
 

 2019برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة  
 التشخيص المالي 

 ابقة ل الخمس السنوات الس  معد  
   

 29,360,135 وان األول :  ـــــــــــ العن  
 15,350,972 الثاني :  وان  ـــــــــــ العن  

 20% نسبة الموارد الذاتي ة ) من الموارد الجملي ة ( 
 31% المجهود اإلد خاري :  

 %22   نسبة الموارد الموجهة لإلستثمار : 
 %231   نسبة التأجير )من الموارد الذات ية( : 
 %49   نسبة التأجير ) من العنوان األول ( : 

 %49 على العقـارات واألنشطة :    نسبة إستخالص المعاليم 
 %22 نسبة إستخالص المعاليم على العقـارات 
 %26 نسبة إستخالص المعاليم على األنشطة :  

 %1.55 نسبـــة التداين :  
  المديونيــــــــــــــة :   

 %7 نسبة ديون المؤسسات الخاصة من جملة الديون : 
 %93 نسبة ديون المؤسسات العمومية من جملة الديون : 

 %0 نسبة ديون الصندوق من جملة الديون : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 2019برنـامج اإلستثمــار البلدي  
  مشاريع اإلداريــة ال برامج  

 المبلغ بيـان المشروع 
  الخطة التمويليــة 

 مسـاعدة  قرض تمويل ذاتي 

 199   769 968  البنايـات اإلداريــة

     100 100  تجهيزات إداريــة 

     50 50  تجهيزات إعالميــة 

     400 400  خرى أالنظـافة و الطرقــات و تجهيزات معدات 

     150 150  إقتنـاء وســائل النقل 

  وع ـــــــــــــــــــالمجم

1668 1469 0 199 



 

 

 

 

 

 2019برنـامج اإلستثمــار البلدي  
  هيـكلة مشاريع الم  ال برامج  

 المبلغ بيـان المشروع 
 الخطة التمويليــة 

 مسـاعدة  قرض تمويل ذاتي 

   350 350  الحدائق العمومية و المنتزهات 

 السوق البلدي 
  400 400   

 المسبح البلدي و المالعب الرياضية 
  1350 1150  200 

 الدراسـات 
  150 150   

 تهيئـة المقــابر 
  400 400   

 200 0 2450 2650 المجموع

 
 
 

 2019عتمادات المرصودة لسنة  اإل 
 

       

   المبالغ المرصودة كامل الدوائر البلدية 

850  د الطرقات .000   

د  االمطار تصريف مياه  550.000   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  ة ــ ة التمويلي  مجموع المشاريع و الخط  

     

 المبلغ  
 ة ــــــــالخطة التمويلي  

تمويل  

 ذاتي 
 مساعدة  قرض 

د 1100   ترصيف .000   

د 1100 تنوير عمومي  .000   

 
  بالمنطقة البلدية  2018ستثمار السنويئمة المشاريع المدرجة ببرنامج اإلقا

       
  مرحلة اإلنجاز  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين  الكلفة بيان المشروع 

د  الطرقات   تنفيذية دراسة  يوما 150 30.000 950.000
تصريف مياه  

د  االمطار    فرز العروض  يوما 120 15.000 700.000
د    ترصيف   اعداد الدراسة األولية يوما 120 10.000 500.000

د  تنوير عمومي    بصدد نشر اإلعالن طلب العروض  يوما 150 15.000 550.000
       

  و المبرمجة بالمنطقة البلدية أالجهوية األخرى المتواصلة المشاريع الوطنية و 
       

 الكلفة  بيان المشروع 
وصف 

 المشروع 

موقع  

 التدخل

نطالق في  تاريخ اإل

 اإلنجاز

مدة 

 اإلنجاز
 مالحظات 

مشروع التنمية 

بمنطقة البحر  

 األزرق 

 تعبيد  اد 880
البحر 

 األزرق 
 تم اإلنجاز  يوما 150 2017نوفمبر 



ستثمار لسنة  مجموع برنامج اإل

2019 
8918 6003 

1250  
1665 

 ─ 1550 3913 5463 مجموع المشاريع المتواصلة 

 1665 2800 9916 14381 المجموع العام 

 

  



 

 

  

 
 

  ستثمار إل صة لتمويل ا الموارد المخص  
  

 المبلغ البيـان 

مساعدة ) صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

 المحلية (
1665 

قروض ) صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

 المحلية (
1250 

 6003 تمويل ذاتي 

 8918 ة ـــــــــــالجمل



 

 

 
 برامج مشاريع القرب 

  
      

 المبلغ المشروع بيـان 
  الخطة التمويليــة 

  مسـاعدة  قرض تمويل ذاتي 
  550   550 1100  التنوير العمومي 
  216 400 484 1100  بنــاء األرصفة 
  0 850 0 850  تعبيد الطرقات 

  500   50 550  تصريف مياه األمطار 
      700 700  تصريف مياه األمطار  وصيانة تعهد 

      250 250  المساحات الخضراء و مداخل المدن
      50 50  منــابت 

  1266 1250 2084 4600 المجموع
 

 

 

 

 

 



 

 


