
بلدیة مرناق

التشخیص المالي لبلدیة مرناق 
تتركب میزانیة الجماعة المحلیة من العنوان األول ویتضمن موارد ونفقات التصرف والعنوان الثاني ویتضمن موارد ونفقات التنمیة 

أو االستثمارات ونظرا لألھیة البالغة التي تكتسیھا موارد میزانیة التصرف إلعداد وانجاز البرامج التنمویة سیتم تشخیص موارد 
ونفقات میزانیة التصرف خالل الفترة الخماسیة (2019-2015)

1  )  تحقیق موارد العنوان األول لمیزانیة التصرف 

سجل الوضع المالي لبلدیة مرناق  للفترة (2015-2019) استقرارا على مستوى التوازنات العامة ، حیث بلغت جملة الموارد 
اإلعتیادیة المحققة نسبة انجاز متوازنة نسبیا مقارنة بالتقدیرات ، وقد بلغ معدل  نسبة تحقیق المیزانیة 113,36% بالنسبة لموارد 

العنوان األول مقابل نسبة 90.06% للنفقات 

20152016201720182019

نسبة 
تحقیق 

المیزانیة

تحقیقات 
موارد العنوان 

€ 4 030 170,066€ 3 351 366,499€ 3 178 139,344€ 2 941 548,332€ 2 957 716,041األول
تقدیرات 

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

نسبة تحقیق 
موارد العنوان 

%113,36%113,78%104,02%107,04%114,64%127,32األول

 انجاز نفقات 
€ 3 173 559,206€ 2 571 003,234€ 2 481 251,642€ 2 259 797,968€ 2 031 256,570العنوان األول

تقدیرات 
نفقات العنوان 

€ 3 440 400,000€ 3 124 999,000€ 2 822 000,000€ 2 415 786,000€ 2 153 200,000األول

نسبة تحقیق 
نفقات العنوان 

%90,06%92,24%82,27%87,93%93,54%94,34األول
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                                              2) موارد العنوان األول 
تتوزع موارد العنوان األول خالل الفترة 2015-2019 كما یلي :

20152016201720182019بیان الموارد 
المعلوم على العقارات 

€ 202 176,995€ 95 886,923€ 65 169,160€ 60 293,627€ 55 046,528المبنیة

%5,02%2,86%2,05%2,05%1,86الھیكلة 

%110,85%47,14%8,09%9,53النمو
المعلوم على األراضي 

€ 62 117,422€ 99 598,284€ 64 987,599€ 39 620,344€ 18 802,667غیر المبنیة 

%1,54%2,97%2,04%1,35%0,64الھیكلة 

%37,63-%53,26%64,03%110,72النمو
المعلوم على 
€ 619 528,232€ 478 592,128€ 689 238,386€ 490 121,288€ 703 877,947المؤسسات

%15,37%14,28%21,69%16,66%23,80الھیكلة 

%29,45%30,56-%40,63%30,37-النمو

€ 383 041,500€ 318 636,000€ 334 603,500€ 271 325,000€ 142 250,000مداخیل األسواق

%9,50%9,51%10,53%9,22%4,81الھیكلة 

%20,21%4,77-%23,32%90,74النمو

مداخیل كراء 
€ 227 536,901€ 393 659,647€ 187 725,389€ 155 999,728€ 166 740,992العقارات

%5,65%11,75%5,91%5,30%5,64الھیكلة 

%42,20-%109,70%20,34%6,44-النمو

المعلوم اإلضافي على 
€ 978 763,000€ 593 776,000€ 687 126,389€ 579 544,000€ 553 112,200سعر التیار الكھربائي

%24,29%17,72%21,62%19,70%18,70الھیكلة 

%64,84%13,59-%18,56%4,78النمو

المناب من المال 
€ 853 805,000€ 958 063,000€ 871 894,000€ 899 118,000€ 897 168,000المشترك

