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– النمـــوذج عــدد – 1

خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
األول
مــوارد العنــوان ّ
األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
الجـــزء ّ
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة ..
الصنـف ّ

722.000.000

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

830.000.000

الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات

346.000.000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى .

30.000.000
األول
جملـة الجــزء ّ

1928.000.000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية ..

777.000.000

الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية

1745.000.000
جملـة الجــزء الثانـي

األول
جملـة مــوارد العـنــوان ّ

2522.000.000
4450.000.000

مــوارد العنـوان الثانـي
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز ........................................................
الصنـف الثـامــن :مدّخرات وموارد مختلفـة .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث

1833.704.009
3109978.303
4943.692.312

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي ...................................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
الموظفـة ...................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع

300.867.849
...................
...................
300.867.849

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأت ّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة....................................
جملـة الجــزء الخـامـس
جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

1394.048.754
...................
6638.608.915

11.088.608.915

1

خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
األول
نفقــات العنــوان ّ
التصــــرف
األول :نفـقــــات
الجـــزء ّ
ّ
األول :التـأجيــر العمـومي ..........................................
القســـم ّ

2471.100.000

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح...

1403280.000

القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي ...................................

447.550.000

ّ
الموزعة.........
التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ

7596.731
األول 4329.526.731
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ..............................................................

120.473.269

جملـة الجــزء الثانـي

120.473.269

األول
جملـة نفقــات العنــوان ّ

4450.000.000

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة .....................................................

4011.294.739

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

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

ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية م ّ
وظفـة .....................

1078.435.892

جملـة الجــزء الثالـث

...................
5089730.631

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع

154.829.530
154.829.530

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة من االعتمادات المحالـة ........................
جملـة الجــزء الخامـس 1394.048.754

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

6638.608.915

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

11088.608.915
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3

مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة لسنـــة .............
الجـــدول  -أ-
  
بحســاب الديـنـار
الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المـالحـظـــات

األول
األول :مــــوارد العنـــوان ّ
العـنــوان ّ
األول :المـداخيــل الجـبـائيـة االعتيادية
الجــزء ّ
األول :المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة
الصنـف ّ
 1ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات
11-01

المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة ......................................

180.000.000

11-02

المعلوم على األراضي غير المبنيــــة ......................................

60.000.000

 -2المعاليم الموظفة على األنشـطـــة
12-01

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

480.000.000

12-02

المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل .....................................

1000.000

12-03

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات ...................

1000.000

األول 722.000.000
جملــة الصنـف ّ

الصنـف الثاني :مداخيــل إشغـال الملـك العمومي البلدي
واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه
 1ـ مداخيل األسواق المستلزمة
21-01

مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية ............................

700.000.000

21-02

مداخيـــل أســـواق الجملـــة ...................................................

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

 2ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
مداخيـل لزمـات المسالـخ ......................................................

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

01

لزمـة معلـوم الذبـــح ............................................................

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

02

لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح بالمسالـخ ...................... ...................

03

لزمـة المداخيــل األخـرى ...................... ......................................................

22-01

4

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

22-02

مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام ......................

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

22-03

مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام ......................

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

22-04

مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار .............................................

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

22-99

مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ...................................

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

الفصـل

الفقـرة

المــالحـظـــات

 3ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق
23-01

المعلوم العام للوقوف ...........................................................

10000.000.

23-02

المعلوم الخاص للوقوف .......................................................

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

23-03

المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة 4000.000 ..........

23-04

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

8000.000

23-05

المعلوم على الوزن والكيل العموميين .......................................

4000.000

23-06

معلوم البيع بالتجول داخل األسواق ..........................................

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

23-07

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

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

23-08

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

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

 4ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي
مداخيـل الم سـالـخ ...............................................................

.1000.000

24-01
01

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

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

02

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

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

03

معلوم المراقبة الصحية على اللحوم .........................................

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

24-02

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام .........................................

60.000.000.

24-03

معلوم وقوف العربات بالطريق العام ........................................

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

24-04

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء 20.000.000 .......................

24-05

معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام .......................................

24-06

معلــــوم اإلشهـــــار .20.000.000 ............................................................

24-99

مداخيــل مختلفــــــة ............................................................

1000.000

2000.000.

جملــة الصنـف الثــانـي 830.000.000
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الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الصنـف الثالـث :معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية
ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات
 1ـ معاليم الموجبات اإلدارية
31-01

معلوم التعريف باإلمضاء 60.000.000 ......................................................

31-02

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 20.000.000 ........................................

31-03

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ..........................................

50.000.000

31-99

معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى .......................................

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

 2ـ معاليم الرخص اإلدارية
32-01

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

32-02

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن .................

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

32-03

معلوم رخص الحفالت المن ّ
ظمة بمناسبة األفراح العائلية .................

.20.000.000

32-04

معلوم رخص الحفالت العمومية .............................................

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

32-05

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

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

32-06

معاليم رخص البناء ..............................................................

40.000.000

32-07

معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد .......

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

32-08

معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام ...................... ...............

32-09

معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ...................... ........................................

32-99

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ......

7000.000..

 3ـ معاليم مقابل إسداء خدمات
33-01

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

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

33-02

معاليم اإليواء بمستودع الحجز ...............................................

.15000.000

33-03

المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي ..............................

100.000.000.

33-04

معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت التجاريــة

33-05

أو الصناعية أو المهنية .........................................................

30.000.000

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

......................
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الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

33-06

معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد ..................

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

33-99

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 4000.000 ............................................

جملــة الصنـف الثـالــث

المــالحـظـــات

346.000.000

الرابـع :المداخيـل الجبائية االعتيادية األخـرى
الصنـف ّ
40-01

معاليـم إشغال الملك العمومي البحري .......................................

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

40-02

المعلوم على العروض الظرفية ...............................................

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

40-03

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

40-04

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل ...........................

40-99

مداخيل جبائية اعتيادية مختلفة ...................... ................................................

30.000.000

جملــة الصنـف الـرابـع 30.000.000

األول
جملــة الجــزء ّ

1928.000.000

الجـزء الثاني :المـداخيـل غيـر الجبائية االعتيادية
الصنـف الخامـس :مداخيـل أمـالك البلديـة االعتيادية
 1ـ المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك
......................

51-01

مداخيل رياض األطفال ........................................................

51-02

مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ...................... ...................
01

مداخيل حدائق الحيوانات ......................................................

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

02

مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه ..................

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

03

مداخيل المنابت ..................................................................

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

51-03

مداخيل المالعب والقاعات الرياضية ...................... ........................................

51-04

مداخيل المسابح والح ّمامات ...................................................

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

51-05

مداخيل المسارح ................................................................

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

51-06

مداخيل قاعات العروض واألفراح ...........................................

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

51-07

مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فالحي ....................................

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

51-99

مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من االستغالل المباشر لألمالك ......

......................
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الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

 2ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
52-01

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري 220.000.000 .................................

52-02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ................................

52-03

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

52-04

مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي ...................... .................................

52-05

مداخيل كراء عقــــــارات معـــدّة للسكـــن .................................

52-06

مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه .10.000.000 ............

