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3أومىرج عذد

بغبلت حشخيص نهشبكبث انعمىميت  بمىغمت انغىبدة

عذد انىمبط

وسبت 

(2)انخىىير

اعخمبد 

انىسظمحغتعىل انشبكت(3)انخمىيبث

انمخمبممعبنجتانحبنيتانضىئيت

رديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدة

انغرلبث انرئيسيت

%00,00حبنت حسنت%2500250080100,00شبرع انبيئت

%00,00معذالث انجهذحبنت حسنت%10009503695,00 جبوفي14شبرع 

0000000%00000,00%3500345011698,57مجمىع انغرلبث انرئيست

DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#%0,00%0,00%0,00%0,00%98,57انىسبت

!DIV/0#انغرلبث انفرعيت

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%120010502187,50انحي انشعبي

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%150012004080,00حي انسالو

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%6004001966,67حي انعمران

%0,00حبنت متوسطت%400300975,00عريك انمذرست االعذاديت

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%5004001480,00حي انخىامت

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%5004501690,00انحي انخجبري

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%200015004075,00حي انفخح

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%10009503295,00حي اوالد حسيه

%0,00حبنت متوسطت%200150575,00عريك اوالد انسبكج

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%150013503090,00حي عكبرة و الوالد وصر

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%5003001260,00حي انحرش

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%10009001890,00حي انشروق

0000000%00000,00%10900895025682,11مجمىع انغرلبث انفرعيت

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#%0,00%0,00%0,00%0,00%82,11انىسبت

0000000%00000,00%144001240037286,11انمجمىع انعبو

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#انىسبت

تستوجب إعبدة كهيت: رديئت / تستوجب صيبنت جزئيت : متوسطت / حبنت حسنت ال تستوجب انتدخم – جيدة : توضيح طول انشبكت حسب انحبالث انتبنيت  [1]

انطول انجمهي نهطريق/طول انطريق انمجهزة ببنشبكت= طول انطريق = نسبت انتنوير ببنطريق  [2]

photovoltaïque– انتنوير ببعتمبد انطبقت انشمسيت – معدالث انجهد – فوانيس انصوديوو )ذكر انتقنيبث انمعتمدة  [3]

انعدد انجمهي نهمسبكن/عدد انمسبكن انمنتفعت: نسبت انربط  [4]

conduites/dallât/fossé: االقتصبر عهى انشبكبث انتحتيت  [5]

انخىىير انعمىمي

انحبنت
1

(1)انحبنت

وسبت 

(4)انربظ

عىل 

5)انشبكت

وىعيخهب( انغرلبث

حصريف ميبي األمغبرانخغهير

عىل 

انغريك
عىا 

انغريك 

انمجهز
انحبنت

1



3أنًىرج عذد

بغاقت تشخيص نهشبكاث انعًىييت بًنغقت بحاتى

انىسظيحغتعىل انشبكت(3)اعتًاد انتقنياث(2)نسبت انتنىيرعذد اننقاط

انًتقبميعانجتانحانيتانضىئيت

رديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدة

انغرقاث انرئيسيت

%0,00يعذالث انجهذحبنت حسنت%150012006080,00شارع انحبيب بىرقيبت بحاتى

0000000%00000,00%150012006080,00يجًىع انغرقاث انرئيست

DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#%0,00%0,00%0,00%0,00%80,00اننسبت

!DIV/0!#DIV/0#انغرقاث انفرعيت

%0,00يعذالث انجهذحبنت حسنت%1000100039100,00انحي انشعبي بحاتى

%0,00يعذالث انجهذحبنت متوسطت%150010002466,67حي انذواهشيت

%0,00يعذالث انجهذحبنت متوسطت%2500300960,00و1حي انصىانحيت 

%0,00يعذالث انجهذحبنت حسنت%5004003180,00انشًاعرة

%0,00يعذالث انجهذحبنت متوسطت%15007001046,67انًغيراث

%0,00حبنت متوسطت%10080280,00اوالد انهسيني

%0,00حبنت متوسطت%10090290,00اوالد انفرجاني

%0,00حبنت متوسطت%300200466,67اوالد فغىو

%0,00يعذالث انجهذحبنت متوسطت%4003001375,00حي انغزيالث

0000000%00000,00%5900407013468,98يجًىع انغرقاث انفرعيت

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#%0,00%0,00%0,00%0,00%68,98اننسبت

