
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

فئاطلاب ادهلاو  مرحم  يداوب  ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 
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ةعاسلا 07:1007:10 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

مرحم مرحم يداوب   يداوب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةظفاحم ةظفاحم ةنيدملا  ةنيدملا ادهلا  ادهلا ريمغلا -  -  ريمغلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو فئاطلاب  فئاطلاب ادهلاو   ادهلاو

فئاطلا  . فئاطلا

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

فئاطلاب  فئاطلاب ادهلاو   ادهلاو مرحم   مرحم يداوب   يداوب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 95181409518140  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 399399  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1919--0808--20072007  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم فئاطلا , فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ادهلا  ادهلا ريمغلا -  -  ريمغلا   : : ناونعلا ناونعلا

 012/7377311012/7377311   : : فتاهلا فتاهلا

 alhdaber123@gmail.comalhdaber123@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2194421944  : : 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 مظتنمالالالالترك  ريغ 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  1,493,476.72ةيدقنلا 

ةنيدملا114 4,999.05ممذلا 

68,890.2نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 1,448,497.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةيفقولا134 ةتباثلا  9,103,726.0لوصألا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 13,836.75ممذلا 

ةقحتسم214 33,996.15تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

310,834.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  1,226,263.0تاعمجم 

ةيفقولا227 لوصألل  ذافنتسالاو  كالهإلا  1,016,520.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23102 لوصألا  2,310,034.21يفاص 

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  7,200,285.56يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  7,820.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  128,661.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  88,003.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  216664.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  216,664.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةاكز [ 31101]88,003.0088,003.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]395,092.210395,092.21

يعامتجالا معدلا  يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]400,000.00400,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]883,095.21883,095.210.00.0883,095.21883,095.21

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]113,289.30113,289.3

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]113,289.3113,289.30.00.0113,289.3113,289.3

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]5,720.005,720.0

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]02,100.02,100.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]5,720.05,720.02,100.02,100.07,820.07,820.0
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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

174,281.74174,281.74174,281.74174,281.740.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

166,879.5166,879.50.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 7,402.247,402.240.00.00.00.0فيلاكتلا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

443,688.9443,688.90.00.0347,203.0347,203.083,258.2683,258.260.00.013,076.1913,076.19

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

316,620.00.0316,620.00.00.00.0

ةطشناو42103 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةينيع 

11,164.00.011,164.00.00.00.0

حنملا42105006 تافورصم - 
معدلا يموكحلا - 

يعامتجالا

18,250.00.018,250.00.00.00.0

ةطشناو422 جمارب  فيراصم 
ةديقم ريغ 

97,654.90.01,169.083,258.260.013,076.19

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

مقر 21 ديقلا  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
عم دقاعتلا  مت  نع  ةرابع  خيراتب 2020-3-4

عيراشم قيوستلل  ةزيمتملا  فادهالا  ةكرش 
ةادهش نودبو  راعسا  ضورع  نودب  ةيعمجلا 

ريرقت نودبو  عيراشملا  ىلع  فرشملا  نم  راجنا 
ةلصحملا تاعربتلا  مجح  حضوي  يلام 

ةيسفانتالتايوست راعسا  ضورع  بلج  ةرورضب  يصون  -
ةيعمجلل  ةنكمم  ةدافتسا  ربكا  قيقحتل 

حضوي يراداو  يلام  ريرقت  لمع  ةرورضب  يصون  -
قيوستلا ةكرشل  ةرتفلا  لالخ  ةذفنملا  لامعالا 

فشك جوجو  مدع  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
ىف 31-3-2020م يبرعلاو  ةزيزجا  كنب 

تاباسحلاالتايوست تافوشك  رفاوت  ةرورضب  يصون  -
ةيكنبلا  تاباسح  عيمجل  ةيكنبلا 

فنصلا تركل  ةيعمجلا  كاسما  مدع  انل  تركلالتايوستنيبت  ةيعمجلا  كاسما  ةرورضب  يصون  -
عدوتسملا  ىلع  ةباقرلل  فنصلا 

 09/12/2020
ةعاسلا 07:10

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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