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���29ا�����ن��������������ت��د���
�	������ت�     ���1��ءات�و/��ء��-,� 2018*�ي��9ا)'رخ��2018��#$��

��د�<ح���يا)>�;�ا�إ7�8�,9��أ���ء�ا)�45��ا�23د���? 609 �ABر��	21/02/2019�������2HIف�رEF;�: وا)�����	

���3���ا�	��ا��Jد� �ا�ورة �أ�MNل ���OPر QR>� ,9و������ 2019 �J�I�� �Sا��� ���م �J�UP2019 *�رس 01ا ,-� 

��*��ءاا�*�WPا����������5�#$�2ول�����ل�ا���9#��	���2ا���X���:        

��: ا	���ع��ول�  ���������:  

�������ت  -1����  

2 -    ا	'�ر%$�ا�#"! 

3-  �)*+�  2018ا���6�78ا��23�45	�1ا�0�/�ل�ا	.�د,

4-  ��)*+�   ) �B2018ز%$�@�ا���(   2019ا����6�78و=>�	�1ا�0�/�ل�ا	.�د,

5-���ا�! �ن��8FGان��8�HIB�JI���)*+�  2018/�ل�ا	.�د,

�2K�Lع�ا����	ا�: ا�	ا�M"��	ا�$�:  

�ا��OPت��0ع���8N!را  -1�Q�Qت��Rث�درا�Q�<T��LU�B�#Nل�,#�ل��/  

2-  'V�W%��Xوط�Z[اس�ZV�)*+�  [ا	.�د,

3-��^X��ا=(�ا,��8ء����رة���M�a�8ء����رة�و�,b��+��Uدات�ا	�..�c�a�Bا+�دة�  

4- ����8 !���d!�ة�ZI8,�e�4fل��/   

5-�g8	ا�)*+���/�ل�ا	.�د,h�M8ا�� !"i��ا	������داد �"UOjا 

6- ��,�I�4ك�ا�mا�  

ت�ا�ورة�ا��Jد�     �JYا����ا�������>�;�ا���ي���و9,���F2	�����+#!ا�"�U/�c�Iده�ر	���2ا���� EF;�ا���

  :  و/ح��ر 

  : ا	�q"rا�#"!ي��أ+�hء

- Zول���    :            ر/ـــ�ب�ا��4ــ�*ـــ���ـــــــــــا)���� EF2;�ا���

�ــــ��ا�[�ZYا)����     :           أ�ــــــــ�ر�ا�WPـــ�ر -� EF2;�ا���

��ا)����ا�[��`�   :          ــــــ�ل�ا�ـ�ـ_Bـيــآ* -� �EF2;�ا���
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 EF2��c;�ا���يــــــــــا)����ا�2ا	�   :           ا����ـــ�Z	�bــــ2اع� -

- �ZY��d2ا���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـــ�ر�	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــHI*�     :          د��� يـــــــــــــــــــــــــــــ 

- �Q����	�Q�e2ا	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���  :           ا	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر�HI�*ي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ي -�J�ا�����e          :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��� ـــــــــــــــــ�ر�	ـــ�ــــــــــــــــــــــــــ  ـــي*�HIـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي*�HIــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���  :          أ*gfة�d�fن� -  �ر�	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــ

- �Zhـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���  :          �>�ى�ا���ا ـــــــــــــــــ�ر�	ـــ�ــــــــــــــــــــــــــ  ـــي*�HIـــــــــــــــــــ

ــــــــــ�ر�	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ���  :          *�9,�ا���jر� -  ـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــــــ

ي� -�J�ا���ــــــــــــ�ر�	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــ���  :          ���4  ـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــــ

ـــــ�ر�	ـــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���  :          آ*�ل����رة� -  ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIـــــــــــــــــــــــــــــــ

ي� -�J�ل�ا���b          : ـــــــــــــــ����������HI�*ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــــــــ�ر�  ــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــيــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر�	ـــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���   :          أ�gl*�;Eوك� -

ــــــــــــــ�ر�	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ���������� :          ا����b��m�nل -  ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــ

��*�2ون� -��e          : ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ����������	ــــــــــــــ�ر�  ــــــــــــــيــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــ

- �2jة���dـــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���������� :          و	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر�HI�*يـــــــــــــــــ ـ

ة� -��d�Qــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر ���������� :          و��HI�*ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ�	يــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

- �Zh�3��ا���OPاــــــــــــــ�ر�	ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ���������� :       ��  ـــــيــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــ

- �m�nا���m���	���o�:           ـــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــ�ر�  ــيـــــــــــــــــــــــــ*�HIـــــــــــــــــــــــــ

- ���n����o�          : ـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ����������	ــــــــــــــ�ر�  ــــيـــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــ

- �p�qrـــ�ـــــــــــــــــــــــــــــ���������� :          رق�د	ــــــــــــــ�ر� يــــــــــــــــــــــــــــ*�HIــــــــــــــــــــــ 

- �#tu�jا��vـــ�ــــــــــــــ���������� :          أ��	ـــــــــــــــــــــــــــــ�ر�  ــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*�HIـــــــ

: و�vXـFG�uـsر�dأ�w 

 :و�vXـi�u!ون�+ـsر�� dأ�w  

  :وا���!ات��!�و/w�x+�Zhدارة�ا�#"! �ا��

 - ��Zhور�ا���اx     :  �� ا��y>�zا��Jم�����

 - Zـــــــــــ�Eــ���  :  p�7ــــــــــــ���ا��ــO{j*�;EFر   

 - �ة�|���e     :  ـــــ�ــــحـ{�إدارة* 

 -  ����Zh�3�  *ـــــ�ــــحـ{�إدارة  :   ى�ا�

�fنpا)�ا�v*�c�5����UP�2ا�d���b 

  �~j3������p�ZYب�ا������j�د�*�vا�����ن�� �220و�2Xا����bwل�ا��������29�����2018*�ي��9  *'رخ��2018�#$�

��ا)ح�� �ا��UP��ت ��<�	� }�J�� � �ا��� �/�Uدةا���7 c�I"ا�!#+ � ;EFر����ا�����z	� ���UPا� 7���أ�MNل�z	� y�d2>

�vB2��OPا�Zh��8�����>��	��5ول�����ل��j7د�xا������	����5ع��2N�Q��ا�$#�<ارس�ا)�ا���cا)ر5�Q�  :��Q�2ض����

 



  : مسائل مالية: الموضوع األول  - 

    سير االستخالصات - 1

�ا       ;EFر� �أ�dل �����dدة��� m�nا���� � �d�fن �أ*gfة �ا���ي �ا)��HIر �ا9, ���zا�� ?��>� �Sر ا��n>� ��ا��2Jاض


��ت����� ����  :�-,�ا��ح��ا���9#��2018و��2017 |
ل����Qe��Sا��j3ل ا���

 تطور املزيان الب�ي �

  

   �2018 ـــــ��  �2017 ــــ��

  ا
	���� ا�������ت  ����ات ا
	��ا���  ا
	���� ا�������ت  ����ات ا
	��ا���

3.390,000.000 2.679.933,835 2.715.000.000 3.697.399.298 

 

 أN}�ا�M.�ل�ا�H[�yz!ت��IBرا �
  

2018
��� ا
	���   ����2018ـــات ���  2017
��� ا
	���  ����2017ـــات ���  �ــ�ع ا
	ـــ�رد 


��  65.914.546  90.000.000  62.559,356  110.000.000 ا����وم ��� ا����رات ا��

����	
 ا��
���رات ا
� ا���م ��	
  20.162.539  15.000.000 7.158,357 20.000.000  ا


  730.000.000  724.253,605  1.000.000.000 ا����وم ��� ا��ؤ���ت ا����ر�
1.255.012.371 

  

�!��"�	

�% ا$��اق ا��! 584.100.000  584.100,000  642.500.000  648.038.368  

��م ا)'&�ر�! 10.000.000 6.712.800 7.000.000  17.555.700  

.م�,�+* أ �&-
  558.595.000  220.000.000  249.412.000  300.000,000 ا
"��ر ا

 .! ���/"	

�% !��,5 ر34 ا
012ت ا��!
 ��9ط !�0ت ت أو ص أو م

20.000,000 12.385,340 15.000.000  30.982.471  

اء ���رات !��ة 
��9ط �;�ري. م>  228.477.262  120.000.000  108.742.458  115.000.000  

اء ���رات !��ة 
��9ط !&�*. م>  32.853.192  40.000.000  34.368.327  40.000.000  

  

  

  

  

  

  



  المشاريع البلدية  - 2

����MNل�ا	2ا�Q�e	�����Qا��ي��xم�2Jrض��	��jص�<�م�ا�>�ز��UP�;EFي�ور��ا)��HIر�ا�����zأ|��ا��cuر�H(ا

�#9����8���  :�mHbا)�Hر�cuا���

  ,�ـ�ن  

9وع	
 ا

��ـ� 
 �زا@�;ـ

�2ـ�-
 ا
 5��	ّ"
ا
 ا
ـCا�*

ض !. E
 ا
��Fوق

 ا
	GH0ـــ�ت !����ة

أد 200    د.أ 229  516 أد 2017 مشروع تعبيد الطرقات أد 87   % 90نسبة االجناز  

أد 458 2017 اقتناء معدات نظافـة  أد 258  أد 200 -    %100نسبة االجناز  

أد 60 2017 مشروع ملعب حـي أد 60    إعادة الدراسة - - 

  بناء فضـاء تجاري
د.أ 364  2017 د.أ 364 -    %80نسبة االجناز  - 

د.أ 346 2018 مشروع تعبيد الطرقات د.أ 172 -  د.أ 174    بصدد تسجيل الصفقة 

د.أ 177 2018 مشروع تنوير عمومي د.أ 177   - - 
مت إعالن طلب العروض بتاريخ 

09/02/2019  

  تعهد و إصالح بناية

  )قاعة منزل فاتح(
د.أ 28 2018 د.أ 28    بصدد االجناز واألشغال متوقفة - - 

د.أ 200 - - 2019  مشروع تعبيد شارع البيئة  د.أ 138     بصدد تعيني مكتب الدراسات 
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  الــمـــــوارد

االعتمادات المرسمة   بيــان الـمـــوارد  ف.ف  الفقرة  الفصل  ع

  بالميزانية

  مجموع االعتمادات  التخفيض  الزيـادة

  العـنــوان األول        

  ياديةالمداخيل الجبائية االعت: الجزء األول 

        

  1.888.500,000  -  -  1.888.500,000  جملـة الجـزء األول

          المداخيل غير الجبائية االعتيادية: الجزء الثاني         
  27.522,140  -  27.522,140  -  موارد منقولة من فواضل العنوان األول  00  00  06.002  1

  854.022,140  - 27.522,140  826.500,000  جملـة الجـزء الثانـي

  2.742.522,140  - 27.522,140  2.715.000,000  جملـة مـوارد العنـوان األول

          العنوان الثاني        

          الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية : الجزء الثالث         
          منح التجهيز ومساهمات داخلية      07.001  2

          منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية    01    

  121.235,973  -  34.235,973  87.000,000  نقل فواضل  01      

  374.000,000  -  -  374.000,000  موارد السنة  02      

          منح متأتية من صندوق الخزينة    02  70.001  2

  50.000,000  -  50.000,000  -  موارد السنـة   02      

          ان األولالمتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنو المبالغ       08.01  2

  328.769,441  -  77.771,441  250.998,000  نقل فواضـل    01    

  313.497,010  -  138.497,010  175.000,000   المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان األول للسنة األخيرةالمبالغ     02    

          يرةالفواضل غير المستعملة من العنوان األول للسنة السابقة للسنة األخ    03    



  89.002,373  -  0,373  89.002,000  والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية         

