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ّٙ في  ڣتبلغ مساحتها  ث92تجڤاڗ  29حٖثـ بلٖيغ سبيطلغ بمقتض  اأمٚ العلي ام

 ب4تة2نسمغ حسظ التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ   24597ڣيبلغ عٖٕ سكانها 2كږ 1133,5

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

ڣڗ  ڣڗ الفنيغ ڣمصلحغ الش ڣالثقافيغ ڣمصلحغ الحالغ امٖنيغ ڣاانتخاباػب كما  ااجتماعيغللش

ٚع بلٖيغ بحي امعهٖب ائ ٙ  ٕڣ ٚڣ ٚع بلٖيغ بحي الس  تضږ البلٖيغ ٕائ

لګ سلڊ امڤظفيڗ ڣ  25البلٖيغ  تضږڣ  لڊ  8ثعڤنا ينتمڤڗ  لګ سلڊ العملغ ٗڣ عڤنا ينتمڤڗ 

ٚ نڤفمبڇ   2+   تعٖٕ اأعڤاڗ من اأصناف )ڣتبلغ بالتالي نسبغ التأطيڇ بالبلٖيغ ب 8تة2لګ مڤفګ شه

ٙين( ة العٖٕ امتبقي لأعڤاڗ ڣالعملغ  3+   ه٘ه النسبغ ضعيفغب ، ڣتعٖ% 7,29 حوايالقا

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

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

ٚف في نفقاتهاب ڣقٖ  حكام التص ٕٙها ڣ ٙع البلٖيغ علګ تعبئغ مڤا لڊ بالتثبـ في مٖڥ قٖ ٙجغ بڢ، ٗڣ امٖ

ٚقابيغ فح٨ الحساب امالي لس لګ  ثتة2نغ شملـ اأعماڋ ال ٚفقغ لڢ باإضافغ  ڣامستنٖاػ ام

ٙاػ  ٙئ  اليغميٖانيغ للبلٖيغ ڣالقباضغ امٛيا ٚقابي بتا ٚيڄ ال ب 8تة2نڤفمبڇ  28ڣ ث2قام بها الف

ٕٙ ڣالنفقاػب لګ ماحظاػ تتعلڄ بامڤا ٜع  ٚقابغ امنج عماڋ ال فضـ   ڣ

 بثتة2لسنغ  ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي الڤضعيغ اماليغ للبلٖيغ
ٙيڀ )ٕ( امقابي٬ )ٕ(   ثتة2-2ت-ت3فيالفڤاضل  امصا

 - - ت9ت,443بثت9 تتة2فائ٬ ميڈانيغ 

 - 2.179.736,748 748, 2.179.736 العنڤاڗ اأڣڋ 

 - 772.533,681 772.533,681 العنڤاڗ الثاني

ٜينغ ٙه الخ  - 8ةت8.924,054 748.458,865 العملياػ خا

 626.978,002 4.041.194,483 4.668.172,485 امجمڤٵ

 - - 1.363.570,020 بقايا اإستخا٥

 - 418.379,571 - 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  امناب من اماڋ امشًڇڅة – )مڤا مڤا

ٚجعي  لږ ي 2017% خاڋ سنغ  4ت حڤالي اأڣڋ( امعتمٖ من قبل  (>70%)تجاٛڣ امعياٙ ام

ٚ هام٤ التصٚف بالنسبغ للبلٖيغ )نفقاػ التأجيڇڣيبلغ الصنٖڣځب  ش ٙيڀ العنڤاڗ اأڣڋ(  ة م مصا

ٙڬ من قبل  %  ت,82حڤالي  ثتة2سنغ  ٚف اإٕا ڗ النسبغ القصڤڥ امحٖٕع لهام٤ التص في حيڗ 

                                                           
1
ٙئ     بثتة2جانفي  تةامصإځ عليڢ بتا
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ٚڣ٩ ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ تبلغ  ٙيغكما  ب% 55صنٖڣځ الق  ةتبلغ نسبغ تٖاين ) الٖيڤڗ الجا

مقابل نسبغ قصڤڥ في  % 35,تتما قيمتڢ  ثتة2مقابي٬ العنڤاڗ اأڣڋ( البلٖيغ خاڋ سنغ 

 ب% 100التٖاين حٖٕها الصنٖڣځ بـ 

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

ٜع بعنڤاڗ السنغ اماليغ  ٚف امنج ٚيغ في عملياػ القب٬ ڣالص ڗ تمّس  ثتة2جڤه من  من شأنها 

 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  ٕ 48ث,ت3ثب9ثتب2ما جملتڢ  ثتة2بلغـ مڤا

 تتكّڤڗ من امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ ڣمن امٖاخيل الجبائيغ غيڇ ااعتيإيغب 

ساسا من  امعاليږ امڤّظفغ علګ ڣبخصڤ٥ امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ فه تتأّتى 

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

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

يٸ ه٘ه امٖاخيل:ٕ ڣيبڇٛ الجٖڣڋ ثثث,44تب929 ما جملتڢ ثتة2 ه٘ه امٖاخيل في سنغ  امڤالي تٛڤ
 النسب % )د( امبلغ أصناف امداخيل الجبائي ااعتيادي

ٙاػ ڣاأنشطغ  ت45,3 984,ت49بت42 امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٚافڄ العمڤميغ فيڢ ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل  ةت,32 ةة5,ثث2ب298 مٖاخيل 

سٖا خٖماػ مٖاخيل ٙيغ  ڣمعاليږ مقابل  ٚخ٨ اإٕا  22,53 293,ةث3ب9ة2 امڤجباػ ڣال

ٚڥ   ة ة امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ اأخ

 ةةت ثثث,44تب929 امجمـــــــوع
 

ٚ امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ في سنغ  هّږ عناص ٙاػ ڣاأنشطغت  ڣتمّثل تامعاليږ علګ العقا

 ڣيبڇٛ الجٖڣڋ امڤالي مختلڀ مكّڤناػ ه٘ه امعاليږ ڣنسبهاب ،2017
 النسب % )د( امبلغ امعالي على العقارا واأنشط

ٙاػ امبنيغ  2,85 3,245ةةب2ت امعلڤم علګ العقا

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  32,ة ة8ت,329بت امعلڤم علګ اأ

ٙيغ ڣ التجا سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ   تت,3ت ت345,58ب8ت2 ڣ امهنيغ امعلڤم علګ ام

 45,ثت ةةة,538ب3ث امبالغ امتأتيغ من صنٖڣځ التعاڣڗ 
ٚڣباػ ٛع امڤظڀ علګ محاػ بيٸ امش  38,ة ة4ت,ث59بت معلڤم اإجا

 5,35ت 83,333تب4ت امعلڤم علګ النڈڋ 

 ةةت 984,ت49بت42 امجمـــــــوع
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ڣ  ڣتمثل امٖاخيل ٙيغ  ڣ التجا سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  بعنڤاڗ امعلڤم علګ ام

لګ البلٖيغ حين تږ تحصيل ٕ بالنسبغ  هږ مٙڤ ڬ ما يمّثل  ثتة2ٕ في سنغ  ت345,58ب8ت2 امهنّيغ 

ٚػ مٖاخيل % من جملغ امٖاخيل الجبائيغ28,88 شغاڋ املڊ العمڤمي  ااعتيإيغ للبلٖيغب ڣاستأث

ٙه  ٚافڄ العمڤميغ فيڢ بما قـٖ ٜام ام % من امٖاخيل  ةت,32ڬ بنسبغ  ٕ ةة5,ثث2ب298البلٖڬ ڣاستل

ٙاٿ   ٙاػ امبنيغ ڣمن امعلڤم علګ اأ ّما امٖاخيل امتأتّيغ من امعلڤم علګ العقا الجبائيغ ااعتيإيغب 

ڬ ما يمّثل تباعا ة8ت,329بتٕ ڣ 3,245ةةب2تغيڇ امبنيغ، فقٖ كانـ علګ التڤالي في حٖٕڣ %  29,تٕ 

