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  مرناق لبلد�ة المالي التشخ�ص

 المال�ة التوازنات على �الحفا� الكفیلة التدابیر اتخاذ 2018 لالستثمار السنو�  البرنامج إعداد یتطلب

 األساس هذا وعلى. االستثمار ودفع الموارد لتعبئة األطراف جم�ع مجهودات مضاعفة على والحرص للبلد�ة

 المعط�ات جمع المال�ة المصالح تولت حیث ،2016و 2012 بین الممتدة للفترة المالي �التشخ�ص قمنا

  .واإلنجاز المیزان�ة تقدیرات مستو�  على

 :  تحقی� میزان�ة العنوان األول  -1

ات العامـة حیـث بلغـت جملـة المـوارد االعت�اد�ـة نـسجل الوضع المالي لبلد�ة مرناق استقرارا على مستو� التواز 

�النســ�ة  %109وقــد بلــغ معــدل نســ�ة تحقیــ� المیزان�ــة  .مقارنــة �التقــدیراتالمحققــة نســ�ة إنجــاز متوازنــة نســب�ا 

  .لنفقات نفس العنوان %90لموارد العنوان األول مقابل 

  

2012  2013  2014  2015  2016  

نس�ة تحقی� 

المیزان�ة في 

 الموارد والنفقات

خالل الخمس 

  السنوات الفارطة

  م د  2.942  د م 958,2  م د 142,2  د م 210,2  د م 850,1  موارد العنوان األول 

 

ــــدیرات مــــوارد العنــــوان  تق

  األول
  م د 2.566  م د 323,2  م د 192,2  م د 082,2  م د 833,1

  

ـــــــ� مـــــــوارد  نســـــــ�ة تحقی

  العنوان األول 
   101% 106 % 98 % 127 % 114% 109  

  نفقات العنوان األول
م د  م د 2.260 2,031 م د 1,776 م د 1,687 م د 1,430  

 

نفقــــات العنــــوان  تقــــدیرات

  األول
  م د 2.415  م د 153,2  م د 034,2  م د 927,1  م د 622,1

  

ــــــ� نفقــــــات  نســــــ�ة تحقی

  العنوان األول
88%  88%  88%  94%  93%  90  
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نسبة تحقیق موارد العنوان األول  نسبة تحقیق نفقات العنوان األول 

  

  :موارد العنوان األول -2

  :ُتصنف الموارد المحققة إلى موارد ذات�ة وتحو�الت من الدولة

  
  المعدل  2016  2015  2014  2013  2012

  م د  2.942  د م 958,2  م د 142,2  د م 210,2  د م 850,1 األول العنوان موارد

-  

  د م 042,2  د م 056,2  م د 329,1  د م 358,1  د م 013,1  الذات�ة الموارد

  % 63.5 %69 %70 %62 %61 %55  الذات�ة الموارد نس�ة

  -  أد 899  أد 902  أد 813  أد 852  أد 837  الدولة تحو�الت

  %36.5  %30  %30  %38  %39 %45  الدولة تحو�الت نس�ة
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و�عبر هاذین  األولمن جملة موارد العنوان  %36.5الدولة بینما تحو�الت  %63.5الموارد الذات�ة  تمثل

  .المؤشر�ن عن عدم استقالل�ة البلد�ة في مواردها الذات�ة

  :ه��لة الموارد* 

  .موارد العنوان األولالمقصود به��لة موارد البلد�ة ما �مثله �ل صنف من جملة 
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المعلوم على العقارات المبنیة المعلوم على العقارات غیر المبنیة المعلوم على المؤسسات

المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي مداخیل األسواق المناب من المال المشترك

مداخیل الكراءات مداخیل أخرى

  

أبـرز المـوارد ومعـال�م الـرخص والخـدمات المسـداة �عتبر المعلوم على المؤسسات والمناب من المـال المشـترك 

 %7مـــداخیل األســـواق ومعـــال�م الكـــراءات فـــال �مـــثالن ســـو� نســـ�ة أمـــا  المبو�ـــة ضـــمن مـــوارد العنـــوان األول،

  .%6و
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  :المعلوم على العقارات المبن�ة *

مثلت نس�ة استخالص المعلوم على العقارات المبن�ة نس�ة متدن�ة �النس�ة لجملة الدیون المتخلدة بذمة 

عزوف المواطن عن رغم المجهود الذ� تقوم �ه الق�اضة المال�ة وذلك �سبب ) %8 (س�ان بلد�ة مرناق

