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 رقابة املالية على بلدية سوسة ال تقرير
 (6102  سنة تصّرف)

 

 تقديم البلدية

الشريط بالبلدّية وتقع . 6881جويلية  61ألامر العلي املؤرخ في بمقتض ى ( فيما يلي البلدية) سوسة بلديةأحدثت 

ويبلغ عدد هكتارا  1.561وتقّدر مساحتها بحوالي  سوسةوهي تنتمي جغرافيا إلى والية الساحلي لوالية سوسة 

 . 3261حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  اساكن 336.522سكانها 

 3263لسنة  3262تبعا لألمر عدد  عضوا 32رئيس و خصوصية تتركب مننيابة ير البلدية يويشرف على تس

 .خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية املتعلق بتسمية نيابات 3263سبتمبر  32املؤّرخ في 

وإدارة عاّمة فنّية وإدارة التنمية البلدّية وإدارة الشؤون البلدّية وإدارة التنظيمي للبلدية كتابة عامة  الهيكلويضم 

وتضّم  .اوفنيّ  اإداريّ عونا  662من بينهم عونا  282ويتوفر لدى البلدية . الشؤون املالّية وإدارة املوارد البلدّية

 .دوائر وهي دائرة سوسة الشمالية، دائرة سوسة الجنوبية، دائرة سوسة املدينة، دائرة سوسة الرياض 1البلدّية 

وبلغ  .مؤسسة تجارية وصناعية ومهنية 62.362مؤسسة سياحية وما شابهها وحوالي  628وتضم بلدية سوسة 

 .د.م 38أما نفقاتها فقد بلغت معدل  3261-3261خالل الفترة د .م 16,3معدل مواردها السنوية 

 املهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  3262أكتوبر  2بتاريخ  121عمال باإلذن بمهمة عدد 

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

د 3261 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية  للتأك

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

 .الشرعّيةكنف 

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

املنجزة لدى مصالح البلدية  الزيارات امليدانية عالوة على" أدب بلديات"من منظومة  املستخرجة املعطيات

 .واملركز املحاسبي الخاص بها

 لحسابات إجراءات إعداد امليزانية وختم ا

طبقا ملقتضيات مجلة الجباية املحلية ومجلة املحاسبة العمومية والقانون  3261تم إعداد ميزانية البلدية لسنة 

املتعلق بالقانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية وقرار وزير  6725ماي  61املؤرخ في  6725لسنة  25عدد 
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املتعلق بضبط وصيغة وتبويب ميزانيات  3228مارس  26الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ في 

 . الجماعات املحلية

وتولت سلطة إلاشراف . 3265 أكتوبر 22وتم تداول املجلس البلدي في شأن امليزانية ضمن الدورة املؤرخة في 

  .3261 جانفي 32املصادقة عليها بتاريخ 

ماي  35والتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ  3261الختم النهائي مليزانية سنة  تم كما

 .مصادقة سلطة إلاشراف عليهب حض يو   3262

التأشير على العمليات الحسابية قبضا وصرفا املنجزة من قبل  3262 جوان 65وتولى أمين املال الجهوي بتاريخ 

ت سلطة الاشراف إقرار الحساب املالي لسنة . املحاسب العمومي شهادة منه في مطابقتها لسجالته
ّ
. 3261كما تول

ي بتأخير أ 3262 أكتوبر 1والوثائق املدعمة له لدائرة املحاسبات بتاريخ  3261وتم تقديم الحساب املالي لسنة 

 .من آلاجال القانونّية يوما 11بلغ 

 خالصة أعمال املراجعة

فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا الاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية التي 

وامليدانية من مالحظات فإنه  تعذر ضبطها بصفة دقيقة ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية

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

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

 .3261زة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة وعلى صحة العمليات املحاسبية املنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

257 955 34922 814 28العنوان ألاول 

418 252 76915 388 20املداخيل الجبائية إلاعتيادية

728 921 76810 698 11املعاليم على العقارات و ألانشطة

690 330 0224 369 5مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

704 596 2معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

275 724املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

839 702 5807 425 8املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

357 897623 009 1مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

482 079 6837 415 7املداخيل املالية الاعتيادية

395 734 39315 963 16العنوان الثاني

840 917 45010 324 13املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

738 254957 391 1منح التجهيز

وارد مختلفة 102 960 1969 933 11مدخرات وم

423 478 1482 339 1موارد الاقتراض

423 478 1482 339 1موارد الاقتراض الداخلي

132 338 7942 299 2املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

132 338 7942 299 2املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

279 116 33620 401 22العنوان ألاول 

164 180 36219 316 21نفقات التصرف

515 662 48810 981 10التأجير العمومي

112 714 2017 011 9وسائل املصالح

537 673803 323 1التدخل العمومي

0نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

114 974936 084 1فوائد الدين املحلي

114 974936 084 1فوائد الدين املحلي

997 311 0029 976 8العنوان الثاني

110 953 9016 878 5نفقات التنمية

710 734 2016 794 5إلاستثمارات املباشرة

400 700218 84نفقات التنمية املرتبطة بموارد خارجية موظفة

549 470 9521 533 1تسديد أصل الدين

549 470 9521 533 1تسديدأصل الدين

338 149888 563 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

338 149888 563 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

45 777 74131 377 33838 689 65229 428 276

376 261 4049 400 14الفائض
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   تحليل موارد بلدية سوسة ونفقاتها

 6102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

املنجزة سنة  لتبلغ جملة املقابيض%  13بمعدل سنوي ناهز  3261-3261تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

 . د.م 26,22لتناهز ما قيمته %  61مقابل تطور للنفقات بمعدل د .م 15,22ما قدره  3261

 61,1عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  3261وأسفر تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان تصرف سنة 

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى د .م 62,2تم تحويله إلى املال الاحتياطي في حدود د .م

 . تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي د فقد.أ 222 املحالة وقيمتهبعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات 

 3261ومن أهم ما تبرزه النتائج العامة أن الفوائض الجملية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة 

 %.  8نسبته حوالي  بلغتبمعّدل نمو سنوي  3261ارتفاعا مقارنة بسنة 

 تراجعا 3261مقارنة بسنة  3261عنوان ألاّول خالل سنة إلى الوسّجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة 

عنوان إلى الفوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة شهدت و . خالل الفترة نفسها%  68 ناهزمعّدل سنوي ب

  %. 15 ناهزبمعّدل سنوي  3261مقارنة بسنة   3261سنة  خالل تطّورا الثاني

ويعزى ذلك %  8 بمعّدل سنوّي ناهز نمّوا 3261مقارنة بسنة  3261وعرفت جملة موارد البلدية بعنوان سنة 

