
                                                                       ة التونسيةــالجمهوري                                                  : سيدي بوسعيد في                               

 الشؤون المحلية والبيئةوزارة      

  بلديـــة سيدي بوسعيـد          

 االدارة الفرعية للشؤون المالية      

 التشخيص المالي لبلدية سيدي بوسعيد

I  التحليل الرجعي ــ 

ويهدف الى دراسة مالية البلدية دخال وصرفا خالل الخمس سنوات السابقة للمخطط 

بغاية تحديد القدرة على تعبئة الموارد الذاتية لالستثمار من ناحية واالقتراض من ناحية 

 .اخرى

 :ــ تحليل هيكلة موارد ونفقات التصرف وتطورها  1

 : أ ــ هيكلة الموارد والنفقات     

 : هيكلة الموارد  1أ ـ          

 :ان  2112/2112من خالل دراسة موارد البلدية خالل الفترة  نالحظ

  من مجموع موارد العنوان االول حيث مثلت  %  11معدل المداخيل الجبائية تمثل

وتتكون . دينار 3.111.013دينار  من جملة  1.2.8.2.2ما قدره  2112سنة 

 : الموارد الجبائية اساسا من 

  من  % 20دينار وبنسبة  .1....3بمبلغ   واألنشطةالمعاليم على العقارات

اساسا المعلوم  ) من جملة موارد العنوان االول%  12 المداخيل الجبائية و 

والمعلوم على المؤسسات بمبلغ دينار  112.812على العقارات المبنية بمبلغ 

 (دينار 112.1.0والمعلوم على النزل بمبلغ  دينار 1.120.

  وبنسبة دينار  21.220.بمبلغ مداخيل استغالل ولزمة الملك العمومي البلدي

 % العنوان االولمن جملة موارد %  18.0 من المداخيل الجبائية و  % 13

 واالستغالل المباشر 1.3.111بمبلغ  واإلشهار البلدية المأوي لزماتاساسا )

 (دينار 301.220بمبلغ   واألمالكللماوي 

 من  % 11دينار وبنسبة  .182.20يل الموجبات االدارية بمبلغ مداخ

 من جملة موارد العنوان االول%  2 المداخيل الجبائية و 

  اشغال الملك العمومي البحري بمبلغ  وأساسامداخيل جبائية اخرى

من جملة %  ..2 من المداخيل الجبائية و  % .1دينار وبنسبة  811...1

 موارد العنوان االول



  من مداخيل العنوان االول بمبلغ %  2.معدل المداخيل غير الجبائية تمثل

 :وتتمثل في   2112سنة  دينار  1.012.112

 2وبنسبة  دينار  111.1.2بمبلغ الخاصة  لبلدية االستغالل المباشر المالك ا 

وهي  من جملة موارد العنوان االول%  3 من المداخيل غير  الجبائية و  %

 دبنار  2.111.بمبلغ  واألفراحاساسا مداخيل قاعات العروض 

  من  % 31وبنسبة دينار  دينار  33.0.8.مداخيل كراء العقارات بمبلغ

  من جملة موارد العنوان االول%  10.0 المداخيل غير  الجبائية و 

  من  % 22وبنسبة دينار  1.100.283المداخيل المالية االعتيادية بمبلغ

وهي  من جملة موارد العنوان االول%  0..3 المداخيل غير  الجبائية و 

من  % 1.2.وبنسبة  ردينا 2.0.123اساسا المناب من المال المشترك بمبلغ 

ومداخيل  من جملة موارد العنوان االول%  21.8 و  المداخيل غير  الجبائية

من المداخيل غير   % 23.8دينار وبنسبة  311.111شركة الباجي بمبلغ 

 من جملة موارد العنوان االول%  11.2 الجبائية و 

 

 4102/4102/4102هيكلة الموارد لسنوات 

 

 
 2016 2015 2014 بيان المداخيل

 158100251 184380941 194711133 الموظفـة على العقــارات  المعاليم 

 197,805,015 159,994,045 138,137,737 المعاليم الموظفة على األنشـطـــة  
الماوي )مداخيل لزمة الملك البلدي   

