الغرفة الجهوية بجندوبة

التقرير النهائي المتعلق بالرق ابة المالية على بلدية جندوبة
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
ّ
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بلدية جندوبة

أحدثت بلدية جندوبة ،في ما يلي (البلدية) ،بمقتض ى األمر املؤرخ في  25سبتمبر  1887وتم توسيع حيدوا ا
بمقتضي ى األميير ييدا  298لسيينة  1969املييؤرخ فييي  14أوت .1969وتبلييم مسيياح ا حييوا ي 294,26كييم .2كمييا يبلييم ييدا
سييناا ا حييوا ي  74,421أليين مسييمة وحلييب حس ي بعاةييات ونارمل الةييؤو اتنلعيية حييو التنخييعم البلييد بتييار مييا
 .2016وبلغ ييت م ييوارا الألن ييوا خ
األو للبلدي يية ي س يينة  2017م ييا جملت ي  5.693.106 ,604اين ييار ف ييي ح ي بلغ ييت
ةفقييات الألنييوا األو  4.506.608,828اينييار .خأمييا مييوارا الألنييوا ال ييام قييد بلغييت  5.827.275,706اينييار مقاب ي
ةفقات قدر ا  1.956.371,153اينار.
وقد تولت اائرمل اتناسبات في ةطاق الص حعات خ
اتخولة لها بالقاةو دا  8لسنة  1968املؤرخ في 8
مارس  1968واملتأللق بتنخعمها وفي إطار اتفاقعة القرض املبرمة ب الدولة التومسعة والبنب الدو ي لإلمةاء
والتألم ر والتي ت دف إ ى تمو "برةامج التنمعة النضر ة والنوكمة اتنلعة" إةجان رقابة مالعة لى حسابات
خ
بلدية جندوبة بالنسبة إ ى سنة  2017قصد التحقق من إحنام إ داا النساب املا ي خ
املسجلة ب
وصنة البعاةات
خ
ومصداقعت ومن مدى قدرمل البلدية لى تألبئة املوارا املتاحة لها وشر خعة تأاية ةفقات ا وكذلب قصد متابألة
تنفعذ البلدية لتوصعات الدائرمل الوارامل في تقر ر ا املتأللق بالرقابة املالعة لى البلدية بألنوا سنة .2015
وتم تقديم النساب املا ي لسنة  2017والوثائق املد مة ل إ ى كتابة الغر ة الجهو ة لدائرمل اتناسبات
بجندوبة بتار  19جو لعة  2018أ قب  31جو لعة  2018و و التار األقص ى لتقديم النسابات إ ى الدائرمل
حس الفص  11من األمر دا  218لسنة  1971املؤرخ في  29ما  1971املتأللق بس ر اائرمل اتناسبات.
وتو رت بالنساب املا ي املذكور جمع شروط ال عئة املستوجبة واملتم لة في صنة تسمعة املركز
اتناسبي والرمز اإل م وسنة التصرف وتقديم وثعقة حساب أصلعة وتضمن تم وإمضاء اتناس وآمر
الصرف ووجوا تأش رمل الجهة املنلفة ب عئة النساب وتأش رمل سلطة اإلشراف و دم اةقطاع ترات تصرف
اتنا سب املتألاقب لى املركز اتناسبي و دم وجوا تةطعبات ومخرجات غ ر مصااق لي ا وتو ر جمع
الوثائق املؤ دمل للنساب ممضامل من طرف األ وا املؤ ل لذلب م وجوا التأش رات الضرور ة.
وقد شملت األ ما الرقابعة حص النساب املا ي املذكور ومستندات الصرف املوا ة لدى كتابة
الدائرمل ض ن استغ املألطعات الوارامل باالستبعا املوج للبلدية واأل ما الرقابعة املعداةعة املنجزمل لدى
خ
الخاص ب ا.
مصالح البلدية واملركز اتناسبي
خ
وأسييفرت متابأليية تنفعييذ البلدييية لتوصييعات الييدائرمل الييوارامل فييي تقر ر ييا املتأللييق بالرقابيية املالعيية لييى البلدييية
خ
بألنوا سنة  2015من الوقيوف ليى تجياون بألي اإل ي الت ليى غيرار إصيدار قيرار متألليق بضيبن الي من املرج يي
للمتر املرب املبني بالنسبة للألقارات املبنعة تطبعقا لألمر الننوم دا  397لسنة  2017الصياار بتيار  28ميارس
. 2017
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وباستثناء ما يتأللق ببقايا االستخ ص أ ضت األ ما الرقابعة إ ى دم وجوا إ الت جو ر ة في
خ
تمس بمصداقعة البعاةات املضمنة بالنساب
ملعات القب والصرف بألنوا السنة املالعة  2017من شأا ا أ
خ
خ
بلدية جندوبة
املا ي .كما خأا ا لصت إ ى الوقوف لى م حخات تأللقت بتألبئة املوارا وبتنفعذ النفقات .لما أ
والقاب تولعا الرا لى امل حخات خ
األو خلعة التي خ
تم توجي ها إلي ما في الغرض.
الجزء األول :الرقابة على املوارد
-1

