
 

 



 



 





 05أومـىرج 

 بطاقت تشخيص خمهيت نشبكت انماء انصانح نهششب 
 

                                                 
تستوجب إعادة كمية : رديئة / تستوجب صيانة جزئية : وسطة مت/ حالة حسنة ال تستوجب التدخل  –جيدة : توضيح طول الشبكة حسب الحاالت التالية  1
 

المناطق 

الماء الصالح لمشرب 

طول 
الشبكة  

عدد 
المساكن  

نسبة 
 4الربط 

 1الحالة

رديئة متوسطة جيدة 
      الطرقات الرئيسية 

  x  % 98 100 2000شارع البيئة الغنادة 

  x  % 98 100 600جانفي الغنادة  14شارع 

  x  % 98 100 1500بورقيبة  بحاتم  بشارع الحبي

  x  % 98 100 1500شارع الحرية الجنائحة 

  x   400 5600مجموع الطرقات الرئيسة 

  x  % 98  الطرقات الفرعية  

  x  % 98 100 1200الحي الشعبي بالغنادة 

  x  % 98 100 1500اوالد رمضان  حي السالم

  x  % 98 50 600ران حي العم

  x  % 98 30 500حي التوامة 

  x  % 98 25 500الحي التجاري 

  x  % 98 100 1500حي الفتح 

  x  % 98 100 1200حي أوالد حسين 

  x  % 98 50 1200حي عكارة 

  x  % 98 50 800حي الحرش 

  x  % 98 30 500حي الشروق 

  x  % 98 70 1500الحي الشعبي بحاتم 

  x  % 98 45 1500حي الدواىشية 

  x  % 98 20 700 2و  1حي الصوالحية 

  x  % 98 15 500الشماطرة 

  x  % 98 15 1000المطيرات 

  x  % 98 15 800حي الغزيالت 

  x  % 98 30 600طريق مدرسة المستقبل 

  x  % 98 20 800طريق نادي األطفال اوالد فرحات 

  x  % 98 30 1000  طريق اوالد زروق

  x  % 98 20 1200اوالد بالروحة 

  x  % 98 15 1000اوالد مفتاح 
    0 8 600اوالد بوستة 

  x  % 98 5 300الحمارنة 

  x  % 98 943 21000مجموع الطرقات الفرعية 

  x  % 97 1343 26600المجموع العام 



 
 06أّٔٛرج 

  بطاقت تشخيص خمهيت نشبكت انتىىيش انؼمىمي
 

                                                 
الطول الجممي لمطريق /طول الطريق المجيزة بالشبكة= طول الطريق = نسبة التنوير بالطريق  2
 photovoltaïque –التنوير باعتماد الطاقة الشمسية  –معدالت الجيد  –فوانيس الصوديوم )ذكر التقنيات المعتمدة  3