          موارد أخرى مختلفة      08.05  

  20.648,571  3.351,429  -  24.000,000  نقل فواضـل    01    

  1.247.153,368  3.351,429  250.504,797  1.000.000,000  جملـة الجـزء الثالـث

          موارد االقتـراض: ع الجزء الراب        
          قروض من صندوق القروض      09.001  2

  -  -  -  -  نقل فواضل    01    

  390.356,031  -  390.356,031  -  موارد السنة    02    

  390.356,031  -  390.356,031  -  جملـة الجـزء الرابـع

  1.687.509,399  3.351,429  690.860,828  1.000.000,000  جملـة الجـزء الثالـث والرابـع

          الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس         

          رئاسة الجمهوريـة: الباب الثاني         
  3.018,000  -  3.018,000  -  نقل فواضل  02  00  00300  2

          البيئة والتنمية المستديمة: الباب الحادي والعشرون         

          ة لنفقات التصرفموارد مخصص: الصنف الفرعي األول         
  860,480  -  860,480  ـ  -    نقل فواضل  00  00  00100  2

          موارد مخصصة لنفقات التنمية : الصنف الفرعي الثاني         
  نقل فواضل  00  00  00200  2

  

  

-  -  -  -  

          الطفولـة: الباب الخامس والثالثون         
  5.000,011  -  5.000,011  -  نقـل فواضـل  00  00  00200  2

          الشـباب: الباب السادس والثالثون         



  250.002,200  -  250.002,200  -  نقـل فواضل  00  00  00200  2

 258.880,691  -  258.880,691  -  جملـة الجـزء الخامـس

  1.946.390,090  3.351,429  949.741,519  1.000.000,000  جملـة مـوارد العنـوان الثانـي

  4.688.912,230  3.351,429  977.263,659  3.715.000,000  ـةجملـة مـوارد ميزانيـة البلدي

  ـــاتـــــــــقـــــــفـــنـال  

االعتمادات المرسمة   بيان النفقات  ف.ف  الفقرة  الفصل  ع

  بالميزانية

  مجموع االعتمادات    التخفيض  الزيادة

        
 

          العـنــوان األول

          نفقات التصرف: الجزء األول         

          تسديد المتخلدات    80  02.201  1

  6.213,000  -  -  6.231,000  متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  002      

  354,000 -  354,000  -  متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز  003      

  680,800 -  680,800  -  متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  004      

  655,310 -  655,310  -  متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس  005      

  5.341,000 -  5.341,000  -  متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  013      

  3.956,200 -  3.956,200  -  متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى  020      

  16.534,830 -  16.534,830  -  متخلدات تجاه الخواص  021      

 

  جملـة الجـزء األول
 

2.497.104,000 

  

 

27.522,140  
 

-  
 

2.524.626,140  

  مجموع االعتمادات  التخفيض  الزيادةاالعتمادات المرسمة   بيان النفقات  ف.ف  الفقرة  الفصل  ع



  بالميزانية

          فوائد الدين: الجزء الثاني         

  87.896,000  -  -  87.896,000  روضفوائد القروض المبرمة لدى صندوق الق  00  00  05.500  1

  87.896,000  -  -  87.896,000  جملـة نفقـات الجـزء الثانـي

  2.612.522,140  -  27.522,140  2.585.000,000  جملـة نفقـات العنـوان األول

          العنـوان الثانـي        

          نفقـات التنميـة: الـجزء الثالـث         

          الدراســات      06.600  2

  دراسات أخرى  000  0020    
  

20.000,000  10.000,0000  -  30.000,000  

          احداث وتوسعة وتهيئة: النباءات االدارية       06.603  2

  20.000,000  -  -  20.000,000  اشغال تهيئة مختلفة  000  0005    

  اشغال الصيانة والتهيئة  000  0006    
  

-  28.000,000  -  28.000,000  

          تجهيزاتاقتناء معدات و       06.606  2

  329.310,000  -  14.310,000  315.000,000  اقتناء معدات النظافة والطرقات  000  0001    

  41.000,000  -  -  41.000,000  اقتناء معدات وتجهيزات أخرى  000  0002    

                  

          اإلنــارة      06.610  2

  128.829,000  -  125.000,000  3.829,000  اإلنارة العمومية  000  0001    

          الطرقـات والمسـالك      06.613  2

  699.540,839  3.351,429  212.892,268  490.000,000  تعبيد الطرقات  000  0002    

          المساحات الخضراء ومداخل المدن      06.615  2



  7.412,261  -  7.412,261  -  تهبيئة المساحات الخضراء  000  0004    

  2.070,179  -  2.070,179  -  عمليات التهيئة والتجميل األخرى  000  0005    

          بناء وتهيئة التجهيزات الجماعات للثقافة والشاب والرياضة والطفولة      06.616  2

  98.430,000  ـ  -    -  98.430,000  بناء تجهيزات جماعية أحرى مختلفة  000  0020    
                  

          بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة االقتصادية      06.617  2

  257.176,120   -  241.176,120  16.000,000  بناء وتهيئة األسواق واألحياء والمحالت التجارية  000  0001    

  50.000,000  ـ-  50.000,000  -  بناء وتهيئة المسالخ  000  0004    

  1.691.768,399  3.351,429  690.860,828  1.004.259,000  جملـة الجـزء الثالـث

          تسديد أصل الدين: الجزء الرابع         

  125.741,000  -  ـ-  125.741,000  تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض  000  0001  10.950  2

  125.741,000  -  -  125.741,000  جملـة الجـزء الرابـع

  1.817.509,399  3.351,429  690.860,828  1130.000,000  جملـة الجـزء الثالـث والرابـع

          ة من االعتمادات المحالة الموارد المسدد: الجزء الخامس         

          رئاسة الجمهورية: الباب الثاني         
  3.018,000  -  3.018,000  -   )35اآللية (المسمى بالصندوق الوطني للتشغيل  2121الحساب عدد   02  2610  11811  2

          البيئة والتنمية المستديمة : الباب الحادي والعشرون         
  ات الصبغة العامةالتدخالت ذ  00  59  06.706  2

