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داد  يّة لتّرصف سنة يندرج ٕا ت الب لحسا اليل املاليّة  لتّ دد  2019هذا التقرر املتعلّق  ٔسايس  يف ٕاطار ما خيّو القانون ا
ّة القرض 20191لسنة  41 رتّب عن اتفاق ّات، وما  شاء  2حملمكة احملاسبات من صالح ويل لٕال ّ و التوسّية والبنك ا املربمة بني ا

مج التمنية احلرضية واحلومكة احملليّة من الزتاماتوالتعمري الهادفة إ  ر   . ىل متويل 

هتا املاليّة لسنة  ت اليت ّمت ٕايداع حسا ٔكتور  2019ومشل التّقرر الب اية موّىف  ابة احملمكة ٕاىل  ددها  2020ك  114والبالغ 
ية من مجموع  يّة 203ب دد  د.م 1فاقت مزيانّياهتا السنوية العاديّة  3ب ٔمر  ضيات ا   .19714لسنة  219معال مبق

ت موضوع التقرر يف موّىف سنة  ّ لب ٔمور برصفها   750د و.م 1.167ىل التّوايل  2019وبلغ ٕاجاميل املوارد املنجزة والنفقات امل
ّٔمه املؤّرشات ا. د.م الص وب الست اليل املالية املنجزة هبيلكة املوارد والنّفقات و ملعّدالت وتعلّقت الت ال ومقارهتا  ملاليّة املعمتدة يف ا

لامليّة احملليّة لهيئة العليا  ّٔول  لتقرر السنوي ا ورة والواردة  لسنة املذ   .الوطنيّة 

ظومة  ات م ىل خمر ت املعنيّة و ّ لب ت املاليّة  ت املستقاة من احلسا ىل البيا د  ع اليل ّمت  ب ٔد"وٕالجناز هذه التّ
ت ّ ات احملليّة"وتطبيقيت " ب   .6"مثني"و 5"امجلا

I. املوارد  

ل  اليل املالية يف موّىف سنة  114بلغ ٕاجاميل املوارد املنجزة من ق لت يّة معنيّة   674د توّزعت بني حوايل .م 1.167ما قميته  2019ب
ّٔول من املزيانيّة وحوايل .م لعنوان ا لعن.م 493د مكقابيض  ٔصنافها . وان الثّايند مكقابيض  وحيوصل اجلدول التّايل هذه املوارد حسب 

ٔجزاهئا   :و

الص يف  البيان ست بقا 
سمرب  31  )د( 2018د

الت  ات  )د(مجموع التثق الص يف  )د(املقابيض املنجزة  )د(املطرو ست  31بقا 
سمرب   )د( 2019د

الص  ست سبة 
(%) 

ٔول ىل : الصنف ا املعالمي 
شطةالع ٔ  قارات وا

309.736.207,272 617.093.621,131 32.757.061,304 290.604.454,019 293.732.105,808 49,73 

ل: الصنف الثاين شغال إ  مداخ
ي واستلزام  امل العمويم الب

ه ة ف  املرافق العموم
29.005.523,400 104.968.206,210 406.871,298 74.111.098,933 30.450.235,979 70,88 

ات : الصنف الثالث معالمي املوج
دارية ومعالمي يف مقابل والرخص االٕ 
دماتإ   سداء 

24.691.234,812 81.773.170,631 66.194,458 56.195.719,312 25.511.256,861 68,78 

ل اجلبائية : الصنف الرابع املداخ
 ٔ  خرىعتيادية ا

6.514.464,643 11.779.095,555 20.607,533 4.811.181,651 6.947.306,371 40,92 

                                                           
     .واملتعلّق مبحمكة احملاسبات 2019ٔفريل  30املؤّرخ يف   1
دد ال  2 ّة القرض املربم يف  2019مارس  12ؤّرخ يف امل 2019لسنة  23قانون  ىل اتفاق ملوافقة  شاء  2018جويلية  11واملتعلّق  ويل لٕال بني امجلهورية التوسية والبنك ا

مج التمنية احلرضية واحلومكة احمللية متويل إالضايف لرب لمسامهة يف ا   .والتعمري 
ظومة : املصدر  3   ".ٔدب"م
دد  1971ماي  29املؤّرخ يف   4 ٔمر  ه  رة احملاسبات كام ّمت تنق هتم لقضاء دا سبني اخلاضعة حسا ي  1986ٔوت  22املؤّرخ يف  1986لسنة  820واملتعلّق بتعيني احمل وا

دد  ٔمر  هت 2020ٔكتور  23املؤّرخ يف  2020لسنة  793ٔلغي وعّوض  ني اخلاضعة حسا ارشة لقضاء حممكة احملاسباتاملتعلّق بضبط قامئة احملاسبني العموم   .م م
ظومة   5 ّٔن م عتبار  ليل هيلكة املوارد  ّ ف يتعلّق بت لهيا حرص د  ع دد من الفصول والفقرات" ٔدب"ّمت  ىل مستوى  قد ٕالدراج بعض املوارد احملّص    .الفرعّية والفقرات تف
ّٔول حملمكة ا التعممي الّصادر عن  6 س ا يل بتارخي  حملاسباتالسّيد الرئ ا ّ ظومة الّرتاسل ا ت لسنة  2020نومفرب  02رب م ّ ىل الب مثني يف الّرقابة املالية  د تطبيقة  حول اع

2019.   
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 البيان
الص يف  ست بقا 

سمرب  31  )د( 2018د
الت  ات  )د(مجموع التثق  )د(املقابيض املنجزة  )د(املطرو

الص يف  ست  31بقا 
سمرب   )د( 2019د

الص  ست سبة 
(%) 

ٔول ل اجلبائية : اجلزء ا املداخ
 عتيادية

369.947.430,127 815.614.093,527 33.250.734,593 425.722.453,915 356.640.905,019 54,41 

ٔمالك : الصنف اخلامس ل  مداخ
عتيادية ية   الب

49.966.591,006 81.880.906,852 457.470,682 27.104.693,397 54.318.742,773 33,29 

ل املالية  :الصنف السادس املداخ
 عتيادية

1.773.410,221 222.605.977,286 512,750 220.819.144,373 1.786.320,163 99,20 

ري اجلبائية : اجلزء الثاين ل  املداخ
 عتيادية

51.740.001,227 304.486.884,138 457.983,432 247.923.837,770 56.105.062,936 81,55 

ٔول  62,01 412.745.967,955 673.646.291,685 33.708.718,025 1.120.100.977,665 421.687.431,354 مج العنوان ا
ح التجهزي: الصنف السابع  100,00 0,000 112.879.981,584 0,000 112.879.981,584 0,000 م

مدخرات وموارد : الصنف الثامن
 خمتلفة

20.662.632,683 353.466.598,668 16.741,431 332.320.257,379 21.129.599,858 94,02 

ية: اجلزء الثالث لب  95,47 21.129.599,858 445.200.238,963 16.741,431 466.346.580,252 20.662.632,683 املوارد اخلاصة 
قرتاض  :الصنف التاسع موارد 

يل ا  ا
0,000 25611667,562 0,000 25611667,562 0,000 100,00 

قرتاض: اجلزء الرابع  100,00 0,000 25.611.667,562 0,000 25.611.667,562 0,000 موارد 
ٔتية : الصنف الثاين عرش املوارد املت

دات احملا ع  من 
65.030,000 22.083.554,584 0,000 22.083.554,584 0,000 100,00 

ٔتية من : اجلزء اخلامس املوارد املت
د  ات احملاع

65.030,000 22.083.554,584 0,000 22.083.554,584 0,000 100,00 

 95,89 21.129.599,858 492.895.461,109 16.741,431 514.041.802,398 20.727.662,683 مج العنوان الثاين

موع العام  72,89 433.875.567,813 1.166.541.752,794 33.725.459,456 1.634.142.780,063 442.415.094,037 ا

 هيلكة املوارد  -  ٔ 
ّٔول .1  موارد العنوان ا

ّٔول توّزع ٕاجاميل ت املعنيّة البالغ  موارد العنوان ا ّ ائيّة اعتياديّة ومكد .م 426 بني 2019د سنة .م 674لب ل ج د .م 248داخ
ائيّة اعتياديّةمك ري ج ل  ل هذا العنوان بني  .داخ راوحت مداخ ّ .م 1,009و ي ٔوالد حفّوز ود بب يّة توس.م 121ة    . د بب

ّٔول  ت اليت فاق جحم مقابيض عنواهنا ا ّ رت الب ٔ اليل املالية  %21,93د واليت متثّل .م 7واست لت ت املعنيّة  ّ من مجموع الب
هزت  سبة  ل هذا العنوان . من ٕاجاميل املقابيض املنجزة %65,07ب ٔجزاءويربز اجلدول التايل توزيع مداخ   :حسب ا

ل العنوان جحم  مداخ
ّٔول   )د.ٔ (ا

ت عتيادية دد الب ل اجلبائية  عتيادية املداخ ري اجلبائية  ل  موع املداخ  ا

سبة  العدد )%(ال سبة  )د( املبلغ  سبة  )د( املبلغ (%)ال سبة  )د( املبلغ (%)ال  (%)ال

1.000-3.000  63 55,26 49.131.299,422 11,54 57.480.815,268 23,18 106.612.114,690 15,83 

3.001-5.000  14 12,28 27.436.177,518 6,44 26.949.873,619 10,87 54.386.051,137 8,07 

5.001-7.000  12 10,53 40.357.033,136 9,48 33.969.156,084 13,71 74.326.189,220 11,03 
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ل العنوان جحم  مداخ
ّٔول   )د.ٔ (ا

ت عتيادية دد الب ل اجلبائية  عتيادية املداخ ري اجلبائية  ل  موع املداخ  ا

سبة  العدد )%(ال سبة  )د( املبلغ  سبة  )د( املبلغ (%)ال سبة  )د( املبلغ (%)ال  (%)ال

<7.000 25 21,93 308.797.943,839 72,54 129.523.992,799 52,24 438.321.936,638 65,07 

موع  100,00 673.646.291,685 100,00 247.923.837,770 100,00 425.722.453,915 100,00 114 ا

