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ةعاسلا 05:2005:20 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

ةقطنمب ةقطنمب مدلا   مدلا ىضرم   ىضرم ةياعر   ةياعر ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

نازاج  . نازاج ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو نازاج  نازاج

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

نازاج  نازاج ةقطنمب   ةقطنمب مدلا   مدلا ىضرم   ىضرم ةياعر   ةياعر ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 15291061529106  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 832832  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1010--1111--20162016  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا نازاج ,  نازاج   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 hayahjaz@gmail.comhayahjaz@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

4514245142  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا تاظحالملا

ةيمويلا الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

يفالالالمعن اهظفحو  رضاحملا  ةعابط  متي 
تافلم

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالالال

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالمعنال

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  995,195.66تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  29,285.05تاباسح 

11102002 ....... 6,600.0قودنص

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةارتشم12104002 259,450.0تارايس 

يبتكملا12105 9,053.0ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  23,714.75تالآ 

ضرعلا12108 ةزهجأو  8,235.0تاودأ 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  10,037.0ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  22,096.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  368.0ةزهجا 

ةمظنألاو12201009 جماربلا  69,000.0صخر 

12401 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  135,000.0لامعا 

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

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  12,702.48صصخم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  850.0عمجم 

ةيبتكم22501006 تادعمو  تالا  كالهإ -  4,276.0عمجم 

ضرعلا22501008 ةزهجأو  تاودأ  كالهإ -  1,784.0عمجم 

ةيامحلاو22501009 نمألاو  لاصتالا  ةزهجأ  كالهإ -  1,901.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  4,340.0عمجم 

ةيوهتلاو22501011 ديربتلاو  ةئفدتلا  ةزهجا  كالهإ -  55.0عمجم 

ةمظنألاو22502009 جماربلا  صخر  ذافنتسا -  13,020.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  1,074,825.98يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  454,280.0يفاص 
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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 
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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]294,252.00294,252.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]294,252.0294,252.00.00.0294,252.0294,252.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]116,248.440116,248.44

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]116,248.44116,248.440.00.0116,248.44116,248.44

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0
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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

84,478.9184,478.9184,478.9184,478.910.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

52,888.952,888.90.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 19,089.219,089.20.00.00.00.0تانيمأت 

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

664.0664.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 1,084.551,084.550.00.00.00.0تامزلتسم 

فيظنتلا41201006 2,707.32,707.30.00.00.00.0داوم 

ىرخأ41201009 726.3726.30.00.00.00.0تاكلهتسم 

499.13499.130.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

3,162.183,162.180.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  57.057.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 219.0219.00.00.00.00.0فيراصم 

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

2,751.352,751.350.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

630.0630.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

95,405.495,405.40.00.029,202.4429,202.4451,202.9651,202.960.00.015,000.015,000.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

95,405.40.029,202.4451,202.960.015,000.0

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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]294252.0

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةيليغشتلا فيلاكتلا  [ 412]9252.0

( 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

 01/10/2020
ةعاسلا 05:20

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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