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بمهمة ذال بو   2019لسنة    41عدد   1القانون األساس يب  عمل  في    2020/01/239  ص   ن  وفي    2020نوفمبر    2املؤرخ 

أوالد    سبالة بلديةالقيام برقابة على  محكمة املحاسبات  تولت    ،املحلية   التنمية الحضرية والحوكمة  2برنامج إطار  

د   ( 2019 تصرف ) عسكر 
ّ
 قصد التأك

ّ
 . من مشروعية نفقاتهاو   قها في تعبئة مواردهامن مدى توف

حدثت بلدية السبالة باألمر و 
ُ
األمر  مقتض ى  تغيير التسمية إلى سبالة أوالد عسكر ب  تّم و   1985لسنة    630عدد   3أ

هي  و   ، واملتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات   2016ماي    26املؤرخ في    2016لسنة    602عدد  الحكومي  

عّد منطقة توّسع 
ُ
 . كامل تراب الجمهورّيةفي إطار تعميم النظام البلدّي على   4ت

 6ويبلغ عدد  م مرّبعكل  295 5وتبلغ مساحتها   غيلة، العيون(م  مناطق )السبالة، العامرة، السد،  5وتتكون البلدية من  

  30وتضم البلدّية    .2020في غرة جانفي    للمعهد الوطني لإلحصاء  ةحسب التقديرات السكانيّ نسمة    21524سكانها  

وتبلغ نسبة التأطير بالبلدّية ])عدد األعوان من   . الكاتب العام ورئيس مصلحة الشؤون الدارّية واملالّيةعونا، منهم  

 . %  6,66عدد األعوان[  /( 100( * 3وأ  2وأ  1الصنف )أ 

واملتعلق بالتصريح    2018ماي    17في    املؤرخ  2018لسنة    304عدد    للنتخاباتوصدر قرار الهيئة العليا املستقلة  

  2018جويلية    02أوالد عسكر، إال أنه لم يتم تركيز املجلس البلدي بالتاريخ املحّدد بـ    سبالةبالنتائج النهائية لبلدية  

املحكمة الدارّية بضرورة   7إثر صدور حكم   2018ديسمبر    01ركيزه بـ  بناء على دعوة والي سيدي بوزيد. ولكن تم ت

 إجراء دور ثاني النتخاب رئيس البلدية.

الرقابّية اقتصر ،  19د  الكوفي  جائحة   لتواصل   ونظرا  األعمال  املالي ومستندات   على   ت  الحساب  التصرف    فحص 

باالستبيان   8فضل عن استغلل املعطيات الواردة   2020/ 13تحت عدد  املحكمة  املودعة لدى كتابة    2019لسنة  

 . املوّجه للبلدّية

 مجمل شروط التّ   وتوفرت بالحساب املاليّ 
ّ
مز العلمي  ة تسمية املركز املحاسبي والرّ لة في صّح هيئة املستوجبة واملتمث

ن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف وعدم انقطاع فترات  ة تتضمّ وتقديم وثيقة حساب أصليّ وسنة التصرف  

 ف املحاسبين املتعاقبين على املركز املحاسبي، إضافة إلى عدم وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها. تصرّ 

ب الرقابيّ لبقايا  الوباستثناء ما يتعلق  إلى عدم وجود  لستخلص، خلصت األعمال  ة في عمليات  خلالت جوهريّ اة 

نة بالحساب  من شأنها أن تمّس من مصداقية البيانات املضمّ   2019ة  القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املاليّ 

 للسنة املعنيّ   املاليّ 
ّ
 .وتأديتها  النفقات عقد قت بتعبئة املوارد وبة. كما أّنها خلصت إلى ملحظات تعل

 
 . املتعلق بمحكمة املحاسباتو  2019أفريل  30املؤرخ في  1
 ة الحضرية والحوكمة املحلية. بمقتض ى اتفاقية القرض املبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الضافي لبرنامج التنمي 2
 . 1985أفريل  23املؤرّخ في  3
 . 2020لسنة  139تم ضبط الحدود بمقتض ى األمر الحكومي عدد  4
 مرة.  74هك أي حوالي  29500هك وأصبحت، تبعا لتحوير الحدود،  400كانت املساحة  5
 . 2014حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  مسكن  1094نسمة و 3361بلدي الوسط بال كانت بلدية السبالة تعّد  6
 . 2018أكتوبر  04بتاريخ  7
 . 2020نوفمبر  10ا بتاريخ أجابت البلدية على االستبيان املوجه له 8
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 :يزانية وتقديم الحساب املاليإجراءات إعداد امل .1

بلدية  ى  املصادقة عل  ت تم بوزيد والي  من قبل    2019لسنة    أوالد عسكر   الة سبّ ميزانية  ديسمبر    27بتاريخ    سيدي 

 . 2018مقارنة بسنة    %  29ا بـ  امليزانية نموّ  ت لوبذلك سّج  .دينارألف  1.510وذلك في حدود    2018

 2019 2018 السنة 

 1.510 1.170 دينار(األلف )ب امليزانية

 % 29 - نسبة النمو

 1.060 950 موارد العنوان األول 

 % 11̦57 - نسبة النمو

 790 700 نفقات العنوان األول 

 % 12̦85 - نسبة النمو

 226 235̦500 وسائل املصالح *

 59 19̦397 التدخل العمومي **

 % 204̦17 - نسبة النمو

قة  2018جوان    14بتاريخ    3عدد  وزير الشؤون املحلّية والبيئة    9وخلفا ملقتضيات منشور 
ّ
  وخاّصة النقطة املتعل

وحظبحسن التصرف في اعتمادات التدخل العمومّي في إطار ما تسمح به المكانّيات الحقيقّية للبلدّية،  
ُ
  تطّور   ل

العمومي  للتدخل  املخّصصة  البلدّية   .%   204̦17بنسبة    االعتمادات  ذلك خّصصت    دينار   ألف  15مبلغ    10من 

موارد  نسق تطّور فاق   (% 85̦12 ) العنوان األول بنسقنفقات  توتطّور عوان. األ  لفائدة ودادّية 11بعنوان مساهمة 

 .العنوان األول 

 
ُ
  دأ    3.310̦917في حدود   2020 أوت  26بتاريخ    ى ختمها عل   ة صادقلتتم امل  ،التنقيحات على امليزانية   عديد ت  دخلوأ

لت منها  التنميةنفقات    ت خصّ   د أ    1.800̦917أي بزيادة قدرها  
ّ
حوالي نسبة  تهذيب حّي النجاح    صفقة   نفقات، مث

