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                     خـالصــة مـــوارد میــزانیــة البلدیــة
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87.941,672جملـة الجــزء الخامس

جملـة الجــزء السادس

بیـــــان المـــــوارد
  مــوارد العنــوان األّول

      الجـــزء األّول: المـــداخیـــل الجبــائیـــة
الصنـف األّول: المداخیل الجبائیة بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة

الصنف الثاني: المداخیل الجبائیة االخرى

      الجــزء الثاني: المـداخیــل غیـر الجبـائیــة االعتیادیة
: الرسوم والحقوق ومختلف معالیم الرخص والموجبات اإلداریة واألتاوات الصنف الثالث

مقابل إسداء الخدمات
الصنف الرابع: مداخیل إشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتھا واستلزام مرافقھا وأمالكھا المختلفة

الصنـف الخامس: مداخیـل ملك الجماعة المحلیة ومساھماتھا ومداخیل مختلفة

الصنف السـادس: تحویالت الدولة بعنوان التسییر

جملـة مــوارد العـنــوان األّول
  مــوارد العنـوان الثانـي

      الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة
الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجھـیــــــــــز ...................................................

الصنـف الثـامــن: مدّخرات وموارد مختلفـة ....................................................

      الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع: مــــوارد االقتراض الداخلــي ............................................

الصنـف العاشــر: مــــوارد االقتراض الخارجي ............................................
الصنـف الحادي عشر: مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة ..............................

      الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة..............................

      الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات اموال المشاركة
الصنـف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة..............................
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             بحساب الدینار 
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جملـة مــوارد العنـوان الثـاني
مجمــوع مــوارد میـزانیـة البلدیـة

بیـــــان النفقــــات
  نفقــات العنــوان األّول

      الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

خـالصــة نفقــات میــزانیــة البلدیــة
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القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح ..............................................................
القســم الثالث: التدّخـــل العمـومـي ..............................................................
القســم الرابع: نفقـات التصـّرف الطارئـة وغیر الموّزعة....................................

      الجــزء الثاني: فــوائــد الـدیــن
القســم الخامس: فـوائـــد الدیـــــن ..............................................................

جملـة نفقــات العنــوان األّول
نفقــات العنـوان الثانـي

      الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـیـــــــــة

القســم السادس: االستثمارات المبـاشــرة .....................................................

القســم السـابـع: التمـویـــــــل العمـومـــي .....................................................

القســم الثـامــن: نفقــات التنمیــة الطارئـة وغیر الموّزعة...................................

القســم التـاسـع: نفقـــات التنمیــة المرتبطـة بموارد خارجیة موّظفـة .....................

      الجــزء الرابع: تسدیـد أصــل الدیـــن
القســم العـاشـر: تسدیـد أصـل الدیـن ............................................................

      الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر: النفقـات المســدّدة من االعتمادات المحالـة ........................

الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال 
المشاركة



5,786,020.764

15,445,720.764

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

مجمـوع نفقــات میـزانیـة البلدیـة







الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

موارد العنوان األّول1
 المـداخیــل الجـبـائیـة1

 المداخیل الجبائیة بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة1
     المعالیم الموظفـة على العقــارات1

750.000المعلــوم على العقـــارات المبنیـــــــة11-01
40.000المعلوم على األراضي غیر المبنیــــة11-02

     المعالیم الموظفة على األنشـطـــة2

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو 12-01
2,714.000المھنیة.

المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو 01
200.000التجاریة أو المھنیة.

02
المبالغ المتأتیة من صندوق دعم الالمركزیة والتعدیل والتسویة 

والتضامن بین الجماعات المحلیة بعنوان حذف الحد االقصى للمعلوم على 
المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة.

2,209.000

المقابیض المتأتیة من استخالص الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات 03
300.000الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة.

5.000المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل12-02
0.000معلوم اإلجازة الموظف على محالت بیع المشروبات12-03

3,504.000جملــة الصنـف األّول
    المداخیل الجبائیة األخرى2

  مداخیل استخالص المعالیم المستوجبة من استلزام الملك 1
العمومي البلدي :

0.000مداخیل لزمة المعالیم المستوجبة باألسواق الیومیة21-01

0.000مداخیل لزمة استخالص المعالیم المستوجبة باألسواق األسبوعیة21-02

0.000مداخیل لزمة المعالیم المستوجبة باألسواق الظرفیة21.03
0.000مداخیـــل لزمة المعالیم المستوجبة بأســـواق الجملـــة21.04

0.000أسواق الجملة للخضر والغالل01
0.000أسواق الجملة للصید البحري02
0.000أسواق جملة أخرى03

0.000مداخیل لزمة المعالیم المستوجبة بالمسالخ21.05
0.000مداخیل لزمة اإلشغال الوقتي للطریق العام21.06
0.000مداخیل لزمة وقوف العربات بالطریق العام21.07
0.000مداخیل لزمة معلوم اإلشھار21.08
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0.000مداخیل لزمة معالیم أخرى مستوجبة من الملك البلدي21.99

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

    المداخیل الجبائیة المتأتیة من االستغالل المباشر للملك العمومي 1122
البلدي :

0.000مداخیل متأتیة من االستغالل المباشر لألسواق22.01

0.000المعلوم العام للوقوف01

0.000المعلوم الخاص للوقوف02

0.000المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع ومزودي سوق الجملة03

0.000المعلوم على الداللة04

0.000المعلوم على الوزن والكیل العمومیین05

0.000معلوم البیع بالتجوال داخل األسواق06

0.000معلوم اإلیواء والحراسة07

0.000معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر08

0.000مداخیل متأتیة من االستغالل المباشر للمسالخ22.02

0.000معلوم الذبح01

0.000 معلوم إقامة الحیوانات المعدة للذبح بالمسالخ02

0.000معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم03

360.000معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام22.03

50.000معلوم وقوف العربات بالطریق العام22.04

50.000معلوم اإلشغال الطریق العام عند إقامة حضائر البناء22.05

15.000معلوم عن أشغال تحت الطریق العام22.06

220.000معلوم اإلشھار22.07

0.000معلوم إشغال الملك العمومي البحري22.08

0.000المعلوم على العروض الظرفیة22.09

0.000مداخیل جبائیة مختلفة22.99

695.000جملــة الصنـف الثاني

4,199.000جملة الجزء األول

 المداخیل غیر الجبائیة اإلعتیادیة2

الرسوم والحقوق ومختلف معالیم الرخص والموجبات اإلداریة 3
واألتاوات مقابل إسداء الخدمات

معالیم الموجبات اإلداریة :1
100.000معلوم التعریف باإلمضاء31.01
20.000معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل31.02
100.000المعالیم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة31.03

0.500معالیم تسلیم الشھائد والحجج األخرى31.99
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 معالیم الرخص اإلداریة :2

0.000معلوم رخص ذبح الحیوانات32.01

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

7.000معلوم رخص إشغال الطریق العام لتعاطي بعض المھن123232.02

5.000معلوم رخص الحفالت المنّظمة بمناسبة األفراح العائلیة32.03

0.000معلوم رخص الحفالت العمومیة32.04

 معلوم رخص فتح المقاھي والمّحالت المماثلة لھا بعد الساعات 32.05
0.000القانونیة

50.000معالیم رخص البناء32.06

0.000معالیم رخص نصب آالت توزیع الوقود في الطریق العام32.07

0.000معلوم رخص جوالن سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد32.08

0.500معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث32.09

5.000معالیم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العمل32.99

معالیم مقابل إسداء خدمات :3

0.000معلوم االعتناء بفروع قنوات تصریف المواد السائلة33.01

30.000معالیم اإلیواء بمستودع الحجز33.02

33.03
المبالغ المتأتیة من صندوق دعم الالمركزیة والتعدیل والتسویة 

والتضامن بین الجماعات المحلیة بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر 
التیار الكھربائي

300.000المقابیض االعتیادیة للمعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي1

المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي باعتماد 2
150.000آلیة التعدیل والتضامن بین الجماعات المحلیة

معالیم مقابـل رفع الفضالت المتأتیــة من نشـاط المحـالت التجاریــة 33.04
100.000أو الصناعیة أو المھنیة

0.000معلوم كراء السیارات لنقل الموتى33.05

مساھمة المالكین األجوار في نفقات األشغال األولیة واإلصالحات 33.06
0.000الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصریف المواد السائلة

0.000معالیم أخرى مقابل إسداء خدمات33.99

868.000جملــة الصنـف الثالث

 مداخیل إشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتھا واستلزام 4
مرافقھا وأمالكھا المختلفة

المداخیل المتأتیة من االستغالل المباشر لألمالك :1
0.000مداخیل ریاض األطفال41.01 
0.000مداخیل حدائق الحیوانات41.02
0.000مداخیل الحدائق العمومیة41.03
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0.000مداخیل المنتزھات41.04

0.000مداخیل مراكز الترفیھ41.05

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000مداخیل المنابت124141.06

0.000مداخیل المالعب41.07

0.000 مداخیل القاعات الریاضیة 41.08

300.000   مداخیل المسابح 41.09

0.000  مداخیل الحمامات  41.10

0.000  مداخیل المسارح 41.11

0.000    مداخیل قاعات العروض 41.12

200.000    مداخیل قاعات األفراح 41.13

0.000    مداخیل العقارات المعدة لنشاط فالحي 41.14

0.000   مداخیل أخرى غیر جبائیة متأتیة من استغالل المباشر لألمالك 41.99

    المداخیل المتأتیة من استغالل األمالك عن طریق اللزمة   2

0.000  مداخیل لزمة ریاض األطفال 42.01

0.000 مداخیل لزمة حدائق الحیوانات 42.02

0.000 مداخیل لزمة الحدائق العمومیة 42.03

0.000 مداخیل لزمة المنتزھات 42.04

0.000مداخیل لزمة مراكز الترفیھ 42.05

0.000 مداخیل لزمة المنابت 42.06

0.000 مداخیل لزمة المالعب 42.07

0.000مداخیل لزمة القاعات الریاضیة 42.08

0.000مداخیل لزمة المسابح 42.09
0.000مداخیل لزمة الحمامات 42.10
0.000مداخیل لزمة المسارح 42.11
0.000 مداخیل لزمة قاعات العروض  42.12

0.000مداخیل لزمة قاعات األفراح 42.13

0.000مداخیل لزمة العقارات المعدة لنشاط فالحي  42.14

0.000 مداخیل أخرى غیر جبائیة متأتیة من لزمة األمالك42.99

500.000جملــة الصنـف الرابع

  مداخیـل ملك الجماعة المحلیة ومساھماتھا ومداخیل مختلفة 5

مداخیل كراء العقارات والتجھیزات والمعدات : 1

40.000مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري 51.01

0.000  مداخیل كراء عقارات معدة لنشـاط مھنـــي 51.02
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0.000  مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي 51.03

0.000  مداخیل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي51.04

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.500مداخیل كراء عقارات معـــدة للسكـــن 125151.05

0.000مداخیل كراء حدائق الحیوانات 51.06

0.000مداخیل كراء الحدائق العمومیة 51.07

0.000مداخیل كراء المنتزھات 51.08

140.000مداخیل كراء مراكز الترفیھ 51.09

0.000 مداخیل كراء المنابت 51.10

0.000مداخیل كراء المالعب 51.11

0.000 مداخیل كراء القاعات الریاضیة 51.12

0.000 مداخیل كراء المسابح 51.13

0.000مداخیل كراء الحمامات 51.14

0.000مداخیل كراء المسارح 51.15

0.000مداخیل كراء قاعات العروض 51.16

0.000مداخیل كراء قاعات األفراح 51.17

0.000مداخیل كراء التجھیزات والمعدات 51.18

0.000مداخیل منح التربات بالمقابر 51.19

0.000 مداخیل األكریة األخرى 51.99

محاصیل بیع العقارات وأمالك أخرى 2

0.000محاصیل بیع العقارات 52.01

0.000محاصیل بیع األثاث والمعدات التي زال االنتفاع بھ 52.02

0.000 محاصیل البیوعات األخرى52.99

مداخیل المساھمات : 3

0.000مداخیل المساھمات المالیة53.01

0.000تحویالت المؤسسات العمومیة البلدیة 53.02

0.000مساھمات وتحویالت أخرى 53.99

مداخیل مختلفة : 4

0.000موارد منقولة من فوائض العنوان األول للسنة السابقة 54.01

0.000مداخیل بیع المحجوزات واالیداعات بمستودعات الحجز واإلیداع 54.02

60.000مداخیل مخالفات تراتیب حفظ الصحة والشرطة البیئیة 54.03

0.000مداخیل مخالفات التراتیب العمرانیة 54.04
0.000مقابیض مترتبة عن تسویة العملیات الخارج عن المیزانیة 54.05
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0.000مقابیض من إیداعات غیر معرفة1

0.000مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن2

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000مقابیض أخرى 125454.053

0.000استرجاع مصاریف إصالح الطرقات واألرصفة 54.06

0.000استرجاع مصاریف مقابل أشغال وخدمات أخرى54.07

0.000التبرعات والوصایا 54.08

0.000 مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام 54.09

0.000خطایا التأخیر54.10

0.000خطایا التأخیر المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومیة 1

0.000خطایا التأخیر المنجرة عن إستخالص الدیون المثقلة 2

30.000مبالغ بعنوان مصاریف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغیر. 54.11

0.000المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل 54.12

0.000 منح الحضور54.13

10.000مقابیض مختلفة54.99

280.500جملــة الصنـف الخامس

 تحویالت الدولة بعنوان التسییر 6

تحویالت من میزانیة الدولة بعنوان التسییر: 1

3,881.341المناب من الدعم السنوي 61.01

المناب بعنوان التسییر 1

0.000المناب بعنوان منحة التوازن 2

200.000تحویالت استثنائیة 61.02

200.000المنح اإلستثنائیة بعنوان التسییر 1

0.000مساھمة الدولة بعنوان اآللیة 16 2

تحویالت صندوق دعم الالمركزیة والتعدیل والتسویة والتضامن 61.03
0.000بین الجماعات المحلیة

0.000تحویالت بعنوان اعتمادات تقدیریة 1

0.000تحویالت بعنوان اعتمادات تعدیلیة2

0.000تحویالت بعنوان اعتمادات التسویة 3

 تحویالت بعنوان اعتمادات تنفیل لفائدة البلدیات التي تشمل مناطق 4
0.000ریفیة

0.000تحویالت بعنوان اعتمادات استثنائیة ومخصصة 5
تحویالت بعنوان منح ومساھمات أخرى مخصصة للتسییر : 2

0.000منح ومساھمات داخلیة أخرى مخصصة للتسییر 62.01
8



0.000منح ومساھمات خارجیة مخصصة للتسییر 62.02

0.000موارد متأتیة من التسبقات 62.03

0.000موارد متأتیة من التسبقات بعنوان المعالیم الجبائیة المثقلة 1

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000موارد متأتیة من تسبقات لتغطیة عجز 126262.032

4,081.341جملــة الصنـف السادس

5,729.841جملة الجزء الثاني

9,928.841جملــة موارد العنوان األول

 موارد العنوان الثاني2

 الموارد الذاتیة المخصصة للتنمیة 3

منح التجھیز : 7

3,893,820.033منح التجھیز ومساھمات داخلیة 70.01
500,552.576منح موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة 1

552.576نقل فواضل 1
500,000.000موارد السنة2

منح غیر موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات 2
3,393,267.457المحلیة

2,712,467.457نقل فواضل 1

680,800.000موارد السنة2
0.000منح متأتیة من صنادیق الخزینة 3

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000منح ومساھمات لتمویل مشاریع مشتركة4

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000منح ومساھمات داخلیة أخرى 5

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000منح ومساھمات خارجیة 70.02
0.000منح ومساھمات متأتیة من مؤسسات مالیة 1

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2
0.000منح ومساھمات خارجیة أخرى 2

0.000نقل فواضل 1
0.000موارد السنة2
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3,893,820.033جملــة الصنـف السابع

مدخرات وموارد مختلفة 8

1,535,118.059المبالغ المتأتیة من الفوائض غیر المستعملة من العنوان األول 80.01
1,535,118.059نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000المناب من الدعم المالي السنوي بعنوان االستثمار23880.02

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

مداخیل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاریع تھیئة 80.03
0.000المناطق السكنیة

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000مداخیل استرجاع قروض مسندة لفائدة مؤسسات إقتصادیة 80.04

مداخیل متأتیة من استرجاع أصل القروض المسندة لفائدة مؤسسات 1
0.000اقتصادیة

مداخیل متأتیة من استرجاع فوائد القروض المسندة لفائدة مؤسسات 2
0.000اقتصادیة

0.000مداخیل المساكن الشعبیة المتخلى عنھا من قبل الدولة 80.05

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000موارد أخرى مختلفة 80.99

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

1,535,118.059جملــة الصنـف الثامن

5,428,938.092جملة الجزء الثالث

موارد االقتراض 4

موارد االقتراض الداخلي9

0.000قروض مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة 90.01

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2
0.000قروض الخزینة 90.02

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2
0.000قروض متأتیة من ھیاكل ومؤسسات أخرى 90.03

0.000نقل فواضل 1
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0.000موارد السنة2

0.000جملــة الصنـف التاسع
 موارد االقتراض الخارجي  10

0.000قروض متأتیة من مؤسسات مالیة 100.01
0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000قروض أخرى 2410100.02

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000جملــة الصنـف العاشر

 موارد االقتراض الخارجي الموظفة11

0.000قروض متأتیة من مؤسسات مالیة 110.01

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000قروض أخرى 110.02

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000جملــة الصنـف الحادي عشر

0.000جملة الجزء الرابع

 الموارد المتأتیة من االعتمادات المحالة 5

 موارد متأتیة من اعتمادات محالة (٭) 12

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع البنیة األساسیة 120.01

نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز بناءات إداریة 120.02

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة 120.03
0.000شبابیة

0.000نقل فواضل 1
0.000موارد السنة2

موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة 120.04
52,941.672ریاضیة

52,941.672نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2
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موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة 120.05
0.000اقتصادیة

