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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
 

 بحساب الدينار         
 

 بيـــــان المـــــوارد
 

 المبلــغ
 

 

 مــوارد العنــوان األّول
 

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة

 79.950.000 ......................................... المعـاليـــم الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة الصنـف األّول:

 13.570.000 ....................................................................................................المداخيـل الجبائيـة األخـرى الصنف الثاني: 

 93.520.000 جملـة الجــزء األّول 
 

  الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية

 11.070.000 إسداء خدمات مقابل واإلتاوات اإلدارية الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الصنف الثالث:

 2.426.000 المختلفة وأمالكها مرافقها واستلزام وفضاءاتها الجماعة أمالك واستعمال أشغال مداخيل الصنف الرابع:

 6.855.000 ........................................ مختلفة ومداخيل ومساهماتها المحلية الجماعة ملك مداخيل الصنـف الخامس:

 24.650.000 ......................................................................................... تحويالت الدولة بعنوان التسيير :السادسالصنـف 

 45.001.000 جملـة الجــزء الثانـي  

 138.521.000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

 

 مــوارد العنـوان الثانـي
 

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة المخّصصــة للتنميــة

 10.398.965 ..................................................................................................... التجهـيــــــــــزمنـــــــــح  :السابعالصنـف 

 54.443.172 ......................................................................................................... مختلفة وموارد مدخرات: الثامنالصنف 

 64.842.137 جملـة الجــزء الثالـث   

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض

 6.363.127 ....................................................................................................... الداخلي اإلقتراض موارد: التاسع الصنف

  ................................................................................................... الخارجي اإلقتراض موارد: العاشر الصنف

  ........................................................................ الموظفة الخارجي اإلقتراض موارد عشر: الحادي الصنف

 6.363.127 جملـة الجــزء الرابع   
  

  المحالة اإلعتمادات من المتأتية المـــــوارد: الخامس الجـــزء

 1.794.736 ............................................................................... محالة إعتمادات من متأتية موارد: عشر الثاني الصنف

 1.794.736 جملـة الجــزء الخامس   
  

  المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة المـــــوارد: السادس الجـــزء

  .................................................................................. المشاركة أموال حسابات موارد: عشر الثالث الصنف

 ............ السادسجملـة الجــزء     

 73.000.000 العـنــوان الثانيجملـة مــوارد   

 211.521.000 جملـة مــوارد ميزانية البلدية
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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة نفقاتنفقات خـالصــةخـالصــة
 

 بحساب الدينار

 

 النفقــــــــاتبيـــــان 

 

 المبلــغ
 

  نفقــات العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

 89.910.000 ............................................................................................................................ العمومي التأجير: األول القسم

 32.661.350 ............................................................................................................................ المصالح وسائل: الثاني القسم

 9.830.500 ............................................................................................................................ العمومي التدخل: الثالث القسم

 1.000.000 ................................................................................. الموزعة وغير الطارئة التصرف نفقات: الرابع القسم

 133.401.850 جملـة الجــزء األّول 
 

  الدين فـــــــــوائدالجــزء الثاني: 

 5.119.150 ...................................................................................................................... الدين فـــــــــوائد: الخامس القسم

 5.119.150 جملـة الجــزء الثانـي  

 
 138.521.000 العـنــوان األّول نفقاتجملـة  

 

 العنـوان الثانـي نفقات
 

  التنمية نفقـات: الثالث الجـــزء

 43.829.101 ............................................................................................................. المباشرة اإلستثمارات: السادس القسم

  ......................................................................................................................... العمومي التمويل: السابع القسم

 19.347.425 ..................................................................................... الموزعة وغير الطارئة التنمية نفقات: الثامن القسم

  .................................................................... موظفة خارجية بموارد المرتبطة التنمية نفقات: التاسع القسم

 63.176.526 جملـة الجــزء الثالـث    

  الدين أصل تسديد نفقات: الرابع الجـــزء

 8.028.738 ....................................................................................................................... الدين أصل تسديد: العاشر القسم

 8.028.738 جملـة الجــزء الرابع    
  

  المحالة اإلعتمادات من المسددة النفقات: الخامس الجـــزء

 1.794.736 ..................................................................... المحالة اإلعتمادات من المسددة النفقات: عشر الحادي القسم

 1.794.736 جملـة الجــزء الخامس    
  

  المشاركة أموال حسابات نفقات: السادس الجـــزء

  ...................................................................................... المشاركة أموال حسابات نفقات: عشر الثاني القسم

 ............ جملـة الجــزء السادس    

 73.000.000 جملـة مــوارد العـنــوان الثاني  

 211.521.000 ميزانية البلدية نفقاتجملـة 
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  20212021  مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــةمـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة

 -أ  -الجـــدول  
 بحساب الدينار

 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

         

  األّول العنـــوان مــــوارد:  األّول العـنــوان       1

  الجـبـائيـة المـداخيــل: األّول الجــزء      1 

  واألنشطــة العقــارات على األداءات بعنوان الجبائية المداخيل: األّول الصنـف     1  

  : العقارات على الموظفة المعاليم -1    1   

 7.000.000 المبنية العقارات على المعلوم    11.01    

 2.500.000 المبنية غير األراضي على المعلوم   11.02    

  : األنشطة على الموظفة المعاليم -2    2   

  المهنية أو التجارية أو الصناعية الصبغة ذات المؤسسات على المعلوم   12.01    

     1  
 الصناعية أو الصبغة ذات المؤسسات على للمعلوم اإلعتيادية المقابيض

 المهنية أو التجارية
60.500.000 

     2  

 بين والتسوية والتضامن والتعديل الالمركزية دعم صندوق من المتأتية المبالغ

 ذات المؤسسات للمعلوم على األقصى دحال حذف بعنوان المحلية الجماعات

 المهنية أو التجارية أو الصبغة الصناعية

7.000.000 

     3  
 المؤسسات ذات على للمعلوم األدنى الحد استخالص من المتأتية المقابيض

 المهنية أو التجارية أو الصناعية الصبغة
150.000 

 2.750.000 النزل على المعلوم   12.02    

 50.000 المشروبات بيع محالت على الموظف اإلجازة معلوم   12.03    

       
 79.950.000 جملــة الصنـف األّول

  األخرى الجبائية المداخيل: الثاني الصنـف     2  

   1    
الملك  استلزام من المستوجبة المعاليم استخالص مداخيل -1

 : البلدي العمومي
 

 ............. اليومية باألسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.01    

 2.200.000 األسبوعية باألسواق المستوجبة المعاليم استخالص لزمة مداخيل   21.02    

 10.000 الظرفية باألسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.03    

 ............. الجملة بأسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.04    

 ............. والغالل للخضر الجملة أسواق  1     

 ............. البحري للصيد الجملة أسواق  2     

 ............. أخرى جملة أسواق  3     

 ............. بالمسالخ المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.05    

 ............. العام للطريق الوقتي اإلشغال لزمة مداخيل   21.06    

 220.000 العام بالطريق العربات وقوف لزمة مداخيل   21.07    

 4.000.000 اإلشهار معلوم لزمة مداخيل   21.08    

 230.000 البلدي الملك من مستوجبة أخرى معاليم لزمة مداخيل   21.99    
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

 للملك المباشر االستغالل من المتأتية الجبائية المداخيل -2    2   
 : العمومي البلدي

 

