
تقديرات ميزانية 

2020 

 

والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29تبعا لمقتضيات القانون األساسي عدد 

 منه, 216وخاصة الفصل 

مصحوبا بالوثيقة  2019نوفمبر  21وبناء على استدعاء فردي كتابي موجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 

 التي تتضمن المواضيع التي سيتم عرضها بالدورة,

 الدعوات الكتابية –وعلى مختلف اإلجراءات المتعلقة بالدعاية لإلعالن عن تاريخ ومكان انعقاد الدورة )البالغات 

 سيارة الدعاية( –اإلعالمات بالمواقع اإللكترونية  –الموجهة للسلط الجهوية والمحلية 

نوفمبر  30السبت يوم بهيبون البلدية الدائرة من مجلة الجماعات المحلية انعقد بمقر  216ا لمقتضيات الفصل وتبع

رئيس ة فائزة بوبكر برئاسة السيد 2019لسنة الرابعة جلسة الدورة العادية  العاشرة صباحابداية من الساعة  2019

 م:البلدية وبحضور السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكره

طارق الحنشة  –لبنى الزواري  -سهيل الشيخ الزوالي  –محمد الهادي بن الشيخ  -إكرام ريش  –أحمد رشاد خميس 

 –محمد الشاهد  –أنور الجبالي –لمياء العيوني  –سامي عالية  -حسن بنور  –هاجر البكوش  –عبير الباجي  –

وداد سعد  –الهادي سنان  –محمد محسن كريم  –رضا الشوك  –سمير الزواري  –ريم الزوالي  –فتحي بن زينب 

 نسرين خليفة منصور. –أنيس العماري  –دليلة القمودي  –كريمة قاسم  –نجالء الزوالي  –خالد العراك  –الظريف 

 السيدتين داليا المبروك ورشيدة الصفاقسي وتغيب بدون عذر كل من

 المجلس.وقدمت السيدة سميرة فرج حميدة استقالتها من عضوية 

من  218هذا كما حضر الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية وقد تولى كتابة الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 

 مجلة الجماعات المحلية.

 عدد من ممثلي المجتمع المدني بالمهديةاآلنسة حنان المساكني القابض البلدي و وحضر الجلسة

من مستشارين ومواطنين ثم تلت جدول أعمال الدورة التالي  بالحاضرينة مرحب رئيس البلدية ةالسيد الجلسة تافتتح

 : 2019نوفمبر  19الذي تم اقتراحه بجلسة المكتب البلدي المؤرخ في 

 2020مشروع ميزانية  .1

 مراجعة مثال التهيئة العمرانية )منطقة شيبة( .2

 تخصيص عقار إلحداث مسرح هواء طلق .3

 مساعدات من صندوق القروضالمصادقة على اتفاقية إسناد  .4

 النظر في حالة شغور من عضوية المجلس البلدي .5

 النظر في استقالة من رئاسة لجنة قارة .6

 2020برنامج دعم القدرات لسنة  .7

 2019فتح امتحانات مهنية للترقية بعنوان سنة  .8

 مخطط تطهير الديون البلدية .9

 ض المواضيع لجدول األعمال وهي:كما أعلمت السيدة رئيسة البلدية السادة والسيدات بإضافة بع



 المصادقة على استلزام معاليم سوق الجملة لألسماك لمدة ثالث سنوات .10

 المصادقة على طرح واسترجاع مبالغ .11

 المصادقة على المنحة التكميلية لرئيس البلدية .12

 إدراج وتحويل اعتمادات .13

وإرجاء النظر بخصوص موضوع مراجعة هذا ووافق أعضاء المجلس البلدي على دراسة المواضيع التي تم إضافتها 

 مثال التهيئة العمرانية لمنطقة شيبة.

 26انعقدت بتاريخ  2019وقبل االنطالق في المداوالت أفادت السيدة رئيس البلدية أن الدورة التمهيدية الرابعة لسنة 

 ع الواب لبلدية المهدية.ويمكن االطالع على المحضر بمقر البلدية او الدائرين كما أنه منشور بموق 2019أكتوبر 

 : 2020مشروع ميزانية  .1

قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع معلمة أن إعداد الميزانية تم وفقا لما جاء بمجلة الجماعات المحلية وال سيما 

 القابض البلدي في األثناء أحالت الكلمة للسيدة حنان المساكني 173-172-171-170-169-168-167-166الفصول 

إلى السيدة رئيسة  2019نوفمبر  29التي جاء في تدخلها أن السيد امين المال الجهوي توجه بمراسلة يوم الجمعة 

 البلدية حول مالحظات تخض إعداد الميزانية.

لة مشروع من مجلة الجماعات المحلية اقتضى إحا 170ولدى تناوله الكلمة أشار السيد الكاتب العام للبلدية أن الفصل 

أكتوبر. ويتولى أمين  15الميزانية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 

 المال الجهوي إبداء رأيه حول المشروع في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ اإلحالة.

عدد الذي أرجعها  2019أكتوبر  10ي يوم وأعلم الحضور أن البلدية أحالت المشروع إلى السيد أمين المال الجهو

 .2019أكتوبر  28طالبا بعض االستفسارات وأفيد بذلك ضمن مراسلتنا المؤرخة في 

السيدة رئيس البلدية تشكر السيد أمين المال الجهوي على مالحظاته وتعلم الحضور أنه سيتم االستئناس بها وفقا 

 لمقتضيات القانون.

