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 خـ"صــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة

                                                                                              

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان ا)ّولمــوارد العنــوان ا)ّول    
  المـــداخيـــل الجبــائيـــة ا+عتيادية: الجـــزء ا)ّول      

  143.000,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا
نشطــة  :الصنـف ا)ّول

  172.380,000  .. .....فيهواستلزام المرافق العمومية البلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  64.300,000  ........مداخيل الموجبات والرخص ا1دارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

  0  ............................................المداخيـل الجبائيـة ا5عتيادية ا
خـرى : الصنف الرابع

  
  379.680,000  جملـة الجــزء ا)ّول

    المـداخيــل غيـر الجبـائيــة ا+عتيادية: الجــزء الثاني      

  6.200,000  ................................................مداخيـل الملـك البلـدي ا5عتيادية : الصنـف الخامس

  185.000,000  ..................................................المداخيـــل المــاليـــة ا5عتيادية : الصنف السـادس

  191.200,000  جملـة الجــزء الثانـي  

  570.880,000  جملـة مــوارد العـنــوان ا)ّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  10.835,685  ........................................................التجھـيــــــــــز منـــــــــح : الصنـف السـابـع
  106.433,464  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  
  117.269,149  جملـة الجــزء الثالـث

    مــــــــــوارد ا+قتراض: الجـــزء الرابــع      
  12.010,445  ...................................................مــــوارد ا5قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  0  ...................................................مــــوارد ا5قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

  0  ...................................مـوارد ا5قتراض الخارجي الموّظفـة : الصنـف الحادي عشر
  

  12.010,445  جملـة الجــزء الرابـع

    المـوارد المتأتّيـة من ا+عتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

  28,000  ....................................الموارد المتأتّيـة من ا5عتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

  
  28,000  جملـة الجــزء الخـامـس

  129.307,594  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  700.187,594  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة
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 ميــزانيــة البلديــةنفقــات خـ"صــة 

                                                                                          

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان ا)ّولنفقــات العنــوان ا)ّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا)ّول      

  273.526,000  ..............................................................العمـومي التـأجيــر : القســـم ا)ّول

  190.230,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  20.300,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

  0  ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

  484.056,000  جملـة الجــزء ا)ّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  38.134,481  ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  38.134,481  جملـة الجــزء الثانـي  

  522.190,481  جملـة نفقــات العنــوان ا)ّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  48.909,912  .....................................................ا5ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

  0  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

  65.909,351  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

  0  .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة : القســم التـاسـع

  114.819,263  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  63.149,850  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  63.149,850  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من اLعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  28,000  ........................النفقـات المســّددة من ا1عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  28,000  جملـة الجــزء الخامـس  

  177.997,113  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

  700.187,594 نفقــات ميـزانيـة البلديـةمجمـوع 
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  20120155مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة 
        - - - - أأأأ    - - - - الجـــدول الجـــدول الجـــدول الجـــدول 

�������� ���� ��������  
  

  المـ"حـظـات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

      العنـــوان ا)ّولمــــوارد :  نــوان ا)ّولـالع    

  
  

  ا+عتياديةالمـداخيــل الجـبـائيـة : الجــزء ا)ّول   
    

  
  

      المعـاليــم على العقــارات وا)نشطــة: الصنـف ا)ّول      

  
       اراتــة على العقـالمعاليم الموظف ـ 1       

    7.000,000  ...................................... ةـــــــارات المبنيـــوم على العقــالمعل    01-11

    500,000  ...................................... ةــــالمعلوم على ا
راضي غير المبني    02-11

 

01-12 

 ا)نشـطـــةالمعاليم الموظفة على  -2       

  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المھنية

    

    120.000,000  ..............................المقابيض ا1عتيادية للمعلوم على المؤسسات 01  01-12

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات بعنوان حذف الحد  02  01-12
  15.000,000  ..............................................ا
قصى للمعلوم على المؤسسات

  

    0  ..................................... زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل    02-12

    500,000  ................... معلوم ا1جازة الموظف على محVت بيع المشروبات    03-12

  
  

    143.000,000  جملــة الصنـف ا)ّول

  
  

  

البلدي  العمومي كـالمل إشغـالل ــمداخي : الصنـف الثاني    

  واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه

    

      مداخيل ا)سواق المستلزمة ـ 1        

    170.000,000  ............................ مداخيل ا
سواق اليومية وا
سبوعية والظرفية    01-21

02-21  
    0  ................................................... ةـــواق الجملـــل أســـمداخي  

      ـ المداخيل ا)خرى المتأتية من لزمة الملك البلدي 2         

    0  ......................................................مداخيـل لزمـات المسالـخ     01-22

    0  ............................................................لزمـة معلـوم الذبـــح   01  

    0  ................... خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحيوانــإقاملزمـة معلـوم   02  

    520,000  ..........)محطة سيارات ا
جرة ( لزمـة المداخيــل ا
خـرى   03  
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  المـ"حـظـات  التقـديــرات  المــــــواردبيــــــان   الفقـرة  الفصـل

    0  ...................... امـمعلوم ا1شغال الوقتي للطريق العمداخيـل لزمـة     02-22

    0  ...................... معلوم وقوف العربات بالطريق العاممداخيـل لزمـة     03-22

    0  ............................................. ارــوم ا1شھــمعلمداخيـل لزمـة     04-22

    0  ...................................مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي     22-99

      ـ المداخيل المتأتية من اLستغ"ل المباشر لZسواق 3    

    0  ........................................................... المعلوم العام للوقوف    01-23

    0  .......................................................المعلوم الخاص للوقوف     02-23

    0  .......... المعلوم على رقم معامVت وكVء البيع ومزودي سوق الجملة    03-23

    0  ............................................................. المعلوم على الد5لة    04-23

    0  ....................................... المعلوم على الوزن والكيل العموميين    05-23

    0  .......................................... معلوم البيع بالتجول داخل ا
سواق    06-23

    0  ....................................................... ا1يواء والحراسةمعلوم     07-23

    0  .............................. معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر    08-23

    0  ـ المداخيل ا)خرى المتأتية من اLستغ"ل المباشر للملك البلدي 4    

01-24  

  

  

  

01  

  ...............................................................المسـالـخ مداخيـل 

  ...................................................................... معلوم الذبح

0  

100,000  

  

    0  ............................... معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ  02  

    60,000  ......................................... معلوم المراقبة الصحية على اللحوم  03  

    1.500,000  .........................................معلوم ا1شغال الوقتي للطريق العام     02-24

    0  ........................................ معلوم وقوف العربات بالطريق العام    03-24

    200,000  ...................... حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطريق العام     04-24

    0  ....................................... تحت الطريق العام عن أشغـال معلوم    05-24

............................................................ ارـــــوم ا1شھــــمعل    06-24  0    

............................................................مداخيــل مختلفــــــة     99-24  0    

    172.380,000  الثــانـيجملــة الصنـف     
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  المـ"حـظـات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

   ص اLداريةخـم الموجبات والرـمعالي  :ثلــف الثانالص      

  اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــاليــومع    

    

      ـ معاليم الموجبات اLدارية 1    

    6.000,000  ...................................................... معلوم التعريف با1مضاء    01-31

    2.000,000  ........................................ معلوم ا1شھاد بمطابقة النسخ ل_صل    02-31

    4.500,000  .......................................... الحالة المدنية بطاقاتمعاليم تسليم     03-31

    100,000  .....)با1مضاءشھادة في التعريف ( معاليم تسليم الشھائد والحجج ا
خرى    99-31

      ةـ معاليم الرخص اLداري 2    

    100,000  .................................................. معلوم رخص ذبح الحيوانات    01-32

    0  ................. معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المھن    02-32

    100,000  ................. العائلية المنظّمة بمناسبة ا
فراح معلوم رخص الحفVت    03-32

    0  ............................................. معلوم رخص الحفVت العمومية    04-32

    0  ..... بعد الساعات القانونية المماثلة لھات Vّ معلوم رخص فتح المقاھي والمح    05-32

    500,000  ..............................................................رخص البناء معاليم    06-32

    0  ....... معلوم رخص جو5ن سيارات ا
جرة والسيارات المجھزة بعداد    07-32

    0  ...............في الطريق العام توزيع الوقود  آ5تم رخص نصب يلامع    08-32

    0  ........................................ الجثثإخراج  معلوم رخص الدفن أو    09-32

