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 ميـزانيـة بلـدية العـروسة
 
 

  8102لسنـة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 0النمـوذج عـدد  -

 

  

  81028102مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة 



 -أ  -الجـــدول  
 بحســاب الديـنـار

 المــالحـظـــات التقـديــرات المــــــواردبيــــــان  الفقـرة الفصـل

   نــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّولـالع  

  
 الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة   

  

  
   الصنـف األّول: المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة      

  
  اراتــلعقة على اـالمعاليم الموظف ـ 0     

  

  30.000,000 ...................................... ةـــــــارات المبنيـــوم على العقــالمعل  10-00

  10.000,000 ...................................... ةــــالمعلوم على األراضي غير المبني  10-00

   األنشـطـــةالمعاليم الموظفة على  -8       

10-00  

 10 

 

10 

  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية 

 أو التجارية أو المهنية

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان 

 ؤسسات حذف الحد األقصى للمعلوم على الم

 

 12.000,000 

 

10.000,000 

 

  ...................... ..................................... زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل  10-00

  300,000 ................... معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات  10-00

  
  62.300,000 جملــة الصنـف األّول

  
 

البلدي  العمومي كـالمل الـإشغل ــمداخي الصنـف الثاني:  

 هـة فيـق العموميـزام المرافـواستل

  

   مداخيل األسواق المستلزمة ـ 0      

  38.000,000 ............................ مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية  10-00

  ...................... ................................................... ةـــواق الجملـــسل أـــمداخي  10-00

   ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي 8       

  ...................... مداخيـل لزمـات المسالـخ ......................................................  10-00

  ...................... لزمـة معلـوم الذبـــح ............................................................ 10 

  ...................... ................... خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحيوانــإقاملزمـة معلـوم  10 

 ...................... .....................................................لزمـة المداخيــل األخـرى  10 

 المــالحـظـــات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل



  ...................... ...................... امـمعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العمداخيـل لزمـة   10-00

  ...................... ...................... معلوم وقوف العربات بالطريق العاممداخيـل لزمـة   10-00

  ...................... ............................................. ارــوم اإلشهــمعلمداخيـل لزمـة   14-00

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

   ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق 3  

  ...................... ........................................................... المعلوم العام للوقوف  10-00

  ...................... .......................................................ف المعلوم الخاص للوقو  10-00

  ...................... .......... المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة  10-00

  ...................... ............................................................. المعلوم على الداللة  14-00

....................................... المعلوم على الوزن والكيل العموميين  10-00  ......................  

  ...................... .......................................... معلوم البيع بالتجول داخل األسواق  10-00

  ...................... ....................................................... معلوم اإليواء والحراسة  10-00

  ...................... .............................. معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر  10-00

  
 لمباشر للملك البلديـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل ا 4

  

10-04 

 

 

 

10 

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

 

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

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

1.000,000 

 

  ...................... ............................... وانات المعدة للذبح بالمسالخمعلوم إقامة الحي 10 

  ...................... ......................................... معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 10 

  500,000 ...............معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ..........................  10-04

  ...................... ........................................ معلوم وقوف العربات بالطريق العام  10-04

....................... حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطريق العام   14-04  500,000  

  1.000,000 ....................................... لعامتحت الطريق ا عن أشغـال معلوم  10-04

............................................................ ارـــــوم اإلشهــــمعل  10-04  500,000  

مختلفــــــة ............................................................مداخيــل   99-04  

 

500,000  

  42.000,000 الثــانـيجملــة الصنـف   

 المــالحـظـــات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل



  

  يةص اإلدارخـات والرم الموجبـمعالي  ث:لـاـف الثنالص      
اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــاليــومع                             

  

   الموجبات اإلدارية ـ معاليم 0  

  6.000,000 ...................................................... معلوم التعريف باإلمضاء  10-00

  2.000,000 ........................................ معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  10-00

  5.000,000 .......................................... الحالة المدنية بطاقاتمعاليم تسليم   10-00

  3.000,000 ......................................معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى .  99-00

ـ معاليم الرخص اإلدارية 8      

  ...................... .................................................. معلوم رخص ذبح الحيوانات  10-00

  100,000 ................. معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  10-00

  500,000 ................. العائلية المنّظمة بمناسبة األفراح معلوم رخص الحفالت  10-00

  ...................... ............................................. معلوم رخص الحفالت العمومية  14-00

  ...................... ..... بعد الساعات القانونية المماثلة لهات الّ معلوم رخص فتح المقاهي والمح  10-00

  2.300,000 ..............................................................رخص البناء معاليم  10-00

  ...................... ....... معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد  10-00

  50,000 في الطريق العام ...............توزيع الوقود  آالتم رخص نصب يلامع  10-00

  ...................... ........................................ معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث  10-00

