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– النمـــوذج عــدد – 1

خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة .......................................
الصنـف ّ

275,000

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه..... ..

83,000

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

105,700

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى .....................................
األول
جملـة الجــزء ّ

...................
463,700

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية ................................................

96.000

الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية ...............................................

449.000

جملـة الجــزء الثانـي

جملـة مــوارد العـنــوان األ ّول

545,000

1,008,700

مــوارد العنـوان الثانـي
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث

...................
10.300
10.300

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي ...................................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة ...................................

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

جملـة الجــزء الرابـع

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

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة....................................

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

جملـة الجــزء الخـامـس

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

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

10.300

1.019.000
1

خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف
األول :التـأجيــر العمـومي ..............................................................
القســـم ّ

516,512

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي ..............................................................
القســم الثالث:

255,798
33,409

ّ
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير

1,071

األول
جملـة الجــزء ّ

806,790

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ..............................................................
جملـة الجــزء الثاني

جملـة نفقات العـنــوان األ ّول

92,232
92,232

899,022

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة .....................................................

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

القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

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

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

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

جملـة الجــزء الثالث

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

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................
جملـة الجــزء الرابع

119,978
119,978

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة ........................
جملـة الجــزء الخامس

جملـة نفقات العـنــوان الثاني

0...................
...................
119,978

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 1.019,000
2