ِٕبطك اي

اٌت٠ٕٛر اٌعِّٟٛ 

عذد 

إٌمبط 

اٌضٛئ١ت 

ٔسبت اٌت٠ٕٛر 

 2اٌعِّٟٛ

اعتّبد اٌتم١ٕبث  1اٌسبٌت

 3اٌّمتصذة ٌٍطبلت
رديئة متوسطة جيدة 

      الطرقات الرئيسية 

    x % 100 81شارع البيئة الغنادة 

    x % 95 36جانفي الغنادة  14شارع 

   x  % 80 63م الحبيب بورقيبة  بحات شارع

   x  % 80 46شارع الحرية الجنائحة 

     86.19 226مجموع الطرقات الرئيسة 

   x   الطرقات الفرعية  

   x  % 87.5 21الحي الشعبي بالغنادة 

   x  % 80 40حي السالم 

   x  % 66.67 19حي العمران 

   x  % 75 11طريق المدرسة االعدادية 

   x  % 80 14حي التوامة 

   x  % 90 16الحي التجاري 

   x  %75 41حي الفتح 

   x  % 95 31حي أوالد حسين 

   x  % 75 5اوالد الساكت 

   x  % 90 30اوالد نصر  حي عكارة

   x  % 60 12حي الحرش 

   x  % 90 17حي الشروق 

    x % 100 39الحي الشعبي بحاتم 

   x  % 66.67 24حي الدواىشية 

   x  % 60 9 2و  1الصوالحية  حي

    x %80 31الشماطرة 

   x  %46.67 11المطيرات 

   x  %80 2اوالد المسيني 

   x  %90 2اوالد الفرجاني 

   x  %66.67 4اوالد فطوم 

   x  %75 13حي الغزيالت 

   x  %62.5 11طريق مدرسة المستقبل 

   x  %87.5 19طريق نادي االطفال اوالد فرحات 

   x  %66.67 24طريق اوالد زروق 

   x  %66.67 10اوالد بالروحة 

   x  %75 3طريق المندرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x  %80 3اوالد الكرمندي 

   x  %62.5 3اوالد دليوم 

   x  %75 3اوالد بالحاج 

    x %60 14اوالد مفتاح 

     %50 5اوالد بوستة 

    x %66.67 5الحمارنة 

    x %72.80 489الفرعية مجموع الطرقات 

     %78.09 718المجموع العام 



  09أّٔٛرج  
بطاقت تشخيص نهبىاءاث انبهذيت  

 

 

الموقع البناية 

مطابقة 
البناية لمثال 
التييئة 
العمرانية 

تاريخ 
اإلحداث 

مساحة 
األرض 

المساحة 
المغطاة 

إمكانية 
 (1)التوسعة

كمفة 
الصيانة 

سنة آخر 
 عممية

تييئة أو 
توسعة 

 (2)حالة البناية أو المنشأة

مالحظات 
حسنة 

تتطمب 
الصيانة 

تتطمب 
التوسعة 

تتطمب 
التييئة 

تتطمب 
التجديد 

ِمر 

اٌبٍذ٠ت 

      x 2015 2000ٔعُ  500 3000َ2 1989ٔعُ اٌب١ئت .ش

  -             

  -             

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مكانية اقتناؤىا ومدى مطابقة صيغتيا لتوسعة المنشأة  توفير  (1) األرض وا 
 عمى الخانات المناسبة( X)وضع عالمة  (2)



 10أّٔٛرج 

 4بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي
  :معطيات عامة 

 شارع البيئة:     الموقع

 نعم:   مطابقتو لمثال التييئة العمرانية 
 2006:      تاريخ اإلحداث

 2016 :  ة آخر عممية تييئة أو توسعةسن
 م 600:المساحة المييأة    م 600: المساحة المغطاة     م 1000:  مساحة األرض

 نعم:     إمكانية التوسعة
 %100: المعدات طاقة استيعاب

 د 500: متوسط الكمفة السنوية لمصيانة
  صعب  xسيل  النفاذ إلى المستودع  

  :وصف حالة البناية 
 تتطمب التجديد تتطمب التييئة تتطمب التوسعة تتطمب الصيانة      حسنة

x  x   

 مخزن قطع غيار المعدات ةتييئ المستقبلعة في وسالمساحة كافية و لكن تتطمب ت........ 5توضيح النقائص

...................................................................................................................................... .................

:  معطيات حول الربط بمختمف الشبكات
ال  نعم  

   xاالتصاالت 
   xالماء الصالح لمشرب 

   xالكيرباء 
 x   )*(تطيير المياه المستعممة

 توضيح المصب النيائي" ال"في صورة اإلجابة بـ  )*(
 ئر ضياعالربط بب          

                                                 
 في صورة وجود أكثر من مستودع اعتماد بطاقة لكل واحد منيا 4
5

:  االستئناس باألسئمة التالية عمى سبيل الذكر 
ىل تؤدي دورىا ؟  -
ىل أن المساحة كافية ؟  -
التجييز كاف ؟  ىل أن مستوى -
 ؟ ىل أن اإلمكانيات البشرية ومؤىالتيا كافية -



