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ي نطاق 
التنمية    ف  برنامج  السنوي لالستثمار  نامج  البر ية و إعداد   تطبيقا و  المحلية  الحوكمة    الحضر

ي    2014لسنة    3505لمقتضيات األمر عدد  
ر
ي    والقرار  2014سبتمبر    30المؤرخ ف

ك المؤرخ ف    13المشبر

وط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية غبر الموظفة والذي    2015جويلية   المتعلق بضبط الشر

وط الدنيا لتحويل   ط من بير  الشر مشاركة المجتمع    عتبر يو   المساعدات هذه  يعتبر إعتماد المنهج التشاركي كشر

ي  
نامج  و المدن  ي مختلف مراحل إعداد البر

عىل  نعرض    التجربةنجاح ضمان  المواطنير  بطريقة مكثفة وفعالة ف 

م البلدي  المجلس  أعضاء  والسادة  ي 
المدن  والمجتمع  المواطنير   التشخيص السادة  الجداول  هذه  ن خالل 

ة  لالمالي لبلدية قليبية   فهم القدرات  ل من خالل عرض تطور الموارد والنفقات وهيكلتها    2020-   2016لفبر

نامج االستثمار البلدي لسنة  الموارد والنفقات    وتطور حركة  المتاحة لالستثمار  مج لبر وصوال إل المبلغ المبر

2022 . 

 

 موارد العنوان األول: 

 األول: العنوان  موارد 

 : 2020-2016خالل سنوات  األولموارد العنوان تحقيق  -

انيتها خالل  السنوات الفارطة بنسبة ال تبير  واقعية  وهي نسبة  بقليل    %  103  ـ حققت بلدية قليبية مبر 

سنة    التقديرات تعكس  الصعيد    2020وال  عىل  إستثنائية  سنة  بإعتبارها  الموارد  تعبئة  عىل  البلدية  قدرة 

 . االقتصادي جراء وباء كوفيد 

 االنجازات  التقديرات  السنة 
نسبة التحقيق 

 التقديرات / 
 نسبة التطور 

2016 4.730.900 4.762.306 101 % % 5.7 

2017 5.200.000 5.246.434 101 % 10.2 % 

2018 5.380.880 5.538.937 103% 5.5 % 
2019 5.835.000 6.044.445 104 % 8 % 

2020 6.012.205 5.600.944 93 % 7- % 

 4 % معدل النمو السنوي 

 

 

 2022التشخيص المالي لسنة 

 

لعنــــوان االولا  
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 :االستقاللية مؤش  

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 3.422.614 064.145 4 731.017 3 516.878 3 030.785 3 الموارد الذاتية 

 5.600.944 044.445 6 538.937 5 246.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  

 %61.1 %67.2 %67.4 %67 %63.6 ستقاللية ال  مؤش  
 

 

 

 

 

ــوارد    : هيكلــة المـــ

يقصد بهيكلة الموارد ما يمثله كل صنف من الموارد من جملة موارد العنوان األول وعىل هذ األساس يمكن  

 التالية: قراءة الجداول 

 عىل العقارات واألنشطة   المداخيل الجبائية بعنوان األداءات : األولالصنف 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 426.437 1 968.316 1 473.238 1 547.518 1 362.437 1 مردود الصنف 
 600.944 5 044.445 6 538.937 5 246.434 5 762.306 4 مجموع البلدية 

 %25 %33 %27 %29 %29 هيكلة الصنف 
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سنة إستثنائية حيث تم إقرار عفو    2019سنة    ل. وتمث%  1األول  بلغ معدل النمو السنوي لموارد الصنف  

ي للمعلوم عىل العقارات  
حيث    2020من جملة الموارد سنة    %  25  مداخيل هذا الصنف  لالمبنية. وتمثجبان 

 من الموارد اإلعتيادية.  % 33 قرابة 2019مثلت سنة بينما تدهورت جراء جائحة كوفيد 

ات بخصوص   المعاليم عىل العقارات: قراءة المزيد من المؤشر

 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

مردود المعلوم عىل 
 العقارات المبنية 

443.940 423.096 528.174 735.552 271.215 

 2.209.459 2.333.872 2.862.351 2.613.167 2.512.560 جملة التثقيالت 

العقارات المبنية /ج 
 تثقيالت 

18 % 16 % 16 % 31 % 12 % 

عدد فصول جداول  
 التحصيل 

13.225 14.098 15.085 15.628 16.228 

 

ويمثل    لجل الموارد حادا  تراجعا    2020حيث شهدت سنة    %  -12المعلوم  بلغ معدل النمو السنوي لمردود  

من جملة الموارد و بلغت نسبة    %  12نسبة     2019من جملة الموارد بينما مثل سنة    %  5هذا المعلوم  

 .  %  12من جملة التثقيالت  2020سنة االستخالص 
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 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

مردود المعلوم عىل 
ي غب  

 المبنية  األراضر
187.990 195.841 213.193 289.089 325.346 

 816.202 687.551 903.825 800.268 681.864 جملة التثقيالت 

ي غب  
المبنية /ج األراضر

 تثقيالت 
28 % 24 % 24 % 24 %  39.8 % 

عدد فصول جداول  
 التحصيل 

1.837 1.883 1.898 1.923 1.930 

 

ي غبر المبنية قرابة الـ    يمثل المعلوم
بلغ معدل النمو السنوي لمردود  و   من موارد العنوان األول  %    6عىل األراض 

 . % 15المعلوم 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 
مردود المعلوم  
 عىل المؤسسات 

713.449 832.478 724.512 858.492 814.515 

المؤسسات /م م 
 1ع

15 % 16 % 13 % 13 % 14.5 % 

عدد فصول 
 جداول التحصيل 

3.255 3.240 3.321 3332 3326 

من موارد العنوان    %  14.5والمهنية الـ  يمثل المعلوم عىل المؤسسات ذات الصبغة التجارية والصناعية  

 .%3المعدل السنوي لنمو هذا المورد  وبلغاألول 

ي الصنف 
 الجبائية األخرى  المداخيل: الثانر

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 
 1.215.186 1.235.477 1081.070 1.050.837 917.194 مردود الصنف 

 5.600.944 044.445 6 538.937 5 246.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  
 %21.7 %20.4 %19.5 %20.0 %19.3 هيكلة الصنف 
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ي 
لمردود هذا   بلغ معدل النمو السنويمن موارد العنوان األول وقد    %  7. 21  تمثل مداخيل الصنف الثان 

والغالل  مداخيله    وترتكز   %  7  الصنف للخض   الجملة  وسوق  للسمك  الجملة  سوق  استلزام  موارد  عىل 

والسوق األسبوعية عالوة عىل مداخيل المسلخ البلدي ومداخيل االشهار ومداخيل استغالل مواقع بأسواق 

 الجملة. 

االرخص والموجبات اإلدارية واألتاواة مقابل   ومختلف معاليم والحقوق    مالرسو   : الثالثالصنف  

 إسداء الخدمات

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 
 443.302 388.131 623.137 471.483 398.092 مردود الصنف 

 5.600.944 044.445 6 538.937 5 264.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  
 % 7.9 %6.4 %11.3 %9.0 %8.4 هيكلة الصنف 

 

 

 

الثالث   الصنف  العنوان األول وقد    %  7.9تمثل موارد  السنوي لمردود هذا  من موارد  النمو  بلغ معدل 

وترتكز أساسا عىل مداخيل الحالة المدنية و رخص البناء و رخص الحفالت و مداخيل المعلوم  . % 3  الصنف

ي و معاليم أخرى مقابل غسداء خدمات. 
ي عىل سعر التيار الكهربان 

 اإلضاف 

 

مرافقها وأمالكها   وفضاءاتها وإستلزامالجماعة  واستعمال أمالكاشغال  لمداخي : الرابعالصنف 

 المختلفة 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 9.810 9.410 21.899 14.419 16.248 مردود الصنف 
 5.600.944 044.445 6 538.937 5 264.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  

 % 0.1 % 0.2 % 0.4 % 0.3 % 0.3 هيكلة الصنف 
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ي عائدات االستغالل المباشر ألمالك البلدية واالستغالل عن طريق اللزمة مثل 
تتمثل هذه المداخيل ف 

