
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةمرخلاب ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحمو  نوراشتسم  سيورلا  دلاخ 
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نوينوناق نوينوناق نوبساحمو   نوبساحمو نوراشتسم   نوراشتسم سيورلا   سيورلا دلاخ   دلاخ

 01/03/202101/03/2021

10:3110:31 ةعاسلا  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

يتلاو يتلاو ةمرخلاب  ةمرخلاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

فئاطلا  . فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ةنيدملا  ةنيدملا ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

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

ةمرخلاب  ةمرخلاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1372577313725773  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 130130  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--1212--19951995  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم فئاطلا , فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا   : : ناونعلا ناونعلا

 01283225230128322523  : : فتاهلا فتاهلا

  : : ليميإلا ليميإلا

 05648491900564849190  : : 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  الالالاللجس 

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 الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  4,413,961.66ةيدقنلا 

ةيراقع11301001 ةلوادتم -  6,815,000.0تارامثتسا 

ةنيدملا114 25,000.0ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 4,631,412.0لوصألا 

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

ةيعامتجإ21304004 1,530.0تانيمأت 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

87,147.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  3,305,591.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  11,488,146.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  617,333.76يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  1,620,292.93يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  1,444,584.49تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  1444584.49ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]825,104.0

فرصنملا 825104.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  619,480.49ديصر 
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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]1,444,584.4901,444,584.49

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]443,511.00443,511.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]129,000.00129,000.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]207,776.00207,776.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,224,871.492,224,871.490.00.02,224,871.492,224,871.49

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]3,602,677.2403,602,677.24

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]31,297.0031,297.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,633,974.243,633,974.240.00.03,633,974.243,633,974.24

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]1,620,292.9301,620,292.93

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]1,620,292.931,620,292.930.00.01,620,292.931,620,292.93
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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

357,674.0357,674.0357,674.0357,674.00.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

357,674.0357,674.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

3,778,832.03,778,832.00.00.02,759,502.02,759,502.00.00.00.00.01,019,330.01,019,330.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

3,778,832.00.02,759,502.00.00.01,019,330.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 حلاص       12  / فسوي    : يلاملا ققدملا 



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

قفرملا 97 ديقلا  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
عم ةدارب  ءارش 100  ةرابع  خيراتب 2020-8-31 

رعس ضرع  قفرملا  لاير  ةميقب 35350  ليصوتلا 
ةيراجتلا زايا  ةكرش  نم  ةروتاف  تسيلو 

رادصاوالتايوست ةكرشلا  عم  لصاوتلا  ةرورضب  يصون  -
ةيماظنلا  قاروالا  ةفاك  قافراو  ةروتاف 

 01/03/2021
ةعاسلا 10:31

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةمرخلاب ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

1 /  12        : يلاملا ققدملا 



 30/09/202030/09/2020

ةعاسلا 07:1207:12 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

يتلاو يتلاو ةمرخلاب  ةمرخلاب 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

فئاطلا  . فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ةنيدملا  ةنيدملا ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

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

ةمرخلاب  ةمرخلاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1083804110838041   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 130130  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--1212--19951995  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم فئاطلا , فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا   : : ناونعلا ناونعلا

 01283225230128322523  : : فتاهلا فتاهلا

  : : 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 معنالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

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  2,781,742.88ةيدقنلا 

ةنيدملا114 10,000.0ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةسوململا122 ريغ  3,000.0لوصألا 

ةتباثلا121 4,622,566.0لوصألا 

ةيراقع12301001 ةلوادتم  - ريغ  6,815,000.0تارامثتسا 

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

ةقحتسم214 1,530.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

87,147.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  3,305,591.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

فاقوألا23103 لوصأ  1,313,412.55يفاص 

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  8,877,443.5يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  647,184.83يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  159,695.71تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  159695.71ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  159,695.71ديصر 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]723,091.710723,091.71

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]723,091.71723,091.710.00.0723,091.71723,091.71

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]3,047,870.1203,047,870.12

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,047,870.123,047,870.120.00.03,047,870.123,047,870.12

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]1,313,412.5501,313,412.55

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]1,313,412.551,313,412.550.00.01,313,412.551,313,412.55
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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
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

258,852.5258,852.5258,852.5258,852.50.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

207,372.5207,372.50.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 51,480.051,480.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

3,123,777.03,123,777.00.00.02,093,762.02,093,762.081,615.081,615.00.00.0948,400.0948,400.0

جمارب42102 فيراصم 
ةديقم ةيدقن  ةطشناو 

3,027,443.00.02,079,043.00.00.0948,400.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

14,719.00.014,719.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
طاشنلا ىلع  ةلمحملا 

81,615.00.00.081,615.00.00.0

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

لوصالا لجسل  ةيعمجلا  كاسما  مدع  انل  نيبت 
ةتباثلا

لجسلالتايوست ةيعمجلا  كاسما  ةرورضب  يصون  -
ةتباثلا  لوصالا 

 30/09/2020
ةعاسلا 07:12

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

ةمرخلاب ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 
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 13/09/202013/09/2020

ةعاسلا 07:1607:16 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

يتلاو يتلاو ةمرخلاب  ةمرخلاب 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

فئاطلا  . فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ةنيدملا  ةنيدملا ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

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

ةمرخلاب  ةمرخلاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 94004129400412  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 130130  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--1212--19951995  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم فئاطلا , فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا   : : ناونعلا ناونعلا

 01283225230128322523  : : فتاهلا فتاهلا

  : : 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 الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

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 الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  1,470,504.13ةيدقنلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 4,506,176.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  3,000.0لوصألا 

ةيراقع12301001 ةلوادتم  - ريغ  6,815,000.0تارامثتسا 

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

ةقحتسم214 1,530.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

87,147.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  3,305,591.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23102 لوصألا  466,620.0يفاص 

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  8,933,792.13يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  86,625.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  86625.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  86,625.0ديصر 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]209,260.00209,260.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]209,260.0209,260.00.00.0209,260.0209,260.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]373,985.130373,985.13

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]06,297.06,297.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]373,985.13373,985.136,297.06,297.0380,282.13380,282.13

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]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

125,487.0125,487.0125,487.0125,487.00.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

108,899.0108,899.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

16,588.016,588.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

215,116.0215,116.00.00.0194,451.0194,451.020,665.020,665.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

202,116.00.0181,451.020,665.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

13,000.00.013,000.00.00.00.0

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

كاسما مدع  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
فنص تورك  ةيعمجلا 

فنص التايوست تورك  ةيعمجلا  كاسما  ةرورضب  يصون  -

ريتاوفلا متخ  مدع  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
فرص متخب 

فرص التايوست متخب  ريتاوفلا  متخ  ةرورضب  يصون  -

 13/09/2020
ةعاسلا 07:16

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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