
 

 

 المالي التشخيص
 

 

 

 

 

 



 مؤشرات هامش التصرف 

 بيان المؤشر  النسبة  مدلول المؤشر  

إلى   يؤديارتفاعه   التأجيرنظر ألهمية هذا الحجم نفقات 

هامش التصرف   فضع  
47 ./.  التاجير العمومي/ نفقات العنوان االول  

نظر ألهمية هذا الحجم موارد المخصصة  لتأجير  ارتفاعه 

هامش التصرف   فإلى ضع  يؤدي  
14 ./.  التاجير العمومي / موارد العنوان االول 

نسبة انجاز ميزانية نفقات التصرف مؤشر هام لترشيد  

 التقديرات  
70 ./. نفقات العنوان االول المنجزة / نفقات   

 التقديرية 

ة لتسديد ديون المتصرف  أهمية الموارد المخصص   3 ./.  تسديد المتخلدات / موارد العنوان االول 

./. 4 أهمية حجم تسديد المتخلدات    تسديد المتخلدات / نفقات العنوان االول 

التصرف وضرورة حسن تقديرها  نسبة تعبئة الموارد   75 ./. موارد العنوان االول المنجزة /الموارد  

 التقديرية 

البلدي في استغالل المباشر للملك العقاري  دالمجهو استخالص مداخيل كراء العقارات)تجاري   4.5 

 وصناعي (/ تقديرات بميزانية العنوان االول

 

 

 

 



 مؤشرات هيكلة الموارد و النفقات

 بيان المؤشر  النسبة  مدلول المؤشر   

الع  ل./. من مدا خي 33تمثل المعاليم على  واألنشطة نسبة مساهمة معلوم على االنشطة 

 االول  

1معاليم على االنشطة/ في مداخيل العنوان  ./.33  

أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان االول ضعف هذا المؤشر يدفع إلى رفع  

تستوجد مجهودا اضافيا  لتحسين مما يس نسبة االستخالص باستعمال العديد السبل االجابية

لى : الحمالت التحسيسية  والتواصل المباشر   تبليغ التنابيه  استخالصها  يرتكز ع

 استدعاءات للحضور الى مقر البلدية الصحاب المبالغ المرتفعة  

6./.  معلوم على العقارات / مدا خيل العنوان األول  

./. من مداخيل الذاتية 27تمثل المعاليم على  واالنشطة نسبة مساهمة معلوم على االنشطة 

./. المعدل الوطني  45مقابل   

1 الذاتية معاليم على االنشطة/ في مداخيل  ./.27  

./. معدل الوطني 40العمل على ترشيد نفقات التأجير حسب وضعية هذا المؤشر   اقل نسبة 

60./.  

47./. األولالتأجير العمومي/ نفقات العنوان    

./. العمل  تنمية الموارد  30معدل الوطني    41./. 1مؤشر اهمية نفقات وسائل المصالح / نفقات العنوان    

./.41  واخذ  في زيادة في االجور  امكانية فتح انتداب 1نفقات التاجير / موارد العنوان    

./. 100الهدف   71./. /قدرات نفقات 1التصرف = نفقات ع نفقات   نسبة انجاز ميزانية 

1ع  

./.51 اهمية النفقات القارة    التأجير + تسديد أصل الدين / نفقات العنوان األول  

./.49 في طور تحين عقود الكراء  المجهود البلدي في استغالل الملك العمومي  = كراء العقارات /   

 المبلغ المقدر 

حسن تصرف في ميزانية من حيث استغالل النفقات القارة  أهمية مصاريف التسيير   49./.  وسائل المصالح +التدخل العمومي / نفقات العنوان االول 

 

 



 مؤشرات المجهود
 

 مدلول المؤشر 
 ع/ر  بيان المؤشر النسبة 

العمل على ترفيع مستوى الموارد  

والتحكم في النفقات  حسب وضعية 

 هذا المؤشر  

9.5 ./.  01 االدخار الخام / موارد العنوان االول  

ضرورة العمل على رفع مستوى هذا 

 الحاصل لدفع االستثمار 
8./. االدخار الصافي / موارد العنوان  

 األول 

02 

النفقات الحقيقية للتصرف –االدخار الخام = المورد الحقيقي للتصرف   

885590.785-770941.396=84649.389  

القسط السنوي من إرجاع الدين–االدخارالصافي= االدخار الخام   

84649.389-13146658 =71.502.731  

 

 

 



 مؤشرات حسب عدد السكان
 

 مدلول المؤشر  
 ع/ر بيان المؤشر النسبة

مساهمة السكان بعنوان الجباية هذا المؤشر معدل 

مع استقرار عدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني  

م ع و   تعبئة الموارد يفرض العمل على مضاعفة

   د45

د 33 المداخيل الجبائية االعتيادية / عدد   

 السكان 
01 

د 43 معدل تحويالت الدولة بعنوان كل ساكن   02 مسهمات الدولة / عدد السكان 

مساهمة السكان بعنوان دفع المعاليم    معدل

هذا المؤشر مع استقرار عدد السكان  معقول

مقارنة بالمعدل الوطني يفرض العمل على 

 مضاعفةتعبئة هذه المعاليم  

.945  03 المعلوم على العقارات / عدد السكان 

9037= 2014عدد السكان حسب التعداد لسنة  

 

 

 

 

 



 

 

مصاريف العنوان األول لثالث سنوات األخيرة  ونسبة التاجير كشف حول تطور مقابيض و   
 

 نسبة التاجير 

1موارد ع/  

نسبة التاجير    

1/نفقات ع   

مجموع مصاريف  

 التأجير 
مجموع مصاريف  

 المنجزة

 العنوان األول 

مجموع مقابيض  

 العنوان األول 
 السنة  

43.22 ./.  49.29 ./.  306534835 621.844.443 709.209.244 2017 

42.29 ./.  53.02 ./.  315.377.204 657.900.470 847.344.784 2018 

41% 47% 361.207.953 
 

770.941.396 885.590.785 2019 

 

مساهمة موارد العنوان  المديونية 

االول في نفقات 

 العنوان الثاني 

 مجموع مصاريف

 العنوان الثاني 

مجموع مقابيض 

 العنوان الثاني 
 السنة 

7.120.695 65.922.065 497.464.191 947.365.087 2017 

34.093.356 20.322.304 432.090.623 787.024.359 2018 

54500.000 79.622.460 971.770.579 892.148.119 2019 

 

 



 

 

 نمو المناب من المال المشترك
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 السنة المبلغ

360.505.000 2016 

279.770.000 2017 

303.169.000 2018 

387.818.000 2019 
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مساعدة غير موظفة

قرض

إعتمادات ذاتية

 السنة   المبلغ نسبة  

100./. مساعدة غير   453 

 موظفة 

0./. اعتمادات  0 

 ذاتية 

0./.  قرض  0 


