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 المحتـــــوى

 

 

 الصفحة  

 30  ةيــــمعطيات عامة عن البلد -1

 30  2312إلى  2312معطيات عامة حول تنفيذ الميزانية خالل سنوات  -2

 30  2312عية المالية بعنوان سنــة تحليل الوض -0

 30 تحليل هيكلة الموارد -1.0 

 32 تحليل هيكلة النفقات -2.0 

 30 تحليل هامش التصرف -0.0 

 30 تحليل جباية المتساكنين -0.0 

 13 تحليل المديونية -3.0 

 11 تحليل المجهود االدخاري -2.0 

 12  التوصيـــــات -0

 12 المعاليم العقاريةبخصوص  -1.0 

 12 بخصوص المعلوم على األنشطة -2.0 

 12 نزلبخصوص المعلوم على ال -0.0 

 12 بخصوص األكرية -0.0 

 13 بخصوص مداخيل األسواق -5.4 

 13 بخصوص االشهــــار -6.4 

 13 تافقنرد و الاومالبخصوص  -7.4 
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 :عن البلدية معطيات عامة  -0

 

 1030 جانفي 30 :اإلحداث تاريخ  -

 (قبل التوسعة 00333) 02333قرابة  :عدد السكان  -

 3223: عدد المساكن  -

 2كم 12: المساحة  -

 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي  -

 %13: نسبة التأطير    33:  عدد اإلطارت   33 :عدد األعوان  -

 بلقاسم بن حامد  :رئيس المجلس  -

 صبري بن ابراهيم: كاتب عام  -

 900 473 75: الفاكس    310 470 75 :الهاتف  -

 : الموقع االلكتروني  commune.douz2015@gmail.com: البريد اإللكتروني  -

 

 (بالدينار)عن الميزانية عامة معطيات  -8

 النتيجــــة النفقـــات ضالمقابيــ البيــــان السنــة

8102 
 سنة المرجع

 452840 1849749 2302589 العنوان األول

 197219 1390260 1587479 العنوان الثاني 

 861181 1801112 1221182 المجموع

2310 

 274653 1629430 1904089 األول العنوان

 208308 891107 1099415 العنوان الثاني 

 028262 8681608 1111610 المجموع

2312 

 196498 1451830 1648328 العنوان األول

 209145 754885 964030 العنوان الثاني 

 016801 8818006 8808162 المجموع
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 8102بعنوان سنــة الوضعية المالية تحليل  -1

 تحليل الموارد -0.1

 :رات ــــالمؤش

 المؤشـــر القيمــة

 قيس مدى استقاللية موارد البلدية: مؤشر االستقاللية المالية للبلدية  68%

 قيس مدى ارتباط موارد البلدية بتحويالت الدولة: مؤشر التبعية  00%

 ضمن موارد العنوان األولشطة و النزل على العقارات و األن المعاليممؤشر  81%

 موارد الذاتية للعنوان األولالضمن و النزل مؤشر المعاليم على العقارات و األنشطة  16%

 ضمن موارد العنوان األول  العقاريةمؤشر مساهمة المعاليم  5%

 ضمن الموارد الذاتية للعنوان األول العقاريةمؤشرمساهمة المعاليم  9%

 العقارات المبنية ضمن موارد العنوان األول على م لومؤشرمساهمة المع 3,7%

 موارد الذاتية للعنوان األولالضمن العقارات المبنية على م مؤشرمساهمة المعالو 7%

 المبنية ضمن موارد العنوان األول  م على األراضي غيرمؤشرمساهمة المعلو 1,3%

 موارد الذاتية للعنوان األولالضمن المبنية  م على األراضي غيرالمعلومؤشرمساهمة  2%

 1مؤشر مساهمة المعلوم على األنشطة ضمن موارد العنوان  11,7%

 1مؤشر مساهمة المعلوم على األنشطة ضمن الموارد الذاتية للعنوان  21%

 1ضمن موارد العنوان  النزلعلى  لوممساهمة المعمؤشر  3,3%

 1ضمن الموارد الذاتية للعنوان  نزلعلى ال لوممؤشر مساهمة المع 6%

 1مؤشر مساهمة مداخيل األسواق المستلزمة و غير المستلزمة ضمن موارد العنوان  6,7%

 1الموارد الذاتية ع ضمن مؤشر مساهمة مداخيل األسواق المستلزمة و غير المستلزمة  11,9%

 ضمن موارد العنوان األول  مؤشر مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي 10,1%

 1ضمن الموارد الذاتية ع   مؤشر مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي 17,9%

