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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يعليزلاو   يعليزلاو قزعلا   قزعلا
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ةعاسلا 10:2610:26 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

ةيريخلا ةيريخلا ةيئاسنلا   ةيئاسنلا بونجلا   بونجلا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   لوألا  لوألا 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 تمت   تمت يتلاو   يتلاو اهبأب  اهبأب

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

اهبأب  اهبأب ةيريخلا   ةيريخلا ةيئاسنلا   ةيئاسنلا بونجلا   بونجلا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 2177834521778345  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 5353  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

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

 05700813810570081381   : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 سيعدلا       12  / ركاش    : يلاملا ققدملا 



تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي لسكإمظتنم لسكإ جذومن   دراوملاجذومن دراوملا طيطخت   طيطخت ماظن   تاظحالملاماظن تاظحالملا

ةيمويلا المعنمعنمعنرتفد 

ماعلا ذاتسالا  المعنمعنمعنرتفد 

درجلا المعنمعنمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  المعنمعنمعنلجس 

قودنصلا المعنمعنمعنرتفد 

كنبلا المعنمعنمعنرتفد 

ةدهعلا المعنمعنمعنلجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنمعندنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  المعنمعنمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  المعنمعنمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  6,799,320.0ةيدقنلا 

414,808.0نوزخملا117

هتقؤم11401002 دهع  نيلماعلا -  2,492.0ممذ 

ًامدقم115 ةعوفدم  132,167.0تافورصم 

ةنيدملا114 35,747.0ممذلا 

ةقحتسم11602 ةديقم -  ريغ  تاعربتو  767,666.0تاداريا 

تامزلتسم11701005 51,903.0نوزخم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 28,385,841.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  35,584.0لوصألا 

ظفاحملاو12301003 قيدانصلا  يف  ةلوادتم -  ريغ  10,576,648.0تارامثتسا 

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

ةقحتسم214 27,471.0تافورصم 

ةنئادلا213 100,837.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  474,986.0صصخم 

103,543.0تاصصخملا224

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  14,946,675.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  6,831,670.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  26,250.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  26250.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]0.0

فرصنملا 0.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  26,250.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]342,630.00342,630.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]52,819.0052,819.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]395,449.0395,449.00.00.0395,449.0395,449.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]2,948.002,948.0

تاكارتشالا [ 31205001]500.00500.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]092,768.092,768.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]0.000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,448.03,448.092,768.092,768.096,216.096,216.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

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

184,089.0184,089.0184,089.0184,089.00.00.00.00.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

184,089.0184,089.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

675,735.0675,735.00.00.0675,735.0675,735.00.00.00.00.00.00.0

جمارب422 فيراصم 
ةديقم ريغ  ةطشناو 

675,735.00.0675,735.00.00.00.0

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

لوصألا [ 1]47202176.0

لوصألا يفاصو  تامازتلالا  [ 2]22485182.0

تاداريإلاو تاعربتلا  [ 3]491665.0

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

تافورصملا [ 4]859824.0

( 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

 07/12/2021
ةعاسلا 10:26

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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