0.000نقل فواضل 1
0.000موارد السنة2

موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة 120.06
0.000ثقافیة

0.000نقل فواضل 1

الصنفالجزءالعنوان
ال

صن
ف 

الفقرة الفقـرةالفصـل
التقـدیــراتبیــــــان المــــــواردالفرعیة

0.000موارد السنة2512120.062

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع الطفولة 120.07

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة 120.08
0.000سیاحیة

نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

35,000.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة بیئیة 120.09

35,000.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة القتناء معدات وتجھیزات 120.10

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف 120.11

0.000نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

0.000موارد متأتیة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع أخرى 120.99

نقل فواضل 1

0.000موارد السنة2

87,941.672جملــة الصنـف الثاني عشر
87,941.672جملة الجزء الخامس

 الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة 6

 موارد حسابات أموال المشاركة 13

موارد داخلیة بعنوان ھبات أو تبرعات أو مساھمات موظفة 130.01
0.000بحسابات أموال المشاركة

0.000نقل فواضل 1
0.000موارد السنة2
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موارد خارجیة بعنوان ھبات أو تبرعات أو مساھمات موظفة 130.02
0.000بحسابات أموال المشاركة

0.000نقل فواضل 1
0.000موارد السنة2

0.000جملــة الصنـف الثالث عشر
0.000جملة الجزء السادس
5,516,879.764جملــة موارد العنوان الثاني
5,516,879.764جملــة موارد المیزانیة

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

 نفقات العنوان األول 1

  نفقات التصرف 1

  التأجیر العمومي 1

 المنـح المخولــة لرؤساء البلدیات  01.100

75,000  المنـح المخولــة لرؤساء البلدیات 1

0.000 منحة التسییر 1

0.000 منحة المسؤولیة 2

0.000 منحة السكن 3

0.000 منحة التمثیل 4

0.000  منحة تكمیلیة لرؤساء البلدیات المتقاعدین 5

0.000  المنحة التكمیلیة لرؤساء البلدیات من أعوان القطاع العمومي6

0.000  المنحة التكمیلیة لرؤساء البلدیات من أجراء القطاع الخاص والمھن الحرة7

0.000   المساھمات المحمولة على المشغل 2

0.000   المساھمة في أنظمة التقاعد 1

0.000   المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة 2

0.000   المساھمة في أنظمة التأمین على المرض 3

0.000   المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء 4

75,000جـملـــة الفصــل 01.100

 تأجیر األعوان القارین 01.101

1,293,649  األجر األساسي والتدرج 1

نفقات میــزانیـــة البلــدیـــة  لسنـــة 2022
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3,815,317  المنح الخصوصیة القارة (الثابتة) 2

64,220 المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة 1

1,180,868 منحة التصرف والتنفیذ 2

656,640  منحة التكالیف الخاصة 3

1,560  منحة السكن المرتبطة بالرتبة 4

56,518 منحة الھندسة 5
128,458 منحة المشاریع 6
23,268 منحة الھندسة المعماریة 7
 منحة التعمیر 8
  منحة الوقت الكامل 9

 منحة عدم قبول الحرفاء 10

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

0.000  منحة التكالیف البیداغوجیة 13

13,974  منحة خطر العدوى 16

0.000 المنحة الخصوصیة لمستشاري المصالح العمومیة 22

0.000 منحة العمل االجتماعي 23

28,356   منحة المعالجة اآللیة اإلعالمیة 25

0.000   منحة الصحافة 34

0.000   المنحة التعویضیة إلعادة الترتیب 36

0.000   المنحة التعویضیة 49

0.000  المنحة التعویضیة التكمیلیة 50

0.000  منحة مراقبة التراتیب البلدیة 90

1,509,206  منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلیة 91

151,200  منحة األوساخ 92

1,050.000  منحة اإلحصاء 93

68,804  المنح المرتبطة بالوظیفة 3

50,120  المنحة الوظیفیة 1

0.000  منحة مكلف بمأموریة 2

6,884  المنحة الكیلومتریة 5

3,100  منحة السكن 6

0  منحة التكالیف اإلداریة 7

8,700  المنحة التكمیلیة للمنحة الخصوصیة 8

3,000  المنح الخصوصیة المتغیرة 4

3,000  منحة المسؤولیة المسندة للوكالء العادیین 70

99,567  المنح غیر الخصوصیة المتغیرة 5
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36,543  منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 1

63,024  منحة اإلنتاج غیر المدمجة في المرتّب 2

0.000المنح غیر الخصوصیة المتغیرة األخرى  3

132,000  منحة الساعات اإلضافیة والعمل اللیلي 6

22,000  منحة الساعات اإلضافیة 1

110,000  منحة العمل اللیلي 2

30,353  المنح العائلیة 13

22,611  المنحة العائلیة 1

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

7,741.640  منحة األجر الوحید 2

1,047,310  المساھمات المحمولة على المشغل 14

757,805.148  المساھمة في أنظمة التقاعد 1

108,689.664  المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة 2

128,552.475  المساھمة في أنظمة التأمین على المرض 3

52,262.424  المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء 4

0.000  منح أخرى 99

6,490,000جـملـــة الفصــل 01.101
 تأجیــر األعــوان غیــر القـاریــن  01.102

0.000  أعــوان یشغلـون خـطط وقتیــة 1

0.000  األجر األساسي 1

0.000  المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة 2

0.000  منحة التصرف والتنفیذ 3

0.000  منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 9

0.000  منحة اإلنتاج غیر المدمجة في المرتب 10

0.000  منحة الساعات اإلضافیة 12

0.000  منحة العمل اللیلي 13

0.000  منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلیة 70

0.000  منحة األوساخ 71

0.000  األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 2

0.000  التأجیر المباشر لألعوان 1

0.000   التأجیر غیر المباشر لألعوان (اتفاقیات مع المؤسسات) 2

0.000   تأجیر أعوان اآللیة 16 3
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0.000   المنح العائلیة 6

