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البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة   
 

  بحساب الدينار 

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول   
  الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية      

  172600,000  المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة ....................................... الصنـف األّول:

  3300,000 واستلزام المرافق العمومية فيه.. .....لبلدي ا العمومي كـالمل إشغالل ـمداخيالصنف الثاني: 

 162740,000  مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........الصنف الثالث: 

  ...................  المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى .....................................الصنف الرابع: 

  000, 338640  جملـة الجــزء األّول  

    الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية      

  8500,000 مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية ................................................الصنـف الخامس: 

  225860,000  عتيادية ...............................................المداخيـــل المــاليـــة االالصنف السـادس: 

  234360,000 جملـة الجــزء الثانـي  

  573000,000  جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

    الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

  ...................  منـــــــــح التجهـيــــــــــز ........................................................ابـع: الصنـف السـ
  ................... مدّخرات وموارد مختلفـة .........................................................الصنـف الثـامــن: 

  ................... ـثجملـة الجــزء الثال  

    الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض      

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

  ...................  مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة ...................................الصنـف الحادي عشر: 
  ................... جملـة الجــزء الرابـع  

    ن االعتمادات المحالة الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة م      

  ................... الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة....................................الصنـف الثاني عشر: 

  ................... جملـة الجــزء الخـامـس  

  .....…………  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  573000,000 لبلديـةمجمــوع مــوارد ميـزانيـة ا

  
  



 
2

نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة    
  

  بحساب الدينار

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول   

  الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

  288880,000  .............................التـأجيــر العمـومي .................................القســـم األّول:

  166525,000  وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

  14000,000  التدّخـــل العمـومـي ..............................................................القســم الثالث: 

  0000,000  نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة....................................القســم الرابع: 

  469405,000 جملـة الجــزء األّول  

    الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

  37136,000  .............................فـوائـــد الديـــــن .................................القســم الخامس: 

  37136,000 جملـة الجــزء الثانـي  

  506541,000 جملـة نفقــات العنــوان األّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

  13000,000  .........................................االستثمارات المبـاشــرة ............القســم السادس: 

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

  ...................  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالقســم الثـامــن: 

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

  13000,000 جملـة الجــزء الثالـث  

    الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

  53459,000  الديـن ............................................................ تسديـد أصـل القســم العـاشـر: 

  53459,000 جملـة الجــزء الرابـع  

    الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة      

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

   جملـة الجــزء الخامـس  

  66459,000 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 573000,000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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  - أ  - الجـــدول  
    

 بحســاب الديـنـار

  المـالحـظـــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

      نــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّولـالع    

  
  

  االعتياديةالجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة    
    

  
  

      األنشطــةالصنـف األّول: المعـاليــم على العقــارات و      

       اراتــة على العقـالمعاليم الموظف ـ 1         

    12000,000  ...................................... ةـــــــارات المبنيـــوم على العقــالمعل    01-11

    2500,000  ...................................... ةــــالمعلوم على األراضي غير المبني    02-11

    
  األنشـطـــةالمعاليم الموظفة على  -2     

    

01-12  
  

    145000,000  المهنية التجارية أو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو

01-12  02  
 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد

  المهنية التجارية أو ولمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أاألقصى ل
13000,000    

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

    100,000  ................... معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات    03-12

  
  

    172600,000 جملــة الصنـف األّول

  
  

  

 العمومي كـالمل إشغـالل ــمداخي الصنـف الثاني:     

  واستلـزام المرافـق العموميـة فيـهالبلدي 

    

    
  مداخيل األسواق المستلزمة ـ 1    

    

    1800,000  ........................... مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية    01-21

02-21  
    ......................  .................................................. ةـــواق الجملـــسل أـــمداخي  

      ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي 2         

    ......................  مداخيـل لزمـات المسالـخ .....................................................    01-22

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

    ......................  .................. خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحيوانــإقاملزمـة معلـوم   02  

    ......................  .................................................لزمـة المداخيــل األخـرى ....  03  
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 المــالحـظـــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    ...................... ...................... امـمعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العمداخيـل لزمـة     02-22

    ......................  ..................... معلوم وقوف العربات بالطريق العاممداخيـل لزمـة     03-22

    ......................  ............................................. ارــوم اإلشهــمعلمداخيـل لزمـة     04-22

    ...................... ..............................مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي .....    22-99

      الل المباشر لألسواقــ المداخيل المتأتية من اإلستغ 3    

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

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

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

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

....................................... المعلوم على الوزن والكيل العموميين    05-23  ......................    

    ......................  .......................................... معلوم البيع بالتجول داخل األسواق    06-23

    ......................  ....................................................... علوم اإليواء والحراسةم    07-23

    ...................... .............................. معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر    08-23

      ر للملك البلديـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباش 4    

01-24  

  

  

01  

 مداخيـل المسـالـخ ...............................................................

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

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

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

  

    ......................  .............................. ة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخمعلوم إقام  02  

    ......................  ......................................... معلوم المراقبة الصحية على اللحوم  03  

    ......................  ....................معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام .....................    02-24

    ...................... ........................................ معلوم وقوف العربات بالطريق العام    03-24

...................... حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطريق العام     04-24  1500,000    

    ......................  ....................................... تحت الطريق العام أشغـال عن معلوم    05-24

............................................................ارـــــاإلشهوم ــــمعل    06-24  ......................    

......................................مداخيــل مختلفــــــة ......................    99-24  ......................    

    3300,000 الثــانـيجملــة الصنـف     
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  المــالحـظـــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

             ص اإلداريةخـم الموجبات والرـمعالي  الصنـف الثالـث:         

اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــاليــومع                           

    

      ـ معاليم الموجبات اإلدارية 1    

    2000,000  ..................................................... معلوم التعريف باإلمضاء    01-31

    300,000  ....................................... معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل    02-31

    1000,000  .......................................... الحالة المدنية بطاقاتمعاليم تسليم     03-31

    40,000 ......................................معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى .    99-31

      ـ معاليم الرخص اإلدارية 2    

    ......................  ................................................. ح الحيواناتمعلوم رخص ذب    01-32

    400,000 ................. معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن    02-32

    400,000  ................ العائلية المنّظمة بمناسبة األفراح معلوم رخص الحفالت    03-32

    ...................... ............................................. معلوم رخص الحفالت العمومية    04-32

    ......................  .....القانونيةبعد الساعات  المماثلة لهات الّ معلوم رخص فتح المقاهي والمح    05-32

    2200,000  .............................................................رخص البناء معاليم    06-32

    ...................... ....... معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد    07-32

    50,000  في الطريق العام ..............توزيع الوقود  آالتم رخص نصب يلامع    08-32

    ......................  ....................................... جثثإخراج ال معلوم رخص الدفن أو    09-32

    ...................... ...... معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل    99-32

      ـ معاليم مقابل إسداء خدمات 3    

    6000,000 ..................... قنوات تصريف المواد السائلة بفروع معلوم االعتناء    01-33

    100,000 ............................................... معاليم اإليواء بمستودع الحجز    02-33

03-33 

33-03 

33-03  

 

01 

02  

.............................التيار الكهربائي  اإلضـافي على سعـرالمعلوم 

  ... التيار الكهربائيي على سعـر اإلضـافلمعلوم المقابيض االعتيادية ل

 التيار الكهربائياإلضـافي على سعـر لمعلوم المبالغ المتأتية من ا

  باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون ...................................

