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البلدیــةالبلدیــة میــزانیــةمیــزانیــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة   

 
  بحساب الدینار 

  المبلــغ   ـواردبیـــــان المــــ

    مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول   
  الجـــزء األّول: المـــداخیـــل الجبــائیـــة االعتیادیة      

  92.500.000  المعـالیـــم على العقـــارات واألنشطــة ....................................... الصنـف األّول:

  57.500.000 واستلزام المرافق العمومیة فیھ.. .....البلدي  موميالع كـالمل إشغالل ـمداخیالصنف الثاني: 

  105.500.000  مداخیل الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم مقـابـل إسـداء خدمات ........الصنف الثالث: 

  00  المداخیـل الجبائیـة االعتیادیة األخـرى .....................................الصنف الرابع: 

  255.500.000  ملـة الجــزء األّولج  

    الجــزء الثاني: المـداخیــل غیـر الجبـائیــة االعتیادیة      

  32.000.000 مداخیـل الملـك البلـدي االعتیادیة ................................................الصنـف الخامس: 

  467.000,000  ة ...............................................المداخیـــل المــالیـــة االعتیادیالصنف السـادس: 

  499.000,000 جملـة الجــزء الثانـي  

  754.500,000  جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

    الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة      

  360.181,860  منـــــــــح التجھـیــــــــــز ........................................................ع: الصنـف السـابـ
  119.231,528 مدّخرات وموارد مختلفـة .........................................................الصنـف الثـامــن: 

  479.413,388 جملـة الجــزء الثالـث  

    الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض      

  00  مــــوارد االقتراض الداخلــي ...................................................الصنـف التـاسـع: 
  00  مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................الصنـف العاشــر: 

  00  مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة ...................................ف الحادي عشر: الصنـ
  00 جملـة الجــزء الرابـع  

    الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة       

  00 ........................الموارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة............الصنـف الثاني عشر: 

  00 جملـة الجــزء الخـامـس  

  479.413,388  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  1.233.913,388 مجمــوع مــوارد میـزانیـة البلدیـة
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نفقــات میــزانیــة البلدیــةنفقــات میــزانیــة البلدیــةخـالصــة خـالصــة    

  
  بحساب الدینار

  المبلــغ   بیـــــان النفقــــات

    ــوان األّولــوان األّولنفقــات العننفقــات العن    

  الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

  448.040,000  التـأجیــر العمـومي ..............................................................القســـم األّول:

  283.960,000  .................وسـائــل المصـالـح .............................................القســم الثاني: 

  22.500,000  التدّخـــل العمـومـي ..............................................................القســم الثالث: 

  00  نفقـات التصـّرف الطارئـة وغیر الموّزعة....................................القســم الرابع: 

  754.500,000 ّولجملـة الجــزء األ  

    الجــزء الثاني: فــوائــد الـدیــن       

  00  فـوائـــد الدیـــــن ..............................................................القســم الخامس: 

  00 جملـة الجــزء الثانـي  

  754.500,000 جملـة نفقــات العنــوان األّول  

    ثانـيثانـينفقــات العنـوان النفقــات العنـوان ال

    الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـیـــــــــة      

  447.413,388  االستثمارات المبـاشــرة .....................................................القســم السادس: 

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

 00  ...................................نفقــات التنمیــة الطارئـة وغیر الموّزعةالقســم الثـامــن: 

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

  447.413,388 جملـة الجــزء الثالـث  

    الجــزء الرابع: تسدیـد أصــل الدیـــن      

  32.000,000  تسدیـد أصـل الدیـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

  32.000,000 جملـة الجــزء الرابـع  

    الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة      

  00  النفقـات المســدّدة من االعتمادات المحالـة ........................القســم الحادي عشـر: 

  00 جملـة الجــزء الخامـس  

  479.413,388 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 1.233.913,388 مجمـوع نفقــات میـزانیـة البلدیـة
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  ـــوارد میــزانیـــة البلــدیـــة  لسنـــة .............ـــوارد میــزانیـــة البلــدیـــة  لسنـــة .............مم

  - أ  - الجـــدول  
    

 بحســاب الدیـنـار

 المـالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

      نــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّولـالع    

      االعتیادیةـبـائیـة الجــزء األّول: المـداخیــل الج       

      الصنـف األّول: المعـالیــم على العقــارات واألنشطــة          

  
       اراتــة على العقـالمعالیم الموظف ـ 1       

    30.000.000  ...................................... ةـــــــارات المبنیـــوم على العقــالمعل    01-11

    5.000,000  ...................................... ةــــراضي غیر المبنیالمعلوم على األ    02-11

      األنشـطـــةالمعالیم الموظفة على  -2         

      المھنیة التجاریة أو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو    01-12

  
ة المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعی  01

  أو التجاریة أو المھنیة....................................................... 
20.000,000    

  

02  

  

المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بعنوان 
حذف الحدّ االقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو 

  ............................................ التجاریة أو المھنیة...............

  

37.000,000  
  

    00  ..................................... زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل    02-12

    500,000  ................... معلوم اإلجازة الموظف على محالت بیع المشروبات    03-12

  
  

    92.500,000 ألّولجملــة الصنـف ا

  
  

  

البلدي  العمومي كـالمل إشغـالل ــمداخی الصنـف الثاني: 
  واستلـزام المرافـق العمومیـة فیـھ

    

      مداخیل األسواق المستلزمة ـ 1        

    50.000,000  ............................ مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة والظرفیة    01-21

    00  ................................................... ةـــواق الجملـــل أســـمداخی    02-21

      ـ المداخیل األخرى المتأتیة من لزمة الملك البلدي 2         

    00  مداخیـل لزمـات المسالـخ ......................................................    01-22

    00 ............................................................ لزمـة معلـوم الذبـــح  01  

    00 ................... خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحیوانــإقاملزمـة معلـوم   02  
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    00 لزمـة المداخیــل األخـرى ......................................................  03  

  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    00  ...................... امـمعلوم اإلشغال الوقتي للطریق العمداخیـل لزمـة     02-22

   00  ...................... معلوم وقوف العربات بالطریق العاممداخیـل لزمـة     03-22

   00  ............................................. ارــوم اإلشھــمعلمداخیـل لزمـة     04-22

   00  مداخیـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ...................................    22-99

   00  ـ المداخیل المتأتیة من اإلستغالل المباشر لألسواق 3    

   00  ........................................................... المعلوم العام للوقوف    01-23

   00  .......................................................المعلوم الخاص للوقوف     02-23

   00  .......... المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع ومزودي سوق الجملة    03-23

   00  ............................................................. المعلوم على الداللة    04-23

....................................... المعلوم على الوزن والكیل العمومیین    05-23  00   

   00  .......................................... معلوم البیع بالتجول داخل األسواق    06-23

   00  ....................................................... معلوم اإلیواء والحراسة    07-23

   00  .............................. معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر    08-23

   00  ـ المداخیل األخرى المتأتیة من اإلستغالل المباشر للملك البلدي 4    

01-24  

  

  

  

01  

  ..........................................مداخیـل المسـالـخ .....................

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

00 
 
 

2.000,000 
  

  

   00  ............................... معلوم إقامة الحیوانات المعدة للذبح بالمسالخ  02  

   00  ......................................... على اللحوممعلوم المراقبة الصحیة   03  

   2.000,000  معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام .........................................    02-24

   1.500,000  ........................................ معلوم وقوف العربات بالطریق العام    03-24

....................... حضائر البناءعند إقامة وم إشغال الطریق العام معل    04-24  1.000,000    

   00  ....................................... تحت الطریق العام عن أشغـال معلوم    05-24

............................................................ ارـــــوم اإلشھــــمعل    06-24  1.000,000   

   00 مداخیــل مختلفــــــة ............................................................    99-24
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    57.500,000 الثــانـيجملــة الصنـف     

  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

  یةص اإلدارخـات والرم الموجبـمعالی  ث:لــف الثانالص          
اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــالیــومع                             

    

      ـ معالیم الموجبات اإلداریة 1    

    5.000,000 ...................................................... معلوم التعریف باإلمضاء    01-31

    1.500,000  ........................................ سخ لألصلمعلوم اإلشھاد بمطابقة الن    02-31

    8.000,000  .......................................... الحالة المدنیة بطاقاتمعالیم تسلیم     03-31

    500,000  ......................................معالیم تسلیم الشھائد والحجج األخرى .    99-31

      معالیم الرخص اإلداریة ـ 2    

    00 .................................................. معلوم رخص ذبح الحیوانات    01-32

    2.000,000  ................. معلوم رخص إشغال الطریق العام لتعاطي بعض المھن    02-32

    2.000,000 ................. العائلیة المنّظمة بمناسبة األفراح معلوم رخص الحفالت    03-32

    00  ............................................. معلوم رخص الحفالت العمومیة    04-32

    00  ..... بعد الساعات القانونیة المماثلة لھات الّمعلوم رخص فتح المقاھي والمح    05-32

    5.000,000 ..............................................................رخص البناء معالیم    06-32

    00 ....... معلوم رخص جوالن سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد    07-32

    00 في الطریق العام ...............توزیع الوقود  آالتم رخص نصب یلامع    08-32

    00 ........................................ إخراج الجثث معلوم رخص الدفن أو    09-32

    1.000,000  ( رخص ماء ,كھرباء..) معالیم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العمل    99-32

      ـ معالیم مقابل إسداء خدمات 3    

    15.000,000  ..................... قنوات تصریف المواد السائلة بفروع معلوم االعتناء    01-33

    1.000,000  ............................................... یواء بمستودع الحجزمعالیم اإل    02-33

المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بعنوان     03-33
  .............................. المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي

    

    40.000,000  اإلضافي على سعر التیار الكھربائي......المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم   01  

المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي   02  

 بإعتماد آلیة التعدیل لصندوق التعاون بین الجماعات المحلیة ............

