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 اململىت املغشبُت      

 وصاسة الذاخلُت       

 والًت حهت فاط مىىاط  

 حماغت مىىاط       

 هخابت املجلغ        

 مدمش احخماع اللجىت امليلفت

 والبرمجت  بالؽاون املالُت وامليزاهُت
 

خ 6106في بواس الخدمير للذوسة الػادًت لفبراًش  ، غلذث اللجىت 6106 ًىاًش 17، وجبػا الحخماغها املىػلذ بخاٍس

غلى العاغت الػاؼشة  6106ًىاًش  60امليلفت بامليزاهُت والؽاون املالُت والبرمجت، احخماغا لها ًىم الخمِغ 

 سئِغ اللجىت ، وخمىس ول مً العادة : مدمذ ؤؼيىدـباخا ، بشآظت العُذ 

 الففت  الاظم اليامل  الففت  الاظم اليامل 

 هائب سئِغ  اللجىت  ؼُذ مجباس س  هائب الشئِغ  خالذ بىدالي 

 تغمى اللجى خمُذ لػىس ي تغمى اللجى خعني حىاد 

 غمىاللجىت مدمذ بىػضو  معدؽاس غباط الىمغاسي 

 غمىاللجىت مدمذ الذهغ غمىةاللجىت ؤظماء خىحت

 معدؽاس بً غالٌ امدمذ معدؽاس سؼُذ الغاش ي

س ي كُىىوي  غمىاللجىت  غبذ الىبي غثماوي  دؽاسة مع هادًت ادَس

 سئِغ كعم الخػمير غبذ هللا مؽيىس  هائبت الشئِغ  كفُىس ظميرة 

 معدؽاس مىالي غلي ملشاوي معدؽاسة ؤمُىت خذاػ 

   معدؽاس ؤبىاللعام مدمذ 

 

 :  وهم العادة  خمىس العادة سئظاء ؤكعام ومفالح الجماغتو  

 الففت  الاظم اليامل 

 بىؼتى غضي  

 مدمذ هجُب

 غبذ العالم بخاث 

 ـاد بىؼػُب  

 العىذن خفُظ

 خمُذ حُيرا

 البؽيري الجُاللي 

 املياوي بؽشي 

م الخىابي   مٍش

 سئِغ كعم املالُت  

 سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت 

 سئِغ اللعم الخلني 

 وهُل املذاخُل 

خُت غً مفلحت املأزش الخ  اٍس

 ً كعم املىاسد املالُت غ

 سئِغ مفلحت الىفلاث

 سئِعت مفلحت الشظم املفشح بها 

 TNBسئِعت مفلحت 
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 مدمذ ظشخاوي 

 هبُل با امدمذ 

اوي   ًىظف الٍض

 داودي خُاة

ػلي   سؼُذ اًذ بَى

 سئِغ مفلحت الحفالث والىهشباء

ت   سئِغ كعم املىاسد البؽٍش

 املذًش الػام للجماغت 

ت  ت لحمٍش  غً املىىلت الحمٍش

 غً كعم الجماغاث املدلُت بػمالت مىىاط

 

 غماٌ الىلي الخالُت:وكذ جممً حذٌو لا 

 غشك خٌى الىدُجت الػامت للميزاهُت.  - 0

 الذساظت و املىافلت غلى مشاحػت بػن مـىاد اللشاس الجبـائي للجمـاغت. - 6

الذساظت و املىافلت غلى جدُين امللشس املخػلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ  -3 

اض ي والترفُهي و الاح  غؽذ. 61خماعي مىخىج بًجاس ملهى باملشهب الٍش

الذساظت و املىافلت غلى جدُين امللشس املخػلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ  - 4

اض ي والترفُهي والاحخماعي   غؽذ. 61مىخىج بًجاس معبذ باملشهب الٍش

 املفادكت غلى البرهامج العىىي لػمل اللجىت. - 5

 .6105بشمجت الفائن الحلُلي للعىت املالُت  - 6

 

مً اهخماٌ الىفاب اللاهىوي لػلذ اللجىت افخخذ الاحخماع العُذ مدمذ بػذ الخإهذ 

ً مزهشا بًاهم بىلي حذٌو لاغماٌ .   اؼيىد بالترخُب بالعادة الحالٍش

ذ بىحي الخذخل في بواس هلىت هظام .   * في هاجه لازىاء ولب العُذ فٍش

 

ذ بىحي  : هلىت هظام ( العُذ فٍش

ل اغماء ا مىكؼ مً وشف لاٌو للجىت باظخذغائين للجىت ، حعاءٌ غً العبب في جـى

ل به في وكخه اللاهىوي  مم هلي حذٌو ؤغماٌ مػُىت وجم الخـى الىائب لاٌو للشئِغ ٍو

ل  به لُلت  مم هلي ؤخشي وجم الخـى والثاوي مىكؼ مً وشف العُذ سئِغ الجماغت ٍو

فه بإهه فُ  سجبان . هىع مً الا  هالاحخماع فىالب بخىلُذ هزا إلاحشاء الزي ـو

 

 : العُذ سئِغ اللجىت

ذ بىحي بإهه ٌؽاوشه هفغ  وؤن مالخظاجه ظىف جذون بمدمش  املالخظت،ؤحاب العُذ فٍش

وؤلاف بإن حذٌو ؤغماٌ الاظخذغاء الثاوي هى الزي ظىف ٌػخمذ في الىلاػ  اللجىت،

ل بها واملت .  هغلى اغخباس ؤن وزائل  الخىلُدُت هي التي جم الخـى

ذ بىح  :  يالعُذ فٍش

كاهىوي ألهه لم ًدترم آلاحاٌ اللاهىهُت وؤلاف  ػخبر واـل مػلبا بإن الاظخذغاء الثاوي ال ٌ

