
 



لمواكبةةةةتجماةةةةعملااجالدمةةةةيجالباةةةةلىجلايدةةةةذج دةةةةذ  ج لةةةة جم دةةةةلجالبةةةة يج

جتجالمنطقت.وضرورةجاإلاهذ جكيجمنجموقدهجفيجخلموالدطذءج

يةةةنجهاةةةمهجلدةةةل ج ضةةةورججالمماةةة جالباةةةلىيبةةةرجالاةةةدلجر ةةةد ججكمةةةذججج

المةةةةواطندنجنلةةةةراجلاوضةةةةذجالوبةةةةذ يجالةةةة ىجعمةةةةرجبةةةةهجالةةةةب لجم كةةةةلاجانةةةةهج

عمةةةةاجليةةةةوةجالمةةةةواطندنج لةةةة جالميةةةةذركتجمةةةةنجخةةةة يجعقةةةةلد جم  لةةةةذعه ج

واقعرا ةةةةةةذعه جيةةةةةةنجطردةةةةةةزجمكعةةةةةة جالضةةةةةةبطجالمركةةةةةة ىجوالبردةةةةةةلج

دةةةةرلجياةةةة جالبالدةةةةتجعاةةةةذ الاجهوجااللكعرونةةةةيجلابالدةةةةتجلدةةةةرجانةةةةهجلةةةة ج

مقعر ةةةذاجمةةةنجطةةةريجالمةةةواطندنجالةةةرج لةةةلجقةةةل جالاةةةدلجر ةةةد جالبالدةةةتج

يرضةةةةذجلااةةةةذلةجهيضةةةةذءجالمماةةةة جوقةةةةذجخ لةةةةهجالعطةةةةر ج لةةةة جالنقةةةةذطج

جالعذلدت:

ج
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الوضةةةذجال ةةة يجبذلبالدةةةتجفةةةيجلةةةيججالمماةةة جالباةةةلىقةةةل جالاةةةدلجر ةةةد ج

عوا ةةةةةيجيمادةةةةةذاجعدقةةةةةد جالم ااةةةةةذاجالدمومدةةةةةتجوالاةةةةةذ ذاجالدذمةةةةةتج

والوفدةةةةذاجلاعةةةةوقيجمةةةةنجفدةةةةرو جكورونةةةةذجوجهيةةةةذرج لةةةة جيةةةةللجالمرضةةةة ج

ج110وجج60 دةةةةةوجعةةةةةراوالجيةةةةةللجال ةةةةةذالاجال ذماةةةةةتجلامدةةةةةرو جبةةةةةدنج

جوفذة.ج29يخصجوعراوالجيللجالوفدذاج

يةةةكرجالاةةةدلجر ةةةد جالمماةةة جفردةةةزجالدمةةةيجالخةةةذصجبدمادةةةتجلفةةةنجوجج ةةة ا

مةةةةوع جالكورونةةةةذجياةةةة جممهةةةةولاعه جوياةةةة جع ماهةةةة جالماةةةة ولدتجالمنذطةةةةتج

 ججججججججكمةةةةةذجقةةةةةذ جبدهةةةةةلعه جوعمنةةةةة جاليةةةةةمذءجالدذمةةةةةيجلممدةةةةةذجالمرضةةةةة ج

العةةةر  جياةةة جممدةةةذجالمةةةوع جوجليةةةذج لةةة جم دةةةلجاخةةة ج مةةةراءااجالاةةة متج

ج.بكيجملدتجلاعوقيجمنجالمدرو 

الةةةةرج لةةةةلجيةةةةللجالاةةةةذلةجهيضةةةةذءجالمماةةةة جالباةةةةلىجال ذضةةةةردنججوياةةةة 

ياةةةةة جضةةةةةرورةجموا ةةةةةاتجاعخةةةةةذ جكذفةةةةةتجاإلمةةةةةراءااجالكمداةةةةةتجبعطبدةةةةةزج

مخعاةةةةةيجالبروعوكةةةةةوالاجال ةةةةة دتجالمدمةةةةةويجبهةةةةةذجوالع ةةةةةلىجلكةةةةةيج

جالملذ رجالعيجمنجيذنهذجهنجعاذ  جفيجعمييجالوبذء.
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 مــوارد ال -