  ...................... ...... معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل  99-00

   ـ معاليم مقابل إسداء خدمات 3  

  ...................... ..................... قنوات تصريف المواد السائلة بفروع معلوم اإلعتناء  10-00

  1.000,000 ............................................... عاليم اإليواء بمستودع الحجزم  10-00

10-00  

 10 

10 

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان 

 المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي

 الكهربائي  التياراإلضـافي على سعـرلمعلوم المقابيض اإلعتيادية ل

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 

 بآعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية

20.000,000 

  8.000,000 

12.000,000 

 

ة ــالت التجاريـاط المحـة من نشــل رفع الفضالت المتأتيـمعاليم مقاب  14-00

 .......................................................... هنيةأو الصناعية أوالم

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

  ...................... لنقل الموتى ...........................................معلوم كراء السيارات   10-00

 حـظـــاتالمــال التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

10-00 
 

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



............................................ معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  99-00  2.450,000  

  42.400,000 الثـالــثجملــة الصنـف   

  
رىـخل الجبائية اإلعتيادية األـالمداخي :الّرابـعالصنـف              

  ...................... ....................................... م إشغال الملك العمومي البحرييـلامع  10-41

  ...................... ............................................... المعلوم على العروض الظرفية  02-41

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات   03-41

 ..الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

200,000  

  ...................... ........................... المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل  04-41

................................................ مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة  99-41  100,000  

  300,000 الـرابـعجملــة الصنـف   

  
  147.000,000  الجــزء األّولجملــة 

   الجبائية اإلعتيادية غيـر : المـداخيـلالثانيلجـزء ا    

   الك البلديـة اإلعتيـاديـةـمداخيـل أم: الخامـسالصنـف         

   ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك 0  

  ...................... ........................................................ مداخيل رياض األطفال  10-00

  ...................... ................... ترفيهالحدائق والمنتزهات ومراكز الو المنابت مداخيل  10-00

  ...................... الحيوانات ...................................................... مداخيل حدائق 10 

  ...................... .................. المنتزهات ومراكز الترفيهالحدائق العمومية  و مداخيل 10 

  ...................... المنابت .................................................................. مداخيل 10 

  ...................... ........................................ مداخيل المالعب والقاعات الرياضية  10-00

  ...................... ................................................... اماتمداخيل المسابح والحمّ   14-00

  ...................... مداخيل المسارح ................................................................  10-00

  ...................... .......مداخيل قاعات العروض واألفراح ....................................  10-00

  ...................... .................................... لنشاط فالحي ةدّ ــارات المعـمداخيل العق  10-00

 مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل المباشر لألمالك ......  99-00

 

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

 المــالحـظـــات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  
 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات 8

  



  30.000,000 ................................. اريـمداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تج  10-00

  ...................... ................................ يـــاط مهنـمداخيل كراء عقارات معدة لنش  10-00

  ...................... ................................. مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي  10-00

................................. اط فالحيــمداخيل كراء عقارات معدة لنش  14-00  ......................  

  ...................... ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخيل كراء عق  10-00

  ...................... ............ الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيهو المنابت مداخيل كراء  06-00

  ...................... ............................الحيوانات........................... حدائقمداخيل  10 

  ...................... .................. المنتزهات ومراكز الترفيهالحدائق العمومية  و مداخيل 10 

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

  ...................... ................................. مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية  07-00

  ...................... ............................................ مداخيل كراء المسابح والحمامات  08-00

  ...................... ...............................................المسارح .......... كراءمداخيل   09-00

  ...................... قاعات العروض واألفراح .................................... كراءمداخيل   10-00

  ...................... .......................................... مداخيل كراء التجهيزات والمعدات  11-00

  ...................... منح التربات بالمقابر .................................................. مداخيل  12-00

  ...................... ....................................................... مداخيل األكرية األخرى  99-00

  
 صيل بيع العقارات وأمالك أخرىـ محا 3

  

  ……………… ......................................................... محاصيل بيع العقارات  10-00

  .……………… .................................. محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به  10-00

 ................................................... محاصيل البيوعات األخرى  99-00

 

 

 

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

  30.000,000 الخـامــسجملــة الصنـف   

 المــالحـظـــات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  

ةــاديــة اإلعتيــل الماليـــداخيـالم: الســادسالصنـف          
  



  450.000,000 ..................................................... مناب من المال المشتركال  10-01

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

  100.000,000 ........................................... صة للتسييرمنح ومساهمات مخصّ   10-01

  ...................... ..................................................... مداخيل المساهمات المالية  14-01

  ...................... تحويالت المؤّسسات العمومية البلدية ........................................  10-01

