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ي البلدية( قابسأحدثت بلدّية  ي  )فيما ي وتّم بمقت . 1887 جانفي 24بمقت ٔالامر املؤّرخ 
ي  2017لسنة  434ٔالامر الحكومي عدد  تعويض تركيبة النيابة الخصوصية  2017أفريل  12املؤّرخ 

ركيبة جديدة    .بالبلدية ب

ي  كه 8.838وتمسح املنطقة البلدّية   ا حوا ا  امسكن 39.137و  حسبنسمة  130.984ويقط
ر و  الكهرباءوتبلغ نسب الّربط بشبكات . 2014عاّم للّسكان والّسك لسنة لتعداد الا  العمومي الّتطه

ي باملنطقة البلدية  ى الّتوا   %.80,75و% 67,5ع

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

ى تعبئة موارد ا ع ا هامن مدى قدر  . وشرعّية تأدية نفقا
ي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة  وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا

ٔالاعمال الرقابية امليدانية و )1( املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية
ا   . املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية  ر 22بتاريخ وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ تحت عدد  2017 ديسم
ى تاريخ  .115/2017 ى هذا التقرير إ ر  29ولم ترد البلدية ع   .2017ديسم

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

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

8.488.815,367 11.269.616,929 8.849.303,032 14.819.124,732 43.426.860,060 
انّية  )3(نفقات العنوان الثاني )2(نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات نفقات خارج امل
  10.685.161,139 9.433.758,822 13.219.127,026 33.338.046,987 

 10.088.813,073 )2-1(الفائض 

 املتعلق 1975 ماي 14 ي املؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون  من 13 الفصل بأحكام عمالو 
انية بالقانون ٔالاساس مشروع  عرض تم الاّلحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه كما املحلية الجماعات مل

انية ى البلدية م  2015أوت  11املنعقدة بتاريخ  2015الثالثة لسنة  دورته العادية ي املجلس مداولة ع
ي ٓالاجال القانونية  تمت الذكر سالف القانون  من 34 و 33 و 16 الفصول  بمقتضيات وعمال .أي 

ى املصادقة انية البلدية من ع ر 28 بتاريخ الّداخلية وزير قبل م ي ٓالاجال القانونية 2015 ديسم   .أي 

 ي 2017جويلية  23 بتاريخ املنعقدة 2017العادية الثالثة لسنة  دورته ي املجلس نظر كما
ي الحساب انية بغلق املتعلقالقرار  عرض يتم أن قبل 2016 لسنة املا ى البلدية م  ال ٕالاشراف سلطة ع

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(
   .د 2.117.900,003باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  2
  .د 5.716.229,217باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  3
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ر  18 بتاريخ عليه صادقت  .2017سبتم

ى جملة من النقائص تتعلق خاصة بتحصيل املوارد  ى الوقوف ع وأفضت املهمة الرقابية إ
ن تعبئة مواردها والتحكم إوب ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس نجاز النفقات و

ي النفقات   .ٔالافضل 

I-  ى املوارد   الرقابة ع

 العنوان ٔالاول  موارد من د.م 20,119والبالغة  2016 سنة املحققة قابس بلدية موارد تنتكوّ 
  .%46,96بنسبة و  د.م 8,849بقيمة  العنوان الثانيموارد  ومن% 53,04بنسبة و  د.م 11,270بقيمة 

ى املوارد تحليلها والرقابة  ى تحصيلهاوشملت الرقابة ع  .ع

 وارد املتحليل  -أ 
بنمو  2015د سنة .م 10,380مقابل  2016د سنة .م 11,270لبلدية لبلغت موارد العنوان ٔالاّول 

   %. 8,57نسبته 

ر املداخيل ومن الاعتيادية الجبائية املداخيل من واردامل هذه تنوتكوّ   الاعتيادية وال الجبائية غ
ى 2016سنة  بلغت يالتّ  ع   .%33,29و% 66,71 نسبته ما أي د.م 3,751و د .م 7,519 وا

