
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 
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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يبرحلا   يبرحلا هللاهللا   دبعو   دبعو يفوعلا   يفوعلا يكرت   يكرت ةكرش   ةكرش

 22/03/202222/03/2022

08:2108:21 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

ةيئاسنلا ةيئاسنلا ةيريخلا   ةيريخلا فيقث   فيقث ةاتف   ةاتف ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا راهش  راهش يحيح   نيتسلا -  -  نيتسلا عراش   عراش يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو فئاطلاب  فئاطلاب

فئاطلا  . فئاطلا

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

فئاطلاب  فئاطلاب ةيئاسنلا   ةيئاسنلا ةيريخلا   ةيريخلا فيقث   فيقث ةاتف   ةاتف ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 88809188880918  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 7474  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2020--0202--20112011   : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا فئاطلا ,  فئاطلا راهش  راهش يحيح   نيتسلا -  -  نيتسلا عراش   عراش   : : ناونعلا ناونعلا

 01274551160127455116  : : فتاهلا فتاهلا

 f.thaqeef@gmail.comf.thaqeef@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 الالمعنمعنرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنمعنرتفد 

درجلا الالمعنمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعنمعنلجس 

قودنصلا الالمعنمعنرتفد 

كنبلا الالمعنمعنرتفد 

ةدهعلا الالمعنمعنلجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنمعندنس 

فنصلا الالمعنمعنترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  6,410,910.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 241,027.0ممذلا 

6,200.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 7,273,566.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةيفقولا134 ةتباثلا  3,090,000.0لوصألا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 33,204.0ممذلا 

ةمدقم215 تاعربتو  9,000.0تاداريا 

ىرخأ216 ةلوادتم  116,056.0تامازتلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,411,231.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  6,571,294.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  5,058,605.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,407,888.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  1,414,425.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  127,310.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  127310.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  127,310.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]127,310.00127,310.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]416,271.00416,271.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]334,022.00334,022.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]198,000.00198,000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]023,253.023,253.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,075,603.01,075,603.023,253.023,253.01,098,856.01,098,856.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]169,129.00169,129.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]068,759.068,759.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]169,129.0169,129.068,759.068,759.0237,888.0237,888.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]27,201.0027,201.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]27,201.027,201.00.00.027,201.027,201.0

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

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

1,003,997.991,003,997.99307,157.99307,157.990.00.0587,926.0587,926.00.00.096,494.096,494.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  16,744.016,744.00.00.00.00.0بتاورلا 

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

519,751.0197,610.00.0236,134.00.075,989.0

تالصاوملا41101003 229,012.025,800.00.0191,812.00.010,200.0لدب 

لاصتا41101004 2,377.00.00.02,377.00.00.0لدب 

لمع41101006 ةعيبط  8,800.00.00.08,800.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 2,680.0493.00.01,000.00.01,187.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 56,246.023,777.00.022,149.00.09,118.0تانيمأت 

ىرخأ41102007 زفاوحو  29,400.00.00.029,400.00.00.0تافاكم 

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

1,700.01,700.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 1,891.01,891.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 1,057.01,057.00.00.00.00.0دوقولا 

3,315.03,315.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

فيظنتلا41201006 713.0713.00.00.00.00.0داوم 

ينابملا41202002  - حالصإو 1,776.991,776.990.00.00.00.0ةنايص 

تالا41202003 حالصإو -  ةنايص 
تادعمو

112.0112.00.00.00.00.0

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

260.0260.00.00.00.00.0

ثاثألا41202005 حالصإو -  ةنايص 
يبتكملا

20.020.00.00.00.00.0

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
نمألاو لاصتالا 

ةيامحلاو

60.060.00.00.00.00.0

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

300.0300.00.00.00.00.0

8,326.03,327.00.04,999.00.00.0ءابرهكلا41203001

فيراصمو41203002 هايملا 
يحصلا فرصلا 

21,518.09,660.00.011,858.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

5,161.05,161.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

115.0115.00.00.00.00.0

نيمأتلا41203005 720.00.00.0720.00.00.0فيراصم 
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ليزنتو41203007 ليمحت  2,760.02,760.00.00.00.00.0روجا 

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

2,500.00.00.02,500.00.00.0

صيخارتلا41204004 8,593.08,320.00.0273.00.00.0فيراصم 

تامارغ41204007 فيراصم 
تافلاخمو

2,000.02,000.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

186.0186.00.00.00.00.0

ةيلخاد41204013 لمع -  20,084.00.00.020,084.00.00.0تايرفس 

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

55,820.00.00.055,820.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

638,304.0638,304.00.00.0638,304.0638,304.00.00.00.00.00.00.0

19,000.00.019,000.00.00.00.0تادعاسم42102002

ماتيأ42103002 ةينيع -  67,900.00.067,900.00.00.00.0تافورصم 

42103008 - ةينيع تافورصم 
.............

551,404.00.0551,404.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا
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ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ تاداريا   تاداريا
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةاكز [ 3101]127310.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]208129.0

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 31102004]68540.0

 - ةيدقن ةديقم  تابهو  تاعربت  [ 31102005]
ةجاتحم ةرسأ  معد 

9031.0

جاوز تاناعإ  [ 31102007]46730.0

[ .................... 31102008]83841.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]3444.0

ماتيأ ةينيع -  تاعربت  [ 31103002]8934.0

ةجاتحم رسأ  ةينيع -  تاعربت  [ 31103003]321644.0

معدلا يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]
يعامتجالا

198000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]21253.0

ةصصخم تارامثتسا  حابرا  [ 31106001]
ةطشنالاو جماربلل 

2000.0

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

تادعاسم [ 42102002]19000.0

معد ةطشناو -  جمارب  فيراصم  [ 42102005]
ةجاتحم ةرسأ 

67900.0

ةجاتحم رسأ  ةينيع -  تافورصم  [ 42103003]547544.0

 - ............. ةينيع تافورصم  [ 42103008]3860.0

( ةديقملا لوصألا  يفاص   ) ةطشنألا جماربلا و  ةدصرأ  ريرقت  - 8
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ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 22/03/2022
ةعاسلا 08:21

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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