 1مؤشر مساهمة األمالك المسوغة ضمن موارد العنوان  3,9%

 1الموارد الذاتية ع مؤشر مساهمة األمالك المسوغة ضمن  6,8%

 1مؤشر المعلوم على التيار الكهربائي ضمن موارد العنوان  12%

 ضمن موارد العنوان األول مؤشر المعلوم على التيار الكهربائي 21%

 1مؤشر المداخيل المختلفة ضمن موارد العنوان  11%

 1ضمن الموارد الذاتية ع  مؤشر المداخيل المختلفة 19%

 :ات ــــاالستنتاج

و ( %23)لمعدل الوطني بمستوى أقل من او  %56 ضعيفة بنسبةتحويالت الدولة عن مستقلة ماليا بلدية  -

الهدف الذي تسعى إليه صندوق القروض و  أقل من و (%03)المستوى األدنى المطلوب من  من

 .مساعدة الجماعات العمومية

من مجموع الموارد الذاتية للعنوان  %03 و النزل تمثل مداخيل المعاليم العقارية و المعلوم على األنشطة -

من  %11,7 قرابة و العقاريةم يلامتأتية من المع %5منها من مقابيض العنوان األول  %23األول و 

  .لوم على النزلمن المع %3,3 و  المعاليم على األنشطة

- .  
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على المستوى  %0،11مقابل للعنوان األول من مجموع المداخيل الذاتية  %9 نسبة العقاريةتمثل المعاليم  -

لوم على عمتأتية من الم %3,7منها وطنيا  %2،0مقابل من مداخيل العنوان األول  %5 الوطني و نسبة

 .م على األراضي غير المبنيةمن المعلو %1,3العقارات المبنية و 

من مجموع  %11,7وطنيا و  %03من مجموع الموارد الذاتية مقابل  %21يمثل المعلوم على األنشطة  -

 .وطنيا %03موارد العنوان األول مقابل 

من مجموع موارد العنوان  %2من مجموع الموارد الذاتية و  %2 نزل بنسبةساهم المعلوم على الي -

 .األول

من  %11,9و  في مجموع مداخيل العنوان األول %6,7تساهم مداخيل األسواق المستلزمة بنسبة  -

 .المداخيل الذاتية

من  %17,9مجموع مداخيل العنوان األول و من  %10,1تساهم مداخيل إشغال الملك العمومي بنسبة  -

 .المداخيل الذاتية

من المداخيل  %6,8مجموع مداخيل العنوان األول و   %3,9و تساهم مداخيل العقارات المسوغة بنسبة  -

 .الذاتية
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 اتــــتحليل هيكلة النفق -8.1

 :رات ـــــالمؤش 

 المؤشـــر القيمــة

 مدى أهمية نفقات التأجير : مؤشر نفقات التأجير  47%

 مؤشر أهمية نفقات وسائل المصالح ضمن نفقات العنوان األول 48%

 مؤشر أهمية نفقات التدخل العمومي ضمن نفقات العنوان األول 3%

 مؤشر فوائد الدين 2%

 نفقات وسائل المصالح مؤشر أهمية نفقات الصيانة ضمن 16%

 مؤشر أهمية نفقات استهالك الطاقة ضمن نفقات وسائل المصالح 58%

 مجهود خالص الديون 9%

 مؤشر أهمية النفقات القارة بما في ذلك أصل دين صندوق القروض 52%

 مؤشر أهمية نفقات التسيير  50%

 الصندوق ديون ذلك في بما الديون خالص مجهود 13%

 : ـاتـاالستنتاجـ

بالمقارنة مع النسبة  عاديةو هي نسبة  2312لسنة نفقات العنوان األول من  %47 مثل نفقات التأجيرت -

 .و تحد من إمكانيات االنتداب( %21)المسجلة وطنيا 

 .وطنيا %03مقابل  2312لسنة  عنوان األولمن ميزانية ال %48نفقات وسائل المصالح قرابة  تمثل. -

 .%16في ما تمثل نفقات الصيانة  من نفقات وسائل المصالح %58نفقات استهالك الطاقة قرابة  و تمثل -

 .2312من ميزانية العنوان األول لسنة  %3تمثل نفقات التدخل العمومي قرابة  -

 .عادية نسبياوهي نسبة  من ميزانية العنوان %52( التأجير مع أصل الدين)تمثل النفقات القارة  -

 .مرتفعةوهي نسبة  من نفقات العنوان األول %13و يبلغ مجهود خالص الدين  -
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 رفــتحليل هامش التص -1.1

 :رات ــــالمؤش

 المؤشـــر القيمــة

 العقارات المبنية على معلوم النسبة استخالص  00%

 األراضي غير المبنية على معلوم النسبة استخالص  00%

 نسبة استخالص معلوم العقارات المبنية و األراضي غير المبنية  06%

 أهمية نفقات التأجير 00%

 أهمية الموارد المخصصة للتأجير 12%

 المخصصة للتأجيرالذاتية أهمية الموارد  80%

 أهمية حجم تسديد الديون المتخلدة بذمة البلدية 9,07%

 التصرفأهمية الموارد المخصصة لتسديد ديون  7,28%

 نسبة إنجاز ميزانية نفقات التصرف 86%

 نسبة تعبئة موارد التصرف 97%

 (الطريق العام)المجهود البلدي في استغالل الملك العمومي  103%

 المجهود البلدي في االستغالل المباشر للملك العقاري 107%

 بالتثقيالتمقارنة  المجهود البلدي في االستغالل المباشر للملك العقاري 130%

 استخالص األكرية نسبة 47%

 8102في نهاية سنة المعاليم العقارية و األكرية حجم الديون البلدية المتخلدة بذمة المتساكنين بعنوان 

 (بالدينار)

 المؤشـــر المبلــــغ

 ديون بعنوان المعلوم على العقارات المبنية 722362

 بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية ديون 170606

 ارات ـــديون بعنوان أكرية عق 99565

 : ــاتــستنتاجاال

المعلوم على العقارات المبنية  ستخالصاو نسبة  %11العامة الستخالص المعاليم العقارية نسبة ال تبلغ -

 .%15غير المبنية  راضيتبلغ نسبة استخالص المعلوم على األو  11%

من مجموع المداخيل الذاتية بالعنوان  %67و من موارد العنوان األول  %38تستنفذ نفقات التأجير  -

 .ةمرتفعوهي نسب  من مجموع نفقات العنوان األول %47و تمثل األول 

 .عنوان األول جيدةال و نسبة تعبئة موارد متوسطة( %86)النفقات ميزانية نسبة إنجاز  تعتبر -

العقاري استغالل الملك البلدي  فيو  ((%103 البلدي في استغالل الملك العموميالمجهود مؤشر  بلغي -

 .و هي نسب جيدة (107%)
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 .ضعيفةو هي نسبة  %00تبلغ نسبة استخالص األكرية  -

 2312حجم الديون لفائدة البلدية و المتخلدة بذمة المتساكنين بعنوان المعاليم العقارية في نهاية سنة  يبلغ - -

 :مفصلة على النحو التالــي  دينارا 202003ما قدره 

  دينار 022020: المعلوم على الهقارات المبنية 

  دينار 103232: المعلوم على األراضي غير المبنية 

ستوجب مجهودا استثنائيا من أجل بالمقارنة مع حجم ميزانية العنوان األول تجدا  ةلغ مهماوهو مب

 .اإلستخالص

  .دينارا 00323ما قدره  2312في نهاية سنة بذمة المتسوغين  تبلغ الديون المتخلدة -
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 نـــــجباية المتساكني -0.1

 : ارـــبحساب الدين المؤشرات

 المؤشـــر (ت.د) القيمــة

 معدل مساهمة الساكن بعنوان الجباية 11,051

 معدل تحويالت الدولة بعنوان كل ساكن 23,851

 معدل مساهمة الساكن بعنوان المعاليم العقارية 2,742

 معدل مساهمة الساكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية 2,026

 معدل مساهمة الساكن بعنوان المعاليم على العقارات و األنشطة 10,967

المعلوم بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و انية البلدية زمساهمة المواطنين في مي :ات ـــاالستنتاج

 .ضعيفة على األراضي غير المبنية
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 ةــــتحليل المديوني -6.1

 :رات ــــالمؤش

 المؤشـــر القيمــة

 أهمية حجم تسديد المتخلدات 9,1%

 أهمية الموارد المخصصة لتسديد ديون التصرف 7,3%

 في نهاية السنة مقارنة مع موارد العنوان األول حجم الديون المتبقية 10%

 قدرة الجماعة على تسوية ديونها 193%

 حجم التداين عن كل متساكن 5,591
 

 : االستنتاجــات

 .ديونهاعلى تسديد  قادرةلبلدية تعتبر ا -

 : ما قدره  دينارا مفصلة على النحو التالي 2312تبلغ ديون البلدية بعنوان في نهاية سنة  -

 الديـــون المبلــــــغ

 
 المؤسسات العمومية

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 130313

 الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه 0202

 الشركة الوطنية لتوزيع البترول 1033

 اتصاالت تونس 0203

 الشركة الجهوية بقابس 2032

 المركز الوطني لإلعالمية 230

 الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعيةالصندوق  00023

 المستشفى المحلي بدوز 220

 مجموع ديون المؤسسات العمومية 801221
 مجموع ديون المؤسسات الخاصة 81280

 المجموع العام 810200
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 اريـــالمجهود اإلدختحليل  -8.1

