
املدًىهيت ججاه الدولتاملسخحلاث لدي الدولتامليشآث العمىميت

201720182019201720182019

524,301676,602276,707,309,909,40الشسكت الخىوسيت لصىاعاث الخكسيس

0,000,00958,00300,00300,00300,00دًىان الحبىب

519,34510,38543,9521,9219,0417,20صىدوق اللسوض ومساعدة الجماعاث املحليت

284,00336,00455,00112,80104,7053,00الشسكت الخىوسيت للكهسباء والغاش

0,000,00423,040,000,000,00الصىدوق الىطني للخلاعد والحيطت إلاجخماعيت

272,40309,00286,0018,90126,20104,70اجصاالث جىوس

105,87111,50174,9711,00129,58169,58الشسكت الىطىيت لخىشيع البترول

0,000,00132,05410,00482,00547,00شسكت هلل جىوس

97,7088,33109,805,600,000,00الشسكت الىطىيت إلسخغالل وجىشيع املياه

57,5177,66102,75160,01160,01160,01املجمع الكيميائي الخىوس ي

0,000,0081,210,000,0011,77الشسكت الىطىيت للسكك الحدًدًت الخىوسيت

6,078,4379,160,000,0053,94شسكت الخطىط الخىوسيت

41,8032,2064,60157,30229,70268,00الدًىان الىطني للصيت

67,4859,7659,472,577,981,87الىكالت العلازيت للسكنى

د 43,869,8852,090,000,000,00الدًىان الىطني للبًر

127,2236,7947,0081,7081,7021,10شسكت جىوس للطسكاث السيازة

25,0037,0039,000,000,005,00الصيدليت املسكصيت للبالد الخىوسيت

  (معطياث أّولّيت ًخم جحيينها على ضىء محاضس مخلابلت سيخّم امضاإها بين املئسساث والىشازاث املعىّيت ووشازة املالّيت)

            مسخحلاث ومدًىهيت امليشآث العمىميت ججاه الدولت
2020                     جىان 

- 1-                     وسخت 



0,000,0034,7064,8369,9573,87الشسكت العامت للملاوالث واملعداث وألاشغال

21,0224,9527,5018,8323,4927,11الشسكت الجهىيت للىلل  بىابل

15,3917,9321,0431,1539,6735,78الشسكت الجهىيت للىلل  ببنززث

14,9317,6620,579,4316,5415,75الشسكت الجهىيت للىلل  بمدهين

23,9012,9020,46194,60271,70337,80دًىان الطيران املدوي واملطازاث

13,8817,3820,126,9910,1913,24الشسكت الجهىيت للىلل  بلفصت

16,8817,4120,0815,1716,6313,56الدًىان الىطني لإلزسال إلاذاعي والخلفصي

17,6018,1019,100,000,000,00املئسست الخىوسيت لألوشطت البتروليت

13,5016,6018,201,404,1010,90الشسكت الجهىيت للىلل بالساحل

15,3019,6515,21189,97217,91250,23الشسكت الىطىيت لعجين الحلفاء والىزق

8,7213,4114,8119,2631,5130,29الشسكت الجهىيت للىلل  بصفاكس

11,1012,8014,800,400,402,40الشسكت الجهىيت للىلل  باللصسيً

7,331,9714,698,158,1528,58شسكت فسفاط كفصت

8,7715,2413,98161,14164,04157,32الدًىان الخىوس ي للخجازة

14,8414,5113,8928,7428,9130,13املسكص الىطني البيداغىجي

1,7510,1210,492,802,400,40االىكالت العلازيت السياحيت

6,467,748,516,949,1712,30 الشسكت الجهىيت للىلل بلابس

25,1213,937,641,610,890,77وكالت التهرًب والخجدًد العمساوي

5,006,107,302,051,883,33الشسكت الجهىيت للىلل  بالليروان

20,830,886,590,000,000,00املطبعت السسميت للجمهىزيت الخىوسيت

4,125,116,431,260,630,67الشسكت الىطىيت للخدماث وإلاكاماث

6,653,466,380,852,792,24الشسكت الخىوسيت للخىليب

3,194,635,386,836,916,88الشسكت الخىوسيت للسكس

0,793,944,5442,1139,3043,46دًىان الازاض ي الدوليت

0,000,004,400,000,000,05الشسكت الخىوسيت للمالحت

2,362,733,050,000,000,00دًىان البحسيت الخجازيت واملىاوئ



1,242,952,051,010,871,27الىكالت البلدًت للخدماث البيئيت

1,121,131,120,510,540,59الشسكت الخىوسيت لخىميت اللىلف

0,300,400,400,300,600,70شسكت جىوس للشبكت الحدًدًت السسيعت

0,140,120,113,523,522,56شسكت سباق الخيل

0,060,040,060,000,000,00شسكت شبكت جىوس للخجازة

0,010,030,046,8910,2115,86شسكت اسمىت بنززث

0,000,000,000,000,000,01الدًىان الىطني لألسسة والعمسان البشسي

0,000,000,001,171,251,46الاذاعت الخىوسيت

0,000,000,000,000,000,00الخلفصة الخىوسيت

0,000,000,000,000,000,00الدًىان الىطني للخطهير

ت 0,000,000,000,000,000,00الدًىان الىطني للمعابس الحدودًت البًر

0,000,000,000,150,120,10السكت الخىوسيت للدواجً

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الخىوسيت ألسىاق الجملت

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الخىوسيت ألهبىب الغاش العابس للبالد الخىوسيت

0,000,000,003,943,943,94الشسكت الخىوسيت لحماًت الىباجاث

0,000,000,006,976,977,67الشسكت الخىوسيت لسياحت الشباب

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الخىوسيت للصىاعاث الصيدليت

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الجدًدة للطباعت والصحافت واليشس

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الجهىيت للىلل  بالكاف

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الجهىيت للىلل  بباجت

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الجهىيت للىلل بجىدوبت

0,0020,000,000,000,000,00الشسكت الىطىيت العلازيت للبالد الخىوسيت

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الىطىيت العلازيت للبالد الخىوسيت للجىىب

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الىطىيت العلازيت للبالد الخىوسيت للشمال

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الىطىيت العلازيت للبالد الخىوسيت للىسط

0,000,000,000,000,000,00الشسكت الىطىيت للىلل بين املدن



1,705,700,00234,0011,000,00الصىدوق الىطني للخؤمين على املسض

70,0073,500,000,000,000,00الصىدوق الىطني للضمان الاجخماعي

0,000,000,000,000,000,00الىكالت البلدًت للخصسف

0,000,000,000,000,000,00الىكالت الخىوسيت للخضامً

0,000,000,000,000,000,00الىكالت العلازيت الصىاعيت

0,000,000,001,500,000,00الىكالت الفىيت للىلل البري

0,000,170,00197,50193,50264,50الىكالت الىطىيت للخبغ والىكيد

0,000,000,000,000,000,00دًىان كيس ألازاض ي واملسح العلازي

0,000,000,000,000,000,00شسكت اسخغالل كىال وأهابيب مياه الشمال

0,000,000,000,000,000,00شسكت اسمىت ام الكليل

0,000,000,0014,5018,2014,50شسكت أشغال السكك الحدًدًت

0,000,000,000,000,000,00شسكت البييان

0,000,000,000,000,000,00شسكت الترفيه السياحي

0,000,000,00شسكت الدزاساث والنهىض بخىوس الجىىبيت

0,000,000,0069,600,000,00شسكت الفىالذ

0,000,000,000,000,000,00شسكت اللحىم

0,000,000,0013,3016,806,60شسكت الىلل باألهابيب بالصحساء

0,000,000,000,000,000,00شسكت الىلل بىاسطت ألاهابيب

0,000,000,000,000,000,00شسكت النهىض بالسياضت

0,000,000,000,000,000,00شسكت النهىض باملساكً إلاجخماعيت

0,000,000,000,000,000,00شسكت جبل الجسيصت

0,000,000,000,000,000,00شسكت سىق الاهخاج بالىسط للخضس والغالل

0,000,000,000,000,000,00شسكت معسض هابل

0,000,000,000,000,000,00مسكص النهىض بالصادزاث

0,006,540,00151,90168,60228,70مصىع الخبغ بالليروان

0,000,000,000,000,000,00وكالت الكحىل



0,000,000,000,000,000,00وكالت جىوس افسيليا لألهباء

0,000,000,000,000,000,00وكالت مىاوئ وججهيزاث الصيد البحسي

2526,513683,256248,432810,353054,093368,08املجمىع
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 .(PV Contradictoires) فهى  معطياث مئكخت وغير مثّبخت في محاضس مخلابلت 2019باليسبت ملعطياث سىت - 4
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