تحليل املوارد

خ
سنة  2017ما جملت  5.693.106,604اينار وهي مون ة
األو للبلدية
بلغت موارا الألنوا
بحساب  2.953.680,151اينار بألنوا املدا ع الجبائعة اال تعااية و 2.739.426,453اينار بألنوا املدا ع
الجبائعة غ ر اال تعااية.
خ
خ
وبخصوص املدا ع الجبائعة اال تعااية هي تتأتى أساسا من املألالعم املوظفة لى الألقارات واألمةطة
ومن مألالعم إشغا امللب الألموم البلد واستلزام املرا ق الألمومعة ع ومن مدا ع املوجبات والر ص
اإلاار ة واملألالعم مقاب إسداء دمات وحلب لى التوا ي بنس في حدوا  %65,50و %18,27و .%17,23و برن
الجدو املوا ي:
حلب من
املبلغ بالدينار

أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية

خ
املألالعم املوظفة لى الألقارات واألمةطة

النسبة %

65,50 1 905 129,950

مدا ع إشغا امللب الألموم البلد واستلزام املرا ق الألمومعة ع

18,27 539 535,783

مدا ع املوجبات والر ص اإلاار ة ومألالعم مقاب إسداء دمات

17,23 509 014,418
2 953 680,151

املجم ـ ــوع

100,00

خ
وتم "املألالعم لى الألقارات واألمةطة" أ خم ناصر املدا ع الجبائعة اال تعااية في سنة  .2017وهي
خ
تتأتى أساسا من املأللوم لى الألقارات املبنعة بمبلم  320.306,019اينار واملأللوم لى األراض ي غ ر املبنعة بمبلم
 29.128,724اينار واملأللوم لى املؤسسات حات الصبغة الصنا عة أو التجار ة أو املهنعة و1.340.578,185
اينار بألنوا املألالعم املوظفة لى األمةطة أ ما يم تبا ا  16,81%و 1,53%و  % 70,37و برن الجدو املوا ي
تفصع حلب:
املبلغ بالدينار

أصناف املداخيل
املأللوم لى الألقارات املبنعة
املأللوم لى األراض ي غ ر املبنعة
املأللوم لى املؤسسات حات الصبغة الصنا عة أو التجار ة أو املهنعة
املبالم املتأتعة من صندوق التألاو ب الجما ات اتنلعة

320. 306,019

16,81

29. 128,727
1 .340. 578 ,185

1,53
70 ,37
9,81
9,81

21. 332,110

1,12

6.943,912

0,36

1.905.129,950

100,00

186. 841,000

املأللوم لى النز
مأللوم اإلجانمل املوظن لى مح ت بع املةروبات
املجم ـ ــوع
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النسبة %

وبلغييت املبييالم الواج ي استخ صييها بألنييوا املييدا ع الجبائعيية اال تعااييية فييي سيينة  2017إ ييى مييا قعمت ي
 5.399.982,861اينييار اسييتخلص م ييا  2.953.680,151اينييار ،و ييو مييا ألنييي تحقعييق مسييبة اسييتخ ص فييي حييدوا
 .% 54,70و برن الجدو املوا ي تفاصع مس استخ ص أصناف املدا ع الجبائعة اال تعااية:
أصناف املداخيل

املألالعم لى الألقارات واألمةطة
مدا ع إشغا امللب الألموم البلد واستلزام
املرا ق الألمومعة ع
مدا ع املوجبات والر ص اإلاار ة ومألالعم مقاب
إسداء دمات
املدا ع الجبائعة اال تعااية األ رى
املجموع

النسبة %
()1(/ )2

املبالغ الواجب
استخالصها
(بالدينار) ()1
3.441.869,550
1.449.098,893

املبالغ املستخلصة
(بالدينار)
()2
1.905.129,950
539.535,783

55,35
37,23

509.014,418

509.014,418

100

0
5.399.982,861

0
2.953.680,151

0
54,70

وتألتب يير مس ييبة اس ييتخ ص " م ييدا ع إش ييغا املل ييب الألم ييوم البل ييد واس ييتلزام املرا ييق الألمومع يية ع ي "
األام ييى بخص ييوص "امل ييدا ع الجبائع يية اال تعااي يية" حع ييت ل ييم ي ييتم اس ييتخ ص س ييوى  % 37,23م يين املب ييالم الواج ي
استخ صها سنة .2017
وبلغييت مسييبة اسييتخ ص املألييالعم لييى الألقييارات واألمةييطة  % 55,35ميين املبييالم الواج ي استخ صييها
سنة  . 2017و فص الجدو املوا ي مس استخ ص الفصو الراجألة بالنخر للصنن املذكور.
بيان املداخيل

املبالغ الواجب استخالصها
(بالدينار) ()1
1.631.611,581

املبالغ املستخلصة
(بالدينار) ()2
320.306,019

19,63

املأللوم لى األراض ي غ ر املبنعة

254.562,762

29.128,724

11,44

مألالعم أ رى

1.555.695,207

1.555.695,207

100

املعاليم على العقارات واألنشطة

3.441.869,550

1.905.129,950

55,35

املأللوم لى الألقارات املبنعة

النسبة )1(/)2( %

وليم تتألييد مسي اسييتخ ص "املأللييوم لييى الألقييارات املبنعية" و"املأللييوم لييى األراضي ي غ يير املبنعيية" لييى التييوا ي
سنة . 2017
 % 19,63و% 11,44
خ
و عمييا يتأللييق باملييدا ع غ يير الجبائعيية اال تعااييية قييد بلغييت فييي سيينة  2017مييا قعمتي 2.739.426,453
خ
اين ييار .وه ييي تت ييونع ب ي "م ييدا ع أم ي البلدي يية اال تعااي يية" الت ييي بلغ ييت  147.531,785اين ييار و"امل ييدا ع املالع يية
اال تعااي يية" الت ييي بلغ ييت  2.591.894,668اين ييار .وتت ييأتى امل ييدا ع املالع يية اال تعااي يية أساس ييا م يين املن يياب م يين امل ييا
املةتر للجما ات اتنلعة الذ كا في حدوا  1.985.296,000اينار .
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سنة  2017في
وتم ضبن املبالم الواج استخ صها بألنوا املدا ع غ ر الجبائعة اال تعااية
حدوا  3.197.268,804اينار استخلص م ا  2.739.426,453اينار و و ما ألني تحقعق مسبة استخ ص في
حدوا .% 85,68
وبليم مؤشير االسيتق امليا ي 1للبلديية  %36,58ي سينة  2017و يو او النيد األاميى ملؤشير االسييتق لعة
املالعة الذ تم ضبط من قب صندوق القروض ومسا دمل الجما ات اتنلعة في حدوا .% 70
كمييا بلييم مجمييوع ايييو البلدييية فييي مييوفى سيينة  2017مييا قييدر  114.781,782اينييار مقاب ي 5.693.106,604
اينييار مجمييوع مييوارا الألنييوا األو  ،و ييو مييا ألنييي تسييجع مسييبة تييداين مقبوليية فييي حييدوا  % 2,01مقاب ي 17,5

 %كمألي ييد مس ي ي تي ييداين كا ي يية البلي ييديات التومسي ييعة سي يينة  2016حس ي ي مؤش ي يرات ونارمل الةي ييؤو اتنلعي يية
والبيئيية .وتسييتأثر الييديو تجييا الوكاليية الوطنعيية للتصييرف فييي النفايييات بنسييبة  % 68,58ميين جمليية الييديو والبقعيية
ايو تجا مؤسسات مومعة و واص.
خ
واتخصصة للتنمعة وموارا االقتراض واملوارا املتأتعة من
وتةم موارا الألنوا ال ام املوارا الذاتعة
اال تمااات اتنالة وحلب لى التوا ي بنس  %93,97و %5,90و .%0,13و برن حلب من الجدو التا ي:
الجزء

