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أحٖثـ بلٖيغ فٚيانغ بمقتض اأم ٚام  ّٙي  18نڤفمبڇ ة92ت ڣتبلغ مساحتها  1456هكتاٙا
ڣيبلغ عٖٕ سكانها 4ة5ت 3نسمغ حسظ التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ 4تة2ب ڣيضږ الهيكل
التنظيم  1للبلٖيغ كتابغ عامغ ڣ ٕاٙع فٚعيغ للش ڣڗ اإٕاٙيغ ڣاماليغ ڣ ٕاٙع فٚعيغ للش ڣڗ الفنيغ
ڣمصلحغ الش ڣڗ اإجتماعيغ ڣالثقافيغ ڣمكتظ العاقاػ مع امڤاطن ڣقسږ التصٚف ي الڤثائڄ
ڣاأٙشيڀ ڣقسږ الحالغ امٖنيغب
ڣتضږ البلٖيغ حسظ قٚا ٙضبط مجمڤٵ اأعڤاڗ امصإځ 2عليڢ من قبل سلطغ اإشٚاف
8ت عڤنا ينتمڤڗ لګ سلڊ امڤظفيڗ ڣ 48عڤنا ينتمڤڗ لګ سلڊ العملغ ڣٗلڊ لګ مڤ ګ شه ٚنڤفمبڇ
8تة2ب ڣتبلغ بالتالي نسبغ التأطيڇ بالبلٖيغ (عٖٕ اأعڤاڗ من اأصناف أت  +أ  + 2أ 3ة العٖٕ امتبقي
لأعڤاڗ ڣالعملغ القاٙين) حواي ةت  ،%ڣتعٖ ه٘ه النسبغ ضعيفغب

ڣتڤلـ الٖائٚع ي طا ٙبٚنامٌ التنميغ الحضٚيغ ڣالحڤكمغ امحليغ ّ
النظ ٚي الڤضعيغ اماليغ
ّ
ّ
ڣصحغ البياناػ
للبلٖيغ لسنغ ثتة 2ڣالتأكٖ من حكام عٖإها لحسابها امالي ڣمن مصٖاقيغ
امٖٙجغ بڢ ،ڣٗلڊ بالتثبـ ي مٖڥ قٖٙع البلٖيغ علګ تعبئغ مڤإٙها ڣ حكام التصٚف ي نفقاتهاب ڣقٖ
شملـ اأعماڋ الٚقابيغ فح ٨الحساب امالي لسنغ ثتة 2ڣامستنٖاػ امٚفقغ لڢ باإضافغ لګ
ٛياٙاػ ميٖانيغ للبلٖيغ ڣالقباضغ اماليغ قام بها الفٚيڄ الٚقابي بتاٙئ ث ڣةت ٕيسمبڇ 8تة2ب
ڣأفضـ أعماڋ الٚقابغ امنجٜع لګ ماحظاػ تتعلڄ بامڤا ٕٙڣالنفقاػب
ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي الڤضعيغ اماليغ للبلٖيغب
امصاٙيڀ (ٕ)

الفڤاضل يت2-3ت-ثتة2

امقابي)ٕ( ٬

-

-

العنڤاڗ اأڣڋ

1.689.431,964

1.689.431,964

-

العنڤاڗ الثاني

507.707,273

507.707,273

-

العملياػ خاٙه الخٜينغ

527.219,040

722.131,946

-

امجمڤٵ

3.886.761,326

2.919.271,183

967.490,143

بقايا اإستخا٥

1.409.626,405

-

-

-

164.388,013

-

فائ ٬ميڈانيغ تتة2

1.162.403,049

اإعتمإاػ غيڇ امستعملغ

ّ
ڣحسظ ام شٚاػ امعتمٖع من قبل صنٖڣځ القٚڣ ٩ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ فإڗ
م ش ٚااستقاليغ اماليغ للبلٖيغ (مڤا ٕٙالعنڤاڗ اأڣڋ – امناب من اماڋ امشتڇڅة مڤا ٕٙالعنڤاڗ

اأڣڋ) حڤالي 2ة2,ت  %خاڋ سنغ  2017لږ يتجاڣ ٛامعيا ٙامٚجعي )< (%70امعتمٖ من قبل
1

امصإځ عليڢ بتاٙئ 3ة جڤاڗ 9ةة2ب

 2بتاٙئ ت ما8 ٝٙتة2ب
2

الصنٖڣځب ڣيبلغ م ش ٚهام ٤التصٚف بالنسبغ للبلٖيغ (نفقاػ التأجيڇ ة مصاٙيڀ العنڤاڗ اأڣڋ)
سنغ ثتة 2حڤالي تت % 59,ي حيڗ أڗ النسبغ القصڤڥ امحٖٕع لهام ٤التصٚف اإٕاٙڬ من قبل
صنٖڣځ القٚڣ ٩ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ تبلغ % 55ب كما تبلغ نسبغ تٖاين ( الٖيڤڗ

الجاٙيغة

مقابي ٬العنڤاڗ اأڣڋ) البلٖيغ خاڋ سنغ ثتة 2ما قيمتڢ 5ت %مقابل نسبغ قصڤڥ ي التٖاين
حٖٕها الصنٖڣځ بـ % 100ب
ڣباستثنا ما يتعلڄ ببقايا ااستخاصاػ ،خلصـ اأعماڋ الٚقابيغ لګ عٖم ڣجڤٕ خااػ
جڤهٚيغ ي عملياػ القب ٬ڣالصٚف امنجٜع بعنڤاڗ السنغ اماليغ ثتة 2من شأنها أڗ ّ
تمس من
مصٖاقيغ البياناػ امضمنغ بالحساب امالي للسنغ امعنيغب

 .Iالجزء اأول  :ال قاب على اموارد
ت .تحليل اموارد
أ -موارد العنوا اأول
بلغـ مڤا ٕٙالعنڤاڗ ّ
اأڣڋ للبلٖيغ خاڋ سنغ ثتة 2ما جملتڢ 4ت,9ت43ب89تبتٕ ڣهي
ّ
تتكڤڗ من امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ ڣمن امٖاخيل الجبائيغ غيڇ ااعتيإيغب
ّ
ّ
ڣبخصڤ ٥امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ فه تتأتى أساسا من امعاليږ امڤظفغ علګ
العقاٙاػ ڣاأنشطغ ڣعلګ شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستلٜام امٚافڄ العمڤميغ فيڢ ڣعلګ
امڤجباػ ڣالٚخ ٨اإٕاٙيغ ڣامعاليږ مقابل سٖا خٖماػ ڣمٖاخيل جبائيغ اعتيإيغ أخٚڥب ڣبلغـ
ه٘ه امٖاخيل ي سنغ ثتة 2ما جملتڢ 4تت4,ة8ب ٕ 933ڣيبڇ ٛالجٖڣڋ امڤالي تڤٛيع ه٘ه امٖاخيل:
امبلغ (د)
9تث,ثة4ب332