 . املسجل في موارد التنمية التطّور أساسا إلى 

%  61 بمعّدل بلغ 3261مقارنة بسنة  3261سنة  في ارتفاعافقد شهدت إجماال  نفقات امليزانية، وبالنسبة إلى

ق تطّور إلى ويعود ذلك أساسا 
ّ
لنفقات العنوان ألاّول  تّم تسجيل نمّو  حيث. ة باالستثمارات املباشرةالنفقات املتعل

بمعّدل  ارتفاعاشهدت نفقات العنوان الثاني  في حين%  66 اهزبمعّدل ن 3261مقارنة بسنة  3261خالل سنة 

  .خالل الفترة املذكورة%  26سنوي بنسبة 

 موارد امليزانية 

 خالل الفترة امسجلة بذلك استقرار . د.م 38,86ما جملته  3261بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

 .سنوّيا%  3 حيث لم يبلغ معّدل النمّو سوى  3261-3261

ل نسبة 
ّ
ومن املداخيل غير %  26وتتكّون موارد العنوان ألاول باألساس من املداخيل الجبائية الاعتيادية التي تمث

 .من جملة هذه املوارد%  37الجبائية الاعتيادية بنسبة 

فة على  واتضح بخصوص هيكلة املداخيل الجبائية الاعتيادية أنها تتأتى أساسا من
ّ
مداخيل املعاليم املوظ

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام وكذلك مداخيل  3261سنة د .م 66,2التي بلغت  عقارات وألانشطةال
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مقابل ذلك لم تتجاوز قيمة املعاليم على املوجبات  وفيد .م 5,22التي مكنت من توفير مبلغ املرافق العمومية 

 . الجبائّية الاعتيادّيةاملداخيل من من %  13والرخص إلادارية وإسداء خدمات نسبة 

رد بالنسبة إلى البلدية او املويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من أهم 

ل حوالي  3261حيث تم في سنة 
ّ
 .من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية%  35تحصيل ما يمث

فإنها لم تتجاوز على ت املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية، أّما فيما يتعلق بمداخيل املعلوم على العقارا

ل تباعا د .م 2,71ود .م 6,25التوالي 
ّ
 .من املداخيل الجبائية إلاعتيادية%  5و%  7أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
 املداخيل"تتوّزع بيند .م 8,13ما قيمته  3261وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية و" املالية الاعتيادية
ّ
 ".مداخيل امللك البلدي"املتأت

من جملة %  82أي ما يمثل حوالي د .م 1,78فبخصوص موارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فقد بلغت 

%  62ارتفاعا بمعّدل ناهز وقد سجلت هذه املوارد  .ةإلاعتيادياملداخيل غير الجبائية املقابيض املنجزة بعنوان 

وهو ما يمثل نسبة )د .م 6ما قيمته  3261في حين ناهزت مداخيل امللك البلدي في سنة . 3261-3261خالل الفترة 

 (.املداخيل غير الجبائية إلاعتياديةمن %  4

 61,71سنوّيا ليبلغ %  11ناهز  3261-3261خالل الفترة  ارتفاعاجملة موارد العنوان الثاني  ومن جهتها شهدت

 .3261سنة د .م

وموارد %  22بين املوارد الذاتية للبلدية واملخّصصة للتنمية بنسبة  وتتوزع مقابيض العنوان الثاني باألساس

 %.  15الاقتراض بنسبة 

املوارد الذاتية للبلدية واملخّصصة للتنمية من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنوان ألاول وذلك  وتتأتى

  %. 8حوالي ومساعدة الجماعات املحلية ب واملنح املسندة من قبل صندوق القروض%  79حوالي ب

روض صندوق القروض وفيما يتعلق بموارد الاقتراض فهي تنحصر في موارد الاقتراض الداخلي وتتأتى من ق

  .3261في موفى سنة د .م 6ومساعدة الجماعات املحلية التي بلغت 

 امليزانية نفقات

استأثرت منها نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح د .م 33ما قيمته  3261العنوان ألاول سنة  نفقاتبلغت 

سنة د .م 65,8وذلك من  3261-3261خالل الفترة  % 63وارتفعت هذه النفقات بمعّدل سنوّي ناهز  %. 87نسبة 

خالل الفترة  نفقات وسائل املصالحويعزى هذا الارتفاع باألساس إلى تطور . 3261سنة د .م 67,77إلى  3261

 %. 67بمعدل سنوي بلغ  3261-3261

وتخص جّل متخلدات . د.أ 228 ما قيمته 3261 وبلغت جملة النفقات املنجزة بعنوان متخلدات البلدية لسنة

 . البلدية هياكل عمومية
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توزعت أساسا بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين على . د.م 8,7العنوان الثاني فقد بلغت  نفقات أما

 %.  62و%  15التوالي في حدود 

 القدرات املالية

بمعّدل تحويالت الدولة  ارتفاعوتبّين  د.م 1,78 بعنوان املناب من املال املشترك 3261 بلغت موارد البلدية لسنة

وهو ما نتج عنه %  3في حدود  3261-3261 مقابل ارتفاع موارد العنوان ألاّول خالل الفترة%  62سنوّي ناهز 

تضّل في جميع وهي نتيجة  3261 ةسن%  21 إلى 3261سنة %  27 مناملالية للبلدّية  مؤشر الاستقاللية تراجع

على التوالي خالل %  15و%  15و % 11)أفضل من املعّدالت الذي تّم تسجيلها على املستوى الوطني الحاالت 

 (.3261-3261الفترة 

ر املديونّية فقد بلغت الديون حوالي 
ّ
مقارنة %  62بجملة موارد العنوان ألاّول للبلدّية ومقارنة %  1,2أّما عن مؤش

 7,31و%  5,62بجملة املوارد الذاتّية للبلدّية وهي نتائج أفضل مّما تّم انجازه على املستوى الوطني والتي بلغت 

ستوى ودون املعّدالت املسّجلة على امل%  78,3و % 35,3وتبّين أّن املديونّية املوّجهة للتصّرف كانت في حدود  .%

 .من جملة موارد العنوان ألاّول واملوارد الذاتّية%  3,62و%  1,8الوطني بعنوان التصّرف والتي بلغت 

ر املجهود الاّدخاري الخاّم 
ّ
من موارد العنوان  % 33حوالي ( جملة موارد العنوان ألاّول / الادخار الخام )وبلغ مؤش

أّما الادخار املوّجه . % 7,33ألاّول املحّققة وهو يعتبر في حدود النتيجة املسّجلة على املستوى الوطني البالغة 

وهي نتيجة دون املعّدل  % 7,61فقد بلغ ( جملة موارد العنوان ألاّول (/ الديون أصال  -الادخار الخام) )لالستثمار 

