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 13من  1صفحة 
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 13من  2صفحة 

 

ــويـــــة السنـــــريـــديـــالتق ةـــــوازنــــاملص ـــملخ                    م9102ام ــــة لعــ
 

:  أزصـدة البىىن  في 
ً
 : ـ  م 9109/ 0/ 0أوال

 

 السصُد زكم الحظاب البىً اطم الحظاب م

 58109001 9/90511 الساجحي  املىحد  –الجمػُت  0

 1010 8/8965 الساجحي  غام  –الجمػُت  9

ؼ  –الجمػُت  0  1010 0/00051 الساجحي  مشاَز

 011111010 4/40789 الساجحي  ألاوكاف  –الجمػُت  4

 1010 9/75 الساجحي  داز الفخاة  –الجمػُت  5

 1010 8/40694 الساجحي  الىدٌػت   –الجمػُت  6

 1010 1/05081 الساجحي  شواة    –الجمػُت  6

 9790007 49050991111019 ألاهلي  غام   –الجمػُت  7

 061700000 إلاجمالي

 

: جح
ً
 : ـــــ تـــاث املالُـــد املخصصــــدًـــزاهُا

 

  061700 م 10/10/9109في  الىلــــــــــــــدي دـــــــــــــــــــسصُــــــــــــال  

ـــــف مظخحلـــــــه -   0زكم ملحم              54055 م 9108ام ـــــلػ ًىــٌص مصــــاٍز

  016078 م 9109ــام ــــصاهُــــــــــــــــــت لػـــــــــــــــــــــللمُاملبلـــــــــغ الىلــــــــدي 

  9زكم ملحم     0079811 م 9109اًجازاث أوكاف ومباوي خالٌ غام  +

ت خالٌ غام  +   0زكم ملحم     0000199 م 9109الاطخلطاغاث الشهٍس

  0675955 م 9109اشتراواث السوطاث خـــــالٌ غــــــــــــــــام  +

  4995069  م 9109لػــــــــــــــــــــام إجمــــــــــــالي املسصـــــىد للميزاهُـــــــت 

ؼ  -   6904199 م 9109املطلـىب واحخُــاج املىاشهت ملشاَز

  0908901 9109 امـــت لػــــص املىاشهـــــعج

 

 :
ً
 : ـــ  م  9109ص املـــــىاشهت لػام ـــــطسق طداد عجزالثا

 
 

اٌ  915611)   9108غام   0011111 دغم الجهاث املاهحت  0  ( ٍز

اٌ  0075111)  9108غام  0111111 دغم زجاٌ املاٌ وألاغماٌ  9  ( ٍز

اض  0   0011111 دغم وجبرغاث املىخب الخىفُري بالٍس

  001111 دغم وجبرغاث املىخب الخىفُري بشسوزة  4

م إلالىترووي  5   011111 دغم الدظٍى

اٌ  4051111 مبالغ املىاشهتإجمالي   أزبػت ملُىن وزالزمائت وخمظىن ألف ٍز
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 13من  3صفحة 

 

ت لػام  ت الظىٍى : ملخص املىاشهت الخلدًٍس
ً
 ، وهي غلى ما ًلي: م 9109زابػا

 

 

