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 طبرقة بلدية 
   

ُ
 
بمقتض ىُمُُوت1892ُُجوان27ُُُُحدثتُبلديةُطبرقةُ)فيماُيليُالبلدية(ُبمقتض ىُاألمرُالعليُاملؤرخُفيُُأ

ُُ عدد الحكوميُ 602ُُُُاألمرُ 2016ُُُُلسنة في 26ُُُُمؤرخُ لبعض2016ُُُُماي الترابيةُ الحدودُ بتحويرُ املتعلقُ

ُالبلدية1ُُُُاُتعماد3ُُضمُُُُالبلديات، ُبطبرقةُُللمنطقة مةُُنُس33942ُُديُُالوسطُالبلليبلغُعددُسكانُُاألصلية

البلديةُُ املنطقةُ وزاُركمُمربعُوذلكُحسب134,6ُُُُومساحةُ بياناتُ املحليةُحوُلوذلكُحسبُ الشؤونُ ُُةُ

ُ.2016ُُمايُُُاملنشورُفيالتنظيمُالبلديُ

لةُل اُبُُمحكمةتولتُُوقدُ 41ُعددُُُُمقتضبببب ىُقانواألاُاألسببببا بببب  املحاسببببباتُفيُنطاصُالاببببخحياتُاملاوب
وفيُإطارُاتفاقيةُالقرضُاملبرمةُبينُالدولةُالتونسبببيةُوالبنكُالدو ي2019ُُُأفريل30ُُاملؤرخُفي2019ُُلسبببنةُُ

رقابةُماليةُُُإنجازُُُُ"برنامجُالتنميةُالحضبببببببببببريةُوالحوكمةُاملحلية"ُُُميرُوالت ُتألدفُإ ىُتمويللإلنشبببببببببببا ُوالتع
الحسببببببببببا ُاملاليةُُقاببببببببببدُالتحققُمدُإحكا ُإعداد2019ُُُُُخاببببببببببو ُتاببببببببببرفبطبرقةُُُُحسبببببببببباباتُبلديةُعلى

لةُب ةُالبياناتُامل ببببببببب ب ةُُعلىُتعبئةُاملواردُاملتاحةُل اُُُُةومدُمدىُقدرةُالبلديُُومابببببببببداقيتهُهوصبببببببببحب وشبببببببببرعيب
وكبللبكُقابببببببببببببدُمتباةعبةُتنفيبلُالبلبديبةُلتوصبببببببببببببيباتُاملحكمبةُالواردةُفيُتقرير باُاملتعلقُببالرقباببةُُُُتبدديبةُنفقباتألبا

ُُ.2017و2016ُُُو2015ُاملاليةُعلىُالبلديةُةعنوانُالسنواتُُ

ُحكمببةال  ويببةُملُُدا رةوالوثببا قُاملببدعمببةُلببهُإ ىُكتببابببةُالبُب2019ُُوتمُتقببديمُالحسبببببببببببببببا ُاملببا يُلسبببببببببببببنببةُُ
و وُالتاريخُاألقصببببببب ىُلتقديم2020ُُنوفمبر4ُُُتاريخُُأيُقبل2019ُُُسببببببب تمبر25ُُبتاريخُُبجندوبةُُُُاملحاسببببببببات

آنفُاللكرُوالفالين2019ُُُلسنة41ُُمدُالقانونُاألسا   ُعدد53ُُُُالحساباتُإ ىُاملحكمةُحسبُالفالُُ
جرا اتُُبتعليقُاُلُُاملتعلق2020ُأفريل17ُُُمؤرخُفي2020ُُُلسببببببببببببنة8ُُُُمرسببببببببببببو ُر ددُالحكومةُعددُمد2ُُُُو1ُ

بتطبيقُُُاملتعلق2020ُُماي15ُُُمؤرخُفي2020ُُلسبببببببببببنة311ُُُحكوميُعددُلوالفابببببببببببلُاألولُمدُاألمرُاُُجالواُل
املتعلقُبتعليق2020ُُأفريل17ُُُاملؤرخُفي2020ُُُلسبببببنة8ُُُمدُمرسبببببو ُر ددُالحكومةُعدد2ُُأحكا ُالفابببببلُ

 ُُُ.2الجالُوالجرا ات

ئةُاملسببببببتوجبةُواملتم لةُفيُصببببببحةُتسببببببميةُاملرك ُُوتوفرتُبالحسببببببا ُاملا يُاملليورُجميعُشببببببرو ُال ألي
حاسببببا ُوالرم ُالعخميُوسببببنةُالتاببببرفُوتقديمُوثيقةُحسببببا ُأصببببليةُوتضببببمدُ تمُو مضببببا ُاملحاسبببببُُامل

اعُفتراتُُوآمرُالاببببرفُووجودُتدشببببيرةُال  ةُاملكلفةُب أليئةُالحسببببا ُوتدشببببيرةُسببببلطةُالشببببرافُوعد ُانقط
عليألاُُُاملحاسبببببببا ُوعد ُوجودُتشبببببببطيباتُومخرجاتُ يرُمابببببببادصُُتابببببببرفُاملحسبببببببابينُاملتعاقبينُعلىُاملرك 

 
 الحمايديةُوالريحانُوملولُة1ُ

2
مارس11ُُُُاُأيُبدايةُمدُُيوم96ُُ.ُوعلىُإثرُتعليقُالجالُملدة2019ُُلسنة41ُُُُمدُالقانونُاألسا   ُعدد53ُُُُجويليةُ وُاألجلُاألقص ىُلتقديمُالحساباتُحسبُالفال31ُُُُُُ 

311ُُلُاألولُمدُاألمرُالحكوميُعددُُ)عمخُبمقتضياتُالفُا2020ُُجوان15ُُُُ(ُإ ىُ اية2020ُُلسنة8ُُُُمدُمرسو ُر ددُالحكومةُعدد2ُُُُ)عمخُبمقتضياتُالفال2020ُُُُ
ُاألجلُاألقص ىُال ديدُلتقديمُالحسا ُيكون2020ُلسنةُ ُُُ.2020ُنوفمبر4ُُ(،ُفإنب
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وتوفرُجميعُالوثببا قُاملؤيببدةُلبحسبببببببببببببببا ُممضببببببببببببببباةُمدُطرفُاألعوانُاملؤ لينُلببللببكُمعُوجودُالتببدشبببببببببببببيراتُُ
ُالضرورية.ُُ

الدا رةُُ كتابةُ لدىُ املودعةُ الارفُ ومستنداتُ املا يُ الحسا ُ فحصُ الرقابيةُ األعمالُ وشملتُ

املعطيا استغخلُ عدُ "أد ُُفضخُ منظومةُ مدُ املستخرجةُ وتلكُ للبلديةُ املوجهُ باالست يانُ الواردةُ تُ

ُماالحُالبلديةُواملرك ُاملحاسا ُالاا ُبألا.ُُبلديات"ُواألعمالُامليدانيةُاملنج ةُلدىُُ

ُالبلديةُدرُالشارةوتج ُعلىُاملخحظاتُاألوليةُالت ُتمُتوجيأل اُإليألماُفيُضةُالبلديةُلمُيابوالُقُأنب تولياُالردب
 .لغرضا

وباستثنا ُماُيتعلقُببقاياُاالستخخ ُ لاتُاألعمالُالرقابيةُإ ىُعد ُوجودُا خالتُجو ريةُفيُُ

ُُ املالية السنةُ ةعنوانُ والارفُ القبضُ أ2019ُُعملياتُ شداألاُ املضمنةُُمدُ البياناتُ بماداقيةُ ُ تمدب نُ

ألاُأفضتُإ ىُالوقوفُعلىُمخحظاتُتتعل ُُحكمةاملتنفيلُتوصياتُُقُببالحسا ُاملا يُللسنةُاملعنية.ُكماُأاب

ُُُالنفقات.بتنفيلُاملواردُُو اصةُبتعبئةُُةاملتعلقُوالسابقةُُرير اُاالواردةُفيُتُق

ُ

 الجزء األول: الرقابة على املوارد 
 املوارد  هيكلة -1

 موارد العنوان األول  -أ

ُُ سنة للبلديةُ خلُ لُ األوب العنوانُ مواردُ 2019ُُُُبلغتُ جملته بحسا ُُُُُدأ.2.936,077ُُماُ موزعةُ

االعتياديةُُأ.د1.565,935ُُ ال با يةُ املدا يلُ ال با يةُ يرُُُأ.د1.370,141ُُوُُةعنوانُ املدا يلُ ةعنوانُ

ُ:م لماُيبرزهُال دولُاملوا يُاالعتيادية
 املبلغ )أ.د(  عاليم أصناف امل

 992,386 العقاراتُواألنشطةاملعاليمُاملوظفةُعلىُُ

 319,092ُالعموميةُفيُهُمدا يلُإشغالُامللكُالعموميُالبلديُواستل ا ُاملرافق

 244,507ُمدا يلُاملوجباتُوالر صُالداريةُومعاليمُمقابلُإسدا ُ دمات

 1.565,935 املداخيل الجبائية االعتيادية 

 77,795 مدا يلُامللكُالبلدُي

71.292,34 املدا يلُاملاليةُاالعتيادية  

21.370,14 املداخيل غير الجبائية االعتيادية  

 2.936,077 نوان األول مجموع موارد الع
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ُ

ىُُ،ُُودينار1.565.935,539ُُماُجملته2019ُُُُسنةُُ خلُُُُاملدا يلُال با يةُاالعتياديُةُُوبلغت هيُتتدتب

ُُ واألنشطة العقاراتُ علىُ فةُ املوظب املعاليمُ مدُ واستل ا ُُأساساُ البلديُ العموميُ امللكُ إشغالُ ومدا يلُ

ومد فيهُ العموميةُ اُلُُاملرافقُ والر صُ املوجباتُ إسدامدا يلُ مقابلُ ومعاليمُ ويبرزُُ ُ دماتداريةُ ُ.