  ..…………… .........ة والشرطة الصحيةـظ الصحــب حفــات لتراتيـفمخالال مداخيل  10-01

  ..…………… العمرانية .................................... بــلتراتيلات ــمخالفالمداخيل   10-01

  ...................... الخارجة عن الميزانية ............. مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات  10-01

  ...................... ............................................ مقابيض من إيداعات غير معّرفة 10 

  ...................... ................................ سقوط الحق بمرور الزمنمترتّبة عن مبالغ  10 

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

  ..…………… .........................استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة   10-01

  ...................... .........................خدمات أخرى أشغال و استرجاع مصاريف مقابل  01-01

  ...................... ..................................................التبّرعات والوصايا ...........  00-01

  ...................... .................................................. مداخيل مالية إعتيادية أخرى  99-01

  ..…………… ....... مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير 10 

  ..…………… ............................................ مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام 10 

 .....................خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومية  10 
 

1.000,000  

  ...................... .................................................................... منح الحضور 14 

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

  551.000,000 الســادسجملــة الصنـف 

  581.000,000  الثـانـيالجــزء جملــة   

  
  728.000,000 جملـة مـوارد العنـوان األّول 

 الفقـــرة الفقـرة الفصـل

 الفرعية

 المــالحـظـــات التقـديــرات بيــــــان المــــــوارد

   يــانـالعنــوان الثـانـي:  مــوارد العنــوان الث   



   لبلديــة لة ـــوارد الخاّصـــث: المـالجـزء الثال      

   ـــزــــــح التجهـيــــــ:  منـالسـابـعالصنـف          

  ...................... .................................. منح التجهيز ومساهمات داخلية   10-01

  ...................... ..... ةـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلي منح مسندة  10 

  ...................... ............................................................ نقل فواضل 110  

  .…………… ........................................................... موارد السنة 110  

  ...................... .................................... الخزينةمنح متأتية من صناديق   10 

  ...................... ............................................................ نقل فواضل 110  

  ...................... ........................................................... موارد السنة 110  

  ...................... ......................... منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة  10 

  ...................... ............................................................ نقل فواضل 110  

  ...................... ........................................................... موارد السنة 110  

  ...................... ...................................... داخلية أخرىمنح ومساهمات   14 

  ...…………… ............................................................ نقل فواضل 110  

  ...................... ........................................................... موارد السنة 110  

  ...................... ........................................... ارجيةمنح ومساهمات خ   18-01

  ...................... ....................... متأتية من مؤسسات مالية منح ومساهمات  10 

  ...................... ............................................................ نقل فواضل 110  

  ...................... ........................................................... موارد السنة 110  

  ...................... .................................... خارجية أخرىمنح ومساهمات   10 

  ...................... ............................................................ نقل فواضل 110  

  ...................... ........................................................... موارد السنة 110  

   
  ..…………… السـابــعف ـجملــة الصنـ

 المــالحـظـــات التقـديــرات المـــــواردبيــــــان 

 لجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـرخـالصـة ا

 

  

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



 .................. ............الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسّنيـن ..........................................
 

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

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

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

 .................. ..........................................الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية المستديمة ...........
 

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

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

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

 .................. .................... ن بالخارجن اإلجتماعية والتضامن والتونسيّوالشؤو والعشرون: الثامنالباب 
 

 ..………… ....................................................................... ةــالخامس والثالثون: الطفولالباب 
 

 .................. .......................................................................الشبــــاب والثالثون:  السادسالباب 
 

 .................. ........................ محلّيـةمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة الباب التسعون: مساه
 

   

   

   

   

   

 .…………… ي عشــرـالثـانف ـجملـة الصن
 

 ……………  الخـامـــســزء ـالججملــة 
 

 جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي 
.................. 

 

 

  728.000,000 ميـزانيـة البلديــةمجمــوع مـوارد 

 

  22001188نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

 - ت -الجــدول  
   

 بحســاب الديـنــار

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات



   لوّ األوان ــات العنــالعنوان األول : نفق   

   فرّ ــات التصـــالجزء األول : نفق       

   ر العمومي ـالقسم األول: التأجي            

   ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــح المخولـالمن   10.011

  720,000 ....................................المنح المخولة لرؤساء البلديات   10 

  .................... ......... نــــات المتفرغيـــء البلديلمخولة لرؤساالمنح الجملية ا 110  

  720,000 ........... التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين منح 110  

  2.030,000 ...التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات و المساعدين منح  18 

  2.750,000 10.011جـملـــة الفصــل    

 نـــــيارّ ـوان القـــر األعـــأجيــت   10.010

 االنتدابــات المقتـرحــة

الكلفة الجملية  المـدّة العــــدد الخطـط

 )*( أ.د

 متصرف -

 ملحق إدارة -

 عون تقني -

0 

0 

0 

 02 

01 

01 

 42  3 الجملــة

 ة.)*(: يتّم توزيع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـ
 

  

  200.000,000 ............................................. األجر األساسي و التدرج  10 

  148.000,000  ............................... المنح الخصوصية القارة ) الثابتة (   18 

  1.000,000 ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة  110  

  115.700,000 ............................................... منحة التصرف و التنفيذ 110  

  .................... ................................................منحة التكاليف الخاصة  110  

  .................... ........................................ منحة السكن المرتبطة بالرتبة 114  

........................................................... منحة الهندسة 110    ....................  

  .................... ......................................................... منحة المشاريع 110  

  .................... ............................................... حة الهندسة المعماريةمن 110  

  .................... ............................................................منحة التعمير  110  

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 ـاتالنفقـــــبيــــــان 

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

  .................... ....................................................منحة الوقت الكامل  110  

  .................... ...............................................منحة عدم قبول الحرفاء  101  

  ....................   .......................................... داغوجيةيلبمنحة التكاليف ا 100  

  .................... ....................................................منحة خطر العدوى  100  



  .................... ...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية  100  

  .................... ................................................منحة العمل اإلجتماعي  100  

  .................... ......................................عالمية اآللية لإل منحة المعالجة 100  

  .................... ..........................................................منحة الصحافة  104  

  .................... ....................................عادة الترتيب المنحة التعوضية إل 100  

  .................... ......................................................المنحة التعويضية  140  

  .................... ...........................................لية يلمنحة التعويضية التكما 101  

  .................... .........................................منحة مراقبة التراتيب البلدية  101  

  25.500,000 ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  100  

  2.800,000 ..........................................................منحة االوساخ  100  

  3.000,000 .........................................................منحة اإلحصاء  100  

  3.400,000 .............................................المنح المرتبطة بالوظيفة   13 

  2.400,000 ..........................................................المنحة الوظيفية 110  

  .................... .................................................منحة مكلف بمأمورية  110  

  650,000 .....................................................المنحة الكليومترية  110  

  350,000 ..............................................................منحة السكن 110  

  .................... ................................................منحة التكاليف اإلدارية 110  

  .................... ................................ كميلية للمنحة الخصوصيةالمنحة الت 110  

 
 300,000 .........................................المنح الخصوصية المتغيرة   14

 

 ......................... منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين 101  

 

300,000  

 الفقـــرة رةــالفق ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

  7.000,000 ...................................المتغيرة المنح غير الخصوصية  11 

  800,000 .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 110  

  6.200,000 في المرتّب ............................ اج غير المدمجةمنحة اإلنت 110  

  .................... غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى ....................... منحال 110  

  1.500,000 .......................... منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي  10 

  …………… ............................................. ت اإلضافيةمنحة الساعا 110  



  1.500,000 ..................................................... منحة العمل الليلي 110  

  700,000 ..........................................................المنح العائلية   03 

  500,000 ......................................................... العائلية المنحة 110  

  200,000 ...................................................منحة األجر الوحيد  110  

  60.000,000 ............................... المساهمات المحمولة على المشغل  04 

  38.000,000 ......................................... مة في أنظمة التقاعدالمساه 110  

  16.000,000 ........................... المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية 110  

  .................... ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 110  

  6.000,000 ......... مساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراءال 114  

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

  420.900,000 10.010جـملـــة الفصــل    

10.018 
  

 نــاريـر القــوان غيــر األعــتأجي

 

 دابــات المقتـرحــةاالنت

الكلفة الجملية  المـدّة العــــدد الخطـط

)*( 

-  

- 

   

    الجملــة

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

  

  .................... .................................... أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة  10 

  .................... ........................................................جر األساسي األ 110  

  .................... ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة 110  

  .................... ............................................. منحة التصرف و التنفيذ 110  

  .................... .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 110  

 ............................ منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب 101  

 

 

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

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 لفرعيةا

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات

  .................... ............................................. منحة الساعات اإلضافية 100  

  .................... .....................................................منحة العمل الليلي  100  

  .................... ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية 101  

  .................... ......................................................... منحة األوساخ 100  



  .................... .........................االعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة   18 

............................................. التأجير المباشر لألعوان 110     ....................  

