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  مقدمـة عامـةمقدمـة عامـة
 

علــت توازناتــم الماليــة  عــد أن تميــن مــن اإليفــاء  جميــع تعهداتــم  2112خــ ل ســنة حـاف  الصــندوق 
حيــ  , مــن خــ ل تمويــل برنــامج التنميــة الحكــرية والحو مــة المحليــةفنيــا وماليــا تجــاا الجماعــات المحليــة 

عمـــل الصـــندوق خـــ ل الســـنة الرالرـــة مـــن البرنـــامج المـــذ ور علـــت الحفـــا  علـــت دورا  ســـند مـــالي وفن ـــي 
الــة فــي تمويــل , لــا البلــديات وخااــة ذات اإلميانيــات المتوا ــعة منهــالمخت وذلــب بتــدعيم مســاهمتم الفع 

خااــــة فــــي تحويــــل تطــــورا ملحوظــــا  المشــــاريع المدرجــــة  المخططــــات الســــنوية ل ســــترمار التــــي أ مــــرت
ويـة الجه فروعـمكمـا عمـل الصـندوق عـن طريـ  . اإلعتمادات استجا ة لتقـد  المشـاريع للجماعـات المحليـة

 اسـتيفاء الشـروط الـدنيا بتقيـيم األداء أو خااة فـي مـا عتعلـ  المساعدة الفنية في إعداد ملفات  تقديم علت
ويتجلـت ذلـب مـن خـ ل النتـائج الحااـلة  عـد تـ قلم . للحصول علت منابهـا مـن المسـاعدات  يـر الموظفـة

فـي  نقطـة فمـا فـوق  07علـت  مـن البلـديات % 19وتحصـل البلديات مع المنظومة التمويليـة الجدعـدة  جل  
 لشـروطللهـذا (  % 79)بلديـة  264اسـتجا ة إ ـافة إلـت , 7700 النسبة لسنة  %47مقابل  تقييم أدائها
  احتساب المسـاعدات اإلجماليـة  يـر الموظفـةل الصندوق تكف  وقد  .اإلحاطة  البلديات فكل  الدنيا وذلب

توجبة لتحويـل المسـاعدات السـنوية لفائـدة الجماعـات  كـب  الشـروط الـدنيا المسـإادار القرارات المتعلقة و 
 .(قــرارات مشــتر ة بــين وزارتــي الداخليــة والماليــة) مقــاعيت تقيــيم أداء الجماعــات المحليــة  ــب المحليــة و 

هـات العامـة التـي أقر هـا الدسـتور خااـة وتماشيا مـع متطلبـات المنظومـة التمويليـة الجدعـدة واسـتجا ة لل توج 
الهييـــل  ا اعتبـــار  ,ســـاعد الصـــندوق  ,ال مر زيـــة والتـــدبير الحـــر  للجماعـــات المحليـــة فـــي مـــا عتعلـــ    رســـاء

لســـنة  المخططـــات الســـنوية ل ســـترمارإعـــداد فـــي  ,التنفيـــذي لبرنـــامج التنميـــة الحكـــرية والحو مـــة المحليـــة
 عـــل البلـــديات مـــن خـــ ل الجلســـات  هـــذا إلـــت جانـــب حـــ خااـــة عـــن طريـــ  الفـــروع الجهويـــة  2112

ع النيا ــات الخصواــية علــت الرفــع مــن نســ  اســتخ ت مواردهــا حتــت تــتمين مــن خــ ت التحسيســية مــ
  .دعونها والتسريع بتقديم ملفات المشاريع االسترمارية المبرمجة حتت عتسنت انجازها في أحسن الظروف

وقد سعت الصندوق إلت تعبئة الموارد الكرورية ال زمة وتحويلهـا فـي آجالهـا خااـة فـي مـا عتعلـ  
 مـن قـرض الو الـة الفرنسـية للتنميـة الرالـ إ ـافة إلـت الحصـول علـت القسـ  , ساعدات  يـر الموظفـة الم

تكفلـم بتجميـع المـوارد ال زمـة هـذا إلـت جانـب ,  النسبة لتمويل برنامج التنمية الحكـرية والحو مـة المحليـة
أ مـر ذلـب الحصـول علـت حيـ   قصد التصرف فيها لفائدة البلديات الجدعدة في إطار تعميم النظا  البلدي

وذلـب , بلديـة 26لفائـدة  المبـادرة النموذجيـة للتنميـة المحليـة قس  أول من هبة اإلتحاد األوروبي في إطـار 
قــرض ال للتصــرف فــي اعتمــادات 2112خــ ل ســنة  KFWالبنــب األلمــاني  مــعاتفاقيــة منفصــلة  عــد ابــرا  

 .بلدية 22لفائدة بين الجمهورية التونسية المبر  
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توظيا نسـب الفائـدة وآجـال اسـترجاع القـروض  2112جهة أخرى واال الصندوق خ ل سنة  من
المتعلـ   كـب   2116مـار   12المؤرخ فـي  2116لسنة  362المسندة التي أقرها األمر الحيومي عدد 

نسب الفائدة وآجال استرجاع القروض المسندة مـن طـرف اـندوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحليـة 
 .لتإ افة إ

ــن المعــدات ال زمــة وفــي إطــار تــدعيم البلــديات   عقــود إبــرا  مــن 2112الصــندوق خــ ل ســنة  تمي 
قســ   قيمــة مقــدرة  12القتنــاء معــدات النظافــة والطرقــات مــن جملــة  قســ  مرمــر 12الصــفقات الخااــة بـــ

 . في شيل قروض لفائدة البلدياتلة ممو     21بـ
ـــوقـــد  ـــم مـــن اإل 2112ن الصـــندوق خـــ ل ســـنة تمي  ـــاء  جميـــع التزامات ـــا يف ـــات  حيـــ  ق بتلبيـــة حاجي

والمقر ــــين  دة الدولــــةـدعد مــــا عليــــم لفائـــــوتســــ م د 023,1 قيمــــة  اعتمــــادات تحويــــلب الجماعــــات المحليــــة
 .في أحسن الظروف 2112وتوفير مستوى سيولة يمينم من بداية نشاطم في سنة  م د 65,0األجانب 

, ل    رساء ال مر زيـة والتـدبير الحـر للجماعـات المحليـةومواكبة للتغيرات الحاالة خااة فيما عتع
وبهدف تطوير نشاطم واالنفتاح علت نوعية جدعدة من المشاريع خااـة لفائـدة الجماعـات المحليـة إ ـافة 

 ملـيتحو  إلـت الرامية الدراسة مراحل الصندوق  واال, إلت توسيع مجال تدخلم مع نوعية أخرى من الحرفاء
التـــي  والجهـــوي  المحلـــي االســـترمار تمويـــل فـــي مختصـــةة خفيـــة اإلســم  شـــيل شـــر فـــي  ماليـــة مؤسســـة إلــت

 . 2112أشرفت علت النهاية مع نهاية سنة 
علــت المــدى البعيــد و   AA- (tun)المســجل ســا قا حــاف  الصــندوق علــت نفــت التــرقيم هــذا وقــد 

F1+(tun) حســـين ترتيـــب مـــع تحســـين انفـــاق مـــن مســـتقر إلـــت إيجـــابي و إميانيـــة ت علـــت المـــدى القصـــير
عرت ب الصندوق علت المسـتوى الـوطني مـن وطبقا لهذا التصنيا  .الصندوق مستقب  علت المستوى البعيد

 .بين األفكل علت مستوى البنوك والمؤسسات العمومية
 ي جهــو ال فــرعالعلــت  عــ   افتتــاح وفــي إطــار تقريــب خــدمات الصــندوق مــن الجماعــات المحليــة تــم

 . 2112أكتوبر لسنة   الكاف بداية من شهرجدعد ال
 : من أهم النتائج التي ميزت هذا السنةو 
 

 على مستوى تمويل المشاريع : 
  مقابـل  (  د 132,5) التقـدعرات مـن %55 أي بنسـبة م د 93,1 المبدئيـةات الموافقـبلغت

 ؛2112منجزة خ ل سنة  121,1
  مقابل  (  د 132,5)من التقدعرات  %69 أي بنسبةم د  78,1 النهائيةات المصادقبلغت

 ؛2112  د منجزة خ ل سنة  141,2
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  مــن  %70 تمرـــلم د  024,7لفائــدة الجماعــات المحليــة بلغــت أذون تحويــل اإلعتمــادات
 :مفصلة  ما علي ,2112  د محولة سنة  112,3مقابل  (  د 213,2) التقدعرات

 في شيل قروض ؛ م د 43,3 -
 ؛دات  ير موظفة  د مساع 21,6منها  مساعداتشيل  فيم د  040,6 -

 

 (30/08/8102حسب القوائم المالية النهائية في ) : على مستوى اإلنجازات المالية 
  ؛2112  د سنة  662,2 مقابل م د 952,8 بـ موازنةتحقي  مجموع 

 ؛2112  د سنة  123,2 مقابل م د 355,2 تحقي  مجموع مقابيل بـ 

 ؛2112سنة    د 262,1مقابل  م د 890,2 تحقي  مجموع دفوعات بـ 
  ؛2112  د سنة  231,2مقابل  م د 304,3مستوى خزينة بـ تحقي 

 2112  د سنة  22,6مقابل م د  3014تحقي  نتيجة محاسبية بـ. 
 

  والتجهيزميزانية االستغالل على مستوى : 
 ؛2112  د سنة  2,2مقابل  م د 9,6 بلغـت مصاريف التسيير 

 ؛2112أد سنة  412مقابل  م د 018التجهيز  بلغـت مصاريف 

  2112د سنة  أ 212مقابل أ د  083بلغت المصاريف االسترنائية. 
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 تقدمي الصندوقتقدمي الصندوق
 
 التنظيم اإلداري والمالي -

 

ومســاعدة الجماعــات المحليــة  ــمن المؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي اــندوق القــروض يصــنا 
أكتـوبر  12المـؤرخ فـي  2112لسـنة  2122سـب األمـر عـدد ابغة إداريـة والتـي تعتبـر منشـ ة عموميـة ح

المـؤرخ فـي  622األمـر عـدد   مقتكـتإعـادة هييلتـم وإعطائـم االسـتق لية فـي التصـرف قد تمت و , 2112
ويعيد التنظـيم اإلداري  والمـالي  1222مار   4المؤرخ في  212الذي علغي األمر عدد  1222أفريل 16

علــت اــفتم  مؤسســة عموميــة ذات اــبغة اــناعية وتجاريــة  للصنـــدوق وذلــب  التنصــيص  الخصــوت
 .خا عة للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل في المحاسبة التجارية

 

أعكــاء ( 2)ويــدعر اــندوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة مجلــت إدارة عتر ــب مــن  مانيــة 
 .أو من عنوبم وزير اإلشراف ويرأسـم 
 

ـــأ رأ  مـــال الصـــندوق  ـــم  مقتكـــت  26 161 154ويبل ـــة مصـــادق علي ـــارا فـــي شـــيل اعتمـــاد بداي دعن
 . 2111ماي  22المؤرخ في  2111لسنة  56القانون عدد 

 

 مهام الصندوق  -
 

 :تتمرل مها  الصندوق في

 للجماعات المحلية؛ االسترماريةتعبئة الموارد الكرورية للمساهمة في تمويل المخططات  -

 وية  الواليات؛إسناد القروض للبلديات وللمجالت الجه -

 ؛التصرف في مساعدات الدولة لفائدة البلديات -

 إسناد مساعدات استرنائية للبلديات والجماعات المحلية التي تمر  صعوبات مالية؛ -

تقـــديم المســـاعدة الفنيـــة للجماعـــات المحليـــة علـــت مســـتوى تشـــخيص ودراســـة وتنفيـــذ ومتا عـــة مشـــاريعها  -
 ؛االسترمارية

لت إحيـا  التصـرف فـي المـوارد المتـوفرة لـدعها مـن خـ ل التحليـل الـدوري مساعدة الجماعات المحلية ع -
األمرـــل للمـــوارد المخصصـــة  واالســـتعماللموازينهـــا واقتـــراح اإلجـــراءات العمليـــة لتنميـــة مواردهـــا الذاتيـــة 

 .للتنمية
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 شروط إسناد القروض ومنح المساعدات -
 

 ـالبرامج السـنوية االسـترمارية للجماعـات المحليـة  لتمويل المشـاريع المدرجـة 2112اعتمد الصندوق خ ل سنة 
الــــذي  ــــب  الشــــروط الجدعــــدة إلســــناد القــــروض  2114ســــبتمبر  31المــــؤرخ فــــي  3515األمــــر عــــدد  علــــت

 .والمساعدات
ويندرج هذا األمر  من التوجهات العامة التي أقر ها الدستور خااة في ما عتعل    رسـاء ال مر زيـة والتـدبير 

حيــ  يعتمــد أساســا علــت الفصــل بــين المســاعدات  يــر الموظفــة والقــروض المســندة  المحليــة الحــر  للجماعــات
لتمويل برنامج التنمية الحكرية والحو مة المحلية وتوظيا نسب فائـدة وآجـال اسـترجاع للقـروض متغيـرة  لمـا 

مـار   12المـؤرخ فـي  2116لسـنة  362وفي هذا اإلطار ادر األمر الحيـومي عـدد . اقتكت الحاجة لذلب
المتعل   كب  نسب الفائدة وآجال اسـترجاع القـروض المسـندة مـن طـرف اـندوق القـروض ومسـاعدة  2116

 .الجماعات المحلية بناء علت اقتراح من مجلت اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  



                                                                                   روض ومساعـدة اجلماعـات احملليـة   صندوق الق -

 8102نشاط لسنة تقرير ال

 

8 

 
 
 

  لجنة التمويل 0.0
 

 :يناألعكاء التالي من تتر ب لجنة التمويل  الصندوق 
 المدعر العا  لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  صفتم رئيت؛ -

  صفتم عكو؛ الشؤون المحلية والبيئةوزارة  ممرل  -

 ممرل وزارة المالية  مجلت اإلدارة  صفتم عكو؛  -

 والتعاون الدولي  مجلت اإلدارة  صفتم عكو؛واالسترمار ممرل وزارة التنمية   -
 

وذلـــب للنظـــر فـــي جميـــع  2112خـــ ل ســـنة  مناسةةة ة عشةةةر خمسةةةةفـــي وقـــد اجتمعـــت لجنـــة التمويـــل 
مشــروع  307والبــالأ عــددها  الموافقــة المبدئيــة ئهــاوالبــت فيهــا وإعطا المشــاريع المعرو ــة علــت الصــندوق 

 .368والبالأ عددها علت تمويلها  النهائية المصادقة ئهاقصد إعطا مشاريعوالنظر في 
 

 مجلس إدارة الصندوق  819
 

أو من عنوبـم مـن األعكـاء  الشؤون المحلية والبيئةرة الصندوق الذي عرأسم السيد وزير لت إداعتر ب مج
 :التاليين
 ؛الشؤون المحلية والبيئةبوزارة رئيت الهيئة العامة ل ستشراف ومرافقة المسار ال  مر زي  -
 المدعر العا  للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية؛ -

 شيخ المدعنة، ممرل الجامعة الوطنية للمدن التونسية؛, تونترئيت النيابية الخصواية لبلدية  -

 ممرل الجامعة الوطنية للمدن التونسية؛, منوبةرئيت النيابية الخصواية لبلدية  -

 وزارة المالية؛عن مرل م -

 التعاون الدولي؛االسترمار و وزارة التنمية و عن ممرل  -

 التهيئة الترابية؛اإلسيان و ممرل عن وزارة التجهيز و  -

 ل عن البنب المر زي التونسي؛ممر -

 .مراقب الدولة لدى الصندوق  صفتم م ح  -

 
 
 
 
 

  

    هياكل تسييـر الصندوقهياكل تسييـر الصندوق  --00
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وذلب للمصادقة علـت أعمـال  مناس ات ثالثةفي  2112خ ل سنة  إدارة الصندوق وقد اجتمع مجلت 
 .  لجنة التمويل والمصادقة النهائية علت  عل المشاريع األخرى التي تعهد ألنظار مجلت اإلدارة

إلـت متا عـة سـير الصـندوق وتطـور و ـعيتم وتقـد  إنجـاز  الر  ـةلت اإلدارة خـ ل جلسـاتم كما تطرق مج
لســـنة  ل ســـترماروالمصـــادقة علـــت حجـــم القـــروض المزمـــع إســـنادها فـــي إطـــار البرنـــامج الســـنوي  ,ميزانيتـــم
متا عـــة تنفيـــذ الصـــفقات المصـــادقة و إ ـــافة إلـــت , والمصـــادقة علـــت السياســـة التوظيفيـــة للصـــندوق  2112

لمبرمــة مــن طــرف الصــندوق ومتا عــة التــدابير المتخــذة لتــدارك النقــائص الــواردة بتقريــر مراجــع الحســا ات ا
القـــوائم الماليـــة لســـنة  و ـــب  إعـــدادهـــذا إلـــت جانـــب . وتقـــارير هياكـــل التـــدقي  الداخليـــة والرقا ـــة الخارجيـــة

والمصادقة علت  2112 ب  ميزانية الصندوق لسنة و  2112المصادقة علت تقرير النشاط لسنة و  2112
ســندة مــن قبــل الصــندوق التــي ســيتم اعتمادهــا نســب الفائــدة وآجــال اســترجاع القــروض المالمحافظــة علــت 

لــت إتحويــل الصــندوق   متا عــة مراحــل عمليــة  عــل المســائل التنظيميــة إ ــافة إلــت , 2112خــ ل ســنة 
 .التي تخص الموارد البشريةوبعل المسائل مؤسسة مالية 

 :نامة الجلسات التي تم عقدها  النسبة لمجلت إدارة الصندوق وفي ما علي رز 
 

 التاريخ الجلسة

13/15/2112 الجلسة األولت  
12/12/2112 الجلسة الرانية   

12/11/2112 الرالرةالجلسة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   روض ومساعـدة اجلماعـات احملليـة   صندوق الق -

 8102نشاط لسنة تقرير ال

 

10 

 
 
 

 :2112علخص الجدول التالي نشاط التمويل لسنة 
 بحساب المليون دينار

 8102 
 %نس ة اإلنجاز  إنجازات التقديرات 

 55 23,1 132,5 )*( الموافقات المبدئية
 67 22,1 132,5 )*(المصادقات النهائية
 91 124,2 213,2 تحويل اإلعتمادات

 والمساعدات اإلسترنائية تقدعرات تخص القروض والمساعدات الموظفة)*( 
 

 ة ةالموافقات الم دئي 018
 

والتــي تمرــل  2112لجنــة التمويــل خــ ل ســنة طــرف المســندة مــن  المبدئيــة الموافقــاتبلغــت جملــة 
ة ـــــــة البالغـــــــمـــن تقـــدعرات السن % 55 أي بنســـبة م د 93,1مـــا قيمتـــم  مســـاهمة الصـــندوق فـــي المشـــاريع

 م د 45,9المبدئيـة بـين  هـذا الموافقـاتع وز  تـو. 2112منجزة خ ل سـنة    د 121,1مقابل  ,  د 132,5
ــــــ. كمســــــاعدات اســــــترنائيةم د  814كمســــــاعدات موظفــــــة وم د  84,7كقــــــروض و ت هــــــذا وقــــــد خص 

 .مجلس جهوي  08و بلدية 885 لفائدة م د 012,0 قيمة جملية تساوي مشروعا  307 الموافقات
المســـاعدات  حجـــم تراجـــع  ســـبب 2112مقارنـــة  ســـنة  2112الموافقـــات المبدئيـــة خـــ ل ســـنة  تراجـــعويعـــود 
ل هذا المواو . الموظفة  :وف  الخطة التالية  2112فقات المبدئية المسندة خ ل سنة تمو 

 بحساب المليون دينار

 الخطة التمويلية
2017 2018 
 النس ة الم لغ الم لغ

 31% 3317 5518 لتمويل الذاتياا
 68% 9311 08010 مساهمة الصندوق 

 42% 45,2 51,2 قروض 

 23% 24,2 65,2 موظفة مساعدات 
 2% 2,4 ,,4 مساعدات استرنائية 

 1% 0,8 013 مساهمات أخرى 

 100% 012,0 09916 المجموع

  

    نشـاط التمويـلنشـاط التمويـل  --88
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 : علت مختلا القطاعات  التالي 2112الموافقات المبدئية لسنة وتتوزع 

 بحساب المليون دينار

 القطاعات اإلنجازات (%) الهيكلة
 البنية األساسية  61,2 52
 اقتناء عقارات 1 1
 تجميل المدن 1,2 1

 معدات اءاقتن 11,4 11
 اقتصاديةمشاريع  1,6 1
 بناءات إدارية 5,4 5
 المنشآت الشبابية والرقافية والريا ية 1,2 2
 مشاريع في إطار الشراكة 1,1 1
 دراسة مشاريع 1,1 1

 0المجموع  28,4 96
 (البرنامج الجدعد)تهذعب األحياء الشعبية  25,2 23
 8المجموع  85,8 83
 يع ال لديةمجموع المشار  019,6 77
 شاريع المجالت الجهوية والقرويةم 1,5 1

 المجموع العام 012,0 011
 

مـــن مجمـــوع الموافقـــات المبدئيـــة  %21 تهـــذعب األحيـــاء الشـــعبيةوتمرـــل مشـــاريع البنيـــة األساســـية ومشـــاريع 
 .2112المسندة خ ل سنة 
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 المصادقات النهائية  818

 

والتـي  2112مجلـت اإلدارة خـ ل سـنة مـن طـرف لجنـة التمويـل و  المسندة ات النهائيةبلغت المصادق
مـــن تقـــدعرات نفـــت الســـنة  % 67 أي بنســـبة م د 78,1 مـــا قيمتـــمتمرـــل مســـاهمة الصـــندوق فـــي المشـــاريع 

بـين المصـادقات النهائيـة ع هـذا تـوز  و .2112  د منجزة خ ل سنة  ,,141,2مقابل    د 137,5البالغـة 
ـــ.   د  مســاعدات اســترنائية 3,4و كمســاعدات موظفــة م د 41,5 قــروض و م د 42,8 ت وقــد خص 
 مجةةةالس 01و بلديةةةة 020 لفائـــدة م د 038,9 قيمـــة جمليـــة تســـاوي  مشةةةروعا 368 المصـــادقاتهــذا 

 .2112خ ل سنة   مشاريع مصادق عليها  د  123,2مقابـل  جهوية
ل هذا المصادقات النهائية لسنة و   :طة التاليةوف  الخ 2112مقارنة  سنة  2112تمو 

 بحساب المليون دينار

 الخطة التمويلية
2017 2018 
 النس ة الم لغ الم لغ

 26% 37,3 5119 لتمويل الذاتياا
 73% 78,1 04019 مساهمة الصندوق 

 25% 42,2 42,1 قروض 
 46% 41,5 22,1 موظفة مساعدات 
 2% 3,4 4,6 مساعدات استرنائية 

 1% 0,4 013 مساهمات أخرى 

 100% 038,4 07319 المجموع

 
لمشـاريع تهـذعب  المسـاعدات الموظفـة في ما عتعلـ   2112خ ل سنة  تراجعاوقد سجلت المصادقات النهائية 

مســتوى تقــدعرات الســنة   د  42,2البــالأ دق عليهــا نهائيــا امســتوى القــروض المصــ بلــأ فيمــا, األحيــاء الشــعبية
 الســتومعــدل  2112ض المصــادق عليهــا خــ ل ســنة علــت نفــت قيمــة القــرو محافظــا بــذلب   د  42,5البالغــة 

ــ مجهــودات مصــالص الصــندوق فــي حــ  البلــديات علــت إعــداد وتقــديم   فكــل   د 45,3أ ـســنوات األخيــرة البال
  .علت استحراث نس  اإلسترمار, تم العمل من خ ل جلسات العمل خااة  الجهاتحي  ملفاتها في انجال 
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 :علت مختلا القطاعات  التالي 2112خ ل سنة  ت  المصادقة النهائيةالتي حظيوتتوزع المشاريع 
 بحساب المليون دينار

 القطاعات اإلنجازات (%) الهيكلة
 البنية األساسية  66,2 51
 تجميل المدن 1,2 1
 معدات اقتناء 11,6 2
 اقتصاديةمشاريع  1,2 1
 بناءات إدارية 2,2 6
 ة والريا يةالمنشآت الشبابية والرقافي 1,4 1
 مشاريع في إطار الشراكة 1,1 1
 دراسة مشاريع 1,1 1

 0المجموع  27,9 62
 (البرنامج الجدعد)تهذعب األحياء الشعبية  42,2 32
 8المجموع  48,2 38

 مجموع المشاريع ال لدية 03815 011
 شاريع المجالت الجهوية والقرويةم 1,3 1

 المجموع العام 03819 011
 

مـن مجمـوع المصـادقات  %65تهـذعب البنية األساسية واقتناء المعـدات والبنـاءات اإلداريـة شاريع وتمرل م
األحياء الشعبية في إطار برنامج الحد مـن التفـاوت فيما تمرل مشاريع  2112النهائية المسندة خ ل سنة 

 .المصادقاتهذا من مجموع  %38الجهوي 
 

 أذون بتحويل اإلعتمادات 318
 

أي د  م 024,7إعطــاء اإلذن بتحويــل إعتمــادات لفائــدة الجماعــات المحليــة  قيمــة  2112 خــ ل ســنةتــم 
كاعتمـــادات    د 112,3مقابـــل , (  د 213,2)ممـــا تـــم برمجتـــم خـــ ل نفـــت الســـنة  %70بنســـبة إنجـــاز 

يعـود هـذا التطـور فـي اإلعتمـادات المحولـة و 1 %65أي بنسبة تطور في حدود  2112محولة خ ل سنة 
ة ـتتوزع االعتمادات المحولة خ ل سنو . ع حجم المساعدات خااة منها الموظفة و ير الموظفةإلت ارتفا

 م د141,6   قيمـة مسةةاعدات و( 2112  د سـنة  32,5مقابـل ) م د 43,3 ةــــــ قيم قةروضن ــــــبي 2112
  ترتائيةاس  مساعدات  د  3,4و    د  مساعدات موظفة ,,63و   د  مساعدات  ير موظفة 21,6منها 
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ـــديات علـــت مجابهـــة أعبـــاء االســـترمارمـــن اعتمـــادات الـــدعم االســـترتائي   المخصـــص لمســـاعدة  عـــل البل
 .  د  مساعدات استرنائية أخرى  1,1تكاف إليها  وتحقي  توازناتها المالية

 : 2112ويبين الجدول التالي توزيع اإلعتمادات المحولة مقارنة  التوقعات لسنة 
 ربحساب المليون دينا

انجازات سنة  
8109  

تقديرات سنة 
8102 

إنجازات سنة 
8102 

 نس ة إنجاز
 %السنة

 التطورنس ة 
مقارنة بسنة 

8109% 

 5 015 43,3 41,3 32,5 قروض

 91 22 21,6 21,1 41,5 مساعدات  ير موظفة

(مشاريع قديمة)مساعدات   2,2 6,4 2,0 48 -65  

 841 75 63,2 62,1 12,2 مساعدات موظفة

ات من اعتمادات الدعم اإلسترنائيمساعد  3,1 4,5 3,4 96 03 

)*(مساعدات استرنائية   1,2 4,4 1,1 85 -35  
مجموع مساهمة الصندوق في االستثمارات 

 65 70 024,7 813,9 008,3 الجديدة الممولة من طرف الصندوق 

  ما في ذلب مساعدات هبتي اإلتحاد األوروبي)*( 
 

لــةملــة االمــن ج % 96 وتمرــل المســاعدات وهــو مــا يفســر المجهــود  2112خــ ل ســنة  عتمــادات المحو 
مشـاريع الجماعـات  التصرف المحيـم فـي مسـاعدات الدولـة لفائـدةالتنموي الذي عبذلم الصندوق من خ ل 

 :حسب المصدر  انتي م د 040,6 تتوزع المساعدات المحولة والبالغةو  .المحلية
   بحساب المليون دينار

 مساعداتقيمة ال المصدر
 70,6 مساعدات  ير موظفة

 63.9 مساعدات موظفة
 3.4 اعتمادات الدعم اإلسترنائي

 1.7 منحة العنوان الراني من ميزانية الدولة
 PNRU  1,0اعتمادات الجيل الرا ع لمشاريع 

 1,1 منحة الدولة لتعويل التمويل الذاتي لمشاريع المخط  
 1,2 (تعويل قروض وتمويل ذاتي)ع المخط  هبة اإلتحاد األوروبي لتمويل مشاري

 1,2 المدخر من المال المشترك
 141,6 المجموع العام
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شــهر مــار   فــي نهايــة م د 9116فقــد تــم تحويــل مبلــأ  ,فــي مــا عتعلــ   المســاعدات  يــر الموظفــةو 
  د إلـــت  2,2وذلـــب  عــد ت جيــل مبلــأ  (م د 20,5)مــن المســاعدات المخصصــة  %22أي بنســبة  2112

نتـائج في مرحلة أولت  سبب عد  تحقي   عل البلديات لنتائج إيجابية عند تقييم أدائها حسب  2112ة سن
بعـد مصـادقة اللجنـة الوزاريـة و . مـة للمصـالص العموميـةاهيئة الرقا ة العالصادرة عن تقييم أداء البلديات 
ــــنتـــائج استيف علـــت 2112فيفـــري  13بتـــاريخ فـــي مرحلـــة  انيـــة  ــــت, اء الشـــروطــــ ــــم توزيـــ  داتـاعــــــــع هـــذا المســ

 12 فيما لم تسـتجب CMOشروط الدنيا إلسناد المساعدات ال التي استوفت بلدية 864لفائدة (   د 21,6)
وتتمرـــل . 2112  د إلـــت ســـنة  1,2وت جيـــل  التـــالي منابهـــا مـــن المســـاعدات  قيمـــة لهـــذا الشـــروط  اتبلـــدي

 :CMOالشروط الدنيا إلسناد المساعدات 
 ؛2112زانية التقدعرية لسنة المي -

 ؛2116الحسا ات المالية لسنة  -

 ؛2112لسنة  ل سترمارالبرنامج السنوي  -

 إشهار الصفقات المزمع إبرامها  المراد الوطني للصفقات؛ -

 .المساعدات إسنادالمصادقة علت اتفاقية شروط  -

ــــدة لفائــمشـــروع  31التربـــت مـــن اســـتجا ة فقـــد تـــم , الموظفـــة للمســـاعداتوبالنســـبة  ــــح 33ـــــ ــــةي ـــ مقـــدرة   قيمـ
وتمـت المصـادقة علـت ذلـب مـن طـرف . للشـرط السـاد  المتمرـل فـي الدراسـة األولويـة للمشـروع  د  41,2بـ

لبقيــة الشــروط الــدنيا  ة هــذا المشــاريعكمــا تــم التربــت مــن اســتجا , 2112جويليــة  31اللجنــة الوزاريــة بتــاريخ 
لإلتمـا  الدراسـات الفنيـة  وو الة التهذعب والتجدعد العمراني 22دها ودعوة البلديات المعنية وعد 2112لسنة 

 .واالع ن عن طلبات عروض األشغال وتقديم ملفات التمويل إلت الصندوق 
 

 الدعم المالي لل لديات 4.8
 

وخااــة الصــغرى منهــا والمتوســطة  االســترماريةفــي إطــار مســاعدة البلــديات علــت انجــاز مشــاريعها 
 بتحويـلوذلـب  اتبلـديال العدعـد مـنتـدعيم  2112تم خ ل سنة , فا  علت توازناتها الماليةولتميينها من الح

ـــكلفــة إ افي)أو تكملــة للمشــاريع لتمويــل مشــاريع   كملهــا مســاعدات اســترنائية  ـــلفائ( ةــ ـــبلدع 51دة ــ ـــ قيم ةــ ة ــ
ب تمـت المصـادقة النهائيـة إ افة إلـت ذلـ... للبنية األساسية واقتناء المعدات مشروعا 94 تخص م د 4,4

 .بلدية 84لفائدة  مشروع 85لتدعيم  م د 3,3علت مساعدات استرنائية  قيمة 
القسـ  الرـاني  والمتبقـي مـنللصـندوق  اعتمـادات الـدعم االسـترنائيوتم منص هذا المساعدات االسترنائية مـن 

لســـنة  االســـترماريةالســـنوية  المخططـــات  ةمدرجـــال المشـــاريعلتمويـــل  اإلتحـــاد األوروبـــيعتمـــادات هبـــة ا مـــن 
2112. 
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 نشاط الفروع الجهوية 518

 

 :المساندة الفنية في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية 8-5-0
منذ انط ق العمل  البرنامج وذلب مساندة الفنية للبلديات ع أكرر نحو اإلحاطة والو ز نشاط الفر تر   

وفي هذا اإلطار تم عقد العدعد من الجلسات في  ل الواليات  ،الجدعد للتنمية الحكرية والحو مة المحلية
الشروط الدنيا وعملية تقييم األداء، )قصد التعريف  البرنامج في مختلا جوانبم  ةع الجهويو مرجع نظر الفر 

لمخططات االسترمارية السنوية والمقاربة التشار ية، الجانب البيئي واالجتماعي وإعداد التقارير إعداد ا
 ....(الدورية

من البلديات  %19)تقييم األداء علت مستوى وتتجلت نتائج هذا اإلحاطة الفنية في النتائج المحققة سواء 
االستجا ة للشروط علت مستوى  أو( 7700 النسبة لسنة  %47مقابل  نقطة فما فوق  07تحصلت علت 

حي  أن أ لبية أو تلب المتعلقة  الدراسات األولية لمشاريع األحياء الشعبية  (من ال لديات %14) الدنيا
الدراسات األولية تم انجازها في انجال المحددة وف  الكوا   المطلوبة إ افة إلت إعداد التقارير الدورية 

 . من طرف جل البلدياتتماعية وبتنفيذ المخططات السنوية لإلسترمار المتعلقة  الجوانب البيئية واإلج

ديات مـن لـحاطـة  البالتمـت ا ,770لسـنة  ل سترماروفي إطار إعداد البرنامج السنوي  أخرى من ناحية 
مع اعتبار المساعدات  ير  7702خ ل سنة  ل سترمارطرف الفروع الجهوية لتقديم حجم معقول ومقبول 

وقد تم األخذ  عل االعتبـار . ن تبقت هييلة التمويل من مشموالت البلدياتأمويل الذاتي علت الموظفة والت
الحتساب مساهمة البلديات في المشاريع الممولة  قرض مع مراعاة الجوانب البيئية واالجتماعية وبلوغ طاقة 

حــ  الفــروع إلــت إ ــافة  هــذا. التــداعن   قــل عــدد مــن المشــاريع ممــا يكــمن حجــم معــام ت   قــل تكــاليا
علــت حصــول المشــاريع المعنيــة  ــالقروض علــت الموافقــات المبدئيــة والمصــادقات النهائيــة الجهويــة للبلــديات 

 بحساب المليون دينار

 

 

 تحويل اإلعتمادات المصادقات النهائية

 المساعدة عدد المشاريع عدد ال لديات المساعدة عدد المشاريع عدد ال لديات

اعتمادات الدعم استرنائية من مساعدات 
 (PAIمشاريع ) اإلسترنائي

23 24 817 41 63 3,66 

 1,112 2 2 ,,1 1 1 هبة اإلتحاد األوروبيمن  1القس  

 119 9 6 1,4 1 1 من هبة اإلتحاد األوروبي 2القس  

 4,362 74 48 313 25 24 المجموع



                                                                                   روض ومساعـدة اجلماعـات احملليـة   صندوق الق -

 8102نشاط لسنة تقرير ال

 

17 

مــن خــ ل جلســات العمــل   النســبة للمشــاريع المدرجــة  ــالبرامج اإلســترمارية لــنفت الســنة 7702خــ ل ســنة 
ة فــي  افــة الجوانــب المتعلقــة ببرنــامج التنميــة  البلــديات وبمقــرات الفــروع وبالواليــات وتقــديم الــدعم والمســاند

 .الحكرية والحو مة المحلية
 

 اإلحاطة بال لديات المحدثة ومساعدة تركيز المجالس ال لدية المنتخ ة 8-5-8
 

وقد حظيت هذا البلديات  مرافقة لصيقة  ,للبلديات المحد ةلنشاط ا االنط ق الفعلي 7702شهدت سنة 
هويــة وذلــب بتكريــا اللقــاءات والجلســات ســواء  مقراتهــا او  مقــر الفــروع مــن طــرف مصــالص الفــروع الج

 Programme)الجهويـة وذلـب قصـد مسـاعدتها علـت فهـم منظومـة تمويـل االسـترمارات الخااـة بهـا 
FINCOM.) 

االنتخا ــات البلديــة فــي شــهر مــاي والتــي انبرقــت عنهــا مجــالت بلديــة منتخبــة  7702كمــا شــهدت ســنة 
 االتصــال بهــا وإجــراء عدعــد للصــندوق يفاء تر يزهــا  ــادرت مصــالص الفــروع الجهويــة وبعــد اســت .وتعدديــة

اللقاءات والجلسات قصد تعريفها  سير العمل البلدية وخااـة الجـزء المتعلـ  بتمويـل االسـترمارات ودور 
 .الصندوق المحوري في مرافقتهم وانجاز مخططاتهم االسترمارية وفقا للمنهجية الجدعدة

 

 التمويل العادي للفروع الجهوية نشاط 8-5-3
 

ــز ــالر م مــن  برنــامج للتنميــة  فــي إطــار تنفيــذالمســاندة الفنيــة للبلــديات  علــتنشــاط الفــروع الجهويــة  تر  
إال أنــم  ــالتوازي ســعت إلــت المحافظــة علــت النســ  العــادي لنشــاط التمويــل  الحكــرية والحو مــة المحليــة

ـــدة بذمـــة أو اســـتخ ت الـــدعون العتمـــادات اســـتحراث نســـ  التمويـــل وتحويـــل اســـواء مـــن حيـــ   المتخل
 مقــرات الفــروع أو  الواليــات  الزيــارات الميدانيــة وجلســات العمــلوذلــب بتكريــا البلــديات تجــاا الصــندوق 

 .والبلديات الراجعة لها  النظر
 المرتفعـــةفـــي مـــا عتعلـــ   النســـب خااـــة النتـــائج الحااـــلة المحترمـــة  مـــن خـــ لويتجلـــت هـــذا المجهـــود 

   لب الفروع  وتحويل اإلعتمادات المصادقات النهائية الممنوحة للجماعات المحليةو قات المبدئية لموافل
 .الجهوية

وفــي مــا علــي النتــائج الحااــلة لملفــات التمويــل التــي تــم دراســتها مــن طــرف الفــروع الجهويــة خــ ل ســنة 
ات مســــــاهمة الصـــــــندوق التــــــي تخــــــص القـــــــروض والمســــــاعدات الموظفــــــة والمســـــــاعدحســــــب ) 2112

 (:االسترنائية
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 دون اعتبار المساعدات  ير الموظفة)*( 
 2112 عد افتتاح الفرع بداية من شهر أكتوبر  2112تخص الر  ي األخير لسنة  تانجازا( *)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحساب المليون دينار 

 الفرع
 )*( تحويل اإلعتمادات المصادقات النهائية الموافقات الم دئية

 النس ة اإلنجازات التوقعات  النس ة اإلنجازات التوقعات  النس ة اإلنجازات التوقعات 

 28 12,3 21 24 33,5 32,5 23 22,1 32,2 تونس

 73 13,6 14,2 73 2,4 2,1 015 11,4 2,2 صفاقس

 72 2,1 2,3 76 2,6 2,0 99 1,2 1,2 قفصة

 001 5,6 5,1 81 1,3 6,6 09 1,2 5,5 باجة

 007 16,4 13,2 007 13,1 11,1 77 11,4 11,5 سوسة

 83 4,2 21,4 54 13 24 58 14,6 22,2 نابل

 008 6,2 6,2 73 4,2 5,2 60 3,1 4,2 مدنين

 081 6,1 5,1 014 6,6 6,4 009 2,6 6,5 سيدي بوزيد

-  1,3- -  2,1- -  2,3-  (*)*الكاف

 83 78.1 93.6 82 85.3 104.4 78 77.2 99.2 المجموع العام 
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وحجم مساهمة  8102خالل سنة  المصادق على تمويلهاأهم المشاريع عينة من  6.8
 :الصندوق في تمويلها

 

 
 
 
 
 
 
 

 دينار األلفبحساب 
 مساهمة الصندوق 

 المشاريع ال لدية الكلفة
 قرض مساعدة موظفة مساعدة استثنائية

 وتصريف المياا تعبيد الطرقات تونت 0 722 0 722  
 تعبيد الطرقات ومد األرافة الواديحل   0 ,2,  ,,2  
 بنو  السحاعبيتهذعب حي  راد  3 7,0 0 ,02 7 727 
 البرارجةتهذعب حي  رواد 7 320  7 320 
 تهذعب حي النصر الفحص  33,  33, 
 اقتناء معدات النظافة والطرقات بنزرت 0 27, ,23  77,
 تهذعب حي بني مازن  فرنانة 32,   32, 
 الجمهوريةتهذعب حي  ساقية سيدي عوسا 0 ,,2  0 ,,2 
 تعبيد الطرقات سيدي بوزيد 0 7,0 0 7,0  

 الواحةتهذعب حي  جمنة 0 ,,3  0 ,,3 
 تهيئة قصر البلدية مدنين 22, 377  

 تعبيد الطرقات سليانة 200 077  077
 تعبيد الطرقات ومد األرافة قا ت 0 727 277  
 قات ومد األرافةتعبيد الطر  افاقت 3 332 7 77,  
 تهذعب حي الزياتين السواسي ,7,  ,7, 
 تعبيد الطرقات وتصريف مياا األمطار المينين 7 220 7 777  
 تهذعب حي طاهر معرف طبلبة 0 777  0 777 
 تعبيد الطرقات ومد األرافة مساكن 0 077 0 077  
 ا ح الدعن بوشوشةتهذعب حي  القلعة الكبرى  0 ,2,  0 ,2, 
 تعبيد الطرقات  سليمان 0 072 277  
 تهذعب حي طاهرت قليبية 7 777  7 777 
 تهذعب حي النسيم دوار هيشر 0 000  0 000 
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نسب الفائدة الموظفة وآجال استرجاع القروض المسندة لفائدة الجماعات المحلية  013
 8102المعتمدة خالل سنة 

  
جــال اســترجاع القــروض المســندة لفائــدة آنســب الفائــدة و  علــت نفــت 2112خــ ل ســنة وق الصــند حــاف 
, 2116مار   12المؤرخ في  2116لسنة  362مر الحيومي عدد األ ت مقتك  بطهاتم التي و  البلديات

 :وهي مفصلة  انتي
 مدة االمهال مدة االسترجاع نس ة الفائدة نوعية المشاريع صنف المشاريع

 سنة واحدة سنة 15 7,0% البنية األساسية والبناءات اإلدارية ص غة محلية مشاريع ذات
 سنة واحدة سنوات 11 8,0% المشاريع اإلقتصادية

 سنة واحدة سنوات 2 6,0% اقتناء معدات وتجهيزات
 سنة واحدة سنوات 5 7,0% الدراسات

مشاريع الشراكة بين الجماعةات 
 المحلية أو مع القطاع العام

    ال لدياتبين 
 سنة واحدة سنة 15 6,5% البنية األساسية

 سنة واحدة سنوات 11 7,5% المشاريع اإلقتصادية
 سنة واحدة سنوات 2 5,5% اقتناء المعدات 

 سنة واحدة سنوات 11 7,5% التصرف في النفايات وترمينها
 سنة واحدة سنوات 5 6,5% الدراسات

    بين ال لديات والجهات
 سنة واحدة سنة 15 6,5% لمنتزهات الحكريةا

 سنة واحدة سنوات 11 7,5% المشاريع اإلقتصادية
بةين الجماعةةات المحليةةة والةةوزارات 

 والهياكل
   

مشــاريع فــي مجـــاالت الريا ــة والشـــباب 
 والرقافة والطفولة

 سنة واحدة سنة 15 %7,0

 سنة واحدة سنوات 11 8,0% مشاريع مع هياكل عمومية
شاريع تشاركية بين القطةاعين م

 العام والخاص

المنتزهـــــــات الحكـــــــرية والتصـــــــرف فـــــــي 
 سنة واحدة سنوات 11 8,0% النفايات

مشةةاريع تشةةاركية مةةع المجتمةةع 
 المدني

ــــــة األساســــــية والتجهيــــــزات , اــــــيانة البني
, تهيئــــــة واــــــيانة المســــــاحات الخكــــــراء

تهيئــــــة واــــــيانة , الفكــــــاءات الترفيهيــــــة
از م عـــــب انجـــــ, التجهيـــــزات الحكـــــرية

 ايانة المقابر, األحياء

 سنة واحدة سنوات 11 %8,0

 

  

    الوضع املـايلالوضع املـايل  --33
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 2112سنة  في نهايةتم , 2114سبتمبر  31المؤرخ في  2114-3515عم   مقتكيات األمر عدد و 
علـــت   االعتمــاد, 2112المزمــع تطبيقهــا خـــ ل ســنة إعــادة احتســاب نســبة الفائـــدة قصــد مراجعــة النســـب 

-2112الــواردة  ــالقوائم الماليــة للخمــت ســنوات األخيــرة العامةةة سةة ة ومعطيةةات المحامنهجيةةة تحليليةةة 
وتتمرــل  لفــة . مــع هــاما عراعــي التوازنــات الماليــة للصــندوق  االقتــراضلتحدعــد  لفــة تعبئــة مــوارد  2116

المعدلـــة كلفـــة التكـــاف إليهـــا  %3,5الخـــارجي التـــي تســـاوي  االقتـــراضفـــي  لفـــة  االقتـــراضتعبئـــة مـــوارد 
علــت نســبة المردوديــة المرجحــة لرقــاع خزينــة الدولــة القابلــة للتنظيــر   االعتمــادالذاتيــة  ســتعمال األمــوالال
حســب النتــائج التحليليــة فــي  االقتــراضلتكــون  لفــة تعبئــة مــوارد  % 1,26والبــالأ ( ســنوات 11اــنا )

القروض وجـب تغطيتهـا  إسنادهذا ويتحمل الصندوق أعباء مالية أخرى مرتبطة  عملية . % 5186حدود 
و لفــة المخــاطر الناجمــة  % 1,42التصــرف التــي بلغــت  أعبــاءعنــد تحدعــد ســعر الفائــدة تتمرــل فــي  لفــة 

إ ـافة إلـت  % 1,14ت ــــــي بلغـــــوالت علت عد  خ ت الدعون في انجال مـن طـرف الجماعـات المحليـة
كية التي تفـرض عمولـة تصـرف علت عيت المؤسسات البن % 1,5نسبة  عمولة تصرف حي  تم اعتماد

نسـبة الفائـدة و  % 8,08الهاما الذي عراعي التوازنات المالية للصندوق في حـدود  ليستقر ,%1,5تفوق 
  .% 9,32في حدود  2112المحتسبة لسنة 

فــي تحدعــد نســب الفائــدة حســب  التــي تــم اعتمادهــا ,بنســبة الفائــدة المحتســبة إال انــم وبمقارنــة هــذا النســبة
نقطــة مئويــة وهــو مــا عتطلــب مراجعــة  44عــا بـــارتفا ســجلنا %  6,24والبالغــة , لموظفــة حاليــاواالمشــروع 

مجلــت اإلدارة  مرلمـا أقـر انقطــة مئويـة  25تغييـر فـاق النسـب الفائـدة خـ ل عمليـات اإلقــراض خااـة وأن 
ادق مجلـت أنـم وبـالنظر إلـت الو ـعية الحاليـة التـي تمـر بهـا البلـديات اـ إال  . 2115أكتـوبر  22بتاريخ 

والتــي تــم  ــبطها  دون تغييــر 2112خــ ل ســنة اإلدارة علــت اإل قــاء علــت نفــت نســب الفائــدة الموظفــة 
 .2116مار   12المؤرخ في  2116لسنة  362مر الحيومي عدد األ ت مقتك
 

 :القوائم المالية 8.3
 

المقفلـة لماليـة النهائيـة القوائم ا مرلما تبينمتوازناتم المالية من تدعيم  2112خ ل سنة الصندوق  تمين
مجموع الموازنة النتيجة المحاسبية و  ومستوى الخزينة  وذلب من خ ل ارتفاع ,2112ديسمبر  31بتاريخ 

تطور نشاط التمويل عن طري  تحويل االعتمادات لفائدة الجماعـات المحليـة فكل  , 2112مقارنة  سنة 
 . اض وبالتالي عد  تسجيل سحوبات  قيمة مرتفعةعلت أموالم الذاتية األقل  لفة من االقتر  واالعتماد
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 :العامة الموازنةة .0.81
 

ـــة  ـــة ســـنة  ارتفاعـــاســـجل مجمـــوع الموازن ــــمقارن 2018فـــي نهاي ــــــة مـــع سنــ ــــحي 2112 ةـــ ـــ  مـــ مـــن  ر  ـــ
إلـــت  األســـا   اإلرتفـــاعويعـــود هـــذا  .% 03 بــــ تطـــورمســـج  بـــذلب نســـبة  م د 758,2إلـــت  م د ,,667

 فــي رتفــاعوا (علــت مســتوى األاــول)  يـر الجاريــة األاــول الماليــة مقابــل اســتقرارمســتوى الســيولة   اعارتفـ
 .(واألموال الذاتيةعلت مستوى الخصو  )ارتفاع األموال الذاتية و  الخصو  الجارية

والـذي  2112مقارنـة  سـنة  2112خ ل سنة  المقابيلمستوى الخزينة إلت تطور حجم  ارتفاعهذا ويعود 
 .2112اق حجم الدفوعات الذي شهد استقرارا مقارنة  سنة ف

 
 :2112-2111ويبين الرسم التالي تطور مجموع الموازنة خ ل الفترة 

 

 
 
 

 :قائمة النتائج 81 8.3
 

  د  22,6 مقابـــل م د 30,4 مـــا قيمتـــم 2112فـــي مـــوفت ســـنة الصـــافية بلغـــت النتيجـــة المحاســـبية 
  د إلـت  2,5مـن  نتيجـة االسـتغ للت تحسن إ ,أساسا االرتفاعذا ويعود ه. 2112مسجلة في نهاية سنة 

 عـــد مـــداخيل األوراق الماليـــة  هـــذا عـــ وة علـــت ارتفـــاع, مخصصـــات المـــدخرات  د  فكـــل تراجـــع  13,2
الحصــول علــت نســب توظيــا محترمــة عنــد القيــا   استشــارات لــدى جميــع البنــوك علــت مســتوى توظيــا 

  .األموال
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 :2112-2111خ ل الفترة  النتيجة المحاسبيةالي تطور ويبين الرسم الت
 

 

 :جةدول التدفقةات النقديةة 31 813
 

أي بنسبة انجاز تساوي  م د 355,8 قيمتمما  2112خـ ل السنة المحاسبية  الماليةبلغت المقابـيل 
 ارتفاعـاة بـذلب مسـجل, 2112محققـة سـنة  م د 193,9مقابـل (   د 225,2)من تقـدعرات السـنة   % 125

 عــد ت جيلهــا مــن ســنة الدولــة اعتمــادات مــن أساســا مقــابيل التمويــل المت تيــة  ارتفــاع ســبب  % 23بنســبة 
لتمويل البلديات الجدعدة التـي  انـت مبرمجـة خـ ل سـنة  الخارجيةهبات الالحصول علت قس  من و  2112
  .المحلية القروض المسندة للجماعات الستخ تالتراجع النسبي هذا  الر م من , 2112

 :2112وانجازات سنة  2112ويبين الجدول التالي تطور المقابيل مقارنة بتوقعات سنة 
 بحساب المليون دينار

انجازات سنة  
8109 

تقديرات سنة 
8102 

انجازات سنة 
8102 

نس ة اإلنجاز 
 نس ة التطور 8102لسنة 

 9- 100 62,4 62,3 24,1 استرداد القروض المسندة للجماعات المحلية  
 36 97 21,3 21,1 14,2 السحوبات علت القروض الخارجية

 100 100 21,1 21,1 41,1  مساعدات  ير موظفة

 111 152 23,1 52,5 1,1 مساعدات موظفة

 - 81 1,1 5,1 1,1 مساعدات لدعم قدرات البلديات
 1 26 12,2 21,1 12,2 اعتمادات الدعم االسترنائي

 211 32 3,1 1,2 6,2 معاتاعتمادات تمويل الصفقات المج
 - - 34,2 1,1-  هبات خارجية لتمويل البلديات الجدعدة

 13 117 22,6 24,4 25,4 مقابيل مخاطر الصرف
 40 125 16,2 13,1 11,6 مقابيل التوظيفات

 36 251 1,5 1,6 1,1 مداخيل األاول الرابتة ومساعدات التجهيز
 114 311 1,5 1,5 1,2 لحساب الغير  مقابيل 

 83 125 355,2 825,8 073,9 المجموع
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من تقـدعرات  % 78أي بنسبة انجاز تساوي  2112في نهاية سنة  م د 271,8وبلغت الدفوعات ما قيمتم 
اســـتقرارا مســجلة بــذلب   د  2,2أي بزيــادة بــــ  2112محققـــة ســنة  م د 269,1مقابــل (   د 224,2)الســنة 
  د مقابـل تراجـع  33,2د ارتفـاع دفوعـات نشـاط التمويـل بــوذلـب  عـ%  0 رتطـو حيـ  بلغـت نسـبة النسـبيا 

 .  د 1,4وفوعات اإلستغ ل بـ   د 22,2دفوعات نشاط اإلسترمار بـ
 :2112وانجازات سنة  2112ويبين الجدول التالي تطور الدفوعات مقارنة بتوقعات سنة 

 بحساب المليون دينار
انجازات سنة  

8109 

تقديرات سنة 
8102 

 انجازات سنة
8102 

نس ة اإلنجاز 
 8102لسنة 

نس ة 
 التطور

 63 91 023,1 810,3 008,3 اإلعتمادات المحولة لفائدة الجماعات المحليةة
 5 112 41,6 32,1 32,6 قـروض

 -66 39 2,2 6,2 2,1 مساعدات
 70 88 70.6 80.0 41.5  ير موظفةمساعدات 

 232 95 63,2 67.1 12,2 مساعدات موظفة
 15- 111 1,1 1.0 1,3  ومساعدات أخرى االتحاد األوروبي  هبة/ مساعدات

 13 42 3,4 2,3 3,1 اعتمادات الدعم اإلسترنائيمساعدات من 

 - 141 1,4 1,1 31,3 واقتناء أاول مالية اكتتاب في رأ  مال شر ة

 -22 65 11,3 15,2 44,2 خ ت الصفقات المجمعة
 -5 105 65,1 62,2 62,6 الخارجيةتسدعد القروض 

 21 60 1,2 2,1 1,2 مساعدات لدعم قدرات البلديات
 -21 64 ,,2 12,4 2,2 مصاريف اإلستغ ل والتجهيز

 22 141 2,2 2,1 1,5 دفوعات لحساب الغير

 1 92 890,2 874,9 867,0 المجموع
 
ـــ إيجابيــافارقــا  ســج لن 2112مقارنــة المقــابيل والــدفوعات لســنة بو   فــي فاعــاارت ذلــب نــتج عنــم, م د 2410ب

 .  د للسنة المحاسبية الفارطة 231,2مقابـل  م د 304,3ليستقر في حدود  الخزينة مستوى 
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 :2112-2111خ ل الفترة  مستوى الخزينةويبين الرسم التالي تطور 
 

 

 
 

 ة ةالمؤشرات المةالي  .31
 

 : ما علي  2112و 2112تتبين مؤشرات النجاعة المالية للصندوق لسنتي 
 

 الهدف 8102 8109 المؤشرات

    مؤشرات المردودية

 (%5>: الهدف) 2,1 2,1 مردودية األموال الذاتية
معدل مجموع األاول /النتيجة المالية: هاما معدل األاول

 (1,5>: الهدف) 5,32 4,22 (عدد المرات) 

    مؤشرات التوازن المالي
 (1>: الهدف) 1,22 2,16 ( د المراتعد)  la solvabilitéالقدرة علت اإليفاء  الدعن 

 (1,5<: الهدف) l'endettement 1,26 1,23المدعونية 
 (1,5 >:الهدف) l'autonomie financière 1,24 1,22اإلستق لية المالية 

    مؤشرات المخاطر
 (10% >: الهدف) 1,22 24 )*(األاول المالية / األموال الذاتية

 (25% <: الهدف) concentration du risque client 6,32 6,12المخاطر الفردية 

 (%5<: الهدف) 24,4 26,2 أاول مالية/ دعون متخلدة 

 (70% >: الهدف) 21 25 تغطية المبالأ  ير المسددة
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    السيولةمؤشرات 
Actif liquide/passif exigible ة يول س عامة ال  (1>: الهدف) 1,14 1,22 )*( ال

 (%1,5>: الهدف) cash flow/charges finacières 15,23 15,2: الدعنتغطية خدمة 

    مؤشرات التصرف
  % 3,2 % 3,36 كلفة تعبئة الموارد
 (%1<: الهدف) 1,16 1,12 معدل مجموع األاول/المصاريف العامة

  2,15 % 2,1 كلفة أعباء التصرف
 باحتساب التعهدات خارج الموازنة)*( 

 

 شــهدتو . النتيجــة المحاســبية ارتفــاع ســبب  2112مقارنــة  ســنة  تحســنادوديــة ســجلت مؤشــرات المر 
وذلـــب  عـــد ارتفـــاع األمـــوال الذاتيـــة واألاـــول الحقيقيـــة الـــذي قابلـــم  اســـتقرارا نســـبيامؤشـــرات التـــوازن المـــالي 

 .ارتفاعا بنفت القيمة في الخصو 
للتعهـدات  االعتبـارألخـذ  عـين تـم ا حي ) 2112تحسنا أيكا مقارنة  سنة سجلت مؤشرات المخاطر كما  