0000000%00000,00%7400527019471,22انًجًىع انعاو

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#اننسبت

تستوجب إعبدة كهيت: رديئت / تستوجب صيبنت جزئيت : متوسطت / حبنت حسنت ال تستوجب انتدخم – جيدة : توضيح طول انشبكت حسب انحبالث انتبنيت  [1]

انطول انجمهي نهطريق/طول انطريق انمجهزة ببنشبكت= طول انطريق = نسبت انتنوير ببنطريق  [2]

photovoltaïque– انتنوير ببعتمبد انطبقت انشمسيت – معدالث انجهد – فوانيس انصوديوو )ذكر انتقنيبث انمعتمدة  [3]

انعدد انجمهي نهمسبكن/عدد انمسبكن انمنتفعت: نسبت انربط  [4]

conduites/dallât/fossé: االقتصبر عهى انشبكبث انتحتيت  [5]

انغرقاث

عىل انغريق

تصريف يياه األيغارانتغهيرانتنىير انعًىيي

انحانت
1

انحانت
نىعيتها(5)عىل انشبكت1

عىا انغريق 

انًجهز
(4)نسبت انربظ(1)انحانت



3أنمىرج عذد

بغالت تشخيص نهشبكاث انعمىميت بمنغمت انجنايحت

عذد اننماط

نسبت 

(2)انتنىير

اعتماد 

انىسظمحغتعىل انشبكت(3)انتمنياث

انمتمبممعانجتانحانيتانضىئيت

رديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدة

!DIV/0!#DIV/0#انغرلاث انرئيسيت

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%150012004680,00شارع انحريت بانجنائحت

0000000%00000,00%150012004680,00مجمىع انغرلاث انرئيست

!REF!#REF!#REF!0,00%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF#%80,00اننسبت

!DIV/0!#DIV/0#انغرلاث انفرعيت

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%8005001162,50عريك مذرست انمستمبم

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%8007001987,50 عريك نادي األعفال اوالد فرحاث

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%6004002366,67عريك اوالد زروق

%0,00معذالث انجهذحبنت متوسطت%12008001066,67اوالد بانروحت

%0,00حبنت متوسطت%200150375,00عريك انمنذرة

%0,00حبنت متوسطت%250200380,00اوالد انكرمنذي

%0,00حبنت متوسطت%400250362,50اوالد دنهىو

%0,00حبنت متوسطت%200150375,00اوالد بانحاج

0000000%00000,00%445031507570,79مجمىع انغرلاث انفرعيت

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#%0,00%0,00%0,00%0,00%70,79اننسبت

0000000%00000,00%5950435012173,11انمجمىع انعاو

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0,00%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#اننسبت

تستوجب إعبدة كهيت: رديئت / تستوجب صيبنت جزئيت : متوسطت / حبنت حسنت ال تستوجب انتدخم – جيدة : توضيح طول انشبكت حسب انحبالث انتبنيت  [1]

انطول انجمهي نهطريق/طول انطريق انمجهزة ببنشبكت= طول انطريق = نسبت انتنوير ببنطريق  [2]

photovoltaïque– انتنوير ببعتمبد انطبقت انشمسيت – معدالث انجهد – فوانيس انصوديوو )ذكر انتقنيبث انمعتمدة  [3]

انعدد انجمهي نهمسبكن/عدد انمسبكن انمنتفعت: نسبت انربط  [4]

conduites/dallât/fossé: االقتصبر عهى انشبكبث انتحتيت  [5]

#REF!

انحانت
1

عىا 

انغريك 

انحانت(4)نسبت انربظ(1)انحانتانمجهس
1

عىل 

(5)انشبكت

نىع

يتها انغرلاث

عىل 

انغريك

تصريف مياه األمغارانتغهيرانتنىير انعمىمي



4أنمورج عذد

بغاقة تشخيص جمهية نهشبكات انعمومية بانمنغقة انبهذية حسب انمناعق

انوسظمحغةعول انشبكةاعتماد انتقنياتنسبة انتنويرعذد اننقاط

انمتقبممعانجةانحانيةانضوئية

رديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدةرديئتمتوسطتجيدة

0000000%107190000%1144001240037286انمنغقة 

DIV/0!0000000#1256400%27400527019471,01انمنغقة 

0000000000%0990000,00%35950435012173,47انمنغقة 

27750220206870,79351351423235300000000000000انمجموع انعاو

1,05%1,60%0,00%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

تستوجب إعبدة كهيت: رديئت / تستوجب صيبنت جزئيت : متوسطت / حبنت حسنت ال تستوجب انتدخم – جيدة : توضيح طول انشبكت حسب انحبالث انتبنيت  [1]

