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2021انًخطػ انجهذ٘ انزؾبسكٙ نغُخ 



ِٓ اٌلٍزٛه 139اٌفصً 

إٍٙبَ ٌعّبْ اٌّفزٛؽخ اٌؾٛوّخ ِجبكا ٚ ,اٌزشبهو١خ اٌل٠ّمواغ١خ آ١ٌبد اٌّؾ١ٍخ اٌغّبػبد رؼزّل 

 غجمب رٕف١ن٘ب ِزبثؼخ ٚ اٌزواث١خ اٌز١ٙئخ ٚ اٌز١ّٕخ ثؤبِظ إػلاك فٟ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ٚ ٌٍّٛاغ١ٕٓ أٍٚغ

اٌمبْٔٛ ٠عجطٗ ٌّب

أ٘لاف اٌّمبهثخ اٌزشبهو١خ فٟ إػلاك اٌّقططبد اٌجٍل٠خ
 رؼي٠ي اٌضمخ ث١ٓ اٌّٛاغ١ٕٓ ٚ اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ.

ٓاٌؼًّ ػٍٝ إٔفبق اٌّٛاهك اٌّؾ١ٍخ غجمب إلؽز١بعبد اٌّٛاغ١ٕ.

اٌشفبف١خ فٟ ػًّ اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ.

 َِزمٍخ فٟ إػلاك اٌجؤبِظ االٍزضّبهٞ اٌجٍلٞ اٌزشبهوٟ ٚرشو٠ه اٌّٛاغٓ ثطو٠مخ ِجبشوح.



 اٌّشبه٠غ فٟ رغبهثٙب ٚ ٌل٠ٙب اٌّزٛاعلح اٌّؼط١بد لبػلح ٚ إغبهارٙب ٚ وفبئبرٙب ػٍٝ اٌجٍل٠خ اػزّبك

:اٌّٛاغ١ٕٓ ػٍٝ ػوظٗ ٚ اٌفٕٟ ٚ اٌّبٌٟ ثبٌزشق١ص اٌم١بَ ٚ ّمزوؽبداٌ ٌزمل٠ُ اٌَبثمخ

اٌش١ٌّٛخ.

اٌغلٜٚ ٚ اٌفبػ١ٍخ ػٓ اٌجؾش.

اٌوش١لح اٌؾٛوّخ ػٍٝ االػزّبك.

اٌؼبَ اٌّبي ػٍٝ اٌؾفبظ.

األِضً األكاء ػٓ اٌجؾش.

ِل١ٔب ِّضٍخ اٌغ١و ٚ اٌّّضٍخ اٌّغزّغ فئبد ع١ّغ ٌزطٍؼبد االٍزغبثخ.

اٌّزطٛهح ٚ اٌّلٜ ثؼ١لح اٌَّزمج١ٍخ إٌظوح.



 اٌغّبػبد ٌّزَبوٕٟ األٍب١ٍخ اٌؾبع١بد ٚرؤ١ِٓ اٌجالك رؼ١شٗ اٌنٞ اٌل٠ّمواغٟ االٔزمبي َِبه ِٛاوجخ إغبه فٟ

.اٌلٍزٛه ثّشوٚع رع١ّٕٙب رُ اٌزٟ اٌَّزمج١ٍخ اٌزٛعٙبد ٚ اٌّجبكا ظٛء ػٍٝ ٚ اٌّؾ١ٍخ

 إٌٝ اٍزٕبكا مٌه ٚ 2018 ٌَٕخ اٌجٍلٞ االٍزضّبه ثؤبِظ إػلاك فٟ ِزَبو١ٕٙب ِغ ا١ٌَٛ عٕلٚثخ ثٍل٠خ رزشبهن

.اٌّؾ١ٍخ اٌؾٛوّخ ٚ اٌؾم١م١خ اٌالِووي٠خ رغ١َُ إٌٝ ثبألٍبً رٙلف عل٠لح رشبهو١خ ِمبهثخ

:اٌزشبهو١خ  اٌّمبهثخ ِجبكا أُ٘ ِٓ ٚ

ٟٕاٌمواه ٚ اإلفز١به ٚ اإللزواػ فٟ اٌؾم١م١خ ٚ اٌفؼ١ٍخ اٌّشبهوخ رج.  

اٌمواه ارقبم فٟ اٌّصلال١خ ٚ اٌّؼٍِٛخ فٟ اٌزبِخ اٌشفبف١خ .

أف١وا ٚ أٚال اٌؼبِخ اٌّصٍؾخ.  

اٌّؤٍَخ ٚ اٌّٛاغٓ ث١ٓ اٌّزجبكٌخ اٌضمخ.

ُاٌغ١ّغ إلهظبء اٌجٕبء اٌؾٛاه ػٍٝ ِجٕٟ ٔمب.





  ثَّىبْ إٌّطمخ ) ِؾ١ٍّخ، (٠ؼٕٟ غ١و فبّصخ)عّبػخ ػ١ِّٛخ ٟ٘ انجهذٚخ ُّ ٠ؼٕٟ رٙز

رّٕؼ ٍىبْ رٍه إٌّطمخ اٍزمال١ٌخ ػٓ اٌٍَطخ ) َِزمٍّخ، (اٌـّزٟ ٠ٛعل ثٙب ِمّو اٌجٍل٠خ

ٌٚٙب َِبؽخ رواث١خ ِؾّلكح، ٚرزّزغ (. اإلكاه٠ـــخ اٌّووي٠خ ثبٌؼبصّخ أٚ اٌغ٠ٛٙخ

وّب أّٔٙب ٌٙب . ثبٌشقص١خ اٌّل١ٔخ، فٟٙ ٌٙب اٍُ، ٚربه٠ـ ١ِالك أٚ ربه٠ـ إؽلاس

ؽمٛق ٚٚاعجبد، وؾك اٌشواء ٚاٌج١غ ٚاٌىواء، ٚٚاعت رٕظ١ف اٌشٛاهع ٚرغ١ًّ 

ِلافٍٙب، ٚهفغ اٌفعالد، ٚرٕظ١ـــــُ األٍٛاق، ٚاٌم١بَ ثزصو٠ف ١ِبٖ األِطبه، 

.ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ اٌّل٠ٕخ

رَّؼ اٌجٍل٠خ ٌَىبْ إٌّطمخ ثز١١َو شؤُٚٔٙ اٌّؾ١ٍخ ٚرٕظ١ُ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌّخ، ٟٚ٘  

ٌٙـــــب ِٛاهك ِب١ٌخ ِزٕٛػخ فبصخ ثٙب رغّؼٙب ِٓ األكاءاد اٌجٍل٠خ ِٚٓ اٌّلاف١ً 

اٌّزؤر١خ ِــــٓ وواء األِالن اٌجٍل٠خ أٚ ث١ؼٙب، ٚونٌه ِٓ ِمبثً اٌقلِبد اٌّقزٍفخ 

.اٌزٟ رملِٙب ٌٍّٛاغ١ٕٓ ثزٍه إٌّطمخ ٚ ٌٙب اٍزمالٌٙب اٌّبٌٟ



 987 إؽلاصٙب أِو ؽَت ٚرَّؼ 1887/09/25فٟ اٌّؤهؿ األِو ثّمزعٝ عٕلٚثخ ثٍل٠خ أؽلصذ •

 ٘ه

 األِو ثّمزعٝ مٌه ٚ ٘ه أٌف 44 ؽٛاٌٟ اٌؾل٠ضخ َِبؽزٙب ٌزمبهة عٕلٚثخ ثٍل٠خ ؽلٚك رؾ٠ٛو رُ•

 اٌؾىِٟٛ األِو ٚ اٌجٍل٠بد، ٌجؼط اٌزواث١خ اٌؾلٚك ثزؾ٠ٛو اٌّزؼٍك 2016 ٌَٕخ 602 ػلك اٌؾىِٟٛ

 ثئؽلاس اٌّزؼٍك 2016ٚ ٌَٕخ 601 ػلك ٌألِو إٌّمؼ 2017 ف١فوٞ 13 فٟ اٌّؤهؿ 254 ػلك

:عل٠لح ثٍل٠بد

 : ػًبدح 18 انسذٚثخ انًغبزخ زغت انؼًبداد ػذد•

انزطٕس -16            انذٚش -11            ثالسٚدٛب -06                                  انُٕس -1

يؼهخ -17      انضْٕس -12          عطلٕسح -07                     انًذُٚخ خُذٔثخ -2

  اندشٚق -18        انخعشاء -13             انغٕاَٙ -08                              انلشدٔط-3

انغؼبدح -14      اندًؼخ عٕم -09                               انضؿبدٚخ-4

 انًهوٗ -15            ؽًزٕ -10                    زغٍٛ ثٍ انٓبد٘ -5

ثبألسهـــــبوانًذُٚـــــخ



 ٘ه 987 عٕلٚثخ ثٍل٠خ رَّؼ ,اٌجٍل٠خ إٌّطمخ ؽلٚك ٠عجػ اٌنٞ 1987/09/25 ثزبه٠ـ 85501 ػلك ٌألِو رجؼب

