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                     ،  د 36.637.000   قدره مبلغ 2020 سنة بميزانية أولّيا المرسمة الألول العنوان موارد بلغت

 خالل البدي المجلس صادق ، البلدية موارد استخالص نسق على كورونا  جائحة لتأثيرات نظرا و

 د 6.600.000 قدره بمبلغ األول العنوان موارد تخفيض على 2020 أوت 26 بتاريخ المنعقدة جلسته

 تأجيل وقع ذلك على بناء و ، التنمية مشاريع تمويل في كمساهمة مبرمجة كانت د 3.800.000 منها

 خالل المخفضة المبالغ توفير يقع أن على 2021 لسنة االعتمادات هذه من تمويلها المبرمج المشاريع

 . 2021 سنة ميزانية
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 المرسمةموارد العنوان األول 
 نهائّيا 

 المرسمةموارد العنوان األول  مبلغ التخفيض
 أولّيا 

د 6 600 000  د 30 037 000 د 36 637 000   

 المرسمةنفقات العنوان األول 
 نهائّيا 

 المرسمةنفقات العنوان األول  مبلغ التخفيض
 أولّيا 

د 2 800 000  د 29 867 000     د 32 667 000 

في  مساهمة العنوان األول

العنوان الثاني  مصريف
 نهائّيا  المرسمة

 مبلغ التخفيض
 

في  مساهمة العنوان األول

العنوان الثاني  مصريف
أولّيا  المرسمة  

  د 3 970 000  د  د 170 000



  د  2.000.000 2020العنوان األول لسنة  فواضلجملة  

 30.037.000 د                   موارد العنوان األول المتوقعة حتى موفى السنة    
    

 27.867.000  د                 فقات العنوان األول المتوقعة حتى موفى السنة ن  
    

د                      مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني     170.000 

ول 
أ
 فواضل العنوان ال

 2020لسنة 
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   000 1.600  د                    2021لسنة  اإلحتياطيالمال 
    

    000 390 1 د                    2019سنة  فواضل
    

 القروض    
3 950 000  د                    ما قبلها  و 2020قروض سنة    

 د  750.000 2021قروض سنة   
    

   000 178 1   د                   2021المساعدة غير الموظفة لسنة 

األول في مصاريف العنوان الثاني سنة مساهمة العنوان 

2021 
   000 000 2   د                  

د 300 000 استثنائية  مساعدة  

   000 528 1   د                   2021السنوي لسنة الدعم 

د 10 454 000 2020لسنة  4 و 3 الجزئين فواضل  

 23 150 000 الجملــــــــــة   

 2021 الموارد المخصصة للبرنامج الستثماري 
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 د 10 400 000 المحمولة على الميزانيات  السابقة  االعتمادات

 د 3 800 000 2021التمويل الذاتي المحمول على ميزانية 

 د 3 950 000 قروض مصادق عليها ضمن المخططات السابقة 

 العتمادات المخصصة للمشاريع المتواصلة 

 د 18 150 000  الجملــــــــــة 
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  د 3.016.000 الجملـــــــــــة 

 العتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة بالبرنامج الستثماري 

 2021لسنة  

 د 788.000 الموارد الذاتية

 د 1.178.000 منحة غير موظفة من صندوق القروض 

 د 300.000 مساعدة استثنائية 

  د 750.000   القروض



 مشاريع جديدة

 

   2021العتمادات المخصصة لميزانية التنمية لسنة  

 د 000 150 23 الجملـــــــة
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 د 18.150.000 مشاريع متواصلة 

 د 1 984 000  أصل الدين 

 د 2.116.000 مشاريع مهيكلة 

 د 900.000 مشاريع إدارية 

 0 مشاريع القرب
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 التشخيـــــص المالــــي



 جدول نمو المداخيل المحققة  

 للعنوان األول

 

 السنة ( د) المبلغ 

26.128.000 2015 

28.814.000 2016 

29.567.000 2017 

33.035.000 2018 

35.384.000 2019 

 2019و  2015مبلغ الفارق بين سنتي   

 د 9.256.000

 الدولة
  %10 

موارد ذاتية 
%90  

1 2 3 4 5 

26 128,000 
28 814,000 29 567,000 

33 035,000 
35 384,000 
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 % 23نسبة النمو 
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 الذاتية المداخيلجدول نمو 

 

 2019 و 2015مبلغ الفارق بين سنتي   
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19 493,000 

21 825,000 
23 041,000 

23 670,000 

 %31نسبة النمو  360,000 28

 المداخيلنسبة 

 للعنوان األول
 السنة (د)المبلغ 

76%  19.493.000 2015 

75%   21.825.000 2016 

78%   23.041.000 2017 

72%   26.670.000 2018 

80%   .28.360.000 2019 
 د 8.867.000  
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نسبة هذا المورد من 

