
الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية

بلدية المرسى

(نفق ات العنوان األول ) 2023ميزانية البلدية لسنة 

االعتمادات

 *2022النهائية 

:نفقات التصرف : الجزء األول 

:التأجير العمومي : القسم األول 

: المنح المخولة لرؤساء البلديات 01-100

46,20052,200: المنح المخولة لرؤساء البلديات 1

34,80034,800منحة التسيير01/1 

2,4002,400 منحة المسؤولية02/1 

5,4005,400 منحة السكن03/1 

3,6003,600 منحة التمثيل04/1 

 منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين05/1 

 المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أعوان القطاع العمومي06/1  

6,000المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص والمهن الحرة07/1 

11,80010,179: المساهمات المحمولة على المشغل 2

8,7747,569 المساهمة في أنظمة التقاعد01/2 

2,4202,088 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية02/2 

 المساهمة في أنظمة التأمين على المرض03/2 

0,6060,522 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء04/2 

01.10058,00062,379جملة الفصل 

 تأجير األعوان القارين01-101

1795,5991751,541: األجر األساسي والتدرج 1

الفصل

/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات 2023اقتراحات سنة 

1 



االعتمادات

 *2022النهائية 

5023,2916215,611 :(الثابتة) المنح الخصوصية القارة 2

82,660/ المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة01/02 

3782,985/  منحة التصرف والتنفيذ02/2 

841,320/  منحة التكاليف الخاصة03/2 

3,900منحة السكن المرتبطة بالرتبة04/2 

24,048 منحة الهندسة 05/2 

270,978 منحة المشاريع06/2 

28,068 منحة الهندسة المعمارية07/2 

 منحة التعمير08/2 

منحة الوقت الكامل09/2 

83,232 منحة عدم قبول الحرفاء10/2 

96,408 منحة التكاليف البيداغوجية13/2 

/  منحة خطر العدوى16/2 

/  المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية 22/2 

/  منحة العمل االجتماعي23/2 

11,364/  منحة المعالجة اآللية لإلعالمية25/2 

/  منحة الصحافة34/2 

/  المنحة التعويضية إلعادة الترتيب36/2 

/  المنحة التعويضية49/2 

/  المنحة التعويضية التكميلية50/2 

/ منحة مراقبة التراتيب البلدية90/2 

910,248/  منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية91/2 

77,400/  منحة األوساخ92/2 

3,000 منحة اإلحصاء93/2 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

138,604189,674:المنح المرتبطة بالوظيفة 03

95,880121,236المنحة الوظيفية01/03 

/  منحة مكلف بمأمورية02/03 

16,20434,398 المنحة الكيلومترية05/03 

2,5201,620 منحة السكن06/03 

/  منحة التكاليف اإلدارية07/03 

24,00032,420 المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية08/03 

1,5001,500: المنح الخصوصية المتغيرة 04

1,5001,500 منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين70/4 

141,280142,417: المنح غير الخصوصية المتغيرة 05

56,21857,417 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب01/05 

85,00085,000 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب02/05 

 المنح غير الخصوصية المتغيرة األخرى03/05 

132,000135,000: منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي 6

5,000 منحة الساعات اإلضافية01/06 

127,000 منحة العمل الليلي02/06 

50,00050,000: المنح العائلية 13

35,00035,000 المنحة العائلية01/13 

15,00015,000منحة األجر الوحيد02/13 

1336,8871278,887:المساهمات المحمولة على المشغل 14

994,095950,967المساهمة في أنظمة التقاعد01/14 

274,233262,336 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية02/14 

/ /  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض03/14 

68,55965,584 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء04/14 

/ /  منح أخرى 99

01.1018619,3409764,630جملة الفصل 

الفصل

/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

: تأجير األعوان غير القارين 01-102

328,996323,603: أعوان يشغلون خطط وقتية 1

67,473 األجر األساسي1/1 

4,347المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة2/1 

198,009 منحة التصرف والتنفيذ3/9 

2,248 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب9/1 

1,166 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب10/1 

/  منحة الساعات اإلضافية12/1 

5,000 منحة العمل الليلي13/1 

 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية70/1 

 منحة األوساخ71/1 

45,360منحة التكاليف

90,00090,000: األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 2

90,000 التأجير المباشر لألعوان1/2 

(اتفاقيات مع المؤسسات) التأجير غير المباشر لألعوان 2/2 

16 تأجير أعوان اآللية 3

1,0000,820: المنح العائلية 6

0,595 المنحة العائلية1/6 

0,225 منحة األجر الوحيد2/6 

59,00058,018: المساهمات المحمولة على المشغل 7

44,00043,142 المساهمة في أنظمة التقاعد1/7 

12,00011,902 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية2/7 

2,974/  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض3/7 

3,000 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء4/7 

/  مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية9

/ ....المنح المسندة إلى المتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية10