عتيادية. 1.1   املوارد اجلبائيّة 

عتياديّة ل اجلبائيّة  ت املعنيّة تتكّون املداخ ّ شطة بقمية  لب ٔ ىل العقارات وا ، %)68,26(د .م 290,6من املعالمي املوّظفة 
ّةوالّيت  ي واستلزام املرافق العموم ٔتّية من ٕاشغال امل العمويم الب ل املت ّٔول من هذا العنوان، ومن املداخ ّٔمه موارد اجلزء ا  تعترب 

ه بقمية  دمات بقمية %) 17,41(د .م 74,1ف ات والّرخص إالداريّة ومعالمي مقابل ٕاسداء  ومن  %)13,2(د .م 56,2ومن معالمي املوج
ل اجل  ٔخرى بقمية املداخ   .)%1,13(د .م 4,8بائيّة ا

ٔساسا مهنا املعلومثّل مت و  شطة، و ٔ ىل ا اريّة ؤ املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعيّة  ىل املعالمي  ّٔمه مكّون من  ٔو املهنيّة، الت
سبة  شطة ب ٔ ىل العقّارات وا ت املعالمي  ٔهنّ د.م 222وبقمية  %76,39مكّو ل اجلبائيّة % 52,14ثّل حوايل مت  ا، كام  من املداخ

ّٔول% 32,95عتياديّة و ل العنوان ا ّٔمه من موارد العنوان ويربز اجلدول التّايل خمتلف مكّو. من مداخ ّٔول وا ت هذا الصنّف ا
ّٔول    :وسهباا

شطة ٔ ىل العقارات وا سبة  )د( املبلغ املعالمي   (%)ال
ة ىل العقارات املب  16,10 46.786.844,430 املعلوم 

ىل  ٔرايضاملعلوم  ة ا  7,51 21.838.208,831 ري املب
شطة ٔ ىل ا  76,39 221.979.400,758 املعالمي املوظفة 

موع  100,00 290.604.454,019 ا

رت  ٔ يّة من ٕاجاميل  11واست سبة  114ب يّة ب ىل العقارات %52ب ل املنجزة بعنوان املعلوم  ّة ويه  من مجموع املداخ املب
رش واملنهي ردو ودوار ه نة واملرىس واملروج وسكرة ورواد وسيدي حسني و ٔر ت توس وصفاقس و ّ ت  7كام حقّقت . ب ّ ب

لق الوادي واملرىس والكرم  %52,07سبة  ت توس وسكرة و ّة ويه ب ري املب ٔرايض  ىل ا ل املنجزة بعنوان املعلوم  من املداخ
ٔر   . نة وروادو

ملعالمي املوّظفة ل احملقّقة بعنوان  ملداخ ت ف يتعلّق  ّ ٔقّل من الب دد  ى  ل  ل هذا الّصنف من املداخ رّكز مداخ  وزداد 
سبة  يّة توس ب رت ب ٔ شطة ٕاذ است ٔ نة ون عروس  4مهنا كام حققت مبعيّة  %28,91ىل ا ٔر ٔخرى يه صفاقس و ت  ب

ل %51,34سبة واملرىس    . من ٕاجاميل هذه املداخ

ه بني  ّة ف ي واستلزام املرافق العموم ل ٕاشغال امل العمويم الب راوحت مداخ يّة الرديف و.ٔ  8,210و يّة .م 8,4د بب د بب
رت . صفاقس ٔ يّة من مجموع  12واست سبة  114ب اليل املالية ب لت يّة معنيّة  ل  %51,99ب ت صفاقس من هذه املداخ ّ ويه ب

ة واملهديّة وقفصة والكرم س واملرىس و ني وطبلبة والقريوان وقا   .وتوس وسيدي بوزيد واملك
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عتيادية.  2.1 ري اجلبائيّة    املوارد 
عتياديّة تتكّون ري اجلبائيّة  ل  اليل املالية  املداخ لت ت املعنيّة  ّ ّ مجل الب ي ٔمالك الب ل ا عتياديّة بقمية من مداخ د .م 27ة 

عتياديّة بقمية %) 10,93( ل املاليّة    %). 89,07(د .م 221ومن املداخ

رت ٔ ل واست سبة شاط جتارياملعّدة لتعاطي  راء احملّالت مداخ عتياديّة جبم % 51,9 ب يّة  ٔمالك الب ل ا من مداخ
هزت  ّ  ،2019د يف موّىف سنة .م 14,1مقابيض  راء العقارات املعّدة كام م ل  ٔخرى ومداخ ٔمالك  لت مبعيّة حماصيل بيع العقارات و

لّسكن  راء عقارات معّدة  ل  ين ومداخ شاط  هزت  %96,19ل ل بقمية مجليّة  ل .م 26من هذه املداخ ة املداخ د ف توّزعت بق
ىل .م 1بقمية  جلدول التّايل 10د  ىل النّحو املبّني  ٔخرى    :فصول 

سبة  )د(املبلغ  الفصل  (%)ال
شاط جتاري راء عقارات معدة ل ل   51,90 14.066.096,617 مداخ

ٔخرى  36,46 9.883.057,489 حماصيل بيع العقارات ؤمالك 
ين شاط  راء عقارات معدة ل ل   5,44 1.475.651,565 مداخ

لسكن راء عقارات معدة  ل   2,38 646.662,149 مداخ
راء ع ل  شاط صناعيمداخ  1,83 495.299,758 قارات معدة ل

شاط فال راء عقارات معدة ل ل   0,83 223.846,295 مداخ
ه ل املنابت واحلدائق واملنزتهات ومراكز الرتف  0,49 132.980,716 مداخ

ل املساحب وامحلامات  0,20 54.926,800 مداخ
ٔفراح ات العروض وا ل قا  0,18 47.792,200 مداخ

ضيةمداخ ات الر  0,09 24.600,000 ل املالعب والقا
 0,07 18.042,000 حماصيل بيع العقارات

ٔطفال ض ا ل ر  0,06 16.935,000 مداخ
ٔخرى رية ا ٔ ل ا  0,06 16.802,808 مداخ

ضية ات الر راء املالعب والقا ل   0,01 2.000,000 مداخ
موع  100,00 27.104.693,397 ا

ل بعنوان  ومل حتّقق لكّ  ٔي مداخ رش  يّيت نعسان ودوار ه عتياديّةمن ب يّة  ٔمالك الب ٔقصاها  ا يّة .م 3,9اليت بلغت  د بب
رت . توس ٔ سبة  10واست ت ب نة ون  %52ب ٔر ستري وصفاقس واملرىس وسيدي بوسعيد و ل ويه توس وامل من هذه املداخ

  .عروس وقرص هالل والقريوان والوسالتيّة

عتياديّة احملقّقة سنة % 78 7وميثّل املناب من املال املشرتك ل املاليّة   د، تلهيا.م 172,3 بقميةجبم حتويالت  2019من املداخ
ٔخرى بقمية  ل احملقّقة بعنوان معالمي  سبة .م 27,4املداخ ّٔول بقمية  %12,39د وب سبة .م 16واملوارد املنقو من فوائض العنوان ا د وب

سبقات لتغطية جعز املزيانيّة بقمية  7,24% ٔتّية من  سبة .م 4,4واملوارد املت سيري بقمية  %1,98د وب ل ّصصة  د .ٔ  696,5واملنح ا
سبة  ه %0,32وب ٔي ما ميثّل مجمو ل 99,93%،    .من هذه املداخ

راوحت التحويالت املنجزة بعنوان املناب من املال املشرتك بني  ّ .ٔ  220,614و ي ّة ود بب يّة توس، ومل .م 23,2ة الّروح د بب
الل سنة  ل هبذا العنوان  ٔي مداخ يّة القرص  ركّزت . 2019حتقّق ب ى  %50,34و ل  ت  18من هذه املداخ ّ يّة ويه ب ب

                                                           
دد  11ينّص الفصل   7 سمرب  17املؤّرخ يف  2017لسنة  66من القانون  ذف احلساب اخلاص 2018املتعلّق بقانون املالية لسنة  2017د حساب املال املشرتك "خلزينة املسّمى  ىل 

ّة احملليّة ات العموم   ".لجام
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ر  ستري ون عروس وسيدي حسني و نة واملرىس والقرصن وسكرة والقريوان واملروج ورّواد وامل ٔر دو والكرم توس وصفاقس و
لق الوادي والتّضامن دوبة و قّل من  66كام حتّصلت . واملنهي وج ٔ ىل  يّة  ل بقمية .م 1ب جاميل مداخ ٕ  42,1د من هذه التّحويالت 

  .د.م

ّٔول بني  ل احملقّقة بعنوان املوارد املنقو من فوائض العنوان ا راوحت املداخ يّة بومرداس و.ٔ  1كام  ّ .م 3,8د بب ي . ة القرصد بب
ركّزت  ل بني  %53,07و ت ويه القرص وتوس والنور وسيدي حسني ومقرن ونرص هللا 6من هذه املداخ ّ يّة   56ومل حتقّق . ب ب

الل سنة  ل هبذا العنوان    .2019ٔي مداخ

دة من ٕاجاميل  يّة وا سبقات  114واستفادت ب ٔتّية من  نة من املوارد املت الل نفس الّس يّة  هزت ب لتغطية جعز املزيانيّة بقمية 
يّة الّزهور من والية القرصن.م 4,4 بت  5كام استفادت . د ويه ب سيري ويه سيدي  ل ّصصة  ت من املنح واملساهامت ا ّ ب

اجب العيون ومزنل اكمل ة وحفّوز و راوحت قمية هذه املنح واملساهامت بني . والس يّة حفّوز و.ٔ  10,5و يّة .ٔ  368د بب د بب
بت   . سيدي 

 موارد العنوان الثاين .2

ت املعنيّة  ّ يّة بقمية  2019د يف موّىف سنة .م 492,9  بلغت موارد العنوان الثّاين مجل الب لب  445,2وتوّزعت بني املوارد اخلاّصة 
قرتاض بقمية ) %90,32(د .م ع) %5,2(د .م 25,6وموارد  ٔتّية من  ). %4,48(د .م 22,1دات احملا بقمية واملوارد املت