انطول انجمهي نهطريق/طول انطريق انمجهزة ببنشبكت= طول انطريق = نسبت انتنوير ببنطريق  [2]

photovoltaïque– انتنوير ببعتمبد انطبقت انشمسيت – معدالث انجهد – فوانيس انصوديوو )ذكر انتقنيبث انمعتمدة  [3]

انعدد انجمهي نهمسبكن/عدد انمسبكن انمنتفعت: نسبت انربط  [4]

conduites/dallât/fossé: االقتصبر عهى انشبكبث انتحتيت  [5]

تصريف مياه األمغارانتغهير

انحانة
1

انحانة
نوعيتهاعول انشبكة1

عوا انغريق 

انمجهز

انحانة
1

نسبة انربظ
4

عول انغريقانمنغقة

انتنوير انعمومي



1أنمورج عذد

بطبقت تشخيص لشبكت الطرقبث  منطقت الغنبدة

مجبري الميبه(4) الحواشي

 Bicoucheغير معبذرديئتمتوسطتجيذة
Tricouch

e
EnrobéBétonغير مرصفرديئتمتوسطتجيذةطولطول

Bicouche 

carrelage
PavésBétonAutre

(5)  الطرقبث الرئيست

2500102400010002500050003000500027000200010001000800010001شبسع انبيئت

10001090001000100002000150020002200010001000300010001 جبَفي14شبسع 

350010,0033000020000003500007000450070002,00900030002000100001100020000مجموع الطرقبث الرئيسيت

94%0%6%0%0%0%100%0%64%21%14%7%0%79%14%0%

الطرقبث الفرعيت

120062200250025007200120060024001,5100010001600160010001000انحي انشؼبي

15005700050050010006000200010003000130025024502100300600حي انسالو

600636003600120050012001300900900300حي انؼًشاٌ

4006240024008004002001,5300300طشيك انًذسست االػذاديت

500615001500500150010004002008001,5600300300300600300حي انخىايت

50062000100030005002504003500700115050انحي انخجبسي

200068000100030001000300080004000200040001,51500100440044001500100حي انفخح

1000660006000200010004001,5600100500حي اوالد حسيٍ

2006120012001001100100طشيك اوالد انسبكج

1500645003500100010003500450015007502001,5300300حي ػكبسة اوال بٍ َصش

1000630002000100010002000300010005002001200200حي انششوق

50063000300010005002001200200حي  انحشش

109005,863730013700129004000248003510000156007700131001,37390039501005097000495032500مجموع الطرقبث الفرعيت

%0,00%0%18%28%0%54%56%22%22%0%0%55%39%6%20%21%58النسبت

14400703001370014900400024800351003500002260012200201002129006950120501070001595052500المجموع العبم

%0,00%16%50%0%34%38%22%40%0%35%35%25%4%15%14%71النسبت العبمت

(1)
 يٍ انذنيم انفُي يغ إسفبق انجزارة بًسخخشج يٍ يثبل انخهيئت انؼًشاَيت يبيٍ به حذود انًُطمت وطشلبحه انشئيسيت وانفشػيت4اػخًبد انخمسيى انًجبني حسب يب هى يبيٍ ببنفمشة  

األسس وطبقبث السير لطبقت كليت إعبدة تستىجب:  رديئت / (للحفر جزئيت صيبنت أو السير طبقت إعبدة مثبل) جزئيت صيبنت تستىجب:  متىسطت/  التدخل تستىجب ال حبلت:  جيدة:  التبليت للحبالث المسبحت تىضيح (2)

bicouche – tricouche – Enrobé - Béton (تربت) معبد غير:  التعبيد نىعيت (3)

 الحىاشي طىل علً التنصيص (4)
(5)

انطشلبث انًشلًت ال يشًههب انخذخم ويمغ انُظش في شأَهب يغ يصبنح وصاسة انخجهيض 

مروريت كثبفت تشهد التي الطرقبث مستىي علً وذلك التهيئت تستىجب التي المفترقبث ذكر (6)