بن الشيخ مساعد رئيس البلدية ومقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  إثر ذلك تولى السيد الهادي

بالتعاون مع السيد الكاتب العام للبلدية تقديم مشروع الميزانية الذي نظر فيه المجلس البلدي خالل دورته العادية الثالثة 

المال الجهوي حول مشروع الميزانية وذلك عمال في قراءة أولى. ثم تال رأي السيد أمين  2019جويلية  30بتاريخ 

 من المجلة. 173بالفصل 

 وعند فتح باب النقاش كانت المداخالت كاآلتي :

د بعنوان جوائز ومكافآت مدرسية ووافق أعضاء المجلس  15000السيد محمد الشاهد يقترح إضافة اعتماد  

 على المقترح وأدخل تغييرا بالمشروع وفقا لذلك.

الهادي سنان اقترح تعزيز االعتماد الخاص بتكوين األعوان والترفيع في االعتماد المخصص للعناية السيد  

 بالمرور واالعتماد المخصص للتظاهرات الثقافية ولم تحظ هذه المقترحات بموافقة أعضاء المجلس.

 السيدة نجالء الزوالي : اقترحت تدعيم اعتمادات الثقافة. 

هي ميزانية طموحة من حيث تعبئة الموارد والدعوة موجهة إلى  2020يزانية السيدة رئيسة البلدية : م 

كافة المواطنين لدفع ما تخلد بذمتهم لفائدة البلدية كما ان اإلدارة البلدية مدعوة لتوفير خطة عمل لتحسين مردودية 

 االستخالصات خالل العام المقبل.

صوتا والمضمنة بالجداول أسفله لتبلغ جملة الموارد  25يزانية بـ: تم التصويت بالموافقة على المقرار المجلس البلدي

د ويكون توقع مساهمة العنوان األول في مصاريف  9.442.500د وجملة النفقات المتوقعة  9.683.000المتوقعة 

 د . 240.500العنوان الثاني بـ 

 .2020لموارد والنفقات لسنة الهادي سنان والسيدة وداد سعد الظريف من حيث تقديرات ا هذا وتحفظ السيد

ذكرت السيدة رئيسة البلدية الحضور بالبرنامج االستثماري التشاركي  2020وبعد المصادقة على مشروع ميزانية 

بمنطقة شيبة والتي تم من خاللها إعالم  2019نوفمبر  22بمواعيد جلسات المناطق وبالجلسة التي انعقدت يوم السبت 

 والتي ستصرف كاآلتي: 2023-2020صة من قبل الدولة الموجهة للتنمية خالل سنوات المواطنين بالمبالغ المخص

 2021 – 2020أد بالنسبة لسنوات  450 -

 2023-2022أد بالسنبة لسنوات  1900 -



 كما عرضت جدوال يضم اقتراح توزيع االعتمادات بالعنوان الثاني وهي كاآلتي :

 مفصال كما يلي : 2020مليون دينار خصصت للبرنامج االستثماري التشاركي  1 .1

 أد لمنطقة هيبون( 650أد لمنطقة الزهراء و  150أد مشاريع قرب ) 800 -

 أد مشاريع إدارية 200 -

 أد بعنوان المشاريع اإلدارية كاآلتي: 200وصادق المجلس البلدي باإلجماع على توزيع االعتماد 

 أد من صندوق القروض. 200في تسديد ثمن التراكس حيث تحصلت البلدية على  أد كمساهمة 100 -

 .2020أد المتبقية لتركيز مشروع رقمنة اإلدارة خالل سنة  100  -

  أد بالعنوان الثاني كما يلي: 800كما صادق المجلس البلدي باإلجماع على توزيع االعتمادات التالية وقدرها 

 .2019و 2018و 2016الحاصلة في مشاريع الطرقات والتنوير لسنوات أد تخصص لتسديد اإلضافات  300 

 أد لتسديد أصل الدين لصندوق القروض 171 

 اد تسديد بقايا دين اقتناء المنبت 31 

 للحجز بعنوان الضمان لمشروعي دار البحار وسوق السمك % 10أد دفع  68 

 أد خالص بقايا دين اقتناء معمل الجبس 50 

 في تهيئة سوق الخضر والغالل المركزي أو تهيئة القاعة الكبرى للبلدية كقاعة أفراح. أد توظيفها إما 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2020لسنـة    بلديــــة المهديـــــــــــــــــــــــة  ميـــزانيـــة
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 بحســاب الديـنـار

 المالحظــــات 2020تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

   مــــوارد العنـــوان األّول  األّول:العـنــوان   

 
 

 الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة االعتيادية   
  

 
 

   الصنـف األّول: المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة        

 
 

 ارات ــة على العقـالمعاليم الموظف ـ 1     
800.000  

01-11 
 

 ......ةـــــــالمبني اراتـــوم على العقــالمعل
500.000  

02-11 
 

 . ةــــالمعلوم على األراضي غير المبني
300.000  

01-12 
 

 األنشـطـــة المعاليم الموظفة على  -2     
2.765.000  

 

01 
المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 

 او المهنية....................... الصناعية اوالتجارية

1.450.000  

 
02 

 150.000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون ........
 