راوحت موارد هذا العنوان بني  يّة البقالطة و.ٔ  260,3و يّة توس.م 58,4د بب   .د بب

يّة .1.2 لب   املوارد اخلاّصة 

ح التّجهزي بقمية  ّلت م سبة  %25,35د .م 112,9م تلفة ب ر املّدخرات واملوارد ا ٔ ست يّة، ل لب  %74,65من املوارد اخلاصة 
هنا .م 332,3مهنا بقمية  دها ) %72,61(د .م 241,3د من ب ّٔول شّلكت لو ري املستعم من العنوان ا ٔتّية من الفوائض  الغ م م

  .من ٕاجاميل موارد العنوان الثّاين 48,95%

ليّة بقمية  ح ومساهامت دا ح التّجهزي بني م ّ ) %98,37(د .م 111,1وتوّزعت م ارج ح ومساهامت  د .م 1,8ة بقمية وم
ت من ٕاجاميل  10انتفعت هبا ) 1,63%( ّ ستري واملهديّة  114ب بت ومقرن والاكف وسيدي بوزيد وامل يّة ويه توس وسيدي  ب

ن ال وتطاو ّ ين الن   . وطينة وش

ح التجهزي بني  راوحت م ن و.ٔ  5,490و ّ يّة مزنل بوز يّة توس ف مل حتقّق.م 7,875د بب ّٔي  د بب رية  يّتا نعسان والص ب
الل سنة  ل هبذا العنوان  رت . 2019مداخ ٔ يّة من مجموع  26واست سبة  114ب اليل املالية ب لت يّة معنيّة  من هذه  %50,17ب

ل   .املداخ

ت املعنيّة ّ لب تلفة    :وحيوصل اجلدول التّايل خمتلف فصول املّدخرات واملوارد ا

تلفةمقابيض املدخرات وا سبة  )د(املوارد املنجزة  ملوارد ا  (%)ال
ٔول ري املستعم من العنوان ا ٔتية من الفوائض   72,60 241.282.289,044  املبالغ املت

 21,36 70.993.409,632  مّدخر املال املشرتكاملناب من 

ية اع قروض السكن املسندة يف نطاق مشاريع هتيئة املناطق السك ل اسرت  0,46 1.520.514,158  مداخ

ىل ن الشعبية املت ل املسا و مداخ ل ا  0,38 1.250.665,325  عهنا من ق
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ٔخرى خمتلفة  5,20 17.273.379,220  موارد 

موع  100,00 332.320.257,379  ا

تلفة بني  راوحت مقابيض املّدخرات واملوارد ا يّة دقاش و.ٔ  17,287و ٔر.م 47,7د بب يّة  يّتا النّور د بب نة ف مل حتقّق ب
الل سنة  ل هبذا العنوان  ٔي مداخ رت . 2019والّزهور من والية القرصن  ٔ ت من مجموع  6واست ّ سبة  114ب يّة ب  %50,92ب

لق الوادي نة وتوس ون عروس وصفاقس وسكرة و ٔر ت  ّ ل ويه ب   .من هذه املداخ

قرتاض.  2.2   موارد 

اليل املالية  بلغت موارد لت ت املعنيّة  ّ لب لّية لالقرتاض 2019د سنة .م 25,6قرتاض  راوحت . شّلكت مجيعها موارد دا و
يّة رواد  1,261هذه املوارد بني  دات(د بب يّة صفاقس.م 3,934و) بقا اع ّٔن . د بب ٔي  35كام جتدر إالشارة ٕاىل  فع ب يّة مل ت ب

ق ل بعنوان  ورةمداخ الل السنة املذ رّكزت . رتاض  ى  %50,57و قرتاض احملقّقة  ت من مجموع  8من موارد  يّة  114ب ب
جلدول التّايل ىل النّحو املبّني  اليل املالية  لت   :معنيّة 

يّة سبة  )د(املبلغ  الب  (%)ال

 15,36 3.933.524,617 صفاقس

 13,27 3.398.999,255 توس

 4,88 1.248.903,271 قاس

 4,07 1.043.531,208 سيدي حسني

 3,50 896.119,617 طبلبة

 3,23 828.526,000 املرىس

 3,15 807.100,000 ّمجال

 3,11 796.200,730 قرمدة

موع  50,57 12.952.904,698 ا

دات احملا. 3.2 ع ٔتّية من    املوارد املت

دات ا ع ٔتّية من  ل املنجزة هبذا العنوان بني . 2019د يف موّىف سنة .م 22,1حملا بلغت املوارد املت راوحت املداخ  1,211و
يّة حفّوز  دات(دينارا بب يّة توس.م 4,143و) فواضل اع ركّزت . د بب ى  %50,99و ت ويه توس  6من هذه املوارد  ّ ب

نة وصفاقس واملرىس وقرطاج والقريوان ٔر   . و

راوحت املو  عيّة كام  ج لّشؤون  ٔتّية من الوزارة امللكّفة  ا بني املوارد املت دات احملا حسب مصدر إال ع ٔتّية من  ارد املت
دات(د  380,234بقمية  تلفة ٕالجناز مشاريع ذات صبغة حمليّة بقمية ) فواضل اع ىل النّحو املبّني .م 8,4واملساهامت املاليّة ا د وذ 

  :تّايلجلدول ال 

سبة  )د(املبلغ  البيان  (%)ال

 38,12 8.417.151,820 جناز مشاريع ذات صبغة حمليةمساهامت مالية خمتلفة الٕ 

ضة والرتبية البدنية  30,28 6.690.151,941 الر

ة  16,05 3.544.566,003 السيا
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سبة  )د(املبلغ  البيان  (%)ال

 7,72 1.705.590,357 الشباب

ة والتمنية املستدمية  3,79 835.880,960 الب

ىل الرتاثال   1,47 323.600,125 ثقافة واحملافظة 

هتيئة الرتابيةالتجهزي واالٕ   1,35 297.179,179 ساكن وا

ان  ن امللكّف لية والتمنية احملليةالوزار  0,64 141.928,374 ا

 0,35 76.306,410 رئاسة امجلهورية

 0,22 48.473,349 الطفو

ٔرسة واملسنني  0,01 2.345,832 شؤون املرٔة وا
خلارج عية والتضامن والتوسيني  ج  0,00 380,234 الشؤون 

موع  100,00 22.083.554,584 ا

اس املؤّرشات   -  ب الص وق   ست
الص  .1  ست

ا لت ت املعنيّة  ّ لب ّمعة  ّٔول من املزيانيّات ا سبة ملوارد العنوان ا ل الصها  ليل املالية يف متثّلت مج املبالغ الواجب است
اوز ٕاجاميل املقابيض املنجزة 2019د يف موّىف سنة .م 1.086 الص .م 674، ف مل يت ست سبة  ومل تبلغ . %62,01د لتبلغ بذ 

بة  ّس بة لعدد  %50هذه ال ّس س وبنّان بورض  13ل لمة واحلاّمة وّمجال وقعفور وقا ن والوردانني و ن وزرمد جرو يّة ويه  ب
ها اكن وقفص ٔد ّٔن  لام  ٔنف،  ٔقصاها  %37,62ة واحملمديّة والاكف وّمحام ا ن من والية الاكف و جرو يّة  يّة  %94,44بب بب

  .الّزهور من والية القرصن

ٔصناف مداخ بني  ّٔول حسب خمتلف  الص موارد العنوان ا سبة است راوحت  ٔمالك  %33,29كام  ل ا بة ملداخ ّس ل
يّة  عتياديّة %99,2عتياديّة والب ل املاليّة  لمداخ بة  ّس ٔصناف موارد هذا . ل الص خمتلف  سب است وحيوصل اجلدول التّايل 
  :العنوان

 البيان
الص  بقا است

 )د( 2018
املبالغ الواجب 

الصها   )د(است
 )د(املقابيض املنجزة 

الص  ست بقا 
 )د( 2019

الص  ست سب 
(%) 

 ٔ شطة :ولالصنف ا ٔ ىل العقارات وا  49,73 293.732.105,808 290.604.454,019 584.336.559,827 309.736.207,272 املعالمي 
ل  :الصنف الثاين ي إ مداخ شغال امل العمويم الب

ه ة ف  واستلزام املرافق العموم
29.005.523,400 104.561.334,912 74.111.098,933 30.450.235,979 70,88 

ات والرخص االٕ  :ف الثالثالصن دارية معالمي املوج
دماتإ ومعالمي يف مقابل   سداء 

24.691.234,812 81.706.976,173 56.195.719,312 25.511.256,861 68,78 

ٔ  :الصنف الرابع عتيادية ا ل اجلبائية   40,92 6.947.306,371 4.811.181,651 11.758.488,022 6.514.464,643 خرىاملداخ

ٔولاجلز  عتيادية :ء ا ل اجلبائية   54,41 356.640.905,019 425.722.453,915 782.363.358,934 369.947.430,127 املداخ

عتيادية :الصنف اخلامس ية  ٔمالك الب ل   33,29 54.318.742,773 27.104.693,397 81.423.436,170 49.966.591,006 مداخ

ل املالية  :الصنف السادس  99,20 1.786.320,163 220.819.144,373 222.605.464,536 1.773.410,221 عتياديةاملداخ
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الص  البيان بقا است
 )د( 2018

املبالغ الواجب 
الصها   )د(است

الص  )د(املقابيض املنجزة  ست بقا 
 )د( 2019

الص  ست سب 
(%) 

عتيادية :اجلزء الثاين ري اجلبائية  ل   81,28 56.105.062,936 247.923.837,770 304.028.900,706 51.740.001,227 املداخ

ٔول  61,85 412.745.967,955 673.646.291,685 1.086.392.259,640 421.687.431,354 العنوان ا

شطة  ٔ ىل العقارات وا الص املعالمي  سبة است اوز  لمعلوم  %21,2وبلغت . 2019يف موّىف سنة  %49,73ومل تت بة  ّس ل
ّة و ّة و %16,72ىل العقارات املب ري املب ٔرايض  ىل ا لمعلوم  بة  ّس شطة وذ  %95,24ل ٔ ىل ا لمعالمي املوّظفة  بة  ّس ىل ل

