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البلدیــةالبلدیــة میــزانیــةمیــزانیــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة   
 

  بحساب الدینار 

  لــغ المب  بیـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    
  المـــداخیـــل الجبــائیـــة االعتیادیة: الجـــزء األّول      

  815.000.000  .......................................المعـالیـــم على العقـــارات واألنشطــة  :الصنـف األّول

  177.500.000  .. .....واستلزام المرافق العمومیة فیھدي البل العمومي كـالمل إشغالل ـمداخی: الصنف الثاني

  440.300.000  ........مداخیل الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

    .....................................المداخیـل الجبائیـة االعتیادیة األخـرى : الصنف الرابع

  
  1.432.800.000  زء األّولجملـة الجــ

    المـداخیــل غیـر الجبـائیــة االعتیادیة: الجــزء الثاني      

  57.000.000  ................................................مداخیـل الملـك البلـدي االعتیادیة : الصنـف الخامس

  1.968.000.000  ...............................................المداخیـــل المــالیـــة االعتیادیة : الصنف السـادس

  2.025.000.000  جملـة الجــزء الثانـي  

  3.457.800.000  جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

    المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة: الجـــزء الثالـث      

  144.130.042  ........................................................التجھـیــــــــــزمنـــــــــح  :الصنـف السـابـع

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

  2.090.975.343  جملـة الجــزء الثالـث

  

    مــــــــــوارد االقتراض: الجـــزء الرابــع      

  14.299.082  ...................................................الداخلــيمــــوارد االقتراض : الصنـف التـاسـع

    ...................................................الخارجيمــــوارد االقتراض : الصنـف العاشــر

    ...................................مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة : الصنـف الحادي عشر
  

  14.299.082  جملـة الجــزء الرابـع

    المـوارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

    ....................................الموارد المتأتّیـة من االعتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

  
    جملـة الجــزء الخـامـس

  2.105.274.425  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  5.563.074.425  مجمــوع مــوارد میـزانیـة البلدیـة
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نفقــات میــزانیــة البلدیــةنفقــات میــزانیــة البلدیــةخـالصــة خـالصــة    
  

  بحساب الدینار

  المبلــغ   بیـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء األّول      

  1.793.726.079  ..............................................................العمـوميالتـأجیــر : القســـم األّول

  987.350.000  ..............................................................المصـالـحوسـائــل : القســم الثاني

  213.130.000  ..............................................................العمـومـيالتدّخـــل : القســم الثالث

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

  2.994.166.079  لجــزء األّولجملـة ا  

    فــوائــد الـدیــن : الجــزء الثاني      

  123.000.000  ..............................................................الدیـــــنفـوائـــد : القســم الخامس

  123.000.000  جملـة الجــزء الثانـي  

  3.117.166.079  جملـة نفقــات العنــوان األّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـیـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  2.252.938.000  .....................................................االستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

    .....................................................التمـویـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

    ...................................نفقــات التنمیــة الطارئـة وغیر الموّزعة: القســم الثـامــن

    .....................نفقـــات التنمیــة المرتبطـة بموارد خارجیة موظّفـة : القســم التـاسـع

  2.252.938.000  الثالـث جملـة الجــزء  

    تسدیـد أصــل الدیـــن: الجــزء الرابع      

  192.970.346  ........................................................... .الدیـنتسدیـد أصـل : القســم العـاشـر

  192.970.346  جملـة الجــزء الرابـع  

    ّددة من االعتمادات المحالـةالنفقــات المســ: الجــزء الخامـس      

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

    جملـة الجــزء الخامـس  

  2.445.908.346  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 5.563.074.425 مجمـوع نفقــات میـزانیـة البلدیـة
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  20201155مـــوارد میــزانیـــة البلــدیـــة  لسنـــةمـــوارد میــزانیـــة البلــدیـــة  لسنـــة

  -أ  - الجـــدول  
    

 بحســاب الدیـنـار

  المـالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

  
      مــــوارد العنـــوان األّول:  نــوان األّولـالع  

  
  

  االعتیادیةالمـداخیــل الجـبـائیـة : الجــزء األّول   
    

  
  

      على العقــارات واألنشطــة المعا لیم: الصنـف األّول      

  
       اراتــة على العقـالموظف مالمعا لی ـ 1       

01-11  
  

    210.000.000  ...................................... ةـــــــارات المبنیـــوم على العقــالمعل

02-11  
  

    45.000.000  ...................................... ةــــالمعلوم على األراضي غیر المبنی

  
  

  األنشـطـــةالموظفة على  مالمعا لی -2     
    

01-12  
00  

    المھنیة التجاریة أو معلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أولا
  

  
    400.000.000  المھنیة التجاریة أو ت ذات الصبغة الصناعیة أومعلوم على المؤسسالالمقابیض االعتیادیة  ا  01

  
معلوم المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بعنوان حذف الحد األقصى لل  02

  المھنیة التجاریة أو على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو

160.000.000    

  
  

  815.000.000  جملــة الصنـف األّول
  

  

  
  

البلدي  العمومي كـالمل إشغـالل ــمداخی : الصنـف الثاني    

  واستلـزام المرافـق العمومیـة فیـھ

    

    
  مداخیل األسواق المستلزمة ـ 1    

    

01-21  
  

    84.500.000  ............................ مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة والظرفیة

02-21  
  

      ................................................... ةـــجملواق الـــل أســـمداخی

    
      ـ المداخیل األخرى المتأتیة من لزمة الملك البلدي 2     

01-22  
  

    28.000.000  ......................................................مداخیـل لزمـات المسالـخ 

  
      ............................................................لزمـة معلـوم الذبـــح   01

  

  

  

      خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحیوانــإقاملزمـة معلـوم   02
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  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

  

    ......................  ...................... امـمعلوم اإلشغال الوقتي للطریق العمداخیـل لزمـة     02-22

    ......................  ...................... معلوم وقوف العربات بالطریق العاممداخیـل لزمـة     03-22

    ......................  ............................................. ارــوم اإلشھــمعلمداخیـل لزمـة     04-22

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

      ـ المداخیل المتأتیة من اإلستغالل المباشر لألسواق 3    

    ......................  ........................................................... المعلوم العام للوقوف    01-23

    ......................  .......................................................المعلوم الخاص للوقوف     02-23

    ......................  .......... المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع ومزودي سوق الجملة    03-23

    ......................  ............................................................. المعلوم على الداللة    04-23

....................................... المعلوم على الوزن والكیل العمومیین    05-23  ......................    

    ......................  .......................................... معلوم البیع بالتجول داخل األسواق    06-23

    ......................  ....................................................... معلوم اإلیواء والحراسة    07-23

    ......................  .............................. معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر    08-23

      ـ المداخیل األخرى المتأتیة من اإلستغالل المباشر للملك البلدي 4    

01-24  

  

  

01  

  ...............................................................مداخیـل المسـالـخ 

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

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

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

  

    ......................  ............................... معلوم إقامة الحیوانات المعدة للذبح بالمسالخ  02  

    ......................  ......................................... معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم  03  

    15.000.000  .........................................اإلشغال الوقتي للطریق العام معلوم     02-24

      ........................................ معلوم وقوف العربات بالطریق العام    03-24

....................... حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطریق العام     04-24  10.000.000    

    20.000.000  .......................................العامتحت الطریق  عن أشغـال معلوم    05-24

    20.000.000  معلوم االشھار    24- 06   

    177.500.000    الثـانيجملــة الصنـف     
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  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

    
  ص اإلداریةخـم الموجبات والرـمعالی  :ثلـالثاـف نالص      

اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــالیــومع                             

    

  ـ معالیم الموجبات اإلداریة 1    
    

    20.000.000  ...................................................... معلوم التعریف باإلمضاء    01-31

    10.000.000  ........................................ معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل    02-31

    15.000.000  .......................................... الحالة المدنیة بطاقاتمعالیم تسلیم     03-31

      .......................................معالیم تسلیم الشھائد والحجج األخرى     99-31

  ـ معالیم الرخص اإلداریة 2    
    

      .................................................. معلوم رخص ذبح الحیوانات    01-32

      ................. معلوم رخص إشغال الطریق العام لتعاطي بعض المھن    02-32

    10.000.000  ................. لعائلیةا المنظّمة بمناسبة األفراح معلوم رخص الحفالت    03-32

      ............................................. معلوم رخص الحفالت العمومیة    04-32

      ..... بعد الساعات القانونیة المماثلة لھات الّ معلوم رخص فتح المقاھي والمح    05-32

    15.000.000  ..............................................................رخص البناء معالیم    06-32

      ....... معلوم رخص جوالن سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد    07-32

    300.000  ........................................ إخراج الجثث معلوم رخص الدفن أو    09-32

      ...... لجاري بھا العملمعالیم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتیب ا    99-32

      ـ معالیم مقابل إسداء خدمات 3    

      ..................... قنوات تصریف المواد السائلة بفروع معلوم االعتناء    01-33

    20.000.000  ............................................... معالیم اإلیواء بمستودع الحجز    02-33

    200.000.000  التیار الكھربائي اإلضـافي على سعـرمعلوم اإلعتیادیة للالمقابیض    01  03-33

المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي   02  

   باعتماد آلیة التعدیل لصندوق التعاون بین الجماعات 

150.000.000    

 المھنیة الصناعیة أو ة أوــالت التجاریـاط المحـة من نشــل رفع الفضالت المتأتیـمعالیم مقاب    04-33

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

    

      ...........................................لنقل الموتى معلوم كراء السیارات     05-33
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  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

      .................. معلوم رقابة سیارات األجرة والسیارات المجھزة بعداد    06-33

............................................ معالیم أخرى مقابل إسداء خدمات    99-33     

    440.300.000  الثـالــثجملــة الصنـف     

    
رىـاألخ یادیةاالعتل الجبائیة ـالمداخی :الّرابـعالصنـف                

      ....................................... م إشغال الملك العمومي البحريیـلامع    01-40

      ............................................... المعلوم على العروض الظرفیة    02-40

في نفقات األشغال األولیة واإلصالحات  األجورمساھمة المالكین     03-40

  ..برى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصریف المواد السائلةالك

    

      ........................... جماعیة لوسائل النقل مأويالمساھمة في إنجاز     04-40

     ................................................ مختلفة اعتیادیةمداخیل جبائیة     99-40

      ـعالـرابجملــة الصنـف     

    
    1.432.800.000   الجــزء األّولجملــة 

      االعتیادیةالجبائیة  غیـر المـداخیـل: الثانيلجـزء ا      

      مداخیـل أمـالك البلدیـة االعتیادیة: الخامـسالصنـف           

      المباشر لألمالك االستغاللـ المداخیل المتأتیة من  1    

    ......................  ........................................................ مداخیل ریاض األطفال    01-51

    ......................  ................... الحدائق والمنتزھات ومراكز الترفیھو المنابت مداخیل    02-51

    ......................  ......................................................مداخیل حدائق الحیوانات   01  

    ......................  ..................مداخیل الحدائق العمومیة  والمنتزھات ومراكز الترفیھ   02  

    ......................  ..................................................................المنابت  مداخیل  03  

    ......................  ........................................ العب والقاعات الریاضیةمداخیل الم    03-51

    ......................  ................................................... اماتمداخیل المسابح والحمّ     04-51

    ......................  ................................................................مداخیل المسارح     05-51

    ......................  ...........................................مداخیل قاعات العروض واألفراح     06-51

    ......................  .................................... لنشاط فالحي ةدّ ــارات المعـمداخیل العق    07-51

    ......................  ......مداخیل غیر جبائیة أخرى متأتّیة من االستغالل المباشر لألمالك     99-51
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  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

  

    
  ـ مداخیل كراء العقارات والتجھیزات والمعدات 2

    

    50.000.000  ................................. اريـت معدة لنشاط تجمداخیل كراء عقارا    01-52

    7.000.000  ................................ يـــاط مھنـمداخیل كراء عقارات معدة لنش    02-52

      ................................. مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي    03-52

      ................................. اط فالحيــعقارات معدة لنش مداخیل كراء    04-52

      ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخیل كراء عق    05-52

      ............ الحدائق والمنتزھات ومراكز الترفیھو المنابت مداخیل كراء    06-52

      .......................................................مداخیل حدائق الحیوانات  01  

      ..................مداخیل الحدائق العمومیة  والمنتزھات ومراكز الترفیھ   02  

      ..................................................................المنابت  مداخیل  03  

      ................................. عات الریاضیةمداخیل كراء المالعب والقا    07-52

      ............................................ مداخیل كراء المسابح والحمامات    08-52

      .........................................................المسارح  كراءمداخیل     09-52

      ....................................األفراح قاعات العروض و كراءمداخیل     10-52

      .......................................... مداخیل كراء التجھیزات والمعدات    11-52

      ....................................................... مداخیل األكریة األخرى    99-52

    
  ىـ محاصیل بیع العقارات وأمالك أخر 3

    

01-53  
  

       ......................................................... بیع العقارات محاصیل

02-53  
  

      .................................. بھ االنتفاعمحاصیل بیع األثاث الذي زال 

99-53    
      ................................................... البیوعات األخرى محاصیل

    57.000.000  الخـامــسجملــة الصنـف     
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  المــالحـظـــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  الفقـرة  الفصـل

    
االعتیادیةة ــل المالیـــداخیـالم: الســادسالصنـف          

    

01-60    
    1.960.000.000  ..................................................... المناب من المال المشترك

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

      ........................................... صة للتسییرمنح ومساھمات مخصّ     03-60

      ..................................................... مداخیل المساھمات المالیة    04-60

      ........................................تحویالت المؤّسسات العمومیة البلدیة     05-60

    1.000.000  .........ة والشرطة الصحیةـظ الصحــب حفــات لتراتیـمخالفال مداخیل    06-60

      ....................................العمرانیة  بــلتراتیلات ــمخالفالمداخیل     07-60

      .............مقابیض مترتّبة عن تسویة العملیات الخارجة عن المیزانیة     08-60

      ............................................مقابیض من إیداعات غیر معّرفة   01  

      ................................مبالغ مترتّبة عن سقوط الحق بمرور الزمن   02  

    1.000.000  ..................................................................مقابیض أخرى   99  

      .........................استرجاع مصاریف إصالح الطرقات واألرصفة     09-60

    1.000.000  .........................استرجاع مصاریف مقابل أشغال وخدمات أخرى     10-60

      .............................................................التبّرعات والوصایا     11-60

      .................................................. أخرى اعتیادیةمداخیل مالیة     99-60

    5.000.000  .......مبالغ بعنوان مصاریف إدارة وتصرف واستخالص لفائدة الغیر   01  

      ............................................مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام   02  

      .....................خطایا التأخیر المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومیة   03  

      ....................................................................منح الحضور   04  

      ................................................................ـابیـض مختلفة مق  99  

    
    1.968.000.000  الســادسجملــة الصنـف 

    2.025.000.000   الجــزء الثـانـيجملــة     

  جملـة مـوارد العنـوان األّول    

  

3.457.800.000    
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  ن المــــــواردبیــــــا

      مــوارد العنــوان الثــانـي:  العنــوان الثـانـي      

  :الجـــزء الثالـث      

  المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة

    

      منـــــــح التجھـیـــــــــز:  الصنـف السـابـع            

01-70  
    ......................  .................................. منح التجھیز ومساھمات داخلیة    

    ......................  ةـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلی منح مسندة    01  

    9.475.272  ............................................................ نقل فواضل  001    

    133.278.000  ........................................................... موارد السنة  002    

      ....................................الخزینة منح متأتیة من صنادیق     02  

    ......................  ............................................................ نقل فواضل  001    

    ......................  ........................................................... السنةموارد   002    

    ......................  ......................... منح ومساھمات لتمویل مشاریع مشتركة    03  

    ......................  ............................................................ نقل فواضل  001    

    
    ......................  ........................................................... موارد السنة  002

  
04  

  
    ......................  ......................................داخلیة أخرى منح ومساھمات 

    
    1.376.770  ............................................................ نقل فواضل  001

    
    ......................  ........................................................... موارد السنة  002

02-70  
    ......................  ........................................... منح ومساھمات خارجیة    

  
01  

  
    ......................  ....................... متأتیة من مؤسسات مالیة منح ومساھمات

    
    ......................  ............................................................ نقل فواضل  001

    
  ........................................................... السنةموارد   002

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

  
02  

  
  .................................... أخرى خارجیةمنح ومساھمات 

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

    001  
    ......................  ............................................................ فواضل نقل

    002  
    ......................  ........................................................... السنة موارد

    144.130.042  السـابــعف ـجملــة الصنـ      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

        

  ـفـةمـّدخـرات ومــوارد مختـل: الصنـف الثامـن      

    

01-80  
      ....األولوان عنال الفوائض غیر المستعملة منمن  المتأتّیةالمبالغ     

  
    1.259.249.578  ............................................................ نقل فواضل    01

  
ل العنوان األوّ من الفوائض غیر المستعملة من  المبالغ المقامة    02

  ..........................................................للسنة األخیرة 
320.000.000  

  

ل للسنة السابقة للسنة العنوان األوّ الفوائض غیر المستعملة من     03  

  ............. المؤمنة بالعملیات الخارجة عن المیزانیةو األخیرة

210.680.000    

    ......................  ................................... المناب من مدخر المال المشترك      02-80

  
01  

  
    ......................  ............................................................ نقل فواضل

  
02  

  
    ......................  ........................................................... موارد السنة

03-80      
استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاریع  مداخیل

  ..............................................تھیئة المناطق السكنیة 

  

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

  

  01  
  

    ......................  ............................................................ نقل فواضل

  02  
  

    ......................  ........................................................... السنةموارد 

04-80  
    

  ......................  .......مداخیل المساكن الشعبیة المتخلّى عنھا من قبل الدولة 
  

  01  
  

    ......................  ............................................................نقل فواضل 

  02  
  

    ......................  ...........................................................موارد السنة 

    ......................  ................................................ موارد أخرى مختلفة      05-80

  01  
  

  156.915.723  ............................................................ نقل فواضل
  

  02  
  

      ........................................................... موارد السنة

    1.946.845.301  الثـامــنف ـجملــة الصنـ      

    2.090975.343   الجــزء الثـالـثجملــة       

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد  فقـــرةال  الفقـرة  الفصـل
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  الفرعیة

    
  مــوارد االقتراض: الجـزء الرابـع    

    

      
  مــوارد االقتراض الداخلـي:  الصنـف التاسـع     

    

01-90  
    

    ......................   قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة

  
    14.299.082  ............................................................ نقل فواضل    01

  
      ........................................................... موارد السنة    02

      ...................................................... قروض الخزینة      02-90

  
    ......................  ............................................................ نقل فواضل    01

  
    ......................  ........................................................... موارد السنة    02

    ......................  .................... قروض متأتیة من ھیاكل ومؤسسات أخرى      03-90

  
    ......................  ............................................................ نقل فواضل    01

  
    ......................  ........................................................... موارد السنة    02

    14.299.082  التـاســعف ـجملــة الصنـ      

      

  مـوارد االقتراض الخارجي :  الصنـف العاشـر     

    

01 -100      
    ......................  ............................... قروض متأتیة من مؤسسات مالیة

  
01  

  
    ......................  ............................................................نقل فواضل 

  
02  

  
    ......................  ........................................................... رد السنةموا

02 -100  
    

    ......................  ........................................................أخرىقروض 

  
01  

  
    ......................  ............................................................ نقل فواضل

  
02  

  
    ...................... ........................................................... موارد السنة

  ......................  العـاشــرف ـجملــة الصنـ      

  

  

  
  

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة

  المالحـظات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد
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  :الصنف الحـادي عشــر        

   مــوارد االقتراض الخـارجـي المـوظّفــة      

  
  

01 -110      
  ......................  ............................... مالیةقروض متأتیة من مؤسسات 

  

  
01  

  
    ......................  ............................................................نقل فواضل 

  
02  

  
    ......................  ........................................................... موارد السنة

02 -110      
  ......................  ........................................................قروض أخرى 

  

  
01  

  
    ......................  ............................................................ نقل فواضل

  
02  

  
 ........................................................... موارد السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

      الحـادي عشـــرجملــة الصنـف       

       لرابــعالجــزء اجملــة       

  

  

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد
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المــــــوارد : الجـزء الخامـس

  لمتــأتّیــــــــة   مـن االعتمادات المحالـةا

المــــوارد : الصنف الثاني عشر     

  لمتــأتّیـــــــة 

 مـن االعتمادات المحالـة                            

  : البـاب الثـانـي

  رئـاســة الجمھـوریــة

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

00300  
    

  ..................  ..................................................نقــل فــواضــل
  

      
  ..............................المسّمى بـ ...... ..عـدد  الحساب

     

      
  

    

...11  
    

  ..................  .............................) .....................فصـلبیـان ال(
  

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالث

  

      

  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *أمــوال المشـاركـة موارد متأتّیـة من

    

00400      
    ..................  ..................................................نقــل فــواضــل 

      
  ..........................المسّمى بـ . ......مال المشاركة عدد

     

      
  

    

...12  
    

) بیـان الفصـل(

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

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

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    .............  جـملــة البــاب الثـانـي      

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب یتم ضبط تر  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  لفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الخامـس

  شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّیـن

    

      

  :ثـانـيالصنف الفـرعي ال

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

00200    
  

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 

06756  
    

    ..................  ...............................................النھـوض اإلجتمـاعـي 

      
  ...............  الفرعـي الثانـي جملـة الصنـف

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البــاب الخـامـس      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : ـابـعالبــاب الس

  وزارة الداخلیـة والتنمیـة المحلّیــة

    

      

  :الصنف الفـرعي األّول

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

  

    

00100  
    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 

02201  
    

  .................  ..........................................تسییر المصالـح العمومیـة 
   

  36    
    ...................  ................................................تظاھرات دوریة استثنائیة 

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي األّول

  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *اّصـة في الخزینـةموارد متأتّیـة من الحسابات الخ

  

    

00300  
    

  ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 
  

      
  ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد 

     

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

    

...11  
    

  ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(
  

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالث

  

      
  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

00400      
    ..................  .......................................................فــواضــل  نقــل

      
  ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

     

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

    

...12  
    

  ..................  ) .......................................................ان الفصـلبیـ(
 

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    .............  جـملــة البــاب السـابـع      

  

 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الثالـث عشـر

  مــالیــــــةال

    

      
  :الصنف الفـرعي الـرابـع

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

00400      
    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 

      
  ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

     

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

    

...12  
    

  ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(
 

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البـاب الثالـث عشـر      

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةالخاص بتبویب یتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب العشــرون

  التجھیـز واإلسكـان والتھیئـة الترابیـة

    

      :الصنف الفـرعي الثـالـث      

  *تأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـةموارد م      
    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11..

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

        
  

    

            

      
    .............  جـملــة البـاب العشــرون

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  لمشاركةالحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال ایتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

  : البــاب الحـادي والعشـرون      

  البیئــة والتنمیــة المستدیمــة
    

  :الصنف الفـرعي األّول      

  موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

    

00100      
    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 

03301      
    .................  ....................................التدّخـالت ذات الصبغـة العاّمـة 

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي األّول

  

      
  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  فقـات التنمیـةموارد مخّصصـة لن

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

   ..................  .................................................................البیئــــة       06706

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      
  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

   ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

      
  :صنف الفـرعي الـرابـعال

  *موارد متأتّیـة من أمــوال المشـاركـة

    

00400      
    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل 

      
       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

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

...12      
   ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع

  

    .............  جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون      

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  فصـل

  ةالفرعی
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الثالـث والعشــرون

  السیــــاحــــــة

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

  ..................  ...............................................تھیئة المحیط الساحلي       06718
 

  ..................  ........................................................برامج الترفیـھ       06719
 

     
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

      ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

    

  

        

            

        

  

    

            

      
    .............  جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  لخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةالحسابات ایتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الخامـس والعشــرون

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    ..................  ......................................................المراكـز الثقافیـة       06728

   ..................  ..................................................المطالعـة العمومیـة       06729

   ..................  ................................................................الفنــون        06730

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    .............  جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب السـادس والعشـرون

  الریــاضــة والتربیـة البدنیــة

    

      
  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    ..................  .....................................بناء وتھیئة الھیاكـل الریاضیـة       06737

    ..................  .........................................تجھیزات شبابیة وریاضیـة       06738

      

  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي
  

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  ....................................................) ...بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

      جـملــة البــاب السـادس والعشــرون      

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

      

      

      

      

      

---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

    الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  اتالتقـدیــر  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب الثامن والعشـرون

  الشــؤون االجتماعیة والتضـامـن 

  والتونسیـون بالخـارج

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـالـث

  *موارد متأتّیـة من الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00300

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  ........) ...............................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون      

--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب  *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : ـاب الخامـس والثـالثــونالبـ

  الطفـولــــة 

    

      

  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  موارد مخّصصـة لنفقـات التنمیـة

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    ..................  .....................................بناء وتھیئـة مراكـز الطفـولـة        06736

    ..................  .....................................تجھیـزات مؤّسسـات الطفـولـة       06739

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

        

  

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون      

  



 25 

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

      
  : البــاب السـادس والثالثـون

  الشبـــــاب

    

      
  :الصنف الفـرعي الثـانـي

  خّصصـة لنفقـات التنمیـةموارد م

  

    

    ..................  .......................................................نقــل فــواضــل       00200

    ..................  ........................................................برامـج الترفیـھ       06719

    ..................  .........................................الشبـاب  بناء وتھیئة مراكز      06735

    ..................  .........................................تجھیزات شبابیة وریاضیـة       06738

    ..................  ......................................................تجھیزات شبابیة       06740

      
  ...............  جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

    .............  جـملــة البــاب السـادس والثالثـون      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

00500        

  

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

00510      ..................    

          

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
.............  
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  المالحـظــات  التقـدیــرات  بیــــــان المــــــوارد

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر

  

    

    ..................  ........................................................................رئـاسـة الجمھوریـة : البـاب الثاني

    ..................  ......................................................شؤون المرأة واألسرة والمسنّیـن : الباب الخامـس

    ..................  .........................................................وزارة الداخلیة والتنمیة المحلّیـة : باب السابـعال

    ..................  ...............................................................................المـالیــة : الباب الثالث عشـر

    ..................  ...................................................التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة : الباب العشرون

    ..................  .....................................................البیئة والتنمیة المستدیمة : الباب الحادي والعشرون

    ..................  ........................................................................السیـاحـة : ثالث والعشرونالباب ال

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

    ..................  ...................................................الریاضة والتربیة البدنیة : ونالباب السادس والعشر

    ..................  ....................الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون

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

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

    ..................  ........................مشاریع ذات صبغة محلّیـة مساھمات مالیة مختلفة إلنجاز : الباب التسعون

      

      

      

      

      

  ..............  الثـانـي عشــرف ـجملـة الصن
  

  ..................  الجـــزء الخـامـــسجملــة 
  

    2.105.274.425  جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي

    5.563.074.425  لبلدیــةمجمــوع مـوارد میـزانیـة ا
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  20142014نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة 

  - ت   - الجــدول  

    

  بحســاب الدیـنــار
 

  ـلــالفص

 

ـالفقـ

  رة

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      لوّ وان األــات العنــنفق: لالعنوان األو      

      فرّ ــات التصـــنفق: الجزء األول          

      ر العمومي ـالتأجی: القسم األول               

01.100      
  ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــح المخولـالمن

    

  
01  

  
    1.090.000  ....................................المنح المخولة لرؤساء البلدیات 

    
    ..................  ...........المتفرغینمنح التمثیل المخولة لرؤساء البلدیات غیر   002

  
02  

  
    ....................  ...رؤساء البلدیات والمساعدین لكواھيمنح التمثیل المخولة 

  

    1.090.000  01.100جـملـــة الفصــل       

01.101    
  

  نـــــیارّ ـوان القـــر األعـــأجیــت
 االنتدابــات المقتـرحــة

 (*)الكلفة الجملیة  المـّدة العــــدد الخطـط

        
 9.500.000 اشھر 3 3   عامل مناطق خضراء

 9.500.000 اشھر3 3 جرارسا ئق 
 8.500.000 اشھر 3 4 رافع فضالت 

راشھ3 4 عامل یدوي  8.500.000 

  المجموع العام

 
14  36.000.000 

  

    

  
01  

    628.965.079  ............................................. ألساسي والتدرجاألجر ا  

  
02  

    753.308.000   ............................... )الثابتة ( المنح الخصوصیة القارة    

    30.902.000  ............................... المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة   001    

    283.520.000  ............................................... منحة التصرف والتنفیذ  002    

    126.432.000  ................................................منحة التكالیف الخاصة   003    

    2.040.000  ........................................ منحة السكن المرتبطة بالرتبة  004    

    8.952.000 ........................................................... منحة الھندسة  005    

    37.302.000  ......................................................... منحة المشاریع  006    

    8.148.000  ............................................... منحة الھندسة المعماریة  007    

   

  

 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات
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    ....................  ....................................................منحة الوقت الكامل   009    

    ....................  ...............................................منحة عدم قبول الحرفاء   010    

    ....................    .......................................... داغوجیةیمنحة التكالیف الب  013    

    ....................  ....................................................منحة خطر العدوى   016    

    ....................  ...............المنحة الخصوصیة لمستشاري المصالح العمومیة   022    

    ....................  ................................................ االجتماعيمنحة العمل   023    

    ....................  ......................................عالمیة منحة المعالجة اآللیة لإل  025    

    ....................  ..........................................................منحة الصحافة   034    

    ....................  ....................................عادة الترتیب المنحة التعوضیة إل  036    

 المنحة الخصوصیة لألعون       

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

    

      ...........................................لیة یالمنحة التعویضیة التكم  050    

      .........................................منحة مراقبة التراتیب البلدیة   090    

    234.772.000  ........................لیة منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنز  091    

    21.240.000  .......................................................... األوساخمنحة   092    

      .........................................................منحة اإلحصاء   093    

    16.686.000  .............................................المنح المرتبطة بالوظیفة     03  

    10.200.000  ..........................................................المنحة الوظیفیة  001    

      .................................................بمأموریةمنحة مكلف   002    

    2.716.000  .....................................................المنحة الكلیومتریة   005    

      ..............................................................منحة السكن  006    

      ................................................منحة التكالیف اإلداریة  007    

    3.770.000  ................................ المنحة التكمیلیة للمنحة الخصوصیة  008    

    1.000.000  .........................................المنح الخصوصیة المتغیرة     04  

    1.000.000  ......................... منحة المسؤولیة المسندة للوكالء العادیین  070    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتــان بیــــ

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    42.137.000  ...................................المتغیرة المنح غیر الخصوصیة    05  

    13.125.000  .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  001    

    29.012.000  ............................في المرتّب  منحة اإلنتاج غیر المدمجة  002    

      .......................غیر الخصوصیة المتغیّرة األخــرى  منحال  003    

    18.000.000  .......................... منحة الساعات اإلضافیة والعمل اللیلي    06  

    15.000.000  ............................................. منحة الساعات اإلضافیة  001    

    5.000.000  ..................................................... منحة العمل اللیلي  002    

    14.930.000  ..........................................................المنح العائلیة     13  

    10.930.000  ......................................................... المنحة العائلیة  001    

    4.000.000  ...................................................منحة األجر الوحید   002    

    254.910.000  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    14  

  
    182.299.000  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001  

  
    58.340.000  ...........................المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة  002  

  
    ............  ........................ المساھمة في أنظمة التأمین على المرض  003  

  
    14.271.000  ......... جراءالمساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األ  004  

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

    1.729.936.079  01.101جـملـــة الفصــل       

01.102  

  نــاریـر القــوان غیــر األعــتأجی    

 االنتدابــات المقتـرحــة

 (*)لیة الكلفة الجم المـّدة العــــدد الخطـط

        
    

      

    

    9.670.000  ....................................أعــوان یشغلـون خـطط وقتیــة     01  

    3.210.000  ........................................................جر األساسي األ  001    

    210.000  ............................... المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة  002    

    6086.600  ............................................. منحة التصرف والتنفیذ  003    

    110.000  .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  009    

    53.400  ............................ المنحة الخصوصیة الجدیدة       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یتّم توزیع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعیة المناسبـة(*) 



 32 

 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  ـظـاتالمـالح

    ....................  ............................................. منحة الساعات اإلضافیة  012    

    ....................  .....................................................منحة العمل اللیلي   013    

    ....................  ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلیة  070    

      ......................................................... منحة األوساخ  071    

    50.000.000  .........................المتعاقدون والعاملون بالحصة  األعوان    02  

............................................. التأجیر المباشر لألعوان  001      50.000.000    

      ....... )مع المؤسسات اتفاقیات(غیر المباشر لألعوان  التأجیر  002    

      ..........................................................المنح العائلیة     06  

      ......................................................... المنحة العائلیة  001    

      ................................................... منحة األجر الوحید  002    

    2.990.000  ............................... المساھمات المحمولة على المشغل    07  

    2.500.000  ......................................... المساھمة في أنظمة التقاعد  001    

    390.000  ...........................المساھمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة  002    

      ........................ المساھمة في أنظمة التأمین على المرض  003    

    100.000  ......... المساھمة في صندوق النھوض بالسكن لفائدة األجراء  004    

      .................... مكافآت الحضور للمتصرفین ممثلي البلدیة     09  

لمتربصین في إطار اإلعداد للحیاة إلى االمنح المسندة     10  

  ....المھنیة

    

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

    62.660.000  01.102جـملـــة الفصــل       

    1.793.686.079  جملـــة القـســـم األّول      

      ح ــالـل المصـــوسائ: ي ـانـم الثـالقس              

      ةــة المحلیــح العمومیــر المصالــات تسییــنفق      02.201

      ...................................................داءات األكریة واأل    01  

  5.000.000  .........................................................استھالك الماء     02  
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص
  الفرعیة

  المـالحـظـات  التقـدیــرات  النفقــــــاتبیــــــان 

    330.000.000  ..........................................  الكھرباء والغاز استھالك    03  

    10.000.000  .............................................................. صاالتاالت    04  

    6.000.000  ....................................................االتصاالت الھاتفیة   001    

    4.000.000  ......................................................تراسل المعطیات   002    

    10.000.000 ....................................... أثاث للمصالح اإلداریة اقتناء    05  

    155.500.000  ................................................................ ودـــالوق    06  

    150.000.000  ........................................... شراء الوقود لوسائل النقل  001    

      ......................................ألجھزة التسخیـن شراء الوقود   002    

    3.500.000  ......... حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة  003    

    2.000.000  ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصیة   004    

    1.500.000  ......................................................... دــات البریـفقن    07  

    800.000  .................................................المـراسالت اإلداریـة   001    

    700.000  ..............................................نفقـات البریـد األخــرى   002    

    2.000.000  ......................................................... المعدات اقتناء    08  

    2.000.000  ....................................اقتناء معّدات التصّرف اإلداري   001    

    23.000.000  .....................................................مصاریف التأمین     09  

    18.000.000  ..................................................... تأمین وسائل النقل  001    

      .......................................................تأمین األشخاص   002    

    5.0000.000  .........................................................ات یتأمین البنا  003    

      .........................................تامین التجھیزات والمعدات   004    

    218.000.000  ...................................................... التعھد والصیانة    10  

    20.000.000  .....................................................ت یااالعتناء بالبنا  001    

    180.000.000  .......................................... تعھد وصیانة وسائل النقل  002    

    3.000.000  ...................................تعھد وصیانة المعدات واألثاث   003    

    15.000.000  .................................. تعھد وصیانة معدات خصوصیة  004    
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

  الفرعیة
  المـالحـظـات  التقـدیــرات  النفقــــــاتبیــــــان 

    2.000.000  ................................تنظیف المقّرات اإلداریة مصاریف     11  

      .................................................... مصاریف الحراسة    12  

      .......................................المصاریف العادیـة للحراسـة   001    

      ...........................مصاریف الحراسة عن طریق المناولـة   002    

  
    4.500.000  .........................................................لوازم المكاتب     13

  
    13.000.000  ............................................................. المطبوعات    14

  
    1.000.000  ............................................................. قـــــوثیـالت    15