 العنوان األول  مداخيل

 السنة (د )المبلغ 

25 % 6.635.000 2015 

24 % 6.990.000 2016 

21 % 6.245.000 2017 

19 % 6.349.000 2018 

 2019و  2015نسبة التطور بين سنتي    2019 7.012.000 % 20

%6  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5 762,000 

6 635,000 6 990,000 

6 245,000 

6 345,000 
7 012,000 
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 جملة من % 80 نسبة 2019 سنة الذاتية الموارد تمثل 
 بالنسبة مقارنة مرتفعة نسبة هي و  األول العنوان موارد

 % 65 تبلغ التي الوطنية
 

 
 األول العنوان موارد من  %20 الدولة تحويالت تمثل 

  تبلغ التي الوطنية النسبة مع مقارنة ضعيفة نسبة وهي
35 %  
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2015 2016 2017 2018 2019 

1 292 969 1 292 969 1 292 969 

1 508 205 

2 388 963 

نسبة هذا المعلوم من 

 للعنوان األول مداخيل

 السنة (د )المبلغ 

5 % 1.256.257 2015 

4 % 1.348.965 2016 

4 % 1.471.784 2017 

5 % 1.508.205  2018 

7 % 2.388.963  2019 
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مداخيل جملة من % 7  المبنية العقارات على المعلوم مداخيل تمثل 

   2019 لسنة األول العنوان
 

المبنية العقارات على المعلوم متخلدات على اعفاء 2019 سنة شهدت 

 ذلك رغم قبلها ما و 2016 لسنة العقارات أصحاب بذمة المتخلدة
 % 22 االستخالص نسبة بلغت

  

المبنية العقارات على المعلوم من 2019 سنة مداخيل نتائج   
 

  محصلة     د 2.388.963 *

   المذكور االعفاء على بناء مطروحات     د 3.900.000 *

   العقارات أصحاب بذمة متخلدة    د  4.000.000 *
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2015 2016 2017 2018 2019 

816 988 

941 766 

1 157 392 1 189 675 

1 426 563 

نسبة هذا المعلوم من 

 للعنوان األول مداخيل

 السنة (د)المبلغ 

3 % 816.988 2015 

3 % 941.766 2016 

4 % 1.157.392 2017 

4 % 1.189.675 2018 

4 % .1.426.563 2019 
75 %   

 2019 و 2015نسبة التطور بين سنتي   
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4 المبنية غير العقارات على المعلوم مداخيل نسبة تمثل%          

 2019 لسنة األول العنوان مداخيل جملة من

  

2019 سنة خالل % 22  المعلوم هذا  االستخالص نسبة بلغت  

 

ناهز مبلغ المبنية العقارات على المعلوم متخلدات بلغت 
  2019  سنة موفى حتى د 4.000.000
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2015 2016 2017 2018 2019 

1 137 563 1 220 190 

1 829 295 

2 594 871 

3 234 523 

نسبة هذا المعلوم من 

 للعنوان األول مداخيل

 السنة (د )المبلغ  

4 % 1.137.563 2015 

4 % 1.220.190 2016 

6 % 1.829295 2017 

8 % 2.594.871 2018 

9 % 3.234.523 2019 

 2019 و 2018نسبة التطور بين سنتي   

25 %   
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2015 2016 2017 2018 2019 

3 058 564 

4 088 292 

4 430 556 
4 997 800 

5 488 184 

نسبة هذا المورد من 

 للعنوان األول مداخيل

 السنة ( د) المبلغ 

12 % 3.058.564 2015 

14 % 4.088.292 2016 

15 % 4.430.556 2017 

15 % 4.997.600 2018 

16 % 5.488.184 2019 

 2019 و 2015نسبة التطور بين سنتي   

79 %   
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2015 2016 2017 2018 2019 

261 792 

478 476 

383 730 
382 230 

نسبة هذا المورد من  400 335

 للعنوان األول مداخيل

 السنة (د )المبلغ 

1 % 261.792 2015 

2 % 478.476 2016 

1 % 383.730 2017 

1 % 382.294 2018 

1 % 335.420 2019 

 2019و  2015نسبة التراجع بين سنتي   

28 %   
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 :األول بالعنوان المحققة المداخيل هيكلة و نمو جدول   

غير  المداخيلنسبة       

االعتيادية من  الجبائية

العنوان األول     موارد
 (د) 

المداخيل غير 

 االعتيادية الجبائية
 (د) 

نسبة المداخيل 

 الجبـــــائية

 االعتيادية من موارد
 (د) العنوان األول  

 الجبائيةالمداخيل 

 (د) االعتيادية
 السنة

%29 10.120.700 %71 18.425.466 2015 

%29 10.857.500 %71 20.388.709 2016 

%25 10.906.000 %75 22.059.966 2017 

%23 11.007.000 %77 25.447.636 2018 

%24 13.085.800 %74 26.884.613 2019 
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   : الثاني العنوان موارد   

