
البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة  

(د)المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد  

    مــوارد العنــوان األّول  مــوارد العنــوان األّول

المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة:       الجـــزء األّول  

.................................... المعـالٌـــم على العقـــارات واألنشطــة :الصنـف األّول  841.000 

.. واستلزام المرافق العمومٌة فٌه البلدي  العمومًكـ الملإشغالل ـمداخً: الصنف الثاني  190.000 

...مداخٌل الموجبات والرخص اإلدارٌة ومعالٌم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث  626.100 

..................................المداخٌـل الجبائٌـة اإلعتٌـادٌـة األخـرى : الصنف الرابع  50.000 

 
 1.707.100 جملـة الجــزء األّول

المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة:       الجــزء الثاني   

.....................................مداخٌـل الملـك البلـدي اإلعتٌـادٌـة : الصنـف الخامس  265.900 

......................................المداخٌـــل المــالٌـــة اإلعتٌــادٌــة : الصنف السـادس  1.217.000 

 
 1.482.900 جملـة الجــزء الثانـي

 3.190.000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

    مــوارد العنـوان الثانـي  مــوارد العنـوان الثانـي

المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة:       الجـــزء الثالـث   

...............................................منـــــــــح التجهـٌــــــــــز : الصنـف السـابـع  100.000 

...............................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن  389.872 

 
 489.872 جملـة الجــزء الثالـث

مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض:       الجـــزء الرابــع   

.........................................مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــً : الصنـف التـاسـع  70.000 

........................................مــــوارد اإلقتـــراض الخارجً : الصنـف العاشــر  ................... 

............................مـوارد اإلقتـراض الخارجً الموّظفـة : الصنـف الحادي عشر  ................... 

 
 70.000 جملـة الجــزء الرابـع

المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة :       الجـــزء الخـامـس   

..........................الموارد المتأتٌّـة من اإلعتمـادات المحالة : الصنـف الثاني عشر  5.829 

 
 5.829 جملـة الجــزء الخـامـس

 565.701 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 3.755.701 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة



نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــة خـالصــةخـالصــة   

(د)المبلــغ  بيـــــان النفقــــات  

     نفقــات العنــوان األّول  نفقــات العنــوان األّول

نفـقــــات التصــــّرف:       الجـــزء األّول  

...................................التـأجٌــر العمـومً : القســـم األّول  1.548.000 

...................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني  941.580 

...................................التدّخـــل العمـومـً : القســم الثالث  189.933 

...........نفقـات التصـّرف الطارئـة وغٌر الموّزعة: القســم الرابع  56.920 

 2.736.433 جملـة الجــزء األّول 

فــوائــد الـديــن :       الجــزء الثاني   

.................................فـوائـــد الدٌـــــن : القســم الخامس  129.000 

 129.000 جملـة الجــزء الثانـي 

 2.865.433 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة:       الجــزء الثالـث   

...........................اإلستثمـارات المبـاشــرة : القســم السادس  705.939 

.............................التمـوٌـــــــل العمـومـــً : القســم السـابـع  ................... 

..............نفقــات التنمٌــة الطارئـة وغٌر الموّزعة : القســم الثـامــن  ................... 

نفقـــات التنمٌــة المرتبطـة بموارد خارجٌة موّظفـة : القســم التـاسـع  ................... 

 705.939 جملـة الجــزء الثالـث 

تسديـد أصــل الديـــن:       الجــزء الرابع   

................................. تسدٌـد أصـل الدٌـن : القســم العـاشـر  178.500 

 178.500 جملـة الجــزء الرابـع 

النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة:       الجــزء الخامـس   

......النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة: القســم الحادي عشـر  5.829 

 5.829 جملـة الجــزء الخامـس 

 890.268 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 3.755.701 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 


