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تانابشلا تانابشلا ديلو   ديلو بتكم   بتكم

 06/01/202106/01/2021

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

ةيئاسنلا ةيئاسنلا ةيريخلا   ةيريخلا دفاور   دفاور ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

صيعلا  . صيعلا ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو صيعلا  صيعلا ةظفاحمب   ةظفاحمب

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

صيعلا  صيعلا ةظفاحمب   ةظفاحمب ةيئاسنلا   ةيئاسنلا ةيريخلا   ةيريخلا دفاور   دفاور ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 842959842959  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 754754  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا صيعلا ,  صيعلا   : : ناونعلا ناونعلا

 966143244423966143244423  : : فتاهلا فتاهلا

 rawafid.charity@hotmail.comrawafid.charity@hotmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

4695146951   : : 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

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  771,076.58تاباسح 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  6,222.16ممذ 

ىرخأ11701007 تاكلهتسم  22,440.0نوزخم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

يبتكملا12105 28,500.0ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  18,120.0تالآ 

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

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  3,400.0صصخم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  0.0عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  0.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  324,480.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  518,479.0يفاص 
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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

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 31102004]20,000.0020,000.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]4,200.004,200.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]22,440.0022,440.0

عاطقلا معد  يموكحلا -  حنملا  [ 31105005]080,903.080,903.0

يعامتجالا معدلا  يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]0191,000.0191,000.0

ميلعتلاو بيردتلا  يموكحلا -  حنملا  [ 31105007]0100,000.0100,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]46,640.046,640.0371,903.0371,903.0418,543.0418,543.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]10,238.58010,238.58

 ( ةميدتسملا رماوألا  تاعاطقتسالا (  [ 31201002]0500.0500.0

تاكارتشالا [ 31205001]06,700.06,700.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]10,238.5810,238.587,200.07,200.017,438.5817,438.58

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

50,519.8450,519.8450,519.8450,519.840.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

35,400.035,400.00.00.00.00.0

زفاوحو41102006 تافاكم 
ةيونس

10,000.010,000.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 1,247.01,247.00.00.00.00.0تامزلتسم 

فيظنتلا41201006 144.0144.00.00.00.00.0داوم 

572.8572.80.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

988.04988.040.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

32.032.00.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  10.010.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 100.0100.00.00.00.00.0فيراصم 

كالهتسالا41305 فيراصم 
يبتكملا ثاثألا  - 

1,000.01,000.00.00.00.00.0

كالهتسالا41303 فيراصم 
تادعمو تالا  - 

1,026.01,026.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

36,684.036,684.00.00.036,684.036,684.00.00.00.00.00.00.0

42103001 - ةينيع تافورصم 
ةاكز

1,000.00.01,000.00.00.00.0

42102008...................35,684.00.035,684.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
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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

11 معنملا       12  / دبع  ماسح    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 06/01/2021
ةعاسلا 07:12

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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