 . م غلى غذم وحىد جىاـل بين الشئِغ واملىخب املعاغذ له ىبإن الاسجبان الحاـل ً
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 : العُذ غباط الىمغاسي 

الىكذ الضمني جذخل بذوسه في هفغ العُاق وؤؼاس بلى وحىد مػملت كاهىهُت ، بالىظش بلى 

ل به باظخذغاء اللجىت والزي هى لُلت الاحخماع وؤلاف بإن الهذف مً  الزي جم الخـى

غلى رلً ًمُف العُذ غباط الىمغاسي جذخلهم لِغ جىكُف ؤؼغاٌ اللجىت والذلُل 

له هم مً  الىفاب اللاهىوي للجىت ، هما ؤلاف ؤن الىلاػ  ؤهملىاؤن ؤغماء فٍش

ل  بها لُلت الاحخماع وبػمها ومنها مؽشوع بشمجت الفائن ًفػب خٌى وزائم جم الخـى

 الحلُلي جم جىصَػها ؤزىاء الاحخماع . 

 

 : ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤؼيىد

ؤن الىظام الذاخلي للمجلغ واضح وهى  ؤوضححىابا غلى مذي كاهىهُت احخماع اللجىت ، 

ظاغت مً الاحخماع في  64ًدذد بمياهُت جىصَؼ الاظخذغاءاث غلى ؤغماء اللجىت خالٌ 

  ر ظىف ًخم الػمل غلى جذاسهه معخلبال . ذان ما خ وؤهذخالت الاظخعجاٌ 

* في هاجه لازىاء جذخل العُذ غبذ الىبي غثماوي وولب مً سئِغ اللجىت  دغىة العادة 

ني الزي  ً للشاءة ظىسة الفاجدت جشخما غلى سوح املىظف الجماعي العُذ الىٍش الحالٍش

وبالفػل جم رلً جشخما غلى سوح الفلُذ. بػذ رلً اكترح العُذ سئِغ اللجىت وافخه املىُت 

 الؽشوع في مىاكؽت الىلىت لاولى مً حذٌو لاغماٌ . 

 غشك خٌى الىدُجت الػامت للميزاهُت. -0

 

 : ) سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت ( العُذ مدمذ هجُب

فشها بػذ وان لاسكام املذوهت بىزُلت بُان ؤؼاس بلى ان لاسكام النهائُت للمذاخُل لم ًخم خ

ًىاًش  30نهائُت ألن خفش املذاخُل بففت نهائُت ًخم في  ذوخفش امليزاهُت لِع جىفُذ

ل بإسكام مخالفت  ًىموفي هزا الؽإن ؤوضح ؤهه وبلا لللاهىن  ًورل كام ألس لالاحخماع جـى

بذوسه ال ًضاٌ غير  املممىت بالىزُلت وبالخالي ؤلاف العُذ مدمذ هجُب ؤن الفائن

ملاسهت  %96ؤن وعبت اظخخالؿ املذاخُل كذسث ب  ؤهذمدفىس بففت نهائُت ، بال اهه 

 مؼ املذاخُل امللذسة .. 

 

 : ) سئِغ كعم املالُت وامليزاهُت ( العُذ بىؼتى غضي 

 كذم في جذخله الػشك الخالي : 

 :  الػشك

ف الجضء لاٌو م ف ، فلذ بلغذ مفاٍس ً امليزاهُت ما مجمىغه فُما ًخق املفاٍس

مً مجمىع الاغخماداث املفخىخت بامليزاهُت ،  %85,76دس هم ؤي وعبت   3.56.664.806,03
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وكذ غشفذ هزه اليعبت جفاوجاث خعب لابىاب التي تهم مخخلف املجاالث ورلً غلى 

 الؽيل الخالي : 

 

 %وعبت  املاداة املفاٍسف الاغخماداث املفخىخت  املجاالث ألبىاب 
 01جمىع الباب م

 

 61مجمىع الباب 

 

 31مجمىع الباب 

 

 51مجمىع الباب 

 مجاٌ إلاداسة الػامت 

 

مجاٌ الؽاون 

 الاحخماغُت 

 

 مجاٌ الؽاون الخلىُت

 

 مجاٌ الذغم 

081.468.111,11 

 

00.866.111,11 

 

58.631.111,11 

 

065.038.511,11 

066.144.984,17 

 

05.186.774,35 

 

49.479.993,50 

 

031.157.164,61 

89,79% 

 

067,05% 

 

84,39%  

 

78,76%  

ــــــــىع    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  %85,76 356.664.806,03 406.198.511,11 املجمــــ

 

 

 

ا ملخخلف ففٌى امليزاهُت ًخطح ان بػن املفاٍسف لها ؤهمُتها ، ىومً خالٌ دساظد

ف غلى الؽيل الخا  لي : وهىزا ًمىً جلخُق املفاٍس

 

 ٌ ف بين اهم ففى  وعبت جىصَؼ املفاٍس
 

  اليعبت املبلغ لابىاب 

 مفاٍسف املىظفين  

 

 ؤكعاه اللشوك

 

 املاء والىهشباء

 

 الىظافت 

 

ف   باقي املفاٍس

 

 

068.009.367,40 

 

33.476.768,66 

 

35.896.411,11 

 

93.640.909,07 

 

65.538.411,93 

35,96% 

 

9,38% 

 

01,16% 

 

66,65% 

 

08,38% 

ــــــــــىع                     %011 356.664.806,03           املجمــــ
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ف العىت املالُت  ػشك غلى ظُادجىم الجذٌو الخالي و 6104ولإلحشاء ملاسهت مؼ مفاٍس

 الزي ًبين جىىس املفاٍسف خعب الحاالث هما ًلي :

 

ف   خعب مخخلف املجاالث بين ظىتي   6105و 6104جىىس املفاٍس
 

ف ظىت  املجاالث لابىاب  ف ظىت   6104مفاٍس  %اليعبت  6105مفاٍس

 01مجمىع الباب 

 

 61مجمىع الباب 

 

 31مجمىع الباب 

 

 51مجمىع الباب 

 مجاٌ إلاداسة الػامت 

 

مجاٌ الؽاون 

 الاحخماغُت 

 

 مجاٌ الؽاون الخلىُت

 

 مجاٌ الذغم 

055.567.414,79 

 

6.176.714,46 

 

44.391.983,78 

 

016.089.860,59 

066.144.984,17 

 

05.186.774,35 

 

49.479.993,50 

 

031.157.164,61 

4,09%+ 

 

667,69%+ 

 

00,46% + 

 

67,67%  

ــــــــىع    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  +%07,65 356.664.806,03 314.081.904.58 املجمــــ

 

 

 

ذ بلغذ ما مجمىغه ؤما فُما ًخق مفاٍسف الجضء الثاوي مً امليزاهُت فل

 دسهم مىصغت غل لابىاب غلى الؽيل الخالي :  061.678.751,79

 

 

ف الجضء الثاوي  مفاٍس
 

الحىالاث الفادسة واملاؼش  املجاالث  بُان لابىاب

 غليها

 59.849.776,04 مجاٌ الاداسة الػامت 01مجمىع الباب 

مجاٌ الؽاون  61مجمىع الباب 

 الاحخماغُت 

0.648.491,49 

 01.463.961,11 مجاٌ الؽاون الخلىُت 31مجمىع الباب 

مجاٌ الؽاون  41مجمىع الباب 

 الاكخفادًت 

305.736,86 

 9.874.111,11 مجاٌ الذغم  51مجمىع الباب 

 38.966.830,34 الالتزاماث املشخلت  61مجمىع الباب 
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 061.678.751,79  14مجمىع  اللعم               

 

فها غلى الؽيل الخالي : ؤما امليزاهُاث   امللحلت فلذ خذدث مفاٍس

ش الىفاًاث :  -  دسهم   0.484.344.34مػمل جىٍش

 دسهم  0.935.691,79خذًلت الحبـــــــــــٌى :   -

الُت:وؽىت الثلافُت والفىُت لا -  دسهم  3.748.475,80 والٍش

اللابل للبرمجت ذ ملاسهت املذاخُل باملفاٍسف فةن الفائن الحلُلي ػوفي لاخير وب

بففت ماكخت ألن الخاصن إلاكلُمي لم ٌػمل بػذ غلى خفش امليزاهُت والزي بلغ غىذ نهاًت 

 دسهم. 57.965.866,48ما مجمىغه  6105الُت العىت امل

 

 

 

 : العُذ الػباط الىمغاسي 

في جذخله ؤوضح العُذ غباط الىمغاسي ان امليزاهُت املػشولت غلى ؤهظاس اللجىت هي 

ت ممذ والتي جم حعُيرها مً وشف املجلغ العابم ، وؤلاف اهه خالٌ دوسة ميزاهُت ظى

ذ مً وشف  نفبراًش وا ًىاكؾ ما وان ٌعمى بالحعاب إلاداسي ووان  ًخمؼ للخفٍى

وؤخمؼ امليزاهُت غىذ جىفُذها للخذكُم مً  إلاحشاءؤغماء املجلغ بال ؤن املؽشع لغى هزا 

ش ٌػشك وشف حهاث مخخفت والتي حػمل غلى بغذاد ج ش  خٌى جذكُلها ، ورلً الخلٍش لٍش

ؤؼاس بلى  ؤهه  مذغاة لالفخخاس ال ظُما  6105غلى املجلغ للمىاكؽت ، وخٌى جذبير ميزاهُت 

كذم واهه هخج غنها فائن حُذ ، وجمنى لى ان العُذ سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت 

خا مجذوال خٌى مذاخُل  جىامي مذاخُل الجماغت ظىىاث املالُت التي جىضح  6او  5جاٍس

مجشد خىإ مىبعي خُث ؤن  الؼً زم ؤؼاس بلى خىإ واسد بالىزُلت الزي كاٌ في ؼإهه اهه

دسهم في خين ان مجمىع الحىالاث  5.396.554.045,7مجمىع املذاخُل امللبىلت 

وهزا ٌػني ؤهه لِغ هىان مىاصهت بين  . دسهم  356.664.806,03الفادسة واملاؼش غليها 

ف املاداة .  املذاخُل  امللبىلت واملفاٍس

 

 : ) سئِغ كعم امليزاهُت واملالُت ( العُذ بىؼتى غضي 

حىابا غلى مالخظت العُذ غباط الىمغاسي ؤوضح اهه في اهخظاس خفش امليزصاهُت مً 

وشف العُذ الخاصن إلاكلُمي ، لم ًخم الػمل غلى ملء الخاهت الخاـت بذفػاث 

ف املاداة دون الفائن للجضء الثاوي مً امليزاه ُت لزلً فغً املجمىع يهم فلي املفاٍس

 الفائن . 
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بػذ هفاد املىاكؽت خٌى الىلىت لاولى غشك العُذ مدمذ ؤؼيىد الىلىت الثاهُت 

        للمىاكؽت . 