(التكاليف  )منح أخرى 99

01.102478,996472,441جملة الفصل 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

:وسائل المصالح :   القسم الثاني 

: نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 02-201

50,11451,704 األكرية واألداءات1

350,000400,000 استهالك الماء2

1800,0001700,000 استهالك الكهرباء والغاز3

91,000113,000: االتصاالت 4

30,00060,000 االتصاالت الهاتفية1/4 

55,00045,000 تراسل المعطيات2/4 

6,0008,000 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية3/4 

20,00020,000: اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية 5

611,000642,000: الوقود 6

517,000535,000 شراء الوقود لوسائل النقل1/6 

/ /  شراء الوقود ألجهزة التسخين2/6 

41,00047,000حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية3/6 

42,00048,000 شراء الوقود لمعدات خصوصية4/6 

11,00012,000 حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية6//5 

17,00012,000: نفقات البريد 7

15,00010,000 المراسالت اإلدارية1/7 

2,0002,000 نفقات البريد األخرى2/7 

40,00050,000: اقتناء المعدات 8

40,00050,000 اقتناء معدات التصرف اإلداري1/8 

171,000171,000: مصاريف التأمين 9

120,000120,000 تأمين وسائل النقل1/9 

20,00020,000 تأمين األشخاص9 /2 

30,00030,000 تأمين البنايات3/9 

1,0001,000 تامين التجهيزات والمعدات4/9 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

860,500970,000: التعهد والصيانة 10

52,00060,000 االعتناء بالبنايات1/10 

231,000250,000 تعهد وصيانة وسائل النقل2/10 

52,50060,000 تعهد وصيانة المعدات واألثاث3/10 

525,000600,000 تعهد وصيانة معدات خصوصية4/10 

50,00040,000 مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية11

40,000: مصاريف الحراسة 12

/ /  المصاريف العادية للحراسة1/12 

40,000 مصاريف الحراسة عن طريق المناولة2/12 

45,00060,000 لوازم المكاتب13

50,00070,000 المطبوعات14

6,0007,000: التوثيق 15

5,0006,000 الوثائق المكتوبة1/15 

1,0001,000 الوثائق األخرى2/15 

10,00010,000 الصحف والمجالت16

15,00020,000 تعليق اإلعالنات ونشرها18

252,500255,000:مصاريف اإلعالمية 19

150,000150,000 شراء اللوازم والمعدات1/19 

50,00050,000 شراء منظومات2/19 

52,50055,000نفقات الصيانة3/19 

31,50032,500: نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية 20

7,0007,000"أدب "  استغالل منظومة 1/20 

11,00012,000"إنصاف  "  استغالل منظومة 2/20 

0,5000,500"رشاد  "  استغالل منظومة 3/20 

8,0009,000"مدنية "  استغالل منظومة 4/20 

5,0004,000التصرف في موارد الميزانية "  استغالل منظومة 5/20 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

/ /  منظومات أخرى06/20 

11,00011,000: مصاريف االستقباالت واإلقامة 21

10,00010,000 مصاريف االستقباالت01/21 

1,0001,000 مصاريف اإلقامة02/21 

5,0005,000 مصاريف المهمات22

99,00099,000: إكساء األعوان 23

/ /  إكساء األعوان الخاضعين للزي المو حد1/23 

99,00099,000 إكساء العملة وأعوان االستقبال2/23 

1,0001,000:إرجاع مصاريف التنقل 24

1,0001,000المنحة اليومية للتنقل1/24 

/ /  المنحة الكيلومترية للتنقل2/24 

3,0003,000 إرجاع مصاريف نقل األشخاص25

50,00035,000: تكوين األعوان ورسكلتهم 28

10,0005,000 ملتقيات للتكوين1/28 

10,0005,000 تربصات تكوين2/28 

10,0005,000 التكوين المستمر3/28 

20,00020,000 التكوين في اإلعالمية4/28 

2,0002,000: نفقات طبية لفائدة األعوان 30

1,0001,000 نفقات التداوي01/30 

1,0001,000 شراء األدوية والمواد الصيدلية02/30 

30,000/  تنظيم االمتحانات والمناظرات31

70,00030,000 عمليات اإلرشاد وإعالم العموم32

41,00031,000: تظاهرات دورية واستثنائية 36

40,00030,000 الحفالت العمومية1/36 

1,0001,000 االنتخابات2/36 

250,000650,000: مصاريف النزاعات والتعويضات 38

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

200,000150,000 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى01/38 

50,000500,000 دفع الخطايا والتعويضات02/38 

22,00020,000 معاليم التسجيل39

12,00012,000: معاليم الجوالن 40

12,00012,000 معاليم جوالن01/40 

/ /  معاليم العبور02/40 

5,0005,000 طبع ونشر الوثائق والمجالت42

80,00080,000 مصاريف إعداد األمثلة43

20,00040,000 تعويضات مختلفة45

15,00015,000: خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 47

/ /  نقل األثاث والمعدات1/47 

/ /  االختبار والمراقبة والتحاليل3/47 

10,00010,000 اتّفاقيات مع أطباء5/47 

5,0005,000اتّفاقيات مع مؤ سسات6/47 

/ /  المنحة المخولة لقابض المالية10/47 

/ /  المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين11/47 

1347,150869,661: تسديد المتخلدات 80

/ 20,000 متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول2/80 

634,840500,000 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز3/80 

146,620167,879متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه4/80 

32,75330,000(اتصاالت تونس  ) متخلدات تجاه الديوان الوطني لالتصاالت 5/80 

/ /  متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية6/80 

/ /  متخلدات تجاه شركة الخطوط الجوية التونسية7/80 

/ /  متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط12/80 

92,539 متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات13/80 

/ /  متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية14/80 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

15,00026,477متخلدات تجاه مؤ سسات عمومية أخرى20/80 

405,398145,305 متخلدات تجاه الخواص21/80 

10,00010,000 نفقات التصرف األخرى99

02.2016553,7646572,865جمل الفصل 

: مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية 02-202

360,000307,000: النفقات المباشرة لتنظيف المدينة 30

/ /  شراء العقاقير1/30 

/ /  االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها2/30 

300,000237,000 كراء المعدات3/30 

60,00070,000 نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل4/30 

5000,0007000,000: تنظيف المدينة عن طريق المناولة 31

5000,0007000,000 المناولة العادية1/31 

/ / النظافة وسالمة المحيط : 32 المناولة في إطار اآللية 2/31 

/ / جمع الفضالت وتثمينها : 40 المناولة في إطار اآللية 3/31 

200,000250,000 االعتناء بالتنوير العمومي32

73,000100,000: االعتناء بالطرقات واألرصفة 34

63,00080,000 االعتناء1/34 

5,00010,000 شراء معدات صغيرة وصيانتها2/34 

5,00010,000 كراء المعدات3/34 

26,00045,000: نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها 36

21,00035,000 االعتناء بحركة المرور وتنظيمها1/36 

5,00010,000 شراء معدات صغيرة2/36 

3,1002,000: االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة 38

2,1001,000االعتناء بالخنادق1/38 

1,0001,000 شراء أجهزة صغيرة2/38 

5,2505,000: االعتناء بتجهيزات خصوصية 40

5,2505,000 االعتناء بالنافورات1/40 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 

9 



االعتمادات

 *2022النهائية 

 االعتناء بالتجهيزات المرّكزة بالساحات العمومية ومداخل المدن2/40 

 االعتناء بأفواه المياه3/40 

 االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى9/40 

: حديقة الحيوانات 42

 شراء الحيوانات1/42 

 تغذية الحيوانات واالعتناء بها2/42 

 شراء تجهيزات ومعدات الحديقة3/42 

 االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها4/42 

 االعتناء بالنباتات واألشجار5/42 

262,500270,000: االعتناء بالحدائق والنباتات وشراء معدات صغيرة 44

62,50070,000 نفقات االعتناء المباشرة1/44 

200,000200,000 االعتناء عن طريق المناولة2/44 

157,000170,000: االعتناء بالشواطئ 45

60,00070,000 نفقات االعتناء المباشرة1/45 

97,000100,000 االعتناء عن طريق المناولة2/45 

78,000100,000 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية46

20,00020,000 نفقات أخرى الستغالل وصيانة التجهيزات العمومية99

02.2026184,8508269,000جملة الفصل 

 مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل العمومية البلدية02-230

:التدّخل العمومي : القسم الثالث 

: تدّخالت في الميدان االجتماعي 03-302

340,000240,000:منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية 8

240,000240,000 للودادية 160.000منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية منها 1/8 

