الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية و الشؤون المحلية
بلدية زاوسة سوسة

هيكلة نفقات العنوان األول باالعتماد على معدل المصاريف المنجزة من  2016إلى 2020

(I

هيكلة النفقات حسب األجزاء
بيان الجزء

المبالغ المنجزة

التصــرف
الجزء األول  :نفقـــات
ّ

1 389 336.080

الجزء الثاني  :فوائد الدين

89 069.821

6%
نفقـــات  :الجزء األول
التصــ ّرف
فوائد الدين  :الجزء الثاني

94%

مجموع معدل نفقات العنوان األول 1 478 405.902

(II

هيكلة النفقات حسب األقسام
بيان القسم
القسم األول :التأجيـر العمومي
القسـم الثـانـي  :وسائـــل
المصـالــح
القسم الثالث :التدخل العمومي
التصـرف
القسم الرابع  :نفـقـات
ّ
ّ
الموزعــة
الطــارئـة وغيـر
القسم الخامس :فوائد الدين

المبالغ المنجزة
780 108.408
530 192.935
79 034.737
0.000
89 069.821

مجموع معدل نفقات العنوان األول 1 478 405.902

التأجيـر :
وسائـــل :
التدخل :

القسم األول
العمومي
القسـم الثـانـي
المصـالــح
القسم الثالث
العمومي

نفـقـات التصـرّ ف :القسم الرابع
الطــارئـة وغيـر المو ّزعــة
فوائد الدين :

6%

5% 0%

القسم الخامس

53%

36%

الجمهورية التونسية

تطور الموارد المنجزة مقارنة بالتقديرات

والية سوسة
بلدية زاوية سوسة

البيان

سنة 2016

سنة 2017

سنة 2018

سنة 2019

سنة 2020

تقديرات موارد العنوان األول

1 453 000.000

1 600 000.000

1 600 000.000

2 042 000.000

1 903 850.000

الموارد المنجزة بالعنوان األول

1 738 622.403

1 640 649.681

2 011 702.487

2 079 523.605

1 995 003.792

2 500 000.000

2 000 000.000

1 500 000.000
تقديرات موارد العنوان األول
الموارد المنجزة بالعنوان األول
1 000 000.000

500 000.000

0.000
2020سنة

2019سنة

2018سنة

2017سنة

2016سنة

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية و الشؤون المحلية
بلدية زاوية سوسة

تطور نفقات العنوان األول من  2016إلى 2020
سنة 2016

سنة 2017

سنة 2018

سنة 2019

سنة 2020

البيان
التصــرف
الجزء األول  :نفقـــات
ّ

1 115 624.664

1 177 456.822

1 263 878.961

1 754 585.607

1 635 134.347

الجزء الثاني  :فوائد الدين

45 233.456

69 390.476

82 575.375

104 863.922

143 285.878

1 160 858.120

1 246 847.298

1 346 454.336

1 859 449.529

1 778 420.225

جملة نفقات العنوان األول
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الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية و الشؤون المحلية
بلدٌة زاوٌة سوسة

هٌكلة الموارد باالعتماد على معدل اإلستخالصات المنجزة من  2016إلى 2020

(I

هٌكلة الموارد حسب األجزاء
بٌان الجزء

المبالغ المنجزة

الجـزء األول  :المداخٌـل الجبـائٌة اإلعتٌادٌـة

621 439.962

المداخٌـل :الجـزء األول
الجبـائٌة اإلعتٌادٌـة

الجـزء الثانـً :المداخٌـل غٌـر الجبائٌةاإلعتٌادٌة

456 754.952

المداخٌـل غٌـر :الجـزء الثانـً
الجبائٌةاإلعتٌادٌة

42%
58%

مجموع معدل موارد العنوان األول 1 078 194.914

(I

هٌكلة الموارد حسب األصناف
بٌان الصنف
الصنف األول :المعالٌم على العقارات واألنشطة

المبالغ المنجزة

36%

39%

389 909.874

الصنف الثانً :مداخٌل إشغال الملك العمومً
البلدي واستلزام المرافق العمومٌة فٌه
الصنف الثالث :معالٌم الموجبات والرخص اإلدارٌة
164 954.848
ومعالٌم مقابل إسداء خدمات
الصنـف الرابـع :المداخٌل الجبائٌة اإلعتٌادٌة
0.000
األخرى
66 575.240

الصنف الخامس :مداخٌل أمالك البلدٌة اإلعتٌادٌة

39 551.975

الصنـف السـادس :المداخٌـل المالٌـة اإلعتٌادٌـة

417 202.977

6%
15%
4% 0%

المعالٌم على العقارات واألنشطة :الصنف األول
مداخٌل إشغال الملك العمومً البلدي واستلزام المرافق العمومٌة فٌه :الصنف الثانً
معالٌم الموجبات والرخص اإلدارٌة ومعالٌم مقابل إسداء خدمات :الصنف الثالث

مجموع معدل موارد العنوان األول 1 078 194.914

المداخٌل الجبائٌة اإلعتٌادٌة األخرى :الصنـف الرابـع
مداخٌل أمالك البلدٌة اإلعتٌادٌة :الصنف الخامس
المداخٌـل المالٌـة اإلعتٌادٌـة :الصنـف السـادس