%21,19%28,59%27,43%30,57%30,33الھیكلة 

%10,88-%9,88%3,03-%0,22النمو

€ 703 201,016€ 413 154,517€ 277 394,921€ 445 526,345€ 420 717,707مداخیل أخرى

%17,45%12,33%8,73%15,15%14,22الھیكلة 

%70,20%48,94%37,74-%5,90النمو



€ 4 030 170,066€ 3 351 366,499€ 3 178 139,344€ 2 941 548,332€ 2 957 716,041المجموع
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تصنف الموارد المحققة إلى موارد ذاتیة و تحویالت من الدولة

20152016201720182019
معدل 
النسب

موارد 
€ 4 030 170,066€ 3 351 366,499€ 3 178 139,344€ 2 941 548,332€ 2 957 716,041العنوان األول 

الموارد 
€ 3 176 365,066€ 2 393 303,499€ 2 306 245,344€ 2 042 430,332€ 2 060 548,041الذاتیة

نسبة الموارد 
%72,38%78,81%71,41%72,57%69,43%69,67الذاتیة

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

نسبة 
تحویالت 
%27,62%21,19%28,59%27,43%30,57%30,33الدولة

بلغ معدل نسبة الموارد الذاتیة 72,38% وبلغ معدل نسبة تحویالت الدولة 27,62 %من جملة موارد العنوان 
األول للفترة (2015-2019)  ، حیث لم یت تحقیق األھداف المرجوة بخصوص الموارد الذاتیة  خاصة 

بالنسبة لمداخیل المعالیم على العقارات والملك البلدي
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*ھیكلة الموارد
المقصود بھیكلة موارد البلدیة ھو ما تمثلھ الموارد المحققة لكل صنف من جملة موارد العنوان األول 

ویبین الجدول التالي نسبة تمثیل موارد العنوان األول لمیزانیة البلدیة للفترة الخماسیة(2019-2015)

المعلوم 
على 

العقارات 
المبنیة

المعلوم على 
األراضي غیر 

المبنیة 
المعلوم على 

مداخیل األسواقالمؤسسات
مداخیل كراء 

العقارات

المعلوم 
اإلضافي على 

سعر التیار 
الكھربائي

المناب من 
المال 

المشترك
مداخیل 

أخرى

20151,86%0,64%23,80%4,81%5,64%18,70%30,33%21,10%

20162,05%1,35%16,66%9,22%5,30%19,70%30,57%13,34%

20172,05%2,04%21,69%10,53%5,91%21,62%27,43%18,11%

20182,86%2,97%14,28%9,51%11,75%17,72%28,59%13,36%

20195,02%1,54%15,37%9,50%5,65%24,29%21,19%17,45%



      سجلنا من خالل التحلیل الرجعي  أن مداخیل المناب من المال المشترك والمعلوم الموظف على 
المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أوالمھنیة والمعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي   
تمثل أبرز الموارد المبوبة ضمن موراد العنوان األول ، وأن تطور موارد بقیة المعالیم لم یشھدوا نسب 

التطور المأمولة   .



* المعلوم  على العقارات المبنیة 

مثلت نسبة استخالص المعلوم على العقارات المبنیة نسبة متدنیة بالنسبة لجملة الدیون المتخلدة بذمة سكان 
المنطقة البلدیة 16,42% رغم اجراءات العفو الجبائي لسنة 2019 و ذلك بسبب عزوف المواطن عن 

الخالص  وعدم توفر اآللیات واالمكانیات الالزمة لمتابعة وتطبیق كل اإلجراءات.

