
 الجمهىرٌـــت الخىوطٍـــــت

و البٍئت  وزارة الشؤون المحلٍت 

  والٌـت المىطخٍــر

بلذٌت الغىــبدة  

  2021لطىت  للمرة الثبوٍت   األولىلّذورة الؼبدٌت محضر جلطت ا

 2021  مبرش 04بخبرٌخ 

انًزؼهن ثاطلاه يغهخ انغًبػبد انًؾهٛخ ٔ انُظبو انلافهٙ نهجهلٚخ  2018يب٘  09انًإهؿ كٙ  2018نَُخ  29ػًال ثًوزؼٛبد انوبٌَٕ األٍبٍٙ ػلك                  

ٔ   12/02/2021ثزبهٚـ  136ػلك  األٔنٗانًغهٌ نهًوح  أػؼبءٔ االٍزلػبءاد نكبكخ  2021كٛلو٘  12ثزبهٚـ  138ػلك  األٔنٗنهًوح  نهؼًٕو اإلػالٌ ٔثُبء ػهٗ

 01ثزبهٚـ  168 ػلكنهًوح انضبَٛخ أػؼبء انًغهٌ انجهل٘  كبكخ  انًٕعّ ئنٗ اداالٍزلػبء و 2021 يبهً 01ربهٚـ ة 169ػلك  نهًوح انضبَٛخ  نهؼًٕو  نإلػالٌ رجؼب 

 :ْٔنا َظّ  2021 يبهً

ػهٗ  2021يبهً  04نهًوح انضبَٛخ ٔ منك ٕٚو انقًٌٛ   نهًغهٌ انجهل٘ 2021نَُخ   األٔنٗانلٔهح انؼبكٚخ  نؼول عهَخ ٔ ثؼل ٚزشوف هئٌٛ ثهلٚخ انـُـبكح ثلػٕركى 

انًٕػٕع انوعبء انؾؼٕه كٙ انًٕػل  ألًْٛخٔ .  األٔنٗٔ انًهقض انًظبؽت نالٍزلػبء نهًوح  األػًبلانَبػخ انواثؼخ يَبءا ثًوو انجهلٚخ نهُظو كٙ علٔل 

 . أػالِٔ انًكبٌ انًشبه انًٛٓب  

 2021لطىت   األولىجذول أػمبل وملخص للذورة الؼبدٌت 

ٍٛزى انًظبكهخ ػهٗ يؾؼو انغهَخ انَبثن : نغهَخ انَبثن ٔ اٍزؼواع َشبؽ هئٌٛ انًغهٌ ٔ روبهٚو انهغبٌ ؽٕل انلٔهح انزًٓٛلٚخانًظبكهخ ػهٗ يؾؼو ا-1

عُخ يطبنت ثلهً ٔ اٍزؼواع َشبؽ هئٌٛ انجهلٚخ ٔ رولٚى روبهٚو انهغبٌ انجهلٚخ ؽٕل رلفالد انًٕاؽٍُٛ فالل انلٔهح انزًٓٛلٚخ كم ؽَت يغبنّ  ككم هئٌٛ ل 

 .رلفالد انًٕاؽٍُٛ فالل انلٔهح انزًٓٛلٚخ ٔ انجؾش ػٍ ؽهٕل ؽٕل انُوبؽ انزٙ يٍ يشًٕالد نغُزّ

: يجهؾ 2021 كٛلو٘ 10رجهؾ االٍزقالطبد انٗ ؽل ٕٚو : يزبثؼخ االٍزقالطبد انجهلٚخ  -2

. ك ٔ ٍٛزى يزبثؼزٓب كظال كظال 110313.424 

. يزبثؼخ انًشبهٚغ انجهلٚخ -3

اك اَزٓذ  10 األهطلخاك اَزٓذ األشـبل  كٍْ  10انزشغٛو / شـبلاألاك اَزٓذ  54انزُٕٚو انؼًٕيٙ /اك  396رٓٛئخ انطوهبد اَزٓذ االشـبل: 2017يشبهٚغ  ٍُخ  -

. اهزُبء ٍٛبهح أَغي/ األشـبل

انزُٕٚو انؼًٕيٙ اَزٓذ / :االَغبى  اَغبى يبنٙ ثؼُٕاٌ ػًبٌ ؽٍَ   % 10ٔ رجوذ ََجخ  األشـبلاك  اَزٓذ   216رؼجٛل انطوهبد :  2018يشبهٚغ ٍُخ -

عيء نهزشغٛو ٔ طٛبَخ هٕانت االهطلخ ٔ انؾٕاشٙ  ٖ طٛبَخ ؽلٚوخ رجن/اىانخ كؤو انُٓل٘ ثبنغُبٚؾخ اَغي/اهزُبء طٓوٚظ شلؾ يٛبِ يَزؼًهخ اَغي/األشـبل

انًؾهٛخ  ه رًضم كٙ اَزظبه يؼوكخ َٕػٛخ انزلفم نهًشؤع انًجويظ يٍ هجم ٔىاهح انشإٌٔ٘ٔ  ٍجت انزبؿ

. ٔ انجٛئخ ٔ ػُبطو انزلفم  

 80ثظلك االَغبى ٔ رجهؾ انَُجخ ؽٕانٙ اهزُبء شبؽُخ رى االَغبى  اهزُبء ؽبٔٚبد رى االَغبى ٔ رٓٛئخ انًوواد االكاهٚخ : اهزُبء يؼلاد َظبكخ:   2019يشبهٚغ ٍُخ -

ثبنًبئخ 

رى اػبكح اػالٌ ؽهت انؼؤع ؽٛش اٌ انؼوع االٔل ؿٛو يضًو ٍٙيشؤع رغًٛم يلافم انًلٌ ٔ اؽلاس يلزوهبد :  2020يشبهٚغ ٍُخ -

   رى رؾلٚل انًوبٔنخ ٔ كٙ اَزظبه كزؼ االػزًبكاد  يشؤع طٛبَخ انطوهبد كننك رى رؾلٚل انًوبٔنخ ٔ كٙ اَزظبه كزؼ االػزًبكاد يشؤع طٛبَخ شجكخ انزُٕٚو انؼًٕيٙ 

 .

. ح انًظبكهخ ػهٗ طلوخ انغواهاد انًظبؽٛت يشؤع انظلن-



رٕىٚغ انلٕاػم انًظبؽٛت يشؤع انزُوٛؼ ٔ هأ٘ أيٍٛ انًبل انغٕٓ٘  كٙ انقظٕص  2021رُوٛؼ يٛياَٛخ ٍُخ -4

:  انُظبكخ ٔ انؼُبٚخ ثبنجٛئخ-5

انُظو كٙ يطهت اٍزوبنخ انَٛلح ٍٛوٍٚ ؽًٕكح ثؼل اٌ انزؾوذ ثَهك هٕاد االيٍ انلافهٙ -6

انزجبؽش ؽٕل يكَٕبد انًضبل انُٓلٍٙ  :َبكحانُظو كٙ يهق ؽهت هفظخ ثُبء عبيغ انوؽًخ ثبنؾ7

. رـٛٛو افزظبص  ( يؾًل انظٕٚل):  انُظو كٙ يطهت ػٌٕ ثهل٘ -8

:  نزًكٍٛ ػلك يٍ االػٕاٌ كٙ ؽوٓى كٙ انزوهٛخ ٚغت رُوٛؼ هبٌَٕ االؽبه :رُوٛؾخ انوبٌَٕ االؽبه -9

   .z.v.eنًٕاهك انجهلٚخ نزًُٛخ ا:رـٛٛو طجـخ اٍزـالل عيء يٍ انًُطوخ انقؼواء ثؾٙ انَالو  -10

