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1 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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ةعاسلا 07:0807:08 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

نآرقلا نآرقلا ظيفحتل   ظيفحتل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا 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 ةيعانصلا  ةيعانصلا عبنيب   عبنيب ميركلا   ميركلا

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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3 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ةيعانصلا  ةيعانصلا عبنيب   عبنيب ميركلا   ميركلا نآرقلا   نآرقلا ظيفحتل   ظيفحتل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 33355683335568  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 32373237  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

  : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 qy.org.sa@gmail.co323mqy.org.sa@gmail.co323m  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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 (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 

5 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  2,316,856.03ةيدقن 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  319,000.0ممذ 

ىرخأ11404 ةنيدم  862.5ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

16,425.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 79,327.0ثاثألا 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  151,718.0ةزهجا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

فاقوأ13402 700,000.0ينابملا - 

13601 " ذيفنتلا تحت  ةيفقو  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  25,000.0لامعا 

6 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  25,000.0صصخم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  16,425.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  40,528.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  75,001.0عمجم 

فاقوأ22701002 ينابملا -  كالهإ -  116,667.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  1,807,166.53يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,528,401.0يفاص 

7 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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 

8 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]45,000.0045,000.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]705,827.710705,827.71

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]750,827.71750,827.710.00.0750,827.71750,827.71

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]181,533.760181,533.76

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]01,900.01,900.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]181,533.76181,533.761,900.01,900.0183,433.76183,433.76

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]65,936.73065,936.73

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]015,000.015,000.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]65,936.7365,936.7315,000.015,000.080,936.7380,936.73

فينصتلا فينصتلا ةداعاو   ةداعاو تاليوحتلا   تاليوحتلا تاداريإ   تاداريإ [ [ 314314]]0.00.00.00.00.00.0

9 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



( 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

175,537.97175,537.97157,537.97157,537.970.00.00.00.00.00.018,000.018,000.0

ةيدقنلا41101 روجألاو  145,194.95127,194.950.00.00.018,000.0بتاورلا 

زفاوحو41102 5,905.05,905.00.00.00.00.0ايازم 

1,342.491,342.490.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 23.023.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

8,692.988,692.980.00.00.00.0

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

14,379.5514,379.550.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

484,595.7484,595.70.00.0484,595.7484,595.70.00.00.00.00.00.0

ةطشناو42102 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةيدقن 

381,695.70.0381,695.70.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

9,000.00.09,000.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
طاشنلا ىلع  ةلمحملا 

93,900.00.093,900.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



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

11 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 30/01/2022
ةعاسلا 07:08

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 ىنامسلا       12  / عزف  نسح    : يلاملا ققدملا 
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