نسبة مداخيل القروض من       
 العنوان الثاني موارد

 مداخيل القروض 
 (د) 

 موارد العنوان الثاني 

 (د) 
 السنة

%17 2.478.000  14.060.858  2015 

%8 1.339.148 16.963.393 2016 

%9 1.428.154 16.722.038 2017 

%17 3.460.040 20.221.384 2018 

%23 5.099.719 20.571.906 2019 
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   النفقــــــات   
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 :األول للعنوان الحقيقية المصاريف هيكلة و نمو جدول   

نسبة التأجير مقارنة بموارد       
 العنوان األول 

 مصاريف التأجير 
 (د)  

لعنوان المصاريف المحققة با

 (د) األول 

 
 السنة

%39 10.120.700 20.116.000 2015 

%35 10.857.500 22.401.000 2016 

% 37  10.906.000 20.116.000 2017 

%33 11.007.000 23.912.600 2018 

%37 13.085.800 26.980.000 2019 
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 نمو المبالغ المخصصة لالستثمار   

 حملة موارد العنوان األّول  األّول جملة نفقات العنوان

د 26 128 305  د 20 116 279  2015 

د 28 814 349  د 22 401 336  2016 

د 29 566 591  د 22 977 117  2017 

د 33 034 942  د 23 912 594  2018 

د 35 383 961  د 26 979 968  2019 

الصافي  اإلدخارنسبة 

العنوان  من الموارد
 األّول

الخام اإلدخار أصل الدين الصافي اإلدخار  

 2015 د 6 012 026 د 1 470 549 د 4 541 477 17%

 2016 د 6 413 012 د 1 533 952 15%

 2017 د 6 588 473 د 1 674 100 د 4 915 456 17%

 2018 د 7 769 186 د 1 353 162 د 7 769 186 24%

 2019 د 8 403 994 د 1 452 906 د 6 951 088 20%



 المؤشراتالتحليل عبر 

 2019لسنة 
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 فوائد المؤشر  مدلول المؤشر    المائويةالنسبة  (2017سنة )بيان المؤشر 

العنوان  مداخيل/ الذاتية  المداخيل

 األول 

 مجهود مضاعفة البلدية على  مدى استقاللية الموارد % 80

 لرفع الذاتية الموارد تحصيل

   المؤشر هذا مستوى

األول  تحويالت الدولة بالعنوان

 العنوان األول  مداخيل/

 مدى ارتباط موارد البلدية % 20

 بتحويالت الدولة 

 المؤشر هذا توازن على العمل

   الذاتية الموارد تحصيل بمضاعفة

 مداخيل/ على العقارات  المعاليم

 العنوان األول 

العقارية  المعاليم أهمية مردود % 11

 ضمن موارد العنوان األول 

 استخالص نسب رفع على العمل

   المعاليم هذه

األنشطة  وعلى العقارات  المعاليم

 العنوان األول  مداخيل/

العقارية  المعاليم أهمية مردود % 48

األنشطة ضمن موارد  و

 العنوان األول 

 استخالص نسب رفع على العمل

   المعاليم هذه

 

 نفقات على الضغط على العمل أهمية حجم نفقات التأجير  % 49 نفقات العنوان األول /نفقات التأجير 

   التأجير

نفقات / مصاريف الدين + التأجير 

 العنوان األول 

 هامش يضعف المؤشر هذا ارتفاع أهمية النفقات القارة  % 58

  التصرف

التدخل العمومي +وسائل المصالح 

 نفقات العنوان األول / 

 هامش يضعف المؤشر هذا ارتفاع أهمية مصاريف التسيير  % 48

  التصرف
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/ع
 ر

 بيان المؤشر 
المعدل 

 بالدينار 
  المالحظات فوائد المؤشر  مدلول المؤشر 

 االعتيادية الجبائية المداخيل 1

   السكان عدد /2017 سنة

 

 د 92

معدل مساهمة 

الساكن بعنوان 

 الجباية 

 استقرار مع المؤشر ضعف

 بالمعدل مقارنة السكان عدد

 على العمل يفرض الوطني

 تعبئة مجهودات مضاعفة

   الموارد

 بالعنوان الدولة تحويالت 2

 على /2017 لسنة األول

   السكان عدد

معدل تحويالت  د 26

الدولة بعنوان كل 

 ساكن 

             العقارات على المعاليم 3

   السكان عدد /2017 سنة

 

 د 10

معدل مساهمة 

الساكن بعنوان 

   المعاليم

 استقرار مع المؤشر ضعف

 بالمعدل مقارنة السكان عدد

 على العمل يفرض الوطني

 تعبئة مجهودات مضاعفة

   الموارد

  ساكن 239 500=  2015عدد السكان حسب تعداد : مالحظة 
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 مالمح عامة 
الماليةللوضعية   
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