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ةعاسلا 10:1910:19 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

ةيعوتو ةيعوتو داشرإلاو   داشرإلاو ةوعدلا   ةوعدلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةحابلا  . ةحابلا ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةحابلاب  ةحابلاب تايلاجلا   تايلاجلا

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  
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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةحابلاب  ةحابلاب تايلاجلا   تايلاجلا ةيعوتو   ةيعوتو داشرإلاو   داشرإلاو ةوعدلا   ةوعدلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1403611114036111   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 30703070  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1717--1111--20192019  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةحابلا ,  ةحابلا ةحابلا , ةحابلا   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 galyatbaha1@hotmail.comgalyatbaha1@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : 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 الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالمعنلجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  3,784,123.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 105,000.0ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 11,073,874.0لوصألا 

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  155,690.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  771,196.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  14,020,747.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  15,364.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  39,838.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  39838.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

تافورصملا [ 4]78,500.0

فرصنملا 78500.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  -38,662.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]39,828.0039,828.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]21,510.0021,510.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]61,338.061,338.00.00.061,338.061,338.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0112,668.0112,668.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]172,505.00172,505.0

 ( ةميدتسملا رماوألا  تاعاطقتسالا (  [ 31201002]63,153.0063,153.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]235,658.0235,658.0112,668.0112,668.0348,326.0348,326.0

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]014,500.014,500.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.014,500.014,500.014,500.014,500.0

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

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

57,829.057,829.057,829.057,829.00.00.00.00.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

57,829.057,829.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

202,993.0202,993.00.00.0129,621.0129,621.060,305.060,305.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

107,265.00.0107,265.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

95,728.00.022,356.060,305.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

هجمدم دونب  دوجو  هعجارملا  نازيمب  ظحالي 
قيبطت مغر   ) هللحم ريغ  وا  هلصفم  ريغ 

 ( دحوملا يبساحملا  ليلدلا  دامتعاو 
فيراصم دنبو  هديقم  هطشنا  فيراصم  دنبك 

يلع هلمحم  فيراصمو  هديقم  ريغ  هطشنا 
طاشنلا 

وا ديقم  فورصم  ايبساحم  دجوي  هنا ال  ثيح 
ديقم  ريغ 

ءامساب فيراصملا  كلت  ليلحت  نم  دبال  هنا  امك 
يف هحارص  اهنع  حاصفالاو  اهب  هصاخلا  دونبلا 

فيراصم يهام  نايبتو  هعجارملا  نازيم 
وه امو  طاشنلا  يلع  هلمحملا  ليغشتلا 

طاشنلا

هعجارملاالةطشنأ نيزاوم  يف  رظنلا  هداعاب  يصون  -
لكشب اهدونب  ليلحتو  همدقملا  هجمدملا 

ءامساب تافورصملا  نع  حاصفالاو  حضواو  قدا 
ريغ وا  هديقم  فيراصمب  اهتيمست  نود  اهدونب 

هديقم 

دحوملا يبساحملا  ليلدلا  قيبطت  ظحول 
نكلو كلذ  يف  جرح  يا  كانه  سيلو  ايودي 

ليلحتلل هدقتفم  ايودي  قيبطتلا  هقيرط 
لاثملا ليبس  يلع   ) دونبلل يفاولاو  يفاكلا 

هعجارملا نازيم  يف  اهروهظو  رصحلا )  ال 
دونبلل يفاوو  يفاك  حاضيا  نود  جمدم  لكشب 

 ( طقف فيراصملا  دونب   ) قفرم ليلحت  نودو 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

نمال يساسالا  فدهلا  كاردا  هرورضب  يصون  -
دحوملا يبساحملا  ليلدلا  قيبطتو  ءافضا 

يليلحت لصفم  لكشب  تاباسحلا  روهظ  وهو 
حضاو 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 27/02/2022
ةعاسلا 10:19

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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