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ٚيانغأحٖثـ بلٖيغ  ي  ف  ّٙ ٚ ام ٙا 1456ڣتبلغ مساحتها  ة92ت نڤفمبڇ 18بمقتض  اأم  هكتا

ڣيضږ الهيكل  ب4تة2ڣالسكن لسنغ نسمغ حسظ التعٖإ العام للسكاڗ  4ة5ت3 ڣيبلغ عٖٕ سكانها

ڣڗ الفنيغ  1التنظيم ٚعيغ للش ٙع ف ٕا ٙيغ ڣاماليغ ڣ ڣڗ اإٕا ٚعيغ للش ٙع ف ٕا للبلٖيغ كتابغ عامغ ڣ

ڣڗ اإجتماعيغ ڣالثقافيغڣمص ي الڤثائڄ  لحغ الش ٚف  ڣمكتظ العاقاػ مع امڤاطن ڣقسږ التص

ٙشيڀ ڣقسږ الحالغ امٖنيغ  ب ڣاأ

ٙ ضبط مجمڤٵ اأعڤاڗ امصإځ البلٖيغ تضږڣ  ٚا ٚاف  2حسظ ق عليڢ من قبل سلطغ اإش

لګ سلڊ امڤظفيڗ ڣ 8ت ٚ نڤفمبڇ  48عڤنا ينتمڤڗ  ګ شه لګ مڤ لڊ  لګ سلڊ العملغ ٗڣ عڤنا ينتمڤڗ 

ة العٖٕ امتبقي  3+ أ 2+ أ  ت)عٖٕ اأعڤاڗ من اأصناف أڣتبلغ بالتالي نسبغ التأطيڇ بالبلٖيغ  ب 8تة2

ٙين(لأعڤاڗ ڣ   ، ڣتعٖ ه٘ه النسبغ ضعيفغب% ةت حواي العملغ القا

ي الڤضعيغ اماليغ   ٚ ٚيغ ڣالحڤكمغ امحليغ الّنظ ٚنامٌ التنميغ الحض ٙ ب طا ي  ٚع  ڣتڤلـ الٖائ

عٖإها لحسابها امالي ڣمن مصٖاقيغ ڣصّحغ البياناػ  ثتة2للبلٖيغ لسنغ  حكام  ڣالتأّكٖ من 

ي نف ٚف  حكام التص ٕٙها ڣ ٙع البلٖيغ علګ تعبئغ مڤا ي مٖڥ قٖ لڊ بالتثبـ  ٙجغ بڢ، ٗڣ قاتهاب ڣقٖ امٖ

ٚقابيغ فح٨ الحساب امالي لسنغ  لګ  ثتة2شملـ اأعماڋ ال ٚفقغ لڢ باإضافغ  ڣامستنٖاػ ام

ٙاػ  ٙئ  اليغميٖانيغ للبلٖيغ ڣالقباضغ امٛيا ٚقابي بتا ٚيڄ ال ب 8تة2 ٕيسمبڇ ةتڣ ثقام بها الف

ٕٙ ڣالنفقاػب لګ ماحظاػ تتعلڄ بامڤا ٜع  ٚقابغ امنج  ڣأفضـ أعماڋ ال

 الجٖڣڋ امڤالي الڤضعيغ اماليغ للبلٖيغبڣيبيڗ 
ٙيڀ )ٕ( امقابي٬ )ٕ(   ثتة2-2ت-ت3يالفڤاضل  امصا

 - - 1.162.403,049 تتة2فائ٬ ميڈانيغ 

 - 1.689.431,964 1.689.431,964 العنڤاڗ اأڣڋ 

 - 507.707,273 507.707,273 العنڤاڗ الثاني

ٜينغ ٙه الخ  - 722.131,946 527.219,040 العملياػ خا

 967.490,143 2.919.271,183 3.886.761,326 امجمڤٵ

 - - 1.409.626,405 بقايا اإستخا٥

 - 164.388,013 - اإعتمإاػ غيڇ امستعملغ

 

ٚڣ٩ ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ فإڗ    ٚاػ امعتمٖع من قبل صنٖڣځ الق ّش ڣحسظ ام

شٚ ااستقال ٕٙ العنڤاڗ اأڣڋ  للبلٖيغ غامالي يغم ٕٙ العنڤاڗ  ةامناب من اماڋ امشتڇڅ –)مڤا مڤا

ٚجعي   2017% خاڋ سنغ  2ة,2ت حڤالي اأڣڋ( ٙ ام امعتمٖ من قبل   (>70%)لږ يتجاٛڣ امعيا

                                                           
1
ٙئ     ب9ةة2 جڤاڗ 3ةامصإځ عليڢ بتا

2
ٙئ       ب8تة2ماٝٙ  تبتا
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ٚف بالنسبغ للبلٖيغ )نفقاػ التأجيڇ ڣيبلغ الصنٖڣځب  ٚ هام٤ التص ش ٙيڀ العنڤاڗ اأڣڋ(  ةم مصا

ٙڬ من قبل  %  تت,59حڤالي  ثتة2سنغ  ٚف اإٕا ي حيڗ أڗ النسبغ القصڤڥ امحٖٕع لهام٤ التص

ٚڣ٩ ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ تبلغ  ٙيغكما  ب% 55صنٖڣځ الق  ةتبلغ نسبغ تٖاين ) الٖيڤڗ الجا

ي التٖاين  %5تما قيمتڢ  ثتة2مقابي٬ العنڤاڗ اأڣڋ( البلٖيغ خاڋ سنغ  مقابل نسبغ قصڤڥ 

 ب% 100حٖٕها الصنٖڣځ بـ 

خااػ  باستثنا ما يتعلڄ ببقايا ااستخاصاػ،ڣ    لګ عٖم ڣجٕڤ  ٚقابيغ  خلصـ اأعماڋ ال

ٜع بعنڤاڗ السنغ اماليغ  ٚف امنج ي عملياػ القب٬ ڣالص ٚيغ  من  من شأنها أڗ تمّس  ثتة2جڤه

 مصٖاقيغ البياناػ امضمنغ بالحساب امالي للسنغ امعنيغب

I.  قاب على  : اأول الجزء  امواردال

 تحليل اموارد .ت

 موارد العنوا اأول  - أ
 

ٕٙ العنڤاڗ اأّڣڋ للبلٖيغ خاڋ سنغ  ڣهي  4ٕت9,ت43ب89تبتما جملتڢ  ثتة2بلغـ مڤا

 تتكّڤڗ من امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ ڣمن امٖاخيل الجبائيغ غيڇ ااعتيإيغب 

امعاليږ امڤّظفغ علګ ڣبخصڤ٥ امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ فه تتأّتى أساسا من 

ٚافڄ العمڤميغ فيڢ ڣعلګ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل ٙاػ ڣاأنشطغ ڣعلګ  العقا

ٚڥب ڣبلغـ  سٖا خٖماػ ڣمٖاخيل جبائيغ اعتيإيغ أخ ٙيغ ڣامعاليږ مقابل  ٚخ٨ اإٕا امڤجباػ ڣال

ي سنغ يع ه٘ه امٖاخيل:ڣيبڇٛ ٕ  4تت,4ة8ب933  ما جملتڢ ثتة2 ه٘ه امٖاخيل   الجٖڣڋ امڤالي تٛڤ
 النسب % )د( امبلغ أصناف امداخيل الجبائي ااعتيادي