0.000   المنحة العائلیة 1

0.000   منحة األجر الوحید 2

0.000  المساھمات المحمولة على المشغل 7

0.000  المساھمة في أنظمة التقاعد 1

0.000  المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة 2

0.000  المساھمة في أنظمة التأمین على المرض 3

0.000  المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء 4

0.000   مكافآت الحضور للمتصرفین ممثلي البلدیة 9

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

0.000المنح المسندة إلى المتربصین في إطار اإلعداد للحیاة المھنیة....  10

0.000   منح أخرى 99

0.000جـملـــة الفصــل 01.102

6,565.000جملـــة القـســـم األّول

   وسائل المصالح 2

 نفقــات تسییــر المصالــح العمومیــة المحلیــة  02.201

0.000   األكریة واألداءات 1

60.000   استھالك الماء 2

500.000   استھالك الكھرباء والغاز 3

12.200   االتصاالت 4

5.000  االتصاالت الھاتفیة 1

6.000   تراسل المعطیات 2

1.200   خدمات ھاتفیة مخصصة لرئیس البلدیة 3

10.000   اقتناء أثاث للمصالح اإلداریة 5

264.700   الوقـــود 6
78.000   شراء الوقود لوسائل النقل 1

0.000   شراء الوقود ألجھزة التسخیـن 2

8.700   حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 3

170.000   شراء الوقود لمعدات خصوصیة 4

8.000   حصص الوقود المخصصة لرئیس البلدیة 5

2.000   نفقـات البریــد 7

1.000   المـراسالت اإلداریـة 1

1.000  نفقـات البریـد األخــرى 2
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5.000  اقتناء المعدات 8

5.000اقتناء معدات التصرف اإلداري  1

58.000   مصاریف التأمین 9

20.000   تأمین وسائل النقل 1

5.000   تأمین األشخاص 2

3.000   تأمین البنایات 3

30.000   تامین التجھیزات والمعدات 4

189.000   التعھد والصیانة 10
15.000   االعتناء بالبنایات 1

30.000   تعھد وصیانة وسائل النقل 2

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

4.000   تعھد وصیانة المعدات واألثاث 3

130.000   تعھد وصیانة معدات خصوصیة 4

10.000مصاریف تنظیف المقّرات اإلداریة 11

0.000   مصاریف الحراسة 12

0.000   المصاریف العادیـة للحراسـة 1

0.000   مصاریف الحراسة عن طریق المناولـة 2

20.000  لوازم المكاتب 13

30.000   المطبوعات 14

3.000  التـوثیـــــق 15

3.000   الوثائق المكتوبة 1

  الوثائق األخرى 2

0.500   الصحف والمجالت 16

5.000  تعلیق اإلعالنات ونشرھا 18

18.000   مصاریف اإلعالمیة 19

15.000  شراء اللوازم والمعدات 1

   شراء منظومات 2

3.000  نفقات الصیانة 3

17.000   نفقات استغالل المنظومات اإلعالمیة 20

4.000 " استغالل منظومة " أدب 1 1

4.000 " استغالل منظومة " إنصاف 2 2

0.000 " استغالل منظومة " رشــاد 3 3

4.000 " استغالل منظومة " مدنیــة 4 4
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5.000استغالل منظومة " التصّرف في موارد المیزانیة " 5

0.000  منظومات أخرى 6

5.000   مصاریف االستقباالت واإلقامة 21

5.000  مصاریف االستقباالت 1

0.000  مصاریف اإلقـامــــــة 2

 مصاریف المھّمـــــات 22

100.000   إكساء األعوان 23

0.000إكساء األعوان الخاضعین للزي الموّحد 1

100.000  إكساء العملة وأعوان االستقبال 2

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

0.000 إرجاع مصاریف التنقـل 24

0.000 المنحة الیومیة للتنقل 1

0.000 المنحة الكیلومتریة للتنقل 2

  إرجاع مصاریف نقل األشخاص 25

5.000 تكوین األعوان ورسكلتھم 28

0.000  ملتقیات للتكوین 1

5.000  تربصات تكوین 2

0.000 التكوین المستمّر 3

0.000  التكوین في اإلعالمیة 4

2.000 نفقات طبیة لفائدة األعوان 30

2.000 نفقات التداوي 1

0.000 شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2

0.000 تنظیم االمتحانات والمناظرات 31

4.000 عملیات اإلرشاد وإعالم العموم 32

3.000 تظاھرات دوریة واستثنائیة 36

3.000 الحفالت العمومیة 1

0.000 االنتخابات 2

40.000  مصاریف النزاعات والتعویضات 38

30.000  أتعاب واختبار ومصاریف أخرى 1

10.000 دفع الخطایا والتعویضات 2

2.000معالیم التسجیل 39
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6.000  معالیم الجوالن 40

6.000  معالیم جوالن 1

0.000  معالیم العبور 2

0.000  طبع ونشر الوثائق والمجالت 42

1.000  مصاریف إعداد األمثلة 43

6.000  تعویضات مختلفة 45

13.000  خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 47

0.000  نقل األثاث والمعدات 1

0.000  االختبار والمراقبة والتحالیل 3

10.000اتّفاقیات مع أطباء 5

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

0.000اتّفاقیات مع مؤّسسات  6

0.000   المنحة المخولة لقابض المالیة 10

3.000   المنحة المخولة لوكالء المقابیض المنتفعین 11

517.000  تسدید المتخلدات 80

5.000   متخلدات تجاه الشركة الوطنیة لتوزیع البترول 2

190.000  متخلدات تجاه الشركة التونسیة للكھرباء والغاز 3

20.000   متخلدات تجاه الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه 4

10.000   متخلدات تجاه الدیوان الوطني التصاالت تونس 5

2.000   متخلدات تجاه المطبعة الرسمیة للبالد التونسیة 6

0.000   متخلدات تجاه شركة الخطوط الجویة التونسیة 7

0.000   متخلدات تجاه الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط 12

30.000متخلدات تجاه الوكالة الوطنیة للتصّرف في النفایات   13

0.000   متخلدات تجاه الوكالة البلدیة للخدمات البیئیة 14

60.000   متخلدات تجاه مؤّسسات عمومیة أخرى 20

200.000   متخلدات تجاه الخــواص 21

0.000   نفقات التصرف األخرى 99

1,898.400جـملـــة الفصــل 02.201

  مصاریف استغالل وصیانة التجھیزات العمومیة 02.202

46.000   النفقات المباشرة لتنظیف المدینة 30

1.000   شراء العقاقیر 1

5.000   االعتناء بالمعدات الصغیرة وتجدیدھا 2
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10.000   كراء المعدات 3

