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 6 الىلطة الخامظة

 

 .6102للميزاهية السئيظية وملحلاتها بسطم الظىة املالية  عسض بيان الىخيجة العامة

 6 ) زئيع املجلع( الظيد د. عبد هللا بىواهى

شكسا للظيد إدزيع ، فيما ًحعلم بعسض بيان امليزاهية العامة السئيظية ، طبلا لللىاهين املىظمة 

بخىفير  6101ًىليىش  13الصادز في  0.11.41للجماعة الترابية وخصىصا الظهير الشسيف زكم

سطم الىخيجة النهائية املحعللة بخىفير امليزاهية ب وعسض على أهظازكم  01..00اللاهىن الحىظيمي 

ًىاًس، والحصس الري وعسطه عليكم هى  1.ًحم خصس امليزاهية في  بأهه، وأذكس 6102الظىة املالية 

الحصس الري كمىا به هدً كجماعة ، علما ان الحصس النهائي للميزاهية امللصم بالليام بها هى 

 33.414.0.5,13.ثم ثدليم ما مجمىعه  6102الخاشن إلاكليمي الجماعي ، وغلى غاًة محم طىة 

ملازهة مع ثلدًسات امليزاهية امللبىلة لىفع الظىة ،  %42,13دزهم أي بيظبة إهجاش وصلد إلى 

، وبدون  6102دزهم ، وملازهة مع املداخيل املدللة لظىة  1.2.124.511,11والتي بلغد 

 إل  6102دجىبر 0.الجماعة إلى غاًة اخخظاب الظسيبة على الليمة املظافة والتي لم ثحىصل بها 

مليىن دزهم ، وطحالخظىن في هخيجة بيان ثىفير وخصس امليزاهية ، أهه ثم إلغاء بعع  036

مليىن دزهم ، ولم ًحم أداء مظحدلات  61بعع الالتزامات ، خيث ثم إلغاء أو الاعحمادات 

 61" ، ألهىا لم هحىصل بعد بمبلغ  SITAشسكات الىظافة ، والشسكة املظيرة للمطسح العمىمي " 

زهم ، وعىدما طيحىصل بها خالل هره الظىة طىبرمجها لهم ، وبرلك فاألمس واضح مليىن د

مليىن  036مليىن دزهم ، فىدً لحد الظاعة ثىصلىا فلط  61باليظبة لىا فيما ًخص مبلغ 

، مع العلم اهه ثم   6102مليىن دزهم امللسزة خالل الظىة املالية  056دزهم عىض مبلغ 

. ويمكً اللىل بان مجمىع املداخيل املدللة باليظبة 6101ىة الحىصل بىفع املبلغ خالل ط

 %01للسطىم املدىلة ، وباقي املداخيل املدللة بىكالة املداخيل والخصيىة إلاكليمية ازثفع بيظبة 

 دزهم ويمكً ثلخيص هره إلاهجاشات في الجدول الحالي 6  13,64..315..6أي بفازق 

دزهم والحدمالت  0.6.1111.111,11امليزاهية كاهد  فيما ًحعلم بالسطىم املدىلة. ثلدًسات

دزهم، والباقي  51.2.1.1.3,31دزهم  واملداخيل املدللة هي  103.125.524,21الظىىية كاهد 

دزهم وظبة الاهجاش باليظبة للحلدًسات كاهد  60.512.5.1,45.اطحخالصه في السطىم املدىلة 

  . %.6مليىن دزهم ووظبة الاطحخالص لم ثحعد  36

دزهم ، املداخيل  056.312.111,11باليظبة للظسيبة على الليمة املظافة كاهد في الحلدًسات 

 .  %51مليىن دزهم ، وظبة الاهجاش خىالي  036املدللة 

.  022.316.142,25دزهم كحلدًسات ، الحدمالت الظىىية  00.606.511,11املداخيل ألاخسي 

مليىن دزهم أي بيظبة إهجاش وصلد  13اطحخالصه  مليىن دزهم والباقي 015املداخيل املدللة 

 .  % 54,1إلى 

مليىن دزهم،  312مليىن دزهم ، وباليظبة للحدمالت كاهد  1.2املجمىع في ثلدًسات امليزاهية 

دزهم ، بيظبة مليىن  35.مليىن دزهم والباقي اطحخالصه  33.واملداخيل املدللة هي 



2 

 

ملياز طىخيم، ملازهة ما بين  5.صه ًلدز بدىالي حخال كما كلد ، ولكً مع باقي اط %42,13إهجاش

هي  6101، السطىم املدىلة املداخيل املدللة خالل طىة 6102، 6101املداخيل املدللة طىة 

 2مليىن دزهم، الفازق ًبلغ خىالي  51,1هي  6102مليىن دزهم، واملداخيل املدللة طىة  45

 مليىن دزهم.