  1.250.000 ............. زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل  02-12

03-12 
 

 15.000  معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات
 

  
 3.665.000 الصنـف األّولجملــة 

 

 

 
 

البلدي  العمومي كـالمل إشغـال الصنـف الثاني: مداخيــل    

 واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه

  

  
 ـ مداخيل األسواق المستلزمة 1    

1.050.000  

01-21 
 

 .... مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية
600.000  

02-21 
 

 )سوق الجملة لألسماك( ........... ةـــواق الجملـــل أســـمداخي
450.000  

  
 250.000 ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي 2     

 



01-22 
 

  ..................... مداخيـل لزمـات المسالـخ................

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

 
  ..................... .خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحيوانــإقاملزمـة معلـوم  02

 
  ..................... لزمـة المداخيــل األخـرى .............. 03

 المالحظات 2020تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

    امـمعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العمداخيـل لزمـة   02-22

  معلوم وقوف العربات بالطريق العاممداخيـل لزمـة   03-22
50.000  

 ... ارــوم اإلشهــمعلمداخيـل لزمـة   04-22
200.000  

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

  110.000 ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق 3  

 بسوق الجملة لألسماك+ سوق المعلوم العام للوقوف( خاص  01-23

 )الخضر ج

40.000  

 )أسواق التفصيل.......................المعلوم الخاص للوقوف   02-23
-  

  60.000  سوق الجملة المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي  03-23

  10.000 .......... المعلوم على الداللة )سوق السمك + سوق الخضر(  04-23

..............المعلوم على الوزن والكيل العموميين   05-23  - ...................... 

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

 ...................... ...................... ...............معلوم اإليواء والحراسة   07-23

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

ـ المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك  4  

 البلدي

780.000  

01-24 

 

 

01 

 المسـالـخ ......................................... مداخيـل

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

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

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

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

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



 ...................... ...................... ................ معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ 02 

 ...................... ...................... ............................ معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 03 

  220.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ....................  02-24

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

  120.000  حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطريق العام   04-24

  20.000 ................. تحت الطريق العامعن أشغـال  معلوم  05-24

. ارـــــاإلشهوم ــــمعل  06-24  150.000  

 مداخيــل مختلفــــــة ............................  99-24

 

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

  1.920.000 جملــة الصنـف الثــانـي  

 المالحظات 2020تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  
الموجبات  معاليـم الثالـث:الصنـف       

ص اإلدارية خـوالر  

داء ــل إســــابــم مقــاليــومع                           

اتـــدمـخ  

  

 ـ معاليم الموجبات اإلدارية 1  
270.000  

 معلوم التعريف باإلمضاء   01-31
120.000  

  معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  02-31
30.000  

 الحالة المدنية  بطاقاتتسليم  معاليم  03-31
110.000  

 معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى .  99-31
10.000  

 ـ معاليم الرخص اإلدارية 2  
295.000  

  .…………… معلوم رخص ذبح الحيوانات   01-32



  معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  02-32
20.000  

  العائلية المنّظمة بمناسبة األفراح الحفالتمعلوم رخص   03-32
15.000  

  معلوم رخص الحفالت العمومية  04-32
5.000  

بعد  المماثلة لهات الّ معلوم رخص فتح المقاهي والمح  05-32

 .. الساعات القانونية

5.000  

 ...............رخص البناء معاليم  06-32
250.000  

  سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعدادمعلوم رخص جوالن   07-32
                                          

 في الطريق العام توزيع الوقود  آالتم رخص نصب يلامع  08-32
-  

 . معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث  09-32
-  

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها   99-32

 ...... العمل

  

 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات 3  
655.000  

  قنوات تصريف المواد السائلة بفروع معلوم االعتناء  01-33
…………….  

 ........................معاليم اإليواء بمستودع الحجز  02-33
200.000  

03-33 01 

02 

التيار المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعـر

 .....الكهربائي 

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار 

 الكهربائي........

……………. 

350.000 

 

 

 التـاط المحـة من نشــل رفع الفضالت المتأتيـمعاليم مقاب  04-33

 ....ة أو الصناعية أو المهنيةــالتجاري

                                  100.000  

   لنقل الم................................معلوم كراء السيارات   05-33

 المالحظات 2020تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

 5.000 ....... معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد  06-33
 

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

 
 



  1.220.000 جملــة الصنـف الثـالــث  

  
ل الجبائية ـالمداخي الصنـف الّرابـع:         

رىـاالعتيادية األخ  

  

 ...................... 30.000 ................... م إشغال الملك العمومي البحرييـلامع  01-40

 ...................... - ............................ العروض الظرفيةالمعلوم على   02-40

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية   03-40

واإلصالحات الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات 

 ..تصريف المواد السائلة

 

- 

 

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

  70.000 ........... مآوي جماعية لوسائل النقلالمساهمة في إنجاز   04-40

 ......................  ..............................مداخيل جبائية اعتيادية مختلفة   99-40

  100.000 جملــة الصنـف الـرابـع  

  6.905.000 جملــة الجــزء األّول   

 الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية    

 االعتيادية

  