30.000   نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحویل 4

500.000   تنظیف المدینة عن طریق المناولة 31

500.000  المناولـة العادیـة 1

0.000   المناولـة في إطار اآللیـة 32: النظافة وسالمة المحیط 2

0.000   المناولـة في إطار اآللیـة 40: جمع الفضالت وتثمینھا 3

20.000  االعتناء بالتنویر العمومي 32

0.000   االعتناء بالطرقات واألرصفة 34

   االعتناء 1

0.000   شراء معدات صغیرة وصیانتھا 2

0.000  كراء المعدات 3

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

0.000   نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظیمھا 36

0.000   االعتناء بحركة المرور وتنظیمھا 1

0.000   شراء معدات صغیرة 2

0.000   االعتناء بالخنادق وشراء أجھزة صغیرة 38

0.000   االعتناء بالخنادق 1

0.000   شراء أجھزة صغیرة 2

0.000   االعتناء بتجھیزات خصوصیة 40

0.000   االعتناء بالنافورات 1

0.000   االعتناء بالتجھیزات المّركــزة بالساحــات العمومیـة ومداخـــل المدن2

0.000  االعتناء بأفواه المیاه 3

0.000   االعتناء بتجھیزات خصوصیة أخرى 9

0.000   حدیقة الحیوانات 42

0.000   شراء الحیوانات 1

0.000   تغذیة الحیوانات واالعتناء بھا 2

0.000   شراء تجھیزات ومعدات الحدیقة 3

0.000   االعتناء بالتجھیزات والمعدات وصیانتھا 4

0.000   االعتناء بالنباتات واألشجار 5

5.000   االعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغیـرة 44

5.000   نفقات االعتناء المباشرة 1
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0.000   االعتناء عن طریق المناولة 2

0.000   االعتناء بالشواطئ 45

0.000   نفقات االعتناء المباشرة 1

0.000   االعتناء عن طریق المناولة 2

60.000   صیانة المنشآت والتجھیزات الریاضیة 46

0.000   نفقات أخـرى الستغـالل وصیـانة التجھیزات العمومیة 99

631.000جـملـــة الفصــل 02.202

مصـاریـف خـاّصة بتسییــر الوكاالت والمؤسسـات والھیاكل 02.230
0.000العمومیـة البلدیـة

0.000جـملـــة الفصــل 02.230

2,529.400جملـــة القـســـم الثاني

  التدّخـل العمومي 3
 تّدخــالت فـي المیـدان االجتماعي  03.302

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات
160.000   منـح للجمعیات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعیة 03.3028

   مساھمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان األعــوان المحالیــن 10
20.000على التقاعد

10.000   المساھمة بعنوان التنفیل 1

10.000   المساھمة بعنوان تعدیل الجرایات 2

0.000   المساھمة بعنوان ضم الخدمات 3

0.000   الجرایة العمریة 20

   اإلسعاف العمومي 21
0.500   مصاریف دفن الفقراء 1

0.000   مصاریف النبش ونقل الرفاة 2

70.000   الصحة العمومیة  22

10.000   مقاومة الحشرات والحیوانات الشاردة 1

60.000   حمالت التطھیر والمحافظة على البیئة 2

1.000   االعتناء بالمحالت الدینیة 23

0.000   نفقات صیانة 1

1.000   شراء لوازم 2

0.000   برنامج المغادرة الطوعیة 24

65.000   مصاریف الوقایة الصحیة 25

0.000   جوائز ومكافآت 40

0.000   منـح استثنائیة 41

0.000 تدخالت أخرى 99 99

316.500جـملـــة الفصــل 03.302
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  تدّخـــالت في میــدان التعلیـــم والتكـویـــن 03.303

2.000   المساھمة لفائدة مركز التكوین ودعم الالّمركزیـة 4
0.000   نقل التالمیذ الفقراء 20

1.000   جوائز مدرسیة 21

0.000   تدخالت أخرى 99

3.000جـملـــة الفصــل 03.303

140.000  المساھمة لفائدة الودادیة بعنوان خدمة تذاكر األكل 03.304

140.000جـملـــة الفصــل 03.304

  تدّخـالت في میادیــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة 03.305

0.000   تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة 2

0.000   تدخالت في مجال المسرح 3

0.000   تدخالت في مجــال الموسیقـى والفنــون الشعبیــة 5

5.000  تظاھــرات ثقافیة ومھرجانات 6

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات
5.000   المساھمة في تنظیم المھرجانات والتظاھرات الثقافیة 03.30561

0.000   تنظیم المھرجانات والتظاھرات الثقافیة 2

0.000   شراء عروض 3

0.000   منـح لفائدة اللّجان والجمعیات والفرق الثقافیة 7

0.000  تدّخالت لفائدة الشباب 10

0.000  تدّخالت لفائدة الطفولة 11

100.000   تدّخالت لفائدة الجمعیات الریاضیة 12

0.000   تدّخالت أخرى 99

105.000جـملـــة الفصــل 03.305

 تدّخــالت فـي المیــدان االقتصادي 03.306 
0.000   منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادیة 4
0.000   تدّخـــالت في المیـدان الفالحـي 10
0.000   تدّخـــالت في المیدان الصناعي 11