40.000.000

45.000.000

01

مداخيل حدائق الحيوانات.......................................................

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

02

مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه ..................

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

03

مداخيل المنابت ...................... ..................................................................

52-07

مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية ...................... .................................

52-08

مداخيل كراء المسابح والحمامات ............................................

2000.000

52-09

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

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

52-10

مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح ....................................

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

52-11

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

5000.000.

52-12

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

52-99

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

مداخيل األكرية األخرى .......................................................
 3ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى

53-01

محاصيل بيع العقارات .........................................................

400.000.000

53-02

محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به ..................................

55.000.000

53-99

محاصيل البيوعات األخرى ...................... ...................................................

جملــة الصنـف الخـامــس

777.000.000

8

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الصنـف الســادس :المـداخيـــل الماليــة االعتيادية

60-01

تحويالت الدولة بعنوان التسيير
01

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير

1500.000.000

60-02

األول ....................................
موارد منقولة من فوائض العنوان ّ

154.000.000

60-03

صصة للتسيير ...........................................
منح ومساهمات مخ ّ

50.000.000

60-04

مداخيل المساهمات المالية ...................... .....................................................

60-05

تحويالت المؤسّسات العمومية البلدية ...................... ........................................

60-06

مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة الصحية.........

.2000.000.

60-07

مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية ....................................

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

60-08

مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية ...................... .............
01

معرفة ............................................
مقابيض من إيداعات غير ّ

02

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

99

مقابيض أخرى ..................................................................

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

60-09

استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة .........................

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

60-10

استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى ...................... .........................

60-11

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

التبرعا ت والوصايا .........................................................
ّ

60-99

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

مداخيل مالية إعتيادية أخرى ...................... ..................................................
01

مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير .8000.000...... .......

02

مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام ............................................

5000.000

03

المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية .....................
خطايا التأخير
ّ

20.000.000

04

منح الحضور ....................................................................

2000.000

99

مقـابيـض مختلفة ................................................................

..4000.000

جملــة الصنـف الســادس 1745.000.000

جملــة الجــزء الثـانـي

2522.000.000

األول
جملـة مـوارد العنـوان ّ

4450.000.000

9

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

الفقـــرة

التقـديــرات

المالحـظات

الفرعية

العنــوان الثـانـي :مــوارد العنــوان الثــانـي
الجـــزء الثالـث:
المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منـــــــح التجهـيـــــــــز
منح التجهيز ومساهمات داخلية ..................................

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

منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليـة

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

001

نقل فواضل .

1051.067.661

002

موارد السنة

714.000.000

منح متأتية من صناديق الخزينة .

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

001

نقل فواضل ............................................................

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

002

موارد السنة ...........................................................

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

منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة .........................

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

001

نقل فواضل ............................................................

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

002

موارد السنة ...........................................................

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

منح ومساهمات داخلية أخرى ......................................

68.646.348

001

نقل فواضل .................................

.18646.348

002

موارد السنة ...........................................................

50.00.0000

منح ومساهمات خارجية ...........................................

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

منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية .......................

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

001

نقل فواضل ............................................................

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

002

موارد السنة ...........................................................

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

منح ومساهمات خارجية أخرى ....................................

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

001

نقل فواضل ............................................................

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

002

موارد السنة ...........................................................

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

70-01
01

02

03

04

70-02
01

02

جملــة الصنــف السـابــع

1833.704.009
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظات

الفرعية

الصنـف الثامـن :مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة

80-01

المبالغ المتأت ّية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول ....

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

01

نقل فواضل ............................................................

706.703.884

02

ألول
المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان ا ّ
للسنة األخيرة ..........................................................

03

.150.000.000

األول للسنة السابقة للسنة
الفوائض غير المستعملة من العنوان ّ
األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية .............

95.701.162

المناب من مدخر المال المشترك ...................................

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

01

نقل فواضل ............................................................

1479.279.862

02

موارد السنة ...........................................................

640.000.000

80-02

مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع

80-03

تهيئة المناطق السكنية ..............................................

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة .......

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

موارد أخرى مختلفة ................................................

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

01

نقل فواضل ............................................................

38.293.395

02

موارد السنة ...........................................................

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

80-04

80-05

جملــة الصنــف الثـامــن 3109.978303

جملــة الجــزء الثـالـث

4943.692.312
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظات

الفرعية

الجـزء الرابـع :مــوارد االقتراض
الصنـف التاسـع :مــوارد االقتراض الداخلـي
قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

90-01

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

01

نقل فواضل ............................................................

867.849.

02

موارد السنة ...........................................................

300.000.000

قروض الخزينة ......................................................

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى ....................

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

90-02

90-03

جملــة الصنــف التـاســع 300.867.849

جملة العنوان الثاني
......................
......................
......................
......................
......................
......................
جملة العنوان الثاني 5244.560.161
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

الفرعية

المالحـظ
ات

الصنف الحـادي عشــر:
مــوارد االقتراض الخـارجـي المـو ّ
ظفــة
قروض متأتية من مؤسسات مالية ...............................

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

قروض أخرى ........................................................

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

01

نقل فواضل ............................................................

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

02

موارد السنة ...........................................................

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

110-01

110-02

جملــة الصنـف الحـادي عشـــر ......................
......................

جملــة الجــزء الرابــع
13

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــا
ت

الجـزء الخامـس :المــــــوارد المتــأتّيــــــــة
مـن االعتمادات المحالـة
الصنف الثاني عشر :المــــوارد المتــأتّيـــــــة
مـن االعتمادات المحالـة
البـاب الثـانـي:

رئـاســة الجمهـوريــة
الصنف الفـرعي الثـالـث:
موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

*

00300

نقــل فــواضــل .......................................................

500

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثالث 500
الصنف الفـرعي الـرابـع:
موارد متأت ّيـة من أمــوال المشـاركـة*
00400

نقــل فــواضــل .......................................................

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

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

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

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع
14

لفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظــات

البــاب الخامـس:

شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّيـن
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
00200

نقــل فــواضــل .................. .......................................................

06756

النهـوض اإلجتمـاعـي .................. ...............................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي ...............

جـملــة البــاب الخـامـس .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب السـابـع:

وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة
األول:
الصنف الفـرعي ّ
التصـرف
موارد مخصّصـة لنفقـات
ّ
00100

نقــل فــواضــل .................. .......................................................

02201

تسيير المصالـح العموميـة ..........................................

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

تظاهرات دورية استثنائية ................................................

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

36

األول ...............
جملـة الصنـف الفرعـي ّ
الصنف الفـرعي الثـالـث:
موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

*

00300

نقــل فــواضــل .................. .......................................................
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................

11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثالث ...............
الصنف الفـرعي الـرابـع:
موارد متأت ّيـة من أمــوال المشـاركـة

*

00400

نقــل فــواضــل .................. .......................................................
مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................

12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البــاب السـابـع .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب الثالـث عشـر:

المــاليــــــة
الصنف الفـرعي الـرابـع:
موارد متأت ّيـة من أمــوال المشـاركـة

*

00400

نقــل فــواضــل .................. .......................................................
مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................