وضعیة خالص المعلوم الموظف على العقارات المبنیة 

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

€ 202 176,995االستخالصات لغایة 31/12/2019 

%16,42نسبة االستخالصات

مداخیل كراء العقارات المخصصة لنشاط تجاري  

20152016201720182019

143539,772139749,728188547,613376659,647208567,281االستخالصات

€ 474 165,187€ 587 102,285بقایا التثقیالت
نسبة االستخالصات 

مقارنة ببقایا 
%43,99%64,16%67,02%82,00%42,00التثقیالت

شھدت موارد كراء االمالك البلدیة المعدة للنشاط التجاري تطورا ملحوظا خالل سنة 2018 ویرجع ذلك 
لعدید اإلجراءات التي اتخذتھا البلدیة في حق متسوغي ھذه المحالت ثم شھدت تراجعا نسبیا خالل سنة 

2019 ألسباب إداریة وتلدد العدید من المتسوغین عن خالص مستحقات البلدیة ، مما یتعین ضبط قائمة في 
الدیون واتخاذ كل اإلجراءات القانونیة لخالصھا
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تطور موارد العنوان األول 

السنوات

20152016201720182019بیان المورد

المعلوم على العقارات 
%110,85%47,14%8,09%9,53المبنیة

المعلوم على األراضي غیر 
%37,63-%53,26%64,03%110,72المبنیة 

%29,45%30,56-%40,63%30,37-المعلوم على المؤسسات

%20,21%4,77-%23,32%90,74مداخیل األسواق

%42,20-%109,70%20,34%6,44-مداخیل كراء العقارات
المعلوم اإلضافي على سعر 

%64,84%13,59-%18,56%4,78التیار الكھربائي
%10,88-%9,88%3,03-%0,22المناب من المال المشترك

%70,20%48,94%37,74-%5,90مداخیل أخرى

serie1 :2015
serie:2016

serie3:2017

serie4:2018
serie5:2019

               سجلت المعالیم المتأتیة من المعلو م الموظف على المؤسات تراجعا في سنة 2018، تسبب في انخفاض مستوى 
موارد العنوان األول 

           المطلوب المحافظة على نسبة تطور التي شھدتھا كل من المعلوم على العقارت المبنیة والمداخیل المتأتیة من 
األسواق تطورا خالل سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.
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3- نفقات العنوان األول 
* مصاریف التأجیر 

المعدل 20152016201720182019
€ 1 585 372,750€ 1 325 855,000€ 1 149 819,123€ 933 047,688€ 877 960,882التأجیر

التأجیر / موارد 
%35,30%39,34%39,56%36,18%31,72%29,68العنوان األول

%46,48%49,96%51,57%46,34%41,29%43,22الھیكلة 
%16,10%19,57%15,31%23,23%6,27النمو

* مصاریف وسائل المصالح
المعدل 20152016201720182019

€ 1 551 092,327€ 1 043 774,745€ 923 752,027€ 828 632,120€ 736 400,345وسائل المصالح
%39,92%48,88%40,60%37,23%36,67%36,25الھیكلة 
%21,40%48,60%12,99%11,48%12,52النمو

* مصاریف التدخل العمومي
المعدل 20152016201720182019

€ 242 934,923€ 138 800,930€ 141 017,978€ 70 278,884€ 51 704,186التدخل العمومي 
%4,88%7,65%5,40%5,68%3,11%2,55الھیكلة 
%52,51%75,02%1,57-%100,65%35,92النمو

مصاریف فوائد الدین
المعدل 20152016201720182019

€ 61 000,000€ 62 572,559€ 75 490,637€ 78 611,373€ 93 332,916فوائد الدین
%3,09%1,92%2,43%3,04%3,48%4,59الھیكلة 
%9,84-%2,51-%17,11-%3,97-%15,77-النمو

یمثل الجدول والرسم البیاني التالیین ھیكلة مصاریف العنوان األول 
20152016201720182019

التأجیر 
%49,96%51,57%46,34%41,29%43,22العمومي 

%48,88%40,60%37,23%36,67%36,25وسائل المصالح
%7,65%5,40%5,68%3,11%2,55التدخل العمومي 

%1,92%2,43%3,04%3,48%4,59فوائد الدین



             بالنسبة للھیكلة فإن التأجیر العمومي یمثل خالل سنة 2019 أكبر نسبة من المصاریف 49.96% من جملة موارد 
العنوان األول . وشھدت  مصاریف تسییر المصالح تطور بنسبة 48.88 %  أما التدخل العمومي فیمثل نسبة 7.65% و 

