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ةعاسلا 06:5606:56 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 دعس  دعس ينبب   ينبب ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا 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

دعس  دعس ينبب   ينبب ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 56421805642180  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 284284  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2929--0202--20042004  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

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

 012/7603200012/7603200  : : فتاهلا فتاهلا

 gbanysaad@hotmail.comgbanysaad@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2196321963  : : 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 الالالمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  دجويالالالاللجس  ال 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  1,046,974.68ةيدقنلا 

ةنيدملا114 97,183.88ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 789,179.0لوصألا 

هارتشم12102002 2,035,751.0ينابملا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

فاقوأ13401 350,000.0يضارألا - 

فاقوأ13402 2,298,263.0ينابملا - 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  45,355.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  929,817.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  4,128,117.94يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,401,591.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  112,471.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  2,000.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  80,500.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  82500.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  82,500.0ديصر 
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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

ةاكز [ 31101]80,500.0080,500.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]4,200.004,200.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]100.00100.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]84,800.084,800.00.00.084,800.084,800.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]32,085.93032,085.93

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]17,925.0017,925.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]50,010.9350,010.930.00.050,010.9350,010.93

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]04,950.04,950.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.04,950.04,950.04,950.04,950.0
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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
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

102,769.99102,769.99102,769.99102,769.990.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

97,500.9997,500.990.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 1,974.01,974.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

3,295.03,295.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

68,771.068,771.00.00.068,771.068,771.00.00.00.00.00.00.0

6,600.00.06,600.00.00.00.0تادعاسم42102002

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

62,171.00.062,171.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
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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

مازتلا مدع  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
دحوملا يبساحملا  ليلدلاب  ةيعمجلا 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

ليلدلابال ةيعمجلا  مازتلا  ةورضب  يصون  -
دحوملا  يبساحملا 

مقر 36 ديقلا  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
نع بتاورلا  فرص  نع  ةرابع  خيراتب 26-3-2020م 

ةيرادالا ىلع  اهيلمحت  متو  سرام 23300  رهش 
ةيمومعلاو

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

يبساحملاال ليلدلا  قيطت  ةرورضب  يصون  -
لاوما عمج  ىع  بتاورلا  ليمحتو  دحوملا 

ةيرادالاو  رامثتسالاو 

مقر 33 ديقلا  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
ةيئاذغ تالس  ءارش  نع  ةرابع  2020-3-7 خيراتب

فئاطلا اربش  ةكرش  نم  لاير  ةميقب 44246 
نم دامتعا  نودبو  ةيسفانت  راعسا  ضورع  نودب 

ةيحالصلا باحصا  وا  تايرتشملا  ةنجل 

ةيسفانتالتايوست راعسا  ضورع  بلج  ةرورضب  يصون  -
نم اهدامتعاو  ةنكمم  ةدافتسا  ربكا  قيقحتل 

ةيحالصلا  باحصا 

نيدم غلبم  دوجو  ةعجارملا  لالخ  نم  انل  نيبت 
نا حضتا  ثيح  لاير  تانيماتلل 12686.88 

ةسسؤملل غلابملا  ليمحتب  موقي  بساحملا 
ىلع غلبملا  ليمحت  نودبو  تانيماتلا 

فورصملا

ةددسملاالتايوست غلابملا  لافقا  ةرورضب  يصون  -
ديصر سيلو  فورصم  اهنا  ىلع  تانيماتلل 

ةيعمجلل 

 09/12/2020
ةعاسلا 06:56

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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