    0  ...... معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بھا العمل    99-32

    
  ـ معاليم مقابل إسداء خدمات 3

    

01-33  

02-33 

33-03  

03-33  

03-33  

  

33-04 

33-05 

  

 

  

01  

02  

  ..................... قنوات تصريف المواد السائلة بفروع معلوم ا5عتناء

 ............................................... معاليم ا1يواء بمستودع الحجز

  ...............................................المعلوم ا1ضافي على سعر التيار الكھربائي

  ..................... عر التيار الكھربائيالمقابيض ا1عتيادية للمعلوم ا1ضافي على س

المبالغ المتأتية من المعلوم ا1ضافي على سعر التيار الكھربائي بإعتماد ألية التعديل 

  ......................................................................................... للصندوق

 الصناعية أو ة أوــVت التجاريـاط المحـة من نشــل رفع الفضVت المتأتيـمعاليم مقاب

  .............................................................................................. المھنية

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

15.000,000  

5.000,000  

  

20.000,000  

 

10.000,000 

  

0 

0  
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  المـ"حـظـات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

    0  .................. معلوم رقابة سيارات ا
جرة والسيارات المجھزة بعداد    06-33

.).. رفع فواضل بناءو إتVف فواضل( . معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    99-33  1.000,000   

    000, 64.300  الثـالــثجملــة الصنـف     

    
      رىـا)خ ا+عتياديةل الجبائية ـالمداخي :الّرابـعالصنـف          

    0  ....................................... م إشغال الملك العمومي البحرييـلامع    01-40

    0  ............................................... المعلوم على العروض الظرفية    02-40

مساھمة المالكين ا
جوار في نفقات ا
شغال ا
ولية وا1صVحات     03-40

  ..الكبرى المتعلقة بالطرقات وا
رصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

  

0  

  

    0  ........................... المساھمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل    04-40

    0 ................................................ مختلفة اعتياديةمداخيل جبائية     99-40

    0  الـرابـعجملــة الصنـف     

    379.680,000   الجــزء ا)ّولجملــة     

      ا+عتياديةالجبائية  غيـر المـداخيـل: الثانيلجـزء ا      

      مداخيـل أمـ"ك البلديـة ا+عتيادية: الخامـسالصنـف           

      المباشر لZم"ك ا+ستغ"لـ المداخيل المتأتية من  1    

    0  ........................................................ مداخيل رياض ا
طفال    01-51

    0  ................... الترفيهالحدائق والمنتزھات ومراكز و المنابت مداخيل    02-51

    0  ......................................................مداخيل حدائق الحيوانات   01  

    0  ..................مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزھات ومراكز الترفيه   02  

    0  ..................................................................المنابت  مداخيل  03  

    0  ........................................ مداخيل المVعب والقاعات الرياضية    03-51

    0  ................................................... اماتمداخيل المسابح والحمّ     04-51

    0  ................................................................مداخيل المسارح     05-51

    0  ...........................................مداخيل قاعات العروض وا
فراح     06-51

    0  .................................... لنشاط فVحي ةدّ ــارات المعـمداخيل العق    07-51

    0  ......مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من ا5ستغVل المباشر ل_مVك     99-51
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  المـ"حـظـات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

    
  ـ مداخيل كراء العقارات والتجھيزات والمعدات 2

    

    2.000,000  ................................. اريـعقارات معدة لنشاط تجمداخيل كراء     01-52

    500,000  ................................ يـــاط مھنـمداخيل كراء عقارات معدة لنش    02-52

    0  ............................... مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي    03-52

    3.700,000  ................................. اط فVحيــكراء عقارات معدة لنشمداخيل     04-52

    0  ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخيل كراء عق    05-52

    0  ............ الحدائق والمنتزھات ومراكز الترفيهو المنابت مداخيل كراء    06-52

    0  .......................................................حدائق الحيواناتمداخيل   01  

    0  ..................مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزھات ومراكز الترفيه   02  

    0  ..................................................................المنابت  مداخيل  03  

    0  ................................. كراء المVعب والقاعات الرياضية مداخيل    07-52

    0  ............................................ مداخيل كراء المسابح والحمامات    08-52

    0  .........................................................المسارح  كراءمداخيل     09-52

    0  ....................................قاعات العروض وا
فراح  كراءمداخيل     10-52

    0  .......................................... مداخيل كراء التجھيزات والمعدات    11-52

    0  ..................................................منح التربات بالمقابر  مداخيل    12-52

    0  ....................................................... مداخيل ا
كرية ا
خرى    99-52

    
  ـ محاصيل بيع العقارات وأم"ك أخرى 3

    

    0  ......................................................... بيع العقارات محاصيل    01-53

    0  .................................. به ا5نتفاعمحاصيل بيع ا
ثاث الذي زال     02-53

    0  ................................................... البيوعات ا
خرى محاصيل    99-53

    6.200,000  الخـامــسجملــة الصنـف     
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  المـ"حـظـات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

      ا+عتياديةة ــل الماليـــداخيـالم: الســادسالصنـف            

    135.000,000  ..................................................... المناب من المال المشترك    01-60

    50.000,000  ....................................موارد منقولة من فوائض العنوان ا
ّول     60-02

    0  ........................................... صة للتسييرومساھمات مخصّ منح     03-60

    0  ..................................................... مداخيل المساھمات المالية    04-60

    0  ........................................تحويVت المؤّسسات العمومية البلدية     05-60

      .........ة والشرطة الصحيةـظ الصحــب حفــات لتراتيـمخالفال مداخيل    06-60

      ....................................العمرانية  بــلتراتيلات ــمخالفالمداخيل     07-60

    0  .............مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية     08-60

    0  ............................................غير معّرفة مقابيض من إيداعات   01  

    0  ................................مبالغ مترتّبة عن سقوط الحق بمرور الزمن   02  

    0  ..................................................................مقابيض أخرى   99  

    0  .........................الطرقات وا
رصفة استرجاع مصاريف إصVح     09-60

    0  .........................استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى     10-60

    0  .............................................................التبّرعات والوصايا     11-60

    0  .................................................. مداخيل مالية إعتيادية أخرى    99-60

    0  .......مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخVص لفائدة الغير   01  

    0  ............................................مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام   02  

    0  .....................العمومية خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات   03  

    0  ....................................................................منح الحضور   04  

      ................................................................مقـابيـض مختلفة   99  

    
    185.000,000  الســادسجملــة الصنـف 

    191.200,000   الجــزء الثـانـيجملــة     

    570.880,000  جملـة مـوارد العنـوان ا)ّول     
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الفقـر  الفصـل

  ة

  الفقـــرة

  الفرعية
  الم"حـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      مــوارد العنــوان الثــانـي:  العنــوان الثـانـي      

 :الجـــزء الثالـث      

  الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــةالمــوارد 

    

      منـــــــح التجھـيـــــــــز:  الصنـف السـابـع            

    0  .................................. منح التجھيز ومساھمات داخلية      01-70

    0  ةـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلي منح مسندة    01  

    6.149,685  ............................................................ نقل فواضل  001    

    0  ........................................................... موارد السنة  002    

    0  ....................................الخزينة منح متأتية من صناديق     02  

    0  ............................................................ نقل فواضل  001    

    0  ........................................................... موارد السنة  002    

    0  ......................... منح ومساھمات لتمويل مشاريع مشتركة    03  

    0  ............................................................ نقل فواضل  001    

    0  ........................................................... موارد السنة  002    

    4.686,000  ......................................داخلية أخرى منح ومساھمات     04  

    0  ............................................................ نقل فواضل  001    

    0  ........................................................... موارد السنة  002    

    0  ........................................... منح ومساھمات خارجية      02-70

    0  ....................... متأتية من مؤسسات مالية منح ومساھمات    01  

    0  ............................................................ نقل فواضل  001    

    0  ........................................................... السنةموارد   002    

    0  .................................... أخرى خارجيةمنح ومساھمات     02  

    0  ............................................................ فواضل نقل  001    

    0  ........................................................... السنة موارد  002    

    10.835,685  السـابــعف ـجملــة الصنـ      
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الفقـر  الفصـل

  ة

  الفقـــرة

  بيـــــان المــــــــوارد  الفرعية
  الم"حـظات  التقـديــرات

        

  مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة: الصنـف الثامـن      

    

    0  ....وان ا)ول عنال الفوائض غير المستعملة منمن  المتأتّيةالمبالغ       01-80

    18.238,982  ............................................................ نقل فواضل    01  

ل العنوان ا
وّ من الفوائض غير المستعملة من  المبالغ المقامة    02  

  ..........................................................للسنة ا
خيرة 
50.000,000  

  

ل للسنة السابقة للسنة العنوان ا
وّ الفوائض غير المستعملة من     03  

  38.194,482  ...%. 20الميزانيةالمؤمنة بالعمليات الخارجة عن و ا
خيرة

  

    0  ................................... المناب من مدخر المال المشترك      02-80

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع  مداخيل      03-80

  ..............................................تھيئة المناطق السكنية 

  

0  

  

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... السنةموارد     02  

    0  .......مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنھا من قبل الدولة       04-80

    0  ............................................................نقل فواضل     01  

    0  ...........................................................موارد السنة     02  

    0  ................................................ موارد أخرى مختلفة      05-80

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

    106.433,464  الثـامــنف ـجملــة الصنـ      

    117.269,149   الجــزء الثـالـثجملــة       
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الفقـر  الفصـل

  ة

  الفقـــرة

  الفرعية
  الم"حـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

    
  مــوارد ا+قتراض: الجـزء الرابـع    

    

  مــوارد ا+قتراض الداخلـي:  الصنـف التاسـع           
    

01-90  
    0   قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية    

    12.010,445  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

    0  ...................................................... قروض الخزينة      02-90

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

    0  .................... قروض متأتية من ھياكل ومؤسسات أخرى      03-90

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

    12.010,445  التـاســعف ـجملــة الصنـ      

      

  مـوارد ا+قتراض الخارجي :  الصنـف العاشـر     
    

    0  ............................... متأتية من مؤسسات ماليةقروض       100- 01

    0  ............................................................نقل فواضل     01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

02 -100  
    0  ........................................................قروض أخرى     

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

    0 ........................................................... موارد السنة    02  

    0  العـاشــرف ـجملــة الصنـ      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  :الصنف الحـادي عشــر        

   مــوارد ا+قتراض الخـارجـي المـوظّفــة      

  
  

    0  ............................... ماليةقروض متأتية من مؤسسات       110- 01

    0  ............................................................نقل فواضل     01  

    0  ........................................................... موارد السنة    02  

    0  ........................................................قروض أخرى       110- 02

    0  ............................................................ نقل فواضل    01  

 ........................................................... موارد السنة    02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

0    

    0  الحـادي عشـــرجملــة الصنـف       

  12.010,445   الجــزء الرابــعجملــة       
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

       

  المــــــوارد المتــأتّيــــــــة : الجـزء الخامـس

  مـن ا+عتمادات المحالـة                        

   

  المــــوارد المتــأتّيـــــــة : الصنف الثاني عشر    

 مـن ا+عتمادات المحالـة                            

  : البـاب الثـانـي

  رئـاســة الجمھـوريــة

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
  0  الصنـف الفرعـي الثالثجملـة 

  

      

  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00400

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    0  جـملــة البــاب الثـانـي      

    

  الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الخامـس

  شـؤون المـرأة وا)ســرة والمسنّيـن

    

      

  :الفـرعي الثـانـيالصنف 

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    0  ...............................................النھـوض ا1جتمـاعـي       06756

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملــة البــاب الخـامـس      

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد
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  : البــاب السـابـع

  وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة

    

      

  :الصنف الفـرعي ا
ّول

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00100

     0  ..........................................تسيير المصالـح العموميـة       02201

    0  ................................................تظاھرات دورية استثنائية     36  

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي ا)ّول

  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
  0  الفرعـي الثالثجملـة الصنـف 

  

      
  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00400

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

    0  جـملــة البــاب السـابـع      

  

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الثالـث عشـر

  المــاليــــــة

    

      
  :الـرابـعالصنف الفـرعي 

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00400

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملــة البـاب الثالـث عشـر      

  

  الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب العشــرون

  التجھيـز واLسكـان والتھيئـة الترابيـة

    

      :الصنف الفـرعي الثـالـث      

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة      
    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11..

      
    0  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

            

            

            

            

            

            

            

        
  

    

            

      
    0  جـملــة البـاب العشــرون

  

  الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *                        
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  : البــاب الحـادي والعشـرون      
  البيئــة والتنميــة المستديمــة

    

  :الصنف الفـرعي ا
ّول      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00100

    0  ....................................التدّخـVت ذات الصبغـة العاّمـة       03301

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي ا)ّول

  

      
  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

    

    0  .......................................................فــواضــل نقــل       00200

   0  .................................................................البيئــــة       06706

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      
  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *الخاّصـة في الخزينـةموارد متأتّيـة من الحسابات 

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
    0  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

      
  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *المشـاركـةموارد متأتّيـة من أمــوال 

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00400

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

    0  جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون      

  

  المشاركةالحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال يتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الثالـث والعشــرون

  السيــــاحــــــة

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

  0  ...............................................تھيئة المحيط الساحلي       06718
 

  0  ........................................................برامج الترفيـه       06719
 

     
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

      ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

    

  
        

            

        

  

    

            

      
    0  البــاب الثالـث والعشــرونجـملــة 

  

  الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الخامـس والعشــرون

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    0  ......................................................المراكـز الثقافيـة       06728

   0  ..................................................المطالعـة العموميـة       06729

   0  ................................................................الفنــون        06730

      
  0  الثانـيجملـة الصنـف الفرعـي 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    0  جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب السـادس والعشـرون

  الريــاضــة والتربيـة البدنيــة

    

  :الصنف الفـرعي الثـانـي      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    28,000  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    0  .....................................بناء وتھيئة الھياكـل الرياضيـة       06737

    0  .........................................تجھيزات شبابية ورياضيـة       06738

      

  28,000  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي
  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

    0  .......................................................فــواضــل نقــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  .......................................................) بيـان الفصـل(      11...

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

    28,000  جـملــة البــاب السـادس والعشــرون      

  

    الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةالحسابات يتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  : البــاب الثامن والعشـرون      

  الشــؤون ا+جتماعية والتضـامـن 

  والتونسيـون بالخـارج

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *من الحسابات الخاّصـة في الخزينـةموارد متأتّيـة 

  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون      

  

  الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب  •
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الخامـس والثـ"ثــون

  الطفـولــــة 

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    0  .....................................بناء وتھيئـة مراكـز الطفـولـة        06736

    0  .....................................تجھيـزات مؤّسسـات الطفـولـة       06739

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

        

  

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملـة البـاب الخامـس والث"ثـون      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب السـادس والث"ثـون

  الشبـــــاب

    

  :الصنف الفـرعي الثـانـي      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة
  

    

    0  ....................................................... نقــل فــواضــل      00200

    0  ........................................................برامـج الترفيـه       06719

    0  .........................................بناء وتھيئة مراكز الشبـاب       06735

    0  .........................................ورياضيـة تجھيزات شبابية       06738

    0  ......................................................تجھيزات شبابية       06740

      
  0  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

    0  جـملــة البــاب السـادس والث"ثـون      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب التسعــون

  مسـاھمـات مـاليــة مختلفــة

  Lنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة

    

    0  .......................................................نقــل فــواضــل       00500

    0  .........بعنوان مسـاھمـات ماليــة مختلفــة ...... موارد جديدة لسنة       00510

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

  

    

            

      
  0  جـملـة البـاب التسعــون
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  الم"حـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

 خـ"صـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
  

    

    0  .........................................................................رئـاسـة الجمھوريـة: البـاب الثاني

    0  ......................................................شؤون المرأة وا
سرة والمسنّيـن : الباب الخامـس

    0  .........................................................وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة : الباب السابـع

    0  ...............................................................................المـاليــة : الباب الثالث عشـر

    0  ...................................................التجھيز وا1سكان والتھيئة الترابية : الباب العشرون

    0  .....................................................البيئة والتنمية المستديمة : الباب الحادي والعشرون