    1.000.000  ....................................................... الوثائق المكتوبة  001    

      ....................................................... الوثائق األخرى  002    

  
    1.350.000  ...................................................الصحف والمجالت     16

    1.300.000  ............................................ھاونشر تعلیق اإلعالنات    18  

    9.000.000  ................................................... ریف اإلعالمیةمصا    19  

    3.500.000  ............................................. شراء اللوازم والمعدات  001    

      .......................................................شراء منظومات   002    

    5.500.000  ......................................................... صیانةنفقات ال  003    

  
    9.200.000  ..............................المنظومات اإلعالمیة  استغاللنفقات     20

    2.500.000  ........................................... "أدب " منظومة  استغالل  001    

    1.000.000  ....................................... "إنصاف " منظومة  استغالل  002    

      ........................................ " رشــاد" منظومة  استغالل  003    

    2.500.000  ........................................ " مدنیــة" منظومة  استغالل  004    

    3.200.000  " ...........التصّرف في موارد المیزانیة "  منظومة  استغالل  005    

  
  8.000.000 ....................................ة واإلقام االستقباالتمصاریف     21

  

    8.000.000  ................................................ االستقباالتمصاریف   001    

      ................................................اإلقـامــــــةمصاریف   002    
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  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 
  

  

  المـالحـظـات

      ................................................ات ـــــمصاریف المھمّ     22  

    34.000.000  ........................................................ إكساء األعوان    23  

      ...........................الموّحد إكساء األعوان الخاضعین للزي   001    

    34.000.000  ....................................االستقبال  وأعوانإكساء العملة   002    

      ............................................. لـإرجاع مصاریف التنق    24  

      .................................................. المنحة الیومیة للتنقل   001    

      ............................................المنحة الكیلومتریة للتنقل   002    

      ....................................ل األشخاص إرجاع مصاریف نقّ     25  

    1.000.000  .........................................تھم رسكلو األعوانكوین ت    28  

      ........................................................ملتقیات للتكوین   001    

      ....................................................... تربصات تكوین  002    

      .......................................................ّر التكوین المستم  003    

    1000.000  ................................................. التكوین في اإلعالمیة  004    

    1.000.000  .......................................... نفقات طبیة لفائدة األعوان    30  

    500.000  .......................................................... نفقات التداوي  001    

    500.000  .................................... األدویة والمواد الصیدلیة شراء  002    

      ..................................... والمناظرات االمتحاناتتنظیم     31  

      ................................... مومعملیات اإلرشاد وإعالم الع    32  

    10.000.000  ........................................واستثنائیة تظاھرات دوریة     36  

    10.000.000  .....................................................الحفالت العمومیة   001    

..............................................................االنتخابات   002          

    5.000.000  ................................. مصاریف النزاعات والتعویضات    38  

    5.000.000  ................................ ومصاریف أخرى واختبارأتعاب   001    

      ........................................... اتضدفع الخطایا والتعوی  002    

    20.000.000  ........................................................معالیم التسجیل     39  



 36 

 
 

  ـلــالفص
 

  رةـالفقـ
  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    3.000.000  ........................................................معالیم الجوالن     40  

    3.000.000  .......................................................... معالیم جوالن  001    

      ......................................................... معالیم العبور   002    

    1.000.000  .................................... طبع ونشر الوثائق والمجالت    42  

    1.000.000  ............................................... مصاریف إعداد األمثلة    43  

    500.000  ...................................................... تعویضات مختلفة    45  

    13.000.000  .......................................... خدمات أخرى لفائدة اإلدارة    47  

      ................................................. نقل األثاث والمعدات  001    

      .......................................والمراقبة والتحالیل  االختبار  003    

    13.000.000  .....................................................اتّفاقیات مع أطبّـاء   005    

      .................................................اتّفاقیات مع مؤّسسات   006    

      ........................................ المنحة المخولة لقابض المالیة  010    

      ........................ المنحة المخولة لوكالء المقابیض المنتفعین  011    

      ....................................................... تسدید المتخلدات    80  

      ................... متخلدات تجاه الشركة الوطنیة لتوزیع البترول  002    

      ................. متخلدات تجاه الشركة التونسیة للكھرباء والغاز  003    

      ........ وتوزیع المیاه الستغاللركة الوطنیة متخلدات تجاه الش  004    

      .................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الدیوان الوطني ال  005    

      ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمیة للبالد التونسیة  006    

      ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسیة  007    

       ........... متخلدات تجاه شركة التونسیة للتأمین وإعادة التأمین  010    

      ............... الخارجي لالتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسیة   011    

      ..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط  012    

      ............. للتصّرف في النفایات نیةالوطمتخلدات تجاه الوكالة   013    

      ..................... للخدمات البیئیةمتخلدات تجاه الوكالة البلدیة    014    
      ............................مؤّسسات عمومیة أخرى  متخلدات تجاه  020    

      ..............................................الخــواص  متخلدات تجاه  021    

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

      
    893.850.000  02.201جـملـــة الفصــل 
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  الفقـــرة  رةـالفقـ  ـلــالفص

  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

  یزات العمومیةوصیانة التجھ استغاللمصاریف       02.202
    

    52.000.000  ................................... النفقات المباشرة لتنظیف المدینة    30  

    
    1.000.000  ........................................................... شراء العقاقیر  001

    1.000.000  .............................االعتناء بالمعدات الصغیرة وتجدیدھا   002    

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

    35.000.000  .............. المصب المراقب ومراكز التحویل استغاللنفقات   004    

      ................................. تنظیف المدینة عن طریق المناولة    31  

      ........................................................المناولـة العادیـة   001    

      ...........النظافة وسالمة المحیط : 32المناولـة في إطار اآللیـة   002    

      ..........جمع الفضالت وتثمینھا : 40المناولـة في إطار اآللیـة   003    

    20.000.000  ........................................... ویر العمومياالعتناء بالتن    32  

    5.000.000  ....................................... االعتناء بالطرقات واألرصفة    34  

    3.000.000  ..................................................................االعتناء   001    

    2.000.000  ....................................ء معدات صغیرة وصیانتھا شرا  002    

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

    1.500.000  ......................... نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظیمھا    36  

    1.000.000  .................................. لمرور وتنظیمھااالعتناء بحركة ا  001    

    500.000  ..................................................شراء معدات صغیرة   002    

      ..........................االعتناء بالخنادق وشراء أجھزة صغیرة     38  

      .......................................االعتناء بتجھیزات خصوصیة     40  

      .................................................... االعتناء بالنافورات  001    
ة ـات العمومیــزة بالساحــاالعتناء بالتجھیزات المركّ   002      

 ....................................................... ل المدنـــومداخ

    

      ................................................... االعتناء بأفواه المیاه  003    

      ..............................االعتناء بتجھیزات خصوصیة أخرى   009    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      ....................................................... لحیواناتحدیقة ا    42  

      ........................................................ شراء الحیوانات  001    

      ...................................... بھا واالعتناءتغذیة الحیوانات   002    

      ................................... دیقةشراء تجھیزات ومعدات الح  003    

      ........................االعتناء بالتجھیزات والمعدات وصیانتھا   004    

      ......................................... االعتناء بالنباتات واألشجار  005    

      ...........صغیـرة   معداتوشراء  اتـالنباتاالعتناء بالحدائق و    44  

    5.000.000  ...............................................المباشرة االعتناء نفقات   001    

      .......................................... عن طریق المناولةاالعتناء   002    

      .................................................... الشواطئباالعتناء     45  

      ...............................................المباشرة االعتناء نفقات   001    

      .......................................... عن طریق المناولةاالعتناء   002    

    10.000.000  ........................... صیانة المنشآت والتجھیزات الریاضیة    46  

      ......... التجھیزات العمومیة انةـالل وصیـستغرى الـخأنفقات     99  

      
  93.500.000  02.202جـملـــة الفصــل 

  

02.230  
    

ات ـالوكاالت والمؤسس رــة بتسییـاصّ ـف خـاریـمص
  ............................... ةـالبلدیوالھیاكل العمومیـة 

    

      
    02.230جـملـــة الفصــل 

  

      

    987.350.000  م الثــانـيجملـــة القـســـ

      
      ل العمومي ـالتدخّ : القسم الثالث 

      االجتماعيدان ـي المیـالت فــتدخّ       03.302

    33.000.000  ...........للجمعیات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعیة منـح    08  

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساھم    10  

  ............................................... ن على التقاعدــالیالمح

 15.000.000    

    

  

    10.000.000  ............................................... المساھمة بعنوان التنفیل  001
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ
  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  الحـظـاتالمـ

    5.000.000  ................................... المساھمة بعنوان تعدیل الجرایات  002    

      ......................................المساھمة بعنوان ضم الخدمات   003    

      ........................................................الجرایة العمریة     20  

    500.000  ..................................................... اإلسعاف العمومي    21  

    500.000  .................................................مصاریف دفن الفقراء   001    

      ........................................ فاةرمصاریف النبش ونقل ال  002    

    2.000.000  .......................................................میة الصحة العمو    22  

    2.000.000  ............................. مقاومة الحشرات والحیوانات الشاردة  001    

      ............................حمالت التطھیر والمحافظة على البیئة   002    

    3.000.000  ............................................ة االعتناء بالمحالت الدینی    23  