 
:  معطيات حول المستودع ووظيفتو

ال نعم  
  x؟ ىل المستودع مسيج 

  xذكر مختمف أنواع الفضاءات ومدى استجابتيا لحاجيات البمدية ؟  في صورة اإلجابة بنعم)المستودع مقسم لفضاءات ىل 
  x؟ ىل المساحة المخصصة لإليواء مختمف أنواع المعدات والعربات كافية 

  xالمعدات مغطى ؟  ىل مأوى
  xىل المستودع مؤمن ؟ 

  x؟ ( فيضانات)ىل المستودع محمي من األخطار 
 x مدى وجود ورشة صيانة مجيزة ؟ 

 x مدى توفر مضخة لمتزود بالبنزين ومدى مطابقتيا لمواصفات السالمة والوقاية من الحرائق ؟ 

 x وجود محطة غسل وتشحيم ؟ 

 x الغسل قبل تصريفيا بشبكة التطيير ؟  ىل تتم معالجة مياه محطة

 x ىل المستودع مجيز بتطبيقة إعالمية ؟ 

 
ذكر النقائص " ال"في صورة اإلجابة بـ 

ال توجد محطة تطيير و قمة المعدات و العممة 

................................................................................................... .......................................................................................

........................................................................................................................................................................ ..................

 
 

 

 



  11أّٔٛرج  
بطاقت تشخيص نهمشاسيغ االقتصاديت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 عمى الخانات المناسبة( X)وضع عالمة   
(2)

 ىل تؤدي دورىا ؟ ىل أن المساحة كافية ؟ ىل أن مستوى التجييز كاف ؟ ىل أن اإلمكانيات البشرية ومؤىالتيا كافية، إلخ  

المشروع 

مطابقة الموقع 
المنشأة 
لمثال 
التييئة 
العمرانية 

إمكانية 
التوسعة 

 (1)النفاذ لممنشأة

المساحة  المساحة 
المغطاة 

سنة 
اإلنجاز  

سنة 
آخر 
عممية 

تييئة أو 
توسعة 

 عدد 
المنتفع
ين 

 (1)حالة الفضاء أو المنشأة
طريقة 
التصر
ف 

مال  (1)نسبة االستغالل
حظا

 (2)ت

حس
تتطمب نة 

الصيا
نة 

تتطمب  
التوس
عة 

تتطل
ب 
التو
يئة 

تتطل
ب 
التجد
يد 

عال
ية 

متوس
طة 

غير 
 

مستغ
لة 

المصار
يف 

السنوية 

المداخيل 
السنوية   صعب سيل 

صىق 

بهذي 

                      

سٛق 

أسبٛع١ت 

ش 

اٌب١ئت 

ِبب  x  5000  -1990  2000    xَ ٔعٔعُ 

شر 

 x   1600  

زٟ 

تدبرٞ 

ٚسظ 

اٌّذ٠ٕت 

عمٛ  x  200 200 1994  1500  x x xٔعُ ٔعُ 

د 

وراء 

x    8000  تٛسعت

سٕت 
2021 

                       

                       

                       

                       



  13أّٔٛرج  
( ثقافت وشباب وسياضت وطفىنت)بطاقت تشخيص انتدهيزاث انؼمىميت انمشتشكت  

 

تاريخ  (1)الموقعنوعية التجييزات 
اإلحداث 

مساحة 
األرض 

المساحة 
المغطاة 

طاقة 
االستيعاب 

تطابق نوعية التجييزات نسبة االستغالل  (2)حالة البناية أو المنشأة
 (3)مع

 