فوائد الدین المحلي 1.92 % من جملة مصاریف العنوان األول , مما قد یسمح بتدعیم الموارد البشریة عن طریق االنتدابات

ویبین الجدول والرسم البیاني التالیین  نسبة نمو أو تطور نفقات العنوان األول خالل الخماسیة( 2019-2015)

20152016201720182019
%19,57%15,31%23,23%6,27%0,00التأجیر العمومي 
%48,60%12,99%11,48%12,52%0,00وسائل المصالح
%75,02%1,57-%100,65%35,92%0,00التدخل العمومي 

%2,51-%17,11-%3,97-%15,77-%0,00فوائد الدین

تطور نفقات العنوان األول 

بالنسبة للتأجیر العمومي شھد انخفاض طفیف خالل سنتي 2018 و2019  مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسب اإلحاالت 
على التقاعد وعدم تسدید الشغور باالنتدابات  أو عن طریق النقل

بالنسبة لوسائل المصالح فإن نموھا یرجع باألساس إلى االرتفاع في استھالك الكھرباء والغاز والترفیع في مصاریف تعھد و 
سائل النقل

سجل التدخل العمومي تطورا سریعا بنسبة نسبة مستقرة تناھز 7.65% خالل سنة 2019
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4- تطور االدخار
 لم ي سجل تطور في االدخار  خالل سنة 2019 مقارنة بالسنوات السابقة وقد یرجع ذلك لتطور لعدم تطور الموارد بالصفة 

المطلوبة مقابل تطور ملحوظ للنفقات .
20152016201720182019

€ 4 030 170,066€ 3 351 366,499€ 3 178 139,344€ 2 941 548,332€ 2 957 716,041موارد العنوان األول

%20,25%5,45%8,04%0,55-نسبة النمو

€ 3 542 000,000€ 2 571 003,234€ 2 481 251,642€ 2 259 797,968€ 2 031 256,570نفقات العنوان األول

%37,77%3,62%9,80%11,25نسبة النمو

€ 488 170,066€ 780 363,265€ 696 887,702€ 681 750,364€ 926 459,471االدخار العام

%37,44-%11,98%2,22%26,41-نسبة النمو

ویبین الجدول التالي معدل تطور الموارد والنفقات للعنوان األول 
20152016201720182019

%20,25%5,45%8,04%0,55-%0,00موارد العنوان األول
%37,77%3,62%9,80%11,25%0,00نفقات العنوان األول

5- استخالص الدیون 
* دیون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة

قامت البلدیة بخالص جمیع الدیون المجدولة  لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة   خالل سنة 2019 
كما تقوم تقوم بخالص الدیون المستوجبة سنویا بصفة منتظمة . 

* دیون المؤسسات العمومیة دون اعتبار دیون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة 

وتتمثل باألساس في دیون الشركة التونسیة للكھرباء والغاز والتي یتم خالصھا بانتظام خالل نھایة كل سنة 



* دیون المؤسسات ااخاصة

ال توجد دیون متخلدة بذمة بلدیة مرناق لفائدة المؤسسات الخاصة

 



بلدیة مرناق

ملخص میزانیة البلدیة لسنة 2021

قدرت میزانیة بلدیة مرناق لسنة 2021بــ: 9.136.710,533د 

1  -النفقات :

قدرت نفقات العنوان األول بـــ :  3.947.000,000د 

و قدرت نفقات العنوان الثاني  بـــ :5.189.710,533د   موزعة كما یلي : 

754.012,159د : مخصصة كموارد لالستثمار بالنسبة لسنة 2021

            4.355.498,374د  : مشاریع متواصلة (تتضمن مشاریع تعبید أنھج  بحي 
المزیان و حي المتعاضدین وحي الحدائق ومناطق التوسع .....                                         

                ومشاریع  إداریة ( توسعة قصر البلدیة)

