
1 

 

 

 الجمهـوريــة التـونسيــة   
 ةــــلي الداخ وزارة        

 تونس  والية           
 قرطاج  بلدية          

  

 

 

 

 

 

 

 

 رطاج ق بلديــــة  ميـــزانيـــة

 

 

 2022  لسنـةا

 

 

 

 
 

 
      

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

  
  

البلديــة البلديــة   ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــة خـالصــة    



2 

 

 بحساب الدينار  

ــ   المبلــغ   ردواــبيـــــان المـ

  مــوارد العنــوان األّول مــوارد العنــوان األّول     

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة       

 000 000 1053 .. ............................ واألنشطةلى العقارات داءات عمداخيل الجبائية بعنوان األلا  ل:الصنـف األوّ      

 000 400 1250 ........... ............................................................. ىرخاأل ةيالمداخيل الجبائ الصنف الثاني:      

 
 000 400 303 2 ّولجملـة الجــزء األ     

  الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية       

 تاوات         اإلدارية واأل  باتلموجاو الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخصالصنـف الثالث:      

 .................... ................................مقابل إسداء خدمات............................................        

  ة...ختلفمالوأمالكها    مداخيـل إشغال وإستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها  الصنـف الرابـــع:      

 ..... ....................... الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفةملـك مداخيـل  الصنـف الخامس:    

 

290 800 000 

80 000 000 

 654 777 532 

 000 201 335 3 .... .......................................................... تحويالت الدولة بعنوان التسييرالصنف السـادس:    

 جملـة الجــزء الثانـي  

 

4 360 778 532 

 532 178 664 6 جملـة مــوارد العـنــوان األّول    

   ـيـيانانن الث ن الث عنـواعنـوامــوارد المــوارد ال    

  المخّصصــة للتنميــة ء الثالـث: المــوارد الذاتيــة الجـــز      

 944 061 2440 ......... ....................................................... زـــــ ــ منـــــــــح التجهـيـــ الصنـف السـابـع:         

 063 296 352 ......... ......................................................... ةختلفـارد ممدّخرات وموالصنـف الثـامــن:        

 
 007 358 792 2 جملـة الجــزء الثالـث 

  ابــع: مــــــــــوارد االقتراض ـــزء الرلجا       

 322 654 9 ........ ...............................مــــوارد االقتراض الداخلــي ...................... الصنـف التـاسـع:       

 ...................  ........ ................... .....مــــوارد االقتراض الخارجي ..............................الصنـف العاشــر:       

 ...................  ........ ..........................مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة ............نـف الحادي عشر: الص      
 

 322 654 9 جملـة الجــزء الرابـع 

  عتمادات المحالة اإلن مة  يـامـس: المـوارد المتأتّ الجـــزء الخـ       

 102 888 522 .... ................محالة................................موارد متأتّيـة من إعتمادات : الصنـف الثاني عشر       

 
 102 888 522 جملـة الجــزء الخـامـس 

    كةالجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشار      

 .. ..................موارد حسابات أموال المشاركة..................................نـف الثالث عشر: الص        109 868 166

 109 868 166 جملـة الجــزء السادس  

 540 768 3491 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

 072 947 10155 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 
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ة نفقــات ميــزانيــة البلديــةة نفقــات ميــزانيــة البلديــةصــصــالالخـخـ   

 بحساب الدينار 

 المبلــغ   بيـــــان النفقــــات 

   ل ل األوّ األوّ   نفقــات العنــواننفقــات العنــوان    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 666 310 792 3 .................................................التـأجيــر العمـومي ........................القســـم األّول: 

 866 379 185 2 ...................................وسـائــل المصـالـح ......................................القســم الثاني: 

 000 450 637 ....... .................التدّخـــل العمـومـي .................................................القســم الثالث: 

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

  532 140 615 6 جملـة الجــزء األّول  

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن        

 000 038 49 ..................................................................ــن .......ـــالدي  دـ ـئـ وا فـالقســم الخامس: 

 000 038 49 انـي ء الث جملـة الجــز 

 532 178 664 6 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي    

  ــةـــــــنمـيلتالجــزء الثالـث: نفقـــــــــات ا      

 329 012 802 2 .............................االستثمارات المبـاشــرة ...................................القســم السادس: 

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

 ............ ....... .............................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالثـامــن: ــم القس

 . .................. ....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة ...........القســم التـاسـع: 

 329 012 802 2 زء الثالـث ـالجـلـة مج 

  تسديـد أصــل الديـــن نفقات الجــزء الرابع:       

 ...................  .....................  ..........ـن .......................................لديصـل اتسديـد أالقســم العـاشـر:  

 …………… جملـة الجــزء الرابـع  

  ـات المســّددة من االعتمادات المحالـةـس: النفقـامالخ ــزءجال      

 102 888 522 ........... ........................ حالـةت المالنفقـات المســدّدة من االعتماداالقســم الحادي عشـر:  

 102 888 522 جملـة الجــزء الخامـس  

 ركة شالما الالجــزء السادس: نفقــات حسابات أمو      
 

 ..............موال المشاركة...................................حسابات أنفقـات  القســم الثاني عشـر:  109 868 166

 109 868 166 جملـة الجــزء السادس  

 540 768 491 3 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 072 947 10155 ة ــة البلديــزانيـات مي ــوع نفقـمجم
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  ... ... 22002222نـــة ..نـــة ..لــديـــة  لسلــديـــة  لسالبالبـة  ـة  مـــوارد ميــزانيــمـــوارد ميــزانيــ

 -أ  -الجـــدول 
    

 بحســاب الديـنـار                                                                                                   

ــ ا  انــــــبي الفقـرة  الفصـل   اتالمـالحـظـ رات التقـدي ارد ـــولمـ

   ـوارد العنـــوان األّول مـــ   ل:ألوّ العـنــوان ا  

   الجـبـائيـة   خيــل لمـدال: االجــزء األوّ      

   ة العقـارات واألنشط المداخيل الجبائية بعنوان األداءات علىالصنـف األّول:   

 
 

   اتراــقى الع علة ـفلموظا المعاليم :1الصنف الفرعي  
344 000 000  

01-11 
 

ــ ارات المبنيـــقوم على العــالمعل  000 000 320 ................................................... ةـــــ
 

02-11 
 

ــ المعلوم على األراضي غير المبني  000 000 24 ............................... .................... ةــ
 

 
 

 األنشـطـــةالمعاليم الموظفة على :2 فرعينف اللصا 
709 000 000  

01-12  
   .............المهنية ية أورجالتالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو ا

 
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية   01

 ........ ............................................................................أو المهنية..

 

600 000 000 

 

 

02 

 

دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين ن صندوق الغ المتأتية ممبال

 بعنوان حذف الحدّ االقصى للمعلوم على المؤسسات ذاتالجماعات المحلية 

 . ................................................نية.هملا أو  اريةتجالية أو الصناعالصبغة 

 

80 000 000 

 

 
د األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات ن إستخالص الحيض المتاتية مقابالم 03

 000 000 20 ...........الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية......................................

 

  000 000 6 .................................................. زلــــــــــــــى النـــــــلوم عــــــ ــلمعال  02-12

  000 000 3 ............................... معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات  03-12

 
 

 000 000 1053 ّول جملــة الصنـف األ
 

  
 

   الجبائية األخرى  لــيمداخلا ي: ناف الثالصنـ

  
إستلزام الملك  تخالص المعاليم المستوجبة من سإل مداخي :1عي الفرصنف لا

 العمومي البلدي

816 000 000  

01-21 
 

  .. .................. .................................... سواق اليوميةستوجبة باأللزمة المعاليم الممداخيل 

02-21 
 

  ....... ............. ................ ةبوعياألس  المعاليم المستوجبة باألسواق ستخالصإ  مةلزل ـــاخيدم

  .............. ...... .................................. مداخيـل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق الظرفية  03-21

  ....... ....... ..... .....................................لة..مجلق ااة بأسولمستوجبيل لزمة المعاليم ااخمد  04-21

  ....................  ............................................................ خضر والغاللأسواق الجملة لل 01 

  ....................  ........................................................لجملة للصيّد البحري.......أسواق ا 02 

  ............. ....... .......................................................................أخـرى .. لةمجاق أسو 03 



6 

 

 ات حـظمالال التقـديــرات ــــواردبيــــــان المــ الفقـرة  الفصـل 

  ..................... .......................................... بالمسالخبة ستوجملاليم المعاة مــل لزمداخي  05-21

 ..................... ......................................... طريق العاماإلشغال الوقتي لل مداخيـل لزمـة   06-21
 

 000 000 500 ........................................ عامطريق الوقوف العربات بالة مـلزمداخيـل   07-21
 

 000 400 316 .......................................................... راإلشهامعلوم يـل لزمـة اخمد  08-21
 

 ..................... ..............................ديبلمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك المداخيل لز  99-21
 

 ملك العمومي ل لل المباشر  تغال إلسن االمتأتية م الجبائية يل داخالم:2الصنف الفرعي    

 البلدي   

434 000 000 
 

 ..................... ..................مداخيل متأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق.....................  01-22
 

 ..................... ..................................................................... م للوقوفم العاالمعلو 01 
 

 ..................... .................................................................المعلوم الخاص للوقوف  02 
 

 ..................... .................... لةجمق الدي سوومزو ء البيعت وكالمعلوم على رقم معاماللا 03 
 

 ..................... ....................................................................... م على الداللةعلوالم 04 
 

................................................. ينلى الوزن والكيل العموميالمعلوم ع 05   ..................... 
 

 ..................... ................................................... ألسواقاخل ل دااع بالتجويبم المعلو 06 
 

 ..................... ................................................................. معلوم اإليواء والحراسة 07 
 

 ..................... ........................................ البحروجات مراقبة الصحية على منتم اللوعم 08 
 

 ..................... .................مداخيل متأتية من اإلستغالل المباشر للمسالخ.......................  02-22
 

 ..................... ................................................................................الذبح.معلوم  01 
 

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

 ..................... ................................................... للحومة على امعلوم المراقبة الصحي 03 
 

  000 000 70 ..........الوقتي للطريق العام .........................................إلشغال معلوم ا  03-22

  000 000 90 .................................................. معلوم وقوف العربات بالطريق العام  04-22

................................ حضائر البناءمة عند إقامعلوم إشغال الطريق العام   05-22  17 000 000  

  000 000 3 ................................................. العامتحت الطريق  عن أشغـال معلوم  06-22

  000 000 50 .............................................................................شهار.م اإللومع  07-22

  000 000 150 .....................................معلوم إشغال الملك العمومي البحري..............  08-22

  000 000 50 ..............................................فية............ظرالالمعلوم على العروض   09-22

  000 000 4 ...................................................................ة..مداخيل جبائية مختلف  99-22

 000 400 1250 جملــة الصنـف الثاني   
 

  000 400 2303 جملــة الجــزء األّول  
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 المالحـظـات  راتيــتقـدلا دوارــــان المــــــــبي ة قـرالف الفصـل 

   

عتيادية الجبائية اإل رغيــل الجـزء الثاني: المـداخي   

الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات    ـث:الصنـف الثال

 مات ـدمقابل إسداء الخ إإلدارية واألتاوات

  

  

  000 300 85 ةاإلداري: معاليم الموجبات 1 عيلفرالصنف ا  

  000 000 30 ................................................................. اءريف باإلمضلتعم الومع  01-31

  000 000 15 .................................................... معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  02-31

  000 000 40 ....................................................... الحالة المدنية تبطاقام  معاليم تسلي  03-31

  000 300 ..................................................تسليم الشهائد والحجج األخرى . ليممعا  99-31

  000 000 62 ية معاليم الرخص اإلدار :2الصنف الفرعي   

  ...................... ............................................................. ح الحيواناترخص ذبمعلوم   01-32

  000 000 20 .............................  معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  02-32

  000 000 15 ............................. ليةالعائ حنّظمة بمناسبة األفرالما معلوم رخص الحفالت  03-32

  ...................... ......................................................... ةوميخص الحفالت العممعلوم ر  04-32

  انونيةلقا  بعد الساعات المماثلة لهات ّّ الرخص فتح المقاهي والمحوم معل  05-32

......... 

  

  000 000 10 ............................................................. .............ءلبنارخص ا معاليم  06-32

  ...................... ..........................في الطريق العام..قود الويع وزت  آالتم رخص نصب يلامع  07-32

  ...................... ................... ادبعد ت المجهزةسياراجرة والرات األ معلوم رخص جوالن سيا  08-32

  000 000 2 .................................................... أو إخراج الجثثرخص الدفن  وم معل  09-32

  000 000 15 .................. العمل هاب معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري  99-32

  000 500 143 اء خدماتمقابل إسديم معال :3عي رالف الصنف  

  ...................... ................................ قنوات تصريف المواد السائلة وعبفر  تناءعاال معلوم  01-33

  000 000 70 ........................................................... معاليم اإليواء بمستودع الحجز  02-33

لتسوية والتضامن بين عديل واالتة والمبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزي  03-33

 ...........لمحلية بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي عات االجما

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

 

  .................... ................ئي..هرباعر التيار الكسفي على م اإلضااإلعتيادية للمعلو يضابالمق 01 

كهربائي بإعتماد آلية  ار الالتي علوم اإلضافي على سعرالممن  تيةمتأالمبالغ ال 02 

 ........................................ضامن بين الجماعات المحلية .......التعديل والت

 

50 000 000 
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 ات المـالحـظ اتديــرـتقال رداوــــالمــبيــــــان  الفقـرة  ل الفصـ

 

04-33 

 

  

ة أو الصناعية  ــالت التجاريـاط المحـنش  منة  ــيالت المتأتالفضع  رف  لـمعاليم مقاب

 ..................................................................................... أو المهنية

 

 

20 000 000 

 

  000 500 ...................................................وتى ....الملنقل ت ياراء السمعلوم كرا  05-33

لمتعلقة مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات الكبرى ا  06-33

 ..................................السائلةد الموابالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف 

 

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

 

........................................................ مات معاليم أخرى مقابل إسداء خد  99-33  3 000 000  

  000 800 290 جملــة الصنـف الثـالــث   

الجماعة وفضاءاتها غال وإستعمال أمالك شإ خيلمدا ـع:الصنـف الّراب  

ة فمختلها التلزام مرافقها وأمالكسإو  

  

  000 000 80 مالكباشر لألم ال غالللمتأتية من اإلستل ااخي مدال: 1ف الفرعي صنال  

  000 000 15 .....................................................................مداخيل رياض األطفال  01-41

  ...................... ...................................................................ئق الحيواناتل حدامداخي  02-41

  ...................... ..........................................................مداخيل الحدائق العمومية.........  03-41

  ...................... ........................................................................... مداخيل المنتزهات  04-41

  ...................... ..................................................................... مداخيل مراكز الترفيه   05-41

  .…………… .......................................................................المنابت ........ خيلمدا  06-41

  000 000 5 ..............................................................................عبمداخيل المال  07-41

  .…………… .................................................................. مداخيل القاعات الرياضية  08-41

  .…………… .............................................................................سابحالميل اخمد  09-41

 اماتّّ مداخيل الحم  10-41

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

…………….  

