
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشخيــص المـالي لبــلديــة 

حفــوز 

2022مخطط االستثمار البلدي 



التشخيص الـــمالــي لبــلدية حـــفوز مخطط  

2022االستثمار لسنة   

 

 

 

2022 

(التقديرات  )  
2021 

(بصدد اإلنجاز  )  
 ميزانية التسيير 

%55.27   %52.7 
موارد / الموارد الذاتية

 العنوان األول
 مؤشر االستقاللية

%55.27 %53.8 
/ تحويالت الدولة 

 موارد العنوان األول
مساهمة الدولة في موارد 

 العنوان االول

%91.41 %116 
الموارد / نفقات التأجير 
 الذاتية

حجم التأجير من جملة 
 الموارد

  د32.070.000  0
تصَرف  )جملة الديون 

(استثمار+   
 حجم المديونية

0 %2.03 
جملة / جملة الديون 

 موارد العنوان األول
حجم المديونية مقارنة بحجم 

 الموارد

 

 

 

 موارد العنوان األول بحساب الدينار
 الموارد الذاتية 988.373.000
 مساهمة الدولة 861.627.000

 الجملة 1.850.000.000
 

2022/ 2021مؤشرات ميزانيتي 

2022هيكلة موارد العنوان األول لمشروع ميزانية 



 

 

 

 

  

2022 

(التقديرات  )  
2021 

(بصدد االنجاز  )  
 ميزانية التنمية المؤشر

% 0  % 36.8  
/ الموارد الذاتية 

جملة موارد العنوان 
 الثاني

حجم الموارد الذاتية 
 من

جملة االستثمارات 
 المبرمجة

%0 % 10.3  
/ جملة القروض 

جملة موارد العنوان 
 الثاني

حجم القروض من 
جملة االستثمارات 

 المبرمجة

%0 % 26  
/ االعتمادات المحالة 

جملة موارد العنوان 
 الثاني

حجم االعتمادات 
المحالة من جملة 

االستثمارات 
 المبرمجة

%100 % 5.28  
جملة / أصل الدين 

 موارد العنوان الثاني

حجم الدين من جملة 
االستثمارات 

 المبرمجة
 

 

988373000

861627000

2022هيكلة موارد العنوان االول لسنة 

% 66,00: مساهمة الدولة 

% 44,0: الموارد الذاتية 



 

 بيان الموارد المبلغ

 المنحة غير موظفة 398000

0 
المبالغ المقامة من الفوائض الغير 
مستعملة من العنوان األول للسنة 

 قبل األخيرة

 المناب من مَدخر المال المشترك 0

0 
مداخيل استرجاع قروض السكن 

 و مداخيل المساكن الشعبية

 موارد االقتراض الداخلي 0

 الجملة 398000
 بيان النفقات المبلغ

0 
اعتمادات اضافية للمشاريع 

 المتواصلة

 تسديد اصل الدين 100.724.658

 الجملة 100.724.658

0 
- الموارد= الموارد المتاحة 

 النفقات
 

 

 

2022الموارد المتاحة للبرنامج السنوي لالستثمار سنة 



 

 

 

 موارد العنوان الثاني بحساب الدينار

 الموارد الذاتية 0
 المساعدات الغير موظفة 398.000.00

 موارد االقتراض 0
(المشاريع المتواصة  )نقل فواضل  242.000.000  

 االعتمادات المحالة *****
 الجملة 640.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

2022هيكلة موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية 

0

398000000

242000000

2022هيكلة موارد العنوان الثاني لسنة 

% 0الموارد الذاتية 

% 60,8المساعادات الغير موظفة 

%39,2نقل فواضل المشاريع المتواصلة 



 

 

 

 

 نفقات العنوان األول بحساب الدينار

 نفقات التأجير 904.000.000
 نفقات التسيير 783.824.000
 فوائد الدين 61.451.000

 الجملة 1.749.275.000
 

 

 

 

 

 

2022هيكلة نفقات العنوان األول من ميزانية 

2022هيكلة نفقات العنوان األول من سنة 

% 51,6نفقات التأجير 

%  44,0نفقات التسيير 

%4,4فوائد الدين 



 

 

 

 

 نفقات التنمية بحساب الدينار

 المشاريع المتواصلة 242.000.000
 المشاريع الجديدة *****

 تسديد أصل الدين 100.724.000

 الجملة 342.726.000
 

 

 

 

 

 

 

2022هيكلة نفقات العنوان الثاني من ميزانية 

242000000

100724000

2022هيكلة نفقات العنوان الثاني لسنة 

% 70,61المشاريع المتواصلة 

%29,39تسديد أصل الدين 



الموارد المتاحة لبرنامج السنوي 
 (المشاريع الجديدة  ) 2022لالستثمار 

 وفقا للمقاربة التشاركية

  أد398
مساعدة غير 

 موظفة
 


