يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يتم إبرام مذكرة التفاهم الملحقة بهذا اﻷمر
الحكومي والممضاة بالرياض بتاريخ  13ديسمبر  2018بين
الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ،بخصوص منحة
بمبلغ قدره مليوني ) (2.000.000ريال سعودي لتمويل مشروع
"صيانة جامع الملك عبد العزيز في العاصمة تونس".
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  29جانفي .2020

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 81لسنة  1973المؤرخ في  31ديسمبر  1973وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد  56لسنة
 2018المؤرخ في  27ديسمبر  2018المتعلق بقانون المالية
لسنة ،2019
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 11لسنة  1997المؤرخ في  3فيفري  1997وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد  54لسنة
 2013المؤرخ في  30ديسمبر  2013المتعلق بقانون المالية
لسنة ،2014
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  31جانفي .2020
أنهي تكليف السيد أشرف سالمي ،أستاذ تعليم أول فوق
الرتبة ،بمهام رئيس مصلحة الميزانية واﻹشراف المالي على
المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في 30
جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

أمر حكومي عدد  52لسنة  2020مؤرخ في  23جانفي
 2020يتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  29لسنة  2018المؤرخ في 9
ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول
 155و 159و 167و 383منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  15لسنة  2019المؤرخ في 13
فيفري  2019المتعلق بالقانون اﻷساسي للميزانية،
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الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على النموذج الملحق بهذا اﻷمر
الحكومي المتعلق بتبويب ميزانية البلديات.
الفصل  2ـ وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة
ورؤساء البلديات مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23جانفي .2020
اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
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نموذج تبويب ميزانية البلديات
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الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
وﻻية ..............

بلدية ............................

ميزانية بلدية ........................
السنة ..........................
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خﻼصة موارد ميزانية البلدية
بحساب الدينار
المبلغ

بيان الموارد
موارد العنوان اﻷول

الجزء اﻷول  :المداخيل الجبائية :

الصنف اﻷول  :المداخيل الجبائية بعنوان اﻷداءات على العقارات واﻷنشطة

الصنف الثاني  :المداخيل الجبائية اﻷخرى

جملة الجزء اﻷول
الجزء الثاني  :المداخيل غير الجبائية اﻹعتيادية :

الصنف الثالث  :الرسوم والحقوق ومختلف معاليـم الـرخـص والمــــــوجـبـات اﻹدارية واﻷتاوات مقابل إسداء خدمات

الصنف الرابع  :مداخيل أشغال واستعمال أمﻼك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمﻼكها المختلفة
الصنف الخامس  :مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة

الصنف السادس  :تحويﻼت الدولة بعنوان التسيير

جملة الجزء الثاني
جملة موارد العنوان اﻷول
موارد العنوان الثاني :

الجزء الثالث  :الموارد الذاتية المخصصة للتنمية :

الصنف السابع  :منح التجهيز

الصنف الثامن :مدخرات وموارد مختلفة
جملة الجزء الثالث
الجزء الرابع  :موارد اﻻقتراض :

الصنف التاسع  :موارد اﻻقتراض الداخلي

الصنف العاشر  :موارد اﻻقتراض الخارجي

الصنف الحادي عشر  :موارد اﻻقتراض الخارجي الموظفة
جملة الجزء الرابع

الجزء الخامس  :الموارد المتأتية من اﻹعتمادات المحالة :
الصنف الثاني عشر  :موارد متأتية من اعتمادات محالة.

جملة الجزء الخامس
الجزء السادس  :الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة

الصنف الثالث عشر  :موارد حسابات أموال المشاركة

جملة الجزء السادس
جملة موارد العنوان الثاني
مجموع موارد ميزانية البلدية

عــدد 9

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  31جانفي 2020

صفحـة 371

خﻼصة نفقات ميزانية البلدية

بحساب الدينار
المبلغ

بيان النفقات
نفقات العنوان اﻷول

الجزء اﻷول  :نفقات التصرف :
القسم اﻷول :التأجير العمومي

القسم الثاني :وسائل المصالح

القسم الثالث :التدخل العمومي

القسم الرابع :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
جملة الجزء اﻷول

الجزء الثاني :فوائد الدين :

القسم الخامس :فوائد الدين

جملة الجزء الثاني
جملة نفقات العنوان اﻷول
نفقات العنوان الثاني :

الجزء الثالث :نفقات التنمية :

القسم السادس :اﻻستثمارات المباشرة

القسم السابع  :التمويل العمومي

القسم الثامن  :نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة

القسم التاسع  :نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة
جملة الجزء الثالث
الجزء الرابع  :نفقات تسديد أصل الدين :

القسم العاشر :تسديد أصل الدين

جملة الجزء الرابع
الجزء الخامس  :النفقات المسددة من اﻻعتمادات المحالة:

القسم الحادي عشر  :النفقات المسددة من اﻻعتمادات المحالة
جملة الجزء الخامس
الجزء السادس  :نفقات حسابات أموال المشاركة

الصنف الثاني عشر  :نفقات حسابات أموال المشاركة
جملة الجزء السادس
جملة نفقات العنوان الثاني
مجموع نفقات ميزانية البلدية
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الموارد
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان الموارد

الفرعية

موارد العنوان اﻷول

1

المداخيل الجبائية

1

المداخيل الجبائية بعنوان اﻷداءات على العقارات واﻷنشطة

1

المعاليم الموظفة على العقارات :

1
11.01

المعلوم على العقارات المبنية :

11.02

المعلوم على اﻷراضي غير المبنية
المعاليم الموظفة على اﻷنشطة :

2

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

12.01
1

المقابيض اﻹعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
أو التجارية أو المهنية.

