
البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة   
بحساب الدينار  

المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد 

    مــوارد العىــوان األّول  مــوارد العىــوان األّول

 المـــذاخيـــل الجبــائيـــت :   الجـــزء األّول

 000 015 3 .............................. الوذاخيل الجبائيت بعٌىاى األداءاث علً العقاراث واألًشطت :الصىـف األّول     

 000 936 1 ........................................................................الوذاخيل الجبائيت األخري :     الصىف الثاوي

 
 000 951 4     جملـت الجــزء األّول 

  المـذاخيــل غيـز الجبـائيــت االعتياديت:       الجــزء الثاوي

الرسىم والحقىق وهختلف هعالين الرخص والوىجباث اإلداريت واألتاواث         :     الصىـف الثالث

 ...................................................................................................دهاثخ    هقابل إسذاء 

  ...هذاخيـل إشغال وإستعوال أهالك الجواعت وفضاءاتها وإستلسام هرافقها  وأهالمها الوختلفت: الصىـف الزابـــع    

 ...........................هذاخيـل هلـل الجواعت الوحليت وهساهواتها وهذاخيل هختلفت : الصىـف الخامش   

 

828 000 

160 000 

536 000 

 000 625 2.. ............................................................تحىيالث الذولت بعٌىاى التسيير : الصىف الضـادس   

جملـت الجــزء الثاوـي  

 
4 149 000 

 000 100 9  جملـت مــوارد العـىــوان األّول  

   مــوارد العىـوان الثاوـي   مــوارد العىـوان الثاوـي 

  المــوارد الذاتيــت المخّصصــت للتىميــت:       الجـــزء الثالـث

 000 070 2 ................................................................هٌـــــــــح التجهـيــــــــــس : الصىـف الضـابـع        

 000 608 1. ..................................................................هّذخراث وهىارد هختلفـت : الصىـف الثـامــه       

 
 000 678 3جملـت الجــزء الثالـث 

  مــــــــــوارد االقتزاض:       الجـــزء الزابــع

 000 730 1 .............................................................هــــىارد االقتراض الذاخلــي : الصىـف التـاصـع       

 ................... ..............................................................هــــىارد االقتراض الخارجي : الصىـف العاشــز      

 ................... ..............................................هـىارد االقتراض الخارجي الوىظّفـت : الصىـف الحادي عشز      

 
 000 730 1جملـت الجــزء الزابـع 

  المـوارد المتأتّيـت مه اإلعتماداث المحالت :       الجـــزء الخـامـش

 ................... ....................................................هىارد هتأتّيـت هي إعتواداث هحالت: الصىـف الثاوي عشز       

 
................... جملـت الجــزء الخـامـش 

  المـوارد الموظفت بواصطت حضاباث أموال المشاركت :       الجـــزء الضادس

 ....................  ......................................................هىارد حساباث أهىال الوشارمت:  الصىـف الثالث عشز      

... ................جملـت الجــزء الضادس  

 000 408 5 جملـت مــوارد العىـوان الثـاوي 

 000 508 14 مجمــوع مــوارد ميـزاويـت البلذيـت

  



  

    خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة

بحساب الدينار 

المبلــغ  بيـــــان الىفقــــاث 

   وفقــاث العىــوان األّول   وفقــاث العىــوان األّول 

 وفـقــــاث التصــــّزف:       الجـــزء األّول

 100 495 4 .........................................................................التـأجيــر العوـىهي : القضـــم األّول

 300 790 2 .........................................................................وسـائــل الوصـالـح : القضــم الثاوي

 600 564 .........................................................................التذّخـــل العوـىهـي : القضــم الثالث

 500 128 ..............................................ًفقـاث التصـّرف الطارئـت وغير الوىّزعت: القضــم الزابع

 500 978 7جملـت الجــزء األّول  

  فــوائــذ الـذيــه :       الجــزء الثاوي

 500 436 .........................................................................فـىائـــذ الذيـــــي : القضــم الخامش

 500 436جملـت الجــزء الثاوـي  

 000 415 8 جملـت وفقــاث العىــوان األّول 

    وفقــاث العىـوان الثاوـي  وفقــاث العىـوان الثاوـي

  وفقـــــــــاث التىمـيـــــــــت:       الجــزء الثالـث

 000 539 5 ................................................................االستثواراث الوبـاشــرة : القضــم الضادس

 ................... ...............................................................التوـىيـــــــل العوـىهـــي : القضــم الضـابـع

 ................... .............................................ًفقــاث التٌويــت الطارئـت وغير الوىّزعت: القضــم الثـامــه

 ................... ...............................ًفقـــاث التٌويــت الورتبطـت بوىارد خارجيت هىظّفـت : القضــم التـاصـع

 000 539 5جملـت الجــزء الثالـث  

  وفقاث تضذيـذ أصــل الذيـــه:       الجــزء الزابع

 000 554 ...................................................................... تسذيـذ أصـل الذيـي : القضــم العـاشـز

 000 554جملـت الجــزء الزابـع  

  الىفقــاث المضــّذدة مه االعتماداث المحالـت:       الجــزء الخامـش

 ................... ...................................الٌفقـاث الوســّذدة هي االعتواداث الوحالـت : القضــم الحادي عشـز

 .……………جملـت الجــزء الخامـش  

 وفقــاث حضاباث أموال المشاركت:       الجــزء الضادس
 

 .................................................ًفقـاث حساباث أهىال الوشارمت: القضــم الثاوي عشـز .....................

 ……………جملـت الجــزء الضادس  

 000 093 6 جملـت وفقــاث العىــوان الثـاوي 

 000 508 14مجمـوع نفقــات ميـزانيــة البلديــة 



 

 


