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 خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة

    المبلــغ بيـــــان المـــــوارد

   مــوارد العنــوان األّول  

 ول : المداخيل الجبائية :  ألالجزء ا      

 000,000 737 2 نشطةألداءات على العقارات واألاول : المداخيل الجبائية بعنوان ألالصنف ا

 500,000 907 خرى ألالصنف الثاني : المداخيل الجبائية ا 

 500,000 644 3 جملـة الجــزء األّول  

   عتيادية : إلالجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية ا    

تاوات مقابل ألدارية واإلالـرخـص والمــــــوجـبـات ا الصنف الثالث : الرسوم والحقوق ومختلف معاليـم

 إسداء خدمات  
410 500,000 

 000,000 5 الصنف الرابع : مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها المختلفة 

 573,396 265 الصنف الخامس : مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة  

 149,000 256 2 الصنف السادس : تحويالت الدولة بعنوان التسيير

 222,396 937 2 جملـة الجــزء الثانـي  

 722,396 581 6 جملـة مــوارد العـنــوان األّول      

   مــوارد العنـوان الثانـي  

   الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة المخّصصــة للتنميــة      

 000,000 438 ...................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز الصنـف السـابـع: 

 300,078 052 1 مّدخرات وموارد مختلفـة ....................................................الصنـف الثـامــن: 

 300,078 490 1 جملـة الجــزء الثالـث  

   اإلقتـــــــــراضالجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد       

 000,000 400 1 مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................الصنـف التـاسـع: 

 0,000 مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................الصنـف العاشــر: 

 0,000 اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة ..............................مـوارد الصنـف الحادي عشر: 

 000,000 400 1 جملـة الجــزء الرابـع  

   الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

 977,526 52 ...............................موارد متأتّيـة من اعتمـادات محالة الصنـف الثاني عشر: 

 977,526 52 جملـة الجــزء الخـامـس  

   الجزء السادس : الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة         

 0,000 الصنف الثالث عشر : موارد حسابات أموال المشاركة  

 0,000 جملـة الجــزء السادس    

 277,604 943 2 مــوارد العنـوان الثـانيجملـة     

 000,000 525 9 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة
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 البلديــة ميــزانيــة خـالصــة نفقــات

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 589,601 553 2 التـأجيــر العمـومي .......................................القســـم األّول: 

 956,000 473 2 وسـائــل المصـالـح ......................................القســم الثاني: 

 967,948 465 العمـومـي .......................................التدّخـــل القســم الثالث: 

 830,538 3 نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة............القســم الرابع: 

 344,087 497 5 جملـة الجــزء األّول  

   الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 743,628 283 الديـــــن .......................................فـوائـــد القســم الخامس: 

 743,628 283 جملـة الجــزء الثانـي  

 087,715 781 5 جملـة نفقــات العنــوان األّول  

   نفقــات العنـوان الثانـي

   الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 577,387 387 3 اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................القســم السادس: 

 0,000 العمـومـــي ..............................التمـويـــــــل القســم السـابـع: 

 0,000 نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة............القســم الثـامــن: 

 0,000 نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة ...................القســم التـاسـع: 

 577,387 387 3 جملـة الجــزء الثالـث  

   الجــزء الرابع: نفقات تسديـد أصــل الديـــن      

 357,372 303 تسديـد أصـل الديـن .................................... القســم العـاشـر: 

 357,372 303 جملـة الجــزء الرابـع  

   الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة      

 977,526 52 النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة........القســم الحادي عشـر: 

 977,526 52 جملـة الجــزء الخامـس  

   الجزء السادس : الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة         

 0,000 الصنف الثالث عشر : موارد حسابات أموال المشاركة  

 0,000 جملـة الجــزء السادس    

 912,285 743 3 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 000,000 525 9 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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  2021مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة    

   الجدول ـ أ ـ    

 الدينـــــــــــار بحساب

 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

     موارد العنوان األّول العنوان األول :      

     الجزء األول : المـداخيــل الجـبـائيـة       

      
داءات ألالصنف األول : المداخيل الجبائية بعنوان ا

 نشطة ألعلى العقارات وا
    

     : المعاليم الموظفـة على العقــارات  1الصنف الفرعي       

   000,000 670 المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة       11-01

   000,000 250 المعلوم على األراضي غير المبنيــــة       11-02

     :  المعاليم الموظفة على األنشـطـــة 2الصنف الفرعي       

12-01     
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو 

 المهنية. 
    

