خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة


المبلــغ (د)

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة .......................................
الصنـف ّ

570.400

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

000999

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

234.600

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

000000000000000000000

األول
جملـة الجــزء ّ

903.000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة .........................................

000999

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

646.000

جملـة الجــزء الثاني

جملـة مــوارد العنـوان األول

697.000

06990999

مــوارد العنـوان الثانـي
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز ...................................................

2090999

الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة ....................................................

6900999

جملـة الجــزء الثالـث

0000999

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................

2990999

الصنـف العاشــر :مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموظّفـة ..............................

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

جملـة الجــزء الرابـع

...................
2990999

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة ...............................

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

جملـة الجــزء الخـامـس

0000000000000000000

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

09000999

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

206000999
1

خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة


المبلــغ (د)

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف
األول :التـأجيــر العمـومي .......................................
القســـم ّ

8680062

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ......................................
ّ
التدخـــل العمـومـي .......................................
القســم الثالث:

0060699
060809

ّ
الموزعة............
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير

600202
األول
جملـة الجــزء ّ

00020020

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن .......................................

020086
جملـة الجــزء الثانـي

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول

020086
00200999

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................

09000800

القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي ..............................
ّ
الموزعة............
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

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

القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة

...................
جملـة الجــزء الثالـث

09000800

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ....................................

000292
جملـة الجــزء الرابـع

000292

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من اإلعتمـادات المحالـة........
جملـة الجــزء الخامـس

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

...................
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مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة لسنـــة 2900
الج ــدول  -أ-
بحســاب الديـنـار
الفصـل

الفقـرة

التقـديــرات

بيــــــان المــــــوارد

المــالحـظـــات

العـنــوان األ ّول :مــــوارد العنـــوان األ ّول
الجــزء األ ّول :المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة
الصنـف األ ّول :المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة

 0ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات
11-11

المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة ......................................

11-12

المعلوم على األراضي غير المبنيــــة ....................................

890999
290999

 -2المعاليم الموظفة على األنشـطـــة
12-11

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

0290999
11
12

المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
التجارية أو المهنية
المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد
األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أوالتجارية أو
المهنية

12-12

المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل .....................................

12-13

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات ....................

جملــة الصنـف األ ّول

690999

.......................
099
0890099

الصنـف الثاني :مداخيــل إشغـال الملـك العمومي البلدي واستلـزام
المرافـق العموميـة فيـه
 0ـ مداخيل األسواق المستلزمة

21-11

مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية

21-12

مداخيـــل أســـواق

والظرفية ........................

الجملـــة ...............................................

00999
00000000000000000000

 2ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي

22-11

المسالـخ ...............................................

00000000000000000000

مداخيـل لزمـات

الذبـــح ......................................................

00000000000000000000

11

لزمـة معلـوم

12

لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح

13

لزمـة المداخيــل

بالمسالـخ ...............

األخـرى ...........................................

00000000000000000000
00000000000000000

4

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

22-12

مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام .......................

00000000000000000000

22-13

مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام ......................

00000000000000000000

22-14

مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار ..............................................

00000000000000000000

22-99

مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ....................................

00000000000000000000

المــالحـظـــات

 6ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق
23-11

المعلوم العام للوقوف ............................................................

000000000000000000

23-12

المعلوم الخاص للوقوف .........................................................

00000000000000000000

23-13

المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة ...........

00000000000000000000

23-14

المعلوم على الداللة ..............................................................

00000000000000000000

23-15

المعلوم على الوزن والكيل العموميين .......................

00000000000000000000

23-10

معلوم البيع بالتجول داخل األسواق ...........................................

00000000000000000000

23-10

معلوم اإليواء والحراسة .........................................................

00000000000000000000

23-10

معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر ...............................

00000000000000000000

 0ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي
مداخيـل المسـالـخ ................................................................

24-11
11

00000000000000000000
00000000000000000000

معلوم الذبح .......................................................................
12

معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ ................................

00000000000000000000

13

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

00000000000000000000

24-12

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ..........................................