خ
واتخصصة للتنمعة
املوارا الذاتعة
موارا االقتراض

املوارا املتأتعة من اال تمااات اتنالة
جملة موارد العنوان الثاني

املبلغ بالدينار

النسبة %

5. 475. 783 ,016

93 ,97

343. 779 ,567

5,90

7. 713 ,123

0,13

5.827.275,706

100,00

 -2الرقابة على تحصيل املوارد البلدية
بلغ ييت مس ييبة إةج ييان تق ييديرات م ييوارا البلدي يية ي ي س يينة 2017ح ييوا ي  % 99,88بخص ييوص الألن ييوا األو .
وبلغييت النسييبة املييذكورمل بالنسييبة للألنييوا ال ييام  .% 98,01و بييرن الجييدو املييوا ي تفصييع مس ي إةجييان تقييديرات
موارا البلدية:
التقديرات (بالدينار)

اإلنجازات (بالدينار)

نسبة اإلنجاز()%

البيان
مجموع موارد العنوان األول
خ
املألالعم املوظفة لى الألقارات
واألمةطة

5.700.000,000

5. 693.196,604

99,88

1.865.000,000

1.905.129,950

102,15

مدا ع إشغا امللب الألموم
البلد واستلزام املرا ق
الألمومعة ع

714.600,000

مدا ع املوجبات والر ص
اإلاار ة ومألالعم مقاب إسداء
دمات
مدا ع جبائع ا تعااية أ رى

539.535,783

75,50

564.400,000

509.014,418

90,19

600,000

0

0,00

 1املوارا الذاتعة  /موارا الألنوا األو = (موارا الألنوا األو – املناب من املا املةتر – منح ومسا مات الدولة في التسع ر)  /موارا الألنوا األو .
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البلدية

مدا ع أم
اال تعااية
املدا ع املالعة اال تعااية
مجموع موارد العنوان الثاني
خ
واتخصصة
املوارا الذاتعة
للتنمعة
موارا االقتراض
املوارا املتأتعة من اال تمااات
اتنالة

171.400,000

147.531,785

86,07

2.384.000,000

2.591.984,668

108,72

5.945.884,285

5.827.275,706

98,01

5.514.660,280

5.475.783,016

99,30

423.510,882

343.779,567

81,17

7.713,123

7.713,123

100,00

ولييوحأ تييأ ر فييي ت قع ي جييداو تحصييع املأللييوم لييى الألقييارات املبنعيية واملأللييوم لييى األراض ي ي غ يير املبنعيية
ييا ملقتض ييعات الفص ييل األو و 30م يين مجل يية الجباي يية اتنلع يية الل يذا خ
ةص ييا ل ييى ض ييرورمل اةج ييان ملع يية
وحل ييب
خ
الت قع بتار غرمل جاةف من ك خ سنة حعت لم يتم ت قع الجيداو امليذكورمل إال بتيأ ر فيي حيدوا  109يوميا .و بيرن
الجدو املوا ي:
حلب من
الجدول
جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية
جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غيراملبنية

