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مقدمـة عامـة مقدمـة عامـة 
 

 الدشة األولى لتسػيل بخنامج التشسية الحزخية والحػكسة السحمية وقج عسل الرشجوؽ 2016مثمت سشة 
خالؿ ىحه الدشة عمى الحفاظ عمى دوره كدشج مالي وفّشي لسختمف البمجيات وخاصة ذات اإلمكانيات 

وذلظ بتجعيع مداىستو الفّعالة في تسػيل السذاريع السجرجة بالسخصصات الدشػية لالستثسار , الستػاضعة مشيا
وحث بعس البمجيات مغ خالؿ الجمدات التحديدية مع الشيابات الخرػصية عمى الخفع مغ ندق استخالص 

مػاردىا حتى تتسكغ مغ خالص ديػنيا والتدخيع بتقجيع ممفات السذاريع االستثسارية السبخمجة حتى يتدشى 
كسا عسل الرشجوؽ عغ شخيق الفخوع الجيػية عمى السداعجة الفشية في إعجاد . انجازىا في أحدغ الطخوؼ

وفي نفذ اإلشار تست اإلحاشة . 2016ممفات السذاريع مغ شخؼ البمجيات السدمع تسػيميا خالؿ سشة 
 باعتبار أف الرشجوؽ يسثل الييكل التشفيحؼ 2017إعجاد السخصصات الدشػية لالستثسار لدشة بالبمجيات في 

. لبخنامج التشسية الحزخية والحػكسة السحمية
وتساشيا مع متصمبات السشطػمة التسػيمية الججيجة واستجابة لمتػّجيات العامة التي أقّخىا الجستػر خاصة 

 لدشة 367في ما يتعمق بإرساء الالمخكدية والتجبيخ الحّخ لمجساعات السحمية تع إصجار األمخ الحكػمي عجد 
 الستعمق بزبط ندب الفائجة وآجاؿ استخجاع القخوض السدشجة مغ شخؼ 2016 مارس 18 السؤرخ في 2016

بزبط الذخوط الجنيا إضافة إلى إصجار القخارات الستعمقة صشجوؽ القخوض ومداعجة الجساعات السحمية 
السدتػجبة لتحػيل السداعجات الدشػية لفائجة الجساعات السحمية و باحتداب السداعجات اإلجسالية غيخ 

. (قخارات مذتخكة بيغ وزارتي الجاخمية والسالية) بزبط مقاييذ تقييع أداء الجساعات السحمية والسػضفة
وقج سعى الرشجوؽ إلى تعبئة السػارد الزخورية الالزمة وتحػيميا في آجاليا خاصة في ما يتعمق 

إضافة إلى الحرػؿ عمى القدط األوؿ مغ قخض الػكالة الفخندية لمتشسية السبـخ , بالسداعجات غيخ السػضفة
لتشفيح بخنامج خرػصي لفائجة  داإلعجاىحا إلى جانب ,  مميػف أورو30 بقيسة جسمية تداوؼ 2015في سشة 

 لمترخؼ في اإلعتسادات KFW البشظ األلساني البمجيات الججيجة والقياـ باإلجخاءات الالزمة إلبخاـ اتفاقية مع
.  مميػف أورو وتحػيميا في شكل مداعجات لمبمجيات السعشية45بقيسة 

 عمى تشفيح الرفقة السجسعة إلقتشاء 2016وفي إشار تجعيع البمجيات عسل الرشجوؽ خالؿ سشة 
ىحا إلى جانب . السعجات السسػلة مشاصفقة عمى حداب ىبة مغ اإلتحاد األوروبي واعتسادات ميدانية الجولة

. اتفاقية التعاوف التػندي اإليصاليالتقجـ في تشفيح صفقة اقتشاء السعجات السسػلة في إشار 
 بتمبية حاجيات الجساعات حيث قاـ مغ اإليفاء بجسيع التداماتو 2016وقج تسكغ الرشجوؽ خالؿ سشة 

  م د60,2 والسقخضيغ األجانب دة الجولةػديج ما عميو لفاغػوتذ  م د105,6 بتحػيل اعتسادات بقيسة السحمية
 . في أحدغ الطخوؼ2017وتػفيخ مدتػػ سيػلة يسكشو مغ بجاية نذاشو في سشة 
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قاـ  ومػاكبة لمتغيخات الحاصمة خاصة فيسا يتعمق بإرساء الالمخكدية والتجبيخ الحخ لمجساعات السحمية

 إلى السحمية الجساعات ومداعجة القخوض صشجوؽ  ؿؼتحػ إلى الخامية التسييجية لمجراسة بالجراسات الرشجوؽ 
.  والجيػؼ  السحمي االستثسار تسػيل في مخترة مالية مؤسدة

 F1+(tun) عمى السجػ البعيج و  AA (tun)ىحا وقج حافع الرشجوؽ عمى نفذ التختيب السدجل سابقا 
. عمى السجػ القريخ بالخغع مغ التخاجع التخقيع الديادؼ لتػنذ

وفي إشار تقخيب خجمات الرشجوؽ مغ الجساعات السحمية تست السرادقة عمى بعث فخعيغ جيػييغ 
.  بكل مغ بديجؼ بػزيج والكاؼ

 

:  مغ أىع الشتائج التي ميدت ىحه الدشةو
 

 عمى مدتهى تمهيل المذاريع : 
  ؛ ( ـ د110,0) التقجيخات مغ %94  أؼ بشدبةم د 103,3 السبجئيةات السػافقبمغت
  ؛  ( ـ د90,6)مغ التقجيخات  %36 أؼ بشدبة م د 32,5 الشيائيةات السرادؽبمغت
  مغ  %68 تسثػل م د 105,6لفائجة الجساعات السحمية بمغت أذوف تحػيل اإلعتسادات

 : مفرمة كسا يمي( ـ د155,5) التقجيخات

 في شكل قخوض ؛  م د30,6 -
؛  ـ د مداعجات غيخ مػضفة36,9مشيا  شكل مداعجات في م د 75,0 -

 

 (31/12/2016حدب القهائم المالية النهائية في ) : عمى مدتهى اإلنجازات المالية 
  ؛2015ـ د سشة  705,3  مقابل م د724,2  بػمػازنةتحقيق مجسػع 

 ؛2015ـ د سشة  246,3  مقابل م د227,9 تحقيق مجسػع مقابيس بػ 

 ؛ 2015 ـ د سشة 200,7مقابل  م د 185,2 تحقيق مجسػع دفػعات بػ
 ؛2015 ـ د سشة 262,7مقابل   م د305,4مدتػػ خديشة بػ تحقيق 

 2015 ـ د سشة 25,4مقابل  م د 20,7تحقيق نتيجة محاسبية بػ. 
 

  والتجهيزميزانية االستغالل عمى مدتهى : 
 ؛2015 ـ د سشة 6,2مقابل  م د 6,6 بمغػت مراريف التدييخ 

 ؛2015 أد سشة 401 مقابل  أد357 التجييد بمغػت مراريف 

  2015 د سشة أ 40مقابل  أ د 61بمغت السراريف االستثشائية. 
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 تقدمي الصندوقتقدمي الصندوق
 

التنعيم اإلداري والمالي - 
 

ومداعجة الجساعات السحمية ضسغ السؤسدات العسػمية التي ال تكتدي صبغة صشجوؽ القخوض يرشف 
قج و, 2002 أكتػبخ 07 السؤرخ في 2002 لدشة 2199إدارية والتي تعتبخ مشذأة عسػمية حدب األمخ عجد 

 1992أفخيل 16 السؤرخ في 688 األمخ عجد بسقتزىإعادة ىيكمتو وإعصائو االستقاللية في الترخؼ تست 
 ويعيج التشطيع اإلدارؼ  والسالي لمرشػجوؽ وذلظ 1977 مارس 4 السؤرخ في 212الحؼ يمغي األمخ عجد 

بالتشريز بالخرػص عمى صفتو كسؤسدة عسػمية ذات صبغة صشاعية وتجارية خاضعة لمتذاريع 
. والتخاتيب الجارؼ بيا العسل في السحاسبة التجارية

 

وزيخ أعزاء ويخأسػو  (8)ويجيخ صشجوؽ القخوض ومداعجة الجساعات السحمية مجمذ إدارة يتخكب مغ ثسانية 
. أو مغ يشػبو اإلشخاؼ 

 

مرادؽ عميو بسقتزى القانػف عجد  في شكل اعتساد بجاية  دينارا86 161 054ويبمغ رأس ماؿ الرشجوؽ 
 . 2001 ماؼ 22 السؤرخ في 2001 لدشة 56

 

مهام الرندوق - 
 

: تتسثل مياـ الرشجوؽ في

 تعبئة السػارد الزخورية لمسداىسة في تسػيل السخصصات اإلستثسارية لمجساعات السحمية؛ -

 إسشاد القخوض لمبمجيات ولمسجالذ الجيػية بالػاليات؛ -

 ؛(مداعجات غيخ مػضفة)إسشاد مداعجات لمبمجيات والجساعات السحمية  -

 إسشاد مداعجات استثشائية لمبمجيات والجساعات السحمية التي تسخ برعػبات مالية؛ -

تقجيع السداعجة الفشية لمجساعات السحمية عمى مدتػػ تذخيز ودراسة وتشفيح ومتابعة مذاريعيا  -
 ؛االستثسارية

مداعجة الجساعات السحمية عمى إحكاـ الترخؼ في السػارد الستػفخة لجييا مغ خالؿ التحميل الجورؼ  -
 . األمثل لمسػارد السخررة لمتشسيةواالستعساؿلسػازيشيا واقتخاح اإلجخاءات العسمية لتشسية مػاردىا الحاتية 
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شروط إسناد القروض ومنح المداعدات - 

 

 لتسػيل السذاريع السجرجة بالبخامج الدشػية االستثسارية لمجساعات السحمية 2016اعتسج الرشجوؽ خالؿ سشة 
 الحؼ ضبط الذخوط الججيجة إلسشاد القخوض 2014 سبتسبخ 30 السؤرخ في 3505األمخ عجد  عمى

 .والسداعجات
ويشجرج ىحا األمخ ضسغ التػجيات العامة التي أقّخىا الجستػر خاصة في ما يتعمق بإرساء الالمخكدية والتجبيخ 