  

-  860,480  -  860,480  

          الطفولة: الباب الخامس والثالثون         
  5.000,011  -  5.000,011  -  بناء وتهيئة مراكز الطفولة  00  14  06.736  2

          الشباب: الباب السادس والثالثون         
  250.002,200  -  250.002,200  ـ-  بناء وتهيئة مراكز الشباب  00  02  06.735  2



  258.880,691  -  258.880,691  -  جملة الجزء الخامس        

  2.076.390,090  3.351,429  949.741,519  1.130.000,000  جملة نفقات العنوان الثاني        

  4.688.912,230  3.351,429  977.263,659  3.715.000,000  جملـة نفقـات ميزانيـة البلديـة         
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  الــمـــــوارد

  المبلغ الجديد  التخفيض  الزيـادة  المبلغ المصادق عليه  بيــان الـمـــوارد  ف.ف  الفقرة  الفصل  ع

  العـنــوان األول        

  المداخيل الجبائية االعتيادية: الجزء األول 

        

  2.873.500,000  ـ  ـ  2.873.500,000  جملـة الجـزء األول        

          المداخيل غير الجبائية االعتيادية: الجزء الثاني         
  292.172,780  ـ  292.172,780    موارد منقولة من فواضل العنوان األول  00  00  06.002  1

  1.068.672,780  ـ 292.172,780  776.500,000  جملـة الجـزء الثانـي        

  3.942.172,780  ـ 292.172,780  3.650.000,000  جملـة مـوارد العنـوان األول        

          العنوان الثاني        

          الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية : الجزء الثالث         
          منح التجهيز ومساهمات داخلية      07.001  2

          محليةمنح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات ال    01    

  208.935,089  ـ  34.935,089  174.000,000  نقل فواضل  01      

  138.000,000  ـ  ـ  138.000,000  موارد السنة  02      

          منح متأتية من صندوق الخزينة    02    

  79,500  ـ  79,500  ـ  نقل فواضل  01      

          المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول      08.01  2

  363.836,532  ـ  213.590,532  150.246,000  نقل فواضـل    01    

  865.488,045  ـ  576.494,799  288.993,246   من الفواضل غير المستعملة من العنوان األول للسنة األخيرةالمبالغ المقامة     02    

          الفواضل غير المستعملة من العنوان األول للسنة السابقة للسنة األخيرة    03    

  85.254,787  ـ  ـ  85.254,787  والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية         

          موارد أخرى مختلفة      08.05  

  20.648,571  ـ  20.648,571  ـ  نقل فواضـل    01    

  1.682.242,524  ـ  845.748,491  836.494,033  جملـة الجـزء الثالـث        



         

  موارد االقتـراض: الجزء الرابع 
        

          قروض من صندوق القروض      09.001  2

  52.064,911  ـ  52.064,911  ـ  نقل فواضل    01    

  ـ    ـ    موارد السنة    02    

  52.064,911  ـ  52.064,911  ـ  جملـة الجـزء الرابـع        

  1.734.307,435  ـ  897.813,402  836.494,033  جملـة الجـزء الثالـث والرابـع        

         

  رد المتأتية من االعتمادات المحالةالموا: الجزء الخامس 
        

          رئاسة الجمهوريـة: الباب الثاني         
  3.018,000  ـ    3.018,000  نقل فواضل  02  00  00300  2

         

  البيئة والتنمية المستديمة: الباب الحادي والعشرون 
        

          موارد مخصصة لنفقات التصرف: الصنف الفرعي األول         
  860,480  ـ    860,480  نقل فواضل  00  00  00100  2

         

  الطفولـة: الباب الخامس والثالثون 
        

  5.000,011  ـ    5.000,011  نقـل فواضـل  00  00  00200  2

         

  الشـباب: الباب السادس والثالثون 
        

  139.627,476  نقـل فواضل  00  00  00200  2
  ـ  

139.627,476  

 148.505,967  ـ  ـ  148.505,967  جملـة الجـزء الخامـس        

  1.882.813,402  ـ  897.813,402  985.000,000  جملـة مـوارد العنـوان الثانـي        

  5.824.986,182  ــ  1.189.986,182  4.635.000,000  جملـة مـوارد ميزانيـة البلديـة        

  النفـقـــــــات

  المبلغ الجديد  خفيضالت  الزيادة  المبلغ المصادق عليه  بيان النفقات  ف.ف  الفقرة  الفصل  ع

          العـنــوان األول        



          نفقات التصرف: الجزء األول         

  
1  

  
01.101  

  التأجير العمومي: القسم األول     

  تأجير األعوان القارين

        

  762.782,500  ــــ  110.000,000  652.782,500  )الثابتة ( المنح الخصوصية القارة     02    

  1.430.000,000  ــــ  110.000,000  1.320.000,000  01.101جملة الفصل         

  1.510.000,000  ــــ  110.000,000  1.400.000,000  جـمـلـــة الـقـســـــم األول         

          

  وسائل المصالح: القسم الثاني 

  نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية

        

  73.000,000  ـــــ  60.000,000  13.000,000  دفع الخطايا والتعويضات  02  38  02.201  1

  23.100,000  ــــ  10.100,000  13.000,000  اتفاقيات مع أطبـاء  05  47  02.201  1

  15.600,000  ـــــ  12.000,000  3.600,000  اتفاقيات مع مؤسسات  06      

          تسديد المتخلدات    80  02.201  1

  2.596,000  ـ  2.596,000  ــــ  متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  002      

  70.979,745  ـ  69.979,745  1.000,000  متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز  003      

  2.418,231    2.418,231  ـ  متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  004      

  1.821,773  ـ  721,773  1.100,000  متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس  005      

  6.377,379  ـ  6.377,379  ـ  متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  013      

  661,388  ـ  661,388  ـ  متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى  020      

  16.534,830  ـ  17.318,264  ـ  متخلدات تجاه الخواص  021      

  3.544.991,415  ـ  272.172,780  3.252.818,635  جملـة الجـزء األول        

          فوائد الدين: الجزء الثاني         

  107.181,365  ـ  ـ  107.181,365  فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض  00  00  05.500  1