 . % 67ي البالغ املسّجل على املستوى الوطن

لفائدة صندوق القروض  3261ديسمبر  26وتمكنت البلدية من خالص جميع أقساط الدين املستوجب إلى موفى 

 .ومساعدة الجماعات املحلية
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 تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة-أوال

 تقدير املوارد

حكمالبّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول من امليزانية أّن 
ُ
تقديراتها،  ضبط بلدية لم ت

 .مجموع موارد العنوان ألاول  من % 628نسبة الانجاز حيث بلغت 

 إعداد ومسك ومتابعة جداول التحصيل

حيث ال يتّم آلّيا موافاة مصلحة املعاليم نسيق بين املصالح أفرز النظر في النظام املعلوماتي للبلدّية محدودية الت

التي يتّم إنجازها باملنطقة  باملشاريع املنجزة بعنوان تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتبليط ألارصفةالعقارّية 

ن منالبلدّية 
ّ
 5تحيين نسبة املعلوم على العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل  وهو ما من شأنه أن ال يمك

ة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات الفعلّية عند احتساب املعاليم املستوجبة وهو ما 
ّ
من مجل

 . املعلوم املذكور  من شأنه أن يؤّدي إلى التقليص من القيمة الفعلّية املستوجب توظيفها وتثقيلها بعنوان

 3261مقاربة عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية الخاص بالسنة املالية أفرزت و 

تسجيل فارق في عدد محالت  3261واملعطيات إلاحصائية املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصيل سوى  25.515على  السكنى باملنطقة البلدية حيث نص التعداد العام

  .فصال 56.826عدد 

 1واملؤرخ في  6771لسنة  282استنادا إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات املحدث باألمر عدد و 

 .مؤسسة 36.812فإّن املنطقة البلدية بسوسة تحتوي على نسيج مؤسساتي يضم  6771أفريل 

بخصوص املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية تحصيل الحد ألادنى تولت البلدية إعداد جداول مراقبة  ولئن

ه لوحظ إ املطالبة بأداء املعلوم على املؤسسات
ّ
 أن

ّ
جدول كل املؤسسات الراجعة لها بالنظر عدم تضمين هذا الال

 62.362على  3261حيث اقتصر جدول مراقبة تحصيل املعلوم بعنوان سنة . واملدرجة بالسجل سالف الذكر

ل 
ّ
 .من املؤسسات الواردة بالسجل الوطني املنشور من قبل املعهد الوطني لإلحصاء%  47مؤسسة أي ما يمث

لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر إليها بعنوان املعلوم على  صيلة الشهريةولم تحصل البلدية على القائمات التف

املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباضات املالية وهو ما من شأنه أن يحول دون 

حاالت التي تستوجب إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد ال

 . استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به العمل

ر جملة من املعطيات من بينها رقم املعامالت  صّحة ولضمان
ّ
توظيف املعاليم املستخلصة وفي صورة عدم توف

توظيف املعلوم على العقارات املبنّية على املؤسسة أو الفرع من مجلة الجباية املحلية  40وجب عمال بالفصل 
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املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعّية أو )املتواجد بالدائرة الترابية ولو تم الادالء بما يفيد دفعه 

ه تبّين أّن البلدّية لم تعمل على إجراء املقارنات الضرورية (التجارّية أو املهنّية
ّ
املعلوم املضمنة بين قيمة  إال أن

لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادنى املستوجب  بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة

 .بهذا العنوان وهو ما من شأنه أن يحرم البلدّية من تحصيل مواردها

 استخالص املعاليم وإجراءات التتّبع

فة على العقارات وألانشطة حيث بلغت سنة  لوحظ محدودّية نسبة استخالص املعاليم
ّ
 % 51حوالي  3261املوظ

خالل  ااستقرار حجم استخالص املعاليم  عرفو . د.م 32من جملة املبالغ الواجب استخالصها والتي ناهز حجمها 

  .% 2سنوّي ناهز نمّو ب 3261-3261الفترة 

لت حوالي  لتراكم بقايا استخالص السنوات السابقة للمعاليمكان و 
ّ
فة على العقارات وألانشطة التي مث

ّ
%  48املوظ

على ضعف نسب املقابيض املنجزة خاّصة بعنوان املعلوم  اتأثير  3261بعنوان سنة من مجموع بقايا الاستخالص 

 %  25و%  17سوى  3261على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية التي لم تبلغ على التوالي سنة 

 .3261سنة %  24و%  25مقابل 

عمال تنفيذّيا  6221انذارا و 6271إعالما و 7422تبّين اصدار القباضة لعدد فقد وبخصوص املرحلة الرضائّية 

املتعلقة  3265مارس  9وزارة املالية بتاريخ عن الصادرة  31تعليمات العمل عدد نّصت و . 3261سنة خالل 

باستخالص املوارد الراجعة للجماعات املحلية على وجوب تغطية كافة الفصول املعنية بإصدار اعالمات 

وتبّين اصدار القباضة  ،بخصوص املعلوم على العقارات املبنية وعلى ألاراض ي غير املبنية قبل موفى شهر جوان

 .3261سنة من  الثانية ّيةالسداسخالل  %  17 تّم تبليغ اإعالم 7422لعدد 

ى أحيانا استيفاء جميع إجراءات الاستخالص حيث إتضح أنه يتم سنويا إعادة 
ّ
كما تبّين أن القباضة املالية ال تتول

توجيه إعالمات تخّص نفس الفصول بدال عن املرور في أغلب الحاالت إلى املرحلة املوالية من إلاجراءات واملتمثلة 

جانفي  7املؤرخة في  2والقيام بأعمال التنفيذ وهو ما يخالف مقتضيات املذكرة العامة عدد  اتإنذار في تبليغ 

 .3265مارس  9بتاريخ  31عمل عدد الوتعليمات  2009

يعود إلى " إستحالة  تغطية كامل املناطق الراجعة بالنظر لبلدية سوسة من طرف عدول الخزينة" وأفادت القباضة أّن 

عدم توفر املعلومة الالزمة املتعلقة باملدينين وعدم توفر عنوان املراسلة لدى  "و" كثرة وتنوع الفصول املثقلة بدفاترنا  "

عدم  "و "مصالح املوارد لبلدية سوسة أو تغيير صبغة ألارض بدون أن يقوم املالك ألاصلي بالتصريح بإنتقال امللكية 

 "  GRBعالمية تحيين املعطيات املضمنة باملنظومة إلا 

ه  21وينص الفصل 
ّ
يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية بالتقادم "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

وتبعا ملا ورد . سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع 5بمض ي 

 3263واملتعلق بقانون املالية لسنة  3266ديسمبر  22في  املؤرخ 3266لسنة  2من القانون عدد  12بالفصل 