فة،  %   46
ّ
  2019مساعدات غير موظفة لسنة    بعنواند  أ    364  مبلغ  البلدية على   تحصلتو   .بعنوان مساعدات موظ

 . 2017تبعا للنتائج النهائية لتقييم أداء البلدية بعنوان سنة  

بما ُيبّين    ،2019بعنوان تصرف   12اتفاقية قرض   البلدّية أبرم صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية مع  كما  

 .للتنمية في ميزانّية البلدّية )مساعدات وقرض(  الدور الذي يلعبه الدعم 

   192لفصل  أوجب ا  حيثو 
ّ
 بل  ة عرض الحساب السنوي ق ة املحاسبة العموميّ من مجل

 
من السنة    جويلية ى شهر  موف

قت اآلجال والجراءات ،  ة بها املوالية للسنة الخاصّ 
ّ
  17ؤرخ في  امل  2020لسنة    8رسوم عدد  بمقتض ى امل  وحيث ُعل

 
 . 2019حول املصادقة على ميزانيات الجماعات املحلية لسنة  9

واملتعلق بشروط وإجراءات إسناد التمويل العمومّي لفائدة ودادّيات األعوان بعنوان مساعدات   2017ديسمبر  29بتاريخ  2017لسنة  37خلفا للمنشور عدد  10

 اجتماعّية. 
 تذاكر أكل.  11
 القتناء معدات نظافة وطرقات )صفقة مجمعة(. .د ينار 302.900,000وبمبلغ  2019أكتوبر  18بتاريخ  2019-07    -61عدد  12
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اني في فصله    والذي نّص   2020أفريل 
ّ
عليق املشار إليه بالفصل األول من هذا املرسوم بداية من يسري الّت على أّنه "  الث

ستأنف احتساب اآلجال املذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض  2020مارس    11 شرويُ
ُ
األمر    " وحيث ن

  ر أكتوب 12حساب املالي والوثائق املدعمة له بتاريخ. التم تقديم  ، 2020ماي  15في   2020لسنة  311الحكومي عدد  

 . األجل القانونّي  أي في  ، 2020

 :مؤشرات القدرة املالّية .2

تقديرات مقابيض  

  العنوان األول 

 (دينار)

العنوان   مقابيض

 (دينار) األول 

تقديرات  

مصاريف 

  العنوان األول 

 (دينار)

مصاريف 

  العنوان األول 

 (دينار)

املناب من الدعم  

السنوي بعنوان  

 (دينارالتسيير )

املنح 

االستثنائية 

 بعنوان التسيير

 (دينار)

مساهمة  

الدولة بعنوان  

  16اآللية  

 (دينار)

التأجير  

العمومي  

 (دينار)

483,134.023.2   828,065.664.1   917.400,000 853.955,121 872.988,000 100.000,000 49.936,000 546.375,984 

   . (تقديرات املقابيض /100* املقابيض) %  82,25العنوان األول   قابيضبلغت نسبة تحقيق امليزانية على مستوى م 

+  املناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير ) ]من مقابيض العنوان األول  %   61,47وبلغت نسبة تحويلت الدولة  

  ، بما يدلّ [مقابيض العنوان األول  /  100(*16مساهمة الدولة بعنوان اآللية  +  املنح االستثنائية بعنوان التسيير  

ة للبلديّ ة املاليّ على الوضعيّ 
ّ
 ة.ة الهش

 . (تقديرات املصاريف /100*  املصاريف) %   93,08ل العنوان األوّ  نفقات بلغت نسبة إنجاز كما 

ر هامشو 
ّ
سبة للبلدّية حوالي  التصرّ  بلغ مؤش

ّ
العنوان األّول( في سنة   مصاريف /100* % )نفقات التأجير 64ف بالن

2019. 

 .حــ ف مريبغاية توفير هامش تصرّ   فقات تقدير املوارد وحوكمة النّ   م إحكامزيد العمل على    ف البلدّي ويستدعي التصرّ 

 الجزء األول: الرقابة على املوارد  .3

 :تحليل املوارد (أ

ة  نجز املقابيض امل   وبلغت،  2019  خلل سنة دينار    3.904.052,408  الواجب استخلصها بلغت جملة موارد البلدية  

 . % 91أي بنسبة تحقيق ناهزت   دينار  3.544.983,753

امل   وتنقسم إلى  2019بعنوان تصرف    ة نجز املقابيض  العنوان األول ،  دينار    828,065.664.1  في حدود  13مقابيض 

 .دينار 1.880.917,925في حدود   ومقابيض العنوان الثاني 

 : موارد العنوان األول  ✓

 داخيل غير الجبائية االعتيادية. من املداخيل الجبائية االعتيادية ومن املموارد العنوان األول  تتكّون 

 
 . %  265,4عتيادية بنسبة ومداخيل غير جبائية ا % 58,34 بنسبة  وتنقسم مقابيض العنوان األول إلى مداخيل جبائية اعتيادية 13
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فة على العقارات واألنشطة    املعاليم املداخيل الجبائية االعتيادية من    تتأتى و 
ّ
إشغال امللك العمومي    مداخيلواملوظ

مقابل إسداء خدمات. وبلغت  ومعاليم  املوجبات والرخص الدارية    ومعاليمالبلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  

  األّول. % من جملة موارد العنوان    34,58  دينار وهو ما يعادل  575.488,627ما جملته  2019هذه املداخيل في سنة  

 :قابيضتوزيع هذه امل املوالي ويبرز الجدول 

من املداخيل  النسبة  املبلغ )د(  البيان

 (%) الجبائية

من موارد العنوان  النسبة 

 ( %) األول 

 10,09 29,19 167.991,307 املعاليم على العقارات واألنشطة 

البلدي  العمومي  امللك  إشغال  مداخيل 

افق العمومية فيه   واستلزام املر

311.295,000 54,1 18,71 

ومعاليم  اإلدارية  والرخص  املوجبات  معاليم 

 مقابل إسداء خدمات 

96.202,320 16,71 5,78 

 34,58 100 575.488,627 املجمـــــــوع

ل  
ّ
مث

ُ
الجبائية    إشغال  مداخيلوت املداخيل  عناصر  أهّم  فيه  العمومية  املرافق  واستلزام  البلدي  العمومي  امللك 

ة موارد  جمل% من    18,71  دينار وهو ما يعادل نسبة  311.295,000، فقد بلغت قيمتها  2019االعتيادية في سنة  