  01   
عتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو إلالمقابيض ا

 التجارية أو المهنية.
1 750 000,000   

  02   

 المبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية 
قصى للمعلوم الوالتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد ا

 على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. 
50 000,000   

  00   
دنى للمعلوم على المؤسسات ألالمقابيض المتأتية من استخالص الحد ا

 ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. 
0,000   

   000,000 15 المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل      12-02

   000,000 2 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات      12-00

   000,000 737 2 جملــة الصنـف األّول      

     خرىألالصنف الثاني : المداخيل الجبائية ا        

      

: مداخيل استخالص المعاليم المستوجبة من 1الصنف الفرعي  
 استلزام الملك 

 العمومي البلدي : 
    

   000,000 515 سواق اليوميةألمداخيل لزمة المعاليم المستوجبة با     21-01

   0,000 يةسبوعألسواق األمداخيل لزمة استخالص المعاليم المستوجبة با     21-02

   0,000 سواق الظرفية ألمداخيل لزمة المعاليم المستوجبة با     21.00
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

   0,000 أسواق الجملة للخضر والغالل    01  

   0,000 أسواق الجملة للصيد البحري   02  

   0,000 أسواق جملة أخرى   00  

   500,000 99 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالمسالخ     21.02

   0,000 شغال الوقتي للطريق العامإلمداخيل لزمة ا     21.02

   000,000 13 مداخيل لزمة وقوف العربات بالطريق العام      21.02

   0,000 شهارإلمداخيل لزمة معلوم ا     21.02

   0,000 معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلديمداخيل لزمة      21.22

      
ستغالل ال:    المداخيل الجبائية المتأتية من ا2الصنف الفرعي 

 المباشر للملك العمومي البلدي : 
    

   0,000 ستغالل المباشر لألسواقالمداخيل متأتية من ا     22.01

   0,000 المعلوم العام للوقوف   01  

   0,000 المعلوم الخاص للوقوف     02  

   0,000 المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة   00  

   0,000 لة الالمعلوم على الد   00  

   0,000 المعلوم على الوزن والكيل العموميين    02  

   0,000 سواق ألمعلوم البيع بالتجوال داخل ا   02  

   0,000 يواء والحراسة إلامعلوم    02  

   0,000 معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر   02  

   0,000 ستغالل المباشر للمسالخالمداخيل متأتية من ا     22.02

   0,000 معلوم الذبح    01  

   0,000 معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ     02  

   0,000 معلوم المراقبة الصحية على اللحوم    00  

   000,000 100 شغال الوقتي للطريق العام إلمعلوم ا     22.00

   0,000 معلوم وقوف العربات بالطريق العام     22.00

   000,000 100 شغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء إلمعلوم ا     22.02

   0,000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام      22.02

   000,000 80 شهار إلمعلوم ا     22.02
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

   0,000 المعلوم على العروض الظرفية      22.02

   0,000 مداخيل جبائية مختلفة      22.22

   500,000 907 جملــة الصنـف الثاني      

   500,000 644 3 جملة الجزء األول      

     عتيادية إلالجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية ا      

      

الصنف الثالث:الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص 
 دارية إلوالموجبات ا

 تاوات مقابل إسداء الخدمات ألوا
    

     دارية : إل:معاليم الموجبات ا 1الصنف الفرعي       

   000,000 55 مضاء إلمعلوم التعريف با     01.01

   000,000 15 شهاد بمطابقة النسخ لألصل إلمعلوم ا     01.02

   000,000 35 المعاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية     01.00

   000,000 5 خرىألامعاليم تسليم الشهائد والحجج      01.22

     دارية :إل: معاليم الرخص ا 2الصنف الفرعي       

   0,000 معلوم رخص ذبح الحيوانات      02.01

   0,000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن      02.02

   000,000 25 فراح العائلية ألت المنّظمة بمناسبة االمعلوم رخص الحف     02.00

   0,000 معلوم رخص الحفالت العمومية      02.00

02.02     
معلوم رخص فتح المقاهي والمّحالت المماثلة لها بعد الساعات  

 القانونية 
0,000   

   000,000 75 معاليم رخص البناء      02.02

   0,000 ت توزيع الوقود في الطريق العام المعاليم رخص نصب آ     02.02

   0,000 جرة والسيارات المجهزة بعدادألن سيارات االمعلوم رخص جو     02.02

   500,000 معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث      02.02

   000,000 40 معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل      02.22

     :معاليم مقابل إسداء خدمات :  0الصنف الفرعي       

   0,000 عتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة المعلوم ا     00.01
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

00.00     

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية 
 ضافي علىإلاوالتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم 