تتطمب حسنة 
الصيانة 

تتطمب طمب التوسعة تت
التييئة 

تتطمب 
التجديد 

ضعيمتوسطة عالية 
فة 

مثال 
التييئة 

العمرانية   

حسب مثال 
التييئة 

مالحظات 

                الشباب والرياضة 

                ممعب بمدي 

 ---                

                ممعب حي  

 ---                

                مالعب اختصاصات 

 ---                

                الثقافة 

   x      x  x  600 2م2000 2000الغنادة دار شباب 

                مكتبة عمومية 

                مسرح بمدي 

                قاعة سينما 

                متحف 

                قاعة عروض 

                لة المرأة والطفو

   x     x   x  2م 200 2م 500  2000الجنائحة نادي أطفال 

 1500 1990الغنادة روضة أطفال 
 2م

   x     x  x   2م 250

رج من مثال التييئة العمرانية وذج بمستخمبالباب الرابع من ىذا الدليل مع إرفاق األن" عناصر التشخيص المجالي"يجب احترام التقسيم المجالي حسب ما ىو مبين ضمن  (1)
عمى الخانة المناسبة ( X)وضع عالمة  (2)
 نعم أو ال، وفي صورة اإلجابة بـال، توضيح األسباب في خانة المالحظات (3)

 



 14أومىرج 

تشخيص نهمضاحاث انخضشاء  بطاقت 
 

 
 

                                                 
 
 

في الخانة المناسبة ( X)وضع عالمة   8
من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التييئة العمرانية مبين بو موقع الفضاء  4اعتماد التقسيم حسب ما ىو مبين بالفقرة   8
 جيد أو متوسط أو ضعيف أو غير متوفر: التنصيص   8

الساحة  6المناطق البمدية
الخضراء 

تاريخ  7الصنف
اإلحداث 

المساحة 
 2م

عدد 
السكان 

شر المساحة مؤ
ساكن /الخضراء

مستوى  8مستوى التييئة
التشجير 

المالحظات 

فضاءات 
كبرى 

فضاءات 
صغرى 

داخل 
المنطقة 

كامل 
البمدية 

ترصيف تأثيث إنارة 

              1المنطقة 

 متوسط  ضعيفضعيف ضعيف  x  500  5000 2005 نعم  الغنادة 

 متوسط  جيدجيد جيد   x 100 500 2005نعم   الغنادة 

 جيد جيد جيد ضعيف   x 250 1800 2021نعم   الغنادة حي الفتح 

        850 7300     1مجموع المنطقة 

              2المنطقة 

              

              

              2مجموع المنطقة 

        850 7300    المجموع العام 



 16أومىرج 

ث انىظافت وانطشقاث بطاقت تشخيص مؼذا

 
 xال  نعم برنامج بمدي لمتصرف في النفايات  

 

 

                                                 
 
 

المسافة المقطوعة تاريخ االقتناء نوعية المعدات 
مدة االستغالل الحالة 

المتوقعة 
كمفة الصيانة 

السنوية 
مالحظات التخصيص 

 10المنطقة المغطاة 9المصمحةمعطبة متوسطة جيدة 

   2021جرار 
 x 

كامل المنطقة  ظافة الن 500 25  
البمدية 

 

   2021جرار 
 x 

كامل المنطقة  النظافة  500 25  
البمدية 

 

كامل المنطقة  النظافة  x   18 2000  20/01/2010شاحنة 
البمدية 

 

المنطقة  النظافة  x   23 3000  2016بوبكات 
البمدية 

 

تراكتوبال 
 

2016  x   23 3000  كامل المنطقة  النظافة
ة البمدي

 

تكتك  02عدد 
 

 

2019  x   13 -  كامل المنطقة  النظافة
البمدية 

 

كامل المنطقة  النظافة  - x   24  2019شاحنة نظافة 
البمدية 

 

    9000       المجموع



 

 

  17أومىرج  

تشخيص انمؼذاث اإلػالميتبطاقت   
 

   عدد نقاط الربط  ال  xنعم وجود شبكة إعالمية داخمية  . 1
 

  نسبة التغطية  xال  نعم لحاجة إلى توسعة شبكة ا. 2
 

      xال  نعم الحاجة إلى إحداث شبكة . 3
 

 

 

 

                                                 
(*)

