
التشخيص المالي  

  على  المالي  تشخيصها  على  بالبلدية  والميزانية  الحسابية  مصلحة  استندت     
  مستوى  على  المعطيات  بجمع  وذلك )2018 أكتوبر  موّفى( 2018/2017سنتي

  وما 2016 سنة  نتائج  وان  باعتبار  والنفقـات  للموارد  المالي  واالنجاز  الميزانية  التقديرات
 فوشانة  المحمدية  ببلدية  خاصة  قبلها

  وما 2016 سنة  نتائج  وان  باعتبار  والنفقـات  للموارد  المالي  واالنجاز  الميزانية  التقديرات
                                                                           . فوشانة  المحمدية  ببلدية  خاصة  قبلها

 :املزيانیة  - 1
% 94حتى موّفى أكتوبر  2018بلغت نسبة تحقيق ميزانية بلدية المحمدية لسنة     

للنفقـات بنفس العنوان% 64مقـارنة بالتقديرات األولية لموارد العنوان األول مقـابل  
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2018

)2018مو���أكتو�ر�(

2017 السنة

م�د 4,880 م�د 3,960 1موارد�ع��تقديرات

م�د 4,569 م�د 4,915 1املنجزة�ع��املوارد

م�د��3,433 م�د��4,214 1النفقات�املنجزة��ع�

94 % 125 % املوارد�املحققة��سبة

:العنوان أ�ول - 2
سجل الوضع المالي للبلدية استقرار على مستوى التوازنات العامة حيث بلغت  

.جملة الموارد االعتيادية المحققة نسبة إنجاز تفوق التقديرات



 
ّ
:ف�املوارد�املحققة�إ���موارد�ذاتية�و�تحو�الت�من�الدولةتصن

2018

)2018مو���أكتو�ر�(

2017

دم�4,596 دم�4,915 موارد�العنوان��ول��

دم�3,034 م�د 3,373 املوارد�الذاتية�

67% 69% �سبة�املوارد�الذاتية�

م�د�1,535 دم�1,542 تحو�الت�الدولة�
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33 % 31% �سبة�تحو�الت�الدولة

الدعم المالي    بينما يمثل%  67 : 2018الى حد موفى أكتوبر  تمثل الموارد الذاتية  
من جملة  %  33التي تحولها الدولة     )المناب من المال المشترك  (المخصص للتسيير

.لبلدية المحمدية موارد العنوان األول
سّجلنا نسبة استخالص محترمة جدا للمعلوم على العقـارات المبنية حتى موفى شهر    كما

مقـارنة بالتقديرات المرصودة وكذلك معلوم اشغال  %) 117,4( 2018أكتوبر  
 .% 165,7الطريق العام بمناسبة حضائر البناء بنسبة  



    20172018

)2018مو���أكتو�ر�(

د أ 205  أد 195ع���العقارات�املب�ية�املعلوم� -1

أد168أد 254ع���العقارات�الغ���مب�ية�املعلوم� -2

1187أد1550   ع���املؤسسات�املعلوم� -3

اول �قسط�أد326أد �656ضا���ع���سعر�التيار�الك�ر�ا�ي�املعلوم� -4

أد148أد 142 معلوم�اشغال�الطر�ق�العام�بمناسبة�حضائر�البناء -5

أد1535أد 1542 من�املال�املش��ك�املناب� -6

أد46 أد 67 الكراءاتمداخيل� -7
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  .
:نفقات العنوان األول - 3

ميزانيتها على مستوى الموارد فانه يتم سنويا بلدية المحمدية يتم سنويا ضبط النفقات على أساس الموارد المتوقعة وحيث حققت 

.تغطية جميع المصاريف التي برمجتها
والضغط وهي نسبة جيدة تدل على حسن تقدير النفقات  2017لسنة من نفقات العنوان األول   % 85وفي المعدل تم صرف  

:كما يلي ) شهر أكتوبر  موفى(حتى   2018– 2017 تيو تتوزع مصاريف العنوان األول خالل سنعلى المصاريف 
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:الدخار ا-4
.رصيد ادخار متوسط باعتبار ان جملة النفقات شهدت ارتفاع هام مقارنة بالموارد المحققة  2017سنة سجلت 

.