أصناف امداخيل الجبائي ااعتيادي
ّ
امعاليږ امڤظفغ علګ العقاٙاػ ڣاأنشطغ
مٖاخيل شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستلٜام امٚافڄ العمڤميغ
فيڢ
مٖاخيل امڤجباػ ڣالٚخ ٨اإٕاٙيغ ڣمعاليږ مقابل سٖا
خٖماػ
امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ اأخٚڥ
امجم ـ ــوع

النسب %
ةت35,

ة5,25ة5بة3

ث3,2

45ت,ت89بةث5

4ت,تت

ة
4تت4,ة8ب933

ة
ةةت

ّ
ڣتمثل " مٖاخيل امڤجباػ ڣالٚخ ٨اإٕاٙيغ ڣمعاليږ مقابل سٖا خٖماػ " ّ
أهږ عناصٚ
امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ ي سنغ  ،2017ڣيبڇ ٛالجٖڣڋ امڤالي مختلڀ ّ
مكڤناػ ه٘ه امعاليږ
ڣنسبهاب
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مٖاخيل امڤجباػ ڣالٚخ ٨اإٕاٙيغ ڣمعاليږ مقابل سٖا خٖماػ
امبالغ امتأتيغ من امعلڤم اإضا ي علګ سع ٚالتيا ٙالكهٚبائي
با ي امٖاخيل امتأتيغ من امڤجباػ ڣالٚخ ٨اإٕاٙيغ ڣمعاليږ مقابل
سٖا خٖماػ
امجم ـ ــوع

امبلغ (د)
489.968

النسب )(%
85,83

45ت923,بة8

ثت4,ت

45ت,ت89بةث5

100

ڣتمثل امٖاخيل امتأتيغ من امعلڤم اإضا ي علګ سع ٚالتيا ٙالكهٚبائي أهږ مڤ ٕٙبالنسبغ لګ
ّ
البلٖيغ حين تږ تحصيل  ٕ 489.968ي سنغ  2017أڬ ما يمثل  % 52,47من جملغ امٖاخيل
الجبائيغ اإعتيإيغ للبلٖيغب ڣاستأثٚػ امٖاخيل بعنڤاڗ امعلڤم علګ ام سساػ ٗاػ الصبغغ
الصناعيغ أڣ التجاٙيغ أڣ ّ
امهنيغ بما قـٖٙه  ٕ 299.106,229أڬ  % 32,03من امٖاخيل الجبائيغ
ّ
امتأتيغ من امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣمن امعلڤم علګ اأٙاٿ غيڇ
ااعتيإيغب ّأما امٖاخيل
ّ
امبنيغ ،فقٖ كانـ علګ التڤالي ي حٖڣٕ  ٕ 32.180,157ڣ ٕ 417,490أڬ ما يمثل تباعا % 3,44
ڣ %0,044من ه٘ه امٖاخيلب

ّ
ڣبلغـ تثقياػ سنغ  2017بعنڤاڗ امعاليږ امڤظفغ علګ العقاٙاػ ڣاأنشطغ اأخٚڥ ما
ّ
جملتڢ  ٕ 394.631,982تتڤٛٵ بيڗ امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ي حٖڣٕ  ٕ 92.226,935ڣامعلڤم
علګ اأٙاٿ غيڇ امبنيغ بمبلغ  ٕ 2.594,975ڣ معاليږ أخٚڥ بمبلغ .ٕ 299.810,072
ّ
ڣباعتبا ٙالبقايا لاستخا ٥البالغغ  ٕ 747.931,980ي مڤ ګ  ،2016اٙتفعـ امبالغ
ّ
الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ امعاليږ امڤظفغ علګ العقاٙاػ ڣاأنشطغ اأخٚڥ لګ ما قٖٙه
 ٕ 1.142.563,962ي سنغ 2017ب ّ
ڣتږ استخا ٕ 332.407,719 ٥أڬ ما نسبتڢ % 29,09ب ڣبلغـ
نسبغ استخا ٥كل من امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣامعلڤم علګ اأٙاٿ غيڇ امبنيغ علګ التڤالي
 %3,94ڣ % 1,54ب
ّ
ڣفيما يتعلڄ بامٖاخيل غيڇ الجبائيغ ااعتيإيغ فقٖ بلغـ ي سنغ  2017ما قيمتڢ
ّ
 ٕ 755.627,850ڣتتڤٛٵ ه٘ه امڤا ٕٙبيڗ "مٖاخيل املڊ البلٖڬ" ڣ"امٖاخيل اماليغ ااعتيإيغ"
ّ
امتأتيغ أساسا من امناب من اماڋ امشتڇڅ للجماعاػ امحليغب
ڣبلغـ مٖاخيل املڊ البلٖڬ ي سنغ  2017ما قيمتڢ ٕ 92.788,400ب ڣ هي تتأتى أساسا من
كٚا العقاٙاػ امعٖع للنشا٭ التجاٙڬ ڣامن ي حٖڣٕ  ٕ 70.212,475ممثلغ ب٘لڊ  % 75,69من
جملغ مٖاخيل اأماڅب
ڣاٙتفعـ امبالغ الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ مٖاخيل اأماڅ بإعتبا ٙبقايا ااستخا ٥ي
مڤ ګ تتة 2لګ ما جملتڢ ّ ، ٕ330.954,892
تږ استخاصها بنسبغ . %28,04
ّ
ڣ ي ما يتعلڄ بمڤا ٕٙالبلٖيغ بعنڤاڗ امناب من اماڋ امشتڇڅ فقٖ بلغـ ٕ 641.664,000ب
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ب -موارد العنوا الثاني

ّ
ڣامخصصغ للتنميغ ڣمڤا ٕٙااقتڇا ٩ڣامڤإٙ
تشمل مڤا ٕٙالعنڤاڗ الثاني امڤا ٕٙال٘اتيغ
امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغب ّ
ڣيبيڗ الجٖڣڋ التالي تڤٛيع مڤا ٕٙالعنڤاڗ الثاني:
الجزء
ّ
امڤا ٕٙال٘اتيغ ڣامخصصغ للتنميغ
مڤا ٕٙااقتڇا٩
امڤا ٕٙامتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغ
جمل موارد العنوا الثاني

النسب ()%
77,82
22,18
0
100

امبلغ (د)
395.087,649
112.619,624
0
507.707,273

 -2تعبئ اموارد
تقدي امواردلڤحٴ عٖم حكام البلٖيغ تقٖي ٚمڤإٙها حين تڤلـ تضخيږ التقٖيٚاػ بعنڤاڗ بع٬
الفصڤڋ علګ غٚا ٙالفصل امتعلڄ بامعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣالفصل امتعلڄ بمٖاخيل شغاڋ
املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستلٜام امٚافڄ العمڤميغ ڣالفصل الخا ٥بمٖاخيل امڤجباػ ڣالٚخ٨
اإٕاٙيغب ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي نسبغ اإنجا ٛالخاصغ بالفصڤڋ ام٘كڤٙع خاڋ سنغ ثتة:2
التقدي ا

