
نسبة اإلنجاز  اإلنجازات   تقديرات نسبة اإلنجاز  اإلنجازات   تقديرات

سنة إلى غاية سنة سنة إلى غاية سنة

2018 2018/12/31 2018 2018 2018/12/31 2018

مشروع شقق بوالية 

أريانة

(برنامج متواصل)

42% 1 604 3 800 المشاريع الجديدة 132% 5 000 3 790 موارد بيع شقق بوالية أريانة

14% 156 1 100
تهيئة و تعهد االحياء 

السكنية
66% 33 50 فوائد التوظيفات البنكية

12% 7 60
اقتناء معدات و برامج 

اعالمية
- - - قروض بنكية

2% 1 50
اقتناء تجهيزات 

ومعدات مكتبية

83% 75 90 اقتناء وسائل نقل

77% 1 204 1 568 مصاريف التسيير

103% 979 954
أصل )تسديد قروض 

(الدين و الفوائض

60% 4 806 7 990 109% 8 733 7 990

- 722 - 85% 2 500

البيانات البيانات

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

المشاريع السابقة100%

 2018 الميزانيّة العاّمة للديوان لسنة 
(بحساب األلف دينار)

3685816%

2 950 ايرادات االكرية

المجمـــوع المجمـــوع

200 2001 1منحة ميزانية الّدولة



نسبة اإلنجاز  اإلنجازات   تقديرات نسبة اإلنجاز  اإلنجازات   تقديرات

سنة إلى غاية سنة سنة إلى غاية سنة

2019 2019/12/31 2019 2019 2019/12/31 2019

23% 105 450 المشاريع السابقة 0% 0 1 000 منحة ميزانية الّدولة

مشروع شقق بوالية 

أريانة
(برنامج متواصل)

77% 2 077 2 700 المشاريع الجديدة 40% 1 413 3 520 موارد بيع شقق بوالية أريانة

6% 103 1 600
تهيئة و تعهد االحياء 

السكنية
65% 194 300 فوائد التوظيفات البنكية

28% 17 60
اقتناء معدات و برامج 

اعالمية
- - - قروض بنكية

29% 13 45
اقتناء تجهيزات 

ومعدات مكتبية

100% 55 55 اقتناء وسائل نقل

73% 1 138 1 565 مصاريف التسيير

96% 1 056 1 095
أصل )تسديد قروض 

(الدين و الفوائض

56% 4 635 8 320 63% 5 271 8 320

3 5003 664105%9%

(بحساب األلف دينار)

البيانات

ايرادات االكرية

المجمـــوع

البيانات

المجمـــوع

71 750

 2019 الميزانيّة العاّمة للديوان لسنة 

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد



(بحساب األلف دينار)

تقديرات تقديرات

سنة سنة

2020 2020

- المشاريع السابقة 800 منحة ميزانية الّدولة

- مشروع شقق بوالية أريانة

(برنامج متواصل)

3 300 المشاريع الجديدة - موارد بيع شقق بوالية أريانة

1 600 تهيئة و تعهد االحياء السكنية 300 فوائد التوظيفات البنكية

60 اقتناء معدات و برامج اعالمية 2 234 قروض بنكية

70 اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية

100 اقتناء وسائل نقل

1 590 مصاريف التسيير

214 (أصل الدين و الفوائض)تسديد قروض 

6 934 6 934

البيانات البيانات

3 600 ايرادات االكرية

المجمـــوع المجمـــوع

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 2020 الميزانيّة العاّمة للديوان لسنة 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد


