
المبلغالبيانف فالفقرةالفصلالعنوان

230,000,000المعلوم عىل العقارات المبنية101101000

ي غير المبنية101102000
150,000,000المعلوم عىل االراض 

2,200,000,000المقابيض اإلعتيادية للمعلوم عىل المؤسسات الصناعية 1012010100

60,000,000المبالغ المتاتية من ص التعاون1012010200

ل1012020000 100,000,000المعلوم عىل الي  

وبات1022030000 2,000,000معلوم اإلجازة الموظف عىل محالت بيع المشر

2,742,000,000

70,500,000مداخيل االسواق األسبوعية1021010000

10,000,000مداخيل لزمة معلوم اإلشهار1022040000

ي للطريق العام1024020000
70,000,000معلوم اإلشغال الوقت 

18,500,000معلوم إشغال للطريق العام بمناسبة حظائر البناء1024040000

5,000,000معلوم عن أشغال تحت الطريق العام1024050000

20,000,000معلوم اإلشهار1024060000

1,000,000مداخيل مختلفة1024990000

195,000,000

30,000,000معلوم التعريف باإلمضاء1031010000

10,000,000معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لالصل1031020000

32,000,000معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية1031030000

15,000,000معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن1032020000

6,000,000معلوم رخص الحفالت1032030000

30,000,000معلوم رخص البناء1032060000

2,000,000معلوم رخص جوالن سيارات االجرة1032070000

اتيب الجاري بها العمل1032990000 5,000,000معاليم رخص اخرى مسندة بمقتض  الي 

12,000,000معاليم اإليواء بمستودع الحجز1033020000

ي1033030100
ي عىل سعر التيار الكهربائ 

 
450,000,000المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضاف

40,000,000معاليم مقابل رفع الفضالت المتاتية من نشاط المحالت1033040000

8,000,000معايم اخرى مقابل إسداء خدمات1033990000

640,000,000

60,000,000معاليم إشغال الملك العمومي البحري1040010000

ي إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل1040040000
 
2,000,000المساهمة ف

62,000,000

3,639,000,000

5,000,000مداخيل المالعب و القاعات الرياضية1051030000

160,000,000مداخيل قاعات العروض و االفراح1051060000

165,000,000

1,221,272,000المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير1060010100

الموارد

مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية: جملة الصنف الخامس

المعاليم عىل العقارات و األنشطة: جملة الصنف االول 

ي مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه
 
جملة الصنف الثان

مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات : جملة الصنف الثالث 

المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى: جملة الصنف الرابع 

المداخيل الجبائية اإلعتيادية: جملة الجزء االول 

بلدية حمام الشط

مصلحة المالية

انية البلدية لسنة  وع مي   2020مشر



50,000,000موارد منقولة من فواض العنوان االول1060020000

12,000,000مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة1060060000

10,000,000مبالغ بعنوان مصاريف إدارة و ترصف1060990100

2,000,000مقابيض مختلفة1060999900

1,295,272,000

1,460,272,000

5,099,272,000

2070010102

منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

567,000,000(موارد السنة  )المحلية 

100,000,000(نقل فواضل )منح و مساهمات داخلية 2070010401

100,000,000(موارد السنة )منح و مساهمات داخلية 20402

767,000,000

930,081,320نقل فواضل2080010100

2080010200

المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان االول 

ة  400,000,000(2019)من السنة االخير

2080010300

الفواضل غير المستعملة من العنوان االول للسنة السابقة 

ان  1,518,680(2018)للسنة االخير و المؤمنة خارج المير 

1,331,600,000

2,098,600,000

2,098,600,000

7,197,872,000

61,200,000المنحة المخولة لرؤساء البلديات1011000001000

61,200,000

628,833,000االجر االساسي و التدرج1011010001000

1,501,365,000المنح الخصوصية القارة 1011010002000

28,765,200المنح المرتبطة بالوظيفة1011010003000

ة1011010004000 1,000,000المنح الخصوصية المتغير

ة1011010005000 30,383,340المنح غير الخصوصية المتغير

10,000,000منحة الساعات اإلضافية و العمل الليىلي1011010006000

15,749,412المنح العائلية1011010013000

361,917,635المساهمات المحمولة عىل المشغل10014000

2,578,013,587

42,000,000االعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة1011020002000

42,000,000

2,681,213,587

12,000,000األكرية و االداءات1022010001000

40,000,000إستهالك الماء1022010002000

540,000,000إستهالك الكهرباء و الغاز1022010003000

5,000,000اإلتصاالت الهاتفية1022010004001

15,000,000تراسل المعطيات1022010004002

1,200,000خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية1022010004003

10,000,000إقتناء اثاث للمصالح اإلدارية1022010005000

اء الوقود لوسائل النقل1022010006001 33,000,000شر

18,000,000حصص الوقوح لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية1022010006003