2

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتسوية
والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد اﻻقصى للمعلوم
على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

3

المقابيض المتأتية من استخﻼص الحد اﻷدنى للمعلوم على المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

12.02

المعلوم على النزل

12.03

معلوم اﻹجازة الموظف على محﻼت بيع المشروبات.
المداخيل الجبائية اﻷخرى

2

مداخيل استخﻼص المعاليم المستوجبة من استلزام الملك
العمومي البلدي :

1
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21.01

مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باﻷسواق اليومية

21.02

مداخيل لزمة استخﻼص المعاليم المستوجبة باﻷسواق اﻷسبوعية

21.03

مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باﻷسواق الظرفية

21.04

مداخيـــل لزمة المعاليم المستوجبة بأســـواق الجملـــة
1

أسواق الجملة للخضر والغﻼل

2

أسواق الجملة للصيد البحري

3

أسواق جملة أخرى

21.05

مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالمسالخ

21.06

مداخيل لزمة اﻹشغال الوقتي للطريق العام

21.07

مداخيل لزمة وقوف العربات بالطريق العام

21.08

مداخيل لزمة معلوم اﻹشهار

21.99

مداخيل لزمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلدي
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

المداخيل الجبائية المتأتية من اﻻستغﻼل المباشر للملك العمومي
البلدي :

2

مداخيل متأتية من اﻻستغﻼل المباشر لﻸسواق

22.01
1

المعلوم العام للوقوف

2

المعلوم الخاص للوقوف

3

المعلوم على رقم معامﻼت وكﻼء البيع ومزودي سوق الجملة

4

المعلوم على الدﻻلة

5

المعلوم على الوزن والكيل العموميين

6

معلوم البيع بالتجوال داخل اﻷسواق

7

معلوم اﻹيواء والحراسة

8

معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر
مداخيل متأتية من اﻻستغﻼل المباشر للمسالخ

22.02
1

معلوم الذبح

2

معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ

3

معلوم المراقبة الصحية على اللحوم

22.03

معلوم اﻹشغال الوقتي للطريق العام

22.04

معلوم وقوف العربات بالطريق العام

22.05

معلوم اﻹشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

22.06

معلوم عن أشغال تحت الطريق العام

22.07

معلوم اﻹشهار

22.08

معلوم إشغال الملك العمومي البحري

22.09

المعلوم على العروض الظرفية

22.99

مداخيل جبائية مختلفة
المداخيل غير الجبائية اﻹعتيادية

2

الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اﻹدارية
واﻷتاوات مقابل إسداء الخدمات

3

معاليم الموجبات اﻹدارية :

1
31.01

معلوم التعريف باﻹمضاء

31.02

معلوم اﻹشهاد بمطابقة النسخ لﻸصل

31.03

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

31.99

معاليم تسليم الشهائد والحجج اﻷخرى
معاليم الرخص اﻹدارية :

2
32.01
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الفقرة

بيان الموارد

معلوم رخص ذبح الحيوانات
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

32.02

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

32.03

معلوم رخص الحفﻼت المنظّمة بمناسبة اﻷفراح العائلية

32.04

معلوم رخص الحفﻼت العمومية

32.05

معلوم رخص فتح المقاهي والمحﻼّت المماثلة لها بعد الساعات
القانونية

32.06

معاليم رخص البناء

32.07

معاليم رخص نصب آﻻت توزيع الوقود في الطريق العام

32.08

معلوم رخص جوﻻن سيارات اﻷجرة والسيارات المجهزة بعداد

32.09

معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث

32.99

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل
معاليم مقابل إسداء خدمات :

3
33.01

معلوم اﻻعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة

33.02

معاليم اﻹيواء بمستودع الحجز

33.03

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتسوية
والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم اﻹضافي على سعر
التيار الكهربائي
1

المقابيض اﻻعتيادية للمعلوم اﻹضافي على سعر التيار الكهربائي

2

المبالغ المتأتية من المعلوم اﻹضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد
آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

33.04

معاليم مقابـل رفع الفضﻼت المتأتيــة من نشـاط المحـﻼت التجاريــة
أو الصناعية أو المهنية

33.05

معلوم كراء السيارات لنقل الموتى

33.06

مساهمة المالكين اﻷجوار في نفقات اﻷشغال اﻷولية واﻹصﻼحات
الكبرى المتعلقة بالطرقات واﻷرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