ُال دولُاملوا يُتوزيعُ لهُاملدا يلُ:

ُُُو املعلو  مدُ املتدتيةُ املبالغُ أوُُم لتُ التجاريةُ أوُ الاناعيةُ الابغةُ ذاتُ املؤسساتُ امل نيةُُعلىُ

دينار673.640,279ُُُُُُ ُامجموعُُحيثُبلغ2019ُُسنةُُُُ خُلللبلديةُُُُُة با يالردُُاُواملأ مُُواملعلو ُعلىُالنزلُُ

ُ.ُاملدا يلُال با يةُاالعتياديةمدُمجموعُ %43ُُُأيُماُيعادل

ُاملقابلُُ ُاملبنيةُُبالُغاملضعفُُُُلوحظوفي ُاألراض  ُ ير ُاملعلو ُعلى ةُمد ُامللكُُُُاملتدتيب ُل مة ومدُمدا يل

لُتباعاُدينارُأيُماُيم26.650,000ُودينار42.017,356ُُيانتُعلىُالتوا يُفيُحدودُُوالت ُالبلدي، %2,68ُُ ب

ُ.املدا يلُال با يةُمجموعُ%ُمد1,71ُوُ

 النسبة )%(  املبلغ )بالدينار(  املعاليم 

 63,37 992.386,251 املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة 

 12,15 190.317,071ُاملعلو ُعلىُالعقاراتُاملبنيُة ُ- 

 2,68 42.017,356ُنيةاملعلو ُعلىُاألراض  ُ يرُاملبُُ-ُُ

 377.769,092ُ24,13ُاملعلو ُعلىُاملؤسساتُذاتُالابغةُالاناعيةُأوُالتجاريةُأوُامل نيُةُ-

295.871,187ُ18,9ُُاملعلو ُعلىُالنزُل-

86.411,545ُ5.52ُُمدا يلُأ رُىُُ-

 20,38 319.092,352 مداخيل إشغال امللك العمومي

 6,18 96.750,000 مدا يلُاالسواصُاملستل مُةُ-

26.650,000ُ1,71ُُمدا يلُل مةُامللكُالبلدُي-

 4,32 67.686,145 االستغخلُاملباشرُلألسواُصمدا يلُُُ-

128.006,207ُ8,17ُُمدا يلُاالستغخلُاملباشرُللملكُالبلدُي-

 15,61 244.506,936 معاليم املوجبات والرخص اإلدارية

 0,64 9.950,000 مللك العمومي البحري( املداخيل الجبائية االعتيادية األخرى )إشغال ا 
 100 1.565.935,539 مجموع املداخيل الجبائية االعتيادية
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قُباملدا يلُ يرُال با يةُُ 1.370.141,711ُُماُقيمته2019ُُُُاالعتياديةُفقدُبلغتُفيُسنةُُوفيماُيتعلب

مدُُ أساساُ يةُ املتدتب االعتيادية"ُ املاليةُ و"املدا يلُ البلدي"ُ امللكُ "مدا يلُ بينُ املواردُ وتتوزبعُ لهُ دينار.ُ

ُدا يُلامل%ُمدُجملة73ُُُُالليُيم لُُُُدينار(1.002.968,000ُُ)ُُدُاملالُاملشتركُلب ماعاتُاملحليةاملنا ُم

ُُ. يرُال با ية

سنةُُ البلديُ امللكُ مدا يلُ قيمته2019ُُُُوبلغتُ مد77.794,914ُُُُماُ أساساُ تتدتىُ وهيُ دينار.ُ

%ُمدُجملة85,5ُُُُدينارُمم لةُبللك66.500,230ُُُُمدا يلُكرا ُعقاراتُمعدةُلنشا ُتجاريُفيُحدودُُ

ُُمدا يلُاألمخك.

.ُويتدتىُالتطورُاملليورُ%30ُُبنسبة2019ُُُُ-2015ولوحظُتطورُمواردُالعنوانُاألولُ خلُالفترةُُ

ومدا يلُإشغالُامللكُالعموميُُُ%87,6ُأساساُمدُتطورُاملعاليمُاملوظفةُعلىُالعقاراتُواألنشطةُبنسبةُ

امللكُالبلديُاملتدتيةُأساساُمدُكرا ُمحختُُُُمدا يلتراجعُُ.ُولوحظُفيُاملقابلُُ%57,33ُُالبلديُبنسبةُُ

 ُم لماُيبرزهُال دولُاملوا ي.ُ%50ُتجاريةُبنسبةُتفوصُ

ُ

 عاليم أصناف امل
 2015تصرف 

 )أ.د( 

 2019تصرف    
 )أ.د( 

نسبة  
 التطور 

 87,6 992,386 528,975 العقاراتُواألنشطةاملعاليمُاملوظفةُعلىُُ

 ُاملرافقُُلديُواستل االعموميُالبمدا يلُإشغالُامللكُ
ُالعموميةُفيُه

202,809 319,092 57,33 

مدا يلُاملوجباتُوالر صُالداريةُومعاليمُمقابلُإسدا ُُ
ُ دماُت

198,621 244,506 23,1 

 68,3 1.565,935 930,405 املداخيل الجبائية االعتيادية 

 52,81- 77,794 164,854 مدا يلُامللكُالبلدُي

 12,45 1.292,346 1.149,2 اديةاملدا يلُاملاليةُاالعتي

 4,27 1.370,141 1.314,054 املداخيل غير الجبائية االعتيادية

 30 2.936,077 2.244,459 مجموع موارد العنوان األول 

ُُ ُُكما لسنة العشريُ الحاا ُ بمناسبةُ الحاا ُ جداولُ تحيينُ املوارد2016ُُُُسا مُ تضاعفُ فيُ

ُو املبنية.ُ العقاراتُ العقاراتُُتطورُُيبرزُال دولُاملوا يُتفاصيلُُةعنوانُاملعلو ُعلىُ املوظفةُعلىُ املعاليمُ

 .2019ُ-2015ُُ خلُالفترةُواألنشطة

 

ُ
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املنج ة األولُ العنوانُ ُُُنيد2.936.077,250ُُ  وبلغتُجملةُمقابيضُ 4.754.273,796ُُُُمدُجملةار

رُتحقيقُنسبةُُُُ.%61,75ُُةعنوانُاملبالغُالواجبُاستخخص اُأيُبنسبةُاستخخ ُفيُحدودُُ  دينار ويفسب

بللُُ تحقيق اُ يتطلبُ الُ الت ُ االعتياديةُ املاليةُ املدا يلُ استخخ ُ نسبةُ بارتفاعُ املليورةُ االستخخ ُ

ُأن هُتجدرُالشارةُإ ىُتواضعُنسبةُاالستخخ ُاملنج ةُُمج وداتُفيُالغرضُمدُقبلُماالحُالبلدية،ُإالب

املبنيةةعنوانُُ العقاراتُ علىُ فيُحُُاملعلو ُ يانتُ بكافةُُ%14,2ُُُُدودالت ُ امل  لةُ النسبُ معدلُ دونُ أيُ

والبالغُُ استخخ ُُُُ.20193فيُموفىُُُُ%18البلدياتُ نسبةُ تتجاوزُ لمُ العقاراتُُمدا يلُُكماُ ُُالبلديُةكرا ُ
ُُُُ:ةعضُمدا يلُالعنوانُاألوُلويبرزُال دولُاملوا يُتفاصيلُنسبُاستخخ ُُُُ.%38ُُاملعدةُلنشا ُتجارُي

 أصناف املداخيل 
 املبالغ الواجب  

 2019استخالصها 

 املقابيض 
 2019املنجزة  

 النسبة  

 14,21 190.317,071 1.338.922,366 املعلو ُعلىُالعقاراتُاملبنيُة

,112393.202ُاملعلو ُعلىُاألراض  ُ يرُاملبنيُة  .017,35642  10,68 

 64,5 319.092,352 494.656,944 مدا يلُإشغالُامللكُالعموميُالبلديُ

 37,67 66.500,230 176.510,080 نشا ُتجارُي-كرا ُعقاراتُمدا يلُ

 61,75 2.936.077,250 4.754.273,796 جملة موارد العنوان األول 

استخخ  نسبُ ال باُُوسا مُضعفُ األمخاملدا يلُ ومدا يلُ البلدية يةُ املواردُُُُكُ فيُضعفُ

دونُالحدُأي9201ُُُُُُسنُةُُ خُل%57,4ُُُُللبلدية4ُُُُمؤشرُاالستقخلُاملا ُياللاتيةُللبلديةُوبالتا يُلمُيتجاوزُُ

األدنىُملؤشرُاالستقخليةُاملاليةُالليُتمُضبطهُمدُقبلُصندوصُالقروضُومساعدةُال ماعاتُاملحليةُفيُُ

58,35ُُإ ى2016ُُُُسنةُُُُ%64,77ُُمدُُُُشرُاالستقخلُاملا يُؤمولوحظُفيُ لاُالاددُانخفاضُُُُ.%70ُُحدودُُ

