الرقابة املالية على ّ
ثقرير حول ّ
بلدية دڨاش
في إطار برهامج الحىمية الحضرية والحوكمة املحلية
( ّ
ثصرف سىة )2018
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ّ
بلدية "دڨاش"
ّ
ُؤخضزذ ّ
البلضًت) بملخض ى ألامغ ٖضص  107لؿىت  1957اإلااعر في  20هىفمبر
بلضًت "صڨاف" (في ما ًلي
 1957اإلاخٗلم بةخضار ّ
بلضًت بصڨاف وجبلغ مؿاختها خىالي  850هم  2وٍبلغ ٖضص ؾيانها  14332وؿمت خؿب
ّ
والؿىنى لؿىت  .2014وكض جم بًضإ خؿابها اإلاالي والىزائم اإلاضٖمت له لضي ّ
للؿيان ّ
الضائغة في
الخٗضاص الٗام
ّ
ّ
الٗمىمُتبخاعٍش 23حىٍلُت .2019
اآججاٌ اللاهىهُت َبم الفهل 192مً مجلت اإلاداؾبت
وبملخض ى ؤلاطن بمهمت ٖضص /2019/01/545م ّ
ماعر في  28هىفمبر  2019وفي هُاق ّ
الهالخُاث
ًسىلها اللاهىن ٖضص  8لؿىت ّ 1968
التي ّ
اإلااعر في  8ماعؽ  1968اإلاخٗلم بدىُٓم صائغة اإلاداؾباث وهظلً في
بَاع جىفُظ الاجفاكُت اإلابرمت بين ّ
بغهامج الخىمُت
الضولت الخىوؿُت والبىً الضولي لإلوكاء والخٗمير لخمىٍل
ّ
ّ
جىلذ صائغة اإلاداؾباث ّ
ّ
الىٓغ في الىيُٗت ّ
ّ
اإلاالُت للبلضًت لؿىت  2018كهض الخإهض
اإلادلُت،
الخًغٍت والخىهمت
ّ
ّ
من مكغوُٖت هفلاتها ومُابلتها لللىاهين والتراجِب طاث ّ
البلضًت ٖلى حٗبئت
الخثبذ مً مضي كضعة
الهلت و
ً
ّ
اإلاؿدىضًت قملذ ّ
الغكابت ػٍاعاث مُضاهُت كام بها الفغٍم الغكابي رالٌ قهغ صٌؿمبر
مىاعصَا .وبيافت بلى ألاٖماٌ
ّ
ّ
البلضًت
 .2019وؤ ؾفغث ؤٖماٌ الغكابت اإلاىجؼة ًٖ مٗاًىت حملت مً الىلائو حٗللذ بجىُْف ا لمٖالُم
ّ
واؾخش النها واؾتهالن الاٖخماصاث والخهغف فياإلالً البلضي واللؼماث وبهجاػ اٌنفلاث.
وبلغذ حملت المواعص البلضًت اإلاثللت بٗىىان جهغف ؾىت

 2018خىالي  2,240م.ص في خين بلغذ

اإلالابٌُ اإلادللت  1,332م.ص منها  0,874م.ص ملابٌُ الٗىىان ألاوٌ وخىالي  0,458م.ص ملابٌُ الٗىىان
الثاوي .وٍبرػ الجضوٌ اإلاىالي الىيُٗت اإلاالُت للبلضًت في مىفى ؾىت.2018

البيان

الفواضل

الحقديرات()1

الحىقيحات ()2

597.703,082

1.484.000,000

227.577,310

الحقديرات النهائية

املىجس()4

()2(-/+)1( = )3
1.711.577,310

الفارر
()3(-)4(=)5

1.332.898,231

378.679,079

 القدرات ّاملالية
ّ
بلغ ماقغ الاؾخلالٌ اإلاالي للبلضًت ( (مىاعص الٗىىان ألاوٌ – اإلاىاب مً اإلااٌ اإلاكترن ) /مىاعص الٗىىان
ألاوٌ)) خىالي  % 70,95زالٌ ؾىت  2018ملابل مُٗاع مغحعي ّ
مدضص بـ  % 70مً كبل نىضوق اللغوى
ومؿاٖضة الجماٖاث اإلادلُت.
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ّ
للبلضًت ( % 60,84هفلاث الخإحير /هفلاث الٗىىان ّ
ّ
ألاوٌ) في ؾىت
وبلغ ماقغ َامل الخهغف باليؿبت
 2018في خين ّؤن اليؿبت اللهىي لهامل الخهغف ؤلاصاعي ّ
 % 55مً كبل نىضوق اللغوى
مدضصة بـ

ّ
للبلضًت الخغم ٖلى ّ
ّ
ّ
الخسفٌُ في َظٍ
اإلادلُت .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه مً ألاحضي باليؿبت
ومؿاٖضة الجماٖاث
ّ
ّ
الخهغف لضيها.
اليؿبت لخدؿين َامل

اللسز ول :الرقابة على املوارد
 .Iهيكلة املوارد
 موارد العىوان ولبلغذ مىاعص الٗىىان ألاوٌ للبلضًت زالٌ ؾىت  2018ما حملخه  874.241,819ص ًىاع وهي ّ
جخيىن مً
اإلاضازُل الجبائُت الاٖخُاصًت ومً اإلاضازُل غير الجبائُت الاٖخُاصًت.
ّ
ّ
وبسهىم اإلاضازُل الجبائُت الاٖخُاصًت فهي جخإحى مً اإلاٗالُم اإلاىْفت ٖلى الٗلاعاث و ألاوكُت ومً
مضازُل بقغاٌ اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الٗمىمُت فُه ومً مٗالُم اإلاىحباث والغزو ؤلاصاعٍت
ومً اإلاٗالُم ملابل بؾضاء زضماث  .وبلغذ َظٍ اإلاضازُل في ؾىت  2018ما حملخه  433.981,458صًىاع وٍبرػ
الجضوٌ اإلاىالي جىػَ٘ َظٍ اإلاضازُل:
املبلغ (د)

أصىاف املداخيل اللبائية الاعحيادية

اليسبة %

اإلاٗالُم ٖلى الٗلاعاث وألاوكُت

202.046,958

46,56

مضازُل بقغاٌ اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الٗمىمُت فُه

46.844,000

10,79

مٗالُم اإلاىحباث والغزو ؤلاصاعٍت ومٗالُم ملابل بؾضاء زضماث

185.090,500

42,65

اإلاضازُل الجبائُت الاٖخُاصًت ألازغي
املجم ـ ــوع

433.981,458

100

ّ
وجمثل "اإلاٗالُم ٖلى الٗلاعاث وألاوكُت" و"مٗالُم اإلاىحباث والغزو ؤلاصاعٍت ومٗالُم ملابل بؾضاء
ّ
ّ
زضماث" ؤ ّ
الاٖخُاصًت في ؾىت  ،2018فلض بلغذ كُمتها ٖلى الخىالي خىالي
الجبائُت
َم ٖىانغ اإلاضازُل
 202,047ؤ.ص و 185,090ؤ.ص ؤي ما ًمثل جباٖا وؿبت  % 23,11و % 21,17مً اللُمت الجملُت إلاىاعص الٗىىان
ألاوٌ .وٍبرػ الجضوٌ اإلاىالي مسخلف ّ
ميىهاث َظٍ اإلاٗالُم ووؿبها.
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املعاليم على العقارات و وشطة

املبلغ (د)