 سعر التيار الكهربائي 
    

   000,000 100 يضافي على سعر التيار الكهربائإلعتيادية للمعلوم االالمقابيض ا   1  

  2   
ضافي على سعر التيار الكهربائي إلالمبالغ المتأتية من المعلوم ا

 باعتماد آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية 
0,000   

 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

00.00     
يــة ت التجارالمعاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـ

 أو الصناعية أو المهنية 
0,000   

   0,000 معلوم كراء السيارات لنقل الموتى      00.02

00.02     

صالحات إلولية واألشغال األجوار في نفقات األمساهمة المالكين ا
رصفة وقنوات تصريف المواد ألالكبرى المتعلقة بالطرقات وا

 السائلة 
0,000   

   000,000 30 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات      00.22

 0,000 500,000 410 جملــة الصنـف الثالث      

      

مداخيل إشغال واستعمال أمالك الجماعة  الصنف الرابع :
 وفضاءاتها واستلزام 

 مرافقها وأمالكها المختلفة 
    

      
ستغالل المباشر ال: المداخيل المتأتية من ا 1الصنف الفرعي 

 لألمالك : 
    

   0,000 طفال ألمداخيل رياض ا      01.01

   0,000 مداخيل حدائق الحيوانات      01.02

   0,000 مداخيل الحدائق العمومية      01.00

   0,000 مداخيل المنتزهات      01.00

   0,000 مداخيل مراكز الترفيه      01.02

   0,000 مداخيل المنابت      01.02

   0,000 مداخيل المالعب      01.02
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

   0,000 مداخيل المسابح         01.02

   0,000 مداخيل الحمامات         01.10

   0,000 مداخيل المسارح        01.11

   0,000 مداخيل قاعات العروض          01.12

   000,000 5 فراح ألمداخيل قاعات ا         01.10

   0,000 مداخيل العقارات المعدة لنشاط فالحي          01.10

   0,000 مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من استغالل المباشر لألمالك         01.22

      
:    المداخيل المتأتية من استغالل األمالك عن طريق  2الصنف الفرعي 

 اللزمة   
    

   0,000 طفال ألمداخيل لزمة رياض ا       02.01

   0,000 مداخيل لزمة حدائق الحيوانات       02.02

   0,000 مداخيل لزمة الحدائق العمومية       02.00

   0,000 مداخيل لزمة المنتزهات       02.00

   0,000 مداخيل لزمة مراكز الترفيه      02.02

   0,000 مداخيل لزمة المنابت       02.02

   0,000 مداخيل لزمة المالعب       02.02

   0,000 مداخيل لزمة القاعات الرياضية      02.02

   0,000 مداخيل لزمة المسابح      02.02

   0,000 مداخيل لزمة الحمامات      02.10

   0,000 مداخيل لزمة قاعات العروض        02.12

   0,000 فراح ألمداخيل لزمة قاعات ا     02.10

   0,000 مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فالحي       02.10

   0,000 مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة األمالك      02.22

   000,000 5 جملــة الصنـف الرابع      



0202الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بقرمدة لسنة   Page 10 
 

 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

     : مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات :  1الصنف الفرعي       

   000,000 48 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري      21.01

   000,000 30 مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي        21.02

   0,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي        21.00

   0,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي       21.00

   0,000 مداخيل كراء عقارات معـــدة للسكـــن      21.02

   0,000 مداخيل كراء حدائق الحيوانات      21.02

   0,000 مداخيل كراء عقارات معـــدة للسكـــن      21.02

   0,000 مداخيل كراء الحدائق العمومية      21.02

   000,000 21 مداخيل كراء المنتزهات      21.02

   0,000 مداخيل كراء مراكز الترفيه      21.02

   0,000 مداخيل كراء المنابت       21.10

   000,000 5 مداخيل كراء المالعب      21.11

   0,000 مداخيل كراء القاعات الرياضية       21.12

   0,000 مداخيل كراء المسابح       21.10

   0,000 مداخيل كراء الحمامات      21.10

   0,000 مداخيل كراء قاعات العروض      21.12

   000,000 7 فراح ألمداخيل كراء قاعات ا     21.12

   0,000 مداخيل كراء التجهيزات والمعدات      21.12

   000,000 50 مداخيل منح التربات بالمقابر      21.12

   0,000 خرى ألكرية األمداخيل ا      21.22

     : محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى  2الصنف الفرعي       

   0,000 محاصيل بيع العقارات      22.01
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

   0,000 خرىألمحاصيل البيوعات ا      22.22

     : مداخيل المساهمات :  0الصنف الفرعي       

   0,000 مداخيل المساهمات المالية     20.01

   0,000 تحويالت المؤسسات العمومية البلدية      20.02

   0,000 مساهمات وتحويالت أخرى      20.22

     : مداخيل مختلفة :  0الصنف الفرعي       

   0,000 ول للسنة السابقة ألموارد منقولة من فوائض العنوان ا     20.01

   0,000 يداع إليداعات بمستودعات الحجز واالمداخيل بيع المحجوزات وا     20.02

   000,000 20 مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية      20.00

   0,000 مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية      20.00

   0,000 مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية      20.02

   0,000 مقابيض من إيداعات غير معرفة   1  

   0,000 سقوط الحق بمرور الزمنمبالغ مترتبة عن    2  

   0,000 مقابيض أخرى    0 20.02

   000,000 8 رصفة ألاسترجاع مصاريف إصالح الطرقات وا     20.02

   0,000 استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى     20.02

   0,000 مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام       20.02

     خطايا التأخير     20.10

   000,000 5 خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية    1  

   0,000 خطايا التأخير المنجرة عن إستخالص الديون المثقلة    2  

   000,000 30 مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير.      20.11

   000,000 2 جماعية لوسائل النقل  المساهمة في إنجاز مآوي     20.12

   0,000 منح الحضور      20.10
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 الفقـرة الفصـل
 الفقرة 
 المالحظات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفرعية

   573,396 265 جملــة الصنـف الخامس      

     الصنف السادس : تحويالت الدولة بعنوان التسيير       

     :تحويالت من ميزانية الدولة بعنوان التسيير:  1الصنف الفرعي       

   149,000 256 2 المناب من الدعم السنوي      21.01

   0,000 المناب بعنوان التسيير    1  

   0,000 المناب بعنوان منحة التوازن    2  

   0,000 : تحويالت استثنائية  2الصنف الفرعي      21.02

   0,000 ستثنائية بعنوان التسيير إلالمنح ا   1  

   0,000  61لية آلمساهمة الدولة بعنوان ا   2  

21.00     
تحويالت صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن  بين 

 الجماعات المحلية
0,000   

   0,000 تحويالت بعنوان اعتمادات تقديرية    1  

   0,000 اعتمادات تعديليةتحويالت بعنوان    2  

   0,000 تحويالت بعنوان اعتمادات التسوية    0  

   0,000 تحويالت بعنوان اعتمادات استثنائية ومخصصة    2  

      
:تحويالت بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة  2الصنف الفرعي 

 للتسيير 
    

   0,000 منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير      22.01

   0,000 منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير      22.02

   0,000 موارد متأتية من التسبقات      22.00

   0,000 موارد متأتية من التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة    1  

   0,000 موارد متأتية من تسبقات لتغطية عجز    2 22.00

   149,000 256 2 السادسجملــة الصنـف       

   722,396 526 2 جملة الجزء الثاني      

   722,396 581 6 جملــة موارد العنوان األول      
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    الدينـــــــــــار بحساب

 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
    المالحظات التقـديــرات بيان النفقات الفرعية

        ول ألنفقات العنوان ا       

        نفقات التصرف         

        التأجير العمومي         

        المنـح المخولــة لرؤساء البلديات       01.100 

      800,000 37 المنـح المخولــة لرؤساء البلديات      1  

      600,000 27 منحة التسيير   1    

      400,000 2 منحة المسؤولية   2    

      800,000 4 منحة السكن   0    

      000,000 3 منحة التمثيل   0    

      0,000 منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين    2    

      0,000 المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أعوان القطاع العمومي    2    

    2 
المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص والمهن   

 الحرة
0,000      

      453,774 9 المساهمات المحمولة على المشغل       2  

      970,644 6 المساهمة في أنظمة التقاعد     1    

      004,262 2 جتماعية الالمساهمة في أنظمة الحيطة ا    2    

      0,000 المساهمة في أنظمة التأمين على المرض     0    

      478,868 جراء ألالمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة ا    0    

      253,774 47 01.100جـملـــة الفصــل       

        تأجير األعوان القارين      01.101

    

 

  
 

         

               

      
  

       

0202نفقات ميزاينة البلدية لسنة   

 الجدول ـ ب ـ 

الكلفة الجملية )*(المدةالعددالخطط

             618,192 55أشهر 66عامل ص 5

             808,769 68أشهر 86عامل صنف 3

              426,961 14124الجملة

االنتدابات المقترحة
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات التقـديــرات بيان النفقات الفرعية