 
 املحليةُاملنشورةُببوابةُال ماعاتُاملحليةُُُاملاليةُحسبُمؤشرات3ُ

4  املواردُاللاتيةُ/ُمواردُالعنوانُاألولُ=ُ)مواردُالعنوانُاألولُ–ُاملنا ُمدُاملالُاملشتركُ–ُمنحُومسا ماتُالدولةُفيُالتسيير(/ُمواردُالعنوانُاألوُل
  

 املعاليم 
 2015تصرف 

 )أ.د( 
 2019تصرف    
 )أ.د( 

 التطور  نسبة
)%( 

 101 94,669ُ190,317ُاملعلو ُعلىُالعقاراتُاملبنيُة ُ- 

 18,37 35,495ُ42,017ُاملعلو ُعلىُاألراض  ُ يرُاملبنيةُُ-ُُ

املعلو ُعلىُاملؤسساتُذاتُالابغةُالاناعيةُأوُُُ-
ُالتجاريةُامل نيُة

296,513ُ377,769ُ27,4 

27,896ُ295,871ُ960,6ُُاملعلو ُعلىُالنزُل-

992,386ُ87,6ُ 528,975ُاملوظفة على العقارات واألنشطة   املعاليم
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ُُفَسُر،ُويُ 2019-2016ر مُتطورُمواردُالعنوانُاألولُ خلُالفترة2019ُُُُسنةُُُُ%57,4ُُو  ى2017ُُُُسنةُُُُ%

دنُالتطورُاملليورُلمُيتدتىُأساساُمدُتناميُاملواردُاللاتيةُبلُمدُارتفاعُاملسا ماتُاملاليةُللدولةُفيُُبذلكُُ

 لبلديةُ.ميزانيةُا

 موارد العنوان الثاني  -ب

ُُ ال اني العنوانُ املواردُبحسا ُُ  دينار1.512.428,517ُُبلغتُمواردُ ةعنوان82,08ُُُوتتوزعُ لهُ ُ%

اةُللتنميةُو %ُةعنوانُاملواردُاملتدتيةُمد1,78ُُُُ%ُةعنوانُمواردُاالقتراضُُو16,14ُُاملواردُاللاتيةُواملااب

نُال دولُالتا يُاالعتماداتُاملحالة.ُ ُال انيُ:ُتوزيعُمواردُالعنوانُويبيب
 %ُ()  النسبة ( بالديناراملبلغ )  الجزء

اةُللتنمية  1.261.696,584ُ83,43 املواردُاللاتيةُواملااب

 2,87 43.436,826 مواردُاالقتراُض

 13,70 207.295,107 املواردُاملتدتيةُمدُاالعتماداتُاملحالة

 100 1.512.428,517 جملة موارد العنوان الثاني 

 

  تعبئة املوارد البلدية -2

نتُُ عة81,16ُُُُمدُتحقيقُنسبةُإنجازُجمليةُللمواردُنا  ت2019ُُُُ خلُتارفُُالبلديةُُتمكب %ُموزب

ُاألوُلُُفيما%77,98ُُُُبحسا ُُ ُالعنوان ُبموارد ق ُال اني.88,13ُُُُوُيتعلب ُالعنوان ُبخاو ُموارد ُتمكنتُُُُ% ولئن

ألا،ُُموارد اُُمدُإحكا ُتقديرعموماُُالبلديةُُ مدا يلُأمخكُُبُُالتقديراتُاملتعلقةقيقُُدُمدُتحلمُتتمك فإاب

ُُُُالبلديةُاالعتيادية ويبرزُُ.ُُ%50ُُالت ُلمُتتعدُُُُاملواردُاملتدتيةُمدُاالعتماداتُاملحالُةُوُُُ%59,6ُُالت ُلمُتتعدب

ُال دولُاملوا يُتفايلُنسبُإنجازُتقديراتُمواردُالبلدية:
التقديرات   البيان 

 بالدينار
اإلنجازات  
 بالدينار

ز  نجااإل نسبة 
 77,98 2.936.077,250 3.765.000,000 مجموع موارد العنوان األول  %() 

فةُعلىُالعقاراتُواألنشطة ,779 1.245.000,000ُ992.386,251ُاملعاليمُاملوظب  

مدا يلُإشغالُامللكُالعموميُالبلديُواستل ا ُاملرافقُُ
ُالعموميةُفيهُُ

441.000,000ُ319.092,352 72,36 

مقابلُإسدا ُُُالداريةُومعاليمالر صُُمعاليمُاملوجباتُُو
ُ دماُت

428.100,000ُ244.506,936 57,11 

 59,66 130.394,000ُ77.794,914ُمدا يلُأمخكُالبلديةُاالعتيادية

 85,61 1.509.506,000ُ1.292.346,797ُاملدا يلُاملاليةُاالعتيادية

,1388 1.512.428,517 1.716.098,516 مجموع موارد العنوان الثاني  

 100 1.261.696,583ُ1.261.696,584ُاملواردُالااصةُللبلديُة

 100 43.436,826 43.436,826ُاالقتراُضمواردُُ

 50,44 410.965,107ُ207.295,107ُاملحالةُاالعتماداُتاملواردُاملتدتيةُمدُ
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 يل وتثقيلها إعداد جداول التحص  -أ

بتقبباريرُالرقببابببةُاملبباليببةُملحكمببةُُُال خالت،ُاملضبببببببببببببمنببةةعض2019ُُُُتببداركببتُالبلببديببةُ خلُتابببببببببببببرفُُ
ُُ.ُوفيُ لاُالاببددُتمُتجاوزُالنقا صُاملتعلقُة2017و2016ُو2015ُُتاببرفُسببنواتُُبخاببو ُُُُاملحاسبببات

ةُُالتجاريةُأوُامل نيراقبةُالحدُاألدنىُللمعلو ُعلىُاملؤسبببببسببببباتُذاتُالاببببببغةُالابببببناعيةُأوُُمإعدادُجدولُب
ُ.باألدا ُُاملطالبُُمراسلةُُراض  ُ يرُاملبنيةُحسبُعنواناملعلو ُعلىُاأُلُتحايلُُبجدوُلُُ دراجُالتوظيفاتُو

املبنيةُواملعلو ُُتواصلُاللوحظُُوفيُاملقابلُُ تد يرُفيُت قيلُجداولُتحايلُاملعلو ُعلىُالعقاراتُ
اُُاللمدُمجلةُال بايةُاملحليةُال30ُُاألولُوُُعلىُاألراض  ُ يرُاملبنيةُوذلكُ خفاُملقتضياتُالفالين نُناب

ُسنةُحيثعلىُضرورةُُ بتد يرُفيُُُُت قيلُال داولُاملليورةُُتمُُانجازُعمليةُالت قيلُبتاريخُ رةُجانفيُمدُيلب
ُ:يوما.ُويبرزُذلكُمدُ خلُال دولُاملوا ي62ُحدود

 الجدول 
تاريخ إعداد  

الجدول من قبل  
 ( 1)  البلدية

تاريخ اإلرسال  
مانة املال  إلى أ

 الجهوية

تاريخ تثقيل  
جدول  
 ( 2)  التحصيل

التأخير مقارنة  
جانفي   1بأجل 

2019   
04/01/2019ُ15/02/2019ُ04/03/2019ُ62ُُ تحصيل املعلوم على العقارات املبنية 

04/01/2019ُ15/02/2019ُ04/03/2019ُ62ُ تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية 

لمُتتولُالبلديةُإ ىُ ايةُُُُمدُمجلةُال بايةُاملحلية4ُُالفاببببببببببلُراةعةُمدُو خفاُملقتضببببببببببياتُالفقرةُال
2017ُلسببببببببببنة397ُُُعددُُُإصببببببببببدارُقرارُبلديُيتعلقُبمراجعةُال مدُاملرجليُتطبيقاُلألمر2019ُموفىُسببببببببببنةُُ

ُاألقصبب ىُلل مدُاملرجليُللمترُاملربعُاملب  2017ُمارس28ُُُاملؤرخُفيُ ُاألدنىُوالحدب ُلكلُواملتعلقُبضبببطُالحدب
وفيُاملقابلُواصبببببلتُالبلديةُاعتمادُالقرارُُُُ.لىُالعقاراتراتُالااضبببببعةُللمعلو ُعامدُأصبببببنافُالعقُصبببببنف
3ُاملؤرخُفي1997ُُُلسبببببببببنة431ُُُألمرُعددُُالابببببببببادرُفيُالغرضُطبقاُل2006ُأوت7ُُُاملؤرخُفي427ُُُعددُالبلديُُ
 بلاُال خلُعلىُُُُنابببببببببببببيصالتُُأنبهُتموتجبدرُالشبببببببببببببارةُُُُ.سبببببببببببببنبة13ُُُُر مُإلغبا ُاألمرُاملبليورُمنبل1997ُُمبارسُُ

راسلُُوا يُجندوبةُُنُعلماُأ.2017ُو2016ُو2015ُُُواتالرقابةُاملاليةُعلىُالبلديةُلتارفُسنصلبُتقاريرُُ
تطبيقاُلألوامرُسبببببببببببباريةُُُُضبببببببببببببطُاألثمانُاملرجعيةُُلحثألاُعلىُإصببببببببببببدارُقرارات2017ُافريل28ُُُالبلديةُبتاريخُُ

ُ.تجاوزُ لاُال خليتمُلمُهُإالُأناملفعولُُ

مل خفُو ُُاُ عدد املحليةُ الشؤونُ وزيرُ منشورُ 4ُُُُقتضياتُ في ضبط2016ُُُُفيفري11ُُُُاملؤرخُ حولُ
املتطلباتُالعامةُلنجازُالحاا ُالعا ُللعقاراتُاملبنيةُو يرُاملبنيةُالااضعةُللمعاليمُالراجعةُلب ماعاتُُ

 املبنية و يرنيةُُاملب العقارات يافة العشرُي الحاا  يشملالليُنصُعلىُأنُ"2016ُُ-2017املحليةُللفترةُُ

 81,16 4.448.505,767 5.481.098,516 الجملة العامة ملوارد امليزانية 
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 في ل ُا املر ُص املعاليمُُتوظيف لغاية املحلية ال ماعاُت بتراُ  الكا نُة استعمال ا صبغُة يانُت م مُا

العقاراتُالتاةعةُُُيشملدونُأنُ ةطبرقاملنطقةُالبلديةُاألصليةُملدينةُُعلىُحاا اقتارُاُل،ُاستخخص اُ"
مقتض ىُاألمرُالحكوميُعددُُقةُالبلديةُبطبرقةُبالت ُتمُضم اُللمنطُُالريحانُوملولةُوالحامديةلعماداتُُ

مساحةُُعلماُأنُُ.ُاملتعلقُبتحويرُالحدودُالترابيةُلبعضُالبلديات2016ُماي26ُُمؤرخُفي2016ُُلسنة602ُُ
47ُُكمُمربع(ُويم لُعددُسكااألا120ُُُُمدُمساحةُالوسطُالبلديُال ديدُ)ُُ%89ُُالعماداتُاملضافةُتم لُُ

البلديُُُُ% الوسطُ بُُنسمة(16075ُُ)ُُال ديدمدُمجموعُسكانُ املحليةُحولُُحسبُ الشؤونُ ياناتُوزارةُ
البلدُي ُُالتنظيمُ .ُُُُ لبحاولُعلى ال  ويُبجندوبةُ للتنسيقُمعُامل لدُ جداولُتحايلُُوالبلديةُمدعوةُ

ُإدماج اُبُاالعقاراتُفيُ ُُُملنطقةُالبلدية.العماداتُالت ُتمب

البلدية بالنظرُلعماداتُُالفاولُُالُُةعُضُُإضافةُُوتولتُ بمناسبةُُُُديةالريحانُوملولةُوالحامراجعةُ

طلبُش اداتُإبرا ُت  تُ خ ُاملعلو ُاملستوجبُعلىُاملع  ُباألمرُلبحاولُعلىُالادماتُأوُالر صُُ

وتجدرُالشارةُُُُ.بنا اتُال ديدةُأوُالتوسيعاتُفيُالبنا اتُالقديمةدونُانجازُمعايناتُميدانيةُلحارُال
املقدمةُمدُُاملليورةُبنا ُعلىُالبياناتُاملدرجةُببطاقاتُالتاريحُُُُإ ىُأنهُيتمُتوظيفُاملعاليمُعلىُالفاوُل

ُمدُمجلةُال بايةُاملحلية.21ُُُُقبلُاملواطنينُدونُإجرا ُعملياتُالرقابةُاملناو ُعليألاُبالفالُ

لمُيتضببببببببمدُُومدُذلكُُد ُشببببببببموليةُجدولُتحاببببببببيلُاملعلو ُعلىُالعقاراتُاملبنية.ُعوسببببببببا مُذلكُفيُُ
بلغُعددُُُفيُحين،ُُفاببببببببببخ10181ُُوُىسبببببببببُب2019ُىُالعقاراتُاملبنيةُةعنوانُسببببببببببنةُُجدولُتحاببببببببببيلُاملعلو ُعل

فيُالوسبببببطُُُمسبببببكنا18158ُُُنحو2014ُاملسببببباكدُاملحاببببباةُحسببببببُالتعدادُالعا ُللسبببببكانُوالسبببببك ىُلسبببببنةُُ
ُفاخ.7977ُُُعد9201ُعددُالفاولُ يرُامل قلةُةعنوانُسنةُُ،ُوبالتا يُالُيقل5ُالبلدُي

تحابببببيلُالعقاراتُ يرُاملبنيةُُُُعد ُشبببببموليةُجدوُلُيةُالحابببببا ُإ ىأدتُالنقا صُاملتعلقةُةعملكماُُ
دُاألراضببببببببب  ُحيثُاقتابببببببببرُعلىُاألراضببببببببب  ُالبيضبببببببببا ُاملتواجدةُباملنطقةُالبلديةُاألصبببببببببليةُلطبرقةُولمُيتضبببببببببم

األراضبببب  ُالااضببببعةُللمعلو ُعلىُالعقاراتُ يرُُُليةُالحاببببا حيثُلمُتشببببملُعمُُاملضببببافةالتاةعةُللعماداتُُ
ُُُآنفُاللكر.4ُُميدانُتطبيقُالحاا ُالواردُباملنشورُعددُُايصُعليألاُفياملبنيةُر مُالتن

ُب العخماتُ تبليغُ يتمُ لمُ أنهُ تبينُ املبنيةُُُُعاليماملكماُ العقاراتُ املضافةُُعلىُ الفاولُ بخاو ُ
ُُ الحاا  ُُُوبمناسبةُ ما ي وُ مدلُُسمحلمُ باألدا ُ ُُُُاالعتراضُُلمطالبينُ املراجعةأما  ُُُُ،ل نةُ لع وفُُنظرا

ُُ بالعاألعوان ُُاملكلفينُ الااصة باملنحةُ تمتع مُ لعد ُ تبليغ اُ عدُ محضرُُخماتُ حسبُ وذلكُ بالحاا ُ
ُال لسةُاملنعقدةُبواليةُجندوبةُحولُتقييمُإنجازُعمليةُالحاا ُالعشريُ.

ُ

 

 الريحانُوملولةُوالحامديُةُالليُيشملُمعتمديةُطبرقةُوعمادات 5
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 استخالص املعاليمتوظيف و  -ب

ُُإعدادُجداولُمتاةعةُللمحختُاملستغلةُللرصيفُمماُسا مُفي2019ُُُُ خلُتارفُُتولتُالبلدية

وبلغتُاملبالغُاملستخلاةُُُُ،الشغالُالوقت ُللطريقُالعا معلو ُُةعنوانُُاملبالغُاملوظفةُواملستخلاةُُُُتطوُر

ا املليوُرةعنوانُ فيُحدودُُأ.د77,8ُُُُُُملعلو ُ املبلغُاملستخلص3ُُأيُ لمُُُُاللُي2015ُُتارفُُ خلُُُُأضعافُ

ُُكمُُأ.د.26,8ُُتجاوزُُي بنا ُُباشرا البلديةُ التتبعُمنلُُ،ُُُتاملحاسبُاعلىُتوصياتُمحكمةُُُُمحاسبُ إجرا اتُ

2ُُت قيلُجداولُتحايلُاملعاليمُعلىُالعقاراتُم لماُتنصُامللكرةُالعامةُعددُُُُانتظارمنطلقُالسنةُودونُُ

كماُتوَ ىُاملحاسبُاملرورُإ ىُُُُبخاو ُا تاارُآجالُتتبعُديونُال ماعاتُاملحليةُ.2009ُُبتاريخُنوفمبرُُ

ُعُواعتراضاتُإداريةُ.اتُبالدفيهُإنلاُرإجرا اتُاالستخخ ُال بريةُمدُ خلُتوج

ُُُو ُُأقر لسنة املاليةُ ينصُُالعقاراتُُعلىُُاملعلو ُُبخاو ُُجبائيُُإعفا 2019ُُقانونُ علىُُُُاملبنيةُ

2016ُُُلسنةُاملبنبةُالعقاراتُعلىُاملعلو ُةعنوانُاملستوجبُةُاملبالُغُعدُُدا أُلباُُاملطالبينُلفا دُةُيلياُالتخلي

ُُسنتُ ُُةعنواُنُُاملستوجبةُُاملعاليمُُويامل2019ُُُُسنةُةعنوانُُاملستوجُبُُاملعلو ُياملُُدفُعُُفيُصورُةُُقبل اُُومُا

نسبُُُُُ.2019ُُديسمبرُُموفىُُأقااهُُأجلُُفي2018ُُو2017ُُ تطورُ عد ُ لوحظُ انهُ املعلو ُُُُاستخخ إالُ

مقاُرامل لألدا ُُليورُ التلقائيُ الاخ ُ عدُ باألدا ُ املطالبينُ ع وفُ إ ىُ ذلكُ ويعودُ السابقة،ُ بالسنواتُ نةُ

ُالبلديُوعد ُقيا ُالبلديةُبالحمختُالتحسدسيةُالخزمةُلحثُاملواطنينُعلىُالاخ .