  .…………… ............................................................................. المسارحمداخيل   11-41

  ..…………… .................................................................مداخيل قاعات العروض ..  12-41

  000 000 60 .........................................................األفراح ............  اعاتيل قمداخ  13-41

  .…………… ................................................ لنشاط فالحي ةّّ دــارات المعـقعليل امداخ  14-41

  ...................... ...................مالكشر لألالمبا االستغاللخرى غير جبائية متأتية من مداخيل أ  99-41
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 ات الحـظمـال اتالتقـديــر ــــــواردـان المــبيـــ ة ـرفقال فصـل لا

  
 األمالك عن طريق اللزمة استغاللالمتأتية من مداخيل ال: 2ف الفرعي صنال

  

 ...................... ............................................................... لزمة رياض االطفالمداخيل   01-42
 

 ...................... ............................................................ ئق الحيواناتحدا مةلزيل اخمد  02-42
 

 ...................... ............................................................. لزمة الحدائق العموميةمداخيل   03-42
 

 ...................... ..................................................................... زهاتتنملة الزميل اخمد  04-42
 

 ...................... ................................................................. لزمة مراكز الترفيهمداخيل   05-42
 

 ...................... ......................................................................... تلمنابة الزممداخيل   06-42
 

 ...................... ........................................................................لزمة المالعبمداخيل   07-42
 

 ...................... ............................................................ ضيةاعات الريلزمة القامداخيل   08-42
 

 ...................... ........................................................................ لزمة المسابح مداخيل  09-42
 

 ...................... ..................................................................... لزمة الحماماتل مداخي  10-42
 

 ...................... ....................................................................... لزمة المسارحمداخيل   11-42
 

 ...................... ............................................................. روضعات العلزمة قامداخيل   12-42
 

 ...................... ..........................................قاعات األفراح ...................... لزمةمداخيل   13-42
 

 ...................... ............................................. لنشاط فالحيرات المعدة العقالزمة مداخيل   14-42
 

 ...................... .................................... أخرى غير جبائية متأتية من لزمة األمالك مداخيل  99-42
 

  000 000 80 بعالراجملــة الصنـف   

تها ة ومساهمالك الجماعة المحلييل م مداخ: الخامس نـفالص  

ختلفة م  خيلداوم  

 
 

 532 777 654 لمعدات لتجهيزات واوات ارمداخيل كراء العقا: 1رعي الصنف الف  
 

 000 556 313 ............................................... اريـمداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تج  01-51
 

 ...................... .............................................. يـــاط مهنـمعدة لنش يل كراء عقاراتاخمد  02-51
 

 ...................... .............................................. مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي  03-51
 

 ...................... ............................................... اط فالحيــنشكراء عقارات معدة ل لخيمدا  04-51
 

 500 943 5 ......................................................... عدة للسكنات مارعق ءمداخيل كرا  05-51
 

 ..................... .......................................................ائق الحيوانات.......مداخيل كراء حد  06-51
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 ات الحـظالمـ ـراتديـتقـلا بيــــــان المــــــوارد ـرة فقال ـل الفص

 ...................... ..................مداخيل كراء الحدائق العمومية............................................  07-51
 

 000 000 265 ...............................................................منتزهات.......مداخيل كراء ال  08-51
 

 ..................... ...............مداخيل كراء مراكز الترفيه...................................................  09-51
 

 ...................... .........................................................ت............... مداخيل كراء المناب  10-51
 

 ...................... ..............كراء المالعب.......................................................... يلاخدم  11-51
 

 ...................... ...............................................ية..............راء القاعات الرياضك يلمداخ  12-51
 

 ...................... ...............مسابح...........................................................ال كراءمداخيل   13-51
 

 ...................... ...................................................................امات....حمالمداخيل كراء   14-51
 

 ...................... .......................................................................رح.لمسامداخيل كراء ا  15-51
 

 ...................... ...............................................................وضعرمداخيل كراء قاعات ال  16-51
 

 ...................... ................................................................مداخيل كراء قاعات االفراح  17-51
 

 ...................... ....................................................يل كراء التجهيزات والمعدات....مداخ  18-51
 

 ...................... ..................................................مداخيل منح التربات بالمقابر.............  19-51
 

 ...................... ..........................................خرى...........................مداخيل األكرية األ  99-51
 

  
 محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى : 2 يفرعلا صنفلا

6 000 000  

01-52 
 

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

02-52 
 

 000 000 6 ................................... اع بهاالنتفي زال دات الت لمعوا محاصيل بيع األثاث
 

99-52 
 

 ...................... ..............................................................ى..رخوعات األمحاصيل البي
 

 
 

 000 000 5 مداخيل المساهمات: 3نف الفرعي الص
 

01-53 
 

 000 000 5 ..........................................................ة........ات الماليالمساهممداخيل 
 

02-53 
 

 ...................... .....................................المؤسسات العمومية البلدية............... التتحوي
 

99-53 
 

 ...................... ............................................................أخرى.....ت ال مساهمات وتحوي
 

 
 

 032 278 59 فةمختلمداخيل  : 4الصنف الفرعي 
 

01-54 
 

 032 278 .................................ول للسنة السابقةوارد منقولة من فوائض العنوان األم
 

02-54 
 

 ..................... ..................حجز واإليداعاليداعات بمستودعات يل بيع المحجوزات واإلاخمد
 

03-54 
 

 000 000 3 .................................بيئيةالشرطة الة ولصححفظ ا مداخيل مخالفات تراتيب
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 اتالحـظمـال التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  فصل ال

 000 000 1 .......................................................ب العمرانيةخالفات التراتييل ممداخ  04-54
 

 ...................... ............................تسوية العمليات الخارج عن الميزانية عنبة ترت مقابيض م  05-54
 

 ..................... ............................................................فةعرم مقابيض من إيداعات غير 01 
 

 ..................... ..............................................ر الزمنمبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرو 02 
 

 000 000 2 .................................................................................مقابيض أخرى 03 
 

  000 000 1 .......................................واألرصفة رقاتالط حالف إصاسترجاع مصاري  06-54

  ...................... ......................................ع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرىاسترجا  07-54

  ...................... ...........................................................................الوصاياعات والتبر  08-54

  ...................... ............................................................مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام  09-54

  ...................... ...................................................................................ا التأخيرايخط  10-54

  000 000 5 ...................................العموميةمنجرة عن إنجاز الصفقات الير تأخخطايا ال 01 

  000 000 2 ...................................لةالمثقديون الص خطايا التأخير المنجرة عن إستخال 02 

  000 000 35 ....................لفائدة الغيرة وتصرف واستخالص إدارريف مصا ناوبعن مبالغ  11-54

   ..........................................المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل  12-54

  ...................... ...................................................................................منح الحضور  13-54

  000 000 10 ...............................................................................ختلفةميض  مقاب  99-54

 532 777 654 مسالخاجملــة الصنـف   
 

 
 

تحويالت الدولة بعنوان التسيير دس: الصنـف الســا         

  

 
 ر:ية الدولة بعنوان التسييمن ميزانتحويالت  : 1عي رفال فصنال 

1655 201 000 
 

  000 201 1405 .....................................................................المناب من الدعم السنوي  01-61

 
 ...................... ........................................................................عنوان التسييراب بالمن 01

 

 
 000 000 250 ................................................................المناب بعنوان منحة التوازن 02

 

02-61 
 

  ...................... ............................................................................ ئيةتحويالت استثنا 

 
 ...................... ............................................................التسيير وانبعنالمنح اإلستثنائية  01

 

 
 ...................... ............................................................16ية بعنوان اآللالدولة مساهمة  02
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 ات المـالحـظ التقـديــرات دوارـــبيــــــان المـــ الفقـرة  الفصـل 

 

03-61 

  

 تضامن بينالو م الالمركزية والتعديل والتسويةدع صندوقتحويالت 

 ............................................................................المحليةت الجماعا 

 

 

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

 

 ...................... ........................................................ريةتحويالت بعنوان اعتمادات تقدي 01 
 

 
 ...................... ........................................................ت تعديليةالت بعنوان اعتماداويتح 02

 

 
 ...................... ........................................................عتمادات التسويةبعنوان ات  يالتحو 03

 

 
 ...................... ............ ريفيةت التي تشمل مناطق  فيل لفائدة البلدياتنت تحويالت بعنوان اعتمادا 04

 

 
 ........................................صةمخصو ائيةنتثاس تتحويالت بعنوان اعتمادا 05

 

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

 
  000 000 1680 ير أخرى مخصصة للتسينح ومساهمات وان مت بعن : تحويال2الصنف الفرعي  

01-62 
  000 000 1200 .........................................يرللتسي  خلية أخرى مخصصةمنح ومساهمات دا 

 ...................... ..............................................منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير  02-62
 

 ...................... ....................................................................قاتسبلتموارد متأتية من ا  03-62
 

 000 000 180 ........................لمعاليم الجبائية المثقلة.....بقات بعنوان االتس ة منيت أتد مموار 01 
 

 02 

 

 000 000 300 .....................................................متأتية من تسبقات لتغطية عجز.رد موا
 

  000 201 3335 الســادس ـف الصن ـةجملـ                                                  

  
  532 778 4360 ـي  ـانجملــة الجــزء الث

  
 

 

 

 جملـة مـوارد العنـوان األّول  

 

 

 

6664 178 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 الفقـــرة  ـرة فقال لفصـل ا

 الفرعية 

 مالحـظات ال ات التقـديــر  ــــــوارد بيــــــان الم

   انـي ان الثــوـنـلعا ــواردالعنــوان الثـانـي:  م   

   للتنميــة  ــةّصصمخالالمــوارد الذاتيــة  الجـــزء الثالـث:   

   ــــــزهـيـــح التجالصنـف السـابـع:  منـــــــ         

01-70 
  944 061 2440 ............................................  منح التجهيز ومساهمات داخلية  

 ..................... صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ة منمسند فةموظح نم  01 
 

 322 224 2433 ...................................نقل فواضل ................................... 001  
 

 ..................... ...................................................................لسنة ..موارد ا 002  
 

  .. عدة الجماعات المحليةومسا لقروضمنح غير موظفة مسندة من صندوق ا  02 
 

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

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

 ..................... ........................منح متأتية من صناديق الخزينة .....................  03 
 

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

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

 ..................... .......... ...............ات لتمويل مشاريع مشتركة .........مساهممنح و  04 
 

 622 837 6 ......................................................................واضل نقل ف 001  
 

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

 

 
05 

 
 ..................... ..............................رى .................ت داخلية أخمنح ومساهما

 

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

 

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

 

02-70 
  

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

 
01 

 
 ..................... ................................. ةتية من مؤسسات ماليتأهمات م منح ومسا

 

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

 

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

.....................  
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 الفقـــرة  الفقـرة  ـل الفص

 الفرعية 

 ت حـظامالال ــرات التقـدي  د بيــــــان المــــــوار

  ..................... ................................................ رىأخ منح ومساهمات خارجية  02 

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

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

  944 061 2440 جملــة الصنــف السـابــع    

 

 لـفـة وارد مختــن: مـّدخـرات ومــالصنـف الثام      
  

01-80 
  

 356 658 336 ........ألول العنوان ا الفوائض غير المستعملة منمن  يةالمتأتّ المبالغ 
 

 
 356 658 336 ......................................................................نقل فواضل ..  01

 

 
  ..................... ....................................................................... د السنةارمو  02

 ..................... ....................... االستثمارالسنوي بعنوان  لي الما عمالدب من المنا   02-80
 

 
01 

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

 

 
02 

 
 ..................... ....................................................................... ةموارد السن

 

03-80 
  

قراسترج  مداخيل تهيئة اع  مشاريع  نطاق  في  المسندة  السكن  وض 

 ..................................................................سكنية المناطق ال

 

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

 

 
01 

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

 

 
02 

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

 

04-80   
 .................... ........... ..اقتصاديةمسندة لفائدة مؤسسات رجاع قروض مداخيل است

 

 
01  

 .................... . ..لفائدة مؤسسات اقتصادية مسندةوض التية من استرجاع أصل القرل متأمداخي 
 

 
02  

 .................... .. .ات اقتصاديةفوائد القروض المسندة لفائدة مؤسسترجاع مداخيل متأتية من اس
 

05-80 
  

 ..................... .................ى عنها من قبل الدولة ..خلّ متالالشعبية مداخيل المساكن 
 

 
01 

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

 

 
02 

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

 

  707 637 15 ............................................................ ةموارد أخرى مختلف   99-80