 (واالشهار 
315,110,000 275,760,000 193,000,000 

 371,267,282 319,027,003 467,217,665 ـ مداخيل اإلستغالل المباشر للملك البلدي

 182,679,964 189,132,782 135,719,789 معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية 

 195,804,250 96,400,000 95,000,000 معاليـم إشغال الملك العمومي البحري 

 104,564,748 132,549,711 126,588,413 مداخيل قاعات العروض واألفراح 
 533,798,221 521,416,832 476,132,462 كراء العقارات والتجهيزات والمعدات مداخيل

 657,423,000 624,074,000 480,472,000 المناب من المال المشترك 

 33,749,026 103,596,683   موارد منقولة من فوائض العنوان األّول 

     150,000,000 منح ومساهمات مخّصصة للتسيير 

 310,000,000 153,692,000 251,945,100 المساهمات المالية  مداخيل



 

 :  االستنتاجات

  ضعف  المداخيل الجبائية وخاصة المداخيل الجبائية االعتيادية حيث ال يمثل المعلوم

من جملة المداخيل فيما ال يساهم النسيج الصناعي %  1.8على العقارات المبنية سوى 

  .% ..2والسياحي سوى 

  مقارنة  دينار للساكن الواحد 212ضعف مساهمة السكان بعنوان الجباية بنسبة

 بالمستوى الوطني 

  د للساكن  2233.1ضعف معدل مساهمة السكان بعنوان العاليم العقارية بمعدل

 الواحد  مقارنة بالمستوى الوطني

 غالل الملك اهمية المداخيل غير الجبائية في الميزانية خاصة مداخيل االمالك سواء است

ومساهمات شركة او مداخيل الكراءات والمناب من المال المشترك بمبلغ  البلدي العام

 الباجي

المعاليم الموظفـة  
 على العقــارات 
1.81112.1 

.%  

المعاليم الموظفة على   
 األنشـطـــة

1.0,81.,11. 
0%  

مداخيل لزمة الملك   
الماوي )البلدي 

(واالشهار   
1.3,111,111 

0%  

ـ مداخيل اإلستغالل 
 المباشر للملك البلدي
301,220,282 

13%  

معاليـم الموجبات 
والرخـص 
 اإلدارية 

182,20.,.21 
2%  

معاليـم إشغال الملك 
 العمومي البحري 
1..,811,2.1 

0%  

مداخيل قاعات 
 العروض واألفراح 
111,.21,018 

1%  

مداخيل كراء العقارات 
 والتجهيزات والمعدات

.33,0.8,221 
18%  

 المناب من المال المشترك 
2.0,123,111 

22%  

موارد منقولة من فوائض 
 العنوان األّول 
33,01.,122 

1%  

 مداخيل المساهمات المالية 
311,111,111 

11%  

 4102هيكلة موارد الميزانية 
المعاليم الموظفـة على العقــارات    

المعاليم الموظفة على األنشـطـــة    

الماوي )مداخيل لزمة الملك البلدي   
(واالشهار   

 ـ مداخيل اإلستغالل المباشر للملك البلدي

 معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية 

 معاليـم إشغال الملك العمومي البحري 

 مداخيل قاعات العروض واألفراح 

مداخيل كراء العقارات والتجهيزات 
 والمعدات

 المناب من المال المشترك 

 موارد منقولة من فوائض العنوان األّول 

 منح ومساهمات مخّصصة للتسيير 

 مداخيل المساهمات المالية 



  من %  08اهمية مؤشر االستقاللية المالية حيث تمثل الموارد الذاتية للبلدية حوالي

 .جملة موارد العنوان االول 

 : هيكلة النفقات  2أ ـ          

 :االقسام التالية عنوان الى تنقسم نفقات ال

 من جملة مصاريف %  22وبنسبة  دينار 1.822.232العمومي بمبلغ  التأجير

 .2112دينار سنة  1...2.0.1البالغة العنوان االول 

  من جملة مصاريف العنوان %  22.0وبنسبة  20..010مصاريف التسيير بمبلغ

 :االول وتتمثل اساسا في 

 دينار  311.111ف بمبلغ خالص استهالك الكهرباء والماء والهات 

