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 البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
 

 
 

 

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة      

 1.261.000 ...........................المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة ............ الصنـف األّول:

 220.000 فق العمومية فيه.. éواستلزام المراالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخيالصنف الثاني: 

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

 50.000 عتيـاديـة األخـر  .....................................المداخيـل الجبائيـة اإلالصنف الرابع: 

 
 2.346.100 جملـة الجــزء األّول

  الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة      

 300.000 .مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة ........................................الصنـف الخامس: 

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

 
 1.723.900 جملـة الجــزء الثانـي

 4.070.000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  رد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــةالجـــزء الثالـث: المــوا      

 407.000 منـــــــــح التجهـيــــــــــز ...................................................الصنـف السـابـع: 

 534.955 مدّخرات وموارد مختلفـة ....................................................الصنـف الثـامــن: 

 
 941.955 الجــزء الثالـث جملـة

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 100.000 مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................الصنـف التـاسـع: 

 ................... .........................مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ...................الصنـف العاشــر: 

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

 100.000 جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

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

 5.829 جملـة الجــزء الخـامـس

 1047.784 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 5.117.784 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة
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  البلديــةالبلديــة  ميــزانيــةميــزانيــة  نفقــاتنفقــات خـالصــةخـالصــة
 

 

 

 المبلــغ )د( ان النفقــــاتبيـــــ

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 1.800.000 التـأجيــر العمـومي .......................................القســـم األّول: 

 1046.180 ...........وسـائــل المصـالـح ...........................القســم الثاني: 

 218.700 التدّخـــل العمـومـي .......................................القســم الثالث: 

 35.000 نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة............القســم الرابع: 

 3.099.880 جملـة الجــزء األّول 

   الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن      

 132.600 فـوائـــد الديـــــن .......................................القســم الخامس: 

 132.600 جملـة الجــزء الثانـي 

 3.232.480 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 1.689.975 اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................م السادس: القســ

 ................... التمـويـــــــل العمـومـــي ..............................القســم السـابـع: 

 ................... ............نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالقســم الثـامــن: 

 ................... نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة القســم التـاسـع: 

 1.689.975 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 189.500  تسديـد أصـل الديـن ....................................القســم العـاشـر: 

 189.500 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

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

 5.829 جملـة الجــزء الخامـس 

 1.885.304 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

  


