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ةعاسلا 09:2509:25 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

ةيمنتلل ةيمنتلل ةيئاسنلا   ةيئاسنلا ةبيط   ةبيط ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا ةنيدملا  ةنيدملا روزهم  روزهم ديز ، ، ديز نبنب   ديز   ديز يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةيعامتجالا  ةيعامتجالا

ةيدلاخلا  . ةيدلاخلا يحيح   ةرونملا , , ةرونملا

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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3 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيعامتجالا  ةيعامتجالا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةيئاسنلا   ةيئاسنلا ةبيط   ةبيط ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 9220671892206718  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 3131   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0101--20102010  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةرونملا ,  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا ةيدلاخلا , ةيدلاخلا يحيح   ةرونملا , , ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا روزهم  روزهم ديز ، ، ديز نبنب   ديز   ديز   : : ناونعلا ناونعلا

 01482800060148280006  : : فتاهلا فتاهلا

 taiba.g.2020@hotmail.comtaiba.g.2020@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 

5 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  41,830,101.89ةيدقن 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  3,931,532.0ممذ 

ءالمع11402 ةنيدم -  263,747.75ممذ 

ىرخأ11404 ةنيدم  7,860,197.42ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  30,764.62ممذ 

ًامدقم11501 ةعوفدم  ةيراداو  ةيمومع  345,942.15فيراصم 

ةقحتسم11601 ةديقم -  تاعربتو  1,600,400.0تاداريا 

ةقحتسم11602 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  5,500,000.0تاداريا 

ةزهاج11702 تاجتنمو  عئاضب  909,792.0نوزخم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

15,951,000.0يضارألا12101

49,764,899.0ينابملا12102

1,221,082.61تارايسلا12104

يبتكملا12105 2,993,463.7ثاثألا 

تادعمو12103 3,585,773.32تالآ 

تاودأو12107 170,971.0ددع 

12301 ( ةلوادتملا ريغ  336,168.88تارامثتسإلا ( 

12401 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  205,012.18لامعا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا21101 ةريصق  163,214.0ضورقلا 

ىرخأ21304 ةنئاد  7,704,197.42ممذ 

ةمدقم21502 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  100.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,315,659.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  27,819,867.03عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  1,134,178.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  2,730,812.9عمجم 

تادعمو22501003 تالا  كالهإ -  3,279,822.72عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  146,279.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  58,617,268.89يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  33,561,068.79يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  28,380.77يفاص 

7 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  149,244.05تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  149244.05ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]92,950.0

فرصنملا 92950.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  56,294.05ديصر 

8 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]149,244.050149,244.05

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]210,793.690210,793.69

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]548,601.00548,601.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]908,638.74908,638.740.00.0908,638.74908,638.74

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]14,832.22014,832.22

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0766,889.27766,889.27

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]14,832.2214,832.22766,889.27766,889.27781,721.49781,721.49

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 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



( 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
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

743,621.1743,621.1367,170.1367,170.10.00.00.00.00.00.0124,639.96124,639.96

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

438,680.8321,261.40.00.00.0117,419.4

زفاوحو41102 3,000.03,000.00.00.00.00.0ايازم 

14,958.1312,198.260.00.00.02,674.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 192,129.6113,074.610.00.00.0360.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

92,074.5617,635.830.00.00.03,186.56

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

2,778.00.00.00.00.01,000.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

2,840,979.382,840,979.380.00.02,840,979.382,840,979.380.00.00.00.00.00.0

42103001 - ةينيع تافورصم 
ةاكز

92,769.570.092,769.570.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةيدقن ةطشناو 

ةديقم

422,070.50.0422,070.50.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةينيع ةطشناو 

ةديقم

1,032,104.00.01,032,104.00.00.00.0

حنملا42105001 تافورصم - 
سيسأت يموكحلا - 

9,706.480.09,706.480.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

37,800.00.037,800.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

1,024,189.10.01,024,189.10.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

222,339.730.0222,339.730.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : 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

11 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 14/03/2022
ةعاسلا 09:25

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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