 

 الىلىت الثاهُت :

  الذساظت و املىافلت غلى مشاحػت بػن مـىاد اللشاس الجبـائي للجمـاغت. - 6

 : املىاكؽت

 

 : ) سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت ( ذ مدمذ هجُبالعُ

خٌى ؤظباب هضوٌ هزه الىلىت ؤوضح اهه جفمل بخلذًم غشك خٌى املىاسد املالُت 

للجماغت غلى ؤهظاس املىخب وان الىلاػ جخلله مىاكؽت خٌى إلامياهُاث التي ًمىً مً 

ن سظىم اللشاس الجبائي خاللها جدعين هاجه املىاسد ، ومً لمنها حاء ملترح الشفؼ مً بػ

 والتي هي مدىس املىاكؽت . 

 

 

 

 :  العُذ غبذ هللا مؽيىس 

ت ، جيازشث بؽيل هبير ودون جشخُق وال   جإدًتؤؼاس في جذخله بلى ان اللىخاث الاؼهاٍس

الحاحت غلى جدعين مذاخُلها ، وؤلاف بإن ؼشواث  ؤمغلشظىم الجماغت التي هي في 

ت دون  ؼجم غذًذة جشخُق فىالب باللُام بةخفاء لهاجه الؽشواث ومً  لىخاتها الاؼهاٍس

الُت خُث  جم  جلذًم غشك خٌى هزه إلاؼيالُت ، زم اهخلل لحذًث غً املالغب الٍش

لابل هزا  ً  باإلظاءةؤؼاس بلى ان الجماغت جلذم معاغذاث مالُت ٍو هالمُا للمعدؽاٍس

دون جابخا منها ؤـبذ  بلى غُاب هخائج مؽشفت وخٌى املػاسك ؤؼاس بلى ان البػن باإللافت

 ان جظهش مذاخُلها في ميزاهُت الجماغت فىالب بىلؼ خذ للترخُفاث مً هزا اللبُل . 

 

 : العُذ خالذ البىدالي

جخمت ملذاخلت العُذ سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت للجماغت ، ؤوضح العُذ الىائب ؤن 

ت للمىاسد املالُت في احخماغهم مؼ العُذ مدمذ هجُب وبػذ مىاكؽؤغماء املىخب 

املىشوخت واهذ مً لمً الحلٌى الشفؼ مً بػن سظىم اللشاس  وإلاؼيالُاثللجماغت 

لجبائي ممُفا بإن الخىحه الػام الزي ًخىلؼ املىخب بلى جدلُله هى الشفؼ مً وعبت 

 .  %6,5بلى  % 6زم العىت الثاهُت مً   %0,5بلى  % 0ولى مً املذاخُل خالٌ العىت لا 

 

 : ٍذ بىحيالعُذ فش 
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ؼىش العُذ الىائب غلى الخىلُداث التي كذمها خٌى الخىحهاث الػامت للمىخب ، زم 

الىدىلُت في هفغ حعاءٌ غً العبب في غذم الشفؼ مً الشظم الخاؿ باملؽشوباث 

ػشف ح، خاـت وان الحاهاث اللُلُت  %0,5بلى  %0ظُاق الشفؼ مً املذاخُل بيعبت 

ً خالٌ الشفؼ مً الشظم الخاؿ بعُاساث الاظػاف وؽاوا مىثفا فدعاءٌ مجذدا هل م

 ظىف ًخم جدلُم هزا الهذف . 

زم اهخلل للحذًث غً لاهؽان خُث سؤي بإن الشظم الخاؿ بإهؽان بُؼ الجشائذ 

دسهم هى زمً مىاظب في خين ان الشظم الخاؿ بإهؽان   011والزي هى مدذد في 

لخجاسة التي جخم بهاجه لاهؽان دسهم هى لئُل حذا ملاسهت مؼ ا 611ؤخشي والزي هى 

دسهم وؤلاف  411فاكترح سفؼ هزا الشظم بلى  املإوىالثالتي جدىلذ بلى مىاغم لبُؼ 

ذ بىحي بإن هزا الاظخغالٌ ًمغ باخخالٌ امللً الػمىمي وبالخالي ًمش بجمالُت  العُذ فٍش

خز ملشسا في العُذ املعدؽاس بإن املجلغ العابم ظبم واج ؤوضحاملذًىت وفي إلاواس هفعه 

ؼإن لاهؽان الػمىمُت بػذ ظلعلت مً الػشوك التي كذمذ خىلهم وبىاء غلُه والب 

ت إلاداسة ورلً بالػمل غلى جىفُز امللشساث  التي اجخزها املجلغ  بمشوسة اظخمشاٍس

 العابم . 

وما جخلله مً الشواج الزي غشفخه املذًىت خالٌ غُذ املىلذ الىبىي زم اهخلل للحذًث غً 

ب مخىللت خُث ؤـبدذ مذًىت مىىاط محج املذن لاخشي فشؤي بإن الشظم ؤلػا

 دسهم ، هى زمً غير مىاظب فىالب  51املخفق لأللػاب املخىللت والعيرن والزي هى 

شظم الخاؿ بإهؽان ؤخش وخٌى الشظم لل باليعبت وهزلً الؽإن بخػذًل هزا الشظم . 