0.000   تدّخـــالت في المیدان السیــاحي 12

0.000   تدّخـــالت أخـــرى 99

0.000جـملـــة الفصــل 03.306

 المساھمــات فـي المنظمــات 03.307 
0.000   المساھمة في المنظمات الوطنیة 1
0.000   المساھمة في المنظمات العالمیة 2

0.000جـملـــة الفصــل 03.307

 التعــاون مع الجماعـات المحلیـة وھیاكـل أخـرى 03.310 
0.000   التعاون مع الجماعات المحلیة الداخلیــة 1
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0.000   التعاونو التوامة مع الجماعات المحلیة االروبیة4

0.000   التعاون مع منظمات وھیاكـل أخـرى 99
0.000   التعاون مع منظمات وھیاكل تونسیة 1
0.000   التعاون مع منظمات وھیاكل أجنبیــة 2

0.000جـملـــة الفصــل 03.310

564.500جملـــة القـســـم الثالث

نفـقـات التصـر ف الطارئة وغیر الموزعة4
 نفقــات التصـــّرف الطـارئـــــــة 04.400
نفقــات التصّرف غیر الموّزعـة04.401

0.000جـملـــة الفصــل 04.400

0.000جملـــة القـســـم الرابع

9,658.900جملـــة الجزء األّول

  فوائد الدین 2

  فوائد الدین 5

 فوائد الدین المحلي 05.500 

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض ومساعــدة 3
0.800الجماعات المحلیة

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات
0.000 فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى 05.5004

0.000   فوائد القروض المبرمة لدى الخزینة 5

0.800جـملـــة الفصــل 05.500

  فوائد الدین الخارجي 05.501
0.000  فوائد القروض الخارجیة 3

0.000  فوائد القروض الخارجیة الموّظفة 4

0.000جـملـــة الفصــل 05.501

0.800جملـــة القـســـم الخامس

0.800جملـــة الجزء الثاني

9,659.700جملــة نفقات العنوان األول
  نفقات العنوان الثاني 2

   نفقات التنمیة 3
   اإلستثمارات المباشرة 6

 الدراسات 06.600 
0.000   دراسـة أمثلة التھیئـة العمرانیــة 1
0.000   دراسـة مخّططـــات المرور 2
0.000   دراسات اإلعـالمیــة 3
174,616.873   دراســـات أخـــــرى 20

174,616.873جـملـــة الفصــل 06.600
0.000 اقتناء أراضــــــي 06.601 

0.000جـملـــة الفصــل 06.601
0.000 اقتناء مبــانــــــي 06.602 

0.000جـملـــة الفصــل 06.602
 البنـایات اإلداریـــة: إحــداث وتوسعـــة وتھیئـــة 06.603 
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141,341.000   قصر البلدیة 1

831,000.000    الدائرة البلدیة 2

605,348.572   المستودع البلدي 3

0.000   بنایات إداریة أخرى 4

0.000   أشغال تھیئة مختلفة 5
0.000   أشغال الصیانة والتعھد 6

1,577,689.572جـملـــة الفصــل 06.603
 تجھیــــزات إداریـــــة 06.604 

0.000جـملـــة الفصــل 06.604
  البـرامـج والتجھیـزات اإلعـالمیــة 06.605

0.000   مشاریــع مندمجــة لإلعالمیة 1
44,633.583   نظـم تبـادل المعلــومــات 2
23,012.631   بـرامـج وتجھیزات إعالمیـة مختلفـة 20

67,646.214جـملـــة الفصــل 06.605
 اقتناء معـــّدات وتجھـیـــزات 06.606 

130,252.576 اقتناء معّدات النظافــة والطرقـات 1
491.654 اقتناء معّدات وتجھیـزات أخــرى 2

130,744.230جـملـــة الفصــل 06.606
0.000مصاریف اإلشھار واإلعالنات 06.607

0.000جـملـــة الفصــل 06.607

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات
33,525.123 اقتناء وسـائـــل النقــــل 06.608 

33,525.123جـملـــة الفصــل 06.608

0.000 نفقــــات مختلـفــــة 06.609 

0.000جـملـــة الفصــل 06.609

 اإلنـــــــــــارة 06.610 
119,000.000   اإلنــارة العمـومیــة 1
0.000 تركیــز معــدّ الت الضغـط 2
0.000   نصـب اإلشــارات الضوئیــة 3

0.000 أشغــال الصیانــة والتعّھـــد 4

119,000.000جـملـــة الفصــل 06.610

  المـــاء الصــالـح للشـــراب 06.611
0.000   صیـانـة ھیـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب 1
0.000   أشــغــال مختلفــــة 2

0.000جـملـــة الفصــل 06.611

  التطــھـیـــــــــر 06.612
0.000   تركیـز شبكـة قنــوات المیــاه المستعملــة 1

471,273.190   تركیـــز شبكــة تصـریـف میـاه األمـطـار 2

0.000 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد  3

471,273.190جـملـــة الفصــل 06.612

  الطــــرقــات والمســـالـــــك 06.613
112,504.523  بنــــاء األرصفــــة 1
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1,503,111.990   تعبیــــد الطـرقــات 2

55,964.200 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد  3

1,671,580.713جـملـــة الفصــل 06.613

  أشغــــال التھیـئــة والتھـذیــب 06.614
0.000تعّھد المسـاكــن وتھذیـبھا  1

0.000تعّھد البنـایات المتداعیــة للسقـــوط  2

0.000   تھیئـة الشـواطـئ وتجھیــزھا 3

0.000 إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحویـل وتھیئتھا  4

0.000   تھیئة المقـابـر وصیانـتھا 5

   عملیـات التھیئـة والتھذیـب األخــرى 6

0.000جـملـــة الفصــل 06.614

  المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن 06.615
0.000   تھیئـة الحـدائـق العمـومیــة 1

0.000   تھیئــة المنتـزھــات 2
0.000   تجمیـــل مداخــل الــــمدن 3
243,051.374   تھیئـــة المســاحــات الخضــراء 4