: وب٢رٟ ٚؽلٚك٘ــــب

: ؽًــــــــبال

.إٌّٛهح اٌّل٠ٕخ ٔٙظ ػجو اٌشوفخ ِمجوح إٌٝ اٌؾّبِخ ِفزوق ِٓ -

.ِغوكح ٚاكٞ ػجو اٌّشزً ؽٟ ٚهاء ِب -

.ؽ١َٓ ثٓ اٌٙبكٞ ؽٟ -

.ثٛهشلاد ؽٟ -

: ؿشثـــــــب 

.اٌىبف ِفزوق إٌٝ 6 هلُ اٌٛغ١ٕخ اٌطو٠ك اٌصٕبػٟ اٌؾٟ ،1 ػي٠ي ؽٟ اٌفوكًٚ، ؽٟ -

: ؽشهٙ خُٕثٙ 

 .اٌىبف ِفزوق إٌٝ اٌج١ئخ شبهع ػجو اٌؾّبِخ ِفزوق ِٓ -



خبيغ انصٕانخ

يلزشم غشهبد 

انسًبيخ

يلزشم غشٚن انكبف 

ؿبس انذيبء

ؽػ 

ؽج 

ػػ 

ػج 



زذٔد انًُطوخ انجهذٚخ ثؼذ انزٕعؼخ

اٌٍناْ  2017ف١فوٞ  13اٌّؤهؿ فٟ  254ٚ األِو ػلك  2016ِبٞ  26اٌّؤهؿ فٟ  602رجؼب  ٌألِو ػلك 

:٘ه ٚ ؽلٚك٘ب وبألرٟ ٠44910عجطبْ ؽلٚك إٌّطمخ اٌجٍل٠خ،رَّؼ ثٍل٠خ عٕلٚثخ ؽٛاٌٟ 

كشَبَخ: ؽًبال -

ٔالٚخ انكبف: خُٕثب  -

ثٕعبنى: ؽشهب -

ٔاد٘ يهٛض: ؿشثب  -





ػ N

ج

ؽػ 



انضْٕس

ثالسٚدٛب 

عطلٕسح

عٕم اندًؼخ

انذٚش   

ؽًزٕ

انغٕاَٙ

انخعشاء
اندشٚق

انغؼبدح يؼهخ

انًهوٗ   

انلشدٔط

اندُٕثٛخ خُذٔثخ

انُٕس

انضؿبدٚخ

انزطٕس



  عبكٍ 101000 :انغكبٌ ػذد•

 أْ غ١و ِؼجلح ِٕٙب 55% اٌغل٠ل اٌجٍلٞ اٌزٍٛغ اػزجبه كْٚ وٍُ 100 ٔؾٛ ػٍٝ ثبٌّل٠ٕخ اٌطولبد شجىخ رّزل •

.اٌزؼج١ل إػبكح ٚرزطٍت هك٠ئخ ؽبٌخ فٟ أغٍجٙب

  ،(10) ع٠ٛٙخ إكاهاد ِؼزّل٠زبْ، اٌٛال٠خ، ِووي : أّ٘ٙب اإلكاه٠خ اٌّؤٍَبد ػل٠ل عٕلٚثخ ِل٠ٕخ رعُ •

.(08) عبِؼ١خ ِؤٍَبد ،(20) ِب١ٌخ ِؤٍَبد ،(45) روث٠ٛخ ِؤٍَبد

زٙ انُخٛم

انشٔيبدزٙ  زٙ انُضْخ

ثٕسؽذادزٙ 

زٙ انسذائن 

انجطبذ

انلشدٔط

انضْٕح

انُٕس

 زٙ اندٛؼ
 انضؿبدٚخزٙ 

زٙ انلبئض 

ٔعػ انًذُٚخ 

زٙ اثٍ عُٛب 

األَظ

انٓبد٘ ثٍ زغٍٛ 

اإلَطالهخ





(روذٚشٚخ) 2021نغُخ  (ثصذد اإلَدبص) 2020نغُخ  2020روذٚشاد عُخ  يٛضاَٛخ انجهذٚخ

13.930.000,000 14.389.072,992 14.800.000,000
يدًٕع انًٕاسد -1.3

13.930.000,000 5.945.583,984 14.800.000,000
يدًٕع انًصبسٚق -2.3

7.990.000,000 6.083.564,522 7.410.000,000
انؼُٕاٌ األٔل  يذاخٛم -3.3

اإلػزٛبدٚخ

3.318.991,552 4.660.000,000 يٕاسد رارٛخ -1.3.3

3.494.458,000 2.438.370,724 4.232.400,000
  عجبئ١خِٛاهك  -1.1.3.3

(TIB, TCL,…)

670.900,000 256.321,023 201.800,000
ِٛاهك غ١و  -2.1.3.3

ٚغ١و ِؾبٌخ عجبئ١خ

3.332.942,000 2.752.573,000 2.700.000,000
انًُبة يٍ انًبل  -2.3.3

انًؾزشى

11.000,000 12.000,000 50.000,000
اعزثُبئٛخ يغبػذاد -3.3.3

480.700,000 624.299,775 225.800,000
أخشٖ يذاخٛم -4.3.3



5.940.000,000 8.305.508,470 7.390.000,000
يٕاسد انؼُٕاٌ انثبَٙ -4.3

انًغبػذاد -1.4.3

666.000,160 1.166.000,160 1.166.000,000
َِبػلاد غ١و  -1.1.4.3

ِٛظفخ

0 248.982,676 139.028,780
َِبػلاد ِٛظفخ -2.1.4.3

169.850,614 209.682,434 118.101,426
َِبػلاد اٍزضٕبئ١خ -3.1.4.3

5.017.534,409 6.344.228,383 5.940.696,152
انزًٕٚم انزارٙ -2.4.3

78.901,694 328.901,694 18.460,519
انوشٔض -3.4.3

7.713,123 7.713,123 7.713,123 2يٕاسد أخشٖ ػُٕاٌ  -4.4.3

7.915.000,000 4.221.984,580 7.080.000,000   يصبسٚق انؼُٕاٌ األٔل -5.3

3.702.996,796 2.733.127,903 3.493.000,000 يصبسٚق انزؤخٛش -1.5.3



2.806.950,000 1.079.270,568 2.786.650,000 يصبسٚق انًؼذاد ٔانٕعبئم  -2.5.3

...(  ٔهٕد، صٛبَخ،)

478.781,398 175.222,714 175.222,714 كٕائذ انذٍٚ -3.53

926.271,806 234.363,395 625.127,286 يصبسٚق أخشٖ ثبنؼُٕاٌ األٔل -4.5.3

6.015.000,000 1.723.599,404 7.720.000,000 يصبسٚق انؼُٕاٌ انثبَٙ  -6.3

(اإلعزثًبس)

4.869.738,492 1.484.615,562 6.420.388,576
اإلعزثًبس يصبسٚق -1.6.3

596.481,082 238.983,842 238.983,842 انذٍٚ اصم اسخبع -2.6.3

548.780,426 - 1.060.627,582 يصبسٚق أخشٖ ثبنؼُٕاٌ انثبَٙ -3.6.3











2019ْٛكهخ انًٕاسد ٔانُلوبد نغُخ 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

= 100*المداخٌــــل الذاتٌة 01

مداخٌل العنوان األول

 4.461.605,067 *100   =63.5 %

   7.018.445,067

= 100* الدولة تحوٌـــــــالت02

األول العنوان مداخٌل

2.556.840,000 x 100 =36.5 %

 7.018.445,067  

= 100* العقارات على المعالٌم03

األول العنوان مداخٌل 

702.427,956*100 =10.%

  7.018.445,067

= 100* واألنشطة العقارات على المعالٌم04

  األول العنــــوان مداخٌـــــل 

1.903.584,054 x 100 =27 %

 7.018.445,067     

=100 * العمومــــــً التأجٌر05

األول العنوان نفقات 

2.912.518,528 x 100 =51,6 %

5.640.495,166

= 100* الدٌن تسدٌد + العمومً التأجٌر06

األول العنوان نفقات 

3.126.087,534 x 100 =55.4%

5.640.495,166

=100* العمومً التدخل + المصالح وسائل07

  األول العنوان نفقات

2.514.407,632 x 100 =44.5%

 5.640.495,166



ن مٌزانٌية البلدٌية أ هو ما ٌعنيً ومن جملة موارد البلدٌة ./. 63تمثل  2019الذاتٌة للبلدٌة المحققة فعلٌا سنة  المداخٌلما ٌالحظ هو أن •

مينح  وتحيوٌالت الدولية المتمثلية أساسيا فيً المنيال مين الميال المشيتر    البقية  تةيتخ صا ة  مةن ومواردىا الذاتية  تمول بنسبة كبٌرة من 

تطييوٌر مواردهييا الذاتٌيية ل ييمان  وبالتييالً فييان البلدٌيية مطالبيية بتحسييٌن  وميين جمليية المييوارد ./. 36.5التييً تمثييل حييوالً  والتسييٌٌر 

.قدرتها على تسٌٌر شؤونها خاصة فً مجال التصرف واستقاللٌتها 

 التثقيٌالتعلميا وأن جملية  2019العنيوان األول لسينة  ميداخٌلمين جملية ./. 10على العقارات تمثل تقرٌبا نسبة  المعالٌمما ٌالحظ أن •