العنوان من مصاريف % 11.8التسيير و  من جملة مصاريف %  11.0وبنسبة         

 االول

    مصاريف تعهد وصيانة وتامين وسائل النقل ومعدات النظافة بمبلغ

من  3.0من جملة مصاريف  التسيير و%  13.8وبنسبة   113.218

 مصاريف العنوان االول

  11.1وبنسبة  دينار 83.1.3بمبلغ  مصاريف استهالك المحروقات  %

 من مصاريف العنوان االول%  ..2 من جملة مصاريف  التسيير و

    وبنسبة دينار   2.1.0.مصاريف مصاريف التصرف االداري بمبلغ

من مصاريف العنوان % 3.1من جملة مصاريف  التسيير و%  12.8

 االول

  من %  12.3وبنسبة  دينار 2.300.بمبلغ   خالص المتخلداتمصاريف

 من مصاريف العنوان االول%  3.3جملة مصاريف  التسيير و

  بمبلغ   للنظافة واالعتناء بالحدائق والتنوير العمومي مباشرةمصاريف

من %  2.0من جملة مصاريف  التسيير و%  11وبنسبة  دينار 02.180

 .مصاريف العنوان االول

 من جملة %  ..2وبنسبة  دينار 181.3.2ي بمبلغ مصاريف التدخل العموم

 :مصاريف العنوان االول وتنقسم الى 

   دينار 30.101بمبلغ   مصاريف بعنوان التدخل في المجال االجتماعي 

من % 1.3و التدخل العموميمن جملة مصاريف  %  21وبنسبة 

 مصاريف العنوان االول



   212..8بمبلغ   لرياضي االثقافي و مصاريف بعنوان التدخل في المجال 

من %  3و التدخل العموميمن جملة مصاريف  %  12وبنسبة  دينار

 مصاريف العنوان االول

 

 

 

1,388,752,848 
58% 

643,520,476 
27% 

56,956,621 
2% 

47,979,980 
2% 

60,500,000 
3% 

201,916,277 
8% 

 4103هيكلة نفقات ميزانية سنة 

التأجيـر العمومي            

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة 
 المحليــة

مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات 
 العمومية

 تدّخـــالت في الميــدان اإلجتماعي

تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و 
 الطفولـة

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق 
 القــروض و مساعــدة الجماعات المحلية 

1,862,232,041 

667,150,174 

76,187,993 

34,070,118 34,070,118 63,000,000 

0 
 4102هيكلة نفقات ميزانية سنة 

 التأجيـر العمومي          

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة 
 المحليــة

مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات 
 العمومية

 تدّخـــالت في الميــدان اإلجتماعي

تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و 
 الطفولـة

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق 
 القــروض و مساعــدة الجماعات المحلية 



 

 : االستنتاجات   

   من جملة المصاريف وهو ما ال يوفر %  22اهمية مصاريف التأجير التي تمثل

لالعتناء بالبنية االساسية او  للبلدية هامش تصرف كبير سواء لتوفير االعتمادات

 .لتوفير ادخار النجاز مشاريع استثمارية 

  من  2.0بالبنية االساسية التي ال تمثل سوى ضعف االعتمادات المخصصة لالعتناء

 .جملة مصاريف العنوان االول 

 

 : ب ــ تطور الموارد والنفقات     

 

  :تطور الموارد  1ب ـ          

 

  3.111.013الى  2112دينار سنة  3...2.181تطورت موارد العنوان االول من  

 12اعلى نسبة نمو ب  2111وشهدت سنة  %  .بمعدل تطور قدره  2112دينار سنة 

مقارنة بسنة %  -3ب  .211ام ادنى نسبة نمو فقد شهدتها سنة  2113مقارنة بسنة % 

2111 

 : 2112وتطورها منذ سنة وفيما يلي جدول الهم المعاليم البلدية 
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2012 

2013 

2014 

2015 

2016 



 

  االستنتاجات

  اهم االرتفاعات 

  18لزمة معلوم االشهار بنسبة نمو % 

  23مداخيل الملك العمومي البحري بمعدل نمو % 

  1المعلوم على المؤسسات بمعدل نمو. % 

  12المعلوم على النزل بمعدل نمو % 

  1مداخيل قاعات العروض واالفراح بمعدل نمو. % 

  12المناب من المال المشترك بمعدل نمو % 

  11ارباح شركة الباجي بمعدل نمو % 

  اهم االنخفاضات او النمو البطيء 

   111المنح المخصصة للتسيير بانخفاض% 

 3بمعدل نمو  (اللزمات واالستغالل المباشر ) معاليم الوقوف % 

  0المعلوم على العقارات المبنية بمعدل نمو % 

 10راضي غير المبنية بانخفاض  المعلوم على اال% 

  

  :تطور النفقات  2ب ـ          

لتبلغ  دينار  ....2.1.1حيث ارتفعت من  2112تطورت النفقات منذ سنة 

لخيصي لتطور اهم النفقات وفيما يلي جدول ت 2112دينار سنة  1...2.0.1

 %0البلدية بمعدل نمو قدره 
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 4102نمو نفقات الميزانية 
 التأجيـر العمومي : القسم األول         

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة 
 المحليــة

مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات 
 العمومية

 تدّخـــالت في الميــدان اإلجتماعي

تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و 
 الطفولـة

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق 
 القــروض و مساعــدة الجماعات المحلية 



 

  المساهمةتطور نفقات 

 

 

خصصت جميع مصاريف المساهمة لخالص اقساط  اصل ديون صندوق : مالحظة 

 القروض ومساعدة الجماعات المحلية   

 

 االستنتاجات 

  دينار   22..1.3.1التي ارتفعت من %  ..0بنسبة  التأجيرالتطور الكبير لنفقات

سنة  االنتدابات الجديدةنتيجة  2112دينار سنة  22..1.822لتبلغ  2112سنة 

 .والزيادات في االجور  .211

  حيث نتيجة الزيادة في %  31ارتفاع مصاريف استهالك الكهرباء والغاز بنسبة

 .اسعار الكهرباء

  المحافظة على نفس النسق على مستوى نفقات التسيير واالعتناء بالهياكل االساسية

والتدخالت في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية قصد االيفاء بتعهدات البلدية 

 من جهة وعدم ابرام ديون جديدة من ناحية اخرى 

  خالص اصل ديون انحصار مساهمة العنوان االول في مصاريف العنوان الثاني في

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وعدم القدرة على توفير موارد ذاتية 

 لالستثمار

ورغم هذا االرتفاع الكبير في نفقات االجور فان البلدية حاولت التحكم في نفقاتها           

رد كما ان محدودية الموا. االخرى من خالل الضغط عليها على غرار نفقات المحروقات

المتبقية بعد خالص االجور ادى الى التوقف عن خالص اقساط قروض صندوق القروض 

 .2112منذ سنة 

1 2 3 4 5 

Série1 2012 2013 2014 2015 2016 

Série2 309995750 287826780 271110000 130464916 6421212 
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تطور  مساهمة العنوان االول في مصاريف العنوان الثاني 
4102/4104 



 

I I  المديونية ــ 

ما قدره  2112دسمبر  31الى غاية  تبلغ جملة الديون المتخلدة بذمة بلدية سيدي بوسعيد

 01.1.دينار تمثل منها ديون صندوق القروض الجزء االكبر بنسبة  18..38..21..1

حسب ما يبينه % 1.2وديون الخواص بنسبة %  20ثم المؤسسات العمومية بنسبة  %

خالص كامل ديون الخواص وجزء من  2110الجدول التالي مع العلم انه تم خالل سنة 

 .ديون المؤسسات العمومية

 ماتم خالصه المتخلد بالذمة
خالل سنة 

7102 

سنة 
 الدين 

شخص طبيعي/الشركة مبلغ الدين ر/ع   

وما  6002 0 71111..010021

 قبل 

صندوق القروض ومساعدة  61000..21..1.
 الجماعات المحلية

. 

