
1.206.100,000407.801,862

3.475.000,000632.449,800

438.600,00058.951,420

20.500,0004.792,000

5.140.200,0001.103.995,082جملـة الجــزء األّول

133.250,00048.630,226

893.000,000391.672,380

1.026.250,000440.302,606جملـة الجــزء الثانـي

6.166.450,0001.544.297,688

784.147,792316.147,792

2.086.905,0172.085.047,828

2.871.052,8092.401.195,620جملـة الجــزء الثالـث

1.070.578,191570.578,191

0,0000,000

0,0000,000

1.070.578,191570.578,191جملـة الجــزء الرابـع

12.707,20112.707,201

12.707,20112.707,201

3.954.338,2012.984.481,012

10.120.788,2014.528.778,700

الصنف الرابع: المداخيـل الجبائيـة اإلعتيـاديـة األخـرى ..................................

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

جملـة الجــزء الخـامـس

      الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة

البلديــة بعنوان سنة 2019 لحد شھر أفريل 2019 ميــزانيــة خـالصــة مـــوارد

خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة بعنوان سنة 2019 لحد شھر مارس 2019

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

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

الصنـف األّول: المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة

الصنف السـادس: المداخيـــل المــاليـــة اإلعتيــاديــة ...................................

الصنـف الخامس: مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة ................................

      الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة
  مــوارد العنــوان األّول

الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجھـيــــــــــز ...................................................

الصنـف الثـامــن: مّدخرات وموارد مختلفـة ....................................................

      الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض

المـــــوارد بيـــــان
منجز تقديرات

الصنـف التـاسـع: مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................

الصنـف العاشــر: مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................

جملـة مــوارد العـنــوان األّول

  مــوارد العنـوان الثانـي

      الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة

الصنـف الحادي عشر: مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة ..............................

      الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأّتيـة من اإلعتمـادات المحالة

الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأّتيـة من اإلعتمـادات المحالة ...............................
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2.225.825,000694.087,357

2.474.445,42084.382,742

399.898,36891.592,000

84.421,4600,000

5.184.590,248870.062,099جملـة الجــزء األّول

240.092,0250,000

240.092,0250,000جملـة الجــزء الثانـي

5.424.682,273870.062,099

5.558.927,032182.323,272

0,0000,000

599.749,6820,000

0,0000,000

6.158.676,714182.323,272جملـة الجــزء الثالـث

354.515,5420,000

354.515,5420,000جملـة الجــزء الرابـع

12.707,2010,000

12.707,2010,000

6.525.899,457182.323,272

11.950.581,7301.052.385,371

القســم الحادي عشـر: النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة........

      الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن

القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن ....................................

      الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة

جملـة الجــزء الخامـس

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

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

القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة............

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

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

      الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن

القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن .......................................

جملـة نفقــات العنــوان األّول

القســم الثالث: التدّخـــل العمـومـي .......................................

بيـــــان النفقــــات

نفقــات العنـوان الثانـي

      الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة

القســم السادس: اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................

      الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

القســـم األّول: التـأجيــر العمـومي .......................................

القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح ......................................

منجزتقديرات   نفقــات العنــوان األّول
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نسبة اإلستخالصاتالتقديراتف فففصل
اإلستخالص

11‐01180.000,00075.135,89041,742%

11‐0240.000,00011.880,93129,702%

12‐01

12‐011900.000,000320.598,52335,622%

12‐01285.000,0000,0000,000%

12‐031.100,000186,51816,956%

 متابعة تنفيذ موارد ميزانية البلدية لسنة 2019 لحد شھر أفريل 2019

بيــــــان المــــــوارد

العـنــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّول

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو 
المھنية

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 
الصناعية أو التجارية أو المھنية

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان 
حذف الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات

الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة

الصنـف األّول: المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة

     1 ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات

المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة

المعلوم على األراضي غير المبنيــــة

     2‐ المعاليم الموظفة على األنشـطـــة

1.206.100,000407.801,86233,812%

21‐01117.000,00030.000,00025,641%

21‐023.231.000,000568.250,00017,587%

22‐010135.000,00011.666,80033,334%

24‐0220.000,0002.168,00010,840%

24‐031.000,0000,0000,000%

24‐0450.000,00014.410,00028,820%

24‐051.000,000560,00056,000%

24‐0620.000,0005.395,00026,975%

3.475.000,000632.449,80018,200%

معلــــوم اإلشھـــــار

جملــة الصنـف الثــانـي

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام

    1 ـ مداخيل األسواق المستلزمة

مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية

مداخيـــل أســـواق الجملـــة

     2 ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي

لزمـة معلـوم الذبـــح

3 ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق

جملــة الصنـف األّول

    الصنـف الثاني:  مداخيــل إشغـال الملـك العمومي البلدي 
واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه

4 ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام

معلوم وقوف العربات بالطريق العام

معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية       الصنـف الثالـث: 
  و معاليم مقابل اسداء خدمات
1 ـ معاليم الموجبات اإلدارية
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نسبة اإلستخالصاتالتقديراتف فففصل

اإلستخالص بيــــــان المــــــوارد

31‐0140.000,00013.025,00032,563%

31‐0213.500,0004.220,50031,263%

31‐0325.000,00010.446,00041,784%

31‐995.000,000518,00010,360%

32‐02500,0002.125,000212,500%

32‐035.000,0000,0000,000%

32‐0660.000,00011.067,17018,445%

32‐08600,0000,0000,000%

32‐097.000,0002.955,00042,214%

32‐990,00011.203,000 ‐

33‐012.500,000280,00011,200% معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة

معاليم رخص البناء

معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام

معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث

3 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بھا العمل

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

معاليم تسليم الشھائد والحجج األخرى

2 ـ معاليم الرخص اإلدارية

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المھن

معلوم رخص الحفالت المنّظمة بمناسبة األفراح العائلية

معلوم التعريف باإلمضاء

معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ  لألصل

33‐0215.000,00083,0000,553%

33‐03

33‐0301250.000,0000,0000,000%

021.000,0000,000 ‐

33‐047.000,0001.418,75020,268%

33‐996.500,0001.610,00024,769%

438.600,00058.951,42013,441%

40‐02500,0000,0000,000%

40‐0320.000,0004.792,00023,960%

20.500,0004.792,00023,376%

5.140.200,0001.103.995,08221,478%

مساھمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات 
الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد 

السائلة

جملــة الصنـف الـرابـع

جملــة الجــزء األّول

الصنـف الخامـس: مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة

2 ـ مداخيل كراء العقارات والتجھيزات والمعدات

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات

جملــة الصنـف الثـالــث

الصنـف الّرابـع: المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى

المعلوم على العروض الظرفية

معاليم اإليواء بمستودع الحجز

المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكھربائي

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم  اإلضـافي على سعـرالتيار الكھربائي

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكھربائي 
باعتماد آلية التعديل ...  ( مردود المليم الخامس )

معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت 
التجاريــة أو الصناعية أوالمھنية

51‐06250,000100,00040,000% مداخيل قاعات العروض واألفراح
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نسبة اإلستخالصاتالتقديراتف فففصل