  لألسواق المباشر االستغالل من متأتية مداخيل   22.01    

 200.000 للوقوف العام المعلوم  1     

 350.000 للوقوف الخاص المعلوم  2     

 ............. الجملة سوق ومزودي البيع وكالء معامالت رقم على المعلوم  3     

 ............. الداللة على المعلوم  4     

 5.000 العموميين والكيل الوزن على المعلوم  5     

 ............. األسواق داخل بالتجوال البيع معلوم  6     

 ............. والحراسة اإليواء معلوم  7     

 ............. البحر منتوجات على الصحية المراقبة معلوم  8     

  للمسالخ المباشر االستغالل من متأتية مداخيل   22.02    

 ............. الذبح معلوم  1     

 ............. بالمسالخ للذبح المعدة الحيوانات إقامة معلوم  2     

 100.000 اللحوم على الصحية المراقبة معلوم  3     

 2.000.000 العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم   22.03    

 35.000 العام بالطريق العربات وقوف معلوم   22.04    

 750.000 البناء حضائر إقامة عند العام الطريق اإلشغال معلوم   22.05    

 150.000 العام الطريق تحت أشغال عن معلوم   22.06    

 3.000.000 اإلشهار معلوم   22.07    

 ............. البحري العمومي الملك إشغال معلوم   22.08    

 100.000 الظرفية العروض على المعلوم   22.09    

 220.000 مختلفة جبائية مداخيل   22.99    

       
 13.570.000 جملــة الصنـف الثاني

 93.520.000 جملــة الجــزء األّول       

  اإلعتيادية الجـبـائيـة غير المـداخيــل: الثاني الجــزء      2 

 الرخص معاليم ومختلف والحقوق الرسوم: الثالث الصنـف     3  
 الخدمات إسداء مقابل واألتاوات اإلدارية والموجبات

 

  : اإلدارية الموجبات معاليم -1    1   

 1.100.000 باإلمضاء التعريف معلوم   31.01    

 350.000 لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد معلوم   31.02    

 700.000 المدنية الحالة بطاقات تسليم معاليم   31.03    

 60.000 األخرى والحجج الشهائد تسليم معاليم   31.99    

  : اإلدارية الرخص معاليم -2    2   

 ............. الحيوانات ذبح رخص معلوم   32.01    

 15.000 المهن بعض لتعاطي العام الطريق إشغال رخص معلوم   32.02    

 50.000 العائلية األفراح بمناسبة المنّظمة الحفالت رخص معلوم   32.03    
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

         

 50.000 العمومية الحفالت رخص معلوم   32.04    

 ............. الساعات القانونية بعد لها المماثلة والمحالّت المقاهي فتح رخص معلوم   32.05    

 550.000 البناء رخص معاليم   32.06    

 10.000 العام الطريق في الوقود توزيع آالت نصب رخص معاليم   32.07    

 200.000 بعداد المجهزة والسيارات األجرة سيارات جوالن رخص معلوم   32.08    

 5.000 الجثث إخراج أو الدفن رخص معلوم   32.09    

 130.000 العمل بها الجاري التراتيب بمقتضى مسندة أخرى رخص معاليم   32.99    

  : خدمات إسداء مقابل معاليم -3    3   

 ............. السائلة المواد تصريف قنوات بفروع االعتناء معلوم   33.01    

 250.000 الحجز بمستودع اإليواء معاليم   33.02    

    33.03   
والتسوية  والتعديل الالمركزية دعم صندوق من المتأتية المبالغ

سعر  على اإلضافي المعلوم بعنوان المحلية الجماعات بين والتضامن
 الكهربائي التيار

 

 5.500.000 الكهربائي التيار سعر على اإلضافي للمعلوم االعتيادية المقابيض  1     

     2  
 باعتماد آلية الكهربائي التيار سعر على اإلضافي المعلوم من المتأتية المبالغ
 المحلية الجماعات بين والتضامن التعديل

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

 التجارية أو المحالت نشاط من المتأتية الفضالت رفع مقابل معاليم   33.04    
 المهنية أو الصناعية

2.000.000 

 ............. الموتى لنقل السيارات كراء معلوم   33.05    

واإلصالحات  األولية األشغال نفقات في األجوار المالكين مساهمة   33.06    
 السائلة المواد تصريف وقنوات واألرصفة بالطرقات المتعلقة الكبرى

50.000 

 50.000 خدمات إسداء مقابل أخرى معاليم   33.99    

       
 11.070.000 جملــة الصنـف الثالث

 وفضاءاتها الجماعة أمالك وإستعمال إشغال مداخيل: الرابع الصنـف     4  
 المختلفة وأمالكها مرافقها وإستلزام

 

  : لألمالك المباشر االستغالل من المتأتية المداخيل -1    1   

 400.000 األطفال رياض مداخيل   41.01    

 900.000 الحيوانات حدائق مداخيل   41.02    

 100.000 العمومية الحدائق مداخيل   41.03    

 50.000 المنتزهات مداخيل   41.04    

 15.000 الترفيه مراكز مداخيل   41.05    

 5.000 المنابت مداخيل   41.06    

 300.000 المالعب مداخيل   41.07    

 150.000 الرياضية القاعات مداخيل   41.08    

 ............. المسابح مداخيل   41.09    

 ............. الحمامات مداخيل   41.10    

 425.000 المسارح مداخيل   41.11    

 ............. العروض قاعات مداخيل   41.12    
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 صنف جزء عنوان
ص 

 ف
 فقرة فصل

ف 

 ف
 التقديرات بيان الموارد

 ............. األفراح قاعات مداخيل   41.13    

 ............. فالحي لنشاط المعدة العقارات مداخيل   41.14    

 10.000 لألمالك المباشر االستغالل من متأتية جبائية غير أخرى مداخيل   41.99    

  : اللزمة طريق عن األمالك استغالل من المتأتية المداخيل -2    2   

 ............. األطفال رياض لزمة مداخيل   42.01    

 ............. الحيوانات حدائق لزمة مداخيل   42.02    

 50.000 العمومية الحدائق لزمة مداخيل   42.03    

 16.000 المنتزهات لزمة مداخيل   42.04    

 ............. الترفيه مراكز لزمة مداخيل   42.05    

 ............. المنابت لزمة مداخيل   42.06    

 ............. المالعب لزمة مداخيل   42.07    

 ............. الرياضية القاعات لزمة مداخيل   42.08    

 ............. المسابح لزمة مداخيل   42.09    

 ............. الحمامات لزمة مداخيل   42.10    

 ............. المسارح لزمة مداخيل   42.11    

 ............. العروض قاعات لزمة مداخيل   42.12    

 ............. األفراح قاعات لزمة مداخيل   42.13    

 ............. فالحي لنشاط المعدة العقارات لزمة مداخيل   42.14    

 5.000 األمالك لزمة من متأتية جبائية غير أخرى مداخيل   42.99    

 2.426.000 جملــة الصنـف الرابع       

 ومساهماتها المحلية الجماعة ملك مداخيل: الخامس الصنـف     5  
 مختلفة ومداخيل

 

  : والمعدات والتجهيزات العقارات كراء مداخيل -1    1   

 2.000.000 تجاري لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.01    

 100.000 مهني لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.02    

 ............. صناعي لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.03    

 ............. فالحي لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.04    

 400.000 للسكن معدة عقارات كراء   51.05    

 ............. الحيوانات حدائق كراء مداخيل   51.06    

 ............. العمومية الحدائق كراء مداخيل   51.07    

 ............. المنتزهات كراء مداخيل   51.08    

 ............. الترفيه مراكز كراء مداخيل   51.09    

 ............. المنابت كراء مداخيل   51.10    

 ............. المالعب كراء مداخيل   51.11    

  5.000 الرياضية القاعات كراء مداخيل   51.12    

 ............. المسابح كراء مداخيل   51.13    

 ............. الحمامات كراء مداخيل   51.14    
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