 
01 

 
 707 637 15 ........................................................................ اضلفو نقل

 

 
02 

 
 ..................... ....................................................................... نةارد السوم

 

  063 296 352 ــنجملــة الصنــف الثـام   

ــ       007 358 2792 ــزء الثـالـث  ة الججمل
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 ــرة الفقـ الفقـرة  الفصـل 

 الفرعية 

 ات حـظالمال ات ـديــر تق ال بيــــــان المــــــوارد 

  
 وارد االقتراضالجـزء الرابـع: مــ 

  

   
 سـع:  مــوارد االقتراض الداخلـي لتانـف ا الص     

  

01-90 
  

 322 654 9  ......ة الجماعات المحليةندوق القروض ومساعدص منندة ض مسقرو
 

 
 322 654 9 ..................................................................نقل فواضل ......  01

 

 
 ...................... ......................................................ارد السنة .................وم  02

 

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

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

 

 
 ...................... ........................................................................ة سند الموار  02

 

 ...................... ......................خرى ..........ات أمؤسسول من هياك قروض متأتية   03-90
 

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

 

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

 

  322 654 9 ع ـاســجملــة الصنــف الت   

   

 رجي ض الخاالصنـف العاشـر:  مـوارد االقترا     

  

01-100 
  

 ...................... ..............................ت مالية .............تأتية من مؤسساض مقرو
 

 
01 

 
 ...................... ........................................................................ل نقل فواض

 

 
02 

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

 

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

 
01 

 
 ...................... ......................................................................... قل فواضلن

 

 
02 

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

 

  ...................... شــر العـاجملــة الصنــف    
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 ة ـــر فقال الفقـرة  الفصـل 

 الفرعية 

 المالحـظات  التقـديــرات  وارد المــــــ بيــــــان

 ــر:الصنف الحـادي عش   

   ةمـوّظفــمــوارد االقتراض الخـارجـي ال      

 
 

01-110 
  

 ...................... ............................................. ماليةقروض متأتية من مؤسسات 
 

 
01 

 
 ...................... .........................................................................ل فواضنقل 

 

 
02 

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

 

02-110 
  

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

 
01 

 
 ...................... .........................................فواضل ................................ل نق

 

 
02 

 
 ...................................................................ة ....السنارد وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ...................... دي عشـــرجملــة الصنـف الحـا   

  322 654 9 رابــع  لا زءـــة الجلـجم   

 

 



17 

 

 

 

 

 ل الفصـ
 الفقـرة 

 ــرة الفقـ

 الفرعية 
 ات ـ المالحظ التقـديــرات  ــــــان المــــــوارد بي

    

 ة  المتــأتّيـــــــــس: المــــــوارد ام لخزء االجـ

 المحالـة  مـن االعتمادات                        

 )*( الـة حمت دامامن إعت ةرد متأتّي وام  الصنف الثاني عشر:

 

  

 

 

01-120 
  165 562 17 ......مشاريع البنية األساسية زإلنجاالة حمدات عتمااتية من متأموارد   

 
01  

 165 562 17 ......................................................................ل ـواض نقـل فـ
 

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

 

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

  .................. .. .................يةت إدارنجاز بناءات محالة إلمن اعتماداية أتمتموارد    120.02

  ................... .. .........................................................................لنقل فواض   01  

  ............. ........ .......................................................................سنة موارد ال   02  

120.03 

    

محالة  متأتية  وارد  م اعتمادات  صبغإلمن  ذات  مشاريع  ة  نجاز 

 ...............................................................................بيةشبا

 

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

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

  .................… .......................................................................السنة رد موا   02  

120.04 
    

إلم محالة  اعتمادات  من  متأتية  مشاريعوارد  صبغة    نجاز  ذات 

 593 707 56 ..............................................................................ياضيةر
 

  593 707 56 .........................................................................واضلنقل ف   01  

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

120.05 

  

اعتمادام من  متأتية  إلوارد  محالة  مشاريعت  صبغة    نجاز  ذات 

 .................................................. ..........................اقتصادية

 

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

 

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

  ..................... .......................................................................السنة رد موا   02  

 

 .52ى  إل 46 مـنالمضّمن بالصفحات  زء الخامسلجفصيل نفقـات وموارد اير الجدول المتعلق بتتعم * 
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 الفقـــرة  رة الفقـ لفصـل 

 الفرعية 
ــ   ات المالحـظـ تقـديــرات لا ـــوارد بيــــــان المـ

120.06 
    

اعتماداتمتأتية  موارد   ذمشار   إلنجازلة  حام  من  صبيع   غة ات 

 591 705 .................................................................................ثقافية

 

 591 705 ..........................................................................نقل فواضل   01  
 

 .................... ........................................................................ السنةموارد    02  
 

 .................... ..............لةمشاريع  الطفو  إلنجازمحالة من اعتمادات متأتية موارد    120.07
 

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

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

محالة  اعتمن  متأتية  موارد     120.08 صبغة   إلنجازمادات  ذات  مشاريع  

 574 289 27 ..................................................... ..........................سياحية

 

 574 289 27 ..........................................................................نقل فواضل   01  
 

 .................... ........................................................................لسنة موارد ا   02  
 

120.09   
مشاريع  ذات صبغة  إلنجازمن اعتمادات محالة متأتية موارد 

 ..................................................................................يةئبي

 

205 181 918 

 

 918 181 205 ...................................................... ....................فواضلل نق   01  
 

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

 970 060 9 ..................اتتجهيزدات وء مع مادات محالة القتنااعتمن متأتية موارد      120.10
 

 970 060 9 ..........................................................................ل فواضلقن   01  
 

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

 904 22 ......... .......لنفقات التصرفة صصخم  لةت محا من اعتمادا متأتية موارد      120.11
 

 904 22 ..........................................................................نقل فواضل   01  
 

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

 387 357 206 .................مادات محالة النجاز مشاريع أخرىاعتمن متأتية موارد      120.99
 

 387 357 206 ..........................................................................نقل فواضل   01  
 

 ................... ........................................................................ة السن موارد  02 
 

 102 888 522 ي عشـــرجملــة الصنـف الثان 
 

  102 888 522 خامس  ـزء الجملــة الجـ    
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 الفقـرة  الفصـل 
 الفقـــرة 

 الفرعية 

 المالحـظــات التقـديــرات دـــوارــــان المـــــبي

 

 

 

 

 

 

  

 

اسطة حسابات  وظفة بوالم واردـم لادس: االجـزء الس

 موال المشاركة أ

 شاركة ارد حسابات أموال المالصنف الثالث عشر: مو

 

 
 

130.01 

    

وظفة بحسابات  مات ممساه ات أوات أو تبرعان هبة بعنوموارد داخلي

 ..................................................................أموال المشاركة.

 

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

 

  

  ..................... ..................................................................ل.......نقل فواض  01

  
 

02   
 .....................  .....................................................................ة ...السن موارد

 

130.02 

  

رعات أو مساهمات موظفة بحسابات  ية بعنوان هبات أو تبخارجارد  وم

 ......................................................ل المشاركة............أموا

 

166 868 109 

 

 
01 

 
 109 868 166 ...............................................................نقل فواضل..........

 

 

02 

 

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

  109 868 166 عشر الثالث صنفال لةجم

  109 868 166 السادس  جملة الجزء    

 540 768 3491 ـيثـانل ا عنـوانجملـة مـوارد ال                                              
 

 

 

 مـوارد ميـزانيـة البلديــة ـوع مجمـ

 

 

10155 947 072 
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  .. .. 22002222ــة ..ــة ..يــة البلــديــة لسنيــة البلــديــة لسنيــزان يــزان ــات مــات منفقـنفقـ
 - ت -الجــدول 
    

 بحســاب الديـنــار                                                                                                                                 

 

 الفصـــل 

 

 الفقــرة 

 

 ــرة الفقـ 

 ية الفرع

 

 لنفقــــــات ان اــــــبي

 

 ـديــراتتقال

 

 المــالحـظـــات 

   نــوان األّول ل : نفقــات العن األوالعنوا   

   ف رّ الجزء األول : نفقـــات التصــ       

   ـر العمومي  التأجياألول:  القسم            

   لرؤساء البلديات المنـح المخولــة   01.100

  .......................... .........................البلديات ...........رؤساء خولة لالمنح الم  01 

  .......................... .....................منحة التسيير ...................................... 010  

  020 

030 

040 

050 

060 

007 

 ...................................................منحة المسؤولية .....

 ............................................................لسكن .منحة ا

 .......................................منحة التمثيل .....................

 ........منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين .................

 العمومي... وان القطاع رؤساء البلديات من أعيلية لالتكم المنحة

القطاع الخاص  جراء من أ لرؤساء البلديات المنحة التكميلية

 .....................................والمهن الحرة ......................

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

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

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

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

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

 

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

 

 02  

010 

020 

030 

040 

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

 في أنظمة التقاعد .......................................... اهمةالمس

 .................جتماعية ...........يطة االمة الحي أنظهمة فالمسا

 .....................تأمين على المرض.....المساهمة في أنظمة ال

 .........اء..ألجراة ائدلفالمساهمة في صندوق النهوض بالسكن 

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

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

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

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

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

 

  . ................ 01.100جـملـــة الفصــل    

 تــأجيـــر األعـــوان القـاّريـــــن    01.101

 حــة مقتـرات الــدابنتاال 

الكلفة الجملية   المـدّة ـــدد عـال خطـط لا

 )*( 

- 

- 

   

    الجملــة

 لمناسبـة.ت والفقرات الفرعية االفقرادات  باالعتمايع  توز)*(: يتمّ 
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 الفصـــل 

 

 ة الفقــر

 

 الفقـــرة 

 الفرعية 

 

 بيــــــان النفقــــــات 

 

 التقـديــرات

 

 ت ـاالمــالحـظــ

  000 918 725 ............................................. و التدرجر األساسي جاأل  01 

  500 404 239 2 ..... ......................... ( لثابتةرة ) االمنح الخصوصية القا   02 

  000 982 34 ............................... ة ة المرتبطة بالرتبالمنحة الكيلومتري 010  

  000 506 388 ............................................... التنفيذو لتصرفنحة ام 020  

  000 520 260 ...............................................اصة يف الخمنحة التكال 030  

  000 150 1 ........................................ ة بالرتبةن المرتبطسكمنحة ال 040  

........................................................... ندسةاله منحة 050    31 568 000  

  000 612 69 ......................................................... ريعالمشامنحة  060  

  000 908 22 .............................................. ريةمنحة الهندسة المعما 070  

  008 

 

009 

010 

013 

160 

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

 ....................................................امل الكوقت منحة ال

 ..............................................فاء الحرقبول منحة عدم 

   .......................................... داغوجيةيالبتكاليف منحة ال

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

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

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

53 106 000 

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

 

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

  .......................... ...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية  220  

  .......................... ...............................................اعي منحة العمل اإلجتم 230  

  .......................... ...................................... ةميعالاآللية لإل منحة المعالجة 250  

  .......................... .........................................................منحة الصحافة  340  

  .......................... ....................................رتيب  عادة التإلوضية المنحة التع 360  

  .......................... ......................................................المنحة التعويضية  490  

  .......................... ...........................................لية ية التكملتعويضيحة االمن 500  

  .......................... .........................................لدية الباتيب ترال بةمنحة مراق 900  

  500 042 1258 . ......................المنزلية فواضل منحة حفظ الصحة ورفع ال 910  

  000 800 118 ..........................................................اخ االوس منحة 920  

  000 210 .........................................................ء منحة اإلحصا 930  

  400 100 53 ............................................ لوظيفةالمنح المرتبطة با  03 

  000 700 36 .........................................................ةالمنحة الوظيفي 001  
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 الفصـــل 

 

 الفقــرة 

 

 الفقـــرة 

 الفرعية 

 

 بيــــــان النفقــــــات 

 

 التقـديــرات

 

 ات المــالحـظـــ

  .......................... .................................................مكلف بمأمورية منحة  002  

  .......................... .....................................................المنحة الكليومترية  005  

  400 120 5 ..............................................................منحة السكن 006  

  000 840 ................................................يف اإلداريةمنحة التكال 007  

  000 440 10 ................................ يةخصوصللمنحة ال يةكميلالت ةنحالم 008  

 
04 

 

05 

 

 

070 

 

001 

002 

 ...........................يرة ..............تغلمخصوصية االمنح ال

 ......................... العادييندة للوكالء  ولية المسنمنحة المسؤ

 ..................................... رةتغيلما الخصوصية المنح غير

 ................................... رتبي الممجة فمنحة اإلنتاج المد

 .............. ..............مرتّب في ال دمجةاج غير الممنحة اإلنت

3 000 000 
 

3 000 000 

58 760 000 

23 889 532 

34 870 468 

 

  .......................... ..................ألخــرى ......ة ايّرمتغالة ي وصخصير الغ منحال 030  

  000 200 73 .... .......................مل الليلي منحة الساعات اإلضافية و الع  06 

  000 200 1 ..............................................  ت اإلضافيةمنحة الساعا 001  

  000 000 72 ...................................................... ليلليل اعمال حةمن 002  

  312 039 18 ....................................................المنح العائلية ......  13 

  812 687 13 .......................................................... منحة العائليةال 010  

  500 351 4 ....................................................الوحيد  منحة األجر 020  

  778 282 584 ..............................ل ..لى المشغمحمولة عاهمات المسال  14 

  568 437 436 .......................................... ة التقاعدفي أنظم المساهمة 010  

  000 361 118 ............................ الحيطة االجتماعيةفي أنظمة مة المساه 020  

  .......................... ........................ لمرضتأمين على اأنظمة ال مساهمة فيلا 030  

  210 484 29 .......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 040  

  .......................... .............................................................خرى .منح أ  99 

  990 704 755 3 01.101فصــل جـملـــة ال   
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 ــل الفصـ 

