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  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول                            
 المـــداخیـــل الجبــائیـــة اإلعتیـــادیــــة: الجـــزء األّول                        

المعـالیـــم على العقـــارات واألنشطــة  :الصنـف األّول 000 535 1 000 755 1 000 885 1 000 975 1 000 825 1 000 035 2 000 275 2 000 530 2
....................................... 

 المعلوم على العقارات المبنیة                
 المعلوم على االراضي غیر المبنیة                
 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة                
الصناعیة او التجاریة او المقابیض االعتیادیة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة                 

 المھنیة 
المبالغ المتاتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بعنوان حذف الحد                 

 االقصى للمعلوم على المؤسسات 
 المعلوم على النزل                
 معلوم االجازة على محالت بیع المشروبات                

مداخیـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق : الصنف الثاني 000 576 1 000 532 1 000 558 1 000 786 1 000 597 1 000 658 1 000 582 1 000 788 1
 ..العمومیة فیھ

 مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة و الظرفیة                 
 مداخیل اسواق الجملة                
 لزمة المداخیل االخرى                
 مداخیل لزمة معلوم االشھار                
 المعلوم العام للوقوف                
 المعلوم الخاص للوقوف                
 المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع و مزودي سوق الجملة                
 المعلوم على الداللة                
 المعلوم على الوزن و الكیل العمومیین                
 معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر                
 معلوم الذبح                
 المعلوم اقامة الحیوانات المعدة للذبح بالمسالخ                



 معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم                
 معلوم االشغال الوقتي للطریق العام                
 معلوم اشغال الطریق العام یمناسبة حضائر البناء                
 معلوم عن اشغال تحت الطریق العام                
 معلوم االشھار                

مداخیل الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم مقـابـل إسـداء : الصنف الثالث 000 858 000 822 000 863 000 821 000 736 000 896 000 079 1 000 328 1
 ...خدمات 

 معلوم التعریف باالمضاء                
 معلوم االشھاد بمطابقة النسخ لالصل                
 معالیم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة                
 معلوم رخص اشغال الطریق العام لتعاطي بعض المھن                
 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة االفراح العائلیة                
 معلوم رخص البناء                
 معلوم رخص الدفن او اخراج الجثث                
 معالیم رخص اخرى مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العمل                
 معالیم االیواء بمستودع الحجز                
 المقابیض االعتیادیة للمعلوم االضافي على سعر التیار الكھربائي                
المبالغ المتأتیة من المعلوم االضافي على سعر التیار الكھربائي باعتماد آلیة                   

 التعدیل لصندوق التعاون  بین الجماعات المحلیة
التجاریة او الصناعیة او معالیم مقابل رفع الفضالت المتاتیة من نشاط المحالت                 

 المھنیة
 معالیم كراء السیارات لنقل الموتى                

المداخیـل الجبائیـة اإلعتیـادیـة األخـرى : الصنف الرابع 000 5     000 5 000 3 000 3 000 50 000 10
..................................... 

 المساھمة في انجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل                
 جملـة الجــزء األّول 000 974 3 000 109 4 000 316 4 000 587 4 000 161 4 000 592 4 000 986 4 000 656 5

 المـداخیــل غیـر الجبـائیــة اإلعتیـادیــة: الجــزء الثاني                      
مداخیـل الملـك البلـدي اإلعتیـادیـة : الصنـف الخامس 000 177 000 125 000 145 000 240 000 175 500 136 000 175 000 166

......................................... 
 مداخیل المالعب و القاعات الریاضیة                



 مداخیل قاعات العروض و االفراح                
 مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري                
 مداخیل كراء المالعب والفاعات الریاضیة                
 مداخیل كراء قاعات العروض واالفراح                
 مداخیل االكریة االخرى                
 محاصیل بیع العقارات                
 محاصیل بیع االثاث الذي زال االنتفاع بھ                

المداخیـــل المــالیـــة اإلعتیــادیــة : الصنف السـادس 000 587 1 500 665 1 000 792 1 000 819 1 000 046 2 000 422 2 000 779 2 000 409 3
........................................ 

 المناب من المال المشترك                
 منح و مساھمات مخصصة للتسییر                
 مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ الصحة و الشرطة الصحیة                
 مبالغ بعنوان مصاریف ادارة و تصرف و استخالص لفائدة الغیر                
 خطایا التاخیر المنجرة عن انجاز الصفقات العمومیة                 
 منح الحضور                
 مقابیض مختلفة                

 جملـة الجــزء الثانـي 000 764 1 500 790 1 000 937 1 000 059 2 000 221 2 500 558 2 000 954 2 000 575 3
 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 000 738 5 500 899 5 000 253 6 000 646 6 000 382 6 500 150 7 000 940 7 000 231 9

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي                    
 المــوارد الذاتیــة والمخّصصــة للتنمیــة: الجـــزء الثالـث                      

منـــــــــح التجھـیــــــــــز : الصنـف السـابـع 000 278 000 179 500 301 500 240 500 122 000 330 300 904 700 175 1
................................................... 

 )نقل فواضل(منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة                
 )موارد السنة(منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة                
 نقل فواضل/منح و مساھمات داخلیة اخرى                
 موارد السنة/منح و مساھمات داخلیة اخرى                

مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن 000 504 000 629 200 651 100 841 000 565 1 500 242 2 100 040 4 800 920 5
.................................................... 

 نقل فواضل                



 المبالغ المقامة من الفواضل غیر المستعملة من العنوان االول للسنة االخیرة                  
الفواضل غیر المستعملة من العنوان االول للسنة السابقة لسنة االخیرة  و المؤمنة                 

 بالعملیات الخارجة عن المیزانیة
 نقل فواضل                
 موارد السنة                

 جملـة الجــزء الثالـث 000 782 000 808 700 952 600 081 1 500 687 1 500 572 2 400 944 4 500 096 7
 مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض: الجـــزء الرابــع                      

مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع 000 554 500 510 300 629 400 387 500 201 500 537 800 773 500 705
............................................ 

 نقل فواضل                
 موارد السنة                 
مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي : الصنـف العاشــر                

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

.............................. 
 جملـة الجــزء الرابـع 000 554 500 510 300 629 400 387 500 201 500 537 800 773 500 705

 المـوارد المتأتّیـة من اإلعتمـادات المحالة : الجـــزء الخـامـس                      
الموارد المتأتّیـة من اإلعتمـادات : الصنـف الثاني عشر 000 274 000 100 000 189 000 155 000 489 500 162 800 189 000 119

 ..............................المحالة
 رئاسة الجمھوریة                
 وزاة البیئة و التنمیة المستدیمة                
 وزارة السیاحة                
 الریاضة و التربیة البدنیة:وزارة الشباب و الریاضة و اتربیة البدنیة                
 مساھمات مالیة مختلفة النجازمشاریع ذات صبغة محلیة                

 الجــزء الخـامـس جملـة 000 274 000 100 000 189 000 155 000 489 500 162 800 189 000 119
 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 000 610 1 500 418 1 000 771 1 000 624 1 000 378 2 500 272 3 000 908 5 000 921 7

 مجمــوع مــوارد میـزانیـة البلدیـة 000 348 7 000 318 7 000 024 8 000 270 8 000 760 8 000 423 10 000 848 13 000 152 17
 