اإلاٗلىم ٖلى الٗلاعاث اإلابيُت
اإلاٗلىم ٖلى ألاعاض ي غير اإلابيُت
اإلاٗلىم ٖلى اإلااؾؿاث طاث الهبغت
الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت ؤو اإلاهىُت
اإلابالغ اإلاخإجُت مً نىضوق الخ٘ اون بين
ّ
اإلادلُت
الجماٖاث
اإلاٗلىم ٖلى النزٌ
مٗلىم ؤلاحاػة اإلاىْف ٖلى مدالث بُ٘
اإلاكغوباث
املجم ـ ــوع
معاليم املوجبات والرخص إلادارية
ومعاليم مقابل إسداز خدمات

5.161,171
2.072,832
108.139,592

اليسبة مً املداخيل على
العقارات و وشطة %
2,55
1,03
53,52

اليسبة مً املداخيل
اللبائية الاعحيادية %
1,19
0,47
24,93

86.112,000

42,62

19,84

145,000
416,363

0.08
0.2

0,03
0,1

202.046,958
املبلغ (د)

100
اليسبة مً مداخيل
املوجبات والرخص
إلادارية ومعاليم مقابل
إسداز خدمات %
19,6
9,55
70,85
100

46,56
اليسبة مً املداخيل
اللبائية الاعحيادية %

مٗالُم اإلاىحباث ؤلاصاعٍت
مٗالُم الغزو ؤلاصاعٍت
مٗالُم ملابل بؾضاء زضماث
املجم ـ ــوع

36.275,25
17.682,25
131.133,000
185.090,500

ّ
وٍخضح مً زالٌ الجضوٌ ؤٖالٍّ ،ؤن اإلابالغ اإلادللت مً اإلاٗلىم

8,35
4,08
30,22
42,65

ٖلى اإلااؾؿاث طاث الهبغت

الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت ؤو اإلاهىُت جمثل ؤَم مىعص باليؿبت للبلضًت في ؾىت  2018خُث جم جدهُل 108.139,592
صًىاع ؤي ما ًىاَؼ  % 25مً حملت اإلاضازُل الجبائُت الاٖخُاصًت للبلضًتّ .ؤما اإلاضازُل اإلاخإجُت مً اإلاٗلىم ٖلى
 5.161,171صًىاع
الٗلاعاث اإلابيُت ومً اإلاٗلىم ٖلى ألاعاض ي غير اإلابيُت ،فلض واهذ ٖلى الخىالي في خضوص
و 2.072,832صًىاع ؤي ما ًمثل جباٖا وؿبت  % 1,19و  % 0,47مً َظٍ اإلاضازُل .في خين لم ّ
جخٗض ّ
خهت
ّ
اإلاضازُل اإلادللت بٗىىان اإلاٗلىم ٖلى النزٌ ومٗلىم ؤلاحاػة اإلاىْف ٖلى مدالث بُ٘ اإلاكغوباث ٖلى الخىالي
وؿبت  % 0,03و % 0,1مً مجمىٕ اإلاضازُل الجبائُت الاٖخُاصًت.
وبلغذ اللُمت الجملُت لخثلُالث ؾىت  2018بٗىىان اإلاٗالُم اإلاىْفت ٖلى الٗلاعاث ما كضعٍ خىالي
 70,483ؤ.ص جخىػٕ بين اإلاٗلىم ٖلى الٗلاعاث اإلابيُت في خضوص  57,287ؤ.ص واإلاٗلىم ٖلى ألاعاض ي غير اإلابيُت بمبلغ
 13,195ؤ.ص.
ّ
ّؤما البلاًا لالؾخسالم بٗىىان الٗلاعاث فلض بلغذ كُمتها في مىفى ؾىت  2017خىالي  541,007ؤ.ص
ّ
وَى ما ٌـاوي  % 61,9مً حملت مىاعص الٗىىان ألاوٌ
للبلضًت زالٌ ؾىت.2018
4

ّ
ّ
وباٖخباع البلاًا لالؾخسالم آهفت الظهغ ،اعجفٗذ اإلابالغ الىاحب اؾخسالنها بٗىىان اإلاٗالُم اإلاىْفت
ٖلى الٗلا اث بلى ما كضعٍ  611.490,654صًىاع في ؾىت  .2018و ّ
ّ
البلضًت اؾخسالناث بلُمت 7.234,003
خللذ
ع
صًىاع زالٌ ؾىت  2018بٗىىان الفهىٌ ّ
اإلاثللت مً الٗلا اث ؤي بيؿبت اؾخسالم لم ّ
جخٗض  . % 1,19خُث لم
ع
اإلابيُت ٖلى ّ
ّ
اإلابيُت واإلاٗلىم ٖلى ألاعاض ي غير ّ
ول مً اإلاٗلىم ٖلى الٗلاعاث ّ
جخٗض وؿبت اؾخسالم ّ
الخىالي 1,16
 %و.% 1,27
ّ
ّ
اإلادللت بٗىىان مٗالُم اإلاىحباث ّ
ؤلاصاعٍت ومٗالُم ملابل بؾضاء
والغزو
وبلغذ كُمت المصازُل
ّ
ّ
الاٖخُاصًت فُما ّ
جم جدلُم
الجبائُت
زضماث ما كضعٍ  185.090,500ص ًىاع ؤي ما ٌٗاصٌ  % 42,65مً اإلاضازُل
ّ
الٗمىمُت فُه بما كـضعٍ 46.844,000صًىاع وَى
مضازُل بٗىىان بقغاٌ اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم
ّ
الجبائُت الاٖخُاصًت.
ما ٌؿاوي  % 10,79مً اإلاضازُل
الجبائُت الاٖخُاصًت فلض ّ
ّ
ّ
البلضًت زالٌ ؾىت  2018مىاعص هاَؼث كُمتها
خللذ
وبسهىم اإلاضازُل غير
ّ
 440,260ؤ.ص .و ّ
جخيىن َظٍ اإلاىاعص مً "مضازُل اإلالً البلضي" و"اإلاضازُل اإلاالُت الاٖخُاصًت" اإلاخإجُت ؤؾاؾا مً
اإلاىاب مً اإلااٌ اإلاكترن للجماٖاث اإلادلُت بلُمت  253,894ؤ.ص ومً المهذ والمؾاَماث الم ّ
زههت للدؿُير بما
كضعٍ  88ؤ.ص.
ّ
وبلغذ مضازُل اإلالً البلضي في ؾىت  2018ما كُمخه  75.598,224صًىاع وهي جخإحى ؤؾاؾا مً مضازُل
البلضًت  .ومضازُل هغاء ٖلا اث ّ
اإلاىابذ بلُمت  34,300ؤ.ص بٗىىان بُ٘ نابت ّ
ّ
مٗضة
الخمىع بًُٗت ٖلى ملً
ع
ليكاٍ ججاعي بلُمت  18,637ؤ.ص.
ّ
واعجفٗذ اإلابالغ الىاحب اؾخسالنها بٗىىان مضازُل ألامالن باٖخباع البلاًا لالؾخسالم في مىفى ؾىت
ّ
وجمثل وؿبت الاؾخسالم ّ
 2017بلى ما حملخه  274.552,586صًىاع ّ
اإلادللت
جم اؾخسالم وؿبت  % 27,53منها.