20172018

2018مو���أكتو�ر�

دم�4,569م�د 4,915موارد�العنوان��ول�

م�د 3,433م�د 4,214نفقات�العنوان��ول�

دم�1,136د أ �701اما���دخار�

أد329أد��270سديد�اصل�الدين�

33

د أ807د أ �431دخار�الصا���



)أد( المتخلدات) أد(اإلستخالصات)أد(األقساط  السنةالبلدیة

:خالص ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية- 5

تمكنت البلدية من خالص جميع أقساط الديون المستوجبة سنويا لفائدة صندوق القروض 
.و مساعدة الجماعات المحلية
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بلدیة 

حمدیة
الم

0أد 430,4أد 2017430,4

0أد 539,4أد2018539,4



20172018

موفى شھر اكتوبر

أد 03,8توزیع المیاه والشركة الوطنیة الستغالل 

أد 2,3أد 8,7الدیوان الوطني لالتصاالت 

أد 0,5أد 5,5المؤسسات العمومیة األخرى 

أد 01,1المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة

أد 7,7أد 14,2الجمــــــــــــــلة

خالص  دیون المؤسسات العمومیة دون اعتبار دیون صندوق القروض و مساعدة  -6
:الجماعات المحلیة 

.2017المبرمجة سنة  تم خالص جميع الديون لفائدة المؤسسات العمومية

41

20172018  

)موفى شھر أكتوبر(

أد 22,3أد 83المؤسسات الخاصة 

.2017المبرمجة سنة  تم خالص جميع الديون لفائدة المؤسسات العمومية

:خالص دیون المؤسسات الخاصة-7

2017المبرمجة في سنة  تم خالص جميع الديون  المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة



بیـــــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــوارد
الموارد المحققة بمیزانیة 

2017

االعتمادات المصادق علیھا 

2018بلدیة المحمدیة بــ 

المحققة الى غایة الموارد 

2018/10/31

ببلدیة المحمدیة 

2019مشروع میزانیة 

لبلدیة المحمدیة 

:موارد العنوان االول �

 االعتیادیة الجبائیةالمداخیل :  االولالجزء

 2,000,477,3451,726,000,0001,562,411,6962,051,000,000االنشطة والمعالیم على العقارات :  االولالصنف

 مداخیل اشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومیة فیھ: الصنف الثاني

287,618,512168,000,000207,324,895226,000,000

 مقابل اسداء خدمات اعتیادیة اخرى معالیمو  موجبات و الرخص االداریة معالیم: الصنف الثالث

852,386,100674,500,000477,624,620788,000,000

 0000المداخیل الجبائیة االعتیادیة االخرى: الصنف الرابع

3,140,481,9572,568,500,0002,247,361,2113,065,000,000االولالجزء جملة 

 المداخیل غیر الجبائیة االعتیادیة: الجزء الثاني

 97,144,31596,500,00075,831,582106,000,000مداخیل الملك البلدي االعتیادیة: الصنف الخامس

 1,677,679,2102,215,000,0002,246,189,2891,829,000,000المداخیل المالیة االعتیادیة:  الصنف السادس
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 1,677,679,2102,215,000,0002,246,189,2891,829,000,000المداخیل المالیة االعتیادیة:  الصنف السادس

1,774,823,5252,311,500,0002,322,020,8711,935,000,000الجزء الثاني جملة 

4,915,305,4824,880,000,0004,569,382,0825,000,000,000جملة موارد العنوان االول

:موارد العنوان الثاني �

 الموارد الذاتیة و المخصصة للتنمیة: الجزء الثالث

 397,798,336374,442,198293,442,198292,000,000منح التجھیز: الصنف السابع

 5,356,669,6774,655,755,0124,646,095,6523,818,197,210مدخرات و موارد مختلفة: الصنف الثامن