ٙاػ ڣاأنشطغ  ةت,35 9تث,ثة4ب332 امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٚافڄ العمڤميغ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل 
 فيڢ 

 ث3,2 ة5,25ة5بة3

ٚخ٨  سٖا مٖاخيل امڤجباػ ڣال ٙيغ  ڣمعاليږ مقابل  اإٕا
 خٖماػ

 4ت,تت 45ت,ت89بةث5

ٚڥ   ة ة امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ اأخ

 ةةت 4تت,4ة8ب933 امجمـــــــوع                     

 

سٖا خٖماػ ڣتمّثل " ٙيغ  ڣمعاليږ مقابل  ٚخ٨ اإٕا ٚ  مٖاخيل امڤجباػ ڣال " أهّږ عناص

ي سنغ  ، ڣيبڇٛ الجٖڣڋ امڤالي مختلڀ مكّڤناػ ه٘ه امعاليږ 2017امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ 

 ڣنسبهاب
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سٖا خٖماػ ٙيغ  ڣمعاليږ مقابل  ٚخ٨ اإٕا  )%(النسب  امبلغ )د( مٖاخيل امڤجباػ ڣال

ٚبائي  ٙ الكه ٚ التيا ي علګ سع  85,83 489.968 امبالغ امتأتيغ من امعلڤم اإضا

ي امٖاخيل امتأتيغ من  ٙيغ  ڣمعاليږ مقابل با ٚخ٨ اإٕا امڤجباػ ڣال
 سٖا خٖماػ

 ثت,4ت 45ت,923بة8

 100 45ت,ت89بةث5 امجمـــــــوع
 

ٚبائيٖاخيل امڣتمثل  ٙ الكه ٚ التيا ي علګ سع لګ  امتأتيغ من امعلڤم اإضا ٕ بالنسبغ  أهږ مٙڤ

ي سنغ  489.968البلٖيغ حين تږ تحصيل  % من جملغ امٖاخيل  52,47أڬ ما يمّثل  2017ٕ 

سساػ ٗاػ الصبغغ  ٚػ امٖاخيل بعنڤاڗ امعلڤم علګ ام الجبائيغ اإعتيإيغ للبلٖيغب ڣاستأث

ٙيغ أڣ امهنّيغ ٙه   الصناعيغ أڣ التجا % من امٖاخيل الجبائيغ  32,03ٕ أڬ  299.106,229بما قـٖ

ٙاٿ  غيڇ  ٙاػ امبنيغ ڣمن امعلڤم علګ اأ ااعتيإيغب أّما امٖاخيل امتأتّيغ من امعلڤم علګ العقا

ي حٖٕڣ %  3,44 ٕ أڬ ما يمّثل تباعا 417,490ٕ ڣ 32.180,157 امبنيغ، فقٖ كانـ علګ التڤالي 

 % من ه٘ه امٖاخيلب0,044ڣ

ٚڥ ما  2017بلغـ تثقياػ سنغ ڣ  ٙاػ ڣاأنشطغ اأخ بعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا
ي حٖٕڣ   394.631,982 جملتڢ  ٙاػ امبنيغ  ٵ بيڗ امعلڤم علګ العقا ّٛ ٕ ڣامعلڤم  92.226,935ٕ تتڤ

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ ٚڥ بمبلغ   2.594,975بمبلغ  علګ اأ   .ٕ 299.810,072ٕ ڣ معاليږ أخ
ګ   747.931,980ڣباعتباٙ البقايا لاستخا٥ البالغغ  ّ ي مڤ ٙتفعـ امبالغ 2016ٕ  ، ا

ٙاػ ٙه  الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا لګ ما قٖ ٚڥ  ڣاأنشطغ اأخ
ي سنغ  1.142.563,962 %ب ڣبلغـ  29,09 ٕ أڬ ما نسبتڢ 332.407,719ب ڣتّږ استخا٥ 2017ٕ 

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ علګ التڤالي من نسبغ استخا٥ كل  ٙاػ امبنيغ ڣامعلڤم علګ اأ امعلڤم علګ العقا
 %ب 1,54 % ڣ 3,94

ي سنغ   ما قيمتڢ  2017ڣفيما يتعّلڄ بامٖاخيل غيڇ الجبائيغ ااعتيإيغ فقٖ بلغـ 
ٕٙ بيڗ "مٖاخيل املڊ البلٖڬ" 755.627,850 ٵ ه٘ه امڤا ڣ"امٖاخيل اماليغ ااعتيإيغ"  ٕ ڣتتڤّٛ

 امتأّتيغ أساسا من امناب من اماڋ امشتڇڅ للجماعاػ امحليغب
ي سنغ  ٕب ڣ هي تتأتى أساسا من  92.788,400ما قيمتڢ  2017ڣبلغـ مٖاخيل املڊ البلٖڬ 

ٙاػ ٚا العقا ي  ك ٙڬ ڣامن  % من  75,69ٕ  ممثلغ ب٘لڊ  70.212,475 حٖٕڣامعٖع للنشا٭ التجا
 جملغ مٖاخيل اأماڅب 

ي  ٙ بقايا ااستخا٥  ٙتفعـ امبالغ الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ مٖاخيل اأماڅ بإعتبا ڣا
ګ   .% 28,04، تّږ استخاصها بنسبغ  330.954,892ٕلګ ما جملتڢ  تتة2مڤ

ٕٙ البلٖيغ بعنڤاڗ امناب من اماڋ امشتڇڅ فقٖ بلغـ ي ما يتعّلڄ بمڤا  ٕب 641.664,000 ڣ
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 موارد العنوا الثاني - ب
 ٕٙ ٕٙ ااقتڇا٩ ڣامڤا ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ للتنميغ ڣمڤا ٕٙ العنڤاڗ الثاني امڤا تشمل مڤا

ٕٙ العنڤاڗ الثاني: يع مڤا  امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغب ڣيبّيڗ الجٖڣڋ التالي تٛڤ
 )%( النسب امبلغ )د( الجزء

ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ   77,82 395.087,649 للتنميغامڤا

ٕٙ ااقتڇا٩  22,18 112.619,624 مڤا

ٕٙ امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغ  0 0 امڤا

 100 507.707,273 جمل موارد العنوا الثاني

 

  تعبئ اموارد -2

 

 تقدي اموارد -
ٚاػ بعنڤاڗ بع٬ ٕٙها حين تڤلـ تضخيږ التقٖي حكام البلٖيغ تقٖيٚ مڤا  لڤحٴ عٖم 

ٙ الفصل امتعلڄ ٚا ٙاػ امبنيغ ڣالفصل امتعلڄ ب الفصڤڋ علګ غ شغاڋ بامعلڤم علګ العقا مٖاخيل 

ٚافڄ العمڤميغ  ٜام ام ٚخ٨ ڣالفصل الخا٥ باملڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل امڤجباػ ڣال

ٙيغ ٛ اإ ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي نسبغ  باإٕا ع خاڋ سنغ نجا   :ثتة2الخاصغ بالفصڤڋ ام٘كٙڤ
ا البيا ا التقدي نسب اإنجا  اإنجا