 ............. المسارح كراء مداخيل   51.15    

 ............. العروض قاعات كراء مداخيل   51.16    

 ............. األفراح قاعات كراء مداخيل   51.17    

 ............. والمعدات التجهيزات كراء مداخيل   51.18    

 ............. بالمقابر التربات منح مداخيل   51.19    

 50.000 األخرى األكرية مداخيل   51.99    

  أخرى وأمالك العقارات بيع محاصيل -2    2   

 300.000 العقارات بيع محاصيل   52.01    

 250.000 به االنتفاع زال التي والمعدات األثاث بيع محاصيل   52.02    

 50.000 األخرى البيوعات محاصيل   52.99    

  : المساهمات مداخيل -3    3   

 400.000 المالية المساهمات مداخيل   53.01    

 200.000 البلدية العمومية المؤسسات تحويالت    53.02    

 ............. أخرى وتحويالت مساهمات   53.99    

  : مختلفة مداخيل -4    4   

 1.000.000 السابقة للسنة األول العنوان فوائض من منقولة موارد   54.01    

 100.000 واإليداع الحجز بمستودعات وااليداعات المحجوزات بيع مداخيل   54.52    

 250.000 البيئية والشرطة الصحة حفظ تراتيب مخالفات مداخيل   54.03    

 ............. العمرانية التراتيب مخالفات مداخيل   54.04    

  الميزانية عن الخارج العمليات تسوية عن مترتبة مقابيض   54.05    

 50.000 معرفة غير إيداعات من مقابيض  1     

 10.000 الزمن بمرور الحق سقوط عن مترتبة مبالغ  2     

 5.000 أخرى مقابيض  3     

 50.000 واألرصفة الطرقات إصالح مصاريف استرجاع   54.06    

 50.000 أخرى وخدمات أشغال مقابل مصاريف استرجاع   54.07    

 5.000 والوصايا التبرعات   54.08    

 ............. أحكام بمقتضى مستخلصة مبالغ   54.09    

  التأخير خطايا   54.10    

 250.000 العمومية الصفقات إنجاز عن المنجّرة التأخير خطايا  1     

 250.000  المثقلة الديون إستخالص عن المنجّرة التأخير خطايا  2     

 5.000 الغير لفائدة وتصرف واستخالص إدارة مصاريف بعنوان مبالغ   54.11    

 900.000 النقل لوسائل جماعية مآوى إنجاز في المساهمة   54.12    

 50.000 الحضور منح   54.13    

 125.000 مختلفة مقابيض   54.99    

 6.855.000  الصنـف الخامسجملــة        
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 صنف جزء عنوان
ص 

 ف
 فقرة فصل

ف 

 ف
 التقديرات بيان الموارد

  التسيير بعنوان الدولة تحويالت: السادس الصنـف     6  

  :التسيير بعنوان الدولة ميزانية من تحويالت -1   1   

  السنوي الدعم من المناب   61.01    

 24.650.000 التسيير بعنوان المناب  1     

 ............. التوازن منحة بعنوان المناب  2     

  استثنائية تحويالت   61.02    

 ............. التسيير بعنوان اإلستثنائية المنح  1     

 ............. 16    اآللية بعنوان الدولة مساهمة  2     

    61.03   
 والتضامن والتسوية والتعديل الالمركزية دعم صندوق تحويالت

 المحلية الجماعات بين
 

 تقديرية اعتمادات بعنوان تحويالت  1     
............. 

 تعديلية اعتمادات بعنوان تحويالت  2     
............. 

 التسوية اعتمادات بعنوان تحويالت  3     
............. 

 مناطق ريفية تشمل التي البلديات لفائدة تنفيل اعتمادات بعنوان تحويالت  4     
............. 

 ومخصصة استثنائية اعتمادات بعنوان تحويالت  5     
............. 

  : للتسيير مخصصة أخرى ومساهمات منح بعنوان حويالتت -2   2   

 للتسيير مخصصة أخرى داخلية ومساهمات منح   62.01    
............. 

 للتسيير مخصصة خارجية ومساهمات منح   62.02    
............. 

  التسبقات من متأتية موارد   62.03    

 المثقلة الجبائية المعاليم بعنوان التسبقات من متأتية موارد  1     
............. 

 عجز لتغطية تسبقات من متأتية موارد  2     
............. 

 24.650.000 جملــة الصنـف السادس       

 45.001.000 جملــة الجــزء الثاني       

 138.521.000 جملـة موارد العـنــوان األّول       
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

  الثاني العنـــوان مــــوارد:  الثاني العـنــوان       2

  المخصصة للتنميةالموارد الذاتية : الثالث الجــزء      3 

  منـح التجهيـــــــــز: السابع الصنـف     7  

 10.252.682 داخلية ومساهمات التجهيز منح   70.01    

 10.201.760 المحلية الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة موظفة منح  1     

 6.081.760 فواضل نقل 1      

 4.120.000 السنة موارد 2      

الجماعات  ومساعدة القروض صندوق من مسندة موظفة غير منح  2     
 المحلية

 

 ............. فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

  الخزينة صناديق من متأتية منح  3     

 ............. فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

  مشتركة مشاريع لتمويل ومساهمات منح  4     

 ............. فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

 50.922 أخرى داخلية ومساهمات منح  5     

 50.922 فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

 146.283 خارجية ومساهمات منح   70.02    

  مالية مؤسسات من متأتية ومساهمات منح  1     

 ............. فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

 146.283 أخرى خارجية ومساهمات منح  2     

 146.283 فواضل نقل 1      

 ............. السنة موارد 2      

 10.398.965 السابعجملــة الصنـف        
  مختلفة وموارد مدخرات: الثامن الصنـف     8  

 2.317.893 األول العنوان من المستعملة غير الفوائض من المتأتية المبالغ   80.01    

 1.861.730 فواضل نقل  1     

 456.163 السنة موارد  2     

    
 51.032.762 االستثمار بعنوان السنوي المالي الدعم من المناب   80.02

    
 28.032.762 فواضل نقل  1 

    
 23.000.000 السنة موارد  2 
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

         

تهيئة  مشاريع نطاق في المسندة السكن قروض استرجاع مداخيل   80.03    
 السكنية المناطق

1.092.517 

 792.517 فواضل نقل  1     

 300.000 السنة موارد  2     

  إقتصادية مؤسسات لفائدة مسندة قروض استرجاع مداخيل   80.04    

 مؤسسات اقتصادية لفائدة المسندة القروض أصل استرجاع من متأتية مداخيل  1     
............. 

 مؤسسات اقتصادية لفائدة المسندة القروض فوائد استرجاع من متأتية مداخيل  2     
............. 

  الدولة قبل من عنها المتخلى الشعبية المساكن مداخيل   80.05    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  مختلفة أخرى موارد   80.99    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

 54.443.172 جملــة الصنـف الثامن       

 64.842.137 الجزء الثالثجملــة        

  االقتراض موارد: الرابع الجــزء      4 

  الداخلي االقتراض مواردالصنف التاسع:      9  

 6.363.127 المحلية الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة قروض   90.01    

 4.363.127 فواضل نقل  1     

 2.000.000 السنة موارد  2     

  الخزينة قروض   90.02    

 فواضل نقل  1     
............. 

 السنة موارد  2     
............. 