النوعيتالحبلت (3) النوعيت(2)المسبحت حسب الحبلت

األرصفتالتعبيذ

الطرقبث
المفترقب

(6)  ث العرضالطولالعرضالطول



1أنمورج عذد

بطبقت تشخيص لشبكت الطرقبث بمنطقت حبتم

مجبري الميبه(4) الحواشي

غير مرصفرديئتمتوسطتجيذةطولطولBicouche TricoucheEnrobéBétonغير معبذرديئتمتوسطتجيذة
Bicouche 

carrelage
PavésBétonAutre

(5)  الطرقبث الرئيست

1500685005008500500300015003250255001000060005002شبسع الحبيب بىسقيبت بحبتن

15006,008500050008500050003000150032502,005500100000060005000مجموع الطرقبث الرئيسيت

94%0%6%0%94%0%6%0%85%15%0%0%0%92%8%0%

الطرقبث الفرعيت

100053000200050002000100020001,51500100050050015001000الحي  الشؼبي

15005750050002500300015003750145080025002500750500حي الذواهشيت

250063000300010005001000250015001500500و1حي الصىالحيت 

5007350035004002005002200200600600200200الشوبطشة

15006900078001200600300الوطيشاث

4005200020008004008001100700700100حي الغضيالث

100660060020010020015015015050اوالد حوىدة 

3006180018006003006001100500500100اوالد فطىم

100550050020010020015015015050اوالد اللسيني

100550050020010020015015015050اوالد الفشجبني

100660060020010020015015015050اوالد فتيح

61005,57320002000001630012700500009200460094501,2621502900690069000245026000مجموع الطرقبث الفرعيت

%0,00%0%22%21%0%58%58%24%18%0%15%37%48%0%0%6%94النسبت

76006405002000500024800127005500012200610012700176503900690069000845031000المجموع العبم

%0%17%46%0%37%37%21%41%0%13%30%58%0%1%5%94النسبت العبمت

(1)
 هن الذليل الفني هغ إسفبق الجزارة بوستخشج هن هثبل التهيئت الؼوشانيت هبين به حذود الونطقت وطشقبته الشئيسيت والفشػيت4اػتوبد التقسين الوجبلي حسب هب هى هبين ببلفقشة  

األسس وطبقبث السير لطبقت كليت إعبدة تستىجب:  رديئت / (للحفر جزئيت صيبنت أو السير طبقت إعبدة مثبل) جزئيت صيبنت تستىجب:  متىسطت/  التدخل تستىجب ال حبلت:  جيدة:  التبليت للحبالث المسبحت تىضيح (2)

bicouche – tricouche – Enrobé - Béton (تربت) معبد غير:  التعبيد نىعيت (3)

 الحىاشي طىل علً التنصيص (4)
(5)

الطشقبث الوشقوت ال يشولهب التذخل ويقغ النظش في شأنهب هغ هصبلح وصاسة التجهيض 

مروريت كثبفت تشهد التي الطرقبث مستىي علً وذلك التهيئت تستىجب التي المفترقبث ذكر (6)

العرضالطول

النوعيتالحبلت

الطرقبث

األرصفتالتعبيذ

  المفترقبث

(6) العرضالطول

(3) النوعيت(2)المسبحت حسب الحبلت



1أنمورج عذد

بطبقت تشخيص لشبكت الطرقبث بمنطقت الجنبيحت

مجبري الميبه(4) الحواشي

غير مرصفرديئتمتوسطتجيذةطولطولBicouche TricoucheEnrobéBétonغير معبذرديئتمتوسطتجيذة
Bicouche 

carrelage
PavésBétonAutre

(5)  الطرقبث الرئيست

150067500100050090003000150030001,53000100050050035005001شبسع انحشيت ببنجنبئحت

15006,0075001000500009000003000150030001,5030001000500500035005000مجموع الطرقبث الرئيسيت

83%11%6%0%0%100%0%0%66,67%22,22%11,11%11,11%0,00%77,78%11,11%0,00%

الطرقبث الفرعيت

8006300080010001000380012006008001800800طشيك يذسست  انًستمبم 

8005,54400240020004002008001200600600200طشيك نبدي االطفبل اوالد فشحبث

60063600360012006006001100500500100طشيك اوالد صسوق 

120067200720001200112001000200اوالد ببنشوحت

200510001000400200200120015050طشيك انًنذسة

2505137513755002502501250250اوالد انكشينذي

4005200020008004004001400400اوالد دنهىو

200510001000400200200120015050اوالد ببنحبج

44505,502357580010001000960014775004900245044501,008003003350305008006000مجموع الطرقبث الفرعيت