 %  من ه٘ه امٖاخيلب4ت,ةڣ

ٙاػ ما جملتڢ  ثتة2ڣبلغـ تثقياػ سنغ   ٕت9,52تةبتثبعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٙاػ امبنيغ في حٖٕڣ ٵ بيڗ امعلڤم علګ العقا ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  ٕت3ت,98ثب3ث تتڤّٛ ڣامعلڤم علګ اأ

 ٕب  ة39,تث2ب2 بمبلغ

ٙتفعـ امبالغ  تتة2ٕ في مڤّفګ 452,ت82ب54ثڣباعتباٙ البقايا لاستخا٥ البالغغ  ، ا

ٙه  لګ ما قٖ ٙاػ  ٕ في سنغ 8ث895,9بة83الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ڬ ما نسبتڢ 332,425ب3تب ڣتّږ استخا٥ ثتة2 لڤم %ب ڣبلغـ نسبغ استخا٥ كل من امعةت,تٕ 

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ علګ التڤالي ٙاػ امبنيغ ڣامعلڤم علګ اأ  %ب ة5,2% 49,تعلګ العقا

 ما قيمتڢ ثتة2ڣفيما يتعّلڄ بامٖاخيل غيڇ الجبائيغ ااعتيإيغ فقٖ بلغـ في سنغ 

ٕٙ بيڗ تمٖاخيل املڊ البلٖڬت ڣتامٖاخيل اماليغ ااعتيإيغت تث9,ت59بة25بت ٵ ه٘ه امڤا ٕب ڣتتڤّٛ

ساسا من امناب من اماڋ امشًڇڅ للجماعاػ امحليغبام  تأّتيغ 

ساسا من 4ة2,ت98بث2ما قيمتڢ  ثتة2ڣبلغـ مٖاخيل املڊ البلٖڬ في سنغ  ٕ ڣ هي تتأتى 

اػ في حٖٕڣ  ّٖ ٙاػ ڣالتجهيڈاػ ڣامع ٚا العقا % من جملغ  ةةتٕ ممثلغ ب٘لڊ 4ة2,ت98بث2بيٸ ڣك

 مٖاخيل اأماڅب 

ٙتفعـ امبالغ ا لګ ما جملتڢ ڣا ٕ 5,348ثتب2ث3لڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ مٖاخيل اأماڅ 

 %   ت5,ث، تّږ استخاصها بنسبغ 

ٕٙ البلٖيغ بعنڤاڗ امناب من اماڋ امشًڇڅ فقٖ بلغـ  ٕبةةة,ت29ب83ث ڣفي ما يتعّلڄ بمڤا
 

 موارد العنوا الثاني - ب
 ٕٙ ٕٙ ااقًڇا٩ ڣامڤا ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ للتنميغ ڣمڤا ٕٙ العنڤاڗ الثاني امڤا تشمل مڤا

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

ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ للتنميغ  ةةت ت8ت,533ب2ثث امڤا

ٕٙ  ة ة ااقًڇا٩ مڤا

ٕٙ امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغ  ة ة امڤا

 ةةت ت8ت,533ب2ثث جمل موارد العنوا الثاني

 

 اموارد  تعبئ -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 بالدينار التقدي  نسب اإنجا )%( بالدينار اإنجا

    مجموع موارد العنوا اأول )د(

ٙاػ -  26,6 12.003,245 45.000,000 امبنيغامعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٜام  - شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل 
ٚافڄ العمڤميغ فيڢ   بام

 5,32ث ةة5,ثث2ب298 ةةة,ةةةبت39

ٙيغ  ڣمعاليږ  مٖاخيل - ٚخ٨ اإٕا امڤجباػ ڣال
سٖا خٖماػ  مقابل 

 ة9,8ت 293,ةث3ب9ة2 ةةة,ةةةبةة3

 تث,33 4ة2,ت98بث2 ةةة,ةةةب83 مٖاخيل املڊ البلٖڬ  -

 8ت,ث8 ثتث,ةتتب222بت ةةة,ة45ب394بت امٖاخيل اماليغ ااعتيإيغ -

 

 إعداد جداول التحصيل وتثقيلها وتوظيف امعالي -
نڢ :ت يمكن  ت2 عٖٕ مقتضياػ الفصلخافا  من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ن٨ علګ 

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

 البلٖيغ علګ تحييڗ جٖاڣڋ التحصيل لضماڗ شمڤليغ التثقيلب تح٥ٚ 

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

ڗ عٖٕ فصا  5040 حين بلغ عٖٕ الفصڤڋ امثقلغ به٘ا الجٖڣڋ  2017 امساكن بامنطقغ في حيڗ 

ڗ عٖٕ الفصڤڋ 4تة2مسكنا حسظ التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ  5975البلٖيغ بلغ  ڬ   ،

 بثتة2فصا بعنڤاڗ سنغ  935غيڇ امثقلغ بلغ 
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ٙ اإش ٚ نڤفمبڇ ڣتجٖ لګ غايغ مڤفګ شه ڗ البلٖيغ ڣ لګ  ٙع  لږ تستكمل عمليغ اإحصا  8تة2ا

لڊ  ٙ ٗڣ ڣڗ امحليغ عٖٕ  2خافا منشڤ ٚ الش ي ٛ  تتة2لسنغ  4ٛڣ نجا جل اانتها من   ٕ ّٖ ال٘ڬ ح

ٚڬ للفًڇع  ٚ نڤفمبڇ  ت2ة2ةثتة2اإحصا العش  بتتة2في مڤّفګ شه

غياب التنسيڄ بيڗ مصالح البلٖيغ حين ا تتڤلګ امصلحغ الفنيغ ساهږ في ٗلڊ  ڣقٖ 

اػ ڣهڤ ما لږ يسمِ  لګ قسږ اإٔا ٙخ٨ البنا امسنٖع  حالغ قائمغ في  يغ ڣمنتظمغ  بصفغ ٕٙڣ

ٛ لضعڀ متابعغ البلٖيغ ڣك٘لڊ بتڤظيڀ امعاليږ امستڤجبغ حسظ ڣضعّيغ العقاٙ  نجا نهايغ 

ٙخ٨ البنا امسنٖع حين  ٚا سڤڥ اأشغاڋ بخصڤ٥  ج نها لږ تتڤڋ  خاڋ الفًڇع   معايناػ 5تبيڗ 

ٚخ٨ امسنٖع بعنڤاڗ نفس الفًڇع بلغفي حيڗ   ثتة2-5تة2 ڗ البلٖيغ  بٙخصغ  8ث ڗ عٖٕ ال علما 

ضافغ بع٬ الفصڤڋ بجٖڣڋ التحصيل  ا بمناسبغ تقٖم امڤاطنيڗ  للسنغ امڤاليغا تتڤلګ 

ٙيغ ڣ بع٬ الخٖماػ اإٕا ٙخ٨ بنا    ببمطالظ للحصڤڋ علګ 
ٙجغ بجٖڣڋ  3البياناػعٖم ٕقغ  اتضحكما   تبيڗتحصيل امعٖ من قبل البلٖيغ حين الامٖ

ٙجغ به٘ا الجٖڣڋ ليسـ ٕقيقغ ڣصحيحغ  ڗ بع٬ ٚاٙ الفصڤڋ امٖ  4خطا شابـ عٖٕ) علګ غ

ٙاػ ڣعٖٕ الخٖماػ 5لعٖع معًڇضيڗ ڣمساحغالفصڤڋ بالنسبغ  ٙ  6العقا  امتمتٸ بها صاحظ العقا

 .ما قد ا يساعد على استخاصها ببب(ب7ڣين بع٬ الفصڤڋ ڣعنا
ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  لګ  ٙع  ٙ اإشا الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ   احتسابڣتجٖ

ٙاػ  ٙاػ الخاضعغ للمعلڤم علګ العقا صناف العقا ٚبٸ امبن لكل صنڀ من  ٚجعي للمًڇ ام للثمن ام

ٙاػامبنيغ بجٖاڣڋ التحصيل  لڊ  8تة2ڣ ثتة2امبنيغ لسنت  الخاصغ بالعقا ٚ لأ  خافاٗڣ م

ّٙ في  ثتة2لسنغ  ث39الحكڤمي عٖٕ  ڗ  ال٘ڬ ن٨ في ثتة2ماٝٙ  28ام فصلڢ اأخيڇ علګ 

ٚع جانفي  ٚ تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ   بثتة2مقتضياػ ه٘ا اأم

ّٖ ڣ  ٙاػ امبنيغ ڣنسبڢ ڣڣضعـ جملغ ح ساٝ امعلڤم علګ العقا ٕػ مجلغ الجبايغ امحليغ 

ٚبٸ امبن 8من العناصٚ لضبط قاعٖع امعلڤم تتمثل في مساحغ العقاٙ ٚجعي للمًڇ ام  9ڣالثمن ام

                                                           
2
ٚاجعغ للجماعاػ امحليغ لل   ٙاػ امبنيغ ڣغيڇ امبنيغ الخاضعغ للمعاليږ ال فًڇع امتعلڄ بضبط امتطلباػ العامغ انجاٛ اإحصا العام للعقا

 بت2ة2ةثتة2
3
ٕٙع علګ البلٖيغ بخصڤ٥ امعاليږ   ٙاٿ  امبنيغ من خاڋ ااعًڇاضاػ الڤا ٚع لٖڥ القباضغ اماليغب علګ اأ  ڣالبياناػ امتڤف

4
   ٚ ٚاشٖڬ ڣالسيٖ محمٖ الصالح العباس  ڣالسيٖ اميڈڣني بن الطاه عًڇا٩ كل من السيٖ محسن بن باشا النڤمي ڣالسيٖ صالح ال ٚاٙ  علګ غ

ميڇع بنـ العبيٖڬ  ڣالسيٖ يڤنس بن محمٖ الخڤني ڬالحسين ڣالسيٖ اأخضٚ بن مالڊ محمٖ ڣالسيٖ صالح بن علګ الصالح حسين ڣالسيٖع 
ٚاشٖڬ ٙعي ڣالسيٖ عبٖ السام بن علي الصڤيفي ڣالسيٖ جياني بن حسيڗ ال ٜا ٚڬ  ال ٜاي   ببڣالسيٖ اللطيڀ ال

5
ٙميبببڣ  السيٖ حسن البڇيكي ڣالحاه العيٖه الشٚفي    ٜ عا ٜي حمٖ بن عبٖ الع  السيٖ 

6
 نڤٙالٖين بن علګ امحمٖڬ ڣالسيٖ الناجي الحسين ببب عًڇاضاػ كل من السيٖ  

7
ٚيڄ ا   ع ڣغيڇ محٖٕع بٖقغ )الط ٚب حي النعناڣين غيڇ مڤجٕڤ ٙ ڣ ق ٚڣ ٜاميغ بحي الس  بڇجسببب(لح
صناف حسظ امساحغ امغطاعب 4طبقا أحكام الفصل  8  ٙبعغ  لګ  ٙاػ    من مبهبم تږ تصنيڀ العقا
ٚ كل ثاف سنڤاػ طبقا أحكام الفصل  يضبط  9  ام٘كڤٙ حسظ صنڀ العقاٙب       4بأم
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ٚقاػ امعبٖع  الت تختلڀ حسظ مستڤڥ الخٖماػ امنتفٸ بها ڣهي التنظيڀ 10معلڤمڣنسبغ ا ڣالط

ٙصفغ امبلطغ ٙ  ڣاأ ٚيڀ مياه اأمطا ٚيڀ امياه امستعملغ ڣقنڤاػ تص ٚ العمڤميب ڣقنڤاػ تص ڣالتنڤي

ڬ  11خٖماػ 4تڤظيڀ  ګتتڤلڗ البلٖيغ في ه٘ا الخصڤ٥  ڣتبيڗ علګ كافغ الخاضعيڗ للمعلڤم 

ٚامٌ  اإطاٵ علګ ڗ من خاڋفي حيڗ تبيّ  % ةتبنسبغ تساڣڬ  ٙ ب  ثتة2البلٖڬ لسنت  ااستثما

ٙصفغڗ   8تة2ڣ لګ غايغ مڤفګ سنغ  طڤڋ اأ ٜع بامناطڄ البلٖيغ  ب 2م ت848تيبلغ حڤالي  تتة2امنج

 ب % 2تتساڣڬ ڣالت  امتمتعيڗ به٘ه الخٖمغعلګ  غ الًڇصيڀمما يحتږ علګ البلٖيغ تڤظيڀ خٖم

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  ما في لڤحٴ عٖم ح٥ٚ البلٖيغ علګ احصا ما يتعلڄ بامعلڤم علګ اأ

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

ٙجغ بجٖاڣڋ التحصيل بااستخاصاػ لڊ نتيجغ  امٖ ٗڣڗ استخا٥ ڣقتيغبٗڣ ٚيڄ  الت تتږ عن ط

ٚا  ٙيِ حين ا يتڤلڤڗ القيام به٘ا اإج قباڋ امطالبيڗ بامعلڤم ام٘كٙڤ علګ القيام بالتصا لضعڀ 

ٚاا بمناسبغ الحصڤڋ علګ شهإع   .ب
ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  ٚجع احتسابكما  ي الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ  للثمن ام

ٚبٸ  صناف اأ الغيڇ للمًڇ ام ٙاٿ  الغيڇ الخاضعغ للمعلڤم علګ  ٙاٿ امبن لكل صنڀ من  امبنيغ  اأ

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ لسنت  ٚ الحكڤمي عٖٕ  8تة2ڣ  ثتة2بجٖاڣڋ التحصيل علګ اأ لڊ خافا لأم ٗڣ

ّٙ في  ثتة2لسنغ  ث39 ڗ مقتضياػ ثتة2ماٝٙ  28ام ٚ  ڣال٘ڬ ن٨ في فصلڢ اأخيڇ علګ  ه٘ا اأم

ٚع جانفي    بثتة2تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ

ٙجغ من قبل البلٖيغ بجٖاڣڋ  ڗ تبيڗڣ  تحصيل الحٖ اإٔنى للمعلڤم  عٖٕ الفصڤڋ امٖ

سساػ ٗاػ ٙيغ ڣ الصناعيغ الصبغغ بخصڤ٥ امعلڤم علګ ام  5ثثظل في حٖٕڣ  امهنيغ ڣ التجا

ٚڥ من قبل البلٖيغ خاڋ  2018 -2015فصا طيلغ الفًڇع  ٜئي امج ڗ اإحصا الج ٚغږ من  علګ ال

ٙب بيّ  ثتة2ڣ تتة2سنت  خ٨ طبيعي 325تڗ ڣجٕڤ ما يقا سسغ ڣ ،  م خاضعيڗ للمعلڤم ام٘كٙڤ

ٙځ في حٖٕڣ   فصا غيڇ مثقل علګ اأقلب ة55ڣهڤ ما يعن فا

ٙ عٖٕ البلٖيغ  تڤلـ ٚا ٙ الق ّٙ في  8ةتصٖا ٙئ  امصإځ 3تة2ماڬ  22ام جڤاڗ  ثعليغ بتا

ٚيڄ العاميضبط  3تة2  998تلسنغ  428تعٖٕ  12طبقا مقتضياػ اأمٚ معلڤم اإشغاڋ الڤقت للط

ّٙ في  حصا ڣضبط قائمغ في  2016-3تة2الفًڇع  طيلغلږ تتڤڋ لكنها ڣ  998تجڤيليغ  3تام

ٙ الامقاهي ڣامطاعږ ڣالنصباػ  ڬ  خاضعغ للمعلڤم ام٘كڤ سنإ  ٚخي٨ في الغ٩ٚ مڣلږ تتڤڋ  ما ت

ٚم ٕٙ هامغ خاڋتعبئغ من  هاح ٙ عٖٕ بالبلٖيغ  كما قامـب نفغ ال٘كٚ الفًڇع مڤا ٚا ٙ الق  ت48إصٖا
                                                           

ساٝ عٖٕ الخٖماػ امنتفٸ بها ڣهي ) 4من مبهبم  5ضبط الفصل  10 ڣ خٖمتيڗ  8نسظ علګ  ٙبٸ خٖماػ  ةت -% : خٖمغ  ڣ  % :  2ت-% : ثاف 
ٙبٸ خٖماػ ٚڥ(ب 4ت -بأكٌڇ من  خ ٙبٸ خٖماػ ڣبخٖماػ    % : بأكٌڇ من 