  .الخالص وغ�اب آل�ات متطورة  لالستخالص

  المعدل  2016  2015  2014  2013  2012  

    أد 868  أد 782  أد 691  أد590  الس�ان المتخلد بذمة 

-  
    أد 55  أد 64  أد 58  أد  55  اإلستخالصات 

      %6  %8  %8 % 9  نس�ة اإلستخالصات

في السنة  د 5,1 �ساهم �ل مواطن في میزان�ة البلد�ة إذا ما إعتبرنا المعلوم على العقارات المبن�ة قرا�ة

  .وهو مبلغ ضئیل جدا مقارنة �الخدمات واإلستثمارات التي ینتظرها من البلد�ة

  :معال�م الكراءات* 

  

 ســجلنا مــن خــالل هــذا التحلیــل الرجعــي لمــوارد البلد�ــة ضــعف مــداخیل أمــالك البلد�ــة المتأت�ــة مــن الكــراءات

محــل، وهــذا راجــع لتلــدد  99مقارنــة �الــدیون المتخلــدة بذمــة المتســوغین للمحــالت التا�عــة للبلد�ــة والتــي تعــد 

إال انـه فـي سـنة .المتسـوغین مـن خـالص دیـونهم رغـم عدیـد التناب�ـه الموجهـة لهـم فـي هـذا الغـرضالعدید مـن 

  

2012  2013  2014  2015  2016  

  أد 139  أد 143  أد 166  أد 158  أد 156  اإلستخالصات

بقایا التثقیالت للسنوات 
باحتساب السنة   المنقضیة

  الحالیة
  

  أد 190  أد 334  أد 335  أد 318  أد 307

 نسبة اإلستخالصات
  

50% 49% 49% 42% 73% 
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ـــ  2016 وذلــك راجــع للتت�عــات العدل�ــة الم�ثفــة التــي  %73شــهدت نســ�ة اإلستخالصــات تطــورا مهمــا قــدر بــ

 .رفعتها بلد�ة مرناق ضد المتسوغین المتلددین عن دفع معال�م الكراء 

  :وان األولتطور موارد العن* 

  2016  2015  2014  2013  2012  ب�ان الموارد

  أد 60.293  أد 55  أد 65 أد 59  أد 56  المعلوم على العقارات المبن�ة

  نس�ة النمو
-  5% 10% )15%(-  9  

المعلوم على العقارات غیر 

  المبن�ة
  أد 39.5  أد 19  أد 37  أد 25  أد 60

  نس�ة النمو
-  )58%(-  46% )49%(-  107%  

  أد 343.130  أد 704  أد 373  أد 483  أد 263  على المؤسساتالمعال�م 

  نس�ة النمو
-  83% )23%(  89% )51%(- 

المعلوم اإلضافي على سعر 

  الت�ار الكهر�ائي
  أد 726.535  أد 553  أد 241  أد 212  أد 57

 %32 %130 %13 %273  -  نس�ة النمو

    أد 142  أد 136  أد 183  أد 162  مداخیل األسواق

  نس�ة النمو
-  13% )26%(  5%  

  أد 899.118  أد 897  أد 768  أد 637  أد 587  المناب من المال المشترك

  %0.22  %17  %21  %9  -  نس�ة النمو

  أد 139  أد 167  أد 181  أد 171  أد 175  مداخیل الكراءات

    )%8(  %6  )%2(  -  نس�ة النمو

  أد 420.576  أد 421  أد 342  أد 439   أد 491  مداخیل أخر� 

  -)%0.1(  %23  )%22(  %11  -  نس�ة النمو
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  م د 2.942  م د 958,2  م د 142,2  م د 210,2  م د 851,1  موارد العنوان األول

  -)%0.54(  %38  )%3(  %19  -  نس�ة النمو

  

فــي ســنة والمــداخیل المتأت�ــة مــن األســواق تراجعــا ســجلت المــداخیل المتأت�ــة مــن المعلــوم علــى المؤسســات  -

  .موارد العنوان األول، تسبب في انخفاض مستو�  2014

سجلت المداخیل المتأت�ة مـن المعلـوم علـى العقـارات المبن�ـة وغیـر المبن�ـة والمعـال�م المتأت�ـة مـن الكـراءات  -

  .  2014مقارنة �سنة  2015في سنة  تراجعا

  

 :نفقات العنوان األول -3

  :�ما یلي 2015-2012تتوزع مصار�ف العنوان األول خالل سنوات 
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التأجیرالعمومي مصاریف المصالح والتصرف اإلداري التدخل العمومي فوائد الدین
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مــن جملــة مــوارد العنــوان  %42لله��لــة فــإن التــأجیر العمــومي �مثــل أكبــر نســ�ة مــن المصــار�ف �النســ�ة 