  أخرى ومؤسسات هياكل من متأتية قروض   90.03    

 فواضل نقل  1     
............. 

 السنة موارد  2     
............. 

 6.363.127 جملــة الصنـف التاسع       

  الخارجي االقتراض مواردالصنف العاشر:      10  

  مالية مؤسسات من متأتية قروض   100.01    

 فواضل نقل  1     
............. 

 السنة موارد  2     
............. 

  أخرى قروض   100.02    

 فواضل نقل  1     
............. 

 السنة موارد  2     
............. 

 ...................... جملــة الصنـف العاشر       
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 صنف جزء عنوان
ص 

 ف
 فقرة فصل

ف 

 ف
 التقديرات بيان الموارد

  الموظفة الخارجي االقتراض مواردالصنف الحادي عشر:      11  

  مالية مؤسسات من متأتية قروض   110.01    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

   أخرى قروض   110.02    

 فواضل نقل  1     
............. 

 السنة موارد  2     
............. 

 ...................... جملــة الصنـف الحادي عشر       

 6.363.127 جملــة الجزء الرابع       

  المحالة االعتمادات من المتأتية المواردالجزء الخامس:       5 

  (٭) محالة اعتمادات من متأتية مواردالصنف الثاني عشر:      12  

  األساسية البنية مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.01    

 1.131.013 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  إدارية بناءات إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.02    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  صبغة شبابية ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.03    

 134 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  صبغة رياضية ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.04    

 165.505 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  صبغة اقتصادية ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.05    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  ثقافية صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.06    

 78.743 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  الطفولة مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.07    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     
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 صنف جزء عنوان
ص 
 ف

 فقرة فصل
ف 
 التقديرات بيان الموارد ف

         

  صبغة سياحية ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.08    

 167.446 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

   بيئية صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.09    

 1.592 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  وتجهيزات معدات القتناء محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.10    

 74.195 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  التصرف لنفقات مخصصة محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.11    

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

  أخرى مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.99    

 176.108 فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

 ...................... جملــة الصنـف الثاني عشر       

 1.794.736 جملــة الجزء الخامس       

  المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة المواردالجزء السادس:       6 

  المشاركة أموال حسابات مواردالصنف الثالث عشر:      13  

    130.01   
موظفة  مساهمات أو تبرعات أو هبات بعنوان داخلية موارد

 المشاركة أموال بحسابات
 

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

    130.02   
 موظفة مساهمات أو تبرعات أو هبات بعنوان خارجية موارد

 المشاركة أموال بحسابات
 

 ............. فواضل نقل  1     

 ............. السنة موارد  2     

 ...................... جملــة الصنـف الثالث عشر       

 ...................... جملــة الجزء السادس       

 73.000.000 الثانيالعـنــوان  مواردجملـة        

 211.521.000 الميزانية مواردجملـة        
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  22002211    نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــةنفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة
 -ت   -الجــدول  
   

 بحســاب الديـنــار

 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

  العنوان األول: نفقــات العنــوان األّول       1

  الجزء األول: نفقـــات التصــّرف      1 

  القسم األول: التأجيـر العمومي     1  

    01.100   
 البلديات لرؤساء المخولة المنح

84.000 

 البلديات لرؤساء المخولة المنح  1     
 

 التسيير منحة 1      
48.000 

 المسؤولية منحة 2      
3.000 

 السكن منحة 3      
6.000 

 التمثيل منحة 4      
5.000 

 المتقاعدين البلديات لرؤساء تكميلية منحة 5      
 

 العمومي القطاع أعوان من البلديات لرؤساء التكميلية المنحة 6      
 

 6.000 والمهن الحرة الخاص القطاع أجراء من البلديات لرؤساء التكميلية المنحة 7      

 المشغل على المحمولة المساهمات  2     
 

 التقاعد أنظمة في المساهمة 1      
12.000 

 جتماعيةالا الحيطة أنظمة في المساهمة 2      
3.000 

 المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      
 

 جراءألا لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      
1.000 

 84.000 01.100 جـملـــة الفصــل       

  القارين األعوان تأجير   01.101    

    

 االنتدابــات المقتـرحــة   

 الخطـط العــــدد المـّدة الكلفة الجملية

 

14.500 

9.500 

5.200 

21.500 

94.100 

52.300 

13.400 

5.600 

128.500 

23.900 

54.900 

18.900 

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

442.300 

 

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 شهرا 12

 أشهر 3

 أشهر 3

 أشهر 3

 

02 

01 

01 

05 

25 

10 

03 

01 

07 

07 

15 

05 

 

 مهندس أول

 طبيب بيطري

 فني سامي للصحة

 كاتب تصرف

 مستكتب ادارة

 تقني

 تقني مخبر إعالمية

 ملحق صحفي

 منَشط  رياض أطفال

 1عامل صنف 

 5عامل صنف 

 6عامل صنف 
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

     
 

1 
 

 

 21.000.000 والتدرج األساسي األجر

 50.800.000 )الثابتة( القارة الخصوصية المنح  2     

 1.600.000 بالرتبة المرتبطة الكيلومترية المنحة 1      

 19.070.000 والتنفيذ التصرف منحة 2      

 6.790.000 الخاصة التكاليف منحة 3      

 10.000 بالرتبة المرتبطة السكن منحة 4      

 1.690.000 الهندسة منحة 5      

 2.740.000 المشاريع منحة 6      

 355.000 المعمارية الهندسة منحة 7      

 80.000 التعمير منحة 8      

 320.000 الكامل الوقت منحة 9      

 400.000 الحرفاء قبول عدم منحة 10      

 710.000 البيداغوجية التكاليف منحة 13      

 1.930.000 العدوى خطر منحة 16      

 90.000 العمومية المصالح لمستشاري الخصوصية المنحة 22      

 20.000 االجتماعي العمل منحة 23      

 135.000 لإلعالمية اآللية المعالجة منحة 25      

 40.000 الصحافة منحة 34      

 5.000 الترتيب إلعادة التعويضية المنحة 36      

 5.000 التعويضية المنحة 49      

 0.000 التكميلية التعويضية المنحة 50      

 0.000 البلدية التراتيب مراقبة منحة 90      

 12.780.000 المنزلية الفواضل ورفع الصحة حفظ منحة 91      

 2.010.000   األوساخ منحة 92      

 20.000 اإلحصاء منحة 93      

 590.000 بالوظيفة المرتبطة المنح  3     

 390.000 الوظيفية المنحة 1      

 20.000 بمأمورية مكلف منحة 2      

 50.000 الكيلومترية المنحة 5      

 30.000 السكن منحة 6      

 10.000 اإلدارية التكاليف منحة 7      

 90.000 الخصوصية للمنحة التكميلية المنحة 8      

 25.000 المتغيرة الخصوصية المنح  4     

 25.000 العاديين للوكالء المسندة المسؤولية منحة 70      

 1.450.000 المتغيرة الخصوصية غير المنح  5     

 600.000 المرتب في المدمجة اإلنتاج منحة 1      

 850.000 المرتّب في المدمجة غير اإلنتاج منحة 2      

 0.000 األخرى المتغيّرة الخصوصية غير المنح 3      

 900.000 الليلي والعمل اإلضافية الساعات منحة  6     

 150.000 اإلضافية الساعات منحة 1      

 750.000 الليلي العمل منحة 2      

 650.000 العائلية المنح  13     

 430.000 المنحة العائلية 1      

 220.000 الوحيد األجر منحة 2      
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

