداول التحصيلتثقيل  -1
ي تثقيل جداول تحصيل  30ؤالاول  نخالفا للفصل ر  من مجلة الجباية املحلية تواصل التأخ

ى العقارات املبنية ر املبنية املعلوم ع ى ٔالارا غ  50مقابل  2016سنة  يوما 15حيث بلغ  واملعلوم ع
 .2015يوما سنة 

                                                 
ي 7 ى حسب ما ورد    .الاستبيان إجابة البلدية ع
رك ( –تساوي جملة موارد العنوان ٔالاول  8 ر+ املناب من املال املش   .)جملة املنح ومساهمات التسي
  .مداخيل العنوان ٔالاول / الذاتيةتساوي املداخيل  9
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ى ا تحصيلاملثقل بجدول  املبلغ وارتفع ى لعقارات املبنيةاملعلوم ع سنة  10د 330.713,592 إ
سنة فصال  15432مقابل فصال  15641وبلغت عدد فصوله  2015د سنة 324.764,389مقابل  2016
ى الفصل الواحد من العقارات املبنية املعلوم املمعّدل  وبذلك بلغ .2015 أي ما يعادل د  21وّظف ع

ى  ن مسكن يتمتع املعلوم املوظف ع تبلغ مساحته أقّل من ) والطرقات رفع الفضالت(بخدمة أو اثن
   .2م100

ي تقريرها و  ى غرار ما الحظته محكمة املحاسبات  ى الرقابة املالية  بخصوصع تصرف سنة ع
معطيات أساسية  عنهغابت  تدّون به مطالب رخص البناء يدوياالاكتفاء بمسك كراس  تّم  2015

وحالت عدم مواكبة وسائل التصرف . الرخصة ومساحتهكتاريخ إسناد الرخصة ونوعية البناء موضوع 
ي وقت وج حيث يتم التعامل مع ملفات الرخص  ى املعلومة بسهولة و الحديثة دون الحصول ع

ريق العام بمناسبة كما يتم احتساب معلوم الرخصة ومعلوم ٕالاشغال الوق للط. تعامال يدويا صرفا
ىذكر وي .ارتكاب أخطاء خاطر مال يحّد من  بماإقامة حضائر البناء يدويا  سبيل املثال الرخصة عدد  ع

ى أساس التعريفة القديمة للمعاليم وذلك  2016جانفي  20بتاريخ  22/2016 ا ع ال تم احتسا
ن وزيري الداخلية ووزير املالية عدد  رك ب ي  07خالفا للمنشور املش حول  2015جوان  09املؤرخ 

ى رخص البناء  ى توظيف مبلغ توضيح كيفية احتساب املعلوم املوظف ع د عوضا  8,250وهو ما أّدى إ
  .د 46,500عن 

انية الصادر بمقت قرار وزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية  وخالفا لتبويب امل
ي  انية الجماعات املحلية، وّظفت البلدية املتعلق بضبط  2008مارس  31املؤرخ  صيغة وتبويب م

ى أصحاب رخص البناء اللذين  ي إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل ع معاليم متعّلقة باملساهمة 
ر أماكن وقوف سيا م توف ن عل م إال أنه لم يتع يل هذه املبالغ بالبند يرات تابعة لبناءا  40-04تم ت

ي إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل" خطأ بالبند املتعلق برخص البناء أو  وإنما تّم ذلك" املساهمة 
ى  لة خطأ إ د  12.500ٕالاشغال الوق للطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء وارتفعت املبالغ امل

ى غرار الرخصة موضوع وصل الخالص عدملفات رخص بناء  ةنة من ثالثي عيّ   07بتاريخ  11د ع
 .د.أ 8وبمبلغ  2016جانفي 

ي تقريرها وكما  ى الرقا بخصوصالحظته محكمة املحاسبات   2015تصرف سنة بة املالية ع
ن قسم املوارد والتثقيالت ومصلحة رخص البناء ال سّلمت قرابة  رخصة سنة  800غاب التنسيق ب

ي مست 2016 ى تسجيل نقائص  وى توظيف املبالغ املستوجبة بعنوان وهو ما من شأنه أن يؤدي إ
انية وجدول التحصيل  ي موارد امل ن منظومة التصرف  ى العقارات املبنية باعتبار عدم تحي املعلوم ع

ي عمليات البناء بناءالرخص  املعطيات حول ضوء  ي   . املسّلمة والتقدم 
ى و  ي موارد امل"تواصل عدم استغالل منظومة  ما ذكر يضاف إ ى مستوى " انيةالتصرف  ع