مؤشـر الـدعون و  المستخلصـةخااة  النسـبة لمؤشـر المخـاطر الفرديـة وتغطيـة المبـالأ  يـر ( خارج الموازنة
وذلــب  فكــل التراجــع النســبي للــدعون المتخلــدة مقابــل اســتقرار األاــول , المتخلــدة مقارنــة  األاــول الماليــة

 .المالية وحساب المدخرات
فـي . الـذي فـاق ارتفـاع الخصـو  الجاريـةمسـتوى الخزينـة  ارتفاع  فكل تحسناالعامة  مؤشر السيولة سجلو 

مجمـوع الموازنـة  واسـتقرار معـدل عا  سبب ارتفـاع مصـاريف التسـييرت التصرف تراجامؤشر سجلت  المقابل
 .(encours des prêts) القروض المسندة للجماعات المحليةمعدل و 

 

 ماعات المحليةاسترداد القروض المسندة للج  .41
 

التــي عواجههــا  التحــدياتالمتخل ــدة بذمــة الجماعــات المحليـــة مــن أهــم  عمليــة اســتخ ت الــدعون  تمرــل
حي  تفاقمت دعون العدعد من البلديات جدعـد وذلـب , وما قبل 2116الصندوق  الر م من جدولة دعون سنة 

اسةتخالص أي بنسة ة  2112 ةسـنفي نهاية  م د 69,4ستخ اات وقد بلغت جملة اال. .من سنة ألخرى 
  د مستخلصـة خـ ل سـنة  24,1 مقابـل(   د 154,6)مـن جملـة المبـالأ المسـتحقة  % 44 جملية تسةاوي 

مقابل  م د 87,2ما قيمتـم إلت وما قبـل  2018المتخل دة  عنوان سنـة  وبالتالي يصل مجموع الدعون . 2112
انخفـاض قيمـة األقسـاط المسـتحقة لمستخلصـة إلـت ويعـود التراجـع النسـبي فـي المبـالأ ا. 2112لسنة  22,1
تراجــع قــدرة إ ــافة إلــت  2112 عنــوان ســنة   د  23,5  د مقابــل  62,5حيــ  بلغــت  2112ســنة   عنــوان

 في )  عل الجماعات المحلية علت اإليفاء بتعهداتها تجاا الصندوق وخااة منها المدعمة  ليا



                                                                                   روض ومساعـدة اجلماعـات احملليـة   صندوق الق -

 8102نشاط لسنة تقرير ال

 

27 

 
 . هييليةوالتي تشيو اعوبات مالية  (المخططات السا قة

ع مخصصــــات جــــترافــــي مؤشــــر إيجــــابي عتمرــــل  2112تراجــــع األقســــاط المســــتحقة  عنــــوان ســــنة هــــذا وســــج ل 
علــت النتيجــة  اإيجابيــ اوبالتــالي تــ  ير , اســترداد المــدخرات الســا قةمــع ارتفــاع فــي قيمــة علــت الــدعون المــدخرات 
 المحاسبية

حســـب حلـــول انجـــال ومـــا قبـــل  2112نة  عنـــوان ســـ المتخل ـــدة بذمـــة الجماعـــات المحليـــةوتتـــوزع الـــدعون 
 :التالي ك

 بحساب المليون دينار
 المجموع 31/17/2017 30/15/8102 8109  وما قبل 8106 

 154,6 31,5 31,2 2,2 22,1 2112في بداية سنة  المبالغ المستحقة

 62,4 22,2 31,3 3,3 5,2 المبالغ المسددة

 2918 816 016 616 9613 باقي الديون

 011 2 5 04 24 (%) الهيكلة

 
 8102من الم الغ المتخّلدة بذمةة الجماعةات المحليةة فةي نهايةة سةنة  % 80إلى أن  تجدر اإلشارةو 
تها د بةذمّ بلدية تشكو من صةعواات ماليةة هيكليةة ومتخّلة 41منها بلدية  45مجموعة متكونةة من  تخص

 1وما ق ل 8106ديون بعنوان سنة 
 

 :انجالمبالأ المتخلدة بذمة الجماعات المحلية حسب تر يبة الويبين الرسم التالي 
 

 
 

 

مـن  % 22) ومةا ق ةل 8106ويتبين أن القس  األهم  لدعون الصندوق المتخل دة بذمة البلـديات تخـص سـنة 
وتخص هذا الدعون عـددا هامـا مـن البلـديات المـذ ورة آنفـا (. جملة المبالأ المتخلدة بذمة الجماعات المحلية

تــوزر بـاردو و القصـرين وقرطــاج و علـت  ـرار بلــديات خــ ل المخططـات الســا قة دعمــة  ليـا خااـة منهـا الم
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وطبربــة والقصــر والحامــة وســيدي بوســعيد والمتلــوي وســبيطلة حمــا  األنــا و وبــن قــردان والقيــروان وطبرقــة 
د التــي ال تقــو  بتســدع, وأ  العــرايت وحاجــب العيــون وســوق األحــد وبوســالم وســيدي بــوعلي والرديــف وقبلــي 

... ومطماطـة الجدعـدة علـت  ـرار جربـة ميـدون والجـم ومـارثدعونها من سنة إلت أخرى إلـت جانـب بلـديات 
التي شهدت اخت ال في توازناتها المالية وتفاقمت  التالي دعونها مـن سـنة إلـت أخـرى  ـالر م مـن أنهـا  انـت 

 . من بين البلديات التي تقو   خ ت دعونها في انجال
 

  ارد الماليةتع ئة المو  5.3
 

علـت قـرض الو الـة الفرنسـية المبـر  بتـاريخ الرالـ   قسـ ال سحب  2112الصندوق في نهاية سنة  قا 
مليــون أورو فـــي إطــار تمويـــل برنــامج التنميـــة الحكــرية والحو مـــة المحليـــة  31 قيمـــة  2115ســبتمبر  16

  1م د 81,3ما يعادل  أي مليون أورو 6وقد بلغت قيمة القس  الذي تم سحبم . 2121-2116للفترة 
بلديـة جدعـدة موزعـة علـت  26تعميم النظا  البلدي علت  امل تراب الجمهورية وعلت ا ر إحداث في إطار و 

إلتفاقيــة منفصــلة للتصــرف فــي اعتمــادات القــرض  2112وبعــد ابــرا  الصــندوق خــ ل ســنة , التــراب الــوطني
واسنادها  مليون أورو 45في حدود  KFWلماني المبر  في نفت الش ن بين الجمهورية التونسية والبنب األ

تحصلت الدولة في نفت السياق وفي إطار المبـادرة النموذجيـة , في شيل مساعدات بلدية جديدة 87 لفائدة
لتمويـل برنـامج  م أورو 3715 التي أطلقها االتحاد األوروبي علت هبـة ماليـة  قيمـةIPDLI للتنمية المحلية 

وقـــد  ـــادر الصـــندوق . موزعـــة علـــت خمـــت واليـــات بلديةةةة 86رات لفائـــدة خصواـــي ل ســـترمار ودعـــم القـــد
 التعــاون مــع الو الــة الفرنســية للتنميــة  ــالتعريف  البرنــامج لفائــدة البلــديات والمصــالص المعنيــة علــت مســتوى 

قس  أول من هذا الهبـة  2112وقد تم سحب في أواخر سنة . الواليات ذات النظر والوقوف علت حاجياتها
وترســيمم  البنــب المر ــزي فــي انتظــار التصــرف فيــم عنــد انطــ ق مشــاريع البلــديات  مليةةون أورو 01 قيمــة 
 .المعنية

وفي إطار التعاون الرنـائي التونسـي اإليطـالي تـم ربـ  الصـلة مـع الطـرف اإليطـالي الـذي  وفي نفت السياق
و مليةون أور 85هبة قـدرها  أبدى استعدادا للمساهمة في تمويل البرنامج وذلب عبر منص الحيومة التونسية

وقد  ادر الصندوق مع الجانب اإليطالي  اإلط ع علت البرنامج المزمع . بلدية جديدة 30لتمويل حاجيات 
 .تمويلم ومحاولة تحدعد مجاالت التدخل للهبة المزمع ابرامها مع الحيومة التونسية
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  الترقيم السنوي للصندوق   .61
 

علـــت التـــرقيم  (Fitch Ratings)الدوليـــة للتصـــنيا اإلنتمـــائي فيـــتا راعتينـــأ  حافظـــت المؤسســـة
 :وقد تم تصنيا الصندوق  التالي. للصندوق السنوية  تهاإطار عملية متا ع فيالسنوي للصندوق وذلب 

 AA- (tun): التصنيا علت المدى البعيد   -

 F1+ (tun): التصنيا علت المدى القصير -

 إيجابي:    مجال التطور              -
 

حــاف  الصــندوق علــت نفــت التــرقيم مــع تحســين انفــاق مــن مســتقر إلــت إيجــابي مــع وطبقــا لهــذا التصــنيا 
من بين  تبعا لهذا الترقيمب الصندوق يرت  و . إميانية تحسين ترتيب الصندوق مستقب  علت المستوى البعيد

ســـة المتبعـــة فـــي مجـــال ترشـــيد وذلـــب نتيجـــة السيا, األفكـــل علـــت مســـتوى البنـــوك والمؤسســـات العموميـــة
االســـترمار المحلـــي وحســـن اســـتغ ل المـــوارد المو ـــوعة علـــت ذمتـــم وإيفائـــم بتعهداتـــم الماليـــة فـــي آجالهـــا 

لــت جانــب الــدور الريــادي الــذي علعبــم الصــندوق فــي المســاعدة الفنيــة والماليــة للجماعــات إهــذا . التعاقديــة
ال مر ــــزي وهــــو مــــا سيســــمص  ــــالترفيع فــــي حجــــم المحليــــة للرفــــع مــــن قــــدرات البلــــديات لتجســــيم المســــار 

 .اإلسترمارات
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 الدراسات والتنظيم 0.4
 

 دراسة تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية : 
 

هـوي مرافقة مسار ال مر زية ومواكبة لعملية التحول النوعي في  أخذ القرار علت مسـتوى الج إطار في
 االسـترمار تمويـل فـي مختصةة مالية مؤسس إلت مليتحو  إلت ترمي قا  الصندوق بدراسة استراتيجية, والمحلي
أبــر  الصــندوق  وفــي هــذا الســياق .وذلــب عبــر تطــوير إطــارا القــانوني وتنويــع مجــال تدخلــم والجهــوي  المحلــي

دون  أد 231تقـارب  قيمـة   Deloitte/Meziou Knani et Khlifاـفقة مـع مجمـع ميتـب الدراسـات
. إلنجــاز الدراســة تمــول علــت حســاب هبــة مــن الو الــة الفرنســية للتنميــة اعتبــار األداء علــت القيمــة المكــافة

تطلــب المــرور عبــر توخلصــت أعمــال ميتــب الدراســات إلــت أن عمليــة تحويــل الصــندوق إلــت مؤسســة ماليــة 
المراحــل األربعــة األولــت  إتمــا  2112وقــد شــهدت ســنة . شــهرا 16وذلــب علــت فتــرة تمتــد علــت خمــت مراحــل 

  :وف  الجدول التالي
 اإلنجاز المدة التعاقدية العناصر المكونة للدراسة

الصيا ة العامة للنظا  القانوني : العنصر األول
 والمالي األكرر م ئمة مع مها  الصندوق 

12األسبوع  -األسبوع األول  
اادق مجلت اإلدارة علت اعتماد 

 سمفر ية شر ة خفية اال

إعداد تصور مالي لخطة العمل : العنصر الثاني
business plan للصندوق   24األسبوع  -األسبوع األول   

تم قبول هذا المرحلة من طرف 
أفريل  11لجنة القيادة بتاريخ 

2112 
إعداد نظا  ترقيم داخلي: العنصر الثالث  

56األسبوع  -24األسبوع   
تم قبول هذا المرحلة من طرف 

نوقمبر  22ة بتاريخ لجنة القياد
2112 

تقديم تحيينات النظا  المحاسبي : العنصر الرابع
24األسبوع  -2األسبوع  والجبائي والت  يرات الخااة بها  