البيا
مجموع موارد العنوا اأول (د)
مٖاخيل شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستلٜام امٚافڄ
العمڤميغ فيڢ
مٖاخيل جبائيغ اعتيإيغ أخٚڥ

اإنجا ا

نسب اإنجا
()%

ةةة,ةةتب232

ة5,25ة5بة3

تت3,ت

ةةة,ةة8ب4

ة

ة

مٖاخيل املڊ البلٖڬ

ةةة,ةةتبتتت

ةة88,4ثب92

9,58ث

امٖاخيل اماليغ ااعتيإيغ

ةةة,ةةتبتثةبت

ة839,45ب2تت

ةت,تت

مجموع موارد العنوا الثاني (د)
ّ
ڣامخصصغ للتنميغ
امڤا ٕٙال٘اتيغ
مڤا ٕٙااقتڇا٩

ة8ة,ت54بت8ثبت
24ت9,تتب8تت

49ت,ث8ةب395
24ت9,تتب2تت

تت22,
9ث,تت

 -إعداد جداول التحصيل وتثقيلها وتوظيف امعالي

تبيڗ ّأڗ البلٖيغ تخلـ عن استغاڋ منظڤمغ "جبايغ" للتصٚف ي امعاليږ علګ العقاٙاػ
ّ
التصٚف ي مڤإٙ
امبنيغ ڣاأٙاٿ غيڇ امبنيغ خاڋ الفتڇع تتة8-2تةٕ 2ڣڗ تعڤيضها بمنظڤمغ
اميڈانيغ  GRBمما ا يضمن ٕقغ ڣصحغ امعطياػ امٖٙجغ بجٖاڣڋ التحصيل الخاصغ بهاب
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ڣخافا مقتضياػ الفصل عٖٕ ت 2من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ن ٨علګ أنڢ  ":يمكن
للجماعاػ امحليغ خاٙه عملياػ اإحصا ضافغ العقاٙاػ غيڇ امٚسمغ بجٖڣڋ التحصيل" لږ
تح ٥ٚالبلٖيغ علګ تحييڗ جٖاڣڋ التحصيل لضماڗ شمڤليغ التثقيلب
فبخصڤ ٥امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ّ
تبيڗ عٖم شمڤليغ ڣٕقغ جٖڣڋ التحصيل لسنغ
 2017حين بلغ عٖٕ الفصڤڋ امثقلغ به٘ا الجٖڣڋ ة8تت فصا ي حيڗ أڗ عٖٕ امساكن بامنطقغ
البلٖيغ بلغ ت 828مسكنا حسظ التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ 4تة ،2أڬ أڗ عٖٕ الفصڤڋ
غيڇ امثقلغ بلغ تةت 2فصا بعنڤاڗ سنغ ثتة2ب
ڣتجٖ ٙاإشاٙع لګ أڗ نتائٌ اإحصا العشٚڬ للفتڇع ثتة2ةت2ة 2ال٘ڬ أجٚتڢ البلٖيغ طبقا
ما جا بڢ منشڤ 3ٙڣٛي ٚالش ڣڗ امحليغ عٖٕ  4لسنغ تتة 2بيڗ ڣجڤٕ ما يقاٙب  8285فصاب
ڣقٖ ساهږ غياب التنسيڄ بيڗ مصالح البلٖيغ ي عٖم شمڤليغ جٖڣڋ تحصيل امعلڤم علګ
العقاٙاػ امبنيغ لسنغ ثتة 2حين ا تتڤلګ امصلحغ الفنيغ بصفغ ٕڣٙيغ ڣمنتظمغ حالغ قائمغ ي
ٙخ ٨البنا امسنٖع لګ قسږ اإٔا اػ ڣهڤ ما لږ يسمِ بتڤظيڀ امعاليږ امستڤجبغ حسظ
ّ
ڣضعيغ العقاٙبب
ڣمن ناحيغ أخٚڥ لڤحٴ ضعڀ متابعغ البلٖيغ لنهايغ نجا ٛاأشغاڋ بخصڤٙ ٥خ ٨البنا
امسنٖع حين تبيڗ أنها لږ تتڤڋ جٚا أڬ معاينغ خاڋ الفتڇع 5تة-2ثتة 2ي حيڗ أڗ عٖٕ الٚخ٨
امسنٖع بعنڤاڗ نفس الفتڇع بلغ ةث ٙخصغب علما أڗ الفصڤڋ امضافغ بجٖاڣڋ التحصيل للفتڇع
نفغ ال٘ك ٚكانـ تتږ بمناسبغ تقٖم امڤاطنيڗ بمطالظ للحصڤڋ علګ ٙخ ٨بنا أڣ بع ٬الخٖماػ
اإٕاٙيغب
ڣتجٖ ٙاإشاٙع لګ أڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع حتساب الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ
للثمن امٚجعي للمتڇ امٚبع امبن لكل صنڀ من أصناف العقاٙاػ الخاضعغ للمعلڤم علګ العقاٙاػ
امبنيغ بجٖاڣڋ التحصيل الخاصغ بالعقاٙاػ امبنيغ لسنت ثتة 2ڣ8تة 2ڣٗلڊ خافا لأمٚ
الحكڤمي عٖٕ ث 39لسنغ ثتة 2ام  ّٙي  28ما ٝٙثتة 2ڣال٘ڬ ن ٨ي فصلڢ اأخيڇ علګ أڗ
مقتضياػ ه٘ا اأم ٚتٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غٚع جانفي ثتة2ب
أما ي ما يتعلڄ بامعلڤم علګ اأٙاٿ غيڇ امبنيغ لڤحٴ عٖم ح ٥ٚالبلٖيغ علګ حصا
اأٙاٿ الخاضعغ للمعلڤم ڣتحييڗ جٖاڣڋ التحصيل حين غالبا ما اٙتبط تطڤ ٙعٖٕ الفصڤڋ
امٖٙجغ بجٖاڣڋ التحصيل بااستخا ٥الت تتږ عن طٚيڄ أٗڣڗ استخا ٥ڣقتيغبڣٗلڊ نتيجغ
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امتعلڄ بضبط امتطلباػ العامغ انجا ٛاإحصا العام للعقاٙاػ امبنيغ ڣغيڇ امبنيغ الخاضعغ للمعاليږ الٚاجعغ للجماعاػ امحليغ للفتڇع
ثتة2ةت2ة2ب
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لضعڀ قباڋ امطالبيڗ بامعلڤم ام٘كڤ ٙعلګ القيام بالتصاٙيِ حين ا يتڤلڤڗ القيام به٘ا اإجٚا
ا بمناسبغ الحصڤڋ علګ شهإع بٚا .
كما أڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع احتساب الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ للثمن امٚجعي
للمتڇ امٚبع الغيڇ امبن لكل صنڀ من أصناف اأٙاٿ غيڇ امبنيغ الخاضعغ للمعلڤم علګ اأٙاٿ
غيڇ امبنيغ بجٖاڣڋ التحصيل علګ اأٙاٿ غيڇ امبنيغ لسنت ثتة 2ڣ 8تة 2ڣٗلڊ خافا لأمٚ
الحكڤمي عٖٕ ث 39لسنغ ثتة 2ام  ّٙي  28ما ٝٙثتة 2ڣال٘ڬ ن ٨ي فصلڢ اأخيڇ علګ أڗ
مقتضياػ ه٘ا اأم ٚتٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غٚع جانفي ثتة2ب
ڣعلګ الٚغږ من أڗ البلٖيغ تڤلـ صٖا ٙعٖع قٚاٙاػ تخ ٨ضبط تعٚيفغ امعاليږ امٚخ٨
للجماعاػ امحليغ ي استخاصها طبقا مقتضياػ اأمٚين 4عٖٕ 428ت لسنغ 998ت ام  ّٙي 3ت
جڤيليغ 998ت ڣعٖٕ 5ة 8لسنغ تتة 2ام  ّٙي 3ت جڤاڗ تتة 2لكنها لږ تتڤڋ خاڋ سنغ ثتة2
ڣالسنڤاػ السابقغ لها سنإ أڬ تٚخي ٨ي خصڤ ٥اإشغاڋ الڤقت للطٚيڄ العام ڣمعاليږ اإشهاٙ
بڤاسطغ الافتاػ ڣاللڤحاػ اإشهاٙيغ ٗاػ الصبغغ التجاٙيغ ڣالعاماػ ڣالستائ ٚڣالعاٙضاػ
ّ
ّ
ڣالافتاػ امثبتغ أڣ الباٛٙع أڣ امنڈلغ أڣ امعلقغ بالطٚيڄ العام علګ ڣاجهاػ امحاػ امعٖع للتجاٙع
ڣالصناعغ ڣامهن امختلفغب

ڣ ي ما يتعلڄ بامعلڤم علګ ام سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ أڣ التجاٙيغ أڣ امهنيغ
تڤاجڢ البلٖيغ صعڤباػ حالـ ٕڣڗ عٖإ جٖڣڋ تحصيل الفاٙځ بيڗ الحٖ اإٔنى للمعلڤم
ڣامبلغ امستخل٨ب ڣيعڤٕ ٗلڊ لګ عٖم تڤلي القباضاػ اماليغ ما عٖا القباضغ اماليغ
للم سساػ الكبڇڥ بالبحيڇع مڤافاع البلٖيغ بالقائماػ التفصيلغ الشهٚيغ لعملياػ التحڤيل
الٚاجعغ بالنظ ٚللبلٖيغ بعنڤاڗ امعلڤم ام٘كڤ ٙأعاه مثلما تن ٨علګ ٗلڊ ام٘كٚع العامغ عٖٕ
 89بتاٙئ تت نڤفمبڇ 998ت الصإٙع عن اإٕاٙع العامغ للمحاسبغ العمڤميغب كما أڗ البلٖيغ لږ
تح ٥ٚعلګ التنسيڄ مع القباضاػ اماليغ للحصڤڋ علګ ه٘ه القائماػ ڣهڤ ما ا يمكن من
جٚا امقاٙنغ بيڗ مبلغ امعلڤم امضمن بجٖڣڋ تحصيل امعلڤم علګ ام سساػ ڣامبالغ
امستخلصغ بهٖف تحٖيٖ الحااػ الت تستڤجظ استخا ٥معلڤم ضا ي باعتبا ٙامعلڤم اإٔنى
امطلڤبب
ڣلڤحٴ تأخيڇ ي تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣاأٙاٿ غيڇ امبنيغ
بلغ  85يڤما ڣٗلڊ خافا مقتضياػ الفصل اأڣڋ من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ّ
ين ٨علګ ضٚڣٙع
انجا ٛعمليغ التثقيل بتاٙئ غٚع جانفي من ّ
كل سنغ ،حين تمـ حالغ الجٖاڣڋ الخاصغ به٘ه
4

امتعلقاڗ بضبط تعٚيفغ امعاليږ امٚخ ٨للجماعاػ امحليغ ي استخاصهاب
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امعاليږ من البلٖيغ لګ القباضغ بتاٙئ 3تة2ةةثتة 2ڣتږ تثقيلها لٖڥ القباضغ اماليغ بتاٙئ
ث2ة3ةةثتة2ب
ڣالبلٖيغ مٖعڤع لګ مٜيٖ العمل علګ تقلي ٨جاڋ تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ
العقاٙاػ امبنيغ ڣاأٙاٿ غيڇ امبنيغ ڣٗلڊ بالتنسيڄ مع ّ
كل من القباضغ اماليغ ڣأمانغ اماڋ الجهڤيغ
بالقصٚينب

استخاص امعالي والخطايا وتتبع الديواتسږ استخا 5٥امعاليږ علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣعلګ اأٙاٿ

غيڇ امبنيغ سنغ ثتة2

بالضعڀ حين بلغـ علګ التڤالي  %3,94و %1,54ب ڣيعٜڥ ٗلڊ باأسا ٝلګ عٖم مڤاصلغ القباضغ
اماليغ إجٚا اػ التتبع حين يقتص ٚعلګ امٚحلغ الٚضائيغ ٕڣڗ امٚڣ ٙلګ امٚحلغ الجبڇيغب
كما أنڢ خافا مقتضياػ ام٘كٚع العامغ عٖٕ  2ام ٙخغ ي نڤفمبڇ 9ةة 2بخصڤ ٥اختصاٙ
جاڋ تتبع الٖيڤڗ الٚاجعغ للجماعغ امحليغ ڣالت نصـ علګ" :مباشٚع جٚا اػ التتبع من٘ منطلڄ
السنغ ڣٕڣڗ انتظا ٙتثقيل جٖاڣڋ التحصيل بالنسبغ للمعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ خاصغ" ڣٗلڊ
بااعتمإ علګ جٖڣڋ تحصيل السنغ امنقضيغ مع مكانيغ التنسيڄ مع البلٖيغ بخصڤ ٥الفصڤڋ
الت شهٖػ تغييڇاػ ،تبيڗ أڗ القباضغ اماليغ لږ تتڤڋ خاڋ سنغ ثتة 2صٖا ٙااعاماػ بخصڤ٥
امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣتبليغها لګ امطالبيڗ بها ا أڣاخ ٚشه ٚماٝٙب كما أنڢ لږ يتږ تڤٛيع أڬ
عام خاڋ نفس السنغ بخصڤ ٥اأٙاٿ غيڇ امبنيغب
ڣتجٖ ٙاإشاٙع لګ أڗ نسبغ اإعاماػ الت تږ تڤٛيعها ي خصڤ ٥اأٙاٿ امبنيغ خاڋ
سنغ ثتة 2تعٖ ضعيفغ حين لږ ّ
تتعٖ  %33,25من جملغ الفصڤڋ امثقلغ بجٖڣڋ التحصيلب
ڣن ٨الفصل عٖٕ 9ت من مجلغ الجبايغ امحليغ علګ أنڢ تستڤجظ امبالغ امثقلغ بعنڤاڗ
امعلڤم علګ العقاٙاػ امبنيغ خطيغ تساڣڬ 5ث,ة %عن كل شه ٚتأخيڇ ابتٖا من غٚع جانفي من
السنغ اماليغ امڤاليغ للسنغ امستڤجظ بعنڤانها امعلڤم ا أنڢ تبيڗ أڗ القباضغ اماليغ لږ تتڤڋ
خاڋ سنغ ثتة 2ڣما قبلها استخا ٥أڬ مبلغ بعنڤاڗ خطايا التأخيڇ امستڤجبغ بعنڤاڗ ه٘ا
امعلڤم.

