
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

فئاطلاب ادهلاو  مرحم  يداوب  ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 
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ةعاسلا 06:3906:39 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

مرحم مرحم يداوب   يداوب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا 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

 1031592710315927  : : 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 معنالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالمعنالرتفد 

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 (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  معنالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  2,228,751.26ةيدقنلا 

ةنيدملا114 51.32ممذلا 

92,909.03نوزخملا117

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 4,390.5ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

310,834.0تاصصخملا224

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  1,226,263.0عمجم 

ةيفقولا22701 ةتباثلا  لوصألل  كالهإلا  1,016,520.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  7,440,098.33يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,864,904.24يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  10,924.39يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  128,661.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  707,466.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  836127.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]521,600.0

فرصنملا 521600.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  314,527.0ديصر 
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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]707,466.00707,466.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,360,607.7601,360,607.76

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]223,898.030223,898.03

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31104]71,830.64071,830.64

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]500,000.00500,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,863,802.432,863,802.430.00.02,863,802.432,863,802.43

ماعلا عربتلا  [ 31201001]481,046.90481,046.9

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]9,798.6609,798.66

هتباث لوصا  عيب  حابرا  [ 31205004]02,100.02,100.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]490,845.56490,845.562,100.02,100.0492,945.56492,945.56

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]10,924.39010,924.39

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]10,924.3910,924.390.00.010,924.3910,924.39
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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

314,125.23314,125.23314,125.23314,125.230.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

293,313.94293,313.940.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

20,811.2920,811.290.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

1,869,525.191,869,525.190.00.01,752,290.821,752,290.820.00.00.00.0116,771.19116,771.19

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

1,869,525.190.01,752,290.820.00.0116,771.19

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

خيراتب ديقلا 69  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
ةيئاذغ 45675 تالس  ءارش  ةرابع  30-6-2020م 

نم ءارشلا  ديمعت  نودبو  ةفاضا  نذا  نودب  لاير 
ةيحالصلا باحصا 

فشك
تايوستلا

نذاال ريرحت  ىف  ماظتنالا  ةرورضب  يصون  -
عدوتسملل  ةفاضالا 

نم رعسلا  ضورعلا  دامتعا  ةرورضب  يصون  -
ةيحالصلا  باحصا 

ةيلاو نيديفتسملا  تافلم  يلع  عالطالاب 
تافلملا ثيدحت  مدع  انل  نيبب  تائفلا  نيكست 

ةيلاو تافلملاب  ةقفرم  ريغ  ةيماظنلا  قاورالاو 
فلم تافلملا 1 - نع  فلتحت  نيكستلا 

مقر 622 يردق  فطاوع 
مقر 251 يفلزلا  دماح  فلم  - 2

نيديفتسملاالتايوست تافلم  ثيدحت  ةرورضب  يصون  -
تائفلا  نيكست  ةيلا  ثيدحتو 

 13/12/2020
ةعاسلا 06:39

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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