
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

فئاطلاب ادهلاو  مرحم  يداوب  ةيريخلا  ربلا  ةيعمج 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يبرحلا  هللا  دبعو  يفوعلا  يكرت  ةكرش 
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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يبرحلا   يبرحلا هللاهللا   دبعو   دبعو يفوعلا   يفوعلا يكرت   يكرت ةكرش   ةكرش

 08/05/202208/05/2022

ةعاسلا 10:1710:17 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

مرحم مرحم يداوب   يداوب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةظفاحم ةظفاحم ةنيدملا  ةنيدملا ادهلا  ادهلا ريمغلا -  -  ريمغلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو فئاطلاب  فئاطلاب ادهلاو   ادهلاو

فئاطلا  . فئاطلا

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

فئاطلاب  فئاطلاب ادهلاو   ادهلاو مرحم   مرحم يداوب   يداوب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1093947910939479  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 399399  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1919--0808--20072007  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم فئاطلا , فئاطلا ةظفاحم   ةظفاحم ادهلا  ادهلا ريمغلا -  -  ريمغلا   : : ناونعلا ناونعلا

 012/7377311012/7377311   : : فتاهلا فتاهلا

 info@alhadaber.org.sainfo@alhadaber.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2194421944  : : 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 الالمعنمعنرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنمعنرتفد 

درجلا الالمعنمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعنمعنلجس 

قودنصلا الالمعنمعنرتفد 

كنبلا الالمعنمعنرتفد 

ةدهعلا الالمعنمعنلجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( 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

اهمكح111 يف  امو  3,258,001.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 8,750.0ممذلا 

28,913.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 1,238,338.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  34,800.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةيفقولا134 ةتباثلا  9,103,726.0لوصألا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 14,759.0ممذلا 

ةقحتسم214 10,640.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  399,706.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  1,084,675.0تاعمجم 

ةيفقولا227 لوصألل  ذافنتسالاو  كالهإلا  1,223,269.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  6,851,147.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,970,900.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  117,432.0يفاص 

7 يدومعلا       13  / رساي    : يلاملا ققدملا 



ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  149,288.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  354,316.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  503604.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]336,360.0

فرصنملا 336360.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  167,244.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]354,316.00354,316.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,153,883.001,153,883.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]452,220.00452,220.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]75,000.0075,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,035,419.02,035,419.00.00.02,035,419.02,035,419.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]148,321.00148,321.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]022,352.022,352.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]148,321.0148,321.022,352.022,352.0170,673.0170,673.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]50,806.0050,806.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]50,806.050,806.00.00.050,806.050,806.0

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

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

172,173.5172,173.535,576.035,576.00.00.00.00.00.00.0136,442.0136,442.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

136,442.00.00.00.00.0136,442.0

ةيعامتجا41101008 22,145.022,145.00.00.00.00.0تانيمأت 

ةيبتكم41201001 484.0484.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 889.0889.00.00.00.00.0دوقولا 

10.010.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

فيظنتلا41201006 434.0434.00.00.00.00.0داوم 

حالصإلاو41202 1,225.01,225.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

155.50.00.00.00.00.0

3,116.03,116.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

فيراصمو41203002 هايملا 
يحصلا فرصلا 

94.094.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

3,901.03,901.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

111.0111.00.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  300.0300.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 667.0667.00.00.00.00.0فيراصم 

ةياعدلا41204005 فيراصم 
نالعالاو

2,200.02,200.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

1,945,855.661,945,855.660.00.01,707,694.01,707,694.0238,161.66238,161.660.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

336,360.00.0336,360.00.00.00.0

ماتيأ42102001 814,254.00.0814,254.00.00.00.0تالافك 

جمارب42103 فيراصم 
ةديقم ةينيع  ةطشناو 

452,220.00.0452,220.00.00.00.0

حنملا42105001 تافورصم - 
سيسأت يموكحلا - 

103,250.00.0103,250.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

1,610.00.01,610.00.00.00.0

روجألاو42301001 بتاورلا 
ةيدقنلا

232,852.50.00.0232,852.50.00.0

1,509.160.00.01,509.160.00.0تاكلهتسملا42301003
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تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

3,800.00.00.03,800.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا
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ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ تاداريا   تاداريا
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةاكز [ 3101]354316.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 11601001]1153883.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]452220.0

حنملا ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]
يموكحلا

75000.0

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةاكزلا فراصم  [ 42101]336360.0

ةيدقن ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42102]
ةديقم

814254.0

ةينيع ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42103]
ةديقم

452220.0

 - يموكحلا حنملا  تافورصم -  [ 42105001]
سيسأت

103250.0

( 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

 08/05/2022
ةعاسلا 10:17

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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