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ةعاسلا 15:4215:42 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 ماع 20192019  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا 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

 829721829721   : : 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 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

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  777,573.0تاباسح 

ةمدقملا11501002 زفاوحو -  9,667.0ايازم 

هتقؤم11401002 دهع  نيلماعلا -  26,202.0ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

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

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  1,000.0عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  4,324.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  394,832.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  434,889.0يفاص 
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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

عاطقلا معد  يموكحلا -  حنملا  [ 31105005]708,390.00708,390.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]708,390.0708,390.00.00.0708,390.0708,390.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]118,987.00118,987.0

تاكارتشالا [ 31205001]010,500.010,500.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]118,987.0118,987.010,500.010,500.0129,487.0129,487.0

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
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

195,714.0195,714.0195,714.0195,714.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

124,000.0124,000.00.00.00.00.0

26,000.026,000.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

ةيبتكم41201001 9,174.09,174.00.00.00.00.0تامزلتسم 

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

2,434.02,434.00.00.00.00.0

344.0344.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

41202006 - حالصإو ةنايص 
تادعمو تالا 

ةيبتكم

1,200.01,200.00.00.00.00.0

دوقولا41201003
تاقورحملاو

2,185.02,185.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 497.0497.00.00.00.00.0فيراصم 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

1,430.01,430.00.00.00.00.0

41204013 - لمع تايرفس 
ةيلخاد

4,675.04,675.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 12,710.012,710.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةياعدلا41204005 فيراصم 
نالعالاو

5,000.05,000.00.00.00.00.0

زفاوحو41102007 تافاكم 
ىرخأ

3,206.03,206.00.00.00.00.0

ىرخأ41201009 2,859.02,859.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

215,111.0215,111.00.00.0215,111.0215,111.00.00.00.00.00.00.0

ةيمسوم42102003 215,111.00.0215,111.00.00.00.0جمارب 

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

 20/01/2021
ةعاسلا 15:42

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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