    2.000.000  ............................................................ نفقات صیانة  001    

    1.000.000  .............................................................شراء لوازم   002    

    32.000.000  ............................................ قایة الصحیةمصاریف الو    25  

      ........................................................ومكافآت جوائز     40  

    3.000.000  ......................................................... استثنائیة منـح    41  

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

    88.500.000  03.302جـملـــة الفصــل       

      نـــویـم والتكـــدان التعلیــالت في میـــتدخّ       303-03

  
04    

  8.630.000  ...............التكوین ودعم الالّمركزیـة المساھمة لفائدة مركز 
  

  
20    

     ................................................... ذ الفقراءنقل التالمی
  

  
21    

    ......................................................... جوائز مدرسیة
  

  
99    

    .......................................................... تدخالت أخرى
  

      
  8.630.000  03.303جـملـــة الفصــل 
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة

  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      ةـاب والطفولــة والشبـن الثقافــالت في میادیـتدخّ       03.305
  

02    
    ............................... تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة

  

  
03    

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

  
05    

    .............ة ــون الشعبیــى والفنـال الموسیقــتدخالت في مج
  

  
06    

    .......................................رات ثقافیة ومھرجاناتــتظاھ
  

  
  10.000.000  ........... المساھمة في تنظیم المھرجانات والتظاھرات الثقافیة  001  

  

  
      ........................... تنظیم المھرجانات والتظاھرات الثقافیة  002  

  
    .......................................................... شراء عروض  003  

  

  
07    

 الثقافیة الفرق لجمعیات ولفائدة اللّجان وا منـح

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

2.000.000  
  

  
10    

  4.000.000  ................................................ لفائدة الشبابتدّخالت 
  

  
11    

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

  
12    

  100.000.000  ................................. تدخالت لفائدة الجمعیات الریاضیة
  

  
99    

    .......................................................... تدخالت أخرى
  

  
    

  116.000.000  03.305جـملـــة الفصــل 
  

03.306  
      االقتصاديدان ــي المیـالت فــتدخّ     

  
04    

  ...................  ........................ اقتصادیةلفائدة منظمات ذات صبغة  منــح
  

  
10    

  ...................  ........................................ يـدان الفالحـتدخالت في المی
  

  
11    

  ...................  ........................................ تدخالت في المیدان الصناعي
  

    ...................  ....................................... احيــتدخالت في المیدان السی    12  

  ...................  ..................................................... رىـــخأالت ـــتدخّ     99  
  

    ................  03.306جـملـــة الفصــل       

      ةــات العالمیــي المنظمـات فــالمساھم      03.307

  
01    

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

    ...................  .....................................العالمیة للمدن المتوأمة   الجامعة  080    
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

    ...................  ......................................منظمات ذات صبغة خصوصیة     02  

    ...................  .................................................. منظمة المدن العربیة  800    

    ...................  .................................منظمة العواصم والمدن اإلسالمیة   801    

    ...................  ........................................... منظمة مدن التراث العالمي  802    

    ...................  .................................................. المدن اإلفریقیة اتحاد  803    

    ...................  ....م والمدن الناطقة بالفرنسیة الجمعیة الدولیة لرؤساء العواص  804    

  
    ...................  .............................. أخرى عالمیة مساھمات في منظمات    99

      
  ................  03.307جـملـــة الفصــل 

  

      رىـل أخـة وھیاكـات المحلیـاون مع الجماعــالتع      03.310

  
01    

  ...................   ..........................الداخلیــة ون مع الجماعات المحلیة التعا
  

  
02    

    .التعاون مع الجامعة الوطنیة للمدن التونسیة والمساھمة فیھا
  

  
03    

    ..............قیة یفرالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلیة اإل
  

  
04    

    ............. بیةومحلیة األورالتعاون والتوأمة مع الجماعات ال
  

  
05    

    كیةیاألمروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلیة اآلسیویة 
  

  
99    

    ............................... رىـأخ وھیاكـلالتعاون مع منظمات 
  

    ................................ تونسیة وھیاكلالتعاون مع منظمات   001    
  

    
     ...............................ة ــأجنبی وھیاكلن مع منظمات التعاو  002

      
  ..................  03.310جـملـــة الفصــل 

  

      
    213.130.000  جملـــة القـســـم الثـالــث

  ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـنف: القسم الرابع       
   یـر الموّزعــةغو                   

    

04.400      
   .....................................ةـــــــارئـف الطرّ ـــالتص اتنفقــ

  

04.401      
   ......................................غیر الموّزعـةف التصرّ  نفقــات

  

      جملـــة القـســم الرابــع      

    2.994.166.079  جملـــة الجــزء األّول      
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  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  الفقـــرة
  الفرعیة

  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المـالحـظـات

      ن ـد الدیــوائـف: ي ـانـزء الثـالج      

      ن ــد الدیـوائـف: القسم الخامس           

      يــن الداخلـــد الدیــفوائ      05.500

  
03  

  
دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل

  ..................................................... حلیةالجماعات الم

123.000.000  
  

  
04  

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

  
05  

  
      ............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزینة

  
  

  
  123.000.000  05.500جـملـــة الفصــل 

  

      يــارجـن الخــد الدیـــفوائ      05.501

  
03    

........................................... ـةالخارجی القروضفوائد    ...................  
  

  

04  

  
...............................ــة الموظّفـة الخارجی القروضفوائد   

 

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

      
    05.501جـملـــة الفصــل 

  

      

    ســم الخامـــة القســـجمل
  

      
  123.000.000  ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل

  

      
    3117.166.079  وان األول ـات العنــة نفقــجمل
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  20120133نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة نفقـــات میــزانیــة البلــدیــة لسنــة 

  اعتمادات الـدفــع  - ت - الجــدول  
    

  بحســاب الدیـنــار
 

  ـلــالفص

 

  رةـالفقـ

  

  فقـــرةال
  الفرعیة

 

  النفقـــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

  : الثانـيوان ـالعن      

  الثـانـيوان ـات العنــنفق

    

      نفقـــــات التنمیـــــة  :الثـالـثالجزء          

      
  االستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       

    

      تالـّدراســــــــــــا      06.600

    .....................................دراسـة أمثلة التھیئـة العمرانیــة     01  

      ..........................................دراسـة مخطّطـــات المرور     02  

      ...................................................دراسات اإلعـالمیــة     03  

  70.000.000  ..................................................ت أخـــــرى دراســـا    20     

    70.000.000  06.600جـملـــة الفصــل       

06.601      
  231.540.000  ............................................اقتناء أراضي

  

      
  231.540.000  06.601جملة الفصـــــــــــــل                       

  

      إحــداث وتوسعـــة وتھیئـــة: البنـایات اإلداریـــة      06.603

  44.000.000  ...................................................... قصــــر البلدیـــــة    01  
  

       ......................................................الدائـــرة البلدیــــة     02  

  
  
  
  
  
  
  



 44 

  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  

  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

  80.000.000  .................................................... المستـودع البلـــدي    03  
  

  
    .............................................. بنــایات إداریــة أخــرى    04  

        .............................................أشغـــال تھیئــة مختلفـــة     05  

      ......................................... أشغـــال الصیــانـة والتعھّــد    06  

      
  124.000.000  06.603جـملـــة الفصــل 

  

      .....................اریـــــة تجھیــــزات إد                       06.604

      
    06.604جـملـــة الفصــل 

  

      البـرامـج والتجھیـزات اإلعـالمیــة      06.605

      ...................................... مشاریــع مندمجــة لإلعـالمیــة    01  

      .............................................نظـم تبـادل المعلــومــات     02  

  20.000.000  .............................. بـرامـج وتجھیزات إعالمیـة مختلفـة     20    

      
  20.000.000  06.605جـملـــة الفصــل 

  

      اقتناء معـــّدات وتجھـیـــزات                   06.606

    210.400.000  .................................اقتناء معّدات النظافــة والطرقـات     01  

    30.000.000  .................................اقتناء معّدات وتجھیـزات أخــرى     02  

      
  240.400.000  06.606جـملـــة الفصــل 

  

      ............................مصاریف اإلشھار واإلعالنات      06.607

      
    06.607جـملـــة الفصــل 

  

    50.000.000  .................................تناء وسـائـــل النقــــل اق      06.608

  

  

  

  

    
  50.000.000  06.608جـملـــة الفصــل 
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

    162.000.000  اإلنـــــــــــارة      06.610

  

  

    اإلنــارة العمـومیــة     01  

      ..تركیــز معــّدالت الضغـط    02  

  

      ..نصـب اإلشــارات الضوئیــة     03  

      أشغــال الصیانــة والتعھّـــد     04  

      
  162.000.000  06.610جـملـــة الفصــل 

  

      التطــھـیـــــــــر      06.612

  01  

02  

03  

  ستعملــةتركیـز شبكـة قنــوات المیــاه الم  

  تركیز شبكة تصریف میاه األمطار 

  اشغال الصیانة و التعھد

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

1.520.000  

  

  

  

      
  1.520.000  06.612جـملـــة الفصــل 

  

06.613        

  الطــــرقــات والمســـالـــــك

    

  بنــــاء األرصفــــة     01  
  
  

    