اإلستخالص بيــــــان المــــــوارد

52‐0170.000,00018.093,47525,848%

52‐0257.000,00029.350,87551,493%

52‐052.500,000885,87635,435%

52‐07500,000200,000 ‐

53‐023.000,0000,0000,000%

133.250,00048.630,22636,495%

60‐01850.000,000386.966,00045,525%

60‐20,0000,000 ‐

60‐063.000,000200,0006,667%

جملــة الصنـف الخـامــس

الصنـف الســادس: المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير

موارد منقولة من فوائض العنوان األّول

مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة الصحية

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مھني

مداخيل كراء عقارات معدة  للسكن

3 ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى

محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به

مداخيل كراء المالعب و القاعات الرياضية

60‐07500,0000,0000,000%

60‐0915.000,0002.334,07915,561%

60‐99

014.000,0001.632,30140,808%

60‐99038.000,000540,0006,750%

9912.500,0000,0000,000%

893.000,000391.672,38043,860%

1.026.250,000440.302,60642,904%

6.166.450,0001.544.297,68825,044%

70‐01

01

الصنف السابع: منح التجھيز

منح التجھيز ومساھمات داخلية

المحليـة الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة منح

مقابيض مختلفة

جملــة الصنـف الســادس

جملــة الجــزء الثـانـي

جملـة مـوارد العنـوان األّول

العنــوان الثـانـي:  مــوارد العنــوان الثــانـي

   الجـزء الثالــث: المــوارد الخاّصـــة للبلديــة

مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية

استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة

مداخيل مالية إعتيادية أخرى

مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير

خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومية

01

01316.147,792316.147,792100,000%

002468.000,0000,0000,000%

ي ج و روض وق ن  ح  

نقل فواضل

موارد السنة
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نسبة اإلستخالصاتالتقديراتف فففصل

اإلستخالص بيــــــان المــــــوارد

784.147,792316.147,79240,317%

08001

011.839.184,2871.837.327,09899,899%

02240.000,000240.000,000100,000%

030,0000,000 ‐

08805

017.720,7307.720,730100,000%

2.086.905,0172.085.047,82899,911%

2.871.052,8092.401.195,62083,635%

90‐01

01570.578,191570.578,191100,000%

02500.000,0000,0000,000%

نقل فواضل

موارد السنة

الصنـف الثامـن: مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة

المبالغ المتأّتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول

نقل فواضل
المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان األّول 

للسنة األخيرة
الفوائض غير المستعملة من العنوان األّول للسنة السابقة للسنة 

األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية
موارد أخرى مختلفة 

جملــة الصنــف السابع

نقل فواضل

جملــة الصنــف الثامن

جملــة الجــزء الثـالـث

  الجـزء الرابـع: مــوارد اإلقتــراض

     الصنـف التاسـع:  مــوارد اإلقتـراض الداخلـي

قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

1.070.578,191570.578,19153,296%

1000,0000,000 ‐

0,0000,000 ‐

0,0000,000 ‐

0,0000,000

1.070.578,191570.578,19153,296%

12.707,20112.707,201100,000%

12.707,20112.707,201100,000%

12.707,20112.707,201100,000%

3.954.338,2012.984.481,01275,474%

10.120.788,2014.528.778,70044,747%

جملة الصنـف الثاني عشر
جملة الجزء الخامس

جملــة الصنــف التـاســع

جملــة الجــزء الرابع

جملـة مـوارد العنـوان الثاني

جملـة مـوارد الميزانية

الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأّتيـة من اإلعتمـادات المحالة

الجزء الخامس : المــــــوارد المتــأّتيــــــــة مـن االعتمادات المحالـة

الصنـف العاشــر: مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي

جملة الصنـف العاشر

الصنـف الحادي عشر: مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة

جملة الصنـف الحادي عشر
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العنوان األول : نفقــات العنــوان األّول

    الجزء األول : نفقـــات التصــّرف

         القسم األول: التأجيـر العمومي

المنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي01100

%46.151,3884.306,6709,332المنح المخولة لرؤساء البلديات1

%46.151,3884.306,6709,332جـملـــة الفصــل 01.100

تــأجيـــر األعـــوان القـاّريـــــن01101

%555.257,000179.718,07932,367األجر األساسي و التدرج1

%1.188.594,755375.732,01231,611 المنح الخصوصية القارة ( الثابتة )2

%35.436,00015.270,80043,094المنح المرتبطة بالوظيفة3

%300,0000,0000,000المنح الخصوصية المتغيرة4

%53.368,0008.899,09616,675المنح غير الخصوصية المتغيرة5

%5.255,7161.232,61023,453منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي011016