ي جداول التحصيل واحتساب املعاليم  القباضة وتكّبد القابض وأعوانه عناء البحث اليدوي اليومي 
                                                 

ن املسكن 137.552,391دون اعتبار مبلغ  10   .د الراجع لصندوق تحس
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ى العقارات املبنية واحتساب  ن املسكن بالنسبة للمعلوم ع والجزء الراجع للصندوق الوط لتحس
در وقتا طويال  ى  اع مخاطر ارتكابفضال عن ارتفالديون كل ذلك بصفة يدوية وهو ما  أخطاء ع

  .مستوى التصفية
  توظيف الخطايا -2

ى غرار ما الحظته محكمة  19خالفا للفقرة الثانية من الفصل  من مجلة الجباية املحلية وع
ي تقريرها  ى تاملحاسبات   القباضة البلديةال تقوم  2015صرف سنة بشأن الرقابة املالية ع

ي  ر  ر املستوجبة بعنوان التأخ ى العقارات املبنية خالصباستخالص خطايا التأخ   . املعلوم ع
ى مستوى املرحلة الرضائية توزيع تم و ى العقارات املبنية ع  1602فيما يتعلق باملعلوم ع

   .%10,3فصال مثقال أي بنسبة  15641من جملة  2015إعالما سنة  1118مقابل  2016سنة  إعالما
رية فتم تبليغ  أي أن  2015إنذارا سنة  258إنذارا مقابل  201أما بخصوص املرحلة الج

رية لم تتجاوز  ى العقارات املبنية %1,6التتبعات الج   .من جملة الفصول املثقلة بعنوان املعلوم ع
رية تم ن الرضائية والج ر املبنية لوحظ غياب املرحلت ى ٔالارا غ اما وفيما يتعلق باملعلوم ع

رة    .2016سنة  ذلكوتواصل  2015-2013خالل الف
  استغالل ٕالامكانات املتاحة -3

ى غرار ما الحظته محكمة املحاسبات سنة  عملية توظيف  بعض النقائص شابت 2015ع
ى  ى غرار معلوم ٕالاشغال الوق للطريق العام املوظف ع واستخالص بعض املعاليم الفورية ع

ن بالطريق العام  رغم ارتفاع أعدادها وانتشار ظاهرة الانتصاب وباملحالت املفتوحة للعموم املنتصب
ى الطرقات الرئيسية ي  .أمام واجهات املحالت وخاصة ع فلئن قامت البلدية بإعداد جدول مراقبة 

ى  كما لم يحدد  %27 نسبته تجاوز د فإن املبلغ املستخلص لم ت 20.818,750الغرض ارتفع مبلغه إ
  . النشاط واملساحة املشغولة فعلياالجدول طبيعة 

ي البلدية  ى ومن جهة أخرى لوحظ س تعبئة مواردها من خالل استخالص معلوم إشغال إ
رة  288.448,787الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء الذي بلغت مقابيضه  -2013د خالل الف

ي و تطبيق وذلك من خالل  2016 يجزا ى جميع رخص  آ وذلك خالفا ملقتضيات ٔالامر  البناءللمعلوم ع
ي  1998لسنة  1428عدد  بضبط تعريفة املعاليم املرخص واملتعلق  1998جويلية  13املؤرخ 

ي استخالصها  .للجماعات املحلية 

ي محالت تجارية عقارا معّدا للكراء 388تملك البلدية عدد و  ا  تم تسويغها بقيمة  يتمثل أغل
ن . د 321.608سنوية جملية بلغت   %10و 5ولئن وّظفت البلدية زيادة سنوية ملعاليم الكراء تراوحت ب

ى غرار املحل عدد فقد تواصل ضعف معّينات كراء بعض املحاّلت  جانفي  01املسوغ بتاريخ  113ع
ّن كراء شهري قدره  2015   .د 24,964بمع

ن القيمة الكرائية لهذه املحالتبوتو محكمة املحاسبات    . تحي
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ن سنويا  ي أسواق 04كما تستلزم بلدية مدن  ٔالاسواق اليومية ؤالاسبوعية والظرفية تتمثل 
ي سنوي  واملسلخ البلدي السيارات أسواقوأسواق السمك و  سوق الجملة للخضر والغاللو  بمبلغ جم

ن  رة .أ 532,100د و.أ 250تراوح ب  .2016- 2013د خالل الف
ر  911.986ما قدره  لفائدة البلديةٔالاسواق استلزام وبلغت الديون املتعلقة ب ى ديسم ى مو د إ

ا  2016 ى سنة  3.100م رة  2016د راجعة إ ى الف ي إ   .2015-2006ويرجع البا
ر  27بتاريخ  01/2015عدد  لبتةا لكراس شروط وخالفا الستلزام أسواق بلدية  2015نوفم
ن لسنة  نالذي  2016مدن ي املشارك رط  ر بما يفيد عدم تخّلد ديون لفائدة الدولة أو الاستظها اش

م الجماعات املحلية ونقاء سوابقهم العدلية وعدم إفالسهم وما يفيد خالص املعاليم ؤالاداءات  بذم
ن لسنة ب ورغم أنه دّون البلدية،  عدم استظهار املبّتت  201611محضر تبتيت أسواق بلدية مدن
ي الوضعٔالا لفائدته  ية الجبائية وشهادة إبراء وشهادة بعدم التفليس، تم إسناد سواق لوثيقة شهادة 

وذلك رغم عدم استظهاره بالوثائق  )د 461.100( املذكور البتة باعتباره صاحب العرض ٔالافضل
 .املذكورة

III  - ي الـّنـفـقــات   التصّرف 
ى إنجازها  والرقابة تحليلها الّنفقاتي  شمل فحص التصرف ا ٔالاول ع    .والثانيبعنوان

 نفقات تحليل ال-أ
 العنوان ٔالاول نفقات  -1

واستأثرت نفقات . د.أ 4,819ما جملته  2016بلغت نفقات العنوان ٔالاّول للبلدية خالل سنة 
ر العمومي  ي حدود  التصرفنجّر عنه نسبة هامش امّما نفقات العنوان ٔالاّول  من %55بنسبة التأج

ى التفاقمهذه الوضعية مرّج و  % 45 لحاجة البلدية وما بعدها نظرا  2017 سنة بالنسبة لتصّرف حة إ
 .من الانتدابات الجديدة

م أّما بخصوص نسب التنفيذ ف إنجاز ما برمجته من نفقات حيث ناهزت نسب بالبلدية لم تل
ي كّل ٔالاقسام  ن  % 75ٕالانجاز  راوحة ب وبلغ الفارق لفوائد الدين  % 94ولوسائل املصالح  % 63م

ي    .د.أ 1.666الجم

رة  ر بموارد اعتيادية للف ى تمويل نفقات التسي ى الّرغم من قدرة البلدية ع  2016- 2013وع
ّن لكل من النفقات واملوارد  % 6وتقارب نسب التطّور السنوية بنسبة  ي فقد تب تطّور نسب تفاوت 

ر  ى أخرى خالل  موارد العنوان ٔالاّول  نسب تطّور ب مقارنةنفقات التسي رةمن سنة إ حيث  نفس الف
ي ) % 5,3مقابل  % 10,5(أّن نسبة تطّور الّنفقات مّثل ضعف نسبة تطّور املوارد  2014لوحظ سنة 

ن كانت الوضعية عكسية سنة  قات النف تطور  مّرات نسبة 7حيث فاقت نسبة تّطور املوارد  2015ح

                                                 
ر  14بتاريخ  5555املحضر عدد  11   .2015ديسم
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ن نسب است وذلك نتيجة) % 3مقابل  % 21,8( ى العقارات ؤالانشطة ال تحس خالص املعاليم ع
الك اعتمادات وسائل املصالح و  % 132ناهزت  من البلدية  وهو ما مّكن) % 55(ضعف نسب اس
ي تحقيق ا ي إطار .أ 66,5لم تستعمل منه البلدية سوى مبلغ د .أ 1.665 2015سنة  بلغّدخار صا د 
  .الاستثمار

ناتجة أساسا عن تراجع  % 0,55فقد تراجعت موارد العنوان ٔالاّول بنسبة  2016أّما سنة 
ورغم هذه الوضعية . %14,47مقابل تطّور النفقات بنسبة د .أ 286املداخيل املالية ٕالاعتيادية بمبلغ 

 بلغتذ إ 2016ة من الاّدخارات الخامة والصافية سنة الظرفية فقد أمكن للبلدية تحقيق مبالغ هاّم 
  .د 1.027.570ود  1.141.137تباعا 

 نفقات العنوان الثاني -2
واستأثرت . د.أ 2.474,164ما جملته  2016بلغت نفقات العنوان الّثاني املنجزة خالل سنة 

ن ناهزت نفقات تسديد  %82نفقات الاستثمارات املباشرة بمعظم نفقات العنوان الثاني بنسبة  ي ح
  .%18أقساط الديون نسبة 

ي  4وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  رنامج الجديد  2014مارس  7املؤرخ  حول إعداد ال
رة  ر  2018-2014للتنمية البلدية والحضرية والحوكمة املحلّية للف لوحظ عدم قيام البلدية بتقييم س

رة  رنامج الاستثماري للف لمشاريع وما يقتضيه من جرد ل 2014-2010إنجاز املشاريع املدرجة بال
ّى سنة  ى مو ى تشخيص الحاجيات الجديدة من الاستثمارات . 2015املتواصلة إ كما لم تسع البلدية إ

رة  ي إطار برنامج استثماري يغّطي الف ا  ي . 2018- 2014باملشاركة مع ٔالاطراف املتدخّلة قصد بلور و
ى دقة  2016الية غياب هذا املخّطط تّم ضبط برنامج سنوي تّم اقراره خالل السنة امل انعكس ع

د تّم ترفيعها خالل السنة لتصل .أ 3.689برمجة املشاريع حيث تّمت برمجة استثمارات مباشرة بمبلغ 
ى  ى الاعتمادات املحالة . %4,92د أي بزيادة ناهزت .أ 5.503إ فيما تّمت برمجة مشاريع مسّددة ع

انية ٔالاصلية د بعد عدم برمجة أّي اعتماد.أ 34بمبلغ  2016خالل سنة    .صلب امل
ّن ضعف نسب تنفيذ مشاريع الاستثمارات املباشرة ال لم تتجاوز  ر  % 37كما تب نتيجة التأخ

ى تعّطل نسق إنجاز مشاريع تعبيد وصيانة الطرقات  ي تنفيذ أشغال الّصفقات العمومية ويعود ذلك إ
ر ناهز  ى مخّطط الاستثمار لسنة  3بتأخ ي  2011سنوات الذي تعود برمجته إ ي تنفيذه إاّل  ولم يشرع 

ر  ّى ديسم را. 2015مو ي تنفيذ ٔالاشغال حيث وصل أجلها  كما شهدت صفقة بناء قصر البلدية تأخ
ى  ي إ ي  541الفع   .يوما 330يوما عوضا عن ٔالاجل التعاقدي املتمثل 

ا نظرا لضعف  أّما بالنسبة للمشاريع املمّولة من الاعتمادات املحالة فلم يتّم إنجاز أّي م
ي طوري ال ن املصالح الجهوية للوزارات املعنية واملصالح البلدية   .رمجة وٕالانجازالتنسيق ب

رة  ا سنة  % 53د تّم إنجاز نسبة .أ 4.730مبلغ  2016-2013وناهزت الاستثمارات املنجزة للف م
ي املوارد املتأتية من املنح واملّدخرات بمبلغ ناهز .أ 2.475بمبلغ  2016 د .أ 1.678د وذلك نظرا للزيادة 

رة واملالحظ أّن تطّور استثمارات العنوا. 2015مقارنة بسنة  ر  2016- 2015ن الثاني للف ى التأخ راجع إ
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رة  يئة والتعبيد  2014-2010ي إنجاز مخّطط الاستثمار البلدي للف حيث تّم إنجاز أغلب مشاريع ال
ى سنة  2015والصيانة للطرقات البلدية ومشاريعها من البنايات املدنية خالل سنة    .2016وتواصلت إ

ي مجهود ٕالاستثمار حيث تراكمت الفوائض من املوارد ولم تستغّل البلدية كامل املوار  د املتاحة 
ى الّنفقات لتناهز مبلغ  ن بانجاز .أ 7.558ع ن إطار عيش املتساكن د كان من ٔالاجدى استثمارها لتحس

وتأّتت معظم هذه الفوائض من نقص نسق ٕالاستثمار البلدي لسن . مشاريع بنية تحتية ومرافق عيش
  .2014و 2013

ىا -ب   قات نفال تنفيذ لرقابة ع

 نفقات العنوان ٔالاول  -1
ى  املتعلقة بتعّهد وصيانة وسائل النقل بلغ مجموع النفقات الفصل املحمولة ع

أساسا باقتناء قطع غيار دون وجود تعاقد  تعلقتو  د 172.394,407 2016لسنة  02201/10/02
ي الغرض لتو  ى  .الطلب العموميمام سيع قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص أبصفقة  ى البلدية إ وتد

  .تجميع الاقتناءات املتعلقة بقطع الغيار
ى القيمة املضافة املطبّ أحيانا لم تتقّيد البلدية و  ي مادة ٕالاعالمية بنسب ٔالاداء ع رنات قة  ؤالان

ا  عند  2000لسنة  98الخصم من املورد بعنوان هذا ٔالاداء وذلك خالفا للقانون عدد  ملبلغاحتسا
ي  ر  25املؤرخ  الصادرة عن  03/2006واملذكرة عدد  2001واملتعلق بقانون املالية لسنة  2000ديسم

 106 من القانون عدد 41شرح أحكام الفصل واملتعلقة ب ٕالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
ى القيمة املضافة 2006املتعلق بقانون املالية لسنة  ي نسبة ٔالاداء ع ى ذلك أدّ و  .الخاصة بالتخفيض 

ي مبلغ ٔالاداء املوظّ  ى فوارق  ي الخصم من املوردإ ي  ى غرار الفاتورة عدد  ف وبالتا بمبلغ  225ع
د عوضا عن  932,828 مبلغوال تم بمقتضاها خصم  44د موضوع ٔالامر بالصرف عدد  9.622,400
  . د 466,414د أي بفارق  1.399,242
ي ٓالاجال القانو  البلدية بدفع بعضتقم  ولم نّية بالنسبة لنفقات مستحّقات املزّودين 

الك املاء والكهرباء والغاز والوقودٕالاتصاالت وا ي  س ن الفاتورة  45املتمثلة  يوما من تاريخ تضم
ي  2004لسنة  564ٔالامر عدد  وفقا ملقتضياتبمكتب الضبط  ق بضبط واملتعلّ  2004مارس  9املؤّرخ 

ي عيّ  .طرق خالص نفقات التصّرف ر  ن وتراوح التأخ ر ب ى غرار الفاتورة  38و 10نة من الفوات يوما ع
د موضوع ٔالامر  163,550املتعلقة بخالص الهاتف بمبلغ  2016فيفري  01بتاريخ  1675219عدد 

ا ال بلغ  2016ماي  02ريخ بتا 8بالصرف عدد  ي شأ ر     .يوما 23عدد أيام التأخ
 الثانيالعنوان نفقات  -2

 3(تتعّلق بإنجاز أشغال باملباني البلدية  67/2015صفقة وفق ٕالاجراءات املبّسطة عدد  -
  )أقساط

ي  2014لسنة  1039ألمر عدد لالبلدية باعتماد إجراءات مبّسطة وفقا  قامت  13املؤّرخ 
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ي ٔالامر املنّظم للصفقات العمومية(املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  ي غياب ) فيما ي
دليل إجراءات يتعّلق بالصفقات وفق ٕالاجراءات املبسطة ودون إحداث لجنة للشراءات وذلك خالفا 

رنامج سنة ويتعّلق  .من نفس ٔالامر 51و 50 نللفصل إاّل أّنه لم يتّم ٕالاعالن عن  2014املشروع ب
ي  2015 أكتوبر 07املنافسة بخصوصه إاّل بتاريخ  للقسط  2016 ماي 14فيما تّم ٕالاذن ببداية ٔالاشغال 

ي  ن  2016ماي  16ٔالاّول و ر إنطالق ٔالاشغاليوما  195أي بعد مرور  3و 2للقسط ي تأخ   .مّما تسّبب 
من ٔالامر املنظم للصفقات العمومية لم تقم لجنة الشراءات بتقييم ٔالاثمان  51خالفا للفصل و 

ا واكتفت بمقارنة العرض ٔالاقّل ثمنا بتقديرات ٕالادارة ى مدى مقبولي   .للحكم ع
ي  ن  ن مقاولت وخالفا لنفس الفصل لم تقم لجنة الشراءات بتقييم املنافسة ال انحسرت ب

ن وثالث مق ي للقيام باألشغال قسط ى الّرغم من توّفر مقاوالت بالعدد الكا ي القسط الثالث ع اوالت 
ى . يسر شروط املشاركة الفنية وٕالاداريةو  ن يعود إ ي قسط ن شاركتا  ّن أّن سبب إقصاء مقاولت وتب

ي  ديم الضمان الوقعدم تق   .الصفقةوهو ما يمكن أن يفّسر عزوف املقاوالت عن املشاركة 
ى الّرغم من إعتماد إجراءات مبّسطة استغرقو  ى الصفقات تع من قبل رئيس  املصادقة ع

ا من قبل ا البلدية وإمضا ي يوما فيما تّم  45مدة  أصحا  2016ماي  14ٕالاذن ببداية ٔالاشغال 
ي  ن  2016ماي  16للقسط ٔالاّول و ي علما وأّن أجل ٕالانجاز  3و 2للقسط ما يوما وهو  150يتمثل 

ر إستغالل البناياتس ي تأخ   .اهم 
يئة الدائرة الشماليةو  ّن أّن القسط املتعّلق ب الذي أذن ببدء تنفيذه منذ  د.أ 98,176بمبلغ  تب

ي إطاره سنة  2016ماي  14  11بتاريخ  أّن ٔالاجل التعاقدي انتهرغم  2016لم يتّم خالص أّي مبلغ 
  .كما لم يتّم التصريح بالقبول الوق لألشغال 2016أكتوبر 

ّن كذلك  يئة املصلحة الفنية بمبلغ وتب د الذي أذن ببدء .أ 106,459أّن القسط املتعّلق ب
رغم أّن ٔالاجل  2016ي إطاره سنة د .أ 17,066لم يتّم خالص سوى مبلغ  2016ماي  16تنفيذه منذ 

  .ي شأنه كما لم يتّم التصريح بالقبول الوق لألشغال 2016أكتوبر  14تاريخ ب انتهالتعاقدي 
يئة املستودع البلدي بمبلغ  كما د الذي أذن ببدء تنفيذه منذ .أ 78,611أّن القسط املتعّلق ب

رغم أّن ٔالاجل التعاقدي  2016ي إطاره سنة د .أ 33,403سوى مبلغ لم يتّم خالص  2016ماي  16
 .كما لم يتّم التصريح بالقبول الوق لألشغال 2016أكتوبر  14ريخ ينته بتا

ى  01/2016صفقة إقتناء معدات نظافة وطرقات عدد  -   أقساط 4موزعة إ

مارس  10وحّدد آخر أجل لقبول العروض لتاريخ  2016فيفري  9ّم نشر طلب العروض بتاريخ ت
اموهو  2016 يوما إاّل أّن البلدية أحالت  90بالعروض ملدة  نفس تاريخ فتح العروض وحّدد أجل ٕالال

للجنة الجهوية للصفقات العمومية بعد إنقضاء هذا ٔالاجل وهو ما ترّتب عنه ملف تقييم العروض 
ن بمبلغ  ن ضاغطت ام بنفس الّثمن .أ 457,6رفض صاحب القسط ٔالاّول املتعّلق باقتناء شاحنت د ٕالال

راط زيادة بمبلغ  رّر .أ 32,4واش الدينار التونس مقابل ٔالاورو وهو ما رفضته  بانخفاض سعر ة د م
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رحت ا ي بزيالبلدية واق ى صاحب العرض املوا بموافقة لجنة  ظيحلم د .أ 42,4ادة قدرها ملرور إ
ى الّلجنة . الصفقات ي تقييم العروض وعرض امللف ع ر  عدم استكمال إجراءات وقد ترّتب عن التأخ

لب العروض ٕالاجراءات وفقا لشروط طالصفقة وحرمان البلدية من عرض مجدي لو قامت باستكمال 
ي للبل   .د.أ 42,4دية ال يقّل عن ونتج عنه ضرر ما

  

IV - خالصة الرقابة  
ى التحاليل املالّية ونتائج ي حدود ما ُسّلطت عليه من  استنادا إ أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و

وباستثناء بقايا الاستخالصات، يمكن  2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 
ا أن تمّس  ي للسنة املعنية ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ التأكيد بدرجة معقولة أن الحساب املا

  .ضمنة بهبمصداقية البيانات امل
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  إجابة البلدية
  

  الرقابة على تحصيل الموارد 
  : تقديرات الموارد  -  1
ويعود تراجع هذه  2016من تقديرات املعلوم املوظف على العقارات املبنية لسنة  % 79، 5مت حتقيق نسبة  -

النسبة اىل عزوف املواطنني على خالص هذا املعلوم وسيتم يف السنوات القادمة مراجعة تقديرات هذا 
املناخ و حيث متت تقديرات امليزانية لذا املعلوم بناء على برنامج عنل لتحسني هذه النسبة غري أن الظروف .املعلوم

  . يةخاصة اإلجراءات اجلرب و العام حال دون تنفيذها 
دينار ومل يتم استخالص سوي قرابة  60.000اما بالنسبة للمعلوم على االشهار والذي مت تقديره يف امليزانية حبوايل  

فذلك يعود باالساس اىل الديون املتخلدة بذمة شركات االشهار حيث مت حتقيق  % 51، 6دينارا اي قرابة  31.000
الشروع يف إزالة بعض الالفتات و نامج عمل ملتابعة هذه الديون ذلك بعد تنفيذ بر و  2017هذه التقديرات لسنة 

  .املخالفة
اما بالنسبة للمعلوم على النزل فقد مت تقدير هذا املعلوم حبوايل الف دينار حيث ال يوجد داخل املنطقة البلدية  