  

20.000,000  

  

ة ــالت التجاریـمحاط الـة من نشــل رفع الفضالت المتأتیـمعالیم مقاب    04-33

 ......................................................... المھنیة الصناعیة أو أو

  

00  
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    00  لنقل الموتى ...........................................معلوم كراء السیارات     05-33

  ـــاتالمــالحـظ  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    00  .................. معلوم رقابة سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد    06-33

..),كراء آلة التراكسلعقد القران االجتماعات كراء قاعة( معالیم أخرى مقابل إسداء خدمات    99-33  4.500,000   

    105.500,000 الثـالــثجملــة الصنـف     

    
رىـخاأل االعتیادیةل الجبائیة ـالمداخی :عالّرابـالصنـف                

    00  ....................................... م إشغال الملك العمومي البحريیـلامع    01-40

   00  ............................................... المعلوم على العروض الظرفیة    02-40

ت األشغال األولیة واإلصالحات مساھمة المالكین األجوار في نفقا    03-40

 ..الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصریف المواد السائلة

00   

   00  ........................... المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل    04-40

   00................................................ مختلفة اعتیادیةمداخیل جبائیة     99-40

   00 الـرابـعجملــة الصنـف     

    
  255.500,000 الجــزء األّولجملــة 

  

  

      االعتیادیةالجبائیة  غیـر : المـداخیـلالثانيلجـزء ا      

      مداخیـل أمـالك البلدیـة االعتیادیة: الخامـسالصنـف           

      كالمباشر لألمال االستغاللـ المداخیل المتأتیة من  1    

   00  ........................................................ مداخیل ریاض األطفال    01-51

    ................... الحدائق والمنتزھات ومراكز الترفیھو المنابت مداخیل    02-51

   00  مداخیل حدائق الحیوانات ......................................................  01  

   00 مداخیل الحدائق العمومیة  والمنتزھات ومراكز الترفیھ ..................  02  

   00  المنابت .................................................................. مداخیل  03  

   00 ........................................ مداخیل المالعب والقاعات الریاضیة    03-51

   00  ................................................... اماتمداخیل المسابح والحمّ     04-51

   00  مداخیل المسارح ................................................................    05-51

   00 ...........مداخیل قاعات العروض واألفراح ................................    06-51

   00  .................................... لنشاط فالحي ةدّــارات المعـمداخیل العق    07-51
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 00  مداخیل غیر جبائیة أخرى متأتّیة من االستغالل المباشر لألمالك ......    99-51
 
 
 

  

  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    
  ـ مداخیل كراء العقارات والتجھیزات والمعدات 2

    

    30.000,000  ................................. اريـمداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تج    01-52

    2.000,000  ................................ يـــاط مھنـمداخیل كراء عقارات معدة لنش    02-52

  ................................. ات معدة لنشاط صناعيمداخیل كراء عقار    03-52
00 

  

  ................................. اط فالحيــمداخیل كراء عقارات معدة لنش    04-52
00 

  

   ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخیل كراء عق    05-52
00 

  

  ............ الحدائق والمنتزھات ومراكز الترفیھو منابتال مداخیل كراء    06-52
 

  

   مداخیل حدائق الحیوانات.......................................................  01  
00 

  

  مداخیل الحدائق العمومیة  والمنتزھات ومراكز الترفیھ ..................  02  
00 

  

   .......................................................المنابت ........... مداخیل  03  
00 

  

  ................................. مداخیل كراء المالعب والقاعات الریاضیة    07-52
00 

  

   ............................................ مداخیل كراء المسابح والحمامات    08-52
00 

  

   مسارح .........................................................ال كراءمداخیل     09-52
00 

  

  قاعات العروض واألفراح .................................... كراءمداخیل     10-52
00 

  

   .......................................... مداخیل كراء التجھیزات والمعدات    11-52
00 

  

  نح التربات بالمقابر ..................................................م مداخیل    12-52
00 

  

   ....................................................... مداخیل األكریة األخرى    99-52
00 

  

    
  ـ محاصیل بیع العقارات وأمالك أخرى 3

 
 
 

  

   ......................................................... بیع العقارات محاصیل    01-53
00 

  

   .................................. بھ االنتفاعمحاصیل بیع األثاث الذي زال     02-53
00 

  

  ................................................... البیوعات األخرى محاصیل    99-53
00 
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   32.000,000 الخـامــسجملــة الصنـف     

  
 
 
 
 
 

  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل
    

االعتیادیةة ــل المالیـــداخیـالم: الســادسالصنـف          
    

      ............................................. تحویالت الدولة بعنوان التسییر     01-60

   365.000,000  بعنوان التسییر.................................... المناب من الدعم السنوي  01 

   00  المناب بعنوان منحة التوازن...................................................  02 

   00  المنح اإلستثنائیة بعنوان التسییر..............................................  03 

   00 ...............................................16لة بعنوان اآللیة مساھمة الدو  04 

    102.000,000  موارد منقولة من فوائض العنوان األّول ....................................    60-02

     .................................. صة للتسییرمخصّ أخرى منح ومساھمات     03-60

   00  اھمات داخلیة أخرى مخصصة للتسییر..........................منح ومس  01  

   00  منح ومساھمات خارجیة مخصصة للتسییر................................  02  

   00  ..................................................... مداخیل المساھمات المالیة    04-60

   00 عمومیة البلدیة ........................................تحویالت المؤّسسات ال    05-60

   00  .........ة والشرطة الصحیةـظ الصحــب حفــات لتراتیـمخالفال مداخیل    06-60

   00  العمرانیة .................................... بــلتراتیلات ــمخالفالمداخیل     07-60

     ة العملیات الخارجة عن المیزانیة .............مقابیض مترتّبة عن تسوی    08-60

   00  مقابیض من إیداعات غیر معّرفة ............................................  01  

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

   00  .......................................مقابیض أخرى ...........................  99  

   00  استرجاع مصاریف إصالح الطرقات واألرصفة .........................    09-60

   00 استرجاع مصاریف مقابل أشغال وخدمات أخرى .........................    10-60

   00  .............................التبّرعات والوصایا ................................    11-60

   00  موارد متأتیة من تسبیقات لتغطیة عجز......................................    12-60

     .................................................. مداخیل مالیة إعتیادیة أخرى    99-60

   00  ئدة الغیر .......مبالغ بعنوان مصاریف إدارة وتصرف وإستخالص لفا  01  

   00  مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام ............................................  02  

   00  خطایا التأخیر المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومیة .....................  03  

   00  .............منح الحضور .......................................................  04  

   00  مقـابیـض مختلفة ................................................................  99  

    467.000,000 الســادسجملــة الصنـف    
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    499.000,000الجــزء الثـانـيجملــة    

    754.500,000جملـة مـوارد العنـوان األّول    

  
  
  
 

 فقـــرةال  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      العنــوان الثـانـي:  مــوارد العنــوان الثــانـي      

 الجـــزء الثالـث:      

  المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة

    

      الصنـف السـابـع:  منـــــــح التجھـیـــــــــز            

    00  .................................. ح التجھیز ومساھمات داخلیةمن      01-70

     ةـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلی منح مسندة    01  

    360.181,860  ............................................................ نقل فواضل  001    

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

      الخزینة ....................................منح متأتیة من صنادیق     02  

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

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

     ......................... منح ومساھمات لتمویل مشاریع مشتركة    03  

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

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

     داخلیة أخرى ......................................منح ومساھمات     04  

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

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

     ........................................... اھمات خارجیةمنح ومس      02-70

   00  ....................... متأتیة من مؤسسات مالیة منح ومساھمات    01  

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

   00  ........................................................... السنةموارد   002    
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     .................................... أخرى خارجیةمنح ومساھمات     02  

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

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

    360.181,860 السـابــعف ـجملــة الصنـ      

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

        

  الصنـف الثامـن: مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة      

    

      ....وان األول عنلا الفوائض غیر المستعملة منمن  المتأتّیةالمبالغ       01-80

    87.087,966  ............................................................ نقل فواضل    01  

ل العنوان األوّ من الفوائض غیر المستعملة من  المبالغ المقامة    02  

  للسنة األخیرة ..........................................................

  

00  

  

ل للسنة السابقة للسنة العنوان األوّ الفوائض غیر المستعملة من     03  

  ............. المؤمنة بالعملیات الخارجة عن المیزانیةو األخیرة

  

32.143,562  

  

      .................... الدعم السنوي بعنوان اإلستثمارالمناب من       02-80

  01  
  

    00  ............................................................ نقل فواضل

  02  
  

   00  ........................................................... موارد السنة

03-80      
استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاریع  مداخیل

  تھیئة المناطق السكنیة ..............................................