الحّخ لمجساعات السحمية حيث يعتسج أساسا عمى الفرل بيغ السداعجات غيخ السػضفة والقخوض السدشجة 
لتسػيل بخنامج التشسية الحزخية والحػكسة السحمية وتػضيف ندب فائجة وآجاؿ استخجاع لمقخوض متغيخة كمسا 

 مارس 18 السؤرخ في 2016 لدشة 367وفي ىحا اإلشار صجر األمخ الحكػمي عجد . اقتزت الحاجة لحلظ
 الستعمق بزبط ندب الفائجة وآجاؿ استخجاع القخوض السدشجة مغ شخؼ صشجوؽ القخوض ومداعجة 2016

. الجساعات السحمية بشاء عمى اقتخاح مغ مجمذ اإلدارة
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  لجنة التمهيل 1.1
 

: تتخكب لجشة التسػيل بالرشجوؽ مغ األعزاء التالييغ
السجيخ العاـ لرشجوؽ القخوض ومداعجة الجساعات السحمية برفتو رئيذ؛  -
  السجيخ العاـ لمجساعات السحمية بػزارة الذؤوف السحمية والبيئة برفتو عزػ؛ -

  مسثل وزارة السالية بسجمذ اإلدارة برفتو عزػ؛ -

  مسثل وزارة التشسية واالستثسار والتعاوف الجولي بسجمذ اإلدارة برفتو عزػ؛ -

 . مخاقب الجولة لجػ الرشجوؽ برفتو مالحع -
 

 وذلظ لمشطخ في جسيع السذاريع 2016 خالؿ سشة ثالثة عذر مناسبةوقج اجتسعت لجشة التسػيل في 
 مذخوع والشطخ في 389السعخوضة عمى الرشجوؽ والبت فييا وإعصائيا السػافقة السبجئية والبالغ عجدىا 

. 273مذاريع قرج إعصائيا السرادقة الشيائية عمى تسػيميا والبالغ عجدىا 
 

 مجمس إدارة الرندوق  2.1
 

يتخكب مجمذ إدارة الرشجوؽ الحؼ يخأسو الديج وزيخ الذؤوف السحمية والبيئة أو مغ يشػبو مغ األعزاء 
: التالييغ

السجيخ العاـ لمجساعات السحمية بػزارة الذؤوف السحمية والبيئة؛  -
  السجيخ العاـ لمذؤوف الجيػية بػزارة الجاخمية؛ -

شيخ السجيشة، مسثل الجامعة الػششية لمسجف ,  رئيذ الشيابية الخرػصية لبمجية تػنذ -
 التػندية؛

 مسثل الجامعة الػششية لمسجف التػندية؛,  رئيذ الشيابية الخرػصية لبمجية القيخواف -

  مسثل عغ وزارة السالية؛ -

  مسثل عغ وزارة التشسية واالستثسار والتعاوف الجولي؛ -

  مسثل عغ وزارة التجييد واإلسكاف والتييئة التخابية؛ -

 مسثل عغ البشظ السخكدؼ التػندي؛ -

 .مخاقب الجولة لجػ الرشجوؽ برفتو مالحع -

 

  

    هياكل تسييـر الصندوق- هياكل تسييـر الصندوق- 11
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 وذلظ لمسرادقة عمى أعساؿ أربع مناسبات في 2016وقج اجتسع مجمذ إدارة الرشجوؽ خالؿ سشة 

.   لجشة التسػيل والسرادقة الشيائية عمى بعس السذاريع األخخػ التي تعيج ألنطار مجمذ اإلدارة
كسا تصخؽ مجمذ اإلدارة خالؿ جمداتو األربعة إلى متابعة سيخ الرشجوؽ وتصػر وضعيتو وتقجـ إنجاز 

إضافة إلى متابعة تشفيح الرفقات السبخمة مغ شخؼ الرشجوؽ ومتابعة التجابيخ الستخحة لتجارؾ , ميدانيتو
ىحا إلى جانب . الشقائز الػاردة بتقخيخ مخاجع الحدابات وتقاريخ ىياكل التجقيق الجاخمية والخقابة الخارجية

 وضبط ميدانية 2015 والسرادقة عمى تقخيخ الشذاط لدشة 2015إعجاد وضبط القػائع السالية لدشة 
 والسرادقة عمى ندب الفائجة وآجاؿ استخجاع القخوض السدشجة مغ قبل الرشجوؽ 2017الرشجوؽ لدشة 

 والسرادقة عمى مداىسة الرشجوؽ في رأس ماؿ شخكة الترخؼ 2017التي سيتع اعتسادىا خالؿ سشة 
إضافة إلى بعس السدائل التشطيسية كالسرادقة عمى إحجاث , في السخكب الرشاعي والتكشػلػجي بسجنيغ

. فخعيغ جيػييغ ججيجيغ وبعس السدائل التي تخز السػارد البذخية
: وفي ما يمي رزنامة الجمدات التي تع عقجىا بالشدبة لسجمذ إدارة الرشجوؽ 

 
التاريخ الجمدة 

28/04/2016الجمدة األولى   
02/08/2016الجمدة الثانية    
03/11/2016الجمدة الثالثة   
(*)06/01/2017الجمدة الخابعة   

 2016بعشػاف سشة  (*)
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: 2016يمخز الججوؿ التالي نذاط التسػيل لدشة 
بحداب المميهن دينار 

 2016 
 %ندبة اإلنجاز  إنجازاتالتقديرات  

 94 103,3 110,0 (*)السػافقات السبجئية 
 36 32,5 90,0 (*)السرادقات الشيائية
 68 105,8 155,5 تحػيل اإلعتسادات

تقجيخات تخز القخوض والسداعجات السػضفة  (*)
 

 ة ـ المهافقات المبدئي1.2
 

والتي تسثل  2016لجشة التسػيل خالؿ سشة شخؼ بمغت جسمة السػافقات السبجئية السدشجة مغ 
 مغ تقجيخات الدشة البالغػة % 94أؼ بشدبة   م د103,3 ما قيستو مداىسة الرشجوؽ في السذاريع

القيسة الكاممة لمسذاريع حدب السشطػمة التسػيمية ) 2015مشجدة خالؿ سشة  ـ د 62,9مقابل ,  ـ د110,0
كسداعجات مػضفة  م د 53,2 كقخوض و م د44,4تػزع ىحه السػافقات السبجئية بيغ و. (القجيسة

بقيسة جسمية تداوؼ  مذروعا 389وقج خرت ىحه السػافقات . كسداعجات استثشائية م د 5,7و
.  بمدية ومجمس جههي وحيد180  لفائجة م د175,4
:  وفق الخصة التالية 2016تسّػؿ ىحه السػافقات السبجئية السدشجة خالؿ سشة و

بحداب المميهن دينار 

الخطة التمهيمية 
2016 

 الندبةالمبمغ 
 40% 70,2 لتمهيل الذاتياا

 59% 103,3مداهمة الرندوق 

 25% 44,3 قخوض 

 30% 53,2  مػضفةمداعجات 
 4% 5,7 مداعجات استثشائية 

 1% 1,9 مداهمات أأرى 

 100% 175,4 المجمهع

  

    نشـاط التمويـل- نشـاط التمويـل- 22
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 : عمى مختمف القصاعات كالتالي 2016السػافقات السبجئية لدشة وتتػزع 

بحداب المميهن دينار 

اإلنجازات  (%)الهيكمة  القطاعات 
 البشية األساسية  88,1 50
 اقتشاء عقارات 1,6 1
 تجسيل السجف 4,4 3
 معجات اقتشاء 7,5 4
 اقتراديةمذاريع  4,4 3
بشاءات إدارية  8,4 5
السشذآت الذبابية والثقافية والخياضية  2,5 1
مذاريع في إشار الذخاكة  0,0 0
دراسة مذاريع  0,3 0

 1المجمهع  117,1 67
 (البخنامج الججيج)تيحيب األحياء الذعبية  58,1 33
 2المجمهع  58,1 33

 مجمهع المذاريع البمدية 175,2 100
شاريع السجالذ الجيػية والقخوية ـ 0,2 0

المجمهع العام  175,4 100
 

 مغ مجسػع السػافقات السبجئية %83وتسثل مذاريع البشية األساسية ومذاريع تيحيب األحياء الذعبية 
. 2016السدشجة خالؿ سشة 
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  المرادقات النهائية 2.2

 

 والتي 2016مجمذ اإلدارة خالؿ سشة بمغت السرادقات الشيائية السدشجة مغ شخؼ لجشة التسػيل و
 مغ تقجيخات نفذ الدشة % 36 أؼ بشدبة م د 32,5 تسثل مداىسة الرشجوؽ في السذاريع ما قيستو

كسداعجات  م د 3,2 كقخوض و م د25,5تػزع ىحه السرادقات الشيائية بيغ و . ـ د90,0البالغػة 
بقيسة جسمية  مذروعا 273وقج خرت ىحه السرادقات . كسداعجات استثشائية م د 3,7مػضفة و
 2015 ـ د مشجدة خالؿ سشة 117,9مقابػل  ومجمدين جههيين  بمدية162  لفائجة م د65,8تداوؼ 

. (القيسة الكاممة لمسذاريع حدب السشطػمة التسػيمية القجيسة)
:  وفق الخصة التالية2016تسّػؿ ىحه السرادقات الشيائية لدشة و

بحداب المميهن دينار 

الخطة التمهيمية 
2016 

 الندبةالمبمغ 
 49% 32,0 لتمهيل الذاتياا

 49% 32,5 مداهمة الرندوق 
 39% 25,5 قخوض 
 5% 3,2  مػضفةمداعجات 
 6% 3,7 مداعجات استثشائية 

 2% 1,3 مداهمات أأرى 

 100% 65,8 المجمهع

 
 بدبب عجـ تقجـ مذاريع 2015و سجمت السرادقات الشيائية تخاجعا مقارنة بتقجيخات الدشة وانجازات سشة 

 ـ د 3,2البخنامج الججيج لتيحيب األحياء الذعبية حيث لع تتعجػ السرادقة الشيائية عمى السداعجات السػضفة 
ىحا إلى جانب عجـ تصػر مدتػػ القخوض . 2016 ـ د مجرجة بسيدانية الرشجوؽ لدشة 50,0مقابل 

 ـ د ومعجؿ الخسذ سشػات األخيخة البالػغ 40,0السرادؽ عمييا نيائيا إلى مدتػػ تقجيخات الدشة البالغة 
تع العسل مغ  بالخغع مغ مجيػدات مرالح الرشجوؽ حيث ,بدبب السشطػمة التسػيمية الججيجة ـ د 45,1

إلى حث البمجيات عمى استحثاث ندق , خالؿ جمدات العسل خاصة بالجيات خالؿ الثالثية الخابعة مغ الدشة
اإلستثسار والتعجيل بإعجاد ممفات السرادقات الشيائية قبل مػفى الدشة بغاية الحفاظ عمى ندق التسػيػػػل فػػػي 

 ـ د كقخوض متحرمة عمى السرادقات الشيائية في نياية شيخ سبتسبخ 11,5السػػخور مػغ ). الدشػة السقبمػػػػػة
  .(2016 ـ د في نياية شيخ ديدسبخ 25,5إلى 
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 :عمى مختمف القصاعات كالتالي 2016خالؿ سشة  التي حطيت بالسرادقة الشيائيةوتتػزع السذاريع 
بحداب المميهن دينار 

اإلنجازات  (%)الهيكمة  القطاعات 
 البشية األساسية  48,2 73
 اقتشاء عقارات 1,6 2
 تجسيل السجف 1,3 2
 معجات اقتشاء 5,0 8
 اقتراديةمذاريع  3,3 5
بشاءات إدارية  2,2 3
السشذآت الذبابية والثقافية والخياضية  0,7 1
مذاريع في إشار الذخاكة  0,0 0
دراسة مذاريع  0,2 0

 1المجمهع  62,6 95
 (البخنامج الججيج)تيحيب األحياء الذعبية  3,2 5
 2المجمهع  3,2 5

 مجمهع المذاريع البمدية 65,8 100
شاريع السجالذ الجيػية والقخوية ـ 0,0 0

المجمهع العام  65,8 100
 

 مغ مجسػع السرادقات الشيائية السدشجة خالؿ %81وتسثل مذاريع البشية األساسية واقتشاء السعجات 
. الدشة الحالية

 

  أذون بتحهيل اإلعتمادات3.2
 

أؼ د   م105,6 إعصاء اإلذف بتحػيل إعتسادات لفائجة الجساعات السحمية بقيسة 2016خالؿ سشة تع 
كاعتسادات  ـ د 137,9مقابل , ( ـ د155,5) مسا تع بخمجتو خالؿ نفذ الدشة %68بشدبة إنجاز 

 بقيسػػػة قروض بيػػػػغ 2016وتتػزع ىحه االعتسادات السحػلة خالؿ سشػة .  2015محػلة خالؿ سشة 
 ـ د كسداعجات 36,9 مشيا م د75,0  بقيسة  مدـاعداتو (2015 ـ د سشة 50,1مقابل )  م د30,6

 ـ د كاعتسادات مغ السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ السخرز لسداعجة بعس البمجيات 1,2غيخ مػضفة و 
 ـ د كسداعجات عمى حداب قدصي ىبة 7,9عمى مجابية أعباء االستثسار وتحقيق تػازناتيا السالية و

 . اإلتحاد األوروبي لتجعيع مذاريع السخصط
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 : 2016ويبيغ الججوؿ التالي تػزيع اإلعتسادات السحػلة مقارنة بالتػقعات لدشة 
 بحداب المميهن دينار

انجازات سنة  
2015  

تقديرات سنة 
2016 

إنجازات سنة 
2016 

 ندبة إنجاز
 %الدنة

 ندبة التطهر
مقارنة بدنة 

2015% 

39- 67 30,6 45,3 50,1 قخوض  

 - 92 36,9 40,0 0,0 مداعجات غيخ مػضفة

52- 66 24,9 37,7 57,6 مداعجات   

 - 3 0,6 20,0 0,0 مداعجات مػضفة

(*)مداعجات استثشائية   27,7 11,0 11,3 103 -59  

20- 80 1,2 1,5 1,5 مداعجات مغ السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ  
مجمهع مداهمة الرندوق في االستثمارات 

 20- 68 105,6 155,5 136,9 الجديدة الممهلة من طرف الرندوق 

بسا في ذلظ مداعجات ىبتي اإلتحاد األوروبي (*)  
 

وىػ ما يفدخ السجيػد  2016 خالؿ سشة مغ جسمة االعتسادات السحّػلة % 71وتسثل السداعجات 
التشسػؼ الحؼ يبحلو الرشجوؽ مغ خالؿ دعع مذاريع الجساعات السحمية عغ شخيق السداعجات 

:  حدب السرجر كاآلتي م د75,0وتتػزع السداعجات السحػلة مشح بجاية الدشة والبالغة . االستثشائية
   بحداب المميهن دينار

قيمة المداعدات  المردر
 36,9مداعجات غيخ مػضفة 

 21,1مشحة العشػاف الثاني مغ ميدانية الجولة 
 PNRU  3,7اعتسادات الجيل الخابع لسذاريع 

 2,3مشحة الجولة لتعػيس التسػيل الحاتي لسذاريع السخصط  
 1,2مشحة الجولة لتعػيس التسػيل الحاتي لسذاريع مدالظ التػزيع 

 7,8 (تعػيس قخوض وتسػيل ذاتي)ىبة اإلتحاد األوروبي لتسػيل مذاريع السخصط 
 1,2السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ 

 0,6مداعجات مػضفة 
 0,1مداعجات لسذخوع حي السصار 

 75,0المجمهع العام 
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 2016 خالؿ شيخ مارس  م د36,9وفي ما يتعمق بالسداعجات غيخ السػضفة فقج تع تحػيل مبمغ 
 بمجية لع تدتجب ليحه CMO ( 21 بعج استيفائيا لمذخوط الجنيا إلسشاد السداعجات  بمدية243لفائجة 

: والستسثمة في (الذخوط
 ؛2016السيدانية التقجيخية لدشة  -

 ؛2015الحدابات السالية لدشة  -

 ؛2016البخنامج الدشػؼ لالستثسار لدشة  -

 إشيار الرفقات السدمع إبخاميا بالسخصج الػششي لمرفقات؛ -

 .السرادقة عمى اتفاقية شخوط إسشاد السداعجات -

  

  الدعم المالي لمبمديات4.2
 

في إشار مداعجة البمجيات عمى انجاز مذاريعيا االستثسارية وخاصة الرغخػ مشيا والستػسصة 
 تجعيع العجيج مغ البمجيات وذلظ بتحػيل 2016تع خالؿ سشة , ولتسكيشيا مغ الحفاظ عمى تػازناتيا السالية

  مذروعا95 تخز  م د8,4 بمجية بقيسة 41مداعجات استثشائية لتعػيس التسػيل الحاتي والقخوض لفائجة 
إضافة إلى ذلظ تست السرادقة الشيائية عمى مداعجات استثشائية بقيسة ... لمبشية األساسية واقتشاء السعجات

.  بمدية30 لفائجة  مذروع35 لتجعيع  م د3,5
وتع مشح ىحه السداعجات االستثشائية مغ اعتسادات ىبة اإلتحاد األوروبي بقدصييا األوؿ والثاني ومغ 

 مجرج بالسخصصات الدشػية اإلستثسارية لدشة  مذروع31السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ لمرشجوؽ لتسػيل 
2016 .

 

 بحداب المميهن دينار

 

 

 تحهيل اإلعتمادات المرادقات النهائية

 المداعدة عدد المذاريع عدد البمديات المداعدة عدد المذاريع عدد البمديات

مداعجات استثشائية مغ الساؿ السذتخؾ 
 (PAIمذاريع )

26 31 3,1 5 5 0,5 

 2,1 27 23 0,0 0 0 مغ ىبة اإلتحاد األوروبي 1القدط 

 5,8 63 53 0,4 4 4 مغ ىبة اإلتحاد األوروبي 2القدط 

 8,4 95 81 3,5 35 30 المجمهع
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 نذاط الفروع الجههية 5.2
 

في إشار السداعجة الفشية لمبمجيات وخاصة في ما يتعمق بإنجاز السذاريع اإلستثسارية السجرجة 
 قامت مرالح الرشجوؽ عغ شخيق الفخوع 2016بالسخصصات الدشػية لالستثسار لمبمجيات لدشة 

 البمجيات حػؿ مداعجةأساسا تسحػرت  214الجيػية بالعجيج مغ الديارات السيجانية والتي بمغ عجدىا 
 والتأشيخ لستابعةىحا إلى جانب جمدات العسل بسقخ الػاليات والبمجيات ؿ.  التسػيل في إعجاد ممفاتفشيا

لمتشسية الحزخية والحػكسة السحمية وكيفية إعجاد البخنامج الدشػؼ  ومديج التعخيف بالبخنامج الججيج
. 2017لالستثسار لدشة 

وفي ما يمي الشتائج الحاصمة لسمفات التسػيل التي تع دراستيا مغ شخؼ الفخوع الجيػية خالؿ سشة 
 :(حدب القيسة الجسمية لمسذاريع) 2016

 

 
 
 
 
 

 

 

 بحداب المميهن دينار 

 الفرع
 تحهيل اإلعتمادات المرادقات النهائية المهافقات المبدئية

 الندبة اإلنجازات التهقعات  الندبة اإلنجازات التهقعات  الندبة اإلنجازات التهقعات 

 53 16,4 30,9 28 13,1 48,1 72 35,2 48,4تهنس 

 89 7,0 7,9 77 16,0 20,9 148 29,6 19,9صفاقس 

 84 8,5 10,2 83 7,1 8,4 93 18,1 19,5قفرة 

 48 6,9 15,1 14 2,1 15,6 34 5,4 16,0باجة 

 70 12,2 17,4 27 11,0 40,2 94 37,8 40,2سهسة 

 87 3,0 3,7 40 12,3 30,7 70 28,3 40,0نابل 

 88 4,8 5,4 33 3,6 10,9 120 11,3 9,3مدنين 

 65 58,8 90,6 37 65,2 174,8 86 165,7 193,3 المجمهع العام 
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 :2016عينة من أهم المذاريع الممهلة أالل سنة  6.2

 

 