5,754,468,0135,030,197,2104,939,537,8504,110,197,210جملة الجزء الثالث

 موارد االقتراض: الجزء الرابع

 142,080,00059,322,00059,322,00059,322,000موارد االقتراض الداخلي: الصنف التاسع

 0000موارد االقتراض  الخارجي: الصنف العاشر

 0000موارد االقتراض الخارجي الموظفة: الصنف الحادي عشر

142,080,00059,322,00059,322,00059,322,000جملة الجزء الرابع

 من االعتمادات المحالة المتاتیةالموارد : الجزء الخامس

 80,480,97080,480,97080.480,79080.480,790المحالیةمن االعتمادات  المتاتیةالموارد : الصنف الثاني عشر

80,480,97080,480,97080.480,79080.480,790جملة الجزء الخامس

5,977,028,9835,170,000,0005,079,340,6404,250,000,000جملة موارد العنوان الثاني

10,892,334,46510,050,000,0009,648,722,7229,250,000,000مجموع موارد میزانیة البلدیة



بیـــــــــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــــفقات
بمیزانیة النفقات المنجزة 

2017

بلدیة المحمدیة االعتمادات 

2018المصادق علیھا بــ 

الى غایة المنجزة النفقات 

2018/10/31  
ببلدیة المحمدیة 

2019مشروع میزانیة 

المحمدیةلبلدیة 

نفقات العنوان االول�

 نفقات التصرف: الجزء االول

 التأجیر العمومي: القسم األول

 وسائل المصالح: القسم الثاني

 التدخل العمومي: القسم الثالث

 نفقات التصرف الطارئة و غیر الموزعة: القسم الرابع

1,942,382,5132,291,954,3771,484,357,6182,500,000,000

1,475,582,2191,655,909,7831,130,537,4541,745,959,587

366,210,416335,880,000236,195,236418,500,000

051,478,089030,545,885

3,784,175,1484,335,222,2492,851,0903084,695,005,472الجزء االول جملة 

 الدینفوائد : الجزء الثاني

 160,051,173209,777,751209,777,751154,994,528فوائد الدین: القسم الخامس

160,051,173209,777,751209,777,751154,994,528جملة الجزء الثاني

3,944,216,3214,545,000,0003,060,868,0594,850,000,000جملة نفقات العنوان األول
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:نفقات العنوان الثاني �

 نفقات التنمیة: الجزء الثالث

 االستثمارات المباشرة: القسم السادس

  التمویل العمومي: القسم السابع

 نفقات التنمیة الطارئة و غیر الموزعة:   القسم الثامن

 نفقات التنمیة المرتبطة بموارد خارجیة موظفة:   القسم التاسع

1,427,040,3585,094,898,5401,529,923,5223,673,586,956

0000

000337,904,112

0000

3,427,040,3585,094,898,5401,529,923,5224,011,491,058جملة الجزء الثالث

 تسدید أصل الدین: الجزء الرابع

 270,352,690329,620,670329,620,670308,028,152تسدید أصل الدین: القسم العاشر

270,352,690329,620,670329,620,670308,028,152جملة الجزء الرابع

 النفقات المسددة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس

 النفقات المسدد من االعتمادات المحالة: القسم الحادي عشر

080,480,790080.480,790

080,480,790080.480,790جملة الجزء الخامس

1,697,393,0485,505,000,0001,859,544,1924,400,000,000جملة نفقات العنوان الثاني

5,641,609,36910.050.000,0004,920,412,2519,250,000,000مجموع نفقات میزانیة البلدیة



االعتمادات المقدرة   نوع المشروع

االعتمادات المقدرة  
إلنجاز المشاريع  

2019بعنوان سنة  
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االعتمادات المقدرة  
بالميزانية بالدينار

نوع المشروع

   160.000,000 مشاريع إدارية  

330.000,000 مشاريع عن قرب  

490.000,000  الجملة


