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ةعاسلا 11:0811:08 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 ةيريخلا  ةيريخلا جالفألا   جالفألا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  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

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

ةيريخلا  ةيريخلا جالفألا   جالفألا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1835651218356512  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 129129  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 aflajcharity@hotmail.comaflajcharity@hotmail.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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

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 (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  3,158,740.0ةيدقن 

ضورقلاو11401004 فلسلا  نيلماعلا -  47,801.0ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

تادعمو12103 2,922,076.0تالآ 

ةسوململا12201 ريغ  12,393,162.0لوصألا 

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 145,000.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  20,267.0صصخم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  14,541,780.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,765,062.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  49,670.0يفاص 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]693,626.00693,626.0

ةاكز [ 31101]3,148,459.003,148,459.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]445,000.00445,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]4,287,085.04,287,085.00.00.04,287,085.04,287,085.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]2,599,844.002,599,844.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]814,890.00814,890.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0531,964.0531,964.0

تارامثتسا حابرا  [ 31205003]09,333,332.09,333,332.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,414,734.03,414,734.09,865,296.09,865,296.013,280,030.013,280,030.0

فاقوأ ةينيع  تاعربت  [ 31302]3,525.003,525.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]3,525.03,525.00.00.03,525.03,525.0

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

ةيرادإلا ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
ىلع ىلع ةلمحملا   ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

1,399,314.01,399,314.01,399,314.01,399,314.00.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

1,021,766.01,021,766.00.00.00.00.0

41302 - كالهتسالا فيراصم 
ينابملا

280,456.0280,456.00.00.00.00.0

41301 - كالهتسالا فيراصم 
ةروطملا يضارألا 

73,092.073,092.00.00.00.00.0

يضارألا41301001 كالهإ -  فورصم 
تانيسحت ةروطملا - 

يضارا

24,000.024,000.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

6,212,128.06,212,128.05,563,040.05,563,040.0649,088.0649,088.00.00.00.00.00.00.0

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

649,088.00.0649,088.00.00.00.0

ةاكز42103001 ةينيع -  1,938,985.01,938,985.00.00.00.00.0تافورصم 

ةطشناو42103 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةينيع 

814,890.0814,890.00.00.00.00.0

2,809,165.02,809,165.00.00.00.00.0تادعاسم42102002

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

ظفحتم ينوناقلا :  عجارملا  يأر 

يأرلا :  :  يأرلا

لمشت يتلاو  ( 129  ) مقرب ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  ةيرـشبلا  دراوملا  ةرازوب  ةلجـسم  ةيريخلا - جالفالا  ةيعمجل  ةيلاملا  مئاوقلا  انعجار  دـقل 
تاحاضيإلاو خيراتلا ، كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنسلل  ةيدقنلا  تاقفدتلا  ةمئاقو  ةطشنألا  ةمئاقو  ربمسيد 2020م  يف 31  امك  يلاملا  زكرملا  ةمئاق 

.ةمهملا ةيبساحملا  تاسايسلل  صخلم  كلذ  يف  امب  ةيلاملا ، مئاوقلا  عم  ةقفرملا  ( 22-1)
ضرعت ةـقفرملا  ةـيلاملا  مئاوقلا  نأ  انريرقت ،  يف  ظفحتملا  ىأرلا  ساسأ  ةرقف  يف  دراو  وه  اـمل  ةـنكمملا  راـثآلا  ءانثتـساب  و  انيأر  ، يفو 
ةيهتنملا ةنسلل  ةيدقنلا  اهتاقفدتو  يلاملا  اهئادأو  ربمسيد 2020م  يف 31  امك  ةيعمجلل  يلاملا  زكرملا  ةيرهوجلا ، بناوجلا  عيمج  نم  لدعب 

رايعملا ىلا  ةـفاضإلابو  نيبساحملاو   نيعجارملل  ةيدوعـسلا  ةـئيهلا  نم  رداصلا  حـبرلل  ةـفداه  ريغ  تآشنملا  رايعمل  ًاقفو  خـيراتلا  كـلذ  يف 
ىرخألا تارادصإلاو  ريياعملاو  ةيدوعـسلا ، ةيبرعلا  ةـكلمملا  يف  ةدـمتعملا  مجحلا  ةطـسوتمو  ةريغـصلا  تآشنملل  يلاملاريرقتلل  يلودـلا 

 . نيبساحملاو نيعجارملل  ةيدوعسلا  ةئيهلا  نم  ةدمتعملا 

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

(. 55,000  ) غلبمب تاباسحلا  نمض  رهاظلا  ضايرلا  كنبل  ربمسيد 2020  يف 31  امك  باسحلا  فشكو  ةيكنبلا  ةقداصملا  ملتسن  مل  - 
مت ريياعملا  كلت  بجومب  انتيلوؤسمو  .ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملا  يف  ةدـمتعملا  ةـيلودلا  ةـعجارملا  ريياعمل  اًقبط  ةـعجارملاب  اـنمق  دـقل 

كولـس دـعاوقل  ًاقبط  ةـيعمجلا  نع  نولقتـسم  نحنو  .انريرقت  يف  ةـيلاملا  مئاوقلا  ةـعجارم  نع  عجارملا  تاـيلوؤسم  مسق  يف  اهحيـضوت 
بادآو كولـس  تابلطتمب  اضيأ  انيفو  امك  ةيلاملا  مئاوقلل  انتعجارمب  ةلـصلا  تاذ  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدـمتعملا  ةـنهملا  بادآو 

يف ظفحتملا  انيأرل  ساسأ  ريفوتل  ةبـسانمو  ةـيفاك  اهيلع  انلـصح  يتلا  ةـعجارملا  ةـلدأ  نأ  دـقتعنو  .دـعاوقلا  كـلتل  ًاـقبط  ىرخـألا  ةـنهملا 
.ةعجارملا

ىرخأ :  :  ىرخأ

.تادعملاو تالآلاو  تاكلتمملل  يليلحت  لجس  ةيعمجلا  كلتمت  ال  - 
.يدوعس لاير  ةميق 3,158,740  كونبلا  ىدل  دقنلا  ديصر  غلب  نيح  يف  يدوعس  لاير  ةميق 3,814,732  فاقوألاو  ةديقملا  لوصألا  يفاص  ديصر  غلب  - 

 18/10/2021
ةعاسلا 11:08

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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