0.000   عملیــات التھیئـة والتجمیــل األخـــرى 5

243,051.374جـملـــة الفصــل 06.615

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات

 بنـاء التجھیزات الجماعیة للثقافــة والشبــاب والریـاضـة والطفـولـة06.616 

0.000   بنـاء المكتبـات العمـومیـة وتھیئتھا 1

0.000   المساھمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة 2

0.000   بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتھیئتھا 3

38,551.803   بنـاء المنشـآت الریــاضیــة وتھیئتھا 4

0.000   اقتنــاء تجھیـزات ثقـافیــة وریـاضیــة 5

0.000   بنـــاء ریـاض األطفــــال وتھیئتھا 6

0.000   بنـــاء وتھیئـة قــاعـات العـروض 7

0.000   بنـــاء مسـارح الھواء الطلق وتھیئتھا 8

0.000 بنـــاء مراكز اإلعالمیة الموّجھة للطفـل وتھیئتھا 9

0.000   بنـــاء تجھیزات جماعیة أخـرى وتھیئتھا 20

0.000  أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد  21

38,551.803جـملـــة الفصــل 06.616

  بنـاء وتھیئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادیة 06.617

1,160,800.000   بنـاء األسواق واألحیاء والمحالّت التجاریة وتھیئتھا 1

0.000   بنـاء المحالّت الصناعیـة والحرفیـة وتھیئتھا 2

0.000  بنـاء المناطــق الصناعیـة والحرفیـة وتھیئتھا 3

0.000   بنـاء المســالــخ وتھیئتھا 4

0.000   بنـاء قــاعــات األفــراح وتھیئتھا 5
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0.000 بنـاء الّحمــامــات واألدواش وتھیئتھا 6

0.000  بنـاء مأوى السیــارات وتھیئتھا 7

0.000   بنـــاء منشـآت اقتصادیة أخـرى وتھیئتھا 20

0.000 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد  21

1,160,800.000جـملـــة الفصــل 06.617

5,688,479.092جملـــة القـســـم السادس

  التمویل العمومي 7

 التـدّخـالت في المیـدان االقتصادي 07.810 
0.000   إسناد قروض لمؤسسات اقتصادیة 1
0.000   تدخالت مختلفة في المیدان االقتصادي 2

0.000جـملـــة الفصــل 07.810

0.000 التـّدخـالت في المیــدان االجتماعي 07.811 

0.000جـملـــة الفصــل 07.811
0.000 المسـاھمـة في رأس مـال المؤّسســات 07.827

0.000جـملـــة الفصــل 07.827

0.000جملـــة القـســـم السابع
 نفقــات التنمیــة الطـارئــة وغیر الموزعة 8

0.000  نفقـــات التنمیـــــة الطــارئــــــة 08.900
0.000   نفقـــات التنمیـة غیـر الموّزعـة 08.901

0.000جملـــة القســـم الثــامــن

القسمالجزءالعنوان
الق
سم 
الفر

الفقــرةالفصـل
الفقـــرة

 
الفرعیة

التقـدیــراتبیان النفقات
  نفقــات التنمیــة المرتبطـة بموارد خارجیة موّظفة 9

یشتمـل ھذا القسم على نفس فصـول القسمین الســادس والسابـع  مع تغییـر 
0.000الرقــم المّمیـز للقسـم بـ 09 بـــدال من 06 أو07.

0.000جملـــة القســـم التــاســع

5,688,479.092جملـــة الجــــزء الثــالـث
   نفقات تسدیـد أصــل الدیــن 4

   تسدیـد أصــل الدیــن 10
 تسدیـد أصــل الدیــن الداخلي 10.950 

تسدید أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات 1
9,600.000المحلّیـة

0.000تسدید أصل القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخرى 2
0.000   تسدید أصل القروض المبرمة لدى الخزینة 3

9,600.000جـملـــة الفصــل 10.950
 تسدیـد أصــل الدیــن الخارجي 10.951

0.000   تسدید أصل القروض الخـارجیـة 1
0.000   تسدید أصل القروض الخـارجیـة المّوظفـة 2

0.000جـملـــة الفصــل 10.951

9,600.000جملـــة القســـم العاشر

9,600.000جملـــة الجــــزء الرابع

0.000جملـــة القســـم العاشر

9,600.000جملـــة الجــــزء الرابع
 النفقــــات المسـّددة مــن اإلعتمادات المحالة  5

  النفقــات المســّددة مــن إعتمادات محالة (٭) 11
 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع البنیة األساسیة110.01 
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0.000  نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز بناءات إداریة 110.02
0.000 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة شبابیة110.03 
52,941.672  نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة ریاضیة110.04
0.000 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة اقتصادیة110.05 
0.000 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة ثقافیة110.06 
0.000نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع الطفولة  110.07 
 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة سیاحیة110.08 
35,000.000 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع ذات صبغة بیئیة110.09 
0.000  نفقات مسددة من اعتمادات محالة القتناء معدات وتجھیزات110.10
0.000 نفقات مسددة من اعتمادات محالة مخصّصة للتصرف 110.11 
 نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاریع أخرى 110.99 

87,941.672جملـــة القســـم الحادي عشر
87,941.672جملـــة الجــــزء الخامس

   نفقـات حسابات أموال المشاركة 6
   نفقـات حسابات أموال المشاركة 12

 نفقات حسابات أموال المشاركة على ھبات وتبرعات ومساھمات120.01
0.000 داخلیة (٭٭)

 نفقات حسابات أموال المشاركة على ھبات وتبرعات ومساھمات120.02 
0.000 خارجیة (٭٭)

0.000جملـــة القســـم الثاني عشر
0.000جملـــة الجــــزء السادس
5,786,020.764جملــة نفقات العنوان الثاني
15,445,720.764جملــة نفقات المیزانیة

 (٭٭) یتفرع الفصل إلى فقرات بعنوان كل حساب وإلى فقرات فرعیة حسب برنامج االستعمال ومجال التدخل
 (٭) یتفرع الفصل إلى فقرات وفقرات فرعیة حسب مصدر التمویل وبرنامج االستعمال
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