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 منهجية التشخيص المالي للبلدية

 : 2015-2011التحليل الرجعي لمالية البلدية خالل الخمس سنوات 1)

 .نمو و هيكلة موارد العنوان األول -    

 .نمو و هيكلة نفقات العنوان األول -    

 .ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية -    

 .المحالة اإلعتماداتالمباشرة و النفقات المسددة من  اإلستثمارات -    

 

 .لمالية البلدية اإلستشرافيالتحليل 2)

 

 .الصيغة النهائية لمخطط التمويل3)

   



 

التحليل الرجعي لمالية البلدية – 1  

 تشخيص هو البلدية لمالية الرجعي التحليل -

 المتغيرات مع تأقلمها مدى و المالي لتوازنها
  من) السابقة للفترة المالية توازناتها في المؤثرة
  اإليفاء على لقدرتها تقييم و (2015 إلى 2011

 . بتعهداتها





 دينار 5 446 000: األول العنوان. 

 دينار 3 313 000:  الثانيالعنوان. 

 1          :السنوي معدل النمو- % 

 75 :الذاتية نسبة الموارد % 

 أد ال يكفي  658: األول العنوان  فواضلمعدل
 (أد 689)الدين معدل أصل  لتغطيعة

 إداري  إدخارعدم القدرة على توفير                
 

   :السابقة الخمس سنوات  معدل

 :الموارد 





 على العقارات المبنية المعلوم

2015 2014 2013 2012 2011 

145 103 77 92 87 

%12 %9 %7,6 %10,7 %11,7 
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 تطور موارد المعلوم على العقارات المبنية

تطور موارد المعلوم على 

 العقارات المبنية

 (أد)المبنية تطور موارد المعلوم على العقارات 

  ( % 25المعدل الوطني يتجاوز ) التثقيالتمع بيان نسبة استخالصها مقارنة بجملة 



 حجم ديون المعلوم على العقارات

 : 2015المبنية في موفى 
 

 دينار 1 208 315

 

 ساكن 63528= السكان عدد 
 

 دينار 2,280= ( 2015)ساكن المعلوم لكل 
 

 دينار 19= ( 2015)ساكن لكل  المتخلدات

 



 المعلوم على النزل

 التراجع الكبير في موارد المعلوم على النزل أثرا سلبا على جملة

 (.سنوات 5معدل ) % 41موارد العنوان األول  باعتباره يمثل نسبة 

 

1 888 311 

2 623 549 
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 % -7   :  معدل نمو المعلوم على النزل





 :النفقات 

 دينار 4 788 000: األول العنوان. 

 دينار 1 785 000:  الثانيالعنوان. 

 0,9          :السنوي معدل النمو- % 

(. %35نسبة مرتفعة أكثر من )   % 48:  نسبة التأجير 

 56: الذاتية نسبة التأجير من الموارد % 
 





 المحالة اإلعتماداتالمباشرة و النفقات المسندة من  اإلستثماراتتطور 

2015 2014 2013 2012 2011 

 إستثمارت 1180 775 582 743 1478

 مباشرة

 إعتمادات 173 85 334 65 60

 محالة
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 إعتمادات محالة

 (غير كافية لمواجهة متطلبات المنطقة)أد  952المباشرة  اإلستثماراتمعدل  -

 .المحالة اإلعتماداتكبير في  ضعف -



 ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

 (البقايا): 2015ديون صندوق القروض لسنة 

 دينار 112597,000= الدين أصل  -      

 دينار 396518,000= الدين فوائد  -      

 دينار 509115,000=  2015جملة ديون                  

 

o 2016ديون صندوق القروض لسنة : 

 .دينار 739782,000= الدين أصل  -      

 .دينار 357463,000= الدين فوائد  -      

 دينار 1097245,000=  2016جملة ديون                 

 

جملة ديون صندوق القروض  و مساعدة 

دينار 1606 360,000= المحلية الجماعات   



  الديون التي تم خالصها :

2015 2014 2013 2012 2011 

ديون  870 1510 1103 1062 689

 الصندوق

ديون  70 131 57 79 164

المؤسسات 

 العمومية

ديون  17 17 4 4 29

 الخواص

 الجملة 957 1658 1164 1145 882

 النسبة %20 %29 %24 %24 %18



      %34:    2016نسبة المديونية لسنة 

      %25:    الفارطةنسبة المديونية للخمس سنوات 



   :البلدية لمالية  اإلستشرافيالتحليل 2)
 الفارطةنظرا لمعدل النمو السلبي لموارد العنوان األول خالل الخماسية  ،

، في انتظار  2017إداري  لسنة  إدخارفإنه لم يعد في اإلمكان توفير 
، و القادمة تحسن مردود القطاع السيـــاحي فيما يتعلق بموارد السنوات 

إشكالية  لمعاجةاتخاذ إجراءات عاجلـة و على المدى المتوسط و البعيد 
 .النقص في الموارد

على المعلوم على النزل الذي  اإلقتصارالعمل على تنويع الموارد و عدم  -     
 (.قطاع هش و موسمي)الموارد من جملة  % 41يمثل نسبة 

على العقارات و بقية  المعاليم استخالصاتمعالجة إشكالية النقص في  -    
كراء العقارات، علما  مداخيلالمالية و خاصة  القباضةالمثقلة لدى  المعاليم

 الترفيعفي استخالص المعلوم على العقارات المبنية يساهم في  الترفيعأن 
 .في موارد البلدية من المناب من المال المشترك

للمنطقة و ذلك ببعث  اإلقتصاديالتفكير جديا في العمل على تنويع النشاط  -   
  .المؤسساتمنطقة صناعية لتوفير موارد إضافية من المعلوم على 

في الرصيد العقاري  الترفيعمثال ) إقتصاديةإنجاز مشاريع ذات صبغة  -  
 ...(الشركات، المساهمة في رأس مال العقارات كراء  مداخيلللبلدية لتنمية 

 



 :العاجلة اإلجراءات 

 ديون البلدية التي وصلت إلى مبالغ  باستخالصاتبلدية تعنى  قباضةإحداث

ألف  800المبنية و  العقارتمليون دينار ديون المعلوم على  1.2)كبيرة 

في  المردوديةو  النجاعةإلضفاء المزيد من (  دينار ديون كراء العقارات

 .استخالص الديون المثقلة لديها

الضغط على النفقات و ترشيدها قدر المستطاع. 

 

 :البعيد اإلجراءات على المستوى المتوسط و 

 لتوفير موارد مالية إضافية إقتصاديةإنجاز مشاريع ذات صبغة. 

بالمنطقة و توفير موارد  اإلقتصاديةالحركة  إحداث منطقة صناعية لتنشيط

 .إضافية من المعلوم على المؤسسات أساسا



 :التمويل الصيغة النهائية لمخطط 3)

 2017على مبلغ المســـاعدة غيـر الموظفة بالنسبة لسنـة  اإلقتصــارسيتم 

 .آالف دينار 210و المقدرة ب 