         80.200,000د  تسدید أصل الدین بالنسبة لصندوق القروض و مساعدة 
الجماعات المحلیة 

2  -الموارد :
 الموارد المخصصة لالستثمار لسنة 2021

حسب تقدیرات میزانیة بلدیة مرناق لسنة 2021 قدرت الموارد المخصصة 
لالستثمار بحوالي 754.012,159د موزعة كما یلي :

453.000,000د : مساعدة غیر موظفة من صندوق القروض و الجماعات المحلیة 

150.000,000د   : قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة 

151.012,159د    : تمویل ذاتي 



تمھید 

تتركب میزانیة الجماعة المحلیة من العنوان األول ویتضمن موارد ونفقات التصرف والعنوان 
الثاني ویتضمن موارد ونفقات التنمیة أو االستثمارات ونظرا لألھیة البالغة التي تكتسیھا موارد 

میزانیة التصرف إلعداد وانجاز البرامج التنمویة سیتم تشخیص موارد ونفقات میزانیة 
التصرف خالل الفترة الخماسیة (2019-2015)

التشخیص على مستوى الموارد 

االستنتاجمعدل نسبة التحقیق بیان الموارد
نسبة تحقیق موارد 

یعكس التوازن على مستوى النفقات والموارد وأن نسبة %113,36العنوان األول 
الفواضل أو االدخار غیر كافیة للمساھمة في انجاز المشاریع  %90,06نسبة تحقیق النفقات 

المعلوم على العقارات 
%2,50المبنیة

أھم دوارد البلدیة تتأتى بنسبة 51 %من المعلوم اإلضافي على 
سعر التیا ر الكھربائي والمناب من المال المشترك وھي 

تحویالت من الدولة  أما المداخیل الذاتیة المتأتیة من المعالیم 
على  العقارات واألنشطة ومداخیل لزمة االسواق وكراء 

المحالت التجاریة ومداخیل أخرى فھي تمثل نسبة 51 %  وھو 
ما یعكس أھمیة مساھمة  تحویالت الدولة في میزانیة البلدیة 

وضعف الموارد الذاتیة لعدم مناطق صناعیة وعزوف 
المطالبین بخالص األداءات البلدیة.

المعلوم على األراضي 
%1,50غیر المبنیة 

%15المعلوم على المؤسسات
%9,50مداخیل األسواق

%5مداخیل كراء العقارات
المعلوم اإلضافي على 
%24,29سعر التیار الكھربائي

المناب من المال 
%27المشترك

التشخیص على مستوى الموارد 

االستنتاجمعدل نسبة التحقیق بیان الموارد

أھم ما یالحظ أن مصاریف البلدیة توزع على التأجیر العمومي ونفقات %48,00التأجیر العمومي 
تسییر المصالح (االستھالك والتعھد والصیانة) وتمویل الجمعیات 

الناشطة بالمنطقة البلدیة ویذكر أن البلدیة تقوم  بخالص جمیع الدیون 
العمومیة والخاصة بصفة منتظمة 

%40,00وسائل المصالح

%5,00التدخل العمومي 

%3,00فوائد الدین

وضعیة میزانیة بلدیة مرناق لغایة2020/11/19
العنوان األول 

المبالغ المحققةالتقدیرات

€ 2 764 000,000€ 4 212 000,000الموارد

€ 2 700 000,000€ 4 103 600,000النفقات 
العنوان األول 

المبالغ المحققةالتقدیرات

€ 3 451 641,057€ 3 892 000,000الموارد

€ 4 000 400,000النفقات 





المداخیل المحققة لغایة 2020/11/20

بیـــان المــــــواردع/ف
تقدیرات سنة 

2020
المداخیل 

31/10/2020

نسبة 
المداخیل 
مقارنة 

بتقدیرات 
الھیكلة 2020

المعلوم على العقارات المبنیة01-11
110 000,000 €54 104,075 €49,19%

1,96%

المعلوم على األراضي غیر المبنیة02-11
70 000,000 €28 998,104 €41,43%

1,05%

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة12-01-00
600 000,000 €214 548,874 €35,76%

7,76%

المقابیض االعتیادیة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة 12-01-01
183 667,109 €

6,64%

المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة 12-01-02
55 000,000 €0,00%

0,00%

معلوم اإلجازة على محالت بیع المشروبات03-12
4 000,000 €975,000 €24,38%

مداخیل األسواق االیومیة واألسبوعیة01-21
400 000,000 €37 000,000 €9,25%

1,34%

مبلغ لزمة المسلخ البلدي01-22
60 000,000 €29 400,000 €49,00%

1,06%

معلوم االشغال الوقتي للطریق العام02-24
50 000,000 €26 344,096 €52,69%

0,95%

معلوم وقوف العربات بالطریق العام03-24
3 000,000 €946,750 €31,56%

04-24
%135,97€ 386,250 54€ 000,000 40معلوم اشغال الطریق العام عند إقامة حضائر بناء

1,97%

معلوم االشھار06-24
250 000,000 €106 539,000 €42,62%

3,85%

مداخیل مختلفة99-24
2 000,000 €2 315,995 €115,80%

معلوم التعریف باالمضاء01-31
40 000,000 €21 378,500 €53,45%

معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل02-31
2 000,000 €3 308,000 €165,40%

معلوم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة03-31
35 000,000 €30 610,500 €87,46%

03-32

معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلیة
10 000,000 €7 282,950 €72,83%

معالیم رخص البناء06-32
44 000,000 €21 443,900 €48,74%



معلوم جوالن سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد07-32
4 000,000 €1 044,750 €26,12%

معالیم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العمل03-299-32

%123,58€ 415,000 7€ 000,000 6معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصریف المواد السائلة01-33

%1,48%68,01€ 806,600 40€ 000,000 60معالیم اإلیواء بمستودع الحجز02-33

03-303-00
المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي(مردود المعلوم من 

الملیمات  األربعة )

%0,00€ 000,000 867المقابیض االعتیادیة للمعلوم االضافي على سعر التیار الكھربائي 01-03-33

%0,00€ 000,000 45المبالغ المتأتیة من المعلوم االضافي على سعر التیار الكھربائي 02-03-33

04-33
معالیم رفع الفضالت المتأتیة من نشاط المحالت التجاریة والصناعیة 

%1,37%22,33€ 968,000 37€ 000,000 170والمھنیة

مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري01-52
300 000,000 €174 700,601 €58,23%6,32%

%55,75€ 150,000 11€ 000,000 20مداخیل كراء  قاعات العروض واألفراح10-52

€ 840,000 2مداخیل كراء التجھیزات و المعدات11-52

محاصیل بیع العقارات01-53

المناب من المال المشترك01-60
877 586,000 €31,75%

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسییر60-00
939 000,000 €469 593,000 €16,99%

%4,10€ 200,000 113منح و مساھمات مخصصة للتسییر03-60
%29,80€ 980,000 2€ 000,000 10مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ الصحة و الشرطة الصحیة06-60

استرجاع مصاریف إصالح الطرقات واألرصفة09-60
15 000,000 €15 185,000 €101,23%

%6,74%18635,61€ 356,144 186€ 000,000 1مقابیض مختلفة99-60
%074,19865,62 764 000,0002 212 4الجمــــــلة



خـالصــة مـــوارد میــزانیــة البلدیــة لسنة 2021
المبلــغ (د)بیـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّول
      الجـــزء األّول: المـــداخیـــل الجبــائیـــة 
الصنـف األّول: المداخیل الجبائیة بعنوان األدءات على العقارات و 
األنشطة 

766 200,000 €

€ 000,000 653الصنف الثاني: المداخیل الجبائیة األخرى 
€ 200,000 419 1جملة الجزء األول 

