الغرفة الجهوية بسوسة

تقريرالرقابة املالية على بلدية حفوز
(تصرف سنة )2017
تقديم البلدية
أحدثت بلدية حفوز بمقتض ى األمر عدد  120لسنة  1957املؤرخ في  13ديسمبر  1957وهي من إحدى بلديات
والية القيروان تمسح حوالي  358كم( 2بعد عملية التوسعة) 1ويقطنها حوالي  27ألف ساكن حسب التعداد
العام للسكان والسكنى لسنة  .2014ويبلغ عدد املؤسسات االقتصادية ملنطقة حفوز  1.626مؤسسة .2وتولى
تسيير البلدية خالل سنة  2017نيابة خصوصية تتركب من  7أعضاء يرأسها معتمد حفوز وإدارة متكونة من 14
إداريا و 02فنيين و 37عامال في إطار هيكلة عامة متكونة من كتابة عامة ومصلحة للشؤون اإلدارية واملالية
ومصلحة فنية ومصلحة للنظافة واملحيط .وبلغ معدل املوارد والنفقات السنوية خالل فترة  2017-2015تباعا
مبلغ  1.486أ.د و1.178أ.د.

طبيعة املهمة
ّ
الجمهورية الت ّ
ّ
ونسية
االتفاقية املبرمة بين
عمال بإذن املهمة عدد  546بتاريخ  30أكتوبر  ،2018وفي إطار تنفيذ
ّ
ّ
املحلية تولت الدائرة النظر في
الحضرية والحوكمة
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية
ّ
للتأكد من إحكام إعداد الحساب املالي ومن ّ
ّ
ّ
الوضعية ّ
ّ
ومصداقية
صحة
للبلدية بعنوان سنة 2017
املالية
املضمنة به .كما أولت ّ
ّ
ّ
البلدية من أجل تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في
الدائرة اهتمامها ملجهود
البيانات
ّ
الشرعية.
كنف
وشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة واستغالل
املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" عالوة على الزيارات
امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.
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بمقتضى األمر الحكومي عدد  602لسنة  2016مؤرخ في  26ماي  2016المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات
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السجل الوطني للمؤسسات لسنة 2018

1

إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات
تم التداول في شأن امليزانية من قبل املجلس البلدي ضمن الدورة العادية الثالثة لسنة  2016املؤرخة في 22
جويلية  2016وذلك طبقا ألحكام الفصل  13من القانون عدد  35لسنة  1975املؤرخ في  14ماي  1975املتعلق
بالقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة .كما تمت املصادقة على
امليزانية من قبل سلطة اإلشراف بتاريخ  19ديسمبر .2016
وتم الختم النهائي للميزانية والتداول في شأنها طبقا ألحكام الفصل  33من القانون عدد  35لسنة  1975ضمن
الدورة العادية الثانية املؤرخة في  10ماي  2018وتمت مصادقة سلطة اإلشراف عليها بتاريخ  22ماي .2018
وتولت سلطة اإلشراف طبقا ملقتضيات الفصل  282من مجلة املحاسبة العمومية إقرار الحساب املالي للبلدية
لسنة  2017بتاريخ  22ماي .2018
وتم تقديم الحساب املالي لبلدية حفوز لدائرة املحاسبات بتاريخ  31جويلية .2018

خالصة أعمال املراجعة
فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا اإلستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية االعتيادية
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة
وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية
حفوز ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية
املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة .2017

ملخص الحساب املالي لسنة ( 2017بالدينار)
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تحليل موارد بلدية حفوز ونفقاتها
النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 2017
بلغت تقديرات موارد ميزانية بلدية حفوز لسنة  2017ما قدره  1.045أ.د موزعة على العنوان األول في حدود
 1.031أ.د وعلى العنوان الثاني في حدود  14أ.د تم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة  1.225أ.د وبنسبة % 119
بالعنوان األول وبقيمة  423أ.د بالعنوان الثاني لتبلغ جملة املوارد املحصلة بالعنوانين األول والثاني قيمة
1.648أ.د ونسبة  % 158مقارنة بالتقديرات.
وبلغت جملة االعتمادات املرسمة بامليزانية ما قدره  1.225أ.د بالعنوان األول و 423أ.د بالعنوان الثاني تم بشأنها
انجاز نفقات بقيمة  952أ.د وبنسبة  % 78في العنوان األول وبقيمة  148أ.د وبنسبة  % 35في العنوان الثاني مما
يجعل من النسبة العامة لإلنفاق بالعنوانين األول والثاني تبلغ .% 67
وقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية حفوز بعنوان تصرف  2017عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره
 548أ.د تم تحويله إلى املال اإلحتياطي في حدود  538أ.د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى
بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته  10أ.د فقد تم تحويله إلى الحساب االنتقالي .وقد بلغ
تطور الفائض الجملي خالل الفترة  2017-2015معدل .% 53