ٚ العمڤمي  11 ٚيڀ امياه امستعملغ ڣالتنڤي ٚقاػ امعبٖع ڣقنڤاػ تص  بخٖماػ التنظيڀ ڣالط
12

ٚخ٨ للجماعاػ امحليغ في استخاصهاب   ٚيفغ امعاليږ ام  امتعلڄ بضبط تع
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ّٙ في  ٙئ  تتة2جڤيليغ  8تام ٚ طبقا يضبط امعلڤم  تتة2ڣػ  9امصإځ عليغ بتا سالڀ ال٘ك

ّٙ في  تتة2لسنغ  5ة8عٖٕ  13مقتضياػ اأمٚ نها لږ تتڤڋ  تتة2جڤاڗ  3تام  49 سڤڥ  سنإا 

ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ خاڋ سنغ ب كما ٙخصغ امسنٖع ًڇاخي٨ التجٖيٖ الح٥ٚ علګ  ثتة2تبيڗ 

ٚخ٨  تتة2خاڋ سنغ  ڗ عٖٕ ال ٙخ٨ جٖيٖع بعنڤاڗ نفس امعلڤم حين تبيڗ  ضافغ  لګ  ڣالسعي 

ٚخ٨ امسنٖع خاڋ سنغ  (ٙخصغ تت) ثتة2امسنٖع خاڋ سنغ  ٙنغ بعٖٕ ال ٚاجعا مقا سجل ت

ٚم البلٖيغ ب تتة2 سسغ  33 مٖاخيلاستخا٥  نمڣهڤ ما ح  بلغـ حڤالي ماليغ جمليغ 14بقيمغم

 بٕب 6,750

ٙ عٖٕ  4ةة2خاڋ سنغ البلٖيغ ڣلئڗ تڤلـ  15ڣفي خصڤ٥ معاليږ اإشهاٙ ٚا ٙ الق  83تصٖا

ّٙ في  ٚيل ة2ام ٙئ  4ةة2 ف ٚيل  ت2امصإځ عليغ بتا ٙ  ضبط امعلڤمڣال٘ڬ ي 4ةة2ف طبقا  ام٘كڤ

ڗ 998تلسنغ  428تعٖٕ أحكام اأمٚ  نڢ تبيڗ  إحصا ڣضبط قائمغ في ب قږلږ ت البلٖيغ ا 

ع  تتة2الخاضعيڗ له٘ا امعلڤم خاڋ سنغ  ٚاخي٨ خاڋ الفًڇع ام٘كٙڤ سنإ ت ڣما قبلها ڣلږ تتڤڋ 

ٚم  ٕٙڣهڤ ما ح نّ ب تتة2-4ةة2خاڋ الفًڇع  هامغ البلٖيغ من مڤا ٙ ڢ كما  صٖا ڣلئڗ تڤلـ البلٖيغ 

ٚاٙ عٖٕ  ّٙ في  494الق ٙئ  تتة2جڤيليغ  8تام ضبط ڣال٘ڬ ي تتة2ڣػ  9امصإځ عليغ بتا

ٚ عٖٕ امعلڤم ام٘كٙڤ  ٚ  تتة2لسنغ  5ة8طبقا ما ن٨ عليڢ اأم نها لږ تنڀ ال٘ك إسنإ ب قږا 

ٚخ٨ نسبغ ضعيفغ منسڤڥ   ٙخصغب  24بلغ عٖٕها حڤالي  ال

لګ جانظ ٗلڊ الح٥ٚ علګ تجٖيٖ الًڇاخي٨ امسنٖع  ثتة2خاڋ سنغ البلٖيغ لږ تتڤڋ  ڣ

ٚخ٨  تتة2خاڋ سنغ  ڗ عٖٕ ال ٙخ٨ جٖيٖع بعنڤاڗ نفس امعلڤم حين تبيڗ  ضافغ  لګ  ڣالسعي 

ٚم البلٖيغ من استخا٥ مٖاخيل فقط ٙخصغ  تبلغ  ثتة2امسنٖع خاڋ سنغ   24ڣهڤ ما ح

سسغ بقيمغ  ببٕ 1,903ماليغ جمليغ بلغـ حڤالي  16م

ڣ امهنيغ ت   فيڣ ٙيغ  ڣ التجا سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  ڤاجڢ ما يتعلڄ بامعلڤم علګ ام

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

لګ عٖم تڤلي القباضاػ سساػ الكبڇڥ  امستخل٨ب ڣيعٕڤ ٗلڊ  اماليغ ما عٖا القباضغ اماليغ للم

ٚيغ لعملياػ بالقائماػ بالبحيڇع مڤافاع البلٖيغ ٚاجعغ التحڤيل التفصيلغ الشه  للبلٖيغ بالنظٚ ال

عاه امعلڤم بعنڤاڗ ٚع ام٘كٙڤ  ٙئ  89عٖٕ  العامغ مثلما تن٨ علګ ٗلڊ ام٘ك  998تنڤفمبڇ  تتبتا

                                                           
13

حكام    ٚ عٖٕ لغګ ڣعڤ٩   ٘كڤٙ سلفابام 998تلسنغ  428تاأم
14

ٙځ بيڗ امبالغ امس   ٚيڄ العامخلصغ بعنڤاڗ تتمثل الفا  ثتة2ڣامبالغ امستخلصغ بعنڤاڗ سنغ  تتة2بعنڤاڗ سنغ  معلڤم اإشغاڋ الڤقت للط
 بٕ (ب  4,930 –بٕ  44,680)

15
ڣ امنڈلغ    ٙٛع  ڣ البا ٙيغ ڣالعاماػ ڣالستائٚ ڣالعاٙضاػ ڣالافتاػ امثبتغ  ٙيغ ٗاػ الصبغغ التجا ڣ امعّلقغ بڤاسطغ الافتاػ ڣاللڤحاػ اإشها

ٙع ڣالصناعغ ڣامهن امختلفغببالط  ٚيڄ العام علګ ڣاجهاػ امحّاػ امعٖع للتجا
16

 –أ.د  2,223) 2017سنة  بعنوانخلصة وامبالغ امست 2016سنة بعنوان  معلوم اإشغال الوقي للطريق العامخلصة بعنوان تامس امبالغ مثل الفارق بن  
 أ.د (.   0,320
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ٙع ٙع عن الصإ ڗ البلٖيغ للمحاسبغ العامغ اإٕا علګ التنسيڄ مٸ  لږ تح٥ٚ العمڤميغب كما 

ٙنغ  ه٘ه علګ القباضاػ اماليغ للحصڤڋ  ٚا امقا ج  امعلڤم بيڗ مبلغالقائماػ ڣهڤ ما ا يمكن من 

سساػ علګ امعلڤم بجٖڣڋ تحصيل امضمن  الت الحااػ تحٖيٖ بهٖف امستخلصغ ڣامبالغ ام

    اإٔنى امطلڤبب امعلڤم باعتباٙ ضافي معلڤم استخا٥ تستڤجظ

لڊ خافا مقتضياػ  ٙاػ امبنيغ ٗڣ لڤحٴ تأخيڇ في تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ العقا

ٚع الفصل اأڣڋ م ٙئ غ ٙع انجاٛ عمليغ التثقيل بتا ٚڣ ن مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ين٨ّ علګ ض

ع بتأخيڇجانفي من كّل سنغ حين تږ تثقيل الجٖاڣڋ  ٛ ت 17ام٘كٙڤ  ب شهٚ  10جاڣ

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

ٙاػ امبنيغ  ٙاٿ  غيڇ امبنيغ العقا لڊ باڣاأ مانغ اماڋ  اليغلتنسيڄ مٸ كّل من القباضغ امٗڣ الجهڤيغ ڣ

ٚينبب  القص
 وتتبع الديو  والخطايا استخاص امعالي -

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  18استخا٥ اتسږ ٙاػ امبنيغ ڣعلګ اأ  ثتة2سنغ امعاليږ علګ العقا

ٜڥ  ب %ة5,2و %49,تالتڤالي حين بلغـ علګ ضعڀ الب لګ عٖم مڤاصلغ الق ڣيع باضغ ٗلڊ باأساٝ 

