
 بلدية مرناق
 التشخيص المالي لبلدية مرناق      

باعتماد المقاربة التشاركية  سيتم  إجراء التشخيص المالي لمعرفة  2020في إطاراإلعداد للرنامج االستثماري لبلدية مرناق لسنة 

 لف المشاريع   :( و التمويالت المزمع تخصيصها إلنجاز مخت 2019-2015نتائج تحقيق الميزانية للفترة الخماسية ) 

 (  تحقيق موارد العنوان األول لميزانية التصرف   1

( استقرارا على مستوى التوازنات العامة ، حيث بلغت جملة الموارد 2019-2015سجل الوضع المالي لبلدية مرناق  للفترة )

% بالنسبة 110,86نسبة تحقيق الميزانية  اإلعتيادية المحققة نسبة انجاز متوازنة نسبيا مقارنة بالتقديرات ، وقد بلغ معدل 

 % للنفقات 89,49لموارد العنوان األول مقابل نسبة 

 
2015 2016 2017 2018 25/10/2019 

نسبة 

تحقيق 

 الميزانية

تحقيقات موارد 

     715,547 586 3   366,499 351 3   139,344 178 3   548,332 941 2   716,041 957 2 العنوان األول

ديرات موارد تق

     000,000 542 3   000,000 222 3   000,000 969 2   000,000 566 2   000,000 323 2 العنوان األول

نسبة تحقيق 

موارد العنوان 

 %110,86 %101,26 %104,02 %107,04 %114,64 %127,32 األول

انجاز نفقات  

     445,183 075 3   003,234 571 2   251,642 481 2   797,968 259 2   256,570 031 2 العنوان األول

تقديرات نفقات 

     399,250 440 3   999,000 124 3   000,000 822 2   786,000 415 2   200,000 153 2 العنوان األول

نسبة تحقيق 
نفقات العنوان 

 %89,49 %89,39 %82,27 %87,93 %93,54 %94,34 األول

 

 
 

    

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

         بلدية مرناق

  ( موارد العنوان األول2                                              

 كما يلي : 2019-2015تتوزع موارد العنوان األول خالل الفترة 
 25/10/2019 2018 2017 2016 2015 بيان الموارد 

علوم على الم

   554,742 136   886,923 95   169,160 65   293,627 60   046,528 55 العقارات المبنية

 %3,81 %2,86 %2,05 %2,05 %1,86 الهيكلة 

 %42,41 %47,14 %8,09 %9,53   النمو
المعلوم على 

األراضي غير 

   157,617 52   598,284 99   987,599 64   620,344 39   802,667 18 المبنية 

 %1,45 %2,97 %2,04 %1,35 %0,64 الهيكلة 

 %47,63- %53,26 %64,03 %110,72   النمو
المعلوم على 

   286,378 515   592,128 478   238,386 689   121,288 490   877,947 703 المؤسسات

 %14,37 %14,28 %21,69 %16,66 %23,80 الهيكلة 

 %7,67 %30,56- %40,63 %30,37-   النمو

   189,500 311   636,000 318   603,500 334   325,000 271   250,000 142 مداخيل األسواق

 %8,68 %9,51 %10,53 %9,22 %4,81 الهيكلة 

 %2,34- %4,77- %23,32 %90,74   النمو

مداخيل كراء 
   653,530 187   659,647 393   725,389 187   999,728 155   740,992 166 العقارات

 %5,23 %11,75 %5,91 %5,30 %5,64 الهيكلة 

 %52,33- %109,70 %20,34 %6,44-   النمو

المعلوم اإلضافي 

على سعر التيار 

   763,000 978   776,000 593   126,389 687   544,000 579   112,200 553 الكهربائي

 %27,29 %17,72 %21,62 %19,70 %18,70 الهيكلة 

 %64,84 %13,59- %18,56 %4,78   النمو

المناب من المال 

   805,000 853   063,000 958   894,000 871   118,000 899   168,000 897 المشترك

 %23,80 %28,59 %27,43 %30,57 %30,33 الهيكلة 

 %10,88- %9,88 %3,03- %0,22   النمو

   305,780 551   154,517 413   394,921 277   526,345 445   717,707 420 مداخيل أخرى

 %15,37 %12,33 %8,73 %15,15 %14,22 الهيكلة 

 %33,44 %48,94 %37,74- %5,90   النمو

   715,547 586 3   366,499 351 3   139,344 178 3   548,332 941 2   716,041 957 2 المجموع

 



           بلدية مرناق

   موارد ذاتية و تحويالت من الدولةتصنف الموارد المحققة إلى 

              

  2015 2016 2017 2018 25/10/2019 
معدل 

 النسب

موارد 

العنوان 

     715,547 586 3   366,499 351 3   139,344 178 3   548,332 941 2   716,041 957 2 األول 

الموارد 

     910,547 732 2   303,499 393 2   245,344 306 2   430,332 042 2   548,041 060 2 الذاتية

نسبة 

الموارد 

 %71,85 %76,20 %71,41 %72,57 %69,43 %69,67 الذاتية

تحويالت 

     805,000 853   063,000 958   894,000 871   118,000 899   168,000 897 الدولة

نسبة 

تحويالت 

 %28,15 %23,80 %28,59 %27,43 %30,57 %30,33 الدولة

              

موارد  %من جملة 28,15% وبلغ معدل نسبة تحويالت الدولة 71,85بلغ معدل نسبة الموارد الذاتي 

 موارد الذاتية(  ، حيث يالحظ ارتفاع نسبة تحويالت الدولة وضعف ال2019-2015العنوان األول للفترة )

 ها بخصوصالليتمة المطلوبة وعدم استقويفسر ذلك بعدم قدرة البلدية على تعبئة مواردها الذاتية بالقي

العمل  يتعينمواردها خاصة وأن ديون البلدية تجاه المتساكنين بخصوص المعاليم على العقارات هامة و

 على المطالبة به .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               بلدية مرناق

 *هيكلة الموارد

 ة موارد العنوان األول المقصود بهيكلة موارد البلدية هو ما  يمثله كل صنف من جمل
 (2019-2015ويبين الجدول التالي نسبة تمثيل موارد العنوان األول لميزانية البلدية للفترة الخماسية)

 

المعلوم 

على 

العقارات 

 المبنية

المعلوم على 

األراضي غير 

 المبنية 
المعلوم على 

 مداخيل األسواق المؤسسات
مداخيل كراء 

 العقارات

المعلوم 

على اإلضافي 

سعر التيار 

 الكهربائي

المناب من 

المال 

 المشترك
مداخيل 

 أخرى

2015 1,86% 0,64% 23,80% 4,81% 5,64% 18,70% 30,33% 21,10% 

2016 2,05% 1,35% 16,66% 9,22% 5,30% 19,70% 30,57% 13,34% 

2017 2,05% 2,04% 21,69% 10,53% 5,91% 21,62% 27,43% 18,11% 

2018 2,86% 2,97% 14,28% 9,51% 11,75% 17,72% 28,59% 13,36% 

2019 3,81% 1,45% 14,37% 8,68% 5,23% 27,29% 23,80% 14,22% 
 

 
 

       

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

سجلنا من خالل التحليل الرجعي  أن مداخيل المناب من المال المشترك والمعلوم الموظف على       

المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية والمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي  

مداخيل كراء العقارات  أبرز الموارد المبوبة ضمن موراد العنوان األول ، أما مداخيل لزمة األسواق و

المخصصة للنشاط التجاري    والمعاليم الموظفة على العقارات المبنية واألراضي غير المبنية  والمداخيل 

 األخرى  فلم يشهدا تطورا ملحوظا خالل فترة الخماسية .
 
 

  



            

   * المعلوم  على العقارات المبنية 

              

ت نسبة استخالص المعلوم على العقارات المبنية نسبة متدنية بالنسبة لجملة الديون المتخلدة بذمة مثل

و ذلك بسبب عزوف المواطن  2019% رغم اجراءات العفو الجبائي لسنة 11,09سكان المنطقة البلدية 

 بصفة منتظمة .عن الخالص  وعدم توفر اآلليات واالمكانيات الالزمة لمتابعة استخالص هذا المعلوم 

   
 وضعية خالص المعلوم الموظف على العقارات المبنية 

 

   207,382 231 1 وما قبلها 2019المبلغ المتخلد بذمة السكان لسنة 
 

   554,742 136  25/10/2019االستخالصات لغاية 
 

 %11,09 نسبة االستخالصات
 

            
 اري  مداخيل كراء العقارات المخصصة لنشاط تج 
 

       

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 
 169553,91 376659,647 188547,6 139749,7 143539,8 االستخالصات

 
   165,187 474   102,285 587       بقايا التثقيالت

نسبة  

االستخالصات 
مقارنة ببقايا 

 %35,76 %64,16 %67,02 %82,00 %42,00 التثقيالت
 
 

              
  
             

ويرجع ذلك  2018شهدت موارد كراء االمالك البلدية المعدة للنشاط التجاري تطورا ملحوظا خالل سنة 

 2019لعديد اإلجراءات التي اتخذتها البلدية في حق متسوغي هذه المحالت ثم شهدت تراجعا خالل سنة 

ة ، مما يتعين   اتخاذ كل ألسباب إدارية وتلدد العديد من المتسوغين عن خالص مستحقات البلدي

