
ةيعامتجالا تامدخلل فتاكت ةيعمج

)٢١٧٩(مقرب ةيعامتجإلا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسم

يلخادلا يلاملا ريرقتلا
٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتح ٢٠٢٢رياني ١نم ةرتفلل



تايوتحملا

١٤نم ٢ةحفص



:ديهمت

ةيعامتجالا تامدخلل فتاكت ةيعمجةأشنملا مسا

)٢١٧٩(مقرب ةيعامتجإلا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسمصيخرتلا

ضايرلا-ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاناونعلا

يلخادلا يلاملا ريرقتلاريرقتلا عون

٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتح ٢٠٢٢رياني ١نم ةرتفللريرقتلا ةرتف

٢٠٢٢يناثلا عبرلا)رهشأ 3(يلاحلا يلاملا عبرلا

01/01/2022ةرتفلا ةيادب

30/06/2022ةرتفلا ةياهن

31/12/2021لخدلا ةمئاق-ةنراقملا ةرتف

31/12/2021يلاملا زكرملا-ةنراقملا ةرتف

كلذكو ةيلعفلا تافورصملاو تاداريإلل ةيلام تاحاضيإو تاليلحت يلخادلا يلاملا ريرقتلا اذه سكعي
بقارم ريرقتو ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم ىجري تاحاضيإلا نم ديزملو لوصألا يفاصو موصخلاو لوصألا
..ريرقتلا اذهل ليصفت يلي اميفو تاباسحلا

١٤نم ٣ةحفص



ةيلاملا جئاتنلا صخلم
٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتح ٢٠٢٢رياني ١نم ةرتفلل

30/06/202231/12/2021ناـــــــــــــــيبلا
ةيريدقتلا ةنزاوملا

٢٠٢٢ماعل
ةققحملا ةبسنلا

ةيريدقتلا ةنزاوملا نم

تاداريإلا يلامجإ

تافورصملا يلامجإ

تاداريإلا)زجع(وأ ضئاف
ةرتفلل تافورصملا نع

ةيمومعلا تافورصملا ةبسن
تافورصملا يلامجإ نم

ةطشنألاو جماربلا تافورصم  ةبسن
تافورصملا يلامجإ نم

ةديقملا تاداريإلا ةبسن

ةديقملا ريغ تاداريإلا ةبسن

تاداريإلا ىلإ تافورصملا ةبسن

86,252

-

252,653

-

166,401-

-

30/06/2022 ٢٠٢٢ماعل ةيريدقتلا ةنزاوملا

ةيلاملا جئاتنلا صخلم

تاداريإلا يلامجإ تافورصملا يلامجإ تاداريإلا)زجع(وأ ضئاف
ةرتفلل تافورصملا نع

١٤نم ٤ةحفص



:تاداريإلاو تاعربتلا

٢٠٢٢30/06/202231/12/2021يناثلا عبرلا)رهشأ 3(باسحلا مسا

▼

▼

-

86,252

ةديقملا تاداريإلاو تاعربتلا▼ ةديقملا ريغ تاداريإلاو تاعربتلا▼

تاداريإلاو تاعربتلا

١٤نم ٥ةحفص



:تافورصملا

٢٠٢٢30/06/202231/12/2021يناثلا عبرلا)رهشأ 3(باسحلا مسا

▼

▼

▼

85,850

80,000

86,803

ةطشنألاو جماربلا فيراصم▼ ةمكوحلاو لاومألا عمج فيراصم▼ ةيرادإو ةيمومع فيراصم▼

تافورصملا

١٤نم ٦ةحفص



:ةلوادتملاو ةتباثلا لوصألا

30/06/202231/12/2021باسحلا مسا

▼

▼

3,140 3,112

- -

ةتباثلا لوصألا يفاص▼ ىدلو قودنصلاب دقنلا▼
كونبلا

دهعلاو نيلماعلا ممذ  ًامدقم ةعوفدم تافورصم

ةلوادتملاو ةتباثلا لوصألا

١٤نم ٧ةحفص



:لوصألا يفاصو موصخلا

30/06/202231/12/2021باسحلا مسا

▼

30/06/202231/12/2021باسحلا مسا

86,252

252,653

ةيلعفلا تافورصملا يلامجإةيلعفلا تاداريإلا يلامجإ

١٤نم ٨ةحفص



:لوصألا يفاص ليلحت

85,850-

80,551-

لوصألا يفاص ليلحت

ةديقملا لوصألا يفاص ةديقملا ريغ لوصألا يفاص

١٤نم ٩ةحفص



٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتحو ٢٠٢٢رياني ١نم ةرتفلل ةعجارملا نازيم

١٤نم ١٠ةحفص



٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتحو ٢٠٢٢رياني ١نم ةرتفلل ةعجارملا نازيم

١٤نم ١١ةحفص



٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتحو ٢٠٢٢ليربأ ١نم ةرتفلل ةعجارملا نازيم

١٤نم ١٢ةحفص



٢٠٢٢وينوي ٣٠ىتحو ٢٠٢٢ليربأ ١نم ةرتفلل ةعجارملا نازيم

١٤نم ١٣ةحفص



٢٠٢٢ماعل ةيريدقتلا تافورصملاو تاداريإلا ةنزاوم

- - - - - -

ةديقملا تاداريإلاو تاعربتلا ريغ تاداريإلاو تاعربتلا
ةديقملا

ةطشنألاو جماربلا فيراصم ىلع ةلمحم ةيرادإ فيراصم
طاشنلا

ةيرادإو ةيمومع تافورصم ذيفنتلا تحت تاعورشم

ةيريدقتلا تافورصملاو تاداريإلا ةنزاوم

١٤نم ١٤ةحفص


