
 م3122المذكزة التفسيزية للحساب الختامي لعام 

 

 -الموارد العامة والمحلية: -أواًل:

و يٕاهك ػبيخ ثًجهغ ٔللهِ 3122ٔصهذ ٔىاهح انًبنٛخ انوثظ انَُٕ٘ نهؼبو انًبنٙ 

 ( فًًَبئخ ٔأهثؼٌٕ يهٌٕٛ ٔصالصٌٕ انف هٚبل.6510141111)

 رى رؾصٛهٓب يٍ لجم انٕىاهح يٍ انًٕاهك انؼبيخ ٔانًؾهٛخ ػهٗ انُؾٕ  إٚواكاد

 -األرٙ:

 339263483086انًٕاهك انؼبيخ  - أ

 4103819:5انًٕاهك انًؾهٛخ  - ة

 36905340377086اإلعًبنٙ انؼبو 

ٔؽزٗ ٚزى االٍزفبكح ٔاإلٚضبػ انًمليخ يَزٕٖ انزؾصٛم انفؼهٙ يمبهَخ ثبنوثظ 

 -انَُٕ٘ ػهٗ انُؾٕ األرٙ:

 انَُجخ انيٚبكح انًؾصم ثٕطانًو

33302780111 36905340377086 4703670377086 41% 

 

( رى رُيٚم فئخ ؽـ/ 65101410111انوثظ انَُٕ٘ ٔانن٘ ثهغ يجهغ ) إعًبنٙ أٌأ٘ 

 انًؾهٛخ، انوثغ، انًُؼ انوأًٍبنٛخ.

 ٍٕٔف ٚزى رٕضٛؼ منك:

فٙ  ٕٚاىّٚ/ انًغهخ)انًغجٕػبد( ٔيب فٙ يَزٕٖ انزؾصٛم انفؼهٙ فٙ ثُل )ؽـ - أ

انوثظ انَُٕ٘ ٔرؼزجو إٚواكاد يغُُخ ٚزؼنه رٕضٛؾٓب ثم ضقى انوثظ ْٔنا 

ثَجت أٌ ٔىاهح انًبنٛخ ػُل يُبلشخ انًٕاىَخ ٔضؼذ رملٚوارٓب فٙ ثُل 

و ْٔنا انجُل ٚزؼنه 3122( نؼبو 8:09710111انًغجٕػبد ثًجهغ ٔللهِ )

 ٔػٛخ اإلٚواكٚخ )إٚواك ػبو(.رؾصٛهّ ٔال ٚؼل أؽلٖ يصبكه األ

ثالكَب فٙ انشوكبد انقبهعٛخ ٔانلافهٛخ ٔٚزى رٕهٚل )انوثغ( ْٔب رًضم أهثبػ   - ة

ٔهٍبنخ ٔىٚو انًبنٛخ ٔرى  االرفبقْنِ األهثبػ إنٗ ؽـ/ ٔىاهح انًبنٛخ ثؾَت 

 8:095111هثظ ْنا انجُل ػهٗ ٔىاهح انصُبػخ ٔانزغبهح ثًجهغ ٔللهِ 



يب رًضم يٍ يُظًبد كٔنٛخ ْٔنا انجُل ػُل ٔضغ ْٔٙ  -انًُؼ انوأًٍبنٛخ: - د

انزملٚواد انًنكٕهح فٙ كم يٍ عبَت ٔاالٍزقلايبد انًٕاهك رى هصل يجهغ 

(26902740111.) 

أال أَّ الثل يٍ ػًم انزَٕٚخ انؼكَٛخ فٙ عبَت انًٕاهك ؽٛش ٔأَّ نى َزهمٗ 

 أ٘ ثٛبَبد رؾلك أٔعّ انصوف ٔثبنزبنٙ ٚجمٗ انوثظ يؼهمًب.

نى  نهًٕاهك انًؾهٛخ )يغبنٌ( ٔػاللزّ ثبنًوصٕك فٙ انوثظ انَُٕ٘انزؾصٛم  - س

رظٓو ٔىاهح انًبنٛخ أ٘ هثظ ْٔنا انجُل ٚقفٙ انشوكبد ٔانَغم انزغبه٘ 

 ٔانًؾبٍجٛخ انمبٍََٕٛٛ.

