
بحساب الدينار

1.721.000

305.000خرىألالمداخيل الجبائية ا:  الصنف الثاني 

2026.000

911.000

6.000

319.000

1.428.000

2.664.000جملـة الجــزء الثانـي

4.690.000جملـة مــوارد العـنــوان األّول

353.000

500.000

853.000جملـة الجــزء الثالـث

100.000

100.000جملـة الجــزء الرابـع

5.829

5.829

958.829جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

5.648.829

مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها المختلفة:  الصنف الرابع 

مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة: الصنف الخامس 

تحويالت الدولة بعنوان التسيير: الصنف السادس 

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

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

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

  مــوارد العنـوان الثانـي

المــوارد الذاتيــة المخّصصــة للتنميــة:       الجـــزء الثالـث

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

البلديــة ميــزانيــة مـــوارد خـالصــة

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

مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض:       الجـــزء الرابــع

الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة:       الجزء السادس 

موارد حسابات أموال المشاركة: الصنف الثالث عشر 

جملـة الجــزء السادس

تاوات مقابل إسداء ألدارية واإلالرسوم والحقوق ومختلف معاليـم الـرخـص والمــــــوجـبـات ا: الصنف الثالث 

خدمات

المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة:       الجـــزء الخـامـس

...............................موارد متأتّيـة من اعتمـادات محالة : الصنـف الثاني عشر

جملـة الجــزء الخـامـس

مجموع موارد ميزانية البلدية

  مــوارد العنــوان األّول

:عتيادية إلالمداخيل غير الجبائية ا:     الجزء الثاني 

:المداخيل الجبائية : ول أل      الجزء ا

نشطةألداءات على العقارات واألالمداخيل الجبائية بعنوان ا: ول ألالصنف ا

جملة الجزء األول 

1



(د)المبلــغ 

2.050.000

1.509.400

355.940

105.310

4.020.650جملـة الجــزء األّول

238.000

238.000جملـة الجــزء الثانـي

4.258.650

1.113.350

1.113.350جملـة الجــزء الثالـث

271.000

271.000جملـة الجــزء الرابـع

5.829

5.829

1.390.179

5.648.829 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

جملـة الجــزء السادس

الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة:       الجزء السادس 

موارد حسابات أموال المشاركة: الصنف الثالث عشر 

نفقــات ميــزانيــة البلديــة خـالصــة

النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة:       الجــزء الخامـس

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

جملـة الجــزء الخامـس

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

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

............نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

نفقات تسديـد أصــل الديـــن:       الجــزء الرابع

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

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

جملـة نفقــات العنــوان األّول

نفقــات العنـوان الثانـي

نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة:       الجــزء الثالـث

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

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

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

فــوائــد الـديــن:       الجــزء الثاني

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

  نفقــات العنــوان األّول

نفـقــــات التصــــّرف:       الجـــزء األّول

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

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

بيـــــان النفقــــات
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