12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البـاب الثالـث عشـر .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب العشــرون:

التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة
الصنف الفـرعي الثـالـث:
*

موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة
00300

نقــل فــواضــل .................. .......................................................
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
................................................................... ........

11..

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث ...............

جـملــة البـاب العشــرون .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب الحـادي والعشـرون:

البيئــة والتنميــة المستديمــة
األول:
الصنف الفـرعي ّ
التصـرف
موارد مخصّصـة لنفقـات
ّ
00100

نقــل فــواضــل .................. .......................................................

03301

التد ّخـالت ذات الصبغـة العا ّمـة ................. ....................................

األول ...............
جملـة الصنـف الفرعـي ّ
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
.92.000.

00200

نقــل فــواضــل .......................................................

06706

البيئــــة .................. .................................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي 92.000
الصنف الفـرعي الثـالـث:
*

موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة
00300

نقــل فــواضــل .................. .......................................................
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................

11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث ...............
الصنف الفـرعي الـرابـع:
*

موارد متأت ّيـة من أمــوال المشـاركـة
00400

نقــل فــواضــل .......................................................

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

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون .............
-
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فصـل

الفقـرة الفقـــرة

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

الفرعية
البــاب الثالـث والعشــرون:
السيــــاحــــــة
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة

00200

فــواضــل ...............
نقــل
...
.......................................................

06718

المحيط
تهيئة
...............................................

الساحلي ...............
...

06719

الترفيـه ...............
برامج
...
........................................................
جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي ...............
الصنف الفـرعي الثـالـث:
*

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

00300

فــواضــل ...............
نقــل
...
.......................................................
..............
عـدد
الحساب
..............................

المس ّمى

بـ

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

20

.............
جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب الخامـس والعشــرون:

الثقـافــة والمحافظــة على التــراث
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
00200

نقــل
.......................................................

فــواضــل ..................

06728

المراكـز
......................................................

الثقافيـة ..................

06729

المطالعـة
........................................ ..........

06730

الفنــون
................................................................

العموميـة ..................
..................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي ...............

22

جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظــات

البــاب السـادس والعشـرون:

الريــاضــة والتربيـة البدنيــة
23

الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
00200

06737

نقــل فــواضــل
...دراسا.ت رياضية

67.395.670

اشغال .............................................

148.068.806

دراسات
اشغال
جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي 215.464.476
الصنف الفـرعي الثـالـث:
*

موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة
00300

نقــل
.......................................................
عـدد
الحساب
..............................

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

فــواضــل ..................

المس ّمى

بـ

.........................................................................
..
11...

(بيـان
.......................................................

الفصـل) ..................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث ...............

24

جـملــة البــاب السـادس والعشــرون .............
25

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المالحـظــات

البــاب الثامن والعشـرون:

الشــؤون االجتماعية والتضـامـن
والتونسيـون بالخـارج
الصنف الفـرعي الثـالـث:
*

موارد متأت ّيـة من الحسابات الخاصّـة في الخزينـة
00300

نقــل فــواضــل .......................................................

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

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث ...............

جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون .............

26

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظــات

البــاب الخامـس والثـالثــون:

الطفـولــــة
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
00200

نقــل فــواضــل .......................................................

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

06736

بناء وتهيئـة مراكـز الطفـولـة .....................................

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

06739

تجهيـزات مؤسّسـات الطفـولـة .....................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي ...............

جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون .............

27

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

الفرعية

التقـديــرات

المالحـظــات

البــاب السـادس والثالثـون:

الشبـــــاب
الصنف الفـرعي الثـانـي:
موارد مخصّصـة لنفقـات التنميـة
00200

نقــل فــواضــل

.

.دراسات .

31.050.610
64.117.246

اشغال
06719

برامـج الترفيـه .................. ........................................................

06735

بناء وتهيئة مراكز الشبـاب

.1076.000.000

اشغال
06738

تجهيزات شبابية ورياضيـة .........................................

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

06740

تجهيزات شبابية ......................................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

1171.167.856

جـملــة البــاب السـادس والثالثـون .............

28

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

الفرعية

التقـديــرات

المالحـظــات

البــاب التسعــون:

مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة
إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة
00500

نقــل فــواضــل .......................................................

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

00510

موارد جديدة لسنة  ......بعنوان مسـاهمـات ماليــة مختلفــة .........

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

دراسات

6900.000

اشغال

423.922

جـملـة البـاب التسعــون

7323.922

29

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المالحـظــات

خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
البـاب الثاني :رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................

500.

الباب الخامـس :شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن ......................................................

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

الباب السابـع :وزارة الداخلية والتنمية المح ّليـة .........................................................

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

الباب الثالث عشـر :المـاليــة .................. ...............................................................................
الباب العشرون :التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................

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

الباب الحادي والعشرون :البيئة والتنمية المستديمة 92.000 .....................................................
الباب الثالث والعشرون :السيـاحـة ........................................................................

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

الباب الخامس والع شرون :الثقافة والمحافظة على التراث ............................................

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

الباب السادس والعشرون :الرياضة والتربية البدنية ...................................................

215.464.476

الباب الثامن والعشرون :الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج ....................

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

الباب الخامس والثالثون :الطفولــة .......................................................................

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

الباب السادس والثالثون :الشبــــاب 1171.167.856 .......................................................................
الباب التسعون :مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة 7323.922 ........................

جملـة الصنـف الثـانـي عشــر

1394.048.754

جملــة الجـــزء الخـامـــس

1394.048.754

جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي
مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة

6638608.915

11.088.608.915

30

31

نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة .............
الجــدول  -ت -
  

بحســاب الديـنــار
الفصـــل

الفقــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

المـالحـظـات

العنوان األول :نفقــات العنــوان األ ّول
الجزء األول :نفقـــات التصــ ّرف
القسم األول :التأجيـر العمومي
01.100

المنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي
01

02

المنح المخولة لرؤساء البلديات ....................................

21.600.000

001

المنح الجملية المخولة لرؤساء البلديـــات المتفرغيــــن .........

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

002

منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين

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

منح تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين ...........

..21600.000

منح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات والمساعدين...

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

005

جـملـــة الفصــل 21600.000 01.100
اريـــــن
تــأجيـــر األعـــوان القـ ّ

01.101

االنتدابــات المقتـرحــة
الخطـط
 مهندسمعماري
-

العــــدد

المـد ّة

01

12

الكلفة الجملية (*)
22000000

الجملــة

564675.855.

01

األجر األساسي والتدرج .............................................

02

المنح الخصوصية القارة ( الثابتة ) 1396811.600 ...............................
001

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

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

002

منحة التصرف والتنفيذ ...............................................

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

003

منحة التكاليف الخاصة ................................................

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

004

منحة السكن المرتبطة بالرتبة ........................................

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

005

منحة الهندسة ...........................................................

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

006

منحة المشاريع .........................................................

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

007

منحة الهندسة المعمارية .................... ...............................................

008

منحة التعمير .................... ............................................................

32

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية
009

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

منحة الوقت الكامل ....................................................

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

010

منحة عدم قبول الحرفاء .................... ...............................................

013

منحة التكاليف البيداغوجية ..........................................

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

016

منحة خطر العدوى ....................................................

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

022

المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية .................... ...............

023

منحة العمل االجتماعي .................... ................................................

025

منحة المعالجة اآللية لإلعالمية ......................................

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

034

منحة الصحافة .................... ..........................................................

036

المنحة التعوضية إلعادة الترتيب .................... ....................................

049

المنحة التعويضية .................... ......................................................

050

المنحة التعويضية التكميلية .................... ...........................................

090

منحة مراقبة التراتيب البلدية .................... .........................................

091

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية .................... ........................

092

منحة األوساخ ..........................................................

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

093

منحة اإلحصاء .........................................................

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

المنح المرتبطة بالوظيفة .............................................

40020.000.

03
001

المنحة الوظيفية .................... ..........................................................

002

منحة مكلف بمأمورية.................................................

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

005

المنحة الكليومترية .................... .....................................................

006

منحة السكن.................... ..............................................................

007

منحة التكاليف اإلدارية................................................

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

008

المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية .................... ................................

04
070

المنح الخصوصية المتغيرة .........................................

2000.000

منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين .........................

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

المـالحـظـات

33

الفصـــل

الفقــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المنح غير الخصوصية المتغيرة...................................

45548.441

001

منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب ..................................

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

002

منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب ............................

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

003

المنح غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى .......................

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

منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي ..........................

40.000.000

001

منحة الساعات اإلضافية .............................................

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

002

منحة العمل الليلي .....................................................

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

المنح العائلية ..........................................................

17486.180

001

المنحة العائلية .........................................................

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

002

منحة األجر الوحيد ...................................................

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

المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

342957.924

001

المساهمة في أنظمة التقاعد .........................................

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

002

المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية...........................

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

003

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................

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

004

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء .........

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

منح أخرى ............................................................

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

جـملـــة الفصــل 01.101

2449.500.000

الفقـــرة
الفرعية

05

06

13

14

99

المـالحـظـات

تأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن
االنتدابــات المقتـرحــة
الخطـط

01.102

العــــدد

المـد ّة

الكلفة الجملية (*)

الجملــة

أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة ....................................

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

01
001

األجر األساسي ........................................................

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

002

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

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

003

منحة التصرف والتنفيذ .............................................

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

009

منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب ..................................

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

010

منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب ............................

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

.

34

الفصـــل

الفقــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفقـــرة
الفرعية

التقـديــرات

012

منحة الساعات اإلضافية .................... .............................................

013

منحة العمل الليلي .................... .....................................................

070

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ......................

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

071

منحة األوساخ .........................................................

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

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة .........................

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

02
001

التأجير المباشر لألعوان .................... .............................................

002

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

06

التأجير غير المباشر لألعوان (اتفاقيات مع المؤسسات) .......

المنح العائلية .................... ..........................................................
001

المنحة العائلية .........................................................

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

002

منحة األجر الوحيد ...................................................

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

المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

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

001

المساهمة في أنظمة التقاعد .........................................

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

002

المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية...........................

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

003

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................

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

004

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء .........

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

09

مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية ....................

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

10

المنح المسندة إلى المتربصين في إطار اإلعداد للحياة

07

99

المـالحـظـات

المهنية....

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

منح أخرى .............................................................

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

جـملـــة الفصــل ................. 01.102

األول
جملـــة القـســـم ّ

2471.100.000

القسـم الثـانـي  :وسائـــل المصـالــح
02.201

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة
6000.000

01

األكرية واألداءات ...................................................

02

استهالك الماء .20.000.000 .........................................................

35

الفصـــل

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

03

استهالك الكهرباء والغاز ..........................................

250.000.000

04

االتصاالت ..............................................................

10.000.000

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

001

االتصاالت الهاتفية 4000.000 ....................................................

002

6000.000

05

تراسل المعطيات ......................................................

المـالحـظـات

اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية 25000.000 .......................................
الوقـــود ................................................................

120.000.000

06
001

شراء الوقود لوسائل النقل ...........................................

95.000.000

002

شراء الوقود ألجهزة التسخيـن ......................................

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

003

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 10.000.000 .........

004
005
07

شراء الوقود لمعدات خصوصية
حصص الوقود لفائدة رئيس البلدية

5000.000
10.000.000

نفقـات البريــد .........................................................

3500.000

001

المـراسالت اإلداريـة .................................................

3500.000

002

نفقـات البريـد األخــرى ..............................................

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

اقتناء المعدات 2000.000 .........................................................

08
001
09

التصرف اإلداري ....................................
اقتناء معدّات
ّ

2000.000

مصاريف التأمين .....................................................

30.600.000

001

تأمين وسائل النقل 25000.000 .....................................................

002

تأمين األشخاص .......500.000 .......................................................

003

تأمين البنايات .........................................................

4000.000

004

تامين التجهيزات والمعدات .........................................

1100.000

التعهد والصيانة ......................................................

136.000.000

001

االعتناء بالبنايات .....................................................

50.000.000

002

تعهد وصيانة وسائل النقل ..........................................

.80.000.000

003

تعهد وصيانة المعدات واألثاث ...................................

1000.000

004

تعهد وصيانة معدات خصوصية ..................................

5000.000

10

36

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

11

المقرات اإلدارية ................................
مصاريف تنظيف
ّ

12

مصاريف الحراسة .................... ....................................................

4000.000

001

المصاريف العاديـة للحراسـة .......................................

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

002

مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ...........................

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

13

لوازم المكاتب .........................................................

10.000.000

14

المطبوعات 30.000.000 .............................................................

15

التـوثيـــــق 2000.000 .............................................................
001

الوثائق المكتوبة .......................................................

2000.000

002

الوثائق األخرى .......................................................

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

16

الصحف والمجالت ...................................................

2000.000

18

تعليق اإلعالنات ونشرها............................................

5000.000

19

مصاريف اإلعالمية 21.000.000 ...................................................
001

شراء اللوازم والمعدات .............................................

16000.000

002

شراء منظومات .......................................................

3000.000

003

نفقات الصيانة .........................................................

.2000.000.

20

المـالحـظـات

نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية 18000.000 ..............................
001

استغالل منظومة " أدب " .3000.000 ...........................................

002

استغالل منظومة " إنصاف " .3000.000 .......................................

003

استغالل منظومة " رشــاد " ........................................

.2000.000

004

استغالل منظومة " مدنيــة " .8000.000 ........................................

005

التصرف في موارد الميزانية " ...........
استغالل منظومة "
ّ

.2000.000

مصاريف االستقباالت واإلقامة ....................................

3000.000

21
001
002

مصاريف االستقباالت .3000.000 ................................................
مصاريف اإلقـامــــــة................................................

....................
37

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

22

مصاريف المه ّمـــــات .4000.000 ................................................

23

إكساء األعوان ........................................................

45000.000

001

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحّد .................... ...........................

002

إكساء العملة وأعوان االستقبال ....................................

45000.000

إرجاع مصاريف التنقـل .............................................

3000.000

24
001
002

المنحة اليومية للتنقل .3000.000 ..................................................
المنحة الكيلومترية للتنقل ............................................