090999

24-13

معلوم وقوف العربات بالطريق العام ........................................

00000000000000000000

24-14

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء ........................

090999

24-15

معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام ........................................

00999

24-10

معلــــوم اإلشهـــــار ...................................................

200999

24-99

مداخيــل مختلفــــــة .....................................................

…………….

جملــة الصنـف الثــانـي

000999

5

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الصنـف الثالـث :معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية
ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات
 0ـ معاليم الموجبات اإلدارية
31-11

معلوم التعريف باإلمضاء ......................................................

200999

31-12

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل ........................................

00999

31-13

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ............................................

000999

31-99

معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى ........................................

099

 2ـ معاليم الرخص اإلدارية
32-11

معلوم رخص ذبح الحيوانات ..........................................

00000000000000000000

32-12

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن .........

00000000000000000000

32-13

معلوم رخص الحفالت المنظّمة بمناسبة األفراح العائلية .........

2.000

32-14

معلوم رخص الحفالت العمومية .....................................

00000000000000000000

32-15

معلوم رخص فتح المقاهي والمحالّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية....

00000000000000000000

32-10

معاليم رخص البناء....................................................

32-10

معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعدا.....

32-10

معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام ......

100

32-10

معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ................................

00000000000000000000

32-99

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ...

080999
00000000000000000000

00999

 6ـ معاليم مقابل إسداء خدمات
33-11

معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة .................

5.000

33-12

معاليم اإليواء بمستودع الحجز ............................................

5.000

33-13

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان
المعلوم على سعر التيار الكهربائي
11
12

المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي
المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد

0990999
090999

آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية
33-14

معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت التجاريــة أو

2.000

الصناعية أوالمهنية ..............................................................

33-15

معلوم كراء السيارات لنقل الموتى ............................................

00000000000000000000

0

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

33-10

معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد ...................

33-99

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات .........................................

جملــة الصنـف الثـالــث

التقـديــرات

المــالحـظـــات

0000000000000000000
……………
2600699

الصنـف ال ّرابـع :المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى
41-11

معاليـم إشغال الملك العمومي البحري ....................................

00000000000000000000

41-02

المعلوم على العروض الظرفية ...........................................

000000000000000000

41-03

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات الكبرى

المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة...............

00000000000000000000

41-04

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل .........................

00000000000000000000

41-99

مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة .............................................

00000000000000000000

جملــة الصنـف الـرابـع

00000000000000000

جملــة الجــزء األ ّول

0960999

الجـزء الثاني :المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية
الصنـف الخامـس :مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة
 0ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك
51-11

مداخيل رياض األطفال .....................................................

00000000000000000000

51-12

مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ................

00000000000000000000

11

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

00000000000000000000

12

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

00000000000000000000

13

مداخيل المنابت ...............................................................

00000000000000000000

51-13

مداخيل المالعب والقاعات الرياضية .....................................

00000000000000000000

51-14

مداخيل المسابح والح ّمامات ...............................................

00000000000000000000

51-15

مداخيل المسارح ..............................................................

00000000000000000000

51-10

مداخيل قاعات العروض واألفراح ........................................

00000000000000000000

51-10

مداخيل العقـارات المعــ ّدة لنشاط فالحي ..................................

00000000000000000000

51-99

مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل المباشر لألمالك ....

……………
0

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

 2ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
52-11

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري ..............................

000999

52-12

مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ..............................

00000000000000000000

52-13

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي ..............................

00000000000000000000

52-14

مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي .....................

00000000000000000000

52-15

مداخيل كراء عقــــــارات معـــ ّدة للسكـــن .............................

00000000000000000000

52-06

مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ......

00000000000000000000

11

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

00000000000000000000

12

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

00000000000000000000

03

مداخيل المنابت ................................................................

00000000000000000000

52-07

مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية ..............................

00999

52-08

مداخيل كراء المسابح والحمامات ..........................................

00000000000000000000

52-09

مداخيل كراء المسارح ......................................................

00000000000000000000

52-10

مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح ..................................