زالٌ ؾىت  2018بٗىىان مضازُل هغاء ٖلا اث ّ
ّ
البلضًت
مٗضة ليكاٍ ججاعي ألايٗف مً بين مضازُل ألامالن
ع
خُث لم ّ
جخٗض . % 11,04
 موارد العىوان الثاوي:ّ
ّ
ّ
لبلضًت "صڨاف" ما كُمخه  458.656,412صًىاع ثوػٖذ بين
الجملُت إلاىاعص الٗىىان الثاوي
بلغذ اللُمت
ّ
واإلاسههت للخىمُت واإلاىاعص اإلاخإجُت مً الاٖخماصاث اإلادالتّ .
ّ
الظ ّ
وٍبين الجضوٌ الخالي جىػَ٘ مىاعص
اجُت
اإلاىاعص
ّ
الٗىىان الثاوي:
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اللسز

املبلغ (د)

ّ
واإلاسههت ّ
ّ
الظ ّ
للخىمُت
اجُت
اإلاىاعص

مىاعص الاكتراى
ّ
اإلاىاعص اإلاخإجُت مً الاٖخماصاث اإلادالت
جملة موارد العىوان الثاوي

اليسبة ( )%

458.608,650

99,9

-

-

47,762

0,01

458.656,412

100

واؾخإزغث اإلاىاعص اٌ ّ
زانت لبلضًت "صڨاف" بما يهاَؼ  % 99,9مً مجمىٕ مىاعصَا بالٗىىان الثاوي وهي
ّ
جخإحى ؤؾاؾا مً مىذ الخجهيزاإلاؿىضة بلى البلضًت بيؿبت ( % 98,15ما كضعٍ  450,166ؤ.ص) في خين لم ّ
جخٗض كُمت

اإلاضزغاث واإلاىاعص اإلاسخلفت  8,442ؤ.ص ؤي بيؿبت  % 1,85مً مجمىٕ اإلاىاعص ّ
ّ
اإلادللت بالٗىىان الثاوي.

 .Iجعبئة املوارد البلدية
 ثقدير املواردّ
لىخٔ بهفت ّ
اإلاالُت باؾخثىاء الخلضًغاث بٗىىان مضازُل بقغاٌ
ٖامت بخيام البلضًت جلضًغ مىاعصَا
ًخم بهجاػ ؾىي  % 86,74منها و ّ
اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الٗمىمُت فُه خُث لم ّ
الخلضًغاث
ّ
اإلاخٗللت باإلاضازُل اإلاالُت الاٖخُاصًت التي ؤهجؼث في خضوص  % 46,66منهاّ .
ًبين الجضوٌ اإلاىالي وؿبت بهجاػ
جلضًغاث مىاعص الٗىىاهين ألاوٌ والثاوي مً كبل البلضًت زالٌ ؾىت:2018
البيان

الحقديرات (د)

إلاهجازات (د)

وسبة إلاهجاز ( )%

مجموع موارد العىوان ول (د)
ّ
اإلاٗالُم اإلاىْفت ٖلى الٗلاعاث وألاوكُت

1.242.484,330

874.241,819

70,36

221.000,000

202.046,958

91,42

مضازُل بقغاٌ اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام

54.000,000

46.844,000

86,74

اإلاغافم الٗمىمُت فُه
مضازُل اإلاىحباث والغزو ؤلاصاعٍت ومٗالُم ملابل

118.000,000

185.090,500

156,85

بؾضاء زضماث
مضازُل حبائُت اٖخُاصًت ؤزغي
مضازُل اإلالً البلضي

68.000,000
781.484,330

75.598,224
364.662,137

111,17
46,66

469.092,980

458.656,412

97,77

469.092,980

458.608,650

97,76

مىاعص الاكتراى

-

-

-

اإلاىاعص اإلاخإجُت مً الاٖخماصاث اإلادالت

-

47,762

-

اإلاضازُل اإلاالُت الاٖخُاصًت
مجموع موارد العىوان الثاوي (د)
ّ
ّ
للبلضًت
الخانت
اإلاىاعص
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 إعداد جداول الححصيل واملحابعة وثثقيل املواردزالفا إلالخًُاث الفهل ألاوٌ مً مجلت الجباًت اإلادلُت الظي ّ
ًىو ٖلى يغوعة جثلُل
ّ
الخدهُل بخاعٍش غغة حاهفي مً ّ
ول ؾىت لىخٔ جإزير في جثلُل حضاوٌ جدهُل اإلاٗالُم ٖلى الٗلاعاث بلغ 57
ّ
ًىما وَٗىص طلً ّ
البلضًت في بٖضاص َظٍ الجضاوٌ خُث لم ّ
ًخم بهجاػ طلً بال بخاعٍش  24حاهفي
زانت بلى جإزغ
حضاوٌ