ى مستوى القباضة الذي يقوم خبالص هذه املعاليم غري أنه اليتم تنزيلها بالفصل املذكور علو سوى نزل وحيد 
  .ذلك بالتنسيق مع القباضة البلديةو  2018سيتم تاليف هذه النقائص بداية من سنة و 
اما خبصوص املعلوم املوظف على حمالت بيع املشروبات والذي قدر بامليزانية حبوايل الف دينار حيث تبني أن  

ري أنه اليتم تنزيلها بالفصل املذكور من أصحاب املقاهي يقوم خبالص هذا املعلوم على مستوى القباضة املالية غ
  .امليزانية على مستوى القباضة البلدية

 20اما خبصوص رخص االشغال الوقيت للطريق العام لتعاطي بعض املهن فقد مت تقدير هذا املعلوم بامليزانية حبوايل  
د ويعود  20. 818، 750وايل الف دينار وذلك باالعتماد على جدول املراقبة الذي اعدته البلدية والذي قدر حب

سيتم تاليف هذه النقائص بالتنسيق مع و ضعف نسبة التحقيق اىل عزوف املنتصبني على خالص هذه املعاليم 
  .الشرطة البلدية

  .وسيتم مراجعة تقديرات رخص احلفالت العمومية خالل السنوات القادمة 

  المراقبة و جداول التحصيل  -  2
اية كل سنة واحالتها اىل القابض البلدي عند بداية كل سنة للتثقيل وسيتم  يتم اعداد جداول التحصيل خالل 

  .مانة املال اجلهوي للتسريع بتثقيل جداول التحصيل خالل اآلجال القانونيةأالتنسيق مع القباضة البلدية و 
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التحصيل فذلك يعود اىل ضغف منطومة اما خبصوص وجود نقائص على مستوي بالبيانات املدرجة حبداول -
اجلباية احمللية حيث يتم ذكر اسم النهج والعدد جلل الفصول وان اغلبية العناوين واضحة وخاصة منها العقارات 
ج وال شوارع  املبنية اما بالنسبة للعقارات غري املبنية واليت تقع على حدود املنطقة البلدية غالبا حيث ال يوجد ا

  .العنونة تبقي مستحيلة وبالتايل فان
بإحصاء عام للعقارات املبنية وغري املبنية واملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  2017مع العلم وأننا قمنا سنة  -

  .التجارية أو املهنية بصفة دقيقة والذي مت من خالله جتاوز هذه النقائص
سيتم تاليف هذه و رف يف موارد امليزانية ويف خصوص ضعف منطومة اجلباية احمللية فقد مت تنصيب منظومة التص

  .النقائص مستقبال
اما يف خصوص استغالل املعطيات املتوفرة باملصلحة الفنية فان ذلك غري ممكن باعتبار عدم توفر شهادة يف -

  .اية اشغال حيث ان هذه العقارات مل يكتمل بناءها بعد ومدرجة جبداول التحصيل كأراضي غري املبنية

فقد مت تاليف هذه النقائص خالل إحصاء  2016 / 2013ص ضعف الفصول املثقلة خالل الفرتة أما خبصو -
آالف  3العقارات غري املبنية حوايل و ألف فصل  23ليبلغ عدد فصول العقارات املبنية أكثر من  2026 - 2017
  ألف فصل  12املعلوم على املؤسسات حوايل و فصل 

  : إستخالص المعاليم و توظيف  -  3
  2018سيتم تاليف هذه اإلخالالت بدية من سنة -

اما يف خصوص النقائص يف مستوى املعلوم املستوجب بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وعدم حتيني منظومة  - 
التصرف يف املوارد وجداول التحصيل نعلمكم ان كل مواطن يتقدم برخصة بناء مطالب باالستظهار بشهادة ابراء 

العقار موضوع شهادة االبراء يكون مدرجا مبنظومة التصرف يف موارد امليزانية وان رخصة البناء ليست  وبالتايل فان
  .دليال على بناء العقار

حول استغالل منظومة التصرف يف موارد امليزانية على مستوى القابضة فقد شرعت البلدية باالتصال بشركة  -
  .دية وسيتم ذلك يف اقرب االجالاتصاالت تونس لتوفري الربط بني القباضة البل

حول ضعف عملية توظيف واستغالل االشغال الوقيت للطريق العام املوظف على املنتصبني بالطريق العام  -
  .واملقاهي واحملالت نعلنكم انه سيتم احلرص على العمل مع الشرطة البلدية يف دفع نسق استخالص هذا املعلوم

  : إستغالل اإلمكانات المتاحة  -  6
امسية للمتسوغني  بدفرت االمالك البلدية مندكم بقائمة 385اىل  371يف خصوص تسجيل رقم احملالت من  - 