00000000000000000000

52-11

مداخيل كراء التجهيزات والمعدات .......................................

00999

52-12

مداخيل منح التربات بالمقابر ................................................
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الصنف الفـرعي الثـانـي:
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..................
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...........................................................................
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موارد متأتّيـة من الحسابات
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...........................................................................
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الفرعية
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الصنف الفـرعي الثـانـي:
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نقــل فــواضــل .......................................................

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

10030

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

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

10030

تجهيـزات مؤسّسـات الطفـولـة .....................................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي 000000000000000

جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون 0000000000000
24

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان المــــــوارد

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب السـادس والثالثـون:

الشبـــــاب
الصنف الفـرعي الثـانـي:
صصـة لنفقـات التنميـة
موارد مخ ّ
11211
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مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة
إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة
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التقـديــرات

المــالحـظـــات

خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
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 اإلجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج ....................

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

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

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

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

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

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

..................
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بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

العنوان األول  :نفقــات العنــوان األ ّول
الجزء األول  :نفقـــات التصــ ّرف
القسم األول :التأجيـر العمومي
المنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي

900099

المنح المخولة لرؤساء البلديات 000000000000000000000000000000000000

960

90
111

المنح الجملية المخولة لرؤساء البلديـــات المتفرغيــــن .........

00000000000000000000

112

منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين ...........

960

منح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات و المساعدين000

3.072
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جـملـــة الفصــل 900099

4.032

تــأجيـــر األعـــوان القـا ّريـــــن

900090
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األجر األساسي و التدرج 000000000000000000000000000000000000000000000

2020999
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المنح الخصوصية القارة ( الثابتة ) 0000000000000000000000000000000

6800099

111

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

11.511

112

منحة التصرف و التنفيذ ...............................................

120.111

113

منحة التكاليف الخاصة ................................................

52.511

114

منحة السكن المرتبطة بالرتبة ........................................

1.111

115

منحة الهندسة ...........................................................

13.511

110

منحة المشاريع .........................................................

13.111

110

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

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

110

منحة التعمير ............................................................

....................
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بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

110

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

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

111

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

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

113

منحة التكاليف البيداغوجية ..........................................

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

110

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

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

122

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

00000000000000000000

123

منحة العمل اإلجتماعي ................................................

00000000000000000000

125

منحة المعالجة اآللية لإلعالمية ......................................

0.111

134

منحة الصحافة ..........................................................

00000000000000000000

130

المنحة التعوضية إلعادة الترتيب ....................................

00000000000000000000

140

المنحة التعويضية ......................................................

00000000000000000000

151

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

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

101

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

…………..

101

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

131.511

102

منحة االوساخ ..........................................................

11.511

103

منحة اإلحصاء .........................................................

4.111

المنح المرتبطة بالوظيفة 000000000000000000000000000000000000000000000

290999

111

المنحة الوظيفية..........................................................

12.011

112

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

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

115

المنحة الكليومترية .....................................................

3.511

110

منحة السكن..............................................................

011

110

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

00000000000000000000

110

المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية ................................

3.311

المنح الخصوصية المتغيرة 00000000000000000000000000000000000000000
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منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين ........................
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المــالحـظـــات

31

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

90

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المنح غير الخصوصية المتغيرة00000000000000000000000000000000000

000999

111

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

5.011

112

منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب ............................

13.411

113

المنح غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى .......................

00000000000000000000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي 00000000000000000000000000

00099

111

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

1.111

112

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

3.500

المنح العائلية 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

090999
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المنحة العائلية .........................................................

0.111
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منحة األجر الوحيد ...................................................

3.111

المساهمات المحمولة على المشغل 0000000000000000000000000000000

0260999

111

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

04.511

112

المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية ...........................

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

113

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

31.511

114

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

7.000

منح أخرى 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000
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00
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المــالحـظـــات

جـملـــة الفصــل 8660099 900090
تأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن
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أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة 000000000000000000000000000000000000

....................
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األجر األساسي ........................................................