 2017إعدد البرنامج الدنهي لإلستثمار لدنة  7.2
 

 2016في إشار اإلعجاد السحكع لمبخامج الدشػية لإلستثسار تكفمت مرالح الرشجوؽ خالؿ سشة 
 مع اعتبار مبالغ 2017إلحاشة بالبمجيات لتقجيع حجع معقػؿ ومقبػؿ لالستثسار خالؿ سشة با

 وتع .السداعجات غيخ السػضفة والتسػيل الحاتي عمى أف تبقى ىيكمة التسػيل مغ مذسػالت البمجيات
 : الذخوط الستسثمة فيبعس ؿ األخح بعيغ اإلعتبار

 ؛مداىسة البمجيات في السذاريع السسػلة بقخض -
 ؛مخاعاة الجػانب البيئية واالجتساعية -
 ؛ بمػغ شاقة التجايغ بأقل عجد مغ السذاريع مسا يزسغ حجع معامالت بأقل تكاليف -
العسل عمى حرػؿ السذاريع السعشية بالقخوض عمى السػافقات السبجئية والسرادقات  -

 .2017الشيائية خالؿ سشة 
باعتبار اإلنجازات السالية  (مبالغ تقجيخية)شاقة البمجيات عمى االقتخاض وفي نفذ اإلشار تع تحجيج 

.   مع اعتساد تحميل مالي رجعي واستذخافي2016لمبمجيات خالؿ الدشػات الفارشة وميدانية سشة 

  ديناراأللفبحداب 
مداهمة الرندوق 

الكمفة  البمدية  المذاريع 
مداعدة استثنائية  مداعدة مهظفة  قرض 

تعبيج الصخقات ومج األرصفة  صفاقذ 3 933 1 433  
سميساف  2 561 1 675   تعبيج الصخقات ومج األرصفة 
السشدتيخ  2 237 1 150   تعبيج الصخقات ومج األرصفة 

 بشاء قرخ البمجية جخجيذ 1 264 600  
 إعادة تييئة الصخيق الدياحية نفصة 1 229   550
 تعبيج الصخقات ومج األرصفة قفرة 877 400  
 تعبيج الصخقات ومج األرصفة الدريبة 607 100  
تيحيب حي الرحة  جخجيذ 574  574 
تيحيب حي التقجـ  دار شعباف 570  570 

تيشجة  444  444  تيحيب حي العيغ 
سيجؼ حديغ  381 341   تييئة سػؽ بمجؼ 
زرمجيغ  200 115   اقتشاء معجات 
بيخ الحفي  190 54   تشػيخ عسػمي 
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 ندب الفائدة المهظفة وآجال استرجاع القروض المدندة لفائدة الجماعات المحمية 1.3
 2016المعتمدة أالل سنة 

  
السعتسجة , تع ضبط ندب الفائجة وآجاؿ استخجاع القخوض السدشجة مغ قبل الرشجوؽ لفائجة البمجيات

وىي , 2016 مارس 18 السؤرخ في 2016 لدشة 367بسقتزى األمخ الحكػمي عجد , 2016خالؿ سشة 
: مفرمة كاآلتي

مدة االمهال مدة االسترجاع ندبة الفائدة نهعية المذاريع صنف المذاريع 
سشة واحجة  سشة 15 7,0%البشية األساسية والبشاءات اإلدارية مذاريع ذات صبغة محمية 

سشة واحجة  سشػات 10 8,0%السذاريع اإلقترادية 
سشة واحجة  سشػات 7 6,0%اقتشاء معجات وتجييدات 

سشة واحجة  سشػات 5 7,0%الجراسات 
مذاريع الذراكة بين الجماعات 

 المحمية أو مع القطاع العام
   بين البمديات 
سشة واحجة  سشة 15 6,5%البشية األساسية 

سشة واحجة  سشػات 10 7,5%السذاريع اإلقترادية 
سشة واحجة  سشػات 7 5,5%اقتشاء السعجات  

سشة واحجة  سشػات 10 7,5%الترخؼ في الشفايات وتثسيشيا 
سشة واحجة  سشػات 5 6,5%الجراسات 

   بين البمديات والجهات 
سشة واحجة  سشة 15 6,5%السشتدىات الحزخية 
سشة واحجة  سشػات 10 7,5%السذاريع اإلقترادية 

بين الجماعات المحمية والهزارات 
والهياكل 

   

مذاريع في مجاالت الخياضة والذباب 
سشة واحجة  سشة 15 7,0%والثقافة والصفػلة 

سشة واحجة  سشػات 10 8,0%مذاريع مع ىياكل عسػمية 
مذاريع تذاركية بين القطاعين 

 العام والخاص

السشتدىات الحزخية والترخؼ في 
سشة واحجة  سشػات 10 8,0%الشفايات 

مذاريع تذاركية مع المجتمع 
 المدني

, صيانة البشية األساسية والتجييدات
, تييئة وصيانة السداحات الخزخاء

تييئة وصيانة , الفزاءات التخفييية
انجاز مالعب , التجييدات الحزخية

صيانة السقابخ , األحياء

سشة واحجة  سشػات 10 %8,0

  

    الوضع املـايل- الوضع املـايل- 33



                                                                                   روض ومساعـدة اجلماعـات احملليـة   صندوق الق- 

 2016تقرير النشاط لسنة 

 

18 

 

 لدشة منهجية تحميمية ومعطيات المحاسبة التحميميةوقج تع اعتساد ندب الفائجة السػضفة اعتسادا عمى 
وتتسثل كمفة تعبئة .  لتحجيج كمفة تعبئة مػارد اإلقتخاض مع ىامر يخاعي التػازنات السالية لمرشجوؽ 2015

 تزاؼ إلييا كمفة استعساؿ األمػاؿ  %3,58مػارد اإلقتخاض في كمفة اإلقتخاض الخارجي التي تداوؼ 
 ( سشػات10صشف )الحاتية باإلعتساد عمى ندبة السخدودية السخجحة لخقاع خديشة الجولة القابمة لمتشطيخ 

ىحا . % 4,88 لتكػف كمفة تعبئة مػارد اإلقتخاض حدب الشتائج التحميمية في حجود % 1,3والبالغ 
ويتحسل الرشجوؽ أعباء مالية أخخػ مختبصة بعسمية اسشاد القخوض وجب تغصيتيا عشج تحجيج سعخ الفائجة 

 وكمفة السخاشخ الشاجسة عمى عجـ خالص الجيػف في % 1,14تتسثل في كمفة أعباء الترخؼ التي بمغت 
 إضافة إلى عسػلة ترخؼ حيث تع اعتساد % 0,42اآلجاؿ مغ شخؼ الجساعات السحمية والتي بمغت 

وبالتالي فإف . % 1,5 عمى عكذ السؤسدات البشكية التي تفخض عسػلة ترخؼ تفػؽ % 0,5ندبة 
 لتدتقخ ندبة الفائجة السحتدبة % 2,06اليامر الحؼ يخاعي التػازنات السالية لمرشجوؽ يكػف في حجود 

  .% 6,94 حدب السشيجية التحميمية السعتسجة في حجود 2016لدشة 
 

:  القهائم المالية2.3
 

 ديدسبخ 31حدب القػائع السالية الشيائية بتاريخ )تسّكغ الرشجوؽ مغ الحفاظ عمى تػازناتو السالية 
 بقيسة اعتساداتؿ ػتحػؼ بة ػات السحميػ اإليفاء بجسيع التداماتو بتمبية حاجيات الجساعحيث تع, (2016

  .م د 60,2األجانب بقيسة د ما عميو لفائجة الجولة والسقخضيغ ػوتدجؼ د  م105,6
 

:  المهازنـة1.2.3
 

 م د705.3 حيث مػّخ مغ 2015 مقارنة مع سشة 2016سجل مجسػع السػازنة ارتفاعا في نياية سشة 
 وقج نتج ىحا التصػر باألساس عغ ارتفاع مدتػػ .% 3  مدجال بحلظ ندبة تصػر بػ م د724,2إلى 

وارتفاع في األمػاؿ الحاتية وفي حداب  (بالخغع مغ تخاجع األصػؿ السالية)الديػلة عمى مدتػػ األصػؿ 
الجولة والجساعات السحمية عمى مدتػػ الخرـػ بالخغع مغ تخاجع الخرـػ غيخ الجارية التي تخز 

. القخوض الخارجية
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: 2016-2008ويبيغ الخسع التالي تصػر مجسػع السػازنة خالؿ الفتخة 
 

 
 
 

: قائمة النتائج .2 2.3
 

 قبل األداء عمى األرباح بعشػاف م د 22,4 ما قيستو 2016بمغت الشتيجة السحاسبية في مػفى سشة 
 لتدتقخ بحلظ الشتيجة الرافية في  م د1,7السداىسة الطخفية اإلستثشائية لفائجة ميدانية الجولة البالغة 

انخفاض  إلى ويعػد ىحا التخاجع أساسا. 2015 ـ د مدجمة في نياية سشة 25,4 مقابل  م د20,7حجود 
بالخغع مغ اإلستقخار الشدبي في فػائس القخوض السدشجة لمجساعات , % 14نتيجة اإلستغالؿ بشدبة 

 6,1 بدبب تخاجػػع اإلستػخداد عمى السجخػخات الدابقػػػة مػػػػغ وذلظ, السحمية وتخاجع فػائس الجيػف الخارجية
 .  ـ د3,7ـ د إلى 

 

: 2016-2005ويبيغ الخسع التالي تصػر الشتيجة السحاسبية خالؿ الفتخة 
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: جـدول التدفقـات النقديـة .3 2.3  
 أؼ بشدبة انجاز تداوؼ  م د227,9 ما قيستو 2016بمغت السقابػيس السالية خػالؿ الدشة السحاسبية 

مدجمة بحلظ تخاجعا , 2015 محققة سشة  م د246,3مقابل  ( ـ د205,0)مغ تقجيخات الدشة   % 111
وقج سجمت .  بدبب تخاجع مقابيس التسػيل الستأتية مغ اعتسادات الجولة واليبات الخارجية% 7بشدبة 
.  أوؿ سحب عمى قخض الػكالة الفخندية لمتشسية2016سشة 

 

: 2015 وانجازات سشة 2016ويبيغ الججوؿ التالي تصػر السقابيس مقارنة بتػقعات سشة 
 بحساب انًهيىٌ ديُار

انجازات سنة  
2015 

تقديرات سنة 
2016 

انجازات سنة 
2016 

ندبة اإلنجاز 
ندبة التطهر  2016لدنة 

 1 94 17,9 19,0 17,7مشاب الرشجوؽ مغ الساؿ السذتخؾ 
 34- 100 (*)40,0 40,0 61,0مشحة العشػاف الثاني مغ ميدانية الجولة  

 150 333 50,0 15,0 20,0مداعجات مػضفة 
 25- 60 1,5 2,5 2,0مداعجات لجعع قجرات البمجيات 
 PNRU  3,2 0,0 0,1 - -100ىبة االتحاد األوروبي مذاريع 

 -100 - 0,0 0,0 33,5 (مذاريع واقتشاء معجات)ىبة االتحاد األوربي 

 53 8 2,3 28,6 1,5 اعتسادات تسػيل الرفقات السجسعات
 1- 100 78,4 78,0 79,6 استخداد القخوض السدشجة لمجساعات السحمية  

 100 - 7,3 0,0 0,0 الدحػبات عمى القخوض الخارجية
 143 124 17,4 14,0 13,8مقابيس مخاشخ الرخؼ 

 13- 177 11,5 6,5 13,3 مقابيس التػضيفات
 86 130 1,3 1,0 0,7 لحداب الغيخ  مقابيس 

 -7 111 227,9 205,0 246,3 المجمهع
 

مغ تقجيخات  % 68 أؼ بشدبة انجاز تداوؼ 2016 في نياية سشة  م د185,2وبمغت الجفػعات ما قيستو 
بدبب تخاجع % 8 مدجمة بحلظ تخاجعا بشدبة 2015 محققة سشة  م د200,7مقابل  ( ـ د271,5)الدشة  

 2016وقج سجمت سشة . دفػعات التسػيل الستأتية مغ اإلعتسادات السحػلة لفائجة الجساعات السحمية
 ـ د 1 ـ د وخالص صفقة اقتشاء الحاويات بػ7,1خالص الجفعة األولى مغ صفقة اقتشاء السعجات بقيسة 

 . ـ د1,9وخالص صفقة اقتشاء معجات إعالمية لفائجة البمجيات ودوائخ الذؤوف الجيػية بقيسة 
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: 2015 وانجازات سشة 2016ويبيغ الججوؿ التالي تصػر الجفػعات مقارنة بتػقعات سشة 
 بحساب انًهيىٌ ديُار

انجازات سنة  
2015 

تقديرات سنة 
2016 

انجازات سنة 
2016 

ندبة اإلنجاز 
 2016لدنة 

ندبة 
التطهر 

 -18 68 105,6 154,0 129,8 اإلعتمادات المحهلة لفائدة الجماعات المحميـة
 -39 67 30,6 45,3 50,1 قػخوض

 7 83 65,3 76,7 59,3 مداعجات
 - 1 0.6 20.0 -مداعجات مػضفة 

 -40 92 7,9 11.0 16,7ىبة االتحاد األوروبي لتسػيل مذاريع السخصط  / مداعجات
ىبة االتحاد األوروبي لتعػيس التسػيل  الحاتي / مداعجات
 PNRUلسذاريع 

3,7 - 0,0 - 100- 

 27- 220 1,1 0,5 1,5مداعجات مغ السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ 

 - 70 0,6 1,0 -مداعجات لجعع قجرات البمجيات 
 608 20 10,0 48,1 1,3 خالص الرفقات السجسعة

 3 107 60,2 56,8 58,8 تدجيج القخوض 
 -100 0 0,0 1,0 0,4 اكتتاب في رأس ماؿ شخكة

 13 80 8,8 10,4 9,0 دفػعات مختمفة  

 -8 68 185,2 271,5 200,7 المجمهع
 

وقج نتج عغ ذلظ ارتفاعا في ,  م د42,7 ندّجل فارقا ايجابيا بػ2016وبسقارنة السقابيس والجفػعات لدشة 
 .ـ د لمدشة السحاسبية الفارشة 262,7 مقابػل  م د305,4ليدتقخ في حجود مدتػػ الخديشة 

 
: 2016-2008ويبيغ الخسع التالي تصػر مدتػػ الخديشة خالؿ الفتخة 
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ة  ـالمؤشرات المـالي  3.3
 

 : كسا يمي 2016و 2015تتبيغ مؤشخات الشجاعة السالية لمرشجوؽ لدشتي 
 

الهدف  2016 2015المؤشرات 

    مؤشرات المردودية

 (%5>: اليجؼ) 6,9 9,2 مخدودية األمػاؿ الحاتية
معجؿ مجسػع األصػؿ /الشتيجة السالية: ىامر معجؿ األصػؿ

 (عجد السخات )
 (1,5>: اليجؼ) 4,39 4,50

    مؤشرات التهازن المالي
 (1>: اليجؼ) 1,8 1,74  (عجد السخات)  la solvabilitéالقجرة عمى اإليفاء بالجيغ 

 (0,5<: اليجؼ) l'endettement 0,36 0,31السجيػنية 
 (0,5 >:اليجؼ) l'autonomie financière 0,64 0,69اإلستقاللية السالية 

    مؤشرات المخاطر
 (10% >: اليجؼ) 70 68 (*)األصػؿ السالية / األمػاؿ الحاتية

 (25% <: اليجؼ) concentration du risque client 9,5 7,56السخاشخ الفخدية 

 (%5<: اليجؼ) 26,1 23,62أصػؿ مالية / ديػف متخمجة 

 (70% >: اليجؼ) 81 80 تغصية السبالغ غيخ السدجدة

  % Provision nette/encours des prets 0,1 % 0,43كمفة السخاشخ

    مؤشرات الديهلة
Actif liquide/passif exigible عامة ة ال يول س  (1>: اليجؼ) 1,01 0,93 (*) ال

 (%1,5>: اليجؼ) cash flow/charges finacières 12,08 13,98: تغصية خجمة الجيغ

    مؤشرات التررف
  % 3,39 % 3,49 كمفة تعبئة السػارد
 (%0,9<: اليجؼ) 0,93 0,90معجؿ مجسػع األصػؿ /السراريف العامة

  % 2,0 % 1,64 كمفة أعباء الترخؼ
باحتداب التعهدات أارج المهازنة  (*)
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 بدبب تخاجع الشتيجة السحاسبية خاصة بعج 2015سجمت مؤشخات السخدودية تخاجعا مقارنة بدشة 
أما في ما يتعمق .  م د1,7ف أرباح الرشجوؽ في ميدانية الجولة بقيسة ـ % 7,5السداىسة الطخفية بشدبة 

بسؤشخات التػازف السالي فقج شيجت تحدشا بفزل تخاجع مدتػػ القخوض األجشبية الستخمجة بحمة الرشجوؽ 
(encours des emprunts) . التي تع األخح بعيغ )وسجمت مؤشخات السخاشخ ومؤشخات الديػلة
 خاصة بالشدبة لسؤشخ السخاشخ 2015تحدشا أيزا مقارنة بدشة  (اإلعتبار لمتعيجات خارج السػازنة

إال أف مؤشخات الترخؼ سجمت . الفخدية وتغصية السبالغ غيخ السدجدة وكمفة السخاشخ والديػلة العامة
 encours des)تخاجعا بدبب ارتفاع مراريف التدييخ وتخاجع قيسة القخوض السدشجة لمجساعات السحمية 

prêts) .
 

 استرداد القروض المدندة لمجماعات المحمية  4.3
 

الستخّمجة بحمة الجساعات السحميػة مغ أىع الرعػبات التي يػاجييا  عسمية استخالص الجيػف  تبقى
 في  م د78,4وقج بمغت جسمة اإلستخالصات .  وما قبل2006الرشجوؽ بالخغع مغ ججولة ديػف سشة 

 ( ـ د171,2)مغ جسمة السبالغ السدتحقة  % 46 استخالص جممية تداوي أي بندبة  2015نياية سشة 
 2016الستخّمجة بعشػاف سشػة  وبالتالي يرل مجسػع الجيػف . 2015 ـ د مدتخمرة خالؿ سشة 79,5 مقابل

ويعػد ىحا التخاجع الشدبي في السبالغ السدتخمرة إلى تخاجع قجرة بعس . م د 92,8وما قبػل إلى ما قيستػو 
في السخصصات )الجساعات السحمية عمى اإليفاء بتعيجاتيا تجاه الرشجوؽ وخاصة مشيا السجعسة كميا 

 . (الدابقة
 

 :التالي ؾ حدب حمػؿ اآلجاؿ الستخّمجة بحمة الجساعات السحميةوتتػزع الجيػف 
 بحساب انًهيىٌ ديُار

انًجًىع  30/09/2016 31/05/2016 2015   ويا قبم2014 

 171,2 39,3 42,5 18,5 70,9 2016 في بذايت سنت المببلغ المسخحقت

 78,4 30,9 35,7 4,0 7,9المببلغ المسذدة 

 92,8 8,4 6,8 14,5 63,1باقي انديىٌ 

 
 2016 من المبالغ المتخّمدة بذمة الجماعات المحمية في نهاية سنة  %77 إلى أن تجدر اإلشارةو
 بمدية تذكه من صعهبات مالية هيكمية ومتخمد بذمتها 30 منها  بمدية40مجمهعة متكهنـة من  تخص

.  وما قبل2014ديهن بعنهان سنة 
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: اآلجاؿويبيغ الججوؿ التالي تخكيبة السبالغ الستخمجة بحمة الجساعات السحمية حدب 
 

 انهيكهة انًبهغ 

 68 % 63,1  وما قبل2014

 16 % 14,5 2015أقداط سشة 

 7 % 6,8 2016قدط ماؼ 
 9 % 8,4 2016قدط سبتسبخ 

 100 % 92,8 المجمهع
 
 
 

 :اآلجاؿتخكيبة السبالغ الستخمجة بحمة الجساعات السحمية حدب ويبيغ الخسع التالي 
 

 
 

 
 

مغ  % 68)  وما قبل2014ويتبيغ أف القدط األىّع لجيػف الرشجوؽ الستخّمجة بحمة البمجيات تخز سشة 
وتخز ىحه الجيػف عجدا ىاما مغ البمجيات السحكػرة آنفا . (جسمة السبالغ الستخمجة بحمة الجساعات السحمية

خاصة مشيا السجعسة كميا خالؿ السخصصات الدابقة عمى غخار بمجيات باردو وقخشاج وتػزر وحساـ األنف 
التي , والستمػؼ وقبمي وسبيصمة والقرخ والخديف وسػؽ األحج وشبخبة وبػسالع وسيجؼ بػسعيج وعيغ دراىع
ال تقـػ بتدجيج ديػنيا مغ سشة إلى أخخػ إلى جانب بمجيات القرخيغ والقيخواف وبغ قخداف وشبخقة 

وىػ ما يشجّخ عشو تخاجعا في استخداد مخررات السجخخات في آخخ الدشة وبالتالي تأثيخا سمبيا عمى , ...والحامة
. الشتيجة السحاسبية
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   تعبئة المهارد المالية5.3
 

 16 في الدحب عمى القخض الػكالة الفخندية السبـخ بتاريخ 2016شخع الرشجوؽ في نياية سشة 
 مميػف أورو في إشار تسػيل بخنامج التشسية الحزخية والحػكسة السحمية لمفتخة 30 بقيسة 2015سبتسبخ 
  . م د7,3 أؼ ما يعادؿ  مميهن أورو3وقج بمغت قيسة القدط األوؿ الحؼ تع سحبو . 2016-2020

 مميػف أورو وحتى يتدشى لمرشجوؽ 50وبخرػص اإلتفاقية السبخمة مع البشظ األوروبي لإلستثسار بقيسة 
 دعػة البشظ السحكػر قرج مخاجعة 2017سيتع خالؿ سشة , القياـ بعسمية الدحب في أحدغ الطخوؼ

. بعس بشػد االتفاقية لخفع اإلشكاليات العالقة التي تسشع القياـ بعسميات الدحب
 KFW، قاـ البشظ األلساني لتشفيح بخنامج خرػصي لفائجة البمجيات الججيجة  دفي إشار اإلعجاو

لسداىسة في ؿ والتي أفزت إلى مػافقتو 2016 فيفخؼ 26 إلى 16خالؿ الفتخة السستجة مغ بديارة عسل 
واعتبارا لخرػصية . في شكل قخض لمجولة التػندية  مميهن أورو45في حجود السحكػر تسػيل البخنامج 

ىحه البمجيات السحجثة مغ حيث عجـ قجرتيا عمى التجايغ وعمى تػفيخ التسػيل الحاتي لسذاريعيا 
اإلستثسارية بسا يؤىميا لإلنتفاع بالحج األدنى مغ دعع الجولة لتػفيخ متصمبات البشية التحتية والسخافق 

العسػمية األساسية لفائجة متداكشييا، تقخر إحالة مػارد القخض لفائجة البمجيات السعشية في شكل مداعجة 
وليذ في شكل قخض وذلظ حدب شمب رسسي قاـ بو الرشجوؽ مغ وزارة السالية عغ شخيق وزارة 

 إعجاد دليل تسػيل البمجيات السعشية عمى حداب ىحه 2016وقج تع خالؿ سشة . الذؤوف السحمية والبيئة
 باجخاءات إبخاـ اتفاقية الترخؼ في اإلعتسادات السحػلة 2017ليتكفل الرشجوؽ خالؿ سشة , اإلعتسادات

. KFW األلسانيمغ شخؼ البشظ 
 

    الترقيم الدنهي لمرندوق 6.3
 

تػّلت , (Fitch Ratings)في إشار عسمية الستابعة الدشػية مغ قبل مؤسدة التخقيع فيتر رايتيشغ 
 ترشيف صشجوؽ القخوض ومداعجة الجساعات 2016 جػيمية 11ىحه األخيخة بسقتزى بالغ مؤرخ في 

: السحمية كالتالي
 AA (tun): الترشيف عمى السجػ البعيج   -

 F1+ (tun): الترشيف عمى السجػ القريخ -

 مدتقر: مجاؿ التصػر                 -

ووفقا ليحا البالغ حافع الرشجوؽ عمى نفذ التختيب رغع التخفيس الديادؼ لتػنذ مغ مدتقخ إلى 
وذلظ نتيجة الدياسة الستبعة في مجاؿ تخشيج االستثسار السحمي وحدغ استغالؿ السػارد , سمبي

عمسا وأف ىحا الترشيف ىػ مغ , السػضػعة عمى ذمتو وإيفائو بتعيجاتو السالية في آجاليا التعاقجية
. األفزل بالشدبة لمبشػؾ والسؤسدات في تػنذ
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 الدراسات والتنعيم 1.4
 

 دراسة تحهيل الرندوق إلى مؤسدة مالية  :
 

ة مالية مؤسذ إلى السحمية الجساعات ومداعجة القخوض صشجوؽ  تحػؿ إلى الخامية الجراسات إشار في
  لسخافقة SPQRمكتب الخبراء وبعج أف تع اختيار  والجيػؼ، السحمي االستثسار تسػيل في مخترة

 ألف 120 ابخاـ الرفقة مع السكتب السحكػر بقيسة 2016 مارس 16الرشجوؽ في عسمية تحػيمو تع بتاريخ 
وقج تكفل ىحا السكتب بإعجاد كخاس .  مسػلة عمى حداب اليبة السخررة مغ الػكالة الفخندية لمتشسيةأورو

وبعج الحرػؿ عمى عجـ اعتخاض الػكالة . الذخوط إلختيار السكتب الحؼ سيكمف الحقا بإعجاد ىحه الجراسة
الفخندية لمتشسية تع االنصالؽ في السخحمة الثانية الستسثمة في مخافقة الرشجوؽ في شمب العخوض لمجراسة 

 إعالف شمب 2016 ديدسبخ 17ىحا وقج تع بتاريخ . الستعمقة بتشفيح عسمية التحػيل ثع متابعة مختمف مخاحميا
. عخوض دولي لتعييغ مكتب خبخاء يتػلى تشفيح عسمية تحػيل الرشجوؽ إلى مؤسدة مالية

 

  تحيين الهيكل التنعيمي لمرندوق  :
 

تست السرادقة عمى مذخوع الييكل بالتػازؼ مع دراسة تحػيل الرشجوؽ إلى مؤسدة مالية مخترة 
التشطيسي الججيج مغ شخؼ مجمذ إدارة الرشجوؽ بعج عخضو خالؿ جمدة استثشائية انعقجت بتاريخ غخة 

وعمى اثخ ذلظ تع إحالة السذخوع السحكػر إلى مرالح رئاسة الحكػمة عغ شخيق وزارة . 2015ديدسبخ 
. اإلشخاؼ قرج السرادقة عميو نيائيا

 

 بعث فرعين جههيين الجديدين : 
 

بيجؼ مديج تكخيذ مبجأ الالمخكدية ولسديج تقخيب خجماتو لفائجة البمجيات قخر مجمذ إدارة الرشجوؽ 
كسا قخر الديج وزيخ الذؤوف السحمية .  بعث فخع جيػؼ ججيج بالكاؼ2016 أفخيل 28السشعقج بتاريخ 

ويذسل الفخع الجيػؼ بالكاؼ . إحجاث فخع ججيج بديجؼ بػزيج بعج تفػيس السجمذ ألخح القخار في ذلظ
الجساعات السحمية لػاليتي الكاؼ وسميانة في ما يعتشي الفخع الجيػؼ بديجؼ بػزيج بالجساعات السحمية 

.  لػاليتي القرخيغ وسيجؼ بػزيج
 
 
 

  

  

الدراسات والتنظيم والصفقات  - الدراسات والتنظيم والصفقات  - 44
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 تنفيذ الرفقات  2.4
 

صفقة مجمعة إلقتناء معدات نعافة وطرقات لفائدة البمديات عمى حداب هبة اإلتحاد - 
 :األوروبي

 

 أبـخ الرشجوؽ تدعة  مجمس جههي 24و  بمدية214في إشار اقتشاء معجات نطافة وشخقات لفائجة 
 جخاء ارتفاع سعخ  م د45,0 لترل القيسة الحقيقية إلى  مميهن دينار34صفقات بكمفة تقجيخية أولية تبمغ 

وتسػؿ ىحه الرفقات مشاصفة بيغ ىبة اإلتحاد األوروبي واعتسادات مغ ميدانية الجولة في حجود . األورو
 ـ د وتغصية الفارؽ مغ شخؼ الرشجوؽ عمى حداب السجخخ مغ الساؿ السذتخؾ واإلدارة العامة 33,5

لمذؤوف اإلدارية والسالية بالػزارة عمى حداب السجخخ ماؿ السذتخؾ التي تترخؼ فيو وميدانية الجولة بعج 
وقج تع تػزيع ىحه السعجات .2016 نػفسبخ 21عخض السػضػع عمى أنطار مجمذ وزارؼ مزيق بتاريخ 

: عمى تدعة أقداط كسا يمي
؛ 3ـ16 شاحشة ضاغصة سعة 27: القدط األوؿ- 
؛ 3ـ7 شاحشة ضاغصة سعة 66: القدط الثاني- 
 شغ؛ 3,5 شاحشة قالبة حسػلة 77: القدط الثالث- 
 أششاف؛ 7 شاحشة قالبة حسػلة 77: القدط الخابع- 
 أششاف؛ 10 شاحشة قالبة حسػلة 13: القدط الخامذ- 
 شغ؛ 26 شاحشات ثقيمة حسػلة 5: القدط الدادس- 
؛ (Trax) آلة جارفة 36: القدط الدابع- 
؛  (Tractopelle) آلة حفخ وجخؼ 27: القدط الثامغ- 
.  شاحشة مجيدة بدمع22: القدط التاسع- 

وبعج إتساـ عسميات القبػؿ الػقتي تع اإلنصالؽ في تػزيع السعجات عمى الجساعات السحمية السعشية 
وقج تع اإلنتياء مغ تػزيع جسيع آليات . 2016 أكتػبخ 28وذلظ تحت إشخاؼ الديج رئيذ الحكػمة بتاريخ 