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

نڢ  ٚع العامغ عٖٕ كما  ٙخغ في نڤفمبڇ  2خافا مقتضياػ ام٘ك ٙ  9ةة2ام بخصڤ٥ اختصا

اػ التتبٸ من٘ منطلڄ  ٚا ج ٚع  ٚاجعغ للجماعغ امحليغ ڣالت نصـ علګ: تمباش جاڋ تتبٸ الٖيڤڗ ال

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

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

ڗ القباضغ اماليغ لږ تتڤڋ خاڋ سنغ الت شهٖػ تغييڇاػ،  يٸ  ثتة2تبيڗ  عامتٛڤ بخصڤ٥  ڬ 

ٙاػ امعاليږ امستڤجبغ علګ ٙاٿ  امبنيغ ڣ  العقا ڣهڤ ما لږ يسمِ بتفعيل الغيڇ مبنيغ علګ اأ

اػ ٚا  الجبڇيغب اإج

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

ٙاػ امبنيغ خطيغ تساڣڬ  ٚع جانفي من 5ث,ةامعلڤم علګ العقا ٚ تأخيڇ ابتٖا من غ % عن كل شه

ڗ القباضغ ام نڢ تبيڗ  ا   لږ تتڤڋ  اليغالسنغ اماليغ امڤاليغ للسنغ امستڤجظ بعنڤانها امعلڤم 

                                                           
17

ٙئ    لګ القباضغ بتا حالغ جٖاڣڋ التحصيل من البلٖيغ  ٚيل  2تتمـ  ٙئ التثقيل لٖڥ القباضغ اماليغ تږ يڤم  ثتة2ف ڗ تا نڤفمبڇ  4تفي حيڗ 
 بثتة2

18
ٙاػامعاليږ علګ ال استخاصاػبلغـ    ٙاٿ  غيڇ امبنيغ امبنيغ عقا ٙا  3,245ةةب2تعلګ التڤالي  ثتة2لګ مڤفګ سنغ  ڣاأ من  ة8ت,329بتڣ ٕينا

ٙا ڣ895,ثت3ب93ثتباعا  مبالغ مثقلغجملغ  ٙا 58ت,245ب24ٕينا  بٕينا
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بعنڤاڗ ه٘ا خطايا التأخيڇ امستڤجبغ  بعنڤاڗ مبلغڬ استخا٥  ڣما قبلها ثتة2خاڋ سنغ 

  .امعلڤم

اجع امعالي امستوجب بخصوص  -  امبني العقارام

ڗ يقٖمڤا  نڢ  يمكن للمطالبيڗ بامعلڤم  خافا ما نصـ عليڢ مجلغ الجبايغ امحليغ علګ 

ٚ بڤاسطغ  لګ امعنييڗ باأم ٙاتها  ٚا باٹ ق نڢ يتعيڗ علګ ه٘ه اللجنغ  ٚاجعغ ڣ لګ لجنغ ام اعًڇاضاتهږ 

عام مٸ ڣصل بالتسليږ ممض  من قبل  ڣ  لڊ ٙسالغ مضمڤنغ الڤصڤڋ مٸ اإعام بالبلڤٹ  امعن ٗڣ

ٚين من  لاعًڇاضاػقبل ختږ عملياػ اإحصا بالنسبغ  جل شه ٕٙع خاڋ عملياػ اإحصا ڣفي  الڤا

ب تبيّ  ٙه عملياػ اإحصا ٕٙع خا ٙئ ااعًڇا٩ بالنسبغ لاعًڇاضاػ الڤا نغ ڗ من خاڋ التثبـ في عيّ تا

ٕ به٘ه امجلغ ڣهڤ ما لږ ٖ بما ڗ ه٘ه اللجنغ لږ تتقيّ  اعًڇاضا 4تيبلغ عٖٕها  ااعًڇاضاػمن  ٙڣ

ڋ يمّك  ٚفغ م  باعًڇاضاتهږن امعًڇضيڗ من مع

ف في اأماك العقاري -  التص

ٚع     ٙع اتخاٗ  9ةة2لسنغ  33العامغ عٖٕ  19خافا مقتضياػ ام٘ك ٚڣ الت نصـ عل ض

ٚا ااستخا٥ الجبڇڬ لكل ٕين من الٖيڤڗ امتخلّ  ٙاػ البلٖيغ عنڤاڗٖع بج ٚا العقا نڢ لڤحٴ  ك

ٙت لګ فاٵ بقايا استخا٥ ٙغږ ا ڣ سكن  ڣ صناعي  ٙڬ  ڣ نشا٭ تجا ٚا امحاػ امعٖع لنشا٭ من  ك

ٚا  ثتة2ٕ في مڤفګ سنغ  344.694,144حٖٕڣ  فإڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ  20محا 4ثبعنڤاڗ معيناػ ك

اػ التتبٸ الجبڇيغ امستڤجبغ في الغ٩ٚ  الح٥ٚ علګ التنسيڄ مٸ القباضغ ٚا البلٖيغ للقيام بإج

ڗ البلٖيغ لږ  لګ  ٙع  عبكما تجٖٙ اإشا ٙفٸ قضايا  تح٥ٚخاڋ السنغ ام٘كٙڤ في  استعجاليڢعلګ 

ّٖ امضٖ  ػمحا  ةت خا لڊ من٘  ينٕتل هږعن الٖفٸ ٗڣ ػٕ ڣقٖ ڤ العق مضا يمغ امبالغ ق تجاٛڣ

 ب ٕب 25ما قيمتڢ  ثتة2سنغ مڤفګ لګ غايغ  غيڇ امستخلصغ في حقهږ

 ٙ صٖا ستعجاليا إخا  22ڣعاڣع علګ ٗلڊ ڣلئڗ تږ  ٙيغ من٘  محا ٗڣ  22حكما  صبغغ تجا

ٙ  5تة2سنغ  ٚا ڗ البلٖيغ لږ تعمل علګ تطبيڄ ه٘ه الق ٚ ا  لګ غايغ مڤفګ شه لڊ   نڤفمبڇ اػ ٗڣ

ع تخلّ  ب8تة2 صحاب امحاػ ام٘كٙڤ ڗ   بٕب ةتتب٘متهږ ٕيڤڗ بحڤالي  ٖػمٸ العلږ 

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

ٙيغ ڣالصناعيغ في  ٚا للمحاػ التجا مكانيغ الًڇفيٸ في معيڗ الك ڣ السكنيغ  ٙيغ ڣالصناعيغ  التجا

ّا  %ةتحٖٕڣ  ڗ البلٖيغ لږ تح٥ٚ علګ سنڤيا  ٚا  ٚاجعغ معيناػ ك ٙيامحا  ت2 م في حٖٕڣ  تجا

ٛيإع سنڤيغ في حٖٕڣ  ااكتفاتږ ڣ  سنڤيا %ةتنسبغ  ڬ ،  %5بتڤظيڀ نسبغ  كما لږ يتږ تڤظيڀ 

ٙيغب ٛيإع سنڤيغ لتسعغ محاػ تجا ٛيڣعاڣع علګ ٗلڊ تبيڗ  نسبغ  ڬ نسبغ  إع عٖم تڤظيڀ 
                                                           

19
ٚاجعغ للجماعاػ امحليغب    ٙاػ ال ٚا العقا ٕٕٚڣ ك  حڤڋ تحسيڗ م

20
ٙيا ڣ 4ت     محاػ سكنيغ ڣمحل لجمعيغ امكفڤفيڗب 9محا تجا
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ٙ كما ن٨ عليها  %5عڤضا عن تڤظيڀ نسبغ في حٖٕڣ  سكنيغمحاػ  ثلـبالنسبغ  ب امنشٙڤ ام٘كڤ

ٕٙها اماليغ لګ عٖم تمكن البلٖيغ من تنميغ مڤا ٕڥ ٗلڊ   بڣ

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 ٕٙهاسنڤاػ ڣهڤ  3كل  محا  4ث معيناػ ك  كما ،ما لږ يتِ للبلٖيغ تنميغ مڤا