....................
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المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

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

113

منحة التصرف و التنفيذ .............................................

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

110
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....................
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....................
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التقـديــرات

112

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

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

113

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

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

101

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

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

101

منحة األوساخ .........................................................

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

االعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة 0000000000000000000000000

………….

111

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

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

112

التاجير غير المباشر لألعوان (إتفاقيات مع المؤسسات) .......

00000000000000000000

المنح العائلية 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

………….

111

المنحة العائلية .........................................................

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

112

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

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

المساهمات المحمولة على المشغل 0000000000000000000000000000000

…………
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المساهمة في أنظمة التقاعد .........................................

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

112

المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية ...........................

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

113

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

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

114

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

....................
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مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية 00000000000000000000

00000000000000000000
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المنح المسندة للمتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية0000

00000000000000000000
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منح أخرى 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

....................
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المــالحـظـــات

جـملـــة الفصــل ……………. 900092

جملـــة القـســـم األ ّول

8680062

القسـم الثـانـي  :وسائـــل المصـالــح
نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة
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األكرية و االداءات 000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000
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5.000

90
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اإلعتناء بالبنايات .....................................................

5.000

112

تعهد وصيانة و سائل النقل ..........................................

51.111

113

تعهد و صيانة المعدات و األثاث ...................................

500

114

تعهد و صيانة معدات خصوصية ..................................

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

98

90
111
90

09

المــالحـظـــات

33

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

00
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تعليق و نشر اإلعالنات 0000000000000000000000000000000000000000000000

2.000

00

مصاريف اإلعالمية 000000000000000000000000000000000000000000000000000

8.500

111

شراء اللوازم و المعدات .............................................

5.000

112

شراء منظومات .......................................................

2.000

113

نفقات الصيانة .........................................................

1.500

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 000000000000000000000000000000

00699

111

إستغالل منظومة " أدب " ...........................................

2.000

112

إستغالل منظومة " إنصاف " .......................................

2.000

113

إستغالل منظومة " رشــاد " ........................................

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

114

إستغالل منظومة " مدنيــة " ........................................

1.200

115

إستغالل منظومة " التص ّرف في موارد الميزانية " ...........

3.411

مصاريف اإلستقباالت و اإلقامة 000000000000000000000000000000000000

500

111

مصاريف اإلستقباالت ................................................

500

112

مصاريف اإلقـامــــــة ................................................

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

29

20

المــالحـظـــات

34

الفصـــل

الفقــرة

الفقـــرة
الفرعية

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

22

مصاريف المه ّمـــــات 000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000

26

إكساء األعوان 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

10.000

111

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحّ د ...........................

…………….

112

إكساء العملة و اعوان اإلستقبال ....................................

10.000

إرجاع مصاريف التنقـل 000000000000000000000000000000000000000000000

1.000

111

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

500

112

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

500

20

إرجاع مصاريف نقّل األشخاص 000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000

20

تكوين ورسكلة األعوان 000000000000000000000000000000000000000000000

1.000

111

ملتقيات للتكوين ........................................................

1.000

112

تربصات تكوين .......................................................

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

113

التكوين المستم ّر .......................................................

……………

114

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

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

نفقات طبية لفائدة األعوان 000000000000000000000000000000000000000000

3.000

111

نفقات التداوي ..........................................................

2.111

112

شرأء األدوية و المواد الصيدلية ....................................

1.111

60

تنظيم اإلمتحانات و المناظرات 0000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000

62
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بنـاء وتهيـئة المناطــق الصناعيـة والحرفيـة ......................

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

14
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....................
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القسم السابـع :التمـويــل العمـومــي
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التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة
القسـم الفـرعي الثـالـث:
صـة في الخزينـة
نفقـات الحسابات الخا ّ

الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
..........................................................................
11...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 000000000000000

جـملــة البــاب العشــرون 0000000000000
53

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب الحـادي والعشـرون:

البيئــة والتنميــة المستديمــة
القسـم الفـرعي األ ّول:
نفقــات التصـ ّرف
13311

ّ
التدخـالت ذات الصبغـة العا ّمـة ....................................