  .................... ....... التاجير غير المباشر لألعوان )إتفاقيات مع المؤسسات( 110  

  .................... ..........................................................المنح العائلية   10 

  .................... ......................................................... المنحة العائلية 110  

  .................... ................................................... منحة األجر الوحيد 110  

  .................... ............................... المساهمات المحمولة على المشغل  10 

  .................... ......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 110  

  .................... ........................... المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية 110  

  .................... ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 110  

  .................... ......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 114  

  .................... .................... مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية   09 

  .................... ...المنح المسندة للمتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية.  01 

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

   
 .................... 10.018جـملـــة الفصــل 

 

 جملـــة القـســـم األّول   
423.650,000 

 

   ح ــالـل المصـــي : وسائـانـم الثـالقس           

   ةــة المحليــح العموميــر المصالــات تسييــنفق   18.810

  .................... ...................................................األكرية و االداءات   10 

 .........................................................إستهالك الماء   18 

 

3.000,000  

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

  50.000,000  .......................................... إستهالك الكهرباء و الغاز  13 

  1.500,000 ..............................................................اإلتصاالت   14 

  1.000,000 ....................................................اإلتصاالت الهاتفية  110  

  500,000 ......................................................تراسل المعطيات  110  



....................................... إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية  11   5.000,000  

  15.000,000 ................................................................ ودـــالوق  10 

  15.000,000 ........................................... شراء الوقود لوسائل النقل 110  

  .................... ألجهزة التسخيـن ......................................شراء الوقود  110  

  .................... ......... إلطارات المكلفة بخطط وظيفيةحصص الوقود لفائدة ا 110  

  .................... ....................................دات خصوصية شراء الوقود لمع 114  

  200,000 ......................................................... دــات البريـنفق  10 

  200,000 المـراسالت اإلداريـة ................................................. 110  

  .................... ـات البريـد األخــرى ..............................................نفق 110  

  .................... ......................................................... إقتناء المعدات  12 

  .................... ........إقتناء معدّات التصّرف اإلداري ............................ 110  

  3.000,000 .....................................................مصاريف التأمين   19 

  2.800,000 ..................................................... تأمين وسائل النقل 110  

  .................... .......................................................تأمين األشخاص  110  

  200,000 .........................................................ات يتأمين البنا 110  

  .................... .........................................تامين التجهيزات و المعدات  114  

  18.500,000 ...................................................... نةالتعهد و الصيا  01 

  3.000,000 .....................................................ت يااإلعتناء بالبنا 110  

  15.000,000 .......................................... تعهد وصيانة و سائل النقل 110  

  500,000 ...................................عهد و صيانة المعدات و األثاث ت 110  

 .................................. تعهد و صيانة معدات خصوصية 114  

 

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

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

  500,000 تنظيف المقّرات اإلدارية ................................مصاريف   00 

  .................... .................................................... مصاريف الحراسة  08 

  .................... المصاريف العاديـة للحراسـة ....................................... 110  

  .................... مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ........................... 110  



  800,000 .........................................................لوازم المكاتب   03 

  3.000,000 ............................................................. المطبوعات  04 

  .................... ............................................................. قـــــوثيـالت  01 

  .................... ....................................................... الوثائق المكتوبة 110  

  .................... ....................................................... الوثائق األخرى 110  

  500,000 ...................................................الصحف و المجالت   00 

  1.000,000 .............................................. تعليق و نشر اإلعالنات  02 

  2.000,000 ................................................... اإلعالمية مصاريف  09 

  1.600,000 ............................................. شراء اللوازم و المعدات 110  

  .................... .......................................................شراء منظومات  110  

  400,000 ......................................................... نفقات الصيانة 110  

  6.800,000 ..............................نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية   81 

  800,000 ........................................... إستغالل منظومة " أدب " 110  

  500,000 ....................................... إستغالل منظومة " إنصاف " 110  

  .................... ........................................ " رشــادإستغالل منظومة "  110  

  1.100,000 ........................................ " مدنيــةإستغالل منظومة "  114  

  4.400,000 " التصّرف في موارد الميزانية " ........... إستغالل منظومة  110  

ة ....................................مصاريف اإلستقباالت و اإلقام  80   500,000  

  500,000 ................................................مصاريف اإلستقباالت  110  

 ــــــة ................................................امـمصاريف اإلق 110  

 

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

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

 .................... ................................................ات ـــــمصاريف المهمّ   88 
 

  4.000,000 ........................................................ إكساء األعوان  83 

  .................... الموّحد ...........................إكساء األعوان الخاضعين للزي  110  

  4.000,000 .................................... إكساء العملة و اعوان اإلستقبال 110  

  200,000 ............................................. لـإرجاع مصاريف التنق  84 



  200,000 .................................................. المنحة اليومية للتنقل  110  

  .................... ............................................المنحة الكيلومترية للتنقل  110  

  .................... ....................................ل األشخاص إرجاع مصاريف نقّ   81 

  2.000,000 ............................................. رسكلة األعوانتكوين و  82 

  .................... ........................................................ملتقيات للتكوين  110  

  .................... ....................................................... تربصات تكوين 110  

  .................... التكوين المستمّر ....................................................... 110  

  2.000,000 ................................................. التكوين في اإلعالمية 114  

