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التشخیص المالي
إعداد البرنامج السنوي 

2020لسنة لإلستثمار 
بلدية قليبية
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2014 2018

 
:8201-4201حتقيق -1

5104%


نسبة التطورنسبة التحقیق /التقدیراتاالنجازاتالتقدیراتالسنة
20143.776.5444.278.047113.2%
20154.400.2754.506.581102.4%% 5.3
20164.730.9004.762.306100.6%%5.7
20175.029.5565.246.434104.3%10.2%
20185.380.8805.538.937103%5.5%

%5%7معدل النمو السنوي
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ةمؤشر االستقاللی- 2

20142015201620172018السنة
2.550.3262.889.3993.030.7853.516.8783.731.017الموارد الذاتیة

538.937 246.4345 762.3065 506.5814 278.0474 4مجموع البلدیة 

60ةمؤشر االستقاللی %64.12%63.64%67.03%67.36%

.%65الـ تقارب المالیة للبلدیات الوطنیة لالستقاللیةونشیر إلى أن النسبة %8بلغ معدل النمو السنوي للموارد الذاتیة 
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:ھیكلة موارد العنوان األول-3

وعلى ھذ األساس یمكن قراءة الجداول یقصد بھیكلة الموارد ما یمثلھ كل صنف من الموارد من جملة موارد العنوان األول 
التالیة :

tib-tnb-tcl-th-dl(

ضمنعلى

*20142015201620172018السنة
1.073.5471.386.9041.362.4371.547.5181.473.238مردود الصنف
538.937 246.4345 762.3065 506.5814 278.0474 4مجموع البلدیة 
%27%29%28%30%25ھیكلة الصنف

   20182017 
 

.%7األولبلغ معدل النمو السنوي لموارد الصنف
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الموالي:الجدول قراءة المزید من المؤشرات في

20142015201620172018السنة
مردود المعلوم على العقارات 

312.941407.452443.940423.096528.174المبنیة

2.218.4262.399.2902.512.5602.613.1672.862.351التثقیالتجملة 
%16%16%18%17%14العقارات المبنیة /ج تثقیالت
12.60212.89413.22514.09815.085عدد فصول جداول التحصیل

وشھدت بقایا االستخالصات نموا %4أما تطور عدد الفصول فقد بلغ سنویا %11المعلوم بلغ معدل النمو السنوي لمردود 
مما یجعل ھامش التصرف في مجال إستخالص ھذا المعلوم مرتفعا%5بـ سنویا 

.من موارد العنوان األول %9یمثل المعلوم على العقارات المبنیة قرابة الـ

20142015201620172018السنة

143.899173.265187.990195.841213.193مردود المعلوم على األراضي غیرالمبنیة

572.259649.034681.864800.268903.825جملة التثقیالت

%24%24%28%27%25األراضي غیر المبنیة /ج تثقیالت

1.8591.8511.8371.8831.898عدد فصول جداول التحصیل

من موارد العنوان األول.%3.85یمثل المعلوم على األراضي غیر المبنیة قرابة الـ

إحداث مقاسم جدیدة لصعوبة%0.4أما تطور عدد الفصول فقد بلغ سنویا %8المعلوم بلغ معدل النمو السنوي لمردود 
.%10وتنامي البناء الفوضوي وشھدت بقایا االستخالصات نموا سنویا بـ

20142015201620172018السنة
470.395774.072713.449832.478724.512مردود المعلوم على المؤسسات

%13%16%15%17%111المؤسسات /م ع

3.1853.2123.2553.2403.321عدد فصول جداول التحصیل

األول.من موارد العنوان %14الـوالمھنیة قرابةیمثل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجاریة والصناعیة 

وتشكل سرعة تغیر نشاط المحالت %1بینما بلغ معدل نمو عدد الفصول %9بلغ المعدل السنوي لنمو ھذا المورد 
المورد.ومستغلیھا وقلة الموارد البشریة بالبلدیة اإلشكال األھم في تنمیة ھذا 
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مداخیل إشغال الملك العمومي البلدي وإستلزام المرافقالصنف الثاني :

20142015201620172018السنة

784.347833.003911.1371041.2751081.690مردود الصنف

%20%20%19.1%18.5%18.3ھیكلة الصنف

على موارد استلزام سوق الجملة للسمك وسوق مداخیلھ وترتكز%7لمردود ھذا الصنفبلغ معدل النمو السنوي
على مداخیل المسلخ البلدي ومداخیل االشھار ومداخیل استغالل مواقع الجملة للخضر والغالل والسوق األسبوعیة عالوة 

بأسواق الجملة.

الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم إسداء الخدماتالثالث: معالیمالصنف 

20142015201620172018السنة
299.967422.667398.092471.483623.137مردود الصنف
%11%9%8.4%9.4%7ھیكلة الصنف

ورغم أن ھیكل الجماعة المحلیة یرتكز على تسلیم الوثائق وإسناد %16بلغ معدل النمو السنوي لمردود ھذا الصنف 
من موارد %11الرخص اإلداریة و إسداء الخدمات للمواطنین فإن مردودیة معالیم إسداء ھذه الخدمات ضعیفة ولم تبلغ بعد 

.العنوان األول 

الجبائیة اإلعتیادیة األخرىالرابع: المداخیلالصنف 

20142015201620172018السنة

93.89538.30016.85479.388171.474مردود الصنف

%3%1.5%0.3%0.8%2ھیكلة الصنف

ویرتبط خالصھ برخص البناء والتھیئة.ترتكز موارد ھذا الصنف أساسا على مردود المعلوم على المآوي 

أمالك البلدیة اإلعتیادیةالخامس: مداخیلالصنف 

20142015201620172018السنة

225.113152.675293.873298.062318.180مردود الصنف

%6%5.7%6%3%5ھیكلة الصنف

إستخالصات بلغت إلى بقایا لتلدد بعض المتسوغین قد تراكم جراءو%7بلغ معدل النمو السنوي لھذا الصنف من الموارد 
وقد بادر المجلس البلدي بالمصادقة على د مما یجعل ھامش التصرف في ھذا المجال مرتفع 472.209الـ2018موفى 

سعیا إلى تطھیر ھذه المتخلدات ومعالجة وضعیة بعض المحالت وتعدیل معینات رفع قضایا في الخروج لعدم الخالص 
الكراء الزھیدة.
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المالیة اإلعتیادیةاخیلالسادس: المدالصنف 

20142015201620172018السنة
1.801.1781.673.0301.779.9121.808.7081.871.217مردود الصنف
%34%34%37%37%42ھیكلة الصنف

وتراجعت أھمیة ھذا الصنف ضمن جملة موارد العنوان األول مما یبین تعافي %1بلغ معدل النمو السنوي لھذا الصنف 
جملة موارد العنوان األول جاء نتیجة لتطور الموارد الذاتیة .وترتكز موارد الصنف على تطور أن إستقاللیة البلدیة كما یبین

الدولة:تحویالت 

20142015201620172018السنة

1.727.7211.617.1821.731.5211.729.5561.807.920تحویالت الدولة

%32.6%33%36%36%140.3تحویالت الدولة /م ع
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:8201- 4201خالل سنوات 1تطورنفقات العنوان -4

نسبة التطورالنسبةاالنجازاتالتقدیراتالسنة
20143.508.7852.992.14585.3%
20153.804.4273.510.39292.3%14.8%
20164.313.0004.041.65593.7%13.1%
20174.547.5564.110.58090.4%1.7%
20185.027.4844.346.10086.44%5.7%

بفارق غیر كبیر عن معدل نمو الموارد%7وقد بلغ معدل النمو السنوي لنفقات العنوان األول 

:ھیكلة نفقات العنوان األول-5

التأجیر العمومياألول: نفقاتالقسم 

20142015201620172018السنة

1.295.3441.552.1121.739.0411.774.1851.903.627التأجیر العمومي

%43%43%43%44%143التأجیر /ن ع

%34.3%33%36%34%130التأجیر /م ع
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وھي العنوان األول لنفقاتبالنسبة %61العنوان األول ولمواردبالنسبة %47.8علما و أن النسب الوطنیة تتراوح بین 
%50أیضا بعیدة عن 

وھو تقریبا نفس نسق نمو مجمل نفقات العنوان األول.%8ھذا وقد بلغ المعدل السنوي لنمو نفقات التأجیر 

المصالحالثاني: وسائلالقسم 

20142015201620172018السنة

1.247.7031.516.4351.803.3551.821.8901.930.011وسائل المصالح

%44%44%45%43%142ن و مصالح /ن ع

444.061471.303537.291519.581595.652إستھالك الكھرباء
إستھالك الكھرباء /ن و 

مصالح
35%31%29%28%31%

270.219476.936513.207548.719540.862المناولة العادیة

%27.9%30%30%31%21.6المناولة العادیة /ن و مصالح

بالنسبة لنفقات العنوان األول %29.9بالنسبة لموارد العنوان األول و%23.5النسب الوطنیة تتراوح بین وأنعلما 
لى أن بلدیة قلیبیة من بین البلدیات القلیلة التي خوصصت النظافة بصفة كبیرة وتندرج نفقات المناولة إویرجع ھذا األمر 

من ھذه %30أیضا ما یناھزكما تمثل نفقات إستھالك الكھرباء منھا %30قرابة وتمثلالمصالحضمن نفقات وسائل 
.%9بلغ معدل النمو السنوي لھذه النفقات دالنفقات. وق

1ن ع/المصالح وسائلن 
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العموميالثالث: التدخلالقسم 

20142015201620172018السنة
288.937264.458297.724305.235346.292التدخل العمومي

%8%7%7%8%10ھیكلة القسم

ویشمل التدخالت المباشرة والمنح للمنظمات والجمعیات ذات الصبغة اإلجتماعیة %4بلغ معدل النمو السنوي لھذه النفقات 
والشبابیة والثقافیة والریاضیة

الدین العموميالرابع: فوائدالقسم 

20142015201620172018السنة
160.161177.385201.533209.271166.170فوائد الدین العمومي

%4%5.1%5%5.1%5.4ھیكلة القسم

.حسب من جملة نفقات العنوان األولف%4إجماال وتمثل%1بلغ معدل النمو السنوي لھذه النفقات 
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2020میزانیـــة سنـــة 

من خالل دراسة تطور 2020تم اعداد مشروع میزانیة سنة 
وتم . مختلف الموارد والنفقات للسنوات السابقة كما تم عرضھ وبیانھ

2019لسنة 3في ھذا المجال  إحترام مقتضیات المنشور عدد 
والمتعلق بإعداد میزانیات الجماعات 2019فیفري 21المؤرخ في 

وقد إستقینا فرضیات نمو الموارد والنفقات مما .2020المحلیة لسنة 
وبالنسبة لبعض فصول الموارد التي تشمل متخلدات تم . هسبق ذكر

ار وفقا للمجھود الذي إنطلق في دفع نسق اخذ ھذا بعین اإلعتب
. إستخالص األكریة والمعالیم العقاریة ومعالیم إشغال الطریق العام

وفي خصوص النفقات فإن مصاریف التأجیر تضبط بصفة دقیقة 
.حسب التوزیع السنوي المبرمج لھا

وفي ھذا اإلطار تم الترفیع في اإلعتمادات المخصصة للتأجیر 
یكلة اإلدارة من خالل تدعیم الرصید البشري إیمانا بأھمیة ھ

وبرمجة إنتدابات مختلفة حتى یتسنى تنفیذ مشاریعنا وبرامجنا في 
اآلجال .
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    2020 6.362.205  5835000
20199% 


 

92012020بیــان الموارد
نسبة 
التطور

ھیكلة 
الموارد

583500063622059%100 %

3.525.5003.732.5156%758. %

175600017905202%228 %

 



113050012074957%19%




52900060390014%59 %

11000013060019%2%

2.309.5002.629.69014%3.41 %

3875003847001  %6%

1922000224499017%335 %



1
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 4183875 658%

 2178330 342%

 6362205 100%

الھیكلة 
128 %


19%




59 %

2%

6%

335 %

( انظر باقي المالحق )البرنامج السنوي لالستثمار الموارد المالیة المتاحة النجاز 












التشخيص المالينتائج 

البرنامج السنوي 
لإلستثمار البلدي 
التشاركي لسنة 

2020



حيثمن
بتشخيصتوفر

:مدقق



جتربةفيها2020سنةمتثل
برنامج

2014لسنة3505تطبيقا
2015جويلية30201413

لتحويلبضبط
علىيعتمد

.لتحويلبنيمن
مكثفةبطريقة

.



عليكم
-2014قليبيةلبلديةللتشخيص

من2018

.2020لسنة



االنجازاتالتقديراتالسنة
نسبة التحقيق 

التقديرات/
20143.776.5444.278.047113%

20154.400.2754.506.581102%

20164.730.9004.762.306101%

20175.029.5565.246.434104%

20185.380,8805.538,937103%
%5%7معدل النمو السنوي


20142018


20142018





20142015201620172018
2.595.3262889.3993.030.7853.516.8783.731.017

مؤشر
60%64%63%67%67%





20142015201620172018السنة

1.727.7211.617.1821.731.5211.729.5561.807.920مردود الصنف

%32%33%36%36%40هيكلة الصنف



20142018 20142018

النسبةاالنجازاتالتقديراتالسنة

20143.508.7852.992.14585%

20153.804.4273.510.39292%

20164.313.0004.041.65594%

20174.547.5564.110.58090%

20185.027.4844.346.10087%



موارد العنوان األول



20192020بيــان الموارد
معدل النمو 

السنوي
هيكلة 
الموارد

مــــوارد العنـــوان : العـنــوان األوّل
األوّل

5.835.0006.362.2059%100 %

المـداخيــل الجـبـائيـة : الجــزء األوّل
االعتيادية

3.525.5003.732.5156%58.7%

المعـاليــم على العقــارات : الصنـف األوّل
واألنشطــة

1.756.0001.790.5202%28.1%

مداخيل إشغال الملك العمومي: الصنـف الثاني
البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