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

جملـة القسـم الفرعـي األ ّول 000000000000000
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
10010

البيئــــة .................................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000
القسـم الفـرعي الثـالـث:
صـة في الخزينـة
نفقـات الحسابات الخا ّ
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 000000000000000
القسـم الفـرعي الـرابـع:
نفقــات أمــوال المشـاركـة
مال المشاركة عدد ............المس ّمى بـ ..........................
...........................................................................
12...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الرابـع 000000000000000

جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون 0000000000000
54

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب الثالـث والعشــرون:

السيــــاحــــــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
10010

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

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

06719

برامج الترفيـه ........................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000
القسـم الفـرعي الثـالـث:
صـة في الخزينـة
نفقــات الحسابات الخا ّ
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 000000000000000

جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون 0000000000000
55

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب الخامـس والعشــرون:

الثقـافــة والمحافظــة على التــراث
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
10020

المراكـز الثقافيـة ......................................................

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

10020

المطالعـة العموميـة ..................................................

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

10031

الفنــون ................................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000

جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون 0000000000000
50

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب السـادس والعشـرون:

الريــاضــة والتربيـة البدنيــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقـات التنميـة
10030

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

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

10030

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000
القسـم الفـرعي الثـالـث:
صـة في الخزينـة
نفقـات الحسابات الخا ّ
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 000000000000000

جـملــة البــاب السـادس والعشــرون 0000000000000
50

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب الثامن والعشـرون:

الشــؤون اإلجتمـاعيـة والتضـامـن
والتونسيـون بالخـارج
القسـم الفـرعي الثـالـث:
صـة في الخزينـة
نفقـات الحسابات الخا ّ
الحساب عـدد  ..............المس ّمى بـ ..............................
...........................................................................
11...

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

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

جملـة القسـم الفرعـي الثالـث 000000000000000

جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون 0000000000000
50

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب الخامـس والثـالثــون:

الطفـولــــة
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
10030

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

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

10030

تجهيـزات مؤسّسـات الطفـولـة .....................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000

جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون 0000000000000
50

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب السـادس والثالثـون:

الشبـــــاب
القسـم الفـرعي الثـانـي:
نفقــات التنميـة
10010

برامـج الترفيـه ........................................................

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

10035

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

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

10030

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

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

10041

تجهيزات شبابية ......................................................

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

جملـة القسـم الفرعـي الثانـي 000000000000000

جـملـة البــاب السـادس والثالثـون 0000000000000
01

الفصـل

الفقـرة

الفقـــرة

بيــــــان النفقــــــات

التقـديــرات

المــالحـظـــات

الفرعية

البــاب التسعــون:

مسـاهمـات مـاليــة مختلفــة
إلنجـاز مشاريـع ذات صبغـة محلّيـة
11511

نفقـات على مسـاهمـات ماليــة مختلفــة إلنجاز مشاريع ذات
صبغة محليـة ..........................................................

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

جـملـة البـاب التسعــون 0000000000000
01

التقـديــرات

بيــــــان النفقــــــات

المــالحـظـــات

خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر
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 اإلجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج ....................

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

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

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

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

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

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

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

جملة القسـم الحادي عشـر

00000000000000

جمـلــة الجــزء الخـامــس 00000000000
جملــة نفقــات العنــوان الثانــي 09060999

مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة 26000999
02

الخـالصــة العــا ّمـــة لميــزانيـــة بلـديــــة زاويــة سوسة
بعنــوان سنــة 2900


 المـــــوارد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



26000999د

العنــــوان األ ّول  1011.111 ....................................د
 العنــــوان الثاني  1110.111 ....................................د

 النفقـــــات 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 26000999د

 العنــــوان األ ّول 1525.111 ....................................د
 العنــــوان الثاني  1103.111 ....................................د

إنّ والــي ســـــــوسة حـ ّرر ميــزانيـة بلديـة زاويـــــــــــــة سوســــــــــة لسنــة 2900

بما قدره م ل يون ان و ستمائة وثمـــانــية عشـــر

ألـــــفا.
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