العدد ذكر   

الخصائص الفنية تاريخ االقتناء نوعية المعدات 
كمفة الصيانة الحالة المادية 

السنوية 
مجال 

االستعمال 
مؤىالت المستعممين 

في حاجة إلى تكوين ؤىل غير ممتوسطة جيدة  (*)وجود نقصمعطبة متوسطة جيدة 

          01  موزعات شبكة 
             

     إداري د 800 04 01 09   حواسيب
 

 
            

     إداري د  300 4 02 04  آالت طباعة الميزرية 
             

     إداري د  100 02  02  آالت طباعة إبرية  
             

        01  01  ماسحات ضوئية 



 

  18أومىرج  

تشخيص انتطبيقاث وانبشمدياث اإلػالميت بطاقت 
 

 04وطنية : عدد التطبيقات المتوفرة 
 

 

 01خاصة  
 

 
 

 

التطبيقة  
تاريخ 
مجال التطبيقة التركيز 

كمفة تمبية الحاجيات 
الصيانة 
السنوية 

مؤىالت المستعممين 

ال نعم 
تتطمب 
الدعم 

متوسطة جيدة 
غير 
مؤىل 

حاجة في 
إلى تكوين 

   جيدة  1500  نعم المالية  2012أدب 
  متوسطة   x 100  الجباية  2016الجباية 
   جيدة   *  أجور  2012أجور 

   جيدة  2000  نعم الحالة المدنية  2005المدنية 
   جيدة  500  نعم أجور  2019انصاف 

           
           
           
           



 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 



 اندمهىسيت انتىوضيت

واليت انمىضتيش 

بهذيت انغىادة 
 

 

تشخيـص مانــي حىل انمبهغ انمخصص نهبشوامح 

 2022االصتثماسي انتشاسكي نضىت  
 

 زٛي اٌتم١ٍص  2021ٔٛفّبر  04بتبر٠خ  9253 عّال بّراسٍت ٚال٠ت إٌّست١ر  عذد

طٍب تسبمت ِٓ ٚزارة  إٌٝاٌّصبر٠ف اٌٛخٛب١ت  ٚ عذَ اٌٍدٛء  فٟ اٌّذ١ٔٛ٠ت ٚ ِدببٙت

 إعبدةاٌّب١ٌت ٚ التراذ أْ تتٌٛٝ اٌبٍذ٠ت تخص١ص خبٔب ِٓ فٛاضً اٌسٕت اٌّب١ٌت ٚ 

ٌٍسٕت اٌسببمت ٚ  األٚيِٛارد ِٕمٌٛت ِٓ فٛاضً اٌعٕٛاْ  األٚيترس١ّٗ بّٛارد اٌعٕٛاْ 

ٚ خبصت ِصبر٠ف استٙالن  اعتببرا ٌٛخٛد ٔمص فٟ تغط١ت اٌّصبر٠ف اٌٛخٛب١ت

اٌىٙرببء ٚ اٌغبز س١تُ االوتفبء بتخص١ص ِبٍغ اٌّسبعذة غ١ر اٌّٛظفت ٌٍبرٔبِح 

ٚ تخص١ص فٛاضً اٌسٕت ٌتغط١ت إٌفمبث اٌٛخٛب١ت زسب  2022االستثّبرٞ ٌسٕت 

ِضّْٛ اٌّراسٍت اٌّشبر إ١ٌٙب أعالٖ فبْ  

. د٠ٕبر 170000: ٠بٍغ 2022ببٌتبٌٟ فبْ اٌّبٍغ اٌّخصص ٌٍبرٔبِح االستثّبرٞ ٌسٕت 



 



 
 



 



 2022خـالصــت مـــىاسد ميــزاويــت انبهذيــت 

 بحضاب انذيىاس 

 انمبهــغ  بيـــــان انمـــــىاسد

  مــىاسد انؼىــىان األّول  

 انمـــذاخيـــم اندبــائيـــت : ّولاندـــزء األ      

 193664,000 ..............................اٌّذاخ١ً اٌدببئ١ت بعٕٛاْ األداءاث عٍٝ اٌعمبراث ٚاألٔشطت  :انصىـف األّول     