تم قبول هذا المرحلة من طرف 
أفريل  11لجنة القيادة بتاريخ 

2112 
تقديم مقترحات لتحيين مختلا  :العنصر الخامس
64األسبوع  -24األسبوع  األنظمة والهياكل  

ستنجز خ ل الر  ي األول لسنة 
2112 

أس وع 64 المجموع   
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 افتتاح الفرع الجهوي بالكاف : 
 

أفريل  12في إطار تطبي  قرار مجلت إدارة الصندوق بتاريخ تكريت مبدأ ال مر زية مزيد بهدف 
ت قصد مزيد تقريب خدماتم الرامي إلت التعميم التدريجي للفروع الجهوية للصندوق  مختلا الجها 2111

لفائدة البلديات علت المستوى الفني والمالي  ما يساهم في دفع التنمية علت المستوى الجهوي والمحلي 
جهوي الفرع ال افتتص الصندوق , وتحقي  متطلباتها  مختلا جهات الجمهورية وخااة المناط  الداخلية

 . وسليانة الكافشمل بلديات والعتي يوالذي , 2112 الكاف في بداية شهر أكتوبر للصندوق 
 

 تنفيذ الصفقات  8.4
 

  :اقتناء حاويات بالستيكية وحديدية لفائدة ال لديات -
 

موزعــة علـت    ـة أقسـاط  قيمــة حاويةة  81 111 ـاإلع ن عـن طلــب عـروض وطنـي لــقـا  الصـندوق 
م د  015ة علــت اإلقتــراض وفــي شــيل قــروض لفائــدة البلــديات القــادر  م د 412منهــا م د  613جمليــة تســاوي 

وتـــوزع هـــذا األقســـاط . فـــي شـــيل مســـاعدات تمـــول منااـــفة بـــين الصـــندوق ووزارة الشـــؤون المحليـــة والبيئـــة
 : كانتي

مــع  إبرامهــاتــم  لتــر 221حاويــة   ســتييية ســعة  13 111القســ  األول عتمرــل فــي اقتنــاء  -
ونظــرا لعــد  التــزا   1داءات اعتبــار جميــع األم د  417 يلفــة تقــارب   Plastec tradingشــر ة 

حي  لـم عـتمين مـن المزود بتعهداتم وعد  ابدائم أية جدية في تنفيذ الصفقة وسوء التصرف فيها 
فقـد اســتقر  ,ممـا نــتج عنـم تجـاوز انجـال التنفيذيــة التعاقديـة المحـددةحاويـة  2 264توزيـع سـوى 

 .ي عدة مناسباتالرأي علت فسخ الصفقة المذ ورة وذلب  عد التنبيم علت المزود ف

وعلــت ا ــر فســخ الصــفقة المــذ ورة تــم االنطــ ق فــي طلــب عــروض القتنــاء الكميــات المتبقيــة مــن 
حاويـة حيـ  تـم فـتص العـروض  11 136لتـر والتـي بلـأ عـددها  221الحاويات الب ستييية سعة 

 ؛2112ديسمبر  11عو  
لتـر مبرمـة مـع  361ة حاوية   ستييية سـع 5 111القس  الراني عتمرل في اقتناء وتوزيع  -

وقــد تــم توزيــع جميــع الحاويــات .  اعتبــار جميــع األداءات ألــا دعنــار 212 يلفــة  SMTشــر ة 
 المذ ورة؛

لتـر مبرمـة  مـع  221حاويـة حدعديـة سـعة  2 111القس  الرال  عتمرـل فـي اقتنـاء وتوزيـع  -
 .  اعتبار جميع األداءات ألف دينار 907 يلفــــــــة  ACEM PLUSشر ة 
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 اقتنةةاء معةةدات نظافةةة وطرقةةات لفائةةدة ال لةةديات تمةةول فةةي شةةكل قةةروض مةةن الصةةندوق صةةفقة  -
 % 011بنس ة 

 

بنسبة تمول في شيل قروض معدات النظافة والطرقات التي س القتناءمجمعة الصفقة الفي إطار تنفيذ 
الكميات  تم تعدعل,  د م 71قادرة علت التداعن  يلفة مقدرة  حوالي لفائدة البلديات ال من الصندوق  % 111

قسـ   عـد االسـتجا ة إلـت الطلبـات اإل ـافية الـواردة مـن عـدة بلـديات وذلـب فـي  12علـت المطلوبة الموز عة 
لفائـدة  آليـة 421عو ـا عـن  بلدية 059لفائدة  آلية 534إطار التراتيب المعمول بها ليصبص عدد انليات 

 .قس  12من جملة مجدية  عقد صفقة 09إمكاء  2112سبتمبر  12تم بتاريخ وقد  .بلدية 133
ويبـين الجـدول التـالي . لألقساط المجدية 2112أكتوبر  12وقد تم إعطاء أذون التزود بداية من تاريخ , هذا

 :األقساطهذا تفاايل 

القيمة الجملية للصفقة  المزود القسط العدد
 باعت ار األداءات

 أورو Renault Trucks 644,11 662 2 3  12-16شاحنة  ا طة سعة  25 11
 أورو Intraco 664,11 121 3 3  2-6شاحنة  ا طة سعة  56 12
 أورو Renault Trucks 241,11 252 طن 1شاحنة قالبة حمولة  31 13
 أورو Italcar 511,11 511 طن 3,5شاحنة قالبة حمولة  13 14
 أورو Italcar 111,11 245 أطنان 11شاحنة قالبة حمولة  15 15
 أورو SAM 241,11 642 طن 14شاحنات قالبة حمولة  12 16
 أورو Renault Trucks 122,11 252 شاحنات رافعة انادع  12 12
 أورو Italcar 111,11 425 1 شاحنة مجهزة  سلم 33 12
 أورو Iveco 432,22 326 ل 6111شاحنات رش و سل الطرقات  15 12
 أورو SAM 221,51 261 1 آلة شخن 25 11
 أورو CNHI 232,32 613 1 آلة حفر وجرف 34 12
 أورو SAM 532,51 266 آلة شحن اغيرة 35 13
 أورو Intraco 222,11 224 آالت ماسحة 15 15
 أورو COM.Int 111,11 624 جرار ف حي 36 16
 أورو Glutton 521,15 221 آلة شفطة 32 12
 دعنار SNCM 514,211 212 طن 5مجرورة  33 12
 دعنار SNCM 222,121 122 3  31اندوق  13 12
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 :شاحنة صغيرة الحجم لفائدة ال لديات الجديدة 26اقتناء  -
 

بلديــة جدعــدة  26شــاحنة اــغيرة الحجــم لفائــدة  26تــم تكليــا الصــندوق بتنفيــذ اــفقة مجمعــة القتنــاء 
توزيـع  مـن االنتهـاءوتـم  STAFIM SAافقة في الغرض مـع شـر ة  إبرا وقد تم . م د 4,8 يلفة مقدرة بـ

 .واست مها وقتيا بنفت التاريخ 2112جميع السيارات خ ل شهر نوفمبر 
 

 :إعالن طلب عروض وطني إلقتناء معدات إعالمية -
 

سـبتمبر  12تـم بتـاريخ  2112في إطار تنفيذ المخط  التقدعري للصفقات وف  ميزانية الصـندوق لسـنة 
 : شر ات التاليةمع التخص    ة أقساط مبرمة إمكاء    ة عقود  2112

 

حاسـوب ميتبـي  21تمرل في اقتناء وي  Gamma Informatiqueمبر  شر ة األول  العقد -
 ؛ألف دينار 37لفة ي 

 ؛ألف دينار 05آالت طباعة  يلفة  4 تمرل في اقتناءوي  GESمبر  مع شر ة الراني  العقد -

 يلفـة   Firewallجـدار واقـي   2ويتمرل فـي اقتنـاء  Tunisysالعقد الرال  مبر  مع شر ة  -
 .ألف دينار 64

 

 :إعالن طلب عروض وطني إلقتناء سيارات إدارية-
 

سـيارات مصـلحة لحسـاب وحـدة التصـرف حسـب  4إلقتنـاء  STAFIM SAتم إبـرا  اـفقة مـع شـر ة 
وقــد بلغــت  لفــة الصــفقة . للمــرة الرالرــة 12/2112األهــداف وذلــب  عــد إعــادة طلــب العــروض الــوطني عــدد 

  1أد 802
 

 بناء مقرات الفروع الجهوية 3 41
 

 بالنس ة للفرعين الجهويين ب اجة : 
 

وجيــم إذن وتــم ت, علــت رخصــة البنــاء مــن بلديــة  اجــة 2112تحصــل الصــندوق فــي مــوفت شــهر أكتــوبر 
  .مصلحة إلت المهند  المعماري ل نط ق في إعداد ملا طلب العروض

 

  بسوسةبالنس ة للفرع الجهوي : 
 

مــن بلديــة سوســة ومصــادقة ميتــب المراقبــة علــت الدراســات التفصــيلية  البنــاء لحصــول علــت رخصــةا عــد 
تــم تكليــا المهنــد  ( الســوائل والتنــوير والحمايــة مــن الحرائــ  والهييــل والشــبيات المختلفــة)لجميــع األقســاط 

 . المعماري   عداد ملا طلب العروض
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 أد 2 757  قيمةا ـمجموع 2112ة ـلسنا االسترنائية ـوالمصاريز ـوالتجهي سجلت ميزانية االستغ ل
, 2112سـنة  أد 2 221مقابـل , (أد 12 522) 2112مـن تقدعــرات سنــة  % 90أي بنسبة انجاز تساوي 

 .% 05أي بنسبة زيادة بـ
 

حيـــ  ( أد 2 122 ) 2112مـــن تقدعــــرات سنــــة  % 74 االســـتغ لمصـــاريف ل بلغـــت نســـبة االنجــــازقـــد و 
خااـة يعود هذا و  .% 6 تساوي ة زيادة ـأي بنسب 2112سنة  دعنار ألا 2 121مقابل أد  9 601بلغت 
خـ ل  أد 5 147مسـتوى األجـور حيـ  بلـأ   سبب ارتفـاعوذلب ,   % 6 ارتفاع نفقات األعوان بنسبةإلت 
لحصــول علــت اخااــة  عــد االنتــدا ات المســجلة خــ ل الســنة و  2112ســنة  أد 4 615مقابــل  2112ســنة 

 ارتفـــاع هـــذا إلـــت جانـــب. رقيـــات المســـجلة فـــي الصـــنا وفـــي الوظيفـــةتبعـــل الو  الزيـــادة الســـنوية لألجـــور
مسـين وظيفـي  سب  راء المصاريف الخااة  مجموع الخدمات الخارجية  عد ارتفاع مصاريف الكراءات 

واألتعــاب  ريف الصــيانةوارتفــاع مصــا مقــر للفــرع الجهــوي الجدعــد  ــالقيروانســيدي بوزيــد و  الجهــوي  للفــرع
الدعايـــة الخااـــة ومصـــاريف واســـته ك الوقـــود واألدوات الميتبيـــة والمســـتهلكات اإلع ميـــة مقابـــل تراجـــع 

 2112مــن جهــة أخــرى ســجلت ميزانيــة اإلســتغ ل لســنة  .ونفقــات الهــاتا  ــاإلع ن عــن طلــب العــروض
 . سبب ارتفاع عدد األعوانوق اعتمادات ودادية الصندارتفاعا في  اب المساعدات  عد الترفيع في 

  

 2112مـن تقـدعرات سـنة  % 65 أي بنسـبة انجـاز تسـاوي  أد 0 889مصاريف التجهيز ما قيمتـم  بلغتو 
يفسـر االرتفـاع المسـجل و  .2112سـنة  أد 412حيـ  بلغـت  % 072بنسـبة  ارتفاعا ةسجلم( أد 1 222)

