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ةعاسلا 06:4406:44 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 ماتيألل  ماتيألل نايك   نايك ةيعمج   ةيعمج 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

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

ماتيألل  ماتيألل نايك   نايك ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 63818516381851   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 787787  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

 05004443390500444339  : : فتاهلا فتاهلا

 info@kayan.org.sainfo@kayan.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  المعنالاللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( 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  6,098,175.6ةيدقن 

ةنيدملا114 5,001.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  36,667.0تافورصم 

23,920.0نوزخملا117

118 " ةقالع تاذ  فارطأ  عورفلل "  ةيراجلا  150,789.0تاباسحلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 295,306.0لوصألا 

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

ةمدقم215 تاعربتو  13,000.0تاداريا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  76,516.74صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  138,491.71تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  4,370,571.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,274,356.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  736,924.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  254,445.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  309,998.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  564443.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

تافورصملا [ 4]267,874.0

فرصنملا 267874.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  296,569.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]309,998.00309,998.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]92,691.0092,691.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]078,457.078,457.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]402,689.0402,689.078,457.078,457.0481,146.0481,146.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]01,354,578.01,354,578.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]0.00.01,354,578.01,354,578.01,354,578.01,354,578.0

فاقوأ عير  تاداريإ -  [ 31303]076,770.076,770.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.076,770.076,770.076,770.076,770.0

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
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

758,365.8758,365.8334,689.0334,689.00.00.00.00.00.00.0423,676.8423,676.8

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

220,642.0220,642.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 17,820.017,820.00.00.00.00.0تانيمأت 

زفاوحو41102007 تافاكم 
ىرخأ

28,000.028,000.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 818.0818.00.00.00.00.0تامزلتسم 

دوقولا41201003
تاقورحملاو

550.0550.00.00.00.00.0

2,111.02,111.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

فيراصمو41203002 هايملا 
يحصلا فرصلا 

460.0460.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

3,532.03,532.00.00.00.00.0

40,000.040,000.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

ةنايصلا41203011 دوقع 
ليغشتلاو

2,100.02,100.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

1,480.01,480.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

17,176.017,176.00.00.00.00.0

23,502.00.00.00.00.023,502.0تاكلهتسملا41201

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

400,174.80.00.00.00.0400,174.8

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

467,552.0467,552.00.00.0467,552.0467,552.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

467,552.00.0467,552.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

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

دوجو ظحول  تاباسحلا  هعجارم  صحفب و 
قباسلا ماعلاس  نم  هرودم  هنسح  ضورق 

اهليصحت متي  مل  هنا  الا  لاير  هميقب 150789 
يناثلا 2021-6-30  عبرلا  هياهن  ىتح 

قيقحتلمعنةطشنأ هدصرالا  ليصحتل  مزاللا  ذاختا  ىجري  -
دراوم ىلع  ظافحلل  هيدقنلا و  ةلويسلا 

هيعمجلا 

 12/10/2021
ةعاسلا 06:44

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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