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  9102ستثماري التشاركي لسنة املخطط اإل

يـم املالـالتقيي  



 

 :(تقدرية) 6112و 6118، 6117، 6112تقديم لميزانيتي البلدية لسنوات -1
(تقديرية) 6112لسنة  ( المحقق )6118لسنة    :ميزانية البلدية   6112لسنة   6117لسنة  

 مداخيل العنوان األول اإلعتيادية - 1.1 ..12..0 10.0..10. 10.1. 1.154.400

 موارد ذاتية -1.1.1 2201550 2111505 25215.0 684.400

572.300 
 (... ,TIB, TCL)موارد جبائية -1.1.1.1 .2110.. .51.1.. ...51..

112.100 
..11.05 .1.111. ...1255 

وغير موارد غير جبائية -6.1.1.1
 المحالة

 المناب من المال المشترك -6.1.1 551201. .155... 001100. 470.000
- ..1200 ..1000 .21..2 

 مساعدات استثنائية -1.1.1

- .15.0 - .05 
 مداخيل أخرى -1.1.1

 مورد العنوان الثاني  - 6.1 1221..5 2.11125 11210.0 1.194.010
 المساعدات 1.6.1 5.1.21. 50.1.21 221011. 443.143

- - ...1000 ...1000 
  مساعدات غير موظفة 1.1.6.1

- - .151.21 .51.21 
  مساعدات موظفة 6.1.6.1

- - - 5.000 
  مساعدات إستثنائية 1.1.6.1

 التمويل الذاتي 6.6.1 2..01.. .11.0.. 1002..2 747.147
 القروض 1.6.1 11.953 01015 011.5. 3.720

  6موارد أخرى عنوان  3.6.1 - - - -



 

 مصاريف العنوان األول  – 1.1 .221.0. .55101. ..5515. 1.002.253
 مصاريف الـتأجير 1.1.1 ..1110. 0015.5. 2111.1. 532.215

394.519 
.22111. .2.10.0 ..012.2 

وقود، )مصاريف المعدات والوسائل  6.1.1
 ...(صيانة

 فوائد الدين 1.1.1 30.279 ...11. 51051. 23.818
 مصاريف أخرى بالعنوان األول 3.1.1 1155.. 1000.. 10.5.. 51.701

 مصاريف العنوان الثاني  3.1 111001 .1.150. 1.15..5 1.346.158
 مصاريف االستثمار 1.3.1 5111.5 0..01.. 20.1.11 1.290.777

 ارجاع اصل الدين 6.3.1 .50101 5012.0 11010. 55.381

- - 
- - 

 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني 1.3.1

 
  حيث بلغت  6109تقديرات سنة و 6102المنجز من سنة و 6102و 6102من خالل  تحليل المداخيل نالحظ التطور الملحوظ في مداخيل سنوات ،

ألف  626.200حيث بلغ التطور حوالي  (0111.111)بلغت  6102وسنة  (0.161.211)6102وسنة ( 216.200) 6102مداخيل العنوان األول لسنة 
( 0161.21)فقد تطورت مداخيل البلدية من  6102و 6102أما بالنسبة لسنوات   %12.10ب أي بنسبة زيادة تقدر 6102و 6102بين سنوات  دينار

سيزيد  امم 6109، إضافة إلى إنجاز مشروع ميزانية طموح خالل سنة  ألف دينار 662بأي بزيادة تقدر ( رألف دينا 0621حوالي )6102خالل سنة 
 .في نسبة النفقات الموجهة لإلستثمارات البلدية وذلك من خالل مزيد الضغط على المصاريف وتوجيه الفواضل لمنوال التنمية بالبلدية

 
 
 



 

 :المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز 6117و 6112قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -6
 

تاريخ اإلنطالق  مدة اإلنجاز نسبة اإلنجاز مالحظات
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

)*( بيان المشروع الكلفة  

األشغال متوقفة 
بسبب قضية 

استحقاقية منشورة 
.في الغرض  

يوم 00 %..  02/0./
.0.5 

  5.1.501000 العموم
 تهيئة الحديقة العمومية بشارع االبييئة-.

.0.5 

يوم 00. 100%   0.0.أفريل    تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج ابن عرفة -. 5.1000..... العموم 
.0.5 

 تهيأة قصر البلدية-5 50.1000.000 العموم بصدد الدراسة   

 المجموع 030.163.111     
 . بما فيها البرامج الوطنية ،6118و 6117و6112يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج االستثمار السنوي )*(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :بالمنطقة البلدية مبرمجةالمتواصلة أو الالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى -1

نسبة  مالحظات
 االنجاز

مدة 
 اإلنجاز

 تاريخ اإلنطالق
 في اإلنجاز

وصف  موقع التدخل
 المشروع

)*( بيان المشروع الكلفة  

يوم000   وقع االنطالق في  
 االنجاز

كامل المنطقة 
 البلدية

 50001000100
0 

 مشروع التطهير ببلدية الشبيكة

 تعشيب الملعب البلدي  52010001000  الملعب البلدي 0.5.جانفي  يوم 10. 100%  

بصدد القبول   الملعب البلدي 0.2.ديسمبر  تمت 100%  
 الوقتي

 انارة الملعب البلدي 1010001000.

  10  صيانة الملعب البلدي القسط الثاني 52010001000 بصدد االنجاز الملعب البلدي 0.5.سبتمبر  يوم 0.. %

 المجموع       

 

 

 

 

 

 



 

 : العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج توزيع اعتمادات – 3

 البرامج المقترحة الكلفة النسبة

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

شــــــــــــــيءال   برامج إدارية ال شــــــــــــــيء 
 المجموع ال شــــــــــــــيء ال شــــــــــــــيء

 

 