)%( 

    مجموع موارد العنوا اأول )د(

ٚافڄ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل 
 العمڤميغ فيڢ 

 تت,3ت ة5,25ة5بة3 ةةة,ةةتب232

ٚڥ   ة ة ةةة,ةة8ب4 مٖاخيل جبائيغ اعتيإيغ أخ

 9,58ث ةة88,4ثب92 ةةة,ةةتبتتت مٖاخيل املڊ البلٖڬ

 ةت,تت ة839,45ب2تت ةةة,ةةتبتثةبت امٖاخيل اماليغ ااعتيإيغ

    مجموع موارد العنوا الثاني )د(
ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ للتنميغ  تت,22 49ت,ث8ةب395 ة8ة,ت54بت8ثبت امڤا

ٕٙ ااقتڇا٩  9ث,تت 24ت,9تتب2تت 24ت,9تتب8تت مڤا

 

 وتثقيلها وتوظيف امعاليإعداد جداول التحصيل  -

ٙاػ تخلـ عن استغاڋ  تبيڗ أّڗ البلٖيغ ي امعاليږ علګ العقا ٚف  منظڤمغ "جبايغ" للتص

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  ٕٙ  8تة2-تتة2خاڋ الفتڇع امبنيغ ڣاأ ي مڤا ّٚف  ٕڣڗ تعڤيضها بمنظڤمغ التص

ٙجغ  صحغمما ا يضمن ٕقغ ڣ  GRBاميڈانيغ   صيل الخاصغ بهاببجٖاڣڋ التحامعطياػ امٖ
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من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ن٨ علګ أنڢ :" يمكن  ت2 عٖٕ خافا مقتضياػ الفصلڣ 

ٚسمغ بجٖڣڋ التحصيل" لږ  ٙاػ غيڇ ام ضافغ العقا ٙه عملياػ اإحصا  للجماعاػ امحليغ خا

 البلٖيغ علګ تحييڗ جٖاڣڋ التحصيل لضماڗ شمڤليغ التثقيلب تح٥ٚ 

ٙاػ امبنيغ تبيّ فبخصڤ٥ امعلڤم علګ  قغ ڗ العقا جٖڣڋ التحصيل لسنغ عٖم شمڤليغ ٕڣ

امساكن بامنطقغ ي حيڗ أڗ عٖٕ فصا  ة8تتحين بلغ عٖٕ الفصڤڋ امثقلغ به٘ا الجٖڣڋ  2017

، أڬ أڗ عٖٕ الفصڤڋ 4تة2مسكنا حسظ التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ  ت828البلٖيغ بلغ 

 بثتة2 فصا بعنڤاڗ سنغ تةت2غيڇ امثقلغ بلغ 

لګ  ٙع  ٙ اإشا ٚڬ للفتڇع نتائٌ أڗ ڣتجٖ ٚتڢ البلٖيغ طبقا  ت2ة2ةثتة2اإحصا العش ال٘ڬ أج

ٙ م ما جا بڢ  ڣڗ امحليغ عٖٕ  3نشڤ ٚ الش ي ٙب  تتة2لسنغ  4ٛڣ  فصاب  8285بيڗ ڣجٕڤ ما يقا

امعلڤم علګ شمڤليغ جٖڣڋ تحصيل عٖم ي غياب التنسيڄ بيڗ مصالح البلٖيغ ساهږ قٖ ڣ 

ٙاػ امبنيغ ي  ثتة2لسنغ  العقا حالغ قائمغ  يغ ڣمنتظمغ  حين ا تتڤلګ امصلحغ الفنيغ بصفغ ٕٙڣ

اػ ڣهڤ ما لږ يسمِ بتڤظيڀ امعاليږ امستڤجبغ حسظ  لګ قسږ اإٔا ٙخ٨ البنا امسنٖع 

 ڣضعّيغ العقاٙبب

ٚڥ ڣمن ناحيغ  ٙخ٨ البنا لضعڀ متابعغ البلٖيغ  لڤحٴأخ ٛ اأشغاڋ بخصڤ٥  نجا نهايغ 

ٚا امسنٖع حين  ج ٚخ٨ حيڗ  ي ثتة2-5تة2الفتڇع خاڋ معاينغ أڬ تبيڗ أنها لږ تتڤڋ  أڗ عٖٕ ال

للفتڇع ڋ التحصيل اڣ بجٖامضافغ علما أڗ الفصڤڋ  ٙخصغب ةث امسنٖع بعنڤاڗ نفس الفتڇع بلغ

ٚ كانـ تتږ ٙخ٨ بنا أڣ بع٬ الخٖماػ  نفغ ال٘ك بمناسبغ تقٖم امڤاطنيڗ بمطالظ للحصڤڋ علګ 

ٙيغ   باإٕا
حتساب الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ   لګ أڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  ٙع  ٙ اإشا ڣتجٖ

ٙاػ  ٙاػ الخاضعغ للمعلڤم علګ العقا ٚبع امبن لكل صنڀ من أصناف العقا ٚجعي للمتڇ ام للثمن ام

ٙاػجٖاڣڋ التحصيل امبنيغ ب لڊ  8تة2ڣ ثتة2امبنيغ لسنت  الخاصغ بالعقا ٚ لأ  خافاٗڣ م

ي  ثتة2لسنغ  ث39الحكڤمي عٖٕ   ّٙ ي فصلڢ اأخيڇ علګ أڗ  ثتة2ماٝٙ  28ام ڣال٘ڬ ن٨ 

ٚع جانفي  ٚ تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ   بثتة2مقتضياػ ه٘ا اأم

ي ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  أما   حصالڤحٴ عٖم ح٥ٚ البلٖيغ علګ ما يتعلڄ بامعلڤم علګ اأ

ٙتبط تطٙڤ عٖٕ الفصڤڋ  ٙاٿ  الخاضعغ للمعلڤم ڣتحييڗ جٖاڣڋ التحصيل حين غالبا ما ا اأ

ٙجغ بجٖاڣڋ التحصيل  لڊ نتيجغ  بااستخا٥امٖ ٚيڄ أٗڣڗ استخا٥ ڣقتيغبٗڣ الت تتږ عن ط

                                                           
3
ٚاجعغ للجماعاػ امحليغ لل   ٙاػ امبنيغ ڣغيڇ امبنيغ الخاضعغ للمعاليږ ال فتڇع امتعلڄ بضبط امتطلباػ العامغ انجاٛ اإحصا العام للعقا

 بت2ة2ةثتة2
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قباڋ امطالبيڗ ب ٚا لضعڀ  ٙيِ حين ا يتڤلڤڗ القيام به٘ا اإج امعلڤم ام٘كٙڤ علګ القيام بالتصا

ٚاا بمناسبغ الحصڤڋ علګ شهإع   .ب
ٚجعي  احتسابكما أڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ  للثمن ام

ٚبع  ٙاٿ  غيڇ امبنيغللمتڇ ام ٙاٿ  الخاضعغ للمعلڤم علګ  الغيڇ امبن لكل صنڀ من أصناف اأ اأ

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ لسنت  غيڇ  ٚ  8تة2ڣ  ثتة2امبنيغ بجٖاڣڋ التحصيل علګ اأ لڊ خافا لأم ٗڣ

ي  ثتة2لسنغ  ث39الحكڤمي عٖٕ   ّٙ ي فصلڢ اأخيڇ علګ أڗ  ثتة2ماٝٙ  28ام ڣال٘ڬ ن٨ 

ٚع جانفي  ٚ تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ   بثتة2مقتضياػ ه٘ا اأم

ٚغږ من ٙ البلٖيغ تڤلـ  أڗ ڣعلګ ال ٙ عٖع صٖا ٚا ٚخ٨ تخ٨  اػق ٚيفغ امعاليږ ام ضبط تع

ي استخاصها ٚيطبقا مقتضياػ   للجماعاػ امحليغ  ي  998تلسنغ  428تعٖٕ  4ناأم  ّٙ  3تام

ي  تتة2لسنغ  5ة8ڣعٖٕ  998تجڤيليغ   ّٙ  ثتة2خاڋ سنغ لږ تتڤڋ لكنها  تتة2جڤاڗ  3تام

ي  السابقغ لهاڣالسنڤاػ  ٚخي٨  ٚيڄ العامسنإ أڬ ت  معاليږ اإشهاٙ ڣ  خصڤ٥ اإشغاڋ الڤقت للط

ٙضاػ  ٙيغ ڣالعاماػ ڣالستائٚ ڣالعا ٙيغ ٗاػ الصبغغ التجا بڤاسطغ الافتاػ ڣاللڤحاػ اإشها

ٚيڄ العام علګ ڣاجهاػ امحّاػ امعٖع  ٙٛع أڣ امنڈلغ أڣ امعّلقغ بالط ٙع ڣالافتاػ امثبتغ أڣ البا للتجا

  بڣالصناعغ ڣامهن امختلفغ

ٙيغ أڣ امهنيغ ڣ سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ أڣ التجا ي ما يتعلڄ بامعلڤم علګ ام

ٙځ بيڗ الحٖ اإٔنى للمعلڤم  عٖإ جٖڣڋ تحصيل الفا تڤاجڢ البلٖيغ صعڤباػ حالـ ٕڣڗ 

لګ عٖم تڤلي  اماليغ ما عٖا القباضغ اماليغ  القباضاػڣامبلغ امستخل٨ب ڣيعٕڤ ٗلڊ 

سساػ الكبڇڥ بالبحيڇع  ٚيغ لعملياػ بالقائماػ البلٖيغ مڤافاعللم  التحڤيل التفصيلغ الشه

ٚاجعغ ٚع امعلڤم بعنڤاڗ للبلٖيغ بالنظٚ ال عٖٕ  العامغ ام٘كٙڤ أعاه مثلما تن٨ علګ ٗلڊ ام٘ك

ٙئ  89 ٙع 998تنڤفمبڇ  تتبتا ٙع عن الصإ لږ  العمڤميغب كما أڗ البلٖيغ للمحاسبغ العامغ اإٕا

القائماػ ڣهڤ ما ا يمكن من  ه٘ه علګ علګ التنسيڄ مع القباضاػ اماليغ للحصڤڋ  تح٥ٚ

ٙنغ بيڗ مبلغ ٚا امقا سساػ علګ امعلڤم بجٖڣڋ تحصيل امضمن امعلڤم ج  ڣامبالغ ام

اإٔنى  امعلڤم باعتباٙ يضا معلڤم استخا٥ تستڤجظ الت الحااػ تحٖيٖ بهٖف امستخلصغ

  ب  امطلڤب
ٙاػ امبنيغڣ  ي تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ العقا ٙاٿ  غيڇ امبنيغ لڤحٴ تأخيڇ   ڣاأ

ٙع  يڤما 85بلغ  ٚڣ لڊ خافا مقتضياػ الفصل اأڣڋ من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ين٨ّ علګ ض ٗڣ

ٚع جانفي من كّل سنغ ٙئ غ حالغ الجٖاڣڋ الخاصغ به٘ه انجاٛ عمليغ التثقيل بتا ، حين تمـ 
                                                           

4
ي استخاصهاب اڗامتعلق   ٚخ٨ للجماعاػ امحليغ  ٚيفغ امعاليږ ام  بضبط تع
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ٙئ  لګ القباضغ بتا ٙئ  ثتة2ة2ةة3تامعاليږ من البلٖيغ  ڣتږ تثقيلها لٖڥ القباضغ اماليغ بتا

 ب ثتة2ة3ةةث2

 
جاڋ تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ  ٜيٖ العمل علګ تقلي٨  لګ م ڣالبلٖيغ مٖعڤع 

ٙاػ امبنيغ ٙاٿ  غيڇ امبنيغ العقا لڊ ڣاأ  الجهڤيغڣأمانغ اماڋ  اليغلتنسيڄ مع كّل من القباضغ امبا ٗڣ

ٚين  ببالقص
 

 والخطايا وتتبع الديو  استخاص امعالي-

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  5استخا٥ اتسږ ٙاػ امبنيغ ڣعلګ اأ  ثتة2سنغ امعاليږ علګ العقا

ٜڥ  %1,54و %3,94التڤالي حين بلغـ علګ ضعڀ الب لګ عٖم مڤاصلغ الق ب ڣيع باضغ ٗلڊ باأساٝ 

ٚحلغ الجبڇيغب  اماليغ لګ ام  ٙ ٚڣ ٚضائيغ ٕڣڗ ام ٚحلغ ال ٚ علګ ام اػ التتبع حين يقتص ٚا  إج

ٚع العامغ عٖٕ كما أنڢ  ي نڤفمبڇ  2خافا مقتضياػ ام٘ك ٙخغ  ٙ  9ةة2ام بخصڤ٥ اختصا

ٚاجعغ للجماعغ امحليغ ڣالت نصـ  اػ التتبع من٘ منطلڄ جاڋ تتبع الٖيڤڗ ال ٚا ج ٚع  علګ: "مباش

لڊ  ٙاػ امبنيغ خاصغ" ٗڣ ٙ تثقيل جٖاڣڋ التحصيل بالنسبغ للمعلڤم علګ العقا ڣڗ انتظا السنغ ٕڣ

مكانيغ التنسيڄ مع البلٖيغ بخصڤ٥ الفصڤڋ  بااعتمإ علګ جٖڣڋ تحصيل السنغ امنقضيغ مع 

ٙ ااعاماػ بخصڤ٥  ثتة2ڋ خاڋ سنغ لږ تتڤ  ماليغتبيڗ أڗ القباضغ ا الت شهٖػ تغييڇاػ، صٖا

ا  لګ امطالبيڗ بها  ٙاػ امبنيغ ڣتبليغها  ٚ ماٝٙ امعلڤم علګ العقا ٚ شه يع أڬ ب كما أنڢ لږ يتږ أڣاخ تٛڤ

ٙاٿ  غيڇ  عام خاڋ نفس السنغ بخصڤ٥  امبنيغباأ

لګ أڗ نسبغ  ٙع  ٙ اإشا يعها ڣتجٖ ٙاٿ  امبنيغ اإعاماػ الت تږ تٛڤ خاڋ ي خصڤ٥ اأ

ّٖ   تعٖ ضعيفغ حين ثتة2سنغ   بڋ التحصيلڣ امثقلغ بجٖمن جملغ الفصڤڋ  33,25%لږ تتع

من مجلغ الجبايغ امحليغ علګ أنڢ تستڤجظ امبالغ امثقلغ بعنڤاڗ  9ت عٖٕ ن٨ الفصلڣ 

ٙاػ امبنيغ خطيغ  ٚ تأخيڇ ابتٖا م % عن5ث,ةتساڣڬ امعلڤم علګ العقا ٚع جانفي من كل شه ن غ

ا أنڢ تبيڗ أڗ القباضغ ام  لږ تتڤڋ  اليغالسنغ اماليغ امڤاليغ للسنغ امستڤجظ بعنڤانها امعلڤم 

بعنڤاڗ ه٘ا خطايا التأخيڇ امستڤجبغ  بعنڤاڗ مبلغأڬ استخا٥  ڣما قبلها ثتة2خاڋ سنغ 

  .امعلڤم

ف في اأماك العقاري -    التص

                                                           

5
ٙاػامعاليږ علګ ال استخاصاػبلغـ    ٙاٿ  غيڇ امبنيغ امبنيغ عقا ګ سنغ  ڣاأ ٙا  32.180,157علګ التڤالي  ثتة2لګ مڤ من جملغ  417,490ڣ ٕينا

ٙا ڣ 963, 815.690تباعا  مبالغ مثقلغ ٙا  27.062,927ٕينا  بٕينا
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ٙت ٙغږ ا ٙڬ أڣ فاٵ بقايا استخا٥ لڤحٴ أنڢ  ٚا امحاػ امعٖع لنشا٭ من أڣ نشا٭ تجا ك

لګ حٖٕڣ  ګ سنغ  238.166,492صناعي أڣ سكن  ي مڤ  ٕ2017  ٚ فإڗ  6محا 43ا بعنڤاڗ معيناػ ك

اػ التتبع الجبڇيغ  ٚا البلٖيغ لږ تتڤڋ الح٥ٚ علګ التنسيڄ مع القباضغ البلٖيغ للقيام بإج

ي الغ٩ٚ  ٚع العامغ عٖٕ امستڤجبغ  ع خافا مقتضياػ ام٘ك  9ةة2لسنغ  33خاڋ السنغ ام٘كٙڤ

ٚا  ج ٙع اتخاٗ  ٚڣ ٚاجعغ للجماعاػ امحليغ الت نصـ عل ض ٙاػ ال ٚا العقا ٕٕٚڣ ك حڤڋ تحسيڗ م

لڊ بالتنسيڄ مع مصالح الجماعغ ااستخا٥ الجبڇڬ لكل ٕين من الٖيڤڗ امتخلّ  ٖع به٘ا العنڤاڗ ٗڣ

لګ أڗ البلٖيغ لږ امحليغ امعنيغ ٙع  خا تح٥ٚبكما تجٖٙ اإشا ي  ٙفع قضايا استعجاليغ    علګ 

ّٖ امضٖ  ػحا ام  عن الٖفعب ينٕتل

يٚ الٖاخليغ عٖٕ كما  حڤڋ تسڤيغ امحاػ ٗاػ الصبغغ  999تلسنغ  تأتاٍ منشٙڤ ٛڣ

ٚا للمحاػ  ي معيڗ الك مكانيغ التڇفيع  ٙيغ ڣالصناعيغ أڣ السكنيغ  ي التجا ٙيغ ڣالصناعيغ  التجا

ّا  %ةتحٖٕڣ  ٚاجعغ معيناػ  أڗ البلٖيغ لږ تح٥ٚ علګ سنڤيا  ٚام ٙڬ ڣصناعي  محل 38 ك تجا

ٛيإع سنڤيغ  تږ اإكتفاڣ  سنڤيا %ةتي حٖٕڣ نسبغ  ڣمن  ٚاڣحـ بيڗ بتڤظيڀ نسبغ  ،  %ثڣ %5ت

ٛيإع سنڤيغ  ٙيغلكما لږ يتږ تڤظيڀ أڬ نسبغ  ٕا لګ عٖم  بخمسغ محاػ ٗاػ صبغغ  ڣإٔڥ ٗلڊ 

ٕٙها اماليغ خاڋ سنغ   بأبٕ 59 مالي ناهٜبمبلغ  ثتة2تمكن البلٖيغ من تنميغ مڤا

امتعلڄ بتنظيږ العاقغ بيڗ  ثث9تلسنغ  ث3من القانڤڗ عٖٕ  25أحكام الفصل ڣخافا 

ٚا كل ثاثغ سنڤاػ  ٚاجعغ معيناػ الك لږ تح٥ٚ امسڤغيڗ ڣامتسڤغيڗ الت تسمِ للمالڊ بم

ٚاجعغ ٚا البلٖيغ علګ م ٕٙهاب 3كل  محا  43 معيناػ ك ڣهڤ  سنڤاػ ڣهڤ ما لږ يتِ للبلٖيغ تنميغ مڤا

ٕٙها خاڋ الفتڇاػ السابقغب ٚم البلٖيغ من تنميغ مڤا  ما ح

يٚ الٖاخليغ عٖٕ  خافا ما ن٨ّ ڣ  ي  ث3عليڢ منشٙڤ ٛڣ  ّٙ لږ تتڤڋ  998تجڤيليغ  تام

لګ غايغ  ٚ  بٖايغالبلٖيغ ڣ ٙيغ ڣهڤ ما لږ يمكن من  8تة2 ٕيسمبڇشه تحٖيٖ ڣاستقصا أماكها العقا

ٙڬ البلٖڬب ٚصيٖ العقا قيقغ حڤڋ ال  تڤفيڇ معطياػ شاملغ ٕڣ

لڊ خافا البلٖيغ كما لږ تعمل                 ٙيغ ڣاأماڅ البلٖيغ ٗڣ ڣڗ العقا حٖاف لجنغ للش علګ 

اػ التڇسيږ بالّس ږ يمّك ڣهڤ ما ل بسالڀ ال٘كٚ ث3امنشٙڤ عٖٕ  ڢما ن٨ علي ٚا ج تمام  جل نها من 

ٚ اأماڅ البلٖيغ ڣمسكها ڣتحيينهاب ٜيٖ العنايغ بٖفات ٙ ڣم ٙڬ ڣفتِ ملڀ خا٥ بكل عقا   العقا

7من القانڤڗ  3تتالفصل عليڢ ڣخافا ما ن٨               
لږ تتڤڋ  5ث9تلسنغ  33اأساس  عٖٕ  

ٙه فيڢ قائمغ  ٚاجعغ للملڊ العمڤمي ڣللملڊ الخا٥ للبلٖيغالبلٖيغ مسڊ ٕفتڇ تٖ لږ  اممتلكاػ ال

 ٚ ګ شه لګ غايغ مڤ  ب املڊ البلٖڬ 8تٚاتسجيل أماڅ البلٖيغ بٖف 8تة2 نڤفمبڇتتڤڋ البلٖيغ ڣ

                                                           
6
ٙڬ ڣصناعي ڣمن ڣ 38     بغ محاػ سكني 5محل تجا
تمامڢ بالقانڤڗ اأساس  عٖٕ  7 ي  تةة2لسنغ  48مثلما تّږ تنقيڢ ڣ  ّٙ  بتةة2جڤيليغ  ثتام
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يٚ الٖاخليغ عٖٕ               ي  ث3ڣخافا ما ن٨ عليڢ منشٙڤ ٛڣ  ّٙ سالڀ  998تجڤيليغ  تام

ٙع فتِ ملڀ خا ٚڣ ٚ من ض ٙ ال٘ك ٙ لڤحٴ أنڢ ا يتږ مسڊ ملڀ قانڤني خا٥ بكل عقا ٥ بكل عقا

