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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم رمعلاو   رمعلاو يدوب   يدوب ةكرش   ةكرش

 08/02/202208/02/2022

ةعاسلا 09:3809:38 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

ةيعوتو ةيعوتو داشرإلاو   داشرإلاو ةوعدلا   ةوعدلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةرونملا ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ةرونملا  ةرونملا ةنيدملاب   ةنيدملاب تايلاجلا   تايلاجلا

ةرونملا  . ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا ةنيدملا  ةنيدملا

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

ةرونملا  ةرونملا ةنيدملاب   ةنيدملاب تايلاجلا   تايلاجلا ةيعوتو   ةيعوتو داشرإلاو   داشرإلاو ةوعدلا   ةوعدلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 2113016521130165  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 35713571   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةرونملا  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا ةرونملا , ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا ةرونملا  ةرونملا ةنيدملا   ةنيدملا   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 dawah@dawahmadina.org.sadawah@dawahmadina.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : 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  الالالمعنلجس 

 ( 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 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  4,535,246.99ةيدقن 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  31,013.88ممذ 

قيدانصلا11102 يف  10,990.36ةيدقنلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

6,592,688.0يضارألا12101

1,409,475.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 420,243.0ثاثألا 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  1,049,832.0ةزهجا 

ةسوململا12201 ريغ  27,450.0لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  4,166,483.74لامعا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

فاقوأ13401 1,241,950.0يضارألا - 

فاقوأ13402 5,800,000.0ينابملا - 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

نودروم21302 ةنئاد -  5,000.0ممذ 

ىرخأ21304 ةنئاد  73,206.21ممذ 

ءالمعلا21303 نم  ةمدقم  تاعوفدم  ةنئاد -  651,479.84ممذ 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  43,380.83صصخم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  1,409,473.75عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  329,546.24عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  979,364.99عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  11,256.26عمجم 

فاقوأ22701002 ينابملا -  كالهإ -  652,500.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23102 لوصألا  4,792,318.91يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  7,975,669.11يفاص 

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  8,362,176.83يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  34,331.49ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  314,950.36تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  349281.85ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]174,400.0

فرصنملا 174400.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  174,881.85ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]349,281.850349,281.85

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]104,595.00104,595.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]453,876.85453,876.850.00.0453,876.85453,876.85

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]222,533.060222,533.06

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0400.0400.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]222,533.06222,533.06400.0400.0222,933.06222,933.06

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]512,771.230512,771.23

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]0256,125.0256,125.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]512,771.23512,771.23256,125.0256,125.0768,896.23768,896.23

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

657,756.08657,756.080.00.0657,756.08657,756.080.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

520,104.320.0520,104.320.00.00.0

زفاوحو41102 71,203.00.071,203.00.00.00.0ايازم 

2,953.00.02,953.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

3,238.750.03,238.750.00.00.0

حالصإلاو41202 185.00.0185.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

60,072.010.060,072.010.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

602,878.21602,878.210.00.0602,878.21602,878.210.00.00.00.00.00.0

42103001 - ةينيع تافورصم 
ةاكز

174,400.00.0174,400.00.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةيدقن ةطشناو 

ةديقم

428,478.210.0428,478.210.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

537.71537.710.00.00.00.00.00.0537.71537.710.00.0

تاعيزوتو431 فيراصم 
فاقوألا دئاوع 

537.710.00.00.0537.710.0
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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 ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 08/02/2022
ةعاسلا 09:38

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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