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

 01/02/202201/02/2022

ةعاسلا 09:5509:55 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

تاجايتحإلا تاجايتحإلا يوذل   يوذل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  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  

2 يزنعلاو       12  / 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       12  / دجاملا  ةكرش    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

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

 9514496595144965  : : 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

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

3196131961   : : 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

قيدانصلا11102 يف  65,872,730.0ةيدقنلا 

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  21,770.0ةبيرض 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  10,000.0ممذ 

ًامدقم115 ةعوفدم  160,964.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  2,850,336.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

44,199,751.0ينابملا12102

576,099.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 2,201,793.0ثاثألا 

ينابم12401002 ذيفنتلا -  تحت  1,890,639.0عيراشم 

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 57,681.0ممذلا 

ةمدقم215 تاعربتو  1,011,200.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,860,903.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  17,670,726.0عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  467,623.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  1,309,505.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  63,931,330.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  28,205,090.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  3,008,545.0يفاص 
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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

ةاكز [ 31101]1,500.001,500.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]330,492.00330,492.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]72,272.0072,272.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0630,493.0630,493.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]404,264.0404,264.0630,493.0630,493.01,034,757.01,034,757.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0377,969.0377,969.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]0.00.0377,969.0377,969.0377,969.0377,969.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]165,676.00165,676.0

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]3,000,000.003,000,000.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]3,165,676.03,165,676.00.00.03,165,676.03,165,676.0

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

4,316,723.04,316,723.04,316,723.04,316,723.00.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

3,607,792.03,607,792.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

0.00.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

200,413.0200,413.00.00.00.00.0

حالصإلاو41202 0.00.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

0.00.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

508,518.0508,518.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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

 01/02/2022
ةعاسلا 09:55

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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