 -التص ف في اأماك العقاري
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بلغـ استخاصاػ امعاليږ علګ العقاٙاػ امبنيغ ڣاأٙاٿ غيڇ امبنيغ لګ مڤ ګ سنغ ثتة 2علګ التڤالي ٕ 32.180,157يناٙا ڣ 417,490من جملغ

مبالغ مثقلغ تباعا ٕ 815.690 ,963يناٙا ڣ ٕ 27.062,927يناٙاب
8

لڤحٴ أنڢ ٙغږ اٙتفاٵ بقايا استخا ٥كٚا امحاػ امعٖع لنشا٭ من أڣ نشا٭ تجاٙڬ أڣ
صناعي أڣ سكن لګ حٖڣٕ  ٕ 238.166,492ي مڤ ګ سنغ  2017بعنڤاڗ معيناػ كٚا  43محا 6فإڗ
البلٖيغ لږ تتڤڋ الح ٥ٚعلګ التنسيڄ مع القباضغ البلٖيغ للقيام بإجٚا اػ التتبع الجبڇيغ
امستڤجبغ ي الغ ٩ٚخاڋ السنغ ام٘كڤٙع خافا مقتضياػ ام٘كٚع العامغ عٖٕ  33لسنغ 9ةة2
حڤڋ تحسيڗ مٕٚڣٕ كٚا العقاٙاػ الٚاجعغ للجماعاػ امحليغ الت نصـ عل ضٚڣٙع اتخاٗ جٚا
ّ
ااستخا ٥الجبڇڬ لكل ٕين من الٖيڤڗ امتخلٖع به٘ا العنڤاڗ ڣٗلڊ بالتنسيڄ مع مصالح الجماعغ
امحليغ امعنيغبكما تجٖ ٙاإشاٙع لګ أڗ البلٖيغ لږ تح ٥ٚعلګ ٙفع قضايا استعجاليغ ي خا
امحاػ ضٖ ام ّ
تلٖٕين عن الٖفعب
كما أتاٍ منشڤ ٙڣٛي ٚالٖاخليغ عٖٕ ت لسنغ 999ت حڤڋ تسڤيغ امحاػ ٗاػ الصبغغ
التجاٙيغ ڣالصناعيغ أڣ السكنيغ مكانيغ التڇفيع ي معيڗ الكٚا للمحاػ التجاٙيغ ڣالصناعيغ ي
ّ
حٖڣٕ ةت %سنڤيا ا أڗ البلٖيغ لږ تح ٥ٚعلګ مٚاجعغ معيناػ كٚا  38محل تجاٙڬ ڣصناعي
ڣمن ي حٖڣٕ نسبغ ةت %سنڤيا ڣتږ اإكتفا بتڤظيڀ نسبغ ٛيإع سنڤيغ تٚاڣحـ بيڗ  %5ڣث، %
كما لږ يتږ تڤظيڀ أڬ نسبغ ٛيإع سنڤيغ لخمسغ محاػ ٗاػ صبغغ ٕاٙيغب ڣإٔڥ ٗلڊ لګ عٖم
تمكن البلٖيغ من تنميغ مڤإٙها اماليغ خاڋ سنغ ثتة 2بمبلغ مالي ناه 59 ٜأبٕب
ڣخافا أحكام الفصل  25من القانڤڗ عٖٕ ث 3لسنغ ثث9ت امتعلڄ بتنظيږ العاقغ بيڗ
امسڤغيڗ ڣامتسڤغيڗ الت تسمِ للمالڊ بمٚاجعغ معيناػ الكٚا كل ثاثغ سنڤاػ لږ تح٥ٚ
البلٖيغ علګ مٚاجعغ معيناػ كٚا  43محا كل  3سنڤاػ ڣهڤ ما لږ يتِ للبلٖيغ تنميغ مڤإٙهاب ڣهڤ
ما حٚم البلٖيغ من تنميغ مڤإٙها خاڋ الفتڇاػ السابقغب
ڣخافا ما ّ
ن ٨عليڢ منشڤ ٙڣٛي ٚالٖاخليغ عٖٕ ث 3ام  ّٙي ت جڤيليغ 998ت لږ تتڤڋ
البلٖيغ ڣ لګ غايغ بٖايغ شهٕ ٚيسمبڇ 8تة 2تحٖيٖ ڣاستقصا أماكها العقاٙيغ ڣهڤ ما لږ يمكن من
تڤفيڇ معطياػ شاملغ ڣٕقيقغ حڤڋ الٚصيٖ العقاٙڬ البلٖڬب
كما لږ تعمل البلٖيغ علګ حٖاف لجنغ للش ڣڗ العقاٙيغ ڣاأماڅ البلٖيغ ڣٗلڊ خافا
ّ
يمكنها من تمام جٚا اػ التڇسيږ ّ
بالسجل
ما ن ٨عليڢ امنشڤ ٙعٖٕ ث 3سالڀ ال٘كٚب ڣهڤ ما لږ
العقاٙڬ ڣفتِ ملڀ خا ٥بكل عقا ٙڣمٜيٖ العنايغ بٖفات ٚاأماڅ البلٖيغ ڣمسكها ڣتحيينهاب
ڣخافا ما ن ٨عليڢ الفصل 3تت من القانڤڗ 7اأساس عٖٕ  33لسنغ 5ث9ت لږ تتڤڋ
البلٖيغ مسڊ ٕفتڇ تٖٙه فيڢ قائمغ اممتلكاػ الٚاجعغ للملڊ العمڤمي ڣللملڊ الخا ٥للبلٖيغ لږ
تتڤڋ البلٖيغ ڣ لګ غايغ مڤ ګ شه ٚنڤفمبڇ 8تة 2تسجيل أماڅ البلٖيغ بٖفات 8ٚاملڊ البلٖڬب
6
 38محل تجاٙڬ ڣصناعي ڣمن ڣ 5محاػ سكنيغ ب
 7مثلما ّ
تږ تنقيڢ ڣ تمامڢ بالقانڤڗ اأساس عٖٕ  48لسنغ تةة 2ام  ّٙي ثت جڤيليغ تةة2ب
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ڣخافا ما ن ٨عليڢ منشڤ ٙڣٛي ٚالٖاخليغ عٖٕ ث 3ام  ّٙي ت جڤيليغ 998ت سالڀ
ال٘ك ٚمن ضٚڣٙع فتِ ملڀ خا ٥بكل عقا ٙلڤحٴ أنڢ ا يتږ مسڊ ملڀ قانڤني خا ٥بكل عقاٙ
غيڇ مٚسږ يتضمن جميع الڤثائڄ امتعلقغ بڢ ڣالٖالغ علګ طٚيقغ التصٚف فيڢ (مكڤناتڢ ،أصل
املكيغ ڣمٚجعها ،امڤقع ،امساحغ ،الحٖڣٕ ،تنصيصاػ نقل املكيغبب)بفضا عن ٗلڊ فقٖ تبيڗ أڗ
البلٖيغ ا تمتلڊ ڣثائڄ ملكيغ ي شأڗ جل عقاٙاتها امبنيغ9ب

استلزام اأماك البلديلڤحٴ اٙتفاٵ بقايا اإستخاصاػ ي خصڤ ٥لٜمغ اأسڤاځ البلٖيغ للفتڇع 3تة-2تتة 2لګ
مبلغ مالي ناه 354 ٜأبٕ ٕڣڗ اعتبا ٙبقايا اإستخاصاػ الخاصغ بلٜمغ اأسڤاځ لسنغ ثتة2ب ڣقٖ
تبيڗ ي ه٘ا الخصڤ ٥أڗ البلٖيغ تڤلـ سنغ 5تة 2سنإ لٜمغ اأسڤاځ البلٖيغ لګ أحٖ امستلٜميڗ
" مبحٚشاني" علګ الٚغږ من أنڢ لږ يتڤڋ خا ٥مبلغ مالي من اللٜمغ امسنٖع لڢ خاڋ سنغ 4تة2
ي حٖڣٕ  53,5أبٕ ب ڣعلګ الٚغږ من تمكيڗ امسلٜم "مبحٚشاني" من لٜمغ سنغ 5تة 2ا أنڢ لږ يقږ
بخا ٥مبلغ مالي ي حٖڣٕ 4تت أبٕب
كما اتضح أڗ عقٖ لٜمغ اأسڤاځ لسنغ ثتة 2ڣال٘ڬ تڤلـ سنإه البلٖيغ للمستلٜم " مبٍ"
لږ تتږ امصإقغ 10عليڢ من قبل سلطغ اإشٚاف لګ غايغ ةت ٕيسمبڇ 8تة 2نتيجغ اسنإه
للمستلٜم بمبلغ أقل من سع ٚاإفتتاٍ ڣعلګ الٚغږ من ٗلڊ ڣاصل امستلٜم استغاڋ اأسڤاځ طيلغ
سنغ ثتةٕ 2ڣڗ أڗ تتمكن القباضغ اماليغ من استكماڋ جٚا اػ تثقيل امبلغ الخا ٥باللٜمغ
ڣال٘ڬ بلغ ة 22أبٕ ڣبالتالي لږ تتمكن القباضغ اماليغ من اتخاٗ جٚا اػ التتبع قصٖ استخا٥
الٖيڤڗ امتخلٖع ب٘مغ امستلٜمب
ڣي٘ك ٚأڗ امسلٜم "مبحمٖڬ" تڤلګ ٕفع مبلغ مالي بلغ 4,3تت أبٕ من جملغ ة 22أبٕ تږ تسجيلڢ
من قبل القباضغ اماليغ خاٙه اميڈاڗ مما حٚم البلٖيغ من استغالڢ لګ غايغ بٖايغ شهٕ ٚيسمبڇ
8تة 2ڣٙفٕ ٬فع با ي امبلغ لګ حيڗ تسڤيغ ڣضعيغ العقٖب
ڣ لګ جانظ ٗلڊ ،ڣخافا مقتضياػ كٚاساػ الشٚڣ٭ الخاصغ باأسڤاځ امستلٜمغ تبيڗ أڗ
البلٖيغ ا تقڤم بمطالبغ امستلٜميڗ بتقٖيږ قڤائږ مفصلغ ي امقابي ٬الشهٚيغب ڣا تسمِ ه٘ه
الڤضعيغ بمٚاقبغ مٖڥ تقيٖ امستلٜميڗ بتطبيڄ امعاليږ امحٖٕع بكٚاساػ الشٚڣ٭ب كما ا تمكن
من تقييږ امٖاخيل السنڤيغ لكل سڤځ ڣالت يمكن اعتمإها كأسعا ٙافتتاحيغ ي السنغ القإمغ.
 8حسظ اأنمڤٗه ال٘ڬ ّ
تږ ضبطڢ بمقتض قٚا ٙڣٛيٚڬ الٖاخليغ ڣالتنميغ امحليغ ڣأماڅ الٖڣلغ ڣالش ڣڗ العقاٙيغ ي ت فيفٚڬ ثةة2ب
9

علګ غٚا ٙجل محاتها ٗاػ الصبغغ الصناعيغ أڣ التجاٙيغ أڣ امهنيغب
10
مكتڤب الڤايغ عٖٕ 4ة 5بتاٙئ تت جانفي ثتة 2مطالبا البلٖيغ بإعإع جٚا اػ التبتيـب
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الجزء الثاني :ال قاب على النفقا
ت-التحاليل امتعلق بالنفقا
بلغـ ي سنغ ثتة 2نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ ة,53ةت3ب558بتٕ ڣتمثل فيها نفقاػ التأجيڇ العمڤمي
ڣڣسائل امصالح  %82,59من مجمڤٵ نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋب
أما نفقاػ العنڤاڗ الثاني بلغـ 38ة8,ث2ب4ث ٕ 4ڣتتكڤڗ ه٘ه النفقاػ من ااستثماٙاػ امباشٚع
بمبلغ ةت9,2ت3ب ٕ343أڬ بنسبغ 2,39ث %ڣتبڇ ٛالجٖاڣڋ امڤاليغ النفقاػ امتعلقغ بالعنڤانيڗ اأڣڋ
ڣالثاني ڣامنجٜع من قبل بلٖيغ فٚيانغ خاڋ سنغ ثتة2ب
 توزيع النفقات
امبلغ بالدينار

البيا
نفقا العنوا اأول
التقٖيٚاػ
اإنجاٛاػ
نسبغ اانجا)%( ٛ
نفقا العنوا الثاني
التقٖيٚاػ
اإنجاٛاػ
نسبغ اانجا)%( ٛ

ةةة,ةةتبة5تب2
ة,53ةت3ب558بت
2,48ث%
4ةث5,تتبتثتب2
38ة8,ث2ب4ث4
9ث,ت%2

 خاص الديون
الفص ــل
تة2.2

الفق ـ ة
ة8

اإعتمادا امو ع (د)

بي ـ ــا النفق ـ ــا
ّ
تسديد امتخلدا
ّ
متخلٖاػ تجاه الشٚكغ التڤنسيغ
للكهٚبا ڣ الغاٛ
ّ
متخلٖاػ تجاه الشٚكغ الڤطنيغ
إستغاڋ ڣتڤٛيع امياه
ّ
متخلٖاػ تجاه الٖيڤاڗ الڤطن
لاتصااػ

اإعتمادا
امدفوع (د)

ةةة,ةةةب3ت

ة

ةةة,ةةةب3ت

ةة995,9ب2ت

ةةة,ةةةب2

ة

ّ
متخلٖاػ تجاه الشٚكغ التڤنسيغ
للتأميڗ ڣ عإع التأميڗ
ّ
متخلٖاػ تجاه م سساػ عمڤميغ
أخٚڥ
ّ
متخلٖاػ تجاه الخڤا٥

ةةة,ةةةب3

ة

ةةة,ةةةب2ت

ت898,43ب5

ةةة,ةةةبةت

ةةة,ة3ثبت

جـمل ـ الفق ة ة8

ةةة,ةةة53.

