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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 06/09/202106/09/2021

ةعاسلا 15:1715:17 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 ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  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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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

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

 3804167038041670  : : 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 مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا تاظحالملا

ةيمويلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ماعلا ذاتسالا  جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

درجلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةتباثلا لوصالا  جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

قودنصلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

كنبلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةدهعلا جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

الالالمعن

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالمعندنس 

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  جمانربالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

فنصلا جمانربالالمعنالترك  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( جارخا ينيع (  فرص  جمانربالالمعنالنذا  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  جمانربالالمعنالنذا  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  13,217,126.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 1,757,786.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  14,727.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  166,500.0تاداريإ 

90,049.0نوزخملا117

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  81,017.0ةبيرض 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 6,713,921.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  256,100.0لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  19,599,498.0تارامثتسإلا ( 

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 32,105.0ممذلا 

ةقحتسم214 327,201.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  101,167.0تاداريا 

ىرخأ216 ةلوادتم  0.0تامازتلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

839,419.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  2,555,161.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  33,225,889.78يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  4,815,779.88يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  3,100,993.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  174,454.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  3275447.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

لاومالا عمج  فيراصم  [ 44]0.0

ةيدقنلا روجألاو  بتاورلا  [ 41101]0.0

ةاكزلا فراصم  [ 42101]579,989.0

فرصنملا 579989.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  2,695,458.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]174,453.00174,453.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]174,453.0174,453.00.00.0174,453.0174,453.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]152,106.00152,106.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]34,400.0034,400.0

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31203]15,000.0015,000.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]010,875.010,875.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]201,506.0201,506.010,875.010,875.0212,381.0212,381.0

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
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيرادإلاو4141 ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا فيراصملا   543,795.0543,795.0543,795.0543,795.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيراصملا

ةيدقنلا41101 روجألاو  163,892.0163,892.00.00.00.00.0بتاورلا 

نكسلا41101002 51,355.051,355.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 25,800.025,800.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 5,846.05,846.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 30,960.030,960.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةيبتكم41201001 481.0481.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تامولعملا41201002 ةمظنأ  1,240.01,240.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 592.0592.00.00.00.00.0دوقولا 

فيظنتلا41201006 3,200.03,200.00.00.00.00.0داوم 

ينابملا4120200201  - حالصإو 216.0216.00.00.00.00.0ةنايص 

لاصتالا41202009 ةزهجأ  حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو 

843.0843.00.00.00.00.0

3,100.03,100.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

يحصلا41203002 فرصلا  فيراصمو  4,116.04,116.00.00.00.00.0هايملا 

تنرتنإلاو41203003 سكافلاو  2,600.02,600.00.00.00.00.0فتاهلا 

نيمأتلا41203005 3,504.03,504.00.00.00.00.0فيراصم 

ةفايضلا41203008 1,576.01,576.00.00.00.00.0فيراصم 

ليغشتلاو41203011 ةنايصلا  8,500.08,500.00.00.00.00.0دوقع 

تاقيدصتو41204002 تاكارتشا  100.0100.00.00.00.00.0فيراصم 

تالومعو41204008 ةيكنب  774.0774.00.00.00.00.0فيراصم 

ينابملا41302002 كالهإ -  فورصم 
ةارتشملا

66,015.066,015.00.00.00.00.0

تالا41303 كالهتسالا  - فيراصم 
تادعمو

2,150.02,150.00.00.00.00.0

ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

3,710.03,710.00.00.00.00.0

ةزهجأ41309 كالهتسالا -  فيراصم 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

2,556.02,556.00.00.00.00.0

ةزهجا41310 كالهتسالا -  فيراصم 
اهتاقحلمو يلالا  بساحلا 

1,739.01,739.00.00.00.00.0

ةزهجا41311 كالهتسالا -  فيراصم 
ةيوهتلاو ديربتلاو  ةئفدتلا 

351.0351.00.00.00.00.0

فيراصم41313005 ذافنتسالا -  فيراصم 
زايتمالا قوقح 

12,500.012,500.00.00.00.00.0
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جماربلا41313010 صخر  ذافنتسالا -  فيراصم 
ةمظنألاو

