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ةعاسلا 14:1314:13 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

يتلاو يتلاو لوثب  لوثب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا قوسلا  قوسلا يحيح   يندملا   يندملا عافدلا   عافدلا فلخ   فلخ ماعلا   ماعلا عراشلا   عراشلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

لوث  . لوث

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

لوثب  لوثب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 69534876953487  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 347347  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2828--0202--20062006  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم لوث , لوث قوسلا  قوسلا يحيح   يندملا   يندملا عافدلا   عافدلا فلخ   فلخ ماعلا   ماعلا عراشلا   عراشلا   : : ناونعلا ناونعلا

  61235496123549  : : فتاهلا فتاهلا

 admin@birthuwal.org.saadmin@birthuwal.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

 05648491900564849190  : : 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 معنالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالمعنالرتفد 

درجلا المعنمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  المعنمعناللجس 

قودنصلا معنالمعنالرتفد 

كنبلا معنالمعنالرتفد 

ةدهعلا معنالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  معنالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  معنالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  معنالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  معنالمعنالدنس 

فرصلا معنالمعنالدنس 

ةيموي ديق  معنالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  معنالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  معنالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  4,003,746.0ةيدقن 

قيدانصلا11102 يف  10,500.0ةيدقنلا 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  7,141.0ممذ 

ىرخأ11404 ةنيدم  21,686.0ممذ 

1,094,060.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

647,480.0يضارألا12101

2,750,644.0ينابملا12102

يبتكملا12105 47,628.0ثاثألا 

357,800.0تارايسلا12104

تاودأو12107 100,034.0ددع 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  4,163.0ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  54,213.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  97,950.0ةزهجا 

ةسوململا12201 ريغ  5,700.0لوصألا 

12401 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  30,820.0لامعا 

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

ةيعامتجإ21304004 20,082.0تانيمأت 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  47,375.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  616,966.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  3,756,602.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,454,359.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  742,526.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  94,220.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  94220.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]180,750.0

ةاكز ةينيع -  تافورصم  [ 42103001]32,800.0

فرصنملا 213550.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  -119,330.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةاكز [ 31101]61,420.0061,420.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]3,637,746.003,637,746.0

ةينيع ةاكز -  [ 31103001]32,800.0032,800.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]3,281,960.003,281,960.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]700,000.00700,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]7,713,926.07,713,926.00.00.07,713,926.07,713,926.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]112,606.00112,606.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]494,991.00494,991.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]22,500.0022,500.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]01,600.01,600.0

موسر [ 31205005]0500.0500.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0127,069.0127,069.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]630,097.0630,097.0129,169.0129,169.0759,266.0759,266.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]11,524.0011,524.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]11,524.011,524.00.00.011,524.011,524.0
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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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

302,579.0302,579.0296,468.0296,468.00.00.00.00.00.00.06,111.06,111.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

194,001.0194,001.00.00.00.00.0

زفاوحو41102 32,288.032,288.00.00.00.00.0ايازم 

16,514.016,514.00.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 5,889.05,889.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

41,856.041,245.00.00.00.0611.0

ةيليغشت41204 فيلاكت 
ىرخأ

6,531.06,531.00.00.00.00.0

41204012 - ةيقيوست فيلاكت 
ىرخأ

5,500.00.00.00.00.05,500.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

6,586,483.06,586,483.00.00.06,586,483.06,586,483.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

180,750.00.0180,750.00.00.00.0

ةاكز42103001 ةينيع -  32,800.00.032,800.00.00.00.0تافورصم 

جمارب42103 فيراصم 
ةديقم ةينيع  ةطشناو 

2,325,181.00.02,325,181.00.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةديقم ةيدقن  ةطشناو 

4,023,952.00.04,023,952.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

1,300.00.01,300.00.00.00.0

جمارب42202 تافورصم 
ةديقم - ريغ  ةطشنأو 

ةينيع

22,500.00.022,500.00.00.00.0

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

قافرا مدعو  ةينيع  تاعربت  مالتسا  ظحول 
تاهجلا نم  ةملتسملا  تايمكلا  ديؤيام 

ليبس يلعو  تالماعملا  ضعب  يف  ةحناملا 
مالتسا  237 مقر 175 ،  ديقلاب  امك  لاثملا 

نم يحول  بساح  ةزهجاو  تلبات ،  ةزهجا 
ةينقتلاو مولعلل  زيزعلا  دبع  كلملا  ةعماج 

ديؤي ةعماجلا  نم  دنتسم  يا  قافرا  متي  ملو 
ةيعمجلا ريعست  رضحم  يف  ةبوتكملا  دادعالا 

ددع 800 املتسا  مقر 200  ديقلاب  امك  كلذكز 
ءامن ةيعمج  نم  لاير  ةميقب 400،000  ةحيبذ 

تبثيام وا  نحش  دنتسم  قافارا  متي  ملو 
ءامن ةيعمج  نم  ةدراولا  دادعالا  دادعالا 

ةيمكلابالةطشنأ تاباطخ  قافرا  ةرورضب  يصون  -
تاعربتلل ةحناملا  تاهجلا  نم  دادعالاو 

نحش  تادنسو  ةينيعلا 

يحاضالا تافورصمب  مقر 196  ديقلاب  ظحول 
فظومل لاير  ةميقب 45،300  كيش  فرص 

نا ضرتفملا  نم  ناكو  يحاضا  ءارشل  ةيعمجلا 
كيشب ةرشابم  دروملل  فرصلا  متي 

تاكيشبالةطشنأ نيدروملل  فرصلا  ةرورضب  يصون  -
ةيكنب 

 23/02/2021
ةعاسلا 14:13

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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