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ةعاسلا 08:3208:32 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   يناثلا  يناثلا 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  
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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

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

 4012861340128613  : : 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  17,720,560.41ةيدقنلا 

ةنيدملا114 5,137,370.47ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  431,490.74تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  274,666.0تاداريإ 

3,115,300.95نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 51,721,043.87لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  48,000.0لامعا 

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 1,211,248.45ممذلا 

ةقحتسم214 25,764.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  344,933.5تاداريا 

ىرخأ216 ةلوادتم  175,070.32تامازتلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  3,311,745.75صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  33,652,725.79تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  12,679,364.4يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  27,449,248.57يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  60,000.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  60000.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةديقم ةطشنأ  جمارب و  فيراصم  [ 421]60,000.0

فرصنملا 60000.0يلامجإ 

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]60,000.0060,000.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,493,849.001,493,849.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]127,750.00127,750.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]03,719,193.783,719,193.78

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,681,599.01,681,599.03,719,193.783,719,193.785,400,792.785,400,792.78

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,987,306.6801,987,306.68

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]58,209.0058,209.0

 ( حونمم مصخ  مازتلا (  ضيفخت  تاعربت  [ 31204]60,406.28060,406.28

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0161,567.0161,567.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]2,105,921.962,105,921.96161,567.0161,567.02,267,488.962,267,488.96

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
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

4,849,405.84,849,405.8190,445.59190,445.594,658,960.214,658,960.210.00.00.00.00.00.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  1,393,860.6164,764.871,329,095.740.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو41102 1,230,031.89101,138.271,128,893.620.00.00.0ايازم 

1,584,676.9546.291,584,630.660.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 91,248.349,511.1181,737.230.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

201,717.544,191.25197,526.290.00.00.0

ىرخأ41204 ةيليغشت  26,078.513,107.2822,971.230.00.00.0فيلاكت 

41301 - كالهتسالا فيراصم 
ةروطملا يضارألا 

211,866.180.0211,866.180.00.00.0

تالا41303 كالهتسالا  - فيراصم 
تادعمو

17,463.18197.717,265.480.00.00.0

41304 - كالهتسالا فيراصم 
تارايسلا

3,855.00.03,855.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

9,868.771,949.287,919.490.00.00.0

41308 - كالهتسالا فيراصم 
ضرعلا ةزهجأو  تاودأ 

4,301.19642.063,659.130.00.00.0

41309 - كالهتسالا فيراصم 
نمألاو لاصتالا  ةزهجأ 

ةيامحلاو

55,150.281,046.854,103.480.00.00.0

41310 - كالهتسالا فيراصم 
يلالا بساحلا  ةزهجا 

اهتاقحلمو

4,456.651,589.492,867.160.00.00.0

41311 - كالهتسالا فيراصم 
ديربتلاو ةئفدتلا  ةزهجا 

ةيوهتلاو

14,830.712,261.1912,569.520.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

1,629,212.811,629,212.810.00.01,629,212.811,629,212.810.00.00.00.00.00.0

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

60,000.00.060,000.00.00.00.0

ةطشناو42102 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةيدقن 

1,185,878.170.01,185,878.170.00.00.0

ةيعوطت42104001 تامدخ  تافورصم 
طاشنلا ) مسا  - ) 

7,006.330.07,006.330.00.00.0

ةطشنأو42201 جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم -  ريغ 

318,119.310.0318,119.310.00.00.0

ةطشنأو42202 جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  - ريغ 

58,209.00.058,209.00.00.00.0

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

 17/03/2021
ةعاسلا 08:32

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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