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

إرجاع مصاريف نقّل األشخاص .................... ....................................

25
28

تكوين األعوان ورسكلتهم .........................................

3000.000

001

ملتقيات للتكوين .................... ........................................................

002

تربصات تكوين .......................................................

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

003

المستمر 3000.000 .......................................................
التكوين
ّ

004

التكوين في اإلعالمية .................... .................................................

30

نفقات طبية لفائدة األعوان 1000.000 ..........................................
001

نفقات التداوي 500.000 ..........................................................

002

شراء األدوية والمواد الصيدلية ....................................

500.000

31

تنظيم االمتحانات والمناظرات .....................................

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

32

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم ...................................

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

36

تظاهرات دورية واستثنائية ........................................

13000.000

001

الحفالت العمومية .....................................................

13000.000

002

االنتخابات ..............................................................

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

مصاريف النزاعات والتعويضات .................................

15000.000

001

أتعاب واختبار ومصاريف أخرى ................................

15000.000

002

دفع الخطايا والتعويضات ...........................................

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

38

39

المـالحـظـات

معاليم التسجيل 5000.000 ........................................................

38

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

40

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

معاليم الجوالن ........................................................

4000.000

001

معاليم جوالن ..........................................................

4000.000

002

معاليم العبور .........................................................

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

42

طبع ونشر الوثائق والمجالت ....................................

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

43

مصاريف إعداد األمثلة ...............................................

35000.000

45

تعويضات مختلفة ......................................................

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

47

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 180.000 ..........................................
001

نقل األثاث والمعدات .................................................

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

003

االختبار والمراقبة والتحاليل .......................................

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

005

اتّفاقيات مع أطبّـاء .....................................................

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

006

اتّفاقيات مع مؤسّسات .................................................

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

010

المنحة المخولة لقابض المالية 180.000 ........................................

011

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

80

99

تسديد المتخلدات .......................................................

440.000.000

002

متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول ...................

10.000.000

003

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز .................

250.000.000

004

متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه ........

30.000.000.

005

متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس 20.000.000 ..................

006

متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية ...................

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

007

متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية ................... .............................

010

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

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

011

متخلدات تجاه الوكالة التونسية لالتصال الخارجي ...............

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

012

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

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

013

للتصرف في النفايات 40.000.000 .............
متخلدات تجاه الوكالة الوطنية
ّ

014
020

متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية ................... .....................
متخلدات تجاه مؤسّسات عمومية أخرى 20.000.000 ............................

021

متخلدات تجاه الخــواص 70.000.000 ..............................................
نفقات التصرف األخرى ..............................................

جـملـــة الفصــل 02.201

المـالحـظـات

...................
1266.280.000

39

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

02.202

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المـالحـظـات

مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية
النفقات المباشرة لتنظيف المدينة 45.000.000 ...................................

30
001

شراء العقاقير ...........................................................

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

002

االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها .............................

15000.000

003

كراء المعدات ...........................................................

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

004

نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل ..............

30.000.000

تنظيف المدينة عن طريق المناولة .................................

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

001

المناولـة العاديـة ........................................................

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

002

المناولـة في إطار اآلليـة  :32النظافة وسالمة المحيط ................... ...........

003

المناولـة في إطار اآلليـة  :40جمع الفضالت وتثمينها ..........

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

32

االعتناء بالتنوير العمومي ...........................................

30.000.000

34

االعتناء بالطرقات واألرصفة .......................................

5000.000

001

االعتناء ..................................................................

2000.000

002

شراء معدات صغيرة وصيانتها ....................................

3000.000

003

كراء المعدات ...........................................................

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

نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها .........................

15000.000

001

االعتناء بحركة المرور وتنظيمها ..................................

15000.000

002

شراء معدات صغيرة ..................................................

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

31

36

38

االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة ................... ..........................

40

االعتناء بتجهيزات خصوصية 20.000.000 .......................................
االعتناء بالنافورات ....................................................
االعتناء بالتجهيزات المر ّكــزة بالساحــات العموميـة

10.000.000

ومداخـــل المدن .......................................................

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

003

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

10.000.000

009

االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى ..............................

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

001
002

40

الفصـــل

الفقــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

حديقة الحيوانات .......................................................

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

001

شراء الحيوانات ........................................................

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

002

تغذية الحيوانات واالعتناء بها ......................................

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

003

شراء تجهيزات ومعدات الحديقة ...................................

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

004

االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها ........................

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

005

االعتناء بالنباتات واألشجار .........................................

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

الفقـــرة
الفرعية

42

44

المـالحـظـات

االعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدأت صغيـرة 10.000.000 ...........
001

نفقات االعتناء المباشرة 10.000.000 ...............................................

002

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

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

االعتناء بالشواطئ ....................................................

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

001

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

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

002

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

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

46

صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية ...........................

12.000.000

99

نفقات أخـرى الستغـالل وصيـانة التجهيزات العمومية .........

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

جـملـــة الفصــل 02.202

137.000.000

صـة بتسييــر الوكاالت والمؤسسـات
مصـاريـف خـا ّ
والهياكل العموميـة البلديـة ...............................

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

45

02.230

جـملـــة الفصــل ................ 02.230
جملـــة القـســـم الثــانـي

1403.280.000

القسم الثالث  :التد ّخـل العمومي
تد ّخــالت فـي الميـدان االجتماعي

03.302
08

منـح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية...........

10

مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان األعــوان
المحاليــن على التقاعد ...............................................
001

60.000.000
60.000.000

المساهمة بعنوان التنفيل 20.000.000 ...............................................

41

الفصـــل

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

002

المساهمة بعنوان تعديل الجرايات ...................................

40.000.000

003

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

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

20

الجراية العمرية ........................................................

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

21

اإلسعاف العمومي .....................................................

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

001

مصاريف دفن الفقراء .................................................

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

002

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

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

الصحة العمومية .......................................................

3000.000

001

مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة .............................

3000.000

002

حمالت التطهير والمحافظة على البيئة ............................

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

االعتناء بالمحالت الدينية ............................................

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

001

نفقات صيانة ............................................................

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

002

شراء لوازم .............................................................

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

الفقــرة

22

23

25

مصاريف الوقاية الصحية 41.000.000 ............................................

40

جوائز ومكافآت ........................................................

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

41

منـح استثنائية .........................................................

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

99

تدخالت أخرى ..........................................................

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

جـملـــة الفصــل 03.302

164.000.000

تد ّخـــالت في ميــدان التعليـــم والتكـويـــن

03.303
04

المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة
جملة الفصل 03303

03304

المـالحـظـات

01

مساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة التذاكر

12000.000
12000.000
62.100.000

جملة الفصل 62100.000 03304

42

الفقــرة
الفقـــرة

الفصـــل

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المـالحـظـات

الفرعية

تدخال في ميدان الثقافة والشباب والطفولة

03.305
02

تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة ...............................

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

03

تدخالت في مجال المسرح ...........................................

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

05

تدخالت في مجــال الموسيقـى والفنــون الشعبيــة .............

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

06

تظاهــرات ثقافية ومهرجانات.......................................

10.000.000

001

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

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

002

تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية ...........................

10.000.000

003

شراء عروض ..........................................................

000
...................

07

منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية ..................

35.000.000

10

تد ّخالت لفائدة الشباب ................................................

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

11

تد ّخالت لفائدة الطفولة ................... ................................................

12

تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية .................................

150.000.00

99

تدخالت أخرى ..........................................................

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

تد ّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة

جـملـــة الفصــل 03.305

195.000.000

تد ّخــالت فـي الميــدان االقتصادي

03.306
04

منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية ................... ........................

10

تدخالت في الميـدان الفالحـي ................... ........................................

11

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

12

تدخالت في الميدان السيــاحي ................... .......................................

99

تد ّخـــالت أخـــرى .....................................................

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

جـملـــة الفصــل ................ 03.306
03.307

المساهمــات فـي المنظمــات العالميــة
منظمات ذات صبغة عا ّمـة ...........................................

01
080

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

الجامعة العالمية للمدن المتوأمة ................... .....................................

43

الفصـــل

الفقــرة

02

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

منظمات ذات صبغة خصوصية ................... ......................................

800

منظمة المدن العربية ..................................................

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

801

منظمة العواصم والمدن اإلسالمية .................................

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

802

منظمة مدن التراث العالمي ................... ...........................................

803
804
99

المـالحـظـات

اتحاد المدن اإلفريقية ..................................................

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

الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية ....

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

مساهمات في منظمات عالمية أخرى ..............................

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

جـملـــة الفصــل ................ 03.307
03.310

التعــاون مع الجماعـات المحليـة وهياكـل أخـرى
...................

01

التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة ..........................

02

التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها4450.000 .

03

التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اإلفريقية ..............

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

04

التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية األوروبية .............

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

05

التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية واألمريكية

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

99

التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى ...............................

10.000.000

001

التعاون مع منظمات وهياكل تونسية ................... ................................

002

10.000.000

التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة ...............................

جـملـــة الفصــل 14450.000 03.310

جملـــة القـســـم الثـالــث

447.550.000

القسم الرابع  :نفـقـات التصـ ّرف الطــارئـة
ّ
الموزعــة
وغيـر
04.400

نفقــات التصـــ ّرف الطـارئـــــــة.....................................

04.401

ّ
الموزعـة7596.731 ......................................
التصرف غير
نفقــات
ّ

جملـــة القـســم الرابــع

األول
جملـــة الجــزء ّ

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

..............
4329.526.731

44

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المـالحـظـات

الجـزء الثـانـي  :فـوائــد الديـن
القسم الخامس  :فـوائـد الديــن
فوائــد الديـــن الداخلــي

05.500

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض ومساعــدة
03

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

120.473.269

04

سسات أخـرى ...................
فوائد القروض المبرمة لدى مؤ ّ

05

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

جـملـــة الفصــل 05.500

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

120.473.269

فوائـــد الديــن الخـارجــي

05.501
03

فوائد القروض الخارجيـة ...........................................

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

فوائد القروض الخارجيــة المو ّ
ظفـة ...............................

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

04

جـملـــة الفصــل 05.501

120.473.269

جملـــة القســـم الخامــس

120.473.269

جملـــة الجــــزء الثـانــي

120.473.269

جملــة نفقــات العنـوان األول

4450.000.000

45

نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة .............
الجــدول  -ت -اعتمادات الـدفــع
  

بحســاب الديـنــار
الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقـــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

العنـوان الثانـي :

نفقــات العنـوان الثـانـي
الجزء الثـالـث :نفقـــــات التنميـــــة
سـادس :االستثمارات المباشـرة
القسم ال ّ
الـدّراســــــــــــات

06.600
01

دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة .....................................

02

دراسـة مخ ّ
ططـــات المرور .................... ..........................................

03

دراسات اإلعـالميــة .................... ...................................................

20

دراســـات أخـــــرى ..................................................

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

7000.000

جـملـــة الفصــل ................. 06.600
اقتناء أراضــــــي .....................................

06.601

58.435.740

جـملـــة الفصــل ................. 06.601
اقتناء مبــانــــــي ......................................

06.602

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

جـملـــة الفصــل ................. 06.602
البنـايات اإلداريـــة :إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة

06.603
01

قصــــر البلديـــــة 118.886.002 ......................................................

02

الدائـــرة البلديــــة .................... ......................................................
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الفصـل

الفقـرة

الفقــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

03

المستـودع البلـــدي ....................................................

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

04

بنــايات إداريــة أخــرى ..............................................

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

05

أشغـــال تهيئــة مختلفـــة .............................................

662.989.075

06

أشغـــال الصيــانـة والتع ّهــد .........................................

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

الفرعية

المــالحـظـــات

جـملـــة الفصــل ................. 06.603
06.604

تجهيــــزات إداريـــــة ................. .....................
جـملـــة الفصــل ................. 06.604
البـرامـج والتجهيـزات اإلعـالميــة

06.605
01

مشاريــع مندمجــة لإلعـالميــة .................... ......................................

02

نظـم تبـادل المعلــومــات .............................................

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

20

بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة ..............................

.28.000.000

جـملـــة الفصــل ................. 06.605
اقتناء معـــدّات وتجهـيـــزات

06.606
01

اقتناء معدّات النظافــة والطرقـات .................................

150.000.000

02

اقتناء معدّات وتجهيـزات أخــرى .................................

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

جـملـــة الفصــل 06.606
06.607

مصاريف اإلشهار واإلعالنات............................

150.000.000

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

جـملـــة الفصــل ................. 06.607
06.608

اقتناء وسـائـــل النقــــل .................................

38.000.000

جـملـــة الفصــل ................. 06.608
06.609

نفقــــات مختلـفــــة ................. .........................................
جـملـــة الفصــل ................. 06.609
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الفصـل

الفقـرة

الفقــرة
الفرعية

06.610

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

اإلنـــــــــــارة
....................

01

اإلنــارة العمـوميــة ....................................................

02

تركيــز معــدّالت الضغـط .................... ............................................

03

نصـب اإلشــارات الضوئيــة ........................................

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

04

أشغــال الصيانــة والتع ّهـــد ..........................................

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

جـملـــة الفصــل ................. 06.610
06.611

المـــاء الصــالـح للشـــراب
....................

01

صيـانـة هيـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب .........................

02

أشــغــال مختلفــــة .................... .....................................................

جـملـــة الفصــل ................. 06.611
06.612

التطــهـيـــــــــر
01

تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة ..........................

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

02

تركيـــز شبكــة تصـريـف ميـاه األمـطـار .........................

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

03

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد .................... ........................................

جـملـــة الفصــل ................. 06.612
06.613

الطــــرقــات والمســـالـــــك
01

بنــــاء األرصفــــة .................... .....................................................

02

تعبيــــد الطـرقــات ....................................................

03

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد .................... ........................................

1000.851.578

جـملـــة الفصــل ................. 06.613
06.614

أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب
01

تع ّهـد المسـاكــن وتهذيـبها.............................................

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

02

تع ّهــد البن ـايات المتداعيــة للسقـــوط ...............................

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

03

تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها.........................................