 ونسبها:   ضي باق العنوان األّول. ويبرز الجدول املوالي مختلف مكّونات هذه امل

من املداخيل  النسبة  املبلغ )د(  البيان

 (%) الجبائية

من موارد العنوان  النسبة 

 ( %) األول 

 16,89 48,83 281.000,000 مداخيل األسواق املستلزمة *

املداخيل األخرى املتأتية من االستغلل املباشر  *

 للملك البلدي 

30.295,000 5,27 1,82 

ل  167.991,307بما قدره  املعاليم على العقارات واألنشطة    استأثرت و 
ّ
  على  ميلااملع  ،دينار  53.823,607منها    تدينار، مث

للستخلص  وبلغت  العقارات.   العقارات    2018سنة  لالبقايا  على  فة 
ّ
املوظ املعاليم  دينار    247.441,649بعنوان 

حدود   في  املبنية  العقارات  على  املعلوم  بين  واملعلوم   170.564,921تتوزّع  املبنية    د  غير  األراض ي  حدود على    في 

ديسمبر  و   . دينار  76.876,728 ى 
ّ
موف في  للستخلص  البقايا  استخلصها  2018باعتبار  الواجب  املبالغ  ارتفعت   ،

فة على العقارات إلى ما قدره  
ّ
. وتّم استخلص ما نسبته  2019في سنة  دينار    310.114,917بعنوان املعاليم املوظ

 ا:ونسبه  ض يب اق ويبرز الجدول املوالي هذه امل %.  17,35

بقايا االستخالص  البيان

 2018-12-31إلى  )د(

املبالغ الواجب  

 )د(استخالصها 

 املبلغ

 املستخلص

 )د( 

نسبة االستخالص  

املبلغ/ املبالغ الواجب  )

 ( استخالصها

النسبة  

من 

املداخيل  

  الجبائية

(% ) 

من النسبة 

موارد 

العنوان  

 ( %) األول 

على  * املعلوم 

 العقارات املبنية 

170.564,921 217.521,469 37.935,414 17,44 % 6,59 2,28 

على  * املعلوم 

 األراض ي غير املبنية 

76.876,728 92.593,448 15.888,193 17,16 % 2,76 0,95 
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سنة  و  خلل  البلدّية  استخلصت  فقد  االعتيادية  الجبائّية  غير  املداخيل  قيمته    2019بخصوص  ما 

ية  و   ة االعتياديةالبلدي  أملكد. وتتكّون هذه املوارد من مداخيل  1.088.577,201
ّ
املداخيل املالية االعتيادية املتأت

   .الدعم بعنوان التسييرأساسا من املناب من 

غير من املداخيل النسبة  املبلغ )د(  البيان

 (%) الجبائية

من موارد العنوان  النسبة 

 ( %) األول 

 1,78 2,72 29.633,273 االعتيادية ةالبلدي أمالكمداخيل 

 63,64 97,28 1.058.943,928 14االعتياديةاملداخيل املالية 

 65,42 100 1.088.577,201 املجمـــــــوع

ى أساسا من    29.633,273ما قيمته    2019في سنة    ة االعتيادية البلدي  أملك وبلغت مداخيل  
ّ
مداخيل  دينار وهي تتأت

 د. 8.697,479منهّي  د ومداخيل كراء عقارات معّدة لنشاط  13.015,794كراء عقارات معّدة لنشاط تجاري بقيمة  

ى  ابقايا باعتبار  ة االعتياديةالبلدي  وارتفعت املبالغ الواجب استخلصها بعنوان مداخيل أملك
ّ
الستخلص في موف

 % منها.   49,47تّم استخلص نسبة   ،دينار 59.894,002إلى ما جملته   2018سنة  

ل    الدعم بعنوان التسييرمن    أساسا املداخيل املالية االعتيادية    وتتأتى 
ّ
املداخيل غير الجبائّية  من  %    80,1والذي مث

 .االعتيادية

 موارد العنوان الثاني: ✓

 دينار  1.880.917,925بلدّية ما قيمته لناهزت القيمة الجملّية ملوارد العنوان الثاني ل 
ّ
ة  الخاصّ املوارد  لت أساسامث

اني: ةللبلديّ 
ّ
 . ويبّين الجدول التالي توزيع موارد العنوان الث

 (%)  النسبة  املبلغ )د(  الجزء

 99,95 1.879.973,452 الخاصة للبلديةاملوارد 

 65,97 1.240.901,374 منح التجهيز*

 15,14 284.684,859 مدخرات وموارد مختلفة *

 18,84 354.387,219 أخرى مختلفة موارد *

  0 موارد االقتراض 

 0,05 944,473 املوارد املتأّتية من االعتمادات املحالة

 100 1.880.917,925 موارد العنوان الثانيجملة 

ى أساسا من  % من مجموع مواردها   99,95  نسبة بلبلدية لواستأثرت املوارد الخاّصة 
ّ
منح  بالعنوان الثاني وهي تتأت

قدره    65,973بنسبة  التجهيز   )ما  املختلفة د(    %1.240.901,374  واملوارد  املدخرات  قدره   33,977  ومن  )ما   %  

 د(.  639.072,078

 
 املناب من الدعم بعنوان التسيير وموارد أخرى.  14
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 : الرقابة على تحصيل املوارد (ب

 : التقديرات ✓

ة التقدير  
ّ
نلم تإعداد امليزانّية،    عندخلفا ملبدأ دق

ّ
  بلغت حيث  العنوان األول    البلدّية من إحكام تقديرات موارد  تمك

 . من املوارد املنجزة %  78,48 املقابيض املنجزة عن طريق أذون وقتّية بلغت  كما أن . %  82,25 التحقيق نسبة 

 : 2019األول من قبل البلدية خلل سنة   موارد العنوان ويبين الجدول املوالي نسبة إنجاز تقديرات 

 (%نسبة اإلنجاز ) (ديناراملوارد املنجزة ) ( دينارالتقديرات ) البيان

أذون  طريق  عن 

 وقتية 

أذون  طريق  عن 

 نهائية

 املجموع

 82,25 1.664.065,828 357.946,488 1.306.119,340 2.023.134,483 موارد العنوان األول 

 63,63 575.448,627 334.823,607 240.665,020 904.296,553 الجزء األول 

 97,29 1.088.577,201 23.122,881 1.065.454,320 1.118.837,930 الجزء الثاني
 

ضح أّن إنجاز تقديرات بعض الفصول ضمن ا 
ّ
ويبين الجدول املوالي نسبة  .  لعنوان األول كانت ضعيفة نسبّياوات

 : 2019سنة  ل  ها إنجاز تقديرات

 (%نسبة اإلنجاز ) (ديناراملوارد املنجزة ) ( دينارالتقديرات ) البيان

 - - 3.000,000 مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام

 3,5 70,000 2.000,000 معلوم الشهار

 - - 100,000 الطريق العاممعاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في 

