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ةعاسلا 10:5510:55 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

رمتعملاو رمتعملاو جاحلا   جاحلا ةيده   ةيده ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةكم  . ةكم ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةيريخلا  ةيريخلا

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

ةيريخلا  ةيريخلا رمتعملاو   رمتعملاو جاحلا   جاحلا ةيده   ةيده ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 00  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 499499  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةكم , ةكم   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

  : : ليميإلا ليميإلا

 05648491900564849190  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 حلاص       12  / فسوي    : 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 الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

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  213,433,589.95ةيدقنلا 

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
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  2,158,618.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  2158618.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]4,936,156.0

فرصنملا 4936156.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  -2,777,538.0ديصر 
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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]17,723,118.0017,723,118.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]17,723,118.017,723,118.00.00.017,723,118.017,723,118.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,480,760.001,480,760.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,480,760.01,480,760.00.00.01,480,760.01,480,760.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]89,456.6089,456.6

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]89,456.689,456.60.00.089,456.689,456.6
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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

5,136,281.55,136,281.55,136,281.55,136,281.50.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

3,548,668.53,548,668.50.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 1,587,613.01,587,613.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

19,004,611.019,004,611.00.00.014,232,636.014,232,636.04,771,975.04,771,975.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

14,232,636.00.014,232,636.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

4,771,975.00.00.04,771,975.00.00.0

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

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

ةمدخ ةياهن  ةيعمجلا  فرص  انل  نيبت 
نودب فلسلا  ىلع  اهليجستو  نيفظوملا 

دراومل رده  ربتعي  امم  دادسلل  ةطخ  دوجو 
ةيعمجلا

دادسلالتايوست لودج  عضو  ةرورضب  ىصون  -
فلسلا  نيفظوملا 

غلبمب قوست  تاقاطب  ةيعمجلا  ءارش  انل  نيبت 
دقن غلبملا  فرصلا  مت  دواد  نب  نم  لير   50000

كيشب الةطشنأ غلابملا  هذه  فرصب  ىصون  -

غلبمب قودنصلا  نيما  ةدهع  ديصر  نا  انل  نيبت 
مت هنا  ةظحالم  متو  ىف 30/9  لاير   70524

كلذو لاير  غلمب 200000  ةدهع  هل  فرص 
ادفن ةيعمجلا  ىلع  فرصلل 

لوابالتايوست لوا  ةدهعلا  ةيفصت  ةرورضب  ىصون  -
مدعو لاير  نم 50000  رثكا  ةدهع  فرص  مدعو 

ةميدقلا  دهعلا  ةيوست  دعب  الا  فرصلا 

قباس فظومل  ىلاملا  لباقملا  دادس  انل  نيبت 
ملو نيماع  ذنم  هدقاعت  ءاهنا  مت  ةيعمجلل 

كلذ ببس  ىلع  لدتسب 

ةيعمجلا التايوست دراوم  ىلع  ظافحلا  ىجري  -

ملو تاكيشلا  رتافد  ىلع  عالطالا  بلط  مت 
اهتعجارم نم  نكمتن 

تاكيشلاالتايوست رتافد  ريفوت  ةرورضب  ىصون  -
اهتعجارمل 

 19/01/2021
ةعاسلا 10:55

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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