445.0445.00.00.00.00.0

89,545.089,545.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

يبطلا41102003 20,602.020,602.00.00.00.00.0نيمأتلا 

ةمدخلا41102020 ةياهن  34,046.034,046.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ىرخأ41201009 1,441.01,441.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   2,273,556.02,273,556.00.00.02,171,988.02,171,988.00.00.00.00.099,018.099,018.0فيراصم

ةديقم421 ةطشنأ  جمارب و  1,772,150.00.01,772,150.00.00.00.0فيراصم 

ريغ42201 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم - 

355,638.00.0355,638.00.00.00.0

ريغ42202 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  -

29,200.00.029,200.00.00.00.0

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
 ) ةيعوطت تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت  لباقم 

15,000.00.015,000.00.00.00.0

حالصإلاو42301004 2,550.00.00.00.00.00.0ةنايصلا 

ةيدقنلا42301001 روجألاو  73,974.00.00.00.00.073,974.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 13,651.00.00.00.00.013,651.0ايازم 

نيمأتلاو42301005 تامدخلاو  11,393.00.00.00.00.011,393.0عفانملا 

دئاوع4343 دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا
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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

تاكارتشالا تاداريإ  ليصحت  ماظتنا  مدع  ظحول 
هيعمجلاب 

ليصحتالةطشنأ ءاضعألا و  هبطاخم  هرورضب  ىصون  -
هقباس تاونس  نع  تاكارتشالا  تاداريإ 

هعيمجلا  دراوم  هيمنت  يف  هدعاسملل 

ديقلل اقبط  هلباقملا و  أدبم  عم  ضراعتلاب 
صخت راجيا  تادارياب  فارتعالا  ظحول  مقر 274 

رذعت و  هيلاحلا ..  هرتفلا  نمض  همدقم  تارتف 
هميقلا هبيرض  رارقإ  نمض  اهنع  رارقالل  ليدعتلا 

هلباقملا أدبم  هاعارم  ىجري  اذل  هفاضملا .. 
رتافدلاب  ليجستلا  دنع 

دنعالتايوست رابتعالا  يف  هلباقملا  أدبم  ذخأب  ىصون  -
تاداريإ هلباقم  متي  ىتح  رتافدلا  يف  ليجستلا 

هيناكمال اهتافورصم و  عم  هيعبرلا  هرتفلا 
هيعبرلا  تارتفلا  هنراقم 

يف هاكز  ضايرلا  كنب  باسح  مادختسا  ظحول 
هيرادالا و تافورصملا  دونب  ىلع  فرصلا 

هيمومعلا 

ىكنبلاالةطشنأ باسحلا  مادختسا  مدعب  ىصون  -
ديقملا طاشنلا  ىلع  فرصلا  يف  الا  هاكز 

هلجال 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 06/09/2021
ةعاسلا 15:17

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 
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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 06/09/202106/09/2021

ةعاسلا 15:1815:18 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  20212021 ماع  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

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
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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

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

 4046694940466949  : : 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 مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا تاظحالملا

ةيمويلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ماعلا ذاتسالا  جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

درجلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةتباثلا لوصالا  جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

قودنصلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

كنبلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةدهعلا جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

الالالمعن

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالمعندنس 

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  جمانربالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

فنصلا جمانربالالمعنالترك  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( جارخا ينيع (  فرص  جمانربالالمعنالنذا  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  جمانربالالمعنالنذا  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  15,386,769.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 1,182,722.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  15,352.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  13,500.0تاداريإ 

226,886.0نوزخملا117

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  176,475.0ةبيرض 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 6,713,921.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  256,100.0لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  19,599,498.0تارامثتسإلا ( 

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 11,030.0ممذلا 

ةقحتسم214 306,546.0تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  2,250.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

906,170.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  2,676,272.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  33,762,272.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  6,704,677.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  2,695,458.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  1,767,236.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  4462694.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]963,828.0

ةيرادإلاو ةيمومعلا  فيراصملا  [ 41]0.0

فرصنملا 963828.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  3,498,866.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]1,767,236.001,767,236.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]100,000.00100,000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]02,280,159.02,280,159.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,867,236.01,867,236.02,280,159.02,280,159.04,147,395.04,147,395.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]551,626.00551,626.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]209,880.00209,880.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0560,028.0560,028.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]761,506.0761,506.0560,028.0560,028.01,321,534.01,321,534.0