 13.926.000 المشغل على المحمولة المساهمات  14     

 10.120.000 التقاعد أنظمة في المساهمة 1      

 3.176.000 االجتماعية الحيطة أنظمة في المساهمة 2      

 0.000 المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      

 630.000 األجراء لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      

 15.000 أخرى منح  99     

 89.356.000 01.101 جملة الفصل       

  القارين غير األعوان تأجير   01.102    

 236.000 وقتية خطط يشغلون أعوان  1     

 80.000 األساسي األجر 1      

 5.000 بالرتبة المرتبطة الكيلومترية المنحة 2      

 142.000 والتنفيذ التصرف منحة 3      

 3.000 المرتب في المدمجة اإلنتاج منحة 9      

 5.000 المرتب في المدمجة غير اإلنتاج منحة 10      

 1.000 اإلضافية الساعات منحة 12      

 0.000 الليلي العمل منحة 13      

 0.000 المنزلية الفواضل ورفع الصحة حفظ منحة 70      

 0.000 األوساخ منحة 71      

 99.000 بالحصة والعاملون المتعاقدون األعوان  2     

 70.000 لألعوان المباشر التأجير 1      

 29.000 المؤسسات( مع لألعوان )اتفاقيات المباشر غير التأجير 2      

 0.000 16 اآللية أعوان تأجير  3     

 5.000 العائلية المنح  6     

 4.000 العائلية المنحة 1      

 1.000 الوحيد األجر منحة 2      

 65.000 المشغل على المحمولة المساهمات  7     

 44.000 التقاعد أنظمة في المساهمة 1      

 14.000 االجتماعية الحيطة أنظمة في المساهمة 2      

 0.000 المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      

 7.000 األجراء لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      

 50.000 البلدية ممثلي للمتصرفين الحضور مكافآت  9     

 0.000 المهنية للحياة اإلعداد إطار في المتربصين إلى المسندة المنح  10     

 15.000 أخرى منح  99     

 470.000 01.102جملة الفصل        

 89.910.000 جملة القسم األول       
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

  المصالح وسائلالقسم الثاني:      2  

  المحلية العمومية المصالح تسيير نفقات   02.201    

 75.000 واألداءات األكرية  1     

 1.000.000 الماء استهالك  2     

 5.000.000 والغاز الكهرباء استهالك  3     

 250.000 االتصاالت  4     

 140.000 الهاتفية االتصاالت 1      

 110.000 المعطيات تراسل 2      

 ............. البلدية لرئيس مخصصة هاتفية خدمات 3      

 100.000 اإلدارية للمصالح أثاث اقتناء  5     

 3.650.000 ودـــــالوق  6     

 3.500.000 النقل لوسائل الوقود شراء 1      

 100.000 التسخين ألجهزة الوقود شراء 2      

 40.000  وظيفية بخطط المكلفة اإلطارات لفائدة الوقود حصص 3      

 ............. خصوصية لمعدات الوقود شراء  4      

 10.000 البلدية لرئيس المخصصة الوقود حصص 5      

 161.000 البريد نفقات  7     

 1.000 اإلدارية المراسالت 1      

 160.000 األخرى البريد نفقات 2      

 40.000 المعدات اقتناء  8     

 40.000 اإلداري التصرف معدات اقتناء 1      

 454.500 التأمين مصاريف  9     

 400.000 النقل وسائل تأمين 1      

 ............. األشخاص تأمين 2      

 50.000 البنايات تأمين 3      

 4.500 والمعدات التجهيزات تامين 4      

 3.475.000 والصيانة التعهد  10     

 375.000 بالبنايات االعتناء 1      

 2.900.000 تعهد وصيانة وسائل النقل 2      

 50.000 واألثاث المعدات وصيانة تعهد 3      

 150.000 خصوصية معدات وصيانة تعهد 4      

 55.000 اإلدارية المقرات تنظيف مصاريف  11     

 ............. الحراسة مصاريف  12     

 ............. للحراسة العادية المصاريف 1      

 ............. المناولة طريق عن الحراسة مصاريف 2      

 180.000 المكاتب لوازم  13     

 300.000 المطبوعات  14     
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

 11.500 التوثيق  15     

 1.500 المكتوبة الوثائق 1      

 10.000 األخرى الوثائق 2      

 30.000 والمجالت الصحف  16     

 80.000 ونشرها اإلعالنات تعليق  18     

 290.000 اإلعالمية مصاريف  19     

 220.000 والمعدات اللوازم شراء 1      

 20.000 منظومات شراء 2      

 50.000 الصيانة نفقات 3      

 133.000 اإلعالمية المنظومات استغالل نفقات  20     

 20.000 " أدب "منظوم استغالل 1      

 60.000 " إنصاف "منظوم استغالل 2      

 1.000 " رشاد "منظومة استغالل 3      

 32.000 " مدنية "منظومة استغالل 4      

 20.000 " الميزانية موارد في التصرف "منظومة استغالل 5      

 ............. أخرى منظومات 6      

 70.000 واإلقامة االستقباالت مصاريف  21     

 60.000 االستقباالت مصاريف 1      

 10.000 اإلقامة مصاريف 2      

 25.000 المهمات مصاريف  22     

 880.000 األعوان إكساء  23     

 50.000 الموّحد للزي الخاضعين األعوان إكساء 1      

 830.000 إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 2      

 5.000 التنقل مصاريف إرجاع  24     

 5.000 للتنقل اليومية المنحة 1      

 ............. للتنقل الكيلومترية المنحة 2      

 5.000 األشخاص نقل مصاريف إرجاع  25     

 25.000 ورسكلتهم األعوان تكوين  28     

 10.000 للتكوين ملتقيات 1      

 5.000 تكوين تربصات 2      

 ............. المستمر التكوين 3      

 10.000 اإلعالمية في التكوين 4      

 125.000 األعوان لفائدة طبية نفقات  30     

 70.000 التداوي نفقات 1      

 55.000 الصيدلية والمواد األدوية شراء 2      
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

 5.000 والمناظرات االمتحانات تنظيم  31     

 10.000 العموم وإعالم اإلرشاد عمليات  32     

 76.000 واستثنائية دورية تظاهرات  36     

 75.000  العمومية الحفالت 1      

 1.000 االنتخابات 2      

 180.000 والتعويضات النزاعات مصاريف  38     

 80.000  أخرى ومصاريف واختبار أتعاب 1      

 100.000 والتعويضات الخطايا دفع 2      

 30.000 التسجيل معاليم  39     

 50.000 الجوالن معاليم  40     

 50.000  جوالن معاليم 1      

 ............. العبور معاليم 2      

 30.000 والمجالت الوثائق ونشر طبع  42     

 18.000 األمثلة إعداد مصاريف  43     

 1.350 مختلفة تعويضات  45     

 190.000 اإلدارة لفائدة أخرى خدمات  47     

 8.000 والمعدات األثاث نقل 1      

 12.000 والتحاليل والمراقبة االختبار 3      

 170.000 أطباء مع اتّفاقيات 5      

      6 
 ............. مؤسسات مع اتّفاقيات

      10 
 ............. المالية لقابض المخولة المنحة

      11 
 ............. المنتفعين المقابيض لوكالء المخولة المنحة

 6.130.000 المتخلدات تسديد  80     

 300.000 البترول لتوزيع الوطنية الشركة تجاه متخلدات 2      

 1.000.000 والغاز للكهرباء التونسية الشركة تجاه متخلدات 3      

 1.000.000 المياه وتوزيع إلستغالل الوطنية الشركة تجاه متخلدات 4      

 80.000 تونس التصاالت الوطني الديوان تجاه متخلدات 5      

 250.000 التونسية للبالد الرسمية المطبعة تجاه متخلدات 6      

      7 
 .............  التونسية الجوية الخطوط شركة تجاه متخلدات

      12 
 ............. المحيط لحماية الوطنية الوكالة تجاه متخلدات

 400.000 النفايات في للتصرف الوطنية الوكالة تجاه متخلدات 13      

      14 
 ............. البيئية للخدمات البلدية الوكالة تجاه متخلدات

 1.500.000 أخرى عمومية مؤسسات تجاه متخلدات 20      

 1.600.000 الخواص تجاه متخلدات 21      

 1.000 األخرى التصرف نفقات  99     

 23.141.350 02.201 جـملـــة الفصــل       
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 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف ف فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

    
  العمومية التجهيزات وصيانة استغالل مصاريف   02.202

    
 710.000 المدينة لتنظيف المباشرة النفقات  30 

    
 30.000 العقاقير شراء 1  

    
  

2 
 وتجديدها الصغيرة بالمعدات االعتناء

130.000 

    
  

3 
 المعدات كراء

50.000 

    
  

4 
 التحويل ومراكز المراقب المصب استغالل نفقات

500.000 

     31  
 المناولة طريق عن المدينة تنظيف

5.500.000 

      1 
 العادية المناولة

5.500.000 

      2 
 المحيط وسالمة النظافة : 32 اآللية إطار في المناولة

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

      3 
 وتثمينها الفضالت جمع : 40 اآللية إطار في المناولة

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

     32  
 العمومي بالتنوير االعتناء

400.000 

     34  
 واألرصفة بالطرقات االعتناء

920.000 

      1 
 االعتناء

850.000 

      2 
 وصيانتها صغيرة معدات شراء

20.000 

      3 
 المعدات كراء

50.000 

     36  
 وتنظيمها المرور بحركة االعتناء

315.000 

      1 
 وتنظيمها المرور بحركة االعتناء

300.000 

      2 
 صغيرة معدات شراء

15.000 

     38  
 صغيرة أجهزة وشراء بالخنادق االعتناء

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

      1 
 بالخنادق االعتناء

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

      2 
 صغيرة أجهزة شراء

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

 خصوصية بتجهيزات االعتناء  40     
90.000 

 بالنافورات االعتناء 1      
90.000 

  ومداخل المدن العمومية بالساحات المرّكزة بالتجهيزات االعتناء 2      
............. 

 المياه بأفواه االعتناء 3      
............. 

      9 
 أخرى خصوصية بتجهيزات االعتناء

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

     42  
 الحيوانات حديقة

745.000 

      1 
 الحيوانات شراء

100.000 

 بها واالعتناء الحيوانات تغذية 2      
580.000 

      3 
 الحديقة ومعدات تجهيزات شراء

15.000 

 وصيانتها والمعدات بالتجهيزات االعتناء 4      
50.000 

 واألشجار بالنباتات االعتناء 5      
............. 
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 فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان

ف 

 التقديرات النفقـــــــاتبيان  ف

     44  
 صغيرة معدات وشراء والنباتات بالحدائق االعتناء

700.000 

 المباشرة االعتناء نفقات 1      
130.000 

 المناولة طريق عن االعتناء 2      
570.000 

 ............. بالشواطئ االعتناء  45     

 ............. المباشرة االعتناء نفقات 1      

 ............. المناولة طريق عن االعتناء 2      

 140.000 الرياضية والتجهيزات المنشآت صيانة  46     

 العمومية التجهيزات وصيانة الستغالل أخرى نفقات  99     
............. 

 9.520.000 02.202 جـملـــة الفصــل       

 ............. البلدية والهياكل العمومية والمؤسسات الوكاالت بتسيير خاصة مصاريف   02.230    

 ................... 02.230 جـملـــة الفصــل       

 32.661.350 جـملـــة القسم الثاني       

  العمومي التدّخلالقسم الثالث:      3  

  االجتماعي الميدان في تدّخالت   03.302    

 3.800.000 االجتماعية الصبغة ذات والمنظمات للجمعيات منح  8     

 1.700.000 التقاعد المحالين على األعوان بعنوان التقاعد أنظمة في المشغل مساهمة  10     

 200.000 التنفيل بعنوان المساهمة 1      

 1.500.000 الجرايات تعديل بعنوان المساهمة 2      

 ............. الخدمات ضم بعنوان المساهمة 3      

 18.000 العمرية الجراية  20     

 20.000 العمومي اإلسعاف  21     

      1 
 20.000 الفقراء دفن مصاريف

      2 
 ............. الرفاة ونقل النبش مصاريف

 400.000 العمومية الصحة  22     

 300.000 الشاردة والحيوانات الحشرات مقاومة 1      

 100.000 البيئة على والمحافظة التطهير حمالت 2      
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 فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان
ف 

 ف
 التقديرات النفقـــــــاتبيان 

 55.000 الدينية بالمحالت االعتناء  23     

 25.000 صيانة نفقات 1      

 30.000 لوازم شراء 2      

 ............. الطوعية المغادرة برنامج  24     

 78.000 الصحية الوقاية مصاريف  25     

 ............. ومكافآت جوائز  40     

 ............. استثنائية منح  41     

 270.000 أخرى تدخالت  99     

 6.341.000 03.302 جـملـــة الفصــل       

 ............. والتكوين التعليم ميدان في تدّخالت   03.303    

 10.000 الالّمركزية ودعم التكوين مركز لفائدة المساهمة  4     

 ............. الفقراء التالميذ نقل  20     

 ............. مدرسية جوائز  21     

 ............. أخرى تدخالت  99     

 10.000 03.303 جـملـــة الفصــل       

 2.075.000 األكل تذاكر خدمة بعنوان الودادية لفائدة المساهمة   03.304    

 2.075.000 03.304 جـملـــة الفصــل       

  والطفولة والشباب الثقافة ميادين في تدّخالت   03.305    

 8.000 والمطالعة الكتاب مجال في تدخالت  2     

 100.000 المسرح مجال في تدخالت  3     

 3.500 الشعبية والفنون الموسيقى مجال في تدخالت  5     

 106.000 ومهرجانات ثقافية تظاهرات  6     

 ............. الثقافية والتظاهرات المهرجانات تنظيم في المساهمة 1      

 58.000 الثقافية والتظاهرات المهرجانات تنظيم 2      

 48.000 عروض شراء 3      

 500.000 الثقافية والفرق والجمعيات اللّجان لفائدة منح  7     

 40.000 الشباب لفائدة تدّخالت  10     

 130.000 الطفولة لفائدة تدّخالت  11     

 257.000 الرياضية الجمعيات لفائدة تدخالت  12     

 10.000 أخرى تدخالت  99     

 1.154.500 03.305 جـملـــة الفصــل       
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 فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان
ف 

