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الجمهــوريـــــة التونسيــــــــة
المحلية و البيئةالشؤون وزارة 

المنيهلـــةبلدية 



 اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للبلدية والحرص على  2019تطلب إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة

.جميع األطراف مجهوداتمضاعفة 

 ارتكز التشخيص المالي على ما  2019لسنة  التشاركيالمخصصة لتمويل برنامج االستثمار السنوي  االعتماداتفي إطار تحديد و

دخال وصرفا نظرا لحداثة تركيز البلدية وعدم توفر قاعدة  06/11/2018إلى غاية  2018سنة  و 2017تم إنجازه سنة 

:حيث  معطيات مالية يمكن اعتمادها للقيام بتشخيص معمق في الغرض

:يتضمن هذا التشخيص     
  

  2017-12-31موارد العنوان األول المحققة إلى غاية  -

2018-11-06موارد العنوان األول المحققة إلى غاية  -

    2017-12-31هيكــــلة مـــوارد العـــنوان األول إلى غاية  -

2018-11-06هيكــــلة مـــوارد العـــنوان األول إلى غاية  -

  2017-12-31نفقات العنوان األول المنجزة إلى غاية  -

2018-11-06نفقات العنوان األول المنجزة إلى غاية  -

2018-11- 06هيكلة  نفقات العنوان األول المنجزة إلى غاية  -

2019المالمح العامة لميزانية  -

2019السنوي لسنة  اإلستثمارالموارد المقترحة لتمويل برنامج  -



2018 2017

حصة العنصر 
من جملة 

الموارد المحققة
4113.174

حصة العنصر 
من جملة 
الموارد 
المحققة

3829.205 موارد العنوان األول 
)د(

44 %
56 %

1807.713
2305.461

44 %
56 %

1694.782
2134.423

موارد ذاتیة  -
تحویالت من الدولة  -

إلى غاية  2018سنة  و 2017المحققة بعنوان سنة األول موارد العنوان 
06-11-2018

من جملة موارد العنوان األول التي تم تحقیقھا  %44تمثل الموارد الذاتیة •
من جملة موارد العنوان األول التي تم تحقیقھا  %56تمثل التحویالت من الدولة •

 تحویالت الدولة تفوق نسبة الموارد الذاتیةنسبة

 نفقاتھا لتمویل تعتمد حــــیث الدولة بتحویالت ارتباطھا ومــدى للبلدیة التامة االستقاللیة عدم یفسر ما وھــو◄

.) التوازن منحة ( االستثنائیة والمنح المشترك المال من المناب من المتأتیة الموارد على  %56 بنسبة االعتیادیة

استقاللیة أكثر  وضمان االستخالص نسب من للرفع الذاتیة الموارد تحصیل مضاعفة یجب

%44موارد ذاتیة 

تحویالت من الدولة 
56  %

2018 2017

نسبة االنجاز 
% )د(إنجاز نسبة االنجاز 

% )د(إنجاز
موارد العنوان 

89.72األول 4113.174 68.99 3829.205

 من%68.99 نسبة 31/12/2017 غـایة إلـى البلدیة حققـت
 و  2017 سنة بمیـزانیة  المبرمجة المـوارد  تقدیـرات جملــة
89.72 نسـبة   المبرمجة المـوارد  تقدیـرات جملــة من%

2018 سنة بمیـزانیة
 مــوارد إلــى المحقــقة المـــوارد تصنف

الدولـة مــن وتحویــالت ذاتیــة



2018 2017
حصة العنصر من 

جملة الموارد 
المنجزة إلى غایة

 06-11-2018

اإلنجاز إلى
 06-11-2018  

)د(

حصة العنصر 
من جملة 

الموارد المنجزة  )د(اإلنجاز 

4113.174 3829.205 موارد العنوان األول

41.9 % 1722.414 51 % 1955.456 اإلعتیادیة الجبائیة المداخیل: الجزء األول 

33 % 1354.136 40 % 1532.797 األنشطة  وعلى العقارات  المعالیم: الصنف األول 

4.4 % 182.750 5.55 % 212.589
إشغال الملك العمومي  مداخیل: الصنف الثاني 

البلدي واستلزام المرافق العمومیة فیھ 

4.5 % 185.528 5.45 % 210.070
الموجبات والرخص  معالیم: الصنف الثالث 

مقابل إسداء خدمات  ومعالیماإلداریة 

58.1 % 2390.760 49 % 1873.749 اإلعتیادیة الجبائیةغیر  المداخیل: الجزء الثاني 

0.26% 11.000 0.45 % 17.111 أمالك البلدیة  مداخیل: الصنف الخامس 

57.84 % 2379.760 48.55 % 1856.638 المالیة االعتیادیة المداخیل: الصنف السادس 

   2018-2017األول لسنتي هيكـلة مـوارد العـنوان  



حدائق منطقة باضافة للتطور قابلة وھي األول العنوان موارد جملة من %33 حوالي واألنشطة العقارات على المعالیم تمثل 
 المبنیة غیر لألراضي المرجعیة األثمان تحیین عملیة جانب الى الجھوي المجلس طرف من المحالة المنزه

ضعیفة نسبة ھي %4.4 فیھ العمومیة المرافق واستلزام البلدي العمومي الملك إشغال مداخیل تمثل  
بسبب ضعیفة نسبة األول العنوان موارد جملة من %4.5 خدمات إسداء مقابل ومعالیم اإلداریة والرخص الموجبات معالیم تمثل 

  الكھربائي التیار سعر على اإلضافي المعلوم من المتأتیة المبالغ تحویل عدم
األفراح قاعة مداخیل على االقتصار بسبب ضعیفة نسبة األول العنوان موارد جملة من %0.26 البلدیة أمالك مداخیل تمثل  

  المجلس طرف من المحالة الحرفیة المنطقة تفعیل عند للتطور قابلة وھي تجاریة صبغة ذو العقاري للرصید البلدیة وافتقار
الجھوي

البلدیة موارد إستقاللیة عدم على تدل ھامة نسبة األول العنوان موارد جملة من %57.84 االعتیادیة المالیة المداخیل تمثل             
  للبلدیة الذاتیة الموارد تحصیل مجھود مضاعفة على العمل یجب

2018موارد العنوان األول لسنة 

33%

4,40%
4,50%

0,26%

57,84%

األنشطة و العقارات على المعالیم

 المرافق استلزام و البلدي العمومي الملك إشغال مداخیل
فیھ العمومیة

 إسداء مقابل معالیم و اإلداریة الرخص و الموجبات معالیم
خدمات

 البلدیة أمالك مداخیل

اإلعتیادیة المالیة المداخیل



2018 2017

حصة العنصر 
من جملة 
%الموارد 

حصة العنصر 
من جملة 

 %النفقات

إنجاز
)د(

حصة العنصر 
من جملة 
%الموارد 

حصة العنصر 
من جملة 

 %النفقات

إنجاز
)د(

4113.174,417 3829.205,126 موارد العنوان األول
2043.945,234 2356.869,960 نفقات العنوان األول

46.55 93.67 1914.575,454 57.55 93.50 2203.728,455 نفقات التصرف: الجزء األول 

28.63 57.61 1177.612,657 27.73 45.05 1061.710,206 التأجیر العمومي: القسم األول 

13.35 26.87 549.192,524 26.73 43.43 1023.615,284 وسائل المصالح: القسم الثاني 

4.57 9.19 187.770,273 3.09 5.02 118.402,965 التدخل العمومي : القسم الثالث 

- - - - -
نفقات التصرف : القسم الرابع 

غیر الموزعة  والطارئة 

3.15 6.33 129.369,780 3.99 6.5 153.142,505 فوائد الدین: الجزء الثاني 

3.15 6.33 129.369,780 3.99 6.5 153.142,505 فوائد الدین: القسم الخامس 

2018 و 2017هيكلة نفقات العنوان األول لسنتي 
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40%
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التاجیر 
العمومي

وسائل 
المصالح

التدخل 
العمومي

فوائد الدین

النفقات

الموارد

  2018حصة العنصر من جملة النفقات والموارد لسنة  

من  % 57.61من جملة موارد العنوان األول و % 28.63التأجیر العمومي أكبر نسبة من المصاریف  یمثل
من  % 13.35) التسییر ( النفقات المنجزة بالعنوان األول وتحل في المرتبة الثانیة مصاریف وسائل المصالح 

.2018لسنة  من النفقات المنجزة بالعنوان األول % 26.87 وجملة موارد العنوان األول 

57,6126,87

9,19 6,33 العموميالتأجیر 57.61 %

المصالحوسائل 26.87 %

العموميالتدخل 9.19 %

الدینفوائد 6.33 %

حصة العنصر من جملة النفقات



الجبائيةوغير  الجبائية المعاليموضعية بعض 

2018 2017

نسبة المعلوم
اإلنجاز

(%)