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
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

466,435.0466,435.0466,435.0466,435.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

209,243.0209,243.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 51,354.051,354.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 25,800.025,800.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 5,846.05,846.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 30,960.030,960.00.00.00.00.0تانيمأت 

يبطلا41102003 0.00.00.00.00.00.0نيمأتلا 

زفاوحو41102 17,826.017,826.00.00.00.00.0ايازم 

ةيبتكم41201001 2,018.02,018.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 356.0356.00.00.00.00.0دوقولا 

فيظنتلا41201006 1,876.01,876.00.00.00.00.0داوم 

ىرخأ41201009 553.0553.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ينابملا4120200202 حالصإو -  ةنايص 
ةارتشملا

6,052.06,052.00.00.00.00.0

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

844.0844.00.00.00.00.0

9,936.09,936.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

فرصلا41203002 فيراصمو  هايملا 
يحصلا

1,425.01,425.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

4,064.04,064.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 385.0385.00.00.00.00.0فيراصم 

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

1,725.01,725.00.00.00.00.0

تامارغ41204007 فيراصم 
تافلاخمو

6,000.06,000.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

2,281.02,281.00.00.00.00.0

41302002 - كالهإ فورصم 
ةارتشملا ينابملا 

66,015.066,015.00.00.00.00.0

تالا41303001 كالهإ -  فورصم 
تادعمو

2,150.02,150.00.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

2,475.02,475.00.00.00.00.0
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41309 - كالهتسالا فيراصم 
نمألاو لاصتالا  ةزهجأ 

ةيامحلاو

2,512.02,512.00.00.00.00.0

41310 - كالهتسالا فيراصم 
يلالا بساحلا  ةزهجا 

اهتاقحلمو

1,568.01,568.00.00.00.00.0

41311 - كالهتسالا فيراصم 
ديربتلاو ةئفدتلا  ةزهجا 

ةيوهتلاو

226.0226.00.00.00.00.0

41313005 - ذافنتسالا فيراصم 
زايتمالا قوقح  فيراصم 

12,500.012,500.00.00.00.00.0

41313010 - ذافنتسالا فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا  صخر 

445.0445.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

3,369,975.733,369,975.730.00.03,087,658.03,087,658.00.00.00.00.0281,407.73281,407.73

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

2,364,428.00.02,364,428.00.00.00.0

ةطشناو422 جمارب  فيراصم 
ةديقم ريغ 

723,230.00.0723,230.00.00.00.0

910.00.00.00.00.00.0تاكلهتسملا42301003

ةيدقنلا42301001 روجألاو  86,043.680.00.00.00.086,043.68بتاورلا 

زفاوحو42301002 4,138.890.00.00.00.04,138.89ايازم 

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

191,225.160.00.00.00.0191,225.16

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا
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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

تاكارتشالا تاداريإ  ليصحت  ماظتنا  مدع  ظحول 
هيعمجلاب 

ليصحتمعنةطشنأ ءاضعألا و  هبطاخم  هرورضب  ىصون  -
هقباس تاونس  نع  تاكارتشالا  تاداريإ 

هعيمجلا  دراوم  هيمنت  يف  هدعاسملل 

 06/09/2021
ةعاسلا 15:18

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ةيريخلا ةدوم  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 
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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 30/11/202130/11/2021

ةعاسلا 07:0507:05 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  20212021 ماع  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  
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: 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
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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

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

 3951101939511019  : : 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 الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

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

اهمكح111 يف  امو  14,250,833.19ةيدقنلا 

ةنيدملا114 1,454,117.56ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  19,959.88تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  1,123,550.45تاداريإ 

180,699.95نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 5,798,403.24لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  259,099.5لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  19,599,498.0تارامثتسإلا ( 

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 13,991.11ممذلا 

ةقحتسم214 334,534.57تافورصم 

ةمدقم215 تاعربتو  2,250.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

976,172.49تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  1,848,194.78تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  34,502,869.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  5,008,149.6يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  3,498,866.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  59,441.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  3558307.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]423,769.0