ػهٗ يهك انًٕاؽٍ انٓبك٘ ثٍ  انغلٚل٘ نٕػغ كًٛبد كؤو انُٓل٘ ٔ االروثخ ؽٛش اٌ انًظت انًواهت ال : انُظو كٙ كواء هطؼخ اهع  -11

ٚوجم ؿٛو انلؼالد انًُينٛخ  

: رلبع ثٓبىال انٍانزٙ د هبئًخ يظبؽجخ كٙ انًؼلاد ٔ انًُوٕال: انزلٕٚذ كٙ يؼلاد ٔ يُوٕالد ىال االَزلبع ثٓب  -12

هبئًخ انًؼلاد ٔ االصبس انزٙ ىال االَزلبع ثٓب  
انؼلك 

انورجٙ 

 

 

َٕع انًؼلاد  ٔ االصبس 

 

انؾبنخ 

 

انُٕع 

 

انًالؽؼبد 

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ  نُلُٚٙ يزٍٕطخ عواه نُلُٚٙ 1

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ  نُلُٚٙ يزٍٕطخ عواه نُلُٚٙ 2

 New ٍٛئخ  new holandعواه  3

holand 

ثلٌٔ ثطبهخ 

 هيبكٚخ

   يزٍٕطخ نزو 10000طٓوٚظ  4

   يزٍٕطخ نزو  500طٓوٚظ  5

   ٍٛئخ نزو 500طٓوٚظ  6

   ٍٛئخ كهاعخ ػبكٚخ 01كهاعبد َبهٚخ ٔ  04 7

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ   ٍٛئخ يغؤهح 8

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ   يزٍٕطخ يغؤهح يٛكبَٛكٛخ 9

كٙ اثٕاة  ٔ ٍٛبط ٔ فوكح روبهة  كًٛخ يٍ انؾلٚل رزًضم  10

 كهؾ  2000

   

 500كًٛخ يٍ انقشت  رزًضم كٙ اثٕاة ٔ َٕاكن روبهة  11

 كهؾ

   

    كهؾ 250كًٛخ يٍ انؼغالد انًطبؽٛخ  روبهة   12



ٕٚو    االٔنٗ  نهًوح انضبَٛخنـُبكح عهَخ انلٔهح انؼبكٚخ انًغهٌ انجهل٘ ثب  هلع  2021 كٌٙعب 29ثزبهٚـ    ٔنٗ االػهٗ اصو اَؼوبك انلٔهح انزًٓٛلٚخ نهلٔهح انؼبكٚخ     

ثًوّو انجهلٚخ ثوئبٍخ انَٛل َٕه انلٍٚ انؼبشن هئٌٛ ثهلٚخ انـُـبكح  ٔ ؽؼو يٍ أػؼبء انًغهٌ   يَبء ٔ انُظق انواثؼخػهٗ انَبػخ  2021  يبهً  04  انقًٌٛ

: انَبكح 

َٕه انلٍٚ انؼبشن -

ٔعل٘ ثٍ ػًو -

ثٕثكو ثٍ فهٛلخ -

ٔىٚخ انؾبط يؾًل ف-

َبعؼ انشبٚت -

َبكه انلوّٛ ٔ انَٛل ٔ انَٛلح ٍٍٍٕ ثبنؾبط ٔ انَٛلح ٍٛوٍٚ ؽًٕكح ٔ انَٛل   ٔ انَٛلح َغٕٖ انؾبط ٍبنى  ٔ انَٛلح صوٚب انياْٙ ٔ رـٛجذ انَٛلح مكوٖ ثبنؾبط انياْٙ

.  هؤٔف انظٕٚل

. ٔ صهخ يٍ يٕاؽُٙ انغٓخ  انجهلٚخ كًب ؽؼو انغهَخ انَٛل كبرت ػبو 

انؾبػوٍٚ   ٔ ثبنَبكح أػؼبء انًغهٌ انجهل٘ يَبء يوؽجب    ٔ انُظق انواثؼخانَبػخ اكززؼ انغهَخ هئٌٛ انًغهٌ  ػهٗ ٔ ثؼل انزضجذ يٍ هبئًخ انؾؼٕه 

.  ثأؿهجٛخ انؾبػوٍٚ ٔ رال  علٔل أػًبل انلٔهح ٔ انًهقض  اعًبنٛب ٔ كبَذ انًظبكهخ ػهّٛ 

 و اضخؼراض وشبط رئٍص المجلص و حقبرٌر اللجبن حىل الذورة الخمهٍذٌت المصبدقت ػلى محضر الجلطت الطببق-1 

ركضٛق انزلفالد نهزؼوٛى ٔ انوٛبو ثؾًالد يلأاد نهؾشواد ٔ انوٛبو ثؾًالد رؾََٛٛخ كٙ انـوع كننك    رًضم اٍبٍب كٙ اننَ٘شبؽّ  انًغهٌاٍزؼوع هئٌٛ -

ٔ اَغبى ؽًالد اٍزضُبئٛخ نهُظبكخ  ثكبيم انًُطوخ انجهلٚخ ٔ اػلاك انًواٍالد ٔ انًهلبد انؼؤهٚخ نهَٛو انؼبك٘  يزبثؼخ  ٔ روٛٛى انؼًم نوَى انُظبكخ ٔ انؼُبٚخ ثبنجٛئخ

ٔ انَؼٙ انٗ رننٛم انظؼٕثبد ٔ االرظبل ثبالكاهاد ٔ انًَإٔنٍٛ انغٍٕٓٚٛ  ٔ انَهؾ انًوكيٚخ  ثؼل  نهؼًم اػبكخ انٗ يٕاكجخ انغهَبد ٔ انلٔهاد انزكُٕٚٛخ  ػٍ

  . عواهاد   02ركًبل  اػلاك يهق ؽهت ػؤع الهزُبء ػلك ٔ اً

.   رغًٛم انًلُٚخ ٔ  كًب رى اثواو ارلبهٛخ اٍزـالل انوطٛق انؼبو  يغ انًٕاؽٍ ؿبَى انؾبط يؾًل نزوكٛي ثواكخ كٙ اؽبه رًُٛخ انًٕاهك

رٓى انجُٛخ االٍبٍٛخ  ؽٛش اٌ  يوزوؽبد  دٔ رؼًٍ 2021عبَلٙ  29ػولد ثزبهٚـ انزٙ اٌ رولٚى روبهٚو انهغبٌ انجهلٚخ ؽٕل رلفالد انًٕاؽٍُٛ فالل انلٔهح انزًٓٛلٚخ

ٔ انياو انًٕاؽٍ انًؼُٙ ثبنقليخ ثزؾلٚل  انؼٛبع انزوكٛغ كٙ ٍؼو ؽًٕنخ اثبه ثٍٛ االهزواؽبد نهُظو يٍ عم انًطبنت  رى اَغبىْب ثبنَؼٙ يغ االكاهاد انغٕٓٚخ  ٔ 

. يكبٌ انزلوٚؾ

رقظٛض اػزًبكاد  يٍ هجم انًُلٔثٛخ انغٕٓٚخ انلٔهح انزًٓٛلٚخ ثٍٛ هئٌٛ انًغهٌ اَّ رى طٛبَخ يؾٕل ؽبرى ٔ روكٛي يٕىع انٙ ٔ رى هكا ػهٗ انزلفالد فالل 

نهشجبة نزغٓٛي انُبك٘  

اؿهجٛخ االػؼبء عهَخ نهًوح االٔنٗ ثؾؼٕه  فاللػهٗ اهعبء انزلأل انٗ عهَخ الؽوخ نًيٚل انلهاٍخ  رـٛٛو ٍؼو اكواؽ اثبه انؼٛبع رى االرلبم