ى 2015 سنة د.م 6,597 من قابس لبلديةالاعتيادية  الجبائية املداخيل ارتفعتو   د.م 7,518 إ
  .%13,97بنسبة نمو بلغت اي  2016سنة 

ى العقارات ؤالانشطة  املعاليم مداخيل وتوفر الجبائية الاعتيادية  املداخيل من  %48,97ع
ى العقارات بقايا الاستخالص وارتفعت  2016سنة للبلدية  ى  2015د سنة .م 7,048من باملعاليم ع إ

  %. 459, تساوي  نمو بنسبةأي  2016د سنة .م 7,715

ر وت ى املعلوم مداخيل عت  مورد أهم ةاملهنيّ  جارية أوالتّ  أو ناعيةالصّ  بغةالصّ  ذات املؤسسات ع
ى  املعاليم مداخيل جملة من 81,28 تهنسبأي ما  2016د سنة .م 2,992 تر وفّ حيث  للبلدية ع

ا ،%العقارات ؤالانشطة  ى العقارات املبنية  مداخيل تل املعلوم  مداخيلو  د.أ 311,690بمبلغ املعلوم ع
ر املبنية ى ٔالارا غ   .د.أ 272,952بمبلغ  ع

ى العقارات املبنية من ورغم تحّس  ى 2015سنة  %31,86ن نسبة استخالص املعلوم ع  إ
ئ من جملة تثقيالت السنة  2016سنة  35,38% حجم بقايا الاستخالص يتضخم حيث بلغ ما ف
ى سنة .م 6,239مقابل  2016د سنة .م 6,808 ي مو   . %9,12أي بنسبة تطور بلغت  2015د 

ر املداخيل وبلغت قيمة ن تتوزع 2016 د سنة.م 3,751الجبائية الاعتيادية  غ مداخيل أمالك  ب
ي بما قيمته واملداخيل املالية الاعتيادية  البلدية الاعتيادّية ى الّتوا   .د.م 3,635د و.أ 115,600ع
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أساسا من مداخيل كراء العقارات املعّدة لنشاط  ة الاعتياديةالبلدي أمالكمداخيل  تتأتو 
ي حدود   .د.أ 95,768 تجاري 

رك  من جملة موارد % 31,25وهو يمثل  2016د سنة .م 3,522وبلغ مناب البلدية من املال املش
  .العنوان ٔالاّول 

راض وموارد الذاتية املخصصة للتنمية املوارد الثاني العنوان موارد تشملو   واملوارد املتأتية الاق
بقيمة  رتفاعاا 2016 د سنة.م 8,849 جمليا البالغة املوارد هذه وشهدت. املحالة الاعتمادات من

  . 2015 بسنة مقارنة د.أ971,583

راض  ومثلت ي موارد الاق وقد ارتفعت قيمة . 2016من موارد العنوان الثاني لسنة  %6,52حوا
ى 2015د سنة .أ 515,274هذا الصنف من املوارد من    . 2016سنة  د.أ 576,799 إ

ر النصيب ٔالا للبلديةالذاتية واملخصصة للتنمية وفرت املوارد و  سنة  العنوان الثاني موارد من ك
  .ام %88,21حيث مثلت  2016

ى تحصيل املوارد –ب    الرقابة ع

 املداخيل املتأتية من املعاليم .1

ر املبنّية بلغ  ى العقارات املبنية ؤالارا غ ي تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع ر   52سّجل تأخ
ى ضرورة  انينصّ  انذلمن مجلة الجباية املحلية ال 30و ٔالاّول  نيوما وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ع

  . إنجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة

ي 1973 لسنة 81 من القانون عدد 5 لفصلخالفا ل ر 31 املؤرخ  املتعلق بإصدار  1973 ديسم
ى أنه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة بتقديم قائمات الذي ينص مجلة املحاسبة العمومية  ع

ن ى السنة من طرف املحاسب ي مو ي ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها  رفاق إ لم يتّم  ،مفصلة 
ي لسنة ى العقارات املبنية  الاستخالصبالقائمات التفصيلية لبقايا  2016 الحساب املا للمعلوم ع