.2018
ّ
ّ
ّ
اإلادلُت فُما
البلضًت لم حٗمل ٖلى جُبُم ملخًُاث الفهلين  14و 15مً مجلت الجباًت
ولىخٔ ّؤن
ّ
ّ
اإلاسخهت .هما ّ
جم الىكىف ٖلى
ًخٗلم بىحىب بًضإ اإلاُالبين باإلاٗالُم ٖلى الٗلاعاث لخهاعٍذ لضي مهالخها
سجل ّ
ّ
ّ
ًخم مؿىه
اإلاهغح بها مً كبل اإلاىاَىين زالٌ ؾىت  2018في
ٖضم اٖخماص بحغاءاث جغؾُم الٗلاعاث
ّ
ّ
وبصعاج الفهىٌ
البلضًت لم جدغم ٖلى جفُٗل بحغاءاث
اإلاسجلت به يمً حضاوٌ جدهُل ؾىت  .2019هما ّؤن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صكت البُاهاث التي ّ
ًخم جغؾُمها باإلالف ؾالف الظهغ وطلً مً
اإلاُضاهُت كهض الخإهض مً مضي
اإلاخابٗت واإلاغاكبت
ّ
زالٌ جُبُم ما حاء بالفهل  21مً هفـ اإلاجلت.
ّ
الخهغف ٖلى َظا ّ
ّ
الخثبذ مً ّ
اإلاخٗللت ّ
ّ
ّ
ّ
زانت
اإلاهغح بها و
صخت البُاهاث
بمياهُت
الىدى
وال يجُذ
باإلاؿاخت والخضماث اإلاىخف٘ بها والتي ّ
ًخم ٖلى ؤؾاؾها جدضًض اإلاٗالُم اإلاؿخىحبت.
ُ
ّ
وباإليافت بلى طلً ،لم ّ
مُضاهُت للٗلاعاث التي ؤنضعث
ًخم الىكىف ٖلى ما ًفُض بهجاػالبلضًت إلاٗاًىاث
ّ
اإلاًمىت
في قإنها عزو بىاء زالٌ الفترة  2018-2016وَى ما ال ٌؿاٖض ٖلى خؿً مخابٗت اخترام البُاهاث
ّ
ّ
ّ
بهظٍ ّ
البلضًت بالضكت الالػمت.
الغزو وٖلى يمان جثلُل اإلاٗالُم اإلاؿخىحبت لفائضة
ّ
وزالفا إلايكىع وػٍغ ّ
ازلُت ٖضص  16لؿىت ّ 2013
الض ّ
اإلااعر في  2ؤهخىبغ  2013اإلاخٗلم بخضُٖم كضعاث
ّ
البلضًت يبِ كائمت في ّ
ّ
ّ
اإلاخسلضة ّ
ّ
ّ
الضًىن
اإلادلُت لم جخى ٌّ
وزانت اإلاٗلىم
بظمت اإلاىاَىين
الخهغف للجماٖاث
ّ
البلضًت كهض جغقُض بحغاءاث الاؾخسالم وجىحيهها
ٖلى الٗلاعاث اإلابيُت والخيؿُم م٘ اللابٌ مددؿب
ؤَمُت ّ
إلاخابٗت ّ
اإلاخلضصًً خؿب ّ
الضًىن بٗض جهيُفها.
اإلابيُت ،فلض بلغذ الفهىٌ ّ
وفي زهىم اإلاٗلىم ٖلى ألاعاض ي غير ّ
اإلاثللت بهظا الٗىىان  411فهال ؾىت
 .2018ولىخٔ ّؤن البلضًت ال حٗخمض ٖلى اللُمت الخجاعٍت الخلُلُت لألعاض ي مثلما ًلخًُه الفهل  33مً
ّ
ّ
ًخم الاٖخماص في
مجلت الجباًت اإلادلُت ٖىض جىُْف َظا اإلاٗلىم وحٗخمض ٖلى الثمً اإلاغحعي للمتر اإلاغب٘ .خُث
اإلاًمىت بجضوٌ ّ
الخدهُل ٖلى زمً مغحعي للمتر ّ
اإلاغب٘ خؿب هثافت ٖمغ ّ
ّ
اهُت يُٗفت صون ؾىاٍ
حمُ٘ اإلاىاَم
مخىؾُت ؤو مغجفٗت خؿب مثاٌ ّ
ّ
الغغم مً ّؤن بٌٗ اإلاىاَم حٗخبر طاث هثافت ٖمغ ّ
وطلً ٖلى ّ
التهُئت
اهُت
اهُت ّ
الٗمغ ّ
لبلضًت صڨاف.
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فُما ًخٗلم باإلاٗلىم ٖلى اإلااؾؿاث طاث الهبغت الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت ؤو اإلاهىُت لم جخى ٌّ البلضًت
و
بٖضاص حضوٌ مخابٗت في الغغى زالٌ ؾىت ّ .2018
وجبين في َظا ّ
ّ
سجل اإلاُالبين باألصاء بالمهٓىمت
الهضص ّؤن
اإلااؾؿاث احٗين ّ
مٗىىٍت وشخها َبُُٗا زايٗين للمٗلىم ٖلى ّ
ّ
ّ
ّ
بالىٓغ
جًمً  537طاجا
الجبائُت "عفُم"
ع
لبلضًت "صڨاف" وان ٖليها بٖضاص حضوٌ مخابٗت في قإنهم والخيؿُم م٘ اللبايت ّ
اإلاالُت الؾخسالم اإلاٗلىم ألاصوى
ّ
ّ
اإلادلُت.
اإلاؿخىحب َبم ملخًُاث مجلت الجباًت
ّ
ّ
مضٖىة إلٖضاص حضوٌ مخابٗت اإلاٗلىم ٖلى اإلااؾؿاث طاث الهبغت الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت ؤو اإلاهىُت
والبلضًت
ّ
وحضوٌ جدهُل الفاعق بين ّ
الخض ألاصوى ٌ َظا اإلاٗلىم واإلابالغ اإلاؿخسلهت بٗىىاهه وجُبُم ملخًُاث اإلاظهغة
الٗامت ٖضص ّ 89
ّ
الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة ّ
اإلااعزت في  16هىفمبر ّ 1998
ّ
الٗمىمُت بسهىم موافاة
الٗامت للمداؾبت
الغاحٗت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لٗملُاث الخدىٍل ّ
للبلضًت بٗىىان اإلاٗلىم
بالىٓغ
قهغٍت
جفهُلُت
البلضًت بلائماث
اإلاداؾب البلضي
اإلاظوىع .وبظلً ًدؿنى لها جدضًض الخاالث التي حؿخىحب اؾخسالم مٗلىم بيافي باٖخباع اإلاٗلىم ألاصوى
اإلاُلىب.
ّ
ّ
ّ
البلضًاث بلى جىمُت مىاعصَا
واإلااعر في  2ؤهخىبغ  2013ؾالف الظهغ
الضازلُت ٖضص 16
وصٖا ميكىع وػٍغ
ّ
ّ
الظاجُت الجبائُت وغير الجبائُت مً زالٌ اؾخغالٌ الُاكت الجبائُت اإلاخاخت لضيها وطلً ٖبر بخيام ٖملُاث حغص
ّ
ّ
وزانت في ما ًخٗلم بمٗلىم ؤلاقغاٌ الىكتي
وبخهاء مسخلف ؤنىاف اإلاٗالُم وجدؿين مغصوص الاؾخسالناث
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ًىفغ َاكت حبائُت ّ
الهضص ؤهه ٖلى
َامت غير مؿخغلت باإلاؿخىي اإلاُلىب  .واجضح في َظا
للُغٍم الٗام باٖخباعٍ
ّ
للُغٍم الٗام بـ  0,150صًىاعا للمتر ّ
ّ
ّ
اإلاغب٘
البلضًت ٌإلاٗلىم الؿىىي مً ؤحل ؤلاقغاٌ الىكتي
الغغم م ن يبِ
ّ
باليؿبت ألصخاب اإلالاهي واإلاُاٖم ّ
وول شخو ًخٗاَى وكاَا في بَاع ميكأث غير ّ
كاعة
الىاخض في الُىم
ّ
اإلااعر في  21ؤهخىبغ ّ 2016
اإلاخٗلم "بًبِ حٗغٍفت اإلاٗالُم" ّ
فةنها لم حٗمل ٖلى جدضًض
بملخض ى اللغاع البلضي
ّ
الظ ّ
ّ
ومدُىت في الخايٗين لهظا اإلاٗلىم زالٌ ؾىت ّ 2018
اجُت
مما لم ًمىنها مً جضُٖم مىاعصَا
كائمت قاملت
اإلاخإجُت مً َظا ّ
الهىف مً اإلاٗالُم.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاقهاعٍت صازل اإلاىُلت البلضًت ٖلى
بالبلضًت كائمت في حمُ٘ اللىخاث والالفخاث
و ػٍاصة ٖلى طلً ال جخىفغ
ّ
ّ
الغغم مً جدضًض مٗلىم ٖلى اؾخغالٌ َظٍ الالفخاث ٌؿاوي  20صًىاعا للمتر اإلاغب٘ ؾىىٍا َبلا لللغاع البلضي
ّ
ّ
الظهغ .وٍلخض ي ؤلاٖضاص ّ
الجُض لخلضًغاث اإلاىاعص اإلاخإجُت بهظا الٗىىان وجىمُتها
اإلااعر في  21ؤهخىبغ  2016ؾالف
ّ
وخؿً مخابٗت اؾخسالنها مؼٍض الخغم مً كبل مهلخت الجباًت بالبلضًت ٖلى ججمُ٘ اإلاُُٗاث الالػمت
ّ
ّ
ّ
ّ
صوعٍت خىٌ كائمت ّ
وجدُُنها بهفت ّ
بقهاعٍت
للبلضًت والتي جخىلى وي٘ ٖالماث
اإلااؾؿاث اإلاىخهبت باإلاجاٌ الترابي
ّ
بىاحهاث مدالتها.
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 اسحخالص املعاليمّ
الاكخهاع ٖلى اإلاغخلت
للبلضًت وطلً بالخهىم هدُجت
جبين يٗف وؿب اؾخسالم اإلاىاعص الجبائُت
ّ
ّ
ّ
البلضًت
الغيائُت صون بجمام بحغاءاث اإلاغخلت الجبرًت .ولىخٔ ؤَمُت اإلاخسلضاث بٗىىان حؿىَغ الٗلاعاث
وٖضم الخغم ٖلى بنضاع كغاعاث في بؾلاٍ ّ
خم
واؾخلؼام ألاؾىاق هدُجت ٖضم فسخ البلضًت للٗلىص