     عوان القارين ألتأجير ا      01.101

   827,191 471 ساسي والتدرج ألجر األا     1  

   747,000 371 1 المنح الخصوصية القارة )الثابتة(      2  

   299,000 22 المرتبطة بالرتبة  المنحة الكيلومترية  1    

   203,000 565 منحة التصرف والتنفيذ   2    

   500,000 175 منحة التكاليف الخاصة    0    

   724,000 2 منحة السكن المرتبطة بالرتبة    0    

   558,000 63 منحة الهندسة   2    

   986,000 52 منحة المشاريع   2    

   0,000 منحة الهندسة المعمارية   2    

   0,000 منحة التعمير   2    

   196,000 47 منحة الوقت الكامل    2    

     منحة عدم قبول الحرفاء   10    

   0,000 منحة التكاليف البيداغوجية    10    

     منحة خطر العدوى    12    

   0,000 المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية   22    

   0,000 جتماعي المنحة العمل ا  20    

   728,000 13 لية اإلعالمية آلمنحة المعالجة ا    22    

   0,000 منحة الصحافة     00    

   0,000 عادة الترتيب إلالمنحة التعويضية     02    

   0,000 المنحة التعويضية     02    

   0,000 المنحة التعويضية التكميلية    20    

   0,000 منحة مراقبة التراتيب البلدية    20    

   173,000 388 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية    21    

   700,000 38 وساخ ألمنحة ا   22    
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات التقـديــرات بيان النفقات الفرعية

   420,600 48 المنح المرتبطة بالوظيفة      0  

   900,000 30 المنحة الوظيفية    1    

   0,000 منحة مكلف بمأمورية    2    

   400,600 8 المنحة الكيلومترية    2    

   260,000 1 منحة السكن    2    

   0,000 دارية إلامنحة التكاليف    2    

   860,000 7 المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية    2    

   600,000 المنح الخصوصية المتغيرة      0  

   600,000 ء العاديين المنحة المسؤولية المسندة للوك   20    

   905,976 39 المنح غير الخصوصية المتغيرة      2  

   586,648 14 المدمجة في المرتب  نتاجإلمنحة ا   1    

   319,328 25 نتاج غير المدمجة في المرتّب إلمنحة ا   2    

   0,000 المنح غير الخصوصية المتغيرة األخرى   0    

   223,400 10 ضافية والعمل الليلي إلمنحة الساعات ا     2  

   075,400 2 ضافية إلمنحة الساعات ا   1    

   148,000 8 منحة العمل الليلي    2    

   631,100 13 المنح العائلية      10  

   404,300 10 المنحة العائلية    1    

   226,800 3 جر الوحيد ألمنحة ا   2    

   322,710 381 المساهمات المحمولة على المشغل      10  

   547,656 283 المساهمة في أنظمة التقاعد    1    

   220,043 78 جتماعية الالمساهمة في أنظمة الحيطة ا   2    
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات التقـديــرات بيان النفقات الفرعية

   555,011 19 جراء ألالمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة ا   0    

     منح أخرى      22  

   677,977 337 2 01.101جـملـــة الفصــل       

     عــوان غيــر القـاريــن ألتأجيــر ا      01.102 

   301,504 83 أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة      1  

   985,500 42 ساسي ألجر األا   1    

   409,000 2 المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة    2    

   567,000 33 منحة التصرف والتنفيذ    0    

   0,000 نتاج المدمجة في المرتب إلمنحة ا   2    

   340,004 4 نتاج غير المدمجة في المرتب إلمنحة ا   10    

   0,000 ضافية إلمنحة الساعات ا   12    

   0,000 منحة العمل الليلي    10    

   0,000 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية    20    

   0,000 وساخ ألامنحة    21    

   0,000 عوان المتعاقدون والعاملون بالحصة ألا     2  

   0,000 التأجير المباشر لألعوان    1    

   0,000 التأجير غير المباشر لألعوان )اتفاقيات مع المؤسسات(     2    

   0,000  12لية آلتأجير أعوان ا      0  

   722,772 المنح العائلية       2  

   497,772 المنحة العائلية     1    

   225,000 جر الوحيد ألمنحة ا    2    

   521,574 27 المساهمات المحمولة على المشغل      2  

   464,760 20 المساهمة في أنظمة التقاعد    1    

   645,451 5 جتماعية الالمساهمة في أنظمة الحيطة ا   2    

   0,000 المساهمة في أنظمة التأمين على المرض    0    
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   411,363 1 جراء ألالمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة ا   0    