، فإّن 3263ديسمبر  26إلى  3262ديسمبر  62والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفترة املمتدة من 
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قة بسنة 
ّ
لم وما قبلها تكون عرضة للتقادم ما ( 3227ديسمبر  62إلى غاية ) 3227الديون الراجعة للبلدية واملتعل

تقطع مدته بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال الصادرة عن املدين أو من ينوبه وفقا ملا 

 . مكرر من املجلة املذكورة 21ورد بالفقرة ألاولى من الفصل 

الخاّصة بها الى  عود عدم خالص املعاليم الجبائّيةالعديد منها ي أّن وتبّين من خالل النظر في جملة من الفصول 

خاذ أّي اجراء في شأنها وهو ما قد يؤّدي إلى سقوطها بالتقادم 3227 إلى 1997الفترة املمتّدة من سنة 
ّ
  .لم يتم ات

معااايير تتميااز بالنساابة " تعتمااد  عاادم تااوفر إلامكانيااات البشاارية واللوجسااتية الالزمااةوأفااادت القباضااة أّنهااا فااي ظااّل 

املنظومااة إلاعالمياااة "كمااا أّن  "للمناااطق املزمااع إنجاااز عمليااات التبليااغ والتتبااع بخصوصااها حسااب مردوديااة إلاجااراء

GRB  وبصايغتها الحاليااة ال تمكننااا ماان الحصااول أو إلاطااالع علااى متخلاادات الااديون بحيااث يااتم إلالتجاااء إلااى متابعااة

 ."املبالغ الكبرى 

ّم الوقوف على عدم فقد ت وم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةوفيما يخّص املعل

بلغ حجم بقايا  و 3221-6771الفترة فصال يعود تثقيلها إلى  533لجملة  3227منذ القيام بأّي عمل قاطع للتقادم 

 .د.أ 515الاستخالص الخاّصة بها 

فصال يعود تثقيلها إلى  52لجملة  3227تبّين عدم القيام بأّي عمل قاطع للتقادم منذ وعن معلوم النزل فقد 

 .د.أ 27و بلغ حجم بقايا الاستخالص الخاّصة بها  3221-6771الفترة 

خاذ أّي عمل قاطع للتقادم بخصوص معلوم الاجازة حيث يعود آخرها إلى سنة 
ّ
وفي نفس إلاطار لوحظ عدم ات

 . د 1181فصول بحجم جملي ناهز  1الفصول املعنّية بالسقوط بالتقادم عدد  وبلغ عدد. 3221

ل البلدي واستلزام املرافق العمومية فهي  العموميإشغال امللك  مداخيلأّما عن 
ّ
من املداخيل %  31حوالي تمث

مع  % 61بمعّدل سنوّي ناهز  3261-3261خالل الفترة  الاستخالصاتوتبّين تراجع . عتيادّية املنجزةالجبائّية الا 

كان باإلمكان و  .جزء من التثقيالت وذلك نتيجة طرح % 1لبقايا الاستخالص سنويا في حدود  تسجيل تراجع

تحقيق نتائج أفضل إذا ما تّمت تغطية اجراءات التتّبع لجميع الفصول املثقلة والتي لم يتم استخالصها في إبانها 

خاذ أّي اجراء في شأن العديد من هذه الفصول وهو ما يؤّدي إلى سقوطها بالتقادمفقد تبيّ 
ّ
ه لم يتم ات

ّ
  .ن أن

  تثقيل سندات الاستخالص

سوق الجملة " تيوعقد لزم" الوقوف والداللة بالسوق ألاسبوعّية للدواب"عقد لزمة التأخير في تثقيل  لوحظ

" الوقوف والداللة بالسوق ألاسبوعّية للسيارات"واتفاقية استلزام " لألسماك ومنتجات الصيد البحري بسوسة

ه خالفا ملقتضيات التعليمات العاّمة عدد  3261سنة ل
ّ
ي ذلك في أجل  3265مارس  9بتاريخ  31حيث أن

ّ
وجب تول

ه تبّين ابرام العق 3261مارس  15أقصاه 
ّ
 أن

ّ
عليها ومصادقة سلطة الاشراف  3261سنة  اتلزمب ةد الخاصّ و إال

 بتاريخ السندات  تثقيلّم لم يتفي حين  3265و 3262تي خالل سن
ّ
 .3261 مارس 26إال
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 سناد اللزماتإ

قة بالتصّرف في  3262جوان  2بتاريخ  62منشور وزير الداخلّية عدد  اولئن دع
ّ
حول أهّم املقتضيات املتعل

دت بذّمتهم ديون للمشاركة  عدم قبول الترشحاتإلى ألاسواق الراجعة للجماعات املحلية 
ّ
العمومية ملن تخل

ه تبّين اسناد لزم لفائدة الدولة أو الجماعات املحلية
ّ
 أن

ّ
الوقوف والداللة والوزن والكيل بالسوق ألاسبوعّية  ةإال

دت بذّمته ديون منذ سنة  3261للبضاعة املختلفة بسوسة لسنة 
ّ
ه تخل

ّ
سوق  بعنوان 6775ملستلزم رغم أن

 .وهو ما ال يضمن استخالص املواردالسيارات 

 توظيف معاليم الاشغال الوقتي بمناسبة حضائر البناء

املعتمد في استخالص معاليم الاشغال  3262نوفمبر  63بتاريخ البلدي القرار التعريفة املضبوطة بتطابق ت ال

املؤّرخ في  3261لسنة  825 عددو  6778جويلية  62املؤّرخ في  6138ألامر عدد  معحضائر البناء بمناسبة الوقتي 

ق 3261جوان  62
ّ
ص للجماعات املحلية في استخالصها يناملتعل

ّ
حيث تّم ضبطها  بضبط تعريفة املعاليم املرخ

موضوع الاشغال الوقتي عن املتر املربع  د 222,62د و 522,2بدال عن تعريفة بين املبني د على املتر املرّبع  6بحساب 

 .في اليوم

ف عن  تبّينكما 
ّ
تتوّل  لمو . 3261 مارس شهربداية من عاليم بالنسبة إلى البناءات الجماعّية هذه املتوظيف التوق

 .توظيف معاليم السياج عند اسناد رخص البناء في ما عدى رخص تسييج ألاراض ي غير املبنّيةالبلدّية 

 .د.أ 51بحوالي موارد تّم تقدير حجمها الوقوف على عدم استخالص  حاالت 7وأفرز النظر في 

 الاشغال الوقتي للطريق العام عقود 

ق بضبط شروط وصيغ  3222فيفري  67املؤّرخ في  3222لسنة  213من ألامر عدد  2وجب طبقا للفصل 
ّ
املتعل

املرفق العمومي في امللك العمومي البلدي تحديد املّدة القصوى لعقد الاشغال الوقتي بسنة  إلاشغال الوقتي ولزمة

ه تبّين خالفا لذلك 
ّ
 أن

ّ
 وتجديدها ضمنّياابرام عقود واحدة مع إمكانّية تجديد العقد كتابّيا بطلب من املستفيد إال

أو تحيين للمعاليم املستوجبة في عدد من وعدم تضمين السندات لزيادة سنوّية دون أن يتّم ابرام عقود جديدة 

ى الحاالت وذلك 
ّ
  .3262إلى موف

استغالل بخصوص املقهى الكائن بحديقة سيدي بوجعفر  3228ونتج عن عدم تجديد العقد املبرم منذ سنة 

  62 املنصوص عليها بالعقد والبالغة زيادةللدون توظيف د  8252في حدود املنتفع باالشغال بمعلوم سنوّي 

ما استخالص معاليم دون وهو ما نتج عنه وجب احتسابها على أساس معين الاشغال السنوي للسنة املنقضية 

 .3261-3262 السنوية للفترةالذي يمثل جملة الزيادات  د.أ 365راجعت البلدية بإضافة مبلغ و . وجب

الشركة الوطنّية )بالقرارات البلدّية الذي تّم ضبطه تبّين عدم توظيف معلوم الاشغال الوقتي للطريق العام كما 

توظيف وهو ما نتج عنه عدم تحصيل البلدية للمعاليم الراجعة إليها حيث تبّين ( لتوزيع البترول قرب سوق ألاحد



11 
 

 22×م  652×مم 3252)د .أ 618,5ّن املبلغ الواجب خالصه هو أفي حين  3261بعنوان السنة املالّية د .أ 21,62

  .د.أ 661,22أي عدم تحصيل مبلغ  (شهرا 63×يوما

 يالاشهار بامللك العموم

ة الجباية املحلية إخضاع الاشهار بواسطة الالفتات واللوحات  85كما وجب طبقا ألحكام الفصل 
ّ
من مجل

ذات الصبغة التجارّية وكذلك العالمات والستائر والعارضات والالفتات املثّبتة أو البارزة أو املنّزلة أو  الاشهارّية

قة بالطريق العام على واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة ملعلوم لفائدة البلدّية وذلك 
ّ
املعل

ه تبّين أ
ّ
 أن

ّ
ّن البلدّية تقتصر على منح تراخيص لغاية إشهارّية دون جرد بمقتض ى منح تراخيص في الشأن إال

ة فعلّيا للعالمات إلاشهارّية
ّ
ن من تحصيل املوارد الفعلّية أو  .للمحالت املستغل

ّ
ومن شأن هذه الوضعّية أن ال تمك

 كذلك من تسليط الخطايا الادارّية في حاالت وضع سندات اشهارّية على امللك العمومي دون الحصول على

 .الترخيص املستوجب أو مخالفة شروط الترخيص املمنوح

 الاستظهار بشهادة إبراء

الذي نص على قائمة الخدمات والشهادات والرخص التي يرتبط مجلة الجباية املحلية من  62 للفصلخالفا 

إسداؤها من قبل الجماعات املحلية بضرورة الاستظهار بشهادة إبراء يسلمها قابض املالية تثبت خالص املعاليم 

قة ببيع ورهن وكراء واستغالل املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها التعريف باإلمضاء على 
ّ
العقود املتعل

تبين عدم الالتزام في عدد من الحاالت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم خدمة التعريف  الانتفاع بقابل أو بدونهو 

 .دون املطالبة باإلدالء بشهادة إلابراء من قبل املنتفعين بالخدمة طالبيهاباإلمضاء لعدد من 

 رفع الفضالت املتأتية من املحالت التجارية أو الصناعّية أو املهنّية معاليم

 لم تتوّل ضبط إحصاء للمحالت واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية بمقابلالبلدية  بّين أّن ت

ق بالبرامج امل 3221فيفري  1املؤرخ في  62قتضيات منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد ملطبقا 
ّ
تعل

 56ان عددها كفي حين  3261اتفاقّية سنة  61سوى تتوّل ابرام الجهوية للنظافة والعناية بالبيةة حيث لم 

 . مؤسسة تجارية وصناعية ومهنية 62.362 حوالي املنطقة البلدّية تضّم أّن علما و  3265بعنوان سنة إتفاقية 

 مداخيل ألامالك البلدّية العقارّية

ه لم يتم اعتماد النسب املنصوص عليها بمنشور وزير الداخلّية 
ّ
حول  1999 فيفري  17 بتاريخ 6عدد تبّين أن

عقدا  62 عقدا من جملة 61وذلك بخصوص تسويغ املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعّية أو السكنّية 

 .  بدون اعتماد نسب الزيادة السنوّية 3265-3263 الفترةعقود خالل  2 مبرما وكذلك تحيين
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 املمتلكات جرد

 البلدية بمكاسب خاصة حسابية مسك املحاسب من مجلة املحاسبة العمومية أن يتولى 279الفصل  اقتض ى

 كل موفى في ويقوم .بحساباته وجمعها مراقبتها يتولى مباشرة مسكها عليه ما تعذر وإذا املنقولة وغير منها املنقولة

مد قابض  3262 إال أنه تبّين أّن البلدية لم تتول إلى موفى شهر نوفمبر .املكاسب لتلك عام جرد بإجراء مالية سنة

ن املحاسب من ضبطها ومتابعتها طبقا . تها العقاريةااملالية باملعطيات الالزمة بخصوص ممتلك
ّ
وهو ما لم يمك

  .للمقتضيات القانونية

 

 إنجاز النفقات-ثانيا

 والتنفيذ البرمجة

نسبة التغييرات  محدودّيةحيث تبّين  3261 تقديرات نفقات العنوان ألاّول لسنةاحكام ضبط  لوحظ

-3261خالل الفترة ( إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-الاعتمادات النهائية املرسمة))

 .3261و 3265بعنوان سنتي   % 66و  % 2مقابل   3261لم تسّجل تغييرات بعنوان سنة حيث  3261

 نفقات في إطار الصفقات

وبلغت . 3261سنة  ميزانّيةب من جملة الاعتمادات النهائّية املرّسمة  22سوى  نسبة انجاز النفقات غلبت مل

 .الثانيمن جملة اعتمادات العنوان   12و ألاّول من جملة اعتمادات العنوان   75 ستهالك الا نسبة 

التأخير في تنفيذ املشاريع املبرمج انجازها خالل سنة  ىلإ ساسأل اب العنوان الثاني اعتماداتويعزى عدم استهالك 

