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ةعاسلا 12:0912:09 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو ةيحصلا  ةيحصلا ةافاعم   ةافاعم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا  . ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

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

ةيحصلا  ةيحصلا ةافاعم   ةافاعم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 357127357127  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 11211121   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : 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 الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

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  324,020.0ةيدقنلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 53,318.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  1,500.0لوصألا 

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

ةنئادلا213 7,742.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  3,249.0صصخم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  10,720.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  357,127.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  0.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  0.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  0.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]192,220.00192,220.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]192,220.0192,220.00.00.0192,220.0192,220.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]0.00.00.00.00.00.0

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

9 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



( 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

26,092.026,092.026,092.026,092.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

0.00.00.00.00.00.0

16,750.016,750.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

زفاوحو41102007 تافاكم 
ىرخأ

3,950.03,950.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 1,184.01,184.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ةفايضلا41203008 632.0632.00.00.00.00.0فيراصم 

75.075.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

دوقولا41201003
تاقورحملاو

300.0300.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

375.0375.00.00.00.00.0

حالصإلاو41202 287.0287.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تالا41202003 حالصإو -  ةنايص 
تادعمو

2,081.02,081.00.00.00.00.0

458.0458.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

24,338.024,338.00.00.04,588.04,588.019,750.019,750.00.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

4,588.00.04,588.00.00.00.0

روجألاو42301001 بتاورلا 
ةيدقنلا

19,750.00.00.019,750.00.00.0

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

خيراتب 31-3-2021 ديقلا 10  هعجارم  صحفب و 
رياني رهش  نع  ةيودالا  فيراصم  ةميق  دادس  مت 

سراف روتكد  ةدهع  نم  ةيوستلا  مت  دقو 
فرصلل هديوملا  تادنتسم  قافرا  متي  مل  نكلو 

لكالةطشنأ عم  لماكلاب  تادنتسملا  قافرا  بجي  -
هدهع  ةيوست 

ىبساحملا و هلباقملا  أدبم  عم  ضراعتلاب 
ظحول خيراتب 2021-1-28  مقر 5  ديقلل  اقبط 

هميقب 20000 راجيالا  فورصم  دادس  مت  هنا 
تافورصملا ىلع  لماكلاب  ليمحتلا  مت  لاير و 

وا فورصملا  نيب  لصفلا  اهتحص  هيرادالا و 
مدقملا  فورصملا  مييقت 

مدقملاالةطشنأ فورصملا  فورصملا و  مييقت  هداعا  -
تاراجيالل 

مقر 21 ديقلا  يلع  عالطالاو  صحفلا  لالخ  نم 
بتاورلا فرص  نع  ةرابع  وه  خيراتب 2021-8-30 

بتاور ريسم  قافرا  متي  مل  نكلو  نيفظوملل 
ديقلا  عم 

تابترملاو الةطشنأ روجال  ريسم  لمع  بجي  -

دحوملا تاباسحلا  ليلدب  هيعمجلا  مازتلا  مدع 
هيعمجلل تاباسحلا  ةرجش  دادعا  ىف 

دنعالةطشنأ دحوملا  تاباسحلا  ليلدب  مازتلالا  بجي  -
تاباسحلا  ةرجش  دادعا 

 25/12/2021
ةعاسلا 12:09

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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