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

140000,000  

10000,000  

  

ة ــالت التجاريـاط المحـنش ة منــل رفع الفضالت المتأتيـمعاليم مقاب    04-33

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

  

100,000  

  

    ...................... لنقل الموتى ...........................................معلوم كراء السيارات     05-33
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 المــالحـظـــات  التقـديــرات  ـــــواردبيــــــان المـ الفقـرة  الفصـل

    50,000 .................. معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد    06-33

........................................... معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    99-33  100 ,000   

    162740,000 الثـالــثجملــة الصنـف     

    
رىـخاأل االعتياديةل الجبائية ـالمداخي :الّرابـعالصنـف                

    ......................  ...................................... م إشغال الملك العمومي البحرييـلامع    01-40

    ......................  .............................................. المعلوم على العروض الظرفية    02-40

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات     03-40

  .الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

  

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

  

    ...................... ........................... المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل    04-40

    ...................... ............................................... مختلفة اعتياديةمداخيل جبائية     99-40

    .................. الـرابـعجملــة الصنـف     

    338640,000 الجــزء األّولجملــة     

     االعتياديةالجبائية  غيـر : المـداخيـلالثانيلجـزء ا      

      مداخيـل أمـالك البلديـة االعتيادية: الخامـسالصنـف           

      المباشر لألمالك االستغاللـ المداخيل المتأتية من  1    

    ...................... ........................................................ مداخيل رياض األطفال    01-51

    ......................  .................. الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيهو المنابت مداخيل    02-51

    ...................... مداخيل حدائق الحيوانات ......................................................  01  

    ......................  ه .................مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز الترفي  02  

    ......................  المنابت ................................................................. مداخيل  03  

    ......................  ....................................... مداخيل المالعب والقاعات الرياضية    03-51

    ...................... ................................................... اماتمداخيل المسابح والحمّ     04-51

    ......................  مداخيل المسارح ................................................................    05-51

    ......................  فراح ..........................................مداخيل قاعات العروض واأل    06-51

    ...................... .................................... لنشاط فالحي ةدّ ــارات المعـمداخيل العق    07-51

    ......................  مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من االستغالل المباشر لألمالك ......    99-51
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 المــالحـظـــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    
  ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات 2

    

    8500,000  ................................ اريـمداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تج    01-52

    ......................  ................................ يـــاط مهنـء عقارات معدة لنشمداخيل كرا    02-52

    ......................  ................................ مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي    03-52

    ......................  ................................ اط فالحيــمداخيل كراء عقارات معدة لنش    04-52

    ...................... ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخيل كراء عق    05-52

    ......................  ........... الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيهو المنابت مداخيل كراء    06-52

    ...................... ائق الحيوانات.......................................................مداخيل حد  01  

    ......................  مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز الترفيه .................  02  

    ......................  ....................المنابت ............................................. مداخيل  03  

    ......................  ................................ مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية    07-52

    ...................... ............................................ مداخيل كراء المسابح والحمامات    08-52

    ......................  المسارح ......................................................... كراءمداخيل     09-52

    ......................  قاعات العروض واألفراح ................................... كراءمداخيل     10-52

    ...................... .......................................... مداخيل كراء التجهيزات والمعدات    11-52

    ......................  منح التربات بالمقابر ................................................. مداخيل    12-52

    ...................... ....................................................... مداخيل األكرية األخرى    99-52

    
  ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى 3

    

    ...................... ......................................................... بيع العقارات محاصيل    01-53

    ...................... .................................. به االنتفاعمحاصيل بيع األثاث الذي زال     02-53

    ......................  .................................................. البيوعات األخرى محاصيل    99-53

    8500,000 الخـامــسجملــة الصنـف     
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 المــالحـظـــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد الفقـرة  الفصـل

    
ةاالعتيادية ــل الماليـــداخيـالم: الســادسالصنـف          

    

    225000,000 ..................................................... المناب من المال المشترك    01-60

    ...................... موارد منقولة من فوائض العنوان األّول ....................................    60-02

    ......................  .......................................... صة للتسييرمنح ومساهمات مخصّ     03-60

    ......................  .................................................... مداخيل المساهمات المالية    04-60

    ......................  .................................تحويالت المؤّسسات العمومية البلدية ......    05-60

    400,000 .........ة والشرطة الصحيةـظ الصحــب حفــات لتراتيـمخالفال مداخيل    06-60

    ...................... العمرانية .................................... بــلتراتيلات ــمخالفالمداخيل     07-60

    ......................  مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية ............    08-60

    ......................  مقابيض من إيداعات غير معّرفة ...........................................  01  

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

    ...................... مقابيض أخرى ..................................................................  99  

    410,000 استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة .........................    09-60

    ......................  أشغال وخدمات أخرى ........................استرجاع مصاريف مقابل     10-60

    50,000  التبّرعات والوصايا.............................................................    11-60

    ......................  ................................................. أخرى اعتياديةمداخيل مالية     99-60

    ......................  مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخالص لفائدة الغير.......  01  

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

    ......................  عمومية ....................خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات ال  03  

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

    ...................... مقـابيـض مختلفة ................................................................  99  

    
    225860,000 الســادسجملــة الصنـف 

    234360,000 الجــزء الثـانـيجملــة     

    573000,000جملـة مـوارد العنـوان األّول     
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية

  المالحـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      عنــوان الثــانـيالعنــوان الثـانـي:  مــوارد ال      

 الجـــزء الثالـث:      

  المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة

    

      الصنـف السـابـع:  منـــــــح التجهـيـــــــــز            

    ......................  .................................. منح التجهيز ومساهمات داخلية      01-70

    ...................... ةـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلي منح مسندة    01  

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

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

    ......................  الخزينة ....................................منح متأتية من صناديق     02  

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

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

    ......................  ......................... منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة    03  

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

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

    ......................  داخلية أخرى ......................................منح ومساهمات     04  

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

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

    ......................  ........................................... منح ومساهمات خارجية      02-70

    ......................  ....................... متأتية من مؤسسات مالية اتمنح ومساهم    01  

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

    ......................  ........................................................... السنةموارد   002    

    ......................  ....................................أخرى خارجيةمنح ومساهمات     02  

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

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

    ................... السـابــعف ـجملــة الصنـ      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية

  المالحـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

        

  الصنـف الثامـن: مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة      

    

    ......................  ...األول.وان عنال الفوائض غير المستعملة منمن  المتأتّيةالمبالغ       01-80

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

ل وّ العنوان األمن الفوائض غير المستعملة من  المبالغ المقامة    02  

  للسنة األخيرة..........................................................

  

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

  

ل للسنة السابقة للسنة العنوان األوّ الفوائض غير المستعملة من     03  

  الميزانية.............المؤمنة بالعمليات الخارجة عن و األخيرة

  

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

  

    ...................... ................................... المناب من مدخر المال المشترك      02-80

  01  
  

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

  02  
  

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

03-80      
استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع  مداخيل

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

  

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

  

  01  
  

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

  02  
  

    ......................  ........................................................... السنةموارد 

04-80      
    ......................  مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة .......

  01  
  

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

  02  
  

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

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

  01  
  

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

  02  
  

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

    ...................... الثـامــنف ـجملــة الصنـ      

   ................. الجــزء الثـالـثجملــة       
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية

  المالحـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

    
  الجـزء الرابـع: مــوارد االقتراض    

    

      
  الصنـف التاسـع:  مــوارد االقتراض الداخلـي     

    

01-90  
    

    ......................   قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

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

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

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

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

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

    ......................  .................... قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى      03-90

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

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

    .…………… التـاســعف ـجملــة الصنـ      

      

  الصنـف العاشـر:  مـوارد االقتراض الخارجي      

    

01-100      
    ......................  ............................... قروض متأتية من مؤسسات مالية

  01  
  

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

  02  
  

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

02-100  
    

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

  01  
  

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

  02  
  

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

    ...................... العـاشــرف ـجملــة الصنـ      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية

  المالحـظات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  الصنف الحـادي عشــر:        

   مــوارد االقتراض الخـارجـي المـوّظفــة      

  
  

01-110      
    ......................  ............................... ماليةتأتية من مؤسسات قروض م

  01  
  

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

  02  
  

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

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

  01  
  

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

  02  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

    ...................... الحـادي عشـــرجملــة الصنـف      

   ..…………… الجــزء الرابــعجملــة      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  الحـظــاتالم  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

       

 الجـزء الخامـس: المــــــوارد المتــأتّيــــــــة 

  مـن االعتمادات المحالـة                        

   

  الصنف الثاني عشر: المــــوارد المتــأتّيـــــــة     

 مـن االعتمادات المحالـة                            

  البـاب الثـانـي: 

  ريــةرئـاســة الجمهـو

    

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

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

   ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  ............... جملـة الصنـف الفرعـي الثالث

  

      

  الـرابـع: الصنف الفـرعي

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

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

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

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

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

  

   ............. جـملــة البــاب الثـانـي      

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  ـــواردبيــــــان المـــ

      
  البــاب الخامـس: 

  شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّيـن

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

  

    

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

   .................. النهـوض اإلجتمـاعـي ...............................................      06756

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

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   ............. جـملــة البــاب الخـامـس      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب السـابـع: 

  وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة

    

      

  الصنف الفـرعي األّول:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

  

    

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

02201      
     .................  تسيير المصالـح العموميـة ..........................................

    ...................  تظاهرات دورية استثنائية ................................................    36  

      
  ............... جملـة الصنـف الفرعـي األّول

  

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

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

   ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  ............... فرعـي الثالثجملـة الصنـف ال

  

      
  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

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

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

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

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

  

   ............. لــة البــاب السـابـعجـم      

  

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الثالـث عشـر: 

  المــاليــــــة

    

      
  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

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

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

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

...12      
 ..................  ....................(بيـان الفصـل) ...................................

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

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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

  

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  ظــاتالمالحـ  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب العشــرون: 

  التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة

    

      الصنف الفـرعي الثـالـث:      

      *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة      

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

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

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

   .................. (بيـان الفصـل) .......................................................      11..

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

  

           

           

           

           

           

           

           

       
 

    

           

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

  

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  البــاب الحـادي والعشـرون:       
  ـة المستديمــةالبيئــة والتنميـ

    

  الصنف الفـرعي األّول:      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

    

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

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

      
  ............... جملـة الصنـف الفرعـي األّول

  

      
  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

    

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

  ..................  ................................................................البيئــــة.      06706

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

  

      
  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

    

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

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

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

  ..................  ................................(بيـان الفصـل) .......................      11...

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

  

      
  الصنف الفـرعي الـرابـع:

  *موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة

    

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

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

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

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

  

   ............. جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون      

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

ان * ل و ط ترق الف ب ی ض اص ب ل ال قا لل ةه  ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  فصـلال

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الثالـث والعشــرون: 

  السيــــاحــــــة

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  ة لنفقـات التنميـةموارد مخّصصـ

  

    

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

 ..................  تهيئة المحيط الساحلي ...............................................      06718
 

 ..................  .......................................................الترفيـه.برامج       06719
 

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

  

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

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

    ..................  ...................(بيـان الفصـل) ....................................      11...

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

  

            

            

  

  

        

            

        

  

    

            

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

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال



 
21

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  لعشــرون: البــاب الخامـس وا

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

  

    

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

   ..................  .....................................................الثقافيـة.المراكـز       06728

  ..................  .................................................العموميـة.المطالعـة       06729

  ..................  ...............................................................الفنــون.      06730

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

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
   ............. جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  ــواردبيــــــان المــــ

      
  البــاب السـادس والعشـرون: 

  الريــاضــة والتربيـة البدنيــة

    

  الصنف الفـرعي الثـانـي:      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

  

    

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

   ..................  بناء وتهيئة الهياكـل الرياضيـة .....................................      06737

   ..................  ........................................ورياضيـة.تجهيزات شبابية       06738

      

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

      

  ف الفـرعي الثـالـث:الصن

  *موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

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

    ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

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

  

            

            

            

            

            

            

            

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

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف اّصة فيی ض ات ال ا ة ال ار ال ال ات أم ا ة وح ز     ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

  البــاب الثامن والعشـرون:       

  الشــؤون االجتماعية والتضـامـن 

  والتونسيـون بالخـارج

    

      

  الصنف الفـرعي الثـالـث:

  *ت الخاّصـة في الخزينـةموارد متأتّيـة من الحسابا

  

    

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

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

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

    ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

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

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   ............. ملــة البــاب الثامـن والعشــرونجـ      

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

ب  * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ال ای ض ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا ةال ار   ل
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب الخامـس والثـالثــون: 

  الطفـولــــة 

    

      

  الصنف الفـرعي الثـانـي:

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

  

    

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

   ..................  بناء وتهيئـة مراكـز الطفـولـة  .....................................      06736

   ..................  ....................................الطفـولـة.تجهيـزات مؤّسسـات       06739

      
  ............... ـف الفرعـي الثانـيجملـة الصن

  

            

            

            

        

  

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

   ............. جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون      
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  راتالتقـديــ  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب السـادس والثالثـون: 

  الشبـــــاب

    

  الصنف الفـرعي الثـانـي:      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

  

    

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

   ..................  .......................................................الترفيـه.برامـج       06719

   ..................  بناء وتهيئة مراكز الشبـاب .........................................      06735

   ..................  ........................................ورياضيـة.تجهيزات شبابية       06738

   ..................  .....................................................شبابية.تجهيزات       06740

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

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

   ............. جـملــة البــاب السـادس والثالثـون      
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 لفقـــرةا  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  المالحـظــات  التقـديــرات  بيــــــان المــــــوارد

      
  البــاب التسعــون: 

  مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة

  إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة

    

   ..................  نقــل فــواضــل .......................................................      00500

   ..................  موارد جديدة لسنة ...... بعنوان مسـاهمـات ماليــة مختلفــة .........      00510

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

  

    

      
     

      
 ............. جـملـة البـاب التسعــون
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  المالحـظــات  التقـديــرات  ــان المــــــواردبيــــ

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
  

    

    ..................  البـاب الثاني: رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................

    .................. ة والمسنّيـن ......................................................الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسر

    .................. الباب السابـع: وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................

    .................. ......................................................................الباب الثالث عشـر: المـاليــة .........

    .................. الباب العشرون: التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................

    .................. مستديمة .....................................................الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية ال

    .................. الباب الثالث والعشرون: السيـاحـة ........................................................................

    .................. لتراث ............................................الباب الخامس والعشرون: الثقافة والمحافظة على ا

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

    .................. الخارج ....................الباب الثامن والعشرون: الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيّون ب

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

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

    .................. الباب التسعون: مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................