 37,65 13.015,794 34.563,119 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 49,95 8.697,479 17.410,883 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط منهي 
 

 :تحصيلالالتأخير في تثقيل جداول 

وعلى   املبنية  العقارات  على  املعلوم  تحصيل  جداول  تثقيل  في  تأخير  خلفا  لوحظ  وذلك  مبنّية  الغير  األراض ي 

لزم ي تة المن مجلة الجباية املحليّ   30والفصل عدد    ملقتضيات الفصل األول 
ُ
بإعداد جداول التحصيل    البلدية  15ت

 يوما.  85تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير  . و نجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنةوإ

 
 
ت منطقة  البلدّية  املساكن    ت تطابق  ، عّس و وباعتبار  عدد  بلغ  وحيث  عسكر،  أوالد  سبالة  معتمدية  مع  حدودها 

سما،  2014مسكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة    5.457باملعتمدية  
ّ
جداول التحصيل لسنة    ت ت

 ويبرز ذلك من خلل الجدول املوالي:  بعدم الشمولّية،   2019

 
 "يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة املعلوم.....".  15
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 16عدد الفصول املثقلة  الجداول 

(2017 ) 

 17عدد الفصول املثقلة 

(2018 ) 

 18عدد الفصول املثقلة 

(2019 ) 

 1.607 1.587 1.083 جدول املعلوم على العقارات املبنية

   تدارك  إلى   مدعوة والبلدية  
ّ
إعداد  إلى مزيد العمل على تقليص آجال  و   ،تحصيل إلى القابض في إحالة جداول ال   ها ر تأخ

اوتحيينها  جداول الهذه   كونها  العشرّي   تستكمل ،  الحصاء  العام    2019سبتمبر    عملية  الحصاء  خّص  والذي 

 .2026/ 2017للعقارات املبنّية وغير املبنّية للفترة 

 :ستخالصاال  ✓

عدد   للفصل  "  9خلفا  أّنه  على  ينّص  الذي  املحلّية  الجباية  مجلة  عملّية من  ختم  تاريخ  عن  العلن  يتّم 

األقل على  يوميتين  يومّية   ،"الحصاء....بصحيفتين  الحصاء بجريدة  عملّية  االنتهاء من  بالعلم عن  البلدّية    قامت 

 . 2019سبتمبر   12بتاريخ 

ة تحسيسّية   لبلدية علىالم تعمل    زيادة على ذلك
ّ
العبء الجبائّي تطبيقا  قصد التعريف بإجراء تخفيف    ضبط خط

، الذي  2019واملتعلق بقانون املالية لسنة    2018ديسمبر    27املؤرخ في    2018لسنة    56من القانون عدد    72للفصل  

وما قبلها بشرط دفع املعلوم    2016الديون املتعلقة باملعلوم املوظف على العقارات املبنية لسنة  19ينص على طرح 

االستخلص  وارتفعت   .2019و   2018و   2017لسنة   العقارات    بعنوان  ينارد179  586,055إلى  بقايا  على  املعلوم 

 في    املبنّية 
ّ
 170  564,921والبالغة   2019ى  موف

ّ
التنسيق مع املحاسب    على البلدّية  لم تحرص  و .  2018ى  دينار في موف

بها  بغاية للمطالبين  تبليغ  توجيه العلمات بقيمة املعاليم املستوجبة  املبنّية أي    408. حيث تّم  للعقارات  إعلم 

 %.  25,37بنسبة 

تكتس ي بالغ األهمية في تحيين قاعدة    عملية الحصاءوالذي ينص على أن    2016لسنة    4عدد   20وخلفا للمنشور 

وتساهم في تحسين نوعية املعلومات املضمنة بجداول    2026/ 2017للفترة    للبلديات  راملعطيات الجبائية التي تتوف

تواترت االعتراضات التحصيل البيانات   21،  لعدم دقة  نتيجة  بالخطأ  حول املعاليم على العقارات املبنية املوظفة 

ة  املدرجة بجداول التحصيل )ملكية أكثر من عقار، تسجيل نفس العقار أكثر من مرة، اعتماد مساحة أكبر( املعّد 

 . 2016حيث كان من املزمع االنتهاء من الحصاء العشرّي في شهر ديسمبر  ل البلدية بتأخير من قب

 في    الشهاراملعلوم على    بعنوان  بقايا االستخلص  ارتفعتو 
ّ
ستوجبة بعنوان   ، 2019سنة   ىموف

ُ
وما قبلها    2017وامل

فصل عدد  خلفا لل و  .تحصيلها التنسيق مع القباضة بغاية  ص البلدّية على لم تحر   ،يناردألف  2,969  ما قيمته إلى

الذي ينّص على إخضاع السندات الشهارّية إلى ترخيص من رئيس الجماعة   2009لسنة  12عدد   22من القانون  3

 
 .2014حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  1094بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدية السبالة  16
 (.29( والعامرة )207( ومغيلة )133( والسد )110عدد من العقارات املبنية في منطقة العيون ) تم إدراج 17
 .(31( والعامرة )207( ومغيلة )133)( والسد 110تم إدراج عدد من العقارات املبنية في منطقة العيون ) 18
حول تخفيف العبء الجبائّي على املطالبين باألداء   2019جانفي  7بتاريخ الصادرة عن الدارة العامة للموارد وحوكمة املالية املحلّية  13534/ 2018عدد  املذكرة  19

 . بعنوان املعلوم على العقارات املبنية
 . 2026/ 2017اء العام للعقارات املبنية وغير املبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات املحلية للفترة ضبط املتطلبات العامة لنجاز الحص 20
 . 2019أوت  2املضّمن في محضر جلسة بتاريخ  21
 العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص.واملتعلق بالشهار بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلّية وباألملك  2009مارس  2املؤرخ في  22
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بقيمة  فصل    140  والذي يضمّ   2016منذ  على العلمة الشهارّية    الزمام   تحيين  لىالبلدّية ع  لم تحرص،  املحلّية

 ملعلوم يتّم بمقتض ى أذون وقتّية.  وأصبح تحصيل هذا ا  ، دينارألف  3,720

 في    ملداخيل أملك البلدّية   بقايا االستخلص   ارتفعت كما  
ّ
  نبعنوا  ردينا  21  547,547قيمته    إلى ما ،  2019سنة    ى موف

مداخيل كراء عقارات معدة    بعنوانينار  د8  713,404قيمته  إلى ما  و   ،مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