 702.402استخلص منها إلى ميوفى السينة مبل يا قيدره  ود .أ 1903.584,054 بـما قبلها قدرت   و  2019بعنوان سنة   المعالٌملهذه 

هيذه السينة مٌير أن إقبيال الميواطن ميا زال  جبيائًبيالرمم مين وجيود عفيو  المتخليداتو  التثقٌالتمن جملة ./.  36 بـد أي بنسبة تقدر .أ

بذمية المييواطنٌن  المتخلييدةتجياه البلدٌيية حٌي  أن اليدٌون  الجبييائًعيدم رمبتييي فيً أداج واجبيي  ومحتشيما مميا ٌييدل عليى عيزوف المييواطن 

.بالتالً التأثٌر على تحقٌق الموارد الذاتٌة  ود .أ  1.201.186 بـتقدر  2019بعنوان هذا المعلوم إلى حد موفى سنة 



 العام للطرٌق الوقتً اإلش ال على المعالٌم خاصة استخالصها نسل فً  عفا و تراجعا تشهد التً الفصول بقٌة إلى إ افة •

 المعالٌم خالص دون للرصٌف المقاهً خاصة و التجارٌة المحالت ألصحال المفرط اإلست الل ٌالحظ حٌ  اإلشهار ومعلوم

ذل  عن المترتبة

.جندوبة بمدٌنة بأكملي حً تهٌئة من ٌمكن أن شأني من الدٌون هذه استخالص إن •

  بةةة 2020 لسن  جندوب  بمدي  ميزاني  من األول العنوان موارد تقديرات جمم  قدرت فمقد 2020 سن  ميزاني  بص وص أما •

 إلى  ذلك و % 77.5 تساوي تحقيق بنسب  أي د6024.842,643 حدود إلى و ل جمميا مبمغا تحقيق تم د 7767.886,600

  2020 سبتمبر شير موفى غاي 

 600 ب تقريبا يقدر بنقص أي د7710.000,000 يناىز مبمغا 2020 سن  موفى إلى المداصيل جمم  ت ل أن المتوقع من حيث •

 لمدة البمدي  القباض  و البمدي  نشاط توقف بسبب االستصال ات فخ تراجعا الف ول جل شيدت حيث السن  تقديرات جمم  من أد

 اإلستثماري المصطط عمى و التنموي  المشاريع تمويل عمى سمبا سييثر التراجع ىذا .الشامل ال حخ الحجر بسبب تقريبا شيرين

.ديونيا صالص و بتعيداتيا البمدي  إيفاء وعمى السنوي



 المعاليم مداصيل إلى إضاف  المبني  العقارات عمى المعموم و المؤسسات عمى المعموم مثل القارة المعاليم من صا   متيتي  المداصيل ىذه •

 األسواق لزمات أقساط بقي  أيضا و التسيير بعنوان السنوي الدعم من والمناب الكيربائخ التيار سعر عمى اإلضافخ المعموم مثل األصرى

.المعاليم بقي  إلستصال ات العادي النسق إلى إضاف  الجمم  بسوق المحالت وصا   التجاري  المحالت كراء معموم متصمدات وصالص

  جمم  من 2020 أوت شير موفى إلى د 2.866.951،845 بة قدر جمميا مبمغ األول العنوان نفقات حجم بمغ فمقد لمنفقات بالنسب  أما •

 المؤسسات تجاه ديونيا تسديد و األعوان و الموظفين أجور لصالص ص  ت التخ و 2020 لسن  د 7.437.886،600 بة إعتمادات

 ال عب الظرف رغم م الحيا تسيير و المحمي  الجماعات مساعدة و القروض  ندوق قروض أقساط و الصا   المؤسسات و العمومي 

 بشراء المتعمق  صا   إضافي  نفقات عنو انجرت الذي "كورونا" وباء جائح  بسبب السن  ىذه القطاعات بقي  و البمدي  بو تمر الذي

.المؤسسات بقي  و بالنظر ليا الراجع  المنشآت و المدين  تنظيف و تطيير و لتعقيم المص    التنظيف مواد و العقاقير



2019ْبيؼ انزصشف نغُخ 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01

=100* المبنٌة العقارات على المعلوم مقابٌض

التحصٌل جدول مبلغ + اإلستخالصات بقاٌا

064,826.654x 100 =39%      

665.300,079 1

02

= 100*     العمومً التأجٌر

األول العنوان نفقات 

528,518.912.2 x 100 = 6.51 %

640.495,166 5.  

03

=100* العمومً التأجٌر

األول العنوان موارد

528,518.912.2x 100 =5.41 %

 7.018.445,067

04

= 100* المتخلدات تسدٌد

األول العنوان نفقات

415,443.116x 100 =2 %

 5.640.495,166  

05

= 100* المتخلدات تسدٌد 

األول العنوان موارد 

415,443.116 x 100 =6.1%

7.018.445,067

06

= 100* المنجزة األول العنوان نفقات

األول العنوان مداخٌل تقدٌرات 

166,495.640.5x 100 =5.80 %

 7.000.964,376.  

07

= 100* المنجزة األول العنوان موارد

األول العنوان مداخٌل تقدٌرات

7018.445،076 x 100  =100.25%     

7000.946،376

08

=100*العام للطرٌق الوقتً اإلش ال معالٌم إستخالص

األول العنوان مٌزانٌة تقدٌرات 

15.652،334 x 100  =0.20 %     

7000.946،376

09

= 100*العقارات كراج مداخٌل إسخالص

األول العنوان مٌزانٌة تقدٌرات

299,815.158x 100 = 2 %
7000.964,376



زغت ػذد انغكبٌ

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01

 اإلعتيادي  الجبائي  المداصيل
السكان عدد      

دينارا لمساكن الواحد 430,82= 002.3833, 285
46500

02

 األول بالعنوان الدول  تحويل
السكان عدد       

دينارا لمساكن الواحد 985,54=   000,840.2556
46500

 العقارات عمى المعاليم03
السكان عدد     

  الواحد الفرد عن دينارا 14.082 = 46500 : 654.826,064

اإلدخبس٘انًدٕٓد 

./.كيفية االحتساب   المؤشر بيانر/ع

01
= 100* الخــــــــــام اإلدخار

األول العنوان موارد 

741,585.200.1 x 100 =17 %

 7.018.445,067

17 %:  

02
= 100* الصـــــــافً اإلدخار

األول العنوان موارد 

741,585.200.1 x 100 = 5.13 %

 7.018.445,067



انزذاٍٚيؤؽشاد 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01

=100* (األخرى الدٌون جملة + الدٌن أصل باقً )الدٌن جملة

األول العنوان موارد            

006,569.213+120,736.251x 100 = 6.6 %

7.018.445,067 

=100* الدٌن أصل باق02ً

  الخام اإلدخار 

120,736.251 x 100 = 9.20 %

 1.200.585,741

= 100* الخــــــــام اإلدخـــــــار03

 أجلها حل التً األقساط 

741,585.200.1                x 100 = 258 %

 251.736,120+213.569,006  



2020خالصخ يٕاسد يٛضاَٛخ ثهذٚخ خُذٔثخ نغُخ 

(روذٚشاد انؼُٕاٌ األٔل)

انًجهؾ ثٛبٌ انًـــٕاسد

ثؾَبة اٌل٠ٕبه ِٛاهك اٌؼٕٛاْ األٚي

اإلػز١بك٠خ اٌّلاف١ً اٌغجبئ١خ: اٌغيء األٚي 

2.725.000,000 اٌّؼب١ٌُ ػٍٝ اٌؼمبهاد ٚاألٔشطخ: اٌصٕف األٚي 

779.000,000 ف١ٗ ِلاف١ً إشغبي اٌٍّه اٌؼِّٟٛ اٌجٍلٞ ٚاٍزٍياَ اٌّوافك اٌؼ١ِّٛخ: اٌصٕف اٌضبٟٔ 

727.800,000 ِلاف١ً اٌّٛعجبد ٚاٌوفص اإلكاه٠خ ِٚؼب١ٌُ ِمبثً إٍلاء فلِبد: اٌصٕف اٌضبٌش 

600,000 اٌّلاف١ً اٌغجبئ١خ اإلػز١بك٠خ األفوٜ:  اٌصٕف اٌواثغ

4.232.400,000 :األٔل خًهخ اندضء

اٌّلاف١ً غ١و اٌغجبئ١خ اإلػز١بك٠خ :  اٌغيء اٌضبٟٔ

201.800,000 ِلاف١ً اٌٍّه اٌجٍلٞ اإلػز١بك٠خ: اٌصٕف اٌقبٌِ 

2.975.800,000 اإلػز١بك٠ـــخ اٌّلاف١ً اٌّب١ٌخ:  اٌصٕف اٌَبكً

3.177.600,000 :  خًهخ اندضء انثبَٙ 

7.410.000,000 يٕاسد انؼُٕاٌ األٔل خًهخ



  2020خالصخ يٕاسد يٛضاَٛخ ثهذٚخ خُذٔثخ نغُخ 

(روذٚشاد انؼُٕاٌ انثبَٙ)