 

 الفقــرة 

 

 ـرة الفقــ

 الفرعية 

 

 بيــــــان النفقــــــات 

 

 التقـديــرات

 

 ات ـظـــحـالـملا

01.102 
  

 وان غيــر القـاريــناألعــ تأجيــر

 حــة مقتـرات الاالنتدابــ

ية  فة الجملكلال المـدّة العــــدد  الخطـط 

 )*( 

- 

- 

   

    لــةالجم

 اسبـة.عية المنالفقرات والفقرات الفر)*(: يتّم توزيع االعتمادات  ب
 

  

  002 692 14 ....................................ـة أعــوان يشغلـون خـطط وقتيـ  01 

  000 312 3. ........................................................ي جر األساساأل 001  

  000 207 ............................... لكيلومترية المرتبطة بالرتبةحة االمن 002  

   000 929 10 ............................................... التنفيذمنحة التصرف و 003  

  996 159. .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 009  

  

 

 

 

 

02 

010 

012 

013 

070 

071 

 ............................  المرتبير المدمجة في منحة اإلنتاج غ

 ............................................. يةات اإلضافعاالس منحة

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

 ............ .......... ةالمنزليرفع الفواضل الصحة و منحة حفظ

 ......................................................... ألوساخمنحة ا

84 006 

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

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

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

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

18 900 000 

 

  .................املون بالحصة ........ن و الععوان المتعاقدواأل 

............................................. لألعوان مباشرير الجالتأ 001    18 900 000  

  ........................... .......  التأجير غير المباشر لألعوان )اتفاقيات مع المؤسسات( 002  

  ........................... ...............................................16 تأجير أعوان اآللية  03 

   340 125 ........................................ .......المنح العائلية ...........  06 

  840 87 .......................................................... المنحة العائلية 001  

  500 37. .................................................... نحة األجر الوحيدم 002  

  334 888 2 ...............................غل .المش لىة عولالمساهمات المحم  07 

  334 160 2 .......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 001  

  000 568 ........................... جتماعيةالمساهمة في أنظمة الحيطة اال 002  

  ........................... ......................... المرض  ىعل نيممة التأالمساهمة في أنظ 003  
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 ـل الفصــ

 

 الفقــرة 

 

 الفقـــرة 

 الفرعية 

 

 ــــــات ان النفقبيــــــ

 

 راتـديــتقال

 

 المــالحـظـــات 

  000 160 ......... جراءبالسكن لفائدة األفي صندوق النهوض  اهمةالمس 04  

  ........................... . ..................مثلي البلدية ..فين ملمتصرل  ضورحلامكافآت    09 

  ........................... ية..د للحياة المهناإلعداإطار  ن في متربصيالمنح المسندة إلى   10 

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

   
 676 605 36 01.102ل ـــة الفصــملجـ

 

  666 310 792 3 جملـــة القـســـم األّول    

   المصـالــح  ائـــل القسـم الثـانـي : وس           

   المحليــة  عموميــةر المصالــح ال تسييــ نفقــات   02.201

 ........................... ...........................................داءات ..........األكرية واأل  01 

25 000 000 

450 000 000 

26 000 000 

 

 02 

03 

04 

 

 

 

001 

002 

003 

 .......................................................لماء ..استهالك ا

 ..... ....................................الغاز ...الكهرباء و استهالك

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

 ....................................................االتصاالت الهاتفية 

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

 ............................ية دلبلا س ئيمخصصة لر ت هاتفيةماخد

16 000 000  

  8 800 000 

1 200 000  

 

.......................................دارية اإل صالحاقتناء أثاث للم  05   10 000 000  

  000 000 180 ......................................................الوقـــود ...........  06 

  000 000 15 ........................................... لوسائل النقلشراء الوقود  001  

  ........................... ......................................خيـن زة التسجهألقود الو شراء 002  

  000 000 30 .... .....ة إلطارات المكلفة بخطط وظيفيحصص الوقود لفائدة ا 003  

  004 

005 

 ....................................لمعدات خصوصية  لوقود شراء ا

 ....... .......ة ...........لبلديا ئيسصة لرخصحصص الوقود الم

127 000 000 

8 000 000 

 

  000 700 1 .......................................................... نفقـات البريــد  07 

  000 500 1 ................................ـة ..................ت اإلداريالمـراسال 001  
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 الفصـــل 

 

 الفقــرة 

 

 رة الفقــ

 الفرعية 

 

 بيــــــان النفقــــــات 

 

 يــراتقـدالت

 

 ـــات المــالحـظ

  000 200 ..............................................د األخــرى ..نفقـات البريـ 002  

  000 000 13 ........اقتناء المعدات ...................................................  08 

  000 000 13 ............................ّرف اإلداري ..........دّات التصاء معتناق 001  

  000 000 34 ...................................................مصاريف التأمين ....  09 

  000 000 30 ....................................................... تأمين وسائل النقل 001  

  000 000 1 .........................................................تأمين األشخاص  002  

  000 500 2 ........................................................... اتيتأمين البنا 003  

  000 500 ........................................... ات المعدتامين التجهيزات و 004  

  000 000 218 ......................................................... الصيانةو التعهد  10 

  000 000 15 ........................................................ت ياابالبنتناء عاال 001  

  000 000 150 .............................................. ئل النقلاستعهد وصيانة و 002  

 ........................................األثاث المعدات وتعهد وصيانة  003  

 ...................................... ت خصوصيةداة معصيانود تعه

 ........................مصاريف تنظيف المقّرات اإلدارية ..........

 ....................................................راسة ..مصاريف الح

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

3 000 000 

50 000 000 

4 000 000 

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

 

  

11 

12 

004 

 001 ........................... 

  ........................... .................ولـة ............عن طريق المنا  الحراسةمصاريف  002  

  000 000 10 ..................................................مكاتب .........م اللواز  13 

  000 000 15 ..............................المطبوعات .................................  14 

  000 500 1 ..........................................................التـوثيـــــق .....  15 

  000 200 1 ......................................................... توبةكمق الائوثلا 001  

  000 300 ......................................................... الوثائق األخرى 002  

   ......................................................المجالت الصحف و  16 

  000 000 5 ................................................هانشروالنات عاإل قيلعت  18 
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 الفصـــل 

 

 فقــرة لا

 

 رة فقــلا

 الفرعية 

 

 ــات النفقــــ ــانـــبيـ

 

 التقـديــرات

 

 ـــات الحـظمــلا

  000 000 36 ...............مصاريف اإلعالمية ......................................  19 

  000 000 28 ................................................ المعداتو للوازمشراء ا 001  

  000 000 4 .........................................................شراء منظومات  002  

  000 000 4 ........................................................... نفقات الصيانة 003  

  000 950 11 . ...........نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية ....................  20 

  000 400 3 ............................................. " أدب " منظومة استغالل 001  

  000 500 3 ......................................... استغالل منظومة " إنصاف " 002  

  000 350 .......................................... " رشــاد" ظومة استغالل من 003  

  000 500 3 .......................................... " مدنيــةة " مل منظواستغال 004  

  005 

006 

 ............. " ةينزاميموارد ال " التصّرف في  استغالل منظومة 

 ...ى .....................................................أخرات منظوم

1 200 000 

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

 

...................................اإلقامة ....و اريف االستقباالتصم  21   3 000 000  

 000 000 3 ........................................... .......ت تقباالمصاريف االس 001  

 

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

42 000 000 

 

  

 

22 

23 

002 

 

 

001 

 ................................................ــــــة ..امـإلقيف امصار

 ..................ّمـــــات ................................هممصاريف ال

 .......................................................ان ...وعألء اساإك

  ...........................   .............................ّحد الموإكساء األعوان الخاضعين للزي 

  000 000 42 ....................................... ستقبالان اإلعوأوة ساء العملإك 002  

  000 500 ............................................... إرجاع مصاريف التنقـل  24 

  000 500  ....................................................لتنقل اليومية ل المنحة 001  

  ........................... ..............................................منحة الكيلومترية للتنقل ال 002  

  ........................... ...............ل األشخاص .......................مصاريف نق إرجاع  25 

  000 000 13 ............................................. تهماألعوان ورسكل تكوين  28 

  000 000 1 ..........................................................ملتقيات للتكوين  001  

  ........................... ......................................................... تربصات تكوين 002  
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 الفصـــل 

 

 الفقــرة 

 

 رة الفقــ

 الفرعية 

 

 بيــــــان النفقــــــات 

 

 تالتقـديــرا

 

 ـات ــظـحالمــال

  000 000 10. ............................................ .............التكوين المستمرّ  003  

  000 000 2. ................................................... تكوين في اإلعالميةال 004  

  000 000 6 ....................................نفقات طبية لفائدة األعوان .......  30 

  000 000 1 ............................................................. التداوي فقاتن 001  

  000 000 5 ....................................... المواد الصيدليةو األدوية شراء 002  

  000 000 1 ...................................المناظرات ....و تنظيم االمتحانات  31 

  ......................... ....................................إعالم العموم ..عمليات اإلرشاد و  32 

  000 000 15 ..........................................ية .استثنائت دورية وتظاهرا  36 

  000 000 15 .......................................................ية ت العمومالحفال 001  

................................................................ االنتخابات 002    ...........................  

  000 000 18 .................................... التعويضات اعات ومصاريف النز  38 

  000 000 15 .................................... رىمصاريف أخو اختباراب وتعأ 001  

 .............................................. اتتعويضيا والدفع الخطا 002  

 .........................................................ل .يمعاليم التسج

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

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

3 000 000 

1 000 000 

500 000 

500 000 

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

 

 39 

40 

 

 

001 

 

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

  000 000 3 .............طبع و نشر الوثائق و المجالت .........................  42 

  000 000 2 ........................مثلة .........................عداد األمصاريف إ  43 

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

  000 540 6 .........................................لفائدة اإلدارة ..  خدمات أخرى  47 

  ........................... .................................................... المعداتنقل األثاث و 001  

  000 000 1 ...........................................ليل التحاوالمراقبة و بارختاال 003  

  000 040 5 ......................................اء .................ت مع أطبّـاتّفاقيا 005  

  ........................... .................تّفاقيات مع مؤّسسات ..................................ا 006  

  000 500 ......................................... المنحة المخولة لقابض المالية 010  

  .......................... ......................... عينخولة لوكالء المقابيض المنتفنحة المالم 011  
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 الفصـــل 

 

 رة قــالف

 

 ة رــفقال

 ية فرعال

 

 ــــــات بيــــــان النفق

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات 

 
80  

002 

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

 ..... ............... روللتوزيع البتالوطنية  شركةمتخلدات تجاه ال

815 403 249 

30 000 000 

 

  908 965 198 .................. الغازوة التونسية للكهرباء  شركال هتجات متخلدا 003  

  000 000 15 ... ....... المياهتوزيع الستغالل والوطنية متخلدات تجاه الشركة  004  

  000 000 10 ... ................ تونس تتصاالوطني الن الديوامتخلدات تجاه ال 005  

  000 721 3 ... ................. للبالد التونسية ميةلرساعة طب اه الممتخلدات تج 006  

  ........................... .............. ....... يةالتونسالجوية خلدات تجاه شركة الخطوط مت 007  

  ........................... ..... ................. ة لحماية المحيطتجاه الوكالة الوطني متخلدات 012  

  451 690 48 ..... ........ للتصّرف في النفايات الوطنيةة متخلدات تجاه الوكال 013  

  ........................... .......................ئية ت البيخدمالللبلدية الوكالة ا متخلدات تجاه 014  

  890 025 254 ... ........مؤّسسات عمومية أخرى ................. متخلدات تجاه 020  

  000 000 255 ............الخــواص .................................. هت تجامتخلدا 021  

 
  ........................... ............................................. ات التصرف األخرى ..نفق  99

 

02.202 

 

 

30 
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001 

002 

003 

004 

 249 093 968 1 02.201ـل فصـلة اــجـملـ
 

 صيانة التجهيزات العمومية مصاريف استغالل و

 ................................... نةيف المديمباشرة لتنظت الالنفقا

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

 ...............................دها تجدياالعتناء بالمعدات الصغيرة و

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

 ....... ......... يلكز التحومراالمصب المراقب و ات استغاللنفق

 

40 000 000 

10 000 000 

20 000 000 

---------------- 

10 000 000 

 

  617 786 78 .................................. ةاولمنال تنظيف المدينة عن طريق  

  617 786 75 .....................المناولـة العاديـة ................................... 001  

  ........................... ....مة المحيط .......: النظافة وسال32ليـة المناولـة في إطار اآل 002  

  ........................... ...... .ع الفضالت وتثمينها ....: جم 40ليـة في إطار اآل لـةومناال 003  
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 الفصـــل 

 

 ـرة الفقـ 

 

 ـرة الفقـ 

 الفرعية 

 

 ـــــات فقـن النبيــــــا

 

 التقـديــرات

 

 حـظـــات مــالال

  000 000 40 .........................................االعتناء بالتنوير العمومي ..  32 

  000 000 6 ........................................ األرصفةبالطرقات و عتناءاال  34 

  000 000 3 ...................................................................عتناء اال 001  

  000 000 3 .....................................صيانتها شراء معدات صغيرة و 002  

  ........................... ........................................................... كراء المعدات 030  

  000 000 5 .......... ...............مها .تنظير وبحركة المرو ناءاالعت نفقات  36 

  000 500 2 .................................... مها تنظي بحركة المرور و االعتناء 001  

  000 500 2 ..................................................شراء معدات صغيرة  002  

 38  

001 

002 

 ...... ....................رة ة صغياالعتناء بالخنادق وشراء أجهز

 ................................االعتناء بالخنادق .......................