خاذ الجراءات الكفيلة بضمان    ، لم يتمّ  23نذار بالدفع إمحاضر    05تبليغ  قيام البلدية ببالرغم من  و   .لنشاط منهي
ّ
ات

وعدم    البلدّيةاملصالح  و   بين القابض ضعف الّتنسيق  وفي تواصل  معينات الكراء.  عن دفع   24ا تلّددم  12لدى    هاحقوق

ن  ،وتفعيل التتّبع الجبرّي   املتابعة
ّ
 . بالطاقة القصوى   من تعبئة مواردها البلدّية  لن تتمك

  1977لسنة    37عدد   26خلفا ألحكام القانون   ، بغاية تنمية مواردها 25لم تعمل البلدية على مراجعة معينات الكراء و 

 عادلة. الذي يخّول اعتماد قيمة كرائّية  منه  22وخاصة الفصل عدد 

 :التصر ف في اللزمات  ✓

ق  
ّ
يتعل األسواق  باستخلص فيما  زمات 

ُ
لم    أّن   تبّين   ، ل بإالبلدية  االستخلص  وإجراءات    ،م احكتضبط ضمانات 

 في  ينار د 69 547,616املبالغ الغير مستخلصة إلى ما قيمته ارتفعت و 
ّ
 . 2019سنة   ىموف

الفصل  و  األمر عدد    31خلفا ألحكام  "   2007لسنة    362من  ينّص  في   الذي  املستلزم  املانحة إسقاط حق  للبلدية 

عدم خلص املقابل الذي تستحقه البلدية املانحة لقاء استغلل ....... التالية: استغلل املرفق العمومي البلدي في الحاالت  

عن   2018أوت   6بتاريخ  ." وحيث تّم تبليغ إنذار بالدفع .... املستلزم للمرفق العام أو عدم دفع املعاليم املوظفة لفائدتها

الخزينة عدل  القانون   ،طريق  تطبيق  على  البلدّية  تحرص  مستخلصة  املبالتحصيل    لم  الغير  قيمته بلغ    ما 

بعنوان سنة  د983,750.56 و 2018ينار   . 
ّ
محام كل بالدفع  27فت  أمر  تبليغ    ا شهر   14بتأخير    الستصدار  تاريخ  من 

 . 2020، ولم تتمكن من استخلص املبلغ إلى غاية ديسمبر  النذار بالدفع 

اقتض ى استغلل املرفق العمومي إنشاء إحداثات،  إذا“الذي ينّص على أّنه و  من نفس األمر  18لفصل  حكام اوخلفا أل 

تكّبدت البلدّية  "،  يمكن للبلدية أن تعهد للمستلزم بإنجازها في إطار عقد أشغال عمومية إلى جانب لزمة املرفق العمومي

نوفمبر    ألشغال صيانة وتوسعة سوق الدواب  ينار ألف د  19,397تكلفة بقيمة   لم 2019بتاريخ    . زيادة على ذلك 

)املرة األولى بتاريخ   دينار  ألف  282افتتاحي  28بسعر   لخضر والغللواالنتصاب الدواب و اسواق فق في استلزام أ تتو 

العداد  ومن شأن    . (2019نوفمبر    13واملرة الثالثة بتاريخ    2019أكتوبر    23واملرة الثانية بتاريخ    2019بر  و تأك   04

أن يساعد املصالح   (.ضمانات مالية، ضبط السعر االفتتاحي..الجّيد لألعمال التحضيرية )كراس الشروط، ضبط 

زمات. البلدّية على حسن متابعة إنجاز 
ّ
 الل

 
 . .دينار1 659,079 بكلفة  23
 االقتصار على تبليغ إعلمات.  24
 دينار. 629دينار ما عدى معين كراء مقر بنك بلغ  180دينار إلى  66تراوحت معينات الكراء من  25
 املتعلق بتنظيم العلقة بين املسوغين واملتسوغين.  26

 دينار.  506,500وبكلفة  في شهر نوفمبر 27
 . دينار 1 000,000وسوق مغيلة  دينار 56 000,000وسوق الخضر والغلل  دينار 141 000,000وسوق الدواب  دينار 84 000,000سوق االنتصاب  28
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راجعة لسنة   29حرص على تحصيل بقايا استخلص ال  يتّم   لم   ،البلدّية املصالح  و   بين القابض الّتنسيق    غيابوفي  

 . 2015و  2014

اني: الّرقابة على النفقات  .4
ّ
 الجزء الث

 : النفقات تحليل (أ

توّزعت خاّصة بين نفقات الّتأجير العمومي ووسائل    ، 2019دينار سنة   853.955,121بلغت نفقات العنوان األّول 

الّتوالي  ناهزت على  بقيمة  بنسبة    203.706,698و   د  546.375,984املصالح  من  %    23,85و   %   63,98د أي تباعا 

 مجموع نفقات العنوان األّول. 

الثاني فقد بلغت   العنوان  نفقات  التنميةبين    ةوّزعمدينار    1.473.755,462أّما  في  وتسديد أصل الدين    نفقات 

التوالي   على  األول    . د  70.820,296و  د   1.402.935,166حدود  بالعنوانين  املتعلقة  النفقات  املوالي  الجدول  ويبرز 

 :2019بلدّية خلل سنة  الوالثاني واملنجزة من قبل 

 (%نسبة اإلنجاز ) النفقات املنجزة )د( االعتمادات النهائية )د( بيان النفقة 

 93,08 853.955,121 917.400,000 نفقات العنوان األول 

 97,69 546.375,984 559.295,000 عموميالتأجير ال

 85,27 203.706,698 238.900,000 وسائل املصالح 

 82,26 69.270,251 84.205,000 عمومي التدخل ال

 100,0 34.602,188 34.603,000 فوائد الدين 

  664.591,132  فوائض

 84,65 2.025.493,027 2.392.573,452 نفقات العنوان الثاني 

 60,43 1.402.935,166 2.321.752,452 االستثمارات املباشرة

 100,0 70.820,296 70.821,000 تسديد أصل الدين 

  551.737,565  فوائض

  944,473 944,473 االعتمادات املحالة

  3.544.983,753 3.310.917,925 جملة النفقات

 :الرقابة على إنجاز النفقات (ب

ة  موقع واب ✓  :البلدي 

ال يخلو من  الذي    تحيين موقع الواب   لم تحرص البلدّية على  ، 2008لسنة    29عدد   30ملنشور ا  ملقتضيات   خلفا

ذلك   نقائص  من   من  محمولة  نسخة  إدراج  السنوي  الستثمار  ابرنامج    عدم  التشاركي  ومن    2019لسنة  البلدي 

 . الّنظام الداخليّ 

 
 .2015بعنوان سنة  دينار. 000780,و  2014بعنوان سنة  دينار. 11 866,783 29
 . تحيين موقع الوابحول  30
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بلغت    أ.د  1̦1و ،  موقع  بعنوان صيانة   دأ.  1̦1)منها    ينار دألف    5̦5  حوالي   قيمة  نترنات اال نفقات مصاريف    وحيث 

دعى البلدّية   ،(واب بعنوان استضافة موقعأ.د    0̦7و   بعنوان خط اشتراك رقميّ 
ُ
لعمل على تحيين محتوى املوقع  ل ت

 .والحوكمة املفتوحة بصفة متواصلة ملزيد إرساء ثقافة التشاركّية 

 : خالص املتعاملين مع البلدية  ✓

واملتعلق بضبط األجل املمنوح للمحاسبين املختصين للقيام بتأشيرة أوامر   1986أكتوبر  13املؤرخ في خلفا للقرار 

تراوح التأخير من  و احترام آجال الصرف القانونّية املحددة بعشرة أيام غالبا  ال يتم  الصادرة لهم،  النفقات  صرف  

 يوما.   63أيام إلى  3

ق بضبط طرق خلص نفقات التصّرف  2004مارس    9املؤرخ في    2004لسنة    564ألمر عدد  خلفا ل و 
ّ
الذي    ، املتعل

بعنوان االتصاالت واستهلك املاء والكهرباء والغاز والوقود  ...صرف االعتمادات يتم " ينص في فصله األول على أنه 

يوما من تاريخ   45تتجاوز  واألدوية على أساس الفواتير التي يصدرها املزودون املعنيون ويقع الدفع وجوبا في مدة ال 

أيام إلى    9وتراوح التأخير من  .  ةلوحظ عدم دفع مستحقات بعض املزودين في اآلجال القانونيّ   ،"استلم الفواتير

 يوما.  202

 :  تنزيل النفقات ✓

فقة  ت قبل تأدية النّ على أنه يجب على املحاسب التثبّ الذي ينص  من مجلة املحاسبة العمومية    136لفصل  ل   خلفا

صّح  أو  إة  من  نوعها  بحسب  بها  الخاصة  الفرعية  والفقرة  والفقرة  والفصل  والقسم  والباب  بالعنوان  دراجها 

،  فقات مفتوحة لتغطية صنف آخر من النّ  اعتمادات نفقة ما على   بدأ التخصيص الذي يمنع تثقيلملو  ، موضوعها

تثقيل نفقة اقتناء مكّيف على اعتمادات مفتوحة    حيث تّم   ة تولت تحميل نفقة على تبويب خاطئ لوحظ أن البلديّ 

الحريق،   مكّيف ومطفأة  وتعهد وصيانة  مكّيف  تركيب  لنفقة  بالنسبة  الشأن  بالبنايات. كذلك  االعتناء  بعنوان 

دخلة على امليزانّية
ُ
 : البيانات املتعلقة بهذا التصرف وبالجدول التالي  . وذلك رغم التنقيحات العديدة امل

 موضوع النفقة بالفاتورة  موضوع النفقة  العدد صرف مرجع األمر بال

C120191430160002201 00057 اقتناء مكّيف  االعتناء بالبنايات 

C120191430160002201 00096 تعهد وصيانة مطفأة الحريق االعتناء بالبنايات 

C120191430160002201 00065 تركيب وصيانة مكّيف  االعتناء بالبنايات 
 

آالف    3حوالي  بقيمة   31ملة البلديين باقتناء كمّيات من الحليب لفائدة الع    2019لوحظ قيام البلدية خلل سنة  كما  

ةأدرجت ضمن    دينار حي  . وتبّين بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة وخاصة منها  مصاريف الوقاية الص 

لق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدولة  املتع  1983ديسمبر    18املؤرخ في    1983لسنة    112القانون عدد  

عدد   واألمر  الدارية  الصبغة  ذات  واملؤسسات  املحلية  العمومية  في    1998لسنة    2509والجماعات    18املؤرخ 

واملؤسسات    1998ديسمبر   املحلية  والجماعات  الدولة  عملة  بسلك  الخاص  األساس ي  النظام  بضبط  املتعلق 

وبالّنظر إلى عدم  للعملة البلديين.    تعلق بإسناد مادة الحليبت نحة ملية، أنه ال وجود العمومية ذات الصبغة الدار 

 
 عملة.  10 31
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فإّنه ال يمكن منح امتيازات لألعوان العموميين إال في حدود ما تنص عليه النصوص القانونية    الجراء تقنين هذا  

 ذات الصلة. 

 : عقد النفقات ✓

العمومية    90الفصل  خلفا ألحكام   املحاسبة  مجلة  نفقات من  بعقد  البلدية  تاريخ    قامت    دون ديسمبر    15بعد 

 لضرورة هذا التصرف وبالجدول التالي البيانات املتعلقة بهذا التصرف:  إثباتها

 تاريخ طلب التزود  موضوع النفقة  مرجع األمر بالصرف 

C120191430160003303  26/12/2019 نقل التلميذ 

C120191430160002201  25/12/2019 مصاريف االستقباالت 

نفقات دون الحصول على تأشيرة  من مجلة املحاسبة العمومية    269خلفا ألحكام الفصل   بعقد  البلدية  قامت 

وبالجدول التالي البيانات   مراقب املصاريف العمومية ويبرز ذلك من أسبقّية تاريخ طلب التزّود على تاريخ التأشيرة 

 : املتعلقة بهذا التصرف

 ريخ طلب التزود تا تاريخ الفاتورة  تاريخ تأشيرة التعهد  مرجع األمر بالصرف 

C120191430160002201 09/05/2019 10/05/2019 07/05/2019 

 : الوثائق املثبتة للمصاريف ✓

من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينّص على أّنه يتعين على املحاسبين املختصين    131خلفا ملقتضيات الفصل  

إلى قاض ي املحاسبات إثبات مصاريفهم  لو   تقديم حجج  بتاريخ    2لتعليمات العامة عدد  خلفا  نوفمبر    5الصادرة 

ال   بخصوص ،  1996 لثبات  الضرورية  الوثائق ةالعموميّ   تا نفقالوثائق  إرفاق  يتم  لم  للنفقة    ،  لألوامر  املثبتة 

 . في املنتفعين من ذلك عدم إرفاق نسخ من البطاقة الرمادّية وقائمات اسمّية  ،بالصرف 

 :نفقات استهالك الوقود ✓

بالبلدية   النقل  اقتناؤه لوسائل  تم  الذي  الوقود  قيمة  تصرف  دينار    ألف   31حوالي  بلغت  ما    ي أ  ، 2019بعنوان 

حول مزيد    2007أكتوبر    22بتاريخ    38نشور عدد  املا جاء بمل  ا فخل % من نفقات وسائل املصالح. و   15,2نسبته  

اقبة  ال يتوفر بالبلدية    ،ترشيد استهلك الطاقة ن من متابعة استهلك الوقود ملختلف وسائل    داخلينظام مر
ّ
يمك

دعى البلدّية لرساء نظام رقابة داخلّي.   .النقل
ُ
 وت

 : نفقات استهالك الكهرباء ✓

% من نفقات    28,96أي ما نسبته    ،2019بعنوان تصرف    دينارألف    59بالبلدية  استهلك الكهرباء  بلغت قيمة  

دعى البلدية    2007أكتوبر    22بتاريخ    38وسائل املصالح، وعمل باملنشور عدد  
ُ
حول مزيد ترشيد استهلك الطاقة، ت

التدفئة   أنظمة  وعلى مستوى  النارة  أنظمة  على مستوى  الطاقة  في  م 
ّ
والتحك االستهلك  ترشيد  الحرص على  إلى 

 حدود الحاجيات الضرورية لحسن سير املصالح.والّتكييف واستعمالها في 
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* 

            *                  *   

 توصيات املحكمة:

خاذ  حكمقصد تلفي النقائص التي تّم الوقوف عليها سواء فيما يتعلق بتعبئة املوارد أو إنجاز النفقات توص ي امل
ّ
ة بات

 التصرف في امليزانية:  رشيد تنمية املوارد الذاتية للبلدية وتجملة من التدابير التي من شأنها أن تساعد على  

الحرص على إحكام إعداد جداول التحصيل وتحيينها باستغلل كافة اآلليات القانونية املتاحة لها بمجلة الجباية  *

في  دقاملحلية بما يضفي عليها الشمولية وال تثقيل هذه الجداول  القانونيةة وذلك فضل عن السهر على    اآلجال 

 . " بالقباضةGRBبالعمل على ربط منظومة التصرف في املوارد امليزانّية "

  ،سوق واستلزام األ   تفعيل أعمال التتّبع الجبرّية لتحسين نسب استخلص املعاليم على العقارات وامللك البلدي*

 مع القابض بخصوص متابعة أعمال االستخلص وتحسين نسبه.  والتنسيق 

واالعتماد على    العلمات الشهارّيةوزمام    جدول متابعة املعلوم على املؤّسسات الّصناعية والّتجارية واملهنّية   تحيين *

حكم للموارد
ُ
 . تثقيلها بواسطة أذون نهائّية بغاية التقدير امل

الثبات  * وثائق  تقديم  على  الحرص  مع  وتأديتها  النفقات  عقد  تحكم  التي  واآلجال  والجراءات  بالقواعد  االلتزام 

. املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل
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 البلدية:  إجابة .5

 الجمهورية التونسية    

                         والبيئة وزارة الشؤون المحلية  
 والية سيدي بوزيد

 بلدية السبــالة    
      -=**= - 

 ________ /عدد

 من رئيس بلدية السبالة 

 ـى ــــــــــــــــــــإلـ

 السيد رئيس الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة  

 
    

ــو   تقريوووور حظاتحاووووة  حلمظعووووب  حظابة قووووب  ةظرلة ووووب حظاةظعووووب ظ    يووووب    وووو  ح ووووة ة   حوووو   : الموضــ

   2019حظبصرف  ظ نب

ــ الم ــ رجــ :ــ  (.  2019تقرير حظرلة ب حظاةظعب         يب حظ  ةظب ) تصرف  ع 

 مثووووةئق  المصاجيب :

-*-*-*-*- 

 م ةووووو ، 

   وووو حظوووو ح    2019   يووووب حظ وووو ةظب حظفووووة   بصوووورف  وووونب    وووو ت ةووووة ظبقريوووور حظرلة ووووب حظاةظعووووب 

 حظاتحاوووووة  حلمظعوووووب تفووووو جا وووووب مووووو   محظابضوووووا  29/12/2020مصوووووةظل حظ   يوووووب  بوووووة ي  

 .2019 نب  حظانجزة خت حظا ح   محظنفقة   

 رد البلدية   المالحظات 

 الموارد   ❖

نقووووووو  مووووووو   ح وووووووة   -

تقووووووو يرح  مووووووو ح   حظةنووووووو ح  

 نقوووو  موووو   ظوووو حلم  ماووووة     

  . ح  اح بفت  حظ

مةوووو ال  حال ووووبفت  خووووت    ظوووو حظبقوووو يرح  ح ووووبن   

 حظاعزحنعوووووب م وووووعب حظ ووووون ح  حلخعووووورة حظ وووووة قب   ووووو ح  

 خضووووة   ممزيوووو حلخووووي  ةووووع  حال ب ووووة   ووووي  حظاتحاووووب 

 حظ حلع.كةمب حظج حنب حظب  تقر هة م    ظ حظبق يرح   
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 رد البلدية   المالحظات 

تووووووو خعر مووووووو  ت قعووووووو   -

 حظبحصع .ج حم  

   حظ   يووووب لةموووو   بركعووووز منا مووووب   ظوووو حظبوووو خعر يةوووو   

   حظاعزحنعووووب م ووووبق    بوووو ح   حلموووور حظبصوووورف موووو  موووو ح

 حظا بق  .م  

 ووووووووووووو    وووووووووووووا ظعب  -

 ظ ةمب حظةقة ح .ح حصةء 

 ا عووووب ح حصووووةء ظ ةقووووة ح  موووو  حظانووووة ق حظريفعووووب لةموووو  

 هووووة مصووووةظل حظاج ووووم حظجهوووو    نوووو مة كةنوووو  حظانووووة ق 

ظجنووووب  ووووبق    ب وووو ي   مشووووا التهة محظ   يووووب حظريفعووووب موووو 

 انوووووة ق ظ 2021 إحصوووووةء ت اع ووووو  خوووووت   ووووونب  ظ قعوووووة 

 حظريفعب.  

