
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةنمحلا زكرمب  ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  رمعلاو  يدوب  ةكرش 

1 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم رمعلاو   رمعلاو يدوب   يدوب ةكرش   ةكرش

 10/08/202210/08/2022

ةعاسلا 06:3706:37 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

ةنمحلا ةنمحلا زكرمب   زكرمب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

بهذلا  . بهذلا دهم   دهم ةنيدملا  ةنيدملا ةنمحلا  ةنمحلا 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  

2 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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3 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةنمحلا  ةنمحلا زكرمب   زكرمب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 46187184618718  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 461461   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1414--0202--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةرونملا ,  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا بهذلا , بهذلا دهم   دهم ةنمحلا  ةنمحلا   : : ناونعلا ناونعلا

 01484307640148430764  : : فتاهلا فتاهلا

 al-hamnah@hotmail.comal-hamnah@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

4153341533  : : 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  143,993.5ةيدقن 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  5,000.0ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  105,202.07ممذ 

30,000.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

299,140.0يضارألا12101

2,157,923.0ينابملا12102

تادعمو12103 4,622.0تالآ 

146,000.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 69,300.0ثاثألا 

تاودأو12107 497,110.0ددع 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  8,350.0ةزهجا 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  7,261.0تاحول 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

كونبلا13101 يف  712,827.93ةيدقن 

فاقوأ13401 729,000.0يضارألا - 

13601 " ذيفنتلا تحت  ةيفقو  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  584,232.0لامعا 

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

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  76,272.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  320,535.0عمجم 

تادعمو22501003 تالا  كالهإ -  4,622.0عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  146,000.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  45,491.5عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  285,942.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  1,565.0عمجم 

ةيندعملا22501012 تاحوللا  كالهإ -  816.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  845,307.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,175,196.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  598,215.0يفاص 

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]329,198.010329,198.01

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]3,000.003,000.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]13,351.4013,351.4

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]345,549.41345,549.410.00.0345,549.41345,549.41

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]13,298.47013,298.47

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]76,500.0076,500.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]046,930.9346,930.93

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]89,798.4789,798.4746,930.9346,930.93136,729.4136,729.4

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]1,049,299.8901,049,299.89

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]1,049,299.891,049,299.890.00.01,049,299.891,049,299.89

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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

361,093.62361,093.62361,093.62361,093.620.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  206,780.0206,780.00.00.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو41102 200.0200.00.00.00.00.0ايازم 

3,844.853,844.850.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 2,120.02,120.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

16,764.3316,764.330.00.00.00.0

ىرخأ41204 ةيليغشت  3,768.943,768.940.00.00.00.0فيلاكت 

41302 - كالهتسالا فيراصم 
ينابملا

64,737.064,737.00.00.00.00.0

ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

5,197.55,197.50.00.00.00.0

ددع41307 كالهتسالا --  فيراصم 
تاودأو

55,926.055,926.00.00.00.00.0

41310 - كالهتسالا فيراصم 
يلالا بساحلا  ةزهجا 

اهتاقحلمو

939.0939.00.00.00.00.0

41312 - كالهتسالا فيراصم 
ةيندعملا تاحوللا 

816.0816.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

825,961.53825,961.530.00.0825,961.53825,961.530.00.00.00.00.00.0

ةطشناو42102 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةيدقن 

450,775.00.0450,775.00.00.00.0

ةطشنأو42202 جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  - ريغ 

375,186.530.0375,186.530.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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

11 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 10/08/2022
ةعاسلا 06:37

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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