    1.041.600.000  .تعبیــــد الطـرقــات    02  

  

    5.330.000  أشغـــال الصیـانــة والتعھّــــد     03  

  

  

      

  

  1046.930.000  06.613جـملـــة الفصــل 
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  الفصـل
  الفقــرة  الفقـرة

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      ...........إحداث المصبّات المراقبـة ومراكز التحویـل وتھیئتھا    04  06614

      ..............................................تھیئة المقـابـر وصیانـتھا    05  

مشاریع تھذیب األحیاء (.عملیـات التھیئـة والتھذیـب األخــرى     06  
  .الشعبیة

     

  
      

    06.614جـملـــة الفصــل 
  

      المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن      06.615

      ...........................................تھیئـة الحـدائـق العمـومیــة     01  

      ....................................................تھیئــة المنتـزھــات     02  

    9.648.000  ............................................تجمیـــل مداخــل الــــمدن     03  

    200.000.000  ....................................ھیئـــة المســاحــات الخضــراء ت    04  

      ............................عملیــات التھیئـة والتجمیــل األخـــرى     05  

      
  209.648.000  06.615جـملـــة الفصــل 

  

06.616      
  بنـاء التجھیزات الجماعیة للثقافــة

  لریـاضـة والطفـولـة وتھیئـتھاوالشبــاب وا 
    

      .................................بنـاء المكتبـات العمـومیـة وتھیـئتھا    01  

      ........................المساھمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة     02  

  

      ...........................بنـاء نـوادي الشبـاب والطفـولـة وتھیـئتھا    03  

    52.900.000  ................................بنـاء المنشـآت الریــاضیــة وتھیئـتھا    04    

      .............................اقتنــاء تجھیـزات ثقـافیــة وریـاضیــة      05  

    ....................  ..................................بنـــاء ریـاض األطفــــال وتھیئـتھا    06  

    ....................  ...................................بنـــاء وتھیئـة قــاعـات العـروض     07  

    ....................  ...............................بنـــاء مسـارح الھواء الطلق وتھیئـتھا    08  

    ....................  .................وتھیئـتھا بنـــاء مراكز اإلعالمیة الموّجھة للطفـل    09  

    ....................  ..........................بنـــاء تجھیزات جماعیة أخـرى وتھیئـتھا    20  

    ....................  ............................................أشغـال الصیـانـة والتعھّــد     21  

    52.900.000  06.616الفصــل  جـملـــة      
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      بنـاء وتھیئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادیة      06.617

      .............بنـاء األسواق واألحیاء والمحالّت التجاریة وتھیـئتھا    01  

    ....................  ......................نـاء المحالّت الصناعیـة والحرفیـة وتھیـئتھاب    02  

    ....................  .....................بنـاء المناطــق الصناعیـة والحرفیـة وتھیـئتھا    03  

      ..............................................بنـاء المســالــخ وتھیئـتھا    04  

      ....................................بنـاء قــاعــات األفــراح وتھیـئتھا    05  

      ...............................بنـاء الحّمــامــات واألدواش وتھیـئتھا    06  

    44.000.000  .......................................بنـاء مأوى السیــارات وتھیـئة    07  

      .........................بنـــاء منشـآت اقتصادیة أخـرى وتھیئـتھا    20  

      ........................................أشغـــال الصیـانــة والتعھّــــد     21  

    44.000.000  06.617جـملـــة الفصــل       

    2.252.938.000  جملـــة القســـم الســادس      

      التمـویــل العمـومــي : ابـعالسالقسم            

    .................  ...................التـدّخـالت في المیـدان االقتصادي       07.810

    .................  07.810جـملـــة الفصــل       

    .................  ..................التـدّخـالت في المیــدان اإلجتـمـــاعـي       07.811

    .................  07.811لـــة الفصــل جـم      

    .................  .................المسـاھمـة في رأس مـال المؤّسســات       07.827

    .................  07.827جـملـــة الفصــل       
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  الفقــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  ــاتالمــالحـظـ

  نفقــات التنمیــة الطـارئــة: الثـامـنالقسم          

  وغیـر الموّزعــة                        

    

      .....................................نفقـــات التنمیـــــة الطــارئــــــة      08.900

      ......................................نفقـــات التنمیـة غیـر الموّزعـة      08.901

      جملـــة القســـم الثــامــن      

  نفقــات التنمیــة المرتبطـة: التـاسـعالقسم          

   بموارد خارجیـة موظّفــة                         

    

      

 

یشتمـل ھذا القسم على نفس فصـول القسمین الســادس والسابـع 

  .07أو 06ـدال من بــ 09مع تغییـر الرقــم الممیّـز للقسـم بـ 
    

      جملـــة القســـم التــاســع      

      
   الثــالـثزء ــــة الجـــجمل

    

  تسدیـد أصــل الدیــن: الجـزء الرابـع         

  تسدیـد أصــل الدیــن : العـاشـرالقسم         

    

      تسدیـد أصـــل الدیـــن الداخلــي      10.950

لدى صندوق القروض ومساعدة تسدید أصل القروض المبرمة     01  
  .....................................................الجماعات المحلّیـة 

192.970.346    

      .............تسدید أصل القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخرى     02  

      ........................تسدید أصل القروض المبرمة لدى الخزینة     03  

      
  192.970.346  10.950ة الفصــل جـملـــ

  

      تسدیـد أصــل الدیـــن الخــارجـي      10.951

      .....................................تسدید أصل القروض الخـارجیـة    01  

      ........................تسدید أصل القروض الخـارجیـة الموظّفـة     02  

      10.951جـملـــة الفصــل       

    192.970.346  ـــة القســم العـــاشــرجمل      

       الـرابـعزء ـــة الجـــجمل      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

       

  النفقــــات المسـّددة مــن : الجـزء الخامـس

  ةاالعتمادات المحالـــــ                      

   

  النفقــات المســّددة مــن: القسـم الحادي عشر    

 االعتمادات المحالــــة                               
  

  : البـاب الثـانـي

  رئـاســة الجمھـوریــة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

  

    

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

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

    ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

    ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث      

      

  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

      
       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

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

...12      
   ..................  .......................................................) بیـان الفصـل(

      
  ...............  جملـة القســم الفرعـي الرابـع

  

      
    .............  جـملــة البــاب الثـانـي

  

 ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  لفصـلا

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الخامـس

  واألســرة والمسنّیـن شـؤون المـرأة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنمیـة

  

    

    ..................  ...............................................النھـوض االجتماعي       06756

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
    .............  جـملــة البــاب الخـامـس
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب السـابـع

  وزارة الداخلیـة والتنمیـة المحلّیــة

    

      

  :لقسـم الفـرعي األّولا

  نفقـات التصـّرف

  

    

02201      
     .................  ..........................................تسییر المصالـح العمومیـة 

  36  
  

    ...................  ................................................تظاھرات دوریة استثنائیة 

      
  ...............  لفرعـي األّولجملـة القسـم ا

  

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

    ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالث

  

      

  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقـات أمــوال المشـاركـة

  

    

      
       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

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

...12      
   ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

  

    .............  جـملــة البــاب السـابـع      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  المشاركة الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموالیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الثالـث عشـر

  المــالیــــــة

    

      
  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

      
       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد

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

...12      
   ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البـاب الثالـث عشـر      

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةملحق الخاص بتبویب یتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا لل*
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب العشــرون

  التجھیـز واإلسكـان والتھیئـة الترابیـة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *ـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـةنفق

  

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

  ..................  ...................) ....................................بیـان الفصـل(      11...
 

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    .............  جـملــة البــاب العشــرون

 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الحـادي والعشـرون

  البیئــة والتنمیــة المستدیمــة

    

      

  :القسـم الفـرعي األّول

  نفقــات التصـّرف

  

    

03301      
    .................  ....................................التدّخـالت ذات الصبغـة العاّمـة 

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي األّول

  

      
  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنمیـة

    

  ..................  .................................................................البیئــــة       06706
 

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      
  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *ـة في الخزینـةنفقـات الحسابات الخاصّ 

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

  ..................  ..........................) .............................بیـان الفصـل(      11...
 

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

 

      
  :القسـم الفـرعي الـرابـع

  *نفقــات أمــوال المشـاركـة

    

       ..........................المسّمى بـ ............ مال المشاركة عدد      

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

...12      
   ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الرابـع

 

      
    .............  جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون

---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *



 55 

  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  قـدیــراتالت

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الثالـث والعشــرون

  السیــــاحــــــة

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنمیـة

    

   ..................  ...............................................تھیئة المحیط الساحلي       06718

   ..................  ........................................................برامج الترفیـھ       06719

     
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

 

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقــات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    .............  جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةحق الخاص بتبویب یتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للمل*
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الخامـس والعشــرون

  الثقـافــة والمحافظــة على التــراث

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنمیـة

  

    

    ..................  ......................................................المراكـز الثقافیـة       06728

   ..................  ..................................................المطالعـة العمومیـة       06729

   ..................  ................................................................الفنــون        06730

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
    .............  العشــرونجـملــة البـاب الخامـس و
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب السـادس والعشـرون

  الریــاضــة والتربیـة البدنیــة

    

      
  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقـات التنمیـة

  

    

    ..................  .....................................اكـل الریاضیـة بناء وتھیئة الھی      06737

    ..................  .........................................تجھیزات شبابیة وریاضیـة       06738

      

  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي
  

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *حسابات الخاّصـة في الخزینـةنفقـات ال

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  .............) ..........................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البــاب السـادس والعشــرون      

  

 ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

  الحسابات الخاّصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركةیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الثامن والعشـرون

  الشــؤون االجتماعیة والتضـامـن 

  والتونسیـون بالخـارج

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـالـث

  *نفقـات الحسابات الخاّصـة في الخزینـة

  

    

       ..............................المسّمى بـ .............. الحساب عـدد       

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

     ..................  ) .......................................................بیـان الفصـل(      11...