  107.181,365  ـــ  ــ  107.181,365  جملـة نفقـات الجـزء الثانـي        

  3.652.172,780  ـــ  272.172,780  3.360.000,000  جملـة نفقـات العنـوان األول        



          العنـوان الثانـي        

          نفقـات التنميـة: الـجزء الثالـث         

          الدراســات      06.600  2

  40.000,000  ــــــ  26.000,000  14.000,000  دراسات أخرى  000  0020    

          احداث وتوسعة وتهيئة: النباءات االدارية       06.603  2

  28.000,000  ــــ  28.000,000  ــــ  والتهيئة أشغال الصيانة  000  0006    

2  06.605    
0020  

  
000  

  البرامج والتجهيزات اإلعالمية

  برامج وتجهيزات اعالمية مختلفة

  

  ـــــ

  
20.000,000  

  

  ــــ

  
20.000,000  

          اقتناء معدات وتجهيزات      06.606  2

  14.310,000  ـ  14.310,000    اقتناء معدات النظافة والطرقات  000  0001    

  41.000,000    41.000,000    اقتناء معدات وتجهيزات أخرى  000  0002    

  84.000,000  ــ  ــ  84.000,000  اقتناء وسائل النقل  000  00001  06.608  2

          اإلنــارة      06.610  2

  177.000,000  ـ  -  177.000,000  اإلنارة العمومية  000  0001    
          الطرقـات والمسـالك      06.613  2

  1.216.500,000  ـــــ  572.000,000  644.500,000  تعبيد الطرقات  000  0002    

          المساحات الخضراء ومداخل المدن      06.615  

  23.000,000  -  23.000,000  -  عمليات التهيئة والتجميل األخرى   000  0005    

بناء وتهيئة التجهيزات الجماعات للثقافة والشاب والرياضة       06.616  2

  فولةوالط

        

  60.000,000  ـ  ـ  60.000,000  بناء تجهيزات جماعية أحرى مختلفة  000  0020    

          بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة االقتصادية      06.617  2

    0001  
0004  

000  
000  

  بناء وتهيئة األسواق واألحياء والمحالت التجارية

  بناء المسالخ وتهيئتها

  ــــ

  ــــ

150.000,000  
79,500  

  150.000,000  ـ
79,500  



  23.766,803    23.423,902  342,901  نفقات التنمية غير الموزعة   000  0001  08.901  2

  1.877.656,303  ـــ  897.813,402  979.842,901  جملـة الجـزء الثالـث        

          تسديد أصل الدين: الجزء الرابع         

  146.651,132  ـ  ـ  146.651,132  دوق القروضتسديد أصل القروض المبرمة لدى صن  000  0001  10.950  2

  146.651,132  ـ  ـ  146.651,132  جملـة الجـزء الرابـع        

  2.024.307,435  ــ  897.813,402  1.126.494,033  جملـة الجـزء الثالـث والرابـع        

          الموارد المسددة من االعتمادات المحالة : الجزء الخامس         

          اسة الجمهوريةرئ: الباب الثاني         
  3.018,000  ـ  ـ  3.018,000  ) 35اآللية ( المسمى بالصندوق الوطني للتشغيل  2121الحساب عدد   02  2610  11811  2

          البيئة والتنمية المستديمة : الباب الحادي والعشرون         
  860,480  ـ  ـ  860,480  التدخالت ذات الصبغة العامة  00  59  06.706  2

          الطفولة: خامس والثالثون الباب ال        
  5.000,011  ـ  ـ  5.000,011  بناء وتهيئة مراكز الطفولة  00  14  06.736  2

          الشباب: الباب السادس والثالثون         

  139.627,476  ـ  ـ  139.627,476  بناء وتهيئة مراكز الشباب  00  02  06.735  2

  148.505,967  ـ  ـ  148.505,967  جملة الجزء الخامس        

  2.172.813,402  ــ  897.813,402  1.275.000,000  جملة نفقات العنوان الثاني        

  5.824.986,182  ـــ  1.189.986,182  4.635.000,000  جملـة نفقـات ميزانيـة البلديـة         

 

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

دراج������دات���gfا)��2��	�)�fا����إ��7��إ�Q�2*��e��*�,9	��f(ا����،�و/�����Q>�#9ا�������$#��-,�إ�	�������$#��eا��p1ر�<�9,�أ���ء�ا)>�;�ا���ي�ا��اول�وا����ش��j7د�xا�

���  .د�5.824.986,182د�ا2019��v*4.635.000,000��,9ا)�fان�ا���ي���

  

  



  : 2018حول المصادقة على مخطط تطهير الديون بعنوان سنة   –5 

��ا�H'ون�ا)�����و������������UP�?��>�����ان��Jrن�����ا��2jف��2ض�*���ع�<�gf4nا�Jr��*و�� :وذ����-,�ا��ح��ا����j�x�2018��#9د�

  

���"�	
  ا
���ن ا

�&�  2016د��ن ��� ( �E �!و(  

)1(  

  

  

  أ���ب ��م ا
0Iص

  ا
	�"���ت ا
;���ة

)���
  )0Lل ا

  )2(  2017د��ن ��� 

  

 

  أ���ب ��م ا
0Iص

 �&M� N!��,
ا
���ن ,���ان 

��� 2018  

ف ا
�ا+.M
�P   ا�	
ا
��"�	
  ا

ف ا
�ا+.M
�P   ا�	
ا
��"�	
  ا

  

  

  

  

  

 �;!, %�
0Lص ا
���ن 

 ���2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�������� 
��
 ا����ر �����ة  ر����   48,110  ا������ ا��
�  ا��)'&� %�� $�ارات "�دث ��


  وردت �1( ا0/�ل و�(ون &+*(ات  5.632,000  &��&

  %(م ��'*� ا�'��19 ا�����84   1.834,977  ���7 ا��6�34 ا��51ي  298,200  ��3�'ل ا������ ا�34'ي