الصنـف الخامـس: مداخيـل أمـالك البلديـة         

 االعتيادية

  

 30.000 ـ المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك 1  
 

 ...................... ......................  مداخيل رياض األطفال  01-51

 ...................... ...................... ....... ومراكز الترفيهالحدائق والمنتزهات المنابت و مداخيل  02-51

 ...................... ...................... مداخيل حدائق الحيوانات .................................. 01 

 ...................... ...................... والمنتزهات ومراكز الترفيه ...... مداخيل الحدائق العمومية 02 

 ...................... ...................... المنابت ............................................. مداخيل 03 

 ..................... ..................... ...................... مداخيل المالعب والقاعات الرياضية  03-51



 ...................... ...................... ................................. اماتمداخيل المسابح والحمّ   04-51

 ...................... ...................... مداخيل المسارح ................................................  05-51

 ..…………… 30.000 مداخيل قاعات العروض واألفراح.  06-51

 ...................... ...................... .. ة لنشاط فالحيدّ ــارات المعـمداخيل العق  07-51

مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من االستغالل المباشر   99-51

 لألمالك 

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

 المالحظات 2020تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  
 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات 2

361.000                           

  350.000 ..... اريـمداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تج  01-52

 ...................... ...................... ي ـــاط مهنـمعدة لنشمداخيل كراء عقارات   02-52

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

 ...................... ......................  اط فالحيــمداخيل كراء عقارات معدة لنش  04-52

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

 ...................... ......................  الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيهالمنابت و مداخيل كراء  06-52

مداخيل حدائق  01 

 الحيوانات.............................................

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

 ..................... ..................... والمنتزهات ومراكز الترفيه .....  مداخيل الحدائق العمومية 02 

 ...................... ...................... المنابت ............ مداخيل 03 

  10.000  مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية  07-52

 ...................... ......................  مداخيل كراء المسابح والحمامات  08-52

 ...................... ...................... المسارح  كراءمداخيل   09-52

 ..................... - قاعات العروض واألفراح  كراءمداخيل   10-52



 ...................... 1.000  مداخيل كراء التجهيزات والمعدات  11-52

 ...................... ...................... منح التربات بالمقابر .. مداخيل  12-52

 مداخيل األكرية األخرى   99-52

 

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

  
 ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى 3

220.000  

01-53 
 

 ...................... ......................  بيع العقارات محاصيل

02-53 
 

  50.000  محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به

99-53  
  170.000  البيوعات األخرى محاصيل

  611.000 جملــة الصنـف الخـامــس  

  
ة االعتياديةــل الماليـــداخيـالمالصنـف الســادس:   

 

 

 

01-60  

01 

02 

03 

04 

 تحويالت الدولة بعنوان التسيير 

    المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير 

 المناب بعنوان منحة التوازن

 المنح االستثنائية بعنوان التسيير

  16مساهمة الدولة بعنوان اآللية 

 

2.050.000 

…………. 

-      

 

  - موارد منقولة من فوائض العنوان األّول   60-02

03-60 
 

 

01 

02 

 منح ومساهمات أخرى مخّصصة للتسيير 

 منح و مساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير 

 مخصصة للتسيير  منح و مساهمات خارجية

  

  ...................... مداخيل المساهمات المالية   04-60

  ...................... تحويالت المؤّسسات العمومية البلدية   05-60

مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة   06-60

 الصحية.........

20.000  

  30.000 مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية   07-60



  .…………… مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية   08-60

  ...………… مقابيض من إيداعات غير معّرفة  01 

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

  ..…………… مقابيض أخرى  99 

  1.000 استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة   09-60

استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى   10-60

 .)التنظيف(...........

5.000  

11-60 

12-60 

 التبّرعات والوصايا  

 موارد متأتية من تسبيقات لتغطية عجز

……………..  

  .…………… مداخيل مالية إعتيادية أخرى   99-60

مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة  01 

 الغير 

20.000  

  5.000 مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام  02 

  30.000 خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومية  03 

  1.000 منح الحضور  04 

 

 

 مقـابيـض مختلفة  99

 

5.000  

  2.167.000 جملــة الصنـف الســادس    

  2.778.000 جملــة الجــزء الثـانـي   

   9.683.000 جملـة مـوارد العنـوان األّول   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

 -ت   -الجــدول  
   

 بحســاب الديـنــار

 الفقــرة الفصـــل
 الفقـــرة

 الفرعية

 بيــــــان النفقــــــات
تقـديـرات 

2020 
 المالحظات 

   العنوان األول: نفقــات العنــوان األّول   

   الجزء األول: نفقـــات التصــّرف       

   القسم األول: التأجيـر العمومي             

   المجلـس البلــديالمنـح المخولــة ألعضـاء    01.100

 01 
 15.000 المنح المخولة لرؤساء البلديات .................................... 

 

  
 منحة التسيير ......... 001

  

  
002 

003 

004 

005 

 منحة المسؤولية...........

 منحة السكن

منحة 

                                                                  التمثيل

 منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين 

  

  15.000 01.100جـملـــة الفصــل    

 تــأجيـــر األعـــوان القـاّريـــــن   01.101

 االنتدابــات المقتـرحــة

الكلفة الجملية  المـّدة العــدد الخطـط

 -د –)*( 

 مهندس اول  -

 تقني  -

 

02 

03 

 

 سنة   

 سنة

 

55.000 

54.000 

 

 109.000 - - الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  

 
01 

 
   األجر األساسي والتدرج ..............................................

 02 
 

   المنح الخصوصية القارة ) الثابتة ( ...............................  



  
 ...............................  المرتبطة بالرتبة المنحة الكيلومترية 001

  

  
 منحة التصرف والتنفيذ ............................................... 002

  

  
 منحة التكاليف الخاصة ................................................ 003

  

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

  

  
 منحة الهندسة ........................................................... 005

  

  
 منحة المشاريع ......................................................... 006

  

  
 ...............................................منحة الهندسة المعمارية  007

  

  
   منحة التعمير ............................................................ 008

 

 بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.  )*( يتّم توزيع االعتمادات

 

 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 المالحظات  2020تقـديـرات 

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

 

 

11.................. 

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

  

 
   ..........................................منحة التكاليف البيداغوجية  013 

  

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

 المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية ............... 022  
-  

 ................................................منحة العمل االجتماعي  023  
-  

 منحة المعالجة اآللية لإلعالمية ...................................... 025  
  

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

  - إلعادة الترتيب .................................... المنحة التعوضية 036  

 المنحة التعويضية ...................................................... 049  
-  

 المنحة التعويضية التكميلية ........................................... 050  
  

 .........................................منحة مراقبة التراتيب البلدية  090  
-  

 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ........................ 091  
  

 منحة األوساخ .......................................................... 092  
  



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

   المنح المرتبطة بالوظيفة .............................................  03 

 المنحة الوظيفية.......................................................... 001  
  

 بمأمورية.................................................منحة مكلف  002  
-  

 المنحة الكليومترية ..................................................... 005  
  

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

 اإلدارية................................................منحة التكاليف  007  
-  

 المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية ................................ 008  
-  

   المنح الخصوصية المتغيرة .........................................  04 

 ......................... منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين 070  
  

 

 

 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

 

05  

 

 ...المنح غير الخصوصية المتغيرة.................................
  

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

 
 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب ............................ 002 

  

 
 المنح غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى ....................... 003 

  

 
   منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي ..........................  06

 منحة الساعات اإلضافية ............................................. 001  
  

 
 منحة العمل الليلي ..................................................... 002 

  

 
   المنح العائلية ..........................................................  13

 العائلية .........................................................المنحة  001  
  



 
 منحة األجر الوحيد ................................................... 002 

  

 
   ..المساهمات المحمولة على المشغل .............................  14

 .........................................المساهمة في أنظمة التقاعد  001  
  

 
 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية........................... 002 

-  

 
 المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................ 003 

  

 
 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء ......... 004 

  

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

-  

   01.101جـملـــة الفصــل    

01.102 

 تأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن  

 االنتدابــات المقتـرحــة

 الكلفة الجملية )*( المـّدة العــــدد الخطـط

 عون إنقاذ - -د-

 

55 

 

 أشهر03

 

86.000 

 

 الجملــة

 

  86.000 

 

  

   أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة ....................................  01 

  
  األجر األساسي ........................................................ 001

 

 المرتبطة بالرتبة ............................... المنحة الكيلومترية 002  
 

 

   منحة التصرف والتنفيذ ............................................. 003  

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

   ............................منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب  010  

 بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.  )*( يتّم توزيع االعتمادات 

 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

  .................... .............................................منحة الساعات اإلضافية  012  



منحة العمل الليلي  013  

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

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

 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ...................... 070  
....................  

منحة األوساخ  071  

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

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

  86.000 األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة .........................  02 

 التأجير المباشر لألعوان ............................................. 001  
86.000  

  

03 

002 

 

 التأجير غير المباشر لألعوان )اتفاقيات مع المؤسسات( .......

 ...............................................16تأجير أعوان اآللية 

......../..........  

المنح العائلية   06 

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

  

المنحة العائلية  001  

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

  

 منحة األجر الوحيد ................................................... 002  
  

   المساهمات المحمولة على المشغل ...............................  07 

 التقاعد .........................................المساهمة في أنظمة  001  
  

 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية........................... 002  
..................  

 المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................ 003  
  

 لفائدة األجراء .........المساهمة في صندوق النهوض بالسكن  004  
  

  1.000 مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية ....................   09 

  .........../....... المنح المسندة إلى المتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية..  10 

منح أخرى   99 

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

......./...........  

 
   01.102جـملـــة الفصــل   



  5.047.000 جملـــة القـســـم األّول   

   القسـم الثـانـي : وسائـــل المصـالــح            

   المحليــةنفقــات تسييــر المصالــح العموميــة    02.201

 
  70.000 األكرية واألداءات ...................................................  01

  50.000 استهالك الماء ......................................  02 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 المالحظات  2020تقـديـرات  بيــــــان النفقــــــات

 استهالك الكهرباء والغاز ...............................   03 
850.000  

 االتصاالت ..........................  04 
40.000  

 االتصاالت الهاتفية .............. 001  
15.000  

  002 

003 

 تراسل المعطيات ............................

