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2020هيكلة موارد العنوان األول لسنة 

49,52%:  الموارد الذاتية 

51,48%: مساهمة الدولة 

2020 

  (التقديرات  )

2019 

(بصدد الانجاز  )  

 
 ميزانية التسيير

%  49.52  % 49 
موارد / الموارد الذاتية 

 العنوان األَول
 مؤشر االستقاللية

%50.4 %51 
/ تحويالت الدولة 

 موارد العنوان األول 
مساهمة الدولة في 
 موارد العنوان األَول

%108 %  51.53  
الموارد / نفقات التأجير 
 الذاتية

حجم التأجير من جملة 
 الموارد

6.184.274 14.800 
تصَرف  )جملة الديون 

  (استثمار + 
 حجم المديونية

%  0.49  %1.08 
جملة / جملة الديون 

 موارد العنوان األَول
حجم المديونية مقارنة 

 بجملة الموارد

 موارد العنوان األََول بحساب الدينار

 الموارد الذاتية 758.400.000

 مساهمة الدولة 773.000.000

 الجملة 1531.400.000

  2020/ 2019 مؤشرات ميزانَيتي

2020هيكلة موراد العنوان األول لمشروع ميزانية   

  2020هيكلة موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية 



 

 موارد العنوان الثاني بحساب الدينار

 الموارد الذاتية 68.599.900

 المساعدات الغير الموظفة 398.000.000

 موارد االقتراض 200.000.000

(المشاريع المتواصلة  )نقل فواضل  443.000.000  

 االعتمادات المحالة *****

 الجملة 1.109.599.900
 

 

 

 

  

 نفقات العنوان األَول بحساب الدينار

 نفقات التأجير 819.000.000

 نفقات التسيير 773.000.000

 فوائد الدين 39.434.554

 الجملة 1.631.434.554

الموارد الذاتية
6%

المساعدات الغير 
موظفة

36%

موارد 
االقتراض

18%

نقل فواضل 
المشاريع 
المتواصلة 

40%

2020هيكلة موارد العنوان الثاني لسنة 

  2020هيكلة نفقات العنوان األَول من ميزانية 



 

 

 

 نفقات التنمية بحساب الدينار
 المشاريع المتواصلة 443.000.000

 المشاريع الجديدة ****
 تسديد أصل الدين 63.001.172

 الف دينار مدمجة ببرنامج 700) 1.600.000.000  

 (تهذيب االحياء بخيط الوادي 
 االعتمادات المحالة

 الجملة 2.106.001.172
 

 

 

 

نفقات التأجير 
50%

نفقات التسيير
47%

فوائد الدين
3%

2020هيكلة نفقات العنوان االول من سنة 

المشاريع المتواصلة
21%

تسديد اصل الدين 
3%

االعتمادات المحالة 
76%

2020هيكلة نفقات العنوان الثاني لسنة 

2020هيكلة نفقات العنوان الثاني من ميزانية   



2020 

(التقديرات  )  

2019 

(بصدد االنجاز  )  
 

 ميزانية التنمية المؤشر

%01 %3.9 
جملة / الموارد الذاتية 

 موارد العنوان الثاني

 حجم الموارد الذاتية
جملة االستثمارات 

 المبرمجة
 

0 %13.95 
جملة / جملة القروض 

 الموارد الثاني

حجم القروض من 
جملة االستثمارات 

 المبرمجة

%13.11 0 
/ االعتمادات المحالة 

جملة موارد العنوان 
 الثاني

حجم االعتمادات 
المحالة من جملة 

 االستثمارات المبرمجة

%92 3.81 
جملة / أصل الدين 

 موارد العنوان الثاني
حجم الدين من جملة 
 االستثمارات المبرمجة

 

 

 بيان المورد المبلغ

 المنحة غير موظفة 398.000

0 
المبالغ المقامة من الفوائض الغير مستعملة من 

 العنوان االَول للسنة قبل االخيرة

 المناب من مدخر المال المشترك 0

0 
مداخيل استرجاع قروض السكن و مداخيل 

 المساكن الشعبية

 موارد االقتراض الداخلي 0

 الجملة 398.000

 بيان النفقات المبلغ

 اعتمادات اضافية للمشاريع المتواصلة 0

 تسديد اصل الدين 63.001.172

 الجملة 63.001.172

  النفقات–الموارد = الموارد المتاحة  5.598.728
 

2020الموارد المتاحة للبرنامج السنوي لالستثمار سنة   



2020الموارد المتاحة لبرنامج السنوي لالستثمار    

وفقا للمقاربة التشاركية (المشاريع الجديدة  )  

 مساعدة غير موظفة   أد398

  أد900
مساعدة موظفة لفائدة مناطق 

 التوسع

  أد1298: المجموع  

 

 

 

 


