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ةعاسلا 10:3710:37 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

طايمتلا طايمتلا ةعلطب   ةعلطب ةيحصلا   ةيحصلا يتحص   يتحص ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

رعرع  . رعرع ةنيدملا  ةنيدملا رعرع  رعرع 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

طايمتلا  طايمتلا ةعلطب   ةعلطب ةيحصلا   ةيحصلا يتحص   يتحص   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 181035181035  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 12591259  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1313--0707--20192019  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةيلامشلا ,  ةيلامشلا رعرع , رعرع رعرع  رعرع   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 seehatty@gmail.comseehatty@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : 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 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 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  181,035.0تاباسح 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

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

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  133,282.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  47,753.0يفاص 
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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

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]50,000.0050,000.0

ةاكز [ 31101]10,353.0010,353.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]60,353.060,353.00.00.060,353.060,353.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]217,132.00217,132.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]217,132.0217,132.00.00.0217,132.0217,132.0

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  وو ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
ةموكحلا ةموكحلا فيراصم   فيراصم

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

12,600.012,600.012,600.012,600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

12,600.012,600.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

83,850.083,850.00.00.083,850.083,850.00.00.00.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

83,850.00.083,850.00.00.00.0

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

قلطملا ينوناقلا :  عجارملا  يأر 

يأرلا :  :  يأرلا

: يأرلا
يف 31 امك  يلاملا  زكرملا  ةمئاق  لمـشت  يتلاو  طايمتلا  ةعلطب  ةيحصلا  يتحص  ةيعمجل  ةيلاملا  مئاوقلا  انعجار  دـقل   
عم ةقفرملا  تاحاضيإلاو  خيراتلا ، كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنـسلل  ةـيدقنلا  تاقفدـتلا  ةـمئاقو  ةطـشنألا ، ةـمئاقو  ربمسيد 2020م ،

.ىرخألا ةيريسفتلا  تاحاضيإلاو   . ةمهملا ةيبساحملا  تاسايسلا  صخلم  كلذ  يف  امب  ةيلاملا ، مئاوقلا 
نم لدـــعب  ضرع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــقفرملا ت ةــــيلاملا  مئاوـــقلا  نإ  ــــــــ ف اـــنيأر ،  يفو 

م ربمـسيد 2020  يف 31  اـمك  ةـيعمجلل  يلاـملا  زكرملا  ةـيرهوجلا ، بناوجلا  عيم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ةريغصلا و ّتاشنملل  يلاملا  ريرقتلل  يلودلا  رايعملل  ًاقفو  خيراتلا ، كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنـسلل  ةيدقنلا  اهتاقفدتو  يلاملا  اهئادأو   

ةيدوعـسلا ةئيهلا  نم  ةدمتعملا  ىرخألا  تارادـصإلا  رايعملا و  ةيدوعـسلا و  ةـيبرعلا  ةـكلمملا  يف  دـمتعملا  مجحلا  ةطـسوتم 
نيبساحملل 

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

: يأرلا ساسأ 
كلت بجومب  انتيلوؤسمو  .ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدـمتعملا  ةـعجارملل  ةـيلودلا  ريياعملل  اقفو  ةـعجارملاب  انمق  دـقل 

ةيعمجلا نع  نولقتسم  نحنو  .انريرقت  يف  ةيلاملا " مئاوقلا  ةعجارم  نع  عجارملا  تايلوؤسم   " مسق يف  اهحيضوت  مت  ريياعملا 
انيفو امك  .ةيلاملا   مئاوقلل  انتعجارمب  ةلصلا  تاذ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدمتعملا  ةنهملا  بادآو  كولس  دعاوقل  اقفو 
اضيأ ةبسانمو  ةيفاك  اهيلع  انلصح  يتلا  ةعجارملا  ةلدأ  نأ  دقتعنو  ىرخألا  ةنهملا  بادآو  كولـس  تابلطتمب  دعاوقلا  كلتل  اقبط 

. ةعجارملا يف  انيأرل  ساسأ  ريفوتل 

ىرخأ :  :  ىرخأ

 " ىرخألا ةيميظنتلاو  ةيماظنلا  تابلطتملا  نع  ريرقتلا 
  

تاسـسؤملا تايعمجلا و  ماظن  عم  قفتت  لكك  طايمتلا  ةعلطب  ةيحصلا  يتحص  ةيعمجل  ةيلاملا  مئاوقلا  نأ  انيأر  يف 
.ةيلاملا مئاوقلا  دادعإب  قلعتي  اميف  ةيعمجلل   يساسألا  ماظنلاو  ةيلهألا 

 

 16/06/2021
ةعاسلا 10:37

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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