فرصنملا 423769.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  3,134,538.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]59,441.0059,441.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0349,500.0349,500.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]59,441.059,441.0349,500.0349,500.0408,941.0408,941.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]269,355.00269,355.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]8,299.008,299.0

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31203]400.00400.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]01,427,415.01,427,415.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]278,054.0278,054.01,427,415.01,427,415.01,705,469.01,705,469.0

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
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

536,947.0536,947.0536,947.0536,947.00.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيساسالا41101001 روجألاو  210,649.0210,649.00.00.00.00.0بتاورلا 

نكسلا41101002 50,119.050,119.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 24,800.024,800.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 13,275.013,275.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 30,918.030,918.00.00.00.00.0تانيمأت 

9,302.09,302.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

يبطلا41102003 4,509.04,509.00.00.00.00.0نيمأتلا 

ةمدخلا41102020 ةياهن  40,382.040,382.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ةيبتكم41201001 999.0999.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تامولعملا41201002 ةمظنأ  3,309.03,309.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 1,681.01,681.00.00.00.00.0دوقولا 

فيظنتلا41201006 4,133.04,133.00.00.00.00.0داوم 

ىرخأ41201009 6,034.06,034.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ينابملا4120200201  - حالصإو 921.0921.00.00.00.00.0ةنايص 

12,697.012,697.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

يحصلا41203002 فرصلا  فيراصمو  2,299.02,299.00.00.00.00.0هايملا 

تنرتنإلاو41203003 سكافلاو  2,698.02,698.00.00.00.00.0فتاهلا 

ليزنتو41203007 ليمحت  4,081.04,081.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 3,042.03,042.00.00.00.00.0فيراصم 

تاراشتسإو41203010 ةينهم  9,000.09,000.00.00.00.00.0فيلاكت 

ليغشتلاو41203011 ةنايصلا  6,957.06,957.00.00.00.00.0دوقع 

ليهاتلاو41204001 بيردتلا  5,000.05,000.00.00.00.00.0فيراصم 

تاقيدصتو41204002 تاكارتشا  160.0160.00.00.00.00.0فيراصم 

صيخارتلا41204004 921.0921.00.00.00.00.0فيراصم 

تالومعو41204008 ةيكنب  1,873.01,873.00.00.00.00.0فيراصم 

ينابملا41302002 كالهإ -  فورصم 
ةارتشملا

66,015.066,015.00.00.00.00.0

تادعمو41303001 تالا  كالهإ -  1,644.01,644.00.00.00.00.0فورصم 
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ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

325.0325.00.00.00.00.0

لاصتالا41202009 ةزهجأ  حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو 

1,719.01,719.00.00.00.00.0

ةزهجا41310 كالهتسالا -  فيراصم 
اهتاقحلمو يلالا  بساحلا 

4,376.04,376.00.00.00.00.0

ةزهجا41311 كالهتسالا -  فيراصم 
ةيوهتلاو ديربتلاو  ةئفدتلا 

164.0164.00.00.00.00.0

ذافنتسالاو413 كالهتسإلا  12,945.012,945.00.00.00.00.0فيراصم 

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   1,735,399.01,735,399.00.00.01,546,379.01,546,379.00.00.00.00.0163,495.0163,495.0فيراصم

ةديقم421 ةطشنأ  جمارب و  79,395.00.079,395.00.00.00.0فيراصم 

ةيدقن42102 ةطشناو  جمارب  فيراصم 
ةديقم

1,033,633.00.01,033,633.00.00.00.0

ريغ42201 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم - 

389,510.00.0389,510.00.00.00.0

ريغ42202 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  -

43,441.00.043,441.00.00.00.0

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
 ) ةيعوطت تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت  لباقم 

400.00.0400.00.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  75,493.00.00.00.00.075,493.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 15,829.00.00.00.00.015,829.0ايازم 

28,268.00.00.00.00.027,743.0تاكلهتسملا42301003

نيمأتلاو42301005 تامدخلاو  69,430.00.00.00.00.044,430.0عفانملا 

دئاوع4343 دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا
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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

 30/11/2021
ةعاسلا 07:05

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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