الجزء الثاني : المداخیل غیر الجبائیة االعتیادیة 
الصنف الثالث: الرسوم و الحقوق و مختلف الرخص والموجبات 
اإلداریة و االتوات مقابل اسداء خدمات

883 401,000 €

الصنف الرابع:مداخیل اشغال و استعمال أمالك الجماعة و فضاءاتھا 
و استلزام مرافقھا و أمالكھا المختلفة

15 000,000 €

الصنف الخامس : مداخیل ملك الجماعة المحلیة و مساھماتھا 
ومداخیل مختلفة 

272 000,000 €

€ 599,000 437 1النصف السادس : تحویالت الدولة بعنوان التسییر 
€ 000,000 608 2جملة الجزء الثاني

€ 200,000 027 4جملـة مــوارد العـنــوان األّول

  مــوارد العنـوان الثانـي
      الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة
الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجھـیــــــــــز 
...................................................

2 812 873,307 €

الصنـف الثـامــن: مّدخرات وموارد مختلفـة 
....................................................

1 686 863,800 €

جملـة 
الجــزء 
الثالـث

4 499 737,107 €

      الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض
الصنـف التـاسـع: مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي 
............................................

609 773,426 €

الصنـف العاشــر: مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................

الصنـف الحادي عشر: مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموظّفـة ..............................
جملـة 
الجــزء 
الرابـع

609 773,426 €

      الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّیـة من اإلعتمـادات 
المحالة 
الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّیـة من اإلعتمـادات المحالة 
...............................
الجزء السادس : الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة 

الصنف الثالث عشر : موارد وحسابات أموال المشاركة 

جملة الجزء السادس



€ 510,533 109 5جملة موارد العنوان الثاني 

€ 710,533 136 9مجمــوع مــوارد میـزانیـة البلدیـة



وضعیة میزانیة بلدیة مرناق لغایة2020/11/19

العنوان الثاني العنوان األول 

التقدیراتالمبالغ المحققةالتقدیرات

€ 3 892 000,000€ 2 764 000,000€ 4 212 000,000الموارد

€ 4 000 400,000€ 2 800 000,000€ 4 103 600,000النفقات 

الفارق



وضعیة میزانیة بلدیة مرناق لغایة2020/11/19

العنوان الثاني 

المبالغ المحققة

3 451 641,057 €



خـالصــة نفقــات میــزانیــة البلدیــة لسنة 2021

المبلــغ (د)بیـــــان النفقــــات
  نفقــات العنــوان األّول

      الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف
€ 000,000 957 1القســـم األّول: التـأجیــر العمـومي .......................................

€ 500,000 657 1القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح ......................................

€ 510,000 287القســم الثالث: التدّخـــل العمـومـي .......................................

€ 790,000 1القســم الرابع: نفقـات التصـّرف الطارئـة وغیر الموّزعة............

€ 800,000 903 3جملـة الجــزء األّول

      الجــزء الثاني: فــوائــد الـدیــن 

€ 200,000 43القســم الخامس: فـوائـــد الدیـــــن .......................................

€ 200,000 43جملـة الجــزء الثانـي

€ 000,000 947 3جملـة نفقــات العنــوان األّول

نفقــات العنـوان الثانـي
      الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـیـــــــــة

€ 498,374 355 4القســم السادس: اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................

القســم السـابـع: التمـویـــــــل العمـومـــي ..............................

€ 012,159 754القســم الثـامــن: نفقــات التنمیــة الطارئـة وغیر الموّزعة............

...............القســم التـاسـع: نفقـــات التنمیــة المرتبطـة بموارد خارجیة موظّفـة 

€ 510,533 109 5جملـة الجــزء الثالـث

      الجــزء الرابع: تسدیـد أصــل الدیـــن

€ 200,000 80القســم العـاشـر: تسدیـد أصـل الدیـن .................................... 

جملـة الجــزء الرابـع

      الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة

القســم الحادي عشـر: النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة........