تح ع ووووعب غعووووةة خ ووووب  -

 وووووووإجرحءح  حظبةريووووووو   لصوووووو 

 حظة  ء حظج ةئ   تففع 

مرح وووووت   ذحتعوووووب ممجهووووو حظ   يوووووب لةمووووو   اجهووووو  ح  

ظ ةمووووب حظاوووو ح نع  حظوووويي  تف وووو    وووويمبه   يوووو   ظفةئوووو ة 

حجووو   حظا نعوووب مووو حظةقوووة ح     ووو حظ   يوووب  ةنووو ح  حظاة ووو   

حالنفوووورح  موووو  حظةفوووو  حظج ووووةئ   ال ح   ا عووووب ال ووووبفت  

 حجباة عوووووب حلبصوووووة يب حظاووووو م   ال ب وووووة ح كةنووووو   م  

 مغعةة حظ    ظ   حظا ح  .  

 وووووو   تحعووووووع  مةووووووةظع   -

 حظ رحء 
 ةظاةئوووب كاة ووو   عيوووة ة  ووو   قووو   5  ووون ية ت  عووو يوووب  

 متووو  حظبووو حم  ملوووة   وووة قب  ت ووو ي هة مووو تووو   حظ ووورحء حظبووو 

 حظ ووورحء م  ووو تحعوووع  مةوووةظع   حظشووو    ضووورم ةمووو   ووويح 

 حال باة ح  حظضرم يب ظ بقةض .  

 النفقات  ❖

حظوووو حة "م لوووع  ووو   تحعووووع   -

" 

 ا عوووب تحعوووع  م لوووع غعوووةة  ووو   مفوووب  يشووورف   ووو  

 2021"محة" تووووووو    ووووووو  ح باوووووووة ح  مووووووو  معزحنعوووووووب 

النبووو حة  ووو   مفوووب  مووو  ح  تمعوووب ت كووو   ظعووو  مهاوووب 

 تفةع  حظا لع.

 ووو   ححبووورح   جوووة  حظصووورف  -

مووووووو   ووووووورف حظاحة وووووووب 

  حظافب .

 وووعب  مووو  حظا وووبق   ت  عووو   ا عوووة  حظابة ةوووب مووو   ووورف 

 ظووووو   مضوووووةء مصوووووةظحنة مووووو  خوووووت    ووووو ة حظاحة وووووب 

 حظعووووو  مووووو  حظصووووورف حظا جهوووووب    محمووووورح وووووبت جووووو حم 

   حظب خعر. رف حظ   يب متحاع   حظا ؤمظعب    
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 رد البلدية   المالحظات 

    موووووووع م وووووووبحقة  ووووووووو  -

 ةووووووود حظاوووووووزم ي  مووووووو  

 حآلجة  حظقةن نعب  

 وووو   توووو مر حظ ووووع ظب حظاةظعووووب   وووو حء   ظوووو يةوووو   ذظوووو  

 حظنفقة  م  حآلجة .

   ووو تحاعووو   ةووود حظنفقوووة   -

 ت  يب خة ئ 

حظنفقوووة  يوووب  حظبن وووعق كووو   ا عوووب  ووو  مووو  تنزيووو   ةووود 

موووع مرحلوووب حظاصوووة ي  حظةا معوووب م وووعب  مرحجةوووب ذظووو  

 .2021خت  تصرف  نب 

  وووو حء نفقووووة   م  م جووووب  -

 لةن ن   

ظ وو  مووة موو   ووةن    اوو  متفة يووة وورمف    ووة  توو معرموو  

غووورح  كةموووب حظ  ووو ية  لةمووو   حظةاووو  م  ووو تة عووو   وووعر 

  وووو  حظ   يوووب  بوووو معر كاعووووة  موووو  حظح عووووب يووووب  ت عيةهووووة 

ظةا عوووووب  موووووع حظف حضووووو  حظانزظعوووووب  ا وووووب حظا ة وووووري حظة

   ووو ح   مووورم وووعب  مرح ووو ب حظ ووو   حظاةنعوووب ظح هوووة مووو  

 حظةا عب.ترتع   يقن  

 قووو  نفقوووة   ةووو  حلجووو   -

  ( ي ا ر  15حظقةن ن  )

نفقوووة  تفووو  نقووو  حظبتمعوووي  حظ   يوووب  ظووو  ت ووو ي حضووو ر  

 قوووو  نفقووووة   ةوووو  حالجوووو   حال ووووبق ةال   ظوووو ممصووووة ي  

 ووويح   ظووو حظقوووةن ن  ل ووو ةة   يووو ة متبةهووو   ةووو   حظ جووو ء 

   ح جرحء.

 نفقووووووووووووب  م  قوووووووووووو   -

ت  وووووووعرة    ووووووو حظحصووووووو   

   حظاصة ي .مرحلب 

 حظف  .تبةه  حظ   يب  ة   ت رح   يح 

 وووووو     مووووووة   محموووووور  -

حظا  ووووووب حظصوووووورف  ةظ ثووووووةئق 

    ةظصرف

حظاووووويك  ة تووووو   ةووووو  حظب  ووووو  ت وووووع      محمووووور حظصووووورف 

  مةلهووووة   ثووووةئق حظصوووورف حظضوووورم يب ملوووو  ي وووو   ملووووع 

ن وووووعةنهة مووووو   ووووورف حظاحة وووووب حظافوووووب  م بصووووو    

 ن   م  ذظ .

 ووووووو   تووووووو مر ناوووووووة   -

مرحل وووووب  حخ ووووو  يا ووووو  مووووو  

 مبة ةب ح بهت  حظ ل   

 حظفة وووب  ابة ةوووبتبةهووو  حظ   يوووب  ةظقعوووة    ةموووب ح جووورحءح  

 م ةئ  حظنق .  حظ ل   ظ ةمبح بهت  

فوووووووة  مشووووووو  مووووووو  ح ت -

 حظ هر ةء.ح بهت  
 02 حةظوووووب حظاج وووووم حظجهووووو    ووووو     ظووووو يرجوووووع ذظووووو  

 لريوووب م ع وووب ووو  ة  خة وووب  وووةظبن ير حظةاووو م    ووو  مووو  

  وووووفةلم(   بعممفبوووور  حظ رلووووة  )ج اوووووب لفصوووو  / وووو 

حظبرح عووووب  ةوووو   وووو م  حلموووور حظفووووة   بحوووو ير حظحوووو م  
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 رد البلدية   المالحظات 

حظ   يووووب  صووووعةنب حظنقووووة  حظضوووو ئعب  هووووي   ظ    يووووب ملعووووة 

  حال بهت .ماة      ظ  ح تفة  ك فب   حظش  ة 

 متفض  ح  ق    مةئق   ة ح  حظش ر محظبق ير 

ــ والس  الم  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــ السبالة ف  ................................................... : ي ـ

 :املالّية بجلمة ةضاقبال إجابة .6

 


