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بنىد الوىارد اٌصٕف 
التقذيراث الوقترحت هن قبل 

 الوجلس

 

1 

هنها : واألنشطت الوعالين علً العقاراث
     

 

اٌّعٍىَ عًٍ اٌعمارات اٌّبُٕة    -      

اٌّعٍىَ عًٍ األراظٍ غُر اٌّبُٕة         - 

اٌّعٍىَ عًٍ اٌّؤسسات رات اٌصبغة اٌصٕاعُة أو        - 

 اٌتجارَة أو اٌّهُٕة

41 850 000 
 

 (6 200 000) 

1 400 000) )

33 000 000) )

2 

 هذاخيل إشغال الولل العوىهي

هنها  :  و استلسام الورافق العوىهيت فيه
 

ِذاخًُ األسىاق اٌّستٍسِة - 

اٌّذاخًُ اٌّتؤتُة ِٓ االستغالي اٌّباشر ٌألسىاق  - 

ِذاخًُ ٌسِة ِعٍىَ اإلشهار - 

  ِعٍىَ اإلشغاي اٌىلتٍ ٌٍطرَك اٌعاَ- 

7 040 000 

 

 
(500 000 )

(430 000 )

(4 480 000) 

600 000)) 

3 

هعالين الوىجباث والرخص اإلداريت هعالين 

هنها  : هقابل إسذاء خذهاث
ِعاٌُُ اٌّىجبات اإلدارَة - 

ِعاٌُُ رخص اٌبٕاء - 

اٌّعٍىَ اإلظافٍ عًٍ سعر اٌتُار اٌىهربائٍ - 

ِعاٌُُ ِمابً رفع اٌفعالت اٌّتؤتُة ِٓ ٔشاغ اٌّحالت اٌتجارَة - 

أو اٌصٕاعُة أو اٌّهُٕة 

9 510 000 
 

(1 300 000) 

(1 300 000) 

(4 500 000) 

(1 300 000) 

4 

هنها : الوذاخيل الجبائيت اإلعتياديت األخري
ِساهّة اٌّاٌىُٓ األجىار فٍ ٔفمات األشغاي األوٌُة - 

واإلصالحات اٌىبري اٌّتعٍمة باٌطرلات واألرصفة ولٕىات 

 تصرَف اٌّىاد اٌسائٍة

اٌّساهّة فٍ إٔجاز ِآوٌ جّاعُة ٌىسائً إٌمً - 

750 000 
 

(100 000) 

 

(500 000 )

5 
هنها : هذاخيل األهالك البلذيت اإلعتياديت

ِذاخًُ حذائك اٌحُىأات - 

ِذاخًُ وراء اٌعمارات واٌتجهُسات واٌّعذات - 

ِحاصًُ بُع اٌعمارات - 

3 850 000 
 (500 000) 

(1 450 000) 

(1 000 000) 

6 

هنها : الوذاخيل الواليت اإلعتياديت
         

 إٌّاب ِٓ اٌّاي اٌّشترن- 

  ِٕح وِساهّات ِخصصة ٌٍتسُُر-

 ِىارد ِٕمىٌة ِٓ فىائط اٌعٕىاْ األوي- 

30 710 000  

 
(21 500 000)  

(6 000 000)  

3 000 000 

 000 500 94الوجوىع  
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التقذيراث الوقترحت هن قبل 

الوجلس 
 بنىد الوىارد

 

6 233 969 

 
 هنح التجهيس

7 

17 187 763 
 

(553 556 )

( 15 819 497 )

(814 710) 

 

: هنها: هذخراث وهىارد هختلفت
 

 ٔمً اٌفىاظً - 

إٌّاب ِٓ ِذخر اٌّاي اٌّشترن  - 

 ِذاخًُ إسترجاع لروض اٌسىٓ- 
8 

5 467 928 

 
(5 467 928) 

هىارد اإلقتراض الذاخلي 
 

 لروض ِٓ صٕذوق اٌمروض- 

9 

الوىارد الوتأتيت هن اإلعتواداث  424 587 2

         الوحالت

12 

 الوجوىع 084 477 31

 

 

386.695.000

 :2014 

                                              

نىع النفقاث  
تقذيراث النيابت 

 الخصىصيت

1 
التأجير العوىهي 

تؤجُر األعىاْ اٌمارَٓ  - 

 تؤجُر األعىاْ غُر اٌمارَٓ- 

53 878 000 
52 773 000) )

1 005 000)) 

2 
وسائل الوصالح 

ٔفمات تسُُر اٌّصاٌح اٌعّىُِة اٌّحٍُة - 

  ِصارَف استغالي وصُأة اٌتجهُسات اٌعّىُِة- 

23 380 000 
19 500 000) )

(3 380 000) 

3 
التذخل العوىهي 

تذخالت فٍ اٌُّذاْ االجتّاعٍ - 

 (...فٍ ُِذاْ اٌثمافة واٌشباب واٌطفىٌة)تذخالت أخري - 

3 635 000 
(2 455 000) 

(790 000) 

 

4 
 000 700 1نفقاث التصرف الطارئت وغير الوىزعت 

5 
فىائذ الذين 

فىائذ اٌذَٓ اٌذاخٍٍ - 

فىائذ اٌذَٓ اٌخارجٍ - 

4 102 000 
(3 002 000) 

(1 100 000) 

 000 695 86الوجوىع  
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439.282.084

       

تقذيراث النيابت الخصىصيت نىع النفقاث  

 660 344 23اإلستثواراث الوباشرة  1

2 

 تسذيذ أصل الذين
 

صٕذوق اٌمروض - 

اٌخسَٕة - 

بٕه اإلسىاْ - 

-FADES  

  AFD -     

13 350 000 
 

7 300 000) )

(1 800 000) 

700 000) )

(3 050 000) 

(000 500) 

4 
 424 587 2اإلعتواداث الوحالت 

 084 282 39الوجوىع  