33.99

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات
مداخيل إشغال واستعمال أمﻼك الجماعة وفضاءاتها واستلزام
مرافقها وأمﻼكها المختلفة

4

المداخيل المتأتية من اﻻستغﻼل المباشر لﻸمﻼك :

1
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الفقرة

بيان الموارد

41.01

مداخيل رياض اﻷطفال

41.02

مداخيل حدائق الحيوانات

41.03

مداخيل الحدائق العمومية

41.04

مداخيل المنتزهات

41.05

مداخيل مراكز الترفيه
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

41.06

مداخيل المنابت

41.07

مداخيل المﻼعب

41.08

مداخيل القاعات الرياضية

41.09

مداخيل المسابح

41.10

مداخيل الحمامات

41.11

مداخيل المسارح

41.12

مداخيل قاعات العروض

41.13

مداخيل قاعات اﻷفراح

41.14

مداخيل العقارات المعدة لنشاط فﻼحي

41.99

مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من اﻻستغﻼل المباشر لﻸمﻼك

المداخيل المتأتية من استغﻼل اﻷمﻼك عن طريق اللزمة :

2
42.01

مداخيل لزمة رياض اﻷطفال

42.02

مداخيل لزمة حدائق الحيوانات

42.03

مداخيل لزمة الحدائق العمومية

42.04

مداخيل لزمة المنتزهات

42.05

مداخيل لزمة مراكز الترفيه

42.06

مداخيل لزمة المنابت

42.07

مداخيل لزمة المﻼعب

42.08

مداخيل لزمة القاعات الرياضية

42.09

مداخيل لزمة المسابح

42.10

مداخيل لزمة الحمامات

42.11

مداخيل لزمة المسارح

42.12

مداخيل لزمة قاعات العروض

42.13

مداخيل لزمة قاعات اﻷفراح

42.14

مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فﻼحي

42.99

مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة اﻷمﻼك
مداخيـل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة

5

مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات :

1

عــدد 9

الفقرة

بيان الموارد

51.01

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري

51.02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي

51.03

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي

51.04

مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فﻼحي.
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صفحـة 377

الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

51.05

مداخيل كراء عقارات معـــدة للسكـــن

51.06

مداخيل كراء حدائق الحيوانات

51.07

مداخيل كراء الحدائق العمومية

51.08

مداخيل كراء المنتزهات

51.09

مداخيل كراء مراكز الترفيه

51.10

مداخيل كراء المنابت

51.11

مداخيل كراء المﻼعب

51.12

مداخيل كراء القاعات الرياضية

51.13

مداخيل كراء المسابح

51.14

مداخيل كراء الحمامات

51.15

مداخيل كراء المسارح

51.16

مداخيل كراء قاعات العروض

51.17

مداخيل كراء قاعات اﻷفراح

51.18

مداخيل كراء التجهيزات والمعدات

51.19

مداخيل منح التربات بالمقابر

51.99

مداخيل اﻷكرية اﻷخرى
محاصيل بيع العقارات وأمﻼك أخرى

2
52.01

محاصيل بيع العقارات

52.02

محاصيل بيع اﻷثاث والمعدات التي زال اﻻنتفاع به

52.99

محاصيل البيوعات اﻷخرى
مداخيل المساهمات :

3
53.01

مداخيل المساهمات المالية

53.02

تحويﻼت المؤسسات العمومية البلدية

53.99

مساهمات وتحويﻼت أخرى
مداخيل مختلفة :

4

صفحــة 378

الفقرة

بيان الموارد

54.01

موارد منقولة من فوائض العنوان اﻷول للسنة السابقة

54.02

مداخيل بيع المحجوزات واﻻيداعات بمستودعات الحجز واﻹيداع

54.03

مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية

54.04

مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية

54.05

مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية
1

مقابيض من إيداعات غير معرفة

2

مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة
3

الفقرة

بيان الموارد

الفرعية
مقابيض أخرى

54.06

استرجاع مصاريف إصﻼح الطرقات واﻷرصفة

54.07

استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى

54.08

التبرعات والوصايا

54.09

مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام

54.10

خطايا التأخير
1

خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية

2

خطايا التأخير المنجرة عن إستخﻼص الديون المثقلة

54.11

مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخﻼص لفائدة الغير.

54.12

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

54.13

منح الحضور
مقابيض مختلفة

54.99

تحويﻼت الدولة بعنوان التسيير

6

تحويﻼت من ميزانية الدولة بعنوان التسيير:

1

المناب من الدعم السنوي

61.01
1

المناب بعنوان التسيير

2

المناب بعنوان منحة التوازن
تحويﻼت استثنائية

61.02
1

المنح اﻹستثنائية بعنوان التسيير

2

مساهمة الدولة بعنوان اﻵلية 16

تحويﻼت صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتسوية والتضامن
بين الجماعات المحلية

