
 : الىلىت الثالثت

واإلايزاهُاث اإلالحلت لها بشظم  الشئِعُتالذساظت واإلاىافلت ِلى مؽشوُ ول اإلايزاهُت  – 3

 ، وهزا بشمجت الفائن الخلذًشي لها.2017 اإلاالُتالعىت 

 

 )سئِغ اإلاجلغ( العُذ د. ِبذ هللا بىواهى :

، خُث ًمىً  اظمدىا لي بّشلها ِلُىم، سغم أهىم اولّخم ِليها ولً أوُل في اإلاىلُى

اللٌى أوال وبّذ حُّين العُذ مدمذ هجُب مذًشا ِاما للمفالح بالجماِت، وؼغىس مىفب 

ِلى حعمُت  ؤلاحماُسئِغ كعم اإلاىاسد اإلاالُت، جم الخذاٌو في اإلاىلُى داخل اإلاىخب وجم 

  .الاظمالعُذ بىؼُّب الفاد سئِعا لهزا اللعم إلى خين حغُير 

ذاد اإلايزاهُت فلذ جم ف سكم  ففي ما ًخّلم باإِل  1 – 15- 85وبلا إلالخمُاث الٍهير الؽٍش

  113.  14بدىفُز اللاهىن سكم  2015ًىلُىص  07اإلاىافم  1436سممان  20الفادس في 

ومفذس  الخامغ الخاؿ بالىٍام اإلاالي للجماِت اإلاخّلم بالجماِاث وخاـت اللعم

ليي جذسج في حذٌو  2017، جم إِذاد ميزاهُت حماِت مىىاط لعىت مىاسدها اإلاالُت

                                                                                  الجماعي.                                                                               ِليها مً وشف أِماء اإلاجلغ  أِماٌ دوسة أهخىبش للمفادكت

ا فُما ًخّلم بمذاخُل الدعُير اظخدمشها  وخالٌ تهُُئىا لهزه اإلايزاهُت وخفـى

ت مً اإلاّىُاث التي  ادة في مجمُى  إلىبىا  أدثمجمِى  الٍض

 % 6.55سد الزاجُت للجماِت بيعبت جلذًشاث اإلاذاخُل اإلاخّللت بالشظىم اإلادىلت واإلاىا

ملاسهت مْ اإلاّذٌ اإلادفل ِلُه لعىىاث  % 45.62و  2016ملاسهت مْ الخلذًشاث لعىت 

لذ الخلذًشاث في هزه الففٌى  إر،  2016مً ظىت  أؼهش والثماهُت  2015و  2014  إلىـو

ه . واخخفٍىا بىفغ اإلابلغ 2017دسهم باليعبت لعىت  259.694.800.00:ما مجمِى

بت ِلى اللُمت اإلامافت مْ خفم  اإلابلغ  أندسهم باِخباس  5000.000.00اإلاخفق للمٍش

دسهم ِىك 15.000.000.00:هى 2017الزي ظُخفق للمىشخت الّمىمُت ظىت 

ت التي لم هخىـل بها بّذ ورلً في اهخٍاس الذوسٍت الىصاٍس 2016دسهم ظىت  20.000.000.00

بت ِلى اللُمت اإلامافت ملاسهت مْ ظىت  أنوالتي مً اإلاىخٍش  ادة في المٍش  2016جخممً ٍص

ادة اإلاعخمشة في  ورلً هدُجت الجهىد اإلابزولت في جىمُت اإلاذاخُل ومً بين هزه اإلاّىُاث الٍض

ت بىثيرة جتراوح بين  ادة ظ % 7و  3الخلذًشاث العىٍى لذ هزه الٍض  45.60 إلى 2016ىت إر ـو

 . 2010ملاسهت مْ جلذًشاث اإلاذاخُل لعىت  %

ت في الخلذًشاث فان كعم اإلاىاسد اإلاالُت ًماِف مً مجهىده  ادة العىٍى ومىاهبت للٍض

ول ظىت لخىمُت اإلاذاخُل الجماُِت ليي جشقى إلى معخىي الخلذًشاث اإلالشسة في اإلايزاهُت 

ادة  أيدسهم  281.993.568.46 :ِهما مجمى  2016غؽذ  31غاًت  إلى.فلذ جدلم  بٍض

دلُم جلذًشاث وبيعبت ج 2015ملاسهت مْ اإلاذاخُل اإلادللت في هفغ اإلاذة مً ظىت  13%



لذ إلى بىاظىت ووالت  هلذا، وباليعبت للمذاخُل اإلاعخخلفت % 64.60 اإلايزاهُت ـو

ادة إلى  لذ الٍض وفُما ًخق الففلين  ،خالٌ هفغ الفترة  %  22اإلاذاخُل فلذ ـو

ت والزًً ؼملتهما  اإلاخّللين باالظخغالٌ اإلاؤكذ للملً الّمىمي مً وشف اإلادالث الخجاٍس

ل  14إلى غاًت  2016ماسط  09خملت الاظخخالؿ التي بشمجها اللعم بين  فلذ  2016ابٍش

لذ وعبت جدلُم الخلذًشاث خالٌ هزه الفترة إلى  وكذ فاكذ وعبت الخلذًشاث  % 45.62ـو

ت  2016عىت ل باليعبت للففل اإلاخّلم باالخخالٌ اإلاؤكذ للملً الّمىمي ألغشاك ججاٍس

ُف  ىاُِت ومهىُت ) الـش  31ألاهؽان.....( إلى غاًت  –مدىاث الىكىد  – Totem –ـو

 غؽذ مً هفغ العىت.

ادة في الخلذًشاث بّن الففٌى اِخباسا للمبالغ اإلاهمت للباقي اظخخالـه  وكذ ؼملذ الٍض

بها. بِىما اهخفُىا بىلْ اإلابالغ اإلادذدة في ِلىد ؤلاًجاس باليعبت للففٌى الخاـت  اإلاخّلم

ببّن اإلاشافم الجماُِت . وباليعبت للففٌى ألاخشي فلذ واهذ اللاِذة ألاظاظُت هي 

ادة وعب 2016وثماهُت أؼهش ًِ ظىت  2015و  2014مّذٌ ظىىاث   آخزًًت ُمْ ٍص

خباس الٍشوف اإلاعخلبلُت التي                          هزه الخلذًشاث.                                                                                        ًمىً أن جؤثش اًجابُا ِلى جدلُم بااِل

لذ إلى   ملاسهت  % 7.47وللذ ِشف مجاٌ الؽؤون الاكخفادًت أِلى وعبت في الخلذًشاث ـو

شا لالهخّاػ الاكخفادي الزي ظخّشفه معخلبال مذًىت مىىاط ورلً هٍ 2016مْ ظىت 

جضامىا مْ بذاًت جىبُم بشهامج مىىاط الىبير وهزلً لخخفُف المغي ِلى بّن الففٌى 

 اإلاخّللت بالؽؤون الاحخماُِت.

ف، فلذ بلغذ اكتراخاث هزا فُما ًخّلم باإلاذاخُل، أما       ، 2017ما ًخّلم باإلافاٍس

 ىصِت ِلى مخخلف ألابىاب ِلى الؽيل الخالي :ملُىن دسهم م 40205

  47ملُىن دسهم بيعبت  189مجاٌ ؤلاداسة الّامت : خىالي%. 

  5ملُىن دسهم بيعبت  18مً الؽؤون الاحخماُِت : خىالي  20الباب%. 

  مً اإلايزاهُت. %1405ملُىن دسهم بيعبت  5806مجاٌ الؽؤون الخلىُت :  30الباب 

  : 34دسهم بيعبت ملُىن  137مجاٌ الذِم%. 

 ملُىن دسهم هما ظبم رهش رلً. 40205أي أن اإلاجمُى بلغ 

، %4609ًدبين مً خالٌ الجذٌو أن أِلى وعبت هي التي ِشفها مجاٌ ؤلاداسة الّامت بيعبت 

، إما إرا كاسها بين %1505، ثم مجاٌ الؽؤون الخلىُت بدىالي %34ًليها مجاٌ الذِم بيعبت 

ف   اظخيخاج ما ًلي :فُمىً  2016و 2017مفاٍس

  ملُىن  189بلغ  2017ملُىن دسهم، وبشظم  18909:  2016لإلداسة وان ظىت  10الباب

 .%0.005دسهم، أي بىاكق 

  0005ملُىن دسهم بىاكق  1804 2016الؽؤون الاحخماُِت سجل بشظم ظىت %.    . 



  2017ملُىن دسهم وبلغ بشظم ظىت  1804 2016الؽؤون الاحخماُِت سجل بشظم ظىت ،

 .   % 00028اكق ىملُىن دسهم ب 1709

  ل ظىت  5806،  2017ملُىن دسهم وخذد بشظم ظىت 56، 2016مجاٌ الؽؤون الخلىُت ـو

ادة بلغذ :  .  % 4034ملُىن دس هم بٍض

  ادة بلغذ  137ملُىن دسهم اسجفْ إلى  135مجاٌ الذِم وان . لُبلغ  % 103ملُىن دسهم وبٍض

ادة  ملُىن دسهم ، وبلُامىا  402ملُىن دسهم إلى  399ل مً لُيخل % 0068مجمُى الٍض

ادة وفُفت جلذس ب   % 0068بلشاءة لهزا الجذٌو ، هبين ان مجمُى اإلافاٍسف ِشف ٍص

ادة اإلاجاالث التي ظلف رهشها .  ت وجىصِذ هزه الٍض  ملاسهت مْ العىت الجاٍس

ف لها أهمُتها ، وجخلخق وبلشاءة إلاخخلف ففٌى اإلايزاهُت ًخضح أن بّن اإلافاٍس

ف هما ًلي :   اإلافاٍس

 

ف  اليعبت اللُمت اإلاالُت اإلافاٍس

فىن    %35077 ملُىن دسهم  114 اإلاٌى

 %901 ملُىن دسهم 3606 أكعاه اللشوك

 %1005 ملُىن دسهم 4205 اإلااء والىهشباء

 %1908 ملُىن دسهم 79 الىٍافت

ف ًمىً حسجل فائن جم خفشه في خىالي :  ملُىن دسهم ،  45وبملاسهت اإلاذاخُل باإلافاٍس

ادة جلذس ب :   .  2016ملاسهت مْ الفائن الخلذًشي بشظم ظىت  % 2205أي بٍض

فمً اإلاخىكْ جىىس اإلاذاخُل  .2019و2018أما فُما ًخق بشمجت العيخين اإلالبلخين 

 .  2019ظىت  %6و 2018ظىت  %4بعىت 

ام بافخداؿ ي إواس إِذاد بشهامج ِمل الجماِت والبىا مً مىخب الذساظاث اللُوف

والذساظت مخىفشة، خُث هداٌو الاظخفادة منها ، ِلى  مالي إلاالُت الجماِت  وكذ كام بزلً 

ًمىً الزهاب فيها بُّذا . لزلً هي كاظُت حذا وال  ثما جم اكتراخه مً إحشاءا أناِخباس 

 .  2019و2018خالٌ ظىت  %6و %4هدىن جلذًشها ًخجه فئ

ت ف جىىسا بالىٍش السجفاُ ألاكعاه العىٍى لللشوك خُث ًيخٍش أن  هما ظخّشف اإلافاٍس

جيىن وجيرة اسجفاُ اإلاذاخُل  نأ، ِلى  2019ظىت  %4و 2018بشظم ظىت  %2جشجفْ بيعبت 

ف بىلىخين ِلى ألاكل ، خت –دائما  – ن مالُت ى هدافَ ِلى جىاص في اسجفاُ مْ اإلافاٍس

فين فالّذد في جللق معخمش حشاء إخالت ِذد منهم ِلى الجماِت ، وفي ما ًخق اإلاٌى

خماداث اإلاخففت لهزا  ، 2017و2016خلاِذ بنهاًت ال ادة في الِا لزلً لً وّمل ِلى الٍض

ت . الففل باإلايزاهُت  ، خُث خافٍىا ِلى اإلابالغ اإلالترخت خالٌ العىت الجاٍس

  .  2017مْ 2016وهخلخُق ِام إلايزاهُت 



بت ِلى اللُمت  خفت المٍش

 اإلامافت

 ملُىن دسهم 18707 ملُىن دسهم 19207

 ملُىن دسهم  142 ملُىن دسهم 13205 المشائب اإلادىلت

 ملُىن دسهم  76 ملُىن دسهم  71 الخذماث الجماُِت 

 ملُىن دسهم 6 ملُىن دسهم 505 العىً الجماعي 

 ملُىن دسهم  60 ملُىن دسهم 56 اإلانهي الجماعي العىً

 ملُىن دسهم 11706 ملُىن دسهم 111 مذاخُل أخشي 

 

  املُاس ظىدُم 43ملُىن دسهم ، أي  43604هي  2016إرا اإلايزاهُت التي واهذ بشظم ظىت 

ادة بلغذ خىالي  447وآلان   .  2017و 2016ملُىن دسهم ، ما بين ظىت  11ملُىن دسهم ، بٍض

ف،ما ًخّلم فُ ملُىن دسهم ، خُث هلفذ إلى  14505 :2016واهذ بشظم ظىت  باإلافاٍس

 ملُىن دسهم وهي هما ًلي :  144

ف  2016باليعبت  للعىت اإلاالُت  هُى اإلافاٍس

 بملُىن الذسهم

بملُىن  2016العىت اإلاالُت 

 الذسهم

 3606 3706 ـىذوق الخجهيز الجماعي

 4205 40035 اإلااء والىهشباء

 9905 9905 الىٍافت

 905 10000 مىذ الجمُّاث

 802 802 ألاخيام

اإلابادسة الىوىُت للخىمُت 

ت  البؽٍش

10 10 

 1206 1105 اإلايزاهُاث اإلالحلت

 16000 16000 ـُاهت اإلاىاوم الخمشاء

ف  58000 5502 باقي اإلافاٍس

 

مىً حسجُل اإلاالخٍاث الخالُت :   ٍو

دا في مدذ إلاعخللت لخىصَْ اإلااء والىهشباء اكتراح الىوالت ا، وان باليعبت للماء والىهشباء -

ت مً ومْ وحىد بشمجت إلا ملُىن دسهم، وأمام غُاب أي اجفاكُت  50إلى  48مبلغ  جمِى

ماٌ ، وان لضاما ِذم كبٌى هزا الاكتراح إلى خين إِذاد اجفاكُت في الىلي في حذٌو ألِا

 ؼأن ما ٌعخجذ مً أكعاه. 



ىد بين العيخينذ جم هُاث فلأما مىذ الجمّ - ، ورلً ساحْ إلى أن لق الاِخماد اإلاـش

الُت واإلادذد في اإلابلغ اإلاخفق للىىادي ا ، ملُىن دسهم 2ملُىن دسهم، مً بُنها  5لٍش

بالىٍش لنزوله إلى و  الثاوي.ِىذما وان باللعم  اللذم للىاديواهذ مخففت لفُش هشة 

لزلً كلفىاه ورلً إؼاسة مىا إلى  اإلابلغ،، لً ًيىن في خاحت إلى رلً اللعم اإلاىالي

. هما وان باإلميان جىصَّه ِلى هىاه فعخيىن اإلاىالبت به معخلبالجش  لى أما الىُت.خعً 

ا إِىاء إؼاساث إلى مً يهمهم ألامش  هىادي أخشي في خاحت إلى دِم . لىً وان لشوٍس

ذ مً الجهىد .   لبزٌ مٍض

زلً ساحْ ألظباب ًخّلم بىُى هزه ، ففىؿ ولْ مبلغ اإلايزاهُاث اإلالحلتوبخ -

 اإلايزاهُاث . 

ىد لألخيام ما ًالخَ مً  أما - ّىا باإلادىمت باِخباس أن للاءا حم اخخفاً باإلابلغ اإلاـش

ت ت والخجاٍس واجفلىا باالخخفاً باإلابلغ في ؼأن جىفُز ألاخيام ، واللاض ي بأداء  ؤلاداٍس

 الجضاءاث وفم جشاجبُت مّلىلت . 

سغم أن اإلاعاخت في  اإلابلغ،جم الاخخفاً بىفغ  الخمشاء،وم وبخفىؿ ـُاهت اإلاىا -

ل  جم  للّملُت،احعاُ وفي خاحت للفُاهت، إال أهه وفي وحىد اجفاكُاث جخممً جمٍى

  باإلابلغ.الاخخفاً 

ف مً  -  ملُىن دسهم .  420إلى  417وأخيرا ًالخَ : اسجفاُ اإلافاٍس

وسغم اإلاشظىم اإلاخّلم بالىثائم اإلاشفلت  باللٌى أهه باالجفاق مْ ؤلاداسة ألخخم هزا الّشك 

ًدذد هُى هزه الىثائم ، إال أوي ولبذ سغم ؤلاهشاهاث ، بئسظاٌ وإسفاق  الزيللميزاهُت 

را لضم إخماس وجىفير وثائم إلى وثائم أخشي ، وإ باإللافتاإلايزاهُت بجمُْ الىثائم اإلاىلىبت 

 هدً ِلى اظخّذاد لزلً . أخشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلاملىت اإلاغشبُت       

 وصاسة الذاخلُت            

 حهت فاط مىىاط      

ـــــم :            ِمالت مىىاط                                            ـــ  04ملشس سكـــ

 حماِت مىىاط        

ت الّامت للمفالح                                                                   2016دوسة أهخىبش اإلاذًٍش

 حلعت ثاهُتهخابت اإلاجلغ                                                                      

خ:                                                                    2016/ 10/ 12بخاٍس

 :   الثالثت الىلىت 

واإلايزاهُاث اإلالحلت لها بشظم الذساظت واإلاىافلت ِلى مؽشوُ ول مً اإلايزاهُت الشئِعُت -3

 وهزا بشمجت الفائن الخلذًشي لها. 2017العىت اإلاالُت 

 

 الثاهُت، في حلعخه 2016أهخىبشلؽهش  الّادًت إن مجلغ حماِت مىىاط اإلاجخمْ في إواس الذوسة 

 . 2016أهخىبش 12 ألاسبّاء اإلاىّلذة ًىم  

 . بالجماِاث ّلماإلاخ 113-14ووبلا إلالخمُاث اللاهىن الخىٍُمي سكم  -

اإلايزاهُت الشئِعُت واإلايزاهُاث اإلالحلت لها بشظم باإلاىافلت ِلى  اإلاخّللتوبّذ دساظت اإلاجلغ للىلىت  

 وهزا بشمجت الفائن الخلذًشي لها. 2017العىت اإلاالُت 

 :  الشئِعُت  الجضء ألاٌو مً اإلايزاهُت

:  اللعم ألاٌو

 : اإلاذاخُل

ذ    : الّلني  أظفشث الّملُت ِلى ما ًليبّذ اللجىء إلى  الخفٍى

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ   –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ  -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخ –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -يري ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

   -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء ال    00شافمُـــــــــــــــــــــــً :  ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -



  

ً ِلى  مذاخُل الجضء ألاٌو  ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

 هما ًلي: 2017مً ميزاهُت ظىت 

  

 ٌ  الخلخُق الّام إلاذا خُل الجضء ألاو

 

اإلاذاخُل اإلالبىلت لعىت   ألابىاب

2016 

اإلاّذٌ اإلادفل ِلُه خعب 

 الذوسٍت

اإلاذاخُل اإلالترخت لعىت 

2017 

  10الباب 

 20الباب 

 30الباب 

  40الباب 

 50الباب 

 

196.973.000000 

3.759.200000 

118.010.100000 

104.725.600000 

13.001.000000 

123.480.433000 

3.025.708000 

90.024.294.00 

74.580.657000 

8.159.573098 

192.090.000000 

3.879.200000 

124.925.100000 

112.555.500000 

14.001.000000 

 447.450.800000 299.270.665098 436.468.900000 اإلاجمُى

  

 الجضء الثاوي مً اإلايزاهُت الشئِعُت   

 اللعم الثاوي: 

ف    :اإلافاٍس

ف 10الباب  -  : اإلافاٍس

ذ الّلني  أظفشث الّملُت ِلى ما ًلي  : بّذ اللجىء إلى  الخفٍى

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

-  

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -ىد أؼي ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - هُبتِبذ اإلاىّم الؽ  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ     خالذ مّشوفي .  -خمُذ لَّى



ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

 

ً ِلى الباب الّاؼش مً  (10)ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ف لعىت   هما ًلي :  2017اإلافاٍس

ِليها بشظم  اإلابالغ اإلافادق  ألابىاب

 2016ظىت 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  188.955.000000 189.936.662000 10مجمُى الباب 

ف 20لباب ا  : اإلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -بىواهى ِبذ هللا 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  - مدمذ الذهغ –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ  -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

  -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

  

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ً ِلى الباب الّؽٍشً مً  (20)ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ف لعىت   هما ًلي:  2017اإلافاٍس

بشظم اإلابالغ اإلافادق ِليها  ألابىاب

 2016ظىت 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  17.942.000000 18.442.000000 20مجمُى الباب 

ف 30الباب    : اإلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا



ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخ –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -يري ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

   -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي  -خمُذ لَّى

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :     -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –ائذ هؽام الل –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ً ِلى الباب الثالثين  مً ( 30)ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ف لعىت   هما ًلي: 2017اإلافاٍس

بشظم اإلابالغ اإلافادق ِليها  ألابىاب

 2016ظىت 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  58.630.000000 56.196.100000 30مجمُى الباب 

ف 50الباب  -  :  اإلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

 -ظميرة اللفُىس   -دمذ الؽىذالي م  -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي لؾ -مدمذ ِيي   -مدمذ الذهغ   –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ  -ادَسغ ـللي ِذوي    -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  - إظماُِل الفنهاجي