ت واملالُتكظم ملخص مىاشهت  00  0الشؤون إلاداٍز

 املىاشهت البىىد م

 075111 السواجب 0

 00064 بدٌ مىاصالث 9

 07896 بدٌ الظىً 0

 8914 طبُػت غمل بدٌ  4

 911 جراهس الظفس والخأشيراث 5

 8951 الخجدًد وامللابل املالي زطىم  6

 90640 ميافأة نهاًت الخدمت 7

 6111 الصُاهت 8

 4511 الىظافت 9

 66111 الخأمُىاث الاجخماغُت 01

ىث واملحسوكاث 00  04111 الٍص

 09111 اللسطاطُت واملطبىغاث 09

د 00  09111 الهاجف والبًر

 5111 الظُافت 04

 8111 املُاه 05

 00111 أجىز إطافُت واهخداباث 06

اث 07  9111 الىثًر

 7511 أجىز محاطب كاهىوي 08

 09111    4زكم ملحم        شساء أصٌى زابخت 09

 0111 أجسة غماٌ 91

ف شحً 90  0111 مصاٍز

 7111 غمىالث مدفىغت " هلاط البُؼ "  99

 41111 ججدًد اطخمازاث  90

 8111 ههسباء  94

 9111 بسامج حاطىبُت  95

 91911 مشسوع هحى بِئت غمل محفصة 96

س ميظىبي الجمػُت  97 ب وجطٍى  01845 مشسوع جدٍز

 7911 مشسوع الخدٍزب إلالىترووي غً بػد  98

ب الخخصص ي  99  98611 مشسوع الخدٍز

 777819 إجمالي الاحخُاج املالي
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 13من  4صفحة 

 

 
 

 0 والاجصاٌجىمُت املىازد  إدازةملخص مىاشهت  90
 

 املىاشهت البىىد م

 080014 السواجب  0

 01979 بدٌ مىاصالث  9

 01806 طىً بدٌ   0

 91144 الخدمتميافأة نهاًت   4

 04779 ججدًد اكاماث وامللابل املالي   5

 8511  الاجخماغُتمشسوع  الجهاث املاهحت واملظؤولُت   6

م إلالىترووي   7  08168 مشسوع الدظٍى

ت  8  0111 مشسوع الاطخلطاغاث الشهٍس

م والػىاًت باملحظىين   9  08056 مشسوع الدظٍى

في بظىق شسوزة    01  00611 مشسوع  السهً الخػٍس

في بجامؼ الساجحي   00  098651 مشسوع  السهً الخػٍس

ػها  09  49051 مشسوع  الخػٍسف بالجمػُت ومشاَز

 687709 إجمالي الاحخُاج املالي
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 13من  5صفحة 

 

 

 0كظم الشؤون الخػلُمُت بىين ملخص مىاشهت  00
 

 املىاشهت البىىد م

 461181 السواجب 0

 90111 بدٌ مىاصالث 9

 56106 طىً بدٌ  0

 0811 جأشيراث وجراهس طفس  4

 70911 ججدًد إلاكاماث وامللابل املالي  5

 01918 ميافأة نهاًت الخدمت  6

اد اللسآوي بحي الخالدًت مشسوع 7  60495 مجمؼ طازق بً ٍش

ت مشسوع 8 ٍص  60495 مجمؼ إلامام أحمد بً حىبل بحي الػٍص

 48875 الفهدمجمؼ البراء بً مالً بحي  مشسوع 9

 40975 مجمؼ آٌ غبدهللا بحي السوطت مشسوع 01

 50775 مجمؼ ابً هجالن بحي ألامير مشػل أ مشسوع 00

 48875 مجمؼ مػاذ بً جبل بحي طلطاهت مشسوع 09

 48875 مجمؼ إلامام الرهبي باإلطيان مشسوع 00

 00611 مشسوع حللاث مسهص ألاخاشُم 04

 900561 الىمىذجُتاملدزطت اللسآهُت  مشسوع 05

 904471 مجمؼ وملسأة الخير مشسوع 06

ازاث إلاشسافُت الخػلُمُت مشسوع 07  6911 الٍص

 099051 مشسوع الحللاث الػامت 08

 5911 لسآهُت في الجهاث الحىىمُت والخاصتالحللاث ال مشسوع 09

 06161 الحللاث اللسآهُت الصُفُت  مشسوع 91

اث مشسوع 90  099111 الاخخبازاث املظخمسة واملظخٍى

 08511 مشسوع احصاء البُاهاث وكُاض الاهخاجُت 99

س مػلمي الحللاث اللسآهُت 90  4611 مشسوع جأهُل وجطٍى

س وادز الشؤون الخػلُمُت  مشسوع 94  01911 جأهُل وجطٍى

 6611 مشسوع جأهُل مػلمي اللاغدة الىىزاهُت 95

 9111 الحللاث اللسآهُتمشسوع جىطين مػلمي  98

 0770169 اجمالي الاحخُاج املالي
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 13من  6صفحة 