 .............اء أجهزة صغيرة ......................................شر

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

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

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

 

  000 000 10 ......................................ء بتجهيزات خصوصية االعتنا  40 

  000 000 5 .................................................... وراتالعتناء بالنافا 001  

بالتجهيزاالع 002   المركّ تناء  بالساحاات  العزة  مداخل ومومية  ت 

 ...................................................................... المدن

 

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

 

  000 000 5 .................................................... واه المياهاالعتناء بأف 003  

 
 

42 

009 

 

001 

002 

 ...............................ة أخرى خصوصياالعتناء بتجهيزات 

 .................................................يوانات ......حديقة الح

 ........................................................ الحيواناتاء رش

 ....................................... االعتناء بهاتغذية الحيوانات و

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

500 000 

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

500 000 

 

  ........................... ..................................... الحديقة ومعداتشراء تجهيزات  003

  ........................... .......... ................صيانتها االعتناء بالتجهيزات والمعدات و  004  

  ........................... .......................................... اراألشجالنباتات وناء باالعت 005  

  000 000 15 .......وشراء معدات صغيـرة  .... الحدائق والنباتـاتعتناء باال  44 

  000 000 15 ............................................... المباشرةتناء االعنفقات  001  
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 ــل الفصـ 

 

 الفقــرة 

 

 رة الفقــ

 الفرعية 

 

 ت ــــــاـــان النفقيـــب

 

 راتيــدتقـال

 

 ـالحـظـــات المـ

  ........................... .......................................... عن طريق المناولةاالعتناء  002  

  000 000 20 ..................................................... بالشواطئ عتناءاال  45 

  000 000 10 ...............................................رة المباشاالعتناء نفقات  001  

  000 000 10 ........................................... عن طريق المناولةاالعتناء  002  

  000 000 5 ...........................اضية ..ريالات لتجهيزصيانة المنشآت وا  46 

  ........................... .......ت العمومية ...التجهيزا انةـوصيل ـالنفقات أخـرى الستغ  99 

   
 617 286 217 02.202 جـملـــة الفصــل

 

02.230 
  

ــ مصـار المؤسسـات ت وكاالالو ر يـف خـاّصـة بتسيي

 ............... ..............ـة البلديـة ...عموميالهياكل الو

 

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

 

   
 . ..................... 02.230الفصــل  ةــــملج

 

   

  866 379 185 2 ة القـســـم الثــانـي جملـــ

   
  مي  لعمودّخـل االثالث : الت القسم

 

   تدّخـالت فـي الميـدان االجتماعي   03.302

  000 200 94 .....المنظمات ذات الصبغة االجتماعية .......و للجمعيات منـح  08 

ـة التقاعــد بعنـــوان األعــوان  مــــــة المشغــل في أنظهممسا  10 

 ..................................المحاليــن على التقاعد ..............

 

180 000 000 

 

  001 

002 

003 

 .............................................. ن التنفيلبعنواالمساهمة 

 ................................... ياتراالج ديلتعن المساهمة بعنوا

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

 .....................................................لجراية العمرية ....ا

60 000 000 

120 000 000 

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

 
20 ........................... 

  000 500 ........................................سعاف العمومي ..............اإل  21 

   000 500 .................................................اريف دفن الفقراء مص 001  

  ........................... .......................................... فاةصاريف النبش ونقل الرم 002  

 
 000 000 46 ........................................................الصحة العمومية   22
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 صـــل الف

 

 الفقــرة 

 

 رة الفقــ

 الفرعية 

 

ــ ــايــــب  ـات ن النفقـــ

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات 

  000 000 6 ............................... لشاردةا اتنايوحالو مقاومة الحشرات 001  

  000 000 40 ..............................المحافظة على البيئة حمالت التطهير و 002  

  000 500 .............................................االعتناء بالمحالت الدينية   23 

  ........................... ............................................................. نفقات صيانة 001  

  000 500 .............................................................شراء لوازم  002  

  ........................... ..............................................لطوعيةاالمغادرة  نامجرب  24 

  000 250 68 ............................................ صاريف الوقاية الصحيةم  25 

  ........................... ..................................................مكافات .......ائز وجو  40 

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

  000 000 60 .....................................................تدخالت أخرى ......  99 

   
 000 450 449 03.302ـل ـملـــة الفصـج

 

  000 200 6 ـنالتكـويــم وتدّخـــالت في ميــدان التعليـــ   03.303

  000 000 5 ......ودعم الالّمركزيـة .........ة مركز التكوين همة لفائدمساال  04 

  ........................... ........ ....................................قراء ........نقل التالميذ الف  20 

  000 200 1 .......................جوائز مدرسية ...................................  21 

  ........................... ........تدخالت أخرى ...................................................  99 

03.304 

 

03.305 

 

 

 

 

02 

 
 000 200 6 03.303جـملـــة الفصــل 

 

 000 800 73 عنوان خدمة تذاكر األكل مساهمة لفائدة الودادية بال
 

  000 800 73 03.304ـة الفصــل ـجـملـ

 لطفولـةااب والشبـــة وتدّخـالت في مياديــن الثقاف

 .......................المطالعة ..........مجال الكتاب وتدخالت في 

 

........................... 
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ــ ا  ل لفصـ

 

 الفقــرة 

 

 رة الفقــ

 الفرعية 

 

 ـات ــ ــفقـلنبيــــــان ا

 

 يــراتالتقـد

 

 ـالحـظـــات المـ

  ........................... ...................................تدخالت في مجال المسرح .........  03 

  ........................... .......عبيــة ........ن الشالفنــوى وتدخالت في مجــال الموسيقـ   05 

  000 000 4 .........................................مهرجاناتة ويف ا قت ثراتظاهــ  06 

  000 000 1 ............ يةظاهرات الثقافالتاهمة في تنظيم المهرجانات والمس 001  

  000 000 3 ............................. قافيةت الثالتظاهراوتنظيم المهرجانات  002  

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

  000 000 1 ........ ......لفرق الثقافية .....والجمعيات وا منـح لفائدة اللّجان  07 

  ........................... ..........................................الشباب ....... فائدةتدّخالت ل   10 

  ........................... .........................الت لفائدة الطفولة .......................تدخّ   11 

  000 000 100 .....................لجمعيات الرياضية .............ئدة الفا تدخالت  12 

  ........................... ...........................................تدخالت أخرى ................  99 

   
 000 000 105 03.305جـملـــة الفصــل 

 

   تصادي فـي الميــدان االق تدّخــالت   03.306

  ........................... ........... .............صادية ة اقتفائدة منظمات ذات صبغمنــح ل  04 

  ........................... ........................................ الفالحـي ي الميـدانف  تالدخت  10 

  ........................... ........................................ ناعيالميدان الصي تدخالت ف   11 

  ........................... ...................................تدخالت في الميدان السيــاحي ....  12 

  ........................... ..........................تدّخـــالت اخـــرى ............................  99 

   
 ..... ................ 03.306ــة الفصــل جـملـ

 

   تمــاالمساهمــات فـي المنظ    03.307

 01 

02 

 ....................................  ت الوطنيةفي المنظما ةماهمسال 

 ....................................  المساهمة في المنظمات العالمية

 

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

3 000 000 

 

  

   
 000 000 3 03.307ة الفصــل ملـــجـ

 

.
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 الفصـــل 

 

 الفقــرة 

 

 ـرة قـ الف

 ة عيالفر

 

 لنفقــــــات ــــــان ايب

 

 لتقـديــراتا

 

 المــالحـظـــات 

   أخـرى هياكـل ة والجماعـات المحليـ التعــاون مع   03.310

  ........................... .. ..............حلية الداخليــة ...........ت المع الجماعاالتعاون م  01 

  ........................... ........................... ةيج رخاالمع الجماعات المحلية التعاون   02 

  ........................... .. .................منظمات وهياكـل أخـرى .............التعاون مع   99 

  ........................... ................................ يةتونس وهياكلالتعاون مع منظمات  001  

. ...............................ة ــأجنبي وهياكل ماتاون مع منظ التع 002    ...........................  

   
  ........................... 03.310 فصــلجـملـــة ال

   
  000 450 637 لقـســـم الثـالــث ــة ا جملـ

 ة ـرئـاات التصـّرف الطـالرابع : نفـقـ القسم   

 ـة  الموّزعـوغيـر                     

  

..........................ارئـــــــة............نفقــات التصـــّرف الطـ    04.400  ...........................  

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

04.401 
..............................لموّزعـة........ا ت التصّرف غيرفقــان    ...........................  

  ....... ................ 04.401ل جـملـــة الفصــ   

  ... .................  ــم الرابــع جملـــة القـس    

 

 

 

 

  532 140 615 6 ـزء األّول الجـ  جملـــة  

 الديـن   انـي : فـوائــدالثـ  الجـزء

 مس : فـوائـد الديــن  ا خلا سمالق    

  

   محليـــن الفوائــد الدي   05.500

القــفو  03  لـدى صنــدوق  المبرمة  القروض  وائد  مساعــدة روض 

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

 

49 038 000 
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 ـــل الفص

 

 الفقــرة 

 

 ـرة ـ الفق

 الفرعية 

 

 ن النفقــــــات اــــــبي

 

 ـراتالتقـديـ

 

 مــالحـظـــات ال

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

  ........................... ............................... ةينخزال  القروض المبرمة لدى فوائد  05 

   
 000 038 49 05.500لفصــل ا ةــلـجـم

 

   لديــن الخـارجــيئـــد افوا   05.501

رجيـة ...........................................فوائد القروض الخا   03   ...........................  

...........................ئد القروض الخارجيــة الموّظفـة ....افو  04   ...........................  

   
 .... .................. 05.501ل ة الفصــجـملـــ

 

   

 000 038 49 امــسجملـــة القســـم الخ
 

   
 000 038 49 جملـــة الجــــزء الثـانــي  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ت العنـوان األول فقــاجملــة ن

 

 

 

 

 

 

 

6 664 178 532 
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  . . 22002222ــة ...ــة ...ننسسللة ة ــــانيــة البلــديانيــة البلــدينفقـــات ميــزنفقـــات ميــز

 - ج - ت -ل لجــدو ا
    

 ســاب الديـنــار بح

 

 

 

 

 فصـل ال

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
الفقــرة  

 الفرعية 

 

 

 
 

 ت بيـــــــــان النفقــــــــا

 -ج -ــدول الجـ

 ــــــد تعّهـإعتمــــادات ال

 -ت -الجدول
 

إعتمــــــادات 

 ـــــــــــع الـدف 

مرّخــــــص  ال

ها ـــ ـــــــفيـــ

ــة بالميزانيــ

 ـــةحــاليـــال

 

 
 

 

ـــادات  اإلعتم ـالحظــــاتالمـ

 المنقــولـــــة 

 اإلعتمـــادات  

المرّخــــــص  

فيـــــــــــــها 

ة انيــــلميزبا

 حــاليــــــةال

   

 العنـوان الثاني : 

 ـي الثان نفقـات العنـوان    

    

 ـــزء الثـالـــث: الجـ   

 ــــة ـات التنميــــــ ـ ـقــنف

    

   
 ادس: لقســم الّســا

 اشــرةالمبـ اإلستثمـارات

    

     الـّدراســــــــــــات    06.600

  000 480 20 000 480 20 000 480 20 .......... ــةلعمرانيـة ايئدراسـة أمثلة الته  01 

  ................. ................. ................. ...............طـــات المرور ة مخطّ دراسـ  02 

  ................. ................. ................. يــة ........................دراسات اإلعـالم  03 

  443 215 85 443 215 85 443 215 85 رى ........................ـــــدراســـات أخ  20 

   
  443 695 105 443 695 105 443 695 105 06.600 لـلفصـة اجـملـــ

 ..............  ..............  ....... ....... ء أراضــــــي …......….إقتـنـــــا   06.601
 

   
  ................ ................ ................ 06.601لفصــل لـــة اجـم

 ........ ...... ...... ........  ...... ........  ..….....ـي …ـــنـــــاء مبــانــإقتـ   06.602
 

   
 ................ ................ ................ 06.602الفصــل جـملـــة 
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 فصـل ال

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
ــرة  الفق

 الفرعية 

 

 

 
 

 ـــات بيـــــــــان النفقـــــ

 -ج -الجـــدول 

 دـــ ــــعهّ إعتمــــادات الت

 -ت -الجدول
 

ــــادات إعتمــ

 ـــع الـدفــــــــ

المرّخــــــص  

ـــــــــــها فيــ

بالميزانيــــة 

 حــاليــــــةال

 المــالحظــــات

ات  ــادمـاإلعت

 قــولـــــة المن

 ت  ــادااإلعتمـ

المرّخــــــص  

فيـــــــــــــها 

انيــــة الميزب

 ليــــــةالحــا

06.603 
  

 ـــة:ـايـات اإلداريـنبال

 يئـــة وتوسعـــة وتهإحــداث  

    

  884 084 21 884 084 21 884 084 21 ........................... ر البلديـــــةقصــــ  01 

  ... .............. ..... ............ .. ..... .......... .........................ـة ..لدائـــرة البلديـــا  02 

  833 057 22 833 057 22 833 057 22 .......................... ـديالبلــالمستـودع   03 

  886 398 1 886 398 1 886 398 1 ................... بنــايـات إداريــة أخــرى  04 

 

  000 000 220 000 000 220 000 000 220  ...........أشغـــال تهيئــة مختلفـــة ........  05 

  481 085 122 481 085 122 481 085 122 ............... والتعّهــد لصيــانـةـال ا ــأشغ  06 

   
  084 627 386 084 627 386 084 627 386 06.603جـملـــة الفصــل 

  . ............. .... ..........  .... .......... ــزات إداريـــــة…............ جهيــت   06.604

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

 

06.605 
  

 البـرامـج والتجهيـزات اإلعـالميــة 

    

  ................. ................. ................. ........... عـالميــةجــة لإلمندمع مشاريــ  01 

  ................. ................. ................. .......ــات ...........موـمعلـال ظـم تبـادلن  02 

 
  183 67 183 67 183 67 ....  بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة   20

 
  

  183 67 183 67 183 67 06.605جـملـــة الفصــل 

06.606 
  

 تجهـيـــزاتو ـاء معـــّداتإقتنـ    
    

 
  347 549 941 347 549 941 347 549 941 ......ـات ـة والطرق ظافـنــاء معدّات النتقإ  01

 
  000 407 95 000 407 95 000 407 95 إقتنــاء معدّات وتجهيـزات أخــرى .......  02

 
  

  347 956 1036 347 956 1036 347 956 1036 06.606ــل الفص جـملـــة

06.607 
  

 ......... ..... ......... ..... ... ........... النات ..... عإلر وامصاريف اإلشها
 

   
 ................ ................ ................ 06.607الفصــل  جـملـــة
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 لفصـل ا

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
  قــرةالف

 الفرعية 

 

 

 
 

 ت ــــابيـــــــــان النفقــــ

 -ج -الجـــدول 

 ــــــدـهّ التعإعتمــــادات 

 -ت -الجدول
 

ات مــــــادإعت

 ــــع الـدفـــــــ

المرّخــــــص  

ــــــــــــها فيـ

بالميزانيــــة 

 الحــاليــــــة

 حظــــاتالمــال

دات  ـــاتماإلع

 نقــولـــــة الم

 ات  ـــاداإلعتم

المرّخــــــص  

فيـــــــــــــها 

زانيــــة بالمي

 اليــــــةــالح

06.608 
  

 ..............  .. ............ .......... .... .........  لنقـــل .ـل اإقتنــــاء وســائـ
 

 
  

 ................ ................ ................ 06.608جـملـــة الفصــل 
 

06.609 
  

 580 598 11 580 598 11 580 598 11   ..... نفقــــات مختلـفــــة .............
 

 
  

  580 598 11 580 598 11 580 598 11 06.609 جـملـــة الفصــل

06.610 
  

 اإلنـــــــــــــارة

    

  739 274 3 739 274 3 739 274 3 ........اإلنــارة العمـوميــة .................  01 

  .............. .............. .............. ...............تركيــز معــداّلت الضغـط ..  02 

  .............. .............. .............. يــة ..............إلشــارات الضوئنصـب ا  03 

  826 193 225 826 193 225 826 193 225 ..........د .....ـــعهّ أشغــال الصيانــة والت  04 

 
  

  565 468 228 565 468 228 565 468 228 06.610ــل الفص جـملـــة

06.611 
  

 ابصــالـح للشـــرمـــاء الال

    

 
  ................. ................. ................. اكـل الماء الصالـح للشـراب ..صيـانة هيـ  01

 
ــ أشــغــال مخ  02   ................. ................. ................. ــة ..........................تلف

 
  

 ................ ................ ................ 06.611فصــل ة الجـملـــ
 

06.612 
  

 التطــهـيـــــــــر 

    

 
  ................. ................. ................. ..المستعملة .. الميـاهوات نـتركيـز شبكة ق  01

  917 285 917 285 917 285 . .األمـطار . هاـف مييـز شبكة تصـريـكرت  02 

  100 241 1 100 241 1 100 241 1 عّهــــد .............شغـــال الصيـانــة والتأ  03 

 
  

  017 527 1 017 527 1 017 527 1 06.612ل ــجـملـــة الفص
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 الفصـل 

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
قــرة  الف

 الفرعية 

 

 

 
 

 ــــــــات قفنن البيـــــــــا

 -ج -ل الجـــدو

 ـــــدــادات التعّهــإعتمــ

 -ت -الجدول
 

ــــــادات إعتم

 الـدفـــــــــــع 

المرّخــــــص  

فيـــــــــــــها 

ـة ــبالميزانيـ

 ــــــةلحــاليا

 ــاتالمــالحظــ

اإلعتمـــادات  

 المنقــولـــــة 

 ـــادات  إلعتما

ــــــص  خّ المر

ـها ــ ـــــفيـــــ

بالميزانيــــة 

 ـةـاليـــــالحـ

06.613 
  

 لـــــك الطــــرقــات والمســـا 
    

  000 000 145 000 000 145 000 000 145 بنــــاء األرصفــــة ..........................  01 

  029 139 154 029 139 154 029 139 154 ...........تعبيــــد الطـرقــات ..............  02 

  118 510 343 118 510 343 118 510 343 ............والتعّهــــد . لصيـانــةال ا أشغـــ  03 

   
  147 649 642 147 649 642 147 649 642 06.613جـملـــة الفصــل 

06.614 
  

 ـال التهيـئــة والتهـذيــبشغـــأ

    

  ................. ................. ................. ..................هاتهذيـبو المسـاكــنـد تعهّ   01 

  ................. ................. ................. ــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط ....تعهّ   02 

 899 031 10 899 031 10 899 031 10 ...............هاوتجهيــز الشـواطـئ هيئـةت  03 
 

ومراكز  ةاقب المصبّات المرحـداث إ  04 

 ..........................تها..ل وتهيئلتحويـــا

 

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

 

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

 

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

 

  578 761 76 578 761 76 578 761 76 ............... ابـر وصيانتها......ة المقـهيئت  05 

  ................. ................. ................. األخــرى .... بـتهذيات التهيئـة والـيعمل  06 

   
  477 793 86 477 793 86 477 793 86 06.614جـملـــة الفصــل 

06.615 
  

ل  لخضـــراء ومداخــــحــات ا مسـاال

 ــــدن الم

    

  ................. ................. ................. ........يــة ........عمـومتهيئـة الحـدائـق ال  01 

  301 117 50 301 117 50 301 117 50 ......................هيئــة المنتـزهــات ...ت  02 

ــ داخـم تجميـــل  03    ................. ................. ................. ....ــمدن .............ـل ال

  ................. ................. ................. ......ــات الخضــراء ....ح اـلمسـتهيئـــة ا  04 

 األخـــرى ..  عمليــات التهيئـة والتجميــل  05 

 

50 000 000 50 000 000 50 000 000  

   
  301 117 100 301 117 100 301 117 100 06.615لفصــل ــة اجـملـ
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 الفصـل 

 

 

 

 
 ة رـلفقـ ا

 

 

 

 
الفقــرة  

 ية الفرع

 

 

 
 

 ـــــات ــــــان النفقــبيــــ

 -ج -الجـــدول 

 إعتمــــادات التعّهـــــــد

 -ت -الجدول
 

ــــــادات إعتم

 ـع الـدفــــــــــ

ــص  رّخــــالم

ها فيـــــــــــــ

لميزانيــــة با

 الحــاليــــــة

 ـاتحظـــالمــال

ـــادات  متاإلع

 ة ـــولــالمنقــ

 اإلعتمـــادات  

ــــــص  مرخّ ال

 ايـــــــــــــهف 

بالميزانيــــة 

 ليــــــةالحــا

06.616 
  

اعيــة للثقافـة  بنــاء التجهيــزات الجم

 طفولـةالو ــة رياض الوالشبـاب و 

 وتهيئتها 

    

  ................. ................. ................. .ا …..بنـاء المكتبـات العمـوميـة وتهيئته   01 

  ................. ................. ................. لشباب والثقـافة .. امة في بناء دور المساه  02 

  ................. ................. ................. ... ة وتهيئتها.الطفـولاب وشببناء نوادي ال  03 

  952 346 116 952 346 116 952 346 116 ة وتهيئتها …. ــيــاضء المنشـآت الرياـبن  04 

  ................. ................. ................. زات ثقـافيـة وريـاضيــة … اقتنـاء تجهيـ  05 

  002 638 15 002 638 15 002 638 15 ــال وتهيئتها …...طفــبنـــاء ريـاض األ  06 

  ................. ................. ................. ...ـروض .....اعـات العــقئـة بنـــاء وتهي  07 

  ................. ................. ................. يئتها … بنـــاء مسـارح الهواء الطلق وته  08 

لموّجهـــة ــة ابنـــــاء مراكـــز اإلعــالميـ  09 

 .....................…...ــــل وتهيئتها فطلل

 

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

 

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

 

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

 

  000 000 30 000 000 30 000 000 30 ... هااء تجهيزات جماعية أخرى وتهيئتبنـ  20 

  000 000 10 000 000 10 000 000 10 ..........أشغـال الصيـانـة والتعّهــد …...  21 

   
  954 984 171 954 984 171 954 984 171 06.616 ـلـصفة الجـملـــ

بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات    06.617

 قتصاديـة الصبغة اإل

    

األ  01  والمحالّت واألحياواق  س بناء  ء 

 .............................يئتهاة وتهالتجاري

 

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

 

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

 

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

 

  ................. ................. ................. ... حرفية وتهيئتهات الصناعية والاء المحالّ بن   02 

  ................. ................. ................. ... فية وتهيئتهاة والحرناعي لصبناء المناطـق ا  03 

  ................. ................. ................. ......وتهيئتها.............اء المســالــخ ـنب  04 

  631 254 5 631 254 5 631 254 5 ..........بنـاء قــاعــات األفــراح وتهيئتها   05 

  ................. ................. ................. .  ....مــات واألدواش وتهيئتهاّمــاالحبنـاء   06 
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 ل ـ صالف

 

 

 

 
 رة الفقــ

 

 

 

 
  الفقــرة

 الفرعية 

 

 

 
 

 ـان النفقــــــــات بيــــــــ

 -ج -جـــدول ال

 إعتمــــادات التعّهـــــــد

 -ت -الجدول
 

ــ إع ـادات تمـــ

 ـــع الـدفــــــــ

المرّخــــــص  

ــها فيـــــــــــ

ــــة يزانيبالم

 ـــــةـيالحــال

 ظــــاتالمــالح

  تـادااإلعتمــ

 ــة نقــولـــلما

 ات  اإلعتمـــاد

المرّخــــــص  

ــــــــــها فيـــ

ــــة بالميزاني

 الحــاليــــــة

  600 272 24 600 272 24 600 272 24 ..........يئتها..وته  اتوي السيــاربنـاء مآ  07 

  ................. ................. ................. . وتهيئتها. ىقتصـادية أخـرـآت ابنـاء منش  20 

  ................. ................. ................. ........التعّهــــد ..وال الصيـانــة أشغـــ  21 

   
  231 527 29 231 527 29 231 527 29 06.617ـملـــة الفصــل ج

  329 012 2802 329 012 2802 329 012 2802 ســادسلاــة القســـم جملـ   

   
 ســم السابــع:الق

 التمـويــل العمومــي  

    

07.810 
 التدّخالت في الميدان االقتصادي..   

 
 ..... ةديسناد قروض لمؤسسات اقتصاإ

 
 القتصادي... دان اختلفة في الميخالت متد

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

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

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

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

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

.... ..... . 

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

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

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

 

 01  

 02  

   
 ................ ................ ................ 07.810جـملـــة الفصــل 

 

  ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...التدّخالت في الميدان اإلجتماعي   07.811

   
 ................ ................ ................ 07.811ل ــصالف جـملـــة

 

07.827 
  

  ...... ....... ..... .......... ..............  المؤّسسات  المساهمة في رأس مال

   
 ................ ................ ................ 07.827ـة الفصــل ـملــج

 

   
 ..............  .... .......... .... .......... ع ــ ــاب جملـة القســـم الس

 

   
 القســم الثـامـن:

 نفقـات التنميـة الطـارئـة 

 وغيـر الموّزعــة 

    

08.900 
  

 ............. . ... ........... ..............  ... ـــة .ـارئـنميــــة الطـت التانفقــــ
 

 
  

 ................ ................ ................ 08.900فصــل جـملـــة ال
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 ـل الفص

 

 

 

 

 

 

08.901 

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
الفقــرة  

 الفرعية 

 

 

 
 

 ــــات ــــفقبيـــــــــان الن

 -ج -دول الجـــ

 دات التعّهـــــــدــــاإعتم

 -ت -الجدول
 

ادات ـــــإعتمـ

 ــــــع ــالـدفـــ

ـــــص  المرّخـ

ــ  ـها فيــــــــــ

 زانيــــةميلاب

 ةالحــاليــــــ

 اتالمــالحظــ

عتمـــادات  اإل

 المنقــولـــــة 

 اإلعتمـــادات  

المرّخــــــص  

ــ  ا ـهفيــــــــــ

ــــة لميزانيبا

 ـةالحــاليـــــ

 ............. . ............. . ............. . ... نفقـات التنميـة غيـر الموّزعـة .
 

 ................ ................ ................ 08.901فصــل ال ةـملــجـ
 

 .... .......... .. ...... ...... ..............  جملـــة القســـم الثــامــن
 

 تـاســع:سم الالق

 

ــة  نفقـــات التنميــة المرتبط

 ة موّظفـــة ـ يبمــوارد خارج

    

   
 

قسمين  فصـول ال فسن ىم عليشتمـل هذا القس 

ــم المميّـز للقسـم والسابـع مع تغييـر الرقالســادس  

 .07أو  06بـــدال من  09بـ 

    

   
 ..............  .... .......... ....... ....... اســع لتــا جملـــة القســـم 

 

  ...........  . .......... .... . ......  لثالـث ـزء اجملــة الجـ   

    

 ع: الرابــــء زــلجــا

 ـد أصــل الديــن  تسـديـنفقات 

 العـاشـر: القسم

 تسـديــد أصــل الديــن  

    

10.950 
     اخلــي الد ـن تسديــد أصــل الديـ     

قـروض المبرمة لدى صندوق  ـل التسديد أص  01 

 .  ...حلّيـة ..م لة الجماعـات ااعــدالقــروض ومس

 

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

 

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

 

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

 

روض المبرمة لدى مؤسسات  اصل الق تسديد  02 

 ... ..خرى............................................أ

 

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

 

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

 

 .................. 
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 ـل الفص

 

 

 

 
 ة رالفقــ

 

 

 

 
الفقــرة  

 لفرعية ا

 

 

 
 

 ت ــــــــافقنلان ـابيــــــــ

 -ج -الجـــدول 

 ـــــــدإعتمــــادات التعهّ 

 -ت -الجدول
 

إعتمــــــادات 

 الـدفـــــــــــع 

المرّخــــــص  

ـــــــها ــــــفي

ميزانيــــة بال

 ليــــــةـاالحـ

 المــالحظــــات

  ـاداتاإلعتمــ

 ة ــالمنقــولـــ

   اإلعتمـــادات

المرّخــــــص  

ـها ــ ـــــــفيـــ

زانيــــة بالمي

 حــاليــــــةال

 

 

10.951 

 

03 

 
  ................. ................... ................. . ..الخزينةتسديد اصل القروض المبرمة لدى 

 ................ ................ ................ 10.950جـملـــة الفصــل 
 

   الخارجـي  ـنـيدالل تسديــد أصــ  
    

  ................. ................. ................. ..ة ........جيالخـار القروضتسديد أصل  01

  ................. ................. ................. .... فـة.ظّ وض الخارجية المو لقرد أصل اسدي ت   02 

   
 ................ ................ ................ 10.951ـة الفصــل جـملــ

 

  . ............. ..............  ..............  جملـــة القســم العـــاشــر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.01 

 

 

  

 .... ..... .. ...........  ...........  زء الرابــع ــجملــة الج
 

 

 زء الخامـس: ـجال

 

 ن ــ نفقــــات المسـّددة مال

 المحالــــة  مــــاداتعتإلا

 

 القسـم الحادي عشر: 

 

 لنفقــات المســّددة مـن ا

 )*( محالـــةإعتمـــادات 
 

اعتماد من  مسددة  لة محا  اتنفقات 

 ة ..........سيريع البنية األسامشاإلنجاز 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 562 165 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 562 165 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 562 165 

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

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

 

 

 

  165 562 17 165 562 17 165 562 17 110.01ة الفصــل ملـــجـ

 

 . ى فقرات وفقرات فرعية حسب مصدر التمويل وبرنامج اإلستعمالفصل إلال رعفتي* 

 .52ى  إل 46مـن  بالصفحات المضّمن  ء الخامسزلجـصيل نفقات وموارد ال المتعلق بتفلجدوير ا* تعمـ
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 الفصـل 

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
ــرة  الفق

 الفرعية 

 

 

 
 

 ت قــــــــاــــــــان النفـيب

 -ج - الجـــدول

 التعّهـــــــد ــاداتمــعتإ

 -ت -الجدول
 

إعتمــــــادات 

 الـدفـــــــــــع 

ــص  ــــالمرخّ 

ــــــها فيـــــــ

ة ــــبالميزاني

 ةالحــاليــــــ

 المــالحظــــات

اإلعتمـــادات  

 المنقــولـــــة 

 ت  ــادااإلعتمـ

ص  ـــالمرّخـــ

ــها فيـــــــــــ

زانيــــة بالمي

 ـةـــــيلالحــا

110.02 
محالة    اعتمادات  من  مسددة  نفقات 

 ................إلنجاز بناءات إدارية  ......

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   
 ..............  ........ ...... ............ .. 110.02فصل ال ملـةج

 

اعتمادات  مسددةنفقات     110.03 الة حم  من 

 .....ة شبابية  .يع ذات صبغإلنجاز مشار

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

  .. ............  ..............  ..............  110.03الفصل جملـة    

اع   110.04 من  مسددة  محالة تمادنفقات  ات 

 ضية  .....مشاريع ذات صبغة رياإلنجاز 

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

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

 

 

56 707 593 

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

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

 

56 707 593 

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

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

 

56 707 593 

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

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

 

 

110.05 

  593 707 56 593 707 56 593 707 56 110.04الفصل جملـة   

محمس  نفقات اعتمادات  من  الة ددة 

 ذات صبغة اقتصادية  ...ز مشاريع جانإل

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

  ..............  ............. . ..............  110.05الفصل ة جملـ   

مسدد    110.06 محالةنفقات  اعتمادات  من   ة 

 ية ........إلنجاز مشاريع ذات صبغة ثقاف 

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

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

 

 

705 591 

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

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

 

705 591 

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

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

 

705 591 

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

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

 

  591 705 591 705 591 705 110.06الفصل جملـة    

ا   110.07 من  مسددة  حالة م  تادعتمانفقات 

 ................مشاريع الطفولة ...از إلنج

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   
  .......... .... ..............  ..............  110.07الفصل جملـة 

مال. إلستعويل وبرنامج ارات فرعية حسب مصدر التمت وفقتفرع الفصل إلى فقرا* ي
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 ـل صفال

 

 

 

 
 الفقــرة 

 

 

 

 
الفقــرة  

 الفرعية 

 

 

 
 

 نفقــــــــات ال ـــــــانــيب

 -ج -ــدول الجـ

 إعتمــــادات التعّهـــــــد

 -ت -الجدول

إعتمــــــادات 

 الـدفـــــــــــع 

مرّخــــــص  ال

ـــــــــــها فيــ

ـــة زانيـبالمي

 الحــاليــــــة

 مــالحظــاتال

إلعتمـــادات  ا

 منقــولـــــة لا

 إلعتمـــادات  ا

  صـــــالمرّخـ

ــ ـــــــــيف  ـها ـ

 بالميزانيــــة

 الحــاليــــــة

110.08 

 

 

 

 

 

110.09 

 

 

 

 

إلنجاز   محالة  اعتمادات  من  مسددة  نفقات 

 .............ة ...ياحيع ذات صبغة سمشاري

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

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

 

27 289 574 

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

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

 

27 289 574 

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

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

 

27 289 574 

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

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

 

  574 289 27 574 289 27 574 289 27 110.08ل الفصـة جمل

مسدم  نفقات اعتمادادة  محن  إلنجاز  ت  الة 

 ..................بيئية .. غةبص ذات مشاريع

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

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

 

205 181 918 

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

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

 

205 181 918 

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

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

 

205 181 918 

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

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

 

  918 181 205 918 181 205 918 181 205 110.09الفصل جملـة    

اء ادات محالة القتن تمنفقات مسددة من اع   110.10

 ............................معدات وتجهيزات..

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

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

 

 

9 060 970 

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

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

 

9 060 970 

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

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

 

9 060 970 

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

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

 

 
  970 060 9 970 060 9 970 060 9 110.10الفصل ـة جمل  

مسددة   110.11 محالةماتعامن    نفقات   دات 

 ............................مخصصة للتصرف 

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

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

 

 

22 904 

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

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

 

22 904 

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

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

 

22 904 

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

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

 

 
  904 22 904 22 904 22 110.11الفصل ملـة ج  

اات  نفق   110.99 من  إلنجعتمادامسددة  محالة  از  ت 

 يع أخرى .................................مشار

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

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

 

 

206 357 387 

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

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

 

206 357 387 

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

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

 

206 357 387 

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

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

 

  387 357 206 387 357 206 387 357 206 110.99الفصل ملـة ج   

 
  

  102 888 522 102 888 522 102 888 522 عشر يداالح قسمملة الج

 
  

  102 888 522 102 888 522 102 888 522 الخامس جزء  جملة ال

 ل. رعية حسب مصدر التمويل وبرنامج اإلستعماإلى فقرات وفقرات ف * يتفرع الفصل
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 الفصـل 

 

 

 

 
 ة فقــرلا

 

 

 

 
ــرة  الفق

 الفرعية 

 

 

 
 

 ت اـــــالنفقـــ بيـــــــــان

 -ج -الجـــدول 

ــ   ــدإعتمــــادات التعّهـــ

 -ت -الجدول
 

عتمــــــادات إ

 فـــــــــــع الـد

ــص  المرّخــــ

ـــها فيــــــــــ

ة بالميزانيــــ

 الحــاليــــــة

 المــالحظات

ات  ـــادعتماإل

 ــة ــالمنقــولـ

 ات  إلعتمـــادا

ـــص  المرّخـــ

ـــها فيــــــــــ

ـــة ـينميزابال

 الحــاليــــــة

 
 : الجـزء السادس  

 

 ات فقــــات حسابن

 اركة ـــوال المشـــأم

 القسـم الثاني عشر:

 

 نفقات حسابات 

 أموال المشاركة 
 

    

ت  ى هباعل  نفقات حسابات أموال المشاركة   120.01

 اخلية )**(مات دهاوتبرعات ومس

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

   
 .. ............ ...... ........  ....... ....... 120.01لـة الفصل جم

 

هبات  على   ركةنفقات حسابات أموال المشا   120.02

  **( )  ت خارجيةساهمامووتبرعات 

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

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

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

 

166 868 109 

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

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

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

 

166 868 109 

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

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

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

 

166 868 109 

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

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

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

 

   
  109 868 166 109 868 166 109 868 166 120.02جملـة الفصل 

   
  109 868 166 109 868 166 109 868 166 الثاني عشر جملة القسم 

  109 868 166 109 868 166 109 868 166 ء السادسزجال جملة

 ثاني نوان العلاقات جملة نف
3491 768 540 3491 768 540 3491 768 540  

 مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة 
10155 947 072 10155 947 072 10155 947 072 

 

 

 . مجال التدخلستعمال وامج اإلنرت فرعية حسب بافقر قرات بعنوان كل حساب وإلىيتفرع الفصل إلى ف )**( 
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 مس اخلازء جال ردتفصيل نفقات وموا

 

 

 

ادات اعتم المبالغ المحولة

 الدفع

تمادات التعهداع كل الممول ) الوزارة( الهي   الفصل 

لفواضل نقل ا موارد السنة   اعتمادات 

 السنة

 فواضل 

....... ...........  134 465 253 134 465 253 ...... .........  شؤون المحلية والبيئة الوزارة  253 465 134 
 

................. .  . ...............   ................ ... ..............  ...... ...............  110.01 األساسية..... لبنيةإلنجاز مشاريع ا ت محالةنفقات مسددة من اعتمادا 

 .................. ............. .....  ............. . ...  ........... .....  ................. ..  110.02 ............. تمادات محالة إلنجاز بناءات إدارية...ع ا نة مت مسدد نفقا 

.......... .......   ................. . ....... ........  ............ ...  ................... .. بغة شبابية.. ص از مشاريع ذات إلنج نفقات مسددة من اعتمادات محالة   0.0311  

................. .  ........... .... .  . ...............   ................. .. ................... ت صبغة رياضية اريع ذافقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشن   0.0411  

............. .....  ... ..............   ................ ..... ..........  ................... .. ريع  ذات صبغة اقتصادية  اشم  جازلة إلن دات محاسددة من اعتماات منفق   110.05 

............ ......  ...... ...........   ................ ......... ......  ................ ..... ة ..ثقافي ت محالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة ن اعتمادانفقات مسددة م   110.06 

................. .  .... .... ........  ........... .....  ....... .......... ... محالة إلنجاز مشاريع  الطفولة.......... ات مسددة من اعتمادات نفق .....................    .07110  

................ ..  ........... ......  .. ..............   ............... ................... . . حية اي س بغةذات ص مشاريع محالة إلنجاز دات اعتما نفقات مسددة من   110.08 

.................. 133 846 813 133 846 813 .. ............... ة بيئية... يع  ذات صبغجاز مشارمادات محالة إلن تنفقات مسددة من اع  813 846 133   110.09 

............ .....  ......... ........  ........... .....  ....... ........  .................. ... تجهيزات............ دة من اعتمادات محالة القتناء معدات ود سم قات نف   10.101  

........... .......   ................ ... .............  ......... ........  .. ................... . ................ فرصلت لالة مخصصة ات محنفقات مسددة من اعتماد    110.11 

.. ..... ع أخرى........نجاز مشاري عتمادات محالة إلا نفقات مسددة من 440 618 .................. 440 618 440 618 ..................  10.991  
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مبالغ المحولةال دات اعتما 

 الدفع

ارة( الوز الهيكل الممول ) اعتمادات التعهد  الفصل 

رد السنة اوم فواضل نقل ال  اعتمادات  

 السنة

 فواضل 

..... ....... ......  142 984 692 142 984 692 ............. ..  السياحةرة وزا 692 984 142 
 

 ..................  ............... .  ........... .....  ......... ........ .01110 لبنية األساسية.....إلنجاز مشاريع ا ةاعتمادات محالة من نفقات مسدد  .....................    

....... ...... .....  ........... ......  .......... ......  ...... .. .........  110.02 ........ إدارية........ اءات إلنجاز بنالة مح نفقات مسددة من اعتمادات  .....................  

 .................. .......... ......  ....... . ........  ...... ...........  .................. ... يع ذات صبغة شبابية.. محالة إلنجاز مشارمادات تع اسددة من م قات نف   03110.  

