
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يريشيبشلا –  نمحرلا  دبع  بتكم 

1 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يريشيبشلا  –   يريشيبشلا نمحرلا   نمحرلا دبع   دبع بتكم   بتكم

 20/01/202120/01/2021

ةعاسلا 17:2417:24 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 ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم 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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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
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3 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4407591444075914  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 492492  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0505--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم   : : ناونعلا ناونعلا

 01145423010114542301   : : فتاهلا فتاهلا

 eman.mb@mawaddah.org.saeman.mb@mawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246312463  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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  الالالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالمعندنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

ضايرلا11101001 كنب  ةيراج -  1,868,782.73تاباسح 

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  2,517,713.06تاباسح 

ةريزجلا11101003 كنب  ةيراج -  145,234.6تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  9,897,266.01تاباسح 

11101006 ....... كنب ةيراج -  335,939.23تاباسح 

دالبلا11101005 كنب  ةيراج -  109,655.0تاباسح 

ةنيدملا114 731,989.76ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  18,286.29تافورصم 

88,636.1نوزخملا117

ةمدقم11403 تاعفد  ةنيدم -  0.0ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  0.0ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

4,277,840.0يضارألا12101

89,600.0ينابملا12102

تادعمو12103 270,846.77تالآ 

222,000.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 1,015,945.0ثاثألا 

تاودأو12107 79,575.29ددع 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  258,440.43ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  374,843.07ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  103,143.04ةزهجا 

ةسوململا122 ريغ  256,099.5لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  20,182,500.0تارامثتسإلا ( 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةقحتسم214 411,250.68تافورصم 

ىرخأ21304 ةنئاد  659,568.07ممذ 

نودروم21302 ةنئاد -  5,136.25ممذ 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  688,846.8صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  527,086.25عمجم 

تادعمو22501003 تالا  كالهإ -  81,437.09عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  221,998.81عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  568,913.48عمجم 

ةيامحلاو22501009 نمألاو  لاصتالا  ةزهجأ  كالهإ -  181,335.52عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  271,315.39عمجم 

ةيوهتلاو22501011 ديربتلاو  ةئفدتلا  ةزهجا  كالهإ -  100,951.18عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  108,754.97عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  33,462,711.08يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  8,747,320.73يفاص 

فقولا23103006 عير  1,865,881.78ضئاف 

7 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]137,994.940137,994.94

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]137,994.94137,994.940.00.0137,994.94137,994.94

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]585,504.820585,504.82

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]585,504.82585,504.820.00.0585,504.82585,504.82

ةلغلا ضئاف  تارامثتسا  حابرا  [ 31304003]00.00.0

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

9 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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

567,003.39567,003.39567,003.39567,003.390.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

397,010.81397,010.810.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 78,450.078,450.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

91,542.5891,542.580.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

2,019,378.152,019,378.150.00.02,019,378.152,019,378.150.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

1,382,532.690.01,382,532.690.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

555,084.680.0555,084.680.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

81,760.780.081,760.780.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 20/01/2021
ةعاسلا 17:24

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يريشيبشلا –  نمحرلا  دبع  بتكم 

1 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يريشيبشلا  –   يريشيبشلا نمحرلا   نمحرلا دبع   دبع بتكم   بتكم

 07/04/202107/04/2021

07:1107:11 ةعاسلا  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 ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم 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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: سرهفلا

ةيعمجلل  ةيعمجلل ةيساسألا   ةيساسألا تانايبلا   تانايبلا - - 11
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3 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4299376042993760  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 492492  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0505--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم   : : ناونعلا ناونعلا

 01145423010114542301   : : فتاهلا فتاهلا

 eman.mb@mawaddah.org.saeman.mb@mawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246312463  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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  المعنالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالمعندنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  17,154,620.16ةيدقنلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 27,146,583.1لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا211 ةريصق  227,466.66ضورقلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا221 ةليوط  2,936,131.87ضورقلا 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  42,293,148.81يفاص 

فقولا23103006 عير  700,610.76ضئاف 

7 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

فينصتلا ةداعاو  تاليوحتلا  تاداريإ  [ 314]0.000.0

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]2,439,747.8502,439,747.85

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,439,747.852,439,747.850.00.02,439,747.852,439,747.85

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,305,485.3101,305,485.31

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,305,485.311,305,485.310.00.01,305,485.311,305,485.31