    0  ........................................................................السيـاحـة : الباب الثالث والعشرون

    0  ............................................الثقافة والمحافظة على التراث : الباب الخامس والعشرون

    28,000  ...................................................الرياضة والتربية البدنية : الباب السادس والعشرون

    0  ....................الشؤون ا5جتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون

    0  .......................................................................الطفولــة : الباب الخامس والثVثون

    0  .......................................................................الشبــــاب : الباب السادس والثVثون

    0  ........................1نجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة  مساھمات مالية مختلفة: الباب التسعون

      

      

      

      

      

    28,000  الثـانـي عشــرف ـجملـة الصن

    28,000  الجـــزء الخـامـــسجملــة 

    129.307,594  جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي

    700.187,594  مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة
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29 
 

  20120155نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 
        ––––    تتتت    - - - - الجــدول الجــدول الجــدول الجــدول 

                                                     �������� ���� ���� ����                                    
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

      لوّ وان ا)ــات العنــنفق: العنوان ا)ول      

      فرّ ــات التصـــنفق: الجزء ا)ول          

      ر العمومي ـالتأجي: القسم ا)ول               

      ديــس البلـالمجل اءـة )عضــح المخولـالمن      01.100

    720,000  ....................................المنح المخولة لرؤساء البلديات     01  

    0  ......... نــــات المتفرغيـــالمنح الجملية المخولة لرؤساء البلدي  001    

    720.000  ........... منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين  002    

    1.008,000  ...رؤساء البلديات والمساعدين لكواھيمنح التمثيل المخولة     02  

    1.728,000  01.100جـملـــة الفصــل       

  نـــــيارّ ـوان القـــر ا)عـــأجيــت      01.101
 ا+نتدابــات المقتـرحــة

 (*)الكلفة الجملية  المّدة العدد الخطـط

- - - - 

   -  - الجملــة

    

    92.259,000  ............................................. ا)جر ا)ساسي والتدرج    01  

   109.190,000   ............................... )الثابتة ( المنح الخصوصية القارة      02  

    4.851,000  ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة   001    

    36.542,000  ............................................... والتنفيذمنحة التصرف   002    

    20.160,000  ................................................منحة التكاليف الخاصة  003    

    360,000  ........................................ منحة السكن المرتبطة بالرتبة  004    

    0 ........................................................... الھندسةمنحة   005    

    10.512,000  ......................................................... منحة المشاريع  006    

    0  ............................................... منحة الھندسة المعمارية  007    

    0  ............................................................منحة التعمير   008    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة  اLعتماداتيتّم توزيع (*) 
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات
    0  ....................................................منحة الوقت الكامل   009    

    0  ...............................................منحة عدم قبول الحرفاء   010    

    5.514,000    .......................................... داغوجيةيالتكاليف البمنحة   013    

    0  ....................................................منحة خطر العدوى   016    

    0  ...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية   022    

    0  ................................................ ا5جتماعيمنحة العمل   023    

    025  uلية لvمية منحة المعالجة اV0  ......................................ع    

    0  ..........................................................منحة الصحافة   034    

    0  ..................................عادة الترتيب 1 ةالتعويضيالمنحة   036    

    0  ......................................................المنحة التعويضية   049    

    0  ...........................................لية يالمنحة التعويضية التكم  050    

    0  .........................................البلدية  التراتيبمنحة مراقبة   090    

    29.739,000  ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية   091    

    1.512,000  .......................................................... ا
وساخمنحة   092    

    0  .........................................................منحة ا1حصاء   093    

    6.352,000  .............................................المنح المرتبطة بالوظيفة     03  

    4.800,000  ..........................................................المنحة الوظيفية  001    

    0  .................................................بمأموريةمنحة مكلف   002    

    1.216,000  .....................................................المنحة الكليومترية   005    

    336,000  ..............................................................منحة السكن  006    

    0  ................................................منحة التكاليف ا1دارية  007    

    0  ................................ المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية  008    

    600,000  .........................................المنح الخصوصية المتغيرة     04  

    600,000  ......................... المسندة للوكVء العاديين منحة المسؤولية  070    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    7.480,000  ...................................المتغيرة المنح غير الخصوصية    05  

    2.560,000  .................................. المدمجة في المرتب منحة ا1نتاج  001    

    4.920,000  ............................في المرتّب  منحة ا1نتاج غير المدمجة  002    

    0  .......................غير الخصوصية المتغيّرة ا
خــرى  منحال  003    

    1.248,000  .......................... الليليمنحة الساعات اLضافية والعمل     06  

    0  ............................................. منحة الساعات ا1ضافية  001    

    1.248,000  ..................................................... منحة العمل الليلي  002    

    5.176,000  ..........................................................المنح العائلية     13  

    3.691,000  ......................................................... المنحة العائلية  001    

    1.485,000  ...................................................منحة ا
جر الوحيد   002    

    39.700,000  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    14  

    27.000,000  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001    

    9.500,000  ...........................المساھمة في أنظمة الحيطة ا5جتماعية  002    

    0  ........................ المساھمة في أنظمة التأمين على المرض  003    

    3.200,000  ......... المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة ا
جراء  004    

    0  ............................................................منح أخرى     99  

    262.005,000  01.101جـملـــة الفصــل       

  نــاريـر القــوان غيــر ا)عــتأجي    

 ا+نتدابــات المقتـرحــة

 (*)الكلفة الجملية  المـّدة العــــدد الخطـط

- - - - 

   - - - الجملــة

    

    0  ....................................أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة     01  

    001  
    0  ........................................................جر ا
ساسي ا

    0  ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة  002    

    0  ............................................. منحة التصرف والتنفيذ  003    

    0  .................................. منحة ا1نتاج المدمجة في المرتب  009    

    0  ............................ منحة ا1نتاج غير المدمجة في المرتب  010    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
 .يتّم توزيع ا+عتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة(*)                       
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    0  ............................................. منحة الساعات ا1ضافية  012    

    0  .....................................................منحة العمل الليلي   013    

    0  ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  070    

    0  ......................................................... منحة ا
وساخ  071    

    0  .........................المتعاقدون والعاملون بالحصة  ا)عوان    02  

............................................. التأجير المباشر ل_عوان  001      7.852,000    

    0  ....... )مع المؤسسات اتفاقيات(غير المباشر ل_عوان  التأجير  002    

    241,000  ..........................................................المنح العائلية     06  

    166,000  ......................................................... المنحة العائلية  001    

    75,000  ................................................... منحة ا
جر الوحيد  002    

    1.700,000  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    07  

    1.000,000  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001    

    500,000  ...........................المساھمة في أنظمة الحيطة ا5جتماعية  002    

    0  ........................ أنظمة التأمين على المرض المساھمة في  003    

    200,000  ......... المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة ا
جراء  004    

    0  .................... مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية     09  

لمتربصين في إطار اLعداد للحياة إلى االمنح المسندة     10  

  ...المھنية

  

0  
  

............................................................. منح أخرى    99    0    

    9.793,000  01.102جـملـــة الفصــل       

    273.526,000  جملـــة القـســـم ا)ّول      

      ح ــالـل المصـــوسائ: ي ـانـم الثـالقس              

      ةــة المحليــح العموميــالمصالر ــات تسييــنفق      02.201

    0  ...................................................داءات ا)كرية وا)    01  

    6.000,000  .........................................................استھ"ك الماء     02  
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    80.000,000  ..........................................  الكھرباء والغاز استھ"ك    03  

    0  .............................................................. ا+تصا+ت    04  

    6.000,000  ....................................................ا5تصا5ت الھاتفية   001    

    1.500,000  ......................................................تراسل المعطيات   002    

    0 ....................................... أثاث للمصالح اLدارية اقتناء    05  

    0  ................................................................ ودـــالوق    06  

    20.000,000  ........................................... شراء الوقود لوسائل النقل  001    


جھزة التسخيـن شراء الوقود   002    ......................................  0    

    0  ......... لفائدة ا1طارات المكلفة بخطط وظيفيةحصص الوقود   003    

    0  ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصية   004    

    0  ......................................................... دــات البريـنفق    07  

    300,000  .................................................المـراسVت ا1داريـة   001    

    0  ..............................................نفقـات البريـد ا
خــرى   002    

    0  ......................................................... المعدات اقتناء    08  

