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 17/10/202117/10/2021

ةعاسلا 17:3817:38 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

دحوتلل دحوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيدوعسلا   ةيدوعسلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  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

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

دحوتلل  دحوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيدوعسلا   ةيدوعسلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 128264791128264791   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 244244  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2929--0808--20032003  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 21210082121008  : : فتاهلا فتاهلا

 qurashi_55@yahoo.comqurashi_55@yahoo.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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  دجويالالالاللجس  ال 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  دجويالالالاللجس  ال 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  دجويالالالالدنس  ال 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالالنذا  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالالنذا  ال 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  28,922,842.0ةيدقنلا 

ةلوادتملا113 0.0تارامثتسالا 

ةنيدملا114 941,474.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  38,471.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  107,696.7تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 58,570,729.0لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  17,508,156.44لامعا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  45,865,041.0تارامثتسإلا ( 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 49,209.0ممذلا 

ةمدقم215 تاعربتو  2,700.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  4,007,475.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  19,630,235.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  127,569,066.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  695,725.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  382,100.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  160,000.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  542100.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  542,100.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]160,000.00160,000.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]263,925.00263,925.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]423,925.0423,925.00.00.0423,925.0423,925.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,205,657.6301,205,657.63

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]01,429,755.041,429,755.04

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,205,657.631,205,657.631,429,755.041,429,755.042,635,412.672,635,412.67

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
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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

فيراصملا فيراصملا
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

806,354.66806,354.66806,354.66806,354.660.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

488,434.0488,434.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 87,030.087,030.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 18,300.018,300.00.00.00.00.0لدب 

لاصتا41101004 5,700.05,700.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 16,825.016,825.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 32,974.032,974.00.00.00.00.0تانيمأت 

زفاوحو41102 65,403.065,403.00.00.00.00.0ايازم 

ةيبتكم41201001 4,502.04,502.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ىرخأ41201009 114.0114.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ينابملا4120200201  - حالصإو 134.0134.00.00.00.00.0ةنايص 

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

1,468.01,468.00.00.00.00.0

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

19,103.019,103.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

613.0613.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

1,650.01,650.00.00.00.00.0

نيمأتلا41203005 990.0990.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

1,975.01,975.00.00.00.00.0

ةنايصلا41203011 دوقع 
ليغشتلاو

42,138.042,138.00.00.00.00.0

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

5,105.05,105.00.00.00.00.0

صيخارتلا41204004 4,291.04,291.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

115.0115.00.00.00.00.0

ةيراقع41402001 9,490.669,490.660.00.00.00.0تارامثتسارئاسخ 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

3,893,558.343,893,558.340.00.03,893,558.343,893,558.340.00.00.00.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  2,671,469.00.02,671,469.00.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 986,765.00.0986,765.00.00.00.0ايازم 
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28,598.00.028,598.00.00.00.0تاكلهتسملا42301003

حالصإلاو42301004 78,812.00.078,812.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

127,914.340.0127,914.340.00.00.0

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

فيراصملا فيراصملا
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
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

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

لوا ديصر  نا  دجو  عالطالاو  صحفلا  لالخ  نم 
ريغ ةيرامثتسا  ينابم  كالها  عمجملل  ةدملا 

ماعل ةيلاملا  مئاوقلا  يف  ديصرلا  عم  قباطم 
يف اضيا  قرفلا  اذه  رثؤيو  لاير  قرفب 30   2020

لوصالا يفاص 

عمالتايوست نازيملل  ةيحاتتفالا  ةدصرالا  ةقباطم  بجي  -
كالها عمجم  باسحل  ةيلاملا 2020  مئاوقلا 

ةيرامثتسا  ينابم 

ضرع يف  يبساحملا  ليلدلاب  مازتلالا  مدع 
تافورصملاو ةيمومعلاو  ةيرادالا  تافورصملا 

ةطشنالاو جماربلا  صخت  يتلا 

معنةطشنأ

 17/10/2021
ةعاسلا 17:38

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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