100,000منحة لفائدة التعاونية 2/8 

300,000300,000: مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد 10

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية

بيان النفقات
االعتمادات المرسمة 

2022لسنة 
المالحظات2023اقتراحات سنة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

150,000150,000 المساهمة بعنوان التنفيل1/10 

150,000150,000 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 2/10 

 المساهمة بعنوان ضم الخدمات3/10 

5,0005,000 الجراية العمرية20

3,0003,000: اإلسعاف العمومي 21

1,0001,000 مصاريف دفن الفقراء1/21 

2,0002,000 مصاريف النبش ونقل الرفاة2/21 

180,000210,000: الصحة العمومية 22

100,000120,000 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة1/22 

80,00090,000حمالت التطهير والمحافظة على البيئة2/22 

5,2505,000: االعتناء بالمحالت الدينية 23

5,2505,000 نفقات صيانة1/23 

/ /  شراء لوازم2/23 

/ /  برنامج المغادرة الطوعية24

140,000160,000 مصاريف الوقاية الصحية25

5,0005,000 جوائز ومكافآت40

/ /  منح استثنائية41

10,0005,000 تدخالت أخرى99

03.302988,250933,000جملة الفصل 

: تدّخالت في ميدان التعليم والتكوين 03-303

10,00010,000 المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزية4

 نقل التالميذ الفقراء20

2,0002,000 جوائز مدرسية21

/ /  تدخالت أخرى99

03.30312,00012,000جملة الفصل 

200,000200,000 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل03-304

03.304200,000200,000جملة الفصل 

: تدّخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة 03-305

 تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة2

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 
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االعتمادات

 *2022النهائية 

/ /  تدخالت في مجال المسرح3

/ /  تدخالت في مجال الموسيقى والفنون الشعبية5

80,00080,000: تظاهرات ثقافية ومهرجانات 6

80,00080,000المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية1/6 

/ /  تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية2/6 

/ /  شراء عروض3/6 

/ /  منح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية7

20,00020,000 تدّخالت لفائدة الشباب10

20,00020,000 تدّخالت لفائدة الطفولة11

373,000570,000 تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية12

/ / تدخالت أخرى99

03.305493,000690,000جملة الفصل 

/ / : تدّخالت في الميدان االقتصادي 03-306

/ /  منح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية4

/ /  تدخالت في الميدان الفالحي10

/ /  تدخالت في الميدان الصناعي11

/ /  تدخالت في الميدان السياحي12

/ /  تدّخالت أخرى99

/ / 03.306جملة الفصل 

/ / : المساهمات في المنظمات 03-307

/ /  المساهمة في المنظمات الوطنية1

/ /  المساهمة في المنظمات العالمية2

/ / 03.307جملة الفصل 

/ / : التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى 03-310

/ /  التعاون مع الجماعات المحلية الداخلية1

/ /  التعاون مع الجماعات المحلية الخارجية 2

5,0005,000:التعاون مع منظمات وهياكل أخرى 99

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 

الفرعية
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االعتمادات

 *2022النهائية 

5,0005,000(الجامعة الوطنية  للمدن التونسية) التعاون مع منظمات وهياكل تونسية 1/99 

/ /  التعاون مع منظمات وهياكل أجنبية2/99 

03.3105,0005,000جملة الفصل 

/ / :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة : القسم الرابع  

/ / نفقات التصرف الطارئة04-400

/ / 04.400جملة الفصل

/ /  نفقات التصرف غير المو  زعة04-401

/ / 04.401جملة الفصل 

23593,20026981,315جملة الجزء األول

فوائد الدين: الجزء الثاني 

:فوائد الدين :  القسم الخامس 

: فوائد الدين المحلي 05-500

446,490452,680 فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية3

/ / فوائد القروض المبرمة لدى مؤسسات أخرى4

/ /  فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة5

05.500446,490452,680جملة الفصل 

: فوائد الدين الخارجي 05-501

/ /  فوائد القروض الخارجية3

/ /  فوائد القروض الخارجية الموّظفة4

/ / 05.501جملة الفصل 

446,490452,680جملة الجزء الثاني

24039,69027433,995جملة نفقات العنوان األول 

الفصل
/ الفقرة

الفقرة 
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