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التقييم املايل لربنامج االستثمار التشاركي 
1028لبلدية الشبيكة لسنة   



 

 
 :1018و 1017تقديم لميزانيتي البلدية لسنتي -1

(تقديرية) 1018لسنة  (بصدد اإلنجاز) 1017لسنة    :ميزانية البلدية  

 مداخيل العنوان األول اإلعتيادية - ..1 00.1..001 001190011

 موارد ذاتية -..1.1 6990900 0190011

 (... ,TIB, TCL)موارد جبائية -..1.1.1 .000.1. 6110111
 وغير المحالةموارد غير جبائية -..1.1.1 .01.019 0190011
 المناب من المال المشترك -..1.1 .00090. 110111.

- 0.0111 
 مساعدات استثنائية -..1..

 مداخيل أخرى -..1.1 - -

 مورد العنوان الثاني  - ..1 6.90969 6000969
 المساعدات ..1.1 91.0.69 0.00601

- 0000111 
  مساعدات غير موظفة ..1.1.1

  مساعدات موظفة ..1.1.1 0990.69 0.00601
  مساعدات إستثنائية ..1.1.. - -

 التمويل الذاتي ..1.1 010.10. 90009.1
 القروض ..1.. 00199 ..906

  1موارد أخرى عنوان  ..4.1 - -



 

 (التسيير)صاريف العنوان األول م – ... .09001. 0190010
 مصاريف الـتأجير ....1 0109.9. .090.9.
 ...(وقود، صيانة)مصاريف المعدات والوسائل  ....1 06.0100 .600.1.
 فوائد الدين ..... ...90. 90109.
 بالعنوان األولمصاريف أخرى  ....4 0.0111 900111
 (االستثمار)مصاريف العنوان الثاني  ..4 .09.000 .0.9010
 مصاريف االستثمار ..1.4 0.000.0 09.0100
 ارجاع اصل الدين ..1.4 0006.0 90010.

- - 
 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني ..4..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز 1017و 1016قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -1

 

تاريخ اإلنطالق  مدة اإلنجاز نسبة اإلنجاز مالحظات
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

)*( بيان المشروع الكلفة  

األشغال متوقفة بسبب 
قضية استحقاقية 
.منشورة في الغرض  

يوم 01 00%  16/10/
.100 

  9.00010111 العموم
 ةيئالعمومية بشارع االبيتهيئة الحديقة -1

6112 

يوم 011 100%   100.أفريل   بنهج ابن  الترفيهيةتهيئة الحديقة  -6 00.0111...0 العموم 
6112 عرفة  

 تهيأة قصر البلدية-3 9000111.111 العموم بصدد الدراسة   

 المجموع 14.000..040     
 . بما فيها البرامج الوطنية ،1112و1112يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج االستثمار السنوي )*(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :بالمنطقة البلدية مبرمجةالمتواصلة أو الالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى -.

 

نسبة  مالحظات
 االنجاز

مدة 
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق 
اإلنجازفي   

وصف  موقع التدخل
 المشروع

)*( بيان المشروع الكلفة  

يوم011   وقع االنطالق في  
 االنجاز

كامل المنطقة 
 البلدية

 91110111011
1 

 مشروع التطهير ببلدية الشبيكة

 تعشيب الملعب البلدي   201.111.111  الملعب البلدي 6112جانفي  يوم 191 100%  

  
100% 

بصدد القبول   الملعب البلدي 6110ديسمبر  تمت
 الوقتي

 انارة الملعب البلدي 191.111.111

  11  صيانة الملعب البلدي القسط الثاني 301.111.111 بصدد االنجاز الملعب البلدي 6112سبتمبر  يوم 161 %

 المجموع       

 

 

 

 

 



 

 : البرامجتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف  – 4

 

 برامج المقترحةال الكلفة النسبة

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين ال شــــــــــــــيء ال شــــــــــــــيء
 برامج مهيكلة للمدينة ال شــــــــــــــيء ال شــــــــــــــيء
 برامج إدارية ال شــــــــــــــيء ال شــــــــــــــيء

شــــــــــــــيءال   المجموع ال شــــــــــــــيء 
 

 