انًجهؾ ثٛبٌ انًٕاسد

ثسغبة انذُٚبس يٕاسد انؼُٕاٌ انثبَٙ

نهزًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ ٔانًخصصخ: اندضء انثبنث 

1.423.130,206 ِٕــــؼ اٌزغ١ٙــــي: اٌصٕـــف اٌَبثـــغ

5.940.696,152 ِلفواد ِٚٛاهك ِقزٍفخ: اٌصٕـــــف اٌضبِــــٓ 

7.363.826,358 :انثبنث  خًهخ اندضء

يٕاسد اإلهزشاض: اندضء انشاثغ 

18.460,519 ِٛاهك اإللزواض اٌلافٍٟ: اٌصٕــــف اٌزبٍـــــغ 

- ِٛاهك اإللزواض اٌقبهعٟ: اٌصٕــــف اٌؼبشــــــو 

- ِٛاهك اإللزواض اٌقبهعٟ اٌّٛظفخ: اٌصٕــــف اٌؾبكٞ ػشـــــو 

18.460,519 :  خًهخ اندضء انشاثغ 

انًسبنخ انًٕاسد انًزؤرٛخ يٍ اإلػزًبداد: اندضء انخبيظ 

7.713،123 اٌّٛاهك اٌّزؤر١خ ِٓ اإلػزّبكاد اٌّؾبٌخ: اٌصٕــــف اٌضبٔــــٟ ػشــــو 

7.713،123 :خًهخ اندضء انخبيظ 

7.390.000,000 يٕاسد انؼُٕاٌ انثبَٙ خًهخ

14.800.000,000 يدًٕع يٕاسد يٛضاَٛخ انجهذٚخ



  2020خالصخ َلوبد يٛضاَٛخ ثهذٚخ خُذٔثخ نغُخ 

(روذٚشاد انؼُٕاٌ األٔل)

انًجهؾ ثٛبٌ انُلوبد

ثسغبة انذُٚبس َلوبد انؼُٕاٌ األٔل

انزصشف َلوبد: اندضء األٔل 

3.493.000,000 اٌزؤع١و اٌؼِّٟٛ: اٌمَُ األٚي 

2.786.650,000 ٍٚبئً اٌّصبٌؼ: اٌمَُ اٌضبٟٔ 

624.338,000 اٌزلفً اٌؼِّٟٛ: اٌمَُ اٌضبٌش 

789,286 ٔفمبد اٌزصوف اٌطبهئخ ٚغ١و اٌّٛىػخ: اٌمَُ اٌواثغ 

6.904.777,286 :األٔل خًهخ اندضء

انذٍٚ كٕئذ: اندضء انثبَٙ 

175.222,714 فٛائل اٌل٠ٓ: اٌمَُ اٌقبٌِ 

175.222,714 :  خًهخ اندضء انثبَٙ 

7.080.000,000 َلوبد انؼُٕاٌ األٔل خًهخ



  2020نغُخ خُذٔثخخالصخ َلوبد يٛضاَٛخ ثهذٚخ 

(روذٚشاد انؼُٕاٌ انثبَٙ)

انًجهؾ ثٛبٌ انُلوبد

ثسغبة انذُٚبس َلوبد انؼُٕاٌ انثبَٙ

َلوبد انزًُٛخ: اندضء انثبنث 

6.420.388,576 (ِشبه٠غ ِزٛاصٍخ)اٌّجبشوح  اإلٍزضّبهاد: اٌمَُ اٌَبكً 

- اٌز٠ًّٛ اٌؼِّٟٛ: اٌمَُ اٌَبثغ 

1.052.914,459 ٔفمبد اٌز١ّٕخ اٌطبهئخ ٚغ١و اٌّٛىػخ: اٌمَُ اٌضبِٓ 

- ٔفمبد اٌز١ّٕخ اٌّورجطخ ثّٛاهك فبهع١خ ِٛظفخ: اٌمَُ اٌزبٍغ 

7.473.303,035 :انثبنث  خًهخ اندضء

رغذٚذ أصم انذٍٚ: اندضء انشاثغ 

238.983,842 رَل٠ل أصً اٌل٠ٓ: اٌمَُ اٌؼبشو 

238.983,842 :  خًهخ اندضء انشاثغ 

انُلوبد انًغذدح يٍ اإلػزًبداد انًسبنخ: اندضء انخبيظ 

7.713،123 إٌفمبد اٌَّلكح ِٓ اإلػزّبكاد اٌّؾبٌخ: اٌمَُ اٌؾبكٞ ػشو 

7.713،123 :خًهخ اندضء انخبيظ 

7.720.000,000 َلوبد انؼُٕاٌ انثبَٙ خًهخ

14.800.000,000 يدًٕع َلوبد يٛضاَٛخ انجهذٚخ



خذٔل ثٛبَٙ زٕل يزبثؼخ َلوبد انؼُٕاٌ انثبَٙ

2020يٍ يٛضاَٛخ عُخ 

:يالزظـــــــخ 

: ٚهٙ كًب يلصهخ د  4.869.738,492 : 2021 عُخ نهصشف انًزجوٛخ 2020 نغُخ االػزًبداد روذٚشاد

 انُٓذعخ نوغػ انًلصهخ انزًٓٛذٚخ انذساعخ ػهٗ انًصبدهخ رًذ انجهذٚخ هصش ثجُبء خبصخ اػزًبداد : د 1.997.625,165 

.انطبهخ هغػ ٔ انًخزهلخ انؾجكبد ٔ انٓٛبكم هغػ ٔ انغٕائم هغػ ٔ انكٓشثبء هغػ ٔ انًؼًبسٚخ

.اػزًبداد خبصخ ثذساعخ هصش انجهذٚخ: د   255.000,000

( .دساعبد )  2020اػزًبداد خبصخ ثبنجشَبيح االعزثًبس٘ انجهذ٘ نغُخ : د  161.990,000

.انًذُٚخ ثٕعػ انطشهبد رؼجٛذ اعزكًبل اَزظبس كٙ يؾشٔسع انًشٔس يخططبد دساعخ :51.500,000

.ػٛبد٘ زغبٌ يوبٔنخ انجهذ٘ انًغزٕدع رٓٛئخ يؾشٔع انعًبٌ ثؼُٕاٌ انسدض : د 71.000,000     

رٓٛئخ انًغزٕدع انجهذ٘ كٙ غٕس انذساعبد: د 147.023,528  



213.743,828 : انذساعبد غٕس كٙ انزٕعغ يُبغن ثجؼط انؼًٕيٙ انزُٕٚش ؽجكخ رشكٛض.

200.000,000 : رسصم يكزت انذساعبد ػهٗ ارٌ ثبألؽـبل ثزبسٚخ  انطٕاْشٚخرشكٛض ؽجكخ رصشٚق يٛبِ األيطبس ثًُطوخ

11/09/2020.

1.593.186,454: كبنزبنٙ يدضئخ انطشهبد ٔرشصٛق رؼجٛذ :  

 رى ( ٔانشٚبض انُضْخ انلبئض زٙ ) خُذٔثخ ثًذُٚخ األَٓح ثجؼط األيطبس يٛبِ رصشٚق ٔ رشصٛق ٔ نزؼجٛذ د 861.000,000 -

انثبَٛخ نهًشح انؼشٔض غهت اػبدح رًذ ٔ انؼًٕيٛخ انصلوبد ندُخ هجم يٍ سكعّ

. انـبًَٙ صبنر يوبٔنخ خالؿ إلرًبو د 732.186,454 -

10.000,000 انجهذٚخ انذائشح ثصٛبَخ خبصخ : د .

27.854,628 ٔرٓٛئزٓب انزدبسٚخ ٔاالزٛبء االعٕام ثُبء : د .

16.450,186 انشٚبظٛخ انًُؾآد ٔرٓٛئخ ثُبء : د .

67.726,852 اخشٖ ٔردٓٛضاد يؼذاد اهزُبء : د .

28.807,837 انًشاهت ثبنًصت انخبصخ االسض هطؼخ خالؿ : د .