 البلدية ...........................خدمات هاتفية مخصصة لرئيس 

25.000  

 اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية .......................................  05 
10.000  

 الوقـــود .................................  06 
207.000  

 ...........................................شراء الوقود لوسائل النقل  001  
170.000  

 شراء الوقود ألجهزة التسخيـن ...................................... 002  
.................... .................... 

 حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية ......... 003  
37.000  

  004 

005 

 الوقود لمعدات خصوصية .................................... شراء

 حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية 

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

 نفقـات البريــد   07 
7.000  

 المـراسالت اإلداريـة  001  
5.000  

 نفقـات البريـد األخــرى ........................ 002  
2.000  



 اقتناء المعدات   08 
30.000  

 اقتناء معّدات التصّرف اإلداري .................................... 001  
30.000  

 مصاريف التأمين   09 
50.000  

 تأمين وسائل النقل  001  
40.000  

 تأمين األشخاص . 002  
 .................... 

 تأمين البنايات .. 003  
10.000 .................... 

 تامين التجهيزات والمعدات ............ 004  
.................... .................... 

 التعهد والصيانة   10 
233.000  

 االعتناء بالبنايات ..................................................... 001  
100.000  

 وسائل النقل ..........................................تعهد وصيانة  002  
130.000  

 تعهد وصيانة المعدات واألثاث ................................... 003  
2.000 .................... 

 تعهد وصيانة معدات خصوصية .................................. 004  
1.000 .................... 

 الفقـــرة الفقــرة الفصـــل

 الفرعية

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

  55.000 مصاريف تنظيف المقّرات اإلدارية ................................  11 

مصاريف الحراسة   12 

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

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

  .................... المصاريف العاديـة للحراسـة ....................................... 001  

  .................... مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ........................... 002  

لوازم المكاتب   13 

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

20.000  

المطبوعات   14 

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

55.000  

التـوثيـــــق   15 

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

5.000  

المكتوبة الوثائق  001  

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

  

الوثائق األخرى  002  

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

5.000  

  20.000 الصحف والمجالت ...................................................  16 



  10.000 ونشرها............................................تعليق اإلعالنات   18 

مصاريف اإلعالمية   19 

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

62.000  

  50.000 شراء اللوازم والمعدات ............................................. 001  

شراء منظومات  002  

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

10.000  

نفقات الصيانة  003  

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

2.000  

  17.500 نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية ..............................  20 

  2.500 " ........................................... استغالل منظومة " أدب 001  

  1.000 استغالل منظومة " إنصاف " ....................................... 002  

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

  7.500 ........................................استغالل منظومة " مدنيــة "  004  

  6.000 " التصّرف في موارد الميزانية " ...........  استغالل منظومة 005  

  10.000 مصاريف االستقباالت واإلقامة ....................................  21 

  10.000 مصاريف االستقباالت .................. 001  

   مصاريف اإلقـامــــــة................................................ 002  

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

مصاريف المهّمـــــات   22 

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

10.000  

إكساء األعوان   23 

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

120.000  

  ..................  إكساء األعوان الخاضعين للزي الموّحد ........................... 001  

  120.000 إكساء العملة وأعوان االستقبال .................................... 002  

  5.000 إرجاع مصاريف التنقـل .............................................  24 

  5.000 المنحة اليومية للتنقل .......................................... 001  

  .................... المنحة الكيلومترية للتنقل ............................................ 002  

  5.000 إرجاع مصاريف نقّل األشخاص ....................................  25 

  2.000 ..تكوين األعوان ورسكلتهم .........................................  28 

ملتقيات للتكوين  001  

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

2.000  



تربصات تكوين  002  

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

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

التكوين المستمّر  003  

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

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

التكوين في اإلعالمية  004  

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

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

  3.000 نفقات طبية لفائدة األعوان ..........................................  30 

نفقات التداوي  001  

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

1.000  

  2.000 شراء األدوية والمواد الصيدلية .................................... 002  

  .................... تنظيم االمتحانات والمناظرات .....................................  31 

  5.000 اإلرشاد وإعالم العموم ...................................عمليات   32 

  2.000 تظاهرات دورية واستثنائية ........................................  36 

الحفالت العمومية  001  

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

2.000  

االنتخابات  002  

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

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

  25.000 مصاريف النزاعات والتعويضات .................................  38 

  20.000 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى ................................ 001  

  5.000 والتعويضات ...........................................دفع الخطايا  002  

معاليم التسجيل   39 

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

20.000 

 

 

 

 

  



 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

  7.000 معاليم الجوالن ........................................................  40 

  5.000 معاليم جوالن .......................................................... 001  

  2.000 معاليم العبور .........................................................  002  

  2.000 طبع ونشر الوثائق والمجالت ....................................  42 

  1.000 مصاريف إعداد األمثلة ...............................................  43 

تعويضات مختلفة   45 

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

1.000  

  9.000 لفائدة اإلدارة ..........................................خدمات أخرى   47 

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

  7.000 ..........)سوق الجملة لالسماك(......االختبار والمراقبة والتحاليل  003  

اتّفاقيات مع أطبّـاء  005  

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

2.000  

  ................... اتّفاقيات مع مؤّسسات ................................................. 006  

   ........................................المنحة المخولة لقابض المالية  010  

  ................... المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين ........................ 011  

تسديد المتخلدات   80 

....................................................... 
271.000  

  5.000 تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول ................... متخلدات 002  

  200.000 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز ................. 003  

  - متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه ........ 004  

  6.000 تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس .................. متخلدات 005  

  ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية ................... 006  

  ................... متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية ............................. 007  

  ................... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ...........  010  

  ................... متخلدات تجاه الوكالة التونسية لالتصال الخارجي ............... 011  



  ................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط ..................... 012  

  ................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات ............. 013  

 للخدمات البيئية .....................  متخلدات تجاه الوكالة البلدية 014  
...................  

 تجاه مؤّسسات عمومية أخرى ............................ متخلدات 020  
10.000  

متخلدات تجاه الخــواص  021  

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

50.000  

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

 
  

  2.299.500 02.201جـملـــة الفصــل 

 الفقـــرة الفقــرة الفصـــل

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

 مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية   02.202
  

 
30 

 
 النفقات المباشرة لتنظيف المدينة ...................................

875.000  

  
 العقاقير ........................................شراء  001

5.000  

  
 االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها ............................. 002

20.000  

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

60.000  

  
 نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل .............. 004

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

 31 
 تنظيف المدينة عن طريق المناولة ................................. 

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

  
 المناولـة العاديـة ............... 001

720.000  

  
 : النظافة وسالمة المحيط ...........32المناولـة في إطار اآلليـة  002

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

  
 : جمع الفضالت وتثمينها ..........40المناولـة في إطار اآلليـة  003

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

 32 
 

  50.000 االعتناء بالتنوير العمومي ...........................................

 34 
 

  56.000 االعتناء بالطرقات واألرصفة .......................................

  
 االعتناء ................. 001

50.000  



  
 شراء معدات صغيرة وصيانتها .................................... 002

5.000  

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

1.000  

 36 
 نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها ......................... 

21.000  

  
001 

  20.000 االعتناء بحركة المرور وتنظيمها ..................................

  
002 

شراء معدات صغيرة 

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

1.000  

 38 
 

  5.000 االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة ........................

 40 
 

  5.000 بتجهيزات خصوصية .....................................االعتناء 

االعتناء بالنافورات  001  

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

5.000  

 االعتناء بالتجهيزات المرّكــزة بالساحــات العموميـة  002  

ومداخـــل المدن 

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

  

  
االعتناء بأفواه المياه  003

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

  

  
 االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى .............................. 009

  

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
 المالحظات  2020تقـديـرات 

 
  ................... حديقة الحيوانات .......................................................  42

  
 شراء الحيوانات ........................................................ 001

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

  
 تغذية الحيوانات واالعتناء بها ...................................... 002

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

  
 شراء تجهيزات ومعدات الحديقة ................................... 003

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

  
004 

  ................... االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها ........................

  
005 

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



 44 
 

  180.000 ........... االعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغيـرة

  
001 

  40.000 ...............................................نفقات االعتناء المباشرة 

  
002 

  140.000 االعتناء عن طريق المناولة ..........................................

 45 
 

  60.000 االعتناء بالشواطئ ....................................................

  
001 

  20.000 ............................................... نفقات االعتناء المباشرة

  
002 

  40.000 االعتناء عن طريق المناولة ..........................................

  60.000 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية ...........................  46 

  - التجهيزات العمومية .........نفقات أخـرى الستغـالل وصيـانة   99 

   
  1.242.000 02.202جـملـــة الفصــل 

02.230 
  

الوكاالت والمؤسسـات  مصـاريـف خـاّصـة بتسييــر

والهياكل العموميـة البلديـة 

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

 

- 

 

   
  - 02.230جـملـــة الفصــل 

   

  3.541.500 جملـــة القـســـم الثــانـي

   
  القسم الثالث : التدّخـل العمومي 

 

   تدّخــالت فـي الميـدان االجتماعي   03.302

  120.000 منـح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية...........  08 

مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان األعــوان   10 

 التقاعد ...............................................المحاليــن على 

100.000  

  
001 

  50.000  المساهمة بعنوان التنفيل ...............................................

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات

 المالحظات  2020تقـديـرات 

  50.000 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات ................................... 002  



  ..………… المساهمة بعنوان ضم الخدمات ...................................... 003  

  ................... الجراية العمرية ........................................................  20 

  500 اإلسعاف العمومي .....................................................  21 

  500 مصاريف دفن الفقراء ................................................. 001  

  ................... مصاريف النبش ونقل الرفاة ........................................ 002  

  25.000 الصحة العمومية .......................................................  22 

  20.000 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة ............................. 001  

  5.000 حمالت التطهير والمحافظة على البيئة ............................ 002  

  2.000 بالمحالت الدينية ............................................ االعتناء  23 

  1.000 نفقات صيانة ............................................................ 001  

  

 

 

24 

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

 

1.000  

 
   برنامج المغادرة الطوعية ............................................  24

 مصاريف الوقاية الصحية ............................................  25 
60.000  

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

 
 

 .........................................................منـح استثنائية   41 
5.000  

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

  312.500 03.302جـملـــة الفصــل    

   تدّخـــالت في ميــدان التعليـــم والتكـويـــن   03.303

 
04 

 
 لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة ...............المساهمة 

10.000  

 
20 

 
 نقل التالميذ الفقراء ................................................... 

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

 
21 

 
 جوائز مدرسية .........................................................

15.000  



 
99 

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

…………...  

   
  25.000 03.303جـملـــة الفصــل 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 المالحظات  2020تقـديـرات  بيــــــان النفقــــــات

03.304 

 

03.305 

 

 

 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر أكل لألعوان  000 01
125.000  

  125.000 03.304جـملـــة الفصــل 
 تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة

  
 

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

 
03 

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

 
05 

  ................... تدخالت في مجــال الموسيقـى والفنــون الشعبيــة ............. 

 
06 

  20.000. تظاهــرات ثقافية ومهرجانات....................................... 

 
 001 

  20.000 المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية ...........

 
 002 

  ................... تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية ...........................

 
 003 

شراء عروض 

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

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

 
07 

  20.000 منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية .................. 

 
10 

  10.000 تدّخالت لفائدة الشباب ................................................ 

 
11 

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

 
12 

  170.000 تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية ................................. 

 
99 

تدخالت أخرى  

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

  

 
 

  220.000 03.305جـملـــة الفصــل  

03.306 
  

 تدّخــالت فـي الميــدان االقتصادي
  

 
04 

  ................... منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية ........................ 

 
10 

  ................... تدخالت في الميـدان الفالحـي ........................................ 

 
11 

  ................... ........................................تدخالت في الميدان الصناعي  



  ................... تدخالت في الميدان السيــاحي .......................................  12 

  ................... تدّخـــالت أخـــرى .....................................................  99 

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

   المساهمــات فـي المنظمــات العالميــة   03.307

  ................... منظمات ذات صبغة عاّمـة ...........................................  01 

 ................... ..................................... العالمية للمدن المتوأمة  الجامعة 080  

 

 

 

 الفقـــرة الفقــرة الفصـــل

 الفرعية

 مالحظات 2020تقـديـرات  بيــــــان النفقــــــات

  ................... منظمات ذات صبغة خصوصية ......................................  02 

  ................... العربية ..................................................منظمة المدن  800  

  ................... منظمة العواصم والمدن اإلسالمية ................................. 801  

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

 

  ................... اتحاد المدن اإلفريقية .................................................. 803  

  ................... الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية .... 804  

  5.000 ..............................مساهمات في منظمات عالمية أخرى   99 

   
 5.000 03.307جـملـــة الفصــل 

 

   التعــاون مع الجماعـات المحليـة وهياكـل أخـرى   03.310

 
01 

 
 التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة .......................... 

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

 
02 

 
 الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها.التعاون مع الجامعة 

5.000  

 
03 

 
 التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اإلفريقية ..............

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

 04  
 التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية األوروبية .............

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

 05 

 

20 

 التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية واألمريكية 

 

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

 

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

 نفقات سفر أعوان البلدية إلى الخارج 001 20 

 

 

  

 
 

002 

 

 مصاريف قيام أعوان البلدية بمأمورية إلى الخارج

 

 

 

 

 

  

 
 

 تأجير الخدمات المسداة محليا لفائدة البلدية من غير أعوانها  004

 مصاريف الملتقيات و الندوات الداخلية

  

 
 

005 

 
99 

 

 
 التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى ...............................

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



  
 ................................التعاون مع منظمات وهياكل تونسية  001

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

  
 التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة ............................... 002

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

   
  5.000 03.310جـملـــة الفصــل 

   
  677.500 جملـــة القـســـم الثـالــث

 

04.400 

04.401 

 

 القسم الرابع : نفـقـات التصـّرف الطــارئـة  

 وغيـر الموّزعــة                   

 نفقات التصرف الطارئة...............................................

 نفقات التصرف غير الموزعة........................................

 

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

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

 

 

  ................... جملة القسم الرابع   

  9.266.000 جملــة الجــزء األول :   

 

 

 الفصـــل

 

 الفقــرة

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 بيــــــان النفقــــــات
2020تقـديـرات   المالحظات  

   الجـزء الثـانـي : فـوائــد الديـن    

   : فـوائـد الديــن  القسم الخامس       

   فوائــد الديـــن الداخلــي   05.500

 

03 

 
فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض ومساعــدة 

 الجماعات المحلية 

 

171.500 

 

 04 
 

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

 
05 

 
.فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة   

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

 
 

 
05.500جـملـــة الفصــل   171.500  

05.501 
   فوائـــد الديــن الخـارجــي  



 

 

. 

 
03 

 
فوائد القروض الخارجيـة ...   ...................  

 

 

 
وض الخارجيــة الموّظفـة فوائد القر  

 

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

   
05.501جـملـــة الفصــل   ................  

   

 جملـــة القســـم الخامــس
 

171.500 

 

   
  جملـــة الجــــزء الثـانــي 

171.500 

 

   
  9.442.500 جملــة نفقــات العنـوان األول 


