




نسبة التطور
ردنسبة تحقيق الموا الموارد المحققة الموارد المبرمجة السنوات

- 109% 2.679.096 2.450.000 2016

6.5% 100% 2.865.477 2.860.000 2017

7.7% 111% 3.106.973 2.800.000 2018

- 85% 2.608.240 3.100.000 2019

2019إلى غاية سبتمبر 
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تطور الميزان البلدي

الموارد المبرمجة

الموارد المحققة

نسبة تحقيق الموارد



%النسبـــة  المحقــــق المبرمـــــج المعلـــــــوم

77.5% 660.778 852.000 على العقارات و األنشطةالمعاليم

55% 148.949 270.500

مداخيل إشغال الملك العمومي البلـــدي و

المرافق العمومية فيهإستلزام

46.5% 146.521 314.500

مداخيل الموجبات و الرخص اإلداريـــة و 

مقابل إسداء خدماتمعاليم

349% 19.188 5.500 األخرىاإلعتياديةالمداخيل الجبائية 

64% 176.249 275.500 اإلعتياديةمداخيل الملك البلدي 

105.3% 1.456.455 1.382.000 اإلعتياديةالمداخيل المالية 

85% 2.608.240 3.100.000
=الجملـــــة 



(أد ) المبلغ 

3.250,000 موارد العنوان األول

3.162,000 نفقات العنوان األول

1.834,618 موارد العنوان الثاني

1.922,618 نفقات العنوان الثاني

5.084,618 ( =2ع+ 1ع) جملة الميزانية 



المبلغ %النسبة  موارد العنوان األول ر/ع

29 897.000 على العقارات و األنشطةالمعاليم 1

9.4 308.000 مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و 

:استلزام المرافق العمومية 

2

10.3 336.500 معاليماإلدارةومداخيل الموجبات و رخص 

: مقابل إسداء الخدمات 

3

0.28 9.000 اإلعتياديةالمداخيل الجبائية  4

9.3 303.500 اإلعتياديةمداخيل الملك البلدي  5

43 1.396.000 اإلعتياديةالمداخيل المالية  6

100% 3.250.000 =الجملـــــــة 



 %النسبة 
المبلغ نفقات العنوان األول ر/ع

49.3% 1.602.500 :التأجير العمومي  1

35.4% 1.150.500 :وسائل المصالح  2

9.3% 303.000 :التدخل العمومي  3

3.2% 106.000 :فوائد الدين  4

2.7% 88.000 ثاني مساهمة العنوان األول في نفقات العنوان ال

:

5

100% 3.250.000 =الجملـــــــــة 



المعلــــــــــوم %النسبة  المـــــــوارد

56,36 1.083,642
منح مسندة من صندوق القــــروض و مساعدة -

الجماعات المحلية

20,64 396,824  Iمبالغ متأتية من الفواضل الغير مستعملة من الع-

18,20 350,000
قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

المحلية

0,22 4,152 المحالةاإلعتمادات

4,58 88,000 المّدخر العمومي

100% 1.922,618 =الجملة 



2019أكتوبر 25 2018

الباقي المستخلص المثقل الباقي المستخلص المثقل

2.160.813 206.708 2.367.521 2.004.271 171.490 2.175.761
المعلوم على العقارات 

المبنية

799.474 51.309 850.783 771.435 29.881 801.316
المعلوم على العقارات 

الغير مبنية



على مجاالتاإلعتماداتالمعروض على أنظار المكتب التداول في تقسيم 

المكتب التدخل الثالثة حسب ما تم دراسته في مشروع الميزانية الذي تم عرضه عل

:البلدي وذلك حسب المقرح التالـــــي

أد382: المخصصة للمشاريــع اإلداريةاإلعتمادات-

أد100: المهيكليةالمخصصة للمشاريع اإلعتمادات-

أد670: المخصصة لمشاريــــــع القرباإلعتمادات-

سيدي/أوالد صالح)المخصصة لمشاريع القرب لمناطق التوسع اإلعتمادات-

أد600( : عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر



المعلـــــوم المشاريع

382.000 :المشاريع اإلدارية*

50.000 الدراسات-

95.000 البناءات -

208.000 الصيانة و التعهد-

29.000 معّداتإقتناء-

100.000 المشاريع الهيكلية* 

156.000 خالص أصل الدين* 

المخصصة للبرنامج اإلعتمادات) 670.000

(التشاركي 

مشاريع القرب* 

المخصصة للبرنامج اإلعتمادات) 600.000

(التشاركي 

مشاريع القرب المخصصة لمناطق * 

(سيدي عساكر/ أوالد صالح) التوسع 





ة المساحة العمراني

(هك)
عدد السكان  قصور الساف الرياض

ر/ع

123 4622 منطقة ثامر ـــــدد1المنطقة عــ  1

58 2179 مارس23منطقة  ـــــدد2المنطقة عــ  2

89 3344 منطقة جنان سيدي الطاهر ـــــدد3المنطقة عــ  3

135 4859 القطانيـــــن ـــــدد4المنطقة عــ  4

96 6254 القصـــــر ـــــدد5المنطقة عــ  5

51 3629 قصور الساف التقدم ـــــدد6المنطقة عــ  6

468 3593 المناقع-سلقطــــــة  ـــــدد7المنطقة عــ  7

245 830 الحاجب-الدويرة  ـــــدد8المنطقة عــ  8

146 2629 أوالد صالح ـــــدد9المنطقة عــ  9

113 2021 سيدي  عساكر ـــدد10المنطقة عــ  10



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

4622 1057 1392 123



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

2179 498 656 58



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

3344 764 1007 58

نهج اإلمام الغزالي



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

4859 1097 1497 175



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

6254 1462 2054 96



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

3629 855 1141 51



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

3593 865 3043 468

الجول



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

830 200 703 245

الدويرة



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

2629 620 762 146

أوالد 

صالج



عدد السكان عدد األسر عدد المساكن (هك)المساحة 

2021 487 551 113

العطالت

أوالد 

المرابط





المالحظات (أد)الكلفة  المشروع

في األشغالاإلنطالقتم  76 2018التنوير العمومي برنامج 

%90نسبة تقدم المشروع  114 "2المرسى "تهيئة الفسحة الشاطئية 

190 المجموع

2018المشاريع المتواصلة من سنة  



المالحظات (أد)الكلفة  المشروع

%40نسبة تقدم المشروع  48 (2قسط ) تهيئة المستودع البلدي 
في األشغالاإلنطالقتم  100 2019التنوير العمومي برنامج 

%60نسبة تقدم المشروع  232 تعبيد الطرقات
%10نسبة تقدم المشروع  163 تهيئة المركب الرياضي
%100نسبة تقدم المشروع  226 معدات النظافةإقتناء
%100نسبة تقدم المشروع  58 سيارةإقتناء
%70نسبة تقدم المشروع  998 تهيئة حي الحرابة

%70نسبة تقدم المشروع 
70 تهيئة المدينة العتيقة

1895 المجموع

2019مشاريع بصدد اإلنجاز بعنوان سنة  



سنة اإلنجاز المالحظات
الكلفة 

(أد)
المشروع

2021سنة 
تم عقد جلسة مع وكالة 

عة الموانئ لتخصيص قط
أرض بالميناء إلحداث 

محطة الضخ
6000 و المناقعسلقطةتهيئة حي 

2020سنة  تم اإلعالن عن الدراسات 2430 جنان سيدي -مارس23تهيئة حي 
الطاهر

8430 المجموع

مشاريع مبرمجة



المالحظات (أد)الكلفة  المشروع

في طور الدراسة 350 تهيئة دار الشباب بقصور الساف

إبرام الصفقة -- تعبيد مسلك جامع التقوى بالحاجب

إبرام الصفقة -- كم3المفاوزيةتعبيد طريق 

و الوطنيةالجهويةالمشاريع  



مالحظات (أد)الكلفة  المشروع

األشغالإلنطالقتم إعطاء اإلذن  555 حفر بئر سيدي علي المحجوب
2021سنة اإلنجاز  1200 علي مركب ترفيهي بساحة سيدي

المحجوب
2020سنة اإلنجاز  1000 تهيئة الطريق الساحلية
2020سنة اإلنجاز  875 تعبيد طريق أوالد صالح
2020سنة اإلنجاز  563 نادي أطفال بأوالد صالحبناء
2020سنة اإلنجاز  180 ملعب كرة قدم بأوالد صالح

4373 المجموع

(PDI)مشاريع التنمية المندمجة  



ة نسبة الطرقات في حال

(%)تتطلب التدخل سيئة
نسبة الطرقات في 

(%)حالة متوسطة 
نسبة الطرقات في 

(%)حالة جيدة 
المنطقة

27,10 17,35 55,55 ثامــــــــــــــــــــر ـدد 1المنطقة عـ

77,61 10,19 12,19 مـــــــــــــــــــارس23 ـدد 2المنطقة عـ

51,29 38,71 10,00 جنان سيدي الطاهر ـدد 3المنطقة عـ

18,14 18,77 63,09 القطانيـــــــــــــن ـدد 4المنطقة عـ

22,45 54,56 23,00 القصـــــــــــــــر ـدد 5المنطقة عـ

19,53 31,13 49,34 الساف التقدمقصور ددـ6المنطقة عـ

57,33 17,95 24,73 المناقع-سلقطــــــة ـدد 7المنطقة عـ

66,33 28,35 5,32 الحاجب-الدويرة  ـدد 8المنطقة عـ

77,40 10,25 12,35 أوالد صالــــــــــــــح ـدد 9المنطقة عـ

77,40 10,25 12,35 سيدي عساكر ـدد 10المنطقة عـ

الطــــــرقـات



نسبة األرصفة في حالة

(%)تتطلب التدخل سيئة
ة نسبة األرصفة في حال

(%)جيدة أو متوسطة 
المنطقة

80 20 ثامــــــــــــــــــــر ـدد 1المنطقة عـ

80 20 مـــــــــــــــــــارس23 ـدد 2المنطقة عـ

80 20 جنان سيدي الطاهر ـدد 3المنطقة عـ

85 15 القطانيـــــــــــــن ـدد 4المنطقة عـ

60 40 القصـــــــــــــــر ـدد 5المنطقة عـ

70 30 الساف التقدمقصور ددـ6المنطقة عـ

90 10 المناقع-سلقطــــــة ـدد 7المنطقة عـ

90 10 الحاجب-الدويرة  ـدد 8المنطقة عـ

90 10 أوالد صالــــــــــــــح ـدد 9المنطقة عـ

90 10 سيدي عســــــــــاكر ـدد 10المنطقة عـ

األرصفـــة



نوير نسبة التغطية بشبكة الت

(%)العمومي     
المنطقة

80 ثامــــــــــــــــــــر ـدد 1المنطقة عـ

65 مـــــــــــــــــــارس23 ـدد 2المنطقة عـ

85 جنان سيدي الطاهر ـدد 3المنطقة عـ

65 القطانيـــــــــــــن ـدد 4المنطقة عـ

85 القصـــــــــــــــر ـدد 5المنطقة عـ

85 الساف التقدمقصور ددـ6المنطقة عـ

60 المناقع-سلقطــــــة ـدد 7المنطقة عـ

60 الحاجب-الدويرة  ـدد 8المنطقة عـ

40 أوالد صالــــــــــــــح ـدد 9المنطقة عـ

20 سيدي عســــــــــاكر ـدد 10المنطقة عـ

التنوير العمومي



شبكة تطهير المياه المستعملة

ير نسبة التغطية بشبكة تطه

(%)المياه المستعملة    
المنطقة

95 ثامــــــــــــــــــــر ـدد 1المنطقة عـ

95 مـــــــــــــــــــارس23 ـدد 2المنطقة عـ

95 جنان سيدي الطاهر ـدد 3المنطقة عـ

95 القطانيـــــــــــــن ـدد 4المنطقة عـ

95 القصـــــــــــــــر ـدد 5المنطقة عـ

95 الساف التقدمقصور ددـ6المنطقة عـ

0 المناقع-سلقطــــــة ـدد 7المنطقة عـ

0 الحاجب-الدويرة  ـدد 8المنطقة عـ

0 أوالد صالــــــــــــــح ـدد 9المنطقة عـ

0 سيدي عســــــــــاكر ـدد 10المنطقة عـ



شبكة تصريف مياه األمطار

وجود إشكاليات لتصريف مياه 
األمطار

المنطقة

نعــــم ثامــــــــــــــــــــر ـدد 1المنطقة عـ

ال مـــــــــــــــــــارس23 ـدد 2المنطقة عـ

نعــــم جنان سيدي الطاهر ـدد 3المنطقة عـ

ال القطانيـــــــــــــن ـدد 4المنطقة عـ

ال القصـــــــــــــــر ـدد 5المنطقة عـ

ال الساف التقدمقصور ددـ6المنطقة عـ

نعــــم المناقع-سلقطــــــة ـدد 7المنطقة عـ

ال الحاجب-الدويرة  ـدد 8المنطقة عـ

نعــــم أوالد صالــــــــــــــح ـدد 9المنطقة عـ

نعــــم سيدي عســــــــــاكر ـدد 10المنطقة عـ



ق يومية
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ن
مركز أم

معهد

سة
مدر

ب بريد
مكت

ف
ص

ستو
م

طقة
عدد المن

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 9


