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ةعاسلا 08:4908:49 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

ىضرم ىضرم ةياعرل   ةياعرل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو  (( ةعانم ةعانم  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب زديالا   زديالا

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

 (( ةعانم ةعانم  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب زديالا   زديالا ىضرم   ىضرم ةياعرل   ةياعرل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 84121768412176  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 488488  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1010--0202--20222022  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

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

 80288028  448448  5555  966966++  : : فتاهلا فتاهلا

 manaa@gmail.commanaa@gmail.com.. 102102  : : 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  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  1,130,570.01ةيدقنلا 

ةنيدملا114 126,424.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  17,801.17تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 9,868,430.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  30,150.0لوصألا 

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

ةقحتسم214 34,197.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  229,444.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا221 ةليوط  2,400,000.0ضورقلا 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  40,984.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  56,574.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  2,412,176.18يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  6,000,000.0يفاص 
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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

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]5,355.005,355.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0352,400.0352,400.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]37,629.0037,629.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]42,984.042,984.0352,400.0352,400.0395,384.0395,384.0

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

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

196,619.0196,619.0196,619.0196,619.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

117,300.0117,300.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 29,324.029,324.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 11,730.011,730.00.00.00.00.0لدب 

ةيعامتجا41101008 5,868.05,868.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةيبتكم41201001 720.0720.00.00.00.00.0تامزلتسم 

دوقولا41201003
تاقورحملاو

35.035.00.00.00.00.0

4120200201 - حالصإو ةنايص 
ينابملا

1,062.01,062.00.00.00.00.0

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

150.0150.00.00.00.00.0

675.0675.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

2,857.02,857.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 810.0810.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

24,581.024,581.00.00.00.00.0

ةياعدلا41204005 فيراصم 
نالعالاو

1,507.01,507.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

14,045.014,045.00.00.014,045.014,045.00.00.00.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ريغ ةطشناو 

ةديقم

14,045.00.014,045.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

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

هميقب همدقملا  تاداريإلا  ديصر  دوكر  ظحول 
لالخ باسحلا  هيوستلا  متي  مل  لاير و   229444

كلذ  ببس  نع  لدتسي  مل  لوألا و  عبرلا 

حيحصلامعنتايوست ديصرلا  راهظال  ديصرلا  هيوست  ىجري  -
يف 2021-6-30  هيعبرلا  هرتفلا  هياهن  يف 

هعيمجلا رقم  نا  ظحول  هعجارملا  صحفلاب و 
متي مل  هنا  الا  ىحجارلا  هعومجم  نم  ةبه 

مل هنا  نع  الضف  مازتلا  ضيفخت  تاداريإ  تابثا 
راجيا  فورصم  تابثا  متي 

تاداريإمعنتايوست تابثا  راجيالا و  هميق  مييقت  ىجري  -
ةروص راهظال  راجيا  تافورصم  مازتلا و  ضيفخت 

هيعمجلل  ىلاملا  زكرملا  نع  هقيقح 

دحوملا تاباسحلا  ليلدب  ةعيمجلا  مازتلا  مدع 
تاباسحلا  هرجش  دادعا  يف 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

يفمعن دحوملا  تاباسحلا  ليلدب  مازتلالا  ىجري  -
هيعمجلا  تاباسح  هرجش  دادعا 

ديقل اقبط  هنا  ظحول  هعجارملا  صحفلاب و 
دادس تابثا  مت  خيراتب 7-4-2021  مقر 184 

تمت هجيتارتسالا و  هطخلا  نم  ىلوألا  هعفدلا 
اهتحص تاراشتسا و  فورصم  ىلع  هجلاعملا 
ىلع لمحت  ءاهتنالا  دنع  همدقم و  تاعفد 

ةسوملم  ريغلا  لوصألا 

همدقم والةطشنأ تاعفد  ىلع  هتابثاب  ليدعتلا  ىجري  -
ريغلا لوصألا  ىلع  هيلمحت  متي  ءاهتنالا  دنع 

هطخلا رمع  رادم  ىلع  كلهت  هسوملم و 
هيجيتارتسالا 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 06/10/2021
ةعاسلا 08:49

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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