1.130.5001.207.4957%19%

معاليـم الموجبات والرخـص : الصنف الثالث 
تاإسداء خدممقابلومعاليماإلدارية 

529.000603.90014%9.5%

المداخيـل الجبائية : الصنـف الرّابـع
االعتيادية األخـرى

110.000130.60019%2%

المـداخيـل غيـر الجبائية : الجـزء الثاني
االعتيادية

2.309.5002.629.69014%41.3%

مداخيـل أمـالك البلديـة : الصنـف الخامـس
االعتيادية

387.500384.7001%6%

%35.3%1.922.0002.244.99017المداخيل المالية االعتيادية: الصنف السادس



نفقات العنوان األول



20192020السنة
نسبة
النمو

هيكلة 
النفقات

%100%15.451.5306.068.14511نفقات العنوان : العنوان األول 

%96.8%5.237.5305.878.72912نفقات التصرّف: الجزء األول 

%41.4%2.336.3192.512.8358التأجيـر العمومي: القسم األول

%45.9%2.383.8802.786.96017وسائل المصالح: القسم الثاني 

ات جملة القسم الثاني باستثناء نفق
:النظافة

1.753.3801.880.4607.2%31%

%9.5%501.361573.96919التدخل العمومي: القسم الثالث

ر نفقات التصرف غي: القسم الرابع
الموزعة

15.9704.965-69%0.1%

%3.1%11-214.000189.416فوائد الدين: الجزء الثاني

%3.1%11-214.000189.416فوائد الدين: القسم الخامس

%100%5.451.5306.099.14512:جملة نفقات العنوان األول







أد2294.000في العنوان 1مساهمة العنوان 

أد447.000مــسـاعــدات 

أد1.100.000قـــــــرض 

أد539.000فـــواضـــل 

مليون دينار2.380,000:المجموع 



:
276غ مبل

2020
2.104,000يبلغ 




2020


2020

2.104.000557.0001.100.000447.000



38%

19%

43%



 /

وم1 أ د50إقتناء مجرورة نقل ال
س البلدية2 أ د100إقتناء سيارة وظيفية لرئ
أ د104دراسات3
ات وتطبيقات إعالمية4 أ د50إقتناء تج
ت البلدي5 أ د100يئة املن

ملة : أد404ا



 /

أ د450انجاز القسط األول ملشروع السوق األسبوعية1
ضر2 ملة ل ة وسوق ا أ د150يئة السوق املركز
أ د150صيانة الطرقات3
ر امللعب البلدي4 أ د100تنو
البلدي5 أ د50صيانة املس

ملة : أد900ا



مشاریع قرب
38%

مشاریع إداریة
19%

مشاریع
مھیكلة
43%



•800

•404

•900
مهيكلة







20182019
0150150

02280235

03150150

04270235

0580100

أ د870أ د830:الجملة 



)هك ( 

ألف دينار000150 0004 0145314

ألف دينار200150 5003 0277711

ألف دينار800150 0004 0320517

ألف دينار500250 5003 0443112

ألف دينار500600100 0583223

ألف دينار698458 50016 100800:الجملة 



201820192020

0150150150

02280235150

03150150150

04270235250

0580100100

دأ800أ د870أ د830:الجملة 



أ د150

أ د150

أ د250

أ د150
أ د100







شاركية األو لسة العامة ال األحد ا
27/10/2019

ت 2و 1جلسة املنطقة عدد  الس
02/11/2019

األحد 4و 3جلسة املنطقة عدد 
03/11/2019

ــدد 5املنطقة عـ
طف  وادي ا

الثالثاء 
05/11/2019

املناطق  شاركية مع ممث جلسة 
م بالنتائج األولية  العالم

معة  ا
08/11/2019

شاركية الثانية  لسة العامة ال األحد ا
10/11/2019

لس حول املصادقة ع جلسة ا
ي  شار نامج ال 2019ال

األحد 
17/11/2019
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