   

  01  
  

   00  ............................................................ واضلنقل ف

  02  
  

   00  ........................................................... السنةموارد 

04-80      
     مداخیل المساكن الشعبیة المتخلّى عنھا من قبل الدولة .......

  01  
  

   00  ..........................................نقل فواضل ..................

  02  
  

   00  موارد السنة ...........................................................

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

  01  
  

   00  ............................................................ نقل فواضل

  02  
  

   00  ........................................................... موارد السنة
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    119.231,528 الثـامــنف ـجملــة الصنـ      

    479.413,388 الجــزء الثـالـثجملــة       

 
 
 
 
 
 

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  ــواردبیــــــان المــــ

    
  الجـزء الرابـع: مــوارد االقتراض    

    

      
  الصنـف التاسـع:  مــوارد االقتراض الداخلـي     

    

01-90  
    

       قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة

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

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

     ...................................................... قروض الخزینة      02-90

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

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

     .................... قروض متأتیة من ھیاكل ومؤسسات أخرى      03-90

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

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

    00 التـاســعف ـجملــة الصنـ      

      

  الصنـف العاشـر:  مـوارد االقتراض الخارجي      

    

01-100      
    .00  ............................... قروض متأتیة من مؤسسات مالیة

  01  
  

   00  ............................................................نقل فواضل 

  02  
  

   00  ........................................................... موارد السنة

02-100  
    

   00  ........................................................قروض أخرى 



 
13

  01  
  

   00  ............................................................ نقل فواضل

  02  
  

   00 ........................................................... موارد السنة

 العـاشــرف ـجملــة الصنـ      
00   

  
 
 
 
  

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

  الصنف الحـادي عشــر:      

   مــوارد االقتراض الخـارجـي المـوّظفــة      

  
  

01-110      
    00  ............................... مالیةقروض متأتیة من مؤسسات 

  01  
  

    00  ............................................................نقل فواضل 

  02  
  

   00  ........................................................... موارد السنة

02-110      
   00  ........................................................قروض أخرى 

  01  
  

   00  ............................................................ نقل فواضل
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  02  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

00   

    00 الحـادي عشـــرجملــة الصنـف      

 الجــزء الرابــعجملــة      

  
 

00    

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

       

 الجـزء الخامـس: المــــــوارد المتــأتّیــــــــة 

  مـن االعتمادات المحالـة                        

   

  الصنف الثاني عشر: المــــوارد المتــأتّیـــــــة     

 مـن االعتمادات المحالـة                            

  البـاب الثـانـي: 

  رئـاســة الجمھـوریــة
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  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    00 نقــل فــواضــل .......................................................      00300

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

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

    00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالث

  

      

  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

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

00 
  

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

00 
  

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

00 
  

...12      
   (بیـان الفصـل) .......................................................

00 

      
 جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

 
00 

  

 جـملــة البــاب الثـانـي      
 

00 
  

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ات الخاّصة فيیتم ض ة الحسا ات أموال المشار نة وحسا   الخز
  

 الفقـــرة  الفقـرة  لفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الخامـس: 

  شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّیـن

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00 اضــل .......................................................نقــل فــو      00200

    00 النھـوض اإلجتمـاعـي ...............................................      06756
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  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    00 جـملــة البــاب الخـامـس      

 
 
 
 
 

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب السـابـع: 

  وزارة الداخلیـة والتنمیـة المحلّیــة

    

      

  الصنف الفـرعي األّول:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

  

    

00100      
    00 نقــل فــواضــل .......................................................

02201      
     00  تسییر المصالـح العمومیـة ..........................................
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    00  تظاھرات دوریة استثنائیة ................................................    36  

      
  00 صنـف الفرعـي األّولجملـة ال

  

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    00 نقــل فــواضــل .......................................................      00300

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

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

    00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالث

  

      
  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *أمــوال المشـاركـة موارد متأتّیـة من

    

00400      
    00 نقــل فــواضــل .......................................................

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    00 جـملــة البــاب السـابـع      

  

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز  الحسا

  

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الثالـث عشـر: 

  المــالیــــــة

    

      
  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

00400      
    00 نقــل فــواضــل .......................................................

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    00 لــة البـاب الثالـث عشـرجـم      

  

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
  
  

 الفقـــرة  لفقـرةا  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب العشــرون: 

  التجھیـز واإلسكـان والتھیئـة الترابیـة

    

      الصنف الفـرعي الثـالـث:      

      *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة      

    00 ..................................................نقــل فــواضــل .....      00300
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      الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................      

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

    00 ...................................(بیـان الفصـل) ....................      11..

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

           

           

           

           

           

           

           

       
 

    

           

      
    00 جـملــة البـاب العشــرون

  

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
  
  

    

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

  البــاب الحـادي والعشـرون:       
  بیئــة والتنمیــة المستدیمــةال

    

  الصنف الفـرعي األّول:      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

    

00100      
    00 نقــل فــواضــل .......................................................

03301      
    00 التدّخـالت ذات الصبغـة العاّمـة ....................................

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي األّول
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  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

    

    00 نقــل فــواضــل .......................................................      00200

   00 .............البیئــــة ....................................................      06706

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      
  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

    

    00 نقــل فــواضــل .......................................................      00300

      ى بـ ..............................الحساب عـدد .............. المسمّ       

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

   00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

      
  رعي الـرابـع:الصنف الفـ

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

00400      
    00  نقــل فــواضــل .......................................................

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    00 جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون      

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
  

 الفقـــرة  الفقـرة  فصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  الثالـث والعشــرون:  البــاب

  السیــــاحــــــة

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00200

  00  ..........تھیئة المحیط الساحلي .....................................      06718
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  00  برامج الترفیـھ ........................................................      06719
 

     
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    00  .........................................نقــل فــواضــل ..............      00300

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

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

     00  ..........................(بیـان الفصـل) .............................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

   
  

        

            

        

  

    

            

      
    00 جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الخامـس والعشــرون: 

  على التــراث الثقـافــة والمحافظــة

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00200

    00 المراكـز الثقافیـة ......................................................      06728
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   00  المطالعـة العمومیـة ..................................................      06729

   00 الفنــون  ................................................................      06730

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

      
    00 جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب السـادس والعشـرون: 

  الریــاضــة والتربیـة البدنیــة

    

  الثـانـي: الصنف الفـرعي      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00200

    00  بناء وتھیئة الھیاكـل الریاضیـة .....................................      06737

    00  ..............................تجھیزات شبابیة وریاضیـة ...........      06738
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  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي
  

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00300

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

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

     00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

    00 جـملــة البــاب السـادس والعشــرون      

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

قا للملح الخاص بت * انه ط م الفصل و ط ترق ب یتم ض ةبو ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز    الحسا
 
 
 
 
 
  

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

  البــاب الثامن والعشـرون:       

  الشــؤون االجتماعیة والتضـامـن 

  والتونسیـون بالخـارج
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  لـث:الصنف الفـرعي الثـا

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00300

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

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

     00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    00 لثامـن والعشــرونجـملــة البــاب ا      

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

ب  * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز  الحسا

 
  

 لفقـــرةا  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الخامـس والثـالثــون: 

  الطفـولــــة 
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  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00  .....نقــل فــواضــل ..................................................      00200

    00  بناء وتھیئـة مراكـز الطفـولـة  .....................................      06736

    00  تجھیـزات مؤّسسـات الطفـولـة .....................................      06739

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

  

            

            

            

        

  

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    00 جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون      

 
 
 

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  البــاب السـادس والثالثـون: 

  الشبـــــاب
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  ي الثـانـي:الصنف الفـرع      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    00  نقــل فــواضــل .......................................................      00200

    00 برامـج الترفیـھ ........................................................      06719

    00  .....................................بناء وتھیئة مراكز الشبـاب ....      06735

    00  تجھیزات شبابیة وریاضیـة .........................................      06738

    00  تجھیزات شبابیة ......................................................      06740

      
    00 جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

    00 جـملــة البــاب السـادس والثالثـون      

 
 
 
 
 

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد
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  البــاب التسعــون: 

  مسـاھمـات مـالیــة مختلفــة

  إلنجـاز مشاریـع ذات صبغـة محلّیـة

    

    00  ــل .......................................................نقــل فــواض      00500

    00  موارد جدیدة لسنة ...... بعنوان مسـاھمـات مالیــة مختلفــة .........      00510

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

  

    

      
     

      
    00 جـملـة البـاب التسعــون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  والتسعــون:  دالبــاب الواح

  المداخیل المتأتیة من الھبات والتبرعات الموّظفة

    

    00  .....................نقــل فــواضــل ..................................      01900

    00  ھبة أو تبرع لـ ................................بعنوان موارد جدیدة       01910

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

  

    

      
     

      
    00 جـملـة البـاب الواحد والتسعــون
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  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
  

    

    00  البـاب الثاني: رئـاسـة الجمھوریـة ........................................................................

    00 یـن ......................................................الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسنّ 

    00 الباب السابـع: وزارة الداخلیة والتنمیة المحلّیـة .........................................................

    00 ..............................الباب الثالث عشـر: المـالیــة .................................................

    00 الباب العشرون: التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة ...................................................

    00 الباب الحادي والعشرون: البیئة والتنمیة المستدیمة .....................................................