املوارد
بلغت خالل سنة  2017جملة موارد بلدية حفوز  1.648أ.د وهي تتكون في حدود  % 74من املوارد اإلعتيادية و26
 %من موارد التنمية.
وتأتت موارد العنوان ّ
األول بنسبة  % 45من املداخيل الجبائية االعتيادية وبنسبة  % 55من املداخيل غير
الجبائية االعتيادية.
وقد سمحت مداخيل املعاليم على العقارات واألنشطة بتوفير نسبة  % 57من املداخيل الجبائية وكذلك بالنسبة
ملداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه حيث ساهمت بنسبة  % 28فيما ساهمت
معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم في مقابل إسداء خدمات بحوالي .% 15
ومثل املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية أهم مورد جبائي للبلدية حيث وفر
مبلغ  215أ.د أي نسبة  % 40من املداخيل الجبائية وبنسبة  % 18من مداخيل العنوان األول فيما لم يوفر األداء
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على العقارات بصنفيه املبني وغير املبني سوى مبلغ  30أ.د أي ما يعادل نسبة  % 5من مجموع املداخيل الجبائية
وبنسبة  % 2من موارد العنوان األول .علما وان النسبة التي تم تسجيلها على املستوى الوطني 3بلغت . % 7,6
كما وفرت مداخيل األسواق نسبة  % 25من املداخيل الجبائية ونسبة  % 11من مداخيل العنوان األول.
وبلغ نصيب ّ
بلدية حفوز من املعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي خالل سنة  2017مبلغ  128أ.د .ويجدر
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
تمكنها من معرفة املناب ّ
بكل دقة
الراجع إليها
البلدية ال تتوفر لديها املعطيات التي
التنويه في هذا الصدد ّأن
ّ ّ
وتقتصر على تنزيل املبالغ املتأتية بميزانيتها دون
التأكد من أن تلك املنابات تقابل اإلستهالك الفعلي للكهرباء
ّ
البلدية.
بمنطقتها
أما فيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية فقد ساهم املناب من املال املشترك بحوالي  % 78من املداخيل غير
الجبائية فيما وفرت مداخيل امللك البلدي مبلغ  87أ.د أي ما يعادل  % 13من مجموع املداخيل غير الجبائية وهي
ّ ّ
ّ
ّ
معدة لنشاط تجاري.
متأتية أساسا من مداخيل كراء عقارات
وفيما يخص موارد العنوان الثاني ساهمت املوارد الذاتية فيه بنسبة تقارب  % 100وتم تسجيل شبه غياب
لالقتراض واالعتمادات املحالة خالل سنة .2017

