
              الجمهورية التونسية       
 بلدية أريانة           

 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       
 والتنسيق بين الدوائر                

 

 

رارق  

 

0202تنقيح ميزانية سنة   

        
 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن        

المتعلق  9102ماي  12المؤرخ في  9102لسنة  92القانون عدد إطالعه على  بعـــد 

   بمجلة الجماعات المحلية

 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . 0212األمر المؤرخ في غرة جويلية  وعلى      

 .9102جوان  92جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة  بتاريخ  في  رمحضـل وتبعا      

االثنين المنعقدة يوم  0202لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة  وتبعا

 0202مارس  02

 :قّرر ما يلي                                       

 

وذلك وفق  0202تنقيح ميزانية سنة   صادق أعضاء المجلس البلدي على:  ول الفصل األ

 :الجدول التالي 

البلديــة ميــزانيــة مـــوارد خـالصــة  

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة:      



على العقارات واألنشطة  المداخيل الجبائية بعنوان األداءات الصنـف األّول:

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

024.214111 

الجبائية  لمداخيالالصنف الثاني: 

 األخرى..............................................................................

04..24111 

 
 009.109111 جملة الجزء األول

 المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــةالجــزء الثاني:       

 خدمات...الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اإلدارية واألتاوات مقابل إسداء الصنف الثالث: 

 مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزمام مرافقها وأمالكها المختلفة........ الصنف الرابع:

 ..........................................مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة الخامس:الصنف 

 تحويالت الدولة بعنوان التسيير............................................................................ الصنف السادس:

 

940934111 

 

0014111 

049204111 

 

141324110 

 
 019.599110 جملـة الجــزء الثانـي

 1.9.019110 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

  مــوارد العنـوان الثانـي  

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

منـــــــــح التجهـيــــــــــز الصنـف السـابـع: 

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

340104201 

مّدخرات وموارد مختلفـة الصنـف الثـامــن: 

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

0041.94209 

 
 .59900.900 جملـة الجــزء الثالـث

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 0224109 مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................الصنـف التـاسـع: 



 - مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................الصنـف العاشــر: 

 - مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة ..............................الصنـف الحادي عشر: 

 
 9001..0 جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

 2314231 المحالة.............................. الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـاداتالصنـف الثاني عشر: 

 
 0319.31 جملـة الجــزء الخـامـس

  الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة      

 الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة              
  

 
  جملـة الجــزء السـادس

 55993.9100 العنـوان الثـانيجملـة مــوارد  

 9101..991. مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة



البلديــة ميــزانيــة نفقــات خـالصــة  

 

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

  نفقــات العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 0342114111 التـأجيــر العمـومي ..............................................................القســـم األّول: 

 24.234111 وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

 042204111 .............................................................التدّخـــل العمـومـي .القســم الثالث: 

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

 199.099111 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 0024111 فـوائـــد الديـــــن ..............................................................القســم الخامس: 

 05.9111 جملـة الجــزء الثانـي 

 1590319111 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـي

  الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة الجــزء      

 0240124329 اإلستثمـارات المبـاشــرة .....................................................القســم السادس: 

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

 _ ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالقســم الثـامــن: 

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



 5.900.93.1 جملـة الجــزء الثالـث 

  الرابع: تسديـد أصــل الديـــن الجــزء      

 3014111 تسديـد أصـل الديـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

 3509111 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

 2314231 النفقـات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة ........................القســم الحادي عشـر: 

 0319.31 جملـة الجــزء الخامـس 

   الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة     

نفقات حسابات أموال القسم الثاني عشر: 

 .........................المشاركة

  

  جملـة الجــزء السادس 

 5.90009101 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 9101..991. مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 

 

 والقابض البلدي بها مكلفان كل في ما يخصه الكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 
 بتنفيذ هذا القرار.

 رئيس البلدية
 
 

 


