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ترخيص 
الجمعية 



نحن جمعية وسم  لتصلمتا المصعمبم امحة جمة جمبا الصةاعمة لملمااا المملاام

همم 16/11/1441اصمةاي  ( 1559)البشرية والصنمية االجصمةعيمة اصمرخيص ا م  

م، وهي جميعة أهتية تطلعية غيمر ااحيمة   تفمب  07/07/2020والملا ق 

اشمم أ أسةسممي رلممم ا مما وعممصلص المملعي اللممحي لمرعممم الصلممتا المصعممبم 

تأهيممأ وذويفمم  ، وتيممبي  االسصشممةااس الناعممية والامممةمية لفمم ،  مم ل 

الملممةاين وذويفمم  لتصعممةيا اليجممةاي ومما المممرذ وأعراعمم ،  مم ل  تيممبي  

البع  الناعي لتمرعم  وأسره ، والمعةهمة  ي تمل ير الدمبوةس الممومة 

لف ، حيث أن أعبام الملةاين ا  يزمام  ي  أ عةم وممة م عنمة ليجمةم هم   

.وريضة3000الجمعية الصطلعية، واتغ عبم الملةاين  ي وبينة جبا  رااة 

من نحن
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هممم والتحصمم  18/02/1437وتممةاي  ( 61)املجمما نجممةم الجمعيممةس والماسعممةس اصهتيممة اللممةما ايممراا وجتمم  المملماا  ا مم  

هم   يب ت  تأسي  ه   الجمعية ون اصممدة  اتتيمة 11/06/1437وتةاي  ( 73739)الصناي ية اللةماا اةليراا اللمااي ا   

:أسمةؤه 

:األعضاء المؤسسين

أوةني انت أحمب ان اديت الرحيتي. م1.

حعن ان عبباا  ان حعن الزهراني. م2.

حلة انت مراا متيليح العصيبي. م3.

اغبا انت  يلأ وحمب ال. م4.

ستطةن ان عبب اهلل عتلان الشفري. أ5.

عةمل ان عتي ا وبةاك الزهراني. م6.

عبب اليةما ان وحمب عطية الزهراني. أ7.

عمةم ان وحمب ان سعيب الغةوبي. أ8.

 ةطمة انت سيحةن عيج  الزهراني. أ9.

لاي ان وروان ونللا عةا . أ11.

وةجب ان عبيب ان ورموق العصيبي. أ12.

ولما انت وحمب صةلح خمي . أ13.

وي انت عنبر عبب اهلل اللليب. أ14.

نلا  انت احمب وعيض الزهراني. أ15.

حميبنلعة  انت هنبي ان تر ي ان . أ16.

نل  انت عبب العزيز عمر الصميمي. أ17.

هةني ان عبب اهلل احمب الغةوبي. م18.

هةني ان عتي احمب الغةوبي. م19.

هنب انت عبب اهلل ااراهي  النجةمي. م20.
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أعضـاء
مجلس االدارة

 ةطمة انت سيحةن الزهراني. أ
اتي  وجت  المااا  

عةمل ان عتي الالمان. م
المشر  المةلي 

حلة انت  مراا العصيبي. م
عضل وجت  رمااا

هنب  انت عبب اهلل النجةمي. م
عضل وجت  رمااا

أوةني انت أحمب الرحيتي. م
عضل وجت  رمااا

ولةاة اةلصلتا المصعبم 
ونةمطة  ي العمأ الصطلعي 

و  وأعلةباسصشةاي 
.تدلص م يق الصلتا المصعبم

اسصشةاية و  وأعلةب، وأنشأس أول عيةما 
لتصلتا المصعبم  ي المنطية الغراية

ولةاة اةلصلتا المصعبم 
ونةمطة  ي العمأ االجصمةعي 

أسصةذ وعةعب  ي المنةعة 
العلبية والدمية الج عية

ولما انت وحمب خمي . أ
نةتا وجت  المااا  

ويي   طبيا 

مينا ولسم الثعتبي .أ
عضل وجت  رمااا

ولةاة اةلصلتا المصعبم 
عمج طبيعي رخلةتية 
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صحية

ناعية

تبايبية 

وتعتيمية 

تلعلية

اسصشةاية

.تل ير أجفزا ووعصتزوةس طبية

.تل ير جتعةس عمج طبيعي

تل ير جتعةس عمج ناعي

.تل ير أموية لغير اليةماين

تل ير عمتيةس لتمعةعبا عتم النجةب

.تل ير الصحةليأ واصمعة الطبية المموة

1

2

3

4

5

6

.  تيبي  مع  ناعي  رمي

. تيبي  عمج ناعي جمعي

. المعةهمة  ي تيبي  تعفيمس  ي وجةالس الحيةا

1

2

3

. تيبي  واش عمأ  ي جلما الحيةا

.تل ير تبايا ونصفي اةلصلظيف لتملةاين

.تل ير ونح مااسية جةوعية لتملةاين

1

2

3

. تلعية الملةاين لتصعةيا اليجةاي وا المرذ

.  تلعية اصهةلي ا ياية الصعةوأ وا الملةب

.  تلعية البيئة المحيطة لصيبي  البع  لتملةب

1

2

3

اسصشةاية طبية

أسريةاسصشةاية 

 ةنلنيةاسصشةاية 

1

2

3
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:يحصةج الملةالن اةلصلتا المصعبم لت ثير ون الدبوةس أهمفة

يحصممةج المرعممم الممم  اصمويممة البيلللجيممة الصممي تصممراو   يمصفممة اممين    : اصمويممة•

ة     سنليًة،  مة يحصةجلن الم االموية المعةنبا  الصي تصمراو   يمصفم42000-135000
.سنلية  وثأ أموية الصلامن واصعلةب ووضةماس اال صئةب792-23616

يعةني عبم ون الملةالن ون اعة مةس ودصتامة تعمصبعي اسمصدباوف  : اصجفزا•

لألجفزا الطبية وثأ ال راسي ال فراةتية وأجفمزا المعمةعبا عتمم المشمي وغيرهمة 
 مممة يحصممةج اعممض المرعممم الممم (  17250-5875)وتصممراو   ت تاممة  همم   اصجفممزا 
.سنلية تيريبة( 7200)وعصتزوةس طبية ودصتاة ت تاصفة 

ايةل تيريبة250ت تاة جتعة العمج الطبيعي اللاحبا :العمج الطبيعي•

ايةل تيريبة250ت تاة جتعة العمج الناعي اللاحبا : العمج الناعي•

تصمأرر  مباا الملممةاين عتمم االنجمةب ويحصممةج : المعمةعبا عتمم النجممةب•

-5000الممبعض لعمتيممةس الصتيمميح المجفممري وأطاممةل اصنةايمما اص تاممة تصممراو  اممين 
ايةل 20000

تكاليف 
خدمات المرضى
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جتعةس مع   رمي لتملمةب وذويم  ت تامة الجتعمة:  البع  الناعي•

(500)   ايةل تيريبة وجتعةس البع  الجمعي اص تاة 500

م لمعةعبا الملةاين عتم: واش لتصبايا عتم جلما الحيةا•

تيريبة لتملةب 240الصعةيا الاعةل وا المرذ وت تف اللاش 

: الصبايا والصلظيف•
لتمريض3000تبايا الملةاين لتحللل عتم عمأ ونةسا اص تاة •

ايةل لتمريض50000تيبي  المنح البااسية الجةوعية اص تاة •

:اسصشةااس•
ايةل 500تيبي  اسصشةااس طبية اص تاة •

ايةل250تيبي  اسصشةااس اسرية اص تاة •

يةل500تيبي  اسصشةااس  ةنلنية اص تاة •

تكاليف 
خدمات المرضى
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حكاية 
تكلفة المريض 

را ت تاة العمج ون االولا المفمة  ي المنجمةس اللحية العةوة والدةصمة وتعمبا  ثيم•
ليتمة ون اليتق والصلتر لمريض الصلتا المصعبم حيث ان اسصدبام البوا  ي لن لاصراس ط

وغةلبة وبص الحيةا  يدشم عبم تمل ر العممج او اليمباا عتمم م ما  يمصم  وممة يعمبا 
.  تبهلا الحةلة اذا انيطا العمج خةصة ان وعج  اصموية و تا  

المف ايمةل ١٣٥ألمف ايمةل  حمب امنمم المم ٤٢تصراو  الص تاة العنلية لتعمجةس ومة امين •
وهمم    يمممة العمممج  يمما مون حعممةب الملممةايف اصخممرص . سممنلية اشمم أ تيريبممي

ال  ..  ةلاحلصةس الضرواية واصمعة

يمة وال يم ن اخصيةا البوا  المنةسا انمة  عتمم ت تاصم   يما حيمث تدصتمف  عةليمة اصمو•
ا واسصجةاة المريض واصعراذ الجةنبية اين  أ حةلة وأخمرص ، وهنمة وثمةلين يشمر  الا مر

:  العةاية

Rebifولةاة اةلصلتا وتعصدبم موا  : المريضة هبص• اش أ اار تحت الجتمب 44

المم ايةل وحةلصفمة وعمصيرا ل نفمة تصعمرذ 3968وراس  ي اصسبلع اص تا  مفري  ٣
…انص ةس  وتنصيأ الم عمج ت تاص  ا بر

ولممةب تلممتا وصعممبم مممدص حممبيثة واممبأ  ممي اسممصدبام موا  : المممريض أحمممب•

Aubagio  ايةل ويعصبر ااخمص خيمةا ومن العمجمةس المصمل را  ل من 3200اص تاة مفري
  حلتت هجمصةن  ي العنة اصولم ون العمج  ةعطر الطبيا الم تر ية العممج المم موا

أمممفر ٦ويعطممم عتممم ممم أ جرعممةس وايبيمم   ممأ Ocrevusأ ثممر  عةليممة وثممأ موا   
.امفر ، والصغيير عرواي لصجنا انص ةس الحةلة٦ايةل  أ 49522اص تا  
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المجةل اصول
خبوة المرعم 

المشةايا  البراوج المجةالس 

المجةل الثةني
تنمية

الملاام المةلية 

المجةل الثةلث
الصنجي  

المااي والمةلي 

المجةل الرااا
المنةسبةس

والماتمراس 

ارنةوج البع  الناعي والامةمي

تمممل ير اصجفمممزا 1.1
ةوالمعصتزوةس الطبي

تل ير جتعمةس العممج2.1
الطبيعي والناعي 

العيةماس الديرية4.1تل ير اصموية3.1
عمتيةس المعةعبا 5.1

عتم النجةب

تيبي  البع  الامةمي لتمرعم وأهةليف  2.2تيبي  البع  الناعي لتمرعم وأهةليف 1.2

.تيبي  واش عمأ ولية اس  ي جلما الحيةا3-1
.تبايا ونصفم اةلصلظيف لتملةاين3-2

موشروع تلعية المجصما امرذ الصلتا المصعب2-4وشروع تلعية المرعم وذويف 4-1

 ةنلنية–أسرية –طبية "تيبي  االسصشةااس لتمرعم وذويف  5-1

ارنةوج العمج الديري

البرنةوج الصبايبي والصعتيمي  

البرنةوج الصلعلي

البرنةوج االسصشةاي 

 "
ة تاعيأ الشرا ةس المجصمعي4.1ميةما امصرا ةس العضلية اأنلاعفة2.1اسصيطةب المةنحين والرعةا1.1مع  وشةايا الجمعية 

جمما الصبرعمةس 3.1
وميةما اليراماس 

الماتمر الطبي العنلي 3-1متاعيأ المنةسبةس المرتبطة اةلصلتا المصعب2-1تاعيأ اليلم العةلمي لتصلتا المصعبم 1-1البرنةوج العموي 

تفيئة وير الجمعية رمااية و نية 3-1تحييق البنة  الماسعي رل صرونية 2-1تحييق البنة  الماسعي رمااية ووةلية  1-1البنة  الماسعي 

امممراوج ووشمممةايا 
جمعيمممممة وسممممم  
لتصلمممتا المصعمممبم 

م 2021لعةم 
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المجةل اصول
خبوة الملةاين 

البرنةوج االسصشةاي 

تل ير اصجفزا والمعصتزوةس الطبية1.1
تل ير جتعةس العمج الطبيعي والناعي 2.1
تل ير اصموية3.1
العيةماس الديرية4.1
عمتيةس المعةعبا عتم النجةب5.1

تيبي  البع  الناعي لتملةاين وأهةليف 1.2
تيبي  البع  الامةمي لتملةاين وأهةليف  2.2

.تيبي  واش عمأ ولية اس  ي جلما الحيةا3-1
.وشروع تبايا الملةاين وتأهتيف  3-2

وشروع تلعية الملةاين وذويف 4-1
.وشروع تلعية المجصما امرذ الصلتا المصعبم4-2

–طبية "تيبي  االسصشةااس لتملةاين وذويف  5-1
"  ةنلنية–أسرية 

ارنةوج العمج الديري

ارنةوج البع  الناعي والامةمي

البرنةوج الصبايبي والصعتيمي

البرنةوج الصلعلي



ارنةوج العمج الديري

وامراس اصما ويزانية المشروعي  صرا الصناعبم المعصايبينالفب  ون المشروعاس  المشروع 

وشروع تل ير اصجفمزا 
.والمعصتزوةس الطبية

ن تحعممين حيممةا الملممةاي
اليلوية

ولمممةاة ومممن غيمممر 151
اليةماين

طلال العