خـاصــ مـــوا ميــ انيــ ال لديــ


ال لــغ ( )

بيـــــا ال ـــــوا
مــوا العنــوا اأ ّول
الجـــ ء اأ ّول :ال ـــداخيـــل الج ــائيـــ اإعتيـــا يــــ
اأول :المعـاليـــم ع
ال نـف ّ

اأنش ــ .......................................

370.500,000

العقـــارا

ال نف الثاني :مداخيـل إشغال الم ـك العم مي ال د

است زا الم افق العم مي فيه..

403.791,000

ال خص اإ اري

معاليم مقـابـل إسـداء خدما ...

170.500,000

ال نف الرابع :المداخيـل الج ائيـ اإعتيـا يـ اأخـ

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

0

ال نف الثالث :مداخيل الم ج ا

اأول
ج لـ الجــ ء ّ

944.791,000

الجــ ء الثاني :ال ـداخيــل غيـر الج ـائيــ اإعتيـا يــ
ال نـف ال امس :مداخيـل الم ـك ال ـد اإعتيـا يـ .........................................

138.300,000

 :المداخيـــل المــاليـــ اإعتيــا يــ ........................................

916.909,000

ال نف السـا

ج لـ مــوا

ج لـ الجــ ء الثانـي

1.055.209,000

العـنــوا اأ ّول

2.000.000,000

مــوا العنـوا الثانـي
الجـــ ء الثالـث :ال ــوا

ال اتيــ وال

ّ ــ للتن يــ

ال نـف السـابـع :منـــــــــح التج ـيــــــــــز ...................................................

190.000,000

م ار م ت فـ ....................................................

520.614,495

ال نـف الثـامــن :م ّدخ ا

ج لـ الجــ ء الثالـث

الجـــ ء الرابــع :مــــــــــوا

710.614,495

اإقتـــــــــرا

ال نـف التـاسـع :مــــ ار اإقتـــ ا

الداخ ــي ............................................

0

ال نـف العاشــر :مــــ ار اإقتـــ ا ال ارجي ............................................
ال نـف الحا ي عشر :مـ ار اإقتـ ا ال ارجي الم ّفـ ..............................

0

ج لـ الجــ ء الرابـع

الجـــ ء ال ـامـس :ال ـوا

0
0

ال تأتّيـ من اإعت ـا ا ال حال

ال نـف الثاني عشر :الم ار المتأتّيـ من اإعتمـا ا المحال ...............................

0

ج لـ الجــ ء ال ـامـس

0

ج لـ مــوا

مج ــوع مــوا

العنـوا الثـاني

ميـ انيـ ال لديـ

710.614,495

2.710.614,495
1

خـاصــ نفقــا ميــ انيــ ال لديــ


ال لــغ ( )

بيـــــا النفقــــا
نفقــا العنــوا اأ ّول
الجـــ ء اأ ّول :نفـقــــا الت ــــ ّرف
اأول :التـأجيــ العمـ مي .......................................
القســـم ّ

1.041.360,000

القســم الثاني :سـائــل الم ـالـح ......................................
ّ
التدخـــل العمـ مـي .......................................
القســم الثالث:

720.059,000

القســم الرابع :نفقـا الت ـ ّ ف ال ارئـ

غي الم ّ ع ............
اأول
ج لـ الجــ ء ّ

198.000,000
0
1.959.419,000

الجــ ء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم ال امس :فـ ائـــد الديـــــن .......................................
ج لـ الجــ ء الثانـي

ج لـ نفقــا العنــوا اأ ّول

40.581,000
40.581,000
2.000.000,000

نفقــا العنـوا الثانـي
الجــ ء الثالـث :نفقـــــــــا التن ـيـــــــــ
القســم السا

 :اإستثمـارا الم ـاشــ

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

القســم السـابـع :التمـ يـــــــل العمـ مـــي ..............................
القســم الثـامــن :نفقــا التنميــ ال ارئـ غي الم ّ ع ............
القســم التـاسـع :نفقـــا التنميــ الم ت ـ بم ار خارجي م ّفـ
ج لـ الجــ ء الثالـث

632.354,495
0
0
0
632.354,495

الجــ ء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ....................................
ج لـ الجــ ء الرابـع

78.260,000
78.260,000

الجــ ء ال امـس :النفقــا ال ســ ّد من اإعت ـا ا ال حالـ
القســم الحا ي عشـر :النفقـا المســ ّد من اإعتمـا ا المحالـ ........
ج لـ الجــ ء ال امـس

ج لـ نفقــا العنــوا الثـاني

مج ـوع نفقــا ميـ انيـ ال لديـ

0
0
710.614,495

2.710.614,495
2

3