. أطٕاد 05عهَخ انَبثوخ رًذ انًظبكهخ ثبعًبع انؾبػوٍٚ ػهٗ يؾؼو ال

: مخببؼت الإلضخخالصبث  البلذٌت/ 2

ك ػٍ  5968.174ك  ثيٚبك   116281.598 ٔانجبنـخ 2021 كٛلو٘ 24ؽل َزبئظ ػًهٛخ اإلٍزقالطبد انجهلٚخ  انؼُٕاٌ االٔل ئنٗ    اٍزؼوع انَٛل ٔعل٘ ثٍ ػًو 

 : يلظهخ كبٜرٙ  ص نزكٌٕ يؾُٛخانًهـ

 



االضخخالصبث إلى الخغٍٍراث الخقذٌراث بٍبن المىرد الفصل 

 فٍفري 24حذ 

2021 

الىطبت مقبروت 

ببلخقذٌراث 

االضخخالصبث إلى 

  فٍفري 24غبٌت  

مه الطىت المبضٍت 

 788.420 % 6.98 652.240  9337.000 انًؼهٕو ػهٗ انؼوبهاد انًجُٛخ 11.01

 123.880 % 2.11 48.00  2265.000 نٕو ػهٗ األهاػٙ ؿٛو انًجُٛخانًغ 11.02

انًؼهٕو ػهٗ انًإٍَبد انًوبثٛغ االػزٛبكٚخ  12.01

  115250.000 انظُبػٛخ أٔ انزغبهٚخ أٔ انًُٓٛخ

20649.858 17.91 % 2187.080 

ثؼُٕاٌ  حاناليوكي٘كػى انًجبنؾ انًزأرٛخ يٍ طُلٔم  12.01.02

ٔو ػهٗ انًإٍَبد ماد ؽنف انؾل األهظٗ نهًؼم

 - %-  -  10916.000انظجـخ انظُبػٛخ أٔ انزغبهٚخ أٔ انًُٓٛخ 

 22.50 %- -   169.000 يؼهٕو اإلعبىح ػهٗ ثٛغ انًشؤثبد 12.03

-  %- -   1000.000 األٍجٕػٛخ  نييخ انًؼبنٛى انًَزٕعجخ ثبنَٕاميلافٛم  21.02

 (انَٕم)يؼهٕو انٕهٕف 22.01

 -  

299.500  - 86.500 

-  %-  386.000 - يؼهٕو االشـبل انٕهزٙ نهطوٚن انؼبو  22.03

 455.000 % 83.73 1277.000  1525.000 يؼهٕو ئشـبل انطوٚن ػُل ئهبيخ ؽؼبئو انجُبء 22.05

 248.250 % 15.21 402.000  2642.000 يؼهٕو انزؼوٚق ثباليؼبء 31.01

 48.000 % 17.64 45.000  255.000 يؼهٕو االشٓبك ثًطبثوخ انَُـ نألطم 31.02

 170.000 % 10.64 220.000  2066.000 يؼبنٛى رَهٛى ثطبهبد انؾبنخ انًلَٛخ 31.03

 12.000 % 3.44 6.000  174.000 يؼبنٛى رَهٛى انشٓبئل ٔ انؾغظ األفوٖ 31.99

يؼهٕو هفض ئشـبل انطوٚن انؼبو نزؼبؽٙ ثؼغ  32.02

 انًٍٓ

183.000  0  -%  -

ٔو هفض انؾلالد انًُظًخ ثًُبٍجخ األكواػ يؼم 32.03

 انؼبئهٛخ

773.000   - -%  -

 109.500 % 2.93 102.000  3478.000 يؼبنٛى هفض انجُبء 32.06

 562.500 % 25.60 1770.000  6913.000 يؼهٕو االػزُبء ثلؤع هُٕاد رظوٚق انًٕاك انَبئهخ 33.01

-  % 28.28 107.500  380.000 يؼبنٛى اإلٕٚاء ثًَزٕكع انؾغي 33.02

انًوبثٛغ االػزٛبكٚخ نهًؼهٕو اإلػبكٙ ػهٗ ٍؼو  33.03.01

انزٛبه انكٓوثبئٙ 

176461.000   - -%  -

يؼبنٛى يوبثم هكغ انلؼالد انًزأرٛخ يٍ َشبؽ  33.04

 انزغبهٚخ أٔ انظُبػٛخ أٔ انًُٓٛخ انًؾالد

330.000  540.000 163.63 % 240.000 



 435.000 % 146.60 3562.500  2430.000 ثم ئٍلاء فليبديؼبنٛى أفوٖ يوب 33.99

 يلافٛم كواء ػوبهاد يؼلح نُشبؽ رغبه٘ 51.01

 

9681.000  1600.000 16.55 % 100.000 

يلافٛم يقبنلبد روارٛت ؽلع انظؾخ ٔ انشوؽخ  54.03

انجٛئٛخ 

40.000     120.000 

 70000.000 %- -   227732.000 انلػى انَُٕ٘ ثؼُٕاٌ انزَٛٛوانًُبة يٍ  61.01

انًُؼ االٍزضُبئٛخ ثؼُٕاٌ انزَٛٛو  61.02

 

46000.000   -   -

يٍ رَجوبد  نزـطٛخ ػغي  يزأرٛخيٕاهك  62.03

 

 - 85000.000    

 10581.241     فطبٚب انزبفٛو   

 86216.871 % 18.75 116281.598  620000.000الجملـــــــــــت 

 

يؼوثب ػٍ اَيػبعّ يٍ اٌ ػؼٕ يغهٌ ثهل٘ ُٚزول هئٌٛ انجهلٚخ ػُل  نٛلاكغ ػٍ يوزوػ انزوكٛغ كٙ ٍؼو اثبه انؼٛبع: يؾًل  رلفم انًٕاؽٍ يؾًل انؾبط

  .ؽؼٕهِ نزظبْوح ٔ ؽًهخ ثًلهٍخ انـُبكح  ٔ ٔطلّ نجؼغ انؾبػوٍٚ ثٕعِٕ يزبكهخ ٔ ْؼى يغٕٓك انًغزًغ انًلَٙ

ٔ اػزجبها نظؼٕثخ   أ فالص يؼبنٛى انكواءاد٘ شبؿو ٔ انزُجّٛ ثبنقؤط ػهٗ يزَٕؿٙ انًؾالد ثزخ نزَٕٚؾ يؾم رغبه اػالٌ  اهزوػ انؾبػوٍٚ َشو

. انظوف االهزظبك٘ االهزظبه ػهٗ رُبثّٛ كزبثٛخ ٔ اهعبء انزُجّٛ ػجو ػلٔل انزُلٛن

. ٚق انؼبوطو انًوبْٙ ٔ انًؾالاد انزٙ رَزـم انوصػركهٛق ػٌٕ ثهل٘ الػالو انًٕاؽٍُٛ ثبنًؼبنٛى انًَزٕعجخ ٔ -

 : المشبرٌغ البلذٌت مخببؼت/-3

اك اَزٓذ  10اك اَزٓذ األشـبل  كٍْ االهطلخ  10انزشغٛو / االشـبلاك اَزٓذ  54انزُٕٚو انؼًٕيٙ /اك  396رٓٛئخ انطوهبد اَزٓذ االشـبل: 2017يشبهٚغ  ٍُخ  -

. اهزُبء ٍٛبهح أَغي/االشـبل 

انزُٕٚو انؼًٕيٙ اَزٓذ / :اَغبى يبنٙ ثؼُٕاٌ ػًبٌ ؽٍَ االَغبى    % 10د  االشـبل ٔ رجوذ ََجخ اك  اَزّ 216رؼجٛل انطوهبد :  2018يشبهٚغ ٍُخ -

