
 بلدية المهدية 

 0202البرنامج االستثماري التشاركي 

 التشخيص المالي

 

 لمحة حول بعض المؤشرات للتحليل 

 المالي لميزانية البلدية                                                                             

 (العنوان االول ) تتميز ميزانية البلدية بالمؤشرات التالية 

 % 01تقدر ب  5102و  5102نسبة تطور الميزانية من حيث التقديرات للفترة الممتدة بين * 

  % 26,2تقدر ب  5102و  5102نسبة تحقيق الميزانية للفترة  *

 % 06,5نسبة الفارق بين ما هو مقدر وما هو محقق يقدر ب * 

هذه الزيادة ارتكزت على المداخيل المؤملة من العفو  % 01تقدر ب  5102بنسبة زيادة عن سنة  ا د 230.0قدرت ب 0202ميزانية * 

 الجبائي 

  % 02بنسبة تحقيق  اد 13421تقدر ب  5102سبتمبر  0,جملة المداخيل لغاية * 

) 1025باعتبار االعتمادات المرسمة بميزانية  % .1مسجلة نسبة تحقيق  اد 50.  المداخيل على العقارات المبنية وباعتبار العفو الجبائي* 

 (ماليين دينار  . )من جملة التثقيالت    % 00وبنسبة  (اد  512



 (% ..)االكرية ضعف نسبة استخالص * 

 ( عنصر اجابي )  % 05و % 00االعتماد على المـوارد الذاتية للبلدية للتصرف تتراوح بين :  نسبة االستقاللية* 

  % 5ضعف المساهمة في التنمية حيث ال تتجاوز نسبة المساهمة ضعف استخالص الموارد بالنسبة للعنوان االول يؤدي الى * 

   % 42من المصاريف بعد التاجير حيث تناهز نسبتها ب   القسط االوفر مصاريف النظافةتستاثر * 

  % 44من جملة تقديرات الموارد ب  مصاريف التاجيريقدرمعدل * 

 ن جملة م  % .0ب  استهالك الكهرباءكما تقدر المصاريف بعنوان * 

 من جملة المصاريف  % 40  بنسبة مصاريف التاجير والنظافة واستهالك الكهرباءتستاثر * 

  % 02الديون تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز فان النسبة تصل الى  ما اضفناواذا  % 4تجاه المزودين ب  نسبة المديونيةتقدر * 

 

 ( العنوان االول) -اد -لمحة حول تطور الموارد 
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     (العنوان االول ) -اد -لمحة حول تطور النفقات 

 

 / السنوات
   االعتمادات
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 2.235 2.524 2.2.2 2.112 المبرمجة 
 (جويلية  83) % 42 % 8. % 11 %  83.5

 4.244 المنجزة 

من المداخيل و  % 2262)اد تاجير  ,522 -
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 55من الموارد و % 42بنسبة 
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 تقدرب 0202زيادة عن سنة فان الهيكلة العامة لها حافظت على نفس االسس من حيث الموارد والنفقات وتم اعتبار  5151بالنسبة لميزانية * 

0 % 

من تقديرات  % .23بنسبة  اد 445.يقدر ب  توفير ادخاروهو ما مكن البلدية من  اد 23405ب  موارد العنوان االول قدرت مبدئياحيث        

 الموارد

بعد طرح الديون  اد 0222فقد قدرت ب  0202كما ان جملة الموارد المزمع اعتبارها النجاز المخطط االستثماري السنوي لسنة  *

    واالعتمادات االضافية المنجرة عن انجاز مشاريع سابقة
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