 5500,000 ........................................................................اٌّذاخ١ً اٌدببئ١ت األخرٜ : انصىف انثاوي    

 
 199164,000 خمهـت اندــزء األّول     

  انمـذاخيــم غيـش اندبـائيــت االػتياديت: اندــزء انثاوي      

 اٌرسَٛ ٚاٌسمٛق ِٚختٍف ِعب١ٌُ اٌرخص ٚاٌّٛخببث اإلدار٠ت ٚاألتبٚاث        : انصىـف انثانث    

.......................................... ......................................................ِمببً إسذاء خذِبث        

  ...ِذاخ١ـً إشغبي ٚإستعّبي أِالن اٌدّبعت ٚفضبءاتٙب ٚإستٍساَ ِرافمٙب  ٚأِالوٙب اٌّختٍفت: انصىـف انشابـــغ    

 ............................اخ١ً ِختٍفت ِذاخ١ـً ٍِـه اٌدّبعت اٌّس١ٍت ِٚسبّ٘بتٙب ِٚذ: انصىـف انخامش   

 

207784,000 

 ...................

12320,000 

 313754,000 ..............................................................تس٠ٛالث اٌذٌٚت بعٕٛاْ اٌتس١١ر : انصىف انضـادس   

 خمهـت اندــزء انثاوـي 

 

533858,000 

 733022,000 اسد انؼـىــىان األّولخمهـت مــى   

  مــىاسد انؼىـىان انثاوـي  

  انمــىاسد انزاتيــت انمخّصصــت نهتىميــت: اندـــزء انثانـث      

  ................................................................ِٕـــــــــر اٌتدٙـ١ــــــــــس : انصىـف انضـابـغ        

 ................... ..................................................................ِّذخراث ِٚٛارد ِختٍفـت : انصىـف انثـامــه       

 
  خمهـت اندــزء انثانـث

  مــــــــــىاسد االقتشاض: اندـــزء انشابــغ      

 ................... .............................................................داخٍــٟ ِــــٛارد االلتراض اي: انصىـف انتـاصـغ       

 ................... ..............................................................ِــــٛارد االلتراض اٌخبرخٟ : انصىـف انؼاشــش      

 ................... ..............................................االلتراض اٌخبرخٟ اٌّٛظّفـت  ِـٛارد: انصىـف انحادي ػشش      

 
 ................... خمهـت اندــزء انشابـغ

  انمـىاسد انمتأتّيـت مه اإلػتماداث انمحانت : اندـــزء انخـامـش      

 ................... ....................................................تّبداث ِسبٌتِٛارد ِتأت١ّـت ِٓ إع: انصىـف انثاوي ػشش       

 
 ................... خمهـت اندــزء انخـامـش

  انمـىاسد انمىظفت بىاصطت حضاباث أمىال انمشاسكت : اندـــزء انضادس      

 ......................................................زسبببث أِٛاي اٌّشبروتِٛارد : انصىـف انثانث ػشش        ....................

 ................... خمهـت اندــزء انضادس 
  خمهـت مــىاسد انؼىـىان انثـاوي 

 733022,000 مدمــىع مــىاسد ميـزاويـت انبهذيـت



 2022خـالصــت وفقــاث ميــزاويــت انبهذيــت

 اسبحضاب انذيه

 انمبهــغ  بيـــــان انىفقــــاث

  وفقــاث انؼىــىان األّول  

 وفـقــــاث انتصــــّشف: اندـــزء األّول      

 368814,000 .........................................................................اٌتـأخ١ــر اٌعّـِٟٛ : انقضـــم األّول

 240448,170 .........................................................................ئــً اٌّصـبٌـر ٚسـب: انقضــم انثاوي

 24678,000 .........................................................................اٌتذّخـــً اٌعّـِٛـٟ : انقضــم انثانث

 ................... ..............................................ٌطبرئـت ٚغ١ر اٌّّٛزعتٔفمـبث اٌتصـّرف ا: انقضــم انشابغ