 راتـــــالمؤش

 المؤشـــر القيمــة

 (ت.د) الخــام االدخار 452840

 (ت.د) اإلدخار الصافي 355441

 نسبة االدخار الخام 20%

 نسبة الموارد الموجهة لالخار  19%

 اتـــــاإلستنتاج

 .%23بنسبة دينار و  032203بمبلغ خاما إدخارا  2312تحقق ميزانية البلدية لسنة  -

 .%10نسبة ب ردينا 033001قيمة الموارد الموجهة لالدخار و تبلغ  -
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 اتـــــالتوصي -0

 ارات ـــالمعاليم على العق -0.0

بقيت منها ديون غير مستخلصة في دينار  1332132ما قدرة  2312تبلغ المبالغ الواجب استخالصها في سنة 

 :حو التالي مفصلة على الن دينار 202003نهاية السنة 

 دينار 022020: معلوم على العقارات المبنية  -

 دينار 103232: معلوم على األراضي غير المبنية  -

 :و نظرا ألهمية هذه المبالغ فإنها تستوجب مجهودا إضافيا لتحسين استخالصها يرتكز على 

 ( تظاهرات، أيام مفتوحة)الحمالت التحسيسية و التواصل المباشر   -

 و االعالمات تبليغ التنابيه -

 .لمبالغ المرتفعةاستدعاءات للحضور إلى مقر البلدية ألصحاب ا -

 .تحيين اإلحصاء و القيام بإحصاء تكميلي -

 .المعلوم على األراضي غير المبنيةالمعلوم على العقارات المبنية و و مراجعة تحيين  -

 ةـــالمعلوم على األنشط -8.0

 :يستوجب المعلوم على األنشطة 

 .المستخلصة و التثبت من استخالص الحد األدنى.بالمبالغ  (من خالل جدول المراقبة)مقارنة التثقيالت  -

 .تحيين اإلحصاء الخاص بالمعلوم على األنشطة -

 نزلالمعلوم على ال -.14

في حين أن مجموع المعلوم على النزل المستخلصة بعنوان سنة  صنفةفندقية م اتوحد 32يوجد بالمنطقة عدد 

مليون دينار و هو مبلغ بسيط جدا  0قاعدة أداء تساوي أقل من دينارا فقط و هو ما يعني  02020بلغ  2312

 . وحدات سنويا 2بالنسبة لعدد 

و إجراء تقاطعات ( رقم معامالت، عدد الليالي، عدد الحرفاء، إلخ)يستحسن الحصول على األرقام المصرح بها 

 .للتثبت من صحة المبالغ و تطابقها مع الجزء الراجع للبلدية

 األكريـــة -.04

منها بقي  230322يبلغ مجموع مستحقات البلدية من األكرية المستوجبة و المتخلدة بذمة المتسوغين ما قدره 

 :تستوجب هذه الديون األعمال التاليــة و  2310دينار ديون تعود إلى سنة  00323

بالذمة سنة  إعداد جدول مفصل لجميع الديون المتخلدة بذمة المتسوغين بحسب العقود و تحديد المتخلد -

 .بسنة
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إجراء عملية تدقيق بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية الحالية لكل دين من الديون المتعثرة و تقرير  -

 . ما يستوجب بشأنه

 .مراجعة العقود القديمة و تحيين القيمة الكرائية و نسبة الزيادة -

 مداخيل األسواق -.64

دينار فقط من سوق الجملة  1333منها دينار  133001 ما قدره 2312األسواق بعنوان سنة  يبلغ مجموع مداخيل

 االهتمام بها و مراجعة استراتيجية البلدية في الغرضالتفكير  ضروريمن ال ما يجعل و هو مبلغ نسبيا ضعيف

 .(انتصابه أو مكانه إلختغيير موعد تهيئة السوق أو )

 ارـــاإلشه -840

 .ال تحقق البلدية أية مداخيل من اإلشهـــار -

هار و جرد إعادة النظر و مراجعة التراخيص و االتفاقيات المتعلقة باالش يرورما يجعل من الض -

  .هاخالصالالفتات و تحسين است

 الموارد و النفقاتالتصرف في  -040

و تحسين  (فقط %00 تساوي 2312نسبة التعبة لسنة )من الضروري العمل على مزيد تعبئة الموارد  -

 .أداء البلدية في مجال استخالص المعاليم ال سيما المعاليم العقارية

 .العمل على مزيد التحكم في النفقات و ترشيدها -

 