  َغبى ثظلك االطٛبَخ ؽلٚوخ /اىانخ كؤو انُٓل٘ ثبنغُبٚؾخ اَغي/اهزُبء طٓوٚظ شلؾ يٛبِ يَزؼًهخ اَغي/االشـبل

 90ثظلك االَغبى ٔ رجهؾ انَُجخ ؽٕانٙ اهزُبء ؽبٔٚبد رى االَغبى ٔ رٓٛئخ انًوواد االكاهٚخ   اهزُبء شبؽُخ رى االَغبى: اهزُبء يؼلاد َظبكخ:   2019يشبهٚغ ٍُخ -

. ثبنًبئخ

كًب اٌ طُلٔم انوؤع  ٍٛزى اػبكح اػالٌ ؽهت انؼؤع ؽٛش اٌ انؼوع االٔل ؿٛو يضًويشؤع رغًٛم يلافم انًلٌ ٔ اؽلاس يلزوهبد :  2020يشبهٚغ ٍُخ -

اٍبد نهوٛبو ثزؾٍٛٛ االيضهخ انلُٛخ  ؽهت انزَُٛن يغ يكزت انله

رى رؾلٚل انًوبٔنخ ٔ كٙ  يشؤع طٛبَخ انطوهبد كننك االػزًبكاد  ٔ انًظبكهخ ػهٗ  رى رؾلٚل انًوبٔنخ ٔ كٙ اَزظبه كزؼيشؤع طٛبَخ شجكخ انزُٕٚو انؼًٕيٙ 

. االػزًبكادٔ انًظبكهخ ػهٗ  اَزظبه كزؼ 

شؤؽ انلَٛب نهؾظٕل ػهٗ يُبثٓب يٍ انًَبػلح ؿٛو انًٕظلخ نهجلء كٙ اعواءاد رؾٕٚم االػزًبكاد يٍ هجم طُلٔم كول ؽووذ انجهلٚخ ال 2021أيب يشبهٚغ ٍُخ 

. انوؤع نالَطالم كٙ اػلاك انلهاٍبد ٔ االٍزشبهاد انؼؤهٚخ



: انًظبكهخ ػهٗ طلوخ انغواهاد انًظبؽٛت يشؤع انظلوخ -

انشؤؽ انلُٛخ نهؼؤع االفوٖ ٔ انؾوص ثؼغ اهاد  ٔ افزٛبه انؼوع انواثغ ثَجت ػلو اؽزواو أكبك هئٌٛ انًغهٌ اَّ رى انزوٛٛى نطهت ػؤع انغو

اطٕاد  يغ انزبكٛل ػهٗ االْزًبو ثبنغلٔح يَزوجال فالل انشواءاد   05ثؼلك االطٕاد انؾبػوٍٚ  انزظٕٚذ ثبنًٕاكوخ ػهٗ افزٛبه عٕكح ػبنٛخ ٔ رًذ 

ػزجبه ربفو انٕهذ ٔ ثؼل يَكُّ ؽٛش ؽبنت ثزؼجٛل َٓظ ثبٔالك ؽًيح ٔ ثٍٛ هئٌٛ انًغهٌ اَّ رى ثويغخ انطوٚن رى انًَبػ نهًٕاؽٍ ػهٙ ؽًيح ثبنزلفم ثب-

اٌ انًَهك ربثغ نًهكٓى انقبص رؼنه االَغبى ٔ ػهٗ  ػًٍ يشؤع انزؼجٛل ٔ ؽٛش اَّ ٕٚعل فبهط يضبل انزٓٛئخ انؼًواَٛخ ٔ اػزواع يٕاؽٍُٛ ٚلػٌٕ

. انوؼبئٛخ  نزضجٛذ انطوٚن انًٕاؽٍ اٌ ٚزغّ انٗ انَهطخ

  .ثٍٛ اٌ انزلفالد ٔ ؽهجبد  انًٕاؽٍُٛ  رطوػ فالل انلٔهاد انزًٓٛلٚخ: انًٕاؽٍ يؾًل انؾبط يؾًل -

:  2021حىقٍح مٍساوٍت ضىت /-4

: اٍزؼوع انَٛل ٔعل٘ ثٍ ػًو يووه نغُخ انًبنٛخ انًكهق هأ٘ ايٍٛ انًبل انغٕٓ٘ كًب ٚهٙ

: انزبنٙ 2021 كٛلو٘ 15ثزبهٚـ  4150هأ٘ أيٍٛ انًبل انغٕٓ٘ ػلك 

ًٚكٍ اكفبل رُوٛؼ ػهٗ انًٛياَٛخ فالل ٍُخ رُلٛنْب ثبنيٚبكح أ انُوظبٌ ؽَت ََن "يٍ يغهخ انغًبػبد انًؾهٛخ ٔ انن٘ ُٚض ػهٗ اَّ 177ؽجوب نًب عبء ثبنلظم 

ربثؼخ انزظوف ٚؼوع كم يشؤع رُوٛؼ ػهٗ ايٍٛ انًبل انغٕٓ٘  الثلاء انوأ٘ رؾظٛم انًٕاهك ٔ ٔكوب نزووٚو  رؼلِ انهغُخ انًكهلخ ثبنشإٌٔ انًبنٛخ ٔ االهزظبكٚخ ٔ و

انظبكهح ػٍ االكاهح انؼبيخ نهًؾبٍجخ  08يٍ يغهخ انغًبػبد انًؾهٛخ  ٔ يوزؼٛبد رؼهًٛبد انؼًم  ػلك  178.179.180ٔ ػًال ثبؽكبو انلظم " ػُل االهزؼبء  

ثقظٕص يشؤع ٚشوكُب يلكى ثوأُٚب , 2021كٛلو٘  05انٕاهكح ػهٗ يظبنؾُب ثزبهٚـ  98ػب نًواٍهزكى ػلك ٔ رت 2021كٛلو٘  05انؼًٕيٛخ ٔ االٍزقالص ثزبهٚـ 

: انـُبكح ٔ انن٘ ٚزؼًٍ انًالؽظبد انزبنٛخ ثهلٚخ  رُوٛؼ يٛياَٛخ

: شكال* 

انزُوٛؼ يٍ هجم نغُخ انشإٌٔ انًبنٛخ ٔ االهزظبكٚخ  ثجهلٚخ يٍ يغهخ انغًبػبد انًؾهٛخ ٔ انًزًضم كٙ اػلاك يوزوػ  177رى اؽزواو االعواء انًُظٕص ػهّٛ ثبنلظم  -

انـُبكح ٔ ػوع يشؤع انزُوٛؼ ػهٗ يظبنؼ ايبَخ انًبل انغٕٓٚخ الثلاء انوا٘ ثشبَّ هجم ػوػّ ػهٗ اَظبه انًغهٌ انجهل٘ نهًظبكهخ ػهّٛ 

ٚض انًُظٕص ػهٛٓب ثبنلظٕل رى اؽزواو انًجبكب انؼبيخ نهًٛياَٛخ ٔ ْٙ انٕؽلح ٔ انَُٕٚخ ٔ انشًٕنٛخ ٔ انزقض-

يٍ يغهخ انغًبػبد انًؾهٛخ   130,133,134,136,138,146,155,156,159,166,167,173,174,175,197

. يٍ َلٌ انًوعغ 135رى اؽزواو يجلا انزٕاىٌ انًُظٕص ػهّٛ ثبنلظم -

. رشبهكٛخػلو االفالل ثبنقظبئض انؼبيخ نهًٛياَٛخ ٔ ْٙ فبطٛخ انزولٚو ٔ انزوفٛض ٔ انلٔهٚخ ٔ ال-