اء الوقود لمعدات خصوصية1022010006004 180,000,000شر

النفقات

المداخيل المالية اإلعتيادية: جملة الصنف السادس

ي
 
المداخيل غي  الجبائية اإلعتيادية: جملة الجزء الثان

جملة موارد العنوان االول

ي
 
جملة موارد العنوان الثان

جملة الموارد

جملة الفصل

جملة الفصل

جملة الفصل

مدخرات و موارد مختلفة: جملة الصنف الثامن

الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية: جملة الجزء الثالث

التأجي  العمومي: جملة القسم االول

منح التجهي  : جملة الصنف السابع



9,000,000حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية1022010006005

1,000,000المراسالت اإلدارية1022010007000

5,000,000إقتناء معدات الترصف اإلداري1022010008001

25,000,000تامير  و سائل النقل1022010009001

5,000,000تامير  البناءات1022010009003

20,000,000اإلعتناء بالبناءات1022010010001

40,000,000تعهد و صيانة و سائل النقل1022010010002

15,000,000تعهد و صيانة المعدات و األثاث1022010010003

100,000,000تعهد و صانة معدات خصوصية1022010010004

3,000,000مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية1022010011000

12,000,000لوازم المكاتب1022010013000

8,000,000المطبوعات1022010014000

5,000,000الصحف و المجالت1022010016000

8,000,000تعلق و نشر اإلعالنات1022010018000

15,000,000مصاريف اللوازم و المعدات1022010019001

2,000,000نفقات الصيانة1022010019003

3,000,000إستغالل منظومة ادب1022010020001

3,000,000إستغالل منظومة إنصاف1022010020002

5,000,000مصاريف اإلستقباالت1022010021001

2,000,000مصاريف اإلقامة1022010021002

3,000,000مصاريف المهمات1022010022000

40,000,000إكساء العملة و اعوان اإلستقبال1022010023002

5,000,000تربصات التكوين1022010028002

1,000,000نفقات التداوي1022010030001

3,000,000نفقات االدوية و المواد الصيدلية1022010030002

5,000,000عمليات اإلرشاد و إعالم العموم1022010032000

20,000,000الحفالت العمومية1022010036001

4,000,000اتعاب و إختبار و مصاريف اخرى1022010038001

1,000,000معاليم التسجيل1022010039000

2,000,000معاليم جوالن1022010040001

1,000,000مصاريف إعداد االمثلة1022010043000

5,000,000إتفاقيات مع أطباء1022010047005

10,000,000إتفاقيات مع مؤسسات1022010047006

50,000,000متخلدات تجاه الخواص1022010080021

1,290,200,000

ة و تجديدها1022020030002 5,000,000اإلعتناء بالمعدات الصغير

40,000,000نفقات إستغالل المصب المراقب و مراكز التحويل1022020030004

100,000,000المناولة العادية1022020031001

40,000,000اإلعتناء بالتنوير العمومي1022020032000

40,500,000(الطرقات )اإلعتناء 1022020034001

10,000,000اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها1022020036001

اء أجهزة صغير1022020038000 5,000,000اإلعتناء بالخنادق و شر

ات المركزة بالساحات العمومية و مداخل المدن1022020040002 10,000,000اإلعتناء بالتجهير 

ة 1022020044001 30,000,000(الحدائق العمومية )نفقات اإلعتناء المباشر

ة 1022020045001 10,000,000(الشواط )نفقات اإلعتناء المباشر

جملة الفصل



ات الرياضية1022020046000 10,000,000صيانة المنشآت و التجهير 

300,500,000

1,590,700,000

50,000,000منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية1033020008000

30,000,000المساهمة بعنوان التنفيل1033020010001

ات و الحيوانات الشاردة1033020022001 5,000,000مقاومة الحشر

10,000,000حمالت التطهير و المحافظة عىل البيئة1033020022002

اء لوازم 1033020023002 3,000,000(المساجد )شر

55,000,000مصاريف الوقاية الصحية1033020025000

3,000,000جوائز و مكافئات1033020040000

156,000,000

10,000,000المساهمة لفائدة مركز التكوين و دعم الالمركزية1033030004000

2,000,000جوائز مدرسية10021000

12,000,000

68,000,000المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر االكل1033040001000

68,000,000

ي تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية1330561
 
5,000,000المساهمة ف

40,000,000تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية1033050006002

10,000,000منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية1033050007000

10,000,000تدخالت لفائدة الشباب1033050010000

5,000,000تدخالت لفائدة الطفولة1033050010000

63,000,000تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية1033050012000

133,000,000

4,000,000التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية1033100002000

4,000,000

373,000,000

150,000,000نفقات الترصف غير الموزعة1044010001000

150,000,000

150,000,000

4,794,913,587

مة لدى صندوق القروض1055000003000 166,000,000فوائد القروض المير

166,000,000

166,000,000

166,000,000

4,960,913,587

10,000,000دراسة أمثلة التهيئة العمرانية266000100

42,500,000دراسات أخرى266002000

100,000,000أشغال تهيئة مختلفة266030500

ات إدارية266040100 150,000,000تجهير 

ات إعالمية266052000 10,000,000براج و تجهير 

5,000,000مصاريف اإلشهار و اإلعالنات266070100

127,000,000اإلنارة العمومية266100100

360,000,000أشغال الصيانة و التعهد266120300

500,000,000تعبيد الطرقات266130200

ات266140300 300,000,000تهيئة الشواط  و تجهير 

جملة الفصل

جملة الفصل

جملة الفصل

جملة الفصل

نفقات الترصف: جملة الجزء االول 

جملة الفصل

جملة الفصل

جملة الفصل 

جملة الفصل

ي
 
وسائل المصالح: جملة القسم الثان

التدخل العمومي: جملة القسم الثالث

نفقات الترصف الطارئة و الغي  موزعة: جملة القسم الرابع

فوائد الدين: جملة القسم الخامس 

جملة نفقات العنوان االول

ي 
 
فوائد الدين: جملة الجزء الثان



120,000,000تجميل مداخل المدن26150300

200,000,000بناء األسواق و األحياء و المحالت التجارية26170100

1,924,500,000

1,924,500,000

مة لدى صندوق القروض2109500100 312,458,413تسديد أصل القروض المير

312,458,413

312,458,413

2,236,958,413

7,197,872,000

تسديد أصل الدين: جملة الجزء الرابع

ي
 
جملة نفقات العنوان الثان

جملة النفقات

ة: جملة القسم السادس اإلستثمارات المباشر

تسديد أصل اليدن: جملة القسم العاشر

نفقات التنمية: جملة الجزء الثالث


