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  0202ستثماري التشاركي لسنة املخطط اإل

يـم املالـالتقيي  



 

 :(تقديرات)6161و 6112، 6118، 6117، 6112تقديم لميزانيتي البلدية لسنوات -1
 

(تقديرية) 6161لسنة  6112لسنة   ( المحقق )6118لسنة   6117لسنة   6112لسنة    
 

 :ميزانية البلدية 

 مداخيل العنوان األول اإلعتيادية - 1.1 ..04.13 16.41046. 16.9. 1.640.395 1.316.153

 موارد ذاتية -1.1.1 3361550 3991500 35315.6 464.590 691.900

629.600 358.083 
 (... ,TIB, TCL)موارد جبائية -1.1.1.1 .4.3116 .4.0141 4..4.01

62.300 106.507 
..91.60 .1.1194 ..41350 

وغير موارد غير جبائية -6.1.1.1
 المحالة

 المناب من المال المشترك -6.1.1 001301. 1504..4 4061106 567.503 624.253
 مساعدات استثنائية -1.1.1 314.3. 41666. 1366.. 41366. -
 مداخيل أخرى -1.1.1 05. - 15.6. - -

 مورد العنوان الثاني  - 6.1 5.41339 3.91935 99316.6 1.841.507 1.760.473
 المساعدات 1.6.1 0.1.39. 5641439 4331699 842.143 753.255

  مساعدات غير موظفة 1.1.6.1 1666... 1666... - 5491666 -
  موظفة مساعدات 6.1.6.1 401.39 951439. - 4951.45 753.255

  مساعدات إستثنائية 1.1.6.1 5.000 - - - -
 التمويل الذاتي 6.6.1 461443. .1146.. 1663..3 995.938 1.007.218

 القروض 1.6.1 11.953 01695 019.0. 3.426 -
  6موارد أخرى عنوان  3.6.1 - - - - -



 

 مصاريف العنوان األول  – 1.1 .433140 .405101 ..40510 638.422 1.148.927
 مصاريف الـتأجير 1.1.1 912.485 943.252 942.252 355.799 601.944

444.300 214.231 
844.125 849.384 893.484 

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

 فوائد الدين 1.1.1 30.279 92.599 92.332 23.818 17.907
 مصاريف أخرى بالعنوان األول 3.1.1 85.232 89.333 95.483 44.574 84.776

 مصاريف العنوان الثاني  3.1 22.331 825.345 398.913 155.362 1.927.698
 مصاريف االستثمار 1.3.1 21.283 894.854 448.522 99.981 1.881.581

 ارجاع اصل الدين 6.3.1 33.329 34.494 52.414 55.381 46.117

 اخرى بالعنوان الثانيمصاريف  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 
 .الفواضل لمنوال التنمية بالبلديةفي نسبة النفقات الموجهة لإلستثمارات البلدية وذلك من خالل مزيد الضغط على المصاريف وتوجيه 

 نستنتج  6102ومقارنة بسنة  0.132.421 تقد بلغ 6109أكتوبر إلى حدود شهر  ةوبالرجوع للجدول أعاله نالحظ أن مداخيل العنوان األول المحقق
 .أشهر فقط 01خالل  6109نفس المبلغ من ميزانية سنة  10/06/6102من حيث األرقام أنه وقع تحقيق الموارد المحققة إلى حدود 

 



 

 
 

 

 



 

 
 .أو في طور اإلنجاز المنجزة 6112و 6118، 6117،  6112قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -2

اإلنجاز مدة نسبة اإلنجاز مالحظات  
تاريخ اإلنطالق في 

 اإلنجاز
عدد 

 المنتفعين
)*( بيان المشروع الكلفة  

 5.1.061666 العموم 6.0./.63/6 وقع إلغاء المشروع
 

 تهيئة الحديقة العمومية بشارع البيئة-8
9383 

 4.1.041666. العموم 6.0.أفريل  - 100% -
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج ابن عرفة -9

9383 

الدراسة بصدد  تهيأة قصر البلدية-2 1.491666.000. العموم - 

 بناء أكشاك+السوق البلديتهيأة -5 34916661666  - بصدد الدراسة

بما فيها البرامج  6112و6118، 6112،6117يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج االستثمار السنوي )*(
 . الوطنية

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :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  

-  96%  - 
في طور 

  اإلنجاز
كامل المنطقة 

  البلدية
في طور 

  اإلنجاز
  مشروع التطهير ببلدية الشبيكة  5166616661666

 تعشيب الملعب البلدي    03616661666  أنجز  الملعب البلدي  6.0.جانفي  تم  %100  -

  انارة الملعب البلدي  9616661666.  أنجز  الملعب البلدي  6.3.ديسمبر   تم  %100 -

  صيانة الملعب البلدي القسط الثاني  53616661666  أنجز  الملعب البلدي  6.0.سبتمبر   تم  %100  -

 

 

 

 

 



 

 

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

 البرامج المقترحة وصف المشروع الكلفة

ـيءال ش -  برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين 
أكشاكبناء  + سوقالتهيئة  452.333.333  برامج مهيكلة للمدينة 

 برامج إدارية بناء قصر البلدية 1.4916661666.

 المجموع                 109116661666.
 

 