%0,00%0%13%18%0%69%75%7%18%0%0%58%38%4%4%3%93النسبت

59505,7531075180015001000960023775007900395074501,2538001300385035500430011000المجموع العبم

%0,00%12%48%0%40%43%15%42%0%0%69%28%3%4%5%90النسبت العبمت

(1)
 ين انذنيم انفني يغ إسفبق انجزارة بًستخشج ين يثبل انتهيئت انؼًشانيت يبين به حذود انًنطمت وطشلبته انشئيسيت وانفشػيت4اػتًبد انتمسيى انًجبني حسب يب هى يبين ببنفمشة  

األسس وطبقبث السير لطبقت كليت إعبدة تستىجب:  رديئت / (للحفر جزئيت صيبنت أو السير طبقت إعبدة مثبل) جزئيت صيبنت تستىجب:  متىسطت/  التدخل تستىجب ال حبلت:  جيدة:  التبليت للحبالث المسبحت تىضيح (2)

bicouche – tricouche – Enrobé - Béton (تربت) معبد غير:  التعبيد نىعيت (3)

 الحىاشي طىل علً التنصيص (4)
(5)

انطشلبث انًشلًت ال يشًههب انتذخم ويمغ اننظش في شأنهب يغ يصبنح وصاسة انتجهيض 

مروريت كثبفت تشهد التي الطرقبث مستىي علً وذلك التهيئت تستىجب التي المفترقبث ذكر (6)

العرضالطول

النوعيتالحبلت

الطرقبث

األرصفتالتعبيذ

  المفترقبث

(6) العرضالطول

(3) النوعيت(2)المسبحت حسب الحبلت



المحلية الشؤون وزارة

..................... والية

.......................بلدية

2أنوورج عذد

بطبقت تشخيص جوليت لشبكت الطرقبث 

هجبري الويبه الحواشي

غير هرصفرديئتهتوسطتجيذةطولطولBicouche TricoucheEnrobéBétonغير هعبذرديئتهتوسطتجيذة
Bicouche 

carrelage
PavésBétonAutre

14400703001370014900400024800351003500002260012200201001290069501205010700015950525002الوعطيبث 

%0%16%50%0%34%38%22%40%0%35%35%25%4%15%14%71النسبت

7600405002000500024800127005500012200610012700765039006900690008450310002الوعطيبث 

%0%17%46%0%37%37%21%41%0%13%30%58%0%1%5%94النسبت

59503107518001500100096002377500790039507450380013003850355004300110001الوعطيبث 

%0%12%48%0%40%43%15%42%0%0%69%28%3%4%5%90النسبت

2795014187517500169005000592007157540500042700222504025024350121502280021150028700945005الوعطيبث 

%0%16%48%0%36%38%20%41%0%23%41%34%3%10%10%80النسبت
الوجووع العبم

النوعيت

الونطقت

هنطقت الغنبدة

هنطقت حبتن

هنطقت الجنبيحت

2 م52900هسبحت جوليت بـ 2 م160650هسبحت جوليت بـ 

 الوفترقبث
العرضالطولالعرضالطول

 النوعيتالوسبحت حسب الحبلت

األرصفتالتعبيذ

الحبلت



تشخيـص مانــي 
 جذاول محوصهة

 

: واردـانم* 

 

 بيان المؤشز مذلىل المؤشز

 المذاخيل الذاتية 496504.280 مىارد العىىان األول 665974.280 مؤشز االستقاللية 74.55

مؤشز مساهمة الذولة في مىارد  25.45

 العىىان األول

 تحىيالت الذولة 169470.000 مىارد العىىان األول 665974.280

أهمية مزدود المعاليم العقارية ضمه  1.63

 مىارد العىىان األول

 المعاليم العقارية 10827.828 مىارد العىىان األول 665974.280

أهمية مزدود المعاليم على األوشطة  17.70

 مىارد العىىان األول ضمه

 المعاليم على األوشطة 117871.106 مىارد العىىان األول 665974.280

في دود األسىاق المستلشمة أهمية مز 0

 مىارد العىىان األول

 مذاخيل األسىاق المستلشمة 0 مىارد العىىان األول 665974.280

في أهمية مزدود األمالك المسىغة  2.5

 مىارد العىىان األول

مذاخيل األمالك المسىغة  16633.868 مىارد العىىان األول 665974.280

في ة أهمية مزدود المىارد المختلف 0.41

 مىارد العىىان األول

المذاخيل المختلفة  2710.000 مىارد العىىان األول 665974.280

 