61.03
1

تحويﻼت بعنوان اعتمادات تقديرية

2

تحويﻼت بعنوان اعتمادات تعديلية

3

تحويﻼت بعنوان اعتمادات التسوية

4

تحويﻼت بعنوان اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق
ريفية

5

تحويﻼت بعنوان اعتمادات استثنائية ومخصصة
تحويﻼت بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير :

2
62.01

منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير

62.02

منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير

62.03

موارد متأتية من التسبقات
1

عــدد 9

موارد متأتية من التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة
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صفحـة 379

الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان الموارد

الفرعية

موارد متأتية من تسبقات لتغطية عجز

2

موارد العنوان الثاني

2

الموارد الذاتية المخصصة للتنمية

3
منح التجهيز :

7

منح التجهيز ومساهمات داخلية

70.01

منح موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

1
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية

2
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح متأتية من صناديق الخزينة

3
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة

4
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح ومساهمات داخلية أخرى

5
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح ومساهمات خارجية

70.02

منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية

1
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
منح ومساهمات خارجية أخرى

2
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
مدخرات وموارد مختلفة

8

المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان اﻷول

80.01

صفحــة 380

1

نقل فواضل

2

موارد السنة
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة
80.02

الفقرة
الفرعية

بيان الموارد
المناب من الدعم المالي السنوي بعنوان اﻻستثمار

1

نقل فواضل

2

موارد السنة

مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة
المناطق السكنية

80.03
1

نقل فواضل

2

موارد السنة

مداخيل استرجاع قروض مسندة لفائدة مؤسسات إقتصادية

80.04
1

مداخيل متأتية من استرجاع أصل القروض المسندة لفائدة مؤسسات
اقتصادية

2

مداخيل متأتية من استرجاع فوائد القروض المسندة لفائدة مؤسسات
اقتصادية

مداخيل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة

80.05
1

نقل فواضل

2

موارد السنة

موارد أخرى مختلفة

80.99
1

نقل فواضل

2

موارد السنة

4

موارد اﻻقتراض الداخلي

9

قروض مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

90.01
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
قروض الخزينة

90.02
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى

90.03
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد اﻻقتراض الخارجي

10

قروض متأتية من مؤسسات مالية

100.01

عــدد 9

موارد اﻻقتراض

1

نقل فواضل

2

موارد السنة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  31جانفي 2020

صفحـة 381

الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان الموارد

الفرعية
قروض أخرى

100.02
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد اﻻقتراض الخارجي الموظفة

11

قروض متأتية من مؤسسات مالية

110.01
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
قروض أخرى

110.02
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
الموارد المتأتية من اﻻعتمادات المحالة

5

موارد متأتية من اعتمادات محالة )٭(

12

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع البنية اﻷساسية

120.01
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز بناءات إدارية

120.02
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة
شبابية

120.03
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة
رياضية

120.04
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع
اقتصادية

120.05
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع
ثقافية

120.06
1

صفحــة 382

ذات صبغة

ذات صبغة

نقل فواضل
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الصنف
العنوان الجزء الصنف
الفرعي

الفصل الفقرة
2

الفقرة

بيان الموارد

الفرعية
موارد السنة

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع الطفولة

120.07
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع
سياحية

120.08
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية

120.09
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻻقتناء معدات وتجهيزات

120.10
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف

120.11
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع أخرى

120.99
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة

6

موارد حسابات أموال المشاركة

13

موارد داخلية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة
بحسابات أموال المشاركة

130.01
1

نقل فواضل

2

موارد السنة
موارد خارجية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة
بحسابات أموال المشاركة

130.02

عــدد 9

ذات صبغة

1

نقل فواضل

2

موارد السنة
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النفقات

صفحــة 384
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العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان النفقات

الفرعية

نفقات العنوان اﻷول

1

نفقات التصرف

1

التأجير العمومي

1

المنـح المخولــة لرؤساء البلديات

01.100

المنـح المخولــة لرؤساء البلديات

1
1

منحة التسيير

2

منحة المسؤولية

3

منحة السكن

4

منحة التمثيل

5

منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين

6

المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أعوان القطاع العمومي

7

المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص والمهن
الحرة
المساهمات المحمولة على المشغل

2
1

المساهمة في أنظمة التقاعد

2

المساهمة في أنظمة الحيطة اﻻجتماعية

3

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض

4

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة اﻷجراء
تأجير اﻷعوان القارين

01.101

عــدد 9

1

اﻷجر اﻷساسي والتدرج

2

المنح الخصوصية القارة )الثابتة(
1

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة

2

منحة التصرف والتنفيذ

3

منحة التكاليف الخاصة

4

منحة السكن المرتبطة بالرتبة

5

منحة الهندسة

6

منحة المشاريع

7

منحة الهندسة المعمارية

8

منحة التعمير

9

منحة الوقت الكامل

10

منحة عدم قبول الحرفاء
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صفحـة 385