وفــي المرت�ــة الثان�ــة تحــل مصــار�ف التســییر والعنا�ــة �البیئــة بنســ�ة . مــن نفقــات نفــس العنــوان %55األول و

العنـوان  مـن جملـة مصـار�ف %5و فوائـد الـدین المحلـي نسـ�ة  %3أما التدخل العمـومي ف�مثـل نسـ�ة  %37

  .األول

  :تطور نفقات العنوان األول* 

  2016  2015  2014  2013  2012  ب�ان النفقة

  التأجیر
م د 1.282 1,150 م د 933 أد 878 أد 836 أد   

  نس�ة النمو
 - %5 %6 %23 %11.47 

  وسائل المصالح
أد 828.632 736 أد 687 أد 650 أد 481 أد  

  نس�ة النمو
 - %35 %6 %7 %12.58 

  التدخل العمومي
أد 70 52 أد 64 أد 58 أد 22 أد  

  نس�ة النمو
 - %168 %9 (%19) %34.61 

  فوائد الدین
أد 78.611 93 أد 92 أد 102 أد 91 أد  

  نس�ة النمو
 - %11 ( %9) %1 )16.12%( - 

  نفقات العنوان األول
م د  م د 2.259 2,031 م د 1,776 م د 1,687 م د 1,430  

  نس�ة النمو
- %18 %5 %14 %11.22 

وذلــك راجــع لتســو�ة وضــع�ة عمــال   2015و �2014النســ�ة للتــأجیر شــهد نمــو ســر�ع خاصــة بــین ســنة  -

  .الحضائر من جهة والز�ادات في األجور من جهة أخر� 

�النس�ة لوسـائل المصـالح فـإن نموهـا راجـع الرتفـاع اسـتهالك الكهر�ـاء والغـاز والترف�ـع فـي مصـار�ف تعهـد  -

  .النقلوص�انة وسائل 



 
8 

 

مبلـــغ المـــنح المســـندة للجمع�ـــات والمنظمـــات ذات الصـــ�غة �النســـ�ة للتـــدخل العمـــومي وقـــع التخفـــ�ض فـــي  -

 4أد والتخف�ض في الم�الغ االمحولة للجمع�ات والمنظمات االجتماع�ة �مبلغ یناهز �8مبلغ یناهزاالجتماع�ة 

  .السا�قةأد مقارنة �السنوات 

  :�ما یلي 2015-2012سنوات  تتوزع مصار�ف العنوان األول خالل -
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التأجیرالعمومي مصاریف المصالح والتصرف اإلداري التدخل العمومي فوائد الدین

  

  :تطور موارد ونفقات العنوان األول -4

نس�ة تطور النفقات، و�عبر هذا المؤشر على  نس�ة تطور فاقت  2015سنة سجلت موارد العنوان األول 

   .2014تعافي الوضع�ة المال�ة للبلد�ة وتجاوز صعو�ات سنة 
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  :                   االدخار -5

تطــــورا هامــــا فــــي نســــ�ة تحقیــــ� المــــداخیل فاقــــت االعتمــــادات المرصــــودة  2015-2012شــــهدت الفتــــرة 

  .�المیزان�ة مما سمح بتسجیل رصید ادخار� هام

  2012  2013  2014  2015  2016  

  موارد العنوان األول
  م د 2.942  م د 958,2  م د 142,2  م د 210,2  م د 851,1

  نفقات العنوان األول
م د 2.259 2,031 م د 1,776 م د 1,687 م د 1,430م د  

  اإلدخار الخام
أ د 683 927 أد 366 أد 523 أد 421أد  

  تسدید أصل الدین
أ د150 272 أد 158 أد 155 أد 210 أد  

  األدخار الصافي
أد 533 655 أد 208 أد 368 أد 211 أد  
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تطور اإلدخار الخام

 واإلدخار الصافي
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  : استخالص الدیون  -6

  :دیون صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحل�ة* 

لــم تــتم�ن البلد�ــة مــن خــالص جم�ــع أقســا� الــدیون المســتوج�ة ســنو�ا لفائــدة صــندوق القــروض ومســاعدة 

  .تم االتفاق بین البلد�ة والصندوق على رزنامة خالصالجماعات المحل�ة و�التالي 

  المتخلدة الدیون  
 السنو�ة األقساط

 )أد(

 االستخالصات

 )أد( السنویة

 في المتخلدات الدیون

 )أد( السنة موفى

 621 أد 308 أد 302 أد 627 أد  2012

 615 أد 262 أد 256 أد 621 أد 2013

 609 أد 256 أد 250 أد 615 أد 2014

 500 أد 372 أد 263 أد 609 أد 2015

أ د 80 .……… .……… 2016   ............ 
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  :المحل�ةدیون المؤسسات العموم�ة دون اعت�ار دیون صندوق القروض ومساعدة الجماعات  *

