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ةعاسلا 06:3806:38 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

مهشلابب مهشلابب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

مهشلاب مهشلاب ةنيدملا  ةنيدملا ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا مهشلاب -  -  مهشلاب هحابلا -  -  هحابلا 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

مهشلابب  مهشلابب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 71382317138231   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 391391   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0202--0808--20072007  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا مهشلاب ,  مهشلاب ماعلا  ماعلا عراشلا   عراشلا مهشلاب -  -  مهشلاب هحابلا -  -  هحابلا   : : ناونعلا ناونعلا

 01775323240177532324  : : فتاهلا فتاهلا

 j.alber.sh@hotmail.comj.alber.sh@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2288822888  : : 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  الالالالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

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

اهمكح111 يف  امو  1,936,252.0ةيدقنلا 

26,495.0نوزخملا117

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  58,000.0ممذ 

ًامدقم115 ةعوفدم  7,183.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  2,979,795.0لامعا 

ةتباثلا121 3,033,258.0لوصألا 

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

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا223 ةليوط  ةنئادلا -  174,445.0ممذلا 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  728,307.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  5,565,137.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,504,373.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  68,721.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  1,018,084.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  1018084.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  1,018,084.0ديصر 
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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

ةاكز [ 31101]1,018,084.001,018,084.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]301,227.00301,227.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]597,500.00597,500.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,916,811.01,916,811.00.00.01,916,811.01,916,811.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]220,505.00220,505.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0152,246.0152,246.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]630,416.00630,416.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]850,921.0850,921.0152,246.0152,246.01,003,167.01,003,167.0

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
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

261,221.0261,221.0261,221.0261,221.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

154,928.0154,928.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

106,293.0106,293.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

1,260,066.01,260,066.00.00.01,260,066.01,260,066.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

858,444.00.0858,444.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ريغ ةطشناو 

ةديقم

185,752.00.0185,752.00.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةينيع ةطشناو 

ةديقم

215,870.00.0215,870.00.00.00.0

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

يبساحملا ليلدلا  قبطت  مل  هيعمجلا 
دعب اهتاباسح  يلع  دحوملا 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

دحوملاال يبساحملا  ليلدلا  ءافضاب  يصون  -
هرازو ميماعتل  اقيبطت  هيعمجلا  تاباسح  يلع 

هيعامتجالا  هيمنتلاو  لمعلا 

 27/09/2020
ةعاسلا 06:38

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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