    0  ....................................ا1داري اقتناء معّدات التصّرف   001    

    0  .....................................................مصاريف التأمين     09  

    6.000,000  ..................................................... تأمين وسائل النقل  001    

    500,000  .......................................................تأمين ا
شخاص   002    

    500,000  .........................................................ات يتأمين البنا  003    

    0  .........................................تامين التجھيزات والمعدات   004    

    0  ...................................................... التعھد والصيانة    10  

    2.000,000  .....................................................ت ياا5عتناء بالبنا  001    

    25.000,000  .......................................... تعھد وصيانة وسائل النقل  002    

    500,000  ...................................تعھد وصيانة المعدات وا
ثاث   003    

    0  .................................. تعھد وصيانة معدات خصوصية  004    
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص
  الفرعية

  المـ"حـظـات  التقـديــرات  النفقــــــاتبيــــــان 

    500,000  ................................المقّرات اLدارية تنظيف مصاريف     11  

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

    0  .......................................المصاريف العاديـة للحراسـة   001    

    0  ...........................مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة   002    

    2.000,000  .........................................................لوازم المكاتب     13  

    5.000,000  ............................................................. المطبوعات    14  

    500,000  ............................................................. قـــــوثيـالت    15  

    0  ....................................................... الوثائق المكتوبة  001    

    0  ....................................................... الوثائق ا
خرى  002    

    300,000  ...................................................الصحف والمج"ت     16  

    500,000  ............................................ھاونشر تعليق اLع"نات    18  

    0  ................................................... مصاريف اLع"مية    19  

    2.000,000  ............................................. والمعداتشراء اللوازم   001    

    0  .......................................................شراء منظومات   002    

    1.000,000  ......................................................... نفقات الصيانة  003    

    0  ..............................المنظومات اLع"مية  استغ"لنفقات     20  

    1.000,000  ".............................أجور .."  "أدب " منظومة  استغVل  001    

    1.000,000  ....................................... "إنصاف " منظومة  استغVل  002    

    0  ........................................ " رشــاد" منظومة  استغVل  003    

    1.500,000  ........................................ " مدنيــة" منظومة  استغVل  004    

    0  " ...........التصّرف في موارد الميزانية "  منظومة  استغVل  005    

    0 ....................................ة واLقام ا+ستقبا+تمصاريف     21  

    500,000  ................................................ ا5ستقبا5تمصاريف   001    

    0  ................................................ا1قـامــــــةمصاريف   002    
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    0  ................................................ات ـــــمصاريف المھمّ     22  

    0  ........................................................ إكساء ا)عوان    23  

    0  ...........................الموّحد إكساء ا
عوان الخاضعين للزي   001    

    2.500,000  ....................................ا5ستقبال  وأعوانإكساء العملة   002    

    0  ............................................. لـإرجاع مصاريف التنق    24  

    500,000  .................................................. المنحة اليومية للتنقل   001    

    0  ............................................المنحة الكيلومترية للتنقل   002    

    0  ....................................ل ا)شخاص إرجاع مصاريف نقّ     25  

    0  .........................................تھم رسكلو ا)عوانتكوين     28  

    0  ........................................................ملتقيات للتكوين   001    

    0  ....................................................... تربصات تكوين  002    

    0  .......................................................التكوين المستمّر   003    

    0  ................................................. التكوين في ا1عVمية  004    

    0  .......................................... نفقات طبية لفائدة ا)عوان    30  

    200,000  .......................................................... نفقات التداوي  001    

    200,000  .................................... ا
دوية والمواد الصيدلية شراء  002    

    0  ..................................... والمناظرات ا+متحاناتتنظيم     31  

    0  ................................... العمومعمليات اLرشاد وإع"م     32  

    0  ........................................واستثنائية تظاھرات دورية     36  

    800,000  .....................................................الحفVت العمومية   001    

..............................................................ا5نتخابات   002      0    

    0  ................................. مصاريف النزاعات والتعويضات    38  

    500,000  ................................ ومصاريف أخرى واختبارأتعاب   001    

    0  ........................................... اتضدفع الخطايا والتعوي  002    

    500,000  ........................................................معاليم التسجيل     39  
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    0  ........................................................معاليم الجو+ن     40  

    0  .......................................................... معاليم جو5ن  001    

    0  ......................................................... معاليم العبور   002    

    0  .................................... طبع ونشر الوثائق والمج"ت    42  

    0  ............................................... مصاريف إعداد ا)مثلة    43  

    0  ...................................................... تعويضات مختلفة    45  

    0  .......................................... خدمات أخرى لفائدة اLدارة    47  

    0  ................................................. نقل ا
ثاث والمعدات  001    

    0  .......................................والمراقبة والتحاليل  ا5ختبار  003    

    0  .....................................................اتّفاقيات مع أطبّـاء   005    

    0  .................................................اتّفاقيات مع مؤّسسات   006    

    0  ........................................ المنحة المخولة لقابض المالية  010    

    0  ........................ المنتفعينالمنحة المخولة لوكVء المقابيض   011    

    0  ....................................................... تسديد المتخلدات    80  

    0  ................... متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  002    

    0  ................. متخلدات تجاه الشركة التونسية للكھرباء والغاز  003    

    1.630,000  ........ متخلدات تجاه الشركة الوطنية 1ستغVل وتوزيع المياه  004    

    10.000,000  .................. تونس تصا5تمتخلدات تجاه الديوان الوطني 5  005    

    0  ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبVد التونسية  006    

    0  ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية  007    

    0   ........... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين  010    

    0  ............... الخارجي لVتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسية   011    

    0  ..................... لحماية المحيطمتخلدات تجاه الوكالة الوطنية   012    

    0  ............. للتصّرف في النفايات الوطنيةمتخلدات تجاه الوكالة   013    

    0  ..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاه الوكالة البلدية    014    
    0  ............................مؤّسسات عمومية أخرى  متخلدات تجاه  020    

    0  ..............................................الخــواص  متخلدات تجاه  021    

    0  .............................................. نفقات التصرف ا)خرى    99  

      
  180.930,000  02.201جـملـــة الفصــل 

  

  



37 
 

  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

  وصيانة التجھيزات العمومية استغ"لمصاريف       02.202
    

    0  ................................... النفقات المباشرة لتنظيف المدينة    30  

    500,000  ........................................................... شراء العقاقير  001    

    200,000  .............................ا5عتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدھا   002    

    600,000  ........................................................... كراء المعدات  003    

    3.000,000  .............. المصب المراقب ومراكز التحويل استغVلنفقات   004    

    0  ................................. تنظيف المدينة عن طريق المناولة    31  

    0  ........................................................المناولـة العاديـة   001    

    0  ...........النظافة وسVمة المحيط : 32المناولـة في إطار اvليـة   002    

    0  ..........جمع الفضVت وتثمينھا : 40المناولـة في إطار اvليـة   003    

    2.000,000  ........................................... ا+عتناء بالتنوير العمومي    32  

    0  ....................................... ا+عتناء بالطرقات وا)رصفة    34  

    1.000,000  ..................................................................ا5عتناء   001    

    0  ....................................شراء معدات صغيرة وصيانتھا   002    

    0  ........................................................... كراء المعدات  003    

    0  ......................... نفقات ا+عتناء بحركة المرور وتنظيمھا    36  

    0  .................................. ا5عتناء بحركة المرور وتنظيمھا  001    

    0  ..................................................شراء معدات صغيرة   002    

    0  ..........................ا+عتناء بالخنادق وشراء أجھزة صغيرة     38  

    0  .......................................ا+عتناء بتجھيزات خصوصية     40  

    0  .................................................... ا5عتناء بالنافورات  001    
ة ـات العموميــزة بالساحــا5عتناء بالتجھيزات المركّ   002      

 ....................................................... ل المدنـــومداخ

  

0  
  

    0  ................................................... ا5عتناء بأفواه المياه  003    

    0  ..............................ا5عتناء بتجھيزات خصوصية أخرى   009    
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص
  الفرعية

