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

 04/08/202104/08/2021

ةعاسلا 10:5610:56 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

يتلاو يتلاو ةمعنلا  ةمعنلا ظفحل   ظفحل تاريخ   تاريخ 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 تمت   تمت

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

ةمعنلا  ةمعنلا ظفحل   ظفحل تاريخ   تاريخ ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1628562316285623  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 733733  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2424--1212--20152015  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 01144222200114422220  : : فتاهلا فتاهلا

 khiyrat.acc@gmail.comkhiyrat.acc@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

 05634470530563447053  : : 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 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 -  6,398,733.0تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  407,040.0تاباسح 

ةريزجلا11101003 كنب  ةيراج -  213,024.0تاباسح 

ًامدقم115 ةعوفدم  40,685.0تافورصم 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  4,106.0ممذ 

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  26,257.0ممذ 

11101101(Blocked Deposits  ) ةزجتحم 73,362.0تانيمأت 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  281,620.0لامعا 

1,585,495.0تارايسلا12104

ضرعلا12108 ةزهجأو  19,750.0تاودأ 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  80,076.0ةزهجأ 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  192,970.0ةزهجا 

يبتكملا12105 69,255.0ثاثألا 

تاودأو12107 1,374.0ددع 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  13,965.0تاحول 

ةتباثلا121 12,364.0لوصألا 

ةيراقع12301001 ةلوادتم  - ريغ  7,785,000.0تارامثتسا 

ةمظنألاو12201009 جماربلا  23,455.0صخر 

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 143,617.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

تارايسلا22501004 كالهإ -  591,108.0عمجم 

ضرعلا22501008 ةزهجأو  تاودأ  كالهإ -  6,126.0عمجم 

ةيامحلاو22501009 نمألاو  لاصتالا  ةزهجأ  كالهإ -  77,481.0عمجم 

ةيوهتلاو22501011 ديربتلاو  ةئفدتلا  ةزهجا  كالهإ -  71,689.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  22,243.0عمجم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  5,098.0عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  334.0عمجم 

ةيندعملا22501012 تاحوللا  كالهإ -  1,186.0عمجم 

ةمظنألاو22502009 جماربلا  صخر  ذافنتسا -  11,727.0عمجم 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  12,299.0صصخم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  11,974,012.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  4,248,175.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  63,436.0يفاص 
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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]5,989,924.005,989,924.0

ةاكز [ 31101]100,000.00100,000.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]672,000.00672,000.0

ةطشنالاو جماربلل  ةصصخم  تامدخو  علس  تاعيبم  [ 31106002]133,550.00133,550.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]6,895,474.06,895,474.00.00.06,895,474.06,895,474.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]2,792,665.002,792,665.0

تاكارتشالا [ 31205001]93,523.0093,523.0

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31203]2,009,146.002,009,146.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]132,341.00132,341.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]56,079.0056,079.0

تارامثتسا حابرا  [ 31205003]754,154.00754,154.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]5,837,908.05,837,908.00.00.05,837,908.05,837,908.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]63,436.0063,436.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]63,436.063,436.00.00.063,436.063,436.0

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
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

2,251,122.02,251,122.02,251,122.02,251,122.00.00.00.00.00.00.00.00.0

41304 - كالهتسالا فيراصم 
تارايسلا

406,669.0406,669.00.00.00.00.0

تاودأ41202008 حالصإو -  ةنايص 
ضرعلا ةزهجأو 

1,976.01,976.00.00.00.00.0

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

3,146.03,146.00.00.00.00.0

41311 - كالهتسالا فيراصم 
ديربتلاو ةئفدتلا  ةزهجا 

ةيوهتلاو

18,363.018,363.00.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

6,925.06,925.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

1,236.01,236.00.00.00.00.0

ددع41307 كالهتسالا --  فيراصم 
تاودأو

206.0206.00.00.00.00.0

41312 - كالهتسالا فيراصم 
ةيندعملا تاحوللا 

1,186.01,186.00.00.00.00.0

صخر41313010 ذافنتسالا -  فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا 

2,345.02,345.00.00.00.00.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  1,276,852.01,276,852.00.00.00.00.0بتاورلا 

ةيعامتجا41101008 40,995.040,995.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةيبتكم41201001 20,605.020,605.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تايقربلاو41203004 ديربلا  28,084.028,084.00.00.00.00.0فيلاكت 

5,173.05,173.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

حالصإلاو41202 200,236.0200,236.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تاقورحملاو41201003 2,207.02,207.00.00.00.00.0دوقولا 

ةفايضلا41203008 6,573.06,573.00.00.00.00.0فيراصم 

ةمدخلا41102020 ةياهن  4,682.04,682.00.00.00.00.0تاضيوعت 

موسر41102013 ةيموكح -  6,222.06,222.00.00.00.00.0فيراصم 

يبطلا41102003 37,246.037,246.00.00.00.00.0نيمأتلا 

تالومعو41204008 ةيكنب  2,396.02,396.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيمومعو414 ةيرادإ  فيراصم 
ىرخأ

3,052.03,052.00.00.00.00.0

نالعالاو41204005 ةياعدلا  10,065.010,065.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

2,000.02,000.00.00.00.00.0
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تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

4,453.04,453.00.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  8,250.08,250.00.00.00.00.0روجا 

ليهاتلاو41204001 بيردتلا  645.0645.00.00.00.00.0فيراصم 

تافلاخمو41204007 تامارغ  2,300.02,300.00.00.00.00.0فيراصم 

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

126.0126.00.00.00.00.0

لوصأ41401 عيب  146,908.0146,908.00.00.00.00.0رئاسخ 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

4,608,448.04,608,448.00.00.04,608,448.04,608,448.00.00.00.00.00.00.0

ةطشنأو42201 جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم -  ريغ 

4,608,448.00.04,608,448.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

فيراصملا فيراصملا
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

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

 04/08/2021
ةعاسلا 10:56

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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