
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

ثلاثلا يعبرلا  ريرقتلا 

مزيتامورلا ىضرم  ةياعرل  ةيريخلا  ةيعمجلا 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 

1 برطملا       13  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 
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ةعاسلا 07:4707:47 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   ثلاثلا  ثلاثلا 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

 95175459517545  : : 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 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 المعنمعناللجس 

ةيوضعلا المعنالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  7,306,219.36ةيدقنلا 

ةنيدملا114 844,250.75ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  187,414.25تافورصم 

ةقحتسم116 تاعربتو  800,000.0تاداريإ 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 1,241,354.02لوصألا 

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 26,703.58تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  336,931.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  613,503.3تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  7,230,792.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  2,286,753.0يفاص 
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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]60,000.0060,000.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]270,905.00270,905.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0300,073.0300,073.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]330,905.0330,905.0300,073.0300,073.0630,978.0630,978.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]4,002,005.8904,002,005.89

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]029,917.029,917.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]4,002,005.894,002,005.8929,917.029,917.04,031,922.894,031,922.89

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

726,136.3726,136.3726,136.3726,136.30.00.00.00.00.00.00.00.0

ةيساسالا41101001 روجألاو  148,220.0148,220.00.00.00.00.0بتاورلا 

نكسلا41101002 23,710.023,710.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 50,004.050,004.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 30,484.030,484.00.00.00.00.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 18,599.018,599.00.00.00.00.0تانيمأت 

4,928.04,928.00.00.00.00.0تازاجإلا41102001

رفسلا41102002 6,000.06,000.00.00.00.00.0ركاذت 

ديدجت41102010 ةيموكح -  فيراصم 
تاماقإ

9,057.09,057.00.00.00.00.0

41102011 - ةيموكح فيراصم 
تاريشأت

200.0200.00.00.00.00.0

موسر41102013 ةيموكح -  2,100.02,100.00.00.00.00.0فيراصم 

بادتنالا41102019 500.0500.00.00.00.00.0لدب 

ةمدخلا41102020 ةياهن  38,333.038,333.00.00.00.00.0تاضيوعت 

ةيليغشتلا412 25,000.025,000.00.00.00.00.0فيلاكتلا 

ةيبتكم41201001 5,494.05,494.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 2,665.02,665.00.00.00.00.0دوقولا 

حالصإلاو41202 17,948.517,948.50.00.00.00.0ةنايصلا 

6,103.856,103.850.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

662.0662.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 19,170.019,170.00.00.00.00.0فيراصم 

134,538.6134,538.60.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

تالومعو41204008 ةيكنب  2,921.02,921.00.00.00.00.0فيراصم 

ىرخأ41204012 ةيقيوست -  25,575.0625,575.060.00.00.00.0فيلاكت 

ةيلخاد41204013 لمع -  16,613.016,613.00.00.00.00.0تايرفس 

41302 - كالهتسالا فيراصم 
ينابملا

84,002.3484,002.340.00.00.00.0

41305 - كالهتسالا فيراصم 
يبتكملا ثاثألا 

10,088.110,088.10.00.00.00.0

41310 - كالهتسالا فيراصم 
يلالا بساحلا  ةزهجا 

اهتاقحلمو

22,037.5922,037.590.00.00.00.0
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كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

19,164.0619,164.060.00.00.00.0

ةيمومعو414 ةيرادإ  فيراصم 
ىرخأ

2,018.22,018.20.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

2,723,071.862,723,071.860.00.01,865,732.861,865,732.86857,339.0857,339.00.00.00.00.0

ةطشناو422 جمارب  فيراصم 
ةديقم ريغ 

444,126.240.0444,126.240.00.00.0

ةطشنأ421 جمارب و  فيراصم 
ةديقم

1,421,606.620.01,421,606.620.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  857,339.00.00.0857,339.00.00.0بتاورلا 

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]60000.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]270905.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]300073.0

 - ةديقم ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]
ةيدقن

4002005.89

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]29917.0

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

ةيدقن ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42102]
ةديقم

1421606.62

ريغ ةطشنأو  جمارب  تافورصم  [ 42201]
ةيدقن ةديقم - 

444126.24

ىلع ةلمحملا  ليغشتلا  فيراصم  [ 423]
طاشنلا

857339.0

( 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

هنا ظحول  مقر 100  ديقلا  هعجارم  صحفب و 
ىتح نم 23-1-2021  هرتفلا  نع  راجيا  دادس  مت 

ىلع لماكلاب  ليمحتلا  مت  هنا  الا   23-7-2021
فورصملا مييقت  هتحص  رهشلا و  تافورصم 

ةيبساحم هرتف  لكب  فورصم  تابثا  مدقملا و 
هيعبر 

فارتعالاالةطشنأ مييقت  يف  رظنلا  هداعا  ىجري  -
امب فورصم  لك  ليمحت  ايرهش و  فورصملاب 

همدقملا تافورصملا  مييقت  رهشلا و  صخي 
رتافدلاب  ليجستلل  ًاماظتنا 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 06/02/2022
ةعاسلا 07:47

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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