: أطال*

ٔ يٛياَٛخ  2020االههبو انًلهعخ ثًشؤع هواه انزُوٛؼ طؾٛؾخ ٔ يطبثوخ نًب ْٕ يؼًٍ ثغلٔل ؽَبثٛخ انلزوح انزكًٛهٛخ نجهلٚخ انـُبكح نَُخ -

. 2021ٍُخ 

نى رَلو ػٍ ٔعٕك  2020ح نَُخ ٔأٌ َزبئظ رُلٛن انًٛياَٙ 2021ٔػهٗ اػزجبه اٌ ثهلٚخ انـُبكح هل هًٍذ انًظبهٚق انٕعٕثٛخ ثًٛياَٛزٓب نَُخ -

اَٛخ ٍُخ ػغي ثبنًٛياَٛخ ٔ اٌ انًبل االؽزٛبؽٙ هل رى رٕىٚؼّ ػًٍ يٕاهك ٔ َلوبد انغيء انضبنش ٔ انواثغ يٍ انؼُٕاٌ انضبَٙ كبٌ هواه رُوٛؼ يٛي

. ٚؼزجو كٙ يؾهّ 2021

ل كبئغ انؼُٕاٌ االٔل ثُلٌ انجُل ثبنؼًهٛبد انقبهعخ ػٍ كبَّ ٚزى اكهاط كبو 08كًب اَّ رغله االشبهح  انٗ اَّ ؽَت رؼهًٛبد انؼًم ػلك -

ٔ ركوَٚب نًجلا انزلثٛو انؾو كبَّ ًٚكٍ اٍزؼًبل ْنا    %20 ٔ %80انًٛياَٛخ فالكب نًب عوٖ ثّ انؼًم ٍبثوب يٍ روَٛى نلبئغ انؼُٕاٌ االٔل ثٍٛ 



ك انًلهط ػًٍ  11.490.245انـُبكح اػبكح رٕىٚغ انًجهؾ انًوله ة  ٔ ثننك كبَّ ًٚكٍ نجهلٚخ 2021انلبئغ   ثُوهّ كهٛب أ عيئٛب انٗ يٛياَٛخ 

( %20)ثبنجُل انًبل االؽزٛبؽٙ يٍ انؼُٕاٌ االٔل  2020انًوبثٛغ انًؾووخ نَُخ 

هم نٍ رؼزجو ٍُخ اَزوبنٛخ َظوا الػزًبك انزجٕٚت انغلٚل ٔ ثننك كبٌ انٍ 2021ٔ ثقظٕص َوم كٕاػم انغيء انقبيٌ كبَُب َهلذ َظوكى اٌ ٍُخ -

.  طهٛخٚكٌٕ انٛب ٔ اًَب ثًوزؼٗ  هواه روكٛغ كٙ انغيء انقبيٌ رزى انًظبكهخ ػهّٛ كٙ انلٔهح االٔنٗ نهًغهٌ انجهل٘ اػزًبكا ػهٗ انًٛياَٛخ اال

هِ انًؾزٕ٘ ػهٗ يجهؾ هل 2020 كٛلو٘ 27ثزبهٚـ  9985552نظك انظبكه ػٍ طُلٔم انوؤع ٔ يَبػلح انغًبػبد انًؾهٛخ ػلك رجؼب ل      

ٔ انظك انظبكه  ثؼُٕاٌ يَبػلح اٍزضُبئٛخ يقظظخ نًشؤع رٓٛئخ انطوهبد نلبئلح ثهلٚخ انـُبكح( 12500.000)يبئخ كُٚبها فًٌػشو أنلب ٔ  ئصُب

أنق  يبئخ ٔ ٍجؼٌٕ انًؾزٕ٘ ػهٗ يجهؾ هلهِ 2020 ٍجزًجو 08ثزبهٚـ  9988657ػٍ طُلٔم انوؤع ٔ يَبػلح انغًبػبد انًؾهٛخ ػلك 

ٔ انظك انظبكه ػٍ طُلٔم انوؤع ٔ يَبػلح انغًبػبد انًؾهٛخ  2020فالل ٍُخ  يَبػلح ؿٛو يٕظلخثؼُٕاٌ ( 170000.000)كُٚبها 

 ركًٛهٛخ يَبػلح ؿٛو يٕظلخثؼُٕاٌ ( 19000.000)أنق كُٚبها  رَؼخ ػشوانًؾزٕ٘ ػهٗ يجهؾ هلهِ  2020 أكزٕثو 05ثزبهٚـ  9988481ػلك 

ثبنغيئٍٛ انضبنش ٔ انواثغ يٍ يٛياَٛخ انزًُٛخ ٔ  195184.942ٔ يب َزظ ػُّ يٍ كٕاػم ثوًٛخ  2020ٍُخ انزظوف انًبنٙ لٔ  2020فالل ٍُخ 

ثبنغيء انقبيٌ ثؼُٕاٌ اػزًبكاد يؾبنخ ئنٗ عبَت انًجبنؾ انًزأرٛخ يٍ انلٕائغ ؿٛو انًَزؼًهخ يٍ انؼُٕاٌ األٔل ٔ انجبنـخ  1316.850

ئنٗ  790000.000يٍ  467992.299كفال ٔ طوكب ثًجهؾ عًهٙ هًٛزّ  2021نَُخ  َبكحيٛياَٛخ ثهلٚخ انؾروكغ ٔ ثننك  69990.507

: كبٜرٙ 2021 رُوٛؼ يٛياَٛخ ثهلٚخ انـُبكح نَُخ يشؤعأػؼبء انًغهٌ انجهل٘ ػهٗ انَبكح  انَٛل ٔعل٘ ثٍ ػًو اٍزؼوع  ٔ 1257992.299

: مىارد المٍساوٍت/  01

ًٍخ االػزًبكاد انًوثٛبٌ انًٕاهك انزجٕٚـت 

 2021ثًٛياَٛخ ٍُخ 

انغًهخ االػزًبكاد اإلػبكٛخ 

انلووح انلوػٛخ انلووح انلظم 

انزقلٛغ انيٚبكح 

مىارد الؼىىان األول 

:  1انغيء 

 140462.000   140462.000انًلافٛم انغجبئٛخ     

 140462.000   140462.000انًلافٛم انغجبئٛخ االػزٛبكٚخ عًهخ 

:  2انغيء 

انًلافٛم ؿٛو انغجبئٛخ    

 االػزٛبكٚخ

479538.000   479538.000 

 479538.000   479538.000 عًهخ انًلافٛم ؿٛو انغجبئٛخ االػزٛبكٚخ



 

 

: المٍساوٍت وفقبث/  02
االػزًبكاد ثٛبٌ انُلوبد انزجٕٚـت 

انًوًٍخ 

ثًٛياَٛخ ٍُخ 

2021 

انغًهخ االػزًبكاد اإلػبكٛخ 

انزقلٛغ انيٚبكح انلووح انلوػٛخ انلووح انلظم 

 I–   وفقبث الؼىىان األول

:  1انغيء 

 517551.000   517551.000 َلوبد انزظوف   

 :  2انغيء 

 49273.000   49273.000كٕائل انلٍٚ    

 566824.000   566824.000عًهــــــــخ َلوبد انؼُٕاٌ األٔل 

II-  ًوفقبث الؼىىان الثبو 

َلوبد انزًُٛخ :  3انغيء 

 6000.000  6000.000 كهاٍخ أيضهخ انزٓٛئخ انؼًواَٛخ   01 06.600

 9664.423  9664.423 كهاٍبد أفوٖ   20 06.600

 79000.000  79000.000 اهزُبء يجبَٙ    06.602

 620000.000   620000.000عًهــــــــخ يٕاهك انؼُٕاٌ األٔل 

 