 -ْٔنا انغلٔل ٕٚضؼ منك:

 انفبهق انفؼهٙ  انوثظ

 41038109:5 41038109:5 صفو

 

 -انًٛياَٛخ يواػبح منك يَزمجاًل:َأيم يٍ ٔىاهح انًبنٛخ ػُل يُبلشخ 

 -ٔرؼزًل انٕىاهح فٙ انزؾصٛم انفؼهٙ نًٕاهكْب انؼبيخ ٔانًؾهٛخ ػهٗ يب ٚهٙ:

هٍٕو لٛل ٔرغلٚل انَغم انزغبه٘ شوكبد ٔرؤٚظ أعُجٛخ كم فًٌ  -2

 ٍُٕاد.

 هٍٕو لٛل ٔرغلٚل انٕكبالد ٔانجٕٛد األعُجٛخ )كم ٍزّ( . -3

 )يوح ٔاؽلح(. هٍٕو لٛل ٔرغلٚل ٔرؼلٚم االٍى انزغبه٘ -4

 هٍٕو لٛل ٔرغلٚل يُٓخ انًؾبٍجٍٛ انمبٍََٕٛٛ )يٕاهك يؾهٛخ(. -5

 عهت انمٛل أٔ انلهاٍخ نًؼبيم أٔ يُبلشبد صُبػٛخ كم ٍُزٍٛ  -6

 هٍٕو انغوايبد انمبََٕٛخ ػهٗ رأفٛو انزغلٚل ثشكم ػبيو. -7

 هٍٕو انؼاليبد انزغبهٚخ. -8

ٔعٕك ضجظ لضبئٙ فأَك رغلك انؼلٚل يٍ األَشغخ رزمبػٌ ػٍ رغلٚل  ٔنؼلو

 األَشغخ أٔ كفغ انغوايبد.

انوثظ انَُٕ٘ نوٍٕو انَغم انزغبه٘ ٔانصُبػٙ يجهغ ٔللهِ  - ط

ؽٛش ٔلل كبٌ انًؾصم انفؼهٙ فٙ ْنا انجُل يجهغ ٔللهِ   (282.4820111)

( أ٘ ثيٚبكح 2:045909:50:6( ثيٚبكح يجهغ ٔللهِ ):2:1082:09:506)

(51.)% 

كبٌ انًؾصم انفؼهٙ فٙ انُملٚخ رؾذ انزَٕٚخ فٙ انغبَت انًلٍٚ يجهغ ٔللهِ  - ػ

 ( ٚمبثهّ َفٌ انًجهغ فٙ انغبَت انوئَٛٙ ثلٌٔ فبهق.358:36467)



( 33902630483086ًؾصم فٙ كفزو انًملهأاد يجهغ ٔللهِ )انًجهغ ان - ؿ

 ٚمبثهّ فٙ كفزو انجُك ٔكشٕفبد انجُك َفٌ انًجهغ ثلٌٔ فبهق.

ثُكٛخ )َملًا أٔ  إشؼبهادانًجهغ انًؾصم فبهط انُملٚخ رؾذ انزَٕٚخ ثًٕعت  - ك

 (.2105:8:2186شٛكبد( ثهغذ يجهغ ٔللهِ )

 

 -انقالصخ:

( يمبهَخ ثبنٍٕظ يجهغ ٔللهِ 36905340377086و )3122إكًبل اإلٚواكاد نؼبو 

هٚفّ يٍ لجم ٔىاهح انًبنٛخ ( فبَّ لل رؾمك ىٚبكح ػهٗ يب رى 33302780111)

 ٔثؾَت اإلٚضبػ.

 يلٚو ػبو انشئٌٕ انًبنٛخ ػهٙ انؼنه٘ يُٛو

 ك.فبهً ػجلانصًل انَُٛو٘ يلٚو انؾَبثبد يلٚو اإلٚواكاد

 

 صبًَٛب: االٍزقلايبد 

( :206210887078و يجهغ ٔللهِ )3122االٍزقليبد نهَُخ انًبنٛخ ثهغذ عًهخ 

ٔاؽل يهٛبه ٔفًًَبئخ ٔػشوح يهٌٕٛ ٍٔجؼًبئخ ٍٔزخ ٍٔجؼٍٛ هٚبل يٍ اعم 

ٔاؽل يهٛبه ٔفًًَبئخ ٔصًبٍَٛٛ انف  (2069703660111هثظ انًٕاىَخ انجبنغخ )

 ٔيبئزٙ ٔفًَخ ٔفًٌَٕ انف هٚبل.