ه تّمت برمجة انجاز ( 3261املخطط الاستثماري البلدي لسنة ) 3261
ّ
 من( د.م 1,65)مشروعا  22حيث تبّين أن

ه لم يتم الشروع في تنفيذتبّين  مشروع أشغال 61بينها 
ّ
 خالل  منها 61 أن

ّ
 .3262سنة إال

مة للصفقات العمومّية  احترامعدم  في بعض الحاالت إلى يعود التأخير في التنفيذكما 
ّ
كعدم النصوص املنظ

ق  3261مارس  62املؤّرخ في  3261لسنة  6227من ألامر عدد  51الفصل ) ضو احترام صلوحّية العر 
ّ
املتعل

وهو ما أّدى إلى اللجوء إلى الدعوة إلى  ((د.أ 271) "تهيةة مقرات البلدّية"مشروع ) ( بتنظيم الصفقات العمومية

كعدم نشر إعالن الدعوة إلى املنافسة ثالثين يوما على ألاقل قبل التاريخ ألاقص ى املحدد أو  املنافسة للمّرة الثانية

تعبيد وتجديد الطرقات في "مشروع ( )املذكور أعالهمن ألامر  52الفصل )لقبول العروض بواسطة الصحافة 

 . ((د.م 8" )مدينة سوسة 

حيث تبلغ الكلفة ( من ألامر املذكور أعاله 611الفصل )عدم احترام اختصاص لجان مراقبة الصفقات كما تبّين 

د وتّم عرضه على أنظار اللجنة الجهوّية ملراقبة .م 8 "تعبيد وتجديد الطرقات في مدينة سوسة"التقديرّية ملشروع 

 .(د.م 62د إلى .م 5من )قات بدال عن اللجنة الوزارّية الصف
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لة تعّدد كما يعود التأخير في جزء منه إلى 
ّ
مشروع إزالة التلّوث وتهيةة " وضعف التنسيق بينهاألاطراف املتدخ

ومشروع ( د.أ 222) "ترشيد استهالك الطاقةلاقتناء تقنيات جديدة " ومشروع( د.أ 852"  )املسلخ البلدي بسوسة

ومشروع  (د.أ 632"  )تصريف مياه ألامطار بحي قرامون "ومشروع  (د.أ 52" )فوهات إطفاء باملدينة العتيقة"

  . (د.أ 652"  )العناية باملعالم وآلاثار وترميم مجموعة من الزوايا باملدينة العتيقة"

 سناد منحة ألاوساخإ

من مجموع نفقات العنوان  % 17من مجموع موارد العنوان ألاول و % 28نسبة  3261سنة بلغ وزن التأجير 

وذلك خالفا لألمر عدد دون وجه حّق  مالاع 623صرف منحة ألاوساخ لفائدة  3261بعنوان سنة تبّين و  .ألاول 

ق بتخويل منحة ألاوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضالت  6782 جويلية 1املؤّرخ في  6782لسنة  821
ّ
املتعل

ه وجب منح هذه املنحة لفائدة العملة 
ّ
املباشرين بالجماعات العمومّية املحلية والنصوص املنّقحة له حيث أن

بلغ ونتج عن ذلك تحّمل البلدّية لنفقات دون موجب . املباشرين أعمال التطهير ورفع الفضالت دون غيرهم

 .د.أ 12,532حجمها 

 إفراد املشتريات برقم جرد خاص

وجب تسجيل  6771نوفمبر  5املؤرخة في  3وعدد  6725أوت  3املؤرخة في  681عمال بالتعليمات العامة عدد 

ه تبّين عدم التقّيد بذلك أحيانا
ّ
 أن

ّ
 . املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض مع إفرادها برقم جرد خاّص إال
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 التوصياتأهّم 

 

ية  -
ّ
فة بالجباية املحل

ّ
تحيين نسبة املعلوم على  والعمل علىالتنسيق بين املصالح الفنية واملصلحة املكل

ة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات  5العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل 
ّ
من مجل

 .املستوجبة الفعلّية عند احتساب املعاليم

تحصيل الحّد ألادنى من بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول مراقبة  على إجراء املقارنات الضرورية العمل -

لضمان استخالص  واملبالغ املستخلصةاملعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارّية أو املهنّية 

 .التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادنى املستوجب املعاليم

 .إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالص -

في آجال أقصاها  3265مارس  9بتاريخ  31تثقيل معاليم اللزمات طبقا ملقتضيات التعليمات العاّمة عدد  -

 .مارس من السنة املعنّية 15

 .احترام تطبيق املبالغ املستوجبة بعنوان إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناءالعمل على  -

ابرام عقود جديدة وتضمين والعمل على تحديد املّدة القصوى لعقد الاشغال الوقتي بسنة واحدة مع  -

 .بالقرارا البلديواحترام تطبيق املعاليم التي تّم ضبطها عاليم املستوجبة املالسندات لزيادة سنوّية أو تحيين 

البلدّية وسلطة الاشراف وأمانة املال الجهوّية بخصوص التداول واملوافقة على عمليات طرح  إسراع -

 .التثقيالت عندما يستوجب ألامر ذلك

البلدية مدعوة إلى اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمراجعة معينات كراء عقاراتها بما يتماش ى وألاسعار املعمول  -

 .إلاقتصادي مع اعتماد نسب الزيادة السنوّيةبها وتطور الوضع 



 7102ديسمبر  14: الجمهورية التونسية                                                                                            سوسة في 

 وزارة المالية 

 اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية 

 واإلستخالص  

 أمانة المال الجهوية بسوسة

 المالية شارع دمحم الخامس سوسة القباضة

  
 

 من قابض المالية شارع دمحم الخامس سوسة

 إلى السيد
 رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة 

 

 

 .الرقابة املالية على حسابات بلدية سوسة  :املوضوع 

 . 01/07/7102بتاريخ   7102/07/56/تقرير مالحظات أولية عدد ص: املرجع 

 

وبعد ، في إطار إتفاقية القرض املبرمة بين الدولة التونسيية والنكيا اليدولي لان يال والتعليير لتلوييم برليامي التكليية                         

الحضرية والحوكلة املحلية ، وحيث لتيجة للرقابة املالية املكجزة عن طريق دائرة املحاسينات عىيح حسيابات بلدسية سوسية نعكيوان 

 : ، فإله سلكن مدكم باإلجابة عىح نعض املالحظات املضلكة بالتقرير املصاحب إليها تناعا كلا سىي  7105ة تصرف سك

 

* حول عدم حصول املصالح البلدية على القائمات التفصيلية الشهرية لعمليات التحويل الراجعة بالنظر إليها بعنوان 

 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار ية أو املهنية من القباضات املالية  :

