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ةعاسلا 08:3408:34 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   يناثلا  يناثلا 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  
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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

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

 9088737590887375  : : 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  الالمعناللجس 

 ( 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  40,179,433.85ةيدقن 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  3,943,803.0ممذ 

ءالمع11402 ةنيدم -  345,164.75ممذ 

ىرخأ11404 ةنيدم  8,281,651.73ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  138,085.9ممذ 

ًامدقم11501 ةعوفدم  ةيراداو  ةيمومع  183,442.15فيراصم 

ةقحتسم11601 ةديقم -  تاعربتو  1,250,500.0تاداريا 

ةقحتسم11602 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  5,500,000.0تاداريا 

ةزهاج11702 تاجتنمو  عئاضب  1,447,482.0نوزخم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

15,951,000.0يضارألا12101

49,764,899.0ينابملا12102

1,221,082.61تارايسلا12104

يبتكملا12105 2,993,463.7ثاثألا 

تادعمو12103 3,589,373.32تالآ 

تاودأو12107 170,971.0ددع 

12301 ( ةلوادتملا ريغ  336,780.0تارامثتسإلا ( 

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  8,126,651.73ممذ 

ةمدقم21502 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  100.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,213,844.91صصخم 

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  54,074,640.88يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  36,812,734.02يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  0.0يفاص 

7 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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 

8 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]720,210.050720,210.05

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]767,904.970767,904.97

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1,003,551.001,003,551.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0760,000.0760,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,491,666.022,491,666.02760,000.0760,000.03,251,666.023,251,666.02

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]203,790.350203,790.35

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0954,262.3954,262.3

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]203,790.35203,790.35954,262.3954,262.31,158,052.651,158,052.65

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

1,249,771.451,249,771.45686,664.91686,664.910.00.00.00.00.00.0298,788.97298,788.97

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

850,132.2609,719.60.00.00.0229,431.4

زفاوحو41102 1,038.661,038.660.00.00.00.0ايازم 

23,969.6716,140.230.00.00.06,803.57تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 194,267.8714,757.00.00.00.0815.87ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

168,354.7544,728.120.00.00.051,789.13

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

12,008.3281.30.00.00.09,949.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

6,383,758.796,383,758.790.00.06,383,758.796,383,758.790.00.00.00.00.00.0

42103001 - ةينيع تافورصم 
ةاكز

275,981.490.0275,981.490.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةيدقن ةطشناو 

ةديقم

1,336,396.320.01,336,396.320.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةينيع ةطشناو 

ةديقم

1,369,520.60.01,369,520.60.00.00.0

حنملا42105001 تافورصم - 
سيسأت يموكحلا - 

1,126,518.850.01,126,518.850.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

75,600.00.075,600.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

1,754,975.590.01,754,975.590.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

444,765.940.0444,765.940.00.00.0

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

 14/03/2022
ةعاسلا 08:34

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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