ى ٔالارا غ   .ر املبنيةواملعلوم ع

ى ذلك لم تتقّيد من مجّلة الجباية  19القباضة البلدّية بمقتضيات الفصل البلدية و  وعالوة ع
ر بنسب  يتم توظيف واستخالصاملحلّية حيث لم  ر أو جزء منه  % 0,75خطايا التأخ عن كل شهر تأخ

ا  املعلوم، وذلك فيما يتعّلق تحتسب ابتداء من غّرة جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا
ر املبنّية ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع   .باملعلوم ع

ىتو  ى العقارات املبنية عدم شمولية جدول  م الوقوف ع  عدد بلغحيث  تحصيل املعلوم ع
 نةلس كوالس كانللس امالع التعداد نتائج حسب مسكنا  39.137البلدية بقابس  باملنطقة املساكن

 امسكن 33.567 وى س منيتض لم 2016 لسنة املبنية اراتالعق ىع وماملعل يلتحص دول ج أن إال ،2014
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  .مسكنا 5.770أي بفارق سل قدره 

من مجّلة الجباية املحلّية لم تتوّل البلدّية تسليط خطّية مالّية  15وخالفا ملقتضيات الفصل 
ى كّل مطالب باملعلوم لم يدل بالّتصريح املنصوص عليه بالفصل املذكور حيث بلغ  25تساوي  د ع

تم تضمينه بجدول  اجديد فصال  627من جملة  2016بعنوان سنة تصريحا  592عدد التصاريح 
ى العقارات املبنيةتح    .صيل املعلوم ع

ىتلم القباضة البلدية  أنولوحظ  ى العقارات  املعاليماستخالص  حرص ع  لم يتجاوز حيث ع
ى العقارات املبنّية  املبلغةعدد ٕالاعالمات  ن باملعلوم ع ى املطالب أي  2016خالل سنة  إعالما 1.345 إ

ن لم يتّم  ،ول الّتحصيلالفصول املثّقلة بجد عدد من % 4,01 ما نسبته ى  توجيه أّي  ي ح ي إ إعالم أّو
ر املبنية ى ٔالارا غ ن باملعلوم ع   . املطالب

ا بالفصول   28فضال عن ذلك لم يستكمل القابض بقّية إجراءات الاستخالص املنصوص عل
رّية  31و 30و ن بامن مجلة املحاسبة العمومية باملرور للمرحلة الج ى بالنسبة للمطالب ملعاليم ع

  .العقارات

ن املكانو  ى ع مفتوحة للعموم باملنطقة لم تتول  رغم أهمية عدد محالت بيع املشروبات ع
ى هذا الصنف من املحالت لم يتجاوز املعلوم و  .إعداد جدول مراقبة ملعلوم ٕالاجازة املوظف ع

ذا العنوان لسنة    .د.أ 6,804 مبلغ 2016املستخلص 

ى غرار ما تّمت مالحظته سنة و  من مجلة الجباية  85خالفا ملقتضيات الفصل ، و 2015ع
 2013لسنة  16نشور وزير الداخلية عدد وملاملحلية واملتعلق بمعاليم ٕالاشغال الوق للطريق العام 

ي  إعداد جدول  لم يتم واملتعلق بتدعيم قدرات الّتصرف للجماعات املحلية 2013أكتوبر  12املؤرخ 
 89,044بعنوان ٕالاشهار  املحّصلةولم تتجاوز املوارد . 2016سنة ل مراقبة لألشغال الوق للطريق العام

ا .أ   .اتفاقيات إشهارية 7د بعنوان .أ 47د م

ى ى الالفتات ٕالاشهارّية والواقيات الشمسّية  وتم الوقوف ع عدم خالص املعلوم املستوجب ع
ن بمعلوم ٕالاشهار إلعداد جدول  2016عاينة خالل سنة يتم إجراء أي م حيث لم لتحديد املطالب