 املعاليم 

 املبالغ الواجب   )د(  التثقيالت
استخالصها  

 )د(2019

 املقابيض 
املنجزة  

 )د(2019

 نسبة  لا

البقايا  
 لالستخالص

 )د(
املعلو ُعلىُالعقاراتُُ

 املبنيُة

1.338.922,366 1.338.922,366 190.317,071 14,21 1.148.605,295 

املعلو ُعلىُاألراض  ُ يرُُ
ُاملبنيُة

393.202,112 393.202,112 42.017,356 10,68 351.184,765 

،ُُالعقاراتُاملبنيةُُاملعلو ُعلى ُُوسا مُضعفُعددُالعخماتُاملوج ةُفيُضعفُنسبةُاستخُخ

أيُُُُفاخ10181ُُةُُجدولُتحايلُاملعلو ُعلىُالعقاراتُاملبنيُُمقابلُتضمدُُُاإعخم1587ُُتبليغُُتمُُحيثُُ

ُُ حدود فيُ جمليةُ ُُُُ%15,5ُُبنسبةُ الفاول جملةُ تطبيقةُُ .امل قلةمدُ ةغيا ُ ذلكُ البلديةُ قباضةُ وبررتُ

تُو تمكدُمدُاستخراجُالعخماتُعخوةُعلىُ لبلديت ُإعخميةُ تبليغُالعخماتُ يتو ىُ فرُعدلُ  ينةُواحدُ

ُعينُالابح.-طبرقةُوالناظوُر

ُعلىُأن28ُُُُو خفاُملقتضياتُالفالُُ 30ُُاملديدُينتفعُبدجلُُمدُمجلةُاملحاسبةُالعموميةُالليُنصب

ابتدا  تبُُيوماُتحتسبُ يتو ىُاملحاسبُ املليورُ وبان ألا ُاألجلُ لتسويةُوضعيتهُ تبليغُالعخ ُ تاريخُ ليغُُمدُ
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 يرُُعلىُالعقاراتُُتمُإعادةُتوجيهُإعخماتُلفا دةُاملطالبينُباملعلو ُُاملديدُالسندُالتنفيلي،ُلوحظُأنهُُ

389ُُتضمدُجدولُتحايلُاملعلو ُعلىُالعقاراتُ يرُاملبنيةُُُُإعخماُمقابل1514ُُحيثُتمُتوجيهُُ،ُُاملبنية

ُإعخماتُلكلُمطالبُباألدا ُ.4ُفاخُأيُبمعدلُيقار ُ

 ُالش ارُو وُماُنتجُعنهُضعفُاملدا يلُلُومعُُواستخخ ُُت  يلُنقا صُفيُمستوىُتوظيفكماُتمُُ

باألدا ُُمقارنةُباملبالغُالواجبُاستخخص اُواملضمنةُبدفاترُمتاةعةُاملطالبينُُاملتدتيةُمدُاملعلو ُاملليورُُ

دينارُأيُما19.170,000ُُالت ُتمسك اُالبلدية.ُوتبينُفيُ لاُالاددُأنُمدا يلُمعلو ُالش ارُلمُتتجاوزُُ

ُ.9201ُُ خلُسنة6ُُديناُر34.542,051ُالغُالواجبُاستخخص اُوالبالغةُمدُاملبُ%555ُ,يعادلُ

توظيفُواستخخ ُُُإمكانيةللبلديات2016ُُُجوان13ُاملؤرخُفي1998ُُلسنة805ُُُعددُُاألمرتيحُوي

املتدتيةُمدُنشا ُاملحختُُ الفضختُ رفعُ ُُُُالتجاريةمعاليمُمقابلُ امل نية، أوُ الاناعيةُ الأوُ أنُ بلديةُُإالُ

ُاُُأناتفاقيةُواحدةُر مُُُُبإبرا قامتُُ ُالتجاريةُوالاناعيةُوامل نية ُاملؤسسات ُالبلديةُُعدد ُباملنطقة ملتواجدة

يبلغُُ 1867ُُُُواملعلومةُلديألاُ النفاياتُ يرُُمؤسسة. البلديةُقراراُيضبطُتعريفةُجمعُونقلُ كماُلمُتادرُ

ُُيتمُوُُلختفاقيةُاملليورة.علىُتحديدُاملعلو ُالسنويُالراجعُللبلديةُفيُالفالُال الثُُوتمُاالقتاارُُاملنزليةُُ

املتدتيةُمدُنشا ُُ الفواضلُ والتجاريةُُاملؤسساتُُجمعُونقلُ املتعلقُُُُإطاُرفيُُالاناعيةُ البلديُ النشا ُ

ُُ املنزلية. أنُهبالفضختُ الرقابةُُُُعلماُ تقريرُ ال خلُصلبُ إ ىُ لاُ الشارةُ ُُتمُ لتارفُسنت  2016ُُاملاليةُ

 .2017و

امل وامل نيةُُُُحكمةوتوص  ُ والتجاريةُ الاناعيةُ الابغةُ ذاتُ املؤسساتُ جميعُ إحاا ُ باستكمالُ

املبال للعماداتُ الر صظافةُ معاليمُ وتوظيفُ البلديةُ )علىُ رارُُُُمنطقةُ قارةُ املنشآتُ يرُ بخاو ُ

ُللطريقُُُو ُُ ير اُ(ُواألكشاكُوالناباتُُ ُالوقت  ُالشغال ُتطبيقاُُالعا ُُومعاليم ُبمقابل ُالفضخت الش ارُورفع

ةُعددُُملنشُو قُبتدعيمُقدراتُالتارُب2013ُُأكتوبر2ُُُُواملؤربخُفي16ُُُُرُوزيرُالدا ليب ةُُاملتعلب فُلب ماعاتُاملحليب

املتاحةُُُُضرورةُُالبلدياتُعلىوالليُحثُُ ال با يةُ الطاقةُ ةُمدُ خلُاستغخلُ اللاتيب ُُل ُاتنميةُموارد اُ

ُ.ُُُإحكا ُعملياتُجردُو حاا ُمختلفُأصنافُاملعاليمُوتحسينُمردودُاالستخخصاتبوذلكُ

ُ

 التصرف في األمالك البلدية -ت

يُُأ.دُف110ُُا ُاملحختُاملعدةُلنشا ُمنه ُأوُنشا ُتجاريُُكُرةعنوانُُبقاياُاالستخخ ُُُُبلغُمجموع

ُُ سنة ُو2019موفىُ املاليةُُ.ُ الرقابةُ بتقاريرُ املضمنةُ املحاسباتُ محكمةُ توصياتُ علىُ بنا ُ البلديةُ تولتُ

 

 
 باعتبارُاالتفاقياتُالش اريةُذاتُالابغةُالتجارية6
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يةُلل ا ُاملتلدديدُفيُ خ ُاملحختُاملسو ةُبتسديدُُاُ قضدعوى16ُُُُرفع2017ُُُُو2016ُُو2015ُُلسنواتُُ

حولُتحسينُمردود2009ُُُُلسنة33ُُُُملقتضياتُامللكرةُالعامةُعددُُطبقاُُُُمغادرةُاملحلوُُأُُماُتخلدُبلم ألم

،ُُدأ.53,8ُُُُاملليورةُُُُُىُوُاالدعُُةعرا ُضُُاملضمنةُُاملتخلداتُُوبلغُتُُ.كرا ُالعقاراتُالراجعةُلب ماعاتُاملحلية

ُمدُمجموعُاملبالغُ يرُاملستخلاة.ُُ%49ُأيُماُيعادلُ

ُُو  وزير منشورُ ملقتضياتُ ُُالدا لخفاُ عدد 6ُُُُيةُ 17ُُُُبتاريخ ضرورة1999ُُُُفيفري علىُ نصُ الليُ
%ُسنوياُبالنسبةُللمحختُالتجارية10ُُُُالحر ُعلىُالتحيينُالدوريُلعقودُالكرا ُفيُحدودُنسبةُالُتتجاوزُُ

تحيينُمعيناتُُُُر مُتوصياتُاملحكمةُفيُتقارير اُالسابقةُحولُالرقابةُاملالية،ُُوالاناعية،ُلمُتتولُالبلدية
محخُبلديا52ُُُُ،ُمدُمجموع2008ُُإ ىُسنة1996ُُُُمنلُتسويغ اُ خلُالفترةُاملمتدةُمدُُُُتجارُيُُمحُل36ُُُُكراُ 

سَو ا.ُُ ُم 

 ايةُُُُإ ىعد ُحر ُالبلديةُُُُالااصةلوحظُمدُ خلُفحصُدفترُاألمخكُالعقاريةُالبلديةُُكماُُ

37ُُدا ليةُعددُُعلىُحمايةُأمخك اُالعقاريةُوت  يل اُوذلكُ خفاُملقتضياتُمنشورُوزيرُال2019ُُموفىُُ

ُُ وُماُتمُالوقوفُعليهُبخاوُ ُوحولُتحديدُواستقاا ُامللكُالبلديُوت  يله1998ُُُُجويلية6ُُُُبتاريخُُ

بلدي17ُُ ُُُُعقارُ 31ُُُُمدُمجموع ُُعقار املُسومنألا امل الُ واألرمالُُُوالبلديُُُُبُخعلىُس يلُ بدرُ مقبرتيُسيديُ

وُُ بيضا ُ تجاري11ُُُُوأراض  ُ النوغمُسمحلُ علىُ لاُ التاربفُ شدنُ ومدُ البلديةُُ.ُ انتفاعُ يعربضُ أنُ حوُ

ةُالشغبُمدُطرفُالغيُر تدعىُالبلديةُإ ىُالسراعُفيُالقيا ُبالجرا اتُُلللكُُبالعقاراتُاملليورةُإ ىُإمكانيب

ُُُبماُيضمدُل اُالحمايةُالقانونيةُالخزمة.ُالضروريةُلت  يلُأمخك اُالعقارية

 

 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات 

 بالنفقاتالتحاليل املتعلقة  -1

األولُُ العنوانُ نفقاتُ سنة2.647.818,373ُُُُبلغتُ العمومي2019ُدينارُ التدجيرُ نفقاتُ وتم لُ ُ.

