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2015 2016 2017 2018 2019

6302,317

6720,825
6957,902

7883,838
8648,795

 1جملة مدإخيل إلعنوإن  إلسنوإت

20156 302,317

20166 720,825

20176 957,902

20187 883,838

20198 648,795

2346.478

ومو انمذاخيم انحقيقيح نهعىوان األول

نسبة 
النمو

 37 %

الدولة
257.288

11 %

موارد ذاتية 
2089.190

89 %

ي 
ن سنت  2019 و 2015مبلغ إلفارق بي 
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2015 2016 2017 2018 2019

1887,845

1806,709
1809,179

1893,637

2145,133

 إلمبلغ إلسنة

20151 887,845

20161 806,709

20171 809,179

20181 893,637

20192 145,133

انمىاب مه انمال انمشتزك

ي 
ن سنت  2019257.288و  2015مبلغ إلفارق بي 
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 إلمبلغ إلسنة
إلنسبة بالنسبة 

 1للعنوإن 

20154 364,472%70

20164 914,116%74

20175 148,723%74

20185 990,201%76

20196 503,662%76

2015 2016 2017 2018 2019

4364,472

4914,116
5148,723

5990,201

6503,662

ي 
ن سنت    2019و  2015مبلغ الفارق بي 

 نسبة إلنمو
 47 %

2.089.190

5
جذول ومو انمذاخيم انذاتيح



ي إالدخار  إلدينأصل  إلخام إإلدخار إلسنة 
ن
 إلصاف

نسبة من جملة إلمدإخيل 
 1إلحقيقية للعنوإن 

20151 601,703704,712896,99114%

20161 296,895418,187878,70813%

20171 108,479410,783697,69610%

20181 210,925337,422873,50311%

20191 506,690376,1071 130,58313%

432.404553.210

ومو انمثانغ انمخصصح نالستثمار
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أصل إلدين 
(2020)

أصل إلدين 
(2021)



 إلسنة
 إلحقيقية إلمصاريف 

 1للعنوإن 

مصاريف إلتأجي  و تسديد فائض 
 إلدين

نسبة مصاريف وسائل إلمصالح 
وإلتدخل إلعمومي من جملة 

 إلحقيقيةإلمصاريف 

20154 905,4312 823,00442%

20165 213,1593 090,09741 %

20175 336,1933 209,93040 %

20185 940,2163 421,371 42%    

20196 841,5714 069,09641 %

هيكهح انمصاريف انحقيقيح نهعىوان األول

إلنفقات 
 إلقارة

نفقات 
 إلتسيي  
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 فوإئــد إلمؤشــر مدلول إلمؤشــر إلمعدل بالدينـــار بيــــان إلمؤشــــر

/  إلمدإخيل إلجبائية إالعتيادية
عدد إلسكان

د70
معدل مساهمة إلساكن 

بعنوإن إلجباية

ضعف إلمؤشر مع إستقرإر 
عدد إلسكان مقارنة بالمعدل 
ي يفرض إلعمل عىل 

إلوطتن
مضاعفة مجهودإت تعبئة 

إلموإرد

/  تحويالت إلدولة بالعنوإن إألول
عدد إلسكان

د26
معدل تحويالت إلدولة 

بعنوإن كل ساكن

عدد / إلمعاليم عىل إلعقارإت 
إلسكان

د11
معدل مساهمة إلساكن 

بعنوإن إلمعاليم

ضعف إلمؤشر مع إستقرإر 
عدد إلسكان مقارنة بالمعدل 
ي يفرض إلعمل عىل 

إلوطتن
مضاعفة مجهودإت تعبئة 

إلموإرد

مؤشــزاخ حسـة عذد انسكـان

ساكن 84.295=  2014عدد إلسكان حسب تعدإد : مالحظة

9
2019سنة 



 فوإئــد إلمؤشــر مدلول إلمؤشــر إلمائويةإلنسبة  بيــــان إلمؤشــــر

مدإخيل / إلمدإخيل إلذإتية
إلعنوإن إألول

مدى إستقاللية إلموإرد% 75
عىل إلبلدية مضاعفة مجهود 
تحصيل إلموإرد إلذإتية لرفع 

مستوى هذإ إلمؤشر 

/  تحويالت إلدولة بالعنوإن إألول
مدإخيل إلعنوإن إألول

25 %
مدى إرتباط موإرد 
إلبلدية بتحويالت 

إلدولة

إلعمل عىل توإزن هذإ إلمؤشر 
بمضاعفة تحصيل إلموإرد 

إلذإتية
مدإخيل / إلمعلوم عىل إلعقارإت
% 10إلعنوإن إألول

أهمية مردود إلمعاليم 
إلعقارية ضمن موإرد 

إلعنوإن إألول

إلعمل عىل رفع نسب 
إستخالص هذه إلمعاليم

إلمعاليم عىل إلعقارإت و 
% 39مدإخيل إلعنوإن إألول/ إألنشطة

إهمية مردود إلمعاليم 
إلعقارية و إألنشطة 
ضمن موإرد إلعنوإن 

إألول

إلعمل عىل رفع نسب 
إستخالص هذه إلمعاليم

نفقات إلعنوإن / نفقات إلتأجي  
إألول

56 %
حجم إلتأجي   أهمية

إلعمل عىل إلضغط عىل 
نفقات إلتأجي  

/ تسديد أصل إلدين+إلتأجي  
نفقات إلعنوإن إألول

61 %
أهمية إلنفقات إلقارة

إرتفاع هذإ إلمؤشر يضعف 
هامش إلترصف

إلتدخل + وسائل إلمصالح
نفقات إلعنوإن إألول/ إلعمومي 

أهمية مصاريف % 41
إلتسيي  

إرتفاع هذإ إلمؤشر يضعف 
إلترصف هامش
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ن مما يجعلها • وضعية مالية تمتاز بالتنوع نظرإ لعدم ؤعتمادها عىل فصل معي 
ي بسهولة وقادرة عىل مجابهة إلظروف إالقتصادية أو  غي  قابلة للتأثر إلسلت 

 .إالجتماعية إلطارئة
 
وضعية مالية ذإت إستقاللية نظرإ لكونها تعتمد باألساس عىل موإردها •

ي تمثل حوإلي 
 .و هي قابلة للتطور و إلنمو %75إلذإتية إلت 

 
ن مع إإلدإرة نظرإ  و وضعية مالية مريحة • ذإت مصدإقية تجاه إلمتعاملي 

إماتها إلمالية تجاه إلمؤسسات  ن ي إإليفاء بالي 
ن
لكونها لم تسجل أي تأخي  ف

ي إلغرض و إلعمومية 
ن
.إلخوإص فضال عن عدم ؤبرإم أي جدولة ف
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ن
ســـــاك

دية م
ف ببل

إلتعريــــ
1921فيفري  19:  تاريــــخ إإلحدإث 

ي تشمل مثال إلتهيئة إلعمرإنية 
هك 1555: إلمساحة إلت 

(2014حسب إحصاء سنة ) بالخارج  20000حوالي +  84295: عدد إلسكان 

مسكن 26244:عدد إلمساكن 

نسبة إلربط بشبكة إلمنطقة

(%)إلتطهي  

نسبة إلربط بشبكة إلماء 

إب (%)إلصالح للشر

نسبة إلتنوير إلعمومي 

(%)

9510090إلتوإرة إلشمالية 

10010090إلتوإرة إلجنوبية

ن إلشمالية  959975إلجبلي 

ن إلجنوبية 999985إلجبلي 

909980حي إلنور

709975إلمناعمة

909970إلنجاجرة

ن  1009990إلقبليي 

ن  10010090إلغربي 

9510070إلجديدين

ي كلثوم
979890بتن

908577إلموردين

809895إلكنائس

ن  جي  889075إلي 

ي ربيعة
859582بتن

09560إلفرإدة

سية
ســا
أل
ق إ
إلمرإف
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انطزقــــاخ و األرصفح

إلمنطقة
نسبة إلطرقات 

(%)إلمعبدة
(%)نسبة إألرصفة إلمبلطة

6040إلتوإرة إلشمالية 

9070إلتوإرة إلجنوبية

ن إلشمالية  6340إلجبلي 

ن إلجنوبية 7550إلجبلي 

5140حي إلنور

4530إلمناعمة

6350إلنجاجرة

ن  8360إلقبلي 

ن  9060إلغربي 

6550إلجديدين

ي كلثوم
7360بتن

5850إلموردين

6855إلكنائس

ن  جي  6045إلي 

ي ربيعة
7060بتن

-66إلفرإدة
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ة من  2020ؤل  2016مشاريــــع إلقرب إلمنجزة خالل إلخمس سنوإت إألخي 

وع إلكلفة إلجملية إلمشر

(د)

سنة 

إلتدخل

مناطق إلتدخل(مخ)إلطول عدد إألنهج

ن -إلتوإرة إلجنوبية-إلتوإرة إلشمالية-حي إلنور-إلجديدين1626.00020166612000تعبيد و صيانة إلطرقات -إلمناعمة-إلقبلي 

ن  إلغربي 

ن -إلتوإرة إلجنوبية -إلجديدين -عمادإت إلمناعمة1268.0002018357300صيانة إلطرقات و تعبيد  جي  ي ربيعة  -إلي 
ي  –بتن

بتن

إلموردين و إلفرإدة–إلكنائس -كلثوم

حي إلنور1500.0002018357000تهذيب حي إلنور

ؤصالح إلحفر باماكن مختلفة من مدينة مساكن--77.0002017ؤصالح إلطرقات

ؤصالح إلحفر باماكن مختلفة من مدينة مساكن  41.0002020ؤصالح إلطرقات

ن  -عمادإت  إلتوإرة1840.00020195510.000تعبيد إلطرقات ن  -إلجبلي  ن –حي إلنور –إلغربي  –إلمناعمة  -إلقبلي 

ي كلثوم –إلجديدين –إلنجاجرة 
ي ربيعة –بتن

ن –بتن جي  إلموردين و –إلي 

إلكنائس

 19136300 6352.000إلجملــــــة

ت
طرقــــا

د إل
تعبي

وع مناطق إلتدخلعدد إلنقاط إلضوئيةسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر

توسعة وتجديد شبكة 

إلتنوير إلعمومي 

250.000

(موإد فقط)

ن 2020500 ن إلشمالية إلجبلي  ن إلتوإرة إلشمالية حي إلنور إلجبلي  إلجديدين إلجبلي 

ي كلثوم إلفرإدى 
ي ربيعة بتن

ن إلكنائس بتن إلجنوبية إلمناعمة إلنجاجرة إلقبلي 

(إليد إلعاملة تكفلت بها إلبلدية: )مالحظة 

 500 250.000إلجملـــــــــــة

ي
التنوير العموم

وع مناطق إلتدخلسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر

تهيئة حديقة إلشهدإء
345.0002018

ن  )وسط إلمدينة  إء و ممرإت و فضاء للعائالت و تركي  ؤحدإث مناطق خرصن

ن و إحدإث إإلنارة إلدإخلية ن إلنافورتي  .كرإسي و تجهي 

إء تهيئة مناطق خرصن
478572018

ن إلشمالية إء بكل من عمادإت إلجبلي  ن  -تهيئة إلمناطق إلخرصن إلجبلي 

ن  -إلجديدين –إلمناعمة  -إلجنوبية جي  ي ربيعة–إلي 
بتن

إء تهيئة مناطق خرصن
563502019

ي ربيعة 
ن إلشمالية إلمنعمة إلجديدين بتن ن إلجنوبية إلجبلي  عمادإت إلجبلي 

ن  جي  إلي 

  449207إلجملـــــــــــة

عمـومية
ق 

حدائ
تهيئة 
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2020إنى  2016انمشاريع اإلداريح انمىجزج خالل انخمس سىواخ األخيزج مه 

وع وعسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر محتوى إلمشر

3م 4شاحنة ضاغطة سعة  و  3م17إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 400.0002016ؤقتناء معدإت نظافة

3م 3شاحنة قالبة سعة  2ؤقتناء عدد 98.0002016ؤقتناء معدإت نظافة

ن  إت مرإقبة و نظام أولوية و آالت تسجيل إلحضور بالبناءإت إإلدإرية59.0002017معدإت مختلفةتركي  ن كامي  تركي 

لي   770حاوية فضالت سعة  560إقتناء 153.0002017ؤقتناء حاويات فضالت

رية و  10حوإسيب و  5إقتناء 24.0002017إقتناء معدإت ؤعالمية ن ي و موزع 5آالت طباعة لي 
 
معدل تيار كهربائ

907.0002017إقتناء معدإت نظافة و طرقات

ة إلحجم وشاحنة ضاغطة   3م 7و شاحنة ضاغطة  3م17إقتناء آلة جارفة صغي 

وصهريــــج و إسطوإنة حديدية و مضخة لشفط إلمياه و آلة لقص إلمعبد و آلة 

ة مختلفة رش إلمبيدإت و معدإت صغي 

إت لوسائل إلنقل ن إت مرإقبة لكل وسائل إلنقل46.5002017إقتناء تجهي  ن إقتناء تجهي 

سيارة ؤدإرية 2إقتناء عدد 137.7002018إقتناء وسائل نقل

519.3002018(2عدد قسط )إلبلدي تهيئة إلمستودع 
ن محطة لتوزيــــع إلوقود وهدم منطقة إألمن  بناء مآوي للمعدإت إلبلدية و تركي 

إلقديمة

631.0002019(صفقة إطارية)إقتناء معدإت نظافة 
طن و شاحنة   10و شاحنة قالبة حمولة  3م 16إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 

حاوية فضالت 430كنس و عدد 

سيارإت ؤدإرية 2إقتناء عدد 123.8002019ؤقتناء سيارإت ؤدإرية

ن 112.0002020تهيئة إلدوإئر إلبلدية جي  ي ربيعة–تهيئة إلدإئرة إلغربية و دإئرة إلكنائس و دإئرة إلي 
.بتن

  3211.300إلجمـــــــــــــــــــلة
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ة  إلمشاريــــع إلمهيكلة إلمنجزة خالل إلخمس سنوإت إألخي 
2020إل  2016من 

وع وعسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر محتوى إلمشر

ي تعشيب ملعب  ن إلعشب إالصطناعي  بملعب 641.0002016إلرقت  ي تركي  إلرقت 

ن إإلنارة بمحيط إلملعب إلمعشب لكرة إلقدم280.0002019تنوير إلملعب إلبلدي  بمساكن تركي 

صيانة سقف إلقاعة إلرياضية70.0002019صيانة إلقاعة إلرياضية 

قاعة متعددة إالختصاصات و مدإرج 2ؤحدإث عدد 120.0002020توسعة دإر إلشباب

150.0002020تهيئة إلمسلخ إلبلدي

ؤحدإث نقطة حرإسة و تهيئة –تبليط إألرضية 

إلوحدإت إلصحية و تغطية إلفضاء إلدإخىلي و 

مختلفات

تهيئة إلسوق إالسبوعية 

(2و  1قسط )
تبليط إلسوق إالسبوعية بمادة إلخرسانة إإلسفلتية300.0002019

  1561.000إلجمـــــــــــــــــــلة
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صهح
ع انمتوا

شاري
انم

وع وع(د)إلكلفة إلجملية إلمشر مالحظــــــــــــاتمحتوى إلمشر

% 30بلغت نسبة إإلنجاز تهيئة دإر إلجمعيات بالعقار إلكائن ورإء محكمة إلناحية82.000تهيئة دإر إلجمعيات

2632.000تهيئة وتعبيد إلطرقات
ن إلفرإدة  و تهيئة  تعبيد إلطرقات بعمادإت إلمناعمة إلجبلي 

ي 
ن بتن جي  ربيعةإلي 

% 40بلغت نسبة إإلنجاز 

428780إقتناء معدإت نظافة

شاحنة مجهزة بسلم:  1قسط عدد 

ة إلحجم: 2قسط عدد  جرإفة صغي 

آلة لرسم إلخطوط عىل إلطرقات:  3قسط عدد 

آلة لفتح إإلطارإت إلمطاطية:4قسط عدد

كة إلمحرك  1تم إسناد إلقسط عدد  إل شر

د و تم إسناد إلقسط 254660ديازإل بمبلغ 

كة  4عدد   ulisse spare partsؤل شر

د و سيقع إعادة طلب 23123بمبلغ 

ن عدد  3و    2إلعروض بالنسبة للقسطي 

وع تعبيد إلطرقات لسنة  مشر

2020
1000.000

مخ بكل من عمادإت  5400نهجا عىل طول  25تعبيد 

ن إلجنوبية  ن إلشمالية إلجبلي  إلتوإرة إلشمالية إلجبلي 

ن حي إلنور إلجديدين إلمناعمة إلنجاجرة إلقبلي 

بصدد طلب إلعروض

وع تعبيد إلطرقات لسنة  مشر

2020
900.000

مخ بكل من عمادإت  6650نهجا عىل طول  30تعبيد 

ي ربيعة و إلكنائس
ن بتن جي  إلفرإدة إلموردين إلي 

بصدد طلب إلعروض

وع تهيئة  تعشيب  و مشر

إلملعب إلبلدي
898.000

ؤعادة تعشيب إلملعب إلقديم و ؤحدإث ملعب جديد 

للتمارين بالعشب إإلصطناعي 
 %30بلغت نسبة إإلنجاز 

450.000تهيئة إلسوق إلمركزية 
تهيئة فضاء إلسوق من إلجهة إلقبليية و تهيئة إلوحدإت 

إلصحية
بصدد طلب إلعروض للمرة إلثانية

وع إلخدمات إلتكميلية  مشر

للتنظيف
240.000

إلكنس إليدوي و غزإلة إألعشاب إلطفيلية بكامل إلمدينة 

سنوإت 3عىل مدى 
بصدد طلب إلعروض

درإسة إحدإث قاعة رياضية 

لأللعاب إلفردية
إلدرإسةبصدد -50.000

  6680.780إلجمـــــــــــــــــــلة

  18504.287إلمجموع إلعام



تثهذيح مساكهتطاقح تشخيص نشثكح انطزقاخ 

إلطرقات
إلطول 

(مخ)

ي 2إلمساحة حسب إلحالة م
إالرصفةمجاري إلمياهإلحوإسر

(مخ)إلطول (مخ)إلطول (مخ)إلطول رديئةمتوسطةجيدة

1925014400081000580049009600حي إلنور

13080250000500013460853012500إلتوإرة إلجنوبية

9080934002640011760892013360إلتوإرة إلشمالية

1955063300490003650024800280021000إلجديدين

ن  805065001130014100900050004100إلقبلي 

ن  278002760016000200016200940016200إلغربي 

1380050.000200034000236001560023600إلنجاجرة

ن إلجنوبية 11750325001600045000181001110019100إلجبلي 

ن إلشمالية 328506600040.00070700296002500029600إلجبلي 

16000620001800055000163001030016300إلمناعمة

---2760078000300039000إلكنائس

ن  جي  ---20.0004600010.00046000إلي 

---29000106000210075000إلفرإدة

ي ربيعة
---1500050.00030.00020.000بتن

ي كلثوم 
---1300027500500048000بتن

---90009500700038000إلموردين

إلمجمـــــــوع
28

4810

6736

40
209400635700168620101550165360
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:كالتالي منطقة مفصلة   16بلدية مساكن  ؤل تنقسم 

منطقة إلتوإرة إلشمالية 1

منطقة إلتوإرة إلجنوبية 2

منطقة إلجديدين 3

ن إلجنوبيةمنطقة  4 إلجبلي 

ن إلشمالية 5 منطقة إلجبلي 

منطقة إلمناعمة 6

منطقة إلنجاجرة 7

ن  8 منطقة إلقبلي 

ن  9 منطقة إلغربي 

منطقة حي إلنور 10

ن  11 جي  منطقة إلي 

ي ربيعة 12
منطقة بتن

منطقة إلكنلئس 13

منطقة إلفرإدة 14

ي كلثوم 15
منطقة بتن

منطقة إلموردين 16

تقسيــم إلمنــاطق ببلديـــة مســـاكن
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ي 
ن
نامج إلسنوي إلتشاركي لسنة إألنهج قائمة ف ي لم يقع إعتمادها بالي 

2020إلت 

* منطقة إلتوإرة إلشمالية:

- (أمام دار علي بوهالل)النهج المتفرع عن تقسيم بوهالل

 * ن الشمالية :منطقة الجبلي 

- نهج سيدي عبار عل اليسار) الحي الكائن قبالة الفسقية

* منطقة إلمناعمة:

-  وع تعبيد و تهيئة الطرقات الممول من طرف وزارة التنمية)نهج كائن بجانب مقىه محجوب ي إطار مشر
ن
(بصدد اإلنجاز ف

- نهج من دار رشاد بوجناح ال العطرية

- ي المروج و الرمان به قنوات تطهي  قديمة تستوجب التجديد حسب ما تم افادتنا به من طرف مصالح ديوان التطهي  ) نهح 

 * منطقة إلنجاجرة:

- نهج األمل

*منطقة حي إلنور:

-نهج الكرامة

-  ن نهج الزياتي 

- نهج التقوى

- ي دقة  اإليثار نهح 

- ي الصدق و الرشادنهح 
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ي 
ن
نامج إلسنوي إألنهج قائمة ف ي لم يقع إعتمادها بالي 

إلتشاركي إلت 
2020لسنة  

 * منطقة إلكنائس:

- تبليط حومة نادر النجار

- نهج المجر

- نهج حومة البوزيدي

- تبليط حومة سبيس

* ي ربيعة
:منطقة بتن

-  (دار دمحم بالحاج) نهج امام المستوصف

 * ن جي  :منطقة إلي 

- الشعاليل

 * منطقة إلفرإدى:

- اعمة بالمعبد طريق يربط الي 

*منطقة إلموردين

-  ل رضا الشطي ن ل مصطفن البكوش إل مين ن نهج من مين

- نهج خلف المستوصف و المدرسة

- طريق الساقية
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