  1.000,000 .......................................... نفقات طبية لفائدة األعوان  31 

  300,000 .......................................................... نفقات التداوي 110  

  700,000 .................................... شرأء األدوية و المواد الصيدلية 110  

  .................... ..................................... و المناظرات اإلمتحاناتتنظيم   30 

  .................... ................................... عمليات اإلرشاد و إعالم العموم  38 

  3.500,000 ........................................ تظاهرات دورية و إستثنائية  30 

  2.000,000 .....................................................الحفالت العمومية  110  

.............................................................. اإلنتخابات 110    1.500,000  

  1.500,000 ................................. مصاريف النزاعات و التعويضات  32 

  1.500,000 ................................ أتعاب و إختبار و مصاريف أخرى 110  

  .................... ........................................... اتضدفع الخطايا و التعوي 110  

 
39 

 
 ........................................................معاليم التسجيل 

 

 

100,000 
 

 

 ـلــالفص
 

 رةـالفقـ
 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 

 التقـديــرات
 

 المــالحـظـــات

  1.000,000 ........................................................الن معاليم الجو  41 

  1.000,000 .......................................................... معاليم جوالن 110  

  ................... ......................................................... معاليم العبور  110  

  500,000 .................................... طبع و نشر الوثائق و المجالت  48 

  5.000,000 ............................................... مصاريف إعداد األمثلة  43 

  ................... ...................................................... تعويضات مختلفة  41 



  ................... .......................................... خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  40 

  ................... ................................................. نقل األثاث و المعدات 110  

  ................... .......................................اإلختبار و المراقبة و التحاليل  110  

  ................... اتّفاقيات مع أطبّـاء ..................................................... 110  

  ................... اتّفاقيات مع مؤّسسات ................................................. 110  

  ................... ........................................ المنحة المخولة لقابض المالية 101  

  ................... ........................ المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين 100  

  77.250,000 ....................................................... تسديد المتخلدات  21 

  ................... ................... لتوزيع البترولالوطنية متخلدات تجاه الشركة  110  

  30.000,000 ................. متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 110  

  5.100,000 ........ إلستغالل و توزيع المياهالوطنية متخلدات تجاه الشركة  114  

  10.000,000 .................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الديوان الوطني ال 110  

  .…………… ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية 110  

  ................... ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية 110  

  ...................  ........... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين 101  

  ................... ............... متخلدات تجاه الوكالة التونسية لإلتصال الخارجي 100  

  ................... ..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط 100  

  ................... ............. للتصّرف في النفايات الوطنيةمتخلدات تجاه الوكالة  100  

  ................... ..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاه الوكالة البلدية   104  

  25.150,000 ة أخرى ............................مؤّسسات عمومي متخلدات تجاه 101  

  5.000,000 الخــواص .............................................. متخلدات تجاه 100  

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

 

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

 
  

 205.850,000 18.810جـملـــة الفصــل 
 

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية

 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

 مصاريف إستغالل و صيانة التجهيزات العمومية   18.818
  

  2.000,000 ................................... النفقات المباشرة لتنظيف المدينة  31 

  ................... ........................................................... العقاقير شراء 110  

  2.000,000 .............................اإلعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها  110  

  ................... ........................................................... كراء المعدات 110  



  ................... .............. نفقات إستغالل المصب المراقب و مراكز التحويل 114  

  ................... ................................. تنظيف المدينة عن طريق المناولة  30 

  ................... .........................المناولـة العاديـة ............................... 110  

  ................... : النظافة وسالمة المحيط ...........00المناولـة في إطار اآلليـة  110  

  ................... : جمع الفضالت وتثمينها ..........41المناولـة في إطار اآلليـة  110  

  5.000,000 ........................................... مومياإلعتناء بالتنوير الع  38 

  2.000,000 ....................................... اإلعتناء بالطرقات و األرصفة  34 

  ................... ..................................................................اإلعتناء  001  

  2.000,000 ....................................شراء معدات صغيرة و صيانتها  002  

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

  ................... ......................... نفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها  30 

  ................... .................................. اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها 001  

  ................... ..................................................شراء معدات صغيرة  002  

  ................... ..........................اإلعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة   32 

  ................... .......................................اإلعتناء بتجهيزات خصوصية   41 

  ................... .................................................... اإلعتناء بالنافورات 001  

ة ـات العموميــزة بالساحــالمركّ اإلعتناء بالتجهيزات  002    

....................................................... ل المدنـــو مداخ  

 

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

 

  ................... ................................................... اإلعتناء بأفواه المياه 110  

  110 
 ..............................خصوصية أخرى اإلعتناء بتجهيزات 

 

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

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

 
  ................... ....................................................... حديقة الحيوانات  48

  ................... ........................................................ شراء الحيوانات 110  