...... ...........   ................. ..... ....... ....  .... ...... .......  ..... ................ ذات صبغة رياضية  عإلنجاز مشاري  محالةنفقات مسددة من اعتمادات    110.04 

............... ...  .. ........... ...  ............. ...  ............. ....   .................... . دية  بغة اقتصاات صذ    نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع   110.05 

......... .........   ................. ............... .  ............. ....  .......... ........... ات صبغة ثقافية ..ريع  ذ اشمإلنجاز  لةمحامادات من اعتنفقات مسددة    110.06 

................ ..   ................  ................  ............... ..  .......... ........... . ..ولة.......... الطف ات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع نفق   110.07 

..... ...........  27 289 574 27 289 574 ............... . شاريع  ذات صبغة سياحية نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز م 574 289 27   810.01  

.......... .... ....  ........... .....  ............. ...   ................. ................... .. .. نجاز مشاريع  ذات صبغة بيئية.تمادات محالة إلع اقات مسددة من نف   9110.0  

............. ... زات............ من اعتمادات محالة القتناء معدات وتجهيت مسددة نفقا 000 178 ...............  000 178 000 178   110.10 

........... .......   ................  ................ .... .............  ................ ..... ..... ............لتصرف ل صةمخصمحالة من اعتمادات نفقات مسددة    110.11 

..... ....مشاريع أخرى...... إلنجازتمادات محالة فقات مسددة من اع ن 118 517 115 ...............  118 517 115 118 517 115 ................   110.99 
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المحولةالغ المب مادات تعا 

 الدفع

مادات التعهداعت ( لوزارةالهيكل الممول ) ا  صللفا   

لسنة ا دموار قل الفواضل ن  ادات اعتم 

 السنة

اضل فو  

............. .....  5 181 818 5 181 818 ............ ...  الثقافةارة وز 818 181 5 
 

..... .............   ................ ............... .  ............. ....  ................. ....  110.01 ريع البنية األساسية.....اشمإلنجاز  لةمحاادات منفقات مسددة من اعت 

............... ..   ................. . ...............  ............ ...  ................... .. 02110. . ...............داريةت مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز بناءات إنفقا   

............ ......   ................ ..... ..... ......  .... ............. ية.. از مشاريع ذات صبغة شباب من اعتمادات محالة إلنجنفقات مسددة  .....................    110.03 

... ............ ...  ... ..............   ................ ......... ..... ..  ................. .... ية ضاي ت صبغة رذايع مشار زمن اعتمادات محالة إلنجامسددة  نفقات    110.04 

 ..................  ................ . ...............  ...... ...........  ................ ..... محالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة اقتصادية  تمادات  مسددة من اع   نفقات    10.051  

............. .....  ................ .   ................ ............... .  ....... .. ............ فية ..ز مشاريع  ذات صبغة ثقانفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجا   110.06 

 ............. .....  ..... ...........  ....... .........   ................. .................. ... ... ..... .جاز مشاريع  الطفولة....الة إلن دات محعتمامن ا ةد نفقات مسد    10.071  

....... ...........   ................. ............... .  ............ ....  ... .................. اريع  ذات صبغة سياحية نجاز مشدات محالة إلدة من اعتمات مسد نفقا   110.08 

................ ..  ............ ....  .......... ......   ................. ........... ..... ..... بيئية...  مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة ت اقنف   110.09 

............... ...   ............. ....  ...... ..........  ....... . ........ ............ تجهيزات عدات واء مالقتن ةاعتمادات محالة من نفقات مسدد  .....................    110.10 

... .......... .....  ..... ...........   ................  ................. . .................... . .........رف .......لتصلمخصصة  محالةفقات مسددة من اعتمادات ن   110.11 

 .......... ........  5 181 818 5 181 818 ............ .... .... ..........يع أخرى. ارمش نجازإلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  818 181 5   110.99 
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ت تمادااع المبالغ المحولة

 الدفع

ة( رالهيكل الممول ) الوزا  اعتمادات التعهد  الفصل 

السنة  موارد اعتمادات  نقل الفواضل  

 السنة

 فواضل 

 .............. ..  37 949 616  37 949 616  ............. . .  الشباب والرياضة رة وزا 616 949 37 
 

............... ...  ............ ....  .. ..............   .................  ........ ............. 10.011 نية األساسية.....ز مشاريع البنجات محالة إلمادانفقات مسددة من اعت   

.......... .......  ................ .  ... .............  ..... ..........   ........ .............  110.02 بناءات إدارية................ إلنجاز  ةلادات محاتماع  ددة مننفقات مس 

... ...............   ................ ............ ....  ........... ......  ............ ......... ابية.. ة شب غبمشاريع ذات ص نجازنفقات مسددة من اعتمادات محالة إل   03110.  

...... .. ..........  37 949 616 37 949 616 ....... ........ رياضية ريع ذات صبغة مشا ة إلنجازنفقات مسددة من اعتمادات محال 616 949 37   110.04 

........... .........   ................ .. ..............   .................  ............. ........  110.05   يةصاد تغة اقجاز مشاريع  ذات صبات محالة إلن ة من اعتماد مسدد   ت نفقا 

...... ...........   ................. ............. ...  .... .... .......  ..... ................ شاريع  ذات صبغة ثقافية ..ادات محالة إلنجاز مات مسددة من اعتمنفق   110.06 

............ ......  ....... ..... ....  ...... ..........  . ................  ............ ........ . .... ....ولة.....فقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع  الطفن   110.07 

....... ...........  . ................   ................ . .............. غة سياحية اريع  ذات صبة إلنجاز مشمحال ت دة من اعتمادات مسد نفقا .....................    110.08 

........... .......  ... .............   ................  ................. ........... .......... ية... شاريع  ذات صبغة بيئ ت محالة إلنجاز مقات مسددة من اعتمادانف   110.09 

...... .. ..........   ............. ....   .......... .... ..   ........ .......  .... ................. ت محالة القتناء معدات وتجهيزات............ اد امن اعتم دةمسد  نفقات    0110.1  

............. ......  .. ..............  ..... ...........  .... .............  ..... ................ .. ................ لتصرفلمخصصة  محالةنفقات مسددة من اعتمادات    110.11 

....... ...........  ........... ......  .... ............   ............... ................... .. ...... .......ع أخرى...مشاري  إلنجازت محالة دة من اعتمادامسد  نفقات    110.99 
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اعتمادات  المبالغ المحولة

 الدفع

دالتعهاعتمادات  لوزارة( ) ا لوالهيكل المم  صلالف   

سنة موارد ال ت اعتمادا نقل الفواضل  

نةلسا  

 فواضل 

 ......... ........  ....... . ..........  .......... ......  ..... ..... .......   .................... .  ................................. ...................وزارة ........  
 

.......... ........  ....... ... .......  ............... .  ................ .  ................... . .  110.01 ة.....ساسي بنية األنفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ال 

...... .. .........  ................ ..   ................ ............ ..... 02.110 . رية...............ز بناءات إدامحالة إلنجادات اممسددة من اعت نفقات  .....................    

............ ......  ....... . .........   ................ ...... ........ ...  ............. ........ ت صبغة شبابية.. لة إلنجاز مشاريع ذامن اعتمادات محا نفقات مسددة   110.03 

...... ...........  .... .............  ..... ...........  ........... ......  ................. ... . من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية  ةد د نفقات مس   110.04 

................ ..   ......... ........  ............... . اقتصادية    ع  ذات صبغةشاري م  محالة إلنجاز  مادات نفقات مسددة من اعت .....................  .................    10.051  

....... ......... .  ............. .. ..   ................ ......... ........  .................. ... صبغة ثقافية ..جاز مشاريع  ذات ن اعتمادات محالة إلن نفقات مسددة م   06110.  

........... ........  ...... ...........  .... ............  ...... ...........  ........... .......... إلنجاز مشاريع  الطفولة.............  ةلامادات محعتن امسددة نفقات م   110.07 

............... ..  .......... .......  ............ ....  ...... ..... ......  ............ ......... ياحية غة سبصمشاريع  ذات  نجازنفقات مسددة من اعتمادات محالة إل   8110.0  

......... .........   ............. . ..  ............. ... صبغة بيئية... إلنجاز مشاريع  ذات  عتمادات محالةمن ات مسددة نفقا .....................  .................    0.0911  

 ............. ....   .................  ................ ............. ....  .................. ... يزات............ ه جتمعدات و اءقتنالة الددة من اعتمادات محنفقات مس   110.10 

....... . ...........  ............... .  ........... .....   .............. ...  ............ ......... ...... ........لتصرف ....لدة من اعتمادات محالة مخصصة نفقات مسد    110.11 

...... ......... ...   ........ .........   ............. . ..  ............. .. ...... ..........مشاريع أخرى زنجاإلمحالة  نفقات مسددة من اعتمادات  .....................    .99110  
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المحولة المبالغ اعتمادات  

لدفعا  

ارة( ) الوزالهيكل الممول  اعتمادات التعهد  الفصل 

سنة لاموارد  اعتمادات  نقل الفواضل  

لسنةا  

 فواضل 

............... .  ....... .. ........   ................  ............... ...... ............ ...  .. .......................................................وزارة ... 
 

 ..................  ................ ..... ...........  ....... ..........  ............ .........  110.01 إلنجاز مشاريع البنية األساسية..... ةلادات محاتماع  نددة منفقات مس 

............. ....  ............ .....   .............. ..  ............. ...  ............... ...... 0.0211 ........ ......اءات إدارية..از بننفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنج   

...... ............  ........... ... ..  ....... ... ...... ت صبغة شبابية.. الة إلنجاز مشاريع ذان اعتمادات محدة مفقات مسد ن .....................  .................    110.03 

............. ....   .................  ................ ............ ....  ................. .... صبغة رياضية  ت اذ مشاريع  ازنجإلحالة سددة من اعتمادات منفقات م   110.04 

 ..................  ........ ........  ... .............   ................. ................. .... ية  قتصاد اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة ا  نفقات مسددة من   110.05 

....... ..........  ............ .....  ............ ....  ...... ......... . غة ثقافية ..شاريع  ذات صباز مالة إلنجنفقات مسددة من اعتمادات مح .....................    110.06 

............... ...  ............... .   ................  ................. ......... ............ ....... ......طفولةإلنجاز مشاريع  ال تمادات محالةمسددة من اع قات فن   .07011  

.... .............   ................. ............... .  .. .............  ................... .. نجاز مشاريع  ذات صبغة سياحية ن اعتمادات محالة إلنفقات مسددة م   110.08 

......... .........  ......... .......  ............... .  ................ .  ................... . . ة... بيئيات صبغة نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع  ذ    110.09 

 ......... ........  .. ...............   ................ ............ .... ت............ عدات وتجهيزاة القتناء ممحال ت دة من اعتمادات مسد نفقا .....................    10110.  

................. .  ...... ...........   ................ ............ .....  ................... .. ........ صة للتصرف .........تمادات محالة مخصنفقات مسددة من اع    110.11 

........... ......  ........... ......  ....... ..... ....  ...... .........  .. .................. . دات محالة إلنجاز مشاريع أخرى............... امتدة من اع سد ت مانفق   99110.  
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غ المحولةمبالال مادات اعت 

 الدفع

التعهداعتمادات  (هياكل أخرىممول )  الهيكل ال   الفصل 

اعتمادات  نقل الفواضل  موارد السنة 

 السنة

 فواضل 

..... ........ . ...  369 174 832 369 174 832 . ....... ...... . س  المجلس الجهوي لوالية تون اكل أخرى )ذكرها( يه 832 174 369 

 تحاد االروبيواإل

 

 .................. 17 562 165 17 562 165 ...... ...........  110.01 .....يةساع البنية األسمشاري  عتمادات محالة إلنجازددة من انفقات مس 165 562 17 

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

. 
......... ......  ...... .............. .  110.02 ...... إدارية.......... نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز بناءات  

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

. 
.. ...............  .... ................. .. ابيةإلنجاز مشاريع ذات صبغة شب  ةلامادات محعتن اسددة منفقات م   110.03 

........... ......  18 757 977 18 757 977 ............ ... ياضية از مشاريع ذات صبغة رالة إلنجدات محفقات مسددة من اعتمان 977 757 18   10.041  

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

. 
...... .......... .  ............... ...... محالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة اقتصادية  مسددة من اعتمادات  نفقات     110.05 

 ......... ..... ...  705 591 705 591 .... ........... غة ثقافية ..مشاريع  ذات صب زاات محالة إلنجعتماد دة من انفقات مسد  591 705   110.06 

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

. 
............... .. ........ .ولة....مشاريع  الطفات محالة إلنجاز نفقات مسددة من اعتماد  .....................    110.07 

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

. 
 ............... ................... .. حية حالة إلنجاز مشاريع  ذات صبغة سيامن اعتمادات مة د د سنفقات م   110.08 

 .................. 71 335 105 71 335 105 ......... ........ .. .ةذات صبغة بيئيريع  إلنجاز مشا مسددة من اعتمادات محالةنفقات  105 335 71   110.09 

.... ........... ..  8 882 970 8 882 970 ....... ........ عدات وتجهيزات............ نفقات مسددة من اعتمادات محالة القتناء م 970 882 8   110.10 

............ ......  22 904 22 904  ........ ......... .... .........ف ....رصة للت مخصصالة ات محنفقات مسددة من اعتماد  904 22   110.11 

........... ......  251 908 120 251 908 120 ...... ......... . .........إلنجاز مشاريع أخرى.....عتمادات محالة ة من اقات مسدد نف 120 908 251   110.99 

...... ............  689 756 211 689 756 211 ..... ............ والسادس  للجزء الخامس  ةمالجملة العا 211 756 689    
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 قرطاجـة ـــ ة بلـديلعــاّمـــة لميــزانيـــا ــةلخـالصا
 

 2022عنــوان سنــة ب       

  
    

   

   

 

 د  072 947 155 10                                                               المـــــوارد 
 

 

                                          د             532 178 664 6                                            ّول            ألالعنــــوان ا •

 

 د   540 768 491 3                                                       اني العنــــوان الث •

               

 

 

 د 072 947 155 10                                                                    فقـــــات    الن 
 

 

 د     532 178 664 6                                 األّول                         نواالعنــــ •

  

 د   540 768 491 3                                                 ــوان الثاني       العنــ •

 

 

 

 

 

خ ....../...../.........  ـيــارـ ـتب ـدنـعقالمجلس البلدي الـمة اولال بمدعم اجـقرطـ  س بـلديةـمجل ةئيــسإّن ر

 2022 دية لسنــةميــزانيـة البل المتعلقة بالمصادقة على ميزانية البلدية حـّرر

 اثنان ودينارا  أربعونو سبعةوعمائة تسولفا أ خمسة وخمسونائة ومماليين و عشرةره قـــد ــابـم

 مليما.   وسبعون

 

 ............. في ................  ــ ــبـ                                            

 بلدي  المجلس ال  ئيسر                                         

 اإلمضاء والختم                                      