ٚف فيڢ )مكڤناتڢ، أصل  ٚيقغ التص ٚسږ يتضمن جميع الڤثائڄ امتعلقغ بڢ ڣالٖالغ علګ ط غيڇ م

، تنصيصاػ نقل املكيغبب(بفضا عن ٗلڊ فقٖ تبيڗ أڗ  ٚجعها، امڤقع، امساحغ، الحٖٕڣ املكيغ ڣم

ٙاتها امبنيغ لجي شأڗ البلٖيغ ا تمتلڊ ڣثائڄ ملكيغ   ب9عقا
                 

 استلزام اأماك البلدي-
ٜمغ اأسڤاځ البلٖيغ للفتڇع  ي خصڤ٥ ل ٙتفاٵ بقايا اإستخاصاػ  لګ  تتة2-3تة2لڤحٴ ا

ٜ مبلغ مالي  ٙ  أبٕ 354ناه ڣقٖ  بثتة2ٜمغ اأسڤاځ لسنغ بقايا اإستخاصاػ الخاصغ بلٕڣڗ اعتبا

ي ه٘ا  ٜميڗ  5تة2الخصڤ٥ أڗ البلٖيغ تڤلـ سنغ تبيڗ  لګ أحٖ امستل ٜمغ اأسڤاځ البلٖيغ  سنإ ل

ٚغږ من أنڢ لږ يتڤڋ  "ٚشاني" مبح ٜمغ ام علګ ال  4تة2سنٖع لڢ خاڋ سنغ خا٥ مبلغ مالي من الل

ٜم "مبح أبٕ ب 53,5ي حٖٕڣ  ٚغږ من تمكيڗ امسل ٜمغ سنغ ٚشانيڣعلګ ال ا أنڢ لږ يقږ  5تة2" من ل

ي حٖٕڣ ب   أبٕب  4تتخا٥ مبلغ مالي 
ٜمغ عقٖ اتضح أڗ كما  ٜم " مبٍ"  ثتة2اأسڤاځ لسنغ ل سنإه البلٖيغ للمستل ڣال٘ڬ تڤلـ 

لګ غايغ  10لږ تتږ امصإقغ ٚاف  نتيجغ اسنإه  8تة2ٕيسمبڇ  ةتعليڢ من قبل سلطغ اإش

ٚغږ من ٗلڊ ڣاصل  ٚ اإفتتاٍ ڣعلګ ال ٜم بمبلغ أقل من سع ٜم استغاڋ اأسڤاځ طيلغ للمستل امستل

اػ  مكن القباضغ اماليغ منتٕڣڗ أڗ ت ثتة2سنغ  ٚا ج ٜمغ  استكماڋ  تثقيل امبلغ الخا٥ بالل

اػ التتبع قصٖ استخا٥ بالتالي لږ تتمكن القباضغ اماليغ من ٕ ڣ أب ة22ڣال٘ڬ بلغ  ٚا ج اتخاٗ 

ٜمب  الٖيڤڗ امتخلٖع ب٘مغ امستل

ٚ أڗ          ٜم "مبحڣي٘ك أبٕ تږ تسجيلڢ  ة22أبٕ من جملغ  4,3تت" تڤلګ ٕفع مبلغ مالي بلغ مٖڬامسل

ٙه اميڈاڗ ٚ ٕيسمبڇ  من قبل القباضغ اماليغ خا لګ غايغ بٖايغ شه ٚم البلٖيغ من استغالڢ  مما ح

لګ حيڗ تسڤيغ ڣضعيغ العقٖ 8تة2 ي امبلغ  ف٬ ٕفع با       بٙڣ

لګ جانظ ٗلڊ،          ٜمغ تبيڗ أڗ  ڣ ٚڣ٭ الخاصغ باأسڤاځ امستل ٚاساػ الش ڣخافا مقتضياػ ك

ٚيغب ڣا تسمِ ه٘ه  ي امقابي٬ الشه ٜميڗ بتقٖيږ قڤائږ مفصلغ  البلٖيغ ا تقڤم بمطالبغ امستل

ٚڣ٭ب كما ا تمكن  ٚاساػ الش ٜميڗ بتطبيڄ امعاليږ امحٖٕع بك ٚاقبغ مٖڥ تقيٖ امستل الڤضعيغ بم

ي السنغ القإممن تقييږ امٖاخ ٙ افتتاحيغ   .غيل السنڤيغ لكل سڤځ ڣالت يمكن اعتمإها كأسعا
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                      
ي  8 ٙيغ  ڣڗ العقا ٚڬ الٖاخليغ ڣالتنميغ امحليغ ڣأماڅ الٖڣلغ ڣالش ي ٙ ٛڣ ٚا ه ال٘ڬ تّږ ضبطڢ بمقتض  ق ٚڬ  تحسظ اأنمٗڤ  بثةة2فيف

9
ٙيغ أڣ امهنيغ   ٙ جل محاتها ٗاػ الصبغغ الصناعيغ أڣ التجا ٚا  بعلګ غ

10
ٙئ  4ة5مكتڤب الڤايغ عٖٕ    اػ التبتيـ ثتة2جانفي  تتبتا ٚا ج  بمطالبا البلٖيغ بإعإع 
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قاب على النفقا   الجزء الثاني: ال

 التحاليل امتعلق بالنفقا-ت
نفقاػ التأجيڇ العمڤمي فيها ڣتمثل  ٕة53,ةت3ب558بتنفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ  ثتة2سنغ ي بلغـ 

 مجمڤٵ نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋب% من 82,59ڣڣسائل امصالح 

ٚع  ٕ 38ة,8ث2ب4ث4نفقاػ العنڤاڗ الثاني بلغـ  أما ٙاػ امباش ڣتتكڤڗ ه٘ه النفقاػ من ااستثما

% ڣتبڇٛ الجٖاڣڋ امڤاليغ النفقاػ امتعلقغ بالعنڤانيڗ اأڣڋ 2,39ثأڬ بنسبغ   ٕةت9,2ت3ب343بمبلغ 

ٚيانغ خاڋ سنغ  ٜع من قبل بلٖيغ ف  بثتة2ڣالثاني ڣامنج

  نفقات توزيع ال 
 بالدينار امبلغ البيا

  نفقا العنوا اأول 
ٚاػ  ةةة,ةةتبة5تب2 التقٖي
ٛاػ  ة53,ةت3ب558بت اإنجا

)%( ٛ  %2,48ث نسبغ اانجا

  نفقا العنوا الثاني
ٚاػ  4ةث,5تتبتثتب2 التقٖي
ٛاػ  38ة,8ث2ب4ث4 اإنجا

)%( ٛ  %9ث,ت2 نسبغ اانجا

 

 خاص الديون 
ة الفصـــل ـــا الفقــ ـــا النفقـــ ع بيـــ  (د)  اإعتمادا امو

اإعتمادا 
 )د( امدفوع

   داتسديد امتخلّ  ة8 تة2.2

    

ٚكغ التڤنسيغ متخلّ  ٖاػ تجاه الش
 ٛ ٚبا ڣ الغا  للكه

 

 ة ةةة,ةةةب3ت

    

ٚكغ الڤطنيغ متخلّ  ٖاػ تجاه الش
يع امياه   إستغاڋ ڣتٛڤ

 ةة995,9ب2ت ةةة,ةةةب3ت

    