  ................... ...................................... تغذية الحيوانات و اإلعتناء بها 110  

  ................... ................................... شراء تجهيزات و معدات الحديقة 003  

  ................... ........................اإلعتناء بالتجهيزات و المعدات و صيانتها  004  

  ................... ......................................... اإلعتناء بالنباتات و األشجار 005  



  3.000,000 وشراء معدأت صغيـرة  ........... اتـتالنباالحدائق واإلعتناء ب  44 

  3.000,000 المباشرة ...............................................اإلعتناء نفقات  110  

  ................... .......................................... عن طريق المناولةاإلعتناء  110  

  ................... .................................................... طئالشواباإلعتناء   41 

  ................... المباشرة ...............................................اإلعتناء نفقات  110  

  ................... .......................................... عن طريق المناولةاإلعتناء  110  

  5.000,000 ........................... صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية  40 

  ................... ......... التجهيزات العمومية انةـالل وصيـستغرى الـنفقات أخ  99 

   
 17.000,000 18.818جـملـــة الفصــل 

 

18.831 
  

ات ـالوكاالت و المؤسس رــة بتسييـاصّ ـف خـاريـمص

 ............................... ةـالبلديوالهياكل العموميـة 

 

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

 

   
 ................ 18.831جـملـــة الفصــل 

 

   

  222.850,000 الثــانـيجملـــة القـســـم 

   
  ي ل العمومـالقسم الثالث : التدخّ 

 

   يـاعـدان اإلجتمـي الميـالت فــتدخّ    13.318

  .………… ...........للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية  منـح  12 

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساهم  01 

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

3.000,000  

 ............................................... المساهمة بعنوان التنفيل 110  

 

……………  

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

 
  3.000,000 ................................... المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 110 

  ................... ......................................المساهمة بعنوان ضم الخدمات  110  

 
 .…………… ........................................................الجراية العمرية   81

 

  ..………… ..................................................... اإلسعاف العمومي  80 

  ………… .................................................مصاريف دفن الفقراء  110  

  ................... ........................................ فاةرمصاريف النبش و نقل ال 110  



 
 .......................................................الصحة العمومية   88

1.000,000  

  ................... ............................. مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة 110  

  1.000,000 ............................حمالت التطهير و المحافظة على البيئة  110  

  500,000 ............................................اإلعتناء بالمحالت الدينية   83 

  200,000 ............................................................ نفقات صيانة 110  

  300,000 .............................................................شراء لوازم  110  

  6.000,000 ............................................ مصاريف الوقاية الصحية  81 

  ................... ........................................................ جوائز و مكافات  41 

  ................... ......................................................... ةـإستثنائي منـح  40 

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

   
 10.500,000 13.318جـملـــة الفصــل 

 

   نـــويـم و التكـــدان التعليــالت في ميـــتدخّ    13.313

  ................... ........التكوين ودعم الالّمركزيـة .......المساهمة لفائدة مركز   14 

  ...................  ................................................... نقل التالميذ الفقراء  81 

  500,000 ......................................................... جوائز مدرسية  80 

 

 

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

 

 

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

  500,000 13.313جـملـــة الفصــل 

13.314 10  
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل 

 لألعوان

12.000,000  

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 لمــالحـظـــاتا التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

   ةـاب و الطفولــة والشبـن الثقافــالت في مياديـتدخّ    13.311

  ................... ............................... تدخالت في مجال الكتاب و المطالعة  18 

  ................... ...........................................تدخالت في مجال المسرح   13 

  ................... .............ة ــون الشعبيــى و الفنـال الموسيقــتدخالت في مج  11 

  .………… .......................................رات ثقافية و مهرجاناتــتظاه  10 

  …………… ........... المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية 110  



  ................... ........................... تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية 110  

  ................... .......................................................... شراء عروض 110  

  500,000 ..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة اللّجان وا منـح  10 

  ................... ................................................ لفائدة الشبابتدّخالت   01 

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

  4.000,000 ................................. تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية  08 

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

   
 4.500,000 13.311جـملـــة الفصــل 

 

   اديــدان اإلقتصــي الميـالت فــتدخّ    13.310

  ................... ........................قتصادية لفائدة منظمات ذات صبغة إ منــح  14 

  ................... ........................................ يـدان الفالحـتدخالت في المي  01 

  ................... ........................................ تدخالت في الميدان الصناعي  00 

  ................... ....................................... احيــفي الميدان السي تدخالت  08 

  ................... ..................................................... رىـــالت اخـــتدخّ   99 

   
 ................ 13.310جـملـــة الفصــل 

 

   ةــات العالميــلمنظمي اـات فــالمساهم   13.310

  ................... ...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عامّ   10 

 .....................................العالمية للمدن المتوأمة   الجامعة 101  

 

