
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

" ناسحإ  " يعامتجالا لفاكتلاو  ناسحالا  ةيعمج 
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نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يبرحلا  هللا  دبعو  يفوعلا  يكرت  ةكرش 
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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يبرحلا   يبرحلا هللاهللا   دبعو   دبعو يفوعلا   يفوعلا يكرت   يكرت ةكرش   ةكرش

 19/01/202119/01/2021

ةعاسلا 09:4709:47 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

لفاكتلاو لفاكتلاو ناسحالا   ناسحالا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا 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 تمت   تمت يتلاو   يتلاو  "" ناسحإ ناسحإ  " " يعامتجالا يعامتجالا

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

 "" ناسحإ ناسحإ  " " يعامتجالا يعامتجالا لفاكتلاو   لفاكتلاو ناسحالا   ناسحالا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 00  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 446446  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 maaq_14@hotmail.commaaq_14@hotmail.com  : : 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 معنالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالالالرتفد 

درجلا معنالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  معنالالاللجس 

قودنصلا معنالالالرتفد 

كنبلا معنالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  معنالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  معنالالالدنس 

فرصلا معنالالالدنس 

ةيموي ديق  معنالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 يدومعلا       12  / رساي    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  10,135,579.52ةيدقنلا 

ةنيدملا114 50,715.28ممذلا 

2,267,731.82نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 9,660,024.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةفوقوملا131 19,532,437.55ةيدقنلا 

ةيفقولا134 ةتباثلا  18,816,356.0لوصألا 

136 " ذيفنتلا تحت  ةيفقو  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  52,500.0لامعا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 1,230,492.0ممذلا 

ةقحتسم214 28,966.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  68,710.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ذافنتسالاو225 كالهإلا  5,234,339.0تاعمجم 

ةيفقولا227 لوصألل  ذافنتسالاو  كالهإلا  1,055,259.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  491,293.91تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  491293.91ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  491,293.91ديصر 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]2,014,825.5202,014,825.52

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,014,825.522,014,825.520.00.02,014,825.522,014,825.52

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]2,747,541.7802,747,541.78

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]2,747,541.782,747,541.780.00.02,747,541.782,747,541.78

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]06,500.06,500.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]548,409.650548,409.65

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]548,409.65548,409.656,500.06,500.0554,909.65554,909.65
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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
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

815,622.69815,622.69815,622.69815,622.690.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

759,283.0759,283.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

56,339.6956,339.690.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

2,238,089.02,238,089.00.00.02,238,089.02,238,089.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

1,733,028.00.01,733,028.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ريغ ةطشناو 

ةديقم

505,061.00.0505,061.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

23,850.023,850.00.00.00.00.00.00.023,850.023,850.00.00.0

تاعيزوتو431 فيراصم 
فاقوألا دئاوع 

23,850.00.00.00.023,850.00.0
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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

 19/01/2021
ةعاسلا 09:47

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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