
       

الجمهورية التونسية           
    وزارة الشؤون المحلية والبيئة



بلديــــــــــة تازركــــــــــة



مصلحة الشؤون الدارية والمالية



 التشخيــص المالــي لبلديـــة تازركــة للفترة
2015/2011



ررررر ررررررر رررررررر 
2011/2015

نسبة التأجي من 
الوارد الذاتية

نسبة التأجي من 
مقابيض العنوان 

اللول

مصاريف التأجي الستخلصات الوارد الذاتية جلة القابيض النجزة موارد العنوان الثان مقابيض العنوان 
اللول

السنة

60.7% 51.3% 571.984.493 495.231.490 943.215.102 2.104.450.512 988.474.047 1.115.976.465 2011

65.2% 49.9% 637.516.734 602.992.063 978.081.236 1.686.433.014 407.023.001 1.279410.013 2012

62.7% 46.4% 636.213.702 637.577.917 1.015.510.992 1.917.972.089 545.387.574 1.372.584.515 2013

47.8% 38.7% 612.841.290 801.001.473 1.284.370.088 2.565.714.652 980.350.650 1.585.364.002 2014

44.5% 44.1% 724.851.292 804.848.793 1.630.744.620 3.128.012.591 1.482.805.967 1.645.206.624 2015

54.4% 45.5% 3.183.407.511 3.341.651.736 5.851.922.038 11.402.582.858 4.404.041.239 6.998.541.619 المـــــــــــوع



نسبة الموارد الذاتية من جملة المقابيض 
المنجزة

النسبة الوارد الذاتية جلة القابيض النجزة
51.4% 8.767.036.746 11.402.582.858



الول العنوان  مقابي ض  م ن  الس تخلصات  نس بة 

النسبة الستخلصات مقابيض العنوان اللول

47.8% 3.341.651.736 6.998.541.619



نسبة المعاليم على العقارات المبنية من مقابيض 
العنوان الول

النسبة العلوم على العقارات البنية مقابيض العنوان اللول

5.2% 360.377.396 6.998.541.619



نسبة مداخيل السواق المستلزمة من مقابيض 
العنوان الول

النسبة مداخيل السواق الستلزمة مقابيض العنوان اللول

40% 2.754.327.000 6.998.541.619



نسبة المناب من المال المشترك من مقابيض 
العنوان الول

النسبة الناب من الال الشتك مقابيض العنوان اللول

29% 1.993.285.000 6.998.541.619



نسبة التأجير من مقابيض العنوان الول

النسبة مصاريف التأجي مقابيض العنوان اللول

45.5% 3.183.407.511 6.998.541.619



نسبة التأجير من الموارد الذاتية

النسبة مصاريف التأجي مقابيض العنوان اللول

54.4%% 3.183.407.511 5.851.922.038



ررر رررررر رررررر ررررررر ررررر رررررر 
2015/2011

فوائد الدين التدخل العمومي مصاريف لوسائل الصال مصاريف التأجي مصاريف العنوان اللول السنة

125.719.417 20.642.562 254.374.821 571.984.493 972.721.293 2011

116.564.328 34.060.060 259.268.809 637.516.734 1.047.409.931 2012

102.541.963 27.616.896 298.838.722 636.213.702 1.065211.283 2013

93.691.499 29.049.464 303.277.181 612.841.290 1.038.859.434 2014

93.964.293 38.088.397 341.430.278 724.851.292 1.198.334.260 2015

532.481.500 149.457.379 1.457.189.811 3.183.407.511 5.322.536.201 الموع



ررررر رررررررر ررررررررر رر رررررررر ررررررر 
2015/2011

فوائد الدين التدخل العمومي مصاريف لوسائل الصال مصاريف التأجي مصاريف العنوان اللول السنة

532.481.500 149.457.379 1.457.189.811 3.183.407.511 5.322.536.201 الموع



ررررر ررر ررررر ررررررر رررررر رررر رررررر 
2015/2011

الملة 2015 2014 2013 2012 2011 بيان الشرلوع

501.650.827 501650.827 0 0 0 0 البناءات الدارية

84.083.932 9.440.000 0 0 6.464.399 68.179.533 النرة العمومية

830.750.076 377.544.175 453.205.901 0 0 0 الرصفة لوالتعبيد

31.524.394 2.399.176 0 0 0 29.125.218 أشغال التهيئة لوالتهذيب

89.788.720 13.372.372 56.586.348 0 0 19.830.000 التجميل

102.253.163 0 6.195.000 49.975.871 0 46.082.292 النشآت الريضية

132.030.230 4.304.168 21.000.000 37.114.258 62.875.184 6.736.620 منشآت ذات صبغة إقتصادية

757.907.224 160.452.980 146.487.022 137.543.238 151.125.942 162.298.042 ترجيع أصل الدين

187.413.794 30.519.150 7.906.000 100.000.000 0 48.988.644 نفقات العتمادات الالة

2.717.402.360 1.099.682.848 691.380.271 324.633.367 220.465.525 381.240.349 المــــــــــــــــــــــــــــــــوع



توزيع لنفقات العنوان الثاني 
حسب الرسم البياني

Chart Title



الخلص    ة العام     ة



ال    ستثماري  البرنام               ج 
2017ررررررررر رررر   

الساعدة الغي الوظفة  
  92.000

 مبلغ البنمج الستثماري       
            552.000  

             

           تويل ذات                                                      طاقة التداين
          300.000                                                     160.000          



2017ررررر رررر رررررررر رررررررررر رررر 
حسب نوعية المشاريع

                          رررررررر رررررررر
          رررررر ررررر 

         152.000                             
              400.000   

مبلغ البرنامج 
الستثماري

552.000



 2016ررر رر رررررر ررر 
2017رررررررررر رررر 

الملحظات نسبة 

النجاز

المبالغ 

المتبقية

المبالغ 

المحو�لة

التعهدات 

المنجزة

الكلفة بيان 

المشروع

دراسات في طور النجاز 17% 20.854 1.232 22.086 123.281
دراسات أخرى

بصدد  للمشروع  النهائ1ي  الخت11م 

العرض على أنظار اللجنة الجهوية 

للصفقات

100% 50.057 0 50.057 50.057
المستودع 

البلدي

بالنفقة  تعه1د  طل1ب  تقدي1م  وق1ع 

وفي انتظار التأشير عليه
0% 10.985 0 0 10.985

تجهيزات إدارية

سيقع خلص المشروع بعدما يتم 

من  والمنح111ة  القرض  تحوي111ل 

الصندوق

100% 138.025 0 138.025 141.042
النارة 

العمومية

باقي الضمان النهائي 100% 19.540 175.419 194.959 194.959
التعبيد

باقي الضمان النهائي 100% 22.131 199.150 221.281 221.281
التعبيد

ا111لعروض  طل1ب  ع1ن  ال1111علن  ت11م 

مممم مممم ممم ممم ممم ممم 
28/11/2016

0% 143.015 0 0 143.015
التعبيد

ما  بع1د  المشروع  خلص  س1يقع 

من  والمنح1ة  القرض  تحوي1ل  يت1م 

الصندوق

100% 66.159 0 66.159 72.179
تجميل مداخل 

المدن

مشروع في طور الدراسة 0% 0 0 0 255.000
بناء السواق
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