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

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتــــــان بي

  ................... ......................................منظمات ذات صبغة خصوصية   18 

  ................... .................................................. منظمة المدن العربية 011  

  ................... .................................واصم و المدن اإلسالمية منظمة الع 010  

  
 ................... ........................................... منظمة مدن التراث العالمي 010

 

  ................... .................................................. إتحاد المدن اإلفريقية 010  

  ................... الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية .... 014  

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

   
 ................ 13.310جـملـــة الفصــل 

 



   رىـل أخـة و هياكـات المحليـاون مع الجماعــعالت   13.301

  100,000  الداخليــة ..........................التعاون مع الجماعات المحلية   10 

  700,000 .التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها  18 

  ................... ..............قية يفرالتوأمة مع الجماعات المحلية اإل التعاون و  13 

  ................... ............. بيةوالتعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية األور  14 

  ................... كيةياألمروالتعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية   11 

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

  ................... ................................ تونسية وهياكلالتعاون مع منظمات  110  

...............................ة ــأجنبي وهياكلالتعاون مع منظمات  110    ...................  

   
 800,000 13.301جـملـــة الفصــل 

 

   
  27.800,000 الثـالــثجملـــة القـســـم 

 ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـالقسم الرابع : نف   

  وغيـر الموّزعــة                   

  

.....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص نفقــات   14.411  300,000  

...................................غير الموّزعـة...ف التصرّ  نفقــات   14.410  

 

 

30.000,000  

  30.300,000 الرابــعجملـــة القـســم    

  704.600,000 ــة الجــزء األّولـجمل   

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية
 المــالحـظـــات التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

   ن ـد الديــوائـي : فـانـزء الثـالج   

   ن ــد الديـوائـالقسم الخامس : ف       

   يــن الداخلـــد الديــفوائ   11.111

دة ــروض و مساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل  13 

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

7.200,000  



  ................... ...................فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى   14 

 ............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة  11 

 

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

   
 7.200,000 11.111جـملـــة الفصــل 

 

   يــارجـن الخــد الديـــفوائ   11.110

........................................... ـةالخارجي القروضفوائد    13   ...................  

ــة الموّظفـة ...............................الخارجي القروضفوائد   14   

 

 

 

 

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

   
 ................ 11.110جـملـــة الفصــل 

 

   

 ســلخامم اـــة القســـجمل
7.200,000 

 

   
 7.200,000 ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل

 

   

  711.800,000 وان األول ـات العنــة نفقــجمل

  

  81008100نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

 ـادات الـدفــعـإعتم  -ت -الجــدول  
   

 بحســاب الديـنــار

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 ةالفرعي

 

 النفقـــــــاتبيــــــان 

 

 التقـديــرات

 

 المــالحـظـــات



 : الثانـيوان ـالعن   

 الثـانـيوان ـات العنــنفق

  

   نفقـــــات التنميـــــة :  الثـالـثالجزء       

   
 اإلستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       

  

   الـدّراســــــــــــات   10.011

  .................... .......................سـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة ..............درا  10 

  .................... دراسـة مخّططـــات المرور ..........................................  10 

  .................... ........دراسات اإلعـالميــة ...........................................  10 

  .................... دراســـات أخـــــرى ..................................................  01 

  .................... 10.011جـملـــة الفصــل    

  ................. إقتـنـــــاء أراضــــــي .....................................   10.010

   
 ................. 10.010جـملـــة الفصــل 

 

 ................. إقتـنـــــاء مبــانــــــي ......................................   10.018
 

   
 ................. 10.018جـملـــة الفصــل 

 

   وتهيئـــةالبنـايات اإلداريـــة: إحــداث وتوسعـــة    10.013

  .…………… ...................................................... قصــــر البلديـــــة  10 

  .................... الدائـــرة البلديــــة ......................................................  10 

 ظـــاتالمــالحـ التقـديــرات النفقــــــاتبيــــــان 

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر

 

  

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

 .................. .............................الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسّنيـن .........................
 

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



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

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

 .................. ..........................................الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية المستديمة ...........
 

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

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

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

 .................. .................... ن بالخارجن اإلجتماعية والتضامن والتونسيّوالشؤو والعشرون: الثامنالباب 
 

 …………… ....................................................................... ةــالباب الخامس والثالثون: الطفول
 

 .................. ......................................................................الشبــــاب والثالثون:  السادسالباب 
 

 .................. ........................ محلّيـةب التسعون: مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة البا
 

 

 

 

  

  ..…………… جملة القسـم الحادي عشـر

  .……………  الخـامــسزء ــة الجــلـجم

  16.200,000 جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

  728.000,000 البلديـة مجمــوع نفقـات ميـزانيـة

 