 



انجبهٙ انز٘ عٛزى صشكّ كٙ عُخ 

2021

يب عٛزى صشكّ انٗ زذٔد 

31/12/2020

يبرى صشكّ انٗ زذٔد 

30/06/2020

االػزًبداد 

انًشصٕدح ثٛبٌ انُلوبد ف ف انلوشح

5912.000 0.000 0.000 5912.000 دساعخ أيثهخ انزٓٛئخ انؼًشاَٛخ 0 1 6.600

51500.000 0.000 0.000 51500.000 دساعخ يخططبد انًشٔس 0 2 6.600

331990.737 100000.000 47290.500 479281.237 دساعبد أخشٖ 0 20 6.600

28807.837 4800.000 0.000 33607.837 اهزُبء أساظٙ 0 1 6.601

1997625.165 0.000 0.000 1997625.165 هصش انجهذٚخ 0 1 6.603

10000.000 0.000 0.000 10000.000 انذائشح انجهذٚخ 0 2 6.603

218126.666 0.000 0.000 218126.666 انًغزٕدع انجهذ٘ 3 3 6.603

0.000 76786.215 32913.785 109700.000

انجُبٚبد )أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ 

(االداسٚخ 0 6 6.603



0.000 40119.379 0.000 40119.379 ثشايح ٔ ردٓٛضاد إػاليٛخ 0 20 6.605

2594.741 0.000 0.000 2594.741 اهزُبء يؼذاد انُظبكخ ٔ انطشهبد 0 1 6.606

67726.852 200000.000 0.000 267726.852 اهزُبء يؼذاد ٔ ردٓٛضاد أخشٖ 0 2 6.606

841.853 1000.000 518.364 2360.217 يصبسٚق االؽٓبس ٔ االػالَبد 0 1 6.607

0.001 0.000 0.000 0.001 اهزُبء ٔعبئم انُوم 0 1 6.608

213743.828 200000.000 0.000 413743.828 االَبسح انؼًٕيٛخ 0 1 6.610

2914.933 0.000 0.000 2914.933

االَبسح )أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ 

(انؼًٕيٛخ 0 4 6.610

200000.000 100000.000 0.000 300000.000 رشكٛض ؽجكخ رصشٚق يٛبِ األيطبس 0 2 6.612

3729.230 10000.000 0.000 13729.230 (انزطٓٛش)أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ  0 3 6.612



1593186.454 1500000.000 621488.005 3714674.459 رؼجٛذ انطشهبد 0 2 6.613

7605.817 50000.000 35208.910 92814.727 (انطشهبد)أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ  0 3 6.613

0.000 0.000 3202.479 3202.479 رٓٛئخ انًوبثش ٔ صٛبَزٓب  0 5 6.614

0.000 0.000 240451.176 240451.176 ػًهٛبد انزٓٛئخ ٔ انزٓزٚت االخشٖ 0 6 6.614

0.000 122474.380 0.000 122474.380 رٓٛئخ انسذائن انؼًٕيٛخ 0 1 6.615

742.000 0.000 0.000 742.000 ردًٛم يذاخم انًذٌ 0 3 6.615



116.000 0.000 0.000 116.000 اهزُبء ردٓٛضاد ثوبكٛخ ٔ سٚبظٛخ 0 5 6.616

664.900 0.000 0.000 664.900

انًُؾآد )أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ 

(انشٚبظٛخ 0 21 6.616

112854.628 0.000 0.000 112854.628

ثُبء االعٕام ٔ االزٛبء ٔانًسالد 

انزدبسٚخ ٔ رٓٛئزٓب 0 1 6.617

593.600 0.000 0.000 593.600 ثُبء ٔ رٓٛئخ انًغبنخ 0 4 6.617

0.000 119491.913 119491.929 238983.842 رشخٛغ أصم انذٍٚ 0 1 10.950

4869738.492 2524671.887 1100565.148 8494975.527 خًهخ َلوبد انؼُٕاٌ انثبَٙ

116.000 0.000 0.000 116.000 اهزُبء ردٓٛضاد ثوبكٛخ ٔ سٚبظٛخ 0 5 6.616

664.900 0.000 0.000 664.900

انًُؾآد )أؽـبل انصٛبَخ ٔ انزؼٓذ 

(انشٚبظٛخ 0 21 6.616



:خذٔل ثٛبَٙ زٕل انًؾبسٚغ انًزٕاصهخ ٔانزًٕٚالد انًخصصخ نٓب 

:انًجبنؾ انخبصخ ثبنسدض ثؼُٕاٌ انعًبٌ ثبنُغجخ نهًؾبسٚغ انًُدضح 

انخطخ انزًٕٚهٛخ انكهلخ انًخصصخ 

نهًؾشٔع

ثٛبٌ انًؾشٔع

يغبػذح يٕظلخ َِبػلح غ١و ِٛظفخ لوض ر٠ًّٛ مارٟ

 204.000 250.000 2.533.528 2.987.528 (2016)رؼج١ل اٌطولبد

   861.000 861.000 (2019)رؼج١ل اٌطولبد

- - - 700.000 700.000 ثٕبء اٌمَػ األٚي ِٓ لصو اٌجٍل٠خ

 408.000  952.107 1.360.107 ثٕبء اٌمَػ اٌضبٟٔ ِٓ لصو اٌجٍل٠خ

2.500.000 2.500.000 ثٛهشلادرٙن٠ــــــــت ؽٟ 

 100.000 100.000 الفنية للسوق المركزية جدوى والدراسة دراسة 

2020لسنة 

 200.000 200.000 تركيز شاشات عمالقة وسط المدينة

 400.000 400.000  الهنايديةتركيز شبكة التنوير العمومي بكل من 

الوسالتيةو 

 37.000 2.914 39.914 تعهد و صيانة شبكة التنوير العمومي وسط 

المدينة و النور

 50.000 50.000 صيانة الطرقات

 400.000 400.000 تهيئة بعض الحدائق    و شارع البيئة

 200.000 200.000  األمطاربالطريقتركيز شبكة تصريف مياه 

...الرابطة بين الملعب المعشب

 300.000 300.000 الطواهريةتركيز شبكة مياه األمطار بمنطقة 

550.000 550.000 تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من مناطق 

السواني         و االرتياح

50.000 50.000 تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من مناطق 

سوق الجمعة   و بن بشير

4.000.000 612.000 250.000 5.046.635 9.908.635 اندًهخ



خًهخ االػزًبداد انًخصصخ نزًٕٚم يؾبسٚغ انًخطػ 

2020انجهذ٘ انزؾبسكٙ 

انًجهــؾاالػزًبداد ثٛــــبٌ

ك 637.000,000.اٌَّبػلح غ١و اٌّٛظفخ

ك 553.636,000اٌز٠ًّٛ اٌنارـــــٟ 

0َِبػلح ِٛظفخ فبصخ ثّٕبغك اٌزٍٛغ

د 1.190.636,000اندًهـــــــــــــــــخ

خًهخ االػزًبداد انًخصصخ نزًٕٚم يؾبسٚغ انًخطػ 

2020انجهذ٘ انزؾبسكٙ 

خًهخ االػزًبداد انًخصصخ نزًٕٚم يؾبسٚغ 

2021انًخطػ انجهذ٘ انزؾبسكٙ 







يالزظـــــــبد انًؾشٔع

.ثصلك االػالْ ػٓ غٍت اٌؼوٚض ثُبء هصش انجهذٚخ

ثُبء هصش انجهذٚخ: يؾشٔع

  2018:  عُخ اإلَدبص  

أد 2.035.500:  انكهلخ   

يالزظـــــــبد انًؾشٔع

.اٌز١ّٙل٠خ اٌّٛعيح رُ رؼ١١ٓ اٌّص١ّّٓ ٚ ُ٘ ثصلك اػلاك اٌلهاٍخ دساعخ خذٖٔ ٔ انذساعبد 

انلُٛخ نهغٕم انًشكضٚخ

انذساعبد انلُٛخ نهغٕم انًشكضٚخ  :يؾشٔع

أد 100:  انكهلخ   



االَطالهخ -يؾشٔع رٓٛئخ زٙ ثٕسؽذاد : يؾشٔع

  2018:  عُخ اإلَدبص  

أد 2.500:  انكهلخ   

يالزظـــــــبد أيبكٍ انزذخم

ٔ اػذاد االيثهخ  انسعٛشحػهٗ ارٌ اداس٘ نزشكٛض  رسصهذ انًوبٔنخ

25/09/2020انزُلٛزٚخ ثزبسٚخ 

-زٙ ثٕسؽذاد 

االَطالهخ 



يؾشٔع رؼجٛذ انطشهبد ٔعػ انًذُٚخ : يؾشٔع
  2018-2016  :عُخ اإلَدبص  

أد 3.000:  انكهلخ   

َغجخ االَدبص يسزٕٖ انًؾشٔع أيبكٍ انزذخم

60% رؼجٛذ انطشهبد-

رصشٚق يٛبِ األيطبس-

رشصٛق-

أَٓح ٔعػ انًذُٚخ

يؾشٔع رؼجٛذ انطشهبد : يؾشٔع
  2019:  عُخ اإلَدبص  

أد 750:  انكهلخ   

َغجخ االَدبص يسزٕٖ انًؾشٔع أيبكٍ انزذخم

اػبدح اػالٌ غهت انؼشٔض نهًشح انثبَٛخ يشزهخ- رؼجٛذ انطشهبد-

رصشٚق يٛبِ األيطبس-

رشصٛق-

ثبنًذُٚخ أزٛبء

انُضْخ  انشٔيبدانلبئض 

... 



يؾشٔع رؼٓذ ٔ صٛبَخ انطشهبد: يؾشٔع
  2020:  عُخ اإلَدبص  

أد 50:  انكهلخ   

َغجخ االَدبص يسزٕٖ انًؾشٔع أيبكٍ انزذخم

ثصذد االَدبص- رؼٓذ ٔ صٛبَخ ثؼط انطشهبد- ثبنًذُٚخ أزٛبء

... 



عٕلٚثخِشوٚع اؽلاس ٚ ص١بٔخ شجىبد اٌز٠ٕٛو اٌؼِّٟٛ ثجٍل٠خ  -1

ِشوٚع الزٕبء ٚ روو١ي صالصخ شبشبد ػّاللخ -2
اٌّصبكلخ ػٍٝ ِشوٚع  رًذ

اؽلاس ٚ ص١بٔخ شجىبد اٌز٠ٕٛو 

ٟ ثجٍل٠خ  ٓ  عٕلٚثخاٌؼِّٛ ظــــــّ

2020اٌّقطػ اٌجٍلٞ اٌزشبهوٟ ٌَٕخ 

.أك 1040ثّجٍــــــغ عٍّـــــــــــــــٟ للهٖ 

اٌجلء فٟ اػلاك اٌلهاٍبد اٌقبصخ ٌٍّشوٚعرى 

ٚ لل للَ ِىزت اٌلهاٍبد اٌلهاٍخ اٌز١ّٙل٠خ 

اال١ٌٚخ ٚ لل وبٔذ اٌزمل٠واد اٌّب١ٌـــــخ 

أك 1533اال١ٌٚخ ٌٍّشوٚع فٟ ؽلٚك 

اٌّصبكلخ ػٍٝ ِشوٚع  رًذ

الزٕبء ٚ روو١ي صالصخ شبشبد 

ظّٓ اٌّقطػ  عٕلٚثخػّاللخ ثجٍل٠خ 

ثّجٍغ عٍّٟ  2020اٌجٍلٞ اٌزشبهوٟ ٌَٕخ 

أك 200لـــــــــــــــلهٖ 

 ثبعواءاداالػـــالْ ػٓ غٍت اٌؼوٚض  رى

ِجَطخ ٌٍّوح اٌضبٌضخ لصل كػٛح اٌّيٚك٠ٓ 

02/10/2020ٌزمل٠ُ ػوٚظُٙ ثزبه٠ـ 

ٚ ؽلك افو اعً ٌزمل٠ُ اٌؼوٚض

2020اوزٛثو  ٠28َٛ 

، انخالٚلٛخ، االسرٛبذ،  انغٕاَٙازٛبء ٔعػ انًذُٚخ، انُٕس، يذخم انؾشكخ، )

(ٔ انؾبكؼٙ اندالٚهٛخ، انٕعبنزٛخ، انُٓبٚذٚخ،عٕم اندًؼخ، اندشٚق

فٟ ِوؽٍخ فوى اٌؼوٚض



ِشوٚع روو١ي شجىخ رصو٠ف ١ِبٖ االِطبه كافً اٌّل٠ٕخ -4

رؼٙل ٚ ص١بٔخ إٌّبغك اٌقعواء ٚ ِلافً اٌّل٠ٕخ      -3

ِٓ      ٚاعياءؽل٠مخ اٌشٙلاء،ؽل٠مخ اٌغّٙٛه٠خ، ؽل٠مخ شبهع إٌق١ً ) 

(شبهع اٌج١ئخ  

روو١ي شجىخ رصو٠ف ١ِبٖ االِطبه ثبٌطو٠ك 

ِوٚها ثىً  اٌط٠ٛٙوٞاٌواثطخ ث١ٓ ٍِؼت ِؼي 

، شبهع ف١ٌّ اٌؾغـــوٞ       إٌي٘خ ِٓ ؽٟ 

ٚ شبهع اٌؾو٠خ فٟ ارغبٖ شبهع اٌج١ئخ 

انًؾشٔع كٙ يشزهخ اػذاد انذساعخ

)A.P.D)5-  ثبٌطٛا٘و٠خِشوٚع روو١ي شجىخ رصو٠ف ١ِبٖ االِطبه

ِشوٚع روو١ي شجىخ رصو٠ف ١ِبٖ االِطبه  

أك 300ثىٍفخ  ثبٌطٛا٘و٠خ

أد 400: نكهلخا

ثصذد اػذاد انذساعـــــــــــــــــخ

أد 200: |انكهلخ



2022 -2018 عُٕاد ثٍٛ انؼًشاَٙ انزدذٚذ ٔ نهزٓزٚت انٕغُٛخ انٕكبنخ إكبدح زغت انًجشيدخ انًؾبسٚغ :  

أد 2.000.000:انجطبذ زٙ اندٛؼ زٙ -

أد 2.862.000:يبسط 2 انُٕس زٙ -

أد3.400.000:ػضٚض زٙ انضْٕح زٙ --

--

أد 985.000: األَظ زٙ - -

أد 2.250.000 : يزٛم ٔ انغؼبدح --

%30 أغبى ثَٕجخ (ARRU) ك٠ٕبه أٌف 500 : انسذائن ثسٙ خًبػٛخ ردٓٛضاد كعبء رٓٛئخ-

%70 أغبى ثَٕجخ (ARRU) ك٠ٕبه أٌف 900 : انضؿبدٚخ ثسٙ خًبػٛخ ردٓٛضاد كعبء رٓٛئخ-

أد 2.000.000:انجطبذ زٙ اندٛؼ زٙ -

أد 2.862.000:يبسط 2 انُٕس زٙ -

أد3.400.000:ػضٚض زٙ انضْٕح زٙ -

صذس االػالٌ يٍ غهت انؼشٔض 

نزؼٍٛٛ يكبرت انذساعبد ٔ زذد اخش 

  خبَلٙ 13اخم نوجٕل انؼشٔض ٕٚو 

 12ةرٕصهذ انٕكبنخ  . 2020

ػشض ٔ ْٙ ثصذد روٛٛى انؼشٔض  

ٔ رؼٍٛٛ يكزت انذساعبد



زٙ انجطبذ ٔاندٛؼ



زٙ األَظ



زٙ انضْٕح ٔػضٚض



انًالزظبد
روذو 

األؽـبل

انًذح 

انزؼبهذٚخ
ثذاٚخ األؽـبل (د)انزكهلخ 

انطٕل 

(كى)
انًوبٔل ثٛبٌ انًؾشٔع

%100 شٙوا 16 18/12/2017 7.221.251،10

ِؾّٛك 

  اٌمولٛهٞ

ٚاٌمجٟ

أشغبي ثٕبء عَو ػٍٝ 

ٚاكٞ ِغوكح ثبٌطو٠ك 

(  اٌمل٠ّخ) 17اٌٛغ١ٕخ 

03لَػ ػلك

االٔغبى ثصلك %80 شٙوا 18 29/12/2017 8.246.727،96 ETEP

أشغبي ثٕبء عَو ثبٌطو٠ك 

ن  ْ 17اٌٛغ١ٕخ 

ػٍٝ اٌَىخ  66+187

04لَػ ػلك اٌؾل٠ل٠خ



رٓٛئخ ٔردًٛم يذاخم انًذٌ

انًالزظبد
روذو 

األؽـبل

انًذح 

انزؼبهذٚخ
ثذاٚخ األؽـبل (د)انزكهلخ 

انطٕل 

(كى)
انًوبٔل ثٛبٌ انًؾشٔع

ثَجت اشىبي ِزٛلف

ػمبهٞ 

%15
أشٙو 10 11/01/2017 2.274.014،000 1،2 STN

أشغبي رغ١ًّ اٌّلفً 

ػجو  عٕلٚثخٌّل٠ٕخ  اٌشّبٌٟ

17ٚ .غ: 

اإلَضالهبد

انًالزظبد
روذو 

األؽـبل

انًذح 

انزؼبهذٚخ
ثذاٚخ األؽـبل (د)انزكهلخ 

انطٕل 

(كى)
انًوبٔل ثٛبٌ انًؾشٔع

شٙوا 12 17/10/2016 11.618.333،000 -
ِؾّٛك 

  اٌمولٛهٞ

 أياللبد إٔغبى ِٕشآد ِبئ١خ ٚإصالػ

أهظ١خ ٚرصو٠ف ١ِبٖ األِطبه ػٍٝ 

اٌطولبد اٌّولّخ ٚاٌَّبٌه اٌو٠ف١خ لَػ 

 300+54ن .ِْٓ  17ٚ .غ:  01ػلك 

ن .ِْٓ  7ٚ .غ/  800+57ن .ْإٌٝ 

500+159ن .ْإٌٝ  158+500

 ثصلك اٌمجٛي

اٌٛلزٟ

%100
٠ِٛب 410 17/10/2016 12.149.790،940

وُ  03 

ٚلٕطوح
اٌمولٛهٞ ثغو لٕطوح ٚاك





َغجخ انزُٕٚش َغجخ انزشصٛق َغجخ انزؼجٛذ انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

%100 %60 81% 2/1انُٕس 

انُٕس

%88 %30 %100 انسذائن

%100 %80 %80 َٓح رَٕظ

%97 %76 %87 انسلُبٔ٘

%100 %17 %05 يبسط 02

98 % %93 92 % سٚبض 

انًذُٚخ خُذٔثخ

90 % 72 % 100 % انشٔيبد

90 % 30 % 70 % انلبئض

41% 90 % 90 % انُضْخ 

%100 %60 98% 3-2-1 انُخٛم

%100 %90 100% انًجشٔى

%20 %0 20%
انصُبػٙ خُذٔثخ  انسٙ

اندُٕثٛخ

1إٌّطمخ 

2إٌّطمخ 



يبسط 02زٙ انُٕس ٔ



َغجخ انزُٕٚش َغجخ انزشصٛق َغجخ انزؼجٛذ انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

