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تانابشلا تانابشلا ديلو   ديلو بتكم   بتكم

 17/08/202117/08/2021

ةعاسلا 07:3807:38 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

ةنيدملاب ةنيدملاب نيفوفكملا   نيفوفكملا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا ةنيدملا  ةنيدملا رخص  رخص نبنب   رابج   رابج عراش   عراش يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةيؤر  ةيؤر ةرونملا   ةرونملا

ةرونملا  . ةرونملا

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

ةيؤر  ةيؤر ةرونملا   ةرونملا ةنيدملاب   ةنيدملاب نيفوفكملا   نيفوفكملا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1394160613941606  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 663663  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةرونملا ,  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا رخص  رخص نبنب   رابج   رابج عراش   عراش   : : ناونعلا ناونعلا

 0096614848822200966148488222  : : فتاهلا فتاهلا

 blindroya@gmail.comblindroya@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

4152141521   : : 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

اهمكح111 يف  امو  2,699,803.21ةيدقنلا 

ةنيدملا114 954,684.0ممذلا 

ةقحتسم116 تاعربتو  555,814.0تاداريإ 

567,189.5نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 10,298,518.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  839,311.0لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  194,455.7لامعا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 معنملا       12  / دبع  ماسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 54,958.5ممذلا 

ةقحتسم214 4,200.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

55,103.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  2,053,908.43تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  13,941,606.0يفاص 
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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

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةاكز [ 31101]75,806.0075,806.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]270,300.00270,300.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]33,790.0033,790.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]017,015.017,015.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]379,896.0379,896.017,015.017,015.0396,911.0396,911.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]292,807.510292,807.51

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]050.050.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]4,800.004,800.0

 ( حونمم مصخ  مازتلا (  ضيفخت  تاعربت  [ 31204]3,129.003,129.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]300,736.51300,736.5150.050.0300,786.51300,786.51

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]9,400.3409,400.34

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]9,400.349,400.340.00.09,400.349,400.34
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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

288,641.52288,641.52288,641.52288,641.520.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

66,338.3166,338.310.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 60,994.1860,994.180.00.00.00.0فيلاكتلا 

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

161,309.03161,309.030.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

646,589.81646,589.810.00.0622,709.48622,709.480.00.00.00.023,880.3323,880.33

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

471,100.810.0447,220.480.00.023,880.33

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

150,313.00.0150,313.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

25,176.00.025,176.00.00.00.0

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

 17/08/2021
ةعاسلا 07:38

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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