   0,000 مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية       2  

   0,000 عداد للحياة المهنية....  إلالمنح المسندة إلى المتربصين في إطار ا   10  

   112,000 57 منح أخرى       22  

   657,850 168 01.102جـملـــة الفصــل       

   589,601 553 2 جملـــة القـســـم األّول      

     وسائل المصالح          

     نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة       02.201 

   0,000 داءات ألكرية واألا      1  

   000,000 20 استهالك الماء       2  

   000,000 650 استهالك الكهرباء والغاز       0  

   200,000 19 ت التصاالا      0  

   000,000 8 ت الهاتفية التصاالا   1    

   000,000 10 تراسل المعطيات     2    

   200,000 1 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية     0    

   000,000 20 دارية إلاقتناء أثاث للمصالح ا      2  

   256,000 185 الوقـــود       2  

   000,000 35 شراء الوقود لوسائل النقل     1    

   0,000 التسخيـن  جهزةألشراء الوقود     2    

   000,000 27 طارات المكلفة بخطط وظيفية إلحصص الوقود لفائدة ا    0    

   000,000 115 شراء الوقود لمعدات خصوصية     0    

   256,000 8 حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية     2    
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   000,000 1 داريـة إلالمـراسالت ا    1    

            

   000,000 20 خــرى ألنفقـات البريـد ا   2    

   000,000 5 اقتناء المعدات      2  

   000,000 5 داري  إلاقتناء معدات التصرف ا 1    

   000,000 31 مصاريف التأمين       2  

   000,000 30 تأمين وسائل النقل     1    

   0,000 شخاص ألتأمين ا    2    

   000,000 1 تأمين البنايات     0    

   0,000 تامين التجهيزات والمعدات     0    

   000,000 130 التعهد والصيانة       10  

   000,000 15 عتناء بالبنايات الا    1    

   000,000 35 تعهد وصيانة وسائل النقل     2    

   000,000 5 ثاث ألتعهد وصيانة المعدات وا    0    

   000,000 75 تعهد وصيانة معدات خصوصية     0    

   000,000 5 دارية إلمصاريف تنظيف المقّرات ا   11  

   0,000 مصاريف الحراسة       12  

   0,000 المصاريف العاديـة للحراسـة     1    

   0,000 مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة     2    

   000,000 10 لوازم المكاتب      10  

   000,000 20 المطبوعات       10  

   500,000 التـوثيـــــق      12  
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   0,000 خرى ألالوثائق ا   2    

   000,000 10 الصحف والمجالت       12  

   000,000 6 عالنات ونشرها إلتعليق ا     12  

   000,000 13 عالمية إلمصاريف ا      12  

   000,000 8 شراء اللوازم والمعدات    1    

   0,000 شراء منظومات     2    

   000,000 5 نفقات الصيانة    0    

   000,000 11 عالمية إلنفقات استغالل المنظومات ا      20  

   500,000 2 استغالل منظومة " أدب "  6  1    

   000,000 1 استغالل منظومة " إنصاف "  2  2    

   500,000 1 استغالل منظومة " رشــاد "  3  0    

   500,000 2 استغالل منظومة " مدنيــة "  4  0    

   500,000 3 استغالل منظومة " التصّرف في موارد الميزانية "  2    

   0,000 منظومات أخرى    2    

   000,000 9 قامة إلت واالستقباالمصاريف ا      21  

   000,000 4 ت الستقباالمصاريف ا   1    

   000,000 5 قـامــــــة إلمصاريف ا   2    

   000,000 5 مصاريف المهّمـــــات     22  

   000,000 50 عوان ألإكساء ا      20  

   0,000 عوان الخاضعين للزي الموّحد ألإكساء ا 1    

   000,000 50 ستقبال الإكساء العملة وأعوان ا   2    

   500,000 1 إرجاع مصاريف التنقـل     24  
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   500,000 المنحة الكيلومترية للتنقل   2    

   0,000 شخاص ألإرجاع مصاريف نقل ا     25  

   0,000 عوان ورسكلتهم ألتكوين ا    28  

   0,000 ملتقيات للتكوين    1    

   0,000 تربصات تكوين    2    

   0,000 التكوين المستمّر   0    

   0,000 عالمية إلالتكوين في ا   0    

   000,000 6 عوان ألنفقات طبية لفائدة ا    30  

   000,000 5 نفقات التداوي   1    

   000,000 1 دوية والمواد الصيدلية ألشراء ا  2    

   000,000 2 متحانات والمناظرات التنظيم ا    31  

   000,000 25 رشاد وإعالم العموم إلعمليات ا    32  

   000,000 6 تظاهرات دورية واستثنائية     36  

   000,000 6 ت العمومية الالحف  1    

   0,000 نتخابات الا  2    

   000,000 8 مصاريف النزاعات والتعويضات      38  

   000,000 8 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى    1    

   0,000 دفع الخطايا والتعويضات   2    

   000,000 30 التسجيل  معاليم   39  

   000,000 3 ن المعاليم الجو     40  

   500,000 2 ن المعاليم جو   1    

   500,000 معاليم العبور    2    

   000,000 1 طبع ونشر الوثائق والمجالت      02  

   000,000 5 مثلة ألمصاريف إعداد ا     00  
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   0,000 دارة إلخدمات أخرى لفائدة ا     47  