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثالـث

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    .............  جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون      

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  زینة وحسابات أموال المشاركةالحسابات الخاّصة في الخیتم ضبط ترقیم الفصل وبیانه طبقا للملحق الخاص بتبویب *
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب الخامـس والثـالثــون

  الطفـولــــة 

    

      

  :القسـم الفـرعي الثـانـي

  نفقــات التنمیـة

  

    

    ..................  .....................................  بناء وتھیئـة مراكـز الطفـولـة      06736

    ..................  .....................................تجھیـزات مؤّسسـات الطفـولـة       06739

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

      
    

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

            

      

  .............  جـملـة البـاب الخامـس والثالثـون
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب السـادس والثالثـون

  الشبـــــاب

    

      
  :ي الثـانـيالقسـم الفـرع

  نفقــات التنمیـة

  

    

    ..................  ........................................................برامـج الترفیـھ       06719

    ..................  .........................................بناء وتھیئة مراكز الشبـاب       06735

    ..................  .........................................ریاضیـة تجھیزات شبابیة و      06738

    ..................  ......................................................تجھیزات شبابیة       06740

      
  ...............  جملـة القسـم الفرعـي الثانـي

  

            

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  

  

  

    

    .............  ـملـة البــاب السـادس والثالثـونج      
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  الفقـــرة  الفقـرة  الفصـل

  الفرعیة
  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

      
  : البــاب التسعــون

  مسـاھمـات مـالیــة مختلفــة

  إلنجـاز مشاریـع ذات صبغـة محلّیـة

    

ت مالیــة مختلفــة إلنجاز مشاریع ذات نفقـات على مسـاھمـا      00510

  ..........................................................صبغة محلیـة 

  

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

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

  

    

      
    

  

      
  .............  ـاب التسعــونجـملـة الب
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  النفقــــــاتبیــــــان 

  

  التقـدیــرات

  

  المــالحـظـــات

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر

  

    

  ..................  ........................................................................رئـاسـة الجمھوریـة : البـاب الثاني
  

  ..................  ......................................................شؤون المرأة واألسرة والمسنّیـن : الباب الخامـس
  

  ..................  .........................................................وزارة الداخلیة والتنمیة المحلّیـة : الباب السابـع
  

  ..................  ...............................................................................المـالیــة : الباب الثالث عشـر
  

  ..................  ...................................................التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة : الباب العشرون
  

  ..................  .....................................................البیئة والتنمیة المستدیمة : الباب الحادي والعشرون
  

  ..................  ........................................................................السیـاحـة : الباب الثالث والعشرون
  

  ..................  ............................................الثقافة والمحافظة على التراث : ب الخامس والعشرونالبا
  

  ..................  ...................................................الریاضة والتربیة البدنیة : الباب السادس والعشرون
  

  ..................  ....................الشؤون االجتماعیة والتضامن والتونسیّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون
  

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

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

  ..................  ........................مساھمات مالیة مختلفة إلنجاز مشاریع ذات صبغة محلّیـة : الباب التسعون
  

    
  

    
  

      

    ..............  جملة القسـم الحادي عشـر

       الخـامــسزء ــة الجــلـمج

    2.445.908.346  جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

    5.563.074.425  مجمــوع نفقـات میـزانیـة البلدیـة
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  المـــــوارد  
  

5.563.074.425  

  
  

  3.457.800.000.....................................العنــــوان األّول 
 
  2.105.274.425....................................العنــــوان الثاني    
  
 
  

  

  

 النفقـــــات  
  

5.563.074.425  

  
  

  3.117.166.079.................................... العنــــوان األّول 
 
  2.445.908.346.................................... العنــــوان الثاني  
  

  

  
  
  

  2016. لسنــة  وادي اللیــــــــــــل  .حـّرر میــزانیـة بلدیـة  منوبــــــة إّن والــي
             

  .ملیما  425وسبعون دینارا و  أربعةو  ألفاخمسة مالیین  و خمسمائة و ثالثة وستون :  بـمــا قـــدره

  

  ..............في ............. ــ بـــ                                                    
   

  
  اإلمضاء والختم

  
  
  
  
  
  

  

  وادي اللیلالخـالصــة العــاّمـــة لمیــزانیـــة بلـدیــــة    
  

 2016بعنــوان سنــة        
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  :ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات
    

  تبویـب الحسـابــات الخـاّصـة في الخزینــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــة
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  :ملحـــق لنمـــوذج ميزانيـــة البلديــــات
  

  ّصـة في الخزینــة وحسـابـات أمــوال المشـاركــةتبویـب الحسـابــات الخـا
  

  

  

  القسـم الحـادي عشـر –الجـزء الخـامـس  –العنوان الثانـي 
  

           موارد متأتّیـة من الحسابـات الخـاّصـة في الخزینـة: الصنف الفرعي الثالث  
 زینـةنفقــات الحسابـات الخـاّصـة في الخ: القسم الفرعي الثـالـث  

  

عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  بیــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول  الفصــل

  رئاسة الجمھوریة      2

  صندوق التضامن الوطني      1  
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  11811    

  الصندوق الوطني للتشغیل    26  
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  11810    
  ّخالت في المیدان االجتماعيالتد  11811    
  التدّخالت في میدان التربیة والتكوین  11812    
        

  وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة      7

  صندوق الحمایة المدنیة وسالمة الجوالن بالطرقات    4  
  منح للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة بعنوان التأجیر  11125    
  یر المصالح العمومیةنفقات تسی  11201    
        

  التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة      20

  الصندوق الوطني لتحسین المسكن    14  
  )استثمارات مباشرة(مصاریف مختلفة   11608    
  العمران  11700    
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  11811    
        

  البیئة والتنمیة المستدیمة      21

  بیئة وجمالیة المحیطصندوق سالمة ال    6  
  البیئــة  11706    
  االستثمارات في میدان الخدمات والھیكل األساسي  11802    
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عـــــــدد   البــاب
  الحسـاب

  بیــان األبـــواب والحسـابـــات والفصـــول  الفصــل

  السیاحـــــة      23

  صندوق حمایة المناطق السیاحیة    17  
  )منح للبلدیات السیاحیة(میدان الخدمات والھیكل األساسي  االستثمارات في  11802    
        

  الریاضة والتربیة البدنیة      26

  الصندوق الوطني للنھوض بالریاضة والشباب    19  
  نفقات تسییر المصالح العمومیة  11201    
  التدّخالت في میدان الثقافة والشباب والطفولة  11305    
  شباب بناء وتھیئة مراكز ال  11735    
  بناء وتھیئة مراكز الطفولة  11736    
  بناء وتھیئة المرافق الریاضیة  11737    
  تجھیزات لفائدة الشباب والریاضة  11738    
        

  الشـؤون االجتماعیة والتضـامـن والتونسیـون بالخـارج      28

  الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي    20  
  اعيالتدّخالت في المیدان االجتم  11302    
        

  
  

           مـوارد متأتّیـة من أمـوال المشاركـة: الصنف الفرعي الرابـع  
  

 نفقــات أمــوال المشاركــة: القســم الفرعي الرابـع  
  

  

عـــــدد   الباب
  الحساب

  بیــان األبــواب والحسـابـات والفصــول  الفصـول

  رئاسة الجمھوریة      2

  ت في المیدان االقتصادي واالجتماعي  حساب العملیات والتدّخال    3  

  التحویالت  12300    
  التدّخالت ذات الصبغة العاّمة  12301    
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  12302    

  حساب العملیات والتدّخالت في میداني الثقافة والشباب    5  
  التدّخالت في میادین الثقافة والشباب والطفولة  12305    
        

  رة الداخلیة والتنمیة المحلیةوزا      7

  حساب البرنامج الوطني للنظافة والعنایة بالبیئة    3  
  نفقات تسییر المصالح العمومیة  12201    
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  12306    

  
  

  بیــان األبــواب والحسـابـات والفصــول  الفصـولعـــــدد   الباب
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  الحساب

  المــالیـــة      13

  اب التدّخالت المختلفةحس    4  
  التدّخالت في المیدان االجتماعي  12302    
  التدّخالت في المیدان االقتصادي  12306    
  التدّخالت المختلفة  12319    
        

  البیئة والتنمیة المستدیمة      21

  حساب رسكلة الدین الھولندي للمحافظة على البیئة    1  

  البیئـــة  12706    
       

  ة البیئةحساب حمای    2  
  البیئـــة  12706    
        

  حساب اإلعانة اإلیطالیة    3  
  البیئـــة  12706    
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