%96 %20 %80 انلشدٔط

نلشدٔطا

%85 %23 %60 انضْٕح

%90 %40 %60 ػضٚض

انذخبٚهٛخ

أٔالد يُبع

عٛذ٘ زبيذ

اندٕاْشٚخ

%100 %60 %90 انضؿبدٚخ

انضؿبدٚخ

%71 %15 %30 انجطبذ

%100 %63 %20 (اندٛؼ )انضْٕس

%100 %81 %50 عٛغٛهٛب 

%76 %60 %90 انًؾزم 

%100 %0 %20 اثٍ صبصٌٕ

3إٌّطمخ 

4إٌّطمخ 

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثبإلَبسح 

انًُضنٛخ

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثبنًبء 

انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ 

انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ 

انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق
َغجخ انزؼجٛذ

%94 %80 %00 %00 %00 %00
انشئٛغٙ انطشٚن %100

 %0 انطشهبد انلشػٛخ



َغجخ انزُٕٚش َغجخ انزشصٛق َغجخ انزؼجٛذ انذٔس/ انسٙ انًُطوخ

%100أغي ثَٕجخ  اٌّشوٚع انٓبد٘ ثٍ زغٍٛ

ثٍ  انٓبد٘

زغٍٛ

%98 %30 %80 األَظ

رؼ١١ٓ اٌّمبٌٚخ ٚ شوػذ فٟ االشغبي اال١ٌٚخ رُ  2/1ثٕسؽذاد

انخالٚلٛخ

انُٓبٚذٚخ

انصٕانخ

صٔأح

انؼٕأدح

زٙ انؾشغبٌ

عٛذ٘ صٕنخ

5انًُطوخ 

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح 

انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء 

انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ 

انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ 

انزـطٛخ 

ثؾجكخ 

انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%90 %90 %40 %40 %60 %40 %100 انشئٛغٙ انطشٚن

 %0انطشهبد انلشػٛخ 



يسزٕٖ يؾشٔع انزًُٛخ انًُذيدخ ثؼًبدح انٓبد٘ ثٍ زغٍٛ

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

ثصلك اػلاك 
اٌصفمخ االغبه٠خ 364 50 ػبئٍخ

ثبٌّبء اٌصبٌؼ  2 ثٛهشلادري٠ٚل ؽٟ شوغبْ ١ٍلٞ صٌٛخ 
ثبٌشواوخ ِغ اٌجؤبِظ اٌغٙٛٞ )ٌٍشواة ػٓ غو٠ك اٌشووخ 

(ٌٍز١ّٕخ

%100 262 50 ػبئٍخ ثبٌز٠ٕٛو إٌّيٌٟ 2 ثٛهشلادري٠ٚل ؽٟ شوغبْ ١ٍلٞ صٌٛخ 

2771 انًدًٕع

 ثّٕبغك صبٌش لَػ إٌّلِغخ اٌز١ّٕخ غو٠ك ػٓ ِشبه٠غ إلٔغبى اٌّجوِغخ اإلػزّبكاد عٍّخ

د.أ 10891 : اٌشّب١ٌخ ٚعٕلٚثخ اٌّل٠ٕخ عٕلٚثخ ِؼزّل٠زٟ ِٓ ثىً اٌجٍلٞ اٌزٍٛغ



 اإلػزّبكاد رؾ٠ًٛ إصو ػٍٝ إٌّبغك ثٙنٖ اٌزلفً ١ٍزُ

 ٌز٠ًّٛ اٌج١ئخ ٚ اٌّؾ١ٍخ اٌشؤْٚ ٚىاهح فصصزٙب اٌزٟ

       2019 ٍٕخ فٟ مٌه فمػ إٌّبغك ثٙنٖاٌّشبه٠غ

. 2024-2020 اٌقّبٍٟ اٌّقطػ إػلاك ٚ



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انًُصٕسح

ثالسٚدٛب

االسرٛبذ

ثُٙ يبصٌ

انُصهخ

دٔسا ثُٙ يبصٌ

انلشاززٛخ

انطٕاْشٚخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%98 %90 %00 %07 %05 %00 %100 انشئٛغٙ انطشٚن

 %0انطشهبد انلشػٛخ 

 ثالسٚدٛب

انٓبد٘ ثٍ زغٍٛ

انغٕاَٙ

عطلٕسح

كشَبَخ

نضْٕسا

انًهوٗ



انذٔاس انًُطوخ

اندالٚهٛخ

عطلٕسح

انؾبكؼٙ

عطلٕسح

ػزبة

انشٔاهٛت

عٛذ٘ زًٕدح

انذاس انسًشاء

انًشخٗ

أٔال ػٛبس

انٓطبغٛخ

انؼغبكشح

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%90 %00 %00 %00 %2 %00 %100 انشئٛغٙ   انطشٚن

 0%انطشهبد انلشػٛخ 

عطلٕسح

 ثالسٚدٛب
ؽًزٕ

انغٕاَٙ

كشَبَخ

كشَبَخ



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انزٔاسػٛخ

انغٕاَٙ

ٔ انؼجذح إُٕٚثهٙأٔالد 

انسٕاٚدٛخ

انؼثبيُٛخ

انؼجبثغخ

انوشاسٚخ

انًهدٗ

عهطبٌ أٔال

ػٍٛ يطٕٚخ

ػشو

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق
َغجخ انزؼجٛذ

%100 %80 %00 %00 %00 %00  %100 انشئٛغٙ انطشٚن   

 0%انطشهبد انلشػٛخ 

انغٕاَٙ
ؽًزٕ

عٕم اندًؼخ
عطلٕسح

انلشدٔط

انخعشاء

ٔاد٘ يهٛض

كشَبَخ



انذٔاس/ انسٙ انًُطوخ

انصٕاثشٚخ   

عٕم

اندًؼخ

2/1هشٚخ 

انْٕبٚذٚخ

اندذادٚخ

انًشٚح

انغٛهخٔاد 

انهًبد

انؼٕاٚزٛخ

انًُبصشٚخ

انخٕارًٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ األيطبس

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انًٛبِ انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انزُٕٚش انؼًٕيٙ
َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ 

انزؼجٛذ

%100 %100 %0 %00 اٌوئ١َٟ اٌطو٠ك %100 

 1%اٌطولبد اٌفوػ١خ 

%0 %80

عٕم اندًؼخ

انذٚش ؽًزٕ

انغٕاَٙ

عطلٕسح

كشَبَخ

ٔاد٘ يهٛض



يسزٕٖ يؾشٔع انزًُٛخ انًُذيدخ ثؼًبدح عٕم اندًؼخ

َغجخ االَدبص انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ انًُزدخ

- 585 01 ٍٛق ر١ٙئخ اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ

%0
ٚعٛك اشىبي ػمبهٞ 117 07 ِؾً (ِؾالد 7)اٌؾوف١خ  ر١ٙئخ ٚرٍٛؼخ اٌمو٠خ

انجُٛخ األعبعٛخ

- 950 2 وٍُ ر١ٙئخ ٚرؼج١ل َِبٌه اٌصٛاثو٠خ 

انزدٓٛضاد اندًبػٛخ

%0
ٚعٛك اشىبي ػمبهٞ 1119 01 لبػخ لبػخ أٌؼبة فوك٠خ إؽلاس

2771 انًدًٕع



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

هشٚخ ػٍٛ هصٛش

ؽًزٕ

ػٍٛ انخشاسٚت

أٔالد ػٛبس

ؽًزٕ انًزسق

انؼًبسصٛخ

انؼجبدنٛخ

انغٓبنٛخ

انضؿبدٚخ

أٔالد زًذ

انجؾبٚشٚخ

انًؼبٚضٚخ

ػٍٛ هصٛش انؼهٛب

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق
َغجخ انزؼجٛذ

%100 %00 %00 %00 %00 %00  %100 انشئٛغٙ انطشٚن

 0%انطشهبد انلشػٛخ 

ؽًزٕ

  

انذٚش

عٕم اندًؼخ

عطلٕسح

انغٕاَٙ

ٔاد٘ يهٛض



بعمادة  المندمجةمحتوى مشروع التنمية 
شمتــو

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

- 1025 2 وٍُ   اٌمص١و ر١ٙئخ ٚرؼج١ل َِبٌه ثمو٠خ ػ١ٓ

1025 انًدًٕع



انذٔاس/ انسٙ انًُطوخ

انذٚش

انذٚش

انسغبَٛخ

انؼبرس

اندُذنٙػهٙ 

ػجبعخ

انًؼبنٛى

انلشاززٛخ

ػٍٛ انضاَخ

أزٕاض انوشع

انسًبو

انٕندخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق
َغجخ انزؼجٛذ

%85 %0 %00 %00 %00 %00 %100 انشئٛغٙ   انطشٚن

% 0انطشهبد انلشػٛخ 

   انذٚش

ؽًزٕ

عٕم اندًؼخ



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
الديــر

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

ِوؽٍخ غٍت 
اٌؼوٚض 761 2 وٍُ ر١ٙئخ ٚرؼج١ل ٍَِه ػجبٍخ اٌغٕب٠بد  

انزدٓٛضاد اندًبػٛخ

فٟ غٛه اٌلهاٍخ 1119 01 لبػخ ثّٕطمخ ػ١ٓ اٌيأخ ٚرغ١ٙي  03 ثٕبء ِووي صؾخ أٍب١ٍخ صٕف
(ك.أ 26وٍفخ اٌزغ١ٙي )