مليىن دزهم، وهي التي ذكس طابلا، املداخيل ألاخسي  61 الظسيبة على الليمة املظافة هاكص

مليىن دزهم  41بلغد  6101باطحثىاء دفعات للجصء الثاوي مً امليزاهية، املداخيل املدللة طىة 

مليىن دزهم، وملازهة مع  04دزهم أي بفازق خىالي  111,11..51.61هى  6102وما ثدلم طىة 

، 6102فصىل خللد ازثفاعا مهما خالل طىة ، فئن جل ال6101املداخيل املدللة طىة 

والبعع منها خلم ثىكعات امليزاهية، فباليظبة ملسطىم الحالة املدهية وثصحيذ إلامظاء خللد 

، وباليظبة للفصلين املحعللين باطحغالل امللك العمىمي فلد بلغد هره % 3.وظبة همى بلغد 

، %13الحظسية غير املبيية فلد ازثفع بيظبة ، أما السطم املفسوض على ألازاض ي %21,61الظىة 

وكل هره إلاهجاشات ثدللد بفظل ثظافس الجهىد بين جميع املصالح املكىهة بلظم املىازد املالية 

والخصيىة إلاكليمية مً خالل الليام بدمالت اطحخالص شملد بعع السطىم املدصلة هلدا 

وثبليغهم طىاء بىاططة املىظفين الحابعين  بىاططة وكالة املداخيل، ومساطلة العدًد مً امللصمين

لللظم أو املفىطين اللظائيين، وكرلك بعلد اجحماعات مع املظؤولين املكلفين باطحخالص 

السطىم املدىلة مً أجل خثهم على برل مجهىدات إطافية ومظاعدتهم بحىشيع إلاشعازات على 

يين، ومً أجل ثلييم الىخيجة النهائية امللصمين بىاططة أعىان الظلطة املدلية أو املىظفين الجماع

 1، لبد مً إللاء هظسة على ثطىز املداخيل مً خالل 6102للمداخيل بسطم الظىة املالية 

 طىىات ألاخيرة وذلك باطحثىاء الفصل املحعلم بالجصء الثاوي مً امليزاهية.

كاهد خىالي  6101مليىن دزهم، طىة  001أو  015، كاهد .610السطىم املدىلة باليظبة لظىة 

مليىن دزهم، الظسيبة  51كاهد  6102مليىن دزهم، طىة  45كاهد  6101مليىن دزهم، طىة  43

مليىن  051كاهد  6101مليىن دزهم، طىة  026كاهد  .610على الليمة املظافة خالل طىة 

 .مليىن دزهم 036كاهد  6102مليىن دزهم وطىة  056، 6101دزهم، طىة 

بلغد  6101مليىن دزهم، وطىة  33بلغد  .610كاهد املداخيل طىة باليظبة للسطىم ألاخسي 

 مليىن دزهم. 54بلغد  6102م دزهم وطىة  41بلغد  6101مليىن دزهم، وطىة  35

مليىن دزهم ، وازثفع  15.كاهد   .610ىطىع الجصء الثاوي مً امليزاهية طىة املجمىع باطحثىاء م

مليىن دزهم ، وازثفع طىة  26.إلى  6101طىة  مليىن دزهم ، وخالل 15.إلى  6101خالل طىة 

مليىن دزهم . وبالىظس إلى هرا الجدول ًمكً اللىل بأن املداخيل املظحخلصة بىكالة  22.إلى  6102

 %63خىالي  6102املداخيل والخصيىة إلاكليمية عسفد همىا متزاًدا ، إذ وصلد وظبة الىمى طىة 

، أي مىر الشسوع في وخدة املدًىة فلد وصلد هره  6101، ملازهة مع طىة  6102ملازهة مع طىة 

، وزغم كل هره الىحائج املدصل عليها ، والىمى املظحمس للمداخيل فئنها ل ثسقى إلى  %.06اليظبة  إلى 

مظحىي طمىخاثىا التي ثحمثل في الحصىل على مىازد إطافية ثمكىىا مً ثدليم فائع مهم كصد 

على طاكىة مكىاض وجظاهم بلظط كبير في البرهامج الحىمىي املعد اطخثمازه في مشازيع جعىد بالىفع 
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ات املدن املغسبية ، وكل هرا  مً طسف املجلع الجماعي للنهىض بهره املدًىة ، وجعلها ثظاهي كبًر

املدلي مً مىحخبين  الشأنممكً مظحلبال وذلك بحظافس جهىد جميع الفاعلين في ميدان ثدبير 

 ىين وملصمين ، هرا فيما ًحعلم بالفسص.ومىظفين وطلطة مدلية ومىاط


