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فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 

1 يسيدمسلا       12  / دمحا    : يلاملا ققدملا 



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   يناثلا  يناثلا 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

 522325522325  : : 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

تالماعتالالالال دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

تالماعتالالالال دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  تالماعتالالالالدنس  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا تالماعتالالالالترك  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع

 ( جارخا ينيع (  فرص  تالماعتالالالالنذا  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  تالماعتالالالالنذا  دوجو  مدعل  دجوي  ال 
هينيع
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  634,276.58ةيدقنلا 

ةنيدملا114 37,439.37ممذلا 

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

ةنئادلا213 90,000.0ممذلا 

ةقحتسم214 44,244.58تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  58,832.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  23,973.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  333,325.37يفاص 

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

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]165,766.030165,766.03

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]075,000.075,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]165,766.03165,766.0375,000.075,000.0240,766.03240,766.03

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

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

82,642.182,642.182,642.182,642.10.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيساسالا41101001 روجألاو  43,018.043,018.00.00.00.00.0بتاورلا 

نكسلا41101002 11,223.011,223.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 4,492.04,492.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 663.0663.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 5,468.15,468.10.00.00.00.0تانيمأت 

1,494.01,494.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

41102010 - ةيموكح فيراصم 
تاماقإ ديدجت 

9,033.09,033.00.00.00.00.0

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

1,265.01,265.00.00.00.00.0

ةمدخلا41102020 ةياهن  2,844.02,844.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ةيبتكم41201001 237.0237.00.00.00.00.0تامزلتسم 

300.0300.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

فيظنتلا41201006 208.0208.00.00.00.00.0داوم 

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

200.0200.00.00.00.00.0

ةزهجا41202011 حالصإو -  ةنايص 
ديربتلاو ةئفدتلا 

ةيوهتلاو

1,050.01,050.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 953.0953.00.00.00.00.0فيراصم 

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

194.0194.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

314,256.6314,256.60.00.051,444.3451,444.34262,812.26262,812.260.00.00.00.0

ةطشنأو42201 جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم -  ريغ 

51,665.340.051,444.34221.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  96,291.220.00.096,291.220.00.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 4,187.00.00.04,187.00.00.0ايازم 

1,924.50.00.01,924.50.00.0تاكلهتسملا42301003

حالصإلاو42301004 3,880.00.00.03,880.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

156,308.540.00.0156,308.540.00.0

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

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 17/10/2021
ةعاسلا 17:39

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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20212021  مم ماعل   ماعل ةيناثلا   ةيناثلا 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 2021/06/30 م  نم 2021/04/01 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 
يناثلا

ةيمالسإلايناثلا2021 ةيميداكألا  ةيعمج 
ةحوتفملا

برطملا نمحرلادبع  دعس  بتكم 
نوينوناق نوبساحم 

هيعامتجالا هيمنتلا  زكرم 
ضايرلاب

مت2021-10-19
دامتعإلا

ةيعبرلا ةيعبرلا ريراقتلا   ريراقتلا رصح   رصح

ةيرشبلا و2021-12-14 08:44 دراوملا  ةرازو 
ةيعامتجالا ةيمنتلا 
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