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

9 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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

959,674.82959,674.82959,674.82959,674.820.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

959,674.82959,674.820.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

3,285,922.093,285,922.090.00.03,285,922.093,285,922.090.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

3,285,922.090.03,285,922.090.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

200,247.01200,247.010.00.00.00.0200,247.01200,247.010.00.00.00.0

تاعيزوتو431 فيراصم 
فاقوألا دئاوع 

200,247.010.00.0200,247.010.00.0

10 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 07/04/2021
ةعاسلا 07:11

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يريشيبشلا –  نمحرلا  دبع  بتكم 

1 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يريشيبشلا  –   يريشيبشلا نمحرلا   نمحرلا دبع   دبع بتكم   بتكم

 07/04/202107/04/2021

ةعاسلا 07:1207:12 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 ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

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

2 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 
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3 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4256233842562338  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 492492  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0505--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم   : : ناونعلا ناونعلا

 01145423010114542301   : : فتاهلا فتاهلا

 eman.mb@mawaddah.org.saeman.mb@mawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246312463  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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  المعنالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالمعندنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  18,416,985.29ةيدقنلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 27,147,777.93لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا211 ةريصق  121,398.63ضورقلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا221 ةليوط  3,123,823.49ضورقلا 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  42,293,148.81يفاص 

فقولا23103006 عير  269,189.55ضئاف 

7 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]4,624,094.0604,624,094.06

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]4,624,094.064,624,094.060.00.04,624,094.064,624,094.06

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,849,026.2901,849,026.29

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,849,026.291,849,026.290.00.01,849,026.291,849,026.29

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

9 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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

1,338,753.321,338,753.321,338,753.321,338,753.320.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

1,338,753.321,338,753.320.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

4,599,713.684,599,713.680.00.04,599,713.684,599,713.680.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

4,599,713.680.04,599,713.680.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

265,463.8265,463.80.00.00.00.0265,463.8265,463.80.00.00.00.0

تاعيزوتو431 فيراصم 
فاقوألا دئاوع 

265,463.80.00.0265,463.80.00.0

10 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : 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 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 07/04/2021
ةعاسلا 07:12

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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يلاملا حاصفألا  ريرقت 

عبارلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يريشيبشلا –  نمحرلا  دبع  بتكم 
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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يريشيبشلا  –   يريشيبشلا نمحرلا   نمحرلا دبع   دبع بتكم   بتكم

 05/05/202105/05/2021

ةعاسلا 21:3221:32 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم 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 ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4049502440495024  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 492492  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0505--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم   : : ناونعلا ناونعلا

 01145423010114542301   : : فتاهلا فتاهلا

 eman.mb@mawaddah.org.saeman.mb@mawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246312463  : : 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 الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  المعنالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  3,444,109.0تاباسح 

ضايرلا11101001 كنب  ةيراج -  1,009,105.0تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  8,565,630.0تاباسح 

ةريزجلا11101003 كنب  ةيراج -  145,235.0تاباسح 

11101006 ....... كنب ةيراج -  2,065,474.0تاباسح 

84,849.0نوزخملا117

نييراجت11403001 نيدروملل  ةمدقم  1,466,141.0تاعفد 

ًامدقم11501 ةعوفدم  ةيراداو  ةيمومع  339,890.0فيراصم 

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  65,670.0ةبيرض 

ةدرتسم11404002 24,600.0تانيمأت 

ةقحتسم116 تاعربتو  528,508.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

4,277,840.0يضارألا12101

222,000.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 776,542.0ثاثألا 

ضرعلا12108 ةزهجأو  606,064.0تاودأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  376,243.0ةزهجا 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  107,881.0ةزهجأ 

ةرجأتسم12102005 ينابم  105,350.0تانيسحت 

ةيبتكم12106 تادعمو  239,402.0تالآ 

ةمظنألاو12201009 جماربلا  13,500.0صخر 

ةسوململا122 ريغ  242,600.0لوصألا 

هارتشم12101002 10,797,500.0يضارالا 

هارتشم12102002 8,118,985.0ينابملا 

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

ةقحتسم214 486,823.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  106,917.0تاداريا 

ىرخأ21304 ةنئاد  11,210.0ممذ 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

تارايسلا22501004 كالهإ -  221,999.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  378,287.0عمجم 

ضرعلا22501008 ةزهجأو  تاودأ  كالهإ -  315,438.0عمجم 

ةيبتكم22501006 تادعمو  تالا  كالهإ -  239,394.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  296,697.0عمجم 

ةيامحلاو22501009 نمألاو  لاصتالا  ةزهجأ  كالهإ -  88,880.0عمجم 

22501001 " يضارأ تانيسحت  ةروطملا "  يضارألا  كالهإ -  60,209.0عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  142,599.0عمجم 

ةمظنألاو22502009 جماربلا  صخر  ذافنتسا -  6,186.0عمجم 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  773,455.0صصخم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  33,519,347.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  6,975,677.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  2,683,650.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  2,648,031.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  5331681.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ىرخأ ةيليغشت  فيلاكت  [ 41204]2,230,688.0

فرصنملا 2230688.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  3,100,993.0ديصر 

8 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]9,063.009,063.0

ةاكز [ 31101]2,648,031.002,648,031.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]0225,096.0225,096.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]02,069,160.02,069,160.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,657,094.02,657,094.02,294,256.02,294,256.04,951,350.04,951,350.0

 ( حونمم مصخ  مازتلا (  ضيفخت  تاعربت  [ 31204]03,837.03,837.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]1,532,846.001,532,846.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]89,761.0089,761.0

تاكارتشالا [ 31205001]048,600.048,600.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0954,099.0954,099.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]069,999.069,999.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,622,607.01,622,607.01,076,535.01,076,535.02,699,142.02,699,142.0

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

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

2,543,021.02,543,021.02,543,021.02,543,021.00.00.00.00.00.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

0.00.00.00.00.00.0

41308 - كالهتسالا فيراصم 
ضرعلا ةزهجأو  تاودأ 

0.00.00.00.00.00.0

41310 - كالهتسالا فيراصم 
يلالا بساحلا  ةزهجا 

اهتاقحلمو

0.00.00.00.00.00.0

41309 - كالهتسالا فيراصم 
نمألاو لاصتالا  ةزهجأ 

ةيامحلاو

0.00.00.00.00.00.0

تانيسحت41302006 كالهإ -  فورصم 
ةرجأتسم ينابم 

0.00.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

49,817.049,817.00.00.00.00.0

صخر41313010 ذافنتسالا -  فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا 

51,780.051,780.00.00.00.00.0

ةيراقع41402001 583,002.0583,002.00.00.00.00.0تارامثتسارئاسخ 

رامثتسالا41405001 263,156.0263,156.00.00.00.00.0تاصصخم 

ةيمومعو414 ةيرادإ  فيراصم 
ىرخأ

1,230,992.01,230,992.00.00.00.00.0

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

364,274.0364,274.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

6,903,596.06,903,596.00.00.06,903,596.06,903,596.00.00.00.00.00.00.0

ةطشناو422 جمارب  فيراصم 
ةديقم ريغ 

5,887,577.00.05,887,577.00.00.00.0

ةاكز42103001 ةينيع -  921,888.00.0921,888.00.00.00.0تافورصم 

42103006 - ةينيع تافورصم 
جاوز تادعاسم 

93,381.00.093,381.00.00.00.0

750.00.0750.00.00.00.0تادعاسم42102002

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

قلطملا ينوناقلا :  عجارملا  يأر 

يأرلا :  :  يأرلا

: يأرلا
يتلاو ( 492  ) مقرب ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  ةيرشبلا  دراوملا  ةرازوب  ةلجـسم  هراثأو  - قالطلا  نم  دحلل  ةيريخلا  ةدوم  ةيعمجل  ةـيلاملا  مئاوقلا  انعجار  دـقل 

-1  ) تاحاضيإلاو خيراتلا ، كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنسلل  ةيدقنلا  تاقفدتلا  ةمئاقو  ةطشنألا  ةمئاقو  ربمسيد 2020م  يف 31  امك  يلاملا  زكرملا  ةمئاق  لمشت 
.ةمهملا ةيبساحملا  تاسايسلل  صخلم  كلذ  يف  امب  ةيلاملا ، مئاوقلا  عم  ةقفرملا  ( 24