....................
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الفصـل

الفقـرة

الفقــرة
الفرعية

04
05
06

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحويـل وتهيئتها...........

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

تهيئة المقـابـر وصيانـتها..............................................

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

عمليـات التهيئـة والتهذيـب األخــرى ...............................

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

المــالحـظـــات

جـملـــة الفصــل ................. 06.614
المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

06.615
01
02
03
04
05

تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة ...........................................

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

تهيئــة المنتـزهــات ....................................................

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

تجميـــل مداخــل الــــمدن ............................................

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

تهيئـــة المســاحــات الخضــراء ....................................

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

عمليــات التهيئـة والتجميــل األخـــرى ............................

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

جـملـــة الفصــل ................. 06.615
بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة

06.616

والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة وتهيئـتها
01
02
03
04
05
06
07
08
09
20
21

بنـاء المكتبـات العمـوميـة وتهيـئتها.................................

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

المساهمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة ........................

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

بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتهيـئتها.................... ...........................
بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئـتها................................

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

اقتنــاء تجهيـزات ثقـافيــة وريـاضيــة .................... .............................
بنـــاء ريـاض األطفــــال وتهيئـتها..................................

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

بنـــاء وتهيئـة قــاعـات العـروض .................... ...................................
بنـــاء مسـارح الهواء الطلق وتهيئـتها...............................

93.000.000

بنـــاء مراكز اإلعالمية الموجّهة للطفـل وتهيئـتها.................... .................
بنـــاء تجهيزات جماعية أخـرى وتهيئـتها..........................

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

أشغـال الصيـانـة والتع ّهــد ............................................

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

جـملـــة الفصــل ................. 06.616
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الفصـل

الفقـرة

الفقــرة
الفرعية

06.617

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادية
01

بنـاء األسواق واألحياء والمحالّت التجارية وتهيـئتها.............

513.469.596

02

بنـاء المحالّت الصناعيـة والحرفيـة وتهيـئتها......................

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

03

بنـاء المناطــق الصناعيـة والحرفيـة وتهيـئتها.....................

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

04

بنـاء المســالــخ وتهيئـتها..............................................

1340.662.748

05

بنـاء قــاعــات األفــراح وتهيـئتها....................................

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

06

بنـاء الح ّمــامــات واألدواش وتهيـئتها...............................

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

07

بنـاء مأوى السيــارات وتهيـئة.......................................

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

20

بنـــاء منشـآت اقتصادية أخـرى وتهيئـتها.........................

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

21

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد .................... ........................................

جـملـــة الفصــل ................. 06.617

جملـــة القســـم الســادس ...............
القسم السابـع :التمـويــل العمـومــي
07.810

التـد ّخـالت في الميـدان االقتصادي ...................

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

جـملـــة الفصــل ................. 07.810
07.811

التـد ّخـالت في الميــدان اإلجتـمـــاعـي ................. ..................
جـملـــة الفصــل ................. 07.811

07.827

سســات ................. .................
المسـاهمـة في رأس مـال المؤ ّ
جـملـــة الفصــل ................. 07.827

جملـــة القســـم الســـابــع

...............
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الفصـل

الفقـرة

الفقــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

القسم الثـامـن :نفقــات التنميــة الطـارئــة
ّ
الموزعــة
وغيـر
08.900

نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة.....................................

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

08.901

ّ
الموزعـة......................................
نفقـــات التنميـة غيـر

1078.435.892

جملـــة القســـم الثــامــن ...............
القسم التـاسـع :نفقــات التنميــة المرتبطـة
بموارد خارجيـة مو ّ
ظفــة
يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع
مع تغييـر الرقــم المميّـز للقسـم بـ  09بـــدال من  06أو.07

جملـــة القســـم التــاســع ...............

جملـــة الجــــزء الثــالـث .............
الجـزء الرابـع :تسديـد أصــل الديــن
القسم العـاشـر :تسديـد أصــل الديــن
10.950

تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي
01

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

154.829.530

02

تسديد أصل القروض المبرمة لدى مؤسّسات أخرى .............

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

03

تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة .................... ........................

جـملـــة الفصــل ................. 10.950
تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي

10.951
01

تسديد أصل القروض الخـارجيـة.....................................

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

02

ّ
الموظفـة ........................
تسديد أصل القروض الخـارجيـة

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

جـملـــة الفصــل ................. 10.951

جملـــة القســم العـــاشــر ...............

جملة نفقات العنوان الثاني

5244.560.161
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الجـزء الخامـس :النفقــــات المسـدّدة مــن
االعتمادات المحالـــــة
القسـم الحادي عشر :النفقــات المســدّدة مــن
االعتمادات المحالــــة
البـاب الثـانـي:

رئـاســة الجمهـوريــة
القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقـات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11810

34

4

500

الية  32النظافة وسالمة المحيط

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 500
القسـم الفـرعي الـرابـع:
*

نفقــات أمــوال المشـاركـة

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) ................. .......................................................
جملـة القســم الفرعـي الرابـع ...............

.

جـملــة البــاب الثـاني ............
52

.
الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب الخامـس:

شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّيـن
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
06756

النهـوض االجتماعي ...............................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي ...............

53

جـملــة البــاب الخـامـس .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفرعية

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب السـابـع:

وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة
األول:
القسـم الفـرعي ّ
التصـرف
نفقـات
ّ
02201
36

تسيير المصالـح العموميـة ..........................................

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

تظاهرات دورية استثنائية ................................................

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

األول ...............
جملـة القسـم الفرعـي ّ
القسـم الفـرعي الثاني :
نفقـات التنمية

06706

92.000

البيئة
......................................................................... ..

11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثاني 92.000
القسـم الفـرعي الـرابـع:
*

نفقـات أمــوال المشـاركـة

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البــاب السـابـع .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب الثالـث عشـر:

المــاليــــــة
القسـم الفـرعي الـرابـع:
*

نفقــات أمــوال المشـاركـة

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البـاب الثالـث عشـر .............
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الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب العشــرون:

التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة
القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقـات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
..........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث ...............

جـملــة البــاب العشــرون .............

57

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب الحـادي والعشـرون:

البيئــة والتنميــة المستديمــة
األول:
القسـم الفـرعي ّ
التصـرف
نفقــات
ّ
التد ّخـالت ذات الصبغـة العا ّمـة ....................................

03301

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

األول ...............
جملـة القسـم الفرعـي ّ
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
البيئــــة .................. .................................................................

06706

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي ...............
القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقـات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث ...............
القسـم الفـرعي الـرابـع:
*

نفقــات أمــوال المشـاركـة

مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الرابـع ...............

جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون .............
الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات
58

البــاب الثالـث والعشــرون:

السيــــاحــــــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
06737

5

1

دراسات

5

2

اشغال

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي ...............
القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقــات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
(بيـان الفصـل) .......................................................

11...

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث ...............

جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون .............

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات
59

البــاب الخامـس والعشــرون:

الثقـافــة والمحافظــة على التــراث
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
06728

المراكـز الثقافيـة ......................................................

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

06729

المطالعـة العموميـة ..................................................

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

06730

الفنــون ................................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي ...............

جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون .............

60

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفرعية

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب السـادس والعشـرون:

الريــاضــة والتربيـة البدنيــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقـات التنميـة
06737

06738

بناء وتهيئة الهياكـل الرياضيـة .

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

5

1

دراسات

67.395.670

5

2

اشغال

148.068.806

تجهيزات شبابية ورياضيـة .........................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

215.464.476

القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقـات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث ...............

61

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب الثامن والعشـرون:

الشــؤون االجتماعية والتضـامـن
والتونسيـون بالخـارج
القسـم الفـرعي الثـالـث:
*

نفقـات الحسابات الخاصّـة في الخزينـة

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

(بيـان الفصـل) .......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث ...............

جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون .............

62

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب الخامـس والثـالثــون:

الطفـولــــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
06736

بناء وتهيئـة مراكـز الطفـولـة .....................................

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

06739

تجهيـزات مؤسّسـات الطفـولـة .....................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي ...............

جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون .............

63

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفرعية

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب السـادس والثالثـون:

الشبـــــاب
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
06719

برامـج الترفيـه .................. ........................................................

06735

بناء وتهيئة مراكز الشبـاب .

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

39

1

دراسات

31.050.610

39

2

اشغال

1140.117.246

06738

تجهيزات شبابية ورياضيـة .........................................

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

06740

تجهيزات شبابية ......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

1171.167.856

64

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

الفرعية

التقـديــرات

المــالحـظـــات

البــاب التسعــون:

مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة
إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة
نفقـات على مسـاهمـات ماليــة مختلفــة إلنجاز مشاريع ذات

00510

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

1

1

دراسات

6900.000

1

2

اشغال

423.922

جـملـة البـاب التسعــون

7323.922

65

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر
البـاب الثاني :رئـاسـة الجمهوريـة
........................................................................

500.

الباب الخامـس :شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن
......................................................
الباب السابـع :وزارة الداخلية والتنمية المح ّليـة
.........................................................

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

الباب الثالث عشـر :المـاليــة

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

الباب العشرون :التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
...................................................

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

الباب الحادي والعشرون :البيئة والتنمية المستديمة

92.000

الباب الثالث والعشرون :السيـاحـة

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

الباب الخامس والعشرون :الثقافة والمحافظة على التراث

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

الباب السادس والعشرون :الرياضة والتربية البدنية

215.464.476.

الباب الثامن والعشرون :الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج

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

الباب الخامس والثالثون :الطفولــة

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

الباب السادس والثالثون :الشبــــاب

1171.167.856

الباب التسعون :مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة

7323.922

جملة القسـم الحادي عشـر

جمـلــة الجــزء الخـامــس
جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

1394048.754

1394.048.754

6638.608.915

مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة 11.088.608.915

66

67

الخـالصــة العــا ّمـــة لميــزانيـــة بلـديــــة
بعنــوان سنــة

سليانة

2020



11.088.608.915.

 المـــــوارد

األول  4450.000.000د
 العنــــوان ّ
 العنــــوان الثاني  6638.608.915د

11088.608.915
د

 النفقـــــات

األول ....................................
 العنــــوان ّ

 4450.000.000د

 العنــــوان الثاني ....................................

 6638.608.915د

إنّ رئيس مجلس بلدية سليانة عمال بمداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  04ديسمبر  2019المتعلقة
بالمصادقة علي ميزانية البلدية حرر ميزانية البلدية لسنة  2020بما قدره احدي عشرة مليون وثمانية وثمانون
الف وستمائة وثمانية دينار ا و 915مليما .

بـــــسليانة في 2019-12-04
اإلمضاء والختم

68

69

ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:
صـة في الخزينــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
تبويـب الحسـابــات الخـا ّ

70

ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:
صـة في الخزينــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
تبويـب الحسـابــات الخـا ّ


العنوان الثانـي – الجـزء الخـامـس – القسـم الحـادي عشـر
 الصنف الفرعي الثالث :موارد متأتّيـة من الحسابـات الخـاصّـة في الخزينـة
 القسم الفرعي الثـالـث :نفقــات الحسابـات الخـاصّـة في الخزينـة
البــاب

عـــــــدد
الحسـاب

الفصــل

2

بيــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول

رئاسة الجمهورية
11811

صندوق التضامن الوطني
التد ّخالت في الميدان االجتماعي

1

11810
11811
11812

الصندوق الوطني للتشغيل
التد ّخالت في الميدان االقتصادي
التد ّخالت في الميدان االجتماعي
التد ّخالت في ميدان التربية والتكوين

26

وزارة الداخلية والتنمية المحلية

7
4
11125
11201

20

صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات
منح للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
نفقات تسيير المصالح العمومية

التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
14
11608
11700
11811

21

الصندوق الوطني لتحسين المسكن
مصاريف مختلفة (استثمارات مباشرة)
العمران
التد ّخالت في الميدان االجتماعي

البيئة والتنمية المستديمة
6
11706
11802

صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط
البيئــة
االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي

71

البــاب

عـــــــدد
الحسـاب

الفصــل

23

بيــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول

السياحـــــة
17
11802

26

صندوق حماية المناطق السياحية
االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي (منح للبلديات السياحية)

الرياضة والتربية البدنية
19
11201
11305
11735
11736
11737
11738

28

الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
نفقات تسيير المصالح العمومية
التد ّخالت في ميدان الثقافة والشباب والطفولة
بناء وتهيئة مراكز الشباب
بناء وتهيئة مراكز الطفولة
بناء وتهيئة المرافق الرياضية
تجهيزات لفائدة الشباب والرياضة

الشـؤون االجتماعية والتضـامـن والتونسيـون بالخـارج
20
11302

الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي
التد ّخالت في الميدان االجتماعي

 الصنف الفرعي الرابـع :مـوارد متأتّيـة من أمـوال المشاركـة
 القســم الفرعي الرابـع :نفقــات أمــوال المشاركــة
الباب

عـــــدد
الحساب

الفصـول

2

بيــان األبــواب والحسـابـات والفصــول

رئاسة الجمهورية
12300
12301
12302

حساب العمليات والتد ّخالت في الميدان االقتصادي واالجتماعي
التحويالت
التد ّخالت ذات الصبغة العا ّمة
التد ّخالت في الميدان االجتماعي

12305

حساب العمليات والتد ّخالت في ميداني الثقافة والشباب
التد ّخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

3

5

وزارة الداخلية والتنمية المحلية

7
3
12201
12306

حساب البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة
نفقات تسيير المصالح العمومية
التد ّخالت في الميدان االقتصادي

72

الباب

عـــــدد
الحساب

الفصـول

13

بيــان األبــواب والحسـابـات والفصــول

المــاليـــة
4
12302
12306
12319

21

حساب التد ّخالت المختلفة
التد ّخالت في الميدان االجتماعي
التد ّخالت في الميدان االقتصادي
التد ّخالت المختلفة

البيئة والتنمية المستديمة
حساب رسكلة الدين الهولندي للمحافظة على البيئة

1
12706
2
12706
3
12706

البيئـــة
حساب حماية البيئة
البيئـــة
حساب اإلعانة اإليطالية
البيئـــة

73