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية
13

منحة التكاليف البيداغوجية

16

منحة خطر العدوى

22

المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية

23

منحة العمل اﻻجتماعي

25

منحة المعالجة اﻵلية لﻺعﻼمية

34

منحة الصحافة

36

المنحة التعويضية ﻹعادة الترتيب

49

المنحة التعويضية

50

المنحة التعويضية التكميلية

90

منحة مراقبة التراتيب البلدية

91

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية

92

منحة اﻷوساخ

93

منحة اﻹحصاء
المنح المرتبطة بالوظيفة

3
1

المنحة الوظيفية

2

منحة مكلف بمأمورية

5

المنحة الكيلومترية

6

منحة السكن

7

منحة التكاليف اﻹدارية

8

المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية
المنح الخصوصية المتغيرة

4
70

منحة المسؤولية المسندة للوكﻼء العاديين
المنح غير الخصوصية المتغيرة

5
1

منحة اﻹنتاج المدمجة في المرتب

2

منحة اﻹنتاج غير المدمجة في المرتّب

3

المنح غير الخصوصية المتغيرة اﻷخــرى
منحة الساعات اﻹضافية والعمل الليلي

6
1

منحة الساعات اﻹضافية

2

منحة العمل الليلي
المنح العائلية

13
1

صفحــة 386

بيان النفقات

المنحة العائلية
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العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية
2

منحة اﻷجر الوحيد
المساهمات المحمولة على المشغل

14
1

المساهمة في أنظمة التقاعد

2

المساهمة في أنظمة الحيطة اﻻجتماعية

3

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض

4

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة اﻷجراء
منح أخرى

99

تأجيــر اﻷعــوان غيــر القـاريــن

01.102

أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة

1
1

اﻷجر اﻷساسي

2

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة

3

منحة التصرف والتنفيذ

9

منحة اﻹنتاج المدمجة في المرتب

10

منحة اﻹنتاج غير المدمجة في المرتب

12

منحة الساعات اﻹضافية

13

منحة العمل الليلي

70

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية

71

منحة اﻷوساخ
اﻷعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة

2
1

التأجير المباشر لﻸعوان

2

التأجير غير المباشر لﻸعوان )اتفاقيات مع المؤسسات(

3

تأجير أعوان اﻵلية 16

6

المنح العائلية
1

المنحة العائلية

2

منحة اﻷجر الوحيد
المساهمات المحمولة على المشغل

7

9

عــدد 9

بيان النفقات

1

المساهمة في أنظمة التقاعد

2

المساهمة في أنظمة الحيطة اﻻجتماعية

3

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض

4

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة اﻷجراء
مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية
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صفحـة 387

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان النفقات

الفرعية

10

المنح المسندة إلى المتربصين في إطار اﻹعداد للحياة المهنية....

99

منح أخرى
وسائل المصالح

2

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة

02.201
1

اﻷكرية واﻷداءات

2

استهﻼك الماء

3

استهﻼك الكهرباء والغاز

4

اﻻتصاﻻت
1

اﻻتصاﻻت الهاتفية

2

تراسل المعطيات

3

خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية

5

اقتناء أثاث للمصالح اﻹدارية

6

الوقـــود
1

شراء الوقود لوسائل النقل

2

شراء الوقود ﻷجهزة التسخيـن

3

حصص الوقود لفائدة اﻹطارات المكلفة بخطط وظيفية

4

شراء الوقود لمعدات خصوصية

5

حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية
نفقـات البريــد

7
1

المـراسﻼت اﻹداريـة

2

نفقـات البريـد اﻷخــرى
اقتناء المعدات

8
1

مصاريف التأمين

9
1

تأمين وسائل النقل

2

تأمين اﻷشخاص

3

تأمين البنايات

4

تامين التجهيزات والمعدات
التعهد والصيانة

10

صفحــة 388

اقتناء معدات التصرف اﻹداري

1

اﻻعتناء بالبنايات

2

تعهد وصيانة وسائل النقل
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عـــدد 9

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية
3

تعهد وصيانة المعدات واﻷثاث

4

تعهد وصيانة معدات خصوصية

11

مصاريف تنظيف المقرات اﻹدارية

12

مصاريف الحراسة
1

المصاريف العاديـة للحراسـة

2

مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة

13

لوازم المكاتب

14

المطبوعات

15

التـوثيـــــق
1

الوثائق المكتوبة

2

الوثائق اﻷخرى

16

الصحف والمجﻼت

18

تعليق اﻹعﻼنات ونشرها

19

مصاريف اﻹعﻼمية
1

شراء اللوازم والمعدات

2

شراء منظومات

3

نفقات الصيانة
نفقات استغﻼل المنظومات اﻹعﻼمية

20
1

استغﻼل منظومة " أدب "

2

استغﻼل منظومة " إنصاف "

3

استغﻼل منظومة " رشــاد "

4

استغﻼل منظومة " مدنيــة "

5

استغﻼل منظومة " التصرف في موارد الميزانية "