تاريخ إعداد الجدول
من قبل البلدية
 18أ ر 2017
 18أ ر 2017

تاريخ اإلرسال
إلى أمانة املال
الجهوية
 20أ ر 2017
 20أ ر 2017

تاريخ تثقيل
جدول التحصيل
 20أ ر 2017
 20أ ر 2017

التأخيرمقارنة بأجل
 1جانفي 2017
بحساب اليوم
109
109

و لييم تتييو البلدييية إ ييى غاييية مييوفى  2017اةجييان الخييتم ال ييال لألملعييات اإلحصيياء وحلييب ييا ملقتضييعات
منةييور ون يير الةييؤو اتنلعيية ييدا  4املييؤرخ فييي  11عفيير  2016حييو ضييبن املتطلبييات الألاميية إلةجييان اإلحصيياء
الألام للألقارات املبنعة وغ ر املبنعة الخاضألة للمألالعم الراجألة للجما ات اتنلعة للفتيرمل  2016-2017اليذ ح خيدا
شهر أوت وسبتمبر  2016كأجي أقصي ى لخيتم ملعيات اإلحصاءومةير إ ةيات الخيتم بالرائيد الرسيلي للجمهور ية
التومسعة وبصنعفت يومعت لى األق  .وتجدر اإلشارمل إ يى أ ملعية ااراج ةتيائج اإلحصياء الألةير اةين اليذكر
خ
اتخصصيية للغييرض توقفيت منييذ عفير  2017بسييب حييدو طي نييي بجهييان امليونع املركييز للةييب ة
باملنخوميية
الخاصة بمنخومة التصرف في موارا امل زاةعة وإت ف قا دمل البعاةات .ولم تيتم ن البلديية إ يى حيدوا ا سيمبر 2017
تجاون ذا اإلشنا .
و قتض ي ضيما شيفا عة النسياب امليا ي إ يداا جيداو تحصيع ت معلعية بخصيوص الألقيارات غ ير املرسيمة
وإحال ا إ ى القاب حتى يتسنى ل إاراج املألالعم اتنصلة ين طر يق أحو وقتعية ضيمن امل زاةعية ي ةفيس سينة
استخ صييها ،غ يير أ خ البلدييية لييم تتييو ي سيينة  2017إ ييداا جييداو تحصييع ت معلعيية بخصييوص صييو تي خيم فييي
شييأا ا اقتطيياع أحو اسييتخ ص خ
وقتعيية بمبلييم قييدر بمبلييم  116.359,030اينييار .وةييتج يين حلييب إاراج املبلييم املييذكور
ارج امل زاةعة او تطبعق بم زاةعة ةفس السنة.
وفي ما يتأللق باستخ ص املألالعم املذكورمل قد خ
ةص الفص  28امسا من مجلة اتناسبة الألمومعة ليى
أ "يتو ى اتناس الألموم املنلن باالستخ ص حا تألهد بالدين تبلعيم إ ي م للميدين يتضيمن ا وتي لخي ص
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خ خ
جمليية املبييالم املطلوبيية" ،إال أة ي ل ييم يييتم تبلعييم ا مييات سييوى لنس ييبة  % 0.44ميين جمليية الفصييو امل قليية بج ييدو
تحصييع املأللييوم لييى األراضي ي غ يير املبنعيية والبالغيية  671صي ي سيينة  .2017كمييا لييم تتألي خيد اإل مييات التييي تييم
تبلعغه ييا ي ةف ييس الس يينة  %12,82م يين جمل يية الفص ييو امل قل يية بج ييدو تحص ييع املألل ييوم ل ييى الألق ييارات املبنع يية
والبالم دا  11228ص .
كما تب خ أ خ البلدية لم تتو إ داا جداو املراقبية بي النيد األاميى للمألليوم ليى املؤسسيات حات الصيبغة
الصيينا عة أو التجار يية أو املهنعيية واملبلييم املسييتخلص ب ييذا الألنييوا و ييو مييا لييم يم يين ميين تطبعييق مقتضييعات منةييور
ون ر الدا خلعة دا  19خ
واملؤرخ فيي  28ميارس  2002اليذ اسيتوج إجيراء مقارةية بي الن خيد األاميى املطليوب وقعمية
املألليوم ليى املؤسسييات املسيتخلص أللعيا ب ييدف تحدييد النياالت التييي تسيتوج اسيتخ ص مأللييوم إضيافي با تبييار
املأللوم األامى املطلوب.
ا ملقتضعات
ولوحأ دم حرص البلدية لى تحع مألعنات كراء اتن ت التجار ة سنو ا وحلب
ةص لى ضرو مل النرص لى خ
خ
التحع الدور لألقوا
منةور ون ر الدا لعة دا  6بتار  17عفر  1999الذ
ر
ال راء في حدوا مسبة ال تتجاون  % 10سنو ا بالنسبة للمح ت التجار ة والصنا عة .وفي ذا الصدا ،تب أ
الفترمل املمتدمل من سنة  1993إ ى سنة
البلدية لم تتو بخصوص  3قوا تسويم تن ت تجار ة مبرمة
 1999تحع الألقوا املذكورمل منذ تار إبرامها.
ا ملقتضعات الفص
كما لم تحرص البلدية لى تحع مألعنات كراء اتن ت الس نعة سنو ا وحلب
 17من القاةو دا  35لسنة  1976املؤرخ في  18عفر  1976املتأللق بضبن الأل قات ب املال وامل ترين
خ
ةص لى ضرورمل أ "يق التر ع في مقااير ال راء
تن ت مألدمل للس نى أو النر ة أو اإلاارمل الألمومعة الذ
تن ت الس نى بمأل أقص ى ال يتجاون  % 5لن ام" .من حلب لم تتو البلدية بخصوص  11قد تسويم
الفترمل  1994-1974تحع مألعنات ال راء منذ تار إبرامها.
مح ت س نعة مبرمة
الجزء الثاني :الرقابة على النفقات
 -1التحاليل املتعلقة بالنفقات
بلغت ةفقات الألنوا األو  4.506.608,828اينار سنة  .2017وحعت استأثرت ةفقات التأج ر بنسبة
 %50,81وةفقات وسائ املصالح بنسبة  % 38,96من جملة ةفقات الألنوا األو .
الفصل

