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البلذيــت ميــشاويــت مـــىارد خـالصــت  
بحظبة الذيىبر  

المبلــغ  بيـــــبن المـــــىارد 

    مــىارد العىــىان األّول

 المـــذاخيـــل الجبــبئيـــت :       الجـــشء األّول

 500 300.......... ....................الوذاخيل الجبائيت بعٌىاى األداءاث علً العقاراث واألًشطت :الصىـف األّول

 000 87 ........................................................................الوذاخيل الجبائيت األخري: الصىف الثبوي

 
 500 387جملـت الجــشء األّول 

  المـذاخيــل غيـز الجبـبئيــت االعتيبديت:       الجــشء الثبوي

الرسىم والحقىق وهختلف هعالين الرخص والوىجباث اإلداريت واألتاواث         : الصىـف الثبلث

.......................................... ......................................................هقابل إسذاء خذهاث

... هذاخيـل إشغال وإستعوال أهالك الجواعت وفضاءاتها وإستلسام هرافقها وأهالمها الوختلفت: الصىـف الزابـــع

 ............................هذاخيـل هلـل الجواعت الوحليت وهساهواتها وهذاخيل هختلفت : الصىـف الخبمض

 

128 500 

8 500 

115 500 

 000 758...................................... ........................تحىيالث الذولت بعٌىاى التسيير : الصىف الظـبدص

جملـت الجــشء الثبوـي  

 

1 010 500 

 000 398 1جملـت مــىارد العـىــىان األّول  

   مــىارد العىـىان الثبوـي 

  المــىارد الذاتيــت المخّصصــت للتىميــت:       الجـــشء الثبلـث

 000 672 1 ................................................................هٌـــــــــح التجهـيــــــــــس : الصىـف الظـببـع

 000 150 ..................................................................هذّخراث وهىارد هختلفـت : الصىـف الثـبمــه

 
 000 822 1جملـت الجــشء الثبلـث 

  مــــــــــىارد االقتزاض:       الجـــشء الزابــع

 ................... .............................................................هــــىارد االقتراض الذاخلــي : الصىـف التـبطـع

 ................... ..............................................................هــــىارد االقتراض الخارجي : الصىـف العبشــز

 ................... ..............................................هـىارد االقتراض الخارجي الوىّظفـت : الصىـف الحبدي عشز

 
................... جملـت الجــشء الزابـع 

  المـىارد المتأتّيـت مه اإلعتمبداث المحبلت :       الجـــشء الخـبمـض

 ................... ....................................................هىارد هتأتّيـت هي إعتواداث هحالت: الصىـف الثبوي عشز

 
................... جملـت الجــشء الخـبمـض 

  المـىارد المىظفت بىاططت حظبببث أمىال المشبركت :       الجـــشء الظبدص

 ....................  ......................................................هىارد حساباث أهىال الوشارمت:  الصىـف الثبلث عشز

... ................جملـت الجــشء الظبدص  

 000 822 1 جملـت مــىارد العىـىان الثـبوي 

 000 220 3 مجمــىع مــىارد ميـشاويـت البلذيـت
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 خـالصــت وفقــبث ميــشاويــت البلذيــت

بحظبة الذيىبر 

المبلــغ  بيـــــبن الىفقــــبث 

   وفقــبث العىــىان األّول 

 وفـقــــبث التصــــّزف:       الجـــشء األّول

 900 861 .........................................................................التـأجيــر العوـىهي : القظـــم األّول

 200 454 .........................................................................وسـائــل الوصـالـح : القظــم الثبوي

 900 81 .........................................................................التذّخـــل العوـىهـي : القظــم الثبلث

 ................... ..............................................ًفقـاث التصـّرف الطارئـت وغير الوىّزعت: القظــم الزابع

 000 398 1جملـت الجــشء األّول  

  فــىائــذ الـذيــه :       الجــشء الثبوي

 ................... .........................................................................فـىائـــذ الذيـــــي : القظــم الخبمض

 ……………جملـت الجــشء الثبوـي  

 ..…………… جملـت وفقــبث العىــىان األّول 

 وفقــبث العىـىان الثبوـي 

  وفقـــــــــبث التىمـيـــــــــت:       الجــشء الثبلـث

 000 822 1 ................................................................االستثواراث الوبـاشــرة : القظــم الظبدص

 ................... ...............................................................التوـىيـــــــل العوـىهـــي : القظــم الظـببـع

 ................... .............................................ًفقــاث التٌويــت الطارئـت وغير الوىّزعت: القظــم الثـبمــه

 ................... ...............................ًفقـــاث التٌويــت الورتبطـت بوىارد خارجيت هىّظفـت : القظــم التـبطـع

 000 822 1جملـت الجــشء الثبلـث  

  وفقبث تظذيـذ أصــل الذيـــه:       الجــشء الزابع

 ................... ...................................................................... تسذيـذ أصـل الذيـي : القظــم العـبشـز

 ……………جملـت الجــشء الزابـع  

  الىفقــبث المظــذّدة مه االعتمبداث المحبلـت:       الجــشء الخبمـض

 ................... ...................................الٌفقـاث الوســذّدة هي االعتواداث الوحالـت : القظــم الحبدي عشـز

 .……………جملـت الجــشء الخبمـض  

 وفقــبث حظبببث أمىال المشبركت:       الجــشء الظبدص
 

 .................................................ًفقـاث حساباث أهىال الوشارمت: القظــم الثبوي عشـز .....................

 ……………جملـت الجــشء الظبدص  

 000 822 1 جملـت وفقــبث العىــىان الثـبوي 

 000 220 3مجمـىع وفقــبث ميـشاويــت البلذيــت 


