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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 20/01/202120/01/2021

ةعاسلا 18:2218:22 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

يتلاو يتلاو ةمعنلا  ةمعنلا ظفحل   ظفحل تاريخ   تاريخ ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا 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

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

ةمعنلا  ةمعنلا ظفحل   ظفحل تاريخ   تاريخ ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1344489213444892  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 733733  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2424--1212--20152015  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 01144222200114422220  : : فتاهلا فتاهلا

 khiyrat.acc@gmail.comkhiyrat.acc@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

 05634470530563447053  : : 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 الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  المعنالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالمعندنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

ةنيدملا114 10,551.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  115,685.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 2,696,139.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  23,455.0لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  7,030,846.0تارامثتسإلا ( 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةفوقوملا131 4,397,391.0ةيدقنلا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 10,815.0ممذلا 

ةقحتسم214 21,323.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  7,617.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  789,420.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  10,123,718.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,321,174.0يفاص 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]2,647,155.002,647,155.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,647,155.02,647,155.00.00.02,647,155.02,647,155.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]760,959.00760,959.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0596,857.0596,857.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]760,959.0760,959.0596,857.0596,857.01,357,816.01,357,816.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]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
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

593,793.0593,793.0331,986.0331,986.00.00.0261,807.0261,807.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

364,818.0103,011.00.0261,807.00.00.0

ةيعامتجا41101008 6,533.06,533.00.00.00.00.0تانيمأت 

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

851.0851.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 2,356.02,356.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ىرخأ41201009 3,097.03,097.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ثاثألا41202005 حالصإو -  ةنايص 
يبتكملا

500.0500.00.00.00.00.0

265.0265.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

11,637.011,637.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

1,350.01,350.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 224.0224.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

3,500.03,500.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

1,680.01,680.00.00.00.00.0

لوصأ41401 عيب  64,621.064,621.00.00.00.00.0رئاسخ 

ةيدقنلا41204015 ضئاف  372.0372.00.00.00.00.0زجع / 

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

109,287.0109,287.00.00.00.00.0

ددع41202007 حالصإو -  ةنايص 
تاودأو

1,097.01,097.00.00.00.00.0

نيمأتلا41203005 13,377.013,377.00.00.00.00.0فيراصم 

41304001 - كالهإ فورصم 
تارايس

7,978.07,978.00.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  250.0250.00.00.00.00.0روجا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

314,661.0314,661.00.00.0314,661.0314,661.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

269,362.00.0269,362.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

45,299.00.045,299.00.00.00.0

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

 20/01/2021
ةعاسلا 18:22

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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