   0,000 ثاث والمعدات ألنقل ا   1    

   0,000 ختبار والمراقبة والتحاليل الا   0    

   0,000 اتّفاقيات مع أطباء  2    

   0,000 اتّفاقيات مع مؤّسسات   2    

   0,000 المنحة المخولة لقابض المالية     10    

   0,000 المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين     11    

   0,000 تسديد المتخلدات      80  

   0,000 متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول     2    

   0,000 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز    0    

   0,000 ستغالل وتوزيع المياه إلمتخلدات تجاه الشركة الوطنية     0    

   0,000 ت تونس التصاالمتخلدات تجاه الديوان الوطني     2    

   0,000 متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية     2    

   0,000 متخلدات تجاه شركة الخطوط الجوية التونسية     2    

   0,000 متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط     12    

   0,000 متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات    10    

   0,000 متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية     10    

   0,000 متخلدات تجاه مؤّسسات عمومية أخرى     20    

   0,000 متخلدات تجاه الخــواص     21    

   0,000 خرى ألنفقات التصرف ا      22  

   456,000 308 1 02.201جـملـــة الفصــل       
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   000,000 155 النفقات المباشرة لتنظيف المدينة       00  

   000,000 10 شراء العقاقير     1    

   000,000 5 عتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها الا    2    

   000,000 40 كراء المعدات     0    

   000,000 100 نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل     0    

   000,000 640 تنظيف المدينة عن طريق المناولة       01  

   000,000 640 المناولـة العاديـة    1    

   0,000 : النظافة وسالمة المحيط 32ليـة آلالمناولـة في إطار ا    2    

   0,000 : جمع الفضالت وتثمينها 44ليـة آلالمناولـة في إطار ا    0    

            

   000,000 70 عتناء بالتنوير العمومي الا     02  

   000,000 225 رصفة ألبالطرقات وا عتناءالا      00  

   000,000 180 عتناء الا    1    

   0,000 شراء معدات صغيرة وصيانتها     2    

   000,000 45 كراء المعدات    0    

   000,000 10 عتناء بحركة المرور وتنظيمها النفقات ا      36  

   000,000 10 عتناء بحركة المرور وتنظيمها الا    1    

   0,000 شراء معدات صغيرة     2    

   0,000 عتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة الا      38  

   0,000 عتناء بالخنادق الا    1    

   0,000 شراء أجهزة صغيرة     2    

   000,000 2 عتناء بتجهيزات خصوصية الا      40  

   0,000 عتناء بالنافورات الا    1    
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   000,000 2 عتناء بأفواه المياه الا   0    

   0,000 عتناء بتجهيزات خصوصية أخرى الا    2    

   500,000 حديقة الحيوانات       42  

   0,000 شراء الحيوانات     1    

   500,000 عتناء بها الواتغذية الحيوانات     2    

   0,000 شراء تجهيزات ومعدات الحديقة     0    

   0,000 عتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها الا    0    

   0,000 شجار ألعتناء بالنباتات واالا    2    

   000,000 48 عتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغيـرة الا      00  

   000,000 3 عتناء المباشرة النفقات ا    1    

   000,000 45 عتناء عن طريق المناولة الا    2    

   0,000 عتناء بالشواطئ الا      02  

   0,000 عتناء المباشرة النفقات ا    1    

   0,000 عتناء عن طريق المناولة الا    2    

   000,000 15 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية       02  

   0,000 ل وصيـانة التجهيزات العمومية الستغـالنفقات أخـرى       22  

   500,000 165 1 02.202جـملـــة الفصــل       

02.200     
 ت والمؤسسـات والهياكل المصـاريـف خـاّصة بتسييــر الوكا

 العموميـة البلديـة 
0,000   

   0,000 02.200جـملـــة الفصــل       

   956,000 473 2 جملـــة القـســـم الثاني      
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

     جتماعي الت فـي الميـدان االتّدخــ      00.002 

   000,000 5 جتماعية المنـح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة ا      2 00.002

  10   
عــوان ألمساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان ا   

 المحاليــن على التقاعد  
50 000,000   

   000,000 15 المساهمة بعنوان التنفيل     1    

   000,000 35 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات     2    

   0,000 المساهمة بعنوان ضم الخدمات     0    

   0,000 الجراية العمرية       20  

   000,000 55 سعاف العمومي إلا      21  

   000,000 50 مصاريف دفن الفقراء     1    

   000,000 5 مصاريف النبش ونقل الرفاة     2    

   000,000 6 الصحة العمومية        22  

   000,000 1 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة     1    

   000,000 5 حمالت التطهير والمحافظة على البيئة     2    

   0,000 عتناء بالمحالت الدينية الا      20  

   0,000 نفقات صيانة     1    

   0,000 شراء لوازم     2    

   0,000 برنامج المغادرة الطوعية       20  

   000,000 40 مصاريف الوقاية الصحية       22  

   0,000 جوائز ومكافآت       00  

   000,000 35 منـح استثنائية       01  



0202الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بقرمدة لسنة   Page 25 
 

 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   000,000 191 00.002جـملـــة الفصــل       

     ت في ميــدان التعليـــم والتكـويـــن التدّخـــ       00.000

   967,948 11 المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة       0  

   0,000 نقل التالميذ الفقراء       20  

   000,000 15 جوائز مدرسية       21  

   0,000 تدخالت أخرى       22  

   967,948 26 00.000جـملـــة الفصــل       

   000,000 20 كل ألالمساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر ا       00.000

   000,000 20 00.000جـملـــة الفصــل       

     ت في مياديــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة التدّخـ       00.002

   000,000 1 تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة       2  

   000,000 3 تدخالت في مجال المسرح       0  

   0,000 تدخالت في مجــال الموسيقـى والفنــون الشعبيــة       2  

   000,000 60 تظاهــرات ثقافية ومهرجانات      2  

     المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية     1 2 00.002

   000,000 60 تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية     2    

   0,000 شراء عروض     0    

   000,000 50 منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية       7  

   000,000 10 تدّخالت لفائدة الشباب      10  
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 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات   بيان النفقات الفرعية

   000,000 70 تدّخالت لفائدة الجمعيات الرياضية       12  

   000,000 12 تدّخالت أخرى       99  

   000,000 206 00.002جـملـــة الفصــل       

     قتصادي الت فـي الميــدان االتدّخــ      03.306 

   0,000 منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية       4  

   0,000 حـي الت في الميـدان الفالتدّخـــ      10  

   0,000 ت في الميدان الصناعي التدّخـــ      11  

   0,000 ت في الميدان السيــاحي التدّخـــ      12  

   0,000 ت أخـــرى التدّخـــ      99  

   0,000 00.002جـملـــة الفصــل       

     المساهمــات فـي المنظمــات       03.307 

   0,000 المساهمة في المنظمات الوطنية       1  

   0,000 المساهمة في المنظمات العالمية       2  

   0,000 00.002جـملـــة الفصــل       

     التعــاون مع الجماعـات المحليـة وهياكـل أخـرى       03.310 

   000,000 10 التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة       1  

   000,000 10 التعاون مع الجماعات المحلية الخارجية       2  

   000,000 2 التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى       99  

   000,000 2 التعاون مع منظمات وهياكل تونسية     1    

   0,000 التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة     2    



0202الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بقرمدة لسنة   Page 27 
 

 الفقــرة الفصـل
الفقـــرة 
 المالحظات التقـديــرات بيان النفقات الفرعية

     نفـقـات التصـرف الطارئة وغير الموزعة      

   830,538 3 نفقــات التصـــّرف الطـارئـــــــة       04.400

   0,000 غير الموّزعـةنفقــات التصّرف      04.401

   830,538 3 00.000جـملـــة الفصــل       

   830,538 3 جملـــة القـســـم الرابع      

   344,087 497 5 جملـــة الجزء األّول      

     الجزء الثاني :   فوائد الدين       

     القسم الخامس :   فوائد الدين       

     فوائد الدين المحلي       05.500 

  3   
فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

 المحلية 
283 743,628   

   0,000 فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى     4 05.500

   0,000 فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة       5  

   743,628 283 02.200جـملـــة الفصــل       

     فوائد الدين الخارجي        05.501

   0,000 فوائد القروض الخارجية      3  

   0,000 فوائد القروض الخارجية الموّظفة      4  

   0,000 02.201جـملـــة الفصــل       

   743,628 283 جملـــة القـســـم الخامس      

   743,628 283 جملـــة الجزء الثاني      

   087,715 781 5 جملــة نفقات العنوان األول      
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