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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 21/10/202121/10/2021

ةعاسلا 01:1401:14 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

تمت تمت يتلاو   يتلاو قالخالا  قالخالا مراكم   مراكم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا يقرشلا  يقرشلا يرئادلا   يرئادلا قيرطلا   قيرطلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز

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

قالخالا  قالخالا مراكم   مراكم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 33128873312887  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 905905  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2525--0404--20172017  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا يقرشلا  يقرشلا يرئادلا   يرئادلا قيرطلا   قيرطلا   : : ناونعلا ناونعلا

 112469736112469736  : : فتاهلا فتاهلا

 info@makarem.org.sainfo@makarem.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1321413214  : : 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 جمانربالالمعنالرتفد  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

ماعلا ذاتسالا  جمانربالالمعنالرتفد  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

درجلا جمانربالالمعنالرتفد  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا جمانربالالمعنالرتفد  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

كنبلا جمانربالالمعنالرتفد  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

ةدهعلا جمانربالالمعناللجس  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

ةيوضعلا جمانربالالمعناللجس  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

جمانربالمعنالال فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  جمانربالالمعنالدنس  فيرط  نع  هكاسما  متي 
تاباسح

فنصلا نزاخمالالالالترك  دوجو  مدعل  دجوي  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  نزاخمالالالالنذا  دوجو  مدعل  دجوي  ال 

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

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  2,855,805.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 122,334.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  217,124.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 192,053.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  3,780.0لوصألا 

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

ةقحتسم214 12,223.6تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  7,683.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  58,303.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  541,501.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,571,386.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  200,000.0يفاص 
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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]251,719.00251,719.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]04,000.04,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]251,719.0251,719.04,000.04,000.0255,719.0255,719.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]200,000.00200,000.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]200,000.0200,000.00.00.0200,000.0200,000.0

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

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

166,057.25166,057.25166,057.25166,057.250.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

64,466.064,466.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 12,329.5912,329.590.00.00.00.0تانيمأت 

4,800.04,800.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

زفاوحو41102007 تافاكم 
ىرخأ

3,750.03,750.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 34.7834.780.00.00.00.0تامزلتسم 

لقن41102018 فيلاكت 
نيب نيلماعلا 

عقاوملا

50.050.00.00.00.00.0

ةمظنأ41201002 تامزلتسم 
تامولعملا

1,906.21,906.20.00.00.00.0

فيظنتلا41201006 1,586.971,586.970.00.00.00.0داوم 

خبطملا41201007 392.09392.090.00.00.00.0تامزلتسم 

حالصإلاو41202 913.0913.00.00.00.00.0ةنايصلا 

1,916.01,916.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

2,146.452,146.450.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 2,523.172,523.170.00.00.00.0فيراصم 

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

828.0828.00.00.00.00.0

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

9,896.09,896.00.00.00.00.0

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

1,538.01,538.00.00.00.00.0

51,697.051,697.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

5,284.05,284.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

242,258.0242,258.00.00.0242,258.0242,258.00.00.00.00.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةيدقن ةطشناو 

ةديقم

242,258.00.0242,258.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

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 صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

دحوملا تاباسحلا  ليلدب  هيعمجلا  مازتلا  مدع 
هيرشبلا  دراوملا  هرازو  نم  رداصلا 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

هرازوال نم  رداصلا  تاباسحلا  ليلدب  مازتلالا  ىجري  -
ةيرشبلا  دراوملا 

مدع ظحول  هعجارملا  صحفلا و  لالخ  نم 
يتح  2021 - 1 نم 1 - ةرتفلا  نع  كالها  باستحا 

2021-3-31

هرتفالتايوست لك  نع  كالهالا  فورصم  باستحا  ىجري  -
ةلباقملا  أدبمل  ًاقيقحت  هيعبر 

مدع ظحول  هعجارملا  صحفلا و  لالخ  نم 
-1 نم 1 - ةرتفلا  نع  هياهن  هافاكم  باستحا 

يتح 2021-3-31  2021

هرتفالةطشنأ لك  نع  كالهالا  فورصم  باستحا  ىجري  -
ةلباقملا  أدبمل  ًاقيقحت  هيعبر 

مدع ظحول  هعجارملا  صحفلا و  لالخ  نم 
رهش نع  بتاورلا  قاقحتسا  فورصم  تابثا 

وينوي 2021 م 

أدبملالةطشنأ ًاقيقحت  قاقحتسالا  تابثا  ىجري  -
هلباقملا 

اقبط ىكنبلا  ديصرلا  هقباطم  مدع  ظحول 
هميقب 1707665 دالبلا  كنب  باسح  فشكل 

هميقب 1696324 رتافدلل  اقبط  ديصرلا  نع  لاير 
ىلاملا زكرملا  روهظ  مدع  ىلا  ديؤي  امم  لاير 

جئاتن هقد  مدع  هيعمجلل و  ىقيقحلا 
لحم ةيبساحملا  هرتفلا  لالخ  لامعالا 

هعجارملا 

نازيمالةطشنأ ىلع  تالماعملا  هفاك  لاخدا  ىجري  -
ديصرلا نيب  هقباطملا  ءارجا  هعجارملا و 

ىكنبلا  ديصرلا  ىرتفدلا و 

هدصرا دوجو  ظحول  هعجارملا  صحفلاب و 
ليبس ىلع  هدملا  لوا  همدقم  تافورصم 

 & لاير هميقب 51697  مدقم  راجيا   ) لاثملا
لاير و هميقب 9804  همدقم  هيموكح  موسر 

لحم هيعبرلا  هرتفلا  لالخ  اهيوست  متي  مل 
هعجارملا 

ىلاملاالتايوست زكرملا  راهظال  هيوستلا  ىجري  -
يف 31-3-2021  هيعمجلل  ىقيقحلا 

فايطأ ةعبس  هسسوم  ديصر  روهظ  ظحول 
نم راسفتسالاب  هنا  الا  لاير  هميقب 152983 

هيدأت مت  هناب  اودافأ  هيعمجلا  يلوؤسم 
راهظال ديصرلا  هيوست  ىجري  اذل  ةمدخلا 

هاشنملل  ىقيقحلا  ىلاملا  زكرملا 

ىلاملاالتايوست زكرملا  راهظال  هيوستلا  ىجري  -
يف 32-3-2021  هيعمجلل  ىقيقحلا 

دحوملا تاباسحلا  ليلدب  هيعمجلا  مازتلا  مدع 
هيرشبلا  دراوملا  هرازو  نم  رداصلا 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

هرازوال نم  رداصلا  تاباسحلا  ليلدب  مازتلالا  ىجري  -
ةيرشبلا  دراوملا 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 21/10/2021
ةعاسلا 01:14

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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