اهئادأو ربمسيد 2020م  يف 31  امك  ةـيعمجلل  يلاـملا  زكرملا  ةـيرهوجلا ، بناوجلا  عيمج  نم  لدـعب  ضرعت  ةـقفرملا  ةـيلاملا  مئاوقلا  نأ  اـنيأر ، يفو 
نيينوناقلا نيبساحملل  ةيدوعـسلا  ةئيهلا  نم  رداصلا  حبرلل  ةفداه  ريغ  تآشنملا  رايعمل  ًاقفو  خيراتلا  كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنـسلل  ةيدقنلا  اهتاقفدتو  يلاملا 
ريياـعملاو ةيدوعـسلا ، ةـيبرعلا  ةـكلمملا  يف  ةدـمتعملا  مجحلا  ةطـسوتم  ةريغــصلا و  تآـشنملل  يلاـملا  ريرقتلل  يلودـلا  راـيعملا  ىلا  ةــفاضإلابو 

.نيينوناقلا نيبساحملل  ةيدوعسلا  ةئيهلا  نم  ةدمتعملا  ىرخألا  تارادصإلاو 

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

: يأرلا ساسأ 
يف اهحيـضوت  مت  ريياعملا  كلت  بجومب  انتيلوؤسمو  .ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدمتعملا  ةـيلودلا  ةـعجارملا  ريياعمل  اًقبط  ةـعجارملاب  انمق  دـقل 
يف ةدمتعملا  ةنهملا  بادآو  كولـس  دعاوقل  ًاقبط  ةيعمجلا  نع  نولقتـسم  نحنو  .انريرقت  يف  ةيلاملا  مئاوقلا  ةـعجارم  نع  عجارملا  تايلوؤسم  مسق 

دقتعنو .دعاوقلا  كلتل  ًاقبط  ىرخألا  ةنهملا  بادآو  كولس  تابلطتمب  اضيأ  انيفو  امك  ةيلاملا  مئاوقلل  انتعجارمب  ةلـصلا  تاذ  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا 
.ةعجارملا يف  انيأرل  ساسأ  ريفوتل  ةبسانمو  ةيفاك  اهيلع  انلصح  يتلا  ةعجارملا  ةلدأ  نأ 

ىرخأ :  :  ىرخأ

: ةيلاملا مئاوقلا  نع  ةمكوحلاب  نيفلكملاو  ةرادإلا  تايلوؤسم 
نيبساحملل ةيدوعسلا  ةئيهلا  نم  رداصلا  حبرلل  ةفداه  ريغ  تآشنملا  رايعمل  ًاقفو  لداعلا  اهـضرعو  ةيلاملا  مئاوقلا  دادعإ  نع  ةلوؤسملا  يه  ةرادإلا  نإ 

ريياعملاو ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدمتعملا  مجحلا  ةطـسوتم  ةريغـصلا و  تآشنملل  يلاملا  ريرقتلل  يلودلا  رايعملا  ىلا  ةفاضإلابو  نيينوناقلا 
ةرادإلا اهارت  يتلا  ةـيلخادلا  ةـباقرلا  نعو  ةـيعمجلل   ةـيلاملا  ةـحئاللاو.نيينوناقلا  نيبساحملل  ةيدوعـسلا  ةـئيهلا  نم  ةدـمتعملا  ىرخـألا  تارادـصإلاو 

.أطخ وأ  شغ  ببسب  ًءاوس  يرهوج  فيرحت  نم  ةيلاخ  ةيلام  مئاوق  دادعإ  نم  اهنيكمتل  ةيرورض ،
، لاحلا ىضتقم  بسحب  حاصفإلا  نعو  ةرمتـسم  ةأشنمك  ءاقبلا  ىلع  ةيعمجلا  ةردق  ريدقت  نع  ةلوؤسملا  يه  ةرادإلا  نإف  ةيلاملا ، مئاوقلا  دادعإ  دنعو 
وأ اهتايلمع ، فاقيإ  وأ  ةيعمجلا  ةيفصتل  ةين  كانه  نكت  مل  ام  ةبـساحملا ، يف  ةيرارمتـسإلا  ساسأ  مادختـسإو  ةيرارمتـسإلاب ، ةقالعلا  تاذ  رومألا  نعو 

.كلذ فالخب  مئالم  رايخ  كانه  سيل 
.ةيعمجلا يف  يلاملا  ريرقتلا  ةيلمع  ىلع  فارشإلا  نع  نولوؤسملا  مه  ةمكوحلاب  نوفلكملاو 
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 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 يمساوقلا       12  / نيدلا  ءاهب    : يلاملا ققدملا 