6

منظومات أخرى
مصاريف اﻻستقباﻻت واﻹقامة

21

عــدد 9

بيان النفقات

1

مصاريف اﻻستقباﻻت

2

مصاريف اﻹقـامــــــة

22

مصاريف المهمـــــات

23

إكساء اﻷعوان
1

إكساء اﻷعوان الخاضعين للزي الموحد

2

إكساء العملة وأعوان اﻻستقبال
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صفحـة 389

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية
إرجاع مصاريف التنقـل

24
1

المنحة اليومية للتنقل

2

المنحة الكيلومترية للتنقل

25

إرجاع مصاريف نقل اﻷشخاص

28

تكوين اﻷعوان ورسكلتهم
1

ملتقيات للتكوين

2

تربصات تكوين

3

التكوين المستمر

4

التكوين في اﻹعﻼمية
نفقات طبية لفائدة اﻷعوان

30
1

نفقات التداوي

2

شراء اﻷدوية والمواد الصيدلية

31

تنظيم اﻻمتحانات والمناظرات

32

عمليات اﻹرشاد وإعﻼم العموم

36

تظاهرات دورية واستثنائية
1

الحفﻼت العمومية

2

اﻻنتخابات
مصاريف النزاعات والتعويضات

38

صفحــة 390

بيان النفقات

1

أتعاب واختبار ومصاريف أخرى

2

دفع الخطايا والتعويضات

39

معاليم التسجيل

40

معاليم الجوﻻن
1

معاليم جوﻻن

2

معاليم العبور

42

طبع ونشر الوثائق والمجﻼت

43

مصاريف إعداد اﻷمثلة

45

تعويضات مختلفة

47

خدمات أخرى لفائدة اﻹدارة
1

نقل اﻷثاث والمعدات

3

اﻻختبار والمراقبة والتحاليل

5

اتّفاقيات مع أطبـاء
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عـــدد 9

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية
6

اتّفاقيات مع مؤسسات

10

المنحة المخولة لقابض المالية

11

المنحة المخولة لوكﻼء المقابيض المنتفعين
تسديد المتخلدات

80
2

متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول

3

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

4

متخلدات تجاه الشركة الوطنية ﻹستغﻼل وتوزيع المياه

5

متخلدات تجاه الديوان الوطني ﻻتصاﻻت تونس

6

متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبﻼد التونسية

7

متخلدات تجاه شركة الخطوط الجوية التونسية

12

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط

13

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

14

متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية

20

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى

21

متخلدات تجاه الخــواص
نفقات التصرف اﻷخرى

99

مصاريف استغﻼل وصيانة التجهيزات العمومية

02.202

النفقات المباشرة لتنظيف المدينة

30
1

شراء العقاقير

2

اﻻعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها

3

كراء المعدات

4

نفقات استغﻼل المصب المراقب ومراكز التحويل
تنظيف المدينة عن طريق المناولة

31

عــدد 9

بيان النفقات

1

المناولـة العاديـة

2

المناولـة في إطار اﻵليـة  :32النظافة وسﻼمة المحيط

3

المناولـة في إطار اﻵليـة  :40جمع الفضﻼت وتثمينها

32

اﻻعتناء بالتنوير العمومي

34

اﻻعتناء بالطرقات واﻷرصفة
1

اﻻعتناء

2

شراء معدات صغيرة وصيانتها

3

كراء المعدات
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صفحـة 391

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية

نفقات اﻻعتناء بحركة المرور وتنظيمها

36
1

اﻻعتناء بحركة المرور وتنظيمها

2

شراء معدات صغيرة
اﻻعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة

38
1

اﻻعتناء بالخنادق

2

شراء أجهزة صغيرة
اﻻعتناء بتجهيزات خصوصية

40
1

اﻻعتناء بالنافورات

2

اﻻعتناء بالتجهيزات المركّــزة بالساحــات العموميـة ومداخـــل المدن

3

اﻻعتناء بأفواه المياه

9

اﻻعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى
حديقة الحيوانات

42
1

شراء الحيوانات

2

تغذية الحيوانات واﻻعتناء بها

3

شراء تجهيزات ومعدات الحديقة

4

اﻻعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها

5

اﻻعتناء بالنباتات واﻷشجار
اﻻعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغيـرة

44
1

نفقات اﻻعتناء المباشرة

2

اﻻعتناء عن طريق المناولة
اﻻعتناء بالشواطئ

45

02.230

1

نفقات اﻻعتناء المباشرة

2

اﻻعتناء عن طريق المناولة

46

صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية

99

نفقات أخـرى ﻻستغـﻼل وصيـانة التجهيزات العمومية
مصـاريـف خـاصـة بتسييــر الوكاﻻت والمؤسسـات والهياكل
العموميـة البلديـة
التدخّـل العمومي

3
03.302

صفحــة 392

بيان النفقات

تدخّــﻼت فـي الميـدان اﻻجتماعي
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عـــدد 9

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة
الفرعية

8

منـح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة اﻻجتماعية

10

مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان اﻷعــوان المحاليــن
على التقاعد
1

المساهمة بعنوان التنفيل

2

المساهمة بعنوان تعديل الجرايات

3

المساهمة بعنوان ضم الخدمات

20

الجراية العمرية

21

اﻹسعاف العمومي
1

مصاريف دفن الفقراء

2

مصاريف النبش ونقل الرفاة
الصحة العمومية

22
1

مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة

2

حمﻼت التطهير والمحافظة على البيئة
اﻻعتناء بالمحﻼت الدينية

23

24

1

نفقات صيانة

2

شراء لوازم
برنامج المغادرة الطوعية

25

مصاريف الوقاية الصحية

40

جوائز ومكافآت

41

منـح استثنائية

99

تدخﻼت أخرى
تدخّـــﻼت في ميــدان التعليـــم والتكـويـــن

03.303

عــدد 9

بيان النفقات

4

المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الﻼّمركزيـة

20

نقل التﻼميذ الفقراء

21

جوائز مدرسية

99

تدخﻼت أخرى

03.304

المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر اﻷكل

03.305

تدخّـﻼت في مياديــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة
2

تدخﻼت في مجال الكتاب والمطالعة

3

تدخﻼت في مجال المسرح

5

تدخﻼت في مجــال الموسيقـى والفنــون الشعبيــة

6

تظاهــرات ثقافية ومهرجانات
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صفحـة 393

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان النفقات

الفرعية
1

المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية

2

تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية

3

شراء عروض

7

منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية

10

تدخّﻼت لفائدة الشباب

11

تدخّﻼت لفائدة الطفولة

12

تدخﻼت لفائدة الجمعيات الرياضية

99

تدخﻼت أخرى
تدخّــﻼت فـي الميــدان اﻻقتصادي

03.306
4

منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية

10

تدخﻼت في الميـدان الفﻼحـي

11

تدخﻼت في الميدان الصناعي

12

تدخﻼت في الميدان السيــاحي

99

تدخّـــﻼت أخـــرى
المساهمــات فـي المنظمــات

03.307
1

المساهمة في المنظمات الوطنية

2

المساهمة في المنظمات العالمية
التعــاون مع الجماعـات المحليـة وهياكـل أخـرى

03.310
1

التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة

2

التعاون مع الجماعات المحلية الخارجية

99

التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى
1

التعاون مع منظمات وهياكل تونسية

2

التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة
نفـقـات التصـرف الطــارئـة وغير الموزعة

4
04.400

نفقــات التصـــرف الطـارئـــــــة

04.401

نفقــات التصرف غير الموزعـة
فوائد الدين

2

فوائد الدين

5
فوائد الدين المحلي

05.500
3

صفحــة 394

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض ومساعــدة
الجماعات المحلية
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عـــدد 9

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان النفقات

الفرعية

4

فوائد القروض المبرمة لدى مؤسسات أخـرى

5

فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة
فوائد الدين الخارجي

05.501
3

فوائد القروض الخارجية

4

فوائد القروض الخارجية الموظّفة

نفقات العنوان الثاني

2

نفقات التنمية

3
6
الدراسات

06.600
1
2
3
20

دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة

دراسـة مخطّطـــات المرور
دراسات اﻹعـﻼميــة

دراســـات أخـــــرى

اقتناء أراضــــــي

06.601
06.602

اقتناء مبــانــــــي

06.603

البنـايات اﻹداريـــة :إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة
1

قصر البلدية

2

الدائرة البلدية

3

المستودع البلدي

4

بنايات إدارية أخرى

5

أشغال تهيئة مختلفة

6

أشغال الصيانة والتعهد

06.604

تجهيــــزات إداريـــــة

06.605

البـرامـج والتجهيـزات اﻹعـﻼميــة
1

مشاريــع مندمجــة لﻺعـﻼميــة

2

نظـم تبـادل المعلــومــات

20

بـرامـج وتجهيزات إعﻼميـة مختلفـة
اقتناء معـــدات وتجهـيـــزات

06.606

06.607

عــدد 9

اﻹستثمارات المباشرة

1

اقتناء معدات النظافــة والطرقـات

2

اقتناء معدات وتجهيـزات أخــرى
مصاريف اﻹشهار واﻹعﻼنات
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صفحـة 395

العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

06.608

اقتناء وسـائـــل النقــــل

06.609

نفقــــات مختلـفــــة

06.610

اﻹنـــــــــــارة
1

اﻹنــارة العمـوميــة

2

تركيــز معــدﻻت الضغـط

3

نصـب اﻹشــارات الضوئيــة

4

أشغــال الصيانــة والتعهـــد
المـــاء الصــالـح للشـــراب

06.611
1

صيـانـة هيـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب

2

أشــغــال مختلفــــة
التطــهـيـــــــــر

06.612
1

تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة

2

تركيـــز شبكــة تصـريـف ميـاه اﻷمـطـار

3

أشغـــال الصيـانــة والتعهــــد
الطــــرقــات والمســـالـــــك

06.613
1

بنــــاء اﻷرصفــــة

2

تعبيــــد الطـرقــات

3

أشغـــال الصيـانــة والتعهــــد
أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب

06.614
1

تعهـد المسـاكــن وتهذيـبها

2

تعهــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط

3

تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها

4

إحداث المصبات المراقبـة ومراكز التحويـل وتهيئتها

5

تهيئة المقـابـر وصيانـتها

6

عمليـات التهيئـة والتهذيـب اﻷخــرى
المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

06.615
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الفقرة

بيان النفقات

1

تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة

2

تهيئــة المنتـزهــات

3

تجميـــل مداخــل الــــمدن

4

تهيئـــة المســاحــات الخضــراء

5

عمليــات التهيئـة والتجميــل اﻷخـــرى
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العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفرعية

بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة
وتهيئـتها

06.616
1

بنـاء المكتبـات العمـوميـة وتهيئتها

2

المساهمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة

3

بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتهيئتها

4

بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئتها

5

اقتنــاء تجهيـزات ثقـافيــة وريـاضيــة

6

بنـــاء ريـاض اﻷطفــــال وتهيئتها

7

بنـــاء وتهيئـة قــاعـات العـروض

8

بنـــاء مسـارح الهواء الطلق وتهيئتها

9
20
21

بنـــاء مراكز اﻹعﻼمية الموجهة للطفـل وتهيئتها

بنـــاء تجهيزات جماعية أخـرى وتهيئتها
أشغـال الصيـانـة والتعهــد

بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة اﻻقتصادية

06.617
1
2
3

بنـاء اﻷسواق واﻷحياء والمحﻼّت التجارية وتهيئتها
بنـاء المحﻼّت الصناعيـة والحرفيـة وتهيئتها

بنـاء المناطــق الصناعيـة والحرفيـة وتهيئتها

4

بنـاء المســالــخ وتهيئتها

5

بنـاء قــاعــات اﻷفــراح وتهيئتها

6

بنـاء الحمــامــات واﻷدواش وتهيئتها

7

بنـاء مأوى السيــارات وتهيئتها

20
21

بنـــاء منشـآت اقتصادية أخـرى وتهيئتها
أشغـــال الصيـانــة والتعهــــد

التمويل العمومي

7

التـدخّـﻼت في الميـدان اﻻقتصادي

07.810
1
2

إسناد قروض لمؤسسات اقتصادية

تدخﻼت مختلفة في الميدان اﻻقتصادي

07.811

التـدخّـﻼت في الميــدان اﻻجتماعي

07.827

المسـاهمـة في رأس مـال المؤسســات

نفقــات التنميــة الطـارئــة وغير الموزعة

8
08.900
08.901
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الفقرة

بيان النفقات

نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة

نفقـــات التنميـة غيـر الموزعـة
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العنوان الجزء القسم

القسم
الفرعي

الفصل الفقرة

الفقرة

بيان النفقات

الفرعية

نفقــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفة

9

يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع
مع تغييـر الرقــم المميـز للقسـم بـ  09بـــدﻻ من  06أو.07
نفقات تسديـد أصــل الديــن

4

تسديـد أصــل الديــن

10

تسديـد أصــل الديــن الداخلي

10.950
1

تسديد أصل القروض الخـارجيـة

2

تسديد أصل القروض الخـارجيـة الموظّفـة
النفقــــات المسـددة مــن اﻹعتمادات المحالة

5

النفقــات المســددة مــن إعتمادات محالة )٭(

11
110.01

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع البنية اﻷساسية

110.02

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز بناءات إدارية

110.03

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية

110.04

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية

110.05

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية

110.06

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية

110.07

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع الطفولة

110.08

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية

110.09

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية

110.10

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻻقتناء معدات وتجهيزات

110.11

نفقات مسددة من اعتمادات محالة مخصصة للتصرف

110.99

نفقات مسددة من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع أخرى
نفقـات حسابات أموال المشاركة

6

نفقـات حسابات أموال المشاركة

12
120.01

نفقات حسابات أموال المشاركة على هبات وتبرعات ومساهمات
داخلية )٭٭(

120.02

نفقات حسابات أموال المشاركة على هبات وتبرعات ومساهمات
خارجية )٭٭(

)٭( يتفرع الفصل إلى فقرات وفقرات فرعية حسب مصدر التمويل وبرنامج اﻻستعمال
)٭٭( يتفرع الفصل إلى فقرات بعنوان كل حساب وإلى فقرات فرعية حسب برنامج اﻻستعمال ومجال التدخل
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الخﻼصة العامة لميزانية بلدية ....................
بعنوان سنة ................

 الموارد



العنوان اﻷول
العنوان الثاني

 النفقات



العنوان اﻷول
العنوان الثاني

.........................................د
........................................د
........................................د
........................................د
........................................د
........................................د

إن رئيس مجلس بلدية.................عمﻼ بمداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ ............/..../....المتعلقة بالمصادقة
على ميزانية البلدية حرر ميزانية البلدية لسنة ..................بما قدره .....................................................

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

بـ ............في .............
رئيس المجلس البلدي
اﻹمضاء والختم
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