انًٕاهك اننارٛخ انًقظظخ نهزًُٛخ :  3انغيء 

 59440.710  59440.710 َوم كٕاػم  001 01 01-70

 201500.000  201500.000  يٕاهك انَُخ 002 01 01-70

 170000.000   170000.000 يٕاهك انَُخ 002 02  01-70

 135744.232  135744.232 َوم كٕاػم   01 01-80

  69990.507   69990.507  يٕاهك انَُخ  02 01-80

 636675.449  466675.449 170000.000عًهــــــــــــــخ انغيء انضبنش 

يٕاهك يزأرٛخ يٍ ئػزًبكاد يؾبنخ :  5انغيء 

 1316.850  1316.850 َوم كٕاػم   01 120.99

 1316.850  1316.850 عًهــــــــــــــخ انغيء انقبيٌ   

 637992.299  467992.299 170000.000عًهـــــخ يٕاهك انؼُٕاٌ انضبَٙ 

 1257992.299  467992.299 790000.000عًهـــــــخ انًــــــٕاهك 



 18500.000  18500.000 أشـبل رٓٛئخ يقزهلخ   05 06.603

أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل   06 06.603

انجُبءاد 

 1685.084  1685.084 

اهزُبء يؼلاد انُظبكخ ٔ   01 06.606

انطوهبد 

 34490.245  34490.245 

 24122.917  24122.917 اإلَبهح انؼًٕيٛخ   01 06.610

 48000.000  48000.000 أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل   04 06.610

 12500.000  12500.000 رؼجٛل انطوهبد   02 06.613

 60500.000  60500.000 أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل    03 06.613

 162079.430  162079.430 رغًٛم يلافم انًلٌ   03 06.615

 10133.350  10133.350 رٓٛئخ انًَبؽبد انقؼواء   04 06.615

 170000.000   170000.000َلوبد انزًُٛخ ؿٛو انًٕىػخ    08.901

 636675.449  466675.449 170000.000عًهــــــــــــــخ انغيء انضبنش 

  رَلٚل أطم انلٍٚ:  4انغيء 

 53176.000   53176.000رَلٚل أطم انوؤع   01 10.950

 53176.000   53176.000عًهــــــــــــــخ انغيء انواثغ 

 انُلوبد انًزأرٛخ يٍ االػزًبكاد انًؾبنخ :  5انغيء 

َلوبد يَلكح يٍ اػزًبكاد يؾبنخ    110.99

الَغبى يشبهٚغ أفوٖ 
 1316.850  1316.850 

 1316.850  1316.850 عًهــــــــــــــخ انغيء انقبيٌ 

 691168.299  467992.299 223176.000ـــــخ َلوبد انؼُٕاٌ انضبَٙ عًهـــ

 1257992.299  467992.299 790000.000عًهخ انُلوبد 
 

 

. أطٕاد 05ػهٗ انزُوٛؼ ثبنًٕاكوخ االػؼبء انؾبػوٍٚ  طٕدٔ ثؼل انزلأل ٔ انُوبُ 

ُْل٘ ٔ ثُبءاد انطٕة نزُلٛن ثوَبيظ انًغهٌ انجهل٘ كٙ ْنا انقظٕص يغ ربيٍٛ انَٛو انًطهٕة ركضٛق انؾًالد الىانخ كؤو ال  :الىظبفت و الؼىبٌت ببلبٍئت / --5

. انؼبك٘ نهُظبكخ يٍ هكغ انلؼالد ٔ اكواؽ اثبه انؼٛبع

رًذ انًطبنجخ ثزكضٛق انزلفالد ثبنـواثخ  -

. االرظبل ثبالكاهاد انغٕٓٚخ كبنزغٓٛي ٔ انلالؽخ ٔ انجهلٚبد انًغبٔهح  نجويغخ ؽًالد َظبكخ -
ٔهك ػهٗ انجهلٚخ  يطهت ػجو انجوٚل يؼًٌٕ انٕطٕل يٍ  انَٛلح ٍٛوٍٚ ؽًٕكح روؿت كٙ رولٚى اٍزوبنزٓب ثؼل أٌ انزؾوذ ثَهك هٕاد  :الىظر فً مطلب اضخقبلت  /-6

.  ف ٔ ْٛئخ االَزقبثبد ثننكٍواع ثبػالو ٍهطخ االشوااللانلػٕح ٔ  .أطٕاد 05ٔ رًذ انًٕاكوخ ػهٗ االٍزوبنخ يٍ هجم االػؼبء انؾبػوٍٚ  االيٍ انلافهٙ



ؽهجذ انهغُخ انغٕٓٚخ انلُٛخ نوفض انجُبء هأ٘ انًغهٌ انجهل٘ كٙ فظٕص  كول :الىظر فً ملف مطلب رخصت بىبء الحذاد حىضؼت بجبمغ الرحمت ببلغىبدة /-7

. يكَٕبد انزٍٕؼخ  ؽَت انًضبل انًظبؽت 

انًَبؽخ انقؼواء ؿٛو يٕعٕكح ثًضبل انزٓٛئخ انؼًواَٛخ ٔ ْٙ يَبؽخ يٕعٕكح ػهٗ ػٍٛ ٍٚ ػهٗ  اٌ ٔ ثؼل انزلأل ٔ انُوبُ اٍزوو انوأ٘ يٍ هجم االػؼبء انؾبػو

هٖ يبَؼب كٙ يكَٕبد ٌانًهك انؼًٕيٙ نهطوهبد ٔ انًَبؽبد  ٔ ال  انًكبٌ ثٓب اشغبه كٛكٌٛ  ٔ ْٙ ال رًٌ يٍ يضبل انزٓٛئخ انؼًواَٛخ ٔ ال رًٌ أشـبل انزٓٛئخ يٍ 

ح انزواعغ يٍ عبَت شبهع انجٛئخ نٕعٕك فؾ رُٕٚو ػـؾ ػبنٙ ٔ هُبح يٛبِ انو٘ ٔ اٌ انًُٓلً انًؼًبه٘ اَغي يضبل ثّ ؽلٔك ػهح اؽزواو يَباشـبل انزٓٛئخ يغ ػؤ

. نّ نًَإنٛزّوانغبيغ يغ ايؼبئّ ٔ رؼ

ركٍٕٚ كٙ انكٓوثبء نظٛبَخ شجكخ انزُٕٚو  يؾًل انظٕٚل ٚوؿت يٍ فالنّ رـٛٛو افزظبص انؼًم ثبػزجبه ؽظٕنّ ػهٗ شٓبكح :الىظر فً  مطلب ػىن بلذي -8

ثبء ٔ انـبى ربيٍ ركٍٕٚ انؼًٕيٙ ٔ ثؼل اٌ ٚوٕو انًؼُٙ ثباليو ثلزوح ركٍٕٚ كٙ افزظبص انزُٕٚو انؼًٕيٙ  ٔ رًذ يواٍهخ يوكي ركٍٕٚ ربثغ نهشوكخ انزََٕٛخ نهكٓو

. انزُٕٚو انؼًٕيٙ ؽٛش رؼزًل انجهلٚخ ػهٗ انقٕاص كٙ منك فبهعٍٛٛ ٔ منك نزوهٛض كهلخ طٛبَخ ألػٕأٌ ٔ كننك  إلؽبهارٓبكٙ االفزظبص 

. انؼؼٕح كٕىٚخ انؾبط يؾًل ػلو يٕاكوزٓب ػهٗ منك أثلدثؼل انُوبُ  رًذ انًٕاكوخ يٍ هجم هئٌٛ انًغهٌ ٔ   االػؼبء ٔعل٘ ثٍ ػًو ٔ َبعؼ انشبٚت ٔ 

:  ؽَت انغلٔل انًظبؽت  اإلؽبهٚغت رُوٛؼ هبٌَٕ كٙ ؽوٓى كٙ انزوهٛخ  األػٕاٌنزًكٍٛ ػلك يٍ  : اإلطبرالقبوىن  حىقٍح -9

 
 الياب  القدقد   التببل ا   الياب  القديب   الرتب   بيا  اإليا  

 متغو   يال   اليمب   اللقيا   الديدد   متغو   يال   القد  
          اإليا  اد ار  
 0 1 1 0 0 0 1 1 1أ لقلر  ملميا  

 1 1 2 0 0 1 1 2 2أ لقلر  
 1 1 2 0 1 0 1 1 3أ ملح  د اد  
 2 1 3 0 0 1 2 3    يرت رقلر  
 0 2 2 0 0 2 0 2    ملتلت  د اد  

 0 0 0 0 0 0 0 0   ا اق  
 0 1 1 0 1 0 0 0د   غا  إللتيو  
          اإليا  الللن  

 1 0 1 0 0 0 1 1 2أرللن أأو  

 0 2 2 0 0 1 1 2 3أرللن  



 0 1 1 0 1 0 0 0    مي ق رللن  
         إمل  اليمب  

 اأال    ايليغ ب
 

 

 1 0 1 0 0 1 0 1 1صلف
 0 1 1 0 1 0 0  0 2صلف

 1 2 3 0 0 3 0 3 3صلف
 

 ايليغ ب  اليابب  
 5 1 6 0 0 3 3 6 4صلف

 1 4 5 0 4 1 0 1 5صلف
 1 3 4 0 0 1 3 4 6صلف

 0 1 1 0 1 0 0 0 7صلف
 ايليغ ب  اليالب  

 
 1 0 1 0 0 1 0 1 8صلف
 0 1 1 0 1 0 0 0 9صلف  

 

 .أطٕاد 05ػهٗ انزُوٛؼ ثبنًٕاكوخ  االػؼبء انؾبػوٍٚ  طٕدٔ ثؼل انزلأل ٔ انُوبُ 

نزًُٛخ انًٕاهك انجهلٚخ نهزًكٍ يٍ كواء عيء يٍ كؼبء انؾلٚوخ انؼًٕيٛخ  :حغٍٍر صبغت اضخغالل جسء مه المىطقت الخضراء بحً الطالم  -10

يوثغ ٔ اَغبى رٓٛئخ عيء يٍ  انؾلٚوخ انؼًٕيٛخ ثؾٙ انَالو ثبنـُبكح  ٔ نززًكٍ انجهلٚخ يٍ كواء  يزو 12ؽٛش رى ثُبء يؾم ال ٚزغبٔى يَبؽزّ 

انًٕاكوخ يٍ هجم ة انزظٕٚذ  انًؾم نؾبيهٙ انشٓبكاد انغبيؼٛخ يَزوجال ؽَت يب رى االرلبم ػهّٛ ٍبثوب نلػى انزشـٛم ٔ رًُٛخ انًٕاهك انجهلٚخ رى

يٍ  ٔ انزٙ رجهؾ ؽٕانٙ هثغ انًَبؽخ نهؾلٚوخ األيبيٛخٔ ٔ انًَبؽخ  ػهٗ رـٛٛو طجـخ انغيء انًجُٙ أطٕاد  05عًٛغ االػؼبء انؾبػوٍٚ 

ZONE VERTE  ٗانZONE VERTE équipé    ٔمنك ثًضبل انزٓٛئخ انؼًواَٛخ ٔ انن٘ ْٕ ثظلك انًواعؼخ  ئكهاط.  

ؽٛش اٌ انًظت  األروثخ٘ نٕػغ كًٛبد كؤو انُٓل٘ ٔ ػهٗ يهك انًٕاؽٍ انٓبك٘ ثٍ  انغلٚلٔ ْٙ : انُظو كٙ كواء هطؼخ اهع  -11

أػؼبء  05ٔ رًذ انزظٕٚذ  ثبنًٕاكوخ يٍ عًٛغ االػؼبء انؾبػوٍٚ  انًواهت ال ٚوجم ؿٛو انلؼالد انًُينٛخ 

: ؽَت انغلٔل انزبنٙ :الخفىٌج فً مؼذاث و مىقىالث زال االوخفبع بهب  -12
 

: ثٓب هبئًخ انًؼلاد ٔ االصبس انزٙ ىال االَزلبع 
الؼذد 

الرحبً 

 

وىع المؼذاث  و االثبد 

 

الحبلت 

 

الىىع 

 

المالحضبث 



 

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ  نُلُٚٙ يزٍٕطخ عواه نُلُٚٙ 1

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ  نُلُٚٙ يزٍٕطخ عواه نُلُٚٙ 2

 New ٍٛئخ  new holandعواه  3

holand 

ثلٌٔ ثطبهخ 

 هيبكٚخ

   يزٍٕطخ نزو 10000طٓوٚظ  4

   يزٍٕطخ نزو  500طٓوٚظ  5

   ٍٛئخ نزو 500طٓوٚظ  6

   ٍٛئخ كهاعخ ػبكٚخ 01كهاعبد َبهٚخ ٔ  04 7

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ   ٍٛئخ يغؤهح 8

 ثبنجطبهخ انويبكٚخ   يزٍٕطخ يغؤهح يٛكبَٛكٛخ 9

كًٛخ يٍ انؾلٚل رزًضم كٙ اثٕاة  ٔ ٍٛبط ٔ فوكح  10

 كهؾ  2000روبهة  

   

رًضم كٙ اثٕاة ٔ َٕاكن روبهة كًٛخ يٍ انقشت  د 11

 كهؾ 500

   

    كهؾ 250كًٛخ يٍ انؼغالد انًطبؽٛخ  روبهة   12
 

ثٓب ؽٛش اَّ ثؼل اٌ ٚزى رَهٛى انغواهاد انغلٚلح ٍٛزى ثٛغ ثبنًياك انؼهُٙ نهغواهاد انولًٚخ ٔ رى  اػبكخ ٔ ؽظو يؼلاد افوٖ ىال االَزلبع 

انًٕاكوخ يٍ هجم عًٛغ االػؼبء انؾبػوٍٚ ػهٗ  دٔ رى يؼلاد ٔ انؾظٕل ػهٗ يٕاهك علٚلحنزُظٛى انًَزٕكع ٔ رَٓٛم كفٕل ٔ فؤط ال

. انوبئًخ
 

  2020مٍساوٍت ضىت ل الىهبئً حىقٍحالمشروع  –12
 

ٖ ثبػزجبه ٔ اَّ ال ٕٚعل أ٘ رـٛٛواد ػم 2020ػؼبء انؾبػوٍٚ ػهٗ اػبكخ َوطخ انزُوٛؼ انُٓبئٙ نًٛياَٛخ ٍُخ رًذ انًٕاكوخ يٍ هجم اال

: رى انًظبكهخ ػهٛٓب ٍبثوب األههبوانًبل انغٕٓ٘ ٔ َوٌ  أيٍٛانًزؾظم ػهٗ هأ٘  05رُوٛؼ ػلك  أفو

ؽٕل  2020 أكزٕثو 26انًُؼولح ثزبهٚـ  رجؼب نوأ٘ أيٍٛ انًبل انغٕٓ٘ ٔ يلأالد انغهَخ االٍزضُبئٛخ  اٍزؼوع انَٛل ٔعل٘ ثٍ ػًو اَّ     