ٚ  ػمحا  7ظلـ  ٚم البلٖيغ من تنميغ ڣهڤ  بالبع٬ منها لستغ سنڤاػ يعٕڤلفًڇاػ طڤيلغ  عشاغ ما ح

ٕٙها خاڋ الفًڇاػ السابقغب  مڤا

ٚا بٕ ت فاقـ ڗ القباضغ اماليغ لږ تتڤڋ تثقيل مبالغ ڗتبيّ كما           ڣمٖٕ  21كشاڅ 2 تخ٨ ك

لڊ ٕڣڗ  سنڤاػ ثڣ 4علګ التڤالي  امسبڄ مٸ البلٖيغ، حين تڤقفـ القباضغ اماليغ علګ  التنسيڄٗڣ

ٚف امسڤغيڗتثقيل ام ثٚ  بالغ امستڤجبغ من ط لڊ علګ  حٖهما خا٥ امستحقاػ ٗڣ ٙف٬ 

ڗ البلٖيغ  ثتڢب مٸ العلږ  حٖ ٙڣ ٚ ال٘ڬ حل مكانڢ  ٚا الكشڊ ڣڣفاع امنتفٸ اآخ امستڤجبغ بعنڤاڗ ك

تخاٗ ٚا  22لږ تعمل علګ  ج ين في الغ٩ٚ ضٖ ڬ  استڤلګ علګ الكشڊ بٖايغ من سنغ  ال٘ڬالٙڤ

ٚ  2تة2 لګ غايغ مڤفګ شه  ب8تة2 نڤفمبڇڣ

يٚ الٖاخليغ عٖٕ ڣ    ّٙ في  ث3خافا ما ن٨ّ عليڢ منشٙڤ ٛڣ لږ تتڤڋ  998تجڤيليغ  تام

ٚ ٕيسمبڇ  لګ غايغ بٖايغ شه ٙيغ ڣهڤ ما لږ يمكن من  8تة2البلٖيغ ڣ ماكها العقا تحٖيٖ ڣاستقصا 

ٙڬ البلٖڬب ٚصيٖ العقا قيقغ حڤڋ ال  تڤفيڇ معطياػ شاملغ ٕڣ

حٖاف لجنغ لل ڣ  لڊ خافا ما ن٨ لږ تعمل البلٖيغ علګ  ٙيغ ڣاأماڅ البلٖيغ ٗڣ ڣڗ العقا ش

ٙڬ  ث3عليڢ امنشٙڤ عٖٕ  جل العقا ّ اػ الًڇسيږ بال ٚا ج تمام  سالڀ ال٘كٚب ڣهڤ ما لږ يمّكنها من 

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

نڢ  23القانڤڗ من  3تتخافا ما ن٨ عليڢ الفصل كما 
لږ  5ث9تلسنغ  33اأساس  عٖٕ  

ٚاجعغ للملڊ العمڤمي ڣللملڊ الخا٥ للبلٖيغ  ٙه فيڢ قائمغ اممتلكاػ ال تتڤڋ البلٖيغ مسڊ ٕفًڇ تٖ

 ٚ كتڤب  ٚ لګ غايغ مڤفګ شه ماڅ البلٖيغ بٖفاتٚ ثتة2لږ تتڤڋ البلٖيغ ڣ جيل    باملڊ البلٖڬ 24ت

ٚ الٖاخليغ عٖٕ  ي ّٙ في  ث3ڣخافا ما ن٨ عليڢ منشٙڤ ٛڣ ٚ  998تجڤيليغ  تام سالڀ ال٘ك

ٙ غيڇ  نڢ ا يتږ مسڊ ملڀ قانڤني خا٥ بكل عقا ٙ لڤحٴ  ٙع فتِ ملڀ خا٥ بكل عقا ٚڣ من ض

صل املكيغ  ٚف فيڢ )مكڤناتڢ،  ٚيقغ التص ٚسږ يتضمن جميٸ الڤثائڄ امتعلقغ بڢ ڣالٖالغ علګ ط م

                                                           
21

ٚام عقٕڤ مٸ امنتفعيڗ باأكشاڅ بٖايغ من سنت    ب  ب3تة2ڣ 2ةة2تڤلـ البلٖيغ 
22

 كاڗ بإمكاڗ البلٖيغ القيام بقضايا استعجاليغ ضٖ امتلٖٕين ببب  
تمامڢ بالقانڤڗ اأساس  عٖٕ  23 ّٙ في  تةة2لسنغ  48مثلما تّږ تنقيڢ ڣ  بتةة2جڤيليغ  ثتام
ٙيغ في  24 ڣڗ العقا ماڅ الٖڣلغ ڣالش ٚڬ الٖاخليغ ڣالتنميغ امحليغ ڣ ي ٙ ٛڣ ٚا ه ال٘ڬ تّږ ضبطڢ بمقتض  ق ٚڬ  تحسظ اأنمٗڤ  بثةة2فيف
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ٚجعها، ا ڗ البلٖيغ ڣم ، تنصيصاػ نقل املكيغبب(بفضا عن ٗلڊ فقٖ تبيڗ  مڤقٸ، امساحغ، الحٖٕڣ

ٙاتها امبنيغ  ب25ا تمتلڊ ڣثائڄ ملكيغ في شأڗ جل عقا
               

قاب على  : الثانيالجزء    النفقاال
 

 التحاليل امتعلق بالنفقا-ت
 

نفقاػ التأجيڇ العمڤمي ڣڣسائل فيها ل تمثّ ، ٕ  48ث,ت3ثب9ثتب2بلغـ نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ 

 %بة95,4 نسبغ تبلغ حڤالي  امصالح

ٙاػ  نفقاػ ٕ، تتمثل فقط في 9ت98,4ةبث32 فقٖ بلغـ ما نفقاػ العنڤاڗ الثاني ااستثما

ٚعب   امباش

  ثتة2نفقاػ اميڈانيغ لسنغ جٖڣڋ 
 باألف دينار البياڗ

بٕ(   نفقاػ العنڤاڗ اأڣڋ )

ٚاػ     2.564,650 التقٖي

ٛاػ  2.179,736 اإنجا

)%( ٛ     85 نسبغ اانجا

  نفقاػ العنڤاڗ الثاني

ٚاػ  806 التقٖي

ٛاػ  772,533 اإنجا

)%( ٛ  95,84 نسبغ اانجا
 
 

  خا٥ الٖيڤڗ  
ٚع الفصـــل ــــاڗ النفقــــــاػ الفقــ عغ بيــ  )ٕ( اإعتمإاػ امٛڤ

اإعتمإاػ 
 )ٕ( امٖفڤعغ

   تسٖيٖ امتخلٖاػ ة8 تة2ب2

  

ٚكغ القڤميغ لتڤٛيٸ البًڇڣڋ  ة ةةة,ةة5ب3 متخلٖاػ تجاه الش

     ٛ ٚبا ڣ الغا ٚكغ التڤنسيغ للكه  ة ةةة,ةةةبة2 متخلٖاػ تجاه الش

    
يٸ امياه  ٚكغ الڤطنيغ إستغاڋ ڣتٛڤ  ة ةةة,ةة5بت2 متخلٖاػ تجاه الش

    
 متخلٖاػ تجاه الٖيڤاڗ الڤطن لإتصااػ

 لإتصااػ 

 ة ةةة,ةةةب3

  

ٚڥ  خ سساػ عمڤميغ   ة ةةة,ةةةبت متخلٖاػ تجاه م

                                                           
25

ڣ امهنيغب   ٙيغ  ڣ التجا ٙ جل محاتها ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  ٚا  علګ غ
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 ة ةةة,ةةةب5 متخلٖاػ تجاه الخڤا٥

 ة ةةة,ةةةب59 امجمڤٵ    

 
ڗ  عاه  ٚف  ثتة2سنغ خاڋ البلٖيغ لږ تتڤلګ لڤحٴ من خاڋ الجٖڣڋ امبيڗ  ص

ع لخا٥  ٚصٕڤ ٚصها علګ  ثتة2السنڤاػ السابقغ لسنغ  ٖاػتخلّ ماإعتمإاػ ام ٚ عٖم ح مما يفس
نها  ب خا٥ الٖيڤڗ  ٙيڀ  لږ تقږكما تبيڗ  ع بخا٥ مصا اما ڣ  استهاڅخاڋ نفس السنغ ام٘كٙڤ

 ٛ ٚبا ڣالغا ٙصٖها مبلغ مالي في حٖٕڣ الهاتفيغ  ڣااتصااػالكه ٚغږ من  ما من ٕ م ةةةب3تعلګ ال
ڗ يثقل  ٙتفاٵسنڤاػ القإمغ من خاڋ ميڈانياػ الكاهل شأنڢ   ٖاػبقيمغ امتخلّ  ا

   

 نفقا العنوا اأول -2
ٚع التعليماػ العامغ عٖٕ  ٙاػ  ت99تلسنغ  2ةڣجبـ م٘ك ٙع بياڗ العٖٕ امنجم للسيا ٚڣ ض

ڣ  ّڗ  اقتناعلګ الفڤاتيڇ عنٖ التصليِ  ّنڢ لڤحٴ  ا   ٜ ثباػ للعمل امنج لڊ كڤسيلغ  ٙ ٗڣ قطٸ غيا

ٚا قطٸ الغياٙ  ڤاتيڇ فال بع٬ لږ تتضمن العٖٕ ڣصيانغ ڣسائل النقل تتعلڄ بخا٥ نفقاػ ش

ٙاػ امعنيغ بقطٸ الغياٙ  ٙه ڣبالصيانغ امنجم للسيا ع  ڣتخ٨ بٕب 23,925ڣبمبلغ جملي قٖ فاتٙڤ

ٙئ  ٚف عٖٕ  ثتة2ة 5ةة 24بتا ٚفقغ باأمٚ بالص ٙئ  3ام ع عٖٕ  ثتة2ةتةةتةبتا  239ڣالفاتٙڤ

ٙئ  ٚف عٖٕ  ثتة2ة 5ةة 23بتا ٚفقغ باأمٚ بالص ٙئ  2تام ع عٖٕ  ثتة2ةتةةتةبتا  454ڣالفاتٙڤ

ٙئ  ٚف عٖٕ  ثتة2ة5ةة23بتا ٚ بالص ٚفقغ باأم ٙئ  تام ع عٖٕ  ثتة2ةتةةتةبتا ٙئ  4ت4ڣالفاتٙڤ بتا

ٚف عٖٕ  ثتة2ةتتة تت ٚفقغ باأمٚ بالص ٙئ  25ام ع عٖٕ  ثتة2ة2تةتتبتا ٙئ  2ت4ڣالفاتٙڤ بتا

ٚف عٖٕ ام ثتة2ةتتةةت ٙئ  ت2ٚفقغ باأمٚ بالص ع عٖٕ  ثتة2ة2تةتتبتا ٙئ  2ڣالفاتٙڤ بتا

ٚف عٖٕ  ثتة2ةةتة23 ٚ بالص ٚفقغ باأم ٙئ  24ام  .ثتة2ة2تةتتبتا

ٚا الڤقٕڤ لڤسائل النقلتةةتةةتة22ڣبخصڤ٥ نفقاػ الفصل )             ڣالت بلغـ خاڋ  ( ش
ٚف بقائماػ تفصيليغ لڤسائل  ت تبّيڗ بٕ تت82,5ما قيمتڢ  ثتة2سنغ  ٙفاځ ڣثائڄ الص عٖم 
ٕ بصفغ ٕقيقغ مڤضڤٵ استعماڋ ڣسيلغ النقل ڣصفغ  النقل ّٖ ڣلكمياػ الڤقٕڤ امستهلكغ ڣالت تح

سنإها علګ الڤجڢ  السائڄ مّما يعيڄ متابعغ كيفيغ التصٚف في كمياػ الڤقٕڤ امقتناع ڣالتثبـ من 
 الصحيِب
ٙئ قامـ البلٖيغ بعقٖ نفقغ بعڣ  ٙع كما يشًڇطڢ  5تٖ تا ٚڣ ثباػ للض ٕيسمبڇ ٕڣڗ ڣجٕڤ 

ٗڗ الًڈڣٕ عٖٕ  ة9الفصل   ٙ صٖا ٙئ  44من مجلغ امحاسبغ العمڤمّيغ من خاڋ   5تة2ة2تةة3بتا

 يتعلڄ بتأميڗ ڣسائل النقلب

ڣالت بلغ  ثتة2 لڤحٴ من خاڋ تفّح٨ الفڤاتيڇ الت تږ خاصها علګ ميڈانيغ البلٖيغ لسنغ

جلغ بمكتظ الضبط الخا٥ بالبلٖيغ  ت4 حڤاليعٖٕها  ڗ نسبغ الفڤاتيڇ ام ع   ةتا تمثل سڤڥ فاتٙڤ
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ٚا ا يسمِ من  % ٜڣٕين ڣه٘ا اإج ٚع من ام ّڗ النسبغ الباقيغ يقٸ تسّلمها مباش من جملغ الفڤاتيڇ ڣ

ٜڣٕينب ٕڣ الفڤاتيڇ ڣمن احًڇام مبٖ اأڣلڤيغ في خا٥ ام ٙئ ٙڣ  التثبـ من تڤا

كٖ علګ ٗلڊ ا يت يام كما ت ٚع  ٚف القانڤنّيغ امحٖٕع بعش جاڋ الص حيانا احًڇام  ږ 

ٚع العامغ عٖٕ  ٙئ  48ام٘ك ٙع العامغ للمحاسبغ العمڤميغ بتا ٙع عن اإٕا حڤڋ  999تماڬ   ثتالصإ

ٚ علګ سبيل امثاڋ لګ مستحقيها ڣ ن٘ك ٚف النفقاػ العمڤميغ  ٚف عٖٕ  ص ٚ بالص )علګ التحميل  8اأم

ٙئ  24ال٘ڬ شهٖ تأخيڇا في خاصڢ بلغ  (ةةةتةةتة22ة حالتڢ بتا  ثتة2ةتةةتةيڤما حين تمـ 

ٙئ  ٚف عٖٕ  ثتة2ةثةة5ةلګ امحاسظ ڣتږ خاصڢ بتا )علګ التحميل   3ڣاأمٚ بالص

ٙئ  3تال٘ڬ شهٖ تأخيڇا في خاصڢ بلغ  ( 2ةةةتةتة22ة حالتڢ بتا  ثتة2ةتةةتةيڤما حين تمـ 

ٙئ   بثتة2ةتةة23لګ امحاسظ ڣتږ خاصڢ بتا

ساسا بغياب التنصيصاػ  ڗ بع٬ الڤثائڄ تشڤبها بع٬ اإخااػ تعّلقـ  ڣتبّيڗ 

ّٙ  5تة2لسنغ  ت3من القانڤڗ عٖٕ  33الڤجڤبّيغ امنصڤ٥ عليها بالفصل عٖٕ  سبتمبڇ  5تّ في ام

من مجّلغ اإٔا علګ القيمغ  8تڣامتعّلڄ بإعإع تنظيږ امنافسغ ڣاأسعاٙ ڣبالفصل عٖٕ  5تة2

ٚف الجبائي ٚاف ڣعناڣينهږ ڣامع سما اأط ع ڣ ٚقږ التسلسلي للفاتٙڤ ٙ ال ٚا قغ ڣ بطا امضافغ علګ غ

ٚيڀ امستفيٖ  ب تع

فإ محاسظ بلٖيغ سبيطلغ ٚاه  ڣلئڗ  عاميغ يتږ عبڇها استخ ٜڣٕ منظڤمغ  نڢ ليس لكل م

ڗ ه٘ه اإجابغ  ا  ٚ بها جميٸ التنصيصاػ الڤجڤبيغ  الفڤاتيڇ الخاصغ بأغلظ النفقاػ ڣل٘لڊ ا تتڤف

ٜڣٕين  ڗ الفڤاتيڇ امقٖمغ من قبل ام ا تمنٸ مصالح البلٖيغ ڣالقباضغ اماليغ من التثبـ من 

ليها باماحظغبتتضمن جميٸ التنصيصاػ الڤج  ٙ  ڤبيغ امشا

ٚعمن مجلغ امحاسبغ العمڤميغ ڣ  ثةتڣ ت4 ليڗطبقا للفصڣ  ٙع  م٘ك ا التعليماػ العامغ لٛڤ