  المـ"حـظـات  التقـديــرات  اتـــــان النفقــــبي

    0  ....................................................... حديقة الحيوانات    42  

    0  ........................................................ شراء الحيوانات  001    

    0  ...................................... بھا وا5عتناءتغذية الحيوانات   002    

    0  ................................... شراء تجھيزات ومعدات الحديقة  003    

    0  ........................ا5عتناء بالتجھيزات والمعدات وصيانتھا   004    

    0  ......................................... ا5عتناء بالنباتات وا
شجار  005    

    0  ...........وشراء معدات صغيـرة   اتـالنباتا+عتناء بالحدائق و    44  

    1.000,000  ...............................................المباشرة ا5عتناء نفقات   001    

    0  .......................................... عن طريق المناولةا5عتناء   002    

    0  .................................................... الشواطئبا+عتناء     45  

    0  ...............................................المباشرة ا5عتناء نفقات   001    

    0  .......................................... عن طريق المناولةا5عتناء   002    

    1.000,000  ........................... الرياضيةصيانة المنشآت والتجھيزات     46  

    0  ......... التجھيزات العمومية انةـ"ل وصيـستغرى +ـخأنفقات     99  

      
  9.300,000  02.202جـملـــة الفصــل 

  

02.230  
    

ات ـالوكا+ت والمؤسس رــة بتسييـاصّ ـف خـاريـمص
  ............................... ةـالبلديوالھياكل العموميـة 

  

0                        

  

      
  0  02.230جـملـــة الفصــل 

  

      
    190.230,000  جملـــة القـســـم الثــانـي

      
      ل العمومي ـالتدخّ : القسم الثالث 

      ا+جتماعيدان ـي الميـ"ت فــتدخّ       03.302

    7.000,000  ...........للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة ا+جتماعية منـح    08  

وان ــوان ا)عـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساھم    10  

  ............................................... ن على التقاعدــالمحالي

  

0  
  

    0  ............................................... المساھمة بعنوان التنفيل  001    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ
  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    1.000,000  ................................... المساھمة بعنوان تعديل الجرايات  002    

    0  ......................................المساھمة بعنوان ضم الخدمات   003    

    0  ........................................................الجراية العمرية     20  

    0  ..................................................... اLسعاف العمومي    21  

    0  .................................................مصاريف دفن الفقراء   001    

    0  ........................................ فاةرمصاريف النبش ونقل ال  002    

    0  .......................................................الصحة العمومية     22  

    500,000  ............................. مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة  001    

    0  ............................حمVت التطھير والمحافظة على البيئة   002    

    0  ............................................ا+عتناء بالمح"ت الدينية     23  

    1.000,000  ............................................................ نفقات صيانة  001    

    1.000,000  .............................................................شراء لوازم   002    

    5.000,000  - 10مادة الحليب للعملة وعددھم - مصاريف الوقاية الصحية    25  

    0  ........................................................ومكافآت جوائز     40  

    0  ......................................................... استثنائية منـح    41  

    0  .......................................................... تدخ"ت أخرى    99  

    15.500,000  03.302جـملـــة الفصــل       

      نـــويـم والتكـــدان التعليــ"ت في ميـــتدخّ       03.303
    500,000  ...............التكوين ودعم ال"ّمركزيـة المساھمة لفائدة مركز     04  

    0   ................................................... نقل الت"ميذ الفقراء    20  

    300,000  ......................................................... جوائز مدرسية    21  

    0  .......................................................... تدخ"ت أخرى    99  

      
  800,000  03.303جـملـــة الفصــل 
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة

  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 
  

  التقـديــرات
  

  المـ"حـظـات

      ةـاب والطفولــة والشبـن الثقافــ"ت في مياديـتدخّ       03.305
    0  ............................... تدخ"ت في مجال الكتاب والمطالعة    02  

    0  ...........................................تدخ"ت في مجال المسرح     03  

    0  .............ة ــون الشعبيــى والفنـال الموسيقــتدخ"ت في مج    05  

    0  .......................................رات ثقافية ومھرجاناتــتظاھ    06  

    500,000  ........... المساھمة في تنظيم المھرجانات والتظاھرات الثقافية  001    

    0  ........................... تنظيم المھرجانات والتظاھرات الثقافية  002    

    0  .......................................................... شراء عروض  003    

    0  ..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة اللّجان وا منـح    07  

    0  ................................................ لفائدة الشبابتدّخ"ت     10  

    0  ................................................الطفولة لفائدة تدّخ"ت     11  

    3.000,000  ................................. تدخ"ت لفائدة الجمعيات الرياضية    12  

    0  .......................................................... تدخ"ت أخرى    99  

      
  3.500,000  03.305جـملـــة الفصــل 

  

      ا+قتصاديدان ــي الميـ"ت فــتدخّ       03.306
    0  ........................ اقتصاديةلفائدة منظمات ذات صبغة  منــح    04  

    0  ........................................ يـدان الف"حـتدخ"ت في المي    10  

    0  ........................................ تدخ"ت في الميدان الصناعي    11  

    0  ....................................... احيــتدخ"ت في الميدان السي    12  

    0  ..................................................... رىـــخأ"ت ـــتدخّ     99  

    0  03.306جـملـــة الفصــل       

      ةــات العالميــي المنظمـات فــالمساھم      03.307

    0  ...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عامّ     01  

    0  .....................................العالمية للمدن المتوأمة   الجامعة  080    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

    0  ......................................منظمات ذات صبغة خصوصية     02  

    0  .................................................. منظمة المدن العربية  800    

    0  .................................منظمة العواصم والمدن ا1سVمية   801    

    0  ........................................... منظمة مدن التراث العالمي  802    

    0  .................................................. المدن ا1فريقية اتحاد  803    

    0  ....الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية   804    

    0  .............................. أخرى عالمية مساھمات في منظمات    99  

      
  0  03.307جـملـــة الفصــل 

  

      رىـل أخـة وھياكـات المحليـاون مع الجماعــالتع      03.310

    0   ..........................الداخليــة التعاون مع الجماعات المحلية     01  

    500,000  .التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساھمة فيھا    02  

  03    L0  ..............قية يفرالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية ا    

    0  ............. بيةوالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية ا)ور    04  

    0  كيةيا)مروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اpسيوية     05  

    0  ............................... رىـأخ وھياكـلالتعاون مع منظمات     99  

    0  ................................ تونسية وھياكلالتعاون مع منظمات   001    

    0 ...............................ة ــأجنبي وھياكلالتعاون مع منظمات   002    

      
  500,000  03.310جـملـــة الفصــل 

  

      
    20.300,000  جملـــة القـســـم الثـالــث

  ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـنف: القسم الرابع       
   وغيـر الموّزعــة                   

    

    0 .....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص نفقــات      04.400

    0 ......................................غير الموّزعـةف التصرّ  نفقــات      04.401

    0  جملـــة القـســم الرابــع      

    452.328,000  الجــزء ا)ّولجملـــة       
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـ"حـظـات

      ن ـد الديــوائـف: ي ـانـزء الثـالج      

      ن ــد الديـوائـف: القسم الخامس           

      يــن الداخلـــد الديــفوائ      05.500

  

03  
دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـالقروض المبرمة لفوائد   

  ..................................................... الجماعات المحلية

  

38.134,481  

  

    0  ...................فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى     04  

  
05  

    0  ............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة  

      
  38.134,481  05.500جـملـــة الفصــل 

  

      يــارجـن الخــد الديـــفوائ      05.501

........................................... ـةالخارجي القروضفوائد      03    0    

  

04  

...............................ــة الموظّفـة الخارجي القروضفوائد     

 

0    

      

  0  05.501جـملـــة الفصــل 
  

ســم الخامـــة القســـجمل        38.134,481  
 

      
ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل  38.134,481  

  

وان ا)ول ـات العنــة نفقــجمل        522.190,481   
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  22001155نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

        إعتمادات الـدفــعإعتمادات الـدفــعإعتمادات الـدفــعإعتمادات الـدفــع    - - - - تتتت    - - - - الجــدول الجــدول الجــدول الجــدول 
�������� ���� ��������  

  بحســاب الديـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

 

  النفقـــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حـظـات

  : الثانـيوان ـالعن      

  الثـانـيوان ـات العنــنفق

    

      نفقـــــات التنميـــــة  :الثـالـثالجزء          

      
  ا+ستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       

    

      الـّدراســــــــــــات      06.600

    0  .....................................دراسـة أمثلة التھيئـة العمرانيــة     01  

    0  ..........................................دراسـة مخطّطـــات المرور     02  

    0  ...................................................ا1عـVميــة دراسات     03  

    2.544,500  ..................................................دراســـات أخـــــرى     20  

    2.544,500  06.600جـملـــة الفصــل       

    0  .....................................اقتناء أراضــــــي       06.601

      
  0  06.601جـملـــة الفصــل 

  

  0  ......................................اقتناء مبــانــــــي       06.602
  

      
  0  06.602جـملـــة الفصــل 

  

      إحــداث وتوسعـــة وتھيئـــة: البنـايات اLداريـــة      06.603

    3.152,000  ...................................................... البلديـــــةقصــــر     01  

    0  ......................................................الدائـــرة البلديــــة     02  
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حـظـات

    1.350,000  .................................................... المستـودع البلـــدي    03  

    0  .............................................. بنــايات إداريــة أخــرى    04  

    0    .............................................أشغـــال تھيئــة مختلفـــة     05  

    0  ......................................... أشغـــال الصيــانـة والتعھّــد    06  

      
  4.502,000  06.603جـملـــة الفصــل 

  

    0  .....................تجھيــــزات إداريـــــة                        06.604

      
  0  06.604جـملـــة الفصــل 

  

      اLعـ"ميــةالبـرامـج والتجھيـزات       06.605

    0  ...................................... مشاريــع مندمجــة لuعـVميــة    01  

    0  .............................................نظـم تبـادل المعلــومــات     02  

    594,800  .............................. بـرامـج وتجھيزات إعVميـة مختلفـة     20  

      
  594,800  06.605جـملـــة الفصــل 

  

      اقتناء معـــّدات وتجھـيـــزات                   06.606

    10.000,000  .................................اقتناء معّدات النظافــة والطرقـات     01  

    0  .................................اقتناء معّدات وتجھيـزات أخــرى     02  

      
  10.000,000  06.606جـملـــة الفصــل 

  

    0  ............................مصاريف اLشھار واLع"نات      06.607

      
  0  06.607جـملـــة الفصــل 

  

    0  .................................اقتناء وسـائـــل النقــــل       06.608

      
  0  06.608جـملـــة الفصــل 

  

  1.534,000  .........................................نفقــــات مختلـفــــة       06.609
  

      
  1.534,000  06.609جـملـــة الفصــل 
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حـظـات

      اLنـــــــــــارة      06.610

    23.451,582  ....................................................العمـوميــة ا1نــارة     01  

    0  ............................................تركيــز معــّد5ت الضغـط     02  

    0  ........................................نصـب ا1شــارات الضوئيــة     03  

    0  ..........................................والتعھّـــد أشغــال الصيانــة     04  

      
    23.451,582  06.610جـملـــة الفصــل 

      المـــاء الصــالـح للشـــراب      06.611

    0  .........................صيـانـة ھيـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب     01  

    0  .....................................................أشــغــال مختلفــــة     02  

      
  0  06.611جـملـــة الفصــل 

  

      التطــھـيـــــــــر      06.612

    0  ..........................تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة     01  

    0  .........................تركيـــز شبكــة تصـريـف ميـاه ا
مـطـار     02  

    0  ........................................أشغـــال الصيـانــة والتعھّــــد     03  

      
  0  06.612جـملـــة الفصــل 

  

      الطــــرقــات والمســـالـــــك      06.613

    6.076,625  .....................................................بنــــاء ا
رصفــــة     01  

    56,720  ....................................................تعبيــــد الطـرقــات     02  

    0  ........................................أشغـــال الصيـانــة والتعھّــــد     03  

      
  6.133,345  06.613 جـملـــة الفصــل

  

      أشغــــال التھيـئــة والتھـذيــب      06.614

    0  .............................................تعھّـد المسـاكــن وتھذيـبھا    01  

    0  ...............................تعھّــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط     02  

    0  .........................................وتجھيــزھا تھيئـة الشـواطـئ    03  
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  الفصـل
  الفقــرة  الفقـرة

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حظـات

    0  ...........إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحويـل وتھيئتھا    04  

    0  ..............................................وصيانـتھاتھيئة المقـابـر     05  

    0  ...............................عمليـات التھيئـة والتھذيـب ا
خــرى     06  

      
  0  06.614جـملـــة الفصــل 

  

      المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن      06.615

    0  ...........................................تھيئـة الحـدائـق العمـوميــة     01  

    0  ....................................................تھيئــة المنتـزھــات     02  

    0  ............................................تجميـــل مداخــل الــــمدن     03  

    0  ....................................تھيئـــة المســاحــات الخضــراء     04  

    0  ............................عمليــات التھيئـة والتجميــل ا
خـــرى     05  

      
  0  06.615جـملـــة الفصــل 

  

06.616      
  بنـاء التجھيزات الجماعية للثقافــة

  والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة وتھيئـتھا 
    

    0  .................................المكتبـات العمـوميـة وتھيـئتھابنـاء     01  

    0  ........................المساھمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة     02  

    0  ...........................بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتھيـئتھا    03  

    149,685  ................................وتھيئـتھابنـاء المنشـآت الريــاضيــة     04  

    0  .............................اقتنــاء تجھيـزات ثقـافيــة وريـاضيــة      05  

    0  ..................................بنـــاء ريـاض ا
طفــــال وتھيئـتھا    06  

    0  ...................................بنـــاء وتھيئـة قــاعـات العـروض     07  

    0  ...............................بنـــاء مسـارح الھواء الطلق وتھيئـتھا    08  

    0  .................بنـــاء مراكز ا1عVمية الموّجھة للطفـل وتھيئـتھا    09  

    0  ..........................وتھيئـتھابنـــاء تجھيزات جماعية أخـرى     20  

    0  ............................................أشغـال الصيـانـة والتعھّــد     21  

      
    149,685  06.616جـملـــة الفصــل 
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حظـات

      بنـاء وتھيئـة المنشـآت ذات الصبغة ا+قتصادية      06.617

    0  .............بنـاء ا
سواق وا
حياء والمحVّت التجارية وتھيـئتھا    01  

    0  ......................بنـاء المحVّت الصناعيـة والحرفيـة وتھيـئتھا    02  

    0  .....................وتھيـئتھابنـاء المناطــق الصناعيـة والحرفيـة     03  

    0  ..............................................بنـاء المســالــخ وتھيئـتھا    04  

    0  ....................................بنـاء قــاعــات ا
فــراح وتھيـئتھا    05  

    0  ...............................وتھيـئتھابنـاء الحّمــامــات وا
دواش     06  

    0  .......................................بنـاء مأوى السيــارات وتھيـئة    07  

    0  .........................بنـــاء منشـآت اقتصادية أخـرى وتھيئـتھا    20  

    0  ........................................أشغـــال الصيـانــة والتعھّــــد     21  

    0  06.617جـملـــة الفصــل       

      
  48.909,912  جملـــة القســـم الســادس

  

      التمـويــل العمـومــي : السابـعالقسم            

    0  ...................التـدّخـ"ت في الميـدان ا+قتصادي       07.810

    0  07.810جـملـــة الفصــل       

    0  ..................التـدّخـ"ت في الميــدان اLجتـمـــاعـي       07.811

    0  07.811جـملـــة الفصــل       

    0  .................المسـاھمـة في رأس مـال المؤّسســات       07.827

    0  07.827جـملـــة الفصــل       

    0  جملـــة القســـم الســـابــع      
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حظـات

  نفقــات التنميــة الطـارئــة: الثـامـنالقسم          

  وغيـر الموّزعــة                        

    

    0  .....................................نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة      08.900

    65.909,351  ......................................نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة      08.901

    65.909,351  جملـــة القســـم الثــامــن      

  نفقــات التنميــة المرتبطـة: التـاسـعالقسم          

   بموارد خارجيـة موظّفــة                         

    

      

 

ھذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع يشتمـل 

  .07أو 06بـــد+ من  09مع تغييـر الرقــم المميّـز للقسـم بـ 
    

    0  جملـــة القســـم التــاســع      

      
    114.819,263   الثــالـثزء ــــة الجـــجمل

  تسديـد أصــل الديــن: الجـزء الرابـع         

  تسديـد أصــل الديــن : العـاشـرالقسم         

    

      تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي      10.950

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة     01  
  .....................................................الجماعات المحلّيـة 

  
63.149,850  

  

    0  .............مؤّسسات أخرى تسديد أصل القروض المبرمة لدى     02  

    0  ........................تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة     03  

      
    63.149,850  10.950جـملـــة الفصــل 

      تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي      10.951

    0  .....................................تسديد أصل القروض الخـارجيـة    01  

    0  ........................تسديد أصل القروض الخـارجيـة الموظّفـة     02  

    0  10.951جـملـــة الفصــل       

    0  جملـــة القســم العـــاشــر      

  63.149,850  الـرابـعزء ـــة الجـــجمل      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  الم"حظـات

       

  النفقــــات المسـّددة مــن : الجـزء الخامـس

  ا+عتمادات المحالـــــة                      

   

  النفقــات المســّددة مــن: القسـم الحادي عشر    

 ا+عتمادات المحالــــة                               
  

  : البـاب الثـانـي

  الجمھـوريــةرئـاســة 

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

    0  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث      

      

  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

      ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة القســم الفرعـي الرابـع

      
    0  جـملــة البــاب الثـانـي

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الخامـس

  شـؤون المـرأة وا)ســرة والمسنّيـن

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنميـة
  

    

    0  ...............................................النھـوض ا5جتماعي       06756

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
    0  جـملــة البــاب الخـامـس

  



51 
 

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب السـابـع

  وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة

    

      

  :القسـم الفـرعي ا
ّول

  نفقـات التصـّرف
  

    

     0  ..........................................العموميـة تسيير المصالـح       02201

    0  ................................................تظاھرات دورية استثنائية     36  

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي ا)ّول

  

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. عـدد الحساب       

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

    0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
  0  الثالثجملـة القسـم الفرعـي 

  

      

  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقـات أمــوال المشـاركـة

  

    

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  .......................................................) بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

    0  جـملــة البــاب السـابـع      

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الثالـث عشـر

  المــاليــــــة

    

      
  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      12...

      
    0  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملــة البـاب الثالـث عشـر      

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب العشــرون

  التجھيـز واLسكـان والتھيئـة الترابيـة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

  0  .................) ......................................بيـان الفصـل(      11...
 

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    0  جـملــة البــاب العشــرون

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *                        
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الحـادي والعشـرون

  البيئــة والتنميــة المستديمــة

    

      

  :القسـم الفـرعي ا
ّول

  نفقــات التصـّرف
  

    

    0  ....................................التدّخـVت ذات الصبغـة العاّمـة       03301

      
    0  جملـة القسـم الفرعـي ا)ّول

      
  :الفـرعي الثـانـيالقسـم 

  نفقــات التنميـة

    

  0  .................................................................البيئــــة       06706
 

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      
  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

  0  ..........................) .............................بيـان الفصـل(      11...
 

      
  0  الثالـثجملـة القسـم الفرعـي 

 

      
  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

   0  .......................................................) بيـان الفصـل(      12...

      
   0  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الثالـث والعشــرون

  السيــــاحــــــة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنميـة

    

   0  ...............................................تھيئة المحيط الساحلي       06718

   0  ........................................................برامج الترفيـه       06719

     
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقــات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  ) .......................................................بيـان الفصـل(      11...

      
    0  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    0  جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون

 .الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الخامـس والعشــرون

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنميـة
  

    

    0  ......................................................المراكـز الثقافيـة       06728

   0  ..................................................المطالعـة العموميـة       06729

   0  ................................................................الفنــون        06730

      
    0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    0  جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب السـادس والعشـرون

  الريــاضــة والتربيـة البدنيــة

    

  :القسـم الفـرعي الثـانـي      

  نفقـات التنميـة
  

    

    28,000  ..........)المسلك الصحي ( ...بناء وتھيئة الھياكـل الرياضيـة       06737

    0  ...........................................تجھيزات شبابية ورياضيـة       06738

      

    28,000  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *الحسابات الخاّصـة في الخزينـةنفقـات 

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  .......................................................) بيـان الفصـل(      11...

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

    28,000  جـملــة البـاب السادس والعشــرون      

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

  : البــاب الثامن والعشـرون      

  الشــؤون ا+جتماعية والتضـامـن 

  والتونسيـون بالخـارج

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     0  .......................................................) بيـان الفصـل(      11...

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    0  جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون      

 الحسابات الخاّصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركةيتم ضبط ترقيم الفصل وبيانه طبقا للملحق الخاص بتبويب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب الخامـس والثـ"ثــون

  الطفـولــــة 

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنميـة
  

    

    0  .....................................وتھيئـة مراكـز الطفـولـة   بناء      06736

    0  .....................................تجھيـزات مؤّسسـات الطفـولـة       06739

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

      
    

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

            

      
  0  جـملـة البـاب الخامـس والث"ثـون

  

  



60 
 

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب السـادس والث"ثـون

  الشبـــــاب

    

  :القسـم الفـرعي الثـانـي      

  نفقــات التنميـة
  

    

    0  ........................................................برامـج الترفيـه       06719

    0  .........................................بناء وتھيئة مراكز الشبـاب       06735

    0  .........................................تجھيزات شبابية ورياضيـة       06738

    0  ......................................................تجھيزات شبابية       06740

      
  0  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

  

  

    

    0  جـملـة البــاب السـادس والث"ثـون      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــ"حـظـــات

      
  : البــاب التسعــون

  مسـاھمـات مـاليــة مختلفــة

  Lنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة

    

نفقـات على مسـاھمـات ماليــة مختلفــة 1نجاز مشاريع ذات       00510

  ..........................................................صبغة محليـة 

  

0  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

            

      
  0  جـملـة البـاب التسعــون

  

  



62 
 

  النفقــــــاتبيــــــان 
  

  التقـديــرات

  

  الم"حظـات

 خـ"صـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر
  

    

    0  ................................................................رئـاسـة الجمھوريـة : البـاب الثاني

    0  .............................................شؤون المرأة وا
سرة والمسنّيـن : الباب الخامـس

    0  ...............................................وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة : الباب السابـع

    0  ......................................................................المـاليــة : الباب الثالث عشـر

    0  ..........................................التجھيز وا1سكان والتھيئة الترابية : الباب العشرون

    0  ...........................................البيئة والتنمية المستديمة : الباب الحادي والعشرون

    0  ................................................................السيـاحـة : الباب الثالث والعشرون

    0  .....................................الثقافة والمحافظة على التراث : الباب الخامس والعشرون

    28,000  ............................................الرياضة والتربية البدنية : الباب السادس والعشرون

    0  ..............الشؤون ا5جتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون

    0  .................................................................الطفولــة  :الباب الخامس والثVثون

    0  ................................................................الشبــــاب : الباب السادس والثVثون

    0  .................مساھمات مالية مختلفة 1نجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة : الباب التسعون

      

      

      

    28,000  جملة القسـم الحادي عشـر

    28,000   الخـامــسزء ــة الجــلـجم

    177.997,113  جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

   700.187,594 مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة
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                                               �������      

  

  سبعمائـــــة ألـف ومائـة وسبعــة و ثمانــون ديــنارا:  :المـــــوارد  �
 ............:...........................................................مليم 594و 

 

  

  
  

  د700.187,594

  
  

  خمسمائة و سبعون ألف و ثمانمائة و ثمانون دينارا:العنوان ا
ّول •
  د  570.880,000:.............................................                                   

 
 دينارا  و سبعة ثVثمائة و ـفـأل مائة و تسعة و عشرون :العنوان الثاني •
  

د                                         129.307,594      .... ..................................مليم 594و                        
 

 

  

  سبعمائـــــة ألـف ومائـة وسبعــة و ثمانــون ديــنارا : ـاتــــــــالنفقــــ �
 ............:...........................................................مليم 594و 

  
 

  

  
 د700.187,594

  
  

   و مائة و تسعون  ألف خمسمائة و إثنان و عشرون: العنــــوان ا
ّول •
 د  522.190,481 :.......................................مليم 481و دينار                          

   وتسعمائة و سبعة و تسعونف ــأل مائة و سبعة وسبعون :العنــوان الثاني •

د                                          177.997,113  .......:...........................مليم 113و  اراــدين                      
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