ثُلٌ  2020ٔ ؽٛش نى ٚوغ رـٛٛو ثبنًٛياَٛخ يُن ربهٚـ انغهَخ انًنكٕهح كاَّ ٚزى فزى يٛياَٛخ انجهلٚخ نَُخ  2020رُوٛؼ يٛياَٛخ ثهلٚخ انـُبكح نَُخ 

نَُخ  يٛياَٛخ ثهلٚخ انـُبكحانؾَبثبد انزٙ رى أفن هأ٘ أيٍٛ انًبل انغٕٓ٘ كٙ شأَٓب ٔ رلأنٓب انًغهٌ انجهل٘ كٙ انغهَخ انًنكٕهح ؽٛش ثهـذ 



ايبل ابب  مقدب  اتليدد املب    ملأع  الللبح  الهيئن  ا ضيء اميدد  ٔ انًؼؤع ػهٗ  1077077.073 نٙ هًٛزّكفال ٔ طوكب يجهؾ عى 2020
  : يارن   2020

 

: مىارد المٍساوٍت *
 

االػزًبكاد انًوًٍخ  ثٛبٌ انًٕاهك انزجٕٚـت

 ٍُخل األٔنٛخ يٛياَٛخالة

2020 

فالل ٍُخ  انيٚبكح

2020  

  

فالل  انزقلٛغ

  2020ٍُخ 

  

 انًجهؾ 

 انلووح انلوػٛخ انلووح انلظم انًظبكم انغلٚل

 I–  مىارد الؼىىان األول 

 : 1انغيء 

 375012.000 57000.000 0.000 432012.000 انًلافٛم انغجبئٛخ االػزٛبكٚخ      

 :  2انغيء 

 308988.000 0.000 0.000 308988.000 انًلافٛم ؿٛو انغجبئٛخ االػزٛبكٚخ      

 684000.000 57000.000 0.000 741000.000 يهــــــــخ يٕاهك انؼُٕاٌ األٔلط

II-  ًمىارد الؼىىان الثبو 

 انًٕاهك اننارٛخ انًقظظخ نهزًُٛخ :  3انغيء 

 89701.802  89701.802  َوم كٕاػم 001 01 70.01

 42707.128  42707.128  يٕاهك انَُخ 002 01 70.01

 60250.140  60250.140  َوم كٕاػم   01 80.01

انًجبنؾ انًزأرٛخ يٍ انلٕائغ ؿٛو انًَزؼًهخ يٍ    02 80.01

 نهَُخ األفٛوح 1انؼُٕاٌ 

 50157.121  50157.121 

نهَُخ انَبثوخ  1انلٕائغ ؿٛو انًَزؼًهخ يٍ انؼُٕاٌ    03 80.01

 نهَُخ األفٛوح

 47944.032  47944.032 

 290760.223 0.000 290760.223  عًهــــــــــــــخ انغيء انضبنش

 يٕاهك االهزواع  :  4انغيء 

 100000.000  100000.000  َوم كٕاػم     90.01

 0.000    يٕاهك انَُخ   2 90.01

 100000.000 0.000 100000.000  عًهــــــــــــــخ انغيء انواثغ

 يٕاهك يزأرٛخ يٍ ئػزًبكاد يؾبنخ :  5انغيء 

 1000.000  1000.000  أشـبل ؿهن انًظجبد انؼشٕائٛخ نهلؼالد 309انلووح  06.706 انلظم:  21انجبة 

 6.200  6.200  رٓٛئخ ٔ رغٓٛي كؼبءاد يقزهلخ  053انلووح  06.737انلظم :  26انجبة 

 0.000  0.000  رغًٛم يلافم انًلٌ  01انلووح  0510انلظم :  90انجبة 

 1310.650  1310.650  َبهح انؼًٕيٛخاإل  02انلووح  0510انلظم :  90انجبة 

 2316.850 0.000 2316.850  عًهــــــــــــــخ انغيء انقبيٌ



 393077.073 0.000 393077.073  عًهـــــخ يٕاهك انؼُٕاٌ انضبَٙ

 1077077.073 57000.000 393077.073 741000.000 عًهـــــــخ انًــــــٕاهك

 

 

 

 

: وفقبث المٍساوٍت *
 

االػزًبكاد انًوًٍخ  ثٛبٌ انُلوبد انزجٕٚـت

 ٍُخل األٔنٛخ يٛياَٛخالة

2020 

فالل ٍُخ  انيٚبكح

2020  

  

فالل ٍُخ  انزقلٛغ

2020  

  

 انًجهؾ 

 انلووح انلوػٛخ انلووح انلظم انًظبكم انغلٚل

 I–  وفقبث الؼىىان األول 

 : 1انغيء 

 588988.000 57000.000  645988.000 َلوبد انزظوف      

 : 2انغيء 

 42580.000   42580.000 كٕائل انلٍٚ      

 631568.000 57000.000 0.000 688568.000 عًهــــــــخ َلوبد انؼُٕاٌ األٔل

II-  ًوفقبث الؼىىان الثبو  

 َلوبد انزًُٛخ :  3انغيء 

 6000.000    6000.000 كهاٍخ أيضهخ انزٓٛئخ انؼًواَٛخ   01 06.600

 7210.115  4010.115  3200.000 كهاٍبد أفوٖ   20 06.600

 39000.000  39000.000  اهزُبء يجبَٙ     06.602

 17500.000  17500.000  أشـبل رٓٛئخ يقزهلخ   05 06.603

 1685.084  1685.084  أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل   06 06.603

 50000.000  50000.000  اهزُبء يؼلاد انُظبكخ ٔ انطوهبد   01 06.606

 6258.900  6258.900  اهزُبء ٍٛبهح     06,608

 15430.432  15430.432  اإلَبهح انؼًٕيٛخ   01 06.610

 38000.000  38000.000  أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل   04 06.610

 141296.262  141296.262  رؼجٛل انطوهبد   02 06.613

 40500.000  40500.000  أشـبل انظٛبَخ ٔ انزؼٓل   03 06.613

 12079.430  12079.430  رغًٛم يلافم انًلٌ   03 06.615

 25000.000  25000.000  رٓٛئخ انًَبؽبد انقؼواء   04 06.615



 399960.223 0.000 390760.223 9200.000 عًهــــــــــــــخ انغيء انضبنش

 رَلٚل أطم انلٍٚ:  4انغيء 

 43232.000   43232.000 رَلٚل أطم انوؤع   1 10.95

 43232.000   43232.000 عًهــــــــــــــخ انغيء انواثغ

 انُلوبد انًزأرٛخ يٍ االػزًبكاد انًؾبنخ :  5انغيء 

 1000.000  1000.000  أشـبل ؿهن انًظجبد انؼشٕائٛخ نهلؼالد 309انلووح  06.706انلظم :  21انجبة 

 6.200  6.200  ٚئخ ٔ رغٓٛي كؼبءاد يقزهلخرّ  053انلووح  06.737انلظم :  26انجبة 

 1310.650  1310.650  اإلَبهح انؼًٕيٛخ  02انلووح  0510انلظم :  90انجبة 

 2316.850  2316.850  عًهــــــــــــــخ انغيء انقبيٌ

 445509.073  393077.073 52432.000 عًهــــــــخ َلوبد انؼُٕاٌ انضبَٙ

 1077077.073 57000.000 393077.073 741000.000 عًهخ انُلوبد

 

. أطٕاد 05ٔ ثؼل انزلأل ٔ انُوبُ طٕد االػؼبء انؾبػوٍٚ ثبنًٕاكوخ ػهٗ انزُوٛؼ 

.ػهٗ انَبػخ انَبثؼخ يَبءا أشـبل انغهَخ ٔ فزًذ  
 

 

 رئٍص البلذٌت

 

 وىرالذٌه الؼبشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