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

  

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:



ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

 

ً ِلى الباب الخمعين مً  (50)ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ف لعىت   هما ًلي:  2017اإلافاٍس

بشظم اإلابالغ اإلافادق ِليها  ألابىاب

 2016ظىت 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  136.413.500.00 135.243.000000 50مجمُى الباب 

     

ف 60الباب       :  اإلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

 

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ  -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - ِبذ اإلاىّم الؽهُبت -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ً ِلى الباب العخين  مً ( 60)ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ف لعىت   هما ًلي:  2017اإلافاٍس

بشظم ادق ِليها اإلابالغ اإلاف ألابىاب

 2016ظىت 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  45.510.300.00 36.651.138000 60مجمُى الباب 

 

 الخلخُق الّام إلافاٍسف اللعم 

 ٌ  الثاوي مً الجضء ألاو

 



اإلابالغ اإلافادق ِليها لعىت   ألابىاب

2016 

ف اإلالترخت لعىت  اإلافاٍس

2017 

 مالخٍاث

  10الباب 

 20الباب 

 30الباب 

 50الباب 

 60الباب 

189.936.662000 

18.442.000000 

56.196.100000 

135.243.000000 

36.651.138000 

188.955.000000 

17.942.000000 

58.630.100000 

136.413.500.00 

45.512.300.00 

 

  447.450.800000 436.468.900000 اإلاجمُى

 

 : اإلايزاهُاث اإلالحلت

  الُت لجماِت اإلايزاهُت اإلالحلت اإلاخّللت بدعُير ألاوؽىت الثلافُت والفىُت والٍش

 .2017مىىاط لعىت 

 :  اإلاذاخُل*

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - ِبذ اإلاىّم الؽهُبت -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

  

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :  ِذ -   00د ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ً ِلى مذاخُل اإلايزاهُت اإلالحلت  ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

الُت لجماِت مىىاط لعىت  هما ًلي  2017اإلاخّللت بدعُير ألاوؽىت الثلافُت والفىُت والٍش

: 



 

لعىت اإلابالغ اإلالترخت  2016لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلاذاخُل  الففل

2017 

 5.005.000000 4.505.000000 اإلاجمُى الّام 

 

ف*  : اإلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخ –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -يري ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو  -ِبذ الحم بيعالم  -ل الفنهاجي إظماُِ

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

  

ماء الشاف -   00مُـــــــــــــــــــــــً :  ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

 

ف اإلايزاهُت اإلالحلت  ً ِلى مفاٍس ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

الُت لجماِت مىىاط لعىت   هما ًلي:  2017اإلاخّللت بدعُير ألاوؽىت الثلافُت والفىُت والٍش

ف   الففل لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلافاٍس

2016 

اإلابالغ اإلالترخت لعىت 

2017 

  ٌ  650.000000 250.000000 مجمُى الباب ألاو

 4.250.000000 4.150.000000 مجمُى الباب الثاوي 

 105.000000 105.000000 مجمُى الباب الثالث  

 

 

 5.005.000000 4.505.000000 مجمُى اللعم الثاوي

ف اإلاجمُى الّام   5.005.000000 4.505.000000 للمفاٍس

 



  ش الىفاًاث لعىت  . 2017اإلايزاهُت اإلالحلت إلاّمل جىٍش

 :  إلاذاخُلا*

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخ  –هىسالذًً ِامش -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -يري ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

  -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

  

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –ائذ هؽام الل –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

 

ً ِلىًىافم مجلغ حماِت مى مذاخُل اإلايزاهُت اإلالحلت  ىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ش الىفاًاث لعىت   هما ًلي :   2017إلاّمل جىٍش

اإلابالغ اإلالترخت لعىت  2016لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلاذاخُل  الففل

2017 
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 3.871.000000 3.571.000000 إمذاد اإلاىاصهت  

 3.871.000000 3.571.000000 اإلاجمُى الّام 

فا*  :  إلافاٍس

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

 -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض



  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي .  -خمُذ لَّى

  

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :   -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –ائذ هؽام الل –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ف اإلايزاهُت اإلالحلت  ً ِلى مفاٍس ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

ش الىفاًاث لعىت   هما ًلي :  2017إلاّمل جىٍش

لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلافاٍسف الففل

2016 

اإلابالغ اإلالترخت لعىت 

2017 

   ٌ  3.768.900000 3.468.900000 مجمُى اللعم ألاو

 98.000000 98.000000 مجمُى اللعم الثاوي 

ف واسئت  322  4.100000 4.100000 مفاٍس

 4.100000 4.100000 مجمُى اللعم الثالث  

 3.871.000000 3.571.000000 اإلاجمُى الّام  

  2017اإلايزاهُت اإلالحلت لحذًلت الحُىاهاث بالحبٌى لعىت . 

 :  إلاذاخُلا*

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

 

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :  ِذ  -   00د ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:



ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ً ِلى مذاخُل اإلايزاهُت اإلالحلت  ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

 :  هما ًلي  2017لحذًلت الحُىاهاث بالحبٌى لعىت 

لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلاذاخُل  الففل

2016 

اإلابالغ اإلالترخت لعىت 

2017 

 3.804.500000 3.534.000000 اإلاجمُى الّام اإلاذاخُل  

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخيري  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

 - ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء الشافمُـــــــــــــــــــــــً :      -   00ِذد ألِا

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 :وهم العادة

ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

ف اإلايزاهُت اإلالحلت  ً ِلى مفاٍس ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

 هما ًلي :   2017لحذًلت الحُىاهاث بالحبٌى لعىت 

 

لعىت  اإلالبىلت إلابالغ ا هُى اإلافاٍسف الففل

2016 

 اإلابالغ اإلالترخت لعىت 

2017 

  ٌ  مجمُى اللعم ألاو

 

2.848.600.00 3.119.100.00 

 مجمُى اللعم الثاوي 

 

685.400000 685.400000 

 اإلاجمُى الّام 

 

3.534.000000 3.804.500000 

ُت   : الحعاباث الخفـى



ذ الّلني أظفشث الّملُت ِلى ما ًلي  : بّذ اللجىء إلى الخفٍى

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ـــً :  - ماء اإلاىافلُـ   32ِذد ألِا

 

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى  -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي  -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخ –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -يري ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

  -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -ىػلحعً خشب -حىاد مهاٌ   خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء ال    - ـــــً :  ِذد ألِا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   00شافمُـــ

ذ :   - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12ِذد ألِا

 وهم العادة:

ذ بىحي  -الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

 هبُلت بىّمش.   –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي 

 

 

 

 

 

ً ِلى الح ُت ِلى الؽيل الخاليًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش  :عاباث الخفـى

 

 2017اإلالترخت لعىت  2016اإلالبىلت لعىت  بُان الحعاباث

 

ف  اإلاذاخُل  ف اإلاذاخُل  اإلافاٍس  اإلافاٍس

 

خعاباث اإلابالغ 

ىدة ألمىس  اإلاـش

ُت  خفـى

بت الزبذ لفالح  لٍش

ت   اإلاؤظعاث الخيًر

 

 

 

 

1.000.000000 

 

 

 

 

 

1.000.000000 

 

 

 

 

 

1.000.000000 

 

 

 

 

 

1.000.000000 

 

الحعاب الخاؿ 

باإلابادسة اإلادلُت للخىمُت 

10.000.000000 10.000.000000 10.000.000000 10.000.000000 



ت   البؽٍش

مجمُى خعاباث اإلابالغ 

ىدة ألمىس  اإلاـش

ُت  خفـى

11.000.000000 11.000.000000 11.000.000000 11.000.000000 

خعاباث الىفلاث مً 

ىدة   اإلابالغ اإلاـش

- 

 

- 

 

- - 

اظتهالن ؤلاهاسة 

 الّمىمُت )معخدلاث(

27.930.000000 27.930.000000 30.000.000000 30.000.000000 

اظتهالن : هلي اإلااء 

 )معخدلاث(

636.100000 636.100.00 1.000.000000 1.000.000000 

مجمُى خعاباث 

الىفلاث مً اإلابالغ 

ىدة  اإلاـش

28.566.100000 28.556.100.00 31.000.000000 31.000.000000 

خعاباث اإلابالغ 

ىدة ألمىس  اإلاـش

ُت  خفـى

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

مجمُى الحعاباث 

ُت  الخفـى

 

39.566.100000 39.566.100000 42.000.000000 42.000.000000 

 

 : 2017بشمجت الفائن الخلذًشي للعىت اإلاالُت 

ذ الّلني أظفشث الّملُت ِلى ما ًلي  : بّذ اللجىء إلى الخفٍى

ــً  :  - ماء الحالٍش  44ِذد ألِا

ىاث اإلاّبر ِنها :  -   44ِذد ألـا

ماء اإلاىافلُــــً :  -   32ِذد ألِا

-  

 :  وهم  العادة

  -ظميرة اللفُىس   -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف ِيامى -سؼُذ والبي  -ِبذ هللا بىواهى 

س ي  لؾ -مدمذ ِيي -مدمذ الذهغ  –ِبذ الفمذ ؤلادَس مدمذ   -ادَسغ ـللي ِذوي   -أماٌ فٍش

ض ٌّلىبي  -أؼيىد  ض بلخير  –هىسالذًً ِامش  -إدَسغ الّلمي  –إدَسغ إاللت  -ٍِض خعً  -ي ِبذ الٍّض

  -ِبذ الشخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -جمُمي 

  -  ِبذ اإلاىّم الؽهُبت  -ِبذ الّاوي وىاح  -مدمذ بىّضو   -ِبذ الحم بيعالم  -إظماُِل الفنهاجي 

س ي  -لحعً خشبىػ -حىاد مهاٌ    خالذ مّشوفي.  -خمُذ لَّى

ماء الشافم -   00ُـــــــــــــــــــــــً :  ِذد ألِا

ذ - ماء اإلامخىّين ًِ الخفٍى   12:   ِذد ألِا

 وهم العادة:

 



ذ بىحي الحاج ظاظُىي   -ِبذ الىبي ِثماوي -الّباط الىمغاسي  –ِبذ هللا مؽيىس  -خعً بىهذوس  -فٍش

  هبُلت بىّمش.  –هؽام اللائذ  –هىاٌ مدعً  -حىاد خعني   -سؼُذ الغاش ي  -أخمذ معغاحي  -

 

 

ً ِلى بشمج  ت ـــــوبزلً ًىافم مجلغ حماِت مىىاط بأغلبُت أِمائه الحالٍش

 ِلى 45.512.300000والزي ًلذس ب :  2017الفائن الخلذًشي للعىت اإلاالُت 

 الؽيل الخالي: 

اإلاذاخُل اإلالبىلت لعىت  هُى اإلاذاخُل سكم الففل

2016 

اإلالترخت  اإلاذاخُل

 2017لعىت 

   04 اللعم 

 8.000.000.00 11.960.842.00 ؼشاء ألاساض ي 10.11.10.11

الشظىم والىاحباث اإلاشجبىت بؽشاء  10.11.10.14

 الّلاساث

0.00 500.000.00 

ت  10.11.30.33 ُاهت اللفش  البلذي بدمٍش إـالح ـو

 لجماِت مىىاط

5.145.594.00 9.369.300.00 

 18.443.000.00 17.846.702.00 ظذاد أـل اللشك 10.20.10.12

 36.312.300.00 34.953.138.00 10مجمُى الباب  

 1.000.000.00 0.00 تهُئت وججهيز فماءاث إلوّاػ الدؽغُل 20.11.30.32

 600.000.00 0.00 تهُئت وججهيز اإلاعابذ بمففاة 20.21.30.32

 1.000.000.00 0.00 تهُئت وإـالح اإلاشاهض الثلافُت 20.71.30.32

 2.600.000.00 0.00 20مجمُى الباب  

دفّاث للىوالت اإلاعخللت لخىصَْ اإلااء  50.30.50.51

والىهشباء: الاجفاكُت اإلاخّللت  بفُاهت 

 ؤلاهاسة الّمىمُت.

1.500.000.00 1.500.000.00 

دفّاث لفائذة اإلاىخب الىوني للعىً  50.30.50.51

 الحذًذًت: اهجاص ميؽاث فىُت للشاحلين

0.00 3.200.000.00 

ً اإلانهي  50.30.50.51 دفّاث لفائذة مىخب الخيٍى

 وإوّاػ الؽغل

0.00 1.000.000.00 

 médina fm 0.00 600.000.00دفّاث لفائذة اراِت   50.30.50.51

دفّاث لفائذة اإلاجلغ ؤلاكلُمي  50.30.51.51

 للعُاخت

0.00 100.000.00 

 200.000.00 200.000.00 إلاىىاطدفّاث لفائذة اإلاجلغ الّلمي  50.30.50.52

 6.600.000.00 1.700.000.00 50مجمُى اللعم  

 45.512.300.00 36.653.138.00 04مجمُى اللعم  

 
 

 جىكُْ واجب اإلاجلغ                    جىكُْ سئِغ اإلاجلــــــــغ 

 إمماء : مدمذ ِيي                   إمماء : د . ِبذ هللا بىواهى 

 