 جملة ديون صندوق القروض 71111..010021  1 71111..010021

الشركة التونسية للكهرباء و  217,109,708 60.2 0- 217,109,708
 الغا ز

6 

 الوطنية الستغاللالشركة  3,000,000 60.2 010001000- 3,000,000
 هتوزيع المياو

0 

وما  ..60 0 0771.1.1722

 قبل 

 2 اتصاالت تونس 661.0.1622.

 2 صوتيتال 312,228 60.2 0.61663- 1

الصندوق الوطني للتقاعد  56,587,000 60.2 56,587,000 1
 والحيطة االجتماعية

2 

 7 الوكالة الوطنية للترددات 1,309,800 60.2 1,309,800 1

الوكالة البلدية للخدمات  12,560,000 60.2 12,560,000 1
 البيئية

3 

الشركة الوطنية لتوزيع  3,600,000 60.2 3,600,000 1
 البترول

. 

 0. المركز الوطني لإلعالمية 3,136,000 60.2 3,136,000 1

 جملة المؤسسات العمومية  27112721.11  0112121170 22111001027

(عدل تنفيذ)مريم بوجناح  4,018,687 60.2 4,018,687 1  .. 

(محامية)وفاء المكي  1,456,361 60.2 1,456,361 1  .6 

 0. ورشة األثاث 10,654,334 60.2 10,654,334 1

 2. شركة دار األنوار 49,560 60.2 49,560 1

الشركة التونسية   661,126 60.2 661,126 1
 للهيدروبنوماتيك

.2 

 2. بروصوند 1,416,000 60.2 1,416,000 1

(عدل تنفيذ)نوفل جبير  446,980 60.2 446,980 1  .7 

طارق بن عبد القادر مهندس  6,720,000 60.2 6,720,000 1
 معماري

.3 

 جملة ديون الخواص 7212721120  7212721120 1

 المجموع العام 012111.201.20  0121.701121 0122211011027

 



 خالص ديون صندوق القروض 

               2012 2013 2014 2015 2016 الجملة 

صندوق  390,472,000 489,743,000 328,087,000 182,600,000 0 1,390,902,000

 القروض 
 المؤسسات     61,550,000 83,924,000 83,700,000 13,175,000 86,055,000 328,404,000

 العمومية    
 الخواص     42,292,000 23,190,000 3,382,000 7,774,000 6,325,000 82,963,000

 الجملة     494,314,000 596,857,000 415,169,000 203,549,000 92,380,000 1,802,269,000

   

 : المديونية ما يلي يالحظ في  و

 انحصار المديونية في المؤسسات العمومية وخاصة صندوق القروض. 

  باستثناء الشركة التونسية للكهرباء  2111عدم ابرام ديون جديدة منذ سنة

 .والغاز

  التخلص نهائيا من ديون الخواص التي يحدث احيانا ان تبقى بعض

 الفواتير دون خالص اال انه يقع خالصها في السنة التي تليها

  جميع الديون باستثناء تلك المتعلقة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعلق

 .وما قبل 2111وما قبل وسنة  2112بسنة 

 

I I I  التوصيات العامة 

  التركيز على المداخيل غير الجبائية  باعتبار ان الطاقة الجبائية المتوفرة بالمدينة

 لمؤمل ان توفر مداخيل اضافية كبرى مستغلة بنسبة عالية وليس من ا

 باالستلزام  ستحسن العمل على استغالل االمالك البلدية العامة والخاصة سواءامن الم

 .او االستغالل المباشر  الكراءاو 

 يق طلب راستغالل معاليم االشهار بشكل جيد بما من شانه ان يوفر مداخيل جيدة عن ط

 .من جهة اخرىويحافظ على جمالية المدينة  من جهة العروض

  التفكير في انجاز مشاريع اقتصادية توفر مداخيل قارة 

 والمقدرة ب  واالكتفاء بمبلغ المساعدة الموظفة مواصلة اتباع سياسة عدم االقتراض

الى حين تطهير ديون البلدية في القريب العاجل  2118خالل سنة  دينار 032.111

 بواسطة دعم الدولة ومن ثم يمكن تحديد قدرة البلدية على االقتراض وإرجاع االقساط

وسعيد د النفزي كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية سيدي بـــولي: اعداد   

 ومرافق مالي معتمد لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 