تجهيـزات النقـل وحـدات خااـة منهـا  ارتفـاع مصـاريف جـل  ال 2112في مصـاريف التجهيـز مقارنـة  سـنة 
والمعــدات اإلع ميــة ومصــاريف البحــوث الخااــة  مصــاريف تحويــل الصــندوق إلــت مؤسســة ماليــة التــي 

هـــذا ويفســـر . 2112ألـــا دعنـــار خـــ ل ســـنة  522إلـــت  2112ألـــا دعنـــار خـــ ل ســـنة  165مـــرت مـــن 
 اقتنــــاءت مصـــاريف فقــــ  بــــت جيل خـــ  % 65فـــي حـــدود ز لمصــــاريف التجهيـــز انســـبة اإلنجـــ اســـتقرار

 سبب  2112المدرجة بوحدة البرامج اإلع مية إلت سنة  المنظومة المندمجة للتصرف في الموارد البشرية
عـد  تر يـز منظومـة وتجهيـزات لعقـد إ ـافة إلـت  من طرف الميتـب الميلـا  المنظومـة المهمة إتما عد  

 . 2112 ب وت جيلها إلت سنةبوحدة معدات المياتالمؤتمرات عن  عد عبر الفيدعو المبرمجة 
 

ويعـــود ذلـــب إلـــت ترســـيم 1 % 5نســـبة انجـــاز بــــب أي أ د 088فقـــد بلغـــت بالنســـبة للمصـــاريف اإلســـترنائية و 
تخـص الدراسـات المعماريـة والفنيـة واألقسـاط األولـت  2112 ميزانية سنة  أد  1 242اعتمادات في حدود 

 عنوان الدراسات الفنية  أد 63سوى ارف  تم لم عتسن  إال  أن  , لبناء مقري الفرعين الجهويين بباجة وسوسة
وقــــد تــــم ترســــيم  هــــذا. والهندســــة المعماريــــةاألوليــــة  رض المخصصة إلقتناء األ أد 651اعتمادات بـ

  
  

    والتجهيـزوالتجهيـز  االستغاللاالستغاللميزانية ميزانية   --55
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 .تم العدول علت اقتناء هذا المقرم أن   إال  ,  مدنينأد إلقتناء مقر الفرع الجهوي  451و للفرع الجهوي بباجة
ولـم عـتم  المعـدات للبلـديات القتنـاءللصـفقات المجمعـة ميملـة  مصـاريف أد  121جـة هذا إلـت جانـب برم 

  .الوقتي للمعدات االست  أد تخص  عل المهمات في إطار  61ارف سوى 
 

 :2112و 2112الجدول التالي تطور اإلنجازات بين بين يو 
 بحساب األلف دينار

 تقديرات مصاريف اإلستغالل
8102 

إنجازات 
8109 

ت إنجازا
8102 

نس ة اإلنجاز 
8102 % 

التطور نس ة 
8109-8102 % 

 6 25 6 142 5 262 6 422 نفقات األعوان

 11 25 562 515 611 خدمات خارجية

 5- 22 445 421 516 خدمات خارجية أخرى

 5 22 212 122 222 ضرائب وأداءات

 11 22 241 212 245 نفقات طارئة ومختلفة

 6 74 9 601 9 090 2 198 مجموع ميزانية اإلستغالل

 122 62 322 112 531 تجهيزات النقل

 100 111 25 1 25 أثاث المكاتب

 - 13 21 1 155 معدات المكاتب

 100 24 142 1 211 معدات إعالمية

 1 22 24 23 331 برامج إعالمية

 46- 111 31 56 31 وتثبيتتنظيم وتهيئة 

 265 26 612 165 622 استثمارات وبحوث تطوير

 072 65 0 889 408 0 272 مجموع ميزانية التجهيز

 09 89 2 239 9 523 7 767 التجهيز و ميزانية اإلستغاللمجموع 

 43- 3 63 111  1 242 بناء فروع جهوية

 - 1 1 1 651 الفروع الجهويةومقرات اقتناء أراضي 

 32- 51 61 26 121 مصاريف الصفقات المجمعة

 41- 5 123 207 8 609 يةمجموع المصاريف اإلستثنائ

 15 90 959 8 790 7 08 529 المجموع العام
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 تطور الموارد ال شرية  10 6
 

مقارنـة  سـنة  2112 سـنة فـي نهايـة ارتفاعـا المباشرين الخا عين للنظا  األساسيعدد األعوان  سج ل
 .2المسجلة خ ل السنة وعددها  الخارجية االنتدا ات عد وذلب  122مقابل  عون  032حي  بلأ  2112

 22مقابـل  2112فـي نهايـة سـنة  عةون  38الحراسـة والتنظيـا القـارين ومن جهة أخرى بلـأ عـدد أعـوان  
 . انتداب خمسة أعوانو ذلب  عد , 2112في نهاية سنة 

 :2112خ ل سنة  اسيالخا عين للنظا  األس المباشرين ويبين الجدول التالي تطور عدد األعوان
 

 الخاضعين للنظام األساسيعدد األعوان 
 الم اشرين في بداية السنة

082 

)+(اإلنتدا ات الخارجية   12 

)+(إلحاق لدى الصندوق   0 

( -)الصندوق  لدىإلحاق نهاية   1 

( -)إحالة علت التقاعد   1 

( -)إلحاق خارج الصندوق   1 
 0 استقالة

 032 السنةعدد األعوان في نهاية 

 

( فنــي 41إداري و 66)   طــارات 116ويتــوزع عــدد األعــوان المباشــرين الخا ــعين للنظــا  األساســي بــين 
ـــذلب نســـبة ( فنـــي 3و ي إدار  14) ـــ عوان تنفيـــذ  12و (فنـــي 1إداري و 14) ـــ عوان تســـيير  15و ـــأ ب لتبل

 .(ا  األساسيعدد األعوان المباشرين الخا عين للنظحسب ) 2112في نهاية سنة  %99الت طير 
 :توزيع أعوان الصندوق حسب الصناويبين الرسم التالي 

 

 
 

  

  التصرف يف املوارد البشرية التصرف يف املوارد البشرية   --66
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أي  2112فــي نهايــة ســنة  152مقابــل  2112فــي نهايــة ســنة  090األعــوان المباشــرين  مجمــوعبلــأ وقــد 
  1% 615عون وبنسبة قدرها  11بنقصان 

 االجتماعيــةعتبـار األعبـاء  ا م د 6,05مـا قيمتـم  2112بلغـت نفقـات األعـوان فـي نهايـة سـنة  فـي المقابـل
مســـجلة فـــي نهايـــة ســـنة  م د 5,2مقابـــل  (تخـــص األجـــور م د 5,15منهـــا )ومصـــاريف التـــ مين الجمـــاعي 

 .%6أي بزيادة بنسبة  2112
 عـد االنتـدا ات المسـجلة خـ ل  عدد األعوان إلت ارتفاع, أساسا مستوى األجور الكئيل في االرتفاعويعود 

 عـــل الترقيـــات المســـجلة فـــي الخطـــة  و 2112ســـنوية لألجـــور  عنـــوان ســـنة إلـــت الزيـــادة ال الســـنة إ ـــافة
ويبـــين الجـــدول التـــالي تطـــور العـــدد الجملـــي لألعـــوان وحجـــم األجـــور خـــ ل الفتـــرة  .الوظيفـــة وفـــي الصـــنا

2112-2112: 
 

 2017 2018 

عدد األعوان القارين المباشرين -   125 137 

ندوق عدد األعوان المباشرين الملحقين لدى الص -  03 01 

عدد األعوان الم اشرين الخاضعين للنظام 
 138 128 األساسي

الحراسة والتنظيا المرسمينعدد أعوان  -  27 32 

عدد األعوان المتعاقدعن  -  4 1 

الم اشرين العدد الجملي لألعوان  159 171 

عدد األعوان القارين الملحقين خارج الصندوق  -  07 08 

 00 00  ير المباشرينعدد األعوان القارين  -

 179 166  العدد الجملي لألعوان

 285 049 5 233 615 4      (بالدينار)حجم األجور 

حجم األجور باعتبار األعباء اإلجتماعية 

     (بالدينار)
5 402 516 5 905 331 

 900 152 6 614 768 5 مجموع أعباء األعوان
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 األنشطة اإلجتماعيةة 12 6
 

مــا  2112ســنة   عنــوانالخــات  مــوظفي الصــندوق  االجتمــاعيمــادات المراــودة للصــندوق بلغــت اإلعت
ألــا دعنــار  احتســاب الفــائل فــي الخزينــة فــي  1 636ليبلــأ بــذلب مجمــوع المــوارد  ألةةف دينةةار 0 478قيمتــم 

بلأ مقابل ذلب . االجتماعي من الصندوق  لألعوان ومبالأ استرجاع أقساط القروض المسندة 2112نهاية سنة 
موزعــة بــين قــروض ســين  2112إلــت حــدود نهايــة ديســمبر  ألــا دعنــار 211 يمتــمقمجمــوع االســتعماالت مــا 

ومصـــاريف تـــذاكر المطعـــم ومســـاعدات مدرســـية ومســـاعدات  مناســـبة ( مبـــالأ مســـترجعة)وقـــروض شخصـــية 
رة المنعقـد بتـاريخ أنـم خـ ل مجلـت اإلداهذا وتجدر اإلشارة . ومصاريف الت مين التكميلي علت التقاعد األعياد

ـــر فتـــرة اســـته ك اعتمـــادات الصـــندوق  2112أوت  12  -مـــن جـــانفي االجتمـــاعيتمـــت المصـــادقة علـــت تغيي
وتـم  المناسـبة المصـادقة علـت اعتمـادات إ ـافية , مـن السـنة المقبلـةجـوان  - ديسمبر من  ل سنة إلت جويلية
فتــرة اســته ك اعتمــادات لتصــبص  دأ 221حيــ  بلغــت هــذا اإلعتمــادات  2112تخــص السداســي األول لســنة 

جملــة اإلعتمــادات المراــودة وتبلــأ بــذلب  2112جــوان -2112الصــندوق االجتمــاعي  صــفة اســترنائية جــانفي 
 .ألف دينار 8 803ما قيمتم  لنفت الفترةا
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 اندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية: المؤسسة 

 الشؤون المحلية والبيئةوزارة : اإلشراف وزارة 
  للجماعات المحلية االسترماريةتمويل المشاريع  :النشاط الرئيسي 
 إدارية  يرعمومية ذات ابغة  منش ة: الشكل القانوني 
 مراجع نصوص اإلحداث: 

 ما تم تنقيحم  األمر المؤرخ في  رة  1212ديسمبر  15األمر المؤرخ في : قانون اإلحداث -
 .1225ماي  14المؤرخ في  32القانون عدد و  1232مار  

المؤرخ  1122المنقص  األمر عدد  1222مار   4المؤرخ في  212األمر عدد : أمر التنظيم -
 .1222جوان  16في 

 111: المعرف الج ائي B N N 232 142 
 المعرف لدى الجمارك : P232 131  
  1163121222:السجل التجاري B 
 للتقاعد والحيطة اإلجتماعية الوطنيوق الصند: اإلنخراط اإلجتماعي 
 1222ماي  :تاريخ اإلنخراط -

 

 أ: صنف المؤسسة 
 المؤرخ في  1222لسنة  2123مصادق عليم  األمر عدد  نظا  أساسي خات :النظام االساسي لألعوان

 .1222سبتمبر 12
 

 حي الخكراء 1113 - المؤازرةنهج  2: عنوان المقر اإلجتماعي 
 21271 141الفاكس            21 212 111 الهاتف  
 موقع الواب:  www.cpscl.com.tn     ال ريد اإللكتروني :cpscl@topnet.tn          

  

  بطاقة تعريفية بطاقة تعريفية   --


