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ةةالبلديـالبلديـ ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة   

22001177  
 بحساب الدينار 

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية: الجـــزء األّول      

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

 177.000.000 .. واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

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

 ................... .....................................ـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى المداخي: الصنف الرابع

 
 0002702220222 جملـة الجــزء األّول

  المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية: الجــزء الثاني      

 01.888.888 ................................................مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية : الصنـف الخامس

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

 000.002220222 جملـة الجــزء الثانـي 

 07.202220222. جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

   العنـوان الثانـيالعنـوان الثانـيمــوارد مــوارد     

  المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

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

 0.012.010.1.2 .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

 
 0000.000.02.2 جملـة الجــزء الثالـث

  مــــــــــوارد االقتراض: الجـــزء الرابــع      

 02.012.186 ...................................................مــــوارد االقتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع

 ................... ...................................................مــــوارد االقتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

 ................... ...................................مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة : الصنـف الحادي عشر

 
 0600.60.20 عجملـة الجــزء الرابـ

  المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

  ....................................الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

 
  جملـة الجــزء الخـامـس

 0..000.000220 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 0..0000000220 جمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـةم
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نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة    
22001177  

 بحساب الدينار

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء األّول      

 3.150.000.000 ..............................................................ي التـأجيــر العمـوم: القســـم األّول

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

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

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

 4.930.731.522 جملـة الجــزء األّول 

  ـد الـديــن فــوائـ: الجــزء الثاني      

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

 02700.00670 جملـة الجــزء الثانـي 

 020002220222. جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: لـثالجــزء الثا      

 2.872.038.017 .....................................................االستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

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

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

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

 0007002000207 الثالـث جملـة الجــزء 

  تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

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

 0..02000.00 جملـة الجــزء الرابـع 

  ـّددة من االعتمادات المحالـةالنفقــات المسـ: الجــزء الخامـس      

  ........................النفقـات المســّددة من االعتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  جملـة الجــزء الخامـس 

 0..0027000220 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 0..0000000220 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المـــــوارد 
 

 

 د0..0000000220

 

 

  د  018.888.888.................    .....................العنــــوان األّول 

 

  د 0.0.1.088.116....................................    العنــــوان الثاني 

 
 

 

 

 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000النفقـــــات 
 

 

 د  0..0000000220

 

 

  د  800.888.888......................................    العنــــوان األّول 

 

  د 0.800.088.116    ....................................العنــــوان الثاني 

 

 

 

 

 

 

 :بـمــا قـــدره2017 لسنــة   دوار هيشرميــزانيـة بلديـة  تحـّرر

 

 0مليم 0..و دينار وثالثمائة ألف عشرةاحدى  ومائة وماليين  ثمانية

     

   

 

 

 
 
 

 دوار هيشرــة الخـالصــة العــاّمـــة لميــزانيـــة بلـديــ   
 

 0207بعنــوان سنــة        