 ف
 التقديرات النفقـــــــاتبيان 

  االقتصادي الميدان في تدّخالت   03.306    

 ............. اقتصادية صبغة ذات منظمات لفائدة منح  4     

 ............. الفالحي الميدان في تدخالت  10     

 ............. الصناعي الميدان في تدخالت  11     

 ............. السياحي الميدان في تدخالت  12     

 ............. أخرى تدّخالت  99     

 ................... 03.306 جـملـــة الفصــل       

  المنظمات في المساهمات   03.307    

 ............. الوطنية المنظمات في المساهمة  1     

 100.000 العالمية المنظمات في المساهمة  2     

 100.000 03.307 جـملـــة الفصــل       

  أخرى وهياكل المحلية الجماعات مع التعاون   03.310    

 ............. الداخلية المحلية الجماعات مع التعاون  1     

 ............. الخارجية المحلية الجماعات مع التعاون  2     

 150.000 أخرى وهياكل منظمات مع التعاون  99     

 50.000 تونسية وهياكل منظمات مع التعاون 1      

 100.000 أجنبية وهياكل منظمات مع التعاون 2      

 150.000 03.310 جـملـــة الفصــل       

 9.830.500 جـملـــة القسم الثالث       
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 فقرة فصل ف ق قسم جزء عنوان
ف 

 ف
 التقديرات النفقـــــــاتبيان 

  الموزعة وغير الطارئة التصرف نفقاتالقسم الرابع:      4  

 ............. الطارئة التصرف نفقات   04.400    

 ................... 04.400 جـملـــة الفصــل       

 1.000.000 الموزعة غير التصرف نفقات   04.401    

 1.000.000 04.401 جـملـــة الفصــل         

 1.000.000 جـملـــة القسم الرابع       

 133.401.850 جـملـــة الجزء األول       

  الدين فوائدالجزء الثاني:       2 

  الدين فوائدالقسم الخامس:      5  

  المحلي الدين فوائد     05.500    

     3  
ومساعدة  القروض صندوق لدى المبرمة القروض فوائد

 المحلية الجماعات

3.558.450 

 1.170.000 أخرى مؤسسات لدى المبرمة القروض فوائد  4     

 115.700 الخزينة لدى المبرمة القروض فوائد  5     

 4.844.150 05.500 جـملـــة الفصــل       

  الخارجي الدين فوائد   05.501    

 ............. الخارجية القروض فوائد  3     

 275.000 الموّظفة الخارجية القروض فوائد  4     

 275.000 05.501 جـملـــة الفصــل       

 5.119.150 جـملـــة القسم الخامس       

 5.119.150 جـملـــة الجزء الثاني       

 138.521.000 جـملـــة نفقات العنوان األول       
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    20212021نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

 -ج    - ت -الجــدول  
   

 
 بحســاب الديـنــار     

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعّهـــــــد        

 االعتمادات النفقـــــــاتبيان  ف  فقرة فصل  ق قسم جزء عنوان
االعتمادات 
 المرّخــص

 المرّخــص فيها

 ف   ف   
 

 المنقــولـــــة
فيها بميزانية 

2021 
 2021بميزانية 

    الثاني العنوان نفقات       2

    التنمية نفقاتالجزء الثالث:       3 

    المباشرة اإلستثماراتالقسم السادس:      6  

  الدراسات   06.600    
  

 145.000   العمرانية التهيئة أمثلة دراسة  1     

    المرور مخّططات دراسة  2     

    اإلعالمية دراسات  3     

 1.608.232  1.361.611 أخرى دراسات  20     

 1.753.232  1.361.611 06.600 جـملـــة الفصــل       

    أراضي اقتناء   06.601    

 .............   06.601 جـملـــة الفصــل       

     مباني اقتناء   06.602    

 .............   06.602 جـملـــة الفصــل       

    وتهيئة وتوسعة إحداث :اإلدارية البنايات   06.603    

 75.000  70.000 البلدية قصر  1     

 743.053  484.539 البلدية الدائرة  2     

 1.253.826  1.120.605 البلدي المستودع  3     

 5.000  4.000 أخرى إدارية بنايات  4     

 1.275.995  998.600 مختلفة تهيئة أشغال  5     

 145.000   والتعهد الصيانة أشغال  6     

 3.352.874  2.677.744 06.603 جـملـــة الفصــل       

    إدارية تجهيزات   06.604    

 .............   06.604 جـملـــة الفصــل       

    اإلعالمية والتجهيزات البرامج   06.605    

    لإلعالمية مندمجة مشاريع  1     

    المعلومات تبادل نظم  2     

 1.213.644  982.239 مختلفة إعالمية وتجهيزات برامج  20     

 1.213.644  982.239 06.605 الفصــلجـملـــة        
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 اعتمادات الدفع اعتمادات التعّهـــــــد        

 االعتمادات النفقـــــــاتبيان  ف  فقرة فصل  ق قسم جزء عنوان
 المرّخــص فيها مرّخــصاعتمادات 

 المنقــولـــــة  ف   ف   
 2021بميزانية  2021فيها بميزانية 

    وتجهيزات معدات اقتناء   06.606    

 3.417.915  2.874.723 والطرقات النظافة معّدات اقتناء  1     

 648.823  645.381 أخرى وتجهيزات معدات اقتناء  2     

 4.066.738  3.520.104 06.606 جـملـــة الفصــل       

    واإلعالنات اإلشهار مصاريف   06.607    

 .............   06.607 الفصــلجـملـــة        

 902.493  902.946 النقل وسائل اقتناء   06.608    

 902.493  902.946 06.608 جـملـــة الفصــل       

 9.156  416.088 مختلفة نفقات   06.609    

 9.156  416.088 06.609 جـملـــة الفصــل       

    اإلنارة   06.610    

 2.191.833  3.299.883 العمومية اإلنارة  1     

    الضغط معّدالت تركيز  2     

 1.209.258  240.661 الضوئية اإلشارات نصب  3     

 200.000  545.758 والتعهد الصيانة أشغال  4     

 3.601.091  4.086.302 06.610 جـملـــة الفصــل       

    للشراب الصالح الماء   06.611    

    للشراب الصالح الماء هياكل صيانة  1     

    مختلفة أشغال  2     

 .............   06.611 جـملـــة الفصــل       

    التطهير   06.612    

    المستعملة المياه قنوات شبكة تركيز  1     

    األمطار مياه تصريف شبكة تركيز  2     

    والتعهد الصيانة أشغال  3     

 .............   06.612 جـملـــة الفصــل       

    والمسالك الطرقات   06.613    
    األرصفة بناء  1     

    الطرقات تعبيد  2     

 9.699.306  7.156.960 والتعهد الصيانة أشغال  3     

 9.699.306  7.156.960 06.613 جـملـــة الفصــل       

    والتهذيب التهيئة أشغال   06.614    
    وتهذيبها المساكن تعهد  1     

    للسقوط المتداعية البنايات تعهد  2     

    وتجهيزها الشواطئ تهيئة  3     

   89.500 وتهيئتها التحويل ومراكز المراقبة المصبات إحداث  4     

 87.696  146.520 وصيانتها المقابر تهيئة  5     

 2.619.601  1.235.756 األخرى والتهذيب التهيئة عمليات  6     

 2.707.297  1.471.776 06.614 جـملـــة الفصــل       
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 اعتمادات الدفع اعتمادات التعّهـــــــد        

 االعتمادات النفقـــــــاتبيان  ف  فقرة فصل  ق قسم جزء عنوان
 المرّخــص فيها االعتمادات المرّخــص

 المنقــولـــــة  ف   ف   
 2021بميزانية  2021فيها بميزانية 

    المدن ومداخل الخضراء المساحات   06.615    

 4.054.040  3.016.600 العمومية الحدائق تهيئة  1     

    المنتزهات تهيئة  2     

    المدن مداخل تجميل  3     

    الخضراء المساحات تهيئة  4     

    األخرى والتجميل التهيئة عمليات  5     

 4.054.040  3.016.600 06.615 جـملـــة الفصــل       

    06.616   
 والشباب للثقافة الجماعية التجهيزات بناء

    والطفولة وتهيئتها والرياضة

    وتهيئتها العمومية المكتبات بناء  1     

    والثقافة الشباب دور بناء في المساهمة  2     

    وتهيئتها والطفولة الشباب نوادي بناء  3     

 3.941.105  3.582.773 وتهيئتها الرياضية المنشآت بناء  4     

    ورياضية ثقافية تجهيزات اقتناء  5     

    وتهيئتها األطفال رياض بناء  6     

    العروض قاعات وتهيئة بناء  7     

    وتهيئتها الطلق الهواء مسارح بناء  8     

    وتهيئتها للطفل الموجهة اإلعالمية مراكز بناء  9     

    وتهيئتها أخرى جماعية تجهيزات بناء  20     

    والتعهد الصيانة أشغال  21     

 3.941.105  3.582.773 06.616 جـملـــة الفصــل       

    االقتصادية الصبغة ذات المنشآت وتهيئة بناء   06.617    

 8.381.842  7.218.095 وتهيئتها التجارية والمحالّت واألحياء األسواق بناء  1     

    وتهيئتها والحرفية الصناعية المحالّت بناء  2     

    وتهيئتها والحرفية الصناعية المناطق بناء  3     

    وتهيئتها المسالخ بناء  4     

    وتهيئتها األفراح قاعات بناء  5     

    وتهيئتها واألدواش الحمامات بناء  6     

    وتهيئتها السيارات مأوى بناء  7     

    وتهيئتها أخرى اقتصادية منشآت بناء  20     

    والتعهد الصيانة أشغال  21     

 8.381.842  7.218.095 06.617 جـملـــة الفصــل       

 43.682.818  36.393.238 القسم السادسجـملـــة        
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 اعتمادات الدفع اعتمادات التعّهـــــــد        

 المرّخــص فيها االعتمادات المرّخــص االعتمادات النفقـــــــاتبيان  ف  فقرة فصل  ق قسم جزء عنوان

 2021بميزانية  2021فيها بميزانية  المنقــولـــــة  ف   ف   

    العمومي التمويلالقسم السابع:      7  

    االقتصادي الميدان في التدّخالت   07.510    

    اقتصادية لمؤسسات قروض إسناد  1     

    االقتصادي الميدان في مختلفة تدخالت  2     

 .............   07.510 جـملـــة الفصــل       

    االجتماعي الميدان في التدّخالت   07.811    

 .............   07.811 جـملـــة الفصــل       

    المؤسسات مال رأس في المساهمة   07.827    

 .............   07.827 جـملـــة الفصــل       

 .............   القسم السابعجـملـــة        

 الطارئة التنمية نفقاتالقسم الثامن:      8  
 الموزعة وغير

   

    الطارئة التنمية نفقات   08.900    

 .............   08.900 جـملـــة الفصــل       

 19.347.425 19.347.425  الموزعة غير التنمية نفقات   08.901    

 19.347.425 19.347.425  08.901 جـملـــة الفصــل       

 19.347.425 19.347.425  الثامنالقسم جـملـــة        

  9     
 المرتبطة التنمية نفقاتالقسم التاسع: 

 موّظفة خارجية بموارد
 

 
 

       

 فصول نفس على القسم هذا يشتمل
 الرقم تغيير والسابع مع السادس القسمين
 07 أو 06 من بدال 09 ب للقسم المميّـز

956.650  146.283 

 146.283  956.650 القسم التاسعجـملـــة        

 63.176.526 19.347.425 37.349.888 الجزء الثالثجـملـــة        

  الدين أصل تسديد نفقاتالجزء الرابع:       4 
  

  الدين أصل تسديدالقسم العاشر:      10  
  

    الداخلي الدين أصل تسديد   10.950    

     1  
المبرمة لدى صندوق تسديد أصل القروض 

   القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 4.712.194 4.712.194 

 1.006.544 1.006.544  أصل القروض لدى مؤسسات أخرى دتسدي  2     

 1.160.000 1.160.000  تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة  3     

 
      

 6.878.738 6.878.738  10.950 جـملـــة الفصــل
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 اعتمادات الدفع اعتمادات التعّهـــــــد        

 االعتمادات النفقـــــــاتبيان  ف  فقرة فصل  ق قسم جزء عنوان
االعتمادات 
 المرّخــص

 المرّخــص فيها

 2021بميزانية  2021فيها بميزانية  المنقــولـــــة  ف   ف   

    تسديد أصل الدين الخارجي   10.951    

    تسديد أصل القروض الخارجية  1     

 1.150.000 1.150.000  تسديد أصل القروض الخارجية الموظفة  2     

 1.150.000 1.150.000  10.951 جـملـــة الفصــل       

 8.028.738 8.028.738  القسم العاشرجـملـــة        

 8.028.738 8.028.738  الرابع الجزءجـملـــة        

 5      
 من المسددة النفقاتالجزء الخامس: 

 المحالة اإلعتمادات
   

  11     
 من المسددة النفقاتقسم الحادي عشر: ال

 )٭( محالة إعتمادات
   

 البنية مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.01    
 األساسية

1.267.206  1.131.013 

    إدارية بناءات إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.02    

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.03    
 شبابية صبغة

256.917  134 

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.04    
 رياضية صبغة

1.254.885  165.505 

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.05    
    اقتصادية صبغة

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.06    
 ثقافية صبغة

78.743  78.743 

    الطفولة مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.07    

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.08    
 سياحية صبغة

331.641  167.446 

 ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.09    
 بيئية صبغة

1.564  1.592 

 معدات القتناء محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.10    
 وتجهيزات

74.195  74.195 

    للتصرف مخصصة محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.11    

 176.108  176.108 أخرى مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات   110.99    

 1.794.736  3.441.259 عشر القسم الحاديجـملـــة        

 1.794.736  3.441.259 الخامس الجزءجـملـــة        

    المشاركة أموال حسابات نفقاتالجزء السادس:       6 

    المشاركة أموال حسابات نفقاتالقسم الثاني عشر:      12  

    120.01   
 هبات على المشاركة أموال حسابات نفقات

 )٭٭( ومساهمات داخلية وتبرعات
   

    120.02   
 وتبرعات هبات على المشاركة أموال حسابات نفقات

 )٭٭( ومساهمات خارجية
   

    جـملـــة القسم الثاني عشر       

    جـملـــة الجزء السادس       

 73.000.000 27.376.163  جـملـــة نفقات العنوان الثاني        

 211.521.000   جـملـــة نفقات الميزانية       
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  د 211.521.000 ...........................................المـــــوارد 
 
 
 

  د 138.521.000         ....................................العنــــوان األول 
 
 د 73.000.000          ....................................العنــــوان الثاني 

 
 

 
 

  د 211.521.000 .............................................النفقـــــات  
 
 

 د 138.521.000          ....................................العنــــوان األول 
 
 د 73.000.000          ....................................العنــــوان الثاني 
 
 

 

نوفمبر  20إّن رئيس مجلس بلدية تونس عمال بمداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 
بـمــا قدره  2021المتعلقة بالمصادقة على ميــزانيـة البلديـة حرر ميزانية البلدية لسنــة  2020
 .(د 211.521.000) ديناراألف  وخمسمائة وواحد وعشرينمليونا  وإحدى عشر مائتين

  

 ................................................. بـ تونس، في:                                                              

 المجلس البلدي رئيس                                                              

 الخـالصــة العــاّمـــة لميــزانيـــة بلـديــــة تونس
 

 2021بعنــوان سنــة 


