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ةعاسلا 08:3908:39 ةعاسلا

هللاهللا  هظفح   هظفح ةيعامتجالا  ةيعامتجالا ةيمنتلا   ةيمنتلا ةيرشبلا  وو   ةيرشبلا دراوملا   دراوملا ةرازو   ةرازو ليكو  ليكو ةداعس   ةداعس

هتاكربو  هتاكربو هللاهللا   ةمحرو   ةمحرو مكيلع   مكيلع مالسلا   مالسلا

ةيريخلا ةيريخلا عدوتسملا   عدوتسملا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

لدنجلا لدنجلا ةمود   ةمود ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو لدنجلا  لدنجلا ةمود   ةمود ةظفاحمب   ةظفاحمب

فوجلا  . فوجلا //

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 ليربج       12  / ديجملادبع  دومحم    : يلاملا ققدملا 



: سرهفلا

ةيعمجلل  ةيعمجلل ةيساسألا   ةيساسألا تانايبلا   تانايبلا - - 11

تادنتسملا  تادنتسملا تالجسلا  وو   تالجسلا - - 22

لوصألا  لوصألا - - 33

لوصألا  لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   تامازتلإلا تانايب   تانايب - - 44

ةاكزلا  ةاكزلا فيراصم   فيراصم - - 55

تاداريإلا  تاداريإلا تاعربتلا  وو   تاعربتلا ريرقت   ريرقت - - 66

 (( تافورصملل تافورصملل يفيظولا   يفيظولا فينصتلا   فينصتلا  ) ) تافورصملا تافورصملا ريرقت   ريرقت - - 77

 (( ةديقملا ةديقملا لوصألا   لوصألا يفاص   يفاص  ) ) ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ ريرقت   ريرقت - - 88

ينوناقلا ينوناقلا عجارملا   عجارملا تاظحالم   تاظحالم - - 99

3 ليربج       12  / ديجملادبع  دومحم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

لدنجلا  لدنجلا ةمود   ةمود ةظفاحمب   ةظفاحمب ةيريخلا   ةيريخلا عدوتسملا   عدوتسملا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 63196916319691   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 677677  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1212--0303--20152015  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا فوجلا ,  فوجلا  / / لدنجلا لدنجلا ةمود   ةمود   : : ناونعلا ناونعلا

 01462215550146221555  : : فتاهلا فتاهلا

 mostawda1222@gmail.commostawda1222@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

 05675162370567516237  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

7463274632  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي لسكإمظتنم لسكإ جذومن   دراوملاجذومن دراوملا طيطخت   طيطخت ماظن   تاظحالملاماظن تاظحالملا

ةيمويلا الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  3,034,103.0ةيدقنلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  5,104.0تافورصم 

201,121.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 360,220.0لوصألا 

ةيراقع12301001 ةلوادتم  - ريغ  835,791.0تارامثتسا 

12401 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  2,197,041.0لامعا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  9,248.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  304,441.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  4,121,386.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,171,212.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  27,093.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  468,354.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  137,457.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  605811.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]43,649.0

فرصنملا 43649.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  562,162.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]137,457.00137,457.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]213,521.00213,521.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]074,895.074,895.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]350,978.0350,978.074,895.074,895.0425,873.0425,873.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]162,739.00162,739.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]123,780.00123,780.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]286,519.0286,519.00.00.0286,519.0286,519.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

فينصتلا فينصتلا ةداعاو   ةداعاو تاليوحتلا   تاليوحتلا تاداريإ   تاداريإ [ [ 314314]]0.00.00.00.00.00.0
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( تافورصملل يفيظولا  فينصتلا   ) تافورصملا ريرقت  - 7

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةيرادإلا ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
فيراصم فيراصم وو  

ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

ةيرادإلا ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
ىلع ىلع ةلمحملا   ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

78,004.078,004.022,420.022,420.00.00.055,584.055,584.00.00.00.00.0

ةيساسالا41101001 روجألاو  54,800.015,300.00.039,500.00.00.0بتاورلا 

يبطلا41102003 1,046.01,046.00.00.00.00.0نيمأتلا 

ةيبتكم41201001 644.0644.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 515.0515.00.00.00.00.0دوقولا 

خبطملا41201007 191.00.00.0191.00.00.0تامزلتسم 

تارايسلا41202004 حالصإو -  178.0178.00.00.00.00.0ةنايص 

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

1,255.01,255.00.00.00.00.0

2,890.02,890.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

1,515.0592.00.0923.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  2,790.00.00.02,790.00.00.0روجا 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

1,500.00.00.01,500.00.00.0

ىرخأ41204 ةيليغشت  4,180.00.00.04,180.00.00.0فيلاكت 

نالعالاو41204005 ةياعدلا  6,500.00.00.06,500.00.00.0فيراصم 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

382,512.0382,512.00.00.0382,512.0382,512.00.00.00.00.00.00.0

ةاكز42103001 ةينيع -  43,649.00.043,649.00.00.00.0تافورصم 

ةطشناو42102 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةيدقن 

218,863.00.0218,863.00.00.00.0

ةطشناو42103 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةينيع 

120,000.00.0120,000.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
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ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ تاداريا   تاداريا
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

( ةديقملا لوصألا  يفاص   ) ةطشنألا جماربلا و  ةدصرأ  ريرقت  - 8
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ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 06/01/2022
ةعاسلا 08:39

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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