
التشخٌص المالً لبلدٌة العروسة 

2020لسنة 



إنً   2014َعتمذ هزا انتشخُص عهً انتحهُم انشجعٍ نهمىاسد و انىفقاث نهفتشة انممتذة مه سىت

ومه خالنها سىتعشف عهً االعتماداث انتٍ َمكه سصذها نهبشوامج االستثماسٌ  2018سىت 

:وَحتىي هزا انتشخُص عهً انىقاط انتانُت 2020انسىىٌ نسىت 

   2018إنً سىت  2014انمىاسد وانىفقاث نسىىاث  َحىصمجذول إجمانٍ   -1    

هُكهت مىاسد انعىىان األول  -2   

هُكهت وفقاث انعىىان األول   -3   

2014/2018معذل مىاسد انعىىان األول نهخمس سىىاث   -4   

 2014/2018معذل وفقاث انعىىان األول نهخمس سىىاث   -5   

  2018إنً سىت  2014انمؤششاث انمانُت مه سىت   -6   

جذول تفصُم دَىن انبهذَت–7 

وانمىاسد انمخصصت نهبشوامج انسىىٌ  2020حىصهت حىل مششوع مُزاوُت سىت   -8   

 2020 انتشاسكٍنالستثماس 



2018/  2014هٍكهة موارد انعىوان األول 

2018سنة 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة الموارد 

62.864,57662.793,428108.029,908110.394,035172.619,950  الجبائٌةالموارد 

  الموارد غٌر

  الجبائٌة
8.715,0314.258,0003.481,93516.186,67428.288,023

221.088,570428.103,369314.607,562300.970,291302.315,000الدولة  مساهمات

292.638,177495.154,797426.119,405463.974,205503.222,973الجملة 
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الموارد الجبائية  الموارد غير الجبائية  مساهمات الدولة  الجملة

2014سنة 

2015سنة 

2016سنة 

2017سنة 

2018سنة 



2018/  2014هٍكهة وفقات انعىوان األول 

2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة النفقات 
2018سنة 

268,173,650323,199,939328.632,142338.161,330366.381,540التأجٌر 

22,421,60448,812,38869.299,402108.390,932126.135,009وسائل المصالح

611,64210.528353 .1,596,1746,410,08022.039,2409التدخل العمومً

00000فوائد القروض

292,191,428378,422,407419.970,784456.163,904503.044,902الجملة
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التأجير  وسائل المصالح التدخل 
العمومي

فوائد القروض الجملة 

2014سنة 

2015سنة 

2016سنة 

2017سنة 

2018سنة 



2018/ 2014جذول إجمانً حول انموارد و انىفقات نسىوات 
2018السنة 2017السنة 2016السنة 2015السنة 2014السنة  

انجازاتتقدٌراتانجازاتتقدٌراتانجازاتتقدٌراتانجازاتتقدٌراتانجازاتتقدٌرات 

392.310,712359864065372.900,000292638177موارد العنوان األول: العنوان األول
553.223,95

9
495154797584.700,000426119405597810301503222973

828000008234316389400000628645769200000062793428118700000108029908118700000108029908اإلعتٌادبة الجبائٌةالمداخٌل : ا الجزء األول

30200000355049173525000019650301332500001684814742250000366700424225000036670042على العقارات و األنشطة المعالٌم: الصنف األول 

2000000025058883250000008382781210000001051177027000000191177752700000019117775الموظفة على العقارات المعالٌمـ 1

1020000010446034102500001126752012250000633637715250000175522671525000017552267الموظفة على األنشطة المعالٌمـ 2

مداخٌل إشغال الملك العمومً : الصنف الثانً

المرافق العمومٌة فٌه إستلزامو البلدي 
29250000268527302960000027228135301000002214829941100000446871954110000044687195

الموجبات و الرخص  معالٌم: الصنف الثالث

مقابل إسداد خدمات معالٌماإلدارٌة و 
23150000199855162435000015956140284500002379698235150000266726713515000026672671

273500000277520902277500000229803601316000000432361369466000000318089497466000000318089497اإلعتٌادٌة الجبائٌةالمداخٌل غٌر : الجزء الثانً

120000005895254250000008715031150000004258000300000003481935300000003481935اإلعتٌادٌةمداخل أمالك البلدٌة : الصنف الخامس

261500000271625648252500000221088570301000000428103369436000000314607562436000000314607562اإلعتٌاٌةالمداخل المالٌة : الصنف السادس

150000000136501000160000000192250000200000000182724000200000000229334000200000000229334000المناب من المال المشترك

31650702125833376329876821681744320414391524460180524748713055748713055748713055748713055موارد العنوان الثانً: العنوان الثانً

316507027839587732987682132987682161894578107683578202130290202130290202130290202130290الموارد الخاصة للبلدٌة: الجزء الثالث 

