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ةعاسلا 06:2206:22 ةعاسلا

هللاهللا  هظفح   هظفح يحبرلا  يحبرلا ريغ   ريغ عاطقلا   عاطقلا ةيمنتل   ةيمنتل ينطولا   ينطولا زكرملا   زكرملا ليكو  ليكو ةداعس   ةداعس

هتاكربو  هتاكربو هللاهللا   ةمحرو   ةمحرو مكيلع   مكيلع مالسلا   مالسلا

ةيرسآلا ةيرسآلا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

سلدنالا سلدنالا يحيح   يشكبشلا   - - يشكبشلا ديجملا   ديجملا دبع   دبع عراش   عراش يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو

ةدج  . ةدج ةنيدملا  ةنيدملا

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

ةيرسآلا  ةيرسآلا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 3481014934810149  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 601601   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1919--0505--20112011   : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةدج , ةدج سلدنالا  سلدنالا يحيح   يشكبشلا   - - يشكبشلا ديجملا   ديجملا دبع   دبع عراش   عراش   : : ناونعلا ناونعلا

 920001426920001426  : : فتاهلا فتاهلا

 malradi@almawaddah.org.samalradi@almawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2332623326  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

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

ةيمويلا الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  13,560,583.19ةيدقن 

ةلوادتملا113 15,000,000.0تارامثتسالا 

ةنيدملا114 895,577.53ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  346,766.77تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  25,812.0تاداريإ 

28,103.0نوزخملا117

11405 ( تالخدم ةفاضملا (  ةميقلا  ةبيرض  ةنيدم -  134,684.28ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 3,564,187.75لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  6,000,000.0تارامثتسإلا ( 

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 164,013.06ممذلا 

ةمدقم215 تاعربتو  23,176.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا223 ةليوط  ةنئادلا -  500,000.0ممذلا 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  498,756.0صصخم 

ةيفقولا226 لوصألل  3,559,620.0تاصصخملا 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  28,293,189.46يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,201,967.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  3,314,993.0يفاص 
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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

ةاكز [ 31101]429,314.690429,314.69

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,501,250.001,501,250.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]187,499.70187,499.7

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31104]294,360.00294,360.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]3,269,042.003,269,042.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]02,695,570.02,695,570.0

ميلعتلاو بيردتلا  يموكحلا -  حنملا  [ 31105007]87,189.8087,189.8

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]5,768,656.195,768,656.192,695,570.02,695,570.08,464,226.198,464,226.19

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]407,412.820407,412.82

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]012,961,547.5812,961,547.58

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]407,412.82407,412.8212,961,547.5812,961,547.5813,368,960.413,368,960.4

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]378,402.990378,402.99

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]378,402.99378,402.990.00.0378,402.99378,402.99

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

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
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

819,815.59819,815.59819,815.59819,815.590.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

770,743.67770,743.670.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 3,882.363,882.360.00.00.00.0فيلاكتلا 

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

45,189.5645,189.560.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

9,269,443.539,269,443.530.00.07,587,978.787,587,978.781,451,574.291,451,574.290.00.0229,890.46229,890.46

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

882,766.60.0882,766.60.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

6,705,212.180.06,705,212.180.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
ىلع ةلمحملا 

طاشنلا

1,451,574.290.00.01,451,574.290.00.0

حنملا42105004 تافورصم - 
 - يموكحلا
ةيلاملا ةمادتسالا 

229,890.460.00.00.00.0229,890.46

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

لاومالا عمج  فيراصم  [ 44]0.0

( 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

 12/05/2022
ةعاسلا 06:22

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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