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ةعاسلا 15:1815:18 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

ىضرم ىضرم ةياعرل   ةياعرل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

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

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

مزيتامورلا  مزيتامورلا ىضرم   ىضرم ةياعرل   ةياعرل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 83038538303853  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 773773  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1818--0505--20162016  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

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

  : : فتاهلا فتاهلا

 info@rheumatism.sainfo@rheumatism.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 جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ماعلا ذاتسالا  جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

درجلا دجويالالالالرتفد  ال 

ةتباثلا لوصالا  جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

قودنصلا الالالمعنرتفد 

كنبلا جمانربالالمعنالرتفد  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةدهعلا جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةيوضعلا جمانربالالمعناللجس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

سلجم تاعامتجا  لجس 
ةرادالا

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ) ةينيعلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ) ةيدقنلا تاعربتلا  لجس 
 ( ةيريخ

جمانربالالمعنال قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( يدقن ضبقلا (  جمانربالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

 ( ينيع مالتسا (  دجويالالالمعندنس  ال 

فرصلا جمانربالالمعنالدنس  قيرط  نع  كاسمإلا  متي 
يبساحم

ةيموي ديق  الالالمعندنس 

فنصلا دجويالالالمعنترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالمعننذا  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالمعننذا  ال 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  6,288,379.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 100,150.0ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  326,120.0تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  1,100,000.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 1,183,614.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  115,445.0لوصألا 

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

ةقحتسم214 33,045.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  298,598.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  478,211.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  5,226,471.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  3,077,382.0يفاص 
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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

ةديقم تاداريا  [ 31106]01,955,712.01,955,712.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.01,955,712.01,955,712.01,955,712.01,955,712.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]3,973,206.5803,973,206.58

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,973,206.583,973,206.580.00.03,973,206.583,973,206.58

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
ةيرادإلا ةيرادإلا

ىلع ىلع ةلمحملا   ةلمحملا
طاشنلا طاشنلا

فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

ةيرادإلاو4141 ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا فيراصملا   1,261,994.01,261,994.01,261,994.01,261,994.00.00.00.00.00.00.00.00.0فيراصملا

ةيساسالا41101001 روجألاو  617,730.0617,730.00.00.00.00.0بتاورلا 

نكسلا41101002 140,610.0140,610.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 94,967.094,967.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 111,352.0111,352.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 75,956.075,956.00.00.00.00.0تانيمأت 

يبطلا41102003 12,211.012,211.00.00.00.00.0نيمأتلا 

ةيمسوم41102005 زفاوحو  15,000.015,000.00.00.00.00.0تافاكم 

بادتنالا41102019 5,500.05,500.00.00.00.00.0لدب 

ةمدخلا41102020 ةياهن  38,514.038,514.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ةيبتكم41201001 24,614.024,614.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تامولعملا41201002 ةمظنأ  10,500.010,500.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ةفورصم41201008 ةكلهتسم  12,848.012,848.00.00.00.00.0تاودأ 

تارايسلا41202004 حالصإو -  5,750.05,750.00.00.00.00.0ةنايص 

2,109.02,109.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

تالومعو41204008 ةيكنب  1,639.01,639.00.00.00.00.0فيراصم 

ينابم41302006 تانيسحت  كالهإ -  فورصم 
ةرجأتسم

51,671.051,671.00.00.00.00.0

ثاثألا41305 كالهتسالا -  فيراصم 
يبتكملا

6,725.06,725.00.00.00.00.0

ةزهجا41310 كالهتسالا -  فيراصم 
اهتاقحلمو يلالا  بساحلا 

19,867.019,867.00.00.00.00.0

جماربلا41313010 صخر  ذافنتسالا -  فيراصم 
ةمظنألاو

14,431.014,431.00.00.00.00.0

ةطشنألا4242 ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا فيراصم   1,150,832.01,150,832.00.00.01,150,832.01,150,832.00.00.00.00.00.00.0فيراصم

ريغ42203 ةطشنأو  جمارب  تافورصم 
لباقم ةيعوطت (  تامدخ  ةديقم  -

 ( عوطتلا تاعربت 

23,920.00.023,920.00.00.00.0

ةيدقن42102 ةطشناو  جمارب  فيراصم 
ةديقم

1,126,912.00.01,126,912.00.00.00.0

دئاوع4343 دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
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

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

تاباسحلا ليلدب  هعيمجلا  مازتلا  مدع  ظحول 
ةيرشبلا و دراوملا  هرازو  نع  رداصلا  دحوملا 

هيعامتجالا هيمنتلا 

ليلد
تاباسحلا
دحوملا

هرجشمعن ليدعت  ليلدلاب و  مازتلالا  ىجري  -
هيعمجلل  تاباسحلا 

لوصألا ىفاص  هدصرا  هقباطم  مدع  ظحول 
هدصرا عم  هعجارملا  نازيمل  اقبط  هيحاتتفالا 

نع هيهتنملا  هيلاملا  مئاوقلل  لوصألا  ىفاص 
ىوتسملا ىلع  قباسلا 2020-12-31  ماعلا 

هقباطم نكل  ديقم و  ريغلا  ديقملل و  ليلحتلا 
 .. لوصألا ىفاص  ىلامجا  ىوتسم  ىلع 

اقبطمعنةطشنأ لوصألا  ىفاص  هدصرا  ليدعت  ىجري  -
اقيط لوصألا  هدصرال  هقباطم  حبصتل  نازيملل 

يف 2020-12-31  هدمتعملا  هيلاملا  مئاوقلل 

ديقلا يلع  عالطالاو  صحفلا  لالخ  نم  دجو 
ءارش 2 ةميق  وهو  خيراتب 2021-6-16  مقر 342 

تابثالا مت  دقو  تافلملا  نيزختل  بالود 
يلع تابثالا  بجي  نكلو  فورصم  لماكلاب 

ةتباثلا  لوصألا 

ةتباثلا الةطشنأ لوصألا  يلع  بيوتلا  ةداعإ  بجي  -

ديقلا يلع  عالطالاو  صحفلا  لالخ  نم  دجو 
نع ةرابع  وهو  خيراتب 2021-3-3  مقر 114 
ةصاخلا تانوفلتلاو  تالوجلا  ريتاوف  فورصم 

ريتاوفلا  قفرم  ريغو  ةيعمجلاب 

فورصملابالةطشنأ ةصاخلا  ريتاوفلا  قافرا  بجي  -
لحم هيعمجلا  صخي  فورصملا  نا  نم  دكاتلل 
هعجارملا  لحم  هرتفلا  صخي  هعجارملا و 

 06/09/2021
ةعاسلا 15:18

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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