ي الغرض   .مراقبة 

  البلدّية ٔالامالك مداخيل .2

ي استخالص قابسواجه بلدّية ت ا التجارية واملهنّية صعوبات  البالغ عددها  معينات كراء محاّل
بقايا الاستخالص  ناهزتو  2016من جملة تثقيالت سنة  %68ستخالص الا لم تتجاوز نسبة حيث  165

ى سنة   د.م 1,276ذا العنوان ما مجموعه    . 2016ي مو

رة ى خالص  اتخاذ أي إجراء بغية حّث  2016-2011 ولم يتم خالل الف ن ع ماملدين ي  .ديو و
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ا كانت دون نتيجة إذ لم يشفع إصدار  ري فإ ا إلجراءات الاستخالص الج الحاالت ال تّم املرور ف
ى املكاسب  ابطاقات ٕالالزام بالتنفيذ ع   . مكرر من مجلة املحاسبة العمومية 31الفصل ب املنصوص عل

ي  6منشور وزير الداخلية عدد عليه  نّص يوخالفا ملا  املتعلق بتسويغ  1999فيفري  17املؤرخ 
د صلب عقود تسويغ و ضرورة إدراج بن من السكنيةأو الصناعية و املحالت ذات الصبغة التجارية 

ى حقوق الجماعة املحلية من جهة و  بمدة العقد تعلقتٔالامالك البلدية  بالزيادة السنوية حفاظا ع
بخصوص  %5ضبط الزيادة السنوية القصوى بنسبة  والذي دها من جهة أخرى وضمانا لتنمية موار 
 %20 بقيمةتوظيف زيادة سنوية  تّم ، بالنسبة للمحالت التجارية والصناعية %10املحالت السكنية و

ى  ى غرار عقد تسويغ املحل التجاري رقم ال بعضع   .والكائن بسوق املنطقة الثانية 2عقود ع

II -  ى النفقات   الرقابة ع

ى النفقات ى إنجازها شملت الرقابة ع ا ٔالاول والثاني تحليلها والرقابة ع  .بعنوان

  لنفقاتاليل تح -أ 

ائية الاعتمادات ضبطت انية املرّسمة ال ر مصاريف بعنوان قابس بلدية بم ي  والتنمية التسي
الك أي د .م 18,001بصرفها  املأمور  الاعتمادات وبلغت. د.م 19,280قيمته  بما 2016 سنة بنسبة اس
  . %93,36 بلغت

ن العنوان ٔالاّول  ي .م 8,567حدود ي وتوزعت النفقات الجملية للبلدية ب د والعنوان الثاني 
  . د.م 3,780حدود 

 سنةمقارنة ب د.أ 631,340 بقيمة زيادة 2016 سنةقابس لبلدية  ٔالاّول  العنوان نفقات لتوسّج 
ر العمومي نفقات نمو عن الزيادة أساسا هذه نتجت وقد .2015   . %11,46بنسبة  التأج

ى  2015سنة  %47,93من  ارتفاعاقابس  ببلدية 4حجم ٔالاجور  مؤشر وقد شهد سنة  %49,49إ
2016 . 

ن الاستثمارات  عتتوز و   د.م 3,780جملته  ما 2016 سنة انيالثّ  العنوان نفقات وبلغت ب
د .م 2,837حدود  ي دة من الاعتمادات املحالةاملسّد  نميةالتّ  ين ونفقاتالّد  أصل وتسديد املباشرة

ى د.أ 466,408و د.أ 476,596و ي التّ  ع -(و )%3,59- ( بلغت تباعا 2015تطور مقارنة بسنة  وبنسبوا
  . %522,31و )15,5%

ى سنة .م 1,501باعتبار أن ديون البلدية ناهزت  %13,32 5مؤّشر املديونّية وبلغ ي مو  2016د 

                                                            
  .العنوان ٔالاول  نفقات / ٔالاجور  حجم 4 
  جملة موارد العنوان ٔالاول / جملة الديون  5
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   .سات العمومّيةتجاه الخواص واملؤس متخلدات بعنوان

ى إنجاز النفقات –ب     الرقابة ع

  نفقات العنوان ٔالاول  -1

الفصل (لوحظ بالنسبة لعقدي كراء مقر دائرة سيدي أبو لبابة ونادي ٔالاطفال بقابس 
ضوء  يعدم إرفاق وثائق الّصرف بما يفيد أن العقدين تم إبرامهما  ")ٔالاكرية ؤالاداءات 2201/01"

ن غياب إمضاء مراقب املصاريف العمومية . من قبل مصالح أمالك الدولة تقرير اختبار معّد  كما تب
ى العقدين   .ع

ى عدد و  ي 22خالفا ملقتضيات منشور الوزارة ٔالاو الك  2007ماي  23 املؤرخ  حول ترشيد اس
ى ضرورة ترك عدادات فردية بكل ٕالادارة واملؤسسات واملنشآت العمومية ي املاء  الذي ينّص ع

جوان  09بتاريخ  32د باألمر بالّصرف عدد .أ 104البنايات املكونة للهيكل العمومي تم خالص مبلغ 
الك املاء  2016 ا وتّم الاكتفاء بتقديم بعنوان اس لكة لكل م دون تفصيل العدادات والكميات املس

الك جملية بلغت  ر مكعب 49.301كمية اس   .البلدية صالحة امللكافّ  م

رف عدد صّ بال ٔالامرمن مجلة املحاسبة العمومية أصدرت البلدية  136و 41 نوخالفا للفصل
الك الكهرباء  د.أ 292,024 بمبلغ 163ٔالامر بالصرف عدد و د.أ 340,026 مبلغب 83 بعنوان بنفقات اس

ى أرقام العّد والغاز     .وطبيعة النفقة اتاددون التنصيص ع

م و  ا بامللحق عدد اللم تل وامللحق  5بلدية باستعمال نماذج أذون املأموريات املنصوص عل
ي  15من منشور الوزير ٔالاّول عدد  6عدد  حول إعادة تنظيم تسجيل  1993مارس  30املؤرخ 

الّسيارات والعربات الّتابعة للدولة والجماعات املحلية واملؤّسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية 
ى نوعية املهمة ورتبة  ، مما ترتب عنه عدملعمومية وإحكام مراقبة استعمالهاواملنشآت ا التنصيص ع

بجميع ٔالاذون " مهمة إدارية"تّم الاكتفاء بعبارة  ثحيورقم بطاقة تعريفه بالدقة الالزمة  العون املنتفع
   .2016باملأموريات لسنة 

ي  لمكما  ي ٓالاجال القانونّية واملتمّثلة  يوما  45تقم البلدية بدفع بعض مستحّقات املزّودين 
الك املاء والكهرباء والغاز والوقود  لسنة  564عدد وفق ٔالامر بالنسبة للنفقات بعنوان الاتصاالت واس

ي  2004 ر  واملتعّلق بضبط طرق خالص نفقات التصّرف، 2004مارس  9املؤّرخ  ن وقد تراوح التأخ  ب
ا  ويمس هذا التصرف .يوما 178و يوما 70 ي قدر ن معها و ا مع املتعامل ي عالق بمصداقية البلدية 

ا تجاههم اما ى ٕالايفاء بال   . ع

نو  قرار وزير أمالك الدولة من مجلة املحاسبة العمومية ول 280و 212 خالفا ملقتضيات الفصل
ي املوالشؤون العقارّية  ى دليل ٕالاجراءاواملت 2000أفريل  11ؤّرخ  ت الخاص بضبط عّلق باملصادقة ع
ي امل 75- 186ة عدد عليمات العاّم لتّ املكاسب املنقولة ول واملتعلقة بحسابية املواد  1975أوت  02ؤّرخة 
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ر املنقولة اململوكة للدولة  ر املنقولة وغ ريات القابلة للجرد بالدف ى وجوب تسجيل املش ال نّصت ع
ّن أّن املصالح املعنية  ى فاتورة الشراء، تب املعد للغرض مع تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية ع

راتيب، حيث لم تقم بإفراد كل فصل من امل رم هذه ال واد القابلة للجرد برقم لبلدية قابس ال تح
ها بملصقات خاصّ  بجردتقم  كما لمخاص به  ااملنقوالت بمواقعها وترم ي هذا الشأن . ة  ويذكر 

ر  31بتاريخ  156ٔالامر بالصرف عدد (د .أ 1,182آالت حاسبة بقيمة  6اقتناء  لها  تأسند) 2016ديسم
 ).56و 55و 54(ثالثة أرقام جرد فقط 

ا لغتلوحظ تسديد نفقات بو  سقطت بمرور الزمن تعّلقت باتصاالت هاتفية  د.أ 15,399 قيم
ا بمكتب الضبط باألمر بالّصرف عدد  2011تعود لسنة  ر  31بتاريخ  133حسب تاريخ تضمي ديسم

ى نّص يالذي من مجلة املحاسبة العمومية  46لفصل ا ي مخالفة ألحكام 2016 ه تسقط بالتقادم نّ أع
ائيا لفائدة الدولة أو املؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية املحلية جميع الديون ال  وترجع 
ا تلك الديون إن كان  ي غضون ٔالاربع سنوات املوالية للسنة املالية العائدة إل لم يقع تسديدها 

ي غضون خمس سنوات إن كانوا يقط نون بالخارج وذلك باستثناء أصحاب الحق يقطنون بتونس و
رها من الديون ال لها آجال  الدين العمومي والجرايات ال يمنحها الصندوق القومي للتقاعد وغ

  .ةخاصّ 

 نفقات العنوان الثاني -2

ى إعداد محاضر الاستالم، تحرص البلدّية لم خالفا لقواعد حسن التصرف الوق بالنسبة  ع
ي املنارةوأشغال  بناء سياج للدائرة البلدية مطرشألشغال  ال تّم تنفيذها عن طريق  ،توسعة دائرة 

أذون تزّود خارج إطار الّصفقات العمومّية، وهو ما من شأنه أن يعيق عملية التحّقق من حسن 
  . تنفيذها

يو  ن الشروع   2015املتعلقة بتعبيد بعض الطرقات برنامج  21/2015عقد الصفقة عدد  تب
رة مراقبة املصاريف العمومية ى تأش ي ٔالاشغال والتعاقد مع املقاول دون الحصول ع خالفا  والانطالق 

ي  2878من ٔالامر عدد  2من مجلة املحاسبة العمومية وللفصل  269للفصل  ر  19املؤرخ   2012نوفم
ى تأ ى وجوب الحصول ع رة مراقبة املصاريف املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية اللذان ينصان ع ش

  العمومية قبل عقد النفقة 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  2014لسنة  1039 عدد من ٔالامر 9الفصل خالفا ملقتضيات و 
ى أنّ  نّص يالذي العمومية  ه ال يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابية أو دون ع

ى رقابة لجنة مراقبة الصفقات ذات  امللعب تجزئة نفقات تعلقت بأشغال  لوحظ النظر إخضاعها إ
  .د 369.341,720بلغت  بقيمة جمليةالبلدي بقابس 

ن تاريخ و  ر ب ي الرمانة تبليغ سجل تأخ ي ابن خلدون بتبلبو واملشاتل ب  2(صفقة التعبيد ل
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 .ناهز ٔالاربعة أشهر )2016جانفي  26(نطالق الإلنجاز إوتاريخ  )2015أكتوبر 

III - الرقابةخالصة  

ى التحاليل املالّية  ي حدود ما ُسّلطت عليه من  الّرقابة املبّينة أعاله أعمال ونتائجاستنادا إ و
، يمكن وباستثناء بقايا الاستخالصات 2016عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

ي للسنة املعنيةالتأكيد بدرجة معقولة أن  ا  أخطاء ال تشوبه الحساب املا أن تمّس جوهرية من شأ
  .البيانات املضمنة به بصحة

    


