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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يزنعلاو   يزنعلاو دجاملا   دجاملا ةكرش   ةكرش
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ةعاسلا 08:3808:38 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

تامدخلل تامدخلل ةيريخلا   ةيريخلا رضم   رضم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا 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 ةيعامتجألا  ةيعامتجألا

.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

ةيعامتجألا  ةيعامتجألا تامدخلل   تامدخلل ةيريخلا   ةيريخلا رضم   رضم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4022974240229742  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 99  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 alwanali@mudhar.comalwanali@mudhar.com  : : ليميإلا ليميإلا

 05407019590540701959  : : 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 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  18,194,605.31ةيدقنلا 

ةنيدملا114 4,623,601.59ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  394,440.74تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  274,666.0تاداريإ 

2,739,516.63نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 51,777,738.8لوصألا 

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 571,529.43ممذلا 

ةقحتسم214 9,799.84تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  367,333.5تاداريا 

ىرخأ216 ةلوادتم  429,688.32تامازتلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  3,280,888.65صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  33,974,964.3تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  9,179,356.41يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  31,050,385.26يفاص 
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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]382,124.00382,124.0

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31104]5,398.005,398.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]04,117,791.954,117,791.95

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]387,522.0387,522.04,117,791.954,117,791.954,505,313.954,505,313.95

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,288,040.7801,288,040.78

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]78,181.0078,181.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0348,659.06348,659.06

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,366,221.781,366,221.78348,659.06348,659.061,714,880.841,714,880.84

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

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا ةيرادإلا
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيرادإلاو4141 ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا فيراصملا   4,783,963.834,783,963.83287,887.75287,887.754,496,076.084,496,076.080.00.00.00.00.00.0فيراصملا

ةيدقنلا41101 روجألاو  1,809,542.1475,678.131,733,864.010.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو41102 716,091.5870,013.16646,078.420.00.00.0ايازم 

1,576,216.4186.01,576,130.410.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 121,452.741,420.09120,032.650.00.00.0ةنايصلا 

نيمأتلاو41203 تامدخلاو  223,899.478,708.14215,191.330.00.00.0عفانملا 

ىرخأ41204 ةيليغشت  14,524.342,177.5312,346.810.00.00.0فيلاكت 

يضارألا41301 كالهتسالا -  فيراصم 
ةروطملا

211,866.18123,578.4188,287.770.00.00.0

تالا41303 كالهتسالا  - فيراصم 
تادعمو

17,463.180.017,463.180.00.00.0

تارايسلا41304 كالهتسالا -  3,855.00.03,855.00.00.00.0فيراصم 

ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

9,868.77649.769,219.010.00.00.0

تاودأ41308 كالهتسالا -  فيراصم 
ضرعلا ةزهجأو 

4,301.19642.063,659.130.00.00.0

ةزهجأ41309 كالهتسالا -  فيراصم 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

55,224.31,083.7954,140.510.00.00.0

ةزهجا41310 كالهتسالا -  فيراصم 
اهتاقحلمو يلالا  بساحلا 

4,495.771,589.492,906.280.00.00.0

ةزهجا41311 كالهتسالا -  فيراصم 
ةيوهتلاو ديربتلاو  ةئفدتلا 

15,162.762,261.1912,901.570.00.00.0

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   1,335,102.261,335,102.260.00.01,335,102.261,335,102.260.00.00.00.00.00.0فيراصم

ةيدقن42102 ةطشناو  جمارب  فيراصم 
ةديقم

839,098.60.0839,098.60.00.00.0

ةينيع42103 ةطشناو  جمارب  فيراصم 
ةديقم

53,187.00.053,187.00.00.00.0

42104001 - ) ةيعوطت تامدخ  تافورصم 
طاشنلا ) مسا 

11,891.660.011,891.660.00.00.0

ريغ42201 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم - 

364,384.00.0364,384.00.00.00.0

ريغ42202 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  -

66,181.00.066,181.00.00.00.0

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
 ) ةيعوطت تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت  لباقم 

360.00.0360.00.00.00.0

دئاوع4343 دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
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

 06/04/2021
ةعاسلا 08:38

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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