%(م �'?��� ����'ا��� و$( �< ����< ا�(*=   177,000  /�*(ة ا���ب  %(م ��'*� ا�'��19 ا�����84   6.181,698  %(ل &��;

 ا���ض�  ���ءا %�� ط��8ت �6ود 


�
 ا����ر �����ة  141,843  ?�(��� ا�����ر����   
�  ا��)'&� %�� $�ارات "�دث ��

  ورود ا��'ا��� �1( ا0/�ل  1.092,500  ��ج �'��ن

D7E�%(م ��'*� ا�'��19 ا�����84   1.362,310  &+��� �'ر &�
�&F�� ���1��  


  ورود ا��'ا��� �1( ا0/�ل  112,500  ��*( ا�����

�ــــــــ�	;
 8.032,161  ا

  

�دات ��%��8ر ا�(*= *1'د   6.213,000  �4%� ا����7 ا�'ط��� ��'ز*G ا���8ول�%Iا ��%(م �'
 �J�5�2016  

 

  

  

  �< ����< ا�(*= ���ءا %�� ط�K ا��6ود  354,0000  ا����7 ا�'ط��� ��)���3ء وا���ز


 ا����*�ت�  ورود ا��'ا��� �1( ا0/�ل  5.341,000  ا�'���7 ا�'ط��� ����5ف 

��&E%M� 
�دات  3.640,000  ا��67 ا�'ط��%Iا ��  %(م �'

�ــــــــــــ�	;
  24.396,977 ا

���"�	
��� ا	;

P ا��	
  32.429.138  ) 2)+ (1(   ا

 

�� :�ـــ�/��������3���ا������QU�2016� ��vا���ن�	���>g�*���
���4و�#�د��ن�|�ر5����n��vق�ا���|�jx��B�����4���2>�Q�Bو����M���~�ª��gl�J«��4��x��*هو
ول�أ�UP�	2ة��ب�ا)3���.  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

¬n�*�,-�2ون���OPي�ا�ا�رس���دق�أ���ء�ا)>�;�ا���J¦و�����rان���Jrن���. �gf4n>2018ا�



  : ختلفةممواضيع :  الثانيلموضوع ا

  :حول قبول هبة تتمثل في ثالث دراجات ثالثية العجالت نوع ماهندرا     - 1

را�ذات�ا)�ا��3ت�ا������ا)2Jو �e�*ت���ع�
Uا�����

ث�درا�5ت����#$�~]��>���eل���x�#$�2X�  : ض��-,�ا�vB2��OPا�

 MAHINDRA:      ا��8ع -

- c8.ا�      :TRICYCLE 

- ���#Oj05:    ا��7ة�ا CV 

 GASOIL:       ا��,�د -

 01:    +!د�ا	�7+!� -

- �Ur8	ر,�م�ا�:MA1LM2FHJC3G89959/MA1LM2FHJC3G90652/ MA1LM2FHJC3G90642 �c�<*�v*

����3���ا��ة�	�F�3ا�_واري�� 

��������������وا7{�أ���ء�ا)�y�Rا���ي��-,���xل�ا��4��ا)��8ر��-,�أن����Q�2ض�ا)���ع��-,�أ��Xر�ا�ورة�ا��Jد�

������2019و9,���xد�j(�	�°Xح��  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

�ا)اول Jr����ش���دق�أ���
ت���ع�وا�Uا�����

ث�درا�5ت����#$�~]��>���eل���x�,-���5ع�w�	ي�ء�ا)>�;�ا���

را�ذات�ا)�ا��3ت�ا)��8رة�أ�
ه��e�*.  

  :المصادقة على كراس شروط تسويغ كشك     - 2

  Hb� �u��h� �2Nوط �2bاس �����ء �ا���دة ,-�� ��dا9#ا)2Jوض ²³��� ���ا��� ��*� ��2ة��08�-, �	�nح�ء vF�8� c¦2*�g�*�

����3�ه�*2p�vف�*�5²P�jان�	�����	���4Nر�و�ا)_اد�ا�r��µ�J��2Jا�Q���#´���7<ح�*������	�}B2p�v���Bر��Jون�ا�'Hو�ا���  أ*
ك�ا�و�

  كراس شروط تسويغ كشك على ملك البلدية    

��	��  : ا�M.ـ���ول �*������	�}B2p�v���Hb�#$�~]ح~�<>�ري����*��u��h2وط�N�¬2اس����Rا�ا��e�c�4ر�و�N          و�ا)_اد�

ر�<�¶���$#�ا�����p���³3)�����ت�ا�����ن j��Q���*��<������	�xة�dوا���ة���(��µ�Jا�.  

2K�Lا���.Mك : ا���e�vR��Q���*د�ــ���*��jW·رك��H(ن�ا�zأن���vRو�����µ�J�4ر�و�ا)_اد�ا�N��	��أ�zdم�|����<�¸��� <�zن�ا���

oUP���¹اY�>ن��zأن���y<����bف�ذ���
�	��و�<�م�ا�2Jوض�و��/�5	���Qا����� :v*����z�*����3���ا���	�;EFر :  

  . �����vا��Hoط�ا)_*�cا����م�	�*�Z¦��b�y�n$#�ا�2Mض� 

 ���pا���mB2Jا����x�n	�v*��W³Y . 

 .أو�و�~�إ�ا�03��4	nـ�xـ���ــد� 

 . �4Nدة�إ	ـ2اء 

م�71
س Jr2ف�Hا��,-���B2j> . 



��3�: *�vا��*�#´���7��2J���v*�Qا����% 10: )��وي��ـو�~�|
ص�ا����ن�ا����Sxو�ا ���	�� .�x	¤�ا)���

 . 2bاس�ا�2Hوط�*�¸��ºو�*2Jف�	� 

���Lا���.Mــــــــ:  ا�	ي���د�ا�����7��2J´#�ا��dُ :800ون��'Hوا����*2p�vف�*�²P�jأ*
ك�ا�و�J(��2|���ر�اB2�������pر���د�

�Bر��Jا�.  

$GاZا�� �.M2وض�<�د� : ا�Jا�� ~��>�wو�� ��ا��� �إ25اء ���م ~�x� ���3��ا� ������ �ا)b2_ي �ا���¬ y�R�	� �و�5/� ²·gا��� �*��3ت ع

���-,�ذ������vإ�
ن�ا��� ُّ¥��ذ���ا���ر�ABو�ُ�َJr��*  .ا)�

�آ|�2أ5~����� Jr2·2��²د�>�m�*�~8�¤7آ����ر�cو���������م�إ25اء�ا���bر�H(�3ت�ا�*�¥�>��  . ل�ا�2Jوض��x�vR���wل�أي�و���

q���jا��.Mا�  :   

 د�: ����p)�����ت�*�Hoر�ا�������Eو�ا������ 09/10/2018ا)'رخ�$#��04وز�2Bا�H'ون�ا)ح���UPو�<��م���ا�H'ون�ا)���

����ا��2jف�	����Jr��*و��� . 	¿25اء�ا�����و7{�ا��gا<�yEا�UPري�¾���ا��j�x��~�Jد�

��/��	���¸��b�>�y�b�º~�*ح2ر�و���j�����7ا����������fJن��-,��H*�~8رك�ا��OPر�$#���م�و�� ��v*�~�b�>أو�����ا����� . 

���J	�<��د|�ل���gfا)�Hرfbن *�c���و�����UPا�}���Q����
ق�ا���nا����. 

��د��ــــــــــــ�ر F�*�v��~�>أن��vR���wو�����  . <�zن�ا)_ا�ة���

 *�v���c7رÀ	م��ا���������g·�²ا��ي�<���
ُ
hأن��vRن��fO·g�(ا�����	��  . ��ر�

 �#$��J2وع�ا�H*<���*��ء���د�Q�>و���
ن���vا�F�3_�$#���م�ا����1�cه���
��ا)��8رة�أ��U{2ف�ا�p�v*�?�Iرة�ا������#$

  .أ���w�~5>�وز��2Hة�أ��م�*�vا����B2j	�3زه

�Q�����b�������Qإدراج�ا�2Hوط�ا)��8رة�آ���3و�آ�5ل��4X��1ر�¾������vإ�
ن�ا���¾�gfbا��� .  

�و�|
ص�*�Q���Jا�U��c���~�U³I_�*��ـــــــــ��ا����ن�:  ا�M.��ا���دس�J2ام�ا�	إ�v������$#��ـــــ�رة�<2ا�c5ا�F�3ــــ_�	����ــــ��أو�ا*�

���ة�ا���F�3�7ع����و��E;����اOP{�$#�ا) %10ا�ـ)ا����Sxا(����ا���Ã2<>��
�$#�	��ت����*�����*���bر�H*�¤72>ي�وÀ	�����n(

���ا��� �إ��دة Qأو���� �251اءات ;3�� �و7{ �J*� x�Jا��� Q�Bو� �F�7_ا ��ا)���� �ا�2Jوض �	fن v*� yE>gا��� #$� �»�gl�Jا)�ا#9 ��b� ¤B�Jh

?�Iا������UP2ره��>�����d .  

$Gا���� �.Mإ25ا:  ا�� � �إ<��م v�� ولJا�� ���ا��� ;EF2�� �وBح{ #9�*� ��2ض �أ�7~ yd��� �����	� ��x'*� �»F�7�gl�J_اx�Jا��� ءات

��ا�����$#�أ5~�أ�jxه�<�Iل����xم�Jr��B2j05��4وا���Bر�>�v*أ��م�.  

x��Lا���.M-,�:  ا��ن�f����(ا��u��Iح~�*���ع�ا�����#-�j3ا��������-,��H*�~8رك�أن���c�n�2b�,-اس�ا�2Hوط�وا)[�ل�ا�4

��  .ا��*��	���2ا���


ل�ا)ح~�*���ع�ا�2Rاء�$# : ا�M.��ا����$M�2ا��UÄ���4�¾�N��*ي�أو��N����x2ب�أو�H*أو��ºÅ�*��*�xإ.  



Z[�Fا���.Mا�  :�$#�ا�2Mض��	��Hoر�ا���J(ذج�ا���Æ�����p��u��h����y5��	��<������	�x���وز�Q�� :�2Bا�2Rاء�)ة��

د�����  .17/02/1999ا)'رخ�$#��6ا�ا|��

Z'+� �ا��jدي �.Mا)ح:  ا�� ,-��gf�Mh� �أي �إد|�ل ����I��غ vR���w����d� #$� �	¿ر�5�� �و���Bم ���ا��� v*� }��*� Z¦��b� �	¿ذن
ّ
wإ� ~

��O{8~��2ر���gl<	ه�و������bو5��d.  

و�cxدرس�2bاس�ا�2Hوط�ا)��8رة�*2p�vف�أ���ء�ا)�y�Rا���ي��-,�أن����c���4�2�-,�أ��Xر�ا)>�;�ا���ي�|
ل�  

������2019ا�ورة�ا��Jد����و9,���xد�j(�	�°Xح��.  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

�ا��اول�وا�رس  Jr  ي�I����Hb��uا�2Hوط�ا)��8رة�أ�
ه���-,�2bاس� 	����5عا2��OPون���دق�أ���ء�ا)>�;�ا���

�����$#�ا�2Mضا�
ز*�251اءات إ<��مو���7ا��EF2;�ا��� .  

  

  :   توظيف االعتمادات المخصصة القتناء سيارة وظيفية الى اقتناء سيارة موتى  إعادة  - 3

��داا�  I�������¥���( 2*د�����Z*�zOP746ا������<��ل��7��gl��¶�2018 ��;EF2ا)'رخ��2018��#$��o��ا*���زات��v*

،����*����vرة�و���3����ا������ا9,����رة�*�h°�1دارة�2Xا����7wر�و�و����Jا9,�<���Qا)�ارد�ا��ا<���وا���رة������5���ا����O{و�

��O{(اEFر��7�2xر�ا�������ء��eه�ا������xwدات�������¥�j�>ه��*���زات�و�e�v��#-ا�������3���ا���	�;.  

  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

�ا�رس�ا)���3¤���دق�أ���ء�ا)>�;�ا���ي�ا2��OPون�	����5ع  J¦ي�و������ع�ا9,�رEF;�ا)>�;�ا���Jr��,-�

 .ا)��gح�ا)��8ر�أ�
ه��

  : دينة سوسةحول تهيئة قنطرة مدخل م - 4

�وذ���   ��������*�~|��ا���2nة�ا)��5دة�	����Êا��2ورة��v*� ���ح�fن�*ا|~�ا)ن��7�	�ت ��J�

�����>��f4و�z�1ن�B�4UPأ|��رأي�1دارة�ا�Jr.  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

  � �����~|�2nة�*x�����Ê�,-�دق���� �Ëراء �ا����ش�و<��دلJr�vB2��OPا� د�*��v���ء�17�����

�¬�7.  

 بلدية النفيضة   لودادية المخولة الجملية المنحة على المصادقة حول - 5

�وداد�   ��J�5� ةF�3�� �dg��(ا� ��ا)�ح ��2ض Q>� ��,-�� ���3��ا� ���	� ��و��� Z3��*� �أ��Xر�ا)>�;��

�ABر��	ة��J���ا)�F��Ì��������5�#$ي�ر �2018أ��b/12��2ا���x����*�¥�j�>�,-���xد�j(ا�Q>�`�dأد��50ه�

���������	���ح�����داد��b���2يn3و ا���    .��Í,�وا��Jدة�ا)ر��

  . ،���أ�����Q���Qذ��2bذ���<����j3أد���Q��2>�Q>���b36ا)����ا)�j¥����ا8��2b~�وا)�ر�	ـ�  



#-�UP�7ن�ا)����ا�����و��#-�� ��b����j3>�Q�� :50�2وأد��n3ي�ا��J� دة�Jوا��,Íو������أد����ا36��2bا)ر��

~8����    .أد�86و/�����z��#9ن���5��*��|j¥����داد�

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

�ا����ش�ودرس�ا)���ع���دق�أ���ء�ا)>�;�ا���ي�ا2��OPون��-,�ا)���ع�ا)��8ر�أ�
ه  Jr.  

  :استهالك الطاقة   - 6

  ا���#  ا��Mرق   8�2017� ا��4mك�  8�2018�� ا��4mك  

�b�.Bت��MB�H6,12  %  282.220  4.605,160  4.887,380  ا� 

 5,25 % 845,000  16.118,000  16.963,700  ا��4mك�ا	�ء

  44,12 %  179.145,213  405.974,853  585.120,066  إ��4mك�ا�¡ZH �ء�

  35.36 %  21.887,760  61.889,700  83.777,460  �تــZgUو,ـا�

 


dـ�Îوا��2��mـHRـ�ا�ا�eل�
  :*ـ�v|ـ

 *
�ا���ـ �ا��4<إن ��<jـ�wت �3ك �ار<�3�� �UÏـ~ ��� 6,12 % 	ـ �ـ �S��� vـ�	� ��ا2018��,9و��2017*��ر�ـ ��ر<�3ع ��eا و�Juد

  .ا����Jل�ا��m>�4ا�UPال�	�����ر�ان�*�QXJا)��J*��ـ�v*ـE��cـ;���ـ�e�Q4ا<�x�mرة�

وJuـ�د�eـ�ا��ر<3ـ�ع�ا�ـ°�<�b2ـ_��ـادات�5�ـة�  2018و��2017*��ر�ـ��	�ـ�o��vـ5,25��Z %إن�ا���ـ
ك�ا)ـ�ء�UÏـ~�ار<�3���	ـ�* 

  .	�)xg�3ـ�ت����ـ�Zا)��pـ{�ا�WPـ2اء�

 *��S�
ك�ا�24R/�ء�UÏ~�ار<�3�����O{*ـ��*��ر���	fن�����2018و��2017إن�ا�� ر�	ـx44,12 %� ��و�eا�»�Jد�ار<�3ع�3�8�#$

���Rا�  ����p{�ا���20واط�،��Q>���bإ��7����Z*����2B��اد�<�����3���ا�������4���Q>��Sا���J� .eص��
|�Q>���bا�و

� Z3��5� �	fن �dواg�(ا� ة���� ��تE�OP�	� �ا�WPص ادJ��� Z*����2B��>� 
ك��ا�� ���72017<�رة �	ـ��2018و23�7ي رتx� �Sوا�

��أ	�����ر��44,046,679B2�
ص��7�Hbت�<�|�Q>ة�g�3ه�ا��eل�
 .ن�|

*	� �ار<�3�� ~UÏ� �ا)ح2و�xت 
ك��ا�� �أن �S��� ر�	ـ�2017و�f2018نx 35,36  %ة���5� اتJ*� ��إ��7 �إ9, �»�Jد و�eا

�و ~���ا� ~Fو��� ���2Jا)ح2وxـ�ت�  ���nل �او� ر<�3ع ���3��ا� ����	� ��8ن ���اء ���ا��� 4ةJr� �p���ا) ���MNل و�gÐRة

��4���4���Q>��Sا��}p��(�	 .  

  !يــــــــــــــــ�qا�#"ـــــــــــار�ا	Z"r ــــــــــــــــــــــــ,

�ا��~�J��e�#$�,-ا�ا�ÀHن�د���أ���ء�ا)>�;�  B_*�,92ون�ا��OPي�ا��ا���x�nك�ا�
��ا���N2>�#$�QRا��ح.  

7��ا��OPر�ورJ7ـــــــــــــــــــرEF;�ا)>�;�ا���ــي�5د�وا��2ذ���  �z2ه��RN�,-�����UPل�ا�MNو?�أ��Jr��ا����15 ا����

��*��ءا�*3��v;�ا���م���xد.  

  

                           éñ…{‹<f{Ö]×{{è‚{{í< <
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