:  انىفقات* 

 

 بيان المؤشز مذلىل المؤشز

وسن التأجيز مه جملة وفقات العىىان  49.54

 األول

جملة وفقات العىىان  405354.614

 األول

 وفقات التأجيز 200796.219

مه جملة  مصالحوفقات وسائل الوسن  32.23

 وفقات العىىان األول

جملة وفقات العىىان  405354.614

 األول

 جملة وفقات وسائل المصالح 130628.169

مه جملة وفقات  التذخل العمىميوسن  4.22

 العىىان األول

جملة وفقات العىىان  405354.614

 األول

 جملة وفقات التذخل العمىمي 17085.852

وسن وفقات الطاقة مقاروة بجملة وفقات  34.83

 وسائل المصالح 

جملة وفقات وسائل  130628.169

 المصالح

 جملة وفقات استهالك الطاقة 45492.495

وسن وفقات الصياوة مقاروة بجملة  14.28

 وفقات وسائل المصالح

جملة وفقات وسائل  130628.169

 المصالح

 جملة وفقات الصياوة 18654.147

ص ديىن التسييز مجهىد خال  جملة وفقات العىىان  405354.614

 األول

 (80الفقزة )تسذيذ الذيىن  34273.939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (بانذيىار) 2019و  2018، 2017وتائج ميساويات * 
 

انىتيجة انىفقات انمقابيض انبيان انسىة 

 

2019 

 42369 200664 243033العىىان األول 

 401387 36729 438116العىىان الثاوي 

+ 528556 1004856 1533413انمجموع 

 

2018 

 260619 405354 665973العىىان األول 

 231471 524586 756057العىىان الثاوي 

+ 667415 1087947 1755362انمجموع 

 

2017 

 110712 388962 499674العىىان األول 

 526435 171950 698385العىىان الثاوي 

+ 611187 1119308 1730496انمجموع 

 

 

  2020ما يمكه ادخاري نهبروامج االستثماري نسىة 
 

انعىوان األول * 

  15/11/2019المىارد الى حذ 

د 464960

  31/12/2019المىارد المؤمل تحقيقها إلى حذ 

د 480000

  15/11/2019الىفقات الى حذ 

د 404501

  31/12/2019إلى حذ  تىفيذهاالىفقات المؤمل 

د 452261

  (%80) 2019فىاضل غيز المستعملة مه العىىان األول لسىة ال

25391=25000 

  (%20) 2018الفىاضل غيز المستعملة مه العىىان األول لسىة 

د  43044

 68000تمويم راتي مؤمم اوجازي 

انعىوان انثاوي * 

د 50000:قزض+ 

 170000:مساعذة غيز مىظفة+ 

 

د  288000= 170000+50000+68000: انمجمــــوع

 
 



 2020 2020    البلذيــتالبلذيــت ميــزاويــتميــزاويــت مـــواردمـــوارد خـالصــتخـالصــت
 

بحضاب الذيىار  

المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد 

  مــوارد العىــوان األّولمــوارد العىــوان األّول    

 المـــذاخيـــل الجبــائيـــت االعتياديت: الجـــزء األّول      

 195734,000............................ ...........الوعـالُـــن علً العقـــاراث واألنشطــت  :الصىـف األّول

 5301,000 .. .....واستلسام الورافق العوىهُت فُهالبلذٌ  العوىهٍ كـالول إشغالل ـهذاخٍ: الصىف الثاوي

 230977,000 ........هذاخُل الوىجباث والرخص اإلدارَت وهعالُن هقـابـل إسـذاء خذهاث : الصىف الثالث

 ................... .....................................ـل الجبائُـت االعتُادَت األخـري الوذاخٍ: الصىف الزابع

 
 432012,000جملـت الجــزء األّول 

  المـذاخيــل غيـز الجبـائيــت االعتياديت: الجــزء الثاوي      

 4788,000 ................................................هذاخُـل الولـل البلـذٌ االعتُادَت : الصىـف الخامش

 304200,000 ...............................................الوذاخُـــل الوــالُـــت االعتُادَت : الصىف الضـادس

 308988,000جملـت الجــزء الثاوـي  

 741000,000جملـت مــوارد العـىــوان األّول  

 ـي ـي مــوارد العىـوان الثانمــوارد العىـوان الثان    

  المــوارد الذاتيــت والمخّصصــت للتىميــت: الجـــزء الثالـث      

 ................... ........................................................هنـــــــــح التجهـُــــــــــس : الصىـف الضـابـع