والمتابعة الحينية  وتحيين العقود بالتنسيق مع السيد 2018اإلجرات الردعية  على غرار خطة سنة 

 قابض البلدية .
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         بلدية مرناق

 تطور موارد العنوان األول 

 السنوات  

 2019 2018 2017 2016 2015 بيان المورد

 %42,41 %47,14 %8,09 %9,53   المعلوم على العقارات المبنية

المعلوم على األراضي غير 

 %47,63- %53,26 %64,03 %110,72   المبنية 

 %7,67 %30,56- %40,63 %30,37-   المعلوم على المؤسسات

 %2,34- %4,77- %23,32 %90,74   مداخيل األسواق

 %52,33- %109,70 %20,34 %6,44-   مداخيل كراء العقارات

المعلوم اإلضافي على سعر 

 %64,84 %13,59- %18,56 %4,78   التيار الكهربائي

 %10,88- %9,88 %3,03- %0,22   المناب من المال المشترك

 %33,44 %48,94 %37,74- %5,90   مداخيل أخرى

     

 

      

      

      

      

      serie1 :2015 
     serie:2016 
     

serie3:2017 
     

      serie4:2018 
     serie5:2019 
     

      
      

      

      

                  

، تسبب في انخفاض 2018سجلت المعاليم المتأتية من المعلو م الموظف على المؤسات تراجعا في سنة                

 مستوى موارد العنوان األول 

 2019سجلت المداخيل المتأتية من المعلوم على العقارت المبنية والمداخيل المتأتية من األسواق تطورا في سنة            

 ويتعين إعداد خطة عمل للمحافظة على نسق االستخالصات  2018مقارنة بسنة 

مة وضبط أهداف لالستخالص وتقع المتابعة تتمثل خاصة في تطبيق كل إجراءت التبليغ والقيام بالحمالت التحسيسية وإعداد رزنا

 خالل جلسات الدورية بالتنسيق مع مختلف األطراف  .
 



 
          

   نفقات العنوان األول  -3

 * مصاريف التأجير 
   

 
 المعدل  2019 2018 2017 2016 2015

     068,009 301 1   855,000 325 1   819,123 149 1   047,688 933   960,882 877 التأجير

التأجير / موارد 

 %34,68 %36,27 %39,56 %36,18 %31,72 %29,68 العنوان األول

 %44,95 %42,31 %51,57 %46,34 %41,29 %43,22 الهيكلة 

 %10,74 %1,87- %15,31 %23,23 %6,27   النمو

 * مصاريف وسائل المصالح
 

 

 
 المعدل  2019 2018 2017 2016 2015

     092,327 551 1   774,745 043 1   752,027 923   632,120 828   400,345 736 حوسائل المصال

 %40,24 %50,43 %40,60 %37,23 %36,67 %36,25 الهيكلة 

 %21,40 %48,60 %12,99 %11,48 %12,52   النمو

 
 * مصاريف التدخل العمومي

 
 

 
 المعدل  2019 2018 2017 2016 2015

     476,927 162   800,930 138   017,978 141   278,884 70   704,186 51 التدخل العمومي 

 %4,40 %5,28 %5,40 %5,68 %3,11 %2,55 الهيكلة 

 %38,02 %17,06 %1,57- %100,65 %35,92   النمو

 مصاريف فوائد الدين
 

 

 
 المعدل  2019 2018 2017 2016 2015

     807,920 60   572,559 62   490,637 75   611,373 78   332,916 93 فوائد الدين

 %3,11 %1,98 %2,43 %3,04 %3,48 %4,59 الهيكلة 

 %9,92- %2,82- %17,11- %3,97- %15,77-   النمو

 يمثل الجدول والرسم البياني التاليين هيكلة مصاريف العنوان األول
  

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

 %42,31 %51,57 %46,34 %41,29 %43,22 التأجير العمومي 
 

 %50,43 %40,60 %37,23 %36,67 %36,25 وسائل المصالح
 %5,28 %5,40 %5,68 %3,11 %2,55 التدخل العمومي  
 %1,98 %2,43 %3,04 %3,48 %4,59 فوائد الدين 
  

 
 

      

       

       



       

       

       

       

       

      

 

       

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 2018بالنسبة للهيكلة فإن التأجير العمومي يمثل خالل سنة              

% من جملة موارد العنوان األول . 51,57أكبر نسبة من المصاريف 

% أما 40,60وفي المرتبة الثانية تحل مصاريف التسيير والعناية بالبيئة 

% من 2,43و فوائد الدين المحلي % 5,40التدخل العمومي فيمثل نسبة 

جملة مصاريف العنوان األول , مما قد يسمح بتدعيم الموارد البشرية عن 

 طريق االنتدابات
              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 



ويبين الجدول والرسم البياني التاليين  نسبة نمو أو تطور نفقات العنوان األول خالل 

 (2015-2019الخماسية) 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

 %1,87- %15,31 %23,23 %6,27 %0,00 التأجير العمومي 
 %48,60 %12,99 %11,48 %12,52 %0,00 وسائل المصالح 
 %17,06 %1,57- %100,65 %35,92 %0,00 التدخل العمومي  
 %2,82- %17,11- %3,97- %15,77- %0,00 فوائد الدين 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

      

       

       

       

       

       

 

 2018بالنسبة للتأجير العمومي شهد انخفاض طفيف خالل سنتي        

مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسب اإلحاالت على التقاعد   2019و

 وعدم تسديد الشغور باالنتدابات  أو عن طريق النقل
              

بالنسبة لوسائل المصالح فإن نموها يرجع باألساس إلى االرتفاع في 

 استهالك الكهرباء والغاز والترفيع في مصاريف تعهد و سائل النقل
% 5سجل التدخل العمومي تطورا سريعا بنسبة نسبة مستقرة تناهز 

 خالل السنوات األخيرة
 



 بلدية مرناق
 تطور االدخار -4    

 2017نتيجة تطور الموارد واالستقرار في  النفقات مقارنة  بسنة  2018%  خالل سنة 11,98تطورا بنسبة سجل االدخار 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

   715,547 586 3   366,499 351 3   139,344 178 3   548,332 941 2   716,041 957 2 موارد العنوان األول

 %7,02 %5,45 %8,04 %0,55-   نسبة النمو

   445,183 075 3   003,234 571 2   251,642 481 2   797,968 259 2   256,570 031 2 نفقات العنوان األول

 %19,62 %3,62 %9,80 %11,25   نسبة النمو

   270,364 511   363,265 780   887,702 696   750,364 681   459,471 926 االدخار العام

 %34,48- %11,98 %2,22 %26,41-   نسبة النمو

 ويبين الجدول التالي معدل تطور الموارد والنفقات للعنوان األول 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 %7,02 %5,45 %8,04 %0,55- %0,00 موارد العنوان األول

 %19,62 %3,62 %9,80 %11,25 %0,00 نفقات العنوان األول

 

 
 

    

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  استخالص الديون -5      
 * ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

لم تتمكن البلدية من خالص جميع أقساط الديون المستوجبة سنويا لفائدة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

 والصندوق على رزنامة خالص وبالتالي تم االتفاق بين البلدية

 * ديون المؤسسات العمومية دون اعتبار ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

 وتتمثل باألساس في ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي يتم خالصها بانتظام خالل نهاية كل سنة 

 * ديون المؤسسات ااخاصة

 ة بلدية مرناق لفائدة المؤسسات الخاصةال توجد ديون متخلدة بذم



         بلدية مرناق

 2020نية البلدية لسنة اميز
      

 
    

 د  8.104.000,000بــ: 2020قدرت ميزانية بلدية مرناق لهذه السنة 
 النفقات :-  1

 د    4.103.600,000قدرت نفقات العنوان األول بـــ :  

 موزعة كما يلي :  د  4,000,400.000بـــ :   و قدرت نفقات العنوان الثاني

 2020: مخصصة كموارد لالستثمار بالنسبة لسنة د1.823.060,640

بحي  2019مشاريع متواصلة )تتضمن مشروع تعبيد طرقات     : د1.868.939,360

 ( ومشاريع  إدارية و مشاريع مهيكلة 505462,926و حي المتعاضدين  803000,000المزيان 

 : مساعدة استثنائية لمشروع توسعة قصر البلدية د.000,000200

: تسديد أصل الدين بالنسبة لصندوق القروض و مساعدة د108,400.000

 الجماعات المحلية

 الموارد :-  2

 2020الموارد المخصصة لالستثمار لسنة  

ار قدرت الموارد المخصصة لالستثم 2020حسب تقديرات ميزانية بلدية مرناق لسنة 

 موزعة كما يلي : د1.823.060,640بحوالي 

 مساعدة غير موظفة من صندوق القروض و الجماعات المحلية د   :  1.057.000,000

            

  قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية:    د150,000.00

  تمويل ذاتي :    د616.060,640
الخصوصي لتمويل استثمارات البلدية بمناطق مالحظة : في إطار تنفيذ البرنامج 

 2012-2020للفترة  د600.000,000التوسع تم رصد مساعدة بقيمة 

وتحقيق مطالب المتساكنين   يتطلب مزيد العمل  2020ولتحقيق أهداف ميزانية سنة                

ب تعزيز آليات على الرفع من نسق استخالص المعاليم بتضافر جهود جميع األطراف ، كما يتطل

 المتابعة و التحسيس باإلعتماد على وعي المواطن ، 



 