نعليييييم الأكييييياع أليييييه تيييييرد عليكيييييا قييييي ريا مييييين طيييييرف مجلوعييييية مييييين القنا يييييات املاليييييية قائليييييات تفصييييييلية تتعليييييق أساسيييييا بييييياملعلو  عىيييييح 

 املؤسسيييات  ات الصيييننة الصيييكاعية أو التجاريييية أو امل كيييية  واملعليييو  عىيييح البيييامل واملعليييو  عىيييح م يييالت بيييي  امل يييرو ات حييييث لقيييو 

بييإدرات تلييا املعيياليم قيي ريا باملييداليم بالفصييومل املتعلقيية  هييا ، ميي  العلييم ألييه تييم تنصييير علنيية أرقييي  ليتسيي   لكييا الرجييو  إليهييا 

 .عكد الحاجة وتنقى تلا املعطيات موجودة لدسكا م  العلم أن مصالح النلدسة لم  تطلب من مصالحكا تلكينهم من تلا املؤيدات 

 :إجراءات التتبع حول إستخالص املعاليم و * 

 

بالرغم من املأ ودات املنذولة لت سين نسب إلاستنالص إال أن هكاك العدسد من الكقائر التي ت ومل دون بلوغ نسب                 

 :عالية ، فناإل افة التي الصعو ات املذكورة سلكن أن لالحظ ماسىي 

 

ة ميييين طييييرف عييييدومل الثزيكيييية أمييييا  كقييييرة وتكييييو  الفصييييومل امل قليييية إسييييت الة  ةنطييييية كامييييم املكيييياطق الراجعيييية بييييالكظر لنلدسيييية سوسيييي* 

 :بدفاترلا من  لا 

 . 60820عدد الفصومل ( :  7105جدومل ت صيم سكة ) املعلو  عىح العقارات املننية  -

 . 2106عدد الفصومل ( :  7105جدومل ت صيم سكة ) املعلو  عىح ألاراض ي غير املننية  -

 

تعلقة باملدسكين وعد  توفر عكوان املراسلة لدى مصالح املوارد لنلدسة سوسة أو ةنيير صننة عد  توفر املعلومة الالزمة امل*

 .ألارض بدون أن سقو  املالا ألاصىي بالتصريح بإلتقامل امللكية 

 

  GRBمن  لا مراسلة السيد مدسر م رو  املكظومة إلاعالمية   GRBعد  ت يين املعطيات املضلكة باملكظومة إلاعالمية * 

حومل ت يين تلا املكظومة قصد تلكين مصالحكا من إصدار إعالمات وحيدة وسكدات  76/07/7106و  72/10/7106بتاريخ 

 .التتن  املتعلقة  ها 



 

حومل ةعليم إلاعالمية بالقنا ة املالية في إطار  76/10/7106مراسلة السيد رئيس الكيابة الثصوصية لنلدسة سوسة بتاريخ * 

 . ص ومزيد ت فيا عدومل الثزيكة عىح متانعة منتل  الدسون امل قلة بكتائب القنا ة املاليةت سين نسب إلاستنال 

 

تجدر املالحظة أله في كم زيارة تفقد ميدالية إلح القنا ة املالية سوال من للية التفقد من إلادارة  :في ما ستعلق باألرقي  * 

نسوسة ت ار مسألة عللية تط ير ألارقي  وفرز الوثائق املتواجدة به ، العلومية للل اسنة وإلاستنالص أو أمالة املامل الأ وية 

م  املالحظ أله بلكاسنة إلجاز ألاقنامل بالقنا ة املالية تم لقم ألارقي  إلح عدة مقرات ألرى متفرقة تانعة لنلدسة سوسة 

عنارة عن أكوا  متراكلة ومنعقرة  بدون فرز أو تكظيم ، كلا تلت معاسكة م الت ألارقي  املذكورة وهي في حالة سيئة وهي

وتتطلب ةعاولا كنيرا ومج ودات إ افية  م  العلم أن النلدسة وافتكا بنسثة من البرلامي الوظيفي املتعلق بل رو  املقر الأدسد 

حيث تم تنصير فضال جيد منصر لألرقي  كلا تم إعال  السيد أمين املامل  7105جالفي  08لقصر بلدسة سوسة بتاريخ 

 .وي في مراسالت منتلفة بذلا البرلامي الأ 

 

فييييي هييييذا الصييييدد وإ ييييافة إلييييح : بنصييييوص عييييد  إسييييتيفال جلييييي  إجييييرالات إلاسييييتنالص وإعييييادة توجيييييه إعالمييييات لفييييس الفصييييومل * 

ماسنق  كير  فإليه بيالرغم مين املأ يودات املنذولية لت سيين نسيب إلاسيتنالص تنقيى الكتيائي دون امليأمومل غيير أن  ليا ال سلكين أن 

الت سن الأىيي والواحيح فيي تليا النسيب أميا بنصيوص مسيألة توجييه إعيال  الألاعيات املحليية ليكفس الفصيم فإليه سجيدر  سحأب

إلاقييارة أن إجييرالات التتنيي  الودسيية تكجييز حييامل ت قيييم الفصييومل املعكييية نعكييوان السييكة حيييث سنناييي إعييال  املييدسن فييي تلييا الحاليية ثييم 

 .متانعة إلاجرالات القالولية  د  

 :سقوط الدين بمرور الزمن  بخصوص*

 

لالحيظ أوال أن غييياع لليية إسييتنالص بالقنا يية املاليية فييي السيكوات املا ييية أثييرت سيلنا عىييح لتيائي إلاسييتنالص وعييد                     

اليية ويهيئية كليا أن ألاقينامل املكجيزة بالقنا ية امل 7100متانعة ملفات املدسكين وت يينها حيث تم تركيا الثلية بداسة من ق ر أوت 

ليييتي عنهييييا إتييييالف العدسيييد ميييين امللفيييات واملؤيييييدات  وفييييي هيييذا إلاطييييار تيييم إلاتصييييامل بلصييييالح أمالييية املييييامل الأ وييييية  7107مقرهيييا أواليييير 

نسوسييية حيييومل عللييييية تط يييير ألارقييييي  وفيييرز الوثيييائق املتواجييييدة بل يييالت حفييييظ ألارقيييي  ، مييي  املالحييييظ أليييه بلكاسيييينة إلجييياز تلييييا 

إليييح عيييدة مقيييرات أليييرى متفرقييية تانعييية لنلدسييية سوسييية بيييدون فيييرز أو تكظييييم ، كليييا تليييت معاسكييية م يييالت  ألاقييينامل تيييم لقيييم ألارقيييي 

 .ألارقي  املذكورة وهي في حالة سيئة وهي عنارة عن أكوا  متراكلة ومنعقرة وتتطلب ةعاولا كنيرا ومج ودات إ افية 