دسهم غً ول زالزت ؤؼهش  651سؤي بان زمً  الخاؿ باملخادع  الهاجفُت فىق امللً الػام

هى لئُل حذا ملاسهت مؼ وعبت لاسباح التي جدللها اجفاالث املغشب وغيرها مً ؼشواث 

ت املخفق لها  دساهم للمتر الىىلي  4الاجفاالث وهزلً الؽإن باليعبت لأللُاف البفٍش

ب الزي ًما ا والتي كاٌ غنها انها زمً لئُل ملاسهت مؼ الخخٍش سط غلى وشكاث ظىٍى

لُت .   الجماغت  دون خشؿ غلى بسحاغها بلى خالتها لـا

 

 : العُذ الػباط الىمغاسي 

غلى اغخباس ؤن الاخخُاحاث هبيرة  غبر غً معاهذجه للػمل غلى جدعين مذاخُل الجماغت 

، وؤلاف بإن املجلغ العابم ظبم واجخز مبادساث مً هزا اللبُل فشؤي بان الشظم 

ادة فُه ، فاغخماد الخاؿ بإغمذة  ال  01.111,11بث والاظخلباٌ والهىاجف ًجب الٍض

دسهم  املخفق له لئُل حذا بالىظش ألسباح هاجه الؽشواث وهفغ الص يء  باليعبت 

دسهم  011,11( املخفق له  Boitier de connexionللشظم الخاؿ بػلب الشبي ) 

ا خُث اكترح الشفؼ مىه لُفبذ  ا . دسهم ظى 5111,11للىاخذة ظىٍى  ٍى

ًجىص مً الىاخُت  فُما برا وانوخٌى الشظم الخاؿ باأللػاب املخىللت والعيرن حعاءٌ 

ال جلام غلى جشاب الجماغت وبهما غلى ملً  ؤنهااللاهىهُت بخماغها لشظم غلى اغخباس 
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ن أل  ؤغللذ لاساض ي التي جلام غليها هاجه لاوؽىت ؤخشي الخىاؿ وؤلاف بإن مذن 

ف  الجماغت ال حعخفُذ مً مذاخُلها وبهما غلى الػىغ مً رلً  ًيلفها رلً مفاٍس

بلافُت للىظافت وحمؼ الىفاًاث التي جخلفها جلً لالػاب ، هما اكترح غذم الترخُق 

ت التي جلذم ؼياوي مً العاهىت املجاوسة في ؼإنها والص يء  باظخغالٌ العاخت إلاداٍس

 هُم . هفعه باليعبت لعاخت 

التي جيازشث مدالتها  Bimاق الجماغُت وبالخدذًذ ؼشهت : زم اهخلل للحذًث غً لاظى 

ت وخللذ مىافعت هبيرة للخجاس الفغاس الزًً ؤـبدىا ٌؽخيىن وساي بان دوس  الخجاٍس

دت .  ً هى الخفىير والػمل غلى خماًت هاجه الؽٍش  املعدؽاٍس

 

 :  العُذة ؤظماء خىحت

 بإهه ثح للخػذًل ، خُث سؤجلذمذ بمالخظت ؼيلُت خٌى مؽشوع اللشاس الجبائي امللتر 

وان ًجب جدذًذ الففىٌ التي ؼملها الخػذًل مؼ جدذًذ الثمً املػمٌى بها والثمً 

ادة فُه ، هما ان اللشاس وان  امللترح ان ًشافله مجمىغت مً الىفىؿ التي ًخم  ًجبللٍض

بت غلى لاصباٌ .      جىبُم ؤزمىت الشظىم اهىالكا منها وامليؽىس الخاؿ بالمٍش

 

 : عُذ خالذ البىداليال

ادة في الشظم الخاؿ بإهؽان ؤخشي ؤوضح  ذ بىحي خٌى الٍض حىابا غلى  ملترح العُذ فٍش

هما بلى الاظخغالٌ باملتر بؤن الشظم ًخم جدذًذه لِغ بالىظش بلى اليؽاه الزي ًضاوله و 

ؼ مىه املشبؼ وفُما ًخق ؤغمذة البث والاظخلباٌ والهىاجف ، سؤي بإن امللترح امللذم بالشف

ل  لى بهى ملترح ٌؽاوشه الشؤي فُه وؤلاف بإن اللجىت ججخمؼ بهذف الخػاون ألحل الخـى

ؤفياس وملترخاث جشمى بلى الشفؼ مً مذاخُل الجماغت ، وخٌى الاظخغالٌ مً وشف ؼشهت 

Bim  رهش بإن املغشب وكؼ اجفاكُاث دولُت التي مً خاللها غىذما  جلج ؼشهت ؤحىبُت بلى

ت وؤلاف  املغشب فهي جفبذ  اللاهىن الخجاسي ًىمم هاجه لامىس .  بإنؼشهت مغشبُت الهٍى

 

 :  لعُذ غبذ الىبي غثماويا

اظخغالٌ ظاخت هُم ألنها جخىاحذ بين مشفلين هامين وهما  ؼدث غلى مىبذوسه لُ جذخل

وخٌى لاهؽان والب  غليها.وبىً املغشب مما ال ٌعمذ بةكامت مػاسك املػهذ املىظُلي 

احػت الػلىد مؼ معخغليها ألهه مً خالٌ الػشوك العابلت خىلها جبين ؤن غادة مش ةب

 ً   منها.غلى غذد  ٌعخدىرون مىظفين هباس ومعدؽاٍس

 

ذ بىحي  : العُذ فٍش
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ل فيها انها اخخالٌ ماكذ وؤلاف بان ؤ لبهم غغاود جذخله خٌى لاهؽان مىضحا ان لـا

ماس  ت جدلم وعب كامىا بالبىاء مً خالٌ اخخالٌ امللً الػمىمي ٍو ظىن بها وؽاواث ججاٍس

 ؤسباح مشجفػت . 

ُف الػمىمي مً وشف امللاهي واملىاغم سؤي بان مىىلت لاكىاط  وحٌى اخخالٌ الـش

دسهم ولىنها حػُم خشهت العير وجخل باآلداب الػامت فاكترح خزف هزا  011مدذد لها 

ش امللً الػمىمي ، هما اكترح ومً حذًذ بغادة الىظش  في الػلىد املبرمت مؼ الشظم وجدٍش

جخفق لبُؼ الجشائذ ، الىسود ، املثلجاث ولِغ لألوػمت التي ال  نلاهؽان التي ًجب ا

سؤي بإنها ؤـبدذ جخلم مؽيلت باليعبت  Bimجخىفش فيها الؽشوه الصحُت وخٌى ؼشهت 

ً ًىمً في وشح   ومداولت بًجاد الحل لها .  إلاؼيالُتللخجاس الفغاس وان دوس املعدؽاٍس

 

 : العُذ حىاد خعني

ُذ غباط الىمغاسي والعُذ غبذ الىبي غثماوي خٌى مىؼ اظخغالٌ ظاخت عوافم الشؤي ال

هما بهُم وخىٌ لالػاب املخىللت والعيرن غبر غً غذم مىافلخه ملىؼ الترخُق لها و 

الُت سؤي  بدصجُؼ جىظُمها مً خالٌ دفاجش الخدمالث . وخٌى اظخغالٌ املالغب الٍش

الت مودغ  الشظىم املعخدلت للجماغت .  جإدًتوفي امللابل ان ٌػملىا غلى  الٍش

 

 : العُذ غبذ هللا مؽيىس 

خٌى لاهؽان ، سؤي بانها جىشح بؼيالُت وظبم للمجلغ العابم ان اجخز ملشسا في 

 ؼإنها ، فاكترح جخفُق ًىم دساس ي خىلها . 

 

 :العُذ سؼُذ مجباس

ت الجماغت والتي سؤي الخظ   بان اللشاس الجبائي لم ٌؽمل ففٌى ؤ خشي والخاـت بإهٍش

بمشوسة مشاحػت ظىمتها الىشائُت هعىق الهذًم والعىق املشهضي فشاي بمشوسة مشاحػت 

ُت مفادها الشفؼ مً هزا  اللشاس الجبائي بشمخه . وخٌى ؤهؽان ؤخشي اكترح الخشوج بخـى

هؽان لمً دسهم . هما اكترح ان جممً دساظت املجلغ العابم خٌى لا 411الشظم بلى 

ت اكترح بذوسه مىؼ  بشهامج غمل الجماغت . واخيرا فُما ًخق ظاخت هُم والعاخت إلاداٍس

 ول اظخغالٌ لهاجين العاخخين . 

 

 : العُذة ؤظماء خىحت

سؤث بان الىلاػ مهم حذا ، فاكترخذ حؽىُل لجُىت جمثل حمُؼ الفشق املمثلت داخل 

مشاحػت دكُلت ليل الشظىم مؼ مشاغاة  املجلغ خُث حػمل غلى جىلُذ املؽشوع مً خالٌ

 حاهب اخخالٌ امللً الػمىمي . 
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 : ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤؼيىد

بإن هىان كشاساث ظابلت اجخزها  وسؤيسؤي بان اللشاس الجبائي هى مً ؤهم اللشاساث 

املجلغ العابم وان ًجب الشحىع بليها واللشاس الخاؿ باألهؽان واللشاس الخاؿ 

هزا اللشاس الزي كاٌ في ؼإهه ؤهه وان ًجب ؤن ًشاعي في اجخاره ـلت  إلاظػافبعُاساث 

ل بين امل خغلين والجماغت ، فاللُمت لِعذ في اجخزا اللشاس وبهما   في جىبُله عالـى

ت  وخٌى ظاخت هُم ؼاوش سؤي العادة املخذخلين في ؼإنها . اما فُما ًخق العاخت إلاداٍس

يها وبالخالي والب بخدذًذ هىع اليؽاه الزي ظىف كُمت جلام غلفشؤي بان مػاسك 

ادة فيها  ت ، اكترح الٍض ت وفُما ًخق لالُاف  البفٍش مؽيرا بلى ؤن  ٌػشك بالعاخت إلاداٍس

دساهم للمتر خاـت وان جضفُذ لاسك ًيلف الجماغت ؤزمىت باهمت .  5الشاؼُذًت جدذد 

ت سكم ادة في لشظم الخاؿ بلىخاث بؼهاٍس ( بلى  écran ledُت مخدشهت ) هما اكترح الٍض

 دسهم للمتر املشبؼ . 3111,11

 

 : ) سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت ( العُذ مدمذ هجُب

بإن املجلغ الحالي لم ًخخلى غً  ؤي كشاس للمجلغ العابم ماهذا بإن مً  جذخل لُىضح

ئي وخٌى لمً الىزائم التي ظلمذ في املدافظ خالٌ ؤٌو دوسة للمجلغ هي اللشاس الجبا

خغلي لاهؽان ؤوضح اهه لم ًخم عامللشس الزي اجخز في ؼإن مشاحػت الػلىد مؼ م

املفادكت النهائُت غلُه بػذ ، وخٌى ظُاساث إلاظػاف ؤوضح ان هىا ػ جدمالث ًىظمها 

وجمذ املفادكت غلُه بال ؤهه كىبل باخخجاحاث غىُفت وغذم جىفُزه مً  جم بغذاده 

ىابا غلى ولب العُذ غبذ هللا مؽيىس ، ؤهذ اظخػذاد وشف  معخغلي هزا اللىاع وح

ت .   اللعم لخلذًم غشك خٌى اظخغالٌ امللً الػمىمي بما فيها اللىخاث الاؼهاٍس

ت )  ؤما (  ؤوضح   les Boitiers de connexionفُما ًخق الشظم الخاؿ باأللُاف البفٍش

بؼ بال انها كىبلذ بػذم دسهم للمتر املش  611,11اهه ظبم وجمذ مشاحػت هزا الشظم بلى 

مىخذة  باليعبت املفادكت مً وشف وصاسة الذاخلُت التي جىىلم مً دوسٍت جمم ؤزمىت 

ليل املذن وفي هزا الؽإن ؤهذ ان  اخخالٌ امللً الػمىمي جادي الؽشواث غىه باملتر املشبؼ 

 ، ؤما بغادة بـالح الؽاسع فهي ال جخم . 

ت ؤوضح ان وعب ت الاظخخالؿ هي مدذدة كاهىهُا وؤن إلاؼياٌ وخٌى املؽشوباث الغاٍص

ذ بػذد املؽشوباث . و  ىابا غلى حعاٌئ العُذ سؼُذ مجباس خٌى حاملىشوح ًخق الخفٍش

ت ألن  ت ظىق الهذًم والعىق املشهضي ؤوضح ؤن اللشاس الجبائي ال ًمم لاهٍش مشاحػت ؤهٍش

ً وخٌى لالػاب  املخىللت والعشن التي هاجه لاخيرة حعخلضم مشاحػت الػلىد مؼ املىتًر

ف ؤهذ انها لم جذس ؤًت مذاخُل ألنها جلام غلى  هظمذ بمىاظبت غُذ املىلذ الىبىي الؽٍش

 امالن الخىاؿ . 

 

 : باط الىمغاسي الػالعُذ 
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خٌى الترخُق إلكامت لالػاب املخىللت والعيرن سؤي بان الزي سخق لها ظىف ًيىن 

 ك غير جابػت للجماغت . مىلىع مخابػاث كمائُت ، ألهه جشخُق غلى ؤس 

 

 : ) سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت ( العُذ مدمذ هجُب

ت ألنها   حىابا غلى حعاٌئ العُذ غباط الىمغاسي ؤوضح ؤن سخفت سئِغ الجماغت لشوٍس

ت .  ظخهجخم في بواس مماس   الخخفاؿ الؽشوت إلاداٍس

ُت ا  لخالُت : وبػذ هفار املىاكؽت خٌى هزه الىلىت خشحذ اللجىت بالخـى

ُت اللجىت :  جـى

جىص ي اللجىت باملىافلت غلى الخػذًالث امللترخت لبػن مىاد اللشاس الجبائي للجماغت، 

باظخثىاء الشظم الخاؿ باالظخغالٌ املاكذ لعاخت " هُم " خُث ؤحمؼ ؤغماء اللجىت 

 الحالشون غلى مىؼ ؤي اظخغالٌ لهاجه العاخت.

 

 ً الىلىت الثالثت والشابػت للمىاكؽت بػذ رلً غشك العُذ سئِغ اللجىت ول م

 الىلىت الثالثت :

الذساظت و املىافلت غلى جدُين امللشس املخػلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ  - 3

اض ي والترفُهي و الاحخماعي   غؽذ. 61مىخىج بًجاس ملهى باملشهب الٍش

 الىلىت الشابػت :

لم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ الذساظت و املىافلت غلى جدُين امللشس املخػ - 4

اض ي والترفُهي والاحخماعي   غؽذ. 61مىخىج بًجاس معبذ باملشهب الٍش

 

 : ) سئِغ كعم جىمُت املىاسد املالُت ( العُذ مدمذ هجُب

ًفادق غلُه  لم خٌى بغادة وشح الىلىت للخدُين واملفادكت ؤوضح ؤن امللشس العابم

الت ؼشغىا في اظخغالٌ  بعبب مؽيل الىغاء الػلاسي لألسك ، وؤلاف ؤن الؽباب والٍش

الُت لزلً   اسجإي املجلغ بغادة وشح الىلىت للخدُين واملفادكت مً حذًذ .املالغب الٍش

 

 

 

 : املىاكؽت

 

مً الىىاظين خُث ؤحمؼ لعادة لاغماء الحالشون  3سهضث حل املذاخالث غلى املادة 

زالر ظىىاث ورلً ختى ًخماش ى مؼ غلى جدذًذ مذة اظخغالٌ ول مً امللهى واملعبذ في 

مذة اهخذاب املجلغ وؤحمػىا ؤًما غلى حػل الػلذة مؼ املؽغل غير كابلت للخجذًذ 
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ِخين الخالُخين فُما  ورلً لفسح املجاٌ ؤمام املىافعت وبالخالي خشحذ اللجىت بالخـى

 .   4والىلىت  3ًخق ول مً الىلىت 

 

ُ  اللجىت : اث جـى

ت غلى جدُين امللشس املخػلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ جىص ي اللجىت باملىافل

اض ي والترفُهي والاحخماعي  غؽذ مؼ حػذًل الففل  61مىخىج بًجاس ملهى باملشهب الٍش

 الثالث غلى الؽيل الخالي :