  .2015تتمثل في  دیون االشر�ة التونس�ة للكهر�اء والغاز والتي تم استخالصها بنها�ة سنة 

  :دیون المؤسسات الخاصة* 

  .لفائدة المؤسسات الخاصة متخلدة بذمة بلد�ة مرناق ال توجد دیون 
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  2018میزان�ة سنة  

  :موارد العنوان األول -1

مقارنة �میزان�ة سنة  %20م د بز�ادة  �3,089ما ق�مته  2017ض�طت موارد العنوان األول لسنة 

  :تنقسم تقدیرات الموارد �ما یليو  2016

  2017  2016  ب�ان الموارد

  

2018 

  

  نس�ة النمو
  ه��لة موارد

  2018میزان�ة 

  %20  م د 3.263  م د 089,3  م د 566,2  موارد العنوان األول

  %34  م د 2.141  م د 001,2  م د 491,1  الج�ائ�ة اإلعت�اد�ةالمداخیل 

  %40  أ د 858  أ د 760  أ د 542  المعال�م على العقارات واألنشطة

مداخیل أشغال الملـك العمـومي البلـد� 

  واستلزام المراف� العموم�ة ف�ه
  أ د 399  أ د 418

  أد 432
)5,4(   

معـــال�م الموج�ـــات والـــرخص اإلدار�ــــة 

  مقابل إسداء خدماتومعال�م 
  أ د 842  أ د 532

   

  أد 851  
58%  

  م د 088,1  م د074,1  االعت�اد�ةالمداخیل غیر الج�ائ�ة 
  م د 1.122

3%1,    

  %5,11  أد 223  أ د 138  أ د 156  مداخیل أمالك البلد�ة اإلعت�اد�ة

  %4,3  أ د 899  أ د 950  أ د 918  المداخیل المال�ة اإلعت�اد�ة

  :العنوان األولنفقات  -2   

  2017  2016  ب�ان النفقة

  

  نس�ة النمو  2018
  نفقاته��لة 

  2018میزان�ة 

    م د 2.259  م د 942,2  م د 416,2  نفقات العنوان األول

    م د 3.166  م د 556,1  م د 355,1  التأجیر 

    م د 1.358  م د 154,1  أ د 891  وسائل المصالح

    دأ  173  أ د 157  أ د 87  التدخل العمومي

     أ د 0  أ د 0  أ د 5  نفقات التصرف الطارئة وغیر الموزعة

     أ د 63  أ د 75  أ د 78  فوائد الدین
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أد وهو مبلغ ضعیف مقارنة  147ر ادخار خام �ق�مة من توفی 2017و�م�ن هذا التوازن في میزان�ة 

  .�السنوات السا�قة

 :موارد العنوان الثاني -3 

  :�ما یلي 2017ض�طت موارد العنوان الثاني لسنة  

  2018الموارد المبرمجة لسنة   2017الموارد المبرمجة لسنة   موارد منقولة   موارد العنوان الثاني

  أد144  أد144  -  المساعدة الغیر موظفة 

 -  م د 322,1  مساعدات أخر� 
  

  م د 2.451  أد 497  -  تمو�ل ذاتي 

  أد 1.782  -  أد 954  فواضل العنوان الثاني

  أد 54  )قروض  فواضل(أد  77  موارد االقتراض 
  أد 90

  أد 695  م د 353,2  الجملة
  

  

  :نفقات العنوان الثاني -4

  2017برنامج   مشار�ع متواصلة  نفقات العنوان الثاني

  أد 900  م د 1.785  نفقات التنم�ة

  أد 97  -  تسدید أصل الدین

    الجملة

  

د سوف أ 643هو  2017و�التالي فإن جملة الموارد المخصصة لالستثمار حسب ما تم تقدیره �میزان�ة     

  .2017یتم تخص�صها لبرنامج السنو� لالستثمار 
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مز�د العمل على تحسین استخالص المعال�م بتضافر مجهود جم�ع  2017و�تطلب تحقی� میزان�ة     

تا�عة والتحس�س �االعتماد على وعي المواطن، ونحن نعول على األطراف، �ما یتطلب تعز�ز آل�ات الم

  .تجاو�ه التلقائي مع البلد�ة في تسدید المعال�م المطالب بها

   