25.624,336
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لږ تتعٖڥ نسبغ تسٖيٖ امتخلٖاػ  %48,35حسبما يبينڢ الجٖڣڋ  ،كما أنڢ لڤحٴ عٖم استهاڅأڬ عتمإاػ بالنسبغ لبع ٬الفقٚاػ الفٚعيغب
 لڤحٴ ڣجڤٕ ٕيڤڗ تعڤٕ لسنڤاػ 3تة 2ڣ 4تة 2تږ خاصها علګ ميڈانيغ ثتة 2مما من شأنڢ أڗيمس من مصٖاقيغ البلٖيغ ي مجاڋ احتڇام تسٖيٖ ٕيڤڗ امٜڣٕينب ي٘ك ٚمن ٗلڊ خا ٥متخلٖاػ
تجاه م سساػ عمڤميغ أخٚڥ ( اأم ٚبالصٚف عٖٕ ت 3بتاٙئ ث2ةتتةثتة ،2يتعلڄ بخا ٥فڤاتيڇ
ٙاجعغ لسنڤاػ 3تة 2ڣ4تة 2بقيمغ ت8,83ث4ب) ٕ4ب

 -2نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ
ڣخافا مقتضياػ الفصل ة 9من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ تڤلـ البلٖيغ صٖا ٙأٗڣڗ
تٜڣٕ بعٖ تاٙئ 5ت ٕيسمبڇ ثتة2ب ي٘ك ٚمن ٗلڊ طلظ التڈڣٕ عٖٕ  49بتاٙئ ت2ة2تةثتة 2امٚفڄ
مع اأم ٚبالصٚف عٖٕ  43بتاٙئ ت3ة2تةثتة 2ڣ طلظ التڈڣٕ عٖٕ عٖٕ ت 5بتاٙئ 29ة2تةثتة2
امٚفڄ مع اأم ٚبالصٚف عٖٕ  44بتاٙئ ت3ة2تةثتة2ب
ڣنصـ ام٘كٚع العامغ لڤٛي ٚاماليغ عٖٕ  48بتاٙئ ثت ماڬ 999ت ڣامتعلقغ بصٚف النفقاػ
العمڤميغ علګ أڗ ا تتجاڣ ٛامٖع الفاصلغ بيڗ صٖا ٙاأم ٚبالصٚف ڣ الٖفع ةت أيام ,ا أڗ محاسظ
البلٖيغ لږ يتقيٖ به٘ا اإجٚا ي بع ٬الحااػ ب ي٘ك ٚمن ٗلڊ خا ٥اأم ٚبالصٚف عٖٕ  29تمـ
حالتڢ من البلٖيغ لګ القباضغ اماليغ بتاٙئ ثتةتتةثتة( 2امتعلڄ بمصاٙيڀ تنظيڀ امقٚاػ
اإٕاٙيغ ) ڣتږ خاصڢ بتاٙئ 5تة2تةثتة 2ڣ اأم ٚبالصٚف عٖٕ ة 3تمـ حالتڢ من البلٖيغ لګ
القباضغ اماليغ بتاٙئ 24ةتتةثتة( 2متخلٖاػ تجاه الخڤا ) ٥ڣتږ خاصڢ بتاٙئ ث2ة2تةثتة2ب
ڣلږ تتڤڋ البلٖيغ تسجيل كل الفڤاتيڇ الڤإٙع عليها من قبل امٜڣٕين بمكتظ الضبط ،حين
قامـ بتسجيل البع ٬منها فقط ڣهڤ ما يحڤڋ ٕڣڗ التأكٖ من التڈام ه٘ه اأخيڇع بمبٖأ اأڣلڤيغ ي
خا ٥امٜڣٕين ڣ من احتڇام اآجاڋ القانڤنيغ لخاصهږ ,فمثا لږ تضمن بمكتظ الضبط كل
الفڤاتيڇ امتعلقغ باستهاڅ اما كما تږ تسجيل بع ٬الفڤاتيڇ امتعلقغ بإستهاڅ الكهٚبا ڣ الغاٛب
ڣلڤحٴ عٖم احتڇام مبٖأ التأشيڇع امسبقغ حين تڤلـ البلٖيغ صٖا ٙأٗڣڗ تٜڣٕ علګ سبيل
التسڤيغ من خاڋ أسبقيغ تاٙئ الفاتڤٙع علګ تاٙئ التأشيڇعب ي٘ك ٚمن ٗلڊ اإٗڗ بالتڈڣٕ عٖٕ 34
بتاٙئ 2ةةتتةثتة 2امٚفڄ مع الفاتڤٙع بتاٙئ 23ةةتةثتة 2ڣاإٗڗ بالتڈڣٕ عٖٕ  22بتاٙئ
24ةثةةثتة 2امٚفڄ مع الفاتڤٙع بتاٙئ 9تةثةةثتة2ب
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ڣخافا مقتضياػ اأم ٚعٖٕ 4ت 5لسنغ 4ةة 2ام  ّٙي 9ة ما4 ٝٙةة 2ال٘ڬ ّ
ين ٨علګ
أڗ الٖڣلغ ڣالجماعاػ العمڤميغ ڣام سساػ العمڤميغ مطالبغ بٖفع النفقاػ امتعلقغ بفڤاتيڇ اما
ڣالغا ٛڣااتصااػ ڣالڤقڤٕ ي مٖع ا تتجاڣ 45 ٛيڤما من تاٙئ استام الفڤاتيڇب تبيڗ ّأڗ البلٖيغ لږ
تح ٥ٚي خصڤ ٥خا 3 ٥فڤاتيڇ تتعلڄ بمصاٙيڀ استهاڅ الكهٚبا ڣبمصاٙيڀ ااتصااػ
الهاتفيغ علګ احتڇام ه٘ا اأجل ڣبلغـ مٖع التأخيڇ امسجلغ ي شأڗ الفاتڤٙع عٖٕ 5تثثتت 8ڣٕٙػ
علګ مكتظ الضبط بتاٙئ 9تةثةةثتة 2ڣالفاتڤٙع عٖٕ ت2ثث8ةت 8ڣٕٙػ علګ مكتظ الضبط
بتاٙئ ت2ةةتةثتة 2مٚفقتيڗ لأم ٚبالصٚف عٖٕ  45بتاٙئ ت3ة2تةثتة 2ڣالفاتڤٙع عٖٕ
تث9998ةةةةت ڣٕٙػ بتاٙئ 2ة2ةثتة 2تباعا 9تت يڤما ڣت 2يڤما ڣ ث 28يڤماب
ڣبخصڤ ٥نفقاػ الفصل (تة22ةتةةتة) شٚا الڤقڤٕ لڤسائل النقل ڣالت بلغـ خاڋ
سنغ ثتة 2ما قيمتڢ ة 89,58أبٕ " ّ
تبيڗ عٖم ٙفاځ ڣثائڄ الصٚف بقائماػ تفصيليغ لڤسائل
ّ
تحٖٕ بصفغ ٕقيقغ مڤضڤٵ استعماڋ ڣسيلغ النقل ڣصفغ
النقل ڣلكمياػ الڤقڤٕ امستهلكغ ڣالت
السائڄ ّ
مما يعيڄ متابعغ كيفيغ التصٚف ي كمياػ الڤقڤٕ امقتناع ڣالتثبـ من سنإها علګ الڤجڢ
الصحيِب
ّ
ڣتبيڗ أڗ بع ٬الڤثائڄ امٚفقغ لأڣام ٚبالصٚف الخاصغ بتصٚف سنغ ثتة 2تشڤبها بع٬
ّ
ّ
الڤجڤبيغ امنصڤ ٥عليها بالفصل عٖٕ  33من
اإخااػ تعلقـ أساسا بغياب التنصيصاػ
ّ
القانڤڗ عٖٕ ت 3لسنغ 5تة 2ام ّ ّٙي 5ت سبتمبڇ 5تة 2ڣامتعلڄ بإعإع تنظيږ امنافسغ ڣاأسعاٙ
ّ
ڣبالفصل عٖٕ 8ت من مجلغ اإٔا علګ القيمغ امضافغ علګ غٚا ٙالٚقږ التسلسلي للفاتڤٙع ڣأسما
اأطٚاف ڣعناڣينهږ ڣامعٚف الجبائي أڣ بطاقغ تعٚيڀ امستفيٖب علګ غٚا ٙاأمثلغ التاليغب علګ غٚاٙ
الڤثائڄ امٚفقغ مع اأم ٚبالصٚف عٖٕ 2ت بتاٙئ تةة8ةةثتة 2ڣاأم ٚبالصٚف عٖٕ  24بتاٙئ
ت2ةةتةثتة2ب
ڣعلګ صعيٖ خ ،ٚخافا أحكام الفصل 9ث 2من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ ا يتڤلګ القاب٬
البلٖڬ مسڊ حسابيغ خاصغ بمكاسظ البلٖيغ كما أڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ طيلغ الفتڇع -2015ثتة2
القيام بج ٕٚسنڤڬ ممتلكاتها امنقڤلغ مما ا يضمن حمايغ اممتلكاػ الت بحڤٛتهاب

 -3نفقا العنوا الثاني
ڣخافا ما ن ٨عليڢ الفصل تث من اأم ٚعٖٕ 39ةت لسنغ 4تة 2ام  ّٙي 3ت ما4 ٝٙتة2
امنظږ للصفقاػ العمڤميغ من ڣجڤب تڤفيڇ شهإع ي الضماڗ امالي النهائي خاڋ ة 2يڤما من تاٙئ
تبليغ الصفقغ ڣٗلڊ قصٖ ضماڗ حقڤځ البلٖيغ قبل انطاځ اأشغاڋ تبيڗ أڗ تقٖيږ ه٘ه الڤثيقغ
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شهٖ تأخيڇا بالنسبغ للصفقغ عٖٕ ثةتتة 2امتعلقغ بإنجا ٛمشٚڣٵ ته٘يظ حي الٚحاب بفٚيانغ بلغ
 43يڤما ،حين تږ عام امقاڣڋ بإسنإ الصفقغ بتاٙئ 9ت جڤاڗ ثتة 2ي حيڗ تڤلګ تقٖيږ الضماڗ
النهائي للبلٖيغ بتاٙئ ت 2أڣػ ثتة 2ب
كما تبيڗ طڤڋ امٖع الفاصلغ بيڗ عام امقاڣليڗ بإسنإ الصفقاػ ڣاأٗڣڗ اإٕاٙيغ ببٖ
نجا ٛاأشغاڋ امتعلقغ ببع ٬الصفقاػب ي٘ك ٚمنها الصفقغ عٖٕ 3ةة3تة 2امتعلقغ بتعبيٖ
الطٚقاػ ڣالصفقغ عٖٕ ثةةتتة 2امتعلقغ بإنجا ٛمشٚڣٵ ته٘يظ حي الٚحاب بفٚيانغ الت شهٖػ
تأخيڇا ي بٖ انجا ٛه٘ه الصفقاػ ڣمٖٕ بلغـ تباعا  93يڤما ڣتتتيڤماب
ڣلڤحٴ عٖم احتڇام امٖع امنصڤ ٥عليها بالفصل عٖٕ 3ةت من اأم ٚعٖٕ 39ةت لسنغ
4تة 2ام  ّٙي 3ت ما4 ٝٙتة 2عنٖ خا ٥اأقسا٭ امٖفڤعغ علګ الحساب لفائٖع أصحاب
الصفقاػب ي٘ك ٚمن ٗلڊ خا ٥الحساب الڤقت عٖٕ  3الڤا ٕٙعلګ البلٖيغ بتاٙئ تتة8ةةتتة 2ڣ
الحساب الڤقت عٖٕ  2بتاٙئ  24ة4ةةتتة( 2امتعلقاڗ بالصفقغ عٖٕ2ة5تة )2بتأخيڇ 11بلغ تباعا
 44يڤما ڣت 4يڤماب
ڣخافا مقتضياػ اأم ٚعٖٕ 39ةت لسنغ 4تة 2الت تن ٨علګ أڗ يتږ ع ٩ٚالختږ النهائي
للصفقغ علګ لجنغ مٚاقبغ الصفقاػ العمڤميغ ي أجل أقصاه ة 9يڤما ابتٖا من تاٙئ القبڤڋ
النهائي للطلباػ مڤضڤٵ الصفقغ تږ الڤقڤف علګ تأخيڇ ي ختږ صفقغ تعبيٖ الطٚقاػ ڣمٖ اأٙصڀ
لسنغ تتة ، 2حين أنڢ تږ ااستام النهائي لأشغاڋ الخاصغ بها بتاٙئ ت 2جڤيليغ ثتة 2ڣ لګ غايغ
مڤ ګ شه ٚنڤفمبڇ 8تة 2لږ يتږ ع ٩ٚملڀ الختږ النهائي الخا ٥بها علګ اللجنغ ام٘كڤٙعب
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تږ صٖا ٙاأمٚين بالصٚف الخاصيڗ بالحسابيڗ الڤقتييڗ تباعا 4تةتتةتتة 2ڣ8تةثةة8تة2ب
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