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  : : فارشالاب فارشالاب صتخملا   صتخملا فظوملا   فظوملا مسا   مسا

ضايرلاب هيعامتجالا  هيمنتلا  زكرم  ................................. / مسالا /  عيقوتلا

ورمعلا ديشر  مسالا /

ضايرلاب   ضايرلاب هيعامتجالا   هيعامتجالا هيمنتلا   هيمنتلا زكرم   زكرم ريدم   ريدم

  / ............................................. عيقوتلا

2021 ربمفون ,  19 خيراتلا / 

ةرازولاب  ةرازولاب ةصتخملا   ةصتخملا ةرادالا   ةرادالا ةقداصم   ةقداصم

مسالا ............................................. / 

عيقوتلا ......................................... / 

 / ............................................. خيراتلا



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

لوألا يعبرلا  ريرقتلا 

( انتايح  ) ضايرلا ةقطنمب  ةيحصلا  ةيعوتلل  ةيريخلا  ةيعمجلا 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 

1 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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

 19/11/202119/11/2021

ةعاسلا 13:2813:28 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

ةيحصلا ةيحصلا ةيعوتلل   ةيعوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا فيصملا  فيصملا يحيح   يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو  (( انتايح انتايح  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب

ضايرلا  . ضايرلا

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

2 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



: سرهفلا

ةيعمجلل  ةيعمجلل ةيساسألا   ةيساسألا تانايبلا   تانايبلا - - 11

تادنتسملا  تادنتسملا تالجسلا  وو   تالجسلا - - 22

لوصألا  لوصألا - - 33

لوصألا  لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   تامازتلإلا تانايب   تانايب - - 44

ةاكزلا  ةاكزلا فيراصم   فيراصم - - 55

تاداريإلا  تاداريإلا تاعربتلا  وو   تاعربتلا ريرقت   ريرقت - - 66

 (( تافورصملل تافورصملل يفيظولا   يفيظولا فينصتلا   فينصتلا  ) ) تافورصملا تافورصملا ريرقت   ريرقت - - 77

 (( ةديقملا ةديقملا لوصألا   لوصألا يفاص   يفاص  ) ) ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ ريرقت   ريرقت - - 88

ينوناقلا ينوناقلا عجارملا   عجارملا تاظحالم   تاظحالم - - 99

3 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

 (( انتايح انتايح  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب ةيحصلا   ةيحصلا ةيعوتلل   ةيعوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1151694611516946  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 341341   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1414--0808--20062006  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيصملا  فيصملا يحيح     : : ناونعلا ناونعلا

 05545640040554564004  : : فتاهلا فتاهلا

 acc@hayatona.org.saacc@hayatona.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246612466  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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 الالالمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  دجويالالالاللجس  ال 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  دجويالالالالدنس  ال 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالالنذا  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالالنذا  ال 

5 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  3,243,378.38ةيدقنلا 

ةنيدملا114 5,000.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  19,998.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 8,574,024.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 5,433.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا223 ةليوط  ةنئادلا -  732.18ممذلا 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  27,007.0صصخم 

54,013.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  238,270.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  11,443,813.44يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  73,132.4يفاص 

7 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]1,714.401,714.4

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,714.41,714.40.00.01,714.41,714.4

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]13,782.9013,782.9

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0300,000.0300,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]13,782.913,782.9300,000.0300,000.0313,782.9313,782.9

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

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

9 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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

123,131.36123,131.36123,131.36123,131.360.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

47,960.047,960.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 3,995.943,995.940.00.00.00.0تانيمأت 

يبطلا41102003 13,515.7913,515.790.00.00.00.0نيمأتلا 

ةيونس41102006 زفاوحو  6,000.06,000.00.00.00.00.0تافاكم 

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

3,620.03,620.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 41.041.00.00.00.00.0تامزلتسم 

11,464.3511,464.350.00.00.00.0تاعوبطم41201004

فيظنتلا41201006 363.0363.00.00.00.00.0داوم 

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

950.0950.00.00.00.00.0

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

1,320.01,320.00.00.00.00.0

475.87475.870.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

1,618.911,618.910.00.00.00.0

تايقربلاو41203004 ديربلا  95.095.00.00.00.00.0فيلاكت 

ةفايضلا41203008 570.0570.00.00.00.00.0فيراصم 

30,000.030,000.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

نالعالاو41204005 ةياعدلا  130.0130.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

1,011.51,011.50.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

239,485.1239,485.10.00.0239,485.1239,485.10.00.00.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

239,485.10.0239,485.10.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

مت خيراتب 31/01/2021  مقر 11  ديقلل  اقبط 
وضعلا تاكارتشا  موسر  لاير  غلبم 1500  دادس 

نع 5 ناديمحلا  نمحرلا  دبع  رصان  يرخفلا / 
نع قحتسم  داريا  باستحا  متي  مل  تاونس 

اهصخي امب  ةرتف  لك  ليمحتو  ةرتفلا 

امبالةطشنأ ةعجارملا  لحم  ةرتفلا  ليمحت  ءاجرلا  -
قاقحتسالا  ساسا  مادختساو  اهصخي 

مت خيراتب 31/01/2021  مقر 12  ديقلل  اقبط 
متي مل  لاير  غلبمب 2760  بوت  بال  زاهج  ءارش 

لحم ةرتفلا  نع  كالها  فورصم  باستحا 
ةعجارملا

ةرتفلاالةطشنأ نع  كالهالا  فورصم  باستحا  ءاجرلا  -
ةعجارملا  لحم 

مت خيراتب 31/01/2021  مقر 13  ديقلل  اقبط 
نع لاير  غلبمب 30000  بتكملا  راجيا  دادس 

متي مل  ىلا 8/10/2021  نم 9/4/1442  ةرتفلا 
تابثا متي  ملو  ةرتفلا  نع  مدقم  باستحا 

ةيلاملا 2020 مئاوقلاب  رهش 12  نع  قحتسم 
امب ةعجارملا  لحم  ةرتفلا  ليمحت  متي  ملو 

اهصخي

امبالتايوست ةعجارملا  لحم  ةرتفلا  ليمحت  ءاجرلا  -
اهصخي 

ىلع تافورصم  ليجست  متي  هنا  ظحول 
ةدايعلا فورصم  يمسم  تحت  ةطشنالا 

الدب فورصمك  هليمحتو  ةيحصلا  ةيضارتفالا 
ذيفنتلا تحت  تاءاشنا  نم 

تاعورشمالتايوست ىلا  ديقلا  ةيجوت  ةداعا  ءاجرلا  -
ذيفنتلا  تحت 

 19/11/2021
ةعاسلا 13:28

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 
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