يي  والتتني  بنصوصي ا حسيب مردودسية إلاجيرال لظيرا لعيد  تيوفر إعتلاد معاسير تتليا بالنسنة لللكاطق املزم  إلجاز علليات التنل -

 .إلامكاليات الب رية واللوجستية الالزمة 

لالحظ أله في أغلب ألاحيان ال ستم تضلين إلاعال  ألاولي لظرا لحأيم العليم بالقنا ية املاليية وكقيرة الفصيومل وتكوع يا مي  املالحيظ  -

إعالمييييات بنصوصيييي ا غيييير ألييييه لييييم سيييتم تضييييلين املعطيييييات املتعلقييية  هييييا باملكظوميييية  أن أغليييب الفصييييومل املوجيييودة بييييالتقرير تييييم تنليييي 

 .إلاعالمية من طرف العون املكل  أو عدمل الثزيكة 

و صينتها الحالية ال تلكككا من الحصيومل أو إلاطيال  عىيح متنليدات اليدسون ب ييث  GRBكلا تجدر املالحظة أن املكظومة إلاعالمية 

 .املنال  الكبرى وما سليها  ستم إلالتجال إلح متانعة

أدت إلح تيدني نسيب إلاسيتنالص  7100إلح لوفلبر  7100م  املالحظ أن فترة توق  عدومل الثزيكة عن الن اط من ق ر جالفي  -

والتراجييي  املظحيييوإلا حسيييب إلاحصيييائيات ال ييي رية والسيييكوية غيييير أليييه بلجيييرد مناقيييرة ن ييياط م فيييإن النسيييب ت سييينت ول ييين بيييا لين 

 .للترفي  فيها وإستنالمل كافة إلامكاليات املتاحة لدسكاالأ د الكامم 

حيومل إستصيدار بطاقيات إليزا  جدسيدة بتيواريخ جدسيدة فيي إطيار  08/10/7101مراسلة السيد أمين املامل الأ يوي نسوسية بتياريخ * 

سن فيي الثييالص حيييث تنييين لكييا مزييد ت يييين ملفييات املييدسكين بالقنا ية املالييية ملواصييلة إجييرالات التتنيي  الأبرسية  ييد املييدسكين املتلييدد



عد  وجود العدسد منها و فقدت من بين وثائق ألرى أثكال عللية لقم وت ويم أرقيي  القنا ية املاليية إليح مقيرات أليرى بلكاسينة 

مييييكح ملصييييالحكا  71/10/7101إلجييياز أقيييينامل  هييييا ، ميييي  العلييييم أن السييييد أمييييين املييييامل الأ ييييوي نسوسيييية حسيييب مراسييييلته املؤرليييية فييييي 

 ( . 6مراجعة املظحق عدد ) بصفة إستثكائية إلتلا   لا إلاجرال املوافقة 

مييي  املالحييييظ ألييييه سىييييي تنليييي  تلييييا إلاعالمييييات م ا يييير مضييييامين مييين دفتيييير و طاقييييات إلييييزا  املوزعيييية عىيييح عييييدومل الثزيكيييية ت ييييت رقابيييية 

طييييورا مظحوظيييييا فيييييي وإقييييراف القيييييابض املكليييي  حييييييث تييييم القييييييا  ب ليييييالت متواصييييلة ملضييييياعفة تنلييييي  تليييييا املحا ييييير حيييييث لالحيييييظ ت

 .لصوص إستنالص تلا الدسون 

هكاك ج ود منذولة لدف  عللية إلاستنالص بالقنا ة املالية وت سيين نسيب إلاسيتنالص  هيا لاصية نعيد عيودة عيدومل الثزيكية  -

نعيض إلح سال  ن اط م وإعادة تأطيرهم وتوزي  امل ا  املوكولة ل م حسب الفصيومل وأهليتهيا وكيذلا حسيب املكياطق بيالرغم مين 

الصعو ات التي ةعيق م عىيح إلجياز أعليال م وفيق املطليوع لاصية عكيد قييام م بيالتنلي  لظيرا لعيد  تيوفر املعلومية الالزمية املتعلقية 

وعد  تيوفر عكيوان املراسيلة ليدى مصيالح امليوارد لنلدسية سوسية أو ةنييير صيننة ألارض بيدون ( بطاقة التعري  الوطكية ) باملدسكين 

 .ىي بالتصريح بإلتقامل امللكية أن سقو  املالا ألاص

الحيييييييييرص  ثصيييييييييييا عىييييييييييح ترقيييييييييييد ومتانعيييييييييية علليييييييييييات إلاسييييييييييتنالص بالقيا يييييييييية املالييييييييييية والوقييييييييييوف عىييييييييييح أهييييييييييم الصييييييييييعو ات التييييييييييي  -

ةعتييييييييرض عييييييييدومل الثزيكيييييييية مييييييييين لييييييييالمل إعييييييييادة متانعيييييييية امللفيييييييييات وت يينهييييييييا ومعالأيييييييية الصييييييييعو ات التيييييييييي ت ييييييييومل دون إتلييييييييا  متانعييييييييية 

داريييييييييييية منتلفييييييييييية لاستقصيييييييييييال حيييييييييييومل مكاسيييييييييييب امليييييييييييدسكين والقييييييييييييا  باإلعترا يييييييييييات الالزمييييييييييية إلاسييييييييييتنالص بالتنسييييييييييييق مييييييييييي  هياكيييييييييييم إ

 .بنصوص ا ومتانعة إلاجرالات الأبرسة إن تتطلب ألامر

في هذا الصدد تلت مراسلة أغلب امليدسكين بواسيطة رسيائم مضيلولة الوصيومل لحيىهم عىيح الثيالص وإعطيال إلا ن للسيادة عيدومل  -

النكيييوك ، املؤسسييييات علوميييية ، املؤتلكيييون العييييدليون ، ) وتكفيذسييية وتك يييي  إلاعترا ييييات إلاداريييية الثزيكييية للقييييا  نعقيييم ت فظييييية 

 ... ( .املحامون إلخ 

كليا ن ييير فيي هييذا املأييامل إليح الكقييائر املوجيودة التييي ت ييومل دون القييا  بامل ييا  املكوطيية بكيا عىييح أكليم وجييه ميين  ليا السيي ي ل ييو  -

 GRBلوصيييوالت والحسيييابية ال ييي رية بطريقييية سدويييية وتجييياوز السيييلنيات باملكظومييية إلاعالميييية تجييياوز الطيييرل التقليدسييية كإسيييتنرات ا

 .ومزيد ت دسث آليات العلم و لا بإستعلامل البرمجيات الحدس ة 

 

 .    واليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسييييييييييييييال                                                                                                            
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