 ٖاػ تجاه الٖيڤاڗ الڤطنمتخلّ 
 لاتصااػ 
 

 ة ةةة,ةةةب2

    

ٚكغ التڤنسيغ متخلّ  ٖاػ تجاه الش
عإع التأميڗ  للتأميڗ ڣ 

 ة ةةة,ةةةب3

  

سساػ عمڤميغ متخلّ  ٖاػ تجاه م
ٚڥ   أخ

 ت898,43ب5 ةةة,ةةةب2ت

  

 ةةة,ة3ثبت ةةة,ةةةبةت ٖاػ تجاه الخڤا٥متخلّ 

ة  جـملـــ      25.624,336 ةةة,ةةة.53 ة8الفق
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 استهاڅحسبما يبينڢ الجٖڣڋ ، كما أنڢ لڤحٴ عٖم   %48,35تسٖيٖ امتخلٖاػ لږ تتعٖڥ نسبغ -

ٚعيغب  ٚاػ الف عتمإاػ بالنسبغ لبع٬ الفق  أڬ 

مما من شأنڢ أڗ  ثتة2تږ خاصها علګ ميڈانيغ  4تة2ڣ  3تة2لڤحٴ ڣجٕڤ ٕيڤڗ تعٕڤ لسنڤاػ  -

ي مجاڋ  ٚ من ٗلڊ خا٥ احتڇاميمس من مصٖاقيغ البلٖيغ  ٜڣٕينب ي٘ك متخلٖاػ  تسٖيٖ ٕيڤڗ ام

ٚڥ  سساػ عمڤميغ أخ ٚ اأ  )تجاه م ٚف عٖٕ بم ٙئ  ت3الص  يتعلڄ بخا٥ فڤاتيڇ ، ثتة2ةتتةث2بتا

 ب  (ٕ ت8,83ث4ب4بقيمغ  4تة2ڣ 3تة2سنڤاػ ٙاجعغ ل

 نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ  -2

ٙ أٗڣڗ  ة9خافا مقتضياػ الفصل ڣ                    صٖا من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ تڤلـ البلٖيغ 

ٙئ  ٜڣٕ بعٖ تا ٚ من ٗلڊ طلظ التڈڣٕ ب ثتة2ٕيسمبڇ  5تت ٙئ  49عٖٕ ي٘ك ٚفڄ  ثتة2ة2تةت2بتا ام

ٚف عٖٕ  ٚ بالص ٙئ  43مع اأم ٙئ  ت5عٖٕ  ڣ طلظ التڈڣٕ عٖٕ ثتة2ة2تةت3بتا  ثتة2ة2تة29بتا

ٚف عٖٕ  ٚ بالص ٚفڄ مع اأم ٙئ  44ام  بثتة2ة2تةت3بتا

ٚ اماليغ عٖٕ ڣ     ي ٚع العامغ لٛڤ ٙئ  48نصـ ام٘ك ٚف النفقاػ  999تماڬ  ثتبتا ڣامتعلقغ بص

ٚف ڣ الٖفع العمڤميغ علګ أڗ ا تتجاٛڣ امٖ ٚ بالص ٙ اأم صٖا ا أڗ محاسظ  ةتع الفاصلغ بيڗ  أيام, 

ي بع٬ الحااػ  ٚا  ٚف عٖٕ البلٖيغ لږ يتقيٖ به٘ا اإج ٚ بالص ٚ من ٗلڊ خا٥ اأم تمـ  29ب ي٘ك

لګ القباضغ اماليغ ٙئ  حالتڢ من البلٖيغ  ٚاػ ) ثتة2ةتتةثتبتا ٙيڀ تنظيڀ امق امتعلڄ بمصا

ٙيغ  ٙئ ( ڣتږ اإٕا ٚف عٖٕ  ثتة2ة2تة5تخاصڢ بتا ٚ بالص لګ  ة3ڣ اأم حالتڢ من البلٖيغ  تمـ 

ٙئ  ٙئ  ثتة2ةتتة24القباضغ اماليغ بتا  بثتة2ة2تةث2)متخلٖاػ تجاه الخڤا٥ ( ڣتږ خاصڢ بتا

ٜڣٕين بمكتظ الضبط تتڤڋ لږ ڣ    ٕٙع عليها من قبل ام حين  ،البلٖيغ تسجيل كل الفڤاتيڇ الڤا

ي  التڈامبع٬ منها فقط ڣهڤ ما يحڤڋ ٕڣڗ التأكٖ من قامـ بتسجيل ال ه٘ه اأخيڇع بمبٖأ اأڣلڤيغ 

ٜڣٕين ڣ من  اآجاڋ القانڤنيغ لخاصهږ, فمثا لږ تضمن بمكتظ الضبط كل  احتڇامخا٥ ام

ٚبا ڣ الغاٛب بع٬اما كما تږ تسجيل  باستهاڅالفڤاتيڇ امتعلقغ   الفڤاتيڇ امتعلقغ بإستهاڅ الكه

ٜڣٕ علګ سبيل مبٖأ التأشيڇع امسبقغ حين تڤلـ البلٖيغ  احتڇامڤحٴ عٖم لڣ    ٙ أٗڣڗ ت صٖا

ٙئ  ٚ من ٗلڊ اإٗڗ بالتڈڣٕ عٖٕ التسڤيغ من خاڋ أسبقيغ تا ٙئ التأشيڇعب ي٘ك ع علګ تا  34الفاتٙڤ

ٙئ  ٙئ  ثتة2ةتتة2ةبتا ع بتا ٚفڄ مع الفاتٙڤ ٙئ  22ڣاإٗڗ بالتڈڣٕ عٖٕ  ثتة2ةةتة23ام بتا

ٙئ  ثتة2ةثةة24 ع بتا ٚفڄ مع الفاتٙڤ     ب ثتة2ةثةة9تام
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ٚ عٖٕ ڣ     ي  4ةة2لسنغ  4ت5خافا مقتضياػ اأم  ّٙ ال٘ڬ ين٨ّ علګ  4ةة2اٝٙ م 9ةام

سساػ العمڤميغ مطالبغ بٖفع النفقاػ امتعلقغ بفڤاتيڇ اما  أڗ الٖڣلغ ڣالجماعاػ العمڤميغ ڣام

 ٛ ي مٖع ا ڣااتصااػڣالغا ٙئ  45تتجاٛڣ  ڣالڤقٕڤ   ږل البلٖيغ أّڗ  تبيڗ بالفڤاتيڇ استاميڤما من تا

ٙيڀ استهاڅ  تتعلڄ فڤاتيڇ 3ي خصڤ٥ خا٥  تح٥ٚ ٚبابمصا ٙيڀ  الكه  ااتصااػڣبمصا

ع عٖٕ الشأڗ  ي مٖع التأخيڇ امسجلغ علګ احتڇام ه٘ا اأجل ڣبلغـ الهاتفيغ ٕػ 5تثثتت8فاتٙڤ  ٙڣ

