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ةعاسلا 15:5515:55 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 ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20192019  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم 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

ةيريخلا  ةيريخلا ةدوم   ةدوم ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 4221124142211241   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 492492  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0404--0505--20092009  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيطللادبع  فيطللادبع نبنب   هللادبع   هللادبع نبنب   دمحم   دمحم   : : ناونعلا ناونعلا

 01145423010114542301   : : فتاهلا فتاهلا

 eman.mb@mawaddah.org.saeman.mb@mawaddah.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246312463  : : 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 الالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالالالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( 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

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  2,218,025.0تاباسح 

ضايرلا11101001 كنب  ةيراج -  3,199,221.0تاباسح 

11101006 ....... كنب ةيراج -  261,127.0تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  10,910,379.0تاباسح 

ةريزجلا11101003 كنب  ةيراج -  145,235.0تاباسح 

دالبلا11101005 كنب  ةيراج -  109,655.0تاباسح 

ةجتنم11201001 رسا  ةيضارقإلا -  97,503.0ظفاحملا 

نييراجت11403001 نيدروملل  ةمدقم  263,155.0تاعفد 

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  632,577.0ةبيرض 

ةمدقملا11501005 نيمأتلاو  - تامدخلاو  24,600.0عفانملا 

ةمدقملا11502002 زفاوحو -  398,696.0ايازم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

هارتشم12101002 4,277,840.0يضارالا 

ةارتشم12104002 222,000.0تارايس 

يبتكملا12105 767,742.0ثاثألا 

تاودأو12107 606,064.0ددع 

ضرعلا12108 ةزهجأو  239,402.0تاودأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  374,843.0ةزهجا 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  104,230.0ةزهجأ 

ةرجأتسم12102005 ينابم  89,600.0تانيسحت 

ةيراجتلا12201002 42,600.0تامالعلا 

12201003 " سيسأتلا فيراصم  ليغشتلا "  لبقام  200,000.0فيلاكت 

ةمظنألاو12201009 جماربلا  13,500.0صخر 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

فاقوأ13401003 يضارا -  تانيسحت  ةروطملا -  11,410,625.0يضارألا 

ةيفقو13402002 ينابم  8,771,875.0تانيسحت 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدقم21502004 ةديقم -  ريغ  39,375.0تاداريا 

ةقحتسم21401004 حالصإلاو  - 276,441.0ةنايصلا 

ةقحتسم21401003 291,836.0تاكلهتسملا - 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  623,261.0صصخم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  221,999.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  313,069.0عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  281,261.0عمجم 

ضرعلا22501008 ةزهجأو  تاودأ  كالهإ -  239,394.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  262,537.0عمجم 

ةيامحلاو22501009 نمألاو  لاصتالا  ةزهجأ  كالهإ -  68,972.0عمجم 

22501001 " يضارأ تانيسحت  ةروطملا "  يضارألا  كالهإ -  35,840.0عمجم 

ةمظنألاو22502009 جماربلا  صخر  ذافنتسا -  2,812.0عمجم 

22502003 " سيسأتلا فيراصم  ليغشتلا "  لبقام  فيلاكت  ذافنتسا -  50,000.0عمجم 

ةيراجتلا22502002 تامالعلا  ذافنتسا -  42,599.0عمجم 

ينابملا22501002 كالهإ -  419,857.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  33,463,921.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  8,747,320.0يفاص 
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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

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةاكز [ 31101]2,621,155.002,621,155.0

ةيمسوم جمارب  [ 31102003]563,733.00563,733.0

تادعاسم [ 31102002]141,950.00141,950.0

ةطشنالاو جماربلل  ةصصخم  تامدخو  علس  تاعيبم  [ 31106002]08,842,136.08,842,136.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]3,326,838.03,326,838.08,842,136.08,842,136.012,168,974.012,168,974.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]1,825,114.001,825,114.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]155,486.00155,486.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0436,042.0436,042.0

تارامثتسا حابرا  [ 31205003]0343,972.0343,972.0

تارود تاداريا  [ 31205008]024,909.024,909.0

تامدخلاو علسلا  تاعيبم  [ 31205002]06,091.06,091.0

تاكارتشالا [ 31205001]0139,750.0139,750.0

موسر [ 31205005]012,600.012,600.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,980,600.01,980,600.0963,364.0963,364.02,943,964.02,943,964.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]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
ةيرادإلا ةيرادإلا
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيرادإلاو4141 ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا فيراصملا   2,113,790.02,113,790.02,113,790.02,113,790.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيراصملا

ىرخأ41201009 283,050.0283,050.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ةيساسالا41101001 روجألاو  1,169,460.01,169,460.00.00.00.00.0بتاورلا 

ةيعامتجا41101008 108,436.0108,436.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةيمسوم41102005 زفاوحو  20,000.020,000.00.00.00.00.0تافاكم 

99,757.099,757.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

25,725.025,725.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

ةيلخاد41204013 لمع -  27,575.027,575.00.00.00.00.0تايرفس 

تايقربلاو41203004 ديربلا  18,690.018,690.00.00.00.00.0فيلاكت 

27,769.027,769.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

فيظنتلا41201006 7,438.07,438.00.00.00.00.0داوم 

تاودأو41202007 ددع  حالصإو -  19,047.019,047.00.00.00.00.0ةنايص 

تاقورحملاو41201003 10,789.010,789.00.00.00.00.0دوقولا 

ةزهجأو41202008 تاودأ  حالصإو -  ةنايص 
ضرعلا

15,085.015,085.00.00.00.00.0

ةمدخلا41102020 ةياهن  90,816.090,816.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ةفايضلا41203008 4,826.04,826.00.00.00.00.0فيراصم 

يبطلا41102003 28,208.028,208.00.00.00.00.0نيمأتلا 

ليهاتلاو41204001 بيردتلا  21,090.021,090.00.00.00.00.0فيراصم 

تاراشتسإو41203010 ةينهم  5,246.05,246.00.00.00.00.0فيلاكت 

موسر41102013 ةيموكح -  3,364.03,364.00.00.00.00.0فيراصم 

ايادهلاو41204006 59,940.059,940.00.00.00.00.0تانيعلا 

صيخارتلا41204004 67,479.067,479.00.00.00.00.0فيراصم 

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   9,477,527.09,477,527.00.00.09,477,527.09,477,527.00.00.00.00.00.00.0فيراصم

ريغ42202 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةينيع ةديقم  -

718,856.00.0718,856.00.00.00.0

ريغ42201 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
ةيدقن ةديقم - 

743,268.00.0743,268.00.00.00.0

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
لباقم ةيعوطت (  تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت 

7,595,703.00.07,595,703.00.00.00.0

ةاكز42103001 ةينيع -  419,700.00.0419,700.00.00.00.0تافورصم 
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دئاوع4343 دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا ةيرادإلا
ةلمحملا ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

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

 20/01/2021
ةعاسلا 15:55

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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