
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيلهألا ءافتكا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

رضخلا دلاخ  يمار 

1 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



رضخلا رضخلا دلاخ   دلاخ يمار   يمار

 12/05/202212/05/2022

ةعاسلا 06:1506:15 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةدج  . ةدج ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : 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 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 3414805434148054  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 431431   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةدج , ةدج   : : ناونعلا ناونعلا

 38693869  462462  5050  966966++  : : فتاهلا فتاهلا

 acc1@ektefaa.orgacc1@ektefaa.org  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  0.0ةيدقن 

11301 ( ةلوادتملا 0.0تارامثتسإلا ( 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  0.0ممذ 

ءالمع11402 ةنيدم -  0.0ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  0.0ممذ 

ًامدقم11501 ةعوفدم  ةيراداو  ةيمومع  0.0فيراصم 

ةقحتسم11602 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  0.0تاداريا 

تاكلهتسم11701 0.0نوزخم 

اهمكح111 يف  امو  1,201,360.69ةيدقنلا 

ةلوادتملا113 20,101,008.0تارامثتسالا 

ةنيدملا114 52,177.61ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  63,494.87تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  512,585.01تاداريإ 

2,899.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

14,026,938.0يضارألا12101

5,320,562.0ينابملا12102

169,400.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 150,424.89ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  49,730.0تالآ 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  15,313.0ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  420,671.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  64,460.0ةزهجا 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  13,634.9تاحول 

ةسوململا12201 ريغ  2,659,675.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

نودروم21302 ةنئاد -  0.0ممذ 

ىرخأ21304 ةنئاد  0.0ممذ 

ةقحتسم21401 ةيراداو  ةيمومع  0.0فيراصم 

ةقحتسم21401005 نيمأتلاو  - تامدخلاو  0.0عفانملا 

ةمدقم21502 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  0.0تاداريا 

ةنئادلا213 24,889.99ممذلا 

ةقحتسم214 138,906.32تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  593,261.54صصخم 

اهليصحت22404 يف  كوكشم  نويد  4,620,000.0صصخم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  2,649,236.32عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  2,649,986.21عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23102 لوصألا  7,421,841.59يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  25,000,000.0يفاص 

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  1,726,212.0يفاص 

7 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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 

8 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]10,822.0010,822.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]10,822.010,822.00.00.010,822.010,822.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]400.00400.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]2,201.5102,201.51

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0230,364.21230,364.21

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]2,601.512,601.51230,364.21230,364.21232,965.72232,965.72

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

9 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



( 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

480,873.6480,873.6480,873.6480,873.60.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

399,984.8399,984.80.00.00.00.0

زفاوحو41102 28,867.1128,867.110.00.00.00.0ايازم 

حالصإلاو41202 4,448.264,448.260.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

41,986.6841,986.680.00.00.00.0

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

8.638.630.00.00.00.0

لوصأ41401 عيب  94.3294.320.00.00.00.0رئاسخ 

5,483.85,483.80.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

14,216.1114,216.110.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

14,216.110.00.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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

11 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 12/05/2022
ةعاسلا 06:15

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيلهألا ءافتكا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

رضخلا دلاخ  يمار 

1 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



رضخلا رضخلا دلاخ   دلاخ يمار   يمار

 12/05/202212/05/2022

ةعاسلا 06:1706:17 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةدج  . ةدج ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : 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 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 3383453233834532  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 431431   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةدج , ةدج   : : ناونعلا ناونعلا

 38693869  462462  5050  966966++  : : فتاهلا فتاهلا

 acc1@ektefaa.orgacc1@ektefaa.org  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  928,136.22ةيدقنلا 

ةلوادتملا113 20,101,008.0تارامثتسالا 

ةنيدملا114 29,942.09ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  26,136.13تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  468,202.34تاداريإ 

2,899.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

14,026,938.0يضارألا12101

5,320,562.0ينابملا12102

يبتكملا12105 150,424.89ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  49,730.0تالآ 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  15,313.0ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  420,671.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  64,460.0ةزهجا 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  13,634.9تاحول 

ةسوململا122 ريغ  2,659,675.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 15,400.33ممذلا 

ةقحتسم214 108,434.01تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  2,000.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  567,543.65صصخم 

اهليصحت22404 يف  كوكشم  نويد  4,620,000.0صصخم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  2,479,836.32عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  2,649,986.21عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  1,726,212.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  7,108,320.05يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  25,000,000.0يفاص 

7 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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 

8 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]13,100.0013,100.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]10,822.0010,822.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]23,922.023,922.00.00.023,922.023,922.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,150.001,150.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]3,649.7303,649.73

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0426,544.52426,544.52

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]4,799.734,799.73426,544.52426,544.52431,344.25431,344.25

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

9 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



( 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

958,657.4958,657.4958,657.4958,657.40.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

850,013.82850,013.820.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 96,049.2696,049.260.00.00.00.0فيلاكتلا 

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

12,594.3212,594.320.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

61,432.3861,432.380.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

61,432.380.00.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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

11 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 12/05/2022
ةعاسلا 06:17

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيلهألا ءافتكا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

رضخلا دلاخ  يمار 

1 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



رضخلا رضخلا دلاخ   دلاخ يمار   يمار

 12/05/202212/05/2022

ةعاسلا 06:1706:17 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةدج  . ةدج ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : 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 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيلهألا  ةيلهألا ءافتكا   ءافتكا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 3349997833499978  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 431431   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةدج , ةدج   : : ناونعلا ناونعلا

 38693869  462462  5050  966966++  : : فتاهلا فتاهلا

 acc1@ektefaa.orgacc1@ektefaa.org  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  761,362.84ةيدقنلا 

ةلوادتملا113 19,601,008.0تارامثتسالا 

ةنيدملا114 44,959.84ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  48,086.17تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  458,702.34تاداريإ 

2,570.05نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

14,026,938.0يضارألا12101

5,320,562.0ينابملا12102

25,573.91تارايسلا12104

يبتكملا12105 150,424.89ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  50,129.0تالآ 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  16,354.74ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  420,671.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  64,460.0ةزهجا 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  13,634.9تاحول 

ةسوململا12201 ريغ  2,659,675.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 12,431.86ممذلا 

ةقحتسم214 77,594.22تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  6,000.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  319,286.24صصخم 

اهليصحت22404 يف  كوكشم  نويد  4,620,000.0صصخم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  2,479,836.32عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  2,649,986.21عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  1,726,212.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  6,773,765.78يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  25,000,000.0يفاص 

7 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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 

8 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]13,100.0013,100.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]800.00800.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1,250.001,250.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]10,822.0010,822.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]25,972.025,972.00.00.025,972.025,972.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,814.001,814.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]7,802.1507,802.15

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0617,689.29617,689.29

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]9,616.159,616.15617,689.29617,689.29627,305.44627,305.44

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

9 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



( 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

1,402,347.491,402,347.491,402,347.491,402,347.490.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

1,238,931.411,238,931.410.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 150,821.76150,821.760.00.00.00.0فيلاكتلا 

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

12,594.3212,594.320.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

150,307.75150,307.750.00.02,945.02,945.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

2,945.00.02,945.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

147,362.750.00.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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

11 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 12/05/2022
ةعاسلا 06:17

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 رضخلا       12  / يمار  بتكم    : يلاملا ققدملا 
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