%69,27ُُ%ُمدُمجموعُنفقاتُالعنوانُاألول،ُحيثُاستدثرتُنفقاتُالتدجيرُبنسبة91,49ُُُُووسا لُاملاالحُُ

ُ%ُمدُجملةُنفقاتُالعنوانُاألولُ.22,22ُبنسبةُوسا لُاملاالحُُُونفقات

،ُحيث2019ُُُُ–2015ُُ خلُالفترةُُ%67ُُُُارتفاعُنفقاتُالتدجيرُالعموميُبنسبةُُشارةُإ ىُُوتجدرُاُل

الليدُيانواُعلىُذمةُامل لدُال  ويُوأعوانُالحضا رُإضافةُإ ىُال ياداتُفي16ُُُُعمالُالليةُُُُترسيُمتمُُ

ُُُ%69,27ُُبلغُُتونتجُعدُذلكُتطورُنسبةُالتدجيرُمدُجملةُنفقاتُالعنوانُاألولُلُُأجورُالوظيفةُالعمومية.

والبلديةُُُُ.20197فىُُفيُموُُ%46معدلُالنسبُامل  لةُبكافةُالبلدياتُوالبالغُُوهيُنسبةُتفوص2019ُُُُسنةُُ

 
 املاليةُاملحليةُاملنشورةُببوابةُال ماعاتُاملحليةُُُحسبُمؤشرات7ُ
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ُُوهُيجملةُنفقاتُالعنوانُاألولُُمدُُُُ%50ألقلُمد2020ُُُُابتدا ُمدُميزانيةُُمدعوةُلتخفيضُ لهُالنسبةُُ

ُُُ.مدُمجلةُال ماعاتُاملحلية135ُالفالُاملناو ُعليألاُبالنسبةُالقاوىُلتحقيقُتوازنُامليزانيةُ

ُ سنةُ موفىُ فيُ البلديةُ ديونُ مجموعُ بلغُ 2019ُكماُ قدُرُ 701.101,612ُ ُهماُ مقابلُُُ دينارُ

ُُ.%23,87مجموعُمواردُالعنوانُاألول،ُو وُماُيع  ُت  يلُنسبةُتدايدُفيُحدودُُُُدينار2.936.077,250ُُ

وماُقبل ا،2016ُُُُُُسنةُُوتبعاُملنشورُوزيرُالشؤونُاملحليةُوالبدئةُحولُتط يرُمديونيةُالبلدياتُةعنوانُُُُُُُ

ل الكليُ بالحطُ البلديةُ ةعنوانُُُُملتخلدةاُُألاديواانتفعتُ الاخ ُ مستوجبةُ العموميةُ املؤسساتُ لفا دةُ

علىُأنُتتع دُبتسويةُياملُديواألاُمستوجبةُالاخ ُلفا دةُالاوا ُعلىُحسا 8ُُُُوماُقبل ُاُُسنُة2016ُُ

ولئنُسا مُُُُ.رعلىُأقص ىُتقدي2019ُُو2018ُُأوُ خلُسنت 2018ُُُُموارد اُاللاتيةُوذلكُعلىُامتدادُسنةُُ

ُالبلديةُلمُتُُم لماُيبرزهُال دولُاملوا ي،ُإال2017ُُيةُبدايةُمدُسنةُُملديونذلكُفيُانخفاضُنسبةُا ُتمكدأنب
تتوُل لمُ حيثُ بتع داتألاُ اليفا ُ موفىُُُُمدُ حدودُ قدرُهُُ  ُخ2019ُُإ ىُ بمبلغُ الاوا ُ ُُمستحقاتُ

ُوماُقبل ا.2018ُُُُسنةُمستوجبةُةعنوانُدينار20.494,021ُُ
 2015 2016 2017 2019 

 23,87 10,36 123,83 95,53 ( %نسبة املديونية ) 

ال انيُفقدُبلغتُُ أماُُُ العنوانُ بينُاالست مارات755.268,420ُُُُنفقاتُ النفقاتُ دينارُوتتوزعُ لهُ

ُو ُاملباشرةُ االعتماداتُ مدُ املسددةُ ُالنفقاتُ ُاملحالةُ التوا يُ علىُ حدودُ 628.103,105ُفيُ دينارُُُ

التوا ي127.165,315ُُو فيُحدودُعلىُ بنسبُ أيُ العنوان16,84ُُُُو%ُُ 83,16 دينارُ نفقاتُ %ُمدُمجموعُ

ُُُال اني.

المواردُُلئنُتطورتُُُو نفقاتُُحظُأنُُيُخُُ،ُفإنُه%30ُُبنسبة2019ُُُُ-2015 انيُ خلُالفترةُُالعنوانُ

.ُكماُأنهُلمُُاملباشرةالعنوانُال انيُلمُتسايرُ لاُالتطور،ُحيثُتراجعتُاملبالغُاملاااةُلخست ماراتُُ

 

 بلديةُمنألاُبلديةُطبرقة28ُلفا دةُُتحملتُالدولةُيافةُالديونُاملستوجبةُتجاهُاملؤسساتُالعمومية 8

 نفقات العنوان األول  
 2019النفقات املنجزة سنة  2015النفقات املنجزة سنة 

 النسبة  املبلغ بالدينار النسبة  املبلغ بالدينار

 69,27 1.834.212,826 61,74 1.097.390,352 القسم األول : التأجير العمومي  

1,974543.71 القسم الثاني: وسائل املصالح   30,59 588.457,988 22,22 

 8,51 225.147,559 0,93 16.551,093 القسم الثالث : التدخل العمومي

 0 0 6,74 119.785,150 القسم الخامس : فوائد الدين 

 100 2.647.818,373 100 1.777.438,569 جملة نفقات العنوان األول 
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ايتمُُ  خلُُُُدينار189.069,242ُُيزانيةُةعنوانُتسديدُأصلُالديدُوالبالغةُُملرسمةُباملصرفُاالعتماداتُ

ُال دولُاملوا يُتفاصيلُذلك.ويبرزُُ.وذلكُنظراُلعد ُتوفرُالسيولةُلدىُالبلدية2019ُُسنةُ

نسبُة ضعفُ لوحظُ اُُكماُ تتجاوزُ لمُ حيثُ ال انيُ العنوانُ اعتماداتُ املنج ةُُاس ألخكُ لنفقاتُ

ُاملرسمةُبامليزانيةُكماُ وُمبينُبال دولُاملوا ي:%ُمدُاالعتماداتُالنألا ية32,48ُُ
  االعتماداتُالنألا يُة النجازاُت نسبةُاالنجازُ)%(

32,48 % ثانينفقات العنوان ال 2.325.098,516 755.268,420   

 املتعّلقة بنفقات العنوان األول  املالحظات -2

ُُبلديةالتمكنتُُ بتقارير الواردةُ التوصياتُ علىُ بنا ُ مل،ُ املاليةُ لسنُُحكمةالرقابةُ ُُواُتاملحاسباتُ

توفيرُلباسُُ علىُ راُرُُاملتعلقةُةعقدُنفقاتُالعنوانُاألوُلُُ خالُت،ُمدُتجاوزُعديدُااُل2017و2016ُُو2015ُُ

عداتُبدذونُالتزودُُاملُوُُنقلالوسا لُُبنايصُعلىُالبياناتُاملتعلقةُُالتُوُُ،9الشغلُللعملةُفيُالجالُالترتي ية

الوثا قُُإالُأنُفحصُُو خ ُيافةُالديونُاملستوجبةُلدىُالاوا ُُُُايانةالصخحُأوُُعقدُنفقاتُاُلعندُُ

لمُُتمتُإثارتألاُفيُتقاريرُالرقابةُالسابقةُوالت ُُمكدُمدُالوقوفُعلىُةعضُاملخحظاتُالت ُُ،ُُامل  تةُللنفقات

 ُُمُتجاوز ا.يت

البلديةُعلىُالحاولُعلىُتدشيرةُمراقبُاملااريفُالعموميةُعد ُحر ُُُُفيُ لاُالاددلوحظُُُو
مدُمجلةُاملحاسبةُوالفال269ُُُُبافةُمسبقةُعندُعقدُةعضُالنفقاتُوذلكُ خفاُملقتضياتُالفالُُ

قُبمراقبةُاملاُا2012ُنوفمبر19ُُُاملؤربخُفي2012ُُلسنة2878ُُمدُاألمرُعدد2ُُ نُُاملتعلب ة.ُويتبيب ريفُالعموميب
ورةُةشرا ُُوتتعلقُالنفقاتُاملليُُولُعلىُالتدشيرةُاملليورةُةعدُورودُالفواتيرُاملعنية.ذلكُمدُ خلُالحا

ُُُ.الداريةاملطبوعاتُوقودُلوسا لُالنقلُو خ ُمااريفُتراسلُاملعطياتُو خ ُمااريفُ

ُُ الفال ملقتضياتُ ا90ُُو خفاُ العموميةُ املحاسبةُ مجلةُ عقدُُمدُ يجوزُ "الُ أنهُ علىُ ُ نصب لليُ
ُعندُالضرورةُالواجبُإثباتألا"،ُتولت15ُُُُمااريفُعاديةُلسنةُماليةُماُةعدُُ ديسمبرُمدُنفدُالسنةُإالب

ُ.2019ُُلسنةُ التنقلمااريفُمنحةُبُتعلقتُأساساالبلديةُالتع دُببعضُالنفقاتُةعدُالتاريخُاملليورُ

 

  9 املناو ُعليألاُباألمر2509ُُلسنة1998ُُواملتعلقُبضبطُالنظا ُاألسا   ُالاا ُةسلكُعملةُالدولةُوال ماعاتُاملحليةُواملؤسساتُالعموميةُذاتُالابغةُالداريُة

 ثانينفقات العنوان ال
 2019النفقات املنجزة سنة  2015النفقات املنجزة سنة 

 النسبة  املبلغ بالدينار النسبة  املبلغ بالدينار

628.103,105ُ 71,18 686.083,514 االست ماراتُاملباشرُة  83,16 

 0 0 20,26 195.235,876 تسديد أصل الدين 

 16,84 127.165,315 8,56 82.511,614 املحالة  االعتماداتالنفقات املسددة من 

 100 755.268,420 100 963.831,004 ثانيجملة نفقات العنوان ال
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ُُو الفالنصب عدد31ُُُ القانونُ في1975ُُلسنة35ُُمدُ بالقانون1975ُُُُماي14ُُاملؤرخُ املتعلقُ

رُعلىُآمريُُ األسا   ُمليزانيةُال ماعاتُاملحليةُكماُتمُتنقيحهُو تمامهُبالناو ُالخحقةُعلىُأنهُ"يح ب

قاتُعندُتنفيلُُنفصرفُميزانياتُال ماعاتُاملحليةُامل   ةُباملنظومةُاملعلوماتيةُاملاااةُللتارفُفيُال

إصدار تولتُ البلديةُ ُ أنب اليدوية"،ُ يرُ التزودُ أذونُ استعمالُ ت ودُامليزانيةُ ُُُإذنُ مارس6ُُُُبتاريخ12ُُُُعدد

2019ُُُُ املتعلقة الفاتورةُ الحاولُعلىُ ةعدُ التسويةُ أد ُعلىُس يلُ مقتطعاتُوقودُُمدُمنظومةُ ةشرا ُ

 لاُالشدنُأنهُتعلرُاستخراجُإذنُآ يُألنُُيُُوأفادتُالبلديةُف.9201ُُفيفري6ُُُُوذلكُبتاريخُُُُلوسا لُالنقُل

امليزانيةُالزالتُبطورُالنجازُبللكُالتاريخُوأما ُالحاجةُاألكيدةُللمحروقاتُتمُتحريرُإذنُت ودُيدويُثمُُ

ويعتبرُاستعمالُأذونُالتزودُاليدويةُ طدُتارفُعلىُمع ىُالفقرةُال انيةُمدُالفالُُ تسويةُالوضعية.ُُ

ُ.آنفُاللكر1975ُلسنة35ُُدُعُدمدُالقانونُاألسا   30ُُ

ُُُو عدد الحكومةُ ر ددُ ملنشورُ 6ُُُُ خفاُ في في2005ُُُُجانفي19ُُُُاملؤرخُ التارفُ إحكا ُ م يدُ حولُ

السياراتُالداريةُونفقاتُاملحروقاتُالليُنصُعلىُضرورةُإعدادُجداولُش ريةُملتاةعةُاس ألخكُالوقود،ُُ

ُتتولُُ ُاملتعلقةُُُُةبلديُباللم ُاقإرفاصُوثا قُالارف ُالوقودُُبنفقات ُبجداولُمتاةعةُش ريةُالس ألخك ُالوقود تنا 

ُمدُقبلُالسياراتُالداريةُ.

ُُُو الفال ملقتضياتُ العمومية89ُُ خفاُ املحاسبةُ مجلةُ النفقاتُُُُمدُ "تحملُ أنُ علىُ ُ نصب الليُ

2018ُُسنةُُُُتعودُإ ىُُاملعقودةُعلىُاالعتماداتُاملرصدةُبميزانيةُالسنةُال ارية"،ُتولتُالبلديةُتدديةُنفقات

ش رُُأ4ُُفترةُُومنظومةُأد ُلُُش رفترةُُلمنظومةُاناافُُُُباستغخل.ُويتعلقُاألمر2019ُُلىُحسا ُتارفُُع

ُُاتُراتُوف8ُودينار824,670ُُبمبلغُقدرهُُأش ُر3ُفترةُوفاتورةُتراسلُمعطياتُلُُديناُر460ُبمبلغُجمليُقدرهُ

32.292,729ُُجمليُقدرهُُُُفاتورةُاس ألخكُك ربا ُبمبلغ59ُُودينار2.367,131ُُُُبمبلغُقدرهُُ اتفُُاس ألخكُُ

البلديةُ خ ُمااريفُالتاريحُالش ريُباألدا ُ)فيُمادةُالاامُمدُاملورد(ُللفترةُُُإضافةُإ ىُتو يُ،دينار

ُُُ.2019ُديناراُعلىُحسا ُتارف325ُُبمبلغُقدره2017ُُإ ىُ ايةُجانفي2016ُُاملمتدةُمدُجانفيُ

سنةُُكماُُ نفقاتُ خلُ تدديةُ البلديةُ قت2019ُُُُتولتُ عموميةُُُُبمتخلداتتعلب مؤسساتُ تجاهُ
وماُقبل ا.ُويترتبُعدُذلكُت قيلُميزانيةُالسنةُاملليورةُبديونُراجعةُللسنوات2018ُُُُراجعةُلسنةُُُُو وا 

الت ُسبق ألاُإضافةُإ ىُالتد يرُفيُ خ ُامل وديدُوعد ُدفعُمستحقاتألمُفيُالجالُالقانونية.ُوفيُ لاُامل الُُ
بال املنزلةُ الديونُ مخلفاتُ عددبلغتُ الفال80ُُُُُُفقرةُ قدره02.201ُُُُمدُ ماُ األولُ بالعنوانُ املدرجُ

ُُُُُ:ُكماُيلُيُمتخلدةُلفا دةُاملؤسساتُالعموميةُموزعةدينارا79.587,442ُُمنألاُ دينارا87.898,997ُ

 )دينار( 2019بعنوان سنة  اي تم خالصهت الاملتخلدات  قائمة املؤسسات العمومية الدائنة
69.188,751ُُوالغازُُُُالشركةُالتونسيةُللك ربا 

5.298,595ُُاتااالتُتوند
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1.765,116ُُاملرك ُالوط  ُلإلعخميُة
271,980ُُويالةُموانئُوتج يزُالايدُالبحرُي

3.063,000ُُالشركةُالوطنيةُلتوزيعُالبترولُُ
 79.587,442 املجموع 

بطُطرصُ خ ُُواملتعلقُبض2004ُُمارس9ُُُُاملؤرخُفي2004ُُُُلسنة564ُُُُو خفاُملقتضياتُاألمرُعددُُ

علىُاحترا ُآجالُدفعُاملبالغُاملستحقةُةعنوانُاس ألخكُاملا ُوالك ربا ُُُُالبلديةُُتحر ُُلمُُنفقاتُالتارف

املحددةُمدُقبلُامل وديدُبالفواتيرُاملوج ةُفيُُُ، دماتُويالةُموانئُوتج يزاتُالايدُالبحرُيُوُُواالتااالت

ُُُ.يوما359ُو127ُُ.ُُوقدُتراوحُالتد يرُامل  لُفيُ لاُالشدنُبينالغرض

املليورُُ باألمرُ عليألاُ املناو ُ العموميينُ امل وديدُ بآجالُ خ ُ التقيدُ إ ىُم يدُ البلديةُ وتدعىُ

ُ.أعخه

ُُ الفال نصُ 179ُُُُكماُ العمومية املحاسبةُ مجلةُ عددُومدُ العامةُ 186ُُُُُُالتعليماتُ 1975ُُلسنة
رورةُت  يلُاملشترياتُالقابلةُُعلىُضبكيفيةُمسكُحسابيةُموادُالدولةُمدُمنقوالتُوعقاراتُُواملتعلقةُُ

ُالبلديةُلمُ يمكدُُُأال.ُومدُشدنُذلكُاألمخكُاملنقولةمسكُدفترُتتولُلب ردُبالدفترُاملعدُللغرض،ُ يرُأنب
ُُانُيتعينُت  يل اُبدفترُال رُدانجازُاملقارباتُالضروريةُبينُنتا جُال ردُاملاديُوقا مةُاملنقوالتُالت ُُيُُمد

التمكدُمدُضمانُُ علىُ املمتلكات.عخوةُ املتعلقُُُُحمايةُ لهُ الرقابةُ تقريرُ منلُ ذلكُ إ ىُ الشارةُ تمُ وقدُ
ُُ.2015بتارفُ

ُالفابببببببببببببببلُُ واملتعلقُبمراقبببة2012ُُُُنوفمبر19ُُُُاملؤرخُفي2012ُُُُلسبببببببببببببنببة2878ُُُُاألمرُعببدد12ُُُُونصب

شبببببيرةُمابببببالحُمراقبةُاملاببببباريفُالعموميةُبواسبببببطةُالتع دُاملاببببباريفُالعموميةُعلىُأنُتخضبببببعُوجوباُلتد

ما يُنفقباتُالتبد لُالعموميُفيُامليباديدُاالقتاببببببببببببباديةُواالجتمباعيبةُوال قبافيبةُوالدوليبة،ُإالُأنُالبلبديةُالج

ال معيبببباتُُُوُُتع ببببدات(4ُُ)بلببببديببببةُُالوداديببببةُُلفببببا ببببدةُُُُفرديببببةُللمنحُُتولببببتُعلىُسببببببببببببب يببببلُامل ببببالُإنجببببازُتع ببببدات

زا ُمسببببببببببببتقبخُبمقتضببببببببببببياتُُوتدعىُالبلديةُإ ىُااللتُ.)تع ديد(ُُوجمعيةُم رجانُطبرقة(ُتع ديد)ُُالرياضببببببببببببية

األمرُاملليورُواعتمادُطريقةُالتع دُالجما يُبالنسبببببببببةُل لاُالاببببببببنفُمدُالنفقاتُملاُيتيحهُذلكُمدُمرونةُُ