 اإلعتماداتالموارد المتأتٌة من : الجزء الخامس

المحالة
0474374990351867499352496946352496946546582765546582765546582765546582765

404996755346058923373300000292191428553223959378422407577700000425392803577700000425392803نفقات العنوان األول: العنوان األول 

391832227346058923361806770292191428543462525378422407504300000419970784504300000419970784التصرف نفاقات: الجزء األول 

131645280114932300976143408400000084000000فوائد الدٌن: الجزء الثانً

12583337674812576676744320272902005460180524104088547755713055749439657755713055749439657العنوان الثانً نفاقات: العنوان الثانً

6769387953242576322680263270531452106971862881743661953433891309481019534338913094810نفقات التنمٌة: الجزء الثالث

10701998021965580711716013786901137869011378690113786901تسدٌد أصل الدٌن: الجزء الرابع

 اإلعتماداتالنفقات المسندة من : الجزء الخامس

المحالة
4743749921570000351867499237055335249694615914181546582765546582765546582765546582765



2018إنى سىة  2014انمؤشرات انمانٍة مه سىة 

20172018  2016  20142015المؤشرات

1عنوان 

ـ نسبة الموارد الذاتٌة من الموارد

292.638,177

% ( 24,45النسبة ) 

495.154,797

%(13,55النسبة ) 

426.119,405

%(26,17النسبة ) 

463.974,205

%(23,79النسبة ) 

503.222,973

%(34,3النسبة ) 

تحوٌالت الدولة 
221.088,570

%( 75,55: النسبة ) 

428.103,369

%( 86,45: النسبة ) 

314.607,562

%( 73,83: النسبة ) 

300.970,291

%( 64,86: النسبة ) 

302.315,000

%( 60,07: النسبة ) 

المعالٌم على العقارات 
35.504,917

%(12,13: النسبة ) 

19.650,301

%(3,96.: النسبة ) 

16.848,147

%(3,95.: النسبة ) 

36.670,042

%(7,9.: النسبة ) 

60.011,600

%(11,92: النسبة ) 

المداخٌل الجبائٌة االعتٌادٌة 
62.864,576

%( 21,4: النسبة ) 

62.793,428

%( 12,7: النسبة ) 

108.029,908

%(25,35: النسبة ) 

110.394,035

%(23,75: النسبة ) 

172.619,950

%(34,3: النسبة ) 

%% 91نسبة االستخالص  78,5% 89% 73% 84,25

النسبة / العقارٌة  المعالٌممعدل مساهمة السكان الواحد بعنوان 

5000: عدد السكان 
مي 3041مي 3823مي2102مي  1676مي 5011

0 %0 %0 %8 %%  0الصافً المخصص للتنمٌة اإلدخارنسبة 

   

(:عنوان األول ) الموارد 



2018إلى سنة  2014المؤشرات المالٌة من سنة 

20142015201620172018المــؤشــر

346.058,923292.191,428378.422,407425.392,803503.044,902نفقات العنوان األول

1نسبة التأجر من نفقات ع 
267.308,584

% 77,25النسبة 

268.173,650

% 91,8النسبة 

323.199,939

% 85,4النسبة 

328.632,142

% 77,25النسبة 

360.348,886

%71,63النسبة 

%  71,60:النسبة %  77,12:النسبة % 65,3:النسبة % 91,64:النسبة % 74,3: النسبة 1نسبة التأجٌر من موارد ع 

: مؤشر التداٌن 

( 1جملة الدٌن من موارد ع  )

383.677,490

(82 )%

413.108,240

(82 )%

:النفـقــات
(عنوان أول )                



جذول تفصٍم دٌون انبهذٌة 

المؤسسة 

2018: سنة 2017: سنة 

غٌر مجدول مجدول غٌر مجدول مجدول 

23.364,164314.766,923صندوق القروض 
23.364,164

338.131,087

1.473,0001.912,500توزٌع المٌاه  شركة

15.482,98819.921,169الشركة التونسٌة للكهرباء و الغاز 

28.590,41529.779,320تونس إتصاالت

23.364,164360.313,32623.364,164389.744,076الجملة



2020حوصهة حول مشروع مٍزاوٍة سىة 

النسبة 2020تقدٌرات سنة بٌان الموارد أو النفقة 

:أهم الموارد

الموارد الذاتية-

مساهمة الدولة -

221.000,000
723.500,000

21 %
68 %

1050.000,000الجملة 

: أهم النفقات  

نفقات التأجير  -         

ـ نفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي        

ـ  فوائد الدين         

644.000,000
369.950,000

4.700,000

62 %
35,78 %
0,45 %

1033.700,000الجملة النفقات 

--االدخار الخام

16.300,000أصل الدٌن

0: االدخار الصافً المخصص لالستثمار                   



:انخالصة

: 2020انموارد انمخصصة نهبروامج انسىوي نالستثمار 

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

 506.000,000: انجمهة  -