ٙئ  2اماليغ عٖٕ  ٚ  احًڇامستڤجظ ي ،ت99تنڤفمبڇ  5بتا قاعٖع العمل امنجٜ سڤا تعلڄ اأم

ڣڋب مضا امصلحغ امنتفعغ ڣامس ٜڣٕ بمڤإ  ڣ ت شغاڋ  ڣ  ڣ امكلڀ باأشغاڋ  خٖماػ  ٛع  عن امغا

ڣ الخٖماػ  استامعلګ ڣثيقغ  ڣ اأشغاڋ  ڗ بع٬ الفڤاتيڇ  ،امڤإ  نڢ تبيڗ  ٙيڀ ا  تعلقـ بمصا

كسا العملغ لږ تحتڤ علګ اإشهإ بإنجاٛ العمل امطلڤب ڣلږ تكن  ٛم ڣامعٖاػ ڣ اػ ڣاللڤا البنا

ٛع ڣڋ علګ امغا  بٕب 2تة,23مغ الجمليغ له٘ه الفڤاتيڇ ب ڣبلغـ القيممضاع من قبل امس
 

ٚ عٖٕ ڣ            ّٙ في  4ةة2لسنغ  4ت5خافا مقتضياػ اأم ڣال٘ڬ ين٨ّ علګ  4ةة2ماٝٙ  9ةام

سساػ العمڤميغ مطالبغ بٖفٸ النفقاػ امتعلقغ بفڤاتيڇ اما  ڗ الٖڣلغ ڣالجماعاػ العمڤميغ ڣام

 ٛ ٙئ  45تتجاٛڣ  ڣالڤقٕڤ في مٖع ا ڣااتصااػڣالغا  ږل البلٖيغ ّڗ  تبيڗ بالفڤاتيڇ استاميڤما من تا
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تيڗفي خصڤ٥ خا٥  تح٥ٚ ٙيڀ استهاڅ الڤقٕڤ  تتعلقاڗ بالًڈڣٕ بالڤقٕڤ فاتٙڤ علګ بمصا

جلغ احًڇام ه٘ا اأجل ڣبلغـ ع عٖٕ الشأڗ  في مٖع التأخيڇ ام ٙئ  4ةتت5فاتٙڤ  ثتة2ة2ةة24بتا

ٚف عٖٕ  ٚ بالص ٚفقغ مٸ اأم ٙئ  تام ع عٖٕ  ثتة2ة5ةةتتبتا ٙئ  تثة54ڣالفاتٙڤ  ثتة2ةثةة3تبتا

ٚف عٖٕ  ٚ بالص ٙئ  44مڤضڤٵ اأم  يڤماب 25تيڤما ڣ 25تباعا  ثتة2ة3تةت3بتا

خٚ حٖثـ بمقتض  اأمٚ عٖٕ  ،ڣمن جانظ 
 

منحغ لفائٖع عملغ  ة98تلسنغ  تث8

سنٖ ه٘ه  ڗ ت  فٸ الفضاػ تسم منحغ اأڣساّب ڣلضماڗ  الجماعاػ امحليغ امكلفيڗ بالتطهيڇ ٙڣ

ا لفائٖع العملغ  ڗ ا تخّڤڋ ه٘ه امنحغ  ٚ علګ  ابٸ من ه٘ا اأم ّٚ امنحغ م ستحّقيها، ن٨ّ الفصل ال

ٚع ب فٸ الفضاػب القائميڗ مباش ّنڢ تّږ اسنإ أعماڋ التطهيڇ ٙڣ ٚقابّيغ  ٙ بّينـ اأعماڋ ال ڣفي ه٘ا اإطا

لګ  ٚاسغب ڣقٖ تّږ تقٖيٚ امبالغ ام سنٖع لهږ بعنڤاڗ سنغ  عملغ 3ه٘ه امنحغ  مكلفيڗ بأعماڋ الح

 ٕيناٙب ةةةتفقط بـ  ثتة2

خٚ، خافا أحكام الفصل  ڤميغ ا يتڤلګ القاب٬ من مجلغ امحاسبغ العم 9ث2ڣعلګ صعيٖ 
ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ طيلغ الفًڇع   ثتة2-5تة2البلٖڬ مسڊ حسابيغ خاصغ بمكاسظ البلٖيغ كما 

تهاب ٕٚ سنڤڬ ممتلكاتها امنقڤلغ مما ا يضمن حمايغ اممتلكاػ الت بحٛڤ  القيام بج
          

 نفقا العنوا الثاني -3
نڢ خافا            ّٙ في  2ةة2لسنغ  58ت3اأمٚ عٖٕ ما ن٨ عليڢ  تبيڗ   2ةة2ٕيسمبڇ  ثتام

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

لڊ قصٖ ضماڗ حقڤځ البلٖيغ قبل انطاځ اأشغاڋ  ڗ امقاڣڋ لږ يتڤڋ تقٖيږ الصفقغ ٗڣ لڤحٴ 

ا بتأخيڇ تجاٛڣ  الضماڗ  ب 3تة2لسنغ  تعٖٕ بالنسبغ للصفقغ  يڤما ةثالنهائي 

ٙڬ  الصفقغ بإسنإعام امقاڣڋ طڤڋ امٖع الفاصلغ بيڗ  كما تبيڗ                 ببٖ  ڣاإٗڗ اإٕا

ٛ اأشغاڋ امتعلقغ  الت تهيئغ ڣتغليڀ اأنهج ببلٖيغ سبيطلغ ب امتعلقغ 3تة2ةتبالصفقغ عٖٕ نجا

ٛ ڣمٖاا شهٖػ تأخيڇا في بٖ     يڤماب 83بلغـ  عنجا

ٚ عٖٕ  3ةتلڤحٴ عٖم احًڇام امٖع امنصڤ٥ عليها بالفصل عٖٕ  كما        لسنغ  39ةتمن اأم

ّٙ في  4تة2 صحاب  4تة2ماٝٙ  3تام عنٖ خا٥ اأقسا٭ امٖفڤعغ علګ الحساب لفائٖع 

ٚ علګ سبيل امثاڋ خا٥ الكشڀ الڤقت عٖٕ الصفقاػ امتعلقيڗ  4ڣالكشڀ الڤقت عٖٕ 3ب ڣي٘ك

 445بلغ تباعا  26( بتأخيڇ3تة2ةت)الصفقغ عٖٕ شغاڋ تهيئغ ڣتغليڀ اأنهج بمٖينغ سبيطلغبصفقغ 

 يڤماب 5ةتيڤما ڣ 

                                                           
26

   ٙ ٛ اأشغاڋ الخاصغ بهما علګ التڤالي بتڤا ٚيل  24ٔ يتږ انجا ٙئ تباعا  في حيڗ تږ خاصهما ثتة2ماٝٙ  28ڣ تتة2ف ڣػ  28ڣ ثتة2نڤفمبڇ 22بتڤا
 ب   ثتة2
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ٚ عٖٕ  ڗ يتږ ع٩ٚ 2ةة2لسنغ  58ت3ڣخافا مقتضياػ اأم ٚ ال٘ڬ ين٨ علګ   سالڀ ال٘ك

قصاه  جل  ٙئ  ة9الختږ النهائي للصفقغ علګ لجنغ الصفقاػ العمڤميغ في  يڤما ابتٖا من تا

ٚ ٕيسمبڇ  لګ غايغ مڤفګ شه نڢ  لږ  8تة2القبڤڋ النهائي للطلباػ مڤضڤٵ الصفقغ تږ الڤقڤف علګ 

اأنهج الخاصغ بأشغاڋ تهيئغ ڣتغليڀ  3تة2ةتةتتڤڋ البلٖيغ انجاٛ الختږ النهائي بالصفقغ عٖٕ 

ڗ  ٚغږ من  ٙئ  ااستامببلٖيغ سبيطلغ بال  تأخيڇ  ڬ مٖع ثتة2ڣػ  22النهائي للصفقغ تږ بتا

ػ  ٙئ القبڤڋ النهائي لأشغاڋب السنغتجاٛڣ  من تا
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