
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

ميركلا نآرقلا  ظيفحتل  ةينورتكلإلا  ةيريخلا  ةيعمجلا 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 

1 يسيدمسلا       12  / دمحا    : يلاملا ققدملا 
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ةعاسلا 11:0711:07 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   ثلاثلا  ثلاثلا 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

 35279003527900  : : 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 الالالمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالمعنلجس 

 ( 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  3,525,570.15ةيدقنلا 

ةنيدملا114 2,493.0ممذلا 

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 4,607.0ممذلا 

ةقحتسم214 15,133.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  22,481.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  19,576.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  2,305,594.28يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,222,306.01يفاص 
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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]1,514,819.701,514,819.7

ةيعوطت تامدخ  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31104]24,666.0024,666.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,539,485.71,539,485.70.00.01,539,485.71,539,485.7

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]129,351.480129,351.48

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0400.0400.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]129,351.48129,351.48400.0400.0129,751.48129,751.48

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

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

91,239.7491,239.7491,239.7491,239.740.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

53,365.053,365.00.00.00.00.0

نكسلا41101002 13,343.013,343.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 5,334.05,334.00.00.00.00.0لدب 

ةيعامتجا41101008 6,564.846,564.840.00.00.00.0تانيمأت 

1,196.01,196.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

41102010 - ةيموكح فيراصم 
تاماقإ ديدجت 

6,822.06,822.00.00.00.00.0

41102013 - ةيموكح فيراصم 
موسر

1,814.01,814.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 1,403.01,403.00.00.00.00.0تامزلتسم 

فيظنتلا41201006 285.9285.90.00.00.00.0داوم 

حالصإلاو41202 223.0223.00.00.00.00.0ةنايصلا 

ةفايضلا41203008 889.0889.00.00.00.00.0فيراصم 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

475,859.83475,859.830.00.0367,510.0367,510.0108,152.47108,152.470.00.0177.36177.36

روجألاو42301001 بتاورلا 
ةيدقنلا

57,416.120.00.057,416.120.00.0

زفاوحو42301002 17,471.810.00.017,471.810.00.0ايازم 

439.870.00.0439.870.00.0تاكلهتسملا42301003

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

8,351.170.00.08,158.670.0172.5

جمارب42102 فيراصم 
ةديقم ةيدقن  ةطشناو 

293,313.690.0292,510.0800.00.03.69

تامدخ42104001 تافورصم 
مسا ةيعوطت ( - 

طاشنلا )

23,866.00.00.023,866.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

75,001.170.075,000.00.00.01.17

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 

 29/11/2021
ةعاسلا 11:07

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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