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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يزنعلاو   يزنعلاو دجاملا   دجاملا ةكرش   ةكرش

 01/02/202201/02/2022

ةعاسلا 08:4608:46 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

ةيريخلا ةيريخلا ةيئاسنلا   ةيئاسنلا دوج   دوج ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا  . ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو مامدلاب  مامدلاب

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 يزنعلاو       13  / دجاملا  ةكرش    : يلاملا ققدملا 



: سرهفلا

ةيعمجلل  ةيعمجلل ةيساسألا   ةيساسألا تانايبلا   تانايبلا - - 11

تادنتسملا  تادنتسملا تالجسلا  وو   تالجسلا - - 22

لوصألا  لوصألا - - 33

لوصألا  لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   تامازتلإلا تانايب   تانايب - - 44

ةاكزلا  ةاكزلا فيراصم   فيراصم - - 55

تاداريإلا  تاداريإلا تاعربتلا  وو   تاعربتلا ريرقت   ريرقت - - 66

 (( تافورصملل تافورصملل يفيظولا   يفيظولا فينصتلا   فينصتلا  ) ) تافورصملا تافورصملا ريرقت   ريرقت - - 77

 (( ةديقملا ةديقملا لوصألا   لوصألا يفاص   يفاص  ) ) ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ ريرقت   ريرقت - - 88

ينوناقلا ينوناقلا عجارملا   عجارملا تاظحالم   تاظحالم - - 99

3 يزنعلاو       13  / دجاملا  ةكرش    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

مامدلاب  مامدلاب ةيريخلا   ةيريخلا ةيئاسنلا   ةيئاسنلا دوج   دوج ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4683503446835034  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 2828  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 jameyadamam@gmail.comjameyadamam@gmail.com  : : 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 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 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  15,202,603.24ةيدقن 

قيدانصلا11102 يف  18,093.1ةيدقنلا 

11103 " ليصحتلا تحت  تاكيش  قيرطلا "  يف  8,000.0ةيدقنلا 

ةلوادتملا113 19,300,025.56تارامثتسالا 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  8,000.0ممذ 

3,662.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

هارتشم12101002 8,555,925.0يضارالا 

هارتشم12102002 21,241,430.82ينابملا 

ةيعانص12103002 تادعمو  2,571,072.6تالا 

1,354,350.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 1,711,808.29ثاثألا 

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

ةقالع21304001 تاذ  تاهج  ىلإ  ةقحتسم  23,000.0غلابم 

ةمدقم21503002 فاقوأ -  1,829,750.0عير 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,211,201.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  12,915,649.0عمجم 

تادعمو22501003 تالا  كالهإ -  2,220,386.0عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  1,315,341.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  1,618,198.2عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  43,432,284.68يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,402,749.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  3,398,882.83تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  3398882.83ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  3,398,882.83ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]3,398,882.8303,398,882.83

ماتيا تالافك  [ 31102001]1,334,190.5901,334,190.59

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]4,733,073.424,733,073.420.00.04,733,073.424,733,073.42

ماعلا عربتلا  [ 31201001]2,592,297.2602,592,297.26

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]944,266.00944,266.0

تاكارتشالا [ 31205001]45,950.0045,950.0

تارامثتسا حابرا  [ 31205003]029,043.0629,043.06

هتباث لوصا  عيب  حابرا  [ 31205004]01,046.01,046.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0434,000.0434,000.0

تارود تاداريا  [ 31205008]01,041,577.21,041,577.2

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,582,513.263,582,513.261,505,666.261,505,666.265,088,179.525,088,179.52

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]45,713.0045,713.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]45,713.045,713.00.00.045,713.045,713.0

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

1,214,841.971,214,841.971,214,841.971,214,841.970.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

706,584.86706,584.860.00.00.00.0

تالصاوملا41101003 47,800.047,800.00.00.00.00.0لدب 

ةيعامتجا41101008 60,034.9260,034.920.00.00.00.0تانيمأت 

رفسلا41102002 6,230.06,230.00.00.00.00.0ركاذت 

يبطلا41102003 90,094.7690,094.760.00.00.00.0نيمأتلا 

زفاوحو41102005 تافاكم 
ةيمسوم

8,457.968,457.960.00.00.00.0

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

22,173.022,173.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 33,674.7133,674.710.00.00.00.0تامزلتسم 

دوقولا41201003
تاقورحملاو

3,051.283,051.280.00.00.00.0

فيظنتلا41201006 22,974.7322,974.730.00.00.00.0داوم 

41202002 - حالصإو ةنايص 
ينابملا

22,909.022,909.00.00.00.00.0

41202003 - حالصإو ةنايص 
تادعمو تالا 

17,133.5417,133.540.00.00.00.0

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

7,419.787,419.780.00.00.00.0

46,736.046,736.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

35,385.8135,385.810.00.00.00.0

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

30,520.0530,520.050.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  3,150.03,150.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 2,322.572,322.570.00.00.00.0فيراصم 

ةنايصلا41203011 دوقع 
ليغشتلاو

21,750.021,750.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

13,000.013,000.00.00.00.00.0

كالهتسالا41303 فيراصم 
تادعمو تالا  - 

13,439.013,439.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

6,645,712.246,645,712.240.00.06,645,712.246,645,712.240.00.00.00.00.00.0

42103001 - ةينيع تافورصم 
ةاكز

2,327,501.580.02,327,501.580.00.00.0
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ماتيأ42102001 66,150.00.066,150.00.00.00.0تالافك 

42103002 - ةينيع تافورصم 
ماتيأ

939,897.50.0939,897.50.00.00.0

ةيئاذغلا42102004 54,456.00.054,456.00.00.00.0ةلسلا 

1,893,547.140.01,893,547.140.00.00.0تادعاسم42102002

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

203,606.840.0203,606.840.00.00.0

روجألاو42301001 بتاورلا 
ةيدقنلا

839,798.50.0839,798.50.00.00.0

19,789.220.019,789.220.00.00.0تاكلهتسملا42301003

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

233,283.90.0233,283.90.00.00.0

حالصإلاو42301004 67,681.560.067,681.560.00.00.0ةنايصلا 

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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
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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

 01/02/2022
ةعاسلا 08:46

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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