ج:ججبدذنذاجالملويجالعذليوفقذجلاالاعخ  ذاججوضددتقل جالادلجر د جالبالدتج

 النفقات  -

 2021كشف خاص بمتابعة استخالص الموارد البلدية بعنوان السنة المالية 

 2021تقديرات ميزانية  بيان الفصل الفصل
اإلستخالصات الحاصلة إلى غايــــة  

12/02 /2021 
 النسبة المئوية 

 %ج10 21117.378ج218000.000جالدقذرااجالمبندتالمداو جيا جج1101

ج%ج1ج1967.072ج182000.000جالمداو جيا جاألراضيجلدرجالمبندتج1102

ج%ج8ج81113.287ج960000.000جالمداو جيا جالم ااذاجج1201

ج%ج0ج0.000ج5000.000جمداو جاإلمذ ةجالموليجيا جم  اجبدذجالميروبذاج1203

ج%ج0ج0.000ج86000.000جاألاوا جالدومدتجوجاألابويدتجوجاللرفدتجملاخديج2101

ج%ج12ج2353.500ج20000.000جملاخديجل مذاجالماذلخجج2201

ج%ج0ج0.000ج5000.000جملخديجمخعامتجمنجالمالجالبالىج2299

ج%ج5ج1622.780ج30000.000جمداو جاإليعغذيجالوقعيجلاطر جالدذ جج2402

ج%ج2ج615.350ج35000.000جمداو جاأليغذيجالوقعيجلاطردزجالدذ جينلج قذمتج ضذ رجالبنذءج2404

ج%ج1ج405.875ج34000.000جمداو جاإليهذرجج2406

ج%ج11ج3198.000ج30000.000جمداو جالعدرديجبذإلمضذءج3101

ج%ج6ج918.000ج15000.000جمداو جاإليهذلجبمطذبقتجالناخجلأل يجج3102

ج%ج12ج3500.000ج30000.000جعااد جبطذقذاجال ذلتجالملندتجمدذلد ج3103

ج%ج1ج65.000ج5000.000جمداو جرخصج يغذيجالطردزجالدذ جلعدذطيجبدضجالمهنجج3202

ج%ج0ج0.000ج10000.000جمداو جرخصجال م اجالمنلمتجبمنذابتجاألفراالجالدذ ادتجج3203

ج%ج0ج0.000ج30000.000جمدذلد جرخصجالبنذءج3206

جج53.000ج0.000جمداو جرخصجاللفنجوجاخراججالملوجج3209

ج%ج2ج50.000ج3000.000جمداو جاإليعنذءجبمروعجقنوااجع رديجالموالجالاذ اتجج3301

ج%ج0ج25.000ج15000.000جمدذلد جاإلدواءجبماعولعجال م جج3302

ج%ج0ج0.000ج120000.000جالمداو جاإلضذفيجيا جالادرجفيجالطدذرجالكهربذ يج3303

ج3304
مدذلد جمقذبيجرفذجالمض اجالمعأعدتجمنجنيذطجالم  اجالعمذردتجهوجج

جال نذيدتجهوجالمهندتج
ج%ج36ج1440.000ج4000.000

ج%ج9ج5532.652ج60000.000جملاخديجكراءجيقذرااجمدلةجلنيذطجعمذرىجج5201

ج%ج1ج400.000ج30000.000جملاخديجكراءجيقذرااجمدلةجلنيذطجمهنيجج5202

ج%ج28ج8052.723ج29000.000جاالخرىجملخديجاالكردتجج5299

جج0.000ججم ذ ديجلبدذجالدقذرااجج5301

ج%ج15ج150000.000ج978000.000جالمنذ جمنجالمذيجالميعرلجج6001

جج0.000ججمنحجوجماذ مذاجمخ  تجلاعاددرج6003

ج%ج9ج1360.000ج15000.000جملاخديجالمخذلمذاجلعراعد ج ملجال  تجوجاليرطتجال  دتج560

ج 0.000  ملاخديجمذلدتجايعدذلدتجاخرى 99

 %10 283789.617 2949000.000 الجملـــــــــة 



ج

ياةةةة جالةةةةرج لةةةةلجعركةةةة اجعةةةةلخ اجالاةةةةذلةجهيضةةةةذءجالمماةةةة جالباةةةةلىج

جيا جالنقذطجالعذلدت:

ضرررر تعبئة الرررردئالبرررر اعجئالا نفرررردئلبثماررررردئذ  ررررم ئا  رررر  بمعئتة   رررر ئ -

 البشمعفعئالبا مثدئفيئأجملرمئ.

ك عتذرررمئ  رررر ئتضرررعئ لررردئل اررررنئمرررلئا ذ  م رررم ئال رررر ا دئلثم اررردئ -

 ال  ازذم ئالبمل دئل ا نفد.

ال  ك ررررىئ  رررر ئا رررر لديئجفرررر مئالا نفرررردئلررررن ئالبرررر ا   لئامل   رررر  ئ -

 معئمصملحئال امضدئالبمل دئ.

 ة ش نئال   م . -

 النسبة المئوية 
النفقات إلى حدود  

27/01/2021 
 الفصل بيان الفصل   تقديرات الميزانية 

المخولة ألعضاء المجلس البلدي  المنح 45000.000 2790.989 6%  01.100 

8% 769٫130179 القاريين تأجير األعوان  1609300.000   01.101 

 02.201 نفقات تسيير المصالح العمومية  809800.000 الييءج الييءج

000,000311 الييءج الييءج  
مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات  

 العمومية 
02.202 

00,000219 الييءج الييءج  03.302 تدخالت في الميدان االجتماعي  

000,00010 الييءج الييءج  03.303 تدخالت في ميدان التعليم والتكوين  

00,000693 الييءج الييءج  
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة  

 تذاكر األكل لألعوان 
03.304 

000,00040 الييءج الييءج  
تدخالت في ميادين الثقافة والشباب  

 والطفولة 
03.305 

00,000861 الييءج الييءج  05.500 فوائد الدين  

5% 758,132970  المجــــــــمــــــوع  2860200.000 
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قةةةةل جالاةةةةدلجر ةةةةد جلمنةةةةتجاأليةةةةغذيجوالعهد ةةةةتجالدمراندةةةةتجعقةةةةل جعنمدةةةة ج

 الميذردذجالبالدتج ا جبدذنذاجالملويجالعذليج:
ج

ج
الاةةةةةذلةجهيضةةةةةذءجالمماةةةةة جالباةةةةةلىجياةةةةة جضةةةةةرورةججالةةةةةرج لةةةةةلجيةةةةةلل

جااع لذوجنازجعنمد جالميذردذجالبالدت.

 

 

 المشروع
الكلفة 
حسب 

 المخطط أد

الموافقة 

 المبدئية

الموافقة 

 النهائية 

مرحلة 

 اإلنجاز 

نسبة 

 اإلنجاز 
 مالحظات 

ةر لدئال  قئال  ميئ

 2ق طئ
 ا   دمئال ق يع ج -  - - 95

ةر لدئال  قئ

 األ ا   د
 ا امئالص  دئائم ح دفيئ -  - - 250

 -  - - 80 ةلر  ئحيئا ف لمعئ
فيئاذ ظمعئةب فلئال معقئملئ  فئص نتقئ

جال  تض
 أج(ئئ120هيئئل بش تع)ال  بدئالا    دئ

ة ا نئ  قم ئم م  ئئ

 ال   ع
 فيئاذ ظمعئإ دمئ  بئال  تضئ- -  - - 510

ة ا نئ  قم ئ

الب ل دئئالا نفدئئ

ال نفبد)ئا ذممجئئ

 (ئ2020

ج501  - -  - 
ع ج لرامهجضمنجبرنذمججاالاعلمذرجالانوىجج-

ج2020لانتج
 اصنجئإ دمئ  بئال  تضج-

ة ا نئالل قم ئ

 (ئ2019)ا ذممجئ
 -  ججججججججججججججججججججججججججججج- - 1020

ا ذممجئا    بمعئال   يئئةمئإجعاجهئضبلئ-

ج2019ل  دئ
ئةمئإ دمئ  بئ  تضئل ب بئثمذ دئ-

 فيئم ح دئة   مئال  تض

 -  - - 90 اق  مءئم نا ئذظمفد

ئئ2ق طئشمح دئصغ  بئئتئ1ق طئ •

جحمتفدئحنفنفدئ60

اصنجئإج اءا ئ  بئال  تضئئ •

 الص يئالامتفم 

تإ مجبئ  بئال  تضئئ •

 الص يئالشمح دئالصغ  ب

م نا ئئئاق  مء

ئإ دم د
ئفيئم ح دئة   مئال  تض •ج ججئأجئئ30

ئاصنجئإ دمئا   شمعب •ج ججئأجئئ50ئة رنئاإلجاعبئالا نفد



ج