جلدول التّايل   :النّحو املبّني 

الص  املعلوم ست الصها  )د( 2018بقا   )د(املقابيض املنجزة  )د(املبالغ الواجب است
الص  ست بقا 

 ) د( 2019
الص  ست  (%)سبة 

ّة ىل العقارات املب  21,20 173.885.057,981 46.786.844,430 220.671.902,411 197.776.754,567 املعلوم 

ّة ري املب ٔرايض  ىل ا  16,72 108.754.603,442 21.838.208,831 130.592.812,273 100.863.468,609 املعلوم 

شطة ٔ ىل ا  95,24 1.1092.444,385 221.979.400,758 233.071.845,143 11.095.984,096 املعالمي املوّظفة 

 ٔ ىل العقارات وا الص املعالمي  سب است راوحت  جلدول التّايلو ىل النّحو املبّني  نيا والقصوى  ّ دودها ا  :شطة بني 

 املعلوم
نيا ّ الص ا ست الص القصوى سبة  ست  سبة 

يّة بة  الب ّس يّة (%)ال بة  الب ّس  (%)ال
ّة ىل العقارات املب  82,42 ن عروس 2,10 قفصة املعلوم 

ّة ري املب ٔرايض  ىل ا  96,33 الّسوايس 0,00 ملظي والقرصا املعلوم 

شطة ٔ ىل ا ية 43 30,69 سيدي بوسعيد املعالمي املوّظفة   100,00 ب

ّىل التّوايل  ّة  ري املب ٔرايض  ىل ا الص املعلوم  ّة وسبة است ىل العقارات املب الص املعلوم  سبة است  %20ومل تتعّد 
بة ٕاىل  %15و ّس ت امل  %65ل ّ اليل املالية من الب لت يّة و 75(عنيّة  ا 74ب يّة تبا الص املعالمي ). ب سبة است اءت  كام 

ٔقّل من  شطة  ٔ ىل ا بة ٕاىل  %80املوّظفة  ّس لوان والنّور وسيدي  8ل ش وسيدي  يل والر ت ويه قعفور وسيدي بو ّ ب
ند س والّس ٔم العرا ال. بوسعيد و الصوحيوصل الّرمس التّايل سب است ست ّة حسب رشحية  ىل العقارات املب   : ص املعلوم 

  

الص ست ّة حسب رشحية  ري املب ٔرايض  ىل ا الص املعلوم    :كام حيوصل الّرمس التّايل سب است
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رامك بقا  ّة  ري املب ٔرايض  ىل ا ّة واملعلوم  ىل العقارات املب الص املعلوم  سب است رتّب عن تدّين  الص لتبلغ يف و ست
راوحت هذه البقا بني . د.م 108,8د و.م 173,8ىل التّوايل  2019موّىف سنة  كة و.ٔ  11,523و يّة الّش يّة .م 18,9د بب د بب

ّة، وبني  ىل العقارات املب لمعلوم  سبة  ل يّة الّسوايس و 455,511توس  ٔ .م 23د بب ىل ا لمعلوم  سبة  ل يّة توس  رايض د بب
ّة نة . ري املب شطة يف موّىف نفس الّس ٔ ىل ا الص املعالمي املوّظفة  راوحت بني .م 11,1كام بلغت بقا است يّة  101,7د و د بب
يّة توس.م 3,9املتلّوي و ل . د بب ّ س الص هبذا العنوان 43ومل  ٔي بقا لالست يّة    .ب

ٔمالك  ل ا الص مداخ ست الصها بني ّٔما ف يتعلّق  سبة است راوحت  يّة قعفور و %6,74عتياديّة فقد   %100بب
يّيت تبلبو وّمحام الّشط هتا . بب الص مرتامكة من سنوات سابقة حبسا ٔو بقا است الت  ٔي تثق رش  يّتا نعسان ودّوار ه ل ب ّ س ومل 

الص هذه املد. 2019املاليّة لسنة  سب است الصوحيوصل اجلدول التّايل  ست ل حسب رشحية    :اخ

الص ست ت سبة  سبة  دد الب  (%)ال
%15> 15 13,39 

]%25-%15] 19 16,97 
]%35-%25] 24 21,43 
]%50-%35] 21 18,75 

≤50% 33 29,46 
موع  100,00 1128 ا

ل والبالغة  الص هذا الّصنف من املداخ سب است رتّب عن تدّين  الص بلغت رامك بقا  %33,29و د يف موّىف .م 54,3است
راوحت بني  2019سنة  يّة الغريبة و 310و يّة توس.م 10,4دينارا بب ركّزت . د بب ى  %50,63و ت ويه  9من هذه البقا  ّ ب

س ون عروس ردو وقا نة و ٔر ٔنف و ستري وسيدي بوزيد وحامم ا   .توس وصفاقس وامل

سب اس  ل املزيانيّةوحيوصل الّرمس التّايل  ٔصناف مداخ الص موارد خمتلف  ّٔول والثّاين 9ت هيا ا   :بعنوا

                                                           
الصدون   8 ٔو بقا است الت  ٔي تثق ل  ّ س رش اليت مل  يّيت نعسان ودّوار ه    .اعتبار ب
لصنف مل  9 سبة  لّ قرتاض اخلار" 10 يّمت  قرتاض اخلار املوّظفة" 11والصنف " موارد  ل " موارد  اليل املالّيةتثق لت ت املعنية  ّ ٔي مورد مجليع الب الص    .واست
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اس املؤّرشات .2  ق

ت امل  ّ مي ٕاجنازات مجموع الب اليل املالية لتق لت دد من املؤّرشات املالية عنيّة  ت  ف يتعلّق بتحصيل املوارد متّت مقارنة مستو
ملعّدالت الوطنيّة  لها  ل احملققة من ق ّٔول  لاملية احمللية املستقاة من التقرر السنوي ا ىل النّحو املبّني  2019 لسنةهيئة العليا  وذ 

  :جلدول التّايل

ت عم املؤّرش املايل ّ  املعّدل الوطين  املعنيّةّدل الب
نيا سبة ا سبة القصوى  ال  ال

بة ّس يّة ال بة الب ّس يّة ال  الب
 ٔ ىل ا ّٔول /شطةاملعالمي   مقرن 68,15 الزهور 0,59 24,73 32,95 )%(موارد العنوان ا

ّٔول/ىل العقاراتاملعالمي   املنهي 31,91 الزهور 0,38 9,37 10,19 )%( موارد العنوان ا

اتية ستقالليّة(مجموع املوارد /10املوارد ا ة سيدي يوسف 18,19 57,2 65,14 )%( )مؤّرش   نعسان 92,69 ساق

اتية من العنوان الثاينامل ل ا اتية /داخ نة 66,53 الزهور والنّور 0,00 36,91 34,02 )%(املوارد ا  ٔر

اتية من العنوان الثاين ل ا  نعسان 100,00 الزهور والنّور 0,00 50,22 52,46 )%(موارد العنوان الثاين /املداخ

اتية من العنوان الثاين ل ا نة 53,64 الزهور والنّور 0,00 21,11 22,16 )%(مجموع املوارد /املداخ  ٔر

ار اخلام ّد ىل  ّصل بلغ مؤّرش القدرة  اليل املالية  11ويف سياق م لت ت املعنيّة  ّ راوح بني  2019سنة  %16,44لب و
يّة قرطاج و 0,00% اوز هذا املؤّرش  %56,55بب يّة املّزونة ومل يت بة ٕاىل  %1بب ّس ّ  5ل س ب ٔم العرا ت ويه قرطاج و

اجب العيون والقرصن   .والرديف و

  

  
                                                           

ّٔول[  10 ّٔول [+  ]املناب من املال املشرتك - موارد العنوان ا ري املستعم من العنوان ا ٔتّية من الفوائض  ٔخرى ذاتية واردم+ ) 2ع(املبالغ املت   .])2ع( خمتلفة 
ّٔول(  11 ٔ  -موارد العنوان ا ّٔول)/ّولنفقات العنوان ا   .موارد العنوان ا
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II. النفقات  
ّ امجل العاّمة ل  بلغت اليل املاليّة  12تنفقات الب لتّ يّة 114(املعنيّة   %58,88ممثّ بذ  2019د يف موّىف سنة .م 750) ب

نة والبالغ  ىل الّصعيد الوطين لنفس الّس ي  سبة ٕاىل .م 1.273من ٕاجاميل إالنفاق الب ل يّة 350د  ت . ب ّ راوح ٕاجاميل نفقات الب و
اليل املالية بني  لت يّة مزنل اكمل و.ٔ  982املعنيّة  سبة لب ل يّة توس.م 138د  سبة لب ل العنوان  وتوّزعت هذه النّفقات بني. د 

ّٔول لسنة ).  %24,9(د .م 186,6والعنوان الثاين بقمية ) %75,1(د .م 563بقمية  ا ت املعنيّة  ّ وحيوصل اجلدول التّايل نفقات الب
ٔقسام ٔجزاء وا ورة حسب ا   :املذ

 البيان
فواضل مزيانيات سابقة 

 )د(
دات هنائية  ع  )د(النفقات املنجزة  )د(ا

ري  دات  ع
 )د(املستعم 

سبة من العنوان  ال
(%) 

سبة من املزيانية  ال
(%) 

سبة إالجناز 
%)( 

ّٔول ري العمويم: القسم ا ٔ  96,29 44,92 59,82 12.975.470,483 336.694.619,227 349.670.089,710 0,000 الت

 76,45 22,16 29,51 51.183.934,238 166.118.759,535 217.302.693,773 0,000 وسائل املصاحل: القسم الثّاين

ل العمويم: القسم الثّالث  80,62 5,90 7,86 10.632.787,009 44.220.920,429 54.853.707,438 0,000 التد
نفقات الترصف : القسم الّرابع

ة ري املوز  الطارئة و
0,000 1.660.491,606 500,000 1.659.991,606 0,00 0,00 0,03 

ّٔول نفقات : مج اجلزء ا
 التّرصف

0,000 623.486.982,527 547.034.799,191 76.452.183,336 97,18 72,98 87,74 

ن: القسم اخلامس  93,37 2,12 2,82 1.125.885,905 15.857.956,712 16.983.842,617 0,000 فوائد ا

ن: مج اجلزء الثاين  93,37 2,12 2,82 1.125.885,905 15.857.956,712 16.983.842,617 0,000 فوائد ا

ٔول  87,89 75,10 100,00 77.578.069,241 562.892.755,903 640.470.825,144 0,000 مجموع العنوان ا
رات : القسم السادس س

 املبارشة
0,000 525.382.515,719 150.092.538,024 375.289.977,695 80,41 20,02 28,57 

متويل العمويم: القسم السابع  0,00 0,00 0,00 42.550,000 0,000 42.550,000 0,000 ا
نفقات التمنية : القسم الثامن
ةالطارئة  ري املوز  و

0,000 2.878.464,459 0,000 2.878.464,459 0,00 0,00 0,00 

نفقات التمنية : القسم التاسع
ة موظفة ارج  املرتبطة مبوارد 

0,000 786.392,702 256.232,668 530.160,034 0,14 0,03 32,58 

 28,42 20,06 80,55 378.741.152,188 150.348.770,692 529.089.922,880 0,000 نفقات التمنية: مج اجلزء الثالث
ٔصل : القسم العارش سديد 

ن  ا
0,000 28.421.691,832 27.346.995,659 1.074.696,173 14,65 3,65 96,22 

ٔصل : مج اجلزء الّرابع سديد 
ن  96,22 3,65 14,65 1.074.696,173 27.346.995,659 28.421.691,832 0,000 ا

لنفقات ا: القسم احلادي عرش
دات احملا ع  املسددة من 

14.105.942,384 7.962.181,468 8.952.510,581 13.115.613,271 4,80 1,19 40,57 

النفقات : مج اجلزء اخلامس
دات احملا ع  املسددة من 

14.105.942,384 7.962.181,468 8.952.510,581 13.115.613,271 4,80 1,19 40,57 

 32,20 24,90 100,00 392.931.461,632 186.648.276,932 565.473.796,180 14.105.942,384 ن الثاينمجموع العنوا

موع العام  61,44 100,00 -   470.509.530,873 749.541.032,835 1.205.944.621,324 14.105.942,384 ا

                                                           
ظومة   12 ة من م ادا ٕاىل املعطيات املستخر لّية حملمكة احملاسبات" ٔدب"اس ا ّ ات احمللّية ا   .وتطبيقة امجلا
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ٔقسام دات حسب ا ع سب اسهتالك    :وحيوصل الّرمس التّايل 

 

ري وشّلكت ن ٔ ت املعنيّة و %59,82فقات الت ّ لب ّمعة  لمزيانيّات ا ّٔول  من امجل العاّمة  %28,86من نفقات العنوان ا
ىل التّوايل . ملواردها دات احملا  ع رات املبارشة والنّفقات املسّددة من  س سبة  من ٕاجاميل إالنفاق  %1,2و %20ومل تتعّد 

ي لسنة    .2019الب

ٔمور برصفها الل الفرتة  13وتطّورت النفقات امل اليل املالية  لت ت املعنيّة  ّ ّ مبعّدل  2019-2017لب ىل النّحو  %8,12سنو
جلدول التّايل   :املبّني 

نوي  2019ترصف سنة  2018ترصف سنة  2017ترصف سنة  البيان  %)(معّدل التّطور الّس

 9,64- 14.105.942,384 13.123.906,549 17.277.427,377 )د(فواضل مزيانيات سابقة 

هنائية  دات ا  9,28 1.205.944.621,324 1.089.819.678,045 1.009.758.353,271 )د(ع

ٔمور برصفهاالنفقات   8,12 749.541.032,835 671.224.298,596 641.207.759,666 )د( امل

ّٔول  -  ٔ   حتليل نفقات العنوان ا

ت املعنيّة بلغ مجموع نفقات العن ّ ّٔول ملزيانيّات الب ري العمويم بقمية .م 562,9وان ا ٔ ) %59,82(د .م 336,7د وتوّزعت بني نفقات الت
ل العمويم بقمية ) %29,51(د .م 166,1ونفقات وسائل املصاحل بقمية  ّ ونفقات التّرصف الّطارئة ) %7,86(د .م 44,2ونفقات التد

ة بقمية  ري املوّز ن بقمية ) %0(د  500,000و ّ   ).%2,81(د .م 15,85ونفقات فوائد ا

ري العمويم .1 ٔ  الت

ٔعوان القاّرن بقمية  ري ا ٔ ري العمويم بني نفقات ت ٔ ري القاّرن ) %94,85(د .م 319,3توّزعت نفقات الت ٔعوان  ري ا ٔ ونفقات ت
ي بقمية ) %3,7(د .م 12,5بقمية  لس الب ٔعضاء ا ّو  سبة هذه النّفقات يف موّىف سنة ). %1,45(د .م 4,8واملنح ا هزت  و

                                                           
ظومة : املصدر  13   ".ٔدب"م
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اجز 2019 ّٔول لتبلغ  %50س  ّلت  %49,98من موارد العنوان ا من نفقات  %61,55من نفقات نفس العنوان و %59,82كام م
  .التّرصف

ت املعنيّة لتبلغ  ّ لب ّٔول  ري من موارد العنوان ا ٔ سبة نفقات التّ رتفع  ور  ٕاذا ما %67,84و ينا من موارد العنوان املذ است
سبقات لتغطية العجز ٔتّية من  سيري واملوارد املت ل ّصصة    .املناب من املال املشرتك واملنح واملساهامت ا

ٔوّل بني  ري من ٕاجاميل نفقات العنوان ا ٔ سبة نفقات الت راوحت  ني و %37,13و يّة املك يّة الّزهور من والية  %95,52بب بب
اجز . لقرصنا سبة  سبة ٕاىل  %50وجتاوزت هذه ال يّة من مجموع  91ل اليل املالية مهنا  114ب لت يّة معنيّة  يّة جتاوزت  14ب ب

ورة  سبة املذ جلدول التّايل %70هبا ال ىل النّحو املبّني    :وذ 

ية ري  الب ٔ ٔول  )1) (د(نفقات الت  )1/2(%) (سبة ال  )2) (د(مج نفقات العنوان ا

ٔنف  70,23 4.378.694,251 3.075.250,543 حامم ا

 70,87 1.295.772,899 918.378,937 قعفور

 74,12 5.577.818,525 4.134.507,759 الاكف

 74,94 2.989.596,265 2.240.368,561 املتلوي

 75,68 1.580.731,088 1.196.298,941 الرسس

 77,13 3.756.042,667 2.897.201,223 قرطاج

 77,80 2.750.943,011 2.140.211,280 القطار

 78,31 3.796.464,979 2972838,601 الرديف

 82,89 1.942.354,797 1.610.041,163 املظي

 84,42 2.085.391,113 1.760.488,221 النور

 87,87 6.210.452,140 5.456.945,608 القرصن

 91,70 4.350.753,798 3.989.793,245 القرص

س  92,49 7.531.647,392 6.965.664,967 ٔم العرا

 95,52 4.914.435,457 4.694.238,384 )القرصن(الزهور 

ري  ٔ ّصصة لنفقات الت دات ا ع سبة اسهتالك  هزت  ت املعنيّة  2019يف موّىف سنة  %96كام  ّ ة الب خبصوص مجمو
اليل املالية   .لت

ٔن استدامة هذا ال  ىل ومن ش ت املعنيّة  ّ ّٔن حيّد من قدرة الب ال  ري وربّام تطّوره مستق ٔ ي بعنوان الت سق من إالنفاق الب
لمو  ىل جودة اخلدمات املسداة  ٔن يؤّر سلبا  ٔنه  اتية وهو ما من ش ّ راهتا املبارشة من مواردها ا ىل متويل اس ار و ق إالّد اطنني حتق

ريهاىل املدى املتوّسط والبعيد  ٔساسية من طرقات ومسا وتنور معويم و ة ا  .خصوصا ف يتعلّق مبشاريع ٕاجناز وصيانة الب

 نفقات وسائل املصاحل .2

ت املعنيّة يف موّىف سنة  ّ لب ّة بقمية  2019توّزعت نفقات وسائل املصاحل  سيري املصاحل العموم د .م 133بني نفقات 
ة بقمية ومصاريف استغالل وصيانة ) 79,89%( راوحت هذه النفقات بني ). %20,11(د .م 33التجهزيات العموم د .ٔ  146,407و

يّة الّزهور من والية القرصن و يّة توس.م 31,086بب رت . د بب ٔ يّة من مجموع  12واست ىل  114ب اليل املالية  لت يّة معنيّة  ب
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ىل النّحو املبّني  %50ٔكرث من  جلدول التّايلمن ٕاجاميل هذه النّفقات   :  

  

ية بة  )د(نفقات وسائل املصاحل  الب ّس  )%(ال
 18,71 31.086.428,704 توس

 6,72 11.165.055,199 صفاقس

 4,69 7.783.576,755 املرىس

نة  3,30 5.485.975,322 ٔر

 2,41 3.996.255,350 سكرة 

 2,37 3.928.815,651 قاس

ستري  2,25 3.730.977,956 امل

 2,16 3.591.383,867 دسرا

 2,02 3.356.468,369 القريوان

 2,00 3.329.232,234 ن عروس

ني  1,85 3.069.870,957 املك

 1,77 2.946.708,063 الكرم

موع  50,25 83.470.748,427  ا

ت النفقات املنجزة بعنوان وسائل املصاحل لسنة  رز مكّو ٔ   : 2019ويربز اجلدول التايل 

سبة  )د(فقات املنجزة الن البيان  (%)ال

ء والغاز اسهتالك  33,74 44.777.494,937 هر

اتتسديد امل  ّ14 24.568.913,945 18,51 

 14,73 19.549.960,759 الوقود

 13,71 18.197.312,191 التعهّد والصيانة

ٔعوان ساء ا  3,11 4.125.919,408 ٕا

 2,38 3.153.346,288 املاء اسهتالك

ٔمنيمصاريف   1,97 2.611.150,868 الت

ة الم  1,50 1.990.837,849 مصاريف إال

ات  1,37 1.823.244,529 املطبو

 1,19 1.579.005,557 االتصاالت

ات والتعويضات  1,16 1.537.011,387 مصاريف الزنا

 0,96 1.279.813,471 لوازم املاكتب

                                                           
ّٔول% 4,36متثّل   14   .من نفقات العنوان ا
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سبة  )د(فقات املنجزة الن البيان  (%)ال

ائية  0,76 1.009.226,491 تظاهرات دورية واست

نا لمصاحل إالدارية ءاق ث  ٔ 965.606,305 0,73 

ٔداءات رية وا ٔ  0,69 914.734,111 ا

سجيل  0,45 601.435,411 معالمي ال

ت ال  0,42 559.533,259 تعليق ورش إال

ة استغاللنفقات  الم  0,32 420.658,211 املنظومات إال

ٔخرى  2,30 3.050.327,796 نفقات 

سيري املصا ة احملليةمجموع نفقات   100,00 132.715.532,773 حل العموم

 50,28 16.793.674,367 تنظيف املدينة عن طريق املناو

 14,73 4.920.692,096 النفقات املبارشة لتنظيف املدينة

 11,28 3.768.067,372 لتنور العمويم عتناء 

ٔرصفة عتناء   6,88 2.297.702,760 لطرقات وا

ت ورشاء معّدات صغرية عتناء  6,35 2.121.887,608 حلدائق والنبا

ضية ٓت والتجهزيات الر ش  3,61 1.207.165,944 صيانة امل

ٔخرى  6,87 2.294.036,615 نفقات 

ة استغاللمجموع مصاريف   100,00 33.403.226,762 وصيانة التجهزيات العموم

 -   166.118.759,535 مجموع مصاريف وسائل املصاحل

دات املرصودة لنفقات وسائل املصاحل  ع سبة العامة السهتالك  بة بني  %76,45وبلغت ال ّس راوحت هذه ال  %21,15و
يّة الّزهور من والية القرصن و وبة %94,98بب رش من والية م يّة دّوار ه بة مل . بب ّس ّٔن هذه ال ملالحظة يف هذا اخلصوص  ر  د و

اوز  بة  %50تت ّس يّة من مجموع  14ٕاىل ل جلدول التّايل 114ب ىل النّحو املبّني  اليل املالية  لت يّة معنيّة    :ب

ية هنائية الب دات ا دات  )د( املنجزة نفقات وسائل املصاحل ع ع  (%)سبة اسهتالك 

 49,72 212.067,162 426.500,000 ٔوالد شامخ

ة سيدي يوسف  48,90 370.881,383 758.462,318 ساق

رية  47,96 276.361,710 576.180,000 الص

س  47,62 233.019,473 489.350,000 خ

 45,68 596.797,599 1.306.570,000 املتلوي

ليفة ن  يل   43,81 268.998,632 613.967,850 برئ 

 41,78 2.149.768,333 5.146.000,000 لق الوادي

 40,85 218.417,006 534.700,000 املظي

 39,52 240.344,892 608.144,966 النور

 33,31 343.469,830 1.031.000,000 سٔم العرا
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ية هنائية الب دات ا دات  )د( املنجزة نفقات وسائل املصاحل ع ع  (%)سبة اسهتالك 

 29,10 487.111,807 1.673.734,123 قرطاج

 24,42 191.467,128 783.900,000 القرص

 22,11 478.639,782 2.164.850,000 القرصن

 21,15 146.406,698 692.235,123 )القرصن(الزهور 

ة .3 ري املوّز ّل العمويم ونفقات التّرصف الطارئة و   نفقات التد

ل العمويم  ّ ن الثّقافة 2019د سنة .م 44,2بلغت نفقات التد اد ّالت يف م عي والتد ج ّالت يف امليدان  رت التد ٔ ، واست
ىل التّ  عوان  ٔ ٔلك ل ر ا ت بعنوان تذا ّ باب والّطفو واملسامهة لفائدة الوداد سبة والّش . مهنا %19,2و %26,06و %41,16وايل ب

ّل العمويم  لتد ّصصة  دات ا ع سبة اسهتالك  هزت  راوحت حسب الفصول بني  %81و ورة و نة املذ  %27,6يف موّىف الّس
ٔخرى و ات احملليّة والهيالك ا سبة لنفقات التّعاون مع امجلا ّالت يف امليدا %98,3ل سبة لنفقات التد عيل ج وحيوصل . ن 

ت املعنيّة ّ ة الب مو ل العمويم  ّ   :اجلدول التّايل خمتلف فصول نفقات التد

سبة من القسم داتسبة  (%) ال ع هنا )د(النفقات املنجزة  (%) اسهتالك  دات ا  موضوع النفقة )د(ية ئ ع

ّالت يف ا 24.973.481،352 18.203.041،261 72,89 41,16  عيجمليدان تد

ن الثقافة والشباب والطفو 13.297.494،405 11.525.260،768 86,67 26,06 اد ّالت يف م  تد

ٔعوان 9.331.232،660 8.489.282،500 90,98 19,20 ٔلك ل ر ا دمة تذا  املسامهة لفائدة الودادية بعنوان 

ّالت يف امل  5.059.072،854 4.970.894،229 98,26 11,24 عييدان تد  ج

دان التعلمي والتكون 1.002.398،349 570.356،934 56,90 1,29 ّالت يف م  تد

ٔخرى 788.952،518 217.720،303 27,60 0,50 ات احمللية وهيالك   التعاون مع امجلا

ّالت يف امليدان  229.400،000 136.596،120 59,54 0,31 صاديتد  ق

 املساهامت يف املنظامت العاملية 171.675،300 107.768،314 62,77 0,24

ّل العمويم 54.853.707،438 44.220.920،429 80,62 100,00  مجموع نفقات التد

ىل التّوايل  ستري واملهديّة وصفاقس وبلغت  ت توس وقرطاج وسيدي بوسعيد وامل ّ وتعلّقت املساهامت يف املنّظامت العامليّة بب
  .د.ٔ  16,896د و.ٔ  3,301د و.ٔ  6,100د و.ٔ  6,914د و.ٔ  2,006د و.ٔ  72,551

اليل املالية بني  لت ت املعنيّة  لب سبة  ل ل العمويم  ّ راوحت نفقات التد ٔوالد شامخ من والية املهدية .ٔ  28,038و يّة  د بب
يّة توس.م 7,231و سبة لب ل رت . د  ٔ يّة من مجموع  12واست ال  114ب لت يّة معنيّة  ٔكرث من ب من ٕاجاميل نفقات  %50يل املالية ب

ستري والقريوان وسكرة  نة واملرىس ون عروس وامل ٔر ت توس وصفاقس و ّ ىل التّوايل حسب جحم إالنفاق ب ل العمويم ويه  ّ التد
لق الوادي ورادس ني ومقرن و   . واملك

ت بني  ّ دات حسب الب ع سبة اسهتالك  راوحت  س وبب %17,42و ٔم العرا اوز  %99,25يّة  يّة التّضامن، ومل تت بب
س ونرص هللا  50% ٔم العرا ت ويه  ّ ٔوالد الّشامخ ) %43,87(بثالث ب   ).%47,12(و

ة  ري املوّز يّة املظي 2019دينارا يف موّىف سنة  500وبلغت نفقات التّرصف الطارئة و ّ بب   .وتعلّقت حرص
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ن .4   فوائد ا

ن بلغت نفقات  ّ يل بقمية  2019د يف موّىف سنة .م 15,858فوائد ا ن دا ) %96,91(د .م 15,369وتوّزعت بني فوائد د
ار بقمية  ن  ن ) . %3,09(د .ٔ  489وفوائد د ّ ّصصة لنفقات فوائد ا دات ا ع سبة اسهتالك  هزت    .%94و

يل بني نفقات القروض املربم  ا ّ ن ا ّ ات احملليّة بقمية وتوّزعت نفقات ا دة امجلا ى صندوق القروض ومسا د .م 13,936ة 
ٔخرى بقمية ) 90,68%( ى مؤّسسات  لبالد ) %8,3(د .م 1,275وفوائد القروض املربمة  ى اخلزينة العامة  وفوائد القروض املربمة 

يل بني). %1,02(د .ٔ  157,292التوسية بقمية  ا ّ ن ا ّ راوحت نفقات فوائد ا ة سيدي يوسف  .ٔ  1,544 و يّة ساق سبة لب ل د 
يّة توس.م 2,968و سبة لب ل   .د 

يّة  ّ بب لبالد التوسية حرص ى اخلزينة العامة  ٔخرى و ى مؤّسسات  ن اخلار وفوائد القروض املربمة  ّ وتعلّقت فوائد ا
  . توس

  نفقات العنوان الثّاين  -  ب

لب اليل املاليّة بلغت نفقات العنوان الثّاين  لت ت املعنيّة  ، وتوّزعت بني نفقات التمنية بقمية 2019د يف موّىف سنة .م 186,6ّ
ن بقمية ) %80,55(د .م 150,3 ّ ٔصل ا سديد  دات احملا بقمية ) %14,65(د .م 27,3ونفقات  ع د .م 9والنّفقات املسّددة من 

س ). 4,8%( رات املبارشة ب س رت  ٔ ّة موّظفة  %99,83بة واست ارج من نفقات التمنية ف شّلكت نفقات التمنية املرتبطة مبوارد 
سبة  ت املعنية بني . مهنا %0,17ب ّ راوحت نفقات العنوان الثاين من مزيانيات الب س و.ٔ  7,440و ٔم العرا يّة  بة لب ّس ل د .م 21د 

يّة ا يّة توس، ومل تنجز ّلك من ب سبة لب ىل حساب العنوان الثّاين من املزيانيّةل ّٔي نفقة    .لنّور والّزهور من والية القرصن 

ّصصة لنفقات هذا العنوان  دات ا ع سبة اسهتالك  راوحت بني  %32وبلغت  رات املبارشة  %28و بة لالس ّس ل
ن %96,22و ّ ٔصل ا سديد  سبة لنفقات    . ل

رات املبارشة .1   س

اليل املالية بلغ  لت ت املعنيّة  ّ ٔمور برصفها مجليع الب رات املبارشة امل س اوز 2019د يف موّىف سنة .م 150ٕاجاميل  ، ومل تت
هتا  لغرض  %28,57س دات املرصودة  ع رات املبارشة بني ). د.م 525,4(من  س بة بني خمتلف فصول  ّس راوحت هذه ال و
بة  15,25% ّس صاديّة ول ق ٓت ذات الّصبغة  ش تلفة %68لبناء وهتيئة امل لنفقات ا بة  ّس راوحت بني . ل سبة  %0,16كام  ل

س و ٔم العرا يّة  اوز  %72,81لب يّة الّرقاب، ومل تت بة لب ّس ت ويه النّور  %10ل ّ ين ب بة ل ّس ٔم ) %0(والزهور ) %0(ل و
س    ).%7,58(والرديف ) %6,54(واخلليدية ) %6,35(ودقاش ) %5,57(والقرصن ) %0,91(ونفزة ) %0,16(العرا

رت  ٔ يّة من مجموع  15واست يّة حبوايل  114ب الل  %52ب رات املبارشة  س ٔمور برصفها بعنوان  من ٕاجاميل النفقات امل
نة ون عروس ورواد واملرىس وسكرة 2019سنة  ٔر ت صفاقس وتوس و ّ لق الوادي واملروج وسيدي بوزيد  ويه ب ورادس و

ني   .والقريوان وسيدي حسني والرقاب واملك

ٔرصفة  ّلت نفقات بناء ا سبة  %33,41وم رة ب هتذيب ونفقات إال هتيئة وا ٔشغال ا رات املبارشة تلهيا نفقات  س من نفقات 
ٔمهيّة ا. %10,2و %10,5ىل التّوايل  رات املبارشة وسب اسهتالك وحيوصل اجلدول التّايل ا تلف الفصول املكّونة لالس ّة  س ل

ّصصة لها دات ا  :ع
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هنائية  الفصل دات ا داتسبة  )د(النفقات املنجزة  )د(ع ع بة من ٕاجاميل الفصل (%) اسهتالك  ّس  (%) ال

راسات ّ  1,78 15,41 2.678.581,452 17.386.002,072 ا

ناء   4,32 47,79 6.489.490,365 13.580.174,239 ٔراىضاق

ناء اين اق  1,28 25,25 1.926.025,120 7.628.915,600 م

داث وتوسعة وهتيئة البناءات إالدارية  9,57 20,60 14.363.614,810 69.713.475,083 ٕا

 0,39 34,32 579.949,298 1.689.704,466 جتهزيات ٕادارية

ةالربامج والتجهزيات إال  1,25 34,40 1.879.652,078 5.463.939,225 الم

ناء  9,03 33,12 13.558.729,484 40.938.165,933 معّدات وجتهزيات اق

ت ال  0,02 44,23 27.507,854 62.197,325 مصاريف إالشهار وإال

ناء وسائل النقل  2,99 42,52 4.487.836,493 10.554.551,001 اق

 0,31 68,03 471.706,419 693.369,673 نفقات خمتلفة

رة  10,20 38,42 15.310.364,836 39.845.780,542 إال

لرشاب  0,15 25,92 222.773,964 859.424,231 املاء الصاحل 

 2,87 15,81 4.311.025,058 27.270.305,853 التطهري

ٔرصفة  33,41 32,86 50.149.720,555 152.627.336,252 بناء ا

هت هتيئة وا  10,50 34,57 15.754.776,757 45.578.788,582 ذيبٔشغال ا

ل املدن ات اخلرضاء ومدا  3,97 22,32 5.965.987,843 26.729.913,040 املسا
لثقافة  بناء وهتيئة التجهزيات امجلاعية 

ضة والطفو  والشباب والر
30.640.750,140 6.713.142,245 21,91 4,47 

ٓت ذات الصبغة  ش صاديةبناء وهتيئة امل  3,47 15,25 5.201.653,393 34.119.722,462 ق

رات املبارشة س  100,00 28,57 150.092.538,024 525.382.515,719 مج 

ّة موّظفة .2 ارج   نفقات التمنية املرتبطة مبوارد 

ٔمور برصفها  ّة موّظفة امل ارج دات مرصودة بقمية د من ٕاجاميل ا.ٔ  256,232بلغت نفقات التمنية املرتبطة مبوارد  د .ٔ  786,393ع
اوز  دات مل تت سبة اسهتالك لالع ىل التّوايل . %32,58ٔي ب ستري بقمية  ت توس واملهديّة وامل ّ ّ بب وتعلّقت هذه النفقات حرص

  :وحيوصل اجلدول التّايل جماالت ٕانفاق هذه املوارد وسب ٕاجنازها. د.ٔ  29,930د و.ٔ  106,608د و.ٔ  119,693

دات ا )د(املصاريف  (%)سبة إالجناز  ية موضوع النفقة )د(ية ئ اهنع  الب

راسات 14.173،215 14.151،744 99,85 ّ  املهدية ا

ة 30.100،039 29.930،880 99,44 الم ستري الربامج والتجهزيات إال  امل

ناء معّدات وجتهزيات 3.945،600 0,000 0,00 ستري اق  امل

هتذيب 44.3451،000 119.693،335 26,99 هتيئة وا  توس ٔشغال ا

صادية 294.722،848 92.456،709 31,37 ق ٓت ذات الصبغة  ش  املهدية بناء وهتيئة امل

موع 786.392،702 256.232،668 32,58  ا
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ّن .3 ٔصل ا   سديد 

ت املعنيّة يف موّىف سنة  ّ لب ّن  ٔصل ا دات بلغت .م 27,347ٕاىل  2019ارتفعت نفقات  سبة اسهتالك لالع . %96,22د ب
يل بقمية  ا ّ ن ا ٔصل ا سديد  ن اخلار ) %88,25(د .م 24,135وتوّزعت هذه النّفقات بني نفقات  ٔصل ا سديد  ونفقات 

يّة توس) %11,75(د .م 3,212بقمية  ّ بب راوحت هذه النفقات بني . واليت تعلّقت حرص يّة.ٔ  1,988و د .م 7,764السند و د بب
يّة توس   . بب

ل  ّ س ٔنف  18ومل  بت وحامم ا ت قرطاج وسيدي بوسعيد وسيدي  ّ ن ويه ب ّ ٔصل ا سديد  ٔي نفقة بعنوان  يّة  ب
س والقطار والقرص ودقاش وتبلبو ٔم العرا   .ونعسان والّرسس وقعفور ومكرث والقرصن والنور والزهور والرديف واملتلوي و

ر  ٔ يّة توس حبوايل واست رت مبعيّة  %28,39ت ب ٔ ن، كام است ّ ٔصل ا سديد  ٔمورة بعنوان  ٔخرى،  6من النفقات امل ت  ّ ب
ٔكرث من  114من ٕاجاميل  اليل املالية، ب لت يّة معنيّة  جلدول التّايل %50ب ىل النّحو املبّني    :من هذه النّفقات وذ 

ية  ر/ع لغ النّفقات  امس الب بة  )د(م ّس  (%)ال
ية توس  01  28,39 7.763.566,628 ب
ية صفاقس  02  8,47 2.316.541,658 ب
نة  03 ٔر ية   6,51 1.780.253,356 ب
ن عروس  04 ية   2,32 635.602,256 ب
ية سكرة  05  2,09 572.465,854 ب
ية املرىس  06  1,99 543.052,000 ب
ية القريوان  07  1,75 477.964,040 ب

موع  51,52 14.089.445,792 ا

ر س اوز جحم ديون الترصف و ث مل يت اليل املالية مرتفعا ح لت ت املعنيّة  ّ ة الب مو ن  ىل التّدا  15ويعترب مؤرش القدرة 
ار اخلام و 61,19% د يّة %8,92من جحم  لب اتية  ٔول وهو ما ميكهنا من من ٕاجاميل موارد العنوان ا %10,06و 16من املوارد ا

ية رات الب س قرتاض ٕالجناز  ٔتية من  دة يف املوارد املت الل الز وحيوصل اجلدول التايل خمتلف . هامش تّرصف مرتفع من 
ت هذا املؤّرش    :مكّو

 املؤّرش املايل
ت عم ّ ّدل الب

 املعنيّة
نيا  ّ سبة ا بة القصوى ال ّس  ال

بة ّس يّة ال بةال  الب يّة ّس  الب
يون  ٔول / مجموع ا بت 32,62 النور 0,00 10,06 (%)موارد العنوان ا  سيدي 

يون  اتية / مجموع ا  البقالطة 38,32 النور 0,00 8,92 (%)املوارد ا
يون  ار اخلام / مجموع ا  قرطاج 45426,08 النور 0,00 61,19 (%)د

دات احمل .4 ع   االنفقات املسّددة من 

دات احملا  ع دات متثّلت يف  2019د يف موّىف سنة .م 8,953بلغت النفقات املسّددة من  سبة اسهتالك لالع . %40,57ب
باب  دات احملا من وزارة الّش ع تلفة ٕالجناز مشاريع ذات صبغة حمليّة والنّفقات املسّددة من  رت املساهامت املاليّة ا ٔ واست

                                                           
ات  ساوي مجموع  15 ّ سديد املت ٔول(نفقات  يل فو ) + العنوان ا ا ن ا ن اخلار + ائد ا يل + فوائد ا ا ن ا ٔصل ا ن اخلار+ سديد  ٔصل ا    .سديد 
ّٔول والثّاين  16 لعنوانني ا اتية    .املوارد ا
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ضة ب  ّ ة حبوايل والر يا ضة والرتبية البدنيّة ومن وزارة الّس ىل النّحو  %96عنوان الر من ٕاجامّيل النفقات املنجزة يف إالطار وذ 
جلدول التّايل   :املبّني 

 )د(فواضل مزيانيات سابقة  البيان
هنائية دات ا  17ع

 )د(
 )د(النفقات املنجزة 

سبة إالجناز 
(%) 