    00 الثالث والعشرون: السیـاحـة ........................................................................ الباب

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

    00  ...................................................الباب السادس والعشرون: الریاضة والتربیة البدنیة 

    00 الباب الثامن والعشرون: الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیّون بالخارج ....................

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

    00 الباب السادس والثالثون: الشبــــاب .......................................................................

    00 الباب التسعون: مساھمات مالیة مختلفة إلنجاز مشاریع ذات صبغة محلّیـة ........................

    00  ة من الھبات والتبرعات الموّظفة........................الباب الواحد والتسعون: المداخیل المتأتی

      

      

      

      

  00  الثـانـي عشــرف ـجملـة الصن
  

  00  الجـــزء الخـامـــسجملــة 
  

    479.413,388  جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي

    1.233.913,388  مجمــوع مـوارد میـزانیـة البلدیــة
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31

  
  20192019نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة 

  -  ت - الجــدول  
    

  بحســاب الدیـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      لوّ وان األــات العنــالعنوان األول: نفق      

      فرّ ــات التصـــاألول: نفق الجزء          

      ر العمومي ـالقسم األول: التأجی               

      ألعضاء المجلس البلدية ــح المخولـالمن    01.100

      ....................................المنح المخولة لرؤساء البلدیات     01  

    23.000,000  ............................................................ التسییر ةمنح  001    

    3.000,000  ........................................................ المسؤولیة ةمنح  002    

    7.000,000  منحة السكن..............................................................  003    

    3.000,000  .........................................منحة التمثیل...................  004    

    00  منحة تكمیلیة لرؤساء البلدیات المتقاعدین .........................  005    

    36.000,000 01.100جـملـــة الفصــل       

  نـــــیارّ ـوان القـــر األعـــأجیــت    01.101
 االنتدابــات المقتـرحــة

 الكلفة الجملیة (*) المـدّة ـددالعـــ الخطـط

-  
- 

   

      الجملــة

    

   114.000,000  ............................................. األجر األساسي والتدرج    01  

   214.290,000  ............................... المنح الخصوصیة القارة ( الثابتة )     02  

    7.200,000  ............................... المرتبطة بالرتبة المنحة الكیلومتریة   001    

    34.890,000  ............................................... منحة التصرف والتنفیذ  002    

    30.000,000  ................................................منحة التكالیف الخاصة   003    

    700,000  ........................................ المرتبطة بالرتبةمنحة السكن   004    

    00 ........................................................... منحة الھندسة  005    

    18.000,000  ......................................................... منحة المشاریع  006    

    00 ............................................... ھندسة المعماریةمنحة ال  007    

    00  ............................................................منحة التعمیر   008    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (*) یتّم توزیع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعیة المناسبـة.
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
ة الف

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات
    00  ....................................................منحة الوقت الكامل   009    

    00 ...............................................عدم قبول الحرفاء  منحة  010    

    00   .......................................... داغوجیةیمنحة التكالیف الب  013    

    00  ....................................................منحة خطر العدوى   016    

    00 ...............مستشاري المصالح العمومیة المنحة الخصوصیة ل  022    

    00 ................................................ االجتماعيمنحة العمل   023    

    00  ......................................عالمیة منحة المعالجة اآللیة لإل  025    

    00 ..........................................................منحة الصحافة   034    

    00 ....................................عادة الترتیب المنحة التعوضیة إل  036    

    00  ......................................................المنحة التعویضیة   049    

    00 ...........................................لیة یالمنحة التعویضیة التكم  050    

    00  .........................................منحة مراقبة التراتیب البلدیة   090    

   115.000,000 ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلیة   091    

    8.500,000  .......................................................... األوساخمنحة   092    

    00  .........................................................منحة اإلحصاء   093    

    4.150,000 .............................................المنح المرتبطة بالوظیفة     03  

    2.400,000 ..........................................................المنحة الوظیفیة  001    

    00  بمأموریة.................................................منحة مكلف   002    

    650,000  .....................................................المنحة الكلیومتریة   005    

    350,000 ..............................................................منحة السكن  006    

    00  ................................................منحة التكالیف اإلداریة  007    

    750,000  ................................ المنحة التكمیلیة للمنحة الخصوصیة  008    

    300,000  .........................................المنح الخصوصیة المتغیرة     04  

    
070  

    300,000  ......................... منحة المسؤولیة المسندة للوكالء العادیین
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    9.000,000  ...................................المتغیرة المنح غیر الخصوصیة    05  

    3.000,000  .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  001    

    6.000,000  في المرتّب ............................ منحة اإلنتاج غیر المدمجة  002    

    00  غیر الخصوصیة المتغیّرة األخــرى ....................... منحال  003    

    00  .......................... منحة الساعات اإلضافیة والعمل اللیلي    06  

    00  ............................................. منحة الساعات اإلضافیة  001    

    00 ..................................................... منحة العمل اللیلي  002    

    3.800,000 ..........................................................ئلیة المنح العا    13  

    2.300,000  ......................................................... المنحة العائلیة  001    

    1.500,000  ...................................................منحة األجر الوحید   002    

    66.500,000  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    14  

    48.000,000  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001    

    15.000,000  ...........................المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة  002    

    00  ........................ لمساھمة في أنظمة التأمین على المرضا  003    

    3.500,000  ......... المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء  004    

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

   412.040,000 01.101جـملـــة الفصــل       

01.102 

  نــاریـر القــوان غیــر األعــتأجی    

 االنتدابــات المقتـرحــة

 الكلفة الجملیة (*) المـدّة العــــدد الخطـط

-  
- 

   

  الجملــة
 

   

  

    

    00  أعــوان یشغلـون خـطط وقتیــة ....................................    01  

    00  ........................................................جر األساسي األ  001    

   00  ............................... المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة  002    

   00  ............................................. منحة التصرف والتنفیذ  003    

    00  .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  009    

    00  ............................ منحة اإلنتاج غیر المدمجة في المرتب  010    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لمناسبـة.(*) یتّم توزیع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعیة ا
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    00 ............................................. منحة الساعات اإلضافیة  012    

    00 .....................................................منحة العمل اللیلي   013    

    00  ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلیة  070    

    00  ......................................................... منحة األوساخ  071    

    00  .........................المتعاقدون والعاملون بالحصة  األعوان    02  

    00............................................. لألعوان التأجیر المباشر  001    

    00  ....... مع المؤسسات) اتفاقیاتغیر المباشر لألعوان ( التأجیر  002    

    00  ...............................................16تأجیر أعوان اآللیة     03  

    00 ..........................................................المنح العائلیة     06  

    00  ......................................................... المنحة العائلیة  001    

    00  ................................................... منحة األجر الوحید  002    

    00  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    07  

    00  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001    

    00  ...........................المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة  002    

    00  ........................ المساھمة في أنظمة التأمین على المرض  003    

    00  ......... مة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراءالمساھ  004    

    00  .................... مكافآت الحضور للمتصرفین ممثلي البلدیة     09  

لمتربصین في إطار اإلعداد للحیاة إلى االمنح المسندة     10  

  ...المھنیة.

  

00  
  

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

    00 01.102جـملـــة الفصــل       

    448.040,000 جملـــة القـســـم األّول      

      ح ــالـل المصـــي : وسائـانـم الثـالقس              

      ةــة المحلیــح العمومیــر المصالــات تسییــنفق     02.201

    00  ...................................................داءات األكریة واأل    01  

    1.000,000 .........................................................استھالك الماء     02  

  



 
35

 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    55.000,000  .................................. ........ الكھرباء والغاز استھالك    03  

      .............................................................. االتصاالت    04  

    300,000 ....................................................االتصاالت الھاتفیة   001    

    2.000,000  ......................................................تراسل المعطیات   002    

    1.200,000  خدمات ھاتفیة مخصصة لرئیس البلدیة............................  003    

    00 ....................................... أثاث للمصالح اإلداریة اقتناء    05  

      ................................................................ ودـــالوق    06  

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

    00  ألجھزة التسخیـن ......................................شراء الوقود   002    

    00 ......... حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة  003    

    00 ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصیة   004    

    00  حصص الوقود المخصصة لرئیس البلدیة.........................  005    

      ......................................................... دــات البریـنفق    07  

    1.000,000  إلداریـة .................................................المـراسالت ا  001    

    00  نفقـات البریـد األخــرى ..............................................  002    

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

    00  تصّرف اإلداري ....................................اقتناء معدّات ال  001    

      .....................................................مصاریف التأمین     09  

    5.000,000 ..................................................... تأمین وسائل النقل  001    

    00 .......................................................تأمین األشخاص   002    

    00  .........................................................ات یتأمین البنا  003    

    00  .........................................تامین التجھیزات والمعدات   004    

      ...................................................... التعھد والصیانة    10  

    00  .....................................................ت یااالعتناء بالبنا  001    

    16.000,000  .......................................... تعھد وصیانة وسائل النقل  002    

    00  ...................................تعھد وصیانة المعدات واألثاث   003    

    00  .................................. تعھد وصیانة معدات خصوصیة  004    
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

 الفرعیة
  المـالحـظـات  التقـدیــرات  النفقــــــاتبیــــــان 

    1.000,000  تنظیف المقّرات اإلداریة ................................مصاریف     11  

     .................................................... مصاریف الحراسة    12  

    00  المصاریف العادیـة للحراسـة .......................................  001    

    00  مصاریف الحراسة عن طریق المناولـة ...........................  002    

    1.200,000  .........................................................لوازم المكاتب     13  

    2.500,000 ............................................................. المطبوعات    14  

     ............................................................. قـــــوثیـالت    15  

    00  ....................................................... المكتوبةالوثائق   001    

    00  ....................................................... الوثائق األخرى  002    

    00  ...................................................الصحف والمجالت     16  

    1.000,000  ............................................ھاونشر تعلیق اإلعالنات    18  

     ................................................... مصاریف اإلعالمیة    19  

    1.500,000  ............................................. شراء اللوازم والمعدات  001    

    00  .......................................................شراء منظومات   002    

    500,000  ......................................................... نفقات الصیانة  003    

     ..............................المنظومات اإلعالمیة  استغاللنفقات     20  

    600,000  ........................................... منظومة " أدب " استغالل  001    

    00 ....................................... منظومة " إنصاف " استغالل  002    

    00  ........................................ " رشــادمنظومة "  استغالل  003    

    1.500,000  ........................................ " مدنیــةمنظومة "  استغالل  004    

    00  " التصّرف في موارد المیزانیة " ........... منظومة  استغالل  005    

     ة ....................................واإلقام االستقباالتمصاریف     21  

    1.000,000 ................................................ االستقباالتمصاریف   001    

    00  اإلقـامــــــة................................................ف مصاری  002    
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    00 ................................................ات ـــــمصاریف المھمّ     22  

      ........................................................ ألعوانإكساء ا    23  

    00 الموّحد ...........................إكساء األعوان الخاضعین للزي   001    

    4.500,000  االستقبال .................................... وأعوانإكساء العملة   002    

      ............................................. لـإرجاع مصاریف التنق    24  

    00 .................................................. المنحة الیومیة للتنقل   001    

    00  ............................................المنحة الكیلومتریة للتنقل   002    

    00 ....................................ل األشخاص إرجاع مصاریف نقّ     25  

      تھم .........................................رسكلو األعوانتكوین     28  

    00 ........................................................ملتقیات للتكوین   001    

    00  ....................................................... تربصات تكوین  002    

    00  التكوین المستمّر .......................................................  003    

    00 ................................................. التكوین في اإلعالمیة  004    

     .......................................... نفقات طبیة لفائدة األعوان    30  

    00  .......................................................... نفقات التداوي  001    

    00  .................................... األدویة والمواد الصیدلیة شراء  002    

    00  ..................................... والمناظرات االمتحاناتتنظیم     31  

    500,000  ................................... وإعالم العمومعملیات اإلرشاد     32  

      واستثنائیة ........................................تظاھرات دوریة     36  

    1.000,000  .....................................................الحفالت العمومیة   001    

    00..............................................االنتخابات ................  002    

      ................................. مصاریف النزاعات والتعویضات    38  

    1.000,000  ................................ ومصاریف أخرى واختبارأتعاب   001    

    00  ........................................... اتضدفع الخطایا والتعوی  002    

    600,000  ........................................................معالیم التسجیل     39  
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    00  ........................................................معالیم الجوالن     40  

    00  .......................................................... معالیم جوالن  001    

    00  ......................................................... معالیم العبور   002    

    00  .................................... طبع ونشر الوثائق والمجالت    42  

    00  ............................................... مصاریف إعداد األمثلة    43  

    00  ...................................................... تعویضات مختلفة    45  

     .......................................... خدمات أخرى لفائدة اإلدارة    47  

    00  ................................................. نقل األثاث والمعدات  001    

    00  .......................................والمراقبة والتحالیل  االختبار  003    

    00  اتّفاقیات مع أطبّـاء .....................................................  005    

    00  مع مؤّسسات ................................................. اتّفاقیات  006    

    00  ........................................ المنحة المخولة لقابض المالیة  010    

    00  ........................ المنحة المخولة لوكالء المقابیض المنتفعین  011    

      ....................................................... تسدید المتخلدات    80  

    00  ................... متخلدات تجاه الشركة الوطنیة لتوزیع البترول  002    

    79.500,000  ................. متخلدات تجاه الشركة التونسیة للكھرباء والغاز  003    

    00  ........ لمیاهمتخلدات تجاه الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع ا  004    

    00  .................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الدیوان الوطني ال  005    

    00  ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمیة للبالد التونسیة  006    

    00  ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسیة  007    

    00   ........... تجاه شركة التونسیة للتأمین وإعادة التأمین متخلدات  010    

    00  ............... الخارجي لالتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسیة   011    

    00  ..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط  012    

    00 ............. النفایاتللتصّرف في  الوطنیةمتخلدات تجاه الوكالة   013    

    00  ..................... للخدمات البیئیةمتخلدات تجاه الوكالة البلدیة    014    
    78,100,000  مؤّسسات عمومیة أخرى ............................ متخلدات تجاه  020    

    6.460,000 ......الخــواص ........................................ متخلدات تجاه  021    

    00  .............................................. نفقات التصرف األخرى    99  

      
    283.960,000 02.201جـملـــة الفصــل 
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

  یانة التجھیزات العمومیةوص استغاللمصاریف     02.202
    

     ................................... النفقات المباشرة لتنظیف المدینة    30  

    00  ........................................................... شراء العقاقیر  001    

    00  .............................االعتناء بالمعدات الصغیرة وتجدیدھا   002    

    00  ........................................................... كراء المعدات  003    

    00  .............. المصب المراقب ومراكز التحویل استغاللنفقات   004    

      ................................. تنظیف المدینة عن طریق المناولة    31  

    00  ـة ........................................................المناولـة العادی  001    

    00 : النظافة وسالمة المحیط ...........32المناولـة في إطار اآللیـة   002    

    00  : جمع الفضالت وتثمینھا ..........40المناولـة في إطار اآللیـة   003    

    00  ........................................... االعتناء بالتنویر العمومي    32  

      ....................................... االعتناء بالطرقات واألرصفة    34  

    00  ..................................................................االعتناء   001    

    00  ....................................شراء معدات صغیرة وصیانتھا   002    

    00  ........................................................... كراء المعدات  003    

      ......................... نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظیمھا    36  

    00  .................................. االعتناء بحركة المرور وتنظیمھا  001    

    00  ..................................................راء معدات صغیرة ش  002    

    00 ..........................االعتناء بالخنادق وشراء أجھزة صغیرة     38  

     .......................................االعتناء بتجھیزات خصوصیة     40  

    00  .................................................... االعتناء بالنافورات  001    
ة ـات العمومیــزة بالساحــاالعتناء بالتجھیزات المركّ   002    

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

  

00  
  

    00  ................................................... االعتناء بأفواه المیاه  003    

    00  ..............................االعتناء بتجھیزات خصوصیة أخرى   009    
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 
  

  التقـدیــرات
  

  المـالحـظـات

      .................................................. حدیقة الحیوانات    42  

    00 ....................................................... شراء الحیوانات  001    

    00  ...................................... بھا واالعتناءتغذیة الحیوانات   002    

    00 ................................... شراء تجھیزات ومعدات الحدیقة  003    

    00  ........................جھیزات والمعدات وصیانتھا االعتناء بالت  004    

    00  ........................................ االعتناء بالنباتات واألشجار  005    

      وشراء معدأت صغیـرة   اتـالنباتاالعتناء بالحدائق و    44  

    00  ..........المباشرة .................................االعتناء نفقات   001    

    00  ..................................... عن طریق المناولةاالعتناء   002    

      ................................................ الشواطئباالعتناء     45  

    00  المباشرة ........................................االعتناء نفقات   001    

    00  ................................... عن طریق المناولة االعتناء  002    

    00  ........................ صیانة المنشآت والتجھیزات الریاضیة    46  
    00   التجھیزات العمومیة انةـالل وصیـستغرى الـخأنفقات     99  
      

    00 02.202جـملـــة الفصــل 

02.230
    

ات ـلوكاالت والمؤسسا رــة بتسییـاصّ ـف خـاریـمص
   ةـالبلدیوالھیاكل العمومیـة 

00 
  

      
   00 02.230جـملـــة الفصــل 

      
    283.960,000 جملـــة القـســـم الثــانـي

      
      ل العمومي ـالقسم الثالث : التدخّ 

      االجتماعيدان ـي المیـالت فــتدخّ     03.302

    00  ...........جتماعیةللجمعیات والمنظمات ذات الصبغة اال منـح    08  

وان ـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساھم    10  

 .................................. ن على التقاعدــوان المحالیــاألع

  

  

  

    00  ........................................... المساھمة بعنوان التنفیل  001    
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  رةـالفقـ  ـلــالفص
  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    00  ................................... المساھمة بعنوان تعدیل الجرایات  002    

    00  ......................................المساھمة بعنوان ضم الخدمات   003    

    00  ........................................................الجرایة العمریة     20  

      ..................................................... اإلسعاف العمومي    21  

    00  .................................................مصاریف دفن الفقراء   001    

    00  ........................................ فاةرمصاریف النبش ونقل ال  002    

      .......................................................الصحة العمومیة     22  

    1.000.000  ............................. مقاومة الحشرات والحیوانات الشاردة  001    

    00  ............................حمالت التطھیر والمحافظة على البیئة   002    

      ............................................االعتناء بالمحالت الدینیة     23  

    00  ............................................................ نفقات صیانة  001    

    00  .............................................................شراء لوازم   002    

