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توظف على " ما یليع.م. مكرر من م72الفصل جاء ب
 مجلة الحقوق إلحكامالعمومیة التي ال تخضع الدیون

واإلجراءات الجبائیة ومجلة الجبایة المحلیة ومجلة 
  ..."اإلجراءات الجزائیة خطیة تأخیر في اإلستخالص 

الدیون؟وألي قانون تخضع؟ھي ھذه ما -1
مع مثیلتھا )  مكرر72الفصل(ھل تتناقض ھذه الفقرة -2

 مكرر والتي تتحدث عن االستثناء في خطایا 26الفصلفي
.من مختلف المجالتالتاخیر والتي ذكرت فیھا الفصول

التي تطبق على الحجج الموالیة  % 50ـ ھل نسبة ال -3
الحدود القصوى ام التنفیذي ھي خاصة فقط بلتبلیغ السند

الحد( دنانیر5او  % 5ـ تطبق ایضا على نسبة ال
  من مصاریف التتبع؟)االدنى

  

  ااب

أضیف   الذيمكرر من مجلة المحاسبة العمومیة 72 تم بمقتضى الفصل -1
توسیع ،  2003 دیسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80بالقانون عدد 

لدیون العمومیة و سحبھ على  توظیف خطایا التأخیر في إستخالص امجال
كل الدیون العمومیة المثقلة سواء منھا الراجعة للدولة أو الجماعات المحلیة 

  .أو المؤسسات العمومیة اإلداریة
على ھذا األساس أصبحت تطبق خطایا التأخیر في اإلستخالص 

 مكرر على كافة الدیون غیر الجبائیة ماعدا الخطایا و 72موضوع الفصل 
  .المالیة الصادرة عن المحاكم الجزائیة العقوبات 
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  :أمثلة
إرجاع أموال لخزینة الدولة، خطایا صادرة : بالنسبة للدولة -

عن السلط اإلداریة ، مداخیل كراء أمالك الدولة، مداخیل 
  ...إشغال الملك العمومي

مداخیل كراء أمالك الجماعة، : بالنسبة للجماعات المحلیة-
...مداخیل اللزمات

جمیع الدیون المثقلة لدى : بالنسبة للمؤسسات العمومیة-
  .المحاسب

  
  : ما یليمجلة المحاسبة العمومیة مكرر من 26 جاء بالفصل -2
یتم تسدیدھا إثر اإلعالم مضمون  لى مبالغ الدیون التي الإتضاف  "

تطبق على المبلغ الجملي للدین   % 5 بنسبة مصاریف تتبعالوصول 
 من مجلة 88 التأخیر في االستخالص المشار إلیھا بالفصل  خطایاباستثناء

 من مجلة الجبایة المحلیة والفصل 19الحقوق واإلجراءات الجبائیة والفصل 
 وتطبق ھذه المصاریف عند تبلیغ السند التنفیذي  مكرر من ھذه المجلة72

  " .للدین وكل حجة تتبع موالیة لھ
  مكرر72الفصل  أما تبعمصاریف الت مكرر إذن عن 26یتحدث الفصل 

 ، و قد وضح الفصل المذكور أوال قاعد خطایا التأخیرفھو یتحدث عن 
 المبلغ الجملي من  % 5نسبة احتساب مصاریف التتبع حیث أنھا تمثل 

  .خطایا التأخیر في االستخالص) أي ال تدخل فیھا( دون اعتبار للدین
  

التنفیذي یة لتبلیغ السندالتي تطبق على الحجج الموال % 50ـ  نسبة الإن -3
ع مثلما جاء بالفقرة من مصاریف التتبھي خاصة فقط بالحدود القصوى 

  . مكرر26األخیرة من الفصل 
  

 

  

  

  

  

  


