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ةعاسلا 08:5508:55 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

-- ةيحصلا ةيحصلا ةياعرلل   ةياعرلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

كوكو  . ـــ ـــ بتبت ةنيدملا  ةنيدملا كوبت  كوبت يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو كوبتب  كوبتب

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

كوبتب  كوبتب ةيحصلا - - ةيحصلا ةياعرلل   ةياعرلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 24335712433571   : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 772772  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا كوكو ,  ـــ ـــ بتبت كوبت  كوبت   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 chct@outlook .sachct@outlook .sa  : : ليميإلا ليميإلا

 05639636450563963645  : : 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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

11101006 ....... كنب ةيراج -  1,755,405.0تاباسح 

4,800.0نوزخملا117

ًامدقم115 ةعوفدم  3,333.0تافورصم 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  5,181.0ممذ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

يبتكملا12105 30,710.0ثاثألا 

ةيبتكم12106 تادعمو  470,827.0تالآ 

477,637.0تارايسلا12104

ةسوململا122 ريغ  7,500.0لوصألا 

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

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  36,000.0صصخم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  9,337.0عمجم 

ةيبتكم22501006 تادعمو  تالا  كالهإ -  88,139.0عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  183,920.0عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  4,426.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  2,154,992.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  278,579.0يفاص 
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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

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

[ .................... 31102008]100,000.00100,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]100,000.0100,000.00.00.0100,000.0100,000.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]459,313.00459,313.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]80,000.0080,000.0

تاكارتشالا [ 31205001]02,000.02,000.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]99,000.0099,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]638,313.0638,313.02,000.02,000.0640,313.0640,313.0

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

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

282,439.0282,439.0282,439.0282,439.00.00.00.00.00.00.00.00.0

22,060.022,060.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

ةيبتكم41201001 1,567.01,567.00.00.00.00.0تامزلتسم 

7,756.07,756.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

4,255.04,255.00.00.00.00.0

زفاوحو41102005 تافاكم 
ةيمسوم

7,500.07,500.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 5,115.05,115.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيلخاد41204013 لمع -  416.0416.00.00.00.00.0تايرفس 

نالعالاو41204005 ةياعدلا  2,880.02,880.00.00.00.00.0فيراصم 

ةمدخلا41102020 ةياهن  15,625.015,625.00.00.00.00.0تاضيوعت 

نيمأتلا41203005 4,435.04,435.00.00.00.00.0فيراصم 

تاقورحملاو41201003 253.0253.00.00.00.00.0دوقولا 

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

215.0215.00.00.00.00.0

ليزنتو41203007 ليمحت  360.0360.00.00.00.00.0روجا 

تالومعو41204008 ةيكنب  110.0110.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيساسالا41101001 روجألاو  209,892.0209,892.00.00.00.00.0بتاورلا 

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

302,665.0302,665.00.00.0302,665.0302,665.00.00.00.00.00.00.0

حنملا42105006 تافورصم - 
معدلا يموكحلا - 

يعامتجالا

202,665.00.0202,665.00.00.00.0

42102008...................100,000.00.0100,000.00.00.00.0

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

حنملا ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 3105]
يموكحلا

481244.0

ةديقم تاعربتو  تاداريا  [ 311]100000.0

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

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تافورصم  [ 4215]202665.0

ةيدقن ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42102]
ةديقم

100000.0

( 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

قلطملا ينوناقلا :  عجارملا  يأر 

يأرلا :  :  يأرلا

..

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

..

ىرخأ :  :  ىرخأ

..

 23/05/2021
ةعاسلا 08:55

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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