ُ.ومدُا تاارُفيُالجالُوالجرا اتُفيُتنفيلُالنفقاتُالعموميةُفيُالتارف

ُُُو الفال ألحكا ُ 12ُُُُ خفاُ عدد األمرُ 5183ُُُُمدُ معايي2013ُُلسنة بضبطُ و جرا اتُُاملتعلقُ رُ

"ُيارفُالتمويلُبمقتض ىُمقررُمدُر ددُُأنه:وشرو ُإسنادُالتمويلُالعموميُلب معياتُالليُنصُعلىُُ

ُُ املع   العموميُ بالفالُُُُبنا ال يكلُ املحدثةُ الفنيةُ لب نةُ املطابقُ الرأيُ األمر"،10ُُعلىُ تولتُُُُمدُ لاُ

ر ددُُُلبمقتض ىُقرارُُدينار2.000,000ُُُُجمعيةُم رجانُطبرقةُبقيمةُُالبلديةُإسنادُتمويلُعموميُلفا دةُُ
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كماُلمُتقد ُُُُللتمويلُالعمومي.الب نةُالفنيةُُدونُعرضهُعلىُماادقةُُُُ،2019ديسمبر26ُُُُالبلديةُبتاريخُُ

دينارُوودادية60.000,000ُُُُالبلديةُماُيفيدُموافقةُالب نةُالفنيةُعلىُتمويلُال معياتُالرياضيةُبمبلغُُ

ُدينارُ.88.400,000ُبلديةُطبرقةُبمبلغُ

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان الثاني ُ

 ضعف استهالك االعتمادات 3-1

ترسيمُاعتماداتُبامليزانيةُةعنوانُةعضُُلوحظُعد ُتقديرُالبلديةُلحاجياتألاُبالدقةُالخزمةُحيثُتمُُ

أليئةُُبنا ُوت"ُوُ"تركيزُشبكةُتاريفُمياهُاألمطارُو"ُُُُالنارةُالعموميةُُ"ُُ"ُواقتنا ُاألراض  "ُُعلىُ رارُُاوُلالف

وبللكُبلغُمجموعُُُُدونُأنُيتمُاس ألخكُاالعتماداتُاملليورة.ُُو"تسديدُأصلُالديد"ُُ"املنشآتُالرياضية

دينارُو وُماُسا مُفيُانخفاض1.569.830,096ُُُُفواضلُاالعتماداتُاملاااةُلنفقاتُالعنوانُال انيُُ

املليورُ خلُتارفُُُُاعتماداتنسبةُاس ألخكُُ لم2019ُُُُالعنوانُ النألا يةُُثلثُُتتجاوزُُوالت ُ االعتماداتُ

ُويبرزُال دولُاملوا يُتفايلُذلك:ُاملرصودة.

 البيان  الفصل 
االعتمادات  
 املرسمة 

االعتمادات  
 النهائية

النفقات  
 املنجزة 

فواضل  
 االعتمادات 

نسبة  
  االستهالك 

 ()% 

 107.000,000 - 107.000,000 0ُاقتنا ُأراض ُ  06.601
0 

.0106.610  371.784,030 - 371.784,030 0ُالعموميُةُُالنارة 
0 

.021206.6  

تركيزُشبكةُتاريفُمياهُُ
ُاألمطاُر

0 5.000,00021  - .000,000251  0 

 30.000,000 - 30.000,000 0ُأشغالُالايانةُوالتع ُد 06.612.03
0 

.0406.616 1.000,0006 املنشآتُالرياضيُةبنا ُوتأليئةُُ   161.000,000 - 161.000,000 
0 

10.950.01 

لقروضُاملبرمةُُتسديدُأصلُا
ُالقروُضلدىُصندوصُ

189.069,242 189.069,242 - 189.069,242 0 

 144.751,855 - 144.751,855 0ُالنفقاتُاملسددةُمدُاالعتماداتُاملحالُة
0 

 1.569.830,096 755.268,420 2.325.098,516 630.867,674 مجموع نفقات العنوان الثاني 
32,48 % 
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،ُولمُتتمكد2011ُُأاألاُفواضلُاعتماداتُتعودُإ ىُماُقبلُسنةُُُُ،الةوتبينُبخاو ُاالعتماداتُاملح

امليزانية.ُُوالبلديةُمدعوةُإ ىُتسويةُ لهُالوضعياتُملاُل اُمدُتدثيرُعلىُماداقيةُُُُاستغخل ا،البلديةُمدُُ

ألاُلمُتتمكدُمدُتوفيرُالسيولةُالخزمةُلتسديدُُبخاو ُعد ُتسديدُأصلُالديدُفقدُأفادتُالبلديةُأاُُأما

ُإعادةُال دولةُمعُصندوصُالقروض.2020ُُتمُ خلُسنةُُوُلديدا

 نقائص في التصرف في بعض الصفقات  3-2

 عدم احترام مبدأ التأشيرة املسبقة  -أ

لوحظُعد ُتقيدُالبلديةُبمبدأُالتدشيرةُاملسبقةُملابحةُمراقبةُاملااريفُالعموميةُعندُعقدُُ
2878ُُمدُاألمرُعدد2ُُُُحاسبةُوالفالُُمدُمجلةُامل269ُُةعضُالنفقاتُوذلكُ خفاُملقتضياتُالفالُُ

.ُُالعموميةُُواملتعلقُبمراقبةُاملااريف2012ُُنوفمبر19ُُُُاملؤرخُفي2012ُُُُلسنة2878ُُُُاألمرُعدد2012ُُُُلسنةُُ
و صدار2018ُُُُأكتوبر24ُُُُبتاريخُُُُتعبيدُالطرقاتُببلديةُطبرقةُُتولتُالبلديةُإبرا ُصفقةوفيُ لاُالادد،ُُ

بتاريخُُ ببد ُاألشغالُ الحاول2018ُُُُبرُُأكتُو8ُُالذنُ العموميةُُوذلكُقبلُ تدشيرةُمراقبُاملااريفُ علىُ
ُعلىُس يلُالتسويةُبتاريخُ ُ.2018ديسمبر24ُُحيثُلمُيتمُذلكُإالب

 كشوفات الحساب خالص  -ب

املنظمُللافقاتُالعموميةُاللي2014ُُُُلسنة1039ُُُُمدُاألمرُعدد103ُُُُ خفاُملقتضياتُالفالُُ

ُعلىُضرورةُإصدارُُ يوماُابتدا ُمد30ُُُُالغُالراجعةُلااحبُالافقةُفيُأجلُأقااهُُاملُبُُاألمرُبارفينصب

علىُُ األقسا ُ فيُ الحقُ معاينةُ مقاوُلُُةبلديالتولتُُُُالحسا ،تاريخُ مستحقاتُ تعبيدُُُُ خ ُ صفقةُ

ُيوماُ.170ُُنا  بتد يرُُ،2019نوفمبر5ُُبتاريخ4ُُالطرقات،ُمدُ خلُاألمرُبالارفُعددُ

 إبرام الصفقات التأخير في   -ت

املدرجُضمدُالبرنامجُالسنويُلسنةُُُُةُتركيزُشبكةُتاريفُمياهُاألمطاُر ا ُفيُإبرا ُصفقُُتد يُرُُلوحظ

عد ُُُُتعيينُمكتبُالدراسات،ُويعودُتعطلُاملشروعُإ ى2020ُُنوفمبرُُُُلمُيتمُإ ىُ ايةُموفى،ُحيث2019ُُ

ااوصيةُنظراُلتمكدُالبلديةُمدُالقيا ُبدراسةُفنيةُتمكدُمدُإياالُالشبكةُملنطقةُاألرمالُالسفلىُُ

لتعيينُمكتبُُُُاالستشارةإعادةُُالبلديةُُُُُتالغرض.ُوتولاملنطقة،ُوبالتا يُتمُالب و ُإ ىُمكتبُدراساتُفيُُ

ُدراساتُثخثُمراتُمتتالية.ُُ

،ُفيُالتد يرُفيُإبرا ُالافقةُُاملنشدتُالرياضيةتقديرُالبلديةُلكلفةُمشروعُتأليئةُُُُالنقصُفيسا مُُكماُُ

الب نةُال  ويةُلالوحيةُاملخعبُأثارتُعديدُالصخحاتُُُُأ.د،ُإالُأن100ُُحدودُُحيثُتمُتقديرُالافقةُفيُُ

الواجبُتدارك اُلبحاولُعلىُر اةُتد يلُاملخعبُموضوعُالافقةُمماُأدىُإ ىُالترفيعُفيُقيمةُالافقةُُ
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قةُمرةُُأ.دُومواصلةُالبحثُعلىُمواردُذاتيةُللترفيعُفيُاالعتماداتُاملاااةُللاف161ُُفيُمرحلةُأو ىُإ ىُُ

ُ رى.ُُأ

ةس بُإعادة2019ُُُُالبلديُلسنةُُُُاالست مارُيكماُتعطلُمشروعُالنارةُالعموميةُاملبرمجُضمدُاملاططُُ

ُُ.2020نوفمبر4ُُالدراساتُالفنيةُأكثرُمدُمرةُولمُيتمُإسنادُالذنُالداريُالنطخصُاألشغالُإالُبتاريخُ

املوضوعةُعلىُُُُالطاراتعددُُفيُُنقصُُالبالتد يرُالحاصلُفيُإبرا ُالافقاتُاملليورةُُوبررتُالبلديةُُ

ُُُُ.ُُُول وئألاُإ ىُتعيينُمكاتبُدراساتُبخاو ُيلُصفقةُُذمةُاملابحةُالفنية

ُ

ُ