النفقات املنجزة

البيان

املبلغ (الدينار)

النسبة()%

العنوان األول  :نفقات العنوان األول
الجزء األول  :نفقات التصرف
القسم األول  :التأجيرالعمومي
01.100

املنح اتخولة أل ضاء اتجلس البلد

1.166,667

0,03

01.101

تأج ر األ وا القار ن

1.898 060,986

42,12
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01.102

تأج ر األ وا غ ر القار ن
مجموع القسم األول

390.404,979

8,66

2.289.632,632

50,81

القسم الثاني :وسائل املصالح
02.201
02.202

تسع ر املصالح الألمومعة اتنلعة ةفقات
مصار ن استغ

وصعاةة التجه زات الألمومعة

مجموع القسم الثاني

1.344.828,040

29,84

410 944,697

9,12

1 755 772,737

38,96

القسم الثالث  :التدخل العمومي
03.202

تد ت في املعدا االجتماعي

79 152,271

1,76

03.303

تد ت في معدا التأللعم والتنو ن

11 055,000

0,25

03.304

املسا مة لفائدمل الواااية بألنوا تذاكر األك لأل وا

71 000,000

1,58

03.305

تد ت في معااين ال قا ة والةباب والطفولة

156 500,000

3,47

03.307

املسا مات في املنخمات الألاملعة

0

0,00

03.310

التألاو م الجما ات اتنلعة و عاك أ رى

5 700,000

0,13

323 407,271

7,18

4 368 812,640

96,94

مجموع القسم الثالث
جملة الجزء األول
الجزء الثاني  :فوائد الدين
القسم الخامس  :فوائد الدين

137 796,188

3,06

وائد الدين الدا لي

05.500
مجموع القسم الخامس

137 796,188

3,06

جملة الجزء الثاني

137 796,188

3,06

جملة نفقات العنوان األول

4 506 608,828

100,00

أما ةفقات الألنوا ال ام قد بلغت  1.956.371,153اينار وتتونع ذ النفقات ب االست مارات
املباشرمل وتسديد أص الدين في حدوا لى التوا ي  1.746.143,587اينار و 210.227,566اينار أ بنس في
حدوا لى التوا ي  % 89,25و  % 10,75من مجموع ةفقات الألنوا ال ام .
الفصل

النفقات املنجزة

البيان

املبلغ بالدينار

النسبة)(%

العنوان الثاني  :نفقات العنوان الثاني
الجزء الثالث  :نفقات التنمية
القسم السادس  :االستثمارات املباشرة
06.600

الدراسات

30 585,840

1,56

06.603

البنايات اإلاار ة :إحدا وتوسألة وت عئة

3 392,878

0,17

06.605

البرامج والتجه زات اإل معة

3 203,200

0,16

06.606

اقتناء مألدات وتجه زات

395 415,518

20,21

06.607

مصار ن اإلشهار واإل ةات

1 348,032

0,07

06.608

اقتناء وسائ النق

101 104,399

5,17

06.610

اإلةارمل

374 016,644

19,12
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06.612

التطه ر

2 020,000

0,10

06.613

الطرقات واملسالب
بناء وت عئة التجه زات الجما عة لل قا ة والةباب
والر اضة والطفولة
بناء وت عئة املنةآت حات الصبغة االقتصااية

236 356,190

12,08

118 689,457

6,07

480 011,429

24,54

مجموع القسم السادس

1 746 143,587

89,25

جملة الجزء الثالث

1 746 143,587

89,25

06.616
06.617

الجزء الرابع  :تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
210 227,566