 ................... .........................................................هّذخراث وهىارد هختلفـت : الصىـف الثـامــه

 
................... جملـت الجــزء الثالـث 

  مــــــــــوارد االقتزاض: الجـــزء الزابــع      

 ................... ...................................................هــــىارد االقتراض الذاخلــٍ : الصىـف التـاصـع

 ................... ...................................................هــــىارد االقتراض الخارجٍ : الصىـف العاشــز

 ................... ...................................هـىارد االقتراض الخارجٍ الوىّظفـت : الصىـف الحادي عشز

 
................... الجــزء الزابـع  جملـت

  المـوارد المتأّتيـت مه االعتماداث المحالت : الجـــزء الخـامـش      

 ................... ....................................الوىارد الوتأّتُـت هن االعتواداث الوحالت: الصىـف الثاوي عشز

 
............ .......جملـت الجــزء الخـامـش 

 .....………… جملـت مــوارد العىـوان الثـاوي 

 741000,000 مجمــوع مــوارد ميـزاويـت البلذيـت

  

  



20202020  وفقــاث ميــزاويــت البلذيــتوفقــاث ميــزاويــت البلذيــتخـالصــت خـالصــت    
  

بحضاب الذيىار 

المبلــغ  بيـــــان الىفقــــاث 

 وفقــاث العىــوان األّول وفقــاث العىــوان األّول     

 ــاث التصــــّزفوفـقــ: الجـــزء األّول      

 370000,000 ..............................................................التـأجُــر العوـىهٍ : القضـــم األّول

 246020,000 ..............................................................وسـائــل الوصـالـح : القضــم الثاوي

 29968,000 ..............................................................التذّخـــل العوـىهـٍ  :القضــم الثالث

 0000,000 ....................................نفقـاث التصـّرف الطارئـت وغُر الوىّزعت: القضــم الزابع

 645988,000جملـت الجــزء األّول  

  وائــذ الـذيــه فــ: الجــزء الثاوي      

 42580,000 ..............................................................فـىائـــذ الذَـــــن : القضــم الخامش

 42580,000جملـت الجــزء الثاوـي  

 688568,000 جملـت وفقــاث العىــوان األّول 

  وفقــاث العىـوان الثاوـيوفقــاث العىـوان الثاوـي

  وفقـــــــــاث التىمـيـــــــــت: الجــزء الثالـث      

 9200,000 .....................................................االستثواراث الوبـاشــرة : القضــم الضادس

 ................... .....................................................التوـىَـــــــل العوـىهـــٍ : القضــم الضـابـع

 ................... ...................................نفقــاث التنوُــت الطارئـت وغُر الوىّزعت: القضــم الثـامــه

 ................... .....................نفقـــاث التنوُــت الورتبطـت بوىارد خارجُت هىّظفـت : القضــم التـاصـع

 9200,000جملـت الجــزء الثالـث  

  تضذيـذ أصــل الذيـــه: الجــزء الزابع      

 43232,000 ............................................................ تسذَـذ أصـل الذَـن : القضــم العـاشـز

 43232,000جملـت الجــزء الزابـع  

  اث المحالـتالىفقــاث المضــّذدة مه االعتماد: الجــزء الخامـش      

 ................... ........................النفقـاث الوســّذدة هن االعتواداث الوحالـت : القضــم الحادي عشـز

 جملـت الجــزء الخامـش  

 52432,000 جملـت وفقــاث العىــوان الثـاوي 

 741000,000 مجمـوع وفقــاث ميـزاويـت البلذيـت

 



 

       

 

  
 

 

 
4123 3 2 1  

148576.877 5157.060 131712.065 22021.872 1335 2017 

140000.463 8576.414 148576.877 25046.760 1387 2018 

    140000.463 25154.420 1392 2019 

 

 

  
 

 

 

4123 3 2 1  

9974.628 2796.734 9749.190 3022.172 82 2017 

10160.617 2251.414 9974.628 2437.403 90 2018 

  10160.617 2818.763 102 2019 

 

 

  
 

 

 

4123 3 2 1  

8535.103 179425.332 8535.103 31322.365 118 2017 

8535.103 117871.106 8535.103 32094.815 126 2018 

    8535.103 32094.815 126 2019 

     

 