      

      

      

      

      

  .............  الثـانـي عشــرف ـجملـة الصن
  

    ..................  الجـــزء الخـامـــسجملــة 

  ..………  جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي
  

    573000,000  مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة
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  22001177نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 
  -  ت - الجــدول  
    

  بحســاب الديـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

      لوّ وان األــات العنــالعنوان األول: نفق      

      فرّ ــات التصـــالجزء األول: نفق          

      ر العمومي ـالقسم األول: التأجي               

      ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــح المخولـالمن    01.100

   ....................  ....................................المنح المخولة لرؤساء البلديات     01  

   ....................  ......... نــــات المتفرغيـــالمنح الجملية المخولة لرؤساء البلدي  001    

    1460,000  ........... منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين  002    

    2420,000  ...رؤساء البلديات والمساعدين لكواهيمنح التمثيل المخولة     02  

    3880,000 01.100جـملـــة الفصــل       

  نـــــيارّ ـوان القـــر األعـــأجيــت    01.101
 االنتدابــات المقتـرحــة

 الكلفة الجملية (*) المـدّة العــــدد الخطـط

  مستكتب ادارة  -
  3ص عامل -
 

02  
02  
 

 15000.000  
13000.000 

 

  28000.000  04 الجملــة

    

   78400,000  ............................................. األجر األساسي والتدرج    01  

    .............  ............................... المنح الخصوصية القارة ( الثابتة )     02  

    4400,000  ............................... مترية المرتبطة بالرتبة المنحة الكيلو  001    

    44000,000  ............................................... منحة التصرف والتنفيذ  002    

    18500,000  ................................................منحة التكاليف الخاصة   003    

    350,000  ........................................ كن المرتبطة بالرتبةمنحة الس  004    

   .................... ........................................................... منحة الهندسة  005    

    7300,000  ......................................................... منحة المشاريع  006    

   .................... ............................................... منحة الهندسة المعمارية  007    

   ....................  التعمير............................................................منحة   008    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (*) يتّم توزيع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.
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 ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

 الفقـــرة

  

 النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

 المـالحـظـات

   ....................  ....................................................منحة الوقت الكامل   009    

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

   ....................   .......................................... داغوجيةيمنحة التكاليف الب  013    

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

   .................... ...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية   022    

   ....................  ...............................................االجتماعي.منحة العمل   023    

    8150,000  ......................................عالمية منحة المعالجة اآللية لإل  025    

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

   .................... ....................................ب عادة الترتيالمنحة التعوضية إل  036    

   ....................  .....................................................التعويضية.المنحة   049    

   ....................  ..........................................التكميلية.المنحة التعويضية   050    

   ....................  .........................................منحة مراقبة التراتيب البلدية   090    

    63600,000 ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية   091    

    3700,000  .......................................................... األوساخمنحة   092    

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

    ........... .............................................المنح المرتبطة بالوظيفة     03  

    2410,000 ..........................................................المنحة الوظيفية  001    

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

    610,000  .....................................................المنحة الكليومترية   005    

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

   ....................  ................................................منحة التكاليف اإلدارية  007    

    730,000  ................................ المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية  008    

    ...............  .........................................صوصية المتغيرة المنح الخ    04  

    300,000  ......................... منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين  070    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    .............  ...................................المتغيرة المنح غير الخصوصية    05  

    1500.000  .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  001    

    4500,000  ...........................المرتّب.في  منحة اإلنتاج غير المدمجة  002    

   ....................  غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى ....................... منحال  003    

    ...................  .......................... منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي    06  

   ....................  ............................................. منحة الساعات اإلضافية  001    

    1000,000  الليلي.....................................................منحة العمل   002    

    ...............  العائلية..........................................................المنح     13  

    3000,000  .................العائلية........................................المنحة   001    

    700,000  الوحيد...................................................منحة األجر   002    

    ...............  ............................... المساهمات المحمولة على المشغل    14  

    29500,000  ......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد  001    

    9500,000  ...........................المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية  002    

   ....................  ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض  003    

    2500,000  ......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  004    

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

    285000,000 01.101جـملـــة الفصــل       

01.102 

  نــاريـر القــوان غيــر األعــتأجي    

 االنتدابــات المقتـرحــة

 الجملية (*) الكلفة المـدّة العــــدد الخطـط

-  
- 

   

  الجملــة
 

   

  

    

   ....................  أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة....................................    01  

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

   ....................  ............................... ة المرتبطة بالرتبةالمنحة الكيلومتري  002    

   ....................  والتنفيذ.............................................منحة التصرف   003    

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

   ....................  المرتب............................منحة اإلنتاج غير المدمجة في   010    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مناسبـة.(*) يتّم توزيع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية ال
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    .................... ............................................. منحة الساعات اإلضافية  012    

    .................... .....................................................منحة العمل الليلي   013    

    ....................  ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  070    

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

    ....................  ........................بالحصة.ن والعاملون المتعاقدو األعوان    02  

    ................................................................. التأجير المباشر لألعوان  001    

    ....................  ....... مع المؤسسات) اتفاقياتغير المباشر لألعوان ( التأجير  002    

    .................... ..........................................................المنح العائلية     06  

    ....................  ......................................................... المنحة العائلية  001    

    ....................  ................................................... منحة األجر الوحيد  002    

    ....................  ............................... المساهمات المحمولة على المشغل    07  

    ....................  ......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد  001    

    ....................  ...........................الحيطة االجتماعية المساهمة في أنظمة  002    

    ....................  ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض  003    

    ....................  ......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  004    

    ....................  .................... ت الحضور للمتصرفين ممثلي البلديةمكافآ     09  

لمتربصين في إطار اإلعداد للحياة إلى االمنح المسندة     10  

  ...المهنية.

  

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

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

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

    288880,000 جملـــة القـســـم األّول      

      ح ــالـل المصـــي : وسائـانـم الثـالقس              

      ةــة المحليــح العموميــر المصالــات تسييــنفق     02.201

    3000,000  ...................................................داءات األ األكرية و    01  

    500,000 .........................................................استهالك الماء     02  
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    60000,000  ..........................................  ازالكهرباء والغ استهالك    03  

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

    2500,000  ....................................................االتصاالت الهاتفية   001    

    2000,000  ......................................................اسل المعطيات تر  002    

    000, 1800 ....................................... أثاث للمصالح اإلدارية اقتناء    05  

   ....................  ...............................................................الوقـــود.    06  

    11000,000  ........................................... شراء الوقود لوسائل النقل  001    

   ....................  ألجهزة التسخيـن ......................................شراء الوقود   002    

   ....................  ......... حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية  003    

   ....................  ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصية   004    

   ....................  ......................................................... دــات البريـنفق    07  

    500,000  ................................................اإلداريـة.المـراسالت   001    

   ....................  .............................................األخــرى.نفقـات البريـد   002    

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

   ……………  ناء معدّات التصّرف اإلداري ....................................اقت  001    

   ....................  ....................................................التأمين.مصاريف     09  

    6000,000  ....................................................النقل.تأمين وسائل   001    

   ....................  .......................................................تأمين األشخاص   002    

    650,000  ........................................................البنايات.تأمين   003    

   ....................  .........................................تامين التجهيزات والمعدات   004    

   ....................  ...................................................... التعهد والصيانة    10  

    500,00016  .....................................................ت يااالعتناء بالبنا  001    

    8000,000  .......................................... تعهد وصيانة وسائل النقل  002    

    500,000  ...................................تعهد وصيانة المعدات واألثاث   003    

   ....................  .................................. تعهد وصيانة معدات خصوصية  004    
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

 الفرعية
  المـالحـظـات  التقـديــرات  النفقــــــاتــــــان بي

    500,000  ...............................اإلدارية.تنظيف المقّرات مصاريف     11  

   ....................  ...................................................الحراسة.مصاريف     12  

    500,000  .......................................المصاريف العاديـة للحراسـة   001    

   .................... مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ...........................  002    

    740,000  .........................................................لوازم المكاتب     13  

    1200,000 ............................................................. المطبوعات    14  

   ....................  التـوثيـــــق.............................................................    15  

    ……  المكتوبة.......................................................الوثائق   001    

   ....................  ....................................................... ئق األخرىالوثا  002    

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

    800,000  ها............................................ونشر تعليق اإلعالنات    18  

   .................... ................................................... مصاريف اإلعالمية    19  

    1000,000  ............................................. شراء اللوازم والمعدات  001    

    3200,000  .......................................................شراء منظومات   002    

    1000,000  ......................................................... نفقات الصيانة  003    

   .................... ..............................المنظومات اإلعالمية  استغاللنفقات     20  

    1500,000  ........................................... منظومة " أدب " استغالل  001    

    2000,000 ....................................... منظومة " إنصاف " استغالل  002    

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

    2000,000  ........................................ " مدنيــةمنظومة "  استغالل  004    

    1000,000  " التصّرف في موارد الميزانية " ........... منظومة  استغالل  005    

   .................... واإلقامة.................................... االستقباالتمصاريف     21  

    400,000  .......................االستقباالت.........................مصاريف   001    

    ....................  اإلقـامــــــة................................................مصاريف   002    
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    .................... ................................................ات ـــــمصاريف المهمّ     22  

    ....................  ........................................................ إكساء األعوان    23  

   .................... الموّحد ...........................إكساء األعوان الخاضعين للزي   001    

    2400,000  االستقبال .................................... وأعوانإكساء العملة   002    

   ....................  ............................................. لـإرجاع مصاريف التنق    24  

   .................... ............. .....................................المنحة اليومية للتنقل   001    

   ....................  ............................................المنحة الكيلومترية للتنقل   002    

   .................... ....................................ل األشخاص إرجاع مصاريف نقّ     25  

   ....................  ......................................... تهمرسكلو األعوانتكوين     28  

   .................... ........................................................ملتقيات للتكوين   001    

    ……  ....................................................... تربصات تكوين  002    

   ....................  تكوين المستمّر .......................................................ال  003    

   .................... ................................................. التكوين في اإلعالمية  004    

   .................... .......................................... نفقات طبية لفائدة األعوان    30  

    1760,000 .......................................................... نفقات التداوي  001    

    400,000  .................................... األدوية والمواد الصيدلية شراء  002    

   ....................  ..................................... والمناظرات االمتحاناتتنظيم     31  

   ....................  ................................... عمليات اإلرشاد وإعالم العموم    32  

   ....................  واستثنائية ........................................تظاهرات دورية     36  

    1200,000  .....................................................الحفالت العمومية   001    

    1000,000االنتخابات ..............................................................  002    

   ....................  ................................. مصاريف النزاعات والتعويضات    38  

    1000,000  ................................ ومصاريف أخرى واختبار أتعاب  001    

   ....................  ........................................... اتضدفع الخطايا والتعوي  002    

    3500,000  ........................................................معاليم التسجيل     39  
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  ـلــصالف
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    ...................  ........................................................معاليم الجوالن     40  

    ...................  .......................................................... معاليم جوالن  001    

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

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

    ...................  ............................................... مصاريف إعداد األمثلة    43  

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

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

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

    ...................  .......................................والمراقبة والتحاليل  االختبار  003    

    ...................  ....................اتّفاقيات مع أطبّـاء .................................  005    

    ...................  اتّفاقيات مع مؤّسسات .................................................  006    

      ........................................ المنحة المخولة لقابض المالية  010    

    ...................  ........................ ض المنتفعينالمنحة المخولة لوكالء المقابي  011    

    ...................  ....................................................... تسديد المتخلدات    80  

    ...................  ................... متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  002    

    ...................  ................. تخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغازم  003    

    ...................  ........ متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه  004    

    ...................  .................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الديوان الوطني ال  005    

    ...................  ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية  006    

    ...................  ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية  007    

    ...................   ........... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين  010    

    ...................  ............... الخارجي لالتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسية   011    

    ...................  ..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط  012    

    ................... ............. نفاياتللتصّرف في ال الوطنيةمتخلدات تجاه الوكالة   013    

    ...................  ..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاه الوكالة البلدية    014    
    ...................  مؤّسسات عمومية أخرى ............................ متخلدات تجاه  020    

    ..…… .............................................. الخــواص متخلدات تجاه  021    

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

      
    140050,000 02.201جـملـــة الفصــل 
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  تقـديــراتال

  

  المـالحـظـات

  وصيانة التجهيزات العمومية استغاللمصاريف     02.202
    

    ................... ................................... النفقات المباشرة لتنظيف المدينة    30  

    
    500,000  ..........................................................العقاقير.شراء   001

    1500,000  .............................االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها   002    

   1000,000  ........................................................... كراء المعدات  003    

    1500,000  .............. المصب المراقب ومراكز التحويل استغاللنفقات   004    

    ...................  ................................. تنظيف المدينة عن طريق المناولة    31  

    ...................  المناولـة العاديـة ........................................................  001    

    ................... .......: النظافة وسالمة المحيط ....32المناولـة في إطار اآلليـة   002    

    ...................  : جمع الفضالت وتثمينها ..........40المناولـة في إطار اآلليـة   003    

    3000,000  ........................................... االعتناء بالتنوير العمومي    32  

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

    17475,000  االعتناء..................................................................  001    

    .……  ....................................شراء معدات صغيرة وصيانتها   002    

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

    ...................  ......................... نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها    36  

    ...................  .................................. االعتناء بحركة المرور وتنظيمها  001    

    ...................  ..................................................ت صغيرة شراء معدا  002    

    ..…… ..........................االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة     38  

    ................... .......................................االعتناء بتجهيزات خصوصية     40  

    ...................  .................................................... عتناء بالنافوراتاال  001    
ة ـات العموميــزة بالساحــاالعتناء بالتجهيزات المركّ   002    

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

  

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

    ...................  ................................................... عتناء بأفواه المياهاال  003    

    ...................  ..............................االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى   009    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  ديــراتالتقـ

  

  المـالحـظـات

    ...................  ....................................................... حديقة الحيوانات    42  

    ...................  ........................................................ شراء الحيوانات  001    

    ...................  ...................................... ابه واالعتناءتغذية الحيوانات   002    

    ...................  ................................... شراء تجهيزات ومعدات الحديقة  003    

    ...................  ........................االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها   004    

    ...................  ......................................... تناء بالنباتات واألشجاراالع  005    

    ................... صغيـرة  ........... معّداتوشراء  اتـالنباتاالعتناء بالحدائق و    44  

    1500,000  المباشرة ...............................................االعتناء نفقات   001    

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

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

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

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

    ...................  ..........................الرياضية.صيانة المنشآت والتجهيزات     46  

    ...................  ......... التجهيزات العمومية انةـالل وصيـستغرى الـخأنفقات     99  

      
    26475,000 02.202جـملـــة الفصــل 

02.230
    

ات ـالوكاالت والمؤسس رــة بتسييـاصّ ـف خـاريـمص
  ............................... ةـالبلديوالهياكل العموميـة 

  

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

  

      
  ................ 02.230جـملـــة الفصــل 

  

      
    166525,000 جملـــة القـســـم الثــانـي

      
      ل العمومي ـالقسم الثالث : التدخّ 

      االجتماعيدان ـي الميـالت فــتدخّ     03.302

    6000,000  ...........للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية منـح    08  

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساهم    10  

  ............................................... ن على التقاعدــالمحالي

  

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

    ................... ............................................... المساهمة بعنوان التنفيل  001    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ
  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    800,000  ................................... المساهمة بعنوان تعديل الجرايات  002    

    ...................  ......................................المساهمة بعنوان ضم الخدمات   003    

    ...................  ........................................................الجراية العمرية     20  

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

    ...................  .................................................مصاريف دفن الفقراء   001    

    ...................  ........................................ فاةرمصاريف النبش ونقل ال  002    

    ...................  .......................................................الصحة العمومية     22  

    800,000  ............................. قاومة الحشرات والحيوانات الشاردةم  001    

    ...................  ............................حمالت التطهير والمحافظة على البيئة   002    

    ...................  ............................................االعتناء بالمحالت الدينية     23  

    500,000  ............................................................ نفقات صيانة  001    

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

    4000,000  ............................................ مصاريف الوقاية الصحية    25  

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

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

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

    12100,000 03.302جـملـــة الفصــل       

      نـــويـم والتكـــدان التعليــالت في ميـــتدخّ     03.30
    900,000  التكوين ودعم الالّمركزيـة ...............المساهمة لفائدة مركز     04  

    ...................  ................................................... الفقراء نقل التالميذ    20  

    200,000  ......................................................... جوائز مدرسية    21  

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

      
  1100,000 03.303جـملـــة الفصــل 
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة

  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 
  

  التقـديــرات
  

  المـالحـظـات

      ةـاب والطفولــة والشبـن الثقافــالت في مياديـتدخّ     03.305
    ...................  ............................... تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة    02  

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

    ...................  .............ة ــون الشعبيــى والفنـال الموسيقــتدخالت في مج    05  

    ...................  .......................................رات ثقافية ومهرجاناتــتظاه    06  

    ...................  ........... المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية  001    

    ...................  ........................... تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية  002    

    ...................  .......................................................... وضشراء عر  003    

    ...................  ..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة اللّجان وا منـح    07  

    200,000  ................................................ لفائدة الشبابتدّخالت     10  

    300,000  الطفولة ................................................لفائدة تدّخالت     11  

    ...................  ................................. تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية    12  

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

      
  500,000 03.305جـملـــة الفصــل 

  

      االقتصاديدان ــي الميـالت فــتدخّ     03.306
    ................... ........................ اقتصاديةلفائدة منظمات ذات صبغة  منــح    04  

    ................... ........................................ يـدان الفالحـتدخالت في المي    10  

    ................... ........................................ تدخالت في الميدان الصناعي    11  

    ................... ....................................... احيــتدخالت في الميدان السي    12  

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

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

      ةــات العالميــي المنظمـات فــالمساهم    03.307

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

    ...................  .....................................العالمية للمدن المتوأمة   الجامعة  080    

  



 
41

 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
ة الف

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

    ................... ......................................منظمات ذات صبغة خصوصية     02  

    ...................  .................................................. منظمة المدن العربية  800    

    ...................  .................................منظمة العواصم والمدن اإلسالمية   801    

    ................... ........................................... يمنظمة مدن التراث العالم  802    

    ...................  .................................................اإلفريقية.المدن  اتحاد  803    

    ...................  الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية ....  804    

    ...................  .............................. أخرى عالمية مساهمات في منظمات    99  

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

  

      رىـل أخـة وهياكـات المحليـاون مع الجماعــالتع    03.310

    ...................  .......الداخليــة ...................التعاون مع الجماعات المحلية     01  

    300,000  .التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها    02  

    ...................  ..............قية يفرالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اإل    03  

    ...................  ............. بيةوالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية األور    04  

    ...................  كيةياألمروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية     05  

    ...................  ............................... رىـأخ وهياكـلالتعاون مع منظمات     99  

    ...................  ................................ تونسية وهياكلالتعاون مع منظمات   001    

    ................... ...............................ة ــأجنبي وهياكلالتعاون مع منظمات   002    

      
  300,000 03.310جـملـــة الفصــل 

  

      
    14000,000 جملـــة القـســـم الثـالــث

  ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـ: نف عالقسم الراب      
  يـر الموّزعــةغو                   

    

  .………… .....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص نفقــات    04.400
  

    ...................غير الموّزعـة......................................ف التصرّ  نفقــات    04.401

  .…………  جملـــة القـســم الرابــع      

    469405,000 جملـــة الجــزء األّول      
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

  

  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المـالحـظـات

      ن ـد الديــوائـي : فـانـزء الثـالج      

      ن ــد الديـوائـالقسم الخامس : ف          

      يــاخلن الدـــد الديــفوائ    05.500

  
03  

دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل  

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

37136,000    

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

  
05  

    ................... ............................... لمبرمة لدى الخزينةفوائد القروض ا  

      
    37136,000 05.500جـملـــة الفصــل 

      يــارجـن الخــد الديـــفوائ    05.501

    .............................................................. ـةالخارجي القروضفوائد      03  

  

04  

    ...................ــة الموّظفـة ...............................الخارجي القروضد فوائ  

      
  ................ 05.501جـملـــة الفصــل 

  

      
  37136,000 ســم الخامـــة القســـجمل

  

      
  37136,000ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل

  

      
   506541,000وان األول ـات العنــة نفقــجمل
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  20172017نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

  اعتمادات الـدفــع  - ت - الجــدول  
    

  بحســاب الديـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعية

 

  النفقـــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

  : الثانـيوان ـالعن      

  يالثـانـوان ـات العنــنفق

    

      نفقـــــات التنميـــــة  الثـالـث:الجزء          

      
  االستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       

    

      الـّدراســــــــــــات     06.600

    6500,000  دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة .....................................    01  

   .................... ر ..........................................دراسـة مخّططـــات المرو    02  

   .................... دراسات اإلعـالميــة ...................................................    03  

    6500,000  دراســـات أخـــــرى ..................................................    20  

   13000,000 06.600جـملـــة الفصــل       

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

      
 ................. 06.601جـملـــة الفصــل 

  

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

      
 ................. 06.602جـملـــة الفصــل 

  

      البنـايات اإلداريـــة: إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة     06.603

   .................... ...................................................... قصــــر البلديـــــة    01  

   .................... ............................................الدائـــرة البلديــــة ..........    02  
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

   ....................  .................................................... المستـودع البلـــدي    03  

   ....................  .............................................. بنــايات إداريــة أخــرى    04  

   ....................  أشغـــال تهيئــة مختلفـــة .............................................    05  

   ....................  ......................................... أشغـــال الصيــانـة والتعّهــد    06  

      
  ………… 06.603جـملـــة الفصــل 

  

   ................. تجهيــــزات إداريـــــة .....................                      06.604

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

  

      إلعـالميــةالبـرامـج والتجهيـزات ا     06.605

   .................... ...................................... مشاريــع مندمجــة لإلعـالميــة    01  

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

   ....................  .............................. بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة     20  

      
 ................. 06.605جـملـــة الفصــل 

  

      اقتناء معـــّدات وتجهـيـــزات                  06.606

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

   ....................  تناء معدّات وتجهيـزات أخــرى .................................اق    02  

      
 ................. 06.606جـملـــة الفصــل 

  

   .................  مصاريف اإلشهار واإلعالنات............................     06.607

      
 ................. 06.607جـملـــة الفصــل 

  

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

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

  

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

      
 ................. 06.609 جـملـــة الفصــل
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      اإلنـــــــــــارة     06.610

   ....................  اإلنــارة العمـوميــة ....................................................    01  

   .................... تركيــز معــدّالت الضغـط ............................................    02  

   ....................  نصـب اإلشــارات الضوئيــة ........................................    03  

   ....................  ..........أشغــال الصيانــة والتعّهـــد ................................    04  

      
 ................. 06.610جـملـــة الفصــل 

  

      المـــاء الصــالـح للشـــراب     06.611

   ....................  صيـانـة هيـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب .........................    01  

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

      
 ................. 06.611جـملـــة الفصــل 

  

      التطــهـيـــــــــر     06.612

   ....................  تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة ..........................    01  

   ....................  كــة تصـريـف ميـاه األمـطـار .........................تركيـــز شب    02  

   .................... أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد ........................................    03  

      
 ................. 06.612جـملـــة الفصــل 

  

      ــالـــــكالطــــرقــات والمسـ     06.613

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

   ....................  تعبيــــد الطـرقــات ....................................................    02  

   .................... ........................................ أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد    03  

      
 ................. 06.613جـملـــة الفصــل 

  

      أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب     06.614

   ....................  تعّهـد المسـاكــن وتهذيـبها.............................................    01  

   ....................  تعّهــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط ...............................    02  

   ....................  وتجهيــزها......................................... تهيئـة الشـواطـئ    03  
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  الفصـل
  الفقــرة  الفقـرة

  الفرعية
  تالنفقــــــابيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

   ....................  إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحويـل وتهيئتها...........    04  

   ……………  تهيئة المقـابـر وصيانـتها..............................................    05  

   ....................  ........................عمليـات التهيئـة والتهذيـب األخــرى .......    06  

      
  ……… 06.614جـملـــة الفصــل 

  

      المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن    06.615

   ....................  تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة ...........................................    01  

   ....................  ت ....................................................تهيئــة المنتـزهــا    02  

   ....................  تجميـــل مداخــل الــــمدن ............................................    03  

   ....................  تهيئـــة المســاحــات الخضــراء ....................................    04  

   ....................  عمليــات التهيئـة والتجميــل األخـــرى ............................    05  

      
 ................. 06.615جـملـــة الفصــل 

  

06.616    
  بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة

  والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة وتهيئـتها 
    

   ....................  بنـاء المكتبـات العمـوميـة وتهيـئتها.................................    01  

   ....................  المساهمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة ........................    02  

   .................... .......بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتهيـئتها....................    03  

   ....................  بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئـتها................................    04  

   .................... اقتنــاء تجهيـزات ثقـافيــة وريـاضيــة  .............................    05  

   ....................  ل وتهيئـتها..................................بنـــاء ريـاض األطفــــا    06  

   .................... بنـــاء وتهيئـة قــاعـات العـروض ...................................    07  

   ....................  بنـــاء مسـارح الهواء الطلق وتهيئـتها...............................    08  

   .................... بنـــاء مراكز اإلعالمية الموّجهة للطفـل وتهيئـتها.................    09  

   ....................  بنـــاء تجهيزات جماعية أخـرى وتهيئـتها..........................    20  

   ....................  ................أشغـال الصيـانـة والتعّهــد ............................    21  

   ................. 06.616جـملـــة الفصــل       
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادية    06.617

   ....................  ألحياء والمحالّت التجارية وتهيـئتها.............بنـاء األسواق وا    01  

   ....................  بنـاء المحالّت الصناعيـة والحرفيـة وتهيـئتها......................    02  

   ....................  بنـاء المناطــق الصناعيـة والحرفيـة وتهيـئتها.....................    03  

   ....................  بنـاء المســالــخ وتهيئـتها..............................................    04  

   ....................  بنـاء قــاعــات األفــراح وتهيـئتها....................................    05  

   ....................  ..........................بنـاء الحّمــامــات واألدواش وتهيـئتها.....    06  

   ....................  بنـاء مأوى السيــارات وتهيـئة.......................................    07  

   ....................  بنـــاء منشـآت اقتصادية أخـرى وتهيئـتها.........................    20  

   .................... صيـانــة والتعّهــــد ........................................أشغـــال ال    21  

   ................. 06.617جـملـــة الفصــل       

   13000,000 جملـــة القســـم الســادس      

      التمـويــل العمـومــي : السابـعالقسم            

   .................  االقتصادي ...................التـدّخـالت في الميـدان     07.810

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

   ................. التـدّخـالت في الميــدان اإلجتـمـــاعـي ..................    07.811

   ................. 07.811جـملـــة الفصــل       

   ................. أس مـال المؤّسســات .................المسـاهمـة في ر    07.827

   ................. 07.827جـملـــة الفصــل       

   ............... جملـــة القســـم الســـابــع      
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

  نفقــات التنميــة الطـارئــة: الثـامـنم القس         

  وغيـر الموّزعــة                        

    

    ...................  نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة.....................................     08.900

    ................... ..............نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة........................     08.901

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

  نفقــات التنميــة المرتبطـة: التـاسـعالقسم          

  بموارد خارجيـة موّظفــة                         

    

      

 

يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع 

  .07أو 06بـــدال من  09يـر الرقــم المميّـز للقسـم بـ مع تغي
    

   ............... جملـــة القســـم التــاســع      

      
13000,000 الثــالـثزء ــــة الجـــجمل

  

  الجـزء الرابـع: تسديـد أصــل الديــن         

  تسديـد أصــل الديــن : العـاشـرالقسم         

    

      د أصـــل الديـــن الداخلــيتسديـ     10.950

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة     01  
  الجماعات المحلّيـة .....................................................

53459,000    

   ....................  تسديد أصل القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخرى .............    02  

   .................... تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة ........................    03  

      
 53459,000 10.950جـملـــة الفصــل 

  

      تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي     10.951

   ....................  تسديد أصل القروض الخـارجيـة.....................................    01  

   ....................  تسديد أصل القروض الخـارجيـة الموّظفـة ........................    02  

   ................. 10.951جـملـــة الفصــل       

   53459,000 جملـــة القســم العـــاشــر      

   53459,000 الـرابـعزء ـــة الجـــجمل      
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 ـرةالفقــ  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

       

  الجـزء الخامـس: النفقــــات المسـّددة مــن 

  االعتمادات المحالـــــة                      

   

  القسـم الحادي عشر: النفقــات المســّددة مــن    

 المحالــــةاالعتمادات                                
  

  البـاب الثـانـي: 

  رئـاســة الجمهـوريــة

    

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

  

    

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

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

   ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

    ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث      

      

  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

      
       د............ المسّمى بـ ..........................مال المشاركة عد

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

      
  ............... لفرعـي الرابـعجملـة القســم ا

  

      
   ............. جـملــة البــاب الثـانـي

  

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف اّص ی ض ات ال ا ةال ار ال ال ات أم ا ة وح ز   ة في ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس: 

  شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّيـن

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنميـة

  

    

   ..................  ماعي ...............................................النهـوض االجت      06756

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

  

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
   ............. جـملــة البــاب الخـامـس
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب السـابـع: 

  وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة

    

      

  القسـم الفـرعي األّول:

  نفقـات التصـّرف

  

    

02201      
     .................  ......................تسيير المصالـح العموميـة ....................

  36  
    ...................  تظاهرات دورية استثنائية ................................................  

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي األّول

  

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *ةنفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـ

  

  

    

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

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

   ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالث

  

      

  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقـات أمــوال المشـاركـة

  

    

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

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

  

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

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  ــاتالمــالحـظـ

      
  البــاب الثالـث عشـر: 

  المــاليــــــة

    

      
  القسـم الفـرعي الـرابـع:

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

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

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

...12      
 ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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

  

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب العشــرون: 

  التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة

    

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

  

    

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

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

 ..................  .................(بيـان الفصـل) ......................................      11...
 

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      
   ............. جـملــة البــاب العشــرون

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

قا ل* انه  ل و ط ترق الف ب ی ض اص ب ل ال ةل ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الحـادي والعشـرون: 

  البيئــة والتنميــة المستديمــة

    

      

  القسـم الفـرعي األّول:

  ــات التصـّرفنفق

  

    

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

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي األّول

  

      
  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنميـة

    

 .................. ........................................البيئــــة .........................      06706
 

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

 

      
  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

    

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

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

 ..................  ..........................(بيـان الفصـل) .............................      11...
 

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

      
  بـع:القسـم الفـرعي الـرا

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

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

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

...12      
 ..................  ..............(بيـان الفصـل) .........................................

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

      
   ............. جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون

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

ب ی ض* اص ب ل ال قا لل انه  ل و ةط ترق الف ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الثالـث والعشــرون: 

  السيــــاحــــــة

    

      

  رعي الثـانـي:القسـم الفـ

  نفقــات التنميـة

    

  ..................  تهيئة المحيط الساحلي ...............................................      06718

  ..................  برامج الترفيـه ........................................................      06719

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

 

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقــات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

    ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

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

  

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  فرعيةال
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس والعشــرون: 

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنميـة

  

    

    ..................  .......المراكـز الثقافيـة ..............................................     06728

   ..................  المطالعـة العموميـة ..................................................     06729

   ..................  الفنــون  ...............................................................     06730

      
  ............... الثانـيجملـة القسـم الفرعـي 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    ............. جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  تالتقـديــرا

  

 المــالحـظـــات

      
  البــاب السـادس والعشـرون: 

  الريــاضــة والتربيـة البدنيــة

    

  القسـم الفـرعي الثـانـي:      

  نفقـات التنميـة

  

    

   ..................  بناء وتهيئة الهياكـل الرياضيـة .....................................     06737

   ..................  رياضيـة .........................................تجهيزات شبابية و     06738

      

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

      

  القسـم الفـرعي الثـالـث:

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

    ..................  (بيـان الفصـل) .......................................................      11...

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

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

  

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

ل* قا لل انه  ل و ط ترق الف ب  ی ض اص ب ةال ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال



 
58

 

 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

  البــاب الثامن والعشـرون:       

  الشــؤون االجتماعية والتضـامـن 

  والتونسيـون بالخـارج

    

      

  رعي الثـالـث:القسـم الفـ

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزينـة

  

    

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

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

    ..................  ....................................(بيـان الفصـل) ...................      11...

      
  ............... جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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

  

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

ب * اص ب ل ال قا لل انه  ل و ط ترق الف ةی ض ار ال ال ات أم ا ة وح ز اّصة في ال ات ال ا   ال
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  اتالتقـديــر

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب الخامـس والثـالثــون: 

  الطفـولــــة 

    

      

  القسـم الفـرعي الثـانـي:

  نفقــات التنميـة

  

    

   ..................  بناء وتهيئـة مراكـز الطفـولـة  .....................................      06736

   ..................  ....................................تجهيـزات مؤّسسـات الطفـولـة .      06739

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

  

            

      
   

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

            

      
 ............. جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون
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 الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب السـادس والثالثـون: 

  الشبـــــاب

    

  القسـم الفـرعي الثـانـي:      

  نفقــات التنميـة

  

    

   .................. ...............برامـج الترفيـه .........................................      06719

   ..................  بناء وتهيئة مراكز الشبـاب .........................................      06735

   ..................  تجهيزات شبابية ورياضيـة .........................................      06738

   ..................  ..................................................تجهيزات شبابية ....      06740

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

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

  

  

    

   ............. جـملـة البــاب السـادس والثالثـون      



 
61

 

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعية
  فقــــــاتالنبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  البــاب التسعــون: 

  مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة

  إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة

    

نفقـات على مسـاهمـات ماليــة مختلفــة إلنجاز مشاريع ذات       00510

  .....صبغة محليـة .................................................

  

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

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

      
     

      
  ............. جـملـة البـاب التسعــون
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  النفقــــــاتبيــــــان 

  

  التقـديــرات

  

  المــالحـظـــات

 الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر خـالصـة الجـزء
  

    

    ..................  البـاب الثاني: رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................

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

    ..................  الباب السابـع: وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................

    ..................  ..........الباب الثالث عشـر: المـاليــة .....................................................................

    ..................  الباب العشرون: التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................

    ..................  .الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية المستديمة ....................................................

    ..................  الباب الثالث والعشرون: السيـاحـة ........................................................................

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

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

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

    ..................  س والثالثون: الطفولــة .......................................................................الباب الخام

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

    ..................  : مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................الباب التسعون

      

      

     

    .............. جملة القسـم الحادي عشـر

    ........... الخـامــسزء ــة الجــلـجم

    66459,000 جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

   573000,000يـزانيـة البلديـةمجمــوع نفقـات م
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 .................................... المـــــوارد.............................  
  

  د 573000,000

  
  

  د 573000,000  ...................................   األّول.العنــــوان 
 
 .......... العنــــوان الثاني ..........................   ……………. 
  
 
  

  

  

 .................................................................. النفقـــــات 
  

  د 573000,000

  
  

     .................................... د506541,000العنــــوان األّول 
 
 ....................... د66459,000.............    العنــــوان الثاني 
  
  

  

  
  
  

   2017لسنــة    الـغــنــادة   بلديـة  ميــزانيـة    حـّرر    المــنستيــــــــر    والــي    إنّ 
  

  .ألف دينار سبعونو  ثالثة  مائة وخمسبـمــا قـــدره 
  
  
  

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

  الغنادةالخـالصــة العــاّمـــة لميــزانيـــة بلـديــــة    
  

  2017بعنــوان سنــة        



 
64

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:
    

  تبويـب الحسـابــات الخـاّصـة في الخزينــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
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  ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات:

  

  تبويـب الحسـابــات الخـاّصـة في الخزينــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
  

  

  
  القسـم الحـادي عشـر –الجـزء الخـامـس  –ثانـي العنوان ال

  
           الصنف الفرعي الثالث: موارد متأتّيـة من الحسابـات الخـاّصـة في الخزينـة  

 القسم الفرعي الثـالـث: نفقــات الحسابـات الخـاّصـة في الخزينـة  
  

عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  بـــات والفصـــولبيــان األبـــواب والحسـا  الفصــل

  رئاسة الجمهورية      2

  صندوق التضامن الوطني      1  
  التدّخالت في الميدان االجتماعي  11811    

  الصندوق الوطني للتشغيل    26  
  التدّخالت في الميدان االقتصادي  11810    
  التدّخالت في الميدان االجتماعي  11811    
  كوينالتدّخالت في ميدان التربية والت  11812    
        

  وزارة الداخلية والتنمية المحلية      7

  صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات    4  
  منح للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير  11125    
  نفقات تسيير المصالح العمومية  11201    
        

  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية      20

  الصندوق الوطني لتحسين المسكن    14  
  مصاريف مختلفة (استثمارات مباشرة)  11608    
  العمران  11700    
  التدّخالت في الميدان االجتماعي  11811    
        

  البيئة والتنمية المستديمة      21

  صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط    6  
  البيئــة  11706    
  الخدمات والهيكل األساسي االستثمارات في ميدان  11802    
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عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  بيــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول  الفصــل

  السياحـــــة      23

  صندوق حماية المناطق السياحية    17  
  االستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل األساسي (منح للبلديات السياحية)  11802    
        

  لرياضة والتربية البدنيةا      26

  الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب    19  
  نفقات تسيير المصالح العمومية  11201    
  التدّخالت في ميدان الثقافة والشباب والطفولة  11305    
  بناء وتهيئة مراكز الشباب   11735    
  بناء وتهيئة مراكز الطفولة  11736    
  فق الرياضيةبناء وتهيئة المرا  11737    
  تجهيزات لفائدة الشباب والرياضة  11738    
        

  الشـؤون االجتماعية والتضـامـن والتونسيـون بالخـارج      28

  الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي    20  
  التدّخالت في الميدان االجتماعي  11302    
        

  
  

           ـوال المشاركـةالصنف الفرعي الرابـع: مـوارد متأتّيـة من أم  
  

 القســم الفرعي الرابـع: نفقــات أمــوال المشاركــة  
  

  

عـــــدد   الباب
  الحساب

  بيــان األبــواب والحسـابـات والفصــول  الفصـول

  رئاسة الجمهورية      2

  حساب العمليات والتدّخالت في الميدان االقتصادي واالجتماعي      3  

  التحويالت  12300    
  دّخالت ذات الصبغة العاّمةالت  12301    
  التدّخالت في الميدان االجتماعي  12302    

  حساب العمليات والتدّخالت في ميداني الثقافة والشباب    5  
  التدّخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة  12305    
        

  وزارة الداخلية والتنمية المحلية      7

  ناية بالبيئةحساب البرنامج الوطني للنظافة والع    3  
  نفقات تسيير المصالح العمومية  12201    
  التدّخالت في الميدان االقتصادي  12306    
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عـــــدد   الباب
  الحساب

  بيــان األبــواب والحسـابـات والفصــول  الفصـول

  المــاليـــة      13

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

  البيئة والتنمية المستديمة      21

  حساب رسكلة الدين الهولندي للمحافظة على البيئة    1  

  البيئـــة  12706    
      

  حساب حماية البيئة    2  
  البيئـــة  12706    
        

  حساب اإلعانة اإليطالية    3  
  البيئـــة  12706    
        

  