1880 انًدًٕع



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انوشاو

ثٍ )  انضْٕس 

(ثؾٛش

ثصذد ) 

(انزٓٛئخ

انغٕاعٛخ

انخالكٛخ

هشٚخ ثٍ ثؾٛش

انًُٕ

ثٕسأٚخ

انضػبثخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%97 %97 %40 %50 %10 %40 %100 انشئٛغٙ انطشٚن

 0%انطشهبد انلشػٛخ 

انضْٕس

انًهوٗ 

ثالسٚدٛب 

عٕم انغجذ 

 ثٕعبنى

ثهطخ

كشَبَخ



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

أٔالد انجؾٛش

انخعشاء

هشٚخ انخعشاء

اندٕأدح

انؼجذح

انهجبٚدخ

1/2انصذهبد

انًسبعُٛخ

انصخبٚشٚخ

انؼٕأدح

انؾٕاسَٛخ

انجؾبٚشٚخ

انؼجبثغخ

أٔالد يُبع

ؽبسٌ

انؼؾبؽُٛخ

عٛذ٘ زبيذ

انًبَٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ ثبنًبء 

انصبنر نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

يٛبِ األيطبس

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انًٛبِ انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انزُٕٚش انؼًٕيٙ
َغجخ 

انزشصٛق
َغجخ انزؼجٛذ

%100 %100 %00 %00 %00 %00  %100 انشئٛغٙ انطشٚن

 1%انطشهبد انلشػٛخ 

انخعشاء

انغٕاَٙ

انلشدٔط

انغؼبدح
اندشٚق

ٔاد٘ يهٛض



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
الخضراء

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

ِوؽٍخ غٍت 
اٌؼوٚض 718 2 وٍُ ر١ٙئخ ٚرؼج١ل ٍَِه اٌؼٛاٚكح اٌؼشبُ ٚاٌّؾب١ٍٕخ

718 انًدًٕع



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

هشٚخ انغؼبدح

انغؼبدح

انجشاًْٛخ

انؼٕاؽشٚخ

انجبثدٛخ

انسغبَٛخ

انضساهٛخ

انسُبَؾخ

األرٚبة

انغالًٚٛخ

انوُطبف

انجشاٚكٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ ثبنًبء 

انصبنر نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

يٛبِ األيطبس

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انًٛبِ انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ انزشصٛق َغجخ انزؼجٛذ

%100 %50 %00 %00
%20

%00
 %100 انشئٛغٙ انطشٚن

1%انطشهبد انلشػٛخ 

انغؼبدح

  
انًذُٚخ خُذٔثخ

يؼهخ

اندشٚق

انخعشاء

انلشدٔط



يٛزٛم -زٙ انغؼبدح 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
السعادة

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انزدٓٛضاد اندًبػٛخ

ِوؽٍخ اٌلهاٍخ 486 01 ٔبكٞ ِٛافمخ اٌمطبع( أك 60وٍفخ اٌزغ١ٙي )ٔبكٞ شجبة ه٠فٟ  إؽلاس

ِوؽٍخ اٌلهاٍخ 960 01 كاه إؽلاس ٔٛاح كاه اٌضمبفخ

ِوؽٍخ اٌلهاٍخ 291 01 ٍِؼت إؽلاس ٍِؼت ؽٟ

1737 انًدًٕع



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

األيبٌ

انًهوٗ

2 انؾشكخ

ظٕٕٚ عٛذ٘

انزشاكُٛخ

4/3/1ؽشكخ 

انًهوٗ انٕعبنزٛخ

عٛذ٘ ػبيش

انًسبخجٛخ

دا٘ ُْؾٛش

انٓذاسؽٛخ

انؼٕاؽشٚخ

انسًبٚذٚخ

انًؼبسٚق

انضسم

رٛغبٔح

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ ثبنًبء 

انصبنر نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

يٛبِ األيطبس

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انًٛبِ انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ 

انزُٕٚش انؼًٕيٙ

َغجخ انزشصٛق َغجخ انزؼجٛذ

%100 %60 %00 %00 %00 %00  %100 انشئٛغٙ انطشٚن

1%انطشهبد انلشػٛخ 

  انًهوٗ

انضْٕس

ثالسٚدٛب 

انًذُٚخ خُذٔثخ

عٕم انغجذ 



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انزطٕس

انزطٕس

انزطٕس انـشثٛخ

انًشٔج

اإليزٛبص

انؼؾٙ روغٛى يسغٍ

األكن

غشٚن  خٛالَٙيؼصشح ثٍ 

انكبف

انـشٚبَٙروغٛى 

انٕعبنزٛخ

انسُبَؾخ

خهٛح يالم

انخزاسٚخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%100 %100 %20 %100 % 80 %20 %70

انًذُٚخ خُذٔثخ

نزطٕسا

انًهوٗ 

انغؼبدح

عٕم انغجذ 

انزطٕس



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

ػٍٛ انؼٕٚدخ

يؼهخ

انخشٔثخ

ؽبسٌ

انشزبزهخ

انؾًبيشٚخ

انطٕاْشٚخ

انًشاصهٛخ

انـشاثخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%100 %100 %0 %00
%00 

%00 %00

يؼهخ

انًذُٚخ خُذٔثخ

انغؼبدح عٕم انغجذ 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
معلة

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

- 427 1،2 وٍُ ر١ٙئخ ٚرؼج١ل ٍَِه اٌغواثخ 

- 729 200 ػبئٍخ
كٚاه + كٚاه شبهْ + كٚاه اٌّواىل١خ + كٚاه اٌغواثخ  ري٠ٚل )*(

اٌشّبِو٠خ ثبٌّبء اٌصبٌؼ ٌٍشواة ػٓ غو٠ك إٌٙلٍخ اٌو٠ف١خ 
(ثبٌشواوخ ِغ اٌجؤبِظ اٌغٙٛٞ ٌٍز١ّٕخ)

- 37 28 إظبءح. ْ ر٠ٕٛو لو٠خ ػ١ٓ اٌؼ٠ٛغخ

انزدٓٛضاد اندًبػٛخ

- 291 01 ٍِؼت ٍِؼت ؽٟ إؽلاس

1484 انًدًٕع

أك 121أك ٚاٌجؤبِظ اٌغٙٛٞ ٌٍز١ّٕخ ثزىٍفخ  729ك ٍزٕغي ثز٠ًّٛ ِشزون ث١ٓ ثؤبِظ اٌز١ّٕخ إٌّلِغخ ثزىٍفخ .أ 850اٌىٍفخ اٌغ١ٍّخ ٌٙنا اٌؼٕصو  )*(



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انُصش

اندشٚق

2انُصش 

انًـبَؾخ

انغؼبٚذٚخ انوجبنخ

انغؼبٚذٚخ انعٓبسح

يبس٘ نٕٚظ

3انغؼبٚذٚخ 

أٔالد انسبج

انـشاثخ

انجسبسٚخ

انصخبسٚخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبإلَبسح انًُضنٛخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثبنًبء انصبنر 

نهؾشاة

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ يٛبِ 

األيطبس

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انًٛبِ 

انًغزؼًهخ

َغجخ انزـطٛخ 

ثؾجكخ انزُٕٚش 

انؼًٕيٙ

َغجخ 

انزشصٛق

َغجخ انزؼجٛذ

%100 %20 %0 %00 %20 %0 انشئٛغٙ انطشٚن %100

 10%انطشهبد انلشػٛخ

اندشٚق

انغؼبدح

انخعشاء

ٔاد٘ يهٛض

ٔالٚخ انكبف



انذٔاس/انسٙ انًُطوخ

انجشاٚكٛخ

اندشٚق

انؾشاٚلٛخ

انوٕادٚخ

انطشاكٛخ

انًُبصشٚخ

انؼؾبػ

انؼجذح

يذَٕٚخ

انذٔاًٚٛخ

ٔسربٌ

األرٚبة

انًُطوخ انصُبػٛخ 

غشٚن ؿبس انذيبء

انًُطوخ انصُبػٛخ 

غشٚن ػٍٛ دساْى

اندشٚق

انغؼبدح

انخعشاء

ٔاد٘ يهٛض

ٔالٚخ انكبف



يسزٕٖ يؾشٔع انزًُٛخ انًُذيدخ ثؼًبدح اندشٚق

َغجخ االَدبص
انزكهلخ

(د.أ)

انًسزٕٖ 

انًبد٘
انٕزذح ػُبصش انًؾشٔع

انجُٛخ األعبعٛخ

- 76 12 ػبئٍخ ري٠ٚل كٚاه أٚالك اٌؾبط ثبٌّبء اٌصبٌؼ ٌٍشواة ػٓ غو٠ك اٌشووخ

انزدٓٛضاد اندًبػٛخ

- 283 1 ِووي (أك 26وٍفخ اٌزغ١ٙي ) 3 ثٕبء ِووي صؾخ أٍب١ٍخ صٕف

359 انًدًٕع