 

 
 

 0كظم الشؤون الخػلُمُت بىاث  ملخص مىاشهت  40

 املىاشهت البىىد م

 077081 السواجب 0

 9009 بدٌ مىاصالث 9

 0606 مساطلت بدٌ  0

 06644 بدٌ طىً  4

 0911 بدٌ اجصاٌ  5

 8580 ميافأة نهاًت الخدمت 6

 64911 مدزطت  فاطمت الصهساء مشسوع  7

 64911 مدزطت غائشت بيذ أبي بىس مشسوع 8

 64911 مدزطت آطُا بيذ مصاحم مشسوع 9

 64911 مدزطت  حفصت بيذ غمس مشسوع 01

لد مشسوع 00  64911 مدزطت  خدًجت  بيذ خٍى

م بيذ غمسان  مشسوع 09  74711 مدزطت  مٍس

 74711 مشسوع مدزطت ام طلمه  00

 74711 مشسوع مدزطت صفُت بيذ حيي   04

 74711 مشسوع مدزطت مُمىهت بيذ الحازر    05

 55911 مشسوع مدزطت زكُت بيذ زطٌى هللا  06

 06051 مشسوع مدزطت أطماء بيذ أبي بىس باإلطيان  07

 44611 مدزطت مُمىهت بيذ الحازر الصباحُت ) الظمى (  مشسوع 08

م بيذ غمسان  الصباحُت  مشسوع 09  44611 مدزطت  مٍس

لد الصباحُت  مشسوع 91  44611 مدزطت  خدًجت  بيذ خٍى

 04471 مدزطت الىىز  مشسوع 90

 99691 مشسوع الحللاث اللسآهُت الصُفُت  99

ازاث إلاشسافُت  مشسوع 90  6911  الٍص

س وادز الشؤون الخػلُمُت  مشسوع 94  01911 جأهُل وجطٍى

س مػلمي الحللاث اللسآهُت 95  4611 مشسوع جأهُل وجطٍى

 9111 مشسوع احصاء البُاهاث وكُاض الاهخاجُت 96

اث مشسوع 97  059511 الاخخبازاث املظخمسة واملظخٍى

 0015190  اجمالي الاحخُاج املالي
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 13من  7صفحة 

 

 

 0مػهد الفسكان  ملخص مىاشهت  50

 املىاشهت البىىد م

 080841 السواجب 0

 9588 بدٌ مىاصالث 9

 7609 طىً بدٌ  0

 0815 نهاًت الخدمت 4

 0511 الصُاهت  5

 0511 الىظافت  6

 0601 الخأمُىاث الاجخماغُت  7

ىث واملحسوكاث  8  0111 الٍص

 5111 اللسطاطُت واملطبىغاث  9

د  01  0111 الهاجف والبًر

 0111 الظُافت  00

 511 املُاه 09

اث 00  511 الىثًر

 4111 شساء أصٌى زابخت  04

 511 أجسة غماٌ 05

ف شحً 06  511 مصاٍز

 0111 جىائص حشجُػُت  07

ف حفل  08  4111 مصاٍز

 6111 ههسباء  09

    0011 الشساهت املجخمػُت)لىلخـلي بالفسكان(مشسوع   91

    01511 الىظام إلالىترووي إلدازة املىازد والخخطُط0مشسوع   90

 949175 الاحخُاج املاليإجمالي 
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 13من  8صفحة 

 

 

اض بساغم الىىز   ملخص مىاشهت  60  0ٍز

 املىاشهت البىىد م

 975511 السواجب 0

 9141 بدٌ مىاصالث 9

 6814 طىً بدٌ  0

 4887 نهاًت الخدمت 4

 0111 بدٌ مىاصالث  5

 00111 الصُاهت  6

 6011 الىظافت  7

 98111 وطائل ومىاهج  8

ىث واملحسوكاث  9  00111 الٍص

 97511 اللسطاطُت واملطبىغاث  01

 751 دغاًت واغالن  00

 751 الظُافت  09

 0711 املُاه 00

 60111 جىائص حشجُػُت  04

ف حفل  05  00511 مصاٍز

ف شحً 06  751 مصاٍز

 00111 ههسباء  07

 0065480 إجمالي الاحخُاج املالي

 