  .هلاته احملالت
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  2018وسيتم تاليف هذه االخطاء يف ترتيب االعداد بدفرت االمالك البلدية بداية من سنة 

فان هذه احملالت هي عبارة عن غرف صغرية بالقصر  364اىل  359اما يف خصوص مساحة احملالت من  -
  .االثري مبدنني واملستغل كمتحف للعادات والتقاليد وسيتم حتديد مساحتها وادراجها بدفرت االمالك البلدية

  :اما فيما خيص ضعف معينات الكراء لبعض احملالت التجارية مندكم بالتوضيحات التالية  - 

 83، 399بع وهو عبارة عن حمل قدمي متداعي مبلغ الكراء الشهري م مر 6مساحته  102احملل عدد  -
  .2017لسنة 

  . د وهو عبارة عن حمل قدمي 37، 909م مربع ومبلغ الكراء الشهري 2مساحته  88احملل عدد  -
  2017لسنة  26، 612م ومعلوم الكراء الشهري  12وتبلغ مساحته  113احملل عدد -

د  43، 285وهو عبارة عن حمل جتاري قدمي مبلغ كراء شهري قدره م 3تبلغ مساحته  114احملل عدد -
  .2017لسنة 

  .وستسعى بلدية مدنني لعرض معاليم كراء هلذه احملالت على اجمللس البلدي قصد النظر يف حتيني معاليم الكراء 

اما خبصوص سوء تقدير السعر االفتتاحي ألسواق البلدية فان ذلك يعود للسنوات املوالية للثورة حيث كانت  - 
  .نسبة مشاركة مستلزمي األسواق ضعيفة مما ساهم يف تدين مبلغ التبتيت والذي ال ميثل القيمة احلقيقية لألسواق

، 100حبوايل  2015بتيت األسواق خالل سنة حيث مت ت 2015غري ان مبالغ التبتيت حتسنت منذ بداية سنة  
د علما انه مت تبتيت  550، 000بـ  2018د وسنة  485، 000ب  2017سنة و د  461، 100بـ  2016د وسنة  532

  .د800، 000مببلغ قدر حبوايل  2011أسواق بلدية مدنني قبل الثورة لسنة 
الديون لفائدة الدولة او اجلماعات احمللية ونقاء اما يف خصوص عدم استظهار املستلزمني مبا يفيد عدم ختلد  -

سوابقهم العدلية فان البلدية ستسعى اىل احرتام اعالن طلب العروض يف خصوص الوثائق الالزمة للمشاركة يف 
  . البتة

  : نفقات العنوان األول 
  سائل النقل و صيانة و نفقات تعهد : 

صيانة وسائل النقل وذلك بالتنسيق و خالل ميزانية التصرف العمل على جتميع نفقات تعهد  سيتم -
 .مع املصلحة املكلفة بصيانة وتعهد وسائل النقل

  خطأ في إحتساب األداء على القيمة المضافة 
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سيقع مستقبال التثبت من النسب قبل و مت إعتماد النسبة املنصوص عليها بالفاتورة من طرف املزود  -
 القيام بإجراءات اخلالص 

  اآلجال القانونية لخالص المزودين 
إن خالص املزودين يف أغلب األحيان يكون رهينة توفر السيولة الالزمة يف منظومة أدب الىت يف  -

 ) يوم  45(بعض األحيان تكون غري متوفرة هلذه األسباب يتم جتاوز اآلجال القانونية 

  : نفقات العنوان الثاني 
  أقساط  3(تتعلق بإجناز أشغال باملباين البلدية  67/2015فق اإلجراءات املبسطة عددو صفقة ( 

يف خصوص تقييم األمثان للحكم على مدى مقبوليتها سيقع مستقبال العمل به دون اإلقتصار على  -
 .تقديرات اإلدارة فقط

 1039من األمر املنظم للصفقات العمومية عدد  51و 50فقا للفصلني و مت تكوين جلنة شراءات  -
  2014مارس  13املؤرخ يف 2014لسنة 

فإن  67/2015أما بالنسبة لعدم خالص أصحاب األقساط الثالثة للصفقة باإلجراءات املبسطة عدد  -
م مل حيرتموا اآلجال التعاقدية و األمر يرجع إىل تأخر يف نسبة اإلجناز املادي من طرف املقاولني  مما أ

 .ترتب عنه تسليط عقوبة تأخري قصوى
  أقساط  4موزعة إىل  01/2016طرقات عدد و صفقة إقتناء معدات نظافة 

 سيقع مستقبال تاليف التأخري يف عرض ملفات تقييم العروض على اللجنة اجلهوية للصفقات


