
الجمهورية التونسية     <  

وزارة الداخلية             

بلدية الزريبة            

المعلوم على العقارات المبنية تثقيالت واستخالصات كشف حول  

نسبة اإلستخالص 

بالمقارنة مع 

 التثقيالت الجملية

نسبة اإلستخالص 

بالمقارنة مع 

 تثقيالت السنة

 التثقيالت الجملية اإلستخالصات
جدول التحصيلمبلغ   

 
 السنة عدد الفصول

%37,39 %77,21 129.899,157 347.899,634 168.232,342 2206 2010 

%32,41 %64,69 118.210,773 364.711,927 182.711,450 2216 2011 

%32,52 %75,04 141.512,535 435.083,297 188.582,143 2236 2012 

% 9,31  %81,22 172.936,540 542.069,194 212.909,539 2247 2013 

% 27,17  %45,09 102.548,431 593.529,661 224.397,007 2261 2014 

% 8,6  %55,96 38.144,701 559.138,748 68.157,518 2242 2015 

إلى حد  9.466,680 ــ ــ

 التاريخ

570.282,158 49.288,111 2252 2016 

 

 



  

العقارات الغير مبنيةمعلوم على ال تثقيالت واستخالصاتكشف حول   

  

نسبة اإلستخالص بالمقارنة 

 مع التثقيالت الجملية

نسبة اإلستخالص 

بالمقارنة مع تثقيالت 

 السنة

 التثقيالت الجملية اإلستخالصات

مبلغ جدول 

 التحصيل

 

 عدد الفصول

 السنة

% 27,5/  %274,95 9.258,749 33.658,777 3.367,328 325 2010 

%6,9 %56,17 2.792,634 34.343,018 4.971,495 312 2011 

%10,46 %67,39 3.292,220 31.464,179 4.885,290 339 2012 

%13,3 %65,07 4.711,572 35.412,339 7.240,380 357 2013 

%6,8 %51,16 2.426,614 35.443,947 4.743,180 350 2014 

%5,9 %44,72 1.989,058 33.465,043 4.447,710 349 2015 

 2016 353 4.529,700 36.005,685 835,530 ــ ــ

 

 



 الجمهورية التونسية  

وزارة الداخلية             

بلدية الزريبة            

العقارات تثقيالت واستخالصات كراءكشف حول   

 

 مالحظات

نسبة 

اإلستخالص 

بالمقارنة مع 

التثقيالت 

 الجملية

نسبة 

اإلستخالص 

بالمقارنة مع 

 تثقيالت السنة

 التثقيالت الجملية اإلستخالصات

مبلغ تثقيالت 

 السنة

 

عدد 

 الفصول
 السنة

 %76,72 %90,17 591.961,791 771.539,407 656.486,116 21 2010 

 %60,39 %78,72 466.052,831 771.615,807 592.038,092 20 2011 

 %55,14 %69,62 453.921,710 823.149,905 651.933,803 20 2012 

 %43,04 %91,47 616.559,689 1.043.249,788 674.021,593 20 2013 

تم طرح 

بالمائة من 75

معاليم التسويغ 

بسبب أشغال 

تهيئة الحمام 

  

509.855,009 859.550,805 518.060,803 20 2014 



بما يقدر  الشعبي

123.595450بـ  

 مطروحات

206.607,114 
% 48,35  % 1353,  

241.748,563 681.180,114 455.080,360 20 2015 

 2016 20 450.290,316 682.905,349 ــ ــ ــ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

الجمهورية التونسية                                                                                                                                                                                            

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلدية الزريبة             

 

 األداء البلدي

2016 ثقيالت واإلستخالصات لسنةالتكشف حول    

 

 الفصل التثقيالت اإلستخالصات
د 40.190,596 د 68.217,212   المعلوم على العقارات المبنية 

د 3.284,210 د 4.529,700   المعلوم على العقارات الغير مبنية 

د 889.433,784 د 251.122,988   المعلوم على المؤسسات 