 

 

 

 مىاشهت جمػُت الىدٌػت : ـــ  ملخص  70
 

 املىاشهت البىىد م

 64911 مشسوع حللاث البىين  0

 04471 مشسوع مدزطت الفالح اليظائُت  9

 98671 مشسوع زوطت جُل إلابداع بالىدٌػت  0

 097041 إجمالي الاحخُاج املالي
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 13من  9صفحة 

 

 

 

ـــؼ الىكفُـــــــــت ملخص  80  : ـــ   وإلاوشاءاث مىاشهت املشـــاٍز
 

 املىاشهت البىىد م

اٌ  0511111مشسوع وكف إلاجالٌ               )  0 م لها ، وأي مبلغ  ( ٍز ًخم الدظٍى

ًىّزد هخبرع مخصص ، ًخم 

 صسفه غلى املشسوع املحدد 

اٌ(    801111مشسوع وكف الحمُد               )  9  ٍز

اٌ  081111مشسوع وكف السوطت              )  0  (   ٍز

اٌ 905111مشسوع وكف الىــــــىز                 ) 4  4511 (    ٍز

اٌ  56111اوشاءاث واطافاث وكف الخاج   )  5  56111 (  5ملحم )      (     ٍز

 61511 إجمالي الاحخُاج املالي

 

 

 

 

 

 
ً
 ـم  9109ُاج مىاشهت غام خاح: خامظا

 

 مالحظاث  احخُاج املىاشهت  البىىد م

ت واملالُت مىاشهت  0   777819 كظم الشؤون إلاداٍز

  687709 كظم جىمُت املىازد الاجصاٌ  مىاشهت  9

  0770169 بىين  –كظم الشؤون الخػلُمُت مىاشهت  0

  0015190  بىاث  –كظم الشؤون الخػلُمُت مىاشهت  4

  949175 مىاشهت مػهد الفسكان  5

اض بساغم الىىز  6   0065480 مىاشهت ٍز

  097041 مىاشهت جمػُت جحفُظ اللسان بالىدٌػت  7

ؼ الىكفُت والاوشاءاث  8   61511 مىاشهت املشاَز

  6904199 مبالغ املىاشهتإجمالي 
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 13من  11صفحة 

 

 

  
ً
 ـ  املــــــــــــــــالحــــــــــــــم :: طادطا

 

 و  9102( املصاريف املستخكة لعاو  0ملخل رقه ) 

 مالحظات املبلغ  البياى م

  09.2791 م 11/1112التأميهات اإلجتناعية لصًر  1

  0011 م 11/1112حمروقات شًر  1

  9.4791. م 11/1112مضاريف نًرباء شًر  0

  1911 م 11/1112مضاريف ياتف شًر  4

  911. مضاريف أتعاب مًهية وضيافة تكديرية لإلدارة  9

  1191 مضاريف عنومية ملعًد الفرقاى  0

  9911 09/1441جوائس اإلختبارات معلني احللكات لعام  .

  19111 م 1112جوائس اإلختبارات طالب احللكات لعام  2

  4911 11/1112+11مهافأة العاملني مبهتب الرياض لصًر   9

أربعة ومخصوى ألفًا وثالمثائة ومخصة  94099721 اإلمجالي

 ومخصوى ريااًل  وواحد ومثانوى يللٌ 
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 13من  11صفحة 

 

 

 

 و 9102لعاو ( ايرادات واجيارات مباىي وأوقاف اجلنعية   9ملخل رقه ) 

 مالحظات املبلغ  الوقف  م

  611111 وكف الخاج بحي مشػل  1

ت  1 ٍص   11 وكف ألام بحي الػٍص

  005111 كصس الخير بالظىق  0

  091111 وكف املػهد بحي الدوائس  4

  09911 وكف حظً حمد بحي الظىق  9

  0111 وكف حظً حمد بحي الفهد 0

  06111 وكف بً محسب بحي الخالدًت  .

  90611 وكف بً مىىم بحي امللً غبدهللا  2

  01911 وكف السهُني بحي الفهد  9

  4911 وكف الغامدي بحي صىغان  11

  11 وكف الغامدي بحي صىغان  11

  11 وكف الغامدي بحي صىغان  11

  9111 وكف صالح البليرة  10

ت  14 ٍص   11 وكف بً دحُان الػٍص

  01911 وكف فاطمت الصُػسي الظىق  19

  00411 وكف ٌظلم الدلخ بحي الخالدًت  10

  11 وكف ٌظلم الدلخ بحي الخالدًت  .1

  اإلمجالي 
0079811 

مليوى ومائة وتصعة وشبعوى 

 ألفًا ومثامنائة ريال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                               

 و9102او ــــة لعـــريــديـــة التكــــــوازىـــامل                                                                                                                                                                                          
 

 13من  12صفحة 

 

 

 

 و 9102( اإلستكطاعات الشهرية لعاو  3ملخل رقه ) 
 

 اجملنوع بالصــــًر االيلـــي العـــــام املصاريع دار الفتاة املوحد الصـــًر

 111119 111.1 0919 0011 121 1091. 1شًر

 111.10 11191 0209 0199 121 20011 1شًر

 1112.0 ..109 0129 0029 1.1 9291. 0شًر

 112112 14111 0044 0219 121 .004. 4شًر

 111192 11101 0.24 0209 121 .2100 9شًر

 111299 11901 0940 0299 121 21911 0شًر

 1104.4 11111 0214 0019 121 24200 .شًر

 11.921 11191 0999 0049 121 22940 2شًر

 119041 .1101 0009 0419 121 21191 9شًر

 .11110 .1114 0.99 0419 121 20990 11شًر

 111449 .1119 9..0 0909 121 21004 11شًر

 114941 .1101 09.4 0919 121 24104 11شًر

 1001119 .10199 44209 40009 1191 9.2.91 اإلمجالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                               

 و9102او ــــة لعـــريــديـــة التكــــــوازىـــامل                                                                                                                                                                                          
 

 13من  13صفحة 

 

 

 و 9102لعاو شراء األصول  الثابتة  احتياج(  4ملخل رقه ) 

 مالحظات التهلفة املالية املتوقعة  األصل  م

  911 جًاز نصف عنلة  1

  1.11 طابعة فواتري  1

  1911  1×0طابعة + اشههر + آلة تضوير  0

  0111 جًاز جوال يوواوي  4

  1111 نامريا تضوير احرتافية  9

  1911 جًاز تصحيل متهكل  0

  1111 طابعة ليسر  .

  211  1مهتب معلنة عدد  2

  1111 جرس ذني  9

 أربعة عصر ألف ريال  14111 اإلمجالي

 

 

 

 و 9102لعاو ( اىشاءات اضافية لوقف التاج حسب طلب جامعة جنران   5ملخل رقه ) 

 مالحظات التهلفة املالية املتوقعة  البهد  م

  4111 بالط للصاحة اخللفية للنبهى  1

  14111 فرش الصاحة األمامية مبصطح أخضر  1

  1111 جتًيس ملعب نرة قدم  0

  211 جتًيس ملعب نرة طائرة  4

  1411  0×  1مكاس  11توفري فرشات عدد  9

  9111 جتًيس بيت شعر يف الصاحة الغربية  0

  4111 تامني نامريات مراقبة للنبهى  .

  1111 توفري جًاز حاشب آلي ملصرف الصهو  2

  1411 جتًيس فاصل للصكل الصفلية مع الباب  9

  11111 جتديدات األثاث التالف  11

  111 صهدوم جلًاز الوايف فاي  11

  90111 اإلمجالي

 

 


