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نموانجازاتنموانجازاتنموانجازاتنموانجازاتنموانجازات

D10000000000000000
%4%27-1444340%197244119%16581518%1212701153792327وفقــات العىــوان األّول: العىوان األول 

D10000000000000000 7%20-1444340%180667619%15162108%1092382140709429وفقـــات التصــّرف:     الجسء األول%

D1010001000000000019%131934012%117688622%9661387%66288990115136التأجيـر العمومي:          القسم األول%

D10100011000000000انًُـح انًخىنــح ألػضـاء انًجهـس انثهــذي

D101000110000010000%9609600%100-%9609600انًُح انًخىنح نرإساء انثهذياخ%

D10100011000002000

يُح انتًثيم انًخىنح نكىاهي رإساء انثهذياخ و 

%100-%100-42240انًساػذيٍ

D10100011010000000ٍ24%131229612%117046022%9609977%54693489495964تــؤجيـــر األػـــىاٌ انمـاّريـــــ%

D10100011020000000ٍ52-%608411%54666%2-5141%95-1107715232تؤجيــر األػــىاٌ غيــر انمـاريــ%

D10200020000000000 100-%100-%5386707%50479722%36911041357612وسائـــل المصـالــح:         القسـم الثـاوـي%

D10200022010000000َفمــاخ تسييــر انًصانــح انؼًىييــح انًحهيــح

D10200022010001000األكريح و االداءاخ

D1020002201000200035%7749195%3-2624%67-2705%23008077251استهالن انًاء%

D1020002201000300016%4-246414%8-256442%27993144%13395819394845استهالن انكهرتاء و انغاز%

D102000220100040006-%63160%63033%16-6117%9-79357251اإلتصاالخ%

D1020002201000500013%23693%34-2309%56-3510%14607913442التُاء أثاث نهًصانح اإلداريح%

D102000220100060003%6-56118%594135%565812%497065526411انىلـــىد%

D1020002201000700010-%50-212%1-424%42756%16-326273َفمـاخ انثريــذ%

D10200022010008000114%44-2090%373152%28-2448%10034063306التُاء انًؼذاخ%

D10200022010009000ٍ1%1378117%1182922%12-9708%15-1298711030يصاريف انتؤيي%

D1020002201001000011%17-49366%5960735%4404012%322883948322انتؼهذ و انصياَح%

D102000220100110003%50-994%1990115%46-925%881169893يصاريف تُظيف انًمّراخ اإلداريح%

D10200022010012000يصاريف انحراسح

D1020002201001300014%498524%403583%24-2204%3-29932912نىازو انًكاتة%

D1020002201001400015%85868%79242%779462%3-49634806انًطثىػاخ%

D1020002201001500047%2130%21337%156247%45450انتىثيك%

D10200022010016000100-%100-260انصحف وانًجالخ%

D1020002201001800028-%31-883%12797%119232%73-3350905تؼهيك وَشر اإلػالَاخ%

D1020002201001900020%8981100%18-4496%56-5489%427512378190يصاريف اإلػالييح%

D1020002201002000027%5966210%11-1926%30-2168%2265311738َفماخ استغالل انًُظىياخ اإلػالييح%

D1020002201002100041-%44-238%426330%56-99%88-1945226يصاريف اإلستمثاالخ واإللايح%

D10200022010022000يصاريف انًهًاخ

D10200022010023000ٌ25%2112871%12-12369%140005%86771327553اكساء األػىا%

D10200022010024000ارجاع يصاريف انتُمم

D10200022010025000ارجاع يصاريف َمم األشخاص

D10200022010028000ٌتكىيٍ ورسكهح األػىا

D10200022010030000ٌ100-%6581%92-43636َفماخ طثيح نفائذج األػىا%

D10200022010031000تُظيى اإليتحاَاخ وانًُاظراخ

D102000220100320002481990702ػًهياخ اإلرشاد واػالو انؼًىو%

D1020002201003600038-%8455%8083%1-785%86-5833793تظاهراخ دوريح واستثُائيح%
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D1020002201003800050%17629%47-1618%30501%3503016762يصاريف انُساػاخ وانتؼىيضاخ%

D102000220100390003-%33012%57-295%67918%37557553يؼانيى انتسجيم%

D10200022010040000ٌ720يؼانيى انجىال

D1020002201004200055-119%100-2800طثغ وَشر انىثائك وانًجالخ%

D10200022010043000100-20يصاريف اػذاد األيثهح%

D10200022010045000تؼىيضاخ يختهفح

D1020002201004700017-10515%1271037%30009300210خذياخ أخري نفائذج اإلدارج%

D10200022010080000تسذيذ انًتخهذاخ

D102000220100800021603193721متخلذاث تجبي الشركت الىطىيت لتىزيع البترول%

D10200022010080003
متخلذاث تجبي الشركت التىوسيت للكهرببء و الغبز

38807-100%979-100%-100%

D10200022010080004

متخلذاث تجبي الشركت الىطىيت إلستغالل و تىزيع 

%100-%100-2222الميبي

D10200022010080005100-%100-781%100-1662متخلذاث تجبي الذيىان الىطىي التصبالث تىوس%

D10200022010080006متخلذاث تجبي المطبعت الرسميت للبالد التىوسيت

D10200022010080007متخلذاث تجبي شركت الخطىط التىوسيت

D10200022010080010

متخلذاث تجبي شركت التىوسيت للتأميه و إعبدة 

التأميه

D10200022010080011
متخلذاث تجبي الىكبلت التىوسيت لإلتصبل الخبرجي

D10200022010080012متخلذاث تجبي الىكبلت الىطىيت لحمبيت المحيط

D10200022010080013
متخلذاث تجبي الىكبلت الىطىيت للتصّرف في الىفبيبث

2281-100%-100%

D10200022010080014متخلذاث تجبي الىكبلت البلذيت  للخذمبث البيئيت

D1020002201008002014374%100-%222942324متخلذاث تجبي مؤّسسبث عمىميت أخري

D102000220100800213727553048متخلذاث تجبي الخــىاص%

D10200022010099000َفماخ انتصرف األخري

D10200022020000000يصاريف استغالل وصياَح انتجهيساخ انؼًىييح

D1020002202003000019%6521812%5841789%3094813%15-3230427438انُفماخ انًثاشرج نتُظيف انًذيُح%

D10200022020031000تُظيف انًذيُح ػٍ طريك انًُاونح

D1020002202003200015%899615%780955%34-5054%5057761851اإلػتُاء تانتُىير انؼًىيي%

D1020002202003400041%1026323%11-8317%9333150%2562373946اإلػتُاء تانطرلاخ و األرصفح%

D1020002202003600032%5249595%60-1875755%100-1730َفماخ اإلػتُاء تحركح انًرور و تُظيًها%

D10200022020038000اإلػتُاء تانخُادق وشراء أجهسج صغيرج

D10200022020040000100-%100-318اإلػتُاء تتجهيساخ خصىصيح%

D10200022020042000حذيمح انحيىاَاخ

D1020002202004400010%20-1472%30-1829%2597651%65-1000346اإلػتُاء تانحذائك وانُثاتاخ وشراء يؼذاخ صغيرج%

D102000220200450001310157%100-30اإلػتُاء تانشىاطئ%

D102000220200460008%14336%134992%70482%64-1065386صياَح انًُشآخ وانتجهيساخ انرياضيح%

D10200022020099000
َفماخ أخري الستغالل وصياَح انتجهيساخ انؼًىييح

D10200022300000000

يصاريف خاصح تسيير انىكاالخ وانًئسساخ 

وانهياكم انؼًىييح انثهذيح

D1030003000000000020%12500037%91120101%51-45275%603839236753التدخل العمومي:          القسم الثالث%

D103000330240%5777312%51530237%71-15275%1500352567250تذّخـــالخ في انًيــذاٌ اإلجتًاػي%

D10300033030000000ٍ18-%10902240106%100-%61-48701900تذّخـــالخ في ييــذاٌ انتؼهيـــى و انتكـىيـــ%

D103000330500000000%395003%3850028%21-30000%3-3900037900تذّخـالخ في يياديــٍ انثمافـح وانشثــاب و انطفىنـح%

D10300033060000000تذّخــالخ فـي انًيــذاٌ اإللتصــادي

D10300033070000000انًساهًاخ في انًُظًاخ انؼانًيح

D10300033100000000100-%100-1510انتؼاوٌ يغ انجًاػاخ انًحهيح وهياكم أخري%

D10400040000000000

وفـقـات التصـّرف الطــارئـة وغيـر : القسم الرابع 

0000الموّزعــة



D10400044000000000َفمــاخ انتصـــّرف انطـارئـــــــح

D10400044010000000َفمــاخ انتصّرف غير انًىّزػـح

D10000000000000000 100-%100-%16576517%1419418%1203191308299فوائد الديه:     الجسء الثاوي%

D10500050000000000100-%100-%16576517%1419418%1203191308299فوائد الديه:          القسم الخامس%

D10500055000000000فىائذ انذيٍ انذاخهي

D10500055000003000

فىائذ انمروض انًثريح نـذي صُــذوق انمــروض 

%5%10-148443%16576517%1419418%1203191308299ويساػــذج انجًاػاخ انًحهيح

D10500055000004000فىائذ انمروض انًثريح نذي يئّسساخ أخـري

D105000550100000فىائذ انذيٍ انخارجي