النفقات
بلغت خالل سنة  2017جملة نفقات بلدية حفوز  1.100أ.د وهي تتكون في حدود  % 87من املصاريف اإلعتيادية
و % 13من مصاريف التنمية.
وتمثل نفقات التأجير العمومي  % 70من مجموع نفقات العنوان األول تتجاوز بذلك النسبة املحددة من قبل
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية والبالغة  % 55لتبلغ نسبة تطور  % 8خالل الفترة 2017-2015
مما يضعف هامش التصرف على مستوى نفقات التسيير إضافة إلى انعكاسه السلبي على تقلص املوارد
املخصصة للتنمية .فيما بلغت نفقات وسائل املصالح والتدخل العمومي  % 26علما وان النسبة املسجلة على
املستوى الوطني بلغت .4% 40
أما بخصوص املصاريف املخصصة للتنمية فقد بلغت  149أ.د وتتوزع بين االستثمارات املباشرة وتسديد أصل
الدين في حدود على التوالي  79أ.د  69أ.د ونسب بلغت على التوالي  % 53و  . % 47علما وان االعتمادات النهائية
التي تم رصدها بلغت  423أ.د مسجلة نسبة استهالك قدرها  % 35خالل سنة  2017ونسبة  % 64خالل الفترة
.2017 – 2015
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بعنوان سنة 2016
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بعنوان سنة 2016
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القدرات املالية
بلغت الديون املتخلدة تجاه املؤسسات العمومية والخاصة إلى موفى سنة  2017مبلغ  38أ.د (يعود منها مبلغ  31أ.د
لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية) وهو ما يمثل نسبة  %13من نفقات العنوان ّ
األول (دون إحتساب
التأجير العمومي).
وبلغ مؤشر االستقاللية املالية للبلدية  % 57وهي نسبة تقل عن الحد األدنى ملؤشر االستقاللية املالية حسب
صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية والبالغ نسبة  .% 70ونشير إلى أن النسبة التي ّ
تم تسجيلها على
املستوى الوطني 5بلغت .% 65
ّ
مؤشر مجهود ّ
اإلدخار ّ
لبلدية حفوز  % 19وهي نسبة تقارب الحد األدنى املضبوط من قبل صندوق القروض
وبلغ
ومساعدة الجماعات املحلية واملحدد بنسبة .% 20
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بعنوان سنة 2016
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مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجازنفقاتها

ّأول -تعبئة املوارد
تقديراملوارد:
لئن أحكمت البلدية إجماال تقدير مواردها حيث بلغت نسبة االنجاز بالنسبة للعنوان األول  % 100خالل سنة
 2017متجاوزة بذلك الحد األدنى املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية والبالغ % 95
إال أنها لم تتمكن من بلوغ التقديرات بعنوان بعض الفصول على غرار مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية
ومعاليم مقابل إسداء خدمات حيث بلغت نسبة انجازه  % 52خالل سنة  2017ونسبة  % 75خالل الفترة -2015
 2017وكذلك مداخيل امللك البلدي الذي بلغت نسبة انجازه  % 54ونسبة  % 68خالل الفترة .2017-2015
ومقابل ذلك لوحظ التخفيض في التقديرات (بدون اعتماد التنقيحات) بالنسبة لبعض الفصول على غرار
املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة حيث بلغت نسبة االنجاز  % 125خالل سنة  2017ونسبة  % 131خالل
الفترة .2017-2015
إعداد جداول التحصيل
لوحظ عدم تمكن البلدية من إعداد جداول تحصيل شاملة لكل العقارات الراجعة إليها بالنظر خاصة فيما يتعلق
بالعقارات املبنية حيث تضمنت جداول التحصيل عدد  1.763عقارا مبنيا في حين أفرزت إحصائيات املعهد الوطني
لإلحصاء لسنة  2014وجود  2.239عقارا مبنيا بالوسط البلدي ملنطقة حفوز أي بفارق بلغ نسبة .% 27
معدل قيمة املعلوم املوظف على العقار املبني الواحد ببلدية حفوز خالل سنة ّ 2017
وباعتبار ّ
يقدر النقص في قيمة
املعلوم على العقارات املبنية بحوالي  19أ.د.
وبخصوص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية لوحظ عدم قيام البلدية بإجراء
املقارنات الالزمة لضبط الفارق بين املبالغ املستخلصة من قبل هذه املؤسسات واملعلوم الواجب تأديته وهو ما لم
يمكن البلدية من ضبط جل مستحقاتها املتخلدة بذمة املؤسسات الناشطة باملنطقة البلدية بعنوان املعلوم على
املؤسسات ومباشرة إجراءات استخالصها.
وفضال عن ذلك لوحظ ّأن البلدية لم تحرص على شمولية قائمة املؤسسات الراجعة لها بالنظر حيث لم تتضمن
سوى  270مؤسسة في حين ضبط السجل الوطني للمؤسسات عدد  1.626مؤسسة بمنطقة حفوز.
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إصدارالعالمات
لوحظ ضعف نسبة إصدار االعالمات من قبل القباضة البلدية بخصوص املعلوم على العقارات املبنية واألراض ي
غير املبنية وتبليغها إلى املطالبين بها حيث تم إصدار مجموع  23إعالم سنة  2017من جملة  1.763فصل بالنسبة
للعقارات املبنية و  270فصل بالنسبة لألراض ي غير املبنية.
استخالص املوارد
لوحظ تواصل ضعف تحصيل موارد البلدية خالل الفترة  2017- 2015حيث بلغ املعدل السنوي لنسبة
االستخالصات املنجزة  % 11بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية مما ترتب عنه تضخم بقايا
االستخالص من سنة إلى أخرى حيث بلغت في موفى  2017مبلغ  229أ.د.
كما لوحظ ضعف نسبة اإلستخالصات املنجزة بعنوان مداخيل أمالك البلدية خالل الفترة  2017-2015حيث
بلغت معدل  .% 36وبلغت القيمة الجملية لبقايا االستخالص بعنوان األمالك البلدية في موفى  2017ما قيمته 168
أ.د.
ومن أهم األسباب التي أدت إلى ضعف نسب االستخالص خصوصا بالنسبة للعقارات املبنية وغير املبنية عدم
قيام املطالب باألداء بصفة تلقائية بدفع املعاليم الجبائية املستوجبة إال عند حاجته إلى شهائد اإلبراء على غرار
إبرام عقود انتقال امللكية وهي آليات فرضها املشرع للرفع من مستوى استخالص املعاليم البلدية.
وعلى صعيد آخر وبالرغم من ّأن أحكام القانون عدد  37لسنة ّ 1977
املؤرخ في  25ماي  1977واملتعلق بتنظيم
ّ
العالقة بين ّ
ّ
يخص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي
واملتسوغين فيما
املسوغين
أو املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء بما يتالءم والقيمة الكرائية العادلة وفق ما جاء
ّ
فإنه ّ
تبين من خالل فحص عقود تسويغ املحالت التي هي على ملك
بالفصول  22إلى  26من القانون سالف الذكر،
ّ
البلدية أنه لم يتم التنصيص على زيادة سنوية في معينات الكراء لعدد من العقود ( 25من مجموع  )111بالرغم
من أن أغلبها يعود إبرامه ألكثر من  10سنوات .كما تبين وجود  55عقد كراء يتضمن زيادة سنوية ال تتجاوز نسبة 1
 %في معينات كراء تعتبر زهيدة.
أعمال التتبع
ينص الفصل  36من مجلة املحاسبة العمومية على سقوط حق تتبع استخالص الديون العمومية بالتقادم بمض ي
خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع .كما ينص الفصل
 40من القانون عدد 7لسنة  2011مؤرخ في  31ديسمبر  2011واملتعلق بقانون املالية لسنة  2012على تعليق آجال
سريان مدة التقادم املعمول بها في مادة استخالص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام
مجلة املحاسبة العمومية واملثقلة أو املؤمنة بدفاتر املحاسبين العموميين بالنسبة للفترة املمتدة من  17ديسمبر
 2010إلى  31ديسمبر  .2012وتبعا ملا سبق تعتبر الديون املثقلة قبل تاريخ  2010/12/17معرضة إلى السقوط
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بالتقادم ما لم يتم في شأنها القيام بأعمال طبقا ملا نص عليه الفصل  36مكرر من مجلة املحاسبة العمومية قصد
قطع مدة التقادم وذلك انطالقا من التاريخ سابق الذكر .وقد تبين في هذا اإلطار عدم إتخاذ املحاسب إلجراءات
قاطعة للتقادم بخصوص فصول بلغت قيمتها  84أ.د.
أما بخصوص بقايا االستخالص بعنوان املعاليم على العقارات املبنية واألراض ي غير املبنية فقد تضمن الحساب
املالي مبلغ جملي قدره  229أ.د في موفى سنة  2017وال تمكن الوثائق املصاحبة له من معرفة السنوات الراجعة إليها
هذه البقايا وبالتالي عدم معرفة املبالغ املهددة للسقوط بالتقادم.
حماية املمتلكات
يندرج ضمن امللك البلدي الخاص لبلدية حفوز طبقا للمعطيات املتوفرة لدى مصالحها  06عقارات ال تمتلك في
شأن  05منها سند للملكية وهو ما ال يوفر لها الحماية القانونية الكافية للحفاظ على هذه املمتلكات وإثبات
استحقاقها في صورة النزاع .كما ال تمتلك البلدية بخصوص بقية العقارات املسوغة ألغراض تجارية ومهنية أي
سند ملكية.
وأمام هذه الوضعية فان البلدية مدعوة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية وضعية هذه العقارات في أقرب اآلجال
ومباشرة إجراءات تسجيلها بدفاتر امللكية العقارية.
ّ
ّ
النهائية لعقود اللزمة
التصرف في الضمانات
ّ
نصت كراسات الشروط املنظمة لألسواق املستلزمة ببلدية حفوز على وجوب تأمين ضمان نهائي من قبل الفائز
باللزمة تساوي قيمته ربع املبلغ السنوي .كما نصت على أن يبقى الضمان النهائي مخصصا لحسن تنفيذ اللزمة
والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من املبالغ بموجب العقد وال يمكن استرجاعه إال بعد انتهاء
مدة اللزمة وبإذن من الجهة املانحة ،وخالفا لذلك تبين أن البلدية تعتبر قيمة الضمان النهائي خالصا للمبلغ
املستوجب عن الثالثية األخيرة من استغالل اللزمة األمر الذي ال يسمح لها بجبر الضرر الذي يمكن أن يحصل
لها من جراء هذا االستغالل من ذلك لزمة السوق االسبوعية.
التصرف في اإليداعات والتأمينات بالعمليات الخارجة عن امليزانية وتسويتها
تنص التعليمات العامة عدد  5بتاريخ  02سبتمبر  1991واملذكرة العامة عدد  47بتاريخ
 22جوان  2005الصادرتين عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية على استحثاث اإلجراءات الالزمة لتسوية
العمليات الخارجة عن امليزانية خاصة في بندي اإليداعات املختلفة واملقابيض املستخلصة قبل إعداد أذون
ّ ّ
اإلستخالص والعمل على تسوية املبالغ التي تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانية البلدية .إال أنه بالرجوع إلى
القائمات املفصلة في املقابيض الخارجة عن امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ  31ديسمبرّ ،2017
تبين أن مبلغ
 6,680أ.د بعنوان مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذون االستخالص يعود إلى أكثر من سنتين لم تتم تسويته.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى بند الضمانات ،حيث ّ
تبين عدم تسوية مبالغ تعود إلى سنة  2014وما قبلها
بقيمة  7,629أ.د من جملة  50,754أ.د.
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حسابية ّ
ّ
ّ
البلدية
خاصة بمكاسب
مسك
ّ
ينص الفصل  279من مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية
املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك
ّ ّ
تبين أنه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما ال
املكاسب .وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد
ّ
يتم القيام بجرد سنوي لها.

ثانيا-إنجازالنفقات
بلغت نسبة استهالك النفقات  % 73خالل سنة  2017ونسبة  % 82خالل الفترة  2017-2015وهي تقل عن
النسبة املسجلة على املستوى الوطني 6والبالغة  % 85علما وان هذه النسبة بلغت  % 90بالنسبة للعنوان األول.
عدم دفع املستحقات في اآلجال القانونية
ّ
القانونية
لوحظ من خالل فحص وثائق الصرف ّأن فواتير بقيمة جملية تناهز  30أ.د لم يتم خالصها في اآلجال
ّ
ّ
املحددة بخمسة وأربعين يوما كما ورد باألمر عدد  564لسنة  2004املؤرخ في  9مارس  2004املتعلق بضبط طرق
ّ
التصرف .ومن شأن هذا التصرف املساس بمصداقية اإلدارة في عالقتها مع املتعاملين معها وفي
خالص نفقات
قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها تجاههم.
عدم إرفاق بعض وثائق اإلثبات
ّ
تبين من خالل وثائق الصرف الواردة على الدائرة عدم إرفاق الفاتورة بوصل االستالم ( )bon de livraisonمما ال
يمكن من التأكد من االستالم الفعلي للمواد التي تم التزود بها .ومثال لذلك وثائق الصرف املتعلقة بشراء مادة
الحليب للعملة بعنوان سنة  2017والتي بلغت قيمة  7,720أ.د.
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بعنوان سنة 2016
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أهم التوصيات
بالنظر إلى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها ّ
ّ
مدعوة إلى:
فإن البلدية
 إيالء مزيد من العناية بخصوص تحصيل مواردها وإحكام إعداد جداول تحصيل املعاليم والعمل علىالتنسيق أكثر مع القباضة البلدية.
 مضاعفة الجهود في مجال االستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلةمختلف مراحله في اآلجال القانونية
ّ
 اتخاذ االجراءات الالزمة الستخالص الديون املتخلدة بذمة املتسوغين فضال عن اتخاذ اإلجراءاتالكفيلة بمراجعة معينات كراء العقارات بما يتماش ى واألسعار املعمول بها وتطور الوضع االقتصادي.
  -العمل على ّالرفع من مواردها الذاتية مما يعزز مؤشر االستقالل املالي لديها.
 تطبيق اإلجراءات املنظمة الستلزام األسواق البلدية. العمل على جرد وحماية أمالكها. -االلتزام بالقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها.
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المحضحع :حو ر عى تقرق القرقااة الماللة عى اعلرة ححو
تؼذ اىرحٍح اىالئقح تاىَقاً’ و فً اؽاس اىَهَح اىرً قاٍد تها دائشج اىَحاسثاخ تاّجاص سقاتح ٍاىٍح ػيى
حساتاخ تيذٌح حفىص تؼْىاُ ذظشف سْح  , 2017و ذثؼا ىرقشٌش اىشقاتح اىظادس ػِ ٍحنَح اىَحاسثاخ ( اىغشفح
اىجهىٌح تسىسح) تراسسخ  17دٌسَثش  ’ 2018و فً خظىص تؼغ اىَالحظاخ اىىاسدج فً اىرقشٌش و اىرً
ذخض اىَحاسة اىثيذي قاتغ اىَاىٍح تحفىص ّفٍذمٌ تَا ٌيً:

 فلما رتععق ااصلا اال المات.
افٍذ سٍادذنٌ اّْا و سغٌ اّْا قَْا تَجهىد فً هزا اىَجاه خاله سْح  2017اال اّه ٌثقى ػؼٍف وقذ وقغ ذذاسك
اىىػؼٍح خاله سْح  2018وػيى اثش ذىطيْا تْسخح ٍِ ذقشٌشمٌ هزا اخزّا مو اىرذاتٍش اىالصٍح السرنَاه مو
االجشاءاخ اىالصٍح فً هزا االؽاس.

 فلما رتععق ابعع ححلي محا ر البعلرة اعهحاا المععحو عى العتقا ات المبهلة
افٍذ سٍادذنٌ فً هزا اىظذد أُ األسثاب اىشاجؼح إىى رىل ذؼىد إىى غٍاب وػً اىَىاؽِ سغٌ اّْا ّثزه مو اىجهىد
قظذ اسرخالص ٍىاسد اىثيذٌح

 فلما رتععق اتطع التتقارو
افٍذ سٍادذنٌ فً هزا اىجاّة أّْا ّقىً تنو اجشاءاخ اىررثغ اىَنْح سىاء ٍْها اىىدٌح او اىجثشٌح ىرفادي اىىقىع فً
االشناه.

 فلما رتععق االتحقر في االرلا ا ح التاملهات االعمعلات اللا رة م الملياا
سحرتها
فً هزا اىظذد أفٍذ سٍادذنٌ أّا و تَجشد ذىطيْا ترقشٌش اىشقاتح وتاىشجىع إىى اىرؼيٍَاخ اىؼاٍح ػذد  05تراسٌخ
 02سثرَثش  1991و اىَزمشج اىؼاٍح ػذد  47تراسٌخ  22جىاُ  2005اىظادسذٍِ ػِ اإلداسج اىؼاٍح ىيَحاسثح

اىؼَىٍٍح ذٌ ذحذٌذ اىَثاىغ ٍىػىع ٍالحظاذنٌ وسٍرٌ إػالً اىسٍذ آٍٍِ اىَاه اىجهىي تاىقٍشواُ فً اىغشع
ىٍأرُ ىْا ترْضٌيها ػَِ ٍىاسد اىٍَضاٍّح.
وفً خراً هزا اىرقذٌش ّشنش فشٌق اىرفقذ ػيى ٍا قذٍه ٍِ ّظائح و ٍؼطٍاخ خاله فرشج اىؼَو اىرى قؼاها فً
ٍؤسسرْا ٍفادها ذطىٌشا اىؼَو اإلسخالطاذً وهً تادسج ّثَْها و ّؼَو تها.

قحقحوفققي 21 :ررسمبق 2018

رقااض الماللة اح قحقحو :ف ق قققرل شاني

مالحظة  :تمت االجابة فقط على المالحظات التً نخص القابض البلدي

