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ةعاسلا 18:1618:16 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

دحأ دحأ ةظفاحمب   ةظفاحمب ةمعنلا   ةمعنلا ظفحل   ظفحل دئاز   دئاز ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا 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 ةحراسملا  ةحراسملا

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

ةحراسملا  ةحراسملا دحأ   دحأ ةظفاحمب   ةظفاحمب ةمعنلا   ةمعنلا ظفحل   ظفحل دئاز   دئاز   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 578369578369  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 11221122  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 zaed@open.sazaed@open.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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

يفالالالمعن اظفح  رضاحملا  ةعابط  متي 
تافلم

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالمعنال

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

الالمعنال

 ( يدقن ضبقلا (  الالالمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالمعندنس 

فرصلا الالالمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  11,116.0تاباسح 

ءامنالا11101004 كنب  ةيراج -  438,173.93تاباسح 

تايرتشم11405001 ةفاضملا  ةميقلا  5,022.5ةبيرض 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةرجأتسم12102005 ينابم  6,132.0تانيسحت 

ةارتشم12104002 97,775.0تارايس 

يبتكملا12105 9,090.0ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  4,000.0تالآ 

تاودأو12107 1,250.0ددع 

ضرعلا12108 ةزهجأو  950.0تاودأ 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  6,160.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  1,250.0ةزهجا 

نالعإلاو12112 ةياعدلا  500.0تاحول 

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

نويراجت21302001 3,050.0نودروم - 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  126,181.43يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  452,188.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  33,000.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  33000.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]29,000.0

فرصنملا 29000.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  4,000.0ديصر 
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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]33,000.0033,000.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]35,505.0035,505.0

عاطقلا معد  يموكحلا -  حنملا  [ 31105005]206,000.00206,000.0

يعامتجالا معدلا  يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]400,000.00400,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]674,505.0674,505.00.00.0674,505.0674,505.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]24,781.43024,781.43

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]318,990.00318,990.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]343,771.43343,771.430.00.0343,771.43343,771.43

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]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
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

25,708.025,708.025,708.025,708.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

18,900.018,900.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 740.0740.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 16.016.00.00.00.00.0دوقولا 

1,834.01,834.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

168.0168.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

500.0500.00.00.00.00.0

نيمأتلا41203005 2,500.02,500.00.00.00.00.0فيراصم 

ليزنتو41203007 ليمحت  1,050.01,050.00.00.00.00.0روجا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

383,190.0383,190.00.00.0383,190.0383,190.00.00.00.00.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةديقم ةيدقن  ةطشناو 

54,200.00.054,200.00.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةديقم ةينيع  ةطشناو 

10,000.00.010,000.00.00.00.0

جمارب42202 تافورصم 
ةديقم - ريغ  ةطشنأو 

ةينيع

318,990.00.0318,990.00.00.00.0

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

ةديقملا لوصألا  يفاص  [ 23102]47883.0

ةاكز [ 31101]33000.0

ةديقم تاعربتو  تاداريا  [ 311]35505.0

معدلا يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]
يعامتجالا

400000.0

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

ةاكزلا فراصم  [ 42101]29000.0

ةديقم ةطشنأ  جمارب و  فيراصم  [ 421]25200.0

ةينيع ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42103]
ةديقم

10000.0

( 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

 16/12/2020
ةعاسلا 18:16

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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