.  األقداط األوؿ والثاني والدابع والثامغ والتاسع
 

صفقة مجمعة إلقتناء معدات نعافة وطرقات لفائدة البمديات في إطار اتفاقية التعاون التهندي - 
 :اإليطالي

 2016 سبتسبخ 22  أبـخ الرشجوؽ بتاريخ  بمدية30في إشار اقتشاء معجات نطافة وشخقات لفائجة 
 تسػؿ عمى حداب  م د6,3 القتشاء معجات نطافة وشخقات بكمفة تبمغ  NTRACO SPAصفقة مع شخكة 

: اتفاقية التعاوف التػندي اإليصالي مػزعة عمى خسدة أقداط كسا يمي
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؛ 3ـ16 شاحشة ضاغصة سعة 25: القدط األوؿ- 
؛ 3ـ7 شاحشة ضاغصة سعة 13: القدط الثاني- 
 شغ؛ 10 شاحشة قالبة حسػلة 28: القدط الثالث- 
؛ (Trax) آلة جارفة 11: القدط الخابع- 
. (Tractopelle) آالت حفخ وجخؼ 4: القدط الخامذ- 

لمسبالغ  (Imputation)وقج تع تػجيو الرفقة إلى الجية السسػلة التي تػلت عسمية اإلدراج والتعيج 
. وذلظ لالنصالؽ في تشفيح الرفقة, 2016 نػفسبخ 11ثع تع تػجيو إذف السرمحة لمسدود بتاريخ , الالزمة
 

 :اقتناء معدات إعالمية لفائدة البمديات ودوائر الذؤون البمدية- 
 

 CIG مع شخكتي آلة شباعة ليدرية 1074 و حاسػب مكتبي1074 ءتع إبخاـ صفقتيغ مجسعتيغ القتشا

وقج تع .  عمى الرفتيغ2015مجمذ اإلدارة بتاريخ غخة ديدسبخ  بعج مرادقة  BITS Informatiqueو
 دائخة شؤوف جيػية بالسجالذ الجيػية ثع خالص السدوديغ بقيسة 24 بمجية و264تػزيع ىحه السعجات عمى 

 حاسػب 214تسثل في %  20وفي نفذ اإلشار تع تػفيخ تجييدات إضافية في حجود .  م د1,6جسمية 
  .  وذلظ لفائجة البمجيات السحجثة ججيجا ألف دينار323 آلة شباعة بقيسة جسمية تداوؼ 214و

 

 :(2015متهاصل من سنة )اقتناء حاويات حديدية - 
 حاوية 2500 القتشاء 2015 خالؿ شيخ نػفسبخ مغ سشة  ACEMفي إشار الرفقة السبخمة مع السدود

 اإلنتياء مغ تػزيع ىحه الحاويات عمى 2016تع خالؿ شيخ مارس ,  بمجية92 لتخ لفائجة 770حجيجية سعة 
 .  أ د922البمجيات السعشية ثع خالص السدود بقيسة 

 

: اقتناء حاويات بالستيكية وحديدية لفائدة البمديات
 

 2016 نػفسبخ 03 اعالف شمب عخوض تصبيقا لقخار مجمذ اإلدارة بتاريخ 2016 ديدسبخ 29تع بتاريخ 
  ـ د مشاصفة 3,0 حاوية تسػؿ في شكل مداعجات بقيسة 28 000والستعمق بتشفيح صفقة مجسعة إلقتشاء 

والباقي في شكل قخوض بشدبػػػػػػة  ( ـ 1,5)واإلدارة العامة لمجساعات السحمية  ( ـ د1,5)بيغ الرشجوؽ 
: وتتػزع ىحه الحاويات عمى ثالث أقداط كسا يمي. % 100

  لتخ؛770 حاوية يالستيكية سعة 15 400 -

  لتخ؛360 حاوية يالستيكية سعة 11 000 -

.  لتخ770 حاوية حجيجية سعة 1 600 -
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: تنعيم دورات تكهينية لفائدة أعهان الرندوق - 
 

لفائجة  ( محػرا22) إعالف شمب عخوض وششي يتعمق بجتشطيع دورات تكػيشية 2016 جانفي 02تع بتاريخ 
أعػاف الرشجوؽ تخز السجاالت الفشية والسالية واالقترادية واإلدارية ذات العالقة بشذاط الرشجوؽ وشخؽ 

وقج صادؽ مجمذ اإلدارة عمى ,  غيخ مثسخ2015والتي اعتبخ شمب العخوض في شأنيا خالؿ سشة , عسمو
 إلى ستة مكاتب تكػيغ بعج ثبػت ججوػ عخوضيا بقيسة جسمية تداوؼ 22 محػر مغ جسمة عجد 19إسشاد 

.   ألف دينار52
 

: اقتناء سيارات إدارية لفائدة الرندوق - 
 

 اإلعالف عغ شمب عخوض القتشاء ثالث سيارات إدارية متسثمة في سيارة مغ 2016 ماؼ 23تع بتاريخ 
وقج أسفخت عسمية تقييع العخوض مغ شخؼ . (2قدط ) خيػؿ 5وسيارتيغ مغ فئة  (1قدط ) خيػؿ 7فئة 

 AURESالمجشة الجاخمية لمذخاءات عمى اعتبار القدط األوؿ غيخ مججؼ فيسا تع قبػؿ عخض شخكة 

AUTO  إعالف شمب 2016 سبتسبخ 04وتػلى الرشجوؽ بتاريخ .  ألف دينار62 لمقدط الثاني بقيسة 
 والحؼ أفزى إلى عجـ ججواه بدبب عجـ مذاركة أؼ عارض 1عخوض ثاف في ما يتعمق بالقدط عجد 

وبالتالي اقتخحت المجشة الجاخمية لمذخاءات القياـ باستذارة في الغخض والتي أفزت إلى اختيار شخكة 
ENNAKEL  ألف دينار72 بقيسة  .

 

  بناء مقرات الفروع الجههية3 .4
 

 بالندبة لمفرعين الجههيين بباجة : 
 

شار انجاز الجراسات الفشية لسذخوع بشاء الفخع الجيػؼ بباجة والتي كّمف بيا مجسع السيشجسيغ بخئاسة إفي 
و مكتب دراسات " Excel control"تع إبخاـ اتفاقيتيغ مع مكتب السخاقبة , "مخواف بمخيخية"السيشجس السعسارؼ 

 والتي APSحيث تع االنتياء مغ إعجاد الجراسات التسييجية  audit énergétique sur planلمتجقيق الصاقي 
. حطيت بسرادقة كل مغ الػكالة الػششية لمتحكع في الصاقة والمجشة الفشية السكمفة بستابعة السذخوع

 النجاز كامل مذخوع بشاء الفخع 2016 أوت 02وبالتػازؼ تع عخض مقتخح عمى مجمذ اإلدارة بتاريخ 
وتبعا لحلظ تع . الحؼ حطي بالسػافقة (محالت معجة لمكخاء)والثاني  (مقخ الفخع)الجيػؼ بباحة بقدصيو األوؿ 

 وذلظ ليتدشى مخواف بمخيخية"إبخاـ ممحق لالتفاقية السبخمة مع مجسع السيشجسيغ بخئاسة السيشجس السعسارؼ 
  .APDاالنصالؽ في إعجاد الجراسات التفريمية 
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 بالندبة لمفرع الجههي بدهسة : 

 

 تع خالؿ سشة 2015 ديدسبخ 15بتاريخ   Atelier WSعمى إثخ إبخاـ صفقة مع مكتب اليشجسة السعسارية 
 إبخاـ اتفاقيات مع مكاتب مختمفة لمسخاقبة الفشية ودراسة قدط الييكل والذبكات السختمفة ودراسة قدط 2016

 APSوقج تع إعجاد الجراسات التسييجية . الدػائل ودراسة قدط الكيخباء والحساية مغ الحخائق والتجقيق الصاقي
مغ شخؼ مكتب اليشجسة السعسارية حيث تست دراسة التجقيق الصاقي التي حطيت بسرادقة الػكالة الػششية 

وكحلظ السيشجسيغ   APDوعمى إثخ ذلظ تع اإلنصالؽ في إعجاد الجراسات الفشية التفريمية. لمتحكع في الصاقة
. السدتذاريغ لسختمف األقداط
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 ألف 7 067 بقيسةا ػمجسػع 2016ة ػلدغوالسراريػف االستثشائية ز ػسجمت ميدانية االستغالؿ والتجيي
 ألف 6 657مقابل , ( ألف ديشار9 912) 2016 مغ تقجيػخات سشػة % 71 أؼ بشدبة انجاز تداوؼ دينار

. % 6أؼ بشدبة زيادة بػ, 2015ديشار سشة 
 

حيث  ( ألف ديشار6 726 ) 2016 مغ تقجيػخات سشػة % 93وقج بمغت ندبة االنجػاز لسراريف اإلستغالؿ 
ويعػد ىحا . % 7 أؼ بشدبػة زيادة تداوؼ 2015سشة   ألف ديشار6 216 مقابل  ألف دينار6 648بمغت 

  ألف دينار4 417 بدبب ارتفاع مدتػػ األجػر حيث بمغ  % 8خاصة إلى ارتفاع نفقات األعػاف بشدبة 
نطخا لمحرػؿ عمى الديادة الدشػية لألجػر وبعس التخقيات  ) 2015 ألف ديشار سشة 4 138 مقابل 2014

مقابل استقخار السراريف الخاصة بسجسػع الخجمات  (السدجمة في الرشف وفي الػضيفة خالؿ نفذ الدشة
الخارجية بعج ارتفاع مراريف الكخاءات واألتعاب الحؼ قابمو تخاجع مراريف الريانة واستيالؾ الكيخباء 

. ومراريف بعس السدتيمكات السكتبية واإلعالمية ونفقات الياتف ومراريف اإلستقباؿ
  

 مغ تقجيخات سشة % 35 أؼ بشدبة انجاز تداوؼ  ألف دينار357 وبمغت مراريف التجييد ما قيستو 
وتعتبخ ندبة اإلنجاز . 2015 ألف ديشار سشة 401 حيث بمغت % 11 مدجمة تخاجعا بشدبة 2016

لسراريف التجييد مشخفزة ندبيا بدبب عجـ اقتشاء السشطػمة السشجمجة لمترخؼ في السػارد البذخية 
إضافة  2016وعجـ تخكيد مشطػمة وتجييدات لعقج السؤتسخات عغ بعج عبخ الفيجيػ السبخمجة بسيدانية سشة 

 بدبب إجخاءات شمب 2017إلى تأجيل مراريف دراسة تحػيل الرشجوؽ إلى مؤسدة مالية إلى سشة 
.  العخوض

 

ويعػد ذلظ إلى تخسيع اعتسادات في . % 4وبالشدبة لمسراريف اإلستثشائية لع ندجل سػػ ندبة انجاز بػ
 تخز الجراسات السعسارية والفشية واألقداط األولى لبشاء 2016 بسيدانية سشة  ألف دينار1 177حجود 

 بعشػاف الجراسات  ألف دينار13إاّل أّنو لع يتدّشى سػػ صخؼ , مقخؼ الفخعيغ الجيػييغ بباجة وسػسة
ىحا وقج تع . الفشية األولية وذلظ بدبب مخاعاة اإلجخاءات القانػنية وما تقتزيو مغ آجاؿ لإلختيار السدوديغ

إاّل أّنو لع يتدشى , إلقتشاء األرض السخررة لمفخع الجيػؼ بباجة ألف دينار 200تخسيع اعتسادات بػ
 كسراريف لمرفقات  ألف دينار344ىحا إلى جانب بخمجة . 2016لمرشجوؽ خالصيا خالؿ سشة 

 تدامشا مع تقجـ تشفيح 2017السجسعة إلقتشاء السعجات لمبمجيات إال أف ىحه السراريف تأجمت إلى سشة 
. الرفقتيغ السجسعتيغ
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 :2016 و2015الججوؿ التالي تصػر اإلنجازات بيغ بيغ ؼو

 بحساب األنف ديُار

تقديرات مراريف اإلستغالل 
2016 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2016 

ندبة اإلنجاز 
2016 % 

التطهر ندبة 
2015-2016 % 

 8 95 5 598 5 157 5 877نفقبث األعىان 

 3- 72 410 426 566خذمبث خبرجيت 

 1 88 421 423 480خذمبث خبرجيت أخري 

 4 91 193 186 211ضرائب وأداءاث 

 8 74 26 24 35نفقبث طبرئت ومخخلفت 

 7 93 6 648 6 216 7 169يجًىع ييزاَية اإلستغالل 

 91 89 134 70 150حجهيزاث النقل 

 47- 73 33 63 45أثبد المكبحب 

 10- 11 18 20 165معذاث المكبحب 

 53- 81 37 79 45معذاث إعالميت 

 91- 4 8 91 179برامج إعالميت 

 36- 64 42 66 65وحثبيج حنظيم وحهيئت 

 569 23 87 13 374اسخثمبراث وبحىد حطىير 

 11- 35 357 401 1 023يجًىع ييزاَية انتجهيز 

 6 86 7 005 6 617 8 192  انتجهيز وييزاَية اإلستغالليجًىع 

 58- 1 13 31 1 177بنبء فروع جهىيت 

 - 0 0 0 200اقخنبء أراضي الفروع الجهىيت 

 433 14 48 9 344مصبريف الصفقبث المجمعت 

 52 4 61 40 1 721يجًىع انًصاريف اإلستثُائية 

 6 71 067 7 657 6 9 912انًجًىع انعاو 
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 تطهر المهارد البذرية  1. 6
 

 استقخارا مقارنة بدشة 2016سّجل عجد األعػاف السباشخيغ الخاضعيغ لمشطاـ األساسي في نياية سشة 
.  وذلظ في غياب اإلنتجابات الخارجية133 مقابل عهن  132 حيث بمغ 2015

 29 مقابل 2016 في نياية سشة  عهن 28 ومغ جية أخخػ بمغ عجد أعػاف الحخاسة والتشطيف القاريغ 
.  2015في نياية سشة 

: 2016ويبيغ الججوؿ التالي تصػر عجد األعػاف السباشخيغ الخاضعيغ لمشطاـ األساسي خالؿ سشة 
 

عدد األعهان الخاضعين لمنعام األساسي 
 المباشرين في بداية الدنة

133 

(+)اإلنتجابات الخارجية   0 

(+)إلحاؽ لجػ الرشجوؽ   01 

(- )إلحاؽ لجػ الرشجوؽ نياية   01 

( -)إحالة عمى التقاعج   0 

(- )إلحاؽ خارج الرشجوؽ   01 
 132 عدد األعهان في نهاية الدنة

 

 ( فشي38 إدارؼ و62) كإشارات 100ويتػزع عجد األعػاف السباشخيغ الخاضعيغ لمشطاـ األساسي بيغ 
لتبمغ بحلظ ندبة  ( فشي2 إدارؼ و14) كأعػاف تشفيح 16و ( فشي2 إدارؼ و14) كأعػاف تدييخ 16و

. 2016 في نياية سشة %76التأشيخ 
 :تػزيع أعػاف الرشجوؽ حدب الرشفويبيغ الخسع التالي 
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 باعتبار األعباء االجتساعية  أ د5 601 ما قيستو 2016وقج بمغت نفقات األعػاف في نياية سشة 
 أؼ 2015 مدجمة في نياية سشة  أ د5 159 تخز األجػر مقابل  أ د4 417ومراريف التكػيغ مشيا 

. %8بديادة بشدبة 
 باإلضافة إلى 2016ويعػد ارتفاع مدتػػ األجػر أساسا إلى الديادة الدشػية لألجػر بعشػاف سشة 

ويبيغ الججوؿ التالي تصػر العجد الجسمي . بعس التخقيات السدجمة في الخصة الػضيفة وفي الرشف
: 2016-2015لألعػاف وحجع األجػر خالؿ الفتخة 

 

 2015 2016 

عجد األعػاف القاريغ السباشخيغ -   129 129 

عجد األعػاف السباشخيغ السمحقيغ لجػ الرشجوؽ -   04 03 

عدد األعهان المباشرين الخاضعين لمنعام 
 132 133 األساسي

عجد أعػاف الحخاسة والتشطيف السخسسيغ-   29 28 

عجد األعػاف الستعاقجيغ -   08 10 

المباشرين العدد الجممي لألعهان  170 170 

عجد األعػاف القاريغ السمحقيغ خارج الرشجوؽ -   07 09 

عجد األعػاف القاريغ غيخ السباشخيغ-   02 00 

 179 179  العدد الجممي لألعهان

 374 417 4 403 138 4      (بانديُار)حجى األجىر 

حجى األجىر باعتبار األعباء اإلجتًاعية 

     (بانديُار)
4 838 617 5 145 432 

 
 التكهيـن 2. 6

 

 الرشجوؽ في إشار بخنامج تشسية ميارات مػارده البذخية والخفع مغ كفاءاتيا في ترخيف شؤونو، قاـ
 شسمت دينار  ألف85بقيسة جسمية تشاىد   مذاركة180  تخزدورة تكهينية 38 بػ2016خالؿ سشة 

مػاضيع الترخؼ السالي والسحاسبي والترخؼ في السخاشخ والرفقات العسػمية والتجقيق الجاخمي 
واألرشيف والترخؼ في السػارد البذخية واإلعالمية والحػكسة السحمية والريانة الفشية واليشجسة السجنية 

 ة ػػػػإلػػى جانب بعس دورات التكػيػػغ السدتسخ بغايػػة التخقيػػػة لثالثة أعػػػػػاف بقيع, والترخؼ فػػي السذاريع
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 لترل القيسة الجسمية لسراريف التكػيغ  أالف دينار4 وتخبريغ بالخارج لفائجة عػنيغ بقيسة  ألف دينار23
ىحا . وقج تع تشطيع صفقتيغ في الغخض الختيار مكاتب التكػيغ لمقياـ بجورات التكػيغ.  ألف دينار112إلى 

وتع التخكيد خالؿ ىحه الدشة عمى تشطيع دورات داخل السؤسدات لتذخيظ العجيج مغ األعػاف في دورات 
. تكػيشية دوف التخفيع في الكمفة

 

 انًىاضيع أبىاب انتكىيٍ
عدد 

اندورات 

عدد 

انًشاركيٍ 

انكهفة 

بانديُار 

 دورات ما بين المؤسدات 

الرفقات العسػمية-   
الترخؼ السالي-  

 -اإلعالمية
الترخؼ في السػارد البذخية-   
الريانة-   
التجقيق الجاخمي-   
الحػكسة السحمية-  

17 44 34 748 

  دورات داأل المؤسدات

يف ش  -األر

اليشجسة-   
الترخؼ في السػارد البذخية-   
الترخؼ في السخاشخ السالية-  
الترخؼ البشكي-  

الترخؼ في السػارد البذخية-   
قانػف السالية-  
الريانة-  

21 136 49 945 

 تكهين مدتمر

تقشيات االتراؿ -   
دروس بشكية-    

 

02 03 23 172 

ممتقيات وتربرات بالخارج 
السالية السحمية-   
إدماج بخامج التذغيل في بخامج - 

 استثسار الجساعات السحمية
02 02 4 283 

 148 112 185 42       انًجًىع
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 األنذطة اإلجتماعيـة 3. 6
 

 ما 2016بمغت اإلعتسادات السخصػدة لمرشجوؽ اإلجتساعي الخاص بسػضفي الرشجوؽ خالؿ سشة 
 ألف ديشار باحتداب الفائس في الخديشة في نياية 644 ليبمغ بحلظ مجسػع السػارد  ألف دينار425قيستو 
مقابل ذلظ بمغ .  ومبالغ استخجاع أقداط القخوض السدشجة لألعػاف مغ الرشجوؽ اإلجتساعي2015سشة 

 (مبالغ مدتخجعة) مػزعة بيغ قخوض سكغ وقخوض شخرية ألف ديشار 455 مجسػع االستعساالت ما قيستو
وتع تػضيف الفائس في الخديشة . ومراريف تحاكخ السصعع ومداعجات مجرسية ومداعجات بسشاسبة األعياد

 وذلظ لتسػيل 2017 ضسغ مػارد الرشجوؽ اإلجتساعي لدشة  ألف دينار190 البالغ 2016في نياية سشة 
. 2017مراريف التأميغ عمى التقاعج التكسيمي التي تأجل إبخاـ الرفة الخاصة بيا عمى سشة 
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