بة من  ّس ال
 (%) القسم

 42,03 47,11 3.763.170,329 2.857.586,196 5.129.692,221 مساهامت مالية خمتلفة ٕالجناز مشاريع ذات صبغة حملية

ضة والرتبية البدنية ضة والرتبية البدنية: وزارة الشباب والر  36,86 49,07 3.300.094,931 2.586.674,382 4.138.622,488 الر

ة  17,12 43,24 1.532.685,573 1.632.387,000 1.912.179,003 وزارة السيا

ضة والرتبية البدنية  2,62 14,03 234.775,780 269.089,335 1.403.784,308 الشباب :وزارة الشباب والر

ات املوظفة ىل الهبات والترب  0,89 15,49 80.000,268 516.444,555 0,000 النفقات احملمو 

ة والتمنية املستدمية   0,25 19,03 22.817,336 0,000 119.928,374 وزارة الب

ة والتمنية املستدمية   0,15 1,63 12.992,564 0,000 796.979,614 وزارة الب

ة ة امجلهوري اس  0,07 7,48 5.973,800 0,000 79.865,430 رئ

ية والتمنية احمللية ل ا  0,00 0,00 0,000 0,000 360,000 وزارة ا

هتيئة الرتابية وزارة التجهزي وإالساكن  0,00 0,00 0,000 100.000,000 197.179,179 وا

ىل الرتاث  0,00 0,00 0,000 0,000 323.571,843 الثقافة واحملافظة 

 0,00 0,00 0,000 0,000 3.779,924 الطفو

دات احملا ع  100,000 40,57 8.952.510,581 7.962.181,468 14.105.942,384 مجموع النفقات املسددة من 

دات بقمية  ع ّلت فواضل  دات احملا %63,92د .م 14,106وم ع لنفقات املسّددة من  ّصصة  دات ا ع   . من ٕاجاميل 

دات احملا بني  ع ٔمور برصفها بعنوان النفقات املسّددة من  راوحت النفقات امل يّة املّزونة و.ٔ  2,915و سبة لب ل  2,080د 
يّة توس د.م سبة لب يّة من ٕاجاميل  72ومل تنجز . ل سبة  114ب اليل املاليّة، ب لت يّة معنيّة  ٔي نفقة هبذا العنوان %63,16ب  ،

رت . 2019الل سنة  ٔ ٔكرث من  4كام است ت ب ّ ىل النحو املبّني  %50ب ٔمور برصفها يف هذا اخلصوص وذ  من النفقات امل
  :جلدول التّايل

يةا ّة  )د(النفقات املنجزة  لب س ٔمهيّة ال  (%)ا

ية توس  23,23 2.079.750,621 ب

نة ٔر ية   12,98 1.161.780,955 ب

ية صفاقس  11,49 1.028.591,327 ب

ية املرىس  5,97 534.517,188 ب

موع  53,67 4.804.640,091 ا

                                                           
نة  17 الل الّس دات احملا  ع   .ويه 
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الل سنة  دات احملا  الع ّهنائيّة( 2019وف يتعلّق  دات ا ّٔن .م 7,962بقمية ) ع ٕالشارة ٕاىل  ر  ستفد  82د جفد يّة مل  ب
ورة نة املذ الل الّس د يف الغرض  ٔي اع ا  رت . ٕ ٔ ت من مجموع  5ويف املقابل است ّ ٔكرث من  114ب اليل املالية ب لت يّة معنيّة  ب

ىل النح 50% دات وذ  ع جلدول التّايلمن ٕاجاميل هذه    :و املبّني 

يّة  ر/ع هنائيّة الب دات ا ّة  )د( احملا ع س ٔمهيّة ال  (%)ا

 26,47 2.107.857,357  توس  01

 8,19 651.873,086  قعفور  02

نة  03  7,41 590.000,000  ٔر

 6,68 532.161,994  املرىس  04

 4,93 392.906,775  صفاقس  05

موع  53,69 2.166.941,855  ا

دات بقمية مجليّة بلغت  6ومل تقم  ا اع ت استفادت من ٕا ّ الل سنة .ٔ  727,300ب لق الوادي ورّواد  2019د  ويه 
ورة نة املذ الل الّس ٔي نفقة هبذا العنوان  ٔمر برصف  ن وعقارب  ّ سبة اسهتالك . والهّواريّة والرقاب ومزنل بوز راوحت  كام 

دات  ت بني ع ّ ّة الب سبة لبق يّة قرمدة و %5,5ل ٔوالد حفّوز مهنا  %100بب يّة  سبة اسهتالك  11بب اوز  يّة مل تت ب
دات هبا  جلدول التّايل %20ع ىل النّحو املبّني    :وذ 

يّة دات  الب ع  (%)سبة إالجناز  )د(النفقات املنجزة  )د(مجموع 

ية قرمدة  5,51 4.000,780 72.744,089 ب

ية طينة  6,06 23.117,946 381.473,239 ب

ية قرص هالل  7,67 10.150,7 132.310,836 ب

ية القرص  8,31 4.046,629 48.711,082 ب

ن عروس ية   10,68 14.000,000 131.041,596 ب

ر ية مزنل شا  13,59 40.052,52 294.709,904 ب

ية حامم الشط  14,79 10.144,75 68.597,675 ب

ية الاكف  15,83 42.928,346 271.209,709 ب

ية املنهي  16,62 18.394,858 110.671,762 ب

ية احلامة  17,71 29.993,95 169.366,398 ب

ية املزونة  18,11 2.914,538 16.089,216 ب
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 *******  
لمؤّرشات املعمتدة   لب املعّدالت العاّمة  ٔ لمعّدالت الوطنيّة لسنة رمغ جتاوز  اليل املالية  لت ت املعنيّة  ّ فٕاّهنا تبقى يف  2019لب

رتفاع املّطرد يف نفقاهتا  ٔصنافها وذ هبدف جماهبة  الص خمتلف  سب است رب حتسني  اتّية  ّ منية مواردها ا ة ٕاىل  ّ ة مل ا
ة، وتعزز استق ري خصوصا من  ٔ ٔخرىالوجوبيّة معوما ونفقات الت ة  راهتا من  ىل متويل اس اتيّة  ّ كام يبقى . الليّهتا املالّية وقدرهتا ا

ىل التّغيري، وإ  قي قادر  منوي حق ل  ت ٕاىل فا ّ ة ٕاىل التّطور حىت تتحّول الب ا ت يف  ّ دات احملا ٕاىل هذه الب ع ىل جحم 
متيزي إالجي ٔ ا د عتبار م ذ بعني  ٔ ٔفضل ي لفصل توزيع  ليه  ستور 12ايب بني اجلهات املنصوص  ّ   .  من ا

ٔفضل يف ري وٕاىل تّرصف  ٔ ت املعنيّة مدعّوة ٕاىل مزيد التّحمك يف نفقات التّ ّ لنفقات وٕاجنازها فٕاّن الب ىل مستوى التعهّد   ّٔما 
ع سب اسهتالك  لنّظر ٕاىل ضعف  ٔمول  رات رجمة وٕاجناز مشاريعها اليت تظّل دون امل ر معوما ولالس ّصصة لالس دات ا

يّة املنتخبة  الس الب اح ا قي لن اس احلق لمواصفات التعاقديّة املق ال وطبقا  ٓ ذها يف ا يف املبارشة خصوصا، واليت ميثّل حسن تنف
داث فارق ٕاجيايب يف واقع مواطنهي يّة املعنيّة ويف ٕا ر الب وا ّهنوض جبودة احلياة    .اا
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دد  اليل املاليّة: 01امللحق  ت اليت مشلهتا التّ ّ   قامئة الب

ية ر/ع ية ر/ع الب ية ر/ع الب ية ر/ع الب  الب
ش 88 برئ احلفي 59 الهّوارية 30 توس 1  الر
 ٔوالد الشامخ 89 السبّا 60 ة 31 لق الوادي 2
 قسصفا 90 املّزونة 61 نفزة 32 قرطاج 3
ليفة 91 ٔوالد حفّوز 62 ستور 33 سيدي بوسعيد 4 ن  يل   برئ 
دوبة 34 املرىس 5 ن 63 ج ّ  احملرس 92 مزنل بوز
يل 64 الاكف 35 ردو 6  قرمدة 93 سيدي بو
ة سيدي يوسف 36 الكرم 7 ستري 65 ساق  عقارب 94 امل
ن 37 سيدي حسني 8 س 66 جرو ر 95 خ  مزنل شا
نة 9 رية 96 املنارة ب 67 القصور 38 ٔر  الص
 طينة 97 الوردانني 68 الرسس 39 سكرة 10
لني 69 قعفور 40 رواد 11  الغريبة 98 السا
ٔندلس 12  قفصة 99 ّمجال 70 الكريب 41 قلعة ا
بت 13 ن 71 مكرث 42 سيدي   السند 100 زرمد
ّة 43 التضامن 14  الرديّف 101 قصيبة املديوين 72 الروح
 املتلّوي 102 بنّان بوظر 73 القريوان 44 املنهي 15
ة 45 ن عروس 16 س 103 صيّادة 74 الس  ٔم العرا
 القطار 104 قرص هالل 75 الوسالتية 46 رادس 17
ني 76 حفّوز 47 مقرن 18  املظي 105 املك
ٔنف 19  القرص 106 طبلبة 77 بوجح 48 ّمحام ا
ّ  49 الزهراء 20  دقاش 107 البقالطة 78 نرص ا
ق 21 س 108 بوجحر 79 اجب العيون 50 مر  قا
كة 51 احملمدية 22  احلاّمة 109 مزنل اكمل 80 الش
 مارث 110 املهديّة 81 القرصن 52 اخلليدية 23
ساتني 24 ل ال  غنوش 111 قصور الّساف 82 النور 53 بو
لوان 83 الزهور 54 ّمحام الشط 25 ين 112 سيدي    ّحنالش
 تبلبو 113 بومرداس 84 سيدي بوزيد 55 املروج 26
 تطاون 114 اجلمّ  85 لمة 56 فوشانة 27
ن 86 الرقاب 57 نعسان 28  رش

  
رش 29 ايس 58 دوار ه  السوايس 87 املك

  
  

 