ها من   والمالعب والمسابحقاعات العروض واالفراح  هات وغبر  . األمالكوالمنابت والمنبر 

 

 مختلفة  ومداخيل ومساهماتها ملك الجماعة المحلية  لمداخي : الخامسالصنف  
 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 327.879 462.811 530.753 432.622 336.813 مردود الصنف 

 5.600.944 044.445 6 538.937 5 264.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  

 5 % % 8 % 10 % 8.2 % 7 هيكلة الصنف 

 

 

ي مداخيل كراء العقارات البلديةتتمثل عائدات 
ي  أخرىومداخيل وبيع العقارات  هذا الصنف ف 

مختلفة منها المساهمة ف 

معدل النمو السنوي لهذا الصنف   غاألول. بل من مجموع موارد العنوان    %  6مداخيل هذا الصنف    جماعية. وتمثلإنجاز مآوي  

ي  % -1من الموارد 
 إنجاز مآوي جماعية. حيث تراجعت مداخيل المساهمة ف 
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 الدولة بعنوان التسيبر  تتحويال  : السادسالصنف 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 2.178.330 1.980.300 1.807.920 1.729.556 1.731.521 مردود الصنف 

 5.600.944 044.445 6 538.937 5 264.434 5 762.306 4 مجموع البلدية  

 % 39 % 33 % 33 % 33 % 36 هيكلة الصنف 

 

 

 

 

.  بعنوان    الدولةوترتكز موارد الصنف عىل تحويالت    %  6بلغ معدل النمو السنوي لهذا الصنف   التسيبر

 من موارد العنوان األول.  %  39هذه العائدات   لتمث

 األول: نفقات العنوان 

 : 2019-2015خالل سنوات  1العنوان  تتطور نفقا    

 
 نسبة التطور  النسبة االنجازات  التقديرات  السنة
2016 4.313.000 4.041.655 93.7 % 13.1 % 

2017 4.547.556 4.110.580 90.4 % 1.7 % 

2018 5.027.484 4.346.100 86.4 % 5.7 % 
2019 5.451.530 4.904.240 90 % 5 % 

2020 5.718.145 5.180.370 91 % 5 % 
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انية من   وقد بلغ معدل النمو السنوي لنفقات العنوان    %  91الـ  ضف  لناحية اناهزت نسبة تحقيق المبر 

 . % 5األول  

 هيكلة نفقات العنوان األول: 

 التأجبر العمومي  نفقات : األولالقسم 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 2.400.131 2.132.918 1.903.627 1.774.185 1.739.041 التأجب  العمومي 

 % 46 % 43 % 43 % 43 % 43 1التأجب  /ن ع

 % 42.8 % 35.3 % 34.3 % 33 % 36  1التأجب  /م ع

 

النسبعلما   بير     وأن  اوح 
تبر و   لموارد بالنسبة    %  47.8الوطنية  األول   لنفقات بالنسبة    %  61العنوان 

أيضا بعيدة عن  العنوان األول   ي  50% وهي 
بلدية وعدم    والتر تعتبر نسبة منذرة بتدهور الوضع المالي لكل 

 عىل االدخار واالستثمار.  ةقدرتها عىل التسيبر العادي واليومي وبالتالي عدم القدر 

وهو تقريبا نفس نسق نمو مجمل نفقات العنوان  %  5هذا وقد بلغ المعدل السنوي لنمو نفقات التأجبر  

 األول. 

ي القسم 
 المصالح  : وسائلالثانر

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 2.328.085 2.110.521 1.930.011 1.821.890 1.803.355 وسائل المصالح

 % 45 % 43 % 44 % 44 % 45 1ن و مصالح /نفقات ع 

 669.992 599.865 595.652 519.581 537.291 إستهالك الكهرباء 
إستهالك الكهرباء /نفقات  

 ومصالح
29 % 28 % 31 % 28% 28% 

 673.650 549.088 540.862 548.719 513.207 المناولة العادية 
المناولة العادية /نفقات  

 ومصالح
28 % 30 % 28 % 26 % 29 % 
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اوح بير     وأن النسبعلما  
بالنسبة لنفقات    %  29.9بالنسبة لموارد العنوان األول و   %  23.5الوطنية تبر