    00  برنامج المغادرة الطوعیة ............................................    24  

    6.500.000  ............................................ مصاریف الوقایة الصحیة    25  

    00  ومكافآت ........................................................جوائز     40  

    00  ......................................................... استثنائیة نـحم    41  

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

    7.500,000 03.302جـملـــة الفصــل       

      نـــویـم والتكـــدان التعلیــالت في میـــتدخّ       03.303

    00  التكوین ودعم الالّمركزیـة ...............المساھمة لفائدة مركز     04  

    00  ................................................... نقل التالمیذ الفقراء    20  

    00  ......................................................... جوائز مدرسیة    21  

    1.500.000  منح بمناسبة العودة المدرسیة )  ( تدخالت أخرى    99  

    1.500.000 03.303جـملـــة الفصــل       
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة

  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 
  

  التقـدیــرات
  

  المـالحـظـات

03.304

  

03.305

    13.500.000المساھمة لفائدة الودادیة بعنوان خدمة تذاكر األكل     

    13.500.000 03.304جـملـــة الفصــل 

      ةـاب والطفولــة والشبـن الثقافــالت في میادیـتدخّ 

    00  ............................... تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة    02  

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

    00  .............ة ــون الشعبیــى والفنـال الموسیقــتدخالت في مج    05  

     .......................................رات ثقافیة ومھرجاناتــتظاھ    06  

   00  ........... المساھمة في تنظیم المھرجانات والتظاھرات الثقافیة  001    

   00  ........................... ات الثقافیةتنظیم المھرجانات والتظاھر  002    

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

   00  ..................الثقافیة الفرق لجمعیات ولفائدة اللّجان وا منـح    07  

   00  ................................................ لفائدة الشبابتدّخالت    10  

   00  الطفولة ................................................لفائدة تدّخالت    11  

   00  ................................. تدخالت لفائدة الجمعیات الریاضیة    12  

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

    00 03.305جـملـــة الفصــل       

      االقتصاديدان ــي المیـالت فــتدخّ     03.306

   00 ........................ اقتصادیةلفائدة منظمات ذات صبغة  منــح    04  

   00 ........................................ يـدان الفالحـتدخالت في المی    10  

   00 ........................................ یدان الصناعيتدخالت في الم    11  

   00 ....................................... احيــتدخالت في المیدان السی    12  

   00  ..................................................... رىـــخأالت ـــتدخّ     99  

    00 03.306جـملـــة الفصــل       

      ةــات العالمیــي المنظمـات فــالمساھم    03.307

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

   00  .....................................العالمیة للمدن المتوأمة   الجامعة  080    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
ة الف

  

  لنفقــــــاتابیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      ......................................منظمات ذات صبغة خصوصیة     02  

   00  .................................................. منظمة المدن العربیة  800    

   00  .................................منظمة العواصم والمدن اإلسالمیة   801    

   00  ........................................... منظمة مدن التراث العالمي  802    

   00  .................................................. المدن اإلفریقیة اتحاد  803    

   00  الجمعیة الدولیة لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسیة ....  804    

    00  .............................. أخرى عالمیة ساھمات في منظماتم    99  

      
    00 03.307جـملـــة الفصــل 

      رىـل أخـة وھیاكـات المحلیـاون مع الجماعــالتع    03.310

    00   الداخلیــة ..........................التعاون مع الجماعات المحلیة     01  

    00  .الوطنیة للمدن التونسیة والمساھمة فیھاالتعاون مع الجامعة     02  

    00  ..............قیة یفرالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلیة اإل    03  

    00  ............. بیةوالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلیة األور    04  

    00  كیةیاألمروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلیة اآلسیویة     05  

      ............................... رىـأخ وھیاكـلالتعاون مع منظمات     99  

    00  ................................ تونسیة وھیاكلالتعاون مع منظمات   001    

    00 ...............................ة ــأجنبی وھیاكلالتعاون مع منظمات   002    

      
    00 03.310جـملـــة الفصــل 

      
  22.500.000 جملـــة القـســـم الثـالــث

  ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـالقسم الرابع : نف      
   وغیـر الموّزعــة                   

    

    00 .....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص نفقــات    04.400

    00 ....................................غیر الموّزعـة..ف التصرّ  نفقــات    04.401

    00  جملـــة القـســم الرابــع      

    754.500.000 جملـــة الجــزء األّول      
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      ن ـد الدیــوائـي : فـانـزء الثـالج      

      ن ــد الدیـوائـالقسم الخامس : ف          

      يــن الداخلـــد الدیــفوائ    05.500

  

03  

دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل  

  ..................................................... الجماعات المحلیة

  

00  

  

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

  
05  

   00 ............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزینة  

      
    00 05.500جـملـــة الفصــل 

      يــارجـن الخــد الدیـــفوائ    05.501

    00........................................... ـةالخارجی القروضفوائد      03  

  

04  

    00ــة الموّظفـة ...............................الخارجی القروضفوائد   

      
    00 05.501جـملـــة الفصــل 

      
  00 ســم الخامـــة القســـجمل

  

      
    00ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل

      
    754.500.000وان األول ـات العنــة نفقــجمل
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  22001199ة لسنــة ة لسنــة نفقـــات میــزانیــة البلــدیــنفقـــات میــزانیــة البلــدیــ

  اعتمادات الـدفــع  - ت - الجــدول  
    

  بحســاب الدیـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

 

  النفقـــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

  : الثانـيوان ـالعن      

  الثـانـيوان ـات العنــنفق

    

      لتنمیـــــة نفقـــــات ا الثـالـث:الجزء          

      
  االستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       

    

      الـدّراســــــــــــات     06.600

    4.840,800  دراسـة أمثلة التھیئـة العمرانیــة .....................................    01  

    00 ......دراسـة مخّططـــات المرور ....................................    02  

    00 دراسات اإلعـالمیــة ...................................................    03  

    4.500,200  دراســـات أخـــــرى ..................................................    20  

    000, 9.341 06.600جـملـــة الفصــل       

    00  ...............................اقتناء أراضــــــي ......     06.601

      
  00 06.601جـملـــة الفصــل 

  

  00  اقتناء مبــانــــــي ......................................     06.602
  

      
  00 06.602جـملـــة الفصــل 

  

      البنـایات اإلداریـــة: إحــداث وتوسعـــة وتھیئـــة     06.603

    00 ...................................................... یـــــةقصــــر البلد    01  

    00 الدائـــرة البلدیــــة ......................................................    02  
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

    27.000,000  .................................................... لمستـودع البلـــديا    03  

    00  .............................................. بنــایات إداریــة أخــرى    04  

    00  أشغـــال تھیئــة مختلفـــة .............................................    05  

    00  ......................................... أشغـــال الصیــانـة والتعّھــد    06  

      
    27.000,000 06.603جـملـــة الفصــل 

    6.000,000 تجھیــــزات إداریـــــة .....................                      06.604

      
    6.000,000 06.604جـملـــة الفصــل 

      امـج والتجھیـزات اإلعـالمیــةالبـر     06.605

    00 ...................................... مشاریــع مندمجــة لإلعـالمیــة    01  

    00  نظـم تبـادل المعلــومــات .............................................    02  

    10.000.000  .............................. بـرامـج وتجھیزات إعالمیـة مختلفـة     20  

      
    10.000.000 06.605جـملـــة الفصــل 

      اقتناء معـــدّات وتجھـیـــزات                  06.606

    00  اقتناء معدّات النظافــة والطرقـات .................................    01  

    00  .........اقتناء معدّات وتجھیـزات أخــرى ........................    02  

      
    00 06.606جـملـــة الفصــل 

    00  مصاریف اإلشھار واإلعالنات............................     06.607

      
    00 06.607جـملـــة الفصــل 

    00  اقتناء وسـائـــل النقــــل .................................     06.608

      
    00 06.608جـملـــة الفصــل 

  00 نفقــــات مختلـفــــة .........................................     06.609
  

      
    00 06.609جـملـــة الفصــل 

  



 
47

  
  
  
  
  

  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      اإلنـــــــــــارة     06.610

   146.000,000  یــة ....................................................اإلنــارة العمـوم    01  

    00 تركیــز معــدّالت الضغـط ............................................    02  

    00  نصـب اإلشــارات الضوئیــة ........................................    03  

    15.000,000  عّھـــد ..........................................أشغــال الصیانــة والت    04  

      
   161.000,000  06.610جـملـــة الفصــل 

      المـــاء الصــالـح للشـــراب     06.611

    00  صیـانـة ھیـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب .........................    01  

    00 ..............................................أشــغــال مختلفــــة .......    02  

      
    00 06.611جـملـــة الفصــل 

      التطــھـیـــــــــر     06.612

    00  تركیـز شبكـة قنــوات المیــاه المستعملــة ..........................    01  

    00  .........تركیـــز شبكــة تصـریـف میـاه األمـطـار ................    02  

    00 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد ........................................    03  

      
    00  06.612جـملـــة الفصــل 

      الطــــرقــات والمســـالـــــك     06.613

    00 بنــــاء األرصفــــة .....................................................    01  

    00  تعبیــــد الطـرقــات ....................................................    02  

    20.000,000 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد ........................................    03  

      
    20.000,000  06.613جـملـــة الفصــل 

      یــبأشغــــال التھیـئــة والتھـذ     06.614

    00  تعّھـد المسـاكــن وتھذیـبھا.............................................    01  

    00  تعّھــد البنـایات المتداعیــة للسقـــوط ...............................    02  

    00  وتجھیــزھا......................................... تھیئـة الشـواطـئ    03  
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  فصـلال
  الفقــرة  الفقـرة

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

    00  إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحویـل وتھیئتھا...........    04  

    00  تھیئة المقـابـر وصیانـتھا..............................................    05  

    00  ھیئـة والتھذیـب األخــرى ...............................عملیـات الت    06  

      
  00 06.614جـملـــة الفصــل 

  

      المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن    06.615

    00  تھیئـة الحـدائـق العمـومیــة ...........................................    01  

    00  .................................................تھیئــة المنتـزھــات ...    02  

    00  تجمیـــل مداخــل الــــمدن ............................................    03  

    00  تھیئـــة المســاحــات الخضــراء ....................................    04  

    00  ـرى ............................عملیــات التھیئـة والتجمیــل األخــ    05  

      
    00 06.615جـملـــة الفصــل 

06.616    
  بنـاء التجھیزات الجماعیة للثقافــة

  والشبــاب والریـاضـة والطفـولـة وتھیئـتھا 
    

    00  بنـاء المكتبـات العمـومیـة وتھیـئتھا.................................    01  

    00  ي بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة ........................المساھمـة ف    02  

    00 بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتھیـئتھا...........................    03  

    00  بنـاء المنشـآت الریــاضیــة وتھیئـتھا................................    04  

    00 یـاضیــة  .............................اقتنــاء تجھیـزات ثقـافیــة ور    05  

    00  بنـــاء ریـاض األطفــــال وتھیئـتھا..................................    06  

    00 بنـــاء وتھیئـة قــاعـات العـروض ...................................    07  

    00  .....................بنـــاء مسـارح الھواء الطلق وتھیئـتھا..........    08  

    00 بنـــاء مراكز اإلعالمیة الموّجھة للطفـل وتھیئـتھا.................    09  

    00  بنـــاء تجھیزات جماعیة أخـرى وتھیئـتھا..........................    20  

    00  أشغـال الصیـانـة والتعّھــد ............................................    21  

    00 06.616جـملـــة الفصــل       
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      بنـاء وتھیئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادیة    06.617

   214.072,388  بنـاء األسواق واألحیاء والمحالّت التجاریة وتھیـئتھا.............    01  

    00  بنـاء المحالّت الصناعیـة والحرفیـة وتھیـئتھا......................    02  

    00  بنـاء المناطــق الصناعیـة والحرفیـة وتھیـئتھا.....................    03  

    00  بنـاء المســالــخ وتھیئـتھا..............................................    04  

    00  بنـاء قــاعــات األفــراح وتھیـئتھا....................................    05  

    00  بنـاء الحّمــامــات واألدواش وتھیـئتھا...............................    06  

    00  بنـاء مأوى السیــارات وتھیـئة.......................................    07  

    00  اقتصادیة أخـرى وتھیئـتھا......................... بنـــاء منشـآت    20  

    00 أشغـــال الصیـانــة والتعّھــــد ........................................    21  

   214.072,388 06.617جـملـــة الفصــل       

   447.413,388 جملـــة القســـم الســادس      

      ل العمـومــي التمـویــ: السابـعالقسم            

    00  التـدّخـالت في المیـدان االقتصادي ...................    07.810

    00 07.810جـملـــة الفصــل       

    00 التـدّخـالت في المیــدان اإلجتـمـــاعـي ..................    07.811

    00 07.811جـملـــة الفصــل       

    00 مؤّسســات .................المسـاھمـة في رأس مـال ال    07.827

    00 07.827جـملـــة الفصــل       

    00 جملـــة القســـم الســـابــع      
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

  نفقــات التنمیــة الطـارئــة: الثـامـنالقسم          

  وغیـر الموّزعــة                        

    

    00  نفقـــات التنمیـــــة الطــارئــــــة.....................................     08.900

    00 نفقـــات التنمیـة غیـر الموّزعـة......................................     08.901

    00 جملـــة القســـم الثــامــن      

  نفقــات التنمیــة المرتبطـة: تـاسـعالالقسم          

   بموارد خارجیـة موّظفــة                         

    

      

 

یشتمـل ھذا القسم على نفس فصـول القسمین الســادس والسابـع 

  .07أو 06بـــدال من  09مع تغییـر الرقــم الممیّـز للقسـم بـ 
    

    00 جملـــة القســـم التــاســع      

      
   447.413.388 الثــالـثزء ــــة الجـــجمل

  الجـزء الرابـع: تسدیـد أصــل الدیــن         

  تسدیـد أصــل الدیــن : العـاشـرالقسم         

    

      تسدیـد أصـــل الدیـــن الداخلــي     10.950

تسدید أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة     01  
  ...............................................الجماعات المحلّیـة ......

  
32.000.000  

  

    00  تسدید أصل القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخرى .............    02  

    00 تسدید أصل القروض المبرمة لدى الخزینة ........................    03  

      
    32.000.000 10.950جـملـــة الفصــل 

      أصــل الدیـــن الخــارجـيتسدیـد      10.951

    00  تسدید أصل القروض الخـارجیـة.....................................    01  

    00  تسدید أصل القروض الخـارجیـة الموّظفـة ........................    02  

    00 10.951جـملـــة الفصــل       

    32.000.000 جملـــة القســم العـــاشــر      

   32.000.000 الـرابـعزء ـــة الجـــجمل      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

       

  الجـزء الخامـس: النفقــــات المسـدّدة مــن 

  االعتمادات المحالـــــة                      

   

  ــات المســدّدة مــنالقسـم الحادي عشر: النفق    

 االعتمادات المحالــــة                               
  

  البـاب الثـانـي: 

  رئـاســة الجمھـوریــة

    

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

  

    

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

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

    00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

    00 جملـة القسـم الفرعـي الثالـث      

      

  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *المشـاركـة نفقــات أمــوال

    

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
    00 جملـة القســم الفرعـي الرابـع

      
    00 جـملــة البــاب الثـانـي

  

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ات الخاّصة في یتم ض ةالحسا ات أموال المشار نة وحسا   الخز
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 الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس: 

  شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّیـن

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنمیـة

  

    

    00  ..............................................النھـوض االجتماعي .      06756

      
    00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
    00 جـملــة البــاب الخـامـس
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتان بیــــــ

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب السـابـع: 

  وزارة الداخلیـة والتنمیـة المحلّیــة

    

      

  القسـم الفـرعي األّول:

  نفقـات التصـّرف

  

    

02201      
     00  تسییر المصالـح العمومیـة ..........................................

  36  
    00  ة استثنائیة ................................................تظاھرات دوری  

      
    00 جملـة القسـم الفرعـي األّول

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

  

    

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

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

    00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
    00 جملـة القسـم الفرعـي الثالث

      

  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقـات أمــوال المشـاركـة

  

    

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
    00 فرعـي الرابـعجملـة القسـم ال

    00 جـملــة البــاب السـابـع      

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ات أموایتم ض نة وحسا ات الخاّصة في الخز ةالحسا   ل المشار
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الثالـث عشـر: 

  المــالیــــــة

    

      
  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    00 جـملــة البـاب الثالـث عشـر      

  

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ات الخاّصة في ایتم ض ةالحسا ات أموال المشار نة وحسا   لخز
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب العشــرون: 

  التجھیـز واإلسكـان والتھیئـة الترابیـة

    

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

  

    

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

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

  00  .................(بیـان الفصـل) ......................................      11...
 

      
  00 لقسـم الفرعـي الثالـثجملـة ا

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      
    00 جـملــة البــاب العشــرون

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

م* ط ترق ب  یتم ض قا للملح الخاص بتبو انه ط ةالفصل و ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الحـادي والعشـرون: 

  البیئــة والتنمیــة المستدیمــة

    

      

  ـم الفـرعي األّول:القس

  نفقــات التصـّرف

  

    

03301      
    00 التدّخـالت ذات الصبغـة العاّمـة ....................................

      
    00 جملـة القسـم الفرعـي األّول

      
  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنمیـة

    

  00 ..................................البیئــــة ...............................      06706
 

      
 ............... جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      
  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

    

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

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

  00  ..........................(بیـان الفصـل) .............................      11...
 

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

      
  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

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

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

...12      
  00  (بیـان الفصـل) .......................................................

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

      
    00 جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ات أموال الیتم ض نة وحسا ات الخاّصة في الخز ةالحسا   مشار
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الثالـث والعشــرون: 

  السیــــاحــــــة

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنمیـة

    

   00  ...................تھیئة المحیط الساحلي ............................      06718

   00  برامج الترفیـھ ........................................................      06719

     
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقــات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

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

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

     00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    00 جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون

  

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

ب* قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ة یتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس والعشــرون: 

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نمیـةنفقــات الت

  

    

    00  المراكـز الثقافیـة ......................................................      06728

   00  المطالعـة العمومیـة ..................................................      06729

   00  .......الفنــون  .........................................................      06730

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    00 جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب السـادس والعشـرون: 

  الریــاضــة والتربیـة البدنیــة

    

  القسـم الفـرعي الثـانـي:      

  نفقـات التنمیـة

  

    

    00  بناء وتھیئة الھیاكـل الریاضیـة .....................................      06737

    00  ضیـة .........................................تجھیزات شبابیة وریا      06738

      

  00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي
  

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

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

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

     00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    00 البــاب السـادس والعشــرون جـملــة      

  

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

ب * قا للملح الخاص بتبو انه ط م الفصل و ط ترق ةیتم ض ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
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 الفقـــرة  الفقـرة  لالفصـ

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

  البــاب الثامن والعشـرون:       

  الشــؤون االجتماعیة والتضـامـن 

  والتونسیـون بالخـارج

    

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

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

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

     00  (بیـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  00 لـثجملـة القسـم الفرعـي الثا

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    00 جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون      

  

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

انه ط* م الفصل و ط ترق ب یتم ض ةقا للملح الخاص بتبو ات أموال المشار نة وحسا ات الخاّصة في الخز   الحسا
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس والثـالثــون: 

  الطفـولــــة 

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نمیـةنفقــات الت

  

    

    00  بناء وتھیئـة مراكـز الطفـولـة  .....................................      06736

    00  تجھیـزات مؤّسسـات الطفـولـة .....................................      06739

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

      
   

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

            

      
  00 جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب السـادس والثالثـون: 

  الشبـــــاب

    

  ي:القسـم الفـرعي الثـانـ      

  نفقــات التنمیـة

  

    

    00 برامـج الترفیـھ ........................................................      06719

   00  بناء وتھیئة مراكز الشبـاب .........................................      06735

   00  ........تجھیزات شبابیة وریاضیـة .................................      06738

   00  تجھیزات شبابیة ......................................................      06740

      
  00 جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

  

  

    

    00 جـملـة البــاب السـادس والثالثـون      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  نفقــــــاتالبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب التسعــون: 

  مسـاھمـات مـالیــة مختلفــة

  إلنجـاز مشاریـع ذات صبغـة محلّیـة

    

نفقـات على مسـاھمـات مالیــة مختلفــة إلنجاز مشاریع ذات       00510

 ..........صبغة محلیـة ................................................

  

00  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

      
     

      
  00 جـملـة البـاب التسعــون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الواحد والتسعــون: 

 والتبرعات الموّظفة  الھبات النفقات المحمولة على

    

    00   ھبة أو تبرع لـ.........................................نفقـات على      01.910

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

      
     

      
  00 التسعــونالواحد و جـملـة البـاب
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  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

 اتالمــالحـظ

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر
  

    

    00  ...............البـاب الثاني: رئـاسـة الجمھوریـة .........................................................

   00  الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسنّیـن ......................................................

   00  الباب السابـع: وزارة الداخلیة والتنمیة المحلّیـة .........................................................

   00  : المـالیــة ...............................................................................الباب الثالث عشـر

   00  الباب العشرون: التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة ...................................................

   00 ...................................................الباب الحادي والعشرون: البیئة والتنمیة المستدیمة ..

   00  الباب الثالث والعشرون: السیـاحـة ........................................................................

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

   00  الباب السادس والعشرون: الریاضة والتربیة البدنیة ...................................................

   00  الباب الثامن والعشرون: الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیّون بالخارج ....................

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

   00  الباب السادس والثالثون: الشبــــاب ......................................................................

   00 ................الباب التسعون: مساھمات مالیة مختلفة إلنجاز مشاریع ذات صبغة محلّیـة ........

   00 الباب الواحد والتسعون: النفقات المحمولة على الھبات والتبرعات الموظفة .......................

     

     

    00 جملة القسـم الحادي عشـر

    00 الخـامــسزء ــة الجــلـجم

    479.413,388 جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

    1.233.913.388انیـة البلدیـةمجمــوع نفقـات میـز
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 388و مائتان و ثالثة و ثالثون ألفا و تسعمائة و ثالثة عشرة دینارا و ملیون : المـــــوارد  

  .  )1.233.913.388(   . ملیما
  

  

  

  
  

 754.500,000 (  سبعمائة و أربعة و خمسون ألفا و خمسمائة دینارا:  العنــــوان األّول.  (  
 
 388و تسعة و سبعون ألفا و أربعمائة و ثالثة عشرة دینارا و  ةأربعمائ :  العنــــوان الثاني 

  ) . 479.413,388  (  ملیما
 
  

  

  

  388و مائتان و ثالثة و ثالثون ألفا و تسعمائة و ثالثة عشرة دینارا و ملیون : النفقـــــات  
  .)  1.233.913.388(    ملیما

  
  

  

  

  

 754.500,000: سبعمائة و أربعة و خمسون ألفا و خمسمائة دینارا  (  عنــــوان األّولال .  ( 
 
 388و تسعة و سبعون ألفا و أربعمائة و ثالثة عشرة دینارا و  ة:  أربعمائ العنــــوان الثاني 

 ) . 479.413,388ملیما  (  
  

  

  
  

  ................ لسنــة  ...............................ـزانیـة بلدیـة حـّرر میـ .............................. إّن والــي
  

  .................................................................................................................بـمــا قـــدره 
  

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

  ..................في ............. بـــــ 
  

  اإلمضاء والختم
  
  
  
  
  
  

  منزل المھیريــزانیـــة بلـدیــــة الخـالصــة العــاّمـــة لمی   
  

 2019بعنــوان سنــة        
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  ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:
    

  ال المشـاركــةتبویـب الحسـابــات الخـاّصـة في الخزینــة وحسـابـات أمــو
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  ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:

  

  تبویـب الحسـابــات الخـاّصـة في الخزینــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
  

  

  
  القسـم الحـادي عشـر –الجـزء الخـامـس  –العنوان الثانـي 

  
           بـات الخـاّصـة في الخزینـةالصنف الفرعي الثالث: موارد متأتّیـة من الحسا  

 القسم الفرعي الثـالـث: نفقــات الحسابـات الخـاّصـة في الخزینـة  
  

عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  بیــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول  الفصــل

  رئاسة الجمھوریة      2

  صندوق التضامن الوطني      1  
  اعيالتدّخالت في المیدان االجتم  11811    

  الصندوق الوطني للتشغیل    26  
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  11810    
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  11811    
  التدّخالت في میدان التربیة والتكوین  11812    
        

  وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة      7

  صندوق الحمایة المدنیة وسالمة الجوالن بالطرقات    4  
  منح للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة بعنوان التأجیر  11125    
  نفقات تسییر المصالح العمومیة  11201    
        

  التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة      20

  الصندوق الوطني لتحسین المسكن    14  
  مصاریف مختلفة (استثمارات مباشرة)  11608    
  العمران  11700    
  لتدّخالت في المیدان االجتماعيا  11811    
        

  البیئة والتنمیة المستدیمة      21

  صندوق سالمة البیئة وجمالیة المحیط    6  
  البیئــة  11706    
  االستثمارات في میدان الخدمات والھیكل األساسي  11802    
        

  
  
  



 
69

عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  لفصـــولبیــان األبـــواب والحسـابـــات وا  الفصــل

  السیاحـــــة      23

  صندوق حمایة المناطق السیاحیة    17  
  االستثمارات في میدان الخدمات والھیكل األساسي (منح للبلدیات السیاحیة)  11802    
        

  الریاضة والتربیة البدنیة      26

  الصندوق الوطني للنھوض بالریاضة والشباب    19  
  میةنفقات تسییر المصالح العمو  11201    
  التدّخالت في میدان الثقافة والشباب والطفولة  11305    
  بناء وتھیئة مراكز الشباب   11735    
  بناء وتھیئة مراكز الطفولة  11736    
  بناء وتھیئة المرافق الریاضیة  11737    
  تجھیزات لفائدة الشباب والریاضة  11738    
        

  ن بالخـارجالشـؤون االجتماعیة والتضـامـن والتونسیـو      28

  الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي    20  
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  11302    
        

  
  

           الصنف الفرعي الرابـع: مـوارد متأتّیـة من أمـوال المشاركـة  
  

 القســم الفرعي الرابـع: نفقــات أمــوال المشاركــة  
  

  

عـــــدد   الباب
  الحساب

  ــان األبــواب والحسـابـات والفصــولبی  الفصـول

  رئاسة الجمھوریة      2

  حساب العملیات والتدّخالت في المیدان االقتصادي واالجتماعي      3  

  التحویالت  12300    
  التدّخالت ذات الصبغة العاّمة  12301    
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  12302    

  ني الثقافة والشبابحساب العملیات والتدّخالت في میدا    5  
  التدّخالت في میادین الثقافة والشباب والطفولة  12305    
        

  وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة      7

  حساب البرنامج الوطني للنظافة والعنایة بالبیئة    3  
  نفقات تسییر المصالح العمومیة  12201    
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  12306    
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ـــدد عــ  الباب
  الحساب

  بیــان األبــواب والحسـابـات والفصــول  الفصـول

  المــالیـــة      13

  حساب التدّخالت المختلفة    4  
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  12302    
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  12306    
  التدّخالت المختلفة  12319    
        

  البیئة والتنمیة المستدیمة      21

  حساب رسكلة الدین الھولندي للمحافظة على البیئة    1  

  البیئـــة  12706    
      

  حساب حمایة البیئة    2  
  البیئـــة  12706    
        

  حساب اإلعانة اإلیطالیة    3  
  البیئـــة  12706    
        

  


