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

 17/10/202117/10/2021

ةعاسلا 17:3917:39 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

ةيمالسإلا ةيمالسإلا ةيميداكألا   ةيميداكألا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا 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 يتلاو   يتلاو ةحوتفملا  ةحوتفملا

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

ةحوتفملا  ةحوتفملا ةيمالسإلا   ةيمالسإلا ةيميداكألا   ةيميداكألا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 678458678458  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 33223322  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 34323432  777777  5050  966966++  : : فتاهلا فتاهلا

 info@islamacademy.netinfo@islamacademy.net  : : ليميإلا ليميإلا

 05634470530563447053  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : 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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

المعنالال

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

تاعربتالالالال دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

تاعربتالالالال دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  تاعربتالالالالدنس  دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا تاعربتالالالالترك  دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع

 ( جارخا ينيع (  فرص  تاعربتالالالالنذا  دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  تاعربتالالالالنذا  دوجو  مدعل  دجويال 
هينيع
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  733,265.46ةيدقنلا 

ةنيدملا114 18,855.55ممذلا 

ةقحتسم116 تاعربتو  25,000.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 32,659.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  10,000.0لوصألا 

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 65,547.97تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  51,801.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  23,973.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  489,458.04يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  189,000.0يفاص 
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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]189,000.00189,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]189,000.0189,000.00.00.0189,000.0189,000.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]44,252.8044,252.8

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]061,867.061,867.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]44,252.844,252.861,867.061,867.0106,119.8106,119.8

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

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

78,139.5578,139.5578,139.5578,139.550.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

48,752.048,752.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 10,918.010,918.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 4,357.04,357.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 1,912.01,912.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 5,631.45,631.40.00.00.00.0تانيمأت 

2,207.02,207.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

864.0864.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 320.0320.00.00.00.00.0تامزلتسم 

2,238.52,238.50.00.00.00.0تاعوبطم41201004

ةكلهتسم41201008 تاودأ 
ةفورصم

59.059.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 241.0241.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

575.0575.00.00.00.00.0

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

64.6564.650.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

143,969.5143,969.50.00.038,188.038,188.0105,781.5105,781.50.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

38,188.00.038,188.00.00.00.0

روجألاو42301001 بتاورلا 
ةيدقنلا

95,423.840.00.095,423.840.00.0

زفاوحو42301002 3,300.00.00.03,300.00.00.0ايازم 

2,829.00.00.02,829.00.00.0تاكلهتسملا42301003

حالصإلاو42301004 839.750.00.0839.750.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

3,388.910.00.03,388.910.00.0

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

نع مازتلا  ضيفخت  تاعربت  تابثا  مدع  ظحول 
هب  عربتملا  راجيالا 

تاعربتالةطشنأ تابثا  راجيالا و  هميق  مييقت  ىجري  اذل  -
راجيالا  فورصم  اهلباقي  مازتلا  ضيفخت 

نع مازتلا  ضيفخت  تاعربت  تابثا  مدع  ظحول 
هب  عربتملا  راجيالا 

تاعربتمعنةطشنأ تابثا  راجيالا و  هميق  مييقت  ىجري  اذل  -
راجيالا  فورصم  اهلباقي  مازتلا  ضيفخت 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 17/10/2021
ةعاسلا 17:39

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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20212021  مم ماعل   ماعل ىلوألا   ىلوألا ةلحرملا   ةلحرملا نعنع   زاجنإ   زاجنإ ةداهش   ةداهش

ةحوتفملا  ةيمالسإلا  ةيميداكألا  ةيعمج    : : ةنجللا ةنجللا مسإ   مسإ

  : : دقعلا دقعلا دونب   دونب لظلظ   يفيف   زجنملا   زجنملا لمعلا   لمعلا مييقت   مييقت - - 

اهيف مدقي  ىتح 2021/03/31 م  نم 2021/01/01 م و  ةرتفلل  رهشأ ) ثالث   ) ةعجارملا لحارم  نم  ةلحرملا  هذه  نع  لماش  ريرقت  دادعإ  - - 11

اهتطشنأ : ةيعمجلا و  تاباسح  ىلع  هتاهيجوت  هتايئرم و  هتاظحالم و  ينوناقلا  بساحملا 

باطخب   قفرأ  زجني         مل   زجنأ              

اهيلا :  راشملا  ةلحرملا  نع  ةنجللا  تاباسحل  ةلماكلا  ةميدتسملا  ةعجارملا  - - 22

زجني   مل   تزجنأ                

هدونبل :  ةمزاللا  تاليلحتلا  ءاطعا  ةعجارملا و  نازيم  دادعا  - - 33

باطخب   قفرأ  زجني         مل   زجنأ              

  : : فارشالاب فارشالاب صتخملا   صتخملا فظوملا   فظوملا مسا   مسا

ضايرلاب هيعامتجالا  هيمنتلا  زكرم  ................................. / مسالا /  عيقوتلا

ورمعلا ديشر  مسالا /

ضايرلاب   ضايرلاب هيعامتجالا   هيعامتجالا هيمنتلا   هيمنتلا زكرم   زكرم ريدم   ريدم

  / ............................................. عيقوتلا

2021 ربوتكأ ,  17 خيراتلا / 

ةرازولاب  ةرازولاب ةصتخملا   ةصتخملا ةرادالا   ةرادالا ةقداصم   ةقداصم

مسالا ............................................. / 

عيقوتلا ......................................... / 

 / ............................................. خيراتلا



ريرقتلا ريرقتلا مسا   ةنسلامسا عبرلاةنسلا ةيعمجلاعبرلا يبساحملاةيعمجلا يبساحملا بتكملا   فرشملابتكملا فرشملا زكرملا   زكرملا
خيرات خيرات
قاقحتسالا ةلاحلاقاقحتسالا ةلاحلا

يعبرلا ريرقتلا 
لوألا

ةيمالسإلالوألا2021 ةيميداكألا  ةيعمج 
ةحوتفملا

برطملا نمحرلادبع  دعس  بتكم 
نوينوناق نوبساحم 

هيعامتجالا هيمنتلا  زكرم 
ضايرلاب

مت2021-10-21
دامتعإلا

ةيعبرلا ةيعبرلا ريراقتلا   ريراقتلا رصح   رصح

ةيرشبلا و2021-12-14 08:38 دراوملا  ةرازو 
ةيعامتجالا ةيمنتلا 
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