 -ثٕاة ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:ؽٛش ٔىػذ اٍزقليبد انٕىاهح ثؾَت األ

 رملٚواد انجٛبٌ 

 و3122 

االٍزقلايبد انفؼهٛخ 

 و3122

 :206210887078 2069703660111 االعًبنٙ انؼبو نألٍزقليبد 

انجبة األٔل: أعٕه ٔرؼٕٚضبد 
 انؼبيهٍٛ 

4:306460111 59102330835 

انجبة انضبَٙ: َفمبد ػهٗ انَهغ 
 ٔانقليبد ٔانًًزهكبد 

8902:90111 6806790777 

 95102:50:47 8:109:30111 ٔانًـ  اإلػبَبدانجبة انضبنش: 

انجبة انواثغ: اكزَبة األؽٕل 
 غٛو انًبنٛخ 

43507410111 6701790867 

انجبة انقبيٌ: اكزَبة األصٕل 
 انًبنٛخ ٔرَلٚل انقصٕو 

 87093206:7 



 

 -ٔيٍ انغلٔل انَبثك ٚزضؼ انزبنٙ:

انيٚبكح فٙ االٍزقلايبد فٙ انجبة األٔل اعٕه ٔرؼٕٚضبد انؼبيهٍٛ كبَذ  -2

ؽزًٛخ ٔثؾَت انًؾوعبد انشٓوٚخ انًجهغخ يٍ ٔىاهح انًبنٛخ، ؽٛش اَّ نى 

ٚواػٗ فٙ لغبع انًٕاىَخ ػُل ٔضغ يٕاىَخ انٕىاهح ثبَّ رى انًغهٌ 

و 3121األػهٗ نزًُٛخ انصبكهاد يغ ٔٔىاهح انصُبػخ ٔانزغبهح فٙ انؼبو 

ثًٕعت لواه يغهٌ انٕىاهء، ؽٛش كبٌ انًغهٌ نلٚخ يٕاىَخ يَزمهخ ُْٔب 

فأٌ انيٚبكح انزٙ ظٓود فٙ اٍزقلايبد انجبة األٔل ػُل هثظ انًٕاىَخ 

 يضم اػزًبكاد انًغهٌ األػهٗ نزًُٛخ انصبكهاد.

انٕفو انًؾمك فٙ انجبة انضبَٙ َفمبد ػهٗ انَهغ ٔانقليبد ٔانًًزهكبد  -3

انزٙ رى اؽزغبىْب ثٕىاهح انًبنٛخ ٔنى ٚزى انزصوٚؼ فٙ ًٚضم رهك انًجبنغ 

 هغى ؽبعخ انٕىاهح انًبٍخ نٓب.

انيٚبكح انزٙ ظٓود فٙ اٍزقليبد انجبة انضبنش، رًذ ثزؼيٚياد يٍ  -4

ٔىاهح انًبنٛخ ٔانزٙ يضهذ فٕاه يٍ يوئٛبد يٕظفٙ ٔػًم يؤٍَخ انغيل 

 ٔانَُٛظ فٙ ثُل كػى انؾغي انغبه٘.

ًٚضم  –ة انواثغ اكزَبة األصٕل غٛو انًبنٛخ انٕفو انًؾمك فٙ انجب -5

 االػزًبكاد انزٙ هصلد نهًشبهٚغ انزٙ نى رؼًم فالل انؼبو ثَجت األىيخ.

يب رى إَفبلخ فٙ انجبة انقبيٌ يضم كػى انًؤٍَخ انؼبيخ نصُبػخ انغيل  -6

ٔانَُٛظ ٔرى منك ثزؼيٚياد يٍ ٔىاهح انًبنٛخ هغى ػلو هصل أ٘ 

 اػزًبكاد فٙ انًٕىاَخ.

 

 

 َزٓـــــــــــٗا

 يلٚو ػبو انشئٌٕ انًبنٛخ ػهٙ انؼنه٘ يُٛوػجبك٘ ؽًٕك لبٍى
 ك.فبهً ػجلانصًل انَُٛو٘ يلٚو انؾَبثبد يلٚو اإلٚواكاد يلٚو انًٕاىَخ 

 

 

 


