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ةعاسلا 08:5508:55 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

ةنيدملاب ةنيدملاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

،، لهشألادبع لهشألادبع ينب   ينب يرافغلا ، ، يرافغلا رذرذ   يبا   يبا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةرونملا  ةرونملا

ةنيدملا  . ةنيدملا ةرونملا  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا

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

ةرونملا  ةرونملا ةنيدملاب   ةنيدملاب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 133765030133765030  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 2222  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0202--0707--19761976  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةرونملا ,  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا ةرونملا ,  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا لهشألادبع ، ، لهشألادبع ينب   ينب يرافغلا ، ، يرافغلا رذرذ   يبا   يبا   : : ناونعلا ناونعلا

 01483869610148386961   : : فتاهلا فتاهلا

 biralmedinafinance@gmail.combiralmedinafinance@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

4142141421   : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي لسكإمظتنم لسكإ جذومن   دراوملاجذومن دراوملا طيطخت   طيطخت ماظن   تاظحالملاماظن تاظحالملا

ةيمويلا الالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالالالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 

5 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  40,809,772.46ةيدقن 

11301 ( ةلوادتملا 2,962,230.05تارامثتسإلا ( 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  53,940.0ممذ 

ةمدقم11403 تاعفد  ةنيدم -  8,801,908.2ممذ 

ىرخأ11404 ةنيدم  8,212,362.0ممذ 

ةزهاج11702 تاجتنمو  عئاضب  964,700.0نوزخم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

30,715,569.0يضارألا12101

66,512,926.11ينابملا12102

تادعمو12103 2,325,468.8تالآ 

765,075.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 1,061,903.3ثاثألا 

12401 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  11,404,986.92لامعا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

فاقوأ13401 15,869,473.0يضارألا - 

فاقوأ13402 14,011,094.7ينابملا - 

6 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ىرخأ21304 ةنئاد  548,066.56ممذ 

ةقحتسم21401 ةيراداو  ةيمومع  63,923.0فيراصم 

ةقحتسملا21403 ةطشنالاو  جماربلا  98,264.46فيراصم 

ةمدقم21502 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  58,128.0تاداريا 

لخدلاو21601 ةاكزلا  ةئيه  تايوست  يراج  1,309,622.55باسح 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  2,950,645.75صصخم 

اهليصحت22404 يف  كوكشم  نويد  1,584,266.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  57,143,910.3عمجم 

تادعمو22501003 تالا  كالهإ -  2,167,167.33عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  655,167.74عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  968,334.57عمجم 

فاقوأ22701002 ينابملا -  كالهإ -  3,158,883.02عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  133,765,030.26يفاص 

7 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : 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 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]6,166,051.6906,166,051.69

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]5,867,370.0105,867,370.01

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1,356,625.001,356,625.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]435,528.80435,528.8

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]13,825,575.513,825,575.50.00.013,825,575.513,825,575.5

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]32,924,172.58032,924,172.58

 ( حونمم مصخ  مازتلا (  ضيفخت  تاعربت  [ 31204]16,884.03016,884.03

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]4,777,202.4604,777,202.46

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]37,718,259.0737,718,259.070.00.037,718,259.0737,718,259.07

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

9 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



( 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

7,053,534.597,053,534.597,053,534.597,053,534.590.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  4,010,781.164,010,781.160.00.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو41102 409,004.27409,004.270.00.00.00.0ايازم 

81,252.2681,252.260.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 214,605.7214,605.70.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

157,404.63157,404.630.00.00.00.0

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

490,080.42490,080.420.00.00.00.0

41302 - كالهتسالا فيراصم 
ينابملا

1,623,024.521,623,024.520.00.00.00.0

كالهتسالا -41303 فيراصم 
تادعمو تالا 

32,107.9932,107.990.00.00.00.0

41304 - كالهتسالا فيراصم 
تارايسلا

25,361.2525,361.250.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

9,912.399,912.390.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

14,236,814.714,236,814.70.00.014,236,814.714,236,814.70.00.00.00.00.00.0

ةطشناو42102 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةيدقن 

13,864,889.70.013,864,889.70.00.00.0

ةطشناو42103 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةينيع 

371,925.00.0371,925.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

420,332.85420,332.850.00.00.00.00.00.0420,332.85420,332.850.00.0

كالهتسإلا43103 فيراصم 
لوصألل ذافنتسالاو 

ةيفقولا

420,332.850.00.00.0420,332.850.0
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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

 14/03/2022
ةعاسلا 08:55

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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