جملـة الجــزء الخامـس

€ 710,533 189 5جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

€ 710,533 136 9مجمـوع نفقــات میـزانیـة البلدیـة



المصدر والمشروعالمبلغبیان الموارد 

منح 
المساعدات 

مبلغ متوفر یخص تمویل المشاریع المتواصلة€ 502 873,307نقل الفواضل

موارد السنة(مساعدات 
تخص المشاریع 

المتواصلة)

قصر البلدیة€ 200 000,000
تعبید الطرقات€ 1 057 000,000

تعبید طرقات مناطق التوسع€ 600 000,000

تمویل مشاریع لسنة 2021 في إطار التشاركیة € 453 000,000

مدخرات و 
موارد مختلفة 

نقل الفواضل
1 535 851,641 €

مبلغ متوفر یخص تمویل المشاریع المتواصلة(تمویل ذاتي)

€ 151 012,159موارد السنة 
مبلغ متوفر (20% لسنة2019) یخص تمویل مشاریع سنة 

2021

موارد االقتراض الداخلي 

مبلغ متوفر یخص تمویل مشاریع متواصلة€ 69 773,426نقل الفواضل 

موارد السنة 

تعبید طرقات حي الحدائق € 150 000,000

تعبید حي المزیان€ 240 000,000

تمویل مشاریع €2021 150 000,000
مساھمة العنوان األول 
في مصاریف العنوان 

€ 80 200,000الثاني 

€ 5 189 710,533الجملــــــــــــة



تبویب المشاریع 

المشاریع المتواصلةتسدید الدیونجملة المورد
مشاریع سنة 

2021

2 812 873,307 €

502 873,307 €
200 000,000 €

1 057 000,000 €
600 000,000 €

453 000,000 €

1 686 863,800 €

1 535 851,641 €

151 012,159 €

689 973,426 €

69 773,426 €

150 000,000 €

240 000,000 €

150 000,000 €

80 200,000 €

802004 355 498,374 €754012,159
5 189 710,533

754 012,159 €



الجمھوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة 

بلدیة مرناق 

بطاقة حضور أعضاء المجلس البلدي 

الجلسة العامة التشاركیة األولى للبرنامج االستثماري التشاركي السنوي لسنة 2021

العمراالسم واللقبع/ر

الجنس

الصفة ذكرأنثى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



التاریخ : ..........................

بطاقة حضور أعضاء المجلس البلدي 

الجلسة العامة التشاركیة األولى للبرنامج االستثماري التشاركي السنوي لسنة 2021

اإلمضاء رقم الھاتفالمنطقة



الجمھوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة 

بلدیة مرناق 

بطاقة حضور 

الجلسة العامة التشاركیة األولى للبرنامج االستثماري التشاركي السنوي لسنة 2021

العمراالسم واللقبع/ر

الجنس

الصفة ذكرأنثى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



التاریخ : ..........................

بطاقة حضور 

الجلسة العامة التشاركیة األولى للبرنامج االستثماري التشاركي السنوي لسنة 2021

اإلمضاء رقم الھاتفالمنطقة



الجمھوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة 

بلدیة مرناق 

البرنامج االستثماري السنوي التشاركي  لسنة2021

المقــــاربة التشاركیــــة

بطاقـــــة اقتراح مشروع 

الھاتف................................................اللقب.................................................االسم.................................................

العنوان.................................................المنطقة................................................

المشاریع المقترحة حسب األولوي 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................



التاریخ : ..........................

البرنامج االستثماري السنوي التشاركي  لسنة2021

الھاتف................................................

المشاریع المقترحة حسب األولوي 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................



الجمھوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة                               التاریخ : ..........................

بلدیة مرناق 

جلسة إعداد تقریر یحوصل المالحظات و المقترحات الواردة على البلدیة و 
التحیینات التي قامت بھا البلدیة على النسخة األولیة لبرنامج االستمثار السنوي لسنة 

2021

اإلمضاء رقم الھاتفالمنطقةالصفةاالسم واللقبع/ر
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