ٙئ  علګ ع عٖٕ  ثتة2ةثةة9تمكتظ الضبط بتا ٕػ ت2ثث8ةت8ڣالفاتٙڤ مكتظ الضبط  علګ ٙڣ

ٙئ  ٚفقتيڗ  ثتة2ةةتةت2بتا ٚف عٖٕ لم ٙئ  45أمٚ بالص ع عٖٕ  ثتة2ة2تةت3بتا ڣالفاتٙڤ

ٙئ  تث9998ةةةةت ٕػ بتا  يڤماب ث28يڤما ڣ  ت2يڤما ڣ 9تتتباعا   ثتة2ة2ة2ٙڣ

ٚا الڤقٕڤ لڤسائل النقلتةةتةةتة22بخصڤ٥ نفقاػ الفصل )ڣ    ڣالت بلغـ خاڋ  ( ش

ٚف بقائماػ تفصيليغ لڤسائل  أبٕ ة89,58ما قيمتڢ  ثتة2سنغ  ٙفاځ ڣثائڄ الص " تبّيڗ عٖم 

ٕ بصفغ ٕقيقغ مڤضڤٵ استعماڋ ڣسيلغ النقل ڣصفغ  النقل ّٖ ڣلكمياػ الڤقٕڤ امستهلكغ ڣالت تح

سنإها علګ الڤجڢ  ي كمياػ الڤقٕڤ امقتناع ڣالتثبـ من  السائڄ مّما يعيڄ متابعغ كيفيغ التصٚف 

 الصحيِب

ٚف سنغ  ڤثائڄڣتبّيڗ أڗ بع٬ ال   ٚف الخاصغ بتص ٚ بالص ٚفقغ لأڣام تشڤبها بع٬  ثتة2ام

من  33اإخااػ تعّلقـ أساسا بغياب التنصيصاػ الڤجڤبّيغ امنصڤ٥ عليها بالفصل عٖٕ 

ي  5تة2لسنغ  ت3القانڤڗ عٖٕ   ّ ّٙ ٙ  5تة2سبتمبڇ  5تام ڣامتعّلڄ بإعإع تنظيږ امنافسغ ڣاأسعا

ٚقږ التسلسل 8تڣبالفصل عٖٕ  ٙ ال ٚا ع ڣأسما من مجّلغ اإٔا علګ القيمغ امضافغ علګ غ ي للفاتٙڤ

ٚف الجبائي ٚاف ڣعناڣينهږ ڣامع ٚيڀ امستفيٖ اأط ٙ اأمثلغ التاليغب أڣ بطاقغ تع ٚا ٙ ب علګ غ ٚا علګ غ

ٚف عٖٕ  ٚفقغ مع اأمٚ بالص ٙئ  2تالڤثائڄ ام ٚف عٖٕ  ثتة2ة8ةةتةبتا ٙئ  24ڣاأمٚ بالص بتا

 بثتة2ةةتةت2

خٚ   امحاسبغ العمڤميغ ا يتڤلګ القاب٬  من مجلغ 9ث2خافا أحكام الفصل  ،ڣعلګ صعيٖ 

 ثتة2-2015لږ تتڤڋ طيلغ الفتڇع البلٖيغ  أڗ كماغ البلٖڬ مسڊ حسابيغ خاصغ بمكاسظ البلٖي

ٕٚ سنڤڬ القيام  تهابحماي يضمنمما ا ممتلكاتها امنقڤلغ  بج  غ اممتلكاػ الت بحٛڤ

 نفقا العنوا الثاني -3

ٚ عٖٕ  تثالفصل خافا ما ن٨ عليڢ ڣ                ي  4تة2لسنغ  39ةتمن اأم  ّٙ  4تة2ماٝٙ  3تام

ي الضماڗ امالي النهائي خاڋ امنظږ للصفقاػ العمڤميغ  ٙئ  ة2من ڣجڤب تڤفيڇ شهإع  يڤما من تا

لڊ قصٖ ضماڗ حقڤځ البلٖيغ قبل انطاځ اأشغاڋ  ڤثيقغال هتقٖيږ ه٘ أڗتبيڗ  تبليغ الصفقغ ٗڣ
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ٚيانغامتعلق تتة2ةثعٖٕ  لصفقغلبالنسبغ شهٖ تأخيڇا  ٚحاب بف ٚڣٵ ته٘يظ حي ال ٛ مش بلغ  غ بإنجا

ٙئ ، يڤما 43 عام امقاڣڋ بإسنإ الصفقغ بتا ي حيڗ تڤلګ تقٖيږ الضماڗ  ثتة2 جڤاڗ 9تحين تږ 

ٙئ  للبلٖيغالنهائي   ب ثتة2أڣػ  ت2بتا

ٙيغ ببٖ  الصفقاػ بإسنإعام امقاڣليڗ طڤڋ امٖع الفاصلغ بيڗ  كما تبيڗ               ڣاأٗڣڗ اإٕا

تعبيٖ بامتعلقغ  3تة2ة3ةعٖٕ كٚ منها الصفقغ نجاٛ اأشغاڋ امتعلقغ ببع٬ الصفقاػب ي٘

ٚقاػ  ٚيانغ تتة2ةثةعٖٕ ڣالصفقغ الط ٚحاب بف ٚڣٵ ته٘يظ حي ال ٛ مش الت شهٖػ  امتعلقغ بإنجا

ٛ ه٘ه الصفقاػ ڣمٖٕ بلغـ تباعا ي بٖ انجا   يڤمابتتتيڤما ڣ 93 تأخيڇا 

ٚ عٖٕ  3ةتعٖٕ بالفصل لڤحٴ عٖم احتڇام امٖع امنصڤ٥ عليها ڣ               لسنغ  39ةتمن اأم

ي  4تة2  ّٙ عنٖ خا٥ اأقسا٭ امٖفڤعغ علګ الحساب لفائٖع أصحاب  4تة2ماٝٙ  3تام

ٚ من ٗلڊ خا٥ الحساب الڤقت عٖٕ الصفقاػ ٙئ  3ب ي٘ك ٕٙ علګ البلٖيغ بتا  ڣ تتة2ة8ةةتتالڤا

ٙئ  2الحساب الڤقت عٖٕ  بلغ تباعا  11( بتأخيڇ5تة2ة2)امتعلقاڗ بالصفقغ عٖٕ تتة2ة4ةة 24بتا

 يڤماب  ت4يڤما ڣ 44

الت تن٨ علګ أڗ يتږ ع٩ٚ الختږ النهائي  4تة2لسنغ  39ةتٚ عٖٕ مقتضياػ اأمڣخافا         

ي أجل أقصاه  ٚاقبغ الصفقاػ العمڤميغ  ٙئ القبڤڋ  ة9للصفقغ علګ لجنغ م يڤما ابتٖا من تا

ي ختږ النهائي للطلباػ مڤضڤٵ الصفقغ تږ الڤقڤف علګ  ٙصڀصفقغ تأخيڇ  ٚقاػ ڣمٖ اأ  تعبيٖ الط

ٙئ النهائي لأشغاڋ  ااستام، حين أنڢ تږ  تتة2لسنغ  لګ غايغ  ثتة2جڤيليغ  ت2الخاصغ بها بتا ڣ

ٚ نڤفمبڇ  ګ شه ع 8تة2مڤ  ب لږ يتږ ع٩ٚ ملڀ الختږ النهائي الخا٥ بها علګ اللجنغ ام٘كٙڤ
 

             

 

                                                           
11

ٚف الخاصيڗ بالحسابيڗ الڤقتييڗ تباعا     ٚين بالص ٙ اأم صٖا  ب8تة2ةثةة8تڣ تتة2ةتتة4تتږ 