%20.841,8847.150,35034,308المنح العائلية0110113

%320.620,257101.777,74031,744المساھمات المحمولة على المشغل0110114

%2.179.673,612689.780,68731,646جـملـــة الفصــل 01.101

%2.225.825,000694.087,35731,183جملـــة القـســـم األّول

        القسـم الثـانـي : وسائـــل المصـالــح

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة02201

%304.500,000372,3140,122األكرية و االداءات1

%24.000,0000,0000,000إستھالك الماء2

%560.000,0000,0000,000إستھالك الكھرباء و الغاز3

اإلتصاالت4
%7.800,0000,0000,000اإلتصاالت الھاتفية1

%7.000,0000,0000,000تراسل المعطيات2

%1.200,0000,0000,000خدمات ھاتفية مخصصة لرئيس البلدية0220143

%50.000,0000,0000,000إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية5

الوقـــود6

متابعة تنفيذ نفقات ميزانية البلدية بعنوان سنة 2019
2019  لحد  شھر أفريل

النسبةالمأمور بصرفهتقديرات نھائيةبيــــــان النفقــــــاتف فففصل
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النسبةالمأمور بصرفهتقديرات نھائيةبيــــــان النفقــــــاتف فففصل

%120.000,0000,0000,000شراء الوقود لوسائل النقل1

%12.862,8000,0000,000حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية3

%7.622,4000,0000,000حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية4

نفقـات البريــد7
%1.500,0000,0000,000المـراسالت اإلداريـة1

%108,0000,0000,000مراسالت أخرى72

إقتناء المعدات8
%1.000,0000,0000,000إقتناء معّدات التصّرف اإلداري1

مصاريف التأمين9
%28.000,0000,0000,000تأمين وسائل النقل1

%1.040,4800,0000,000تأمين األشخاص2

%3.417,5120,0000,000تأمين البناءات3

التعھد و الصيانة10
%135.000,0001.100,0000,815اإلعتناء بالبنايات1

%115.000,0000,0000,000تعھد وصيانة و سائل النقل2

%2.000,0000,0000,000تعھد و صيانة المعدات و األثاث3

%1.000,0000,0000,000تعھد و صيانة معدات خصوصية4

%1.000,0000,0000,000مصاريف تنظيف المقّرات اإلدارية11

%10.000,0001.514,00115,140لوازم المكاتب13

%35.000,0000,0000,000المطبوعات14

التـوثيـــــق15
%1.000,0000,0000,000الوثائق المكتوبة1

%8.500,0000,0000,000الصحف و المجالت16

%6.000,0000,0000,000تعليق و نشر اإلعالنات18

مصاريف اإلعالمية19
%9.000,0002.700,63430,007شراء اللوازم و المعدات1

%1.000,0000,0000,000شراء منظومات2

%5.000,0000,0000,000نفقات الصيانة3

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية20
%2.000,0000,0000,000إستغالل منظومة " أدب "1

%3.000,0000,0000,000إستغالل منظومة " انصاف "2

%1.500,0000,0000,000إستغالل منظومة " مدنيــة "4

%3.500,0000,0000,000إستغالل منظومة " التصرف في موارد الميزانية "02201205

مصاريف اإلستقباالت و اإلقامة21
%5.000,0000,0000,000مصاريف اإلستقباالت1

%10.000,0000,0000,000مصاريف المھمات22

إكساء األعوان23
%44.000,0000,0000,000إكساء العملة و اعوان اإلستقبال2

إرجاع مصاريف التنقـل24
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النسبةالمأمور بصرفهتقديرات نھائيةبيــــــان النفقــــــاتف فففصل

