


نسبة 

التطور

(%)

ق نسبة تحقي

الموارد

(%)

الموارد 

المحققة

(د)

الموارد 

المبرمجة

(د)

السنوات

- 100 2,865,477 2,860,000 2017

8,4 111 3.106.973 2.800.000 2018

8,3 108,5 3,365,464 3,100,000 2019

- 84 2,733,161 3,250,000
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النسبـــة

(%)
المحقــــق

(أد)

المبرمـــــج

(أد)

المعلـــــــوم

76 681,818 897,000 على العقارات و األنشطةالمعاليم

50 153,872 308,000 هالمرافق العمومية فيإستلزاممداخيل إشغال الملك العمومي البلـــدي و 

67,7 227,908 336,500 مقابل إسداء خدماتمعاليممداخيل الموجبات و الرخص اإلداريـــة و 

334,7 30,125 9,000 األخرىاإلعتياديةالمداخيل الجبائية 

77,3 234,782 303,500 اإلعتياديةمداخيل الملك البلدي 

100,6 1,404,656 1,396,000 اإلعتياديةالمداخيل المالية 

84 2,733,161 3,250,000
=الجملـــــة 



(أد ) المبلغ 

3,330,000 موارد العنوان األول

3,310,000 نفقات العنوان األول

2,063,500 موارد العنوان الثاني

2,083,500 نفقات العنوان الثاني

5,393,500 ( =2ع+ 1ع) جملة الميزانية 



%نسبة التطور  2021ميزانية  2020ميزانية 

2,4 3,330,000 3,250,000 موارد العنوان األول

11 2,063,500 1,834,618 موارد العنوان الثاني

4,7 3,310,000 3,162,000 نفقات العنوان األول

7 2,083,500 1,922,618 نفقات العنوان الثاني

5,5 5,393,500 5,084,618 جملة موارد الميزانية

5,5 5,393,500 5,084,618 جملة نفقات الميزانية



المبلغ %النسبة  موارد العنوان األول ر/ع

26 867,000 طةالمداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات و األنش 1

9 303,000 المداخيل الجبائية األخرى 2

9,1 306,000
الرخص و الموجبات معاليمالرسوم و الحقوق و مختلف 

مقابل إسداء خدماتاألتاواتاإلدارية و 
3

- -
أمالك الجماعة و فضاءاتها و إستعمالمداخيل إشغال و 

مرافقها و أمالكها المختلفةإستلزام
4

12,2 407,000 مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهمتها و مداخيل مختلفة 5

43,4 1447,000 تحويالت الدولة بعنوان التسيير 6

100 3.330.000 =الجملـــــــة 



النسبة

(%)
المبلغ نفقات العنوان األول ر/ع

55,2
1,840,000 :التأجير العمومي  1

32,1
1,069,500 :وسائل المصالح  2

8,1
270,500 :التدخل العمومي  3

3,9
130,000 :فوائد الدين  4

0,6
20,000 اني مساهمة العنوان األول في نفقات العنوان الث

:

5

100
3,330,000 =الجملـــــــــة 



المعلــــــــــوم %النسبة  المـــــــوارد

36.5 751,644
منح موظفة مسندة من صندوق القــــروض و مساعدة -

الجماعات المحلية

21,2 437,000
ة منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض و مساعد-

الجماعات المحلية

0,18 3,766 منح و مساهمات داخلية أخرى

15,5 349,000
لعنوان المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من ا

األول

0,10 2,090 موارد أخرى مختلفة

25,3 520,000
قروض مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

المحلية

0,97 20,000 المدخر العمومي

100 2,063,500 =الجملة 

8



السنــــــــــــــــــــــــــــــــوات

2020المعاليمبيان 

2020إلى موفى أكتوبر 
2019 2018

التالتثقيبقايا  اإلستخالصات التثقيالت اإلستخالصات التثقيالت اإلستخالصات التثقيالت

1,672,011 76,992 337,888 338,075 339,088 171,489 315,320
المعلوم على العقارات 

المبنية

944,335 23,219 91,380 67,497 82,235 29,881 74,112
المعلوم على العقارات 

غير المبنية

- 506,261 506,261 542,756 542,756 695,188 569,119

المعلوم على المؤسسات

ة و ذات الصبغة الصناعي

المهنية و التجارية



النسبة المؤشر

%2,46 نسبة تطور موارد العنوان األول

%1,2 نسبة تطور مصاريف العنوان األول

%0,6 مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني

%10 (فوائد الدين+ أصل الدين )خدمة الدين 

%43,5 مساعدة الدولة

س/د38 ساكن /معدل تحويالت الدولة بعنوان 

س/د2,600 (2020)ساكن /على العقارات بعنوانالمعاليممعدل خالص 



369,000 الموارد الذاتية

332,000 منحة غير موظفة من صندوق القروض

170,000 القروض

871,000 الجملة



المعلـــــوم المشاريع

365,000 :المشاريع اإلدارية*

60,000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية-

50.000 الدراسات-

170,000 معدات نظافة إقتناء-

85,000 وسائل النقلإقتناء-

300,000 المشاريع الهيكلية* 

150,000 الصيانة و التعهد-

50,000 عمليات التهيئة و التجميل-

100,000 إقتصاديةبناءات -


