
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

( ةدارإ  ) ةيعانصلا ليبجلاب  ةصاخلا  تاجايتحإلا  يوذل  ةيريخلا  ةيعمجلا 

 

فارشا دادعا و 

يبيتعلا ضاير  بتكم 
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يبيتعلا يبيتعلا ضاير   ضاير بتكم   بتكم

 01/02/202101/02/2021

ةعاسلا 05:3405:34 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

تاجايتحإلا تاجايتحإلا يوذل   يوذل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةدوملج ةدوملج يحيح   يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو  (( ةدارإ ةدارإ  ) ) ةيعانصلا ةيعانصلا ليبجلاب   ليبجلاب ةصاخلا   ةصاخلا

ةيعانصلا  . ةيعانصلا ليبجلا   ليبجلا ةنيدملا  ةنيدملا

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

 (( ةدارإ ةدارإ  ) ) ةيعانصلا ةيعانصلا ليبجلاب   ليبجلاب ةصاخلا   ةصاخلا تاجايتحإلا   تاجايتحإلا يوذل   يوذل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 8245769582457695  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 425425  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0808--0101--20082008  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةيقرشلا ,  ةيقرشلا ةيعانصلا , ةيعانصلا ليبجلا   ليبجلا ةدوملج  ةدوملج يحيح     : : ناونعلا ناونعلا

 01336204420133620442  : : فتاهلا فتاهلا

 falfashk i@eradah.infofalfashk i@eradah.info  : : ليميإلا ليميإلا

 05636276740563627674  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

3196131961   : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 ليضفلا       12  / دبع  رباص  فلخ  حماس    : يلاملا ققدملا 



تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي لسكإمظتنم لسكإ جذومن   دراوملاجذومن دراوملا طيطخت   طيطخت ماظن   تاظحالملاماظن تاظحالملا

ةيمويلا الالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالالالرتفد 

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  51,078,466.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 10,000.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  162,379.7تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  2,687,745.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 46,806,495.54لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  1,767,714.0لامعا 

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

ةنئادلا213 54,081.0ممذلا 

ةمدقم215 تاعربتو  1,134,170.25تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,444,895.24صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  17,421,959.81تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  30,416,945.75يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,261,182.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  50,779,567.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  2,030.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  2030.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  2,030.0ديصر 
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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]2,030.002,030.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]33,822.0033,822.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0966,039.75966,039.75

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]35,852.035,852.0966,039.75966,039.751,001,891.751,001,891.75

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]333,194.780333,194.78

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0110,138.89110,138.89

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]333,194.78333,194.78110,138.89110,138.89443,333.67443,333.67

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]3,000,000.003,000,000.0

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]0504,417.21504,417.21

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]3,000,000.03,000,000.0504,417.21504,417.213,504,417.213,504,417.21
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( تافورصملل يفيظولا  فينصتلا   ) تافورصملا ريرقت  - 7

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

4,942,159.524,942,159.52498,773.65498,773.654,001,388.364,001,388.360.00.0441,997.51441,997.510.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

3,611,989.44384,945.63,227,043.840.00.00.0

زفاوحو41102 322,432.647,149.89275,282.710.00.00.0ايازم 

41,985.422,429.039,556.420.00.00.0تاكلهتسملا41201

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

450,269.7445,878.46404,391.280.00.00.0

41301 - كالهتسالا فيراصم 
ةروطملا يضارألا 

441,997.510.00.00.0441,997.510.0

41304 - كالهتسالا فيراصم 
تارايسلا

21,189.985,297.015,892.980.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

52,294.8313,073.739,221.130.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

508.0508.00.00.0508.0508.00.00.00.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

508.00.0508.00.00.00.0

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

 01/02/2021
ةعاسلا 05:34

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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