اإلنجاز إلى 
غایة 

06-11-2018

تثقیالت 
2018 عدد الفصول

نسبة 
اإلنجاز

(%)

اإلنجاز إلى غایة 
31-12-2017

  تثقیالت
2017

عدد 
الفصول

49.99 564.356 1128.865 22064 61.22 388.593 634.671 17327 المعلوم على العقارات المبنیة

60.39 366.707 607.238 4064 82.02 276.590 337.203 3184 المعلوم على األراضي غیر المبنیة

- - - - - - - - المستلزمةاألسواق 

- - - - 58.31 4.311 7.392 4 كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري

53.63 931.063 1736.103 68.36 669.494 979.265 :المجموع 

خالص ديون صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
  

ما تم خالصھ 2018مبلغ الدین بعنوان سنة  بیان المؤسسة

310.657.526 310.657.526
الجماعات  مساعدة وصندوق القروض 

)األصل  والفوائد ( المحلیة 

 2018مساعدة الجماعات المحلیة بعنوان سنة  وتمكنت البلدیة من خالص كامل مستحقات صندوق القروض •
وھو ما من شأنھ أن یحسن من صورة البلدیة لدى المؤسسة المقرضة



2019تقديم لمشروع ميزانية البلدية لسنة 

تقدیرات موارد العنوان األول

2005.000,000 األنشطة والمعالیم على العقارات : 1الصنف 

321.000,000
إشغال الملك العمومي  مداخیل: 2الصنف 
استلزام المرافق العمومیة فیھ والبلدي 

504.500,000
الرخص  والموجبات  مداخیل: 3الصنف 

مقابل إسداء خدمات  معالیماإلداریة و 
67.500,000 الملك البلدي االعتیادیة  مداخیل: 5الصنف 

2393.500,000 المالیة االعتیادیة المداخیل: 6الصنف 
5291.500,000 :العنوان األول  مداخیلجملة 

موارد العنوان الثاني 
1201.700,000 منح التجھیز : 7الصنف 
1826.600,000 موارد مختلفة ومدخرات : 8الصنف 

6.000,000 موارد االقتراض الداخلي: 9الصنف 

70.971,762
الموارد المتأتیة من : 12الصنف 

المحالة  االعتمادات
3105.271,762 :  العنوان الثاني  مداخیلجملة 

8396,771,762 :  مجموع موارد میزانیة البلدیة 

تقدیرات نفقات العنوان األول

2554.500,000 التأجیر العمومي : 1القسم 

1838.100,000 وسائل المصالح: 2القسم 

357.500,000 التدخل العمومي : 3القسم 

250.000,000
غیر  ونفقات التصرف الطارئة : 4القسم 

الموزعة 
117.000,000 فوائد الدین : 5القسم 

5117.100,000 :جملة نفقات العنوان األول 

نفقات العنوان الثاني 
2683.700,000 االستثمارات المباشرة: 6القسم 

351.500,000
غیر  ونفقات التنمیة الطارئة : 8القسم 

الموزعة 
173.500,000 تسدید أصل الدین: 10القسم 

70.971,762
النفقات المسددة من : 11القسم 

المحالة  اإلعتمادات
3279.671,762 : جملة نفقات العنوان الثاني 

8396.771,762 :  مجموع نفقات میزانیة البلدیة 



)د(المبلغ  بیان التمویل

661500   ذاتي تمویل
قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة 150.000
مساعدة غیر موظفة من صندوق القروض  694.000

المجموع 1505.500

2019السنوي لسنة  اإلستثمارالموارد المقترحة لتمويل برنامج 

)بحساب الدينار( 2019لسنة  اإلستثماريهيكلة الموارد المقترحة للمخطط 

%حصة العنصر  2018مبلغ المخطط االستثماري لسنة   1505.500

44 661500   ذاتي تمویل
10 قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة 150.000
56 مساعدة غیر موظفة من صندوق القروض  694.000

44

10

46
% 44تمویل ذاتي 

قروض من صندوق القروض و مساعدات 
% 10الجمعات المحلیة 

مساعدة غیر موظفة من صندوق القروض 
46 %



حسب نوعية المشاريع 2019لسنة  الإلستثماريتوزيع مبلغ البرنامج 

مبلغ البرنامج 
االستثماري 
أد 1505.500

اإلداریةالمشاریع 

المشاریع المھیكلة
مشاریع القرب