اإلاؿخلؼمين .هما ُس ّجل في بٌٗ الخاالث جإزير في اجساط البلضي ة لإلحغاءاث ّ
اإلاسىلت لها بملخض ى اللاهىن
ّ
مؿخدلاتها.
الؾخسالم
و لم ّ
جم جبلُغها بسهىم فهىٌ الٗلاعاث ّ
ًخٗض ٖضص ؤلاٖالماث التي ّ
اإلابيُت  1305بٖالما زالٌ ؾىت 2018
للبلضًت والبالغ ٖضصَا  4622فهال ّ
مً مجمىٕ الٗلا اث ّ
ّ
مثلال ؤي بيؿبت حغُُت في خضوص  % 28,23في
الخابٗت
ع
ّ
الجبرًت في َظا الخهىم ولم ّ
خين لم ّ
ًخم بنضاع ؤي بهظاع زالٌ هفـ
ًخم اؾخىماٌ ؤلاحغاءاث بلى اإلاغخلت
ًخم الخغم ٖلى مخابٗت اإلاٗالُم ٖلى ألاعاض ي غير ّ
ّ
الؿىت .ولىخٔ هظلً ّؤنٌ لم ّ
اإلابيُت ٖبر بنضاع بٖالماث في
قإنها.
ّ
اإلايز ّ
ّ
البلضًت ؤن ٌؿاٖض ٖلى خؿً مخابٗت اإلابالغ
اهُت باللبايت
الخهغف في مىاعص
ومً قإن جغهيز مىٓىمت
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخسلضة ّ
اإلاالُت بضڨاف جخىلى
البلضًت واؾخسالنها .خُث لىخٔ ّؤن اللبايت
بظمت اإلاُالبين باإلاٗالُم
اؾخسالم الفهىٌ ّ
اإلاثللت لضيها ّ
ًضوٍا ٖبر بنضاع ؤطون اؾخسالم ّ
ّ
نهائُت وقُب َظٍ الفهىٌ
اإلاًمىت
بجضوٌ ّ
الخدهُل.
و

ّ
اإلادالث ّ
ٖلى ّ
اإلاٗضة ليكاٍ منهي ؤو ججاعي ؤو
الغغم مً اعجفإ مجمىٕ بلاًا الاؾخسالم بٗىىان هغاء

نىاعي ومضازُل بقغاٌ اإلالً الٗمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الٗمىمُت فُه بلى ما كضعٍ 280.105,805صًىاع
ّ
ّ
مىفى ؾىت ّ ،2017
ّ
ّ
البلضًت م٘ اللبايت اإلاالُت لللُام بةحغاءاث ّ
الجبرًت
الخدب٘
فةنٌ لم ًخىفغ ما ًفُض جيؿُم
في
ّ
اإلاؿخىحبت في قإن حمُ٘ اإلاخٗاملين مٗها بهظا الٗىىان زالٌ ّ
الؿىت اإلاظوىعة وطلً زالفا إلالخًُاث اإلاظهغة
الغاحٗت للجماٖاث اإلادلُت التي ّ
ّ
الٗامت ٖضص  33لؿىت  2009خىٌ جدؿين مغصوص هغاء الٗلاعاث ّ
ههذ ٖلى
ّ
ليل صًً مً ّ
يغوعة ّاجساط بحغاء الاؾخسالم الجبري ّ
الضًىن اإلاخسلضة بهظا الٗىىان وطلً بالخيؿُم م٘ مهالح
الضًىن بفٗل ّ
اإلاٗىُت .وَى ما ًمىً ؤن ًيخج ٖىه ؾلىٍ البٌٗ مً َظٍ ّ
ّ
الخلاصم .وبلغذ
الجماٖت اإلادلُت
ّ
بظلً بلاًا الاؾخسالم بهظا الٗىىان في مىفى ؾىت  2018ما كُمخه  302.953,332ص ًىاع ؤي بؼٍاصة بيؿبت 8,16
 %زالٌ هفـ الؿىت.
و لئن ّ
هو الفهل  19مً مجلت الجباًت اإلادلُت ٖلى ؤهه حؿخىحب اإلابالغ اإلاثللت بٗىىان اإلاٗلىم ٖلى
الؿىت ّ
اإلابيُت زُُت حؿاوي  ًٖ % 0,75ول قهغ جإزير ابخضاء مً غغة حاهفي مً ّ
الٗلاعاث ّ
اإلاالُت للؿىت
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ّ
بال ّؤن اللبايت ّ
اإلاالُت لم حٗمل ٖلى جىُْف َظٍ الخُاًا ولم جخى ٌّ اؾخسالم مبلغ
اإلاؿخىحب بٗىىانها اإلاٗلىم
الخُاًا اإلاؿخىحبت بهظا الٗىىان.
ّ
ّ
وجبين بسهىم ووالت اإلالابٌُ ّؤهه ّ
البلضًت زالٌ ؾىت
ًخم اؾخسالم اإلاٗالُم
اإلاٗالُم لؿىت ٖ 2010لى ّ
الغغم مً بنضاع كغاع حضًض بخاعٍش 21ؤهخىبغ .2016
جم الىكىف في َظا ّ
الهضص ٖلى ّؤهه ّ
هما ّ
ًخم

 2018بىاء ٖلى كغاع جدضًض

بصعاج اإلاٗالُم اإلاؿخسلهت بٗىىان "ؤقغاٌ جدذ الُغٍم

الٗام" (الفهل  )24-05يمً "مٗلىم ؤلاقغاٌ الىكتي للُغٍم الٗام مً َغف ؤصخاب اإلالاهي واإلاُاٖم
ّ
ّ
والىهباث وول شخو ًخٗاَى وكاَا في بَاع ميكأث ّ
البلضًت ال
كاعة" (الفهل  .)24-02وججضع ؤلاقاعة بلى ّؤن
ّ
ّ
ّ
اإلاضهُت باليؿبت للمٗالُم
اإلادضص مً كبل اإلاجلـ البلضي بـ  % 5مً ولفت ؤقغاٌ الهىضؾت
جخىلى جىُْف اإلاٗلىم
ّ
جخىلى جىُْف مبالغ حؼ ّ
التي ّ
افُت جتراوح بين  20و30
ًخم اؾخسالنها بٗىىان ؤقغاٌ جدذ الُغٍم الٗام خُث
صًىاع للمتر ّ
اإلاغب٘ بهظا الٗىىان.

ّ
اإلاخٗلم بًبِ حٗغٍفت اإلاٗالُم ّ
اإلااعر في
والبلضًت ملؼمت باٖخماص كغاع اإلاجلـ البلضي
ّ
الظ ّ
اجُت.
ٌؿاٖضَا ٖلى جىمُت مىاعصَا

 21ؤهخىبغ  2016بما

ّ
ّ
البلدية
الحصرف في سوار واملمحلكات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البلضًت زالٌ ؾىت  2018بهجاػ ٖلض ٌػمت للؾىق
وألاؾبىُٖت بلُمت حملُت بلغذ
والٓغفُت
الُىمُت
جىلذ
ّ
جم جدلُم وامل ؤلاًغاصاث ّ
 30,6ؤ.ص صون اٖخباع ألاصاء ٖلى اللُمت اإلاًافت .ولئن ّ
اإلاثللت بهظا الٗىىان بال ّؤن طلً
ّ
ّ
لم ًدل صون مالخٓت بٌٗ ؤلازالالث التي حٗللذ بدثلُل اإلابالغ اإلاخٗللت بها ومخابٗت جىفُظَا.
ّ
البلضًت بملخًُاث الفهل  20مً اللاهىن ٖضص ّ 23
ّ
لم ّ
اإلااعر في  1ؤفغٍل  2008اإلاخٗلم بىٓام
جخلُض
ّ
ّ
ّ
الكغوٍ بسهىم الخغم ٖلى جفُٗل ّ
اللؼماث ّ
الماكبت و المجابٗت ٌناخب اللؼمت ومُالبخه
وبىغاؽ
آلُاث ع
واإلاالُت التي ّ
ّ
ّ
ّ
بالىزائم ّ
البلضًت .وال ٌؿاٖض
ًخٗين ٖلى َظا ألازير جىحيهها بهفت مىخٓمت بلى
واإلاداؾبُت
الفىُت
ّ
ّ
البلضًت ٖلى َظا ّ
ّ
ّ
الىدى ٖلى خؿً مخابٗت ؤصخاب اللؼماث اإلاؿخغلين للملً البلضي.
جهغف
ّ
 % 25مً كُمت اللؼمت

ّ
ّ
ًخم جإمين مبلغ ّ
الًمان ّ
الكغوٍ ٖلى ؤن ّ
ّ
وهو ّ
اإلادضص بيؿبت
النهائي
هغاؽ
ّ
بال ّؤهه ّ
جبين ٖضم اؾخىماٌ صف٘ مبلغ
لضي اإلاداؾب البلضي في ؤحل  72ؾاٖت مً جاعٍش ؤلاٖالن ًٖ هخائجها،
ّ
ّ
جم ّ
ّ
الًمان ّ
بال في قهغ ؤفغٍل مً ؾىت  2018في خين ّ
البذ في ازخُاع ناخب اللؼمت مىظ هىفمبر 2017
النهائي
وَى ما ٌٗاصٌ جإزيرا في صف٘ كُمت ّ
الًمان بدىالي  5ؤقهغ.
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ّ
اللؼمت بلى جاعٍش  30ماعؽ ّ 2018
ّ
مما ّ
اهجغ
وجم الىكىف ٖلى الخإزير في حسجُل الٗلض اإلادمىٌ ٖلى ناخب
ّ
ّ
ٖىه ّ
الخإزير في مهاصكت ؾلُت ؤلاقغاف ٖلى ٖلض اللؼمت بخاعٍش  9فُفغي  2018ولم ًخم جثلُل اإلابالغ اإلاخٗللت
ّ
ّ
ّ
البلضًت ٖلى بلؼام ناخب اللؼمت ٖلى اؾخىماٌ ؤلاحغاءاث اللاهىهُت
بها بال في  24ؤفغٍل  .2018ومً قإن خغم
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤن ًمىً مً الدؿغَ٘ في بخالت الٗلىص ٖلى ؾلُت ؤلاقغاف للمهاصكت وجثلُل كُمت اللؼمت بما ًدُذ الكغوٕ في
اؾخسالنها في ؤكغب آلاحاٌ.
و زالفا إلالخًُاث ميكىع وػٍغ ّ
ازلُت ٖ 1ضص ّ 10
الض ّ
اإلااعر في  7حىان ّ 2013
وهغاؽ الكغوٍ الخانت
ّ
ّ
البلضًت ٖلى بخيام مؿً وبهجاػ الخؿاباث اإلاالُت للمٗالُم الىاحبت
باللؼمت اإلاىجؼة في ؾىت  2018لم جدغم
ّ ّ
البلضًت لىيكاث الىنىالث وويٗها ٖلى
باألؾىاق ويمان قفافُت اإلاٗامالث وطلً مً زالٌ َب٘ اإلاهالح
ّ
ّ
طمت اإلاداؾب البلضي واؾخٗماٌ َظٍ الىنىالث صون غيرَا مً كبل ناخب اللؼمت الظي ًمى٘ ٖلُه مىٗا باجا
ّ
وٍخىلى الاؾخٓهاع بها ٖىض ول َلب مً َغف ؤٖىان البلضًت ّ
اؾخٗماٌ ّؤًت صفاجغ ؤزغي
اإلااَلين لخإمين اإلاغاكبت
ّ
ّ
ّ
ٖلى ؤن ال ّ
الخإهض مً زالم ألاكؿاٍ التي ّ
خل
ًخم ججضًض هيكاث الىنىالث لفائضة اإلاؿخلؼم بال في نىعة
ؤحلها.

ّ
ّ
ّ
ومً قإن ّ
البلضًت ٖلى خؿً مخابٗت بهجاػ اللؼماث
الخلُض باإلحغاءاث آهفت الظهغ ؤن ٌؿاٖض اإلاهالح
والخهىٌ ٖلى اإلاُُٗاث ّ
اإلاالُت بسهىم عكم اإلاٗامالث اإلاخض اوٌ بالؿىق بما ًدُذ لها الاؾخئىاؽ بهظٍ

اإلاُُٗاث لخدضًض ّ
الؿٗغ الافخخاحي للؿىت اإلاىالُت.
ّ
و زالفا للغاع وػٍغ الضازلُت والخىمُت اإلادلُت ووػٍغ ؤمالن الضولت والكاون الٗلاعٍت اإلااعر في
 2007واإلاخٗلم بًبِ همىطج صفتر ألامالن الغاحٗت للملً الٗمىمي وللملً الخام للبلضًتّ ،
جبين
ّ
"صڨاف" ال جخىلى مؿً صفتر اإلالً الٗمىمي البلضي.
و

 6فُفغي
ؤن بلضًت

زالفا إلالخًُاث ميكىع وػٍغ الضازلُت ٖضص  37بخاعٍش  6حىٍلُت  1998خىٌ جدضًض واؾخلهاء اإلالً

البلضي وحسجُله لىخٔ ٖضم خغم اٌبلضًت ٖلى خماًت ؤمالهها الٗلاعٍت وحسجُلها .خُث ال جمخلً ؾىض اث
ملىُت في قإن حمُ٘ ُممخلياتها (ٖ 63لاعا) بمؿاخت حملُت جىاَؼ 109.997مًُ 2ظهغ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ّ
ملغ كهغ
ّ
ّ
واإلادالث ّ
اإلاالُت ويُٗت ّ
ّ
ّ
وملغ اللبايت ّ
البلضًت ّ
الخمىع
البلضًت ٖلى
اإلاٗضة للىغاء واإلاغهب الؿُاحي.هما لم حٗمل
جدُين صفتر اإلالً البلضي الخام.
َظٍ الىيُٗت الخماًت اللاهىهُت اليافُت للخفاّ ٖلى َظٍ اإلامخلياث وبزباث اؾخدلاكها في

وال جًمً
ّ
نىعة النزإ الٗلاعي.

ّ
ّ
 1اإلاخٗلم ّ
اإلاخٗللت بالخهغف في ألاؾىاق ّ
الغاحٗت للجماٖاث اإلادلُت.
بالخظهير بإَم اإلالخًُاث
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ّ
الثاويّ :
الرقابة على الىفقات
اللسز
 - 1هيكلة الىفقات
ّ
زانت بين هفلاث ّ
جىػٖذ ّ
الخإحير
بلغذ حملت هفلاث الٗىىان ألاوٌ خىالي  861,773ؤ.د سنة 2018
الٗمىمي و هفلاث وؾائل اإلاهالح ٖلى ّ
الخىالي بلُمت هاَؼث  531,955أ.د و 294,417أ.د أي ما يعادل ثباعا
نسبة  % 61,72و % 34,16مً بحمالي هفلاث الٗىىان ألاوٌ.
ّؤما هفلاث الٗىىان الثاوي فلض بلغذ  244,833ؤ .د وتستأثر هفلاث الاؾدثماعاث اإلاباقغة بمجمىٕ هفلاث
َظا الٗىىان خُث بلغذ كُمتها  244,833ؤ .د  .و يبغػ الجضوٌ اإلاىالي الىفلاث اإلاخٗللت بالٗىىاهين ألاوٌ والثاوي
واإلاىجؼة مً كبل ّ
بلضًت "صڨاف" زالٌ ؾىت :2018
املبلغ (أ.د)

البيان
هفقات العىوان ول (أ.د)
الحقديرات

1.232,484

إلاهجازات

861,773
69,92

وسبة الاهجاز ( )%
هفقات العىوان الثاوي (أ.د)
الحقديرات

479,140

إلاهجازات

244,833
51,10

وسبة الاهجاز ( )%

 -2ثأدية الهفقات
الٗمىمُت وألامغ ٖضص  2878لؿىت ّ 2012
ّ
ّ
اإلااعر في  19هىفمبر
 269مً مجلت اإلاداؾبت
ًىو الفهل
ّ
ّ
ّ
الٗمىمُت هما ّ
بال بٗض الخهىٌ
جم جىلُده ّؤن ٖلض الىفلاث الٗمىمُت ال ًخم
 2012اإلاخٗلم بمغاكبت اإلاهاعٍف
ّ
الٗمىمُت ّؤهه ّ
ّ
ًخٗين ٖلى
ٖلى جإقيرة مغاكب اإلاهاعٍف الٗمىمُت .وٍلخض ي الفهل  131مً مجلت اإلاداؾبت
اإلاسخهين جلضًم حجج بزباث مهاعٍفهم بلى كاض ي اإلاداؾباث .غير ّؤهه ّ
ّ
جبين ٖضم بعفاق وزائم
اإلاداؾبين
الهغف الىاعصة ٖلى الضائغة بالىزُلت التي جثبذ الخهىٌ ٖلى جإقيرة مغاكب اإلاهاعٍف ّ
وجم الاهخفاء بظهغ عكم
الخإقيرة ٖلى ألامغ بالهغف ّ
مما ٌُٗم ٖملُت الخدلم مً اخترام مبضؤ الخإقيرة اإلاؿبلت.
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ّ
ولىخٔ في بٌٗ اإلاىاؾباث بنضاع َلباث ّ
ّ
الدؿىٍت هما ّ
ؤؾبلُت جاعٍش
جضٌ ٖلى طلً
جؼوص ٖلى ؾبُل
ّ
الفاجىعة لخاعٍش َلب التزوص هما َى الكإن للىفلت اإلاثبخت باألمغ بالهغف ٖضص  37بلُمت  560صًىاعا وألامغ
بالهغف ٖضص  40بلُمت  600صًىاع.
ّ
وجبين بسهىم الفهل  2/10/2201اإلاخٗلم بمهاعٍف "حٗهض ونُاهت وؾائل الىلل" ؤهه ال ًخم في ؤغلب
الخاالث الخىهُو باٌفىاجير ٖلى الغكم اإلاىجمي لىؾائل الىلل اإلاىخفٗت بسضماث الهُاهت وبلُ٘ الغُاع وَى ما
ٌُٗم ٖملُت مغاكبت َظا اٌنىف مً اإلاهاعٍف .وٍظهغ في َظا الهضص ؤن مسخلف الفىاجير اإلاهاخبت لألوامغ
بالهغف ٖضص  03و 09و  20و 22و 36و  39و 35بلُمت حملُت هاَؼث  37,978ؤ.ص ؤي ما ٌٗاصٌ  % 85,9مً
ّ
مىً مً جدضًض وؾائل الىلل الم ّ
ّ
ٖىُت بها.
مجمىٕ هفلاث الفلغة اإلاظوىعة لم
جخًمً البُاهاث التي ث ِّ
ّ
واجضح مً زالٌ فدو مسخلف الفىاجير اإلاغفلت بإوامغ الهغف ؤهه ال ًخم في ؤغلب الخاالث حسجُل َظٍ
ّ
الفىاجير بمىخب الًبِ والاهخفاء بدسجُل جاعٍش كبىٌ اإلاىاص باإلاغاػة وَى ما ال ًمىً مً اخترام ألاولىٍت في
ّ
قمىلُت الفىاجير
زالم اإلاؼوصًً ومً اخدؿاب آحاٌ الخالم اللاهىهُت فًال ًٖ ٖضم اللضعة ٖلى الخثبذ مً
الىاحب زالنها.
ّ
بال ّؤهه ّ
ّ
جم الىكىف
وٍىو الفهل ٖضص  3مً مجلت اإلاداؾبت الٗمىمُت ٖلى اخترام مبضؤ ؾىىٍت اإلايزاهُت ،
ّ
ّ
حٗللذ بؿىىاث  2016و 2017بلُمت  3,2ؤ.ص بملخض ى ألامغ ّ
بالهغف ٖضص 06
ٖلى جىلي البلضًت زالم هفماث
ّ
اإلاخٗلم بسالم مٗالُم مُاٍ ّ
الغي لؿىىاث  2016و 2017و.2018
بخاعٍش  28صٌؿمبر2018
ّ
و ًلخض ي الفهل  279مً مجلت اإلاداؾبت الٗمىمُت ؤن ًخىلى اإلاداؾب ٖالوة ٖلى بصاعجه ألمىاٌ البلضًت
ّ
ّ
خؿابُاتها مؿً خؿابُت زانت بمياؾب البلضًت اإلاىلىلت منها وغير اإلاىلىلت وبطا ما حٗظع ٖلُه مؿىها
ومؿً
ّ
ّ
ّ ّ
مالُت بةحغاء حغص ّ
ول ؾىت ّ
مباقغة ًخىلى مغاكبتها وحمٗها بدؿاباجه وٍلىم في مىفى ّ
ٖام لخلً اإلاياؾب ،بال ؤهه
ّ
ّ
اإلاهام.
لىخٔ ٖضم جىفغ ما ًفُض بهجاػ اإلاداؾب البلضي بـ"صڨاف" ٌَظٍ
ّ
ّ
البلضًت ال جخىلى
وزالفا إلالخًُاث الخٗلُماث الٗامت ٖضص  75-186الم ّئعزت في  02ؤوث  1975لىخٔ ّؤن
مؿً صفتر ّ
ًسهو لدسجُل كبىٌ اإلاىاص باإلاغاػة وبفغاص ّ
ول فهل منها بغكم حغص باليؿبت للمىاص اللابلت للجغص
هما ّؤن ٖضصا مً فىاجير الكغاء ال جدخىي ٖلى ؤعكام حغص للمىاص اإلاضعحت باإلاغاػة.
ّ
ث ؤو بُاكاث مخابٗت اإلاسؼون لؿىت  2018بما ال ًمىً مً جدضًض ٖملياث خغهت
ولىخٔ ٖضم مؿً صفع
اإلاسؼون (صزىٌ وزغوج) وٍدىٌ صون الخثبذ مً مخابٗت اؾتهالن اإلاكترًاث وخغهتها وجاعٍش اؾخغاللها هما ال
ّ
الىيُٗت مً جدضًض همُاث اإلاىاص اإلاخىفغة باإلاغاػة بهىعة ّ
ّ
خُيُت.
جمىً َظٍ
13

