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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم
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ةعاسلا 07:5307:53 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 ةيناسنالا  ةيناسنالا تامدخلل   تامدخلل رومتلا   رومتلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا  . ةنيدملا ضايرلا  ضايرلا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

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

ةيناسنالا  ةيناسنالا تامدخلل   تامدخلل رومتلا   رومتلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 96466419646641  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 13521352  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1818--0707--20192019  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا  , ضايرلا   : : ناونعلا ناونعلا

 05052146300505214630  : : فتاهلا فتاهلا

 info@tmoor.org.sainfo@tmoor.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 مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا تاظحالملا

ةيمويلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ماعلا ذاتسالا  جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

درجلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةتباثلا لوصالا  جمانربلاالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا جمانربلاالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةدهعلا جمانربلاالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةيوضعلا الالالمعنلجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

الالالمعن

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالالمعن

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالالمعن

 ( يدقن ضبقلا (  جمانربلاالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

 ( ينيع مالتسا (  الالالمعندنس 

فرصلا جمانربلاالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

ةيموي ديق  جمانربلاالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمالا  متي 
يبساحملا

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  10,012,019.98ةيدقنلا 

ةنيدملا114 12,603.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  5,417.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  205,695.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 26,601.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  40,050.0لوصألا 

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

ةنئادلا213 96.0ممذلا 

ةقحتسم214 651,136.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ذافنتسالاو225 كالهإلا  4,512.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  9,375,651.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  270,990.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  0.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  0.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  0.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]20,723,724.0020,723,724.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]20,723,724.020,723,724.00.00.020,723,724.020,723,724.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,700.001,700.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]09,671,287.09,671,287.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,700.01,700.09,671,287.09,671,287.09,672,987.09,672,987.0

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

فيراصملا فيراصملا
ةيرادإلا  وو ةيرادإلا

فيراصم فيراصم
ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

فيراصملا فيراصملا
ةلمحملا ةلمحملا ةيرادإلا   ةيرادإلا

طاشنلا طاشنلا ىلع   ىلع
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

221,619.25221,619.25221,619.25221,619.250.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيساسالا41101001 روجألاو  94,000.094,000.00.00.00.00.0بتاورلا 

تالصاوملا41101003 1,481.751,481.750.00.00.00.0لدب 

ةيعامتجا41101008 31,537.8831,537.880.00.00.00.0تانيمأت 

بادتنالا41102019 4,000.04,000.00.00.00.00.0لدب 

ةيبتكم41201001 822.0822.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ىرخأ41201009 7,600.07,600.00.00.00.00.0تاكلهتسم 

ينابملا4120200201  - حالصإو 74.7574.750.00.00.00.0ةنايص 

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

395.65395.650.00.00.00.0

143.75143.750.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

16,250.016,250.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

نالعالاو41204005 ةياعدلا  62,596.0962,596.090.00.00.00.0فيراصم 

تالومعو41204008 ةيكنب  983.25983.250.00.00.00.0فيراصم 

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

903.0903.00.00.00.00.0

41309 - كالهتسالا فيراصم 
نمألاو لاصتالا  ةزهجأ 

ةيامحلاو

174.88174.880.00.00.00.0

41313010 - ذافنتسالا فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا  صخر 

656.25656.250.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

21,892,601.021,892,601.00.00.021,892,601.021,892,601.00.00.00.00.00.00.0

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

21,892,601.00.021,892,601.00.00.00.0

ةطشناو42103 جمارب  فيراصم 
ةديقم ةينيع 

0.00.00.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

دئاوع431 تاعيزوتو  فيراصم 
فاقوألا

0.00.00.00.00.00.0

10 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]20723724.0

 - ةديقم ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]
ةيدقن

1700.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]9671287.0

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

ةديقم ةطشنأ  جمارب و  فيراصم  [ 421]21892601.0

( 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

روص دوجو  عالطالاو  صحفلا  ءانثا  ظحول 
تايرتشملا عيمجل  ريتاوفلا  لصا  سيلو  ةيئوض 

مظعم نا  امك  نيدروملا ،  نم  متت  ىتلا 
نع ةرابع  تادنتسملاب  ةقفرملا  ريتاوفلا 

دمحم ةسسؤم  دروملا  صخالابو  راعسا  ضورع 
لبنساب

اهظفحومعنةطشنأ ةروتافلا  لصا  ىلع  لوصحلا  ءاجرلا  -
تادنتسملا  ظافتحالا  ةسايسل  اقبط 

مت خيراتب 10/6/2021  مقر 12148  ديقلل  اقبط 
هنا ال ظحول  رومت  لاير  غلبم 32258  فرص 
لبق نم  مالتسالاب  ديفي  مالتسا  نوذا  دجوي 

ةحص نم  دكأتلا  عطتسن  ملو  ديفتسملا 
فرصلا

دكأتالةطشنأ ىتلا  مالتسالا  نوذا  ريفوت  ءاجرلا  -
عقاو نم  تايمكلل  ديفتسملا  مالتساب 

ةروتافلا 

مت خيراتب 22/6/2021  مقر 12161  ديقلل  اقبط 
رومت نع  ةرابع  لاير  غلبم 1,265,000  فرص 

ةحصب ديفت  مالتسا  نوذا  دجوي  هنا ال  ظحول 
عقاو نم  تايمكلل  نيديفتسملا  مالتسا 

ةروتافلا

دكأتالةطشنأ ىتلا  مالتسالا  نوذا  ريفوت  ءاجرلا  -
عقاو نم  تايمكلل  ديفتسملا  مالتساب 

ةروتافلا 

مت خيراتب 1/5/2021  مقر 11127  ديقلل  اقبط 
راطفا تابجو  نع  ةرابع  لاير  غلبم 14486  فرص 

ةحصب ديفت  مالتسا  نوذا  دجوي  مئاص ال 
نيديفتسملا مالتسا 

دكأتالةطشنأ ىتلا  مالتسالا  نوذا  ريفوت  ءاجرلا  -
عقاو نم  تايمكلل  ديفتسملا  مالتساب 

ةروتافلا 

مت خيراتب 8/6/2021  مقر 12133  ديقلل  اقبط 
نع 7452 ةرابع  لاير  غلبم 159,614  فرص 

ديفت مالتسا  نوذا  دجوي  رمت ال  ةنوترك 
ةدراولا تايمكلل  نيديفتسملا  مالتساب 

دكأتالةطشنأ ىتلا  مالتسالا  نوذا  ريفوت  ءاجرلا  -
عقاو نم  تايمكلل  ديفتسملا  مالتساب 

ةروتافلا 

 23/03/2022
ةعاسلا 07:53

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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