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ةعاسلا 07:3407:34 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

ةقطنمب ةقطنمب ةيئيبلا   ةيئيبلا ءارضخ   ءارضخ قافآ   قافآ ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  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 يتلاو   يتلاو ضايرلا  ضايرلا

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

ضايرلا  ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب ةيئيبلا   ةيئيبلا ءارضخ   ءارضخ قافآ   قافآ ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 643433643433  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 866866  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2626--0202--20162016  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 Greenhorizons2014@gmail.comGreenhorizons2014@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا تاظحالملا

ةيمويلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ماعلا ذاتسالا  جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

درجلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةتباثلا لوصالا  جمانربلاالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

قودنصلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

كنبلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةدهعلا جمانربلاالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةيوضعلا جمانربلاالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

جمانربلاالالمعنال قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربلاالالمعنال قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربلاالالمعنال قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

 ( يدقن ضبقلا (  نعالالالالدنس  تالماعت  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
قودنصلا قيرط 

 ( ينيع مالتسا (  جمانربلاالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

فرصلا نعالالالالدنس  تالماعت  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
قودنصلا قيرط 

ةيموي ديق  جمانربلاالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ينيع  ( مالتسا  نذا 
(

الالالال
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  631,040.0ةيدقنلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  10,500.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 25,667.0لوصألا 

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 2,273.67ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  12,417.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  9,082.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  305,007.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  338,426.0يفاص 
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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

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]50,701.0050,701.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]3,000.003,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]53,701.053,701.00.00.053,701.053,701.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

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

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا ةيرادإلا

ىلع ىلع ةلمحملا   ةلمحملا
طاشنلا طاشنلا

فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيرادإلاو4141 ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا فيراصملا   67,575.8467,575.8467,575.8467,575.840.00.00.00.00.00.00.00.0فيراصملا

ةيدقنلا41101 روجألاو  36,800.036,800.00.00.00.00.0بتاورلا 

ةيعامتجا41101008 7,040.07,040.00.00.00.00.0تانيمأت 

ىرخأ41102007 زفاوحو  2,452.882,452.880.00.00.00.0تافاكم 

ةيبتكم41201001 269.55269.550.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 595.75595.750.00.00.00.0دوقولا 

248.25248.250.00.00.00.0تاعوبطم41201004

ىرخأ41201009 775.81775.810.00.00.00.0تاكلهتسم 

ضرا4120200204 ىلع  ينابم  حالصإو -  ةنايص 
ةرجأتسم

946.84946.840.00.00.00.0

بساحلا41202010 ةزهجا  حالصإو -  ةنايص 
اهتاقحلمو يلالا 

669.85669.850.00.00.00.0

750.41750.410.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

تنرتنإلاو41203003 سكافلاو  860.27860.270.00.00.00.0فتاهلا 

ةفايضلا41203008 463.95463.950.00.00.00.0فيراصم 

12,750.012,750.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

نالعالاو41204005 ةياعدلا  1,250.01,250.00.00.00.00.0فيراصم 

ىرخأ41204012 ةيقيوست -  840.0840.00.00.00.00.0فيلاكت 

ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

127.17127.170.00.00.00.0

تاودأو41307 ددع  كالهتسالا --  485.4485.40.00.00.00.0فيراصم 

ةزهجا41310 كالهتسالا -  فيراصم 
اهتاقحلمو يلالا  بساحلا 

249.71249.710.00.00.00.0

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   58,445.2558,445.250.00.058,445.2558,445.250.00.00.00.00.00.0فيراصم

ةديقم421 ةطشنأ  جمارب و  45,770.00.045,770.00.00.00.0فيراصم 

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
لباقم ةيعوطت (  تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت 

12,675.250.012,675.250.00.00.0

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

 - ةديقم ريغ  تابهو  تاعربت  دنب  ليمحت  مت 
ىفاصو تامازتلالا  دوك  ىلع  ةيعوطت  تامدخ 

تاداريالاو تاعربتلا  دنب  ىلع  سيلو  لوصالا 

ىلعمعنتايوست هليمحتو  ديقلا  ةيجوت  ةداعا  ىجري  -
تاداريالاو  تاعربتلا 

ةرابع  30/3/2021  : خيراتب مقر 22-0002  ديقلا 
ةروتافلا ةيعمجلا  عقوم  ديدجت  فورصم  نع 

ماع صخي  فورصملاو  خيراتب 13/11/2020 
لحم ةنسلا  ىلع  هليمحت  متو   2020

هصخت ىتلا  هنسلا  تسيلو  ةعجارملا 

اقبطالتايوست اهصخي  امب  هنس  لك  ليمحت  ىجري  -
قاقحتسالا  ادبمل 

ءارش خيراتب 7/3/2021  مقر 24-0002  ديقلا 
ةيعمجلا مساب  تسيل  ةروتافلا  ىبتكم  ثاثا 

ةيعمجلاالةطشنأ صخت  ىتلا  ريتاوفلا  ليجست  ءاجرلا  -
مصخلا نم  ةدافتسالل  ةيعمجلا  مساب 

ةيبساحملا  ةدحولا  أدبمل  اقيبطت  يبيرضلا و 

ىلع ةفاضملا  ةميقلا  ةبيرض  ليمحت 
ةدصرالا تسيلو  فيراصملا  ىلع  تايرتشملا 

ةنيدملا

ىلعمعنتايوست يبساحملا  ديقلا  ةيجوت  ةداعا  ىجري  -
فيراصملا  سيلو  ةنيدملا  ةدصرالا 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 06/02/2022
ةعاسلا 07:34

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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