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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم
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ةعاسلا 14:0714:07 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

ةينورتكلإلا ةينورتكلإلا 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 ميركلا  ميركلا نآرقلا   نآرقلا ظيفحتل   ظيفحتل

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

ميركلا  ميركلا نآرقلا   نآرقلا ظيفحتل   ظيفحتل ةينورتكلإلا   ةينورتكلإلا ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 24257622425762  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 32983298  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 05009097090500909709  : : فتاهلا فتاهلا

 Accountant@maqraa.saAccountant@maqraa.sa  : : ليميإلا ليميإلا

 05634470530563447053  : : 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 المعنالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالمعندنس 

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالالنذا  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالالنذا  ال 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  2,568,228.24ةيدقنلا 

ةنيدملا114 4.06ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  14,412.24تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 43,633.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  18,000.0لوصألا 

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

ةنئادلا213 29,607.0ممذلا 

ةقحتسم214 146,852.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  22,481.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  19,576.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  2,425,761.51يفاص 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]203,869.60203,869.6

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31104]28,533.0028,533.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]232,402.6232,402.60.00.0232,402.6232,402.6

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]183,939.940183,939.94

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]029,110.4229,110.42

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]183,939.94183,939.9429,110.4229,110.42213,050.36213,050.36

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
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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

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

89,724.8689,724.8688,858.8688,858.860.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

56,034.056,034.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 14,010.014,010.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 5,601.05,601.00.00.00.00.0لدب 

ةيعامتجا41101008 4,285.114,285.110.00.00.00.0تانيمأت 

يبطلا41102003 3,471.03,471.00.00.00.00.0نيمأتلا 

41102010 - ةيموكح فيراصم 
تاماقإ ديدجت 

3,410.03,410.00.00.00.00.0

41102011 - ةيموكح فيراصم 
تاريشأت

400.0400.00.00.00.00.0

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

872.0872.00.00.00.00.0

ةكلهتسم41201008 تاودأ 
ةفورصم

368.0368.00.00.00.00.0

ددع41202007 حالصإو -  ةنايص 
تاودأو

150.0150.00.00.00.00.0

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

257.75257.750.00.00.00.0

حالصإلاو41202 600.00.00.00.00.00.0ةنايصلا 

ةفايضلا41203008 266.00.00.00.00.00.0فيراصم 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

458,931.91458,931.910.00.0385,923.2385,923.273,008.7173,008.710.00.00.00.0

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

282,390.20.0282,390.20.00.00.0

تامدخ42104001 تافورصم 
مسا ةيعوطت ( - 

طاشنلا )

28,533.00.028,533.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

75,000.00.075,000.00.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  57,011.210.00.057,011.210.00.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 7,875.00.00.07,875.00.00.0ايازم 

3,442.250.00.03,442.250.00.0تاكلهتسملا42301003

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

4,680.250.00.04,680.250.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

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

ظحول هيحاتتفالا  هدصرالا  هعجارم  صحفب و 
عقوملا هسوملم  ريغ  لوصال  اهنمضت  مدع 

ببس نع  لدتسي  مل  هيعمجلل و  ىنورتكلالا 
كلذ 

ريوطتمعنةطشنأ ثحب و  هفلكت  مييقت  ىجري  اذل  -
رتافادب اهتابثا  هسوململا و  ريغ  لوصألا 
ةروصب ىلاملا  زكرملا  راهظال  هيعمجلا 

هيعبرلا  هرتفلا  هياهن  يف  هقيقح 

نع مازتلا  ضيفخت  تاعربت  تابثا  مدع  ظحول 
راجيا  تافورصم  اهلباقي  هيعمجلا  رقم  راجيا 

مئاوقلابمعنةطشنأ اهتابثا  اهتميق و  ريدقت  ىجري  اذل  -
هيلاملا 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 10/10/2021
ةعاسلا 14:07

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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