 الففل الثالث :

 ظىىاث غير كابلت للخجذًذ. 3بن مذة الاظخغالٌ مدذدة في 

 

 

دُين امللشس املخػلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ جىص ي اللجىت باملىافلت غلى ج

اض ي والترفُهي والاحخماعي  غؽذ مؼ حػذًل الففل  61مىخىج بًجاس املعبذ باملشهب الٍش

 الثالث غلى الؽيل الخالي :

 الففل الثالث :

 ظىىاث غير كابلت للخجذًذ. 3جدذد مذة بًجاس املعبذ مىلىع هزا الىىاػ في 

 

 الىلىت الخامعت :

 املفادكت غلى البرهامج العىىي لػمل اللجىت. -5

ؤغمائها وسؤي الجمُؼ بإهه بشهامج مهم وجمذ  ؤهظاس وشح بشهامج غمل اللجىت غلى 

  باإلحماع.املفادكت غلُه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُت اللجىت  : جـى

 مؽشوع البرهامج العىىي للجىت امليزاهُت

 6106والؽاون املالُت والبرمجت 
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ـخا املخذخـلُـً مـدـىس الـجلعـت  لخــاٍس

 6106ًىاًش  60الخمِغ  غمـالت مىىـاط بشهامج غمل الجماغت بمىىاط 

 6106فبراًش  00الخمِغ   ؼشواث الخىمُت املدلُت

 6106ماسط  13الخمِغ  سئـِغ الـلعـم مفلحت الحالت املذهُت والخفذًم

 جىمُت الجباًاث املدلُت  -

 الباقي اظخخالـه -

 سئـِغ الـلعـم -

ىت ا -  لػامت للمملىتالخٍض

 6106ماسط  30الخمِغ 

 

ل  68الخمِغ  سئـِغ الـلعـم جذبير ممخلياث الجماغت  6106ؤبٍش

 سئِغ كعم املىاسد املالُت - جذبير ؤظىاق الجملت

 مذساء لاظىاق -

 6106ماي  66الخمِغ 

  6106ًىهُى  63الخمِغ   جإهُل إلاداسة الجبائُت

 
 ىلىت العادظت للمىاكؽت . بػذ رلً غشك العُذ سئِغ اللجىت ال

 الىلىت العادظت :

 .6105بشمجت الفائن الحلُلي للعىت املالُت  - 6

 : املىاكؽت

 

ذ بىحي  :  العُذ فٍش

 حعاءٌ غً هُف ظِخم بشمجت لفائن ال ٌػخبر بػذ نهائُا . 

 

 :  العُذ مدمذ ؤؼيىد

ذ بىحي ؤوضح ؤن ؤًت اغخماداث بلافُت ًمىً بشمجتها  حىابا غلى حعاٌئ العُذ فٍش

ت .   لفالح بـالح الىشق الحمٍش
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 : العُذ غباط الىمغاسي 

، هما  لىهشباء زلً بؽبىت احعاءٌ غً املشافم التي ظىف ًخم سبىها بؽبىت املاء وه

ت امللترح له  دسهم هما والب  911.111,11والب بخىلُذ خٌى تهُئت الىشق الحمٍش

التي ظىف ٌؽملها بـالح الىشق والىشكاث  لاخُاءبمػشفت البرهامج الزي ظىف ًدذد 

ت مؼ املشاكبت والخدبؼ وهل ظِخم رلً مً خالٌ بشهامج غمل الجماغت .   الحمٍش

 

 ) سئِغ كعم امليزاهُت واملالُت ( العُذ بىؼتى غضي 

 ؤوضح في جذخله بان ول مً :

 دفػاث لفائذة غشفت الفىاغت الخللُذًت لخىظُم مػشك  -

خىن  -  دفػاث لفائذة كىب الٍض

خىن د -  فػاث ملاظعت شجشة الٍض

ت  - مىلىع هي ولها تهُئت غابت الؽباب في بواس املبادسة الىوىُت املدلُت للخىمُت البؽٍش

اجفاكُاث غلذها املجلغ مؼ هاجه املاظعاث وؤن البرمجت امللترخت في ؼإنها بهما هي 

 غباسة فلي  غً ؤداء معخدلاث هاجه الاجفاكُاث . 

بػن مشافم املدىت  ىت املاء ؤوضح ؤن لامش ًخػلم بشبيوخٌى سبي بػن املشافم بؽب

ت ؤوضح ؤن لامش ًخػلم بلشك جدمله  الىشكُت وغً الاغخماد املخفق للىشق الحمٍش

ت وؤن الاغخماد امللترح والزي هى  الح الىشق الحمٍش  911.111,11املجلغ العابم إـل

  هفِب الجماغت  مً اللشك .   %61دسهم هى خفت 

 

ت مؼ املشاكبت والخدبؼ في بواس  حل املىاكؽت ساحذ خٌى ؤن ًخم بـالح الىشق الحمٍش

بشهامج غمل الجماغت ورلً ألحل جىخُذ الػمل والاغخماداث املالُت وبزلً خشحذ 

ُت الخالُت     اللجىت بالخـى

ُت اللجىت :  جـى

 

جىص ي اللجىت باملفادكت غلى البرمجت امللترخت غلى ؤهظاس اللجىت غلى ؤظاط جخفُق 

ت مؼ املشاكبت وال 00.965.866,48غخماد املالي الا  الح الىشق الحمٍش خدبؼ في بواس دسهم إـل

  .تغالجما غمل بشهامج