ي خوصصت النظافة بصفة إالعنوان األول ويرجع هذا األمر  
ل أن بلدية قليبية من بير  البلديات القليلة التر

ة وتندرج نفقات المناولة ضمن نفقات وسائل   كما تمثل نفقات إستهالك منها    %  29  وتمثل المصالحكببر

 .%  4مو السنوي لهذه النفقات بلغ معدل الن د النفقات. وقمن هذه  %  28أيضا  الكهرباء  

 العمومي  ل: التدخ الثالثالقسم 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 
 262.739 447.185 346.292 305.235 297.724 التدخل العمومي 

 5 % 9 % % 8 % 7 % 7 هيكلة القسم 

 

ة والمنح للمنظمات والجمعيات    من جملة النفقات  %  5تمثل هذه النفقات   ويشمل التدخالت المباشر

من جملة    فحسب %   5.6مثل النسبة الوطنية  تبينما  ذات الصبغة اإلجتماعية والشبابية والثقافية والرياضية  

 . نفقات العنوان األول

 الدين العمومي   د : فوائالرابعالقسم 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة 

 189.415 213.616 166.170 209.271 201.533 العمومي فوائد الدين 

 % 4 % 4 % 4 % 5.1 % 5 هيكلة القسم 

 

 من جملة الموارد.   % 3.4 وقرابةفحسب من جملة نفقات العنوان األول    % 4إجماال فوائد الدين تمثل  

 : قـدرات االستثمار المتاحة

البلدية عىل االستثمار من خالل   انيتها. تتجىل قدرة  بالواقعية    مبر  بلدية قليبية  انية  ويتسم اعداد مبر 

. وهي مثلما هو مبير  بالجداول المتعلقة بالتشخيص  % 100بنسبة تفوق الــ حيث يتم إنجازها  انية  المالي مبر 

تبين  . متوازنة ي اإلنجاز والذي 
انية ف  المبر  الذي شهدته  التطور  أن سنة  رغم  السابقة إال  الجداول  و    2020ه 

ي    الكورونا وجائحة    2021
جعلت عملية التقدير صعبة ودقيقة وإذ  لقت بظاللها عىل اإلقتصاد العالمي  أ التر

الوضع  ركود  االعتبار  بعير   أخذنا  أننا  إال  السابقة  السنوات  ي 
ف  البلدية  موارد  لتطور  تحليلية  بدراسة  قمنا 

 االقتصادي. 

انية بلدية قليبية لسنة  تم  وقد     وع مبر  وعرضها عىل أنظار المكتب البلدي و لجنة   2022اعداد مشر

ي اآلجال و 
المالية و االقتصادية ف  الكافية  حرصنا عىل  الشؤون  المبالغ  انية ورصد  للمبر  ي 

تحقيق توازن حقيقر

القروض.  صندوق  ومستحقات  العمومية  المؤسسات  مستحقات  وترسيم  الوجوبية  تو للنفقات  جميع  تم 

انية   . الوثائق الالزمة للمعطيات ذات العالقة بالمبر  هذا وقد تم وبناء عىل جداول التشخيص المبينة أعاله 
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ي المصد2020لسنة    52اعتماد التبويب الجديد طبقا لالمر الحكومي عدد  
ي ضبط التقديرات ا .وتم توخ 

قية ف 

انية    دخال ورصفا  وع مبر  مع بيان نسبة التطور   2021تقديرات سنة  بالمقارنة مع    2022وفيما يىلي ملخص لمشر

 وهيكلة كل صنف من الموارد وكل قسم من النفقات: 

 

 

 

 

 

د    6.339.273د مقابل    6.681.579بما قيمته    2022ضبطت تقديرات موارد العنوان األول لسنة  

: %5أي بزيادة نسبتها   2021تقديرات مرسمة سنة   .وتوزع تقديرات الموارد صنفا صنفا كما يىلي

 بيــان الموارد
تقديرات  

2021 

تقديرات  

2022 

نسبة 

 التطور 

هيكلة 

 الموارد

 

 العـنــوان األّول: مــــوارد العنـــوان األّول 
 

6.339.273 6.681.579 5% 100 % 

 

 الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة 
 

2.823.754 2.920.855 3% 43.7% 

العقــارات  على  االداءات   بعنوان  الجبائية  المداخيل  األّول:  الصنـف 

 واألنشطــة 
1.586.000 1.549.500 2- % 23.2% 

 %20.5 %11 1.371.355 1.237.754 الصنـف الثاني: المداخيل الجبائية األخرى

 الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية 

 
3.515.519 3.760.724 7% 56.3% 

و  الرخص  معاليـم  ومختلف  والحقوق  الرسوم  الثالـث:   الصنـف 

 الموجبات اإلدارية واالتاوات مقــابــــل إســداء خـدمـــات
546.850 521.500 5- % 7.8% 

-0 11.150 11.150 المتأتية من االستغالل المباشر لالمالكالصنـف الّرابـع: المداخيـل  % 0.2% 

الصنـف الخامـس: مداخيـل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل  

 مختلفة
635.100 609.600 -4% 9.1% 

 %39.2 %13 2.618.474 2.322.419 الصنـف الســادس: تحويالت الدولة بعنوان التسيير 

 موارد العنوان األول :  -

 املوارد: - 1
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ي لسنة   
اعتمادات  : اد    100د وهي    169.807بما قدره    2022ضبطت تقديرات موارد العنوان الثان 

و   اإلستثمار  برنامج  ضمن  توزيعها  مناقشة  يتم  سوف  موزعة  :   69.807غبر  محالة  أد  بالجزء    إعتمادات 

بقيمة  الخامس   إعالمنا  تم  وقد  بعنوانهذا  قليبية  لبلدية  المرصودة  الموظفة    2022  سنة  المساعدة غبر 

انية إل حير  الحصول عىل المصادقة النهائية وتقدر قيمة مساهمة العنوان    447وقدرها   أد وال ترسم بالمبر 

ي بـ 
ي مصاريف العنوان الثان 

 .  دينارا   398.595األول ف 

 

 

 

لسنة   األول  العنوان  نفقات  نفقة   2022ضبطت  أهمية كل  حسب  بالتدرج  الموارد  تحديد  بعد 

بــ    6.282.984بـ  ووجوبيتها.وقدرت هذه النفقات     2021عن تقديرات سنة    %2دينارا بنسبة زيادة قدرت 

 :  وتوزع قسما قسما كما يىلي

2021تقديرات  بيان النفقات  2022تقديرات    هيكلة النفقات  نسبة تطور  

 %100 %2 6.282.984 6.147.996 العنــوان األّولالعنوان األول: نفقــات 

 %96.9 %4 6.092.112 5.884.358 الجزء األول: نفقـــات التصــّرف

-4 2.790.756 2.919.351 القسم األول: التأجيـر العمومي  % 44.4% 

 %43.3 %8 2.719.649 2.521.016 القسـم الثـانـي: وسائـــل المصـالــح

 %8.5 %20.5 535.141 443.991 التدخل العموميالقسم الثالث: 

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة و غير 

   الموزعة
 46.566   

 %3 %28- 190.872 189.416 الجزء الثاني: فوائد الدين 

 %3 %28- 190.872 263.638 القسم الخامس: فوائد الدين 

 العنوان الثاني:موارد   -

 نفقات العنوان األول:  -

 :النفقات - 2
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ي لسنة    
:  468.402بما قدره  2022تقدير نفقات العنوان الثان   د وتوزع كما يىلي

 468.402 العنوان الثاني: نفقـات العنوان الثاني

 الجــــزء الثـالـــث: نفـقـــــات التنميــــــــة 

  القســم الّســادس: اإلستثمـارات المبـاشــرة:

 100.000 الموزعةالقسم الثامن: نفقات التنمية غير 

 الجزء الرابع: تسديد أصـــل الديــن

 298.595                                                 القسم العاشر: تسديد أصل الدين 

 النفقات المسددة من االعتمادات المحالة : خامسالجزء ال 

القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من االعتمادات 

 المحالة
69.807 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفقات العنوان الثاني:  -
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الموارد المخصصة 

   787.000لإلستثمار:


