
التشخيص المالي لبلدية العروسة 

2022لسنة 



إنً   2016َعتمذ هزا انتشخُص عهً انتحهُم انشجعٍ نهمىاسد و انىفقاث نهفتشة انممتذة مه سىت

ومه خالنها سىتعشف عهً االعتماداث انتٍ َمكه سصذها نهبشوامج االستثماسٌ  2020سىت 

:وَحتىي هزا انتشخُص عهً انىقاط انتانُت 2022انسىىٌ نسىت 

هُكهت مىاسد انعىىان األول  -1    

هُكهت وفقاث انعىىان األول   -2    

  2020إنً سىت  2016انمؤششاث انمانُت مه سىت   -3    

جذول تفصُم دَىن انبهذَت–4    

وانمىاسد انمخصصت نهبشوامج انسىىٌ  2022حىصهت حىل مششوع مُزاوُت سىت   -5    

2022 انتشاسكٍنالستثماس 



2020/  2016هيكهة موارد انعىوان األول 

2020سنة2019سنة 2018سنة 2017سنة 2016سنة الموارد 

  الجبائيةالموارد 
62.793,428

108.029,908
110.394,035172.619,950

148.824,806

  الموارد غير

  الجبائية

4.258,0003.481,93516.186,67428.288,023
168.942,249

الدولة  مساهمات
428.103,369314.607,562300.970,291302.315,000

549.477,000

الجملة 
495.154,797426.119,405463.974,205503.222,973

867.244,055



2016سنة

2017سنة

2018سنة

2019سنة

2020سنة

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

الجملة

2016سنة

2017سنة

2018سنة

2019سنة

2020سنة



2020/  2016هيكهة وفقات انعىوان األول 

النفقات 
2016سنة 

2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017سنة 

323,199,939328.632,142338.161,330366.381,540513.401,341التأجير 

48,812,38869.299,402108.390,932126.135,009284.669,653وسائل المصالح

611,64210.52835343.928,303 .6,410,08022.039,2409التدخل العمومي

00000فوائد القروض

378,422,407419.970,784456.163,904503.044,902841.999,297الجملة
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2020إنى سىة  2016انمؤشرات انمانية مه سىة 

201820192020  2017  2016المؤشرات

1عنوان 

ـ نسبة الموارد الذاتية من الموارد

495.154,797

%(13,55النسبة ) 

426.119,405

%(26,17النسبة ) 

463.974,205

%(23,79النسبة ) 

503.222,973

%(34,3النسبة ) 

867.244,055

%(36,64النسبة ) 

تحويالت الدولة 
428.103,369

%( 86,45: النسبة ) 

314.607,562

%( 73,83: النسبة ) 

300.970,291

%( 64,86: النسبة ) 

302.315,000

%( 60,07: النسبة ) 

549.477,000
( % 63.35: النسبة   )

المعاليم على العقارات 
19.650,301

%(3,96.: النسبة ) 

16.848,147

%(3,95.: النسبة ) 

36.670,042

%(7,9.: النسبة ) 

60.011,600

%(11,92: النسبة ) 

57.707,156
( % 6.65: النسبة   )

المداخيل الجبائية االعتيادية 
62.793,428

%( 12,7: النسبة ) 

108.029,908

%(25,35: النسبة ) 

110.394,035

%(23,75: النسبة ) 

172.619,950

%(34,3: النسبة ) 

148.824,806
( %17.16: النسبة   )

%نسبة االستخالص  78,5% 89% 73% 84,25
% 81.55

النسبة / العقارية  المعاليممعدل مساهمة السكان الواحد بعنوان 

5000: عدد السكان 
مي 1154مي 3041مي 3823مي2102مي  1676

0 %0 %0 %8 %الصافي المخصص للتنمية اإلدخارنسبة 
% 0

   

(:عنوان األول ) الموارد 



2020إلى سنة  2016المؤشرات المالية من سنة 

20162017201820192020المــؤشــر

292.191,428378.422,407425.392,803503.044,902841.999,297نفقات العنوان األول

1نسبة التأجر من نفقات ع 
268.173,650

% 91,8النسبة 

323.199,939

% 85,4النسبة 

328.632,142

% 77,25النسبة 

360.348,886

%71,63النسبة 

513.401,341
% النسبة 61

%%  71,60:النسبة %  77,12:النسبة % 65,3:النسبة % 91,64:النسبة 1نسبة التأجير من موارد ع  59,2 : النسبة 

: مؤشر التداين 

( 1جملة الدين من موارد ع  )

383.677,490

(82 )%

413.108,240

(82 )%

259.345,491
(30 ) %

:النفـقــات
(عنوان أول )                



جذول تفصيم ديون انبهذية 

المؤسسة 

2020: سنة 2019: سنة 

غير مجدول مجدول غير مجدول مجدول 

23.364,164137.420,5331.560,862165.313,219صندوق القروض 

2.250,0003.000,000توزيع المياه  شركة

16.000,00070.000,000الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 

12.356,8905.971,410تونس إتصاالت

23.364,164168.027,4231.560,862244.284,629الجملة



2022حوصهة حول مشروع ميزاوية سىة 

النسبة 2021تقديرات سنة بيان الموارد أو النفقة 

:أهم الموارد

الموارد الذاتية-

مساهمة الدولة -

186.050,000
545.500,000

18 %
53 %

1027.350,000الجملة 

: أهم النفقات  

نفقات التأجير  -         

ـ نفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي        

ـ  فوائد الدين         

620.000,000
392.250,000

1.600,000

61 %
38,57 %
0,16 %

1016.850,000الجملة النفقات 

--االدخار الخام

10.500,000أصل الدين

0: االدخار الصافي المخصص لالستثمار                   



:انخالصة

: 2022انموارد انمخصصة نهبروامج انسىوي نالستثمار 

0:   تمىَم راتٍ  - 
506.000,000: انمساهماث غُش انمىظفت      -
 0:        ـ قشض                        

 506.000,000: انجمهة  -