 633940,170 خمهـت اندــزء األّول 

  فــىائــذ انـذيــه : اندــزء انثاوي      

 42016,830 .........................................................................فـٛائـــذ اٌذ٠ـــــٓ : انقضــم انخامش

 42016,830 خمهـت اندــزء انثاوـي 

 675957,000 خمهـت وفقــاث انؼىــىان األّول 

  وفقــاث انؼىـىان انثاوـي  

  وفقـــــــــاث انتىمـيـــــــــت: اندــزء انثانـث      

  ................................................................االستثّبراث اٌّبـبشــرة : انقضــم انضادس

 ................... ...............................................................اٌتّـ٠ٛـــــــً اٌعّـِٛـــٟ : انقضــم انضـابـغ

  .............................................ٔفمــبث اٌت١ّٕــت اٌطبرئـت ٚغ١ر اٌّّٛزعت: انقضــم انثـامــه

 ................... ...............................ٔفمـــبث اٌت١ّٕــت اٌّرتبطـت بّٛارد خبرخ١ت ِٛظّفـت : انقضــم انتـاصـغ

  خمهـت اندــزء انثانـث 

  وفقاث تضذيـذ أصــم انذيـــه: اندــزء انشابغ      

 57065,000 ...................................................................... صـً اٌذ٠ـٓ تسذ٠ـذ أ: انقضــم انؼـاشـش

 57065,000 خمهـت اندــزء انشابـغ 

  انىفقــاث انمضــّذدة مه االػتماداث انمحانـت: اندــزء انخامـش      

 ................... ...................................اٌـت إٌفمـبث اٌّســّذدة ِٓ االعتّبداث اٌّر: انقضــم انحادي ػشـش

 .…………… خمهـت اندــزء انخامـش 

 وفقــاث حضاباث أمىال انمشاسكت: اندــزء انضادس      
 

 .................................................ٔفمـبث زسبببث أِٛاي اٌّشبروت: انقضــم انثاوي ػشـش .....................

 …………… خمهـت اندــزء انضادس 

 57065,000 خمهـت وفقــاث انؼىــىان انثـاوي 

 733022,000 مدمـىع وفقــاث ميـزاويــت انبهذيــت

 



 

 

 كشف حول وضعية المعموم عمى العقارات المبنية

       بالدينار التونسي

 المبالغ المنقولة لمسنة الموالية

 

بقايا التثقيالت بعنوان  ستخمصةجممة المبالغ الم
 السنوات السابقة

التثقيالت بعنوان 
 السنة المذكورة

 عدد الفصول

 السنة

 (4=)[(1+2-)3]  (3)  (2)  (1)  

150875.865 14279.018 140000.463 25154.420 1392 2019 

171767.205 3857.920 150875.865 24749.260 1377 2020 

  147017.945 25031.060 1397 2021 

 كشف حول وضعية المعموم عمى األراضي غير المبنية

 المبالغ المنقولة لمسنة الموالية

 

بقايا التثقيالت بعنوان  جممة المبالغ المستخمصة
 السنوات السابقة

التثقيالت بعنوان 
 السنة المذكورة

 عدد الفصول

 السنة

 (4=)[(1+2-)3]  (3)  (2)  (1)  

11230.900 1748.480 10160.617 2818.763 102 2019 

12802.581 965.322 11230.900 2537.003 104 2020 

  12802.581 2712.443 98 2021 

 كشف حول وضعية المعموم عمى المؤسسات

 المبالغ المنقولة لمسنة الموالية

 

بقايا التثقيالت بعنوان  جممة المبالغ المستخمصة
 السنوات السابقة

التثقيالت بعنوان 
 سنة المذكورةال

 عدد الفصول

 السنة

 (4=)[(1+2-)3]  (3)  (2)  (1)  

8535.103 81485.838 8535.103 32094.815 126 2019 

8535.103 50380.450 8535.103 33957.500 111 2020 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



                                                 

 



                                                                                                                                                                   

 
 


