
              ورية التونسيةالجمه
 وزارة الداخلية   

 بلدية أريانة           
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       

 والتنسيق بين الدوائر                
 

 
المصادقة رار ق    

  2222مشروع ميزانية بلدية أريانة لسنة  على

 

 ، رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن     

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

   .الجماعات المحلية   المتعلق بمجلة 

المتمم المنقح و 0293ماي  01المؤرخ في  53القانون االساسي عدد  وعـلى         

المتعلق بإصدار القانون  9102ديسمبر  02المؤرخ في  9119لسنة  53بالقانون عدد 

 األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية .

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

 .9102جوان  95نعقدة  بتاريخ  في جلسة تنصيــب المجلس البلدي الم رمحضـل وتبعا      

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

 . 0202ديسمبر  4نوفمبر و  02

 :قّرر ما يلي                                       

 

نة بعنوان سية أريانة مشروع ميزانية بلدصادق أعضاء المجلس البلدي على :  ول الفصل األ

 من مجلة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي : 095تبعا لمقتضيات الفصل ،  9199

 

 

 



 

 

  

 2022لسنة  البلديــة ميــزانيــة مـــوارد خـالصــة

 

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّول  

 مـــداخيـــل الجبــائيـــة:الجـــزء األّول: ال      

الصنـف األّول: المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة 

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

006.006000 

الجبائية  لالمداخيالصنف الثاني: 

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

260286000 

 
 086.886000 جملة الجزء األول

 الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة      

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

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

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

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

 

262336000 

 

0006000 

260386..8 

 

8620.6382 

 
 03628860.0 جملـة الجــزء الثانـي

 32688.60.0 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

  مــوارد العنـوان الثانـي  

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      



الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز 

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

..06000 

 4.078.773 الصنـف الثـامــن: مّدخرات وموارد مختلفـة 

 
 60.36003. جملـة الجــزء الثالـث

  ـــــراضالجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتــــ      

 - الصنـف التـاسـع: مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................

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

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

 
 - جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

 - الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة..............................

 
 - جملـة الجــزء الخـامـس

  الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة      

 الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة              
 - 

 
 - جملـة الجــزء السـادس

 60.36003. جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 .306028680 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

 

 2022البلديــة لسنة  ميــزانيــة نفقــات ـةخـالصـ

 

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

  نفقــات العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      



 0060006000 .......القســـم األّول: التـأجيــر العمـومي .......................................................

 868206000 القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح ..............................................................

 0688.6000 القســم الثالث: التدّخـــل العمـومـي 

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

 2063086000 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 0306800 القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن ..............................................................

 0306800 جملـة الجــزء الثانـي 

 06000..206 ان األّولجملـة نفقــات العنــو 

  نفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

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

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

 .86833680 ...................................القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة

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

 .86833680 الجــزء الثالـثجملـة  

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 3006000 القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن ............................................................ 

 3006000 جملـة الجــزء الرابـع 

  من اإلعتمـادات المحالـة الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة      

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

  جملـة الجــزء الخامـس 



 

   الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة     

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال 

 ............المشاركة.............

  

  جملـة الجــزء السادس 

 .006288680 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 .306028680 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 

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

 

 رئيس البلدية                                                         

 محمد العربي فاضل موسى

 

 

 

 


