
              الجمهورية التونسية       
 بلدية أريانة           

 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       
 والتنسيق بين الدوائر                

 

رارق  

 0202لسنة  ختم الحساب المالي

 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن        

المتعلق  9102 ماي 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      

المنعقدة يوم السبت  0202لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة  وتبعا

 0202ماي  00

 :قّرر ما يلي                                       

وذلك  9191ختم الحساب المالي لسنة   صادق أعضاء المجلس البلدي على:  ول الفصل األ

  على النحو التالي :    

 البيــان
 التقديـرات

 

االعتمادات 
  النهائية

 التحقيقـات

 

 الفـارق

  -  

 012,013.243.2 92029209920.02 01012901210111 01012901210111 موارد العنوان األول

 2 90022209290209 90022209290209 900.2002990111 موارد العنوان الثاني

مجموع موارد سنة 

0202  
.213,21.304222 .21...12.34.20 ..1,031.334.,3 012,013.243.2 

 40.3...21.,1. 900200220..020 9.020201110111 9.020201110111 نفقات العنوان األول

 20202021.0.02. 2021202200002 9202.200290209 92029.02290111 نفقات العنوان الثاني

مجموع نفقات سنة 

0202 
.213,21.304222 .21...12.34.20 0.123,1.,2423. 3.1,.213004.23 

 

 و تأسيسا على ما سبق ذكره فإن:

 

 3,.1,031.334..   : 0202المبلغ النهائي للموارد المستخلصة خالل سنة  -1

 دينارا



 

 :  0202النفقات المأذون بدفعها خالل سنة  -2

 

 إعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون إستعمال   :  -3

 

 : اعتمادات نفقات العنوان الثاني ) الجزء الثالث + الرابع ( الباقية بدون إستعمال -4

 

 إعتماد نفقات العنوان الثاني ) الجزء الخامس ( الباقية بدون إستعمال  : -5

 

 المتبقية والمرخص في نقلتها إلى : اإلعتمادات -6

 

  : المال اإلحتياطي 

 المتأتية من فواضل العنوان األول  =  -1

  دينارا  59.2295.22913=  0202من الفواضل إلى سنة  % 02تنقل 

  دينارا 194,9964.2453=  0200من الفواضل إلى سنة  % 02تنقل 

 

 =  0202المتأتية من العنوان الثاني : ) الجزء الثالث و الجزء الرابع (  تنقل إلى ميزانية  -2

 
  :المال اإلنتقالـي 

 
   =  الجزء الخامس 

 

تنفيذ هذا ب والقابض البلدي بها مكلفان كل في ما يخصه الكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 

 القرار.

 رئيس البلدية
 
 
 
 
 
 

0.123,1.,2423. 

  40.3...21.,1. دينارا

 دينارا

 

                    دينارا        ,..24..3122.1,

 دينارا

دينارا 221.224.20.  

دينارا..40.,1,2210.  

,.122.132,423, 

 دينارا 

.221.224.20  

 دينارا

 دينارا