10,75

تسديد أص الدين الدا لي

10.950
مجموع القسم العاشر

210 227,566

10,75

جملة الجزء الرابع

210 227,566

10,75

جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع

1 956 371,153

100,00

الجزء الخامس  :النفقات املسددة من االعتمادات املحالة
القسم الحادي عشر :النفقات املسددة من االعتمادات املحالة
مجموع القسم الحادي عشر

0

0

جملة الجزء الخامس

0

0

جملة نفقات العنوان الثاني

1 956 371,153

100

وتم النفقات املنجزمل بخصوص الألنواة األو وال ام
اال تمااات ال ائعة املرسمة بامل زاةعة كما و مب بالجدو املوا ي:
البيان

لى التوا ي  % 82,75و % 31,59من

املبلغ (بالدينار)
نفقات العنوان األول

اال تمااات ال ائعة

5.446.000,000

اإلةجانات

4.506.608,828
% 82,75

مسبة االةجان ()%
نفقات العنوان الثاني
اال تمااات ال ائعة

6.192.171,162

اإلةجانات

1.956.371,153
% 31,59

مسبة االةجان ()%
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 -2املالحظات املتعلقة بالنفقات
خ
خ
البلدية تنقعح امل زاةعة بالز اامل في اال تمااات
لوحأ سوء تقدير البلدية لناجعات ا .وفي ذا الصدا تولت
املرسمة لبأل البنوا او الناجة الفأللعة لها حعت لم يتم صرف مبلم الز اامل املذكورمل .و برن الجدو املوا ي
بأل األم لة في حلب:
بيان النفقة
الدراسات
اقتناء اراض ي
البرامج و التجهيزات
اإلعالمية
املساحات الخضراء
و مداخل املدن
بناء و تهيئة
التجهيزات الجماعية

االعتمادات املرسمة
بامليزانية (الدينار)
186.240,768
28.607,837
34.850,000

التنقيحات بالزيادة
(الدينار)
45 000,000
5 000,000
35 758,839

االعتمادات النهائية
(الدينار)
231.240,768
33.607,837
75.312,039

النفقات املنجزة
(الدينار)
30.585,840
0
3.203,200

اعتمادات غير
مستعملة (الدينار)
200 654,928
33 607,837
72 108,839

125.762,160

10 000,000

132.357,760

0

132 357,760

136.790,843

46 000,000

182.790,843

118.689,457

64 101,386

كمييا تولييت البلدييية تخصييعص ا تمييااات قييدر ا  173.286,837اينييار بييبأل
تنجز في شأا ا أ ةفقة .و برن الجدو املوا ي حلب :

خ
بنييوا م زاةعيية الألنييوا األو إال أا ييا لييم

الفصل

البيان

االعتمادات النهائية (الدينار)

النفقات املنجزة (الدينار)

03.307

املسا مات في املنخمات الألاملعة

570,000

0

06.601

اقتناء أراض ي

33.607,837

0

5.000,000

0

132.357,000

0

1.752,000

0

173.286,837

0

06.614
06.615
08.901

أشغا ال عئة وال ذي
املساحات الخضراء ومدا

املد

ةفقات التنمعة غ ر املز ة
املجموع

و ييا ملقتضييعات الفصي  90ميين مجليية اتناسييبة الألمومعيية الييذ يي خ
ينص لييى أةي "ال يجييون قييد مصييار ن
خ
ااييية لسيينة مالعيية مييا بألييد  15ا سييمبر ميين ةفييس السيينة إال نييد الضييرورمل الواج ي إثبات ييا" وللفص ي  15ميين األميير
ييدا  2878لس يينة  2012آة يين ال ييذكر ال ييذ ة ييص ل ييى أ "ينته ييي أج ي التأش ي ر ل ييى التأله ييدات باملص ييار ن ف ييي 15
ا سمبر بالنسبة للمصار ن الألااية إال ند الضرورمل الواج إثبات ا" ،تولت البلديية التألهيد بيبأل النفقيات بأليد
التار املذكور.
وتقتض ي قوا د حسن التصرف ضرورمل التنصعص لى البعاةات املتأللقة بالسعارات واملألدات التي يتم
خ
إص حها بأحو التزوا والفوات ر الخاصة ب ا ،إال أ خ البلدية لم تحرص أحعاةا لى إاراج األرقام اإلاار ة لوسائ
خ
املذكور
البلدية خأا ا سوف تألم لى ت في اإل
النق املألنعة بالفوات ر ند إص حها أو صعاة ا .وجاء في خرا
مستقب .
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