ومً حاهب آزغّ ،
جم الىكىف ٖلى ٖضم مؿً صفتر ٌؿمذ بًبِ الخجهيزاث اإلاىخبُت وؤلاٖالمُت والىهغبائُت
اإلاخىفغة بالبلضًت ،وٖضم بؾىاص ؤٖضاص حغص ليل مىلىٌ ٖلى خض ة مً َظٍ الخجهيزاث ،وَى ما ال ًدُذ مخابٗت
َظٍ اإلاٗضاث ٖلى ؤخؿً وحه فًال ًٖ ٖضم اللضعة ٖلى جدضًض اإلاؿاولُاث في نىعة ؤلايغاع بها ؤو ؾغكتها.
ّ
ّ
مضٖىة الٖخماص ؤلاحغاءاث الىفُلت بدؿً مخابٗت اإلاسؼون باإلاغاػة وبحغاء الجغص الؿىىي للمىاص.
والبلضًت
فًال ًٖ طلً ،بلغذ اللُمت الجملُت لىفلاث الىكىص لىؾائل الىلل ما كضعٍ خىالي  54,6ؤ.ص .ولىخٔ
ّ
اٖخماص َلباث ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالىمُاث اإلاىػٖت وَى ما
اإلاىجمُت للىؾائل اإلاىخفٗت
جخًمً ألاعكام
صازلُت للىكىص ال
جؼوص
ًدىٌ صون الخثبذ مً مخابٗت َظٍ المواص ومً اؾتهالهها وخماًتها.
وزالفا إلالخًُاث ميكىع الىػٍغ ألاوٌ ٖضص  6بخاعٍش  19حاهفي  2005واإلاخٗلم بمؼٍض بخيام الخهغف في
الؿُاعاث ؤلاصاعٍت وهفلاث اإلادغوكاث ،ال حٗمل البلضًت ٖلى بٖضاص حضاوٌ قهغٍت إلاخابٗت وجلُُم اؾتهالن
وؾائل الىلل مً اإلادغوكاث والتي ًخٗين بخالتها بلى مغاكب اإلاهاعٍف الٗمىمُت للمخابٗت.
ّ
ّ
ّ
ولىخٔ بسهىم الىفلاث ّ
الجمُٗاث
اإلادملت ٖلى الفهل (  )03 305-0012اإلاخٗلم بـ "جضزالث لفائضة
ّ
ّ
ّ
ّ
جىلذ بؾىاص مؿاٖضة ّ
الغ ّ
ّ
عٍايُت بلُمت 7ؤ.ص بملخض ى كغاع لجىت بؾىاص
حمُٗت
مالُت لفائضة
البلضًت
ٍايُت" ّؤن
ّ
الفىُت ٖلى مؿخىي ّ
بالبلضًت ّ
ّ
اللجىت ّ
بلضًت
ماعر في  8ماي  2018في خين ّؤن كغاع بخضار
الخمىٍل الٗمىمي
"صڨاف" نضع ٖلى ؾبُل الدؿىٍت بخاعٍش  10ماي  .2018وَى ما ًخٗاعى م٘ ملخًُاث الفهلين  10و 12مً
ّ
ألامغ ٖضص  5183لؿىت ّ 2013
اإلااعر في  18هىفمبر  2013اإلاخٗلم بًبِ مٗاًير بؾىاص الخمىٍل الٗمىمي
للجمُٗاث ّ
ّ
اإلاىلذ باألمغ ٖضص  3607لؿىت .2014
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*
*

*

ّ
ّ
ّ
حىَغٍت في ٖملُاث
الغكابُت بلى ٖضم وحىص بزالالث
باؾخثىاء ما حٗلم ببلاًا الاؾخسالم  ،زلهذ ألاٖماٌ
اللبٌ والهغف بٗىىان ؾىت  2018مً قإنها ؤن جازغ ٖلى مهضاكُت البُاهاث اإلاًمىت بالخؿاب اإلاالي لبلضًت
صڨاف.
وكهض جالفي الىلائو التي ّ
جم الىكىف ٖليها ؾىاء فُما ًخٗلم بخٗبئت اإلاىاعص ؤو بهجاػ الىفلاث جىص ي الضائغة
ّ
باجساط حملت مً الخضابير التي مً قإنها ؤن حؿاٖض ٖلى جىمُت اإلاىاعص الظاجُت للبلضي ة وجدؿين الخهغف في
اإلايزاهُت:
الخغم ٖلى بخيام بٖضاص حضاوٌ الخدهُل وجدُُنها باؾخغالٌ وافت آلالُاث اللاهىهُت اإلاخاخت لها بمجلتالجباًت اإلادلُت بما ًًفي ٖليها الكمىلُت والصخت وطلً فًال ًٖ الؿهغ ٖلى جثلُل َظٍ الجضاوٌ في آلاحاٌ
اللاهىهُت.
ّ
مفهلت في اإلاُالبين بالمٖالُم
الٗمل ٖلى جىُْف وافت اإلاٗالُم اإلاؿخىحبت مً زالٌ بٖضاص كائماث ؾىىٍتواجساط ؤلاحغاءاث الًغوعٍت لخدهُل اإلابالغ اإلاـثخلت.
بعؾاء آلُاث جيؿُم بين مسخلف اإلاهالح ّالفىُت ومهلخت ألاصاءاث كهض اؾخغالٌ البُاهاث اإلاخىفغة لخدُين
ّ
اإلاؿخدلت.
مسخلف حضاوٌ الخدهُل وجىُْف اإلاٗالُم
ّ
جفُٗل ؤٖماٌ ّالجبرًت لخدؿين وؿب اؾخسالم اإلاٗالُم ٖلى الٗلاعاث واإلالً البلضي واؾخلؼام الؿىق
الخدب٘
البلضي .والخيؿُم م٘ اللابٌ البلضي بسهىم مخابٗت ؤٖماٌ الاؾخسالم وجدؿين وؿبه.
الهىاُٖت ّ
ّ
ّ
اإلااؾؿاث ّ
واإلاهىُت والخغم ٖلى اؾخغالٌ اللائماث
والخجاعٍت
بٖضاص حضوٌ مخابٗت اإلاٗلىم ٖلىالخفهُلُت في بحغاء اإلاغاكبت الضوعٍت لخدهُل َظا اإلاٗلىم.
 الالتزام باللىاٖض وؤلاحغاءاث وآلاحاٌ التي جدىم ٖلض الىفلاث وجإصًتها م٘ الخغم ٖلى جلضًم وزائم ؤلازباثاإلااٍضة لها َبلا للهُغ اللاهىهُت الجاعي بها الٗمل.
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ر ّد ّ
بلدية "دڨاش"
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