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ةعاسلا 13:4413:44 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

يتلاو يتلاو لوثب  لوثب ةيريخلا   ةيريخلا ربلا   ربلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا 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

  : : 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 معنالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  معنالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  معنالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  معنالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  معنالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  معنالمعنالدنس 

فرصلا معنالمعنالدنس 

ةيموي ديق  معنالمعنالدنس 

فنصلا معنالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  معنالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  معنالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  3,999,107.0ةيدقن 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  16,331.0ممذ 

405,000.0نوزخملا117

ىرخأ11404 ةنيدم  19,020.0ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

647,480.0يضارألا12101

2,750,644.0ينابملا12102

357,800.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 47,628.0ثاثألا 

تاودأو12107 100,034.0ددع 

ةيامحلاو12109 نمألاو  لاصتالا  4,163.0ةزهجأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  150,041.0ةزهجا 

ةسوململا12201 ريغ  4,950.0لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  1,130,500.0لامعا 

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 18,102.0تانيمأت 

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  93,220.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  93220.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]180,750.0

ةاكز ةينيع -  تافورصم  [ 42103001]32,800.0

فرصنملا 213550.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  -120,330.0ديصر 
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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]60,420.0060,420.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]3,171,697.003,171,697.0

ةينيع ةاكز -  [ 31103001]32,800.0032,800.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1,707,740.001,707,740.0

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

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]5,672,657.05,672,657.00.00.05,672,657.05,672,657.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]82,546.0082,546.0

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

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

تاكارتشالا [ 31205001]01,400.01,400.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]091,069.091,069.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]600,037.0600,037.092,469.092,469.0692,506.0692,506.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]9,281.009,281.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]9,281.09,281.00.00.09,281.09,281.0
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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

221,927.0221,927.0216,427.0216,427.00.00.00.00.00.00.05,500.05,500.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

172,568.0172,568.00.00.00.00.0

ةيليغشتلا412 43,859.043,859.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

41204012 - ةيقيوست فيلاكت 
ىرخأ

5,500.00.00.00.00.05,500.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

4,155,749.04,155,749.00.00.04,155,749.04,155,749.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

4,133,249.00.04,133,249.00.00.00.0

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

فرص ويام  خيراتب 17  مقر 89  ديقلاب  ظحول 
ةمادتسالا ءاربخ  بتكمل  لاير  غلبم 100,000 

ةلافك عورشم  قيوست  نم  يلوا  ةعفدك 
لاير ةبسن 200  ديدحت  دقعلاب  ظحولو  ميمتي 

حلاصل ةميقب 20 % داريالا  نم  لاير  لك 1000  نم 
بتكملا

ميماعتلاوالةطشنأ حئاوللا  عابتا  ةرورضبب  يصون  -
وا رمالا  كلذ  صوصخب  ةيوتفلا  صوصنلاو 

هذه صوصخب  ةرازولا  ةقفاوم  يلع  لوصحلا 
دوقعلا 

ةروتاف قافرا  مدع  مقر 102  ديقلاب  ظحول 
دماح يدمح  جيرا  ةسسؤم  نم  ضبق  دنسو 

تانوبوك ةميق  لاير  ةميقب 69100  يلدحجلا 
نيديفتسملل ناضمر 

تاغوصملاالةطشنأ عيمج  قافرا  ةرورضب  يصون  -
ةديؤملا 

 23/02/2021
ةعاسلا 13:44

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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