%1.000,0000,0000,000المنحة اليومية للتنقل1

%500,0000,0000,000إرجاع مصاريف نقّل األشخاص25

تكوين ورسكلة األعوان28
%3.000,0000,0000,000التكوين المستمرّ 3

نفقات طبية لفائدة األعوان30
%2.000,0000,0000,000نفقات التداوي1

%500,0000,0000,000شرأء األدوية و المواد الصيدلية2

%5.000,0000,0000,000عمليات اإلرشاد و إعالم العموم32

تظاھرات دورية و إستثنائية36
%10.000,0000,0000,000الحفالت العمومية1

مصاريف النزاعات و التعويضات38
%6.000,0000,0000,000أتعاب و إختبار و مصاريف أخرى1

%8.000,000135,0001,688معاليم التسجيل39

معاليم الجوالن40
%4.000,0003.300,00082,500معاليم جوالن1

%360,0000,0000,000 معاليم العبور2

%5.000,0000,0000,000طبع و نشر الوثائق و المجالت42

%2.000,0000,0000,000مصاريف إعداد األمثلة43

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47
%5.000,0000,0000,000اإلختبار و المراقبة و التحاليل 3

%25.040,0003.150,00012,580اتفاقيات مع اطباء5

%2.000,0000,0000,000اّتفاقيات مع مؤّسسات 6

%180,0000,0000,000المنحة المخولة لقابض المالية10

تسديد متخلدات80

%13.631,5002.087,50015,314متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول2

%3.247,1100,0000,000متخلدات تجاه الشركة التونسية للكھرباء و الغاز3

%4.432,5000,0000,000متخلدات تجاه الشركة التونسية إلستغالل و توزيع المياه4

%2.238,3050,0000,000متخلدات تجاه الديوان الوطني لإلتصاالت805

%1.197,2540,0000,000متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية6

%55.032,0700,0000,000متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات13

%259.220,3070,0000,000متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى20

%66.628,2270,0000,000متخلدات تجاه الخواص21

%4.000,0000,0000,000نفقات التصرف األخرى99

%2.017.758,46514.359,4490,712جـملـــة الفصــل 02.201

مصاريف إستغالل و صيانة التجھيزات العمومية02202
النفقات المباشرة لتنظيف المدينة30
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%2.000,0000,0000,000شراء العقاقير1

%5.000,0000,0000,000اإلعتناء  بالمعدات  الصغيـــــــــرة   و تجديدھا2

%1.000,0000,0000,000كراء معدات3

%32.000,0000,0000,000نفقات إستغالل المصـــب المراقــــــب   و  مراكز التحويل4

تنظيف المدينة عن طريق المناولة31
%252.396,95570.023,29327,743المناولة العادية1

%30.000,0000,0000,000اإلعتناء بالتنوير العمومي32

اإلعتناء بالطرقات و األرصفة34
%92.790,0000,0000,000اإلعتناء1

%5.000,0000,0000,000شراء معدات صغيرة و صيانتھا342

%3.000,0000,0000,000كراء معدات3

نفقات اإلعتناء بحركـــــــــــة المرور   و تنظيمھا36
%5.000,0000,0000,000اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمھا1

%1.000,0000,0000,000شراء معدات صغيرة2

%2.000,0000,0000,000اإلعتناء بالخنادق وشراء أجھزة صغيرة38

اإلعتناء بتجھيزات خصوصية40
%500,0000,0000,000اإلعتناء بأفواه المياه3

اإلعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغيـرة44
%11.000,0000,0000,000نفقات اإلعتناء المباشرة1

اإلعتناء بالشواطئ45
%10.000,0000,0000,000صيانة المنشآت و التجھيزات الرياضية46

4.000,0000,000نفقات أخرى لصيانة المنشآت و التجھيزات العمومية99

%456.686,95570.023,29315,333جـملـــة الفصــل 02.202

%2.474.445,42084.382,7423,410جملـــة القـســـم الثــانـي

القسم الثالث : التدّخـل العمومي03302

تدّخــالت فـي الميـدان اإلجتمـاعـي
%64.350,0000,0000,000منـح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية8

اإلسعاف العمومي21
%20.000,0006.430,00032,150مصاريف النبش و نقل الرفاة2

الصحة العمومية22
%3.000,000162,0005,400مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة1

اإلعتناء بالمحالت الدينية0330223
%1.500,0000,0000,000شراء لوازم2

%46.000,0000,0000,000مصاريف الوقاية الصحية25

%10.000,0000,0000,000منـح إستثنائيـة41

%11.900,0000,0000,000تدخالت أخرى99

%156.750,0006.592,0004,205جـملـــة الفصــل 03.302

تدّخـــالت في ميـــــــدان التعليــــــــــم   و التكـويـــن03303
%10.898,3680,0000,000المساھمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة4

%4.000,0000,0000,000جوائز مدرسية21
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%6.000,0000,0000,000تدخالت أخرى99

%20.898,3680,0000,000جـملـــة الفصــل 03.303

%21.150,0000,0000,000المساھمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان0330410

%21.150,0000,0000,000جـملـــة الفصــل 03.304

تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و الطفولـة03305
%1.000,0000,0000,000تدخالت في مجال الكتاب و المطالعة2

%15.000,0000,0000,000المساھمة في تنظيم المھرجانات والتظاھرات الثقافية61

%8.000,0000,0000,000منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية7

%3.100,0000,0000,000تدّخالت لفائدة الشباب10

%4.000,0000,0000,000تدّخالت لفائدة الطفولة11

%161.000,00085.000,00052,795تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية12

%192.100,00085.000,00044,248جـملـــة الفصــل 03.305

التعــاون مع الجماعـات المحليـة و ھياكـل أخـرى03310
التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة

%9.000,0000,0000,000التعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية األوروبية4

%9.000,0000,0000,000جـملـــة الفصــل 03.310

%399.898,36891.592,00022,904جملـــة القـســـم الثـالــث

القسم الرابع : نفـقـات التصـّرف الطــارئـة  وغير الموزعة
%4.999,0350,0000,000نفقــات التصـــّرف الطـارئـــــــة044001

%79.422,4250,0000,000نفقــات التصّرف غير الموّزعـة044011

%84.421,4600,0000,000جملـــة القـســم الرابــع

%5.184.590,248870.062,09916,782جملـــة الجــزء األّول

الجـزء الثـانـي : فـوائــد الديـن

    القسم الخامس : فـوائـد الديــن
فوائــد الديـــن الداخلــي05500

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض
%240.092,0250,0000,000 و مساعــدة الجماعات المحلية

%240.092,0250,0000,000جـملـــة الفصــل 05.500

%240.092,0250,0000,000جملـــة القســـم الخامــس

%240.092,0250,0000,000جملـــة الجــــزء الثـانــي

%5.424.682,273870.062,09916,039جملــة نفقــات العنـوان األول

العنـوان الثانـي : نفقــات العنـوان الثـانـي

   الجزء الثـالـث : نفقـــــات التنميـــــة

      القسم الّسـادس: اإلستثمارات المباشـرة

الـّدراســــــــــــات06600

%32.000,0000,0000,000دراسة أمثلة التھيئة العمرانية0100

%313.922,7500,0000,000دراســـات أخـــــرى2000

%320.250,2790,0000,000إقتـنـــــاء أراضي066010100
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البنـايات اإلداريـــة: إحــداث وتوسعـــة وتھيئـــة06603

%1.387.741,069179.261,51212,918قصــــر البلديـــــة0100

%8.370,1900,0000,000المستودع البلدي0300

البـرامـج والتجھيـزات اإلعـالميــة06605

%42.346,5223.061,7607,230بـرامـج وتجھيزات إعالميـة مختلفـة2000

اقتناء معـــّدات وتجھـيـــزات06606

%75.000,0000,0000,000إقتنــاء معّدات النظافــة والطرقـات0100

%12.000,0000,0000,000إقتنــاء معّدات و تجھيزات أخرى0200

%15.000,0000,0000,000نفقات مختلفة066090100

اإلنـــــــــــارة06610

%198.000,0000,0000,000اإلنــارة العمـوميــة0100

التطــھـيـــــــــر06612

%105.704,2610,0000,000تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة100

%300.000,0000,0000,000تركيـز شبكـة تصريف مياه األمطار200

الطــــرقــات والمســـالـــــك06613

%1.250.000,4630,0000,000تعبيــــد الطـرقــات0200

%127.199,8500,0000,000أشغـــال الصيـانــة والتعّھــــد0300

أشغــــال التھيـئــة والتھـذيــب06614
%26.800,0000,0000,000تھيئة المقابر و صيانتھا0500

المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن06615
%46.674,9800,0000,000تجميـــل مداخــل الــــمدن0300

%39.000,0000,0000,000تھيئة المساحات الخضراء0400

%65.000,0000,0000,000عمليــات التھيئـة والتجميــل األخـــرى0500

06616
بنـاء التجھيزات الجماعية للثقافــة

 والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة وتھيئـتھا

%70.000,0000,0000,000بنـاء وتھيئـة المنشـآت الريــاضيــة0400

بنـاء وتھيئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادية06617
%963.916,6680,0000,000بنـاء وتھيـئة األسواق واألحياء والمحالّت التجارية0100

%60.000,0000,0000,000بنـاء وتھيـئة مأوى السيارات0700

%100.000,0000,0000,000بناء وتھيئة منشآت اقتصادية أخرى2000

%5.558.927,032182.323,2723,280جملـــة القســـم الســادس

‐ 0,0000,000القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــي

‐ 0,0000,000جملـــة القســـم السابع

   القسم الثـامـن: نفقــات التنميــة الطـارئــة و غير الموزعة
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النسبةالمأمور بصرفهتقديرات نھائيةبيــــــان النفقــــــاتف فففصل

‐ 599.749,6820,000نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة890001

‐ 0,0000,000نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة890101

‐ 599.749,6820,000جملـــة القســـم الثــامــن

القسم التـاسـع: نفقــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجيـة 
‐ 0,0000,000موّظفــة

‐ 0,0000,000جملـــة القســـم التاسع

%6.158.676,714182.323,2722,960جملـــة الجــــزء الثــالـث

   الجـزء الرابـع: تسديـد أصــل الديــن

        القسم العـاشـر: تسديـد أصــل الديــن
تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي10950

1
تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض 

%354.515,5420,0000,000ومساعدة الجماعات المحلّيـة

%354.515,5420,0000,000جـملـــة الفصــل 10.950

%354.515,5420,0000,000جملـــة القســم العـــاشــر

%354.515,5420,0000,000جملـــة الجـــزء الـرابـع

الجـزء الخامـس: النفقــــات المسـّددة مــن  االعتمادات 
المحالـــــة

القســم الحادي عشـر: النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات 
%12.707,2010,0000,000المحالـة

%12.707,2010,0000,000جملـــة القســم القســم الحادي عشـر

%12.707,2010,0000,000جملة الجزء الخامس

%6.525.899,457182.323,2722,794جملة نفقات العنوان الثاني

%11.950.581,7301.052.385,3718,806جملــة نفقات الميزانية
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العجزالفائض

674.235,5890,000 1.544.297,688870.062,0990,000

المصاريفالمقابيض
المقابيض المستعملة لتسديد 

مصاريف بالجزئين 3 و 4 من 
العنوان الثاني

النتيجة

123(3+2) - 1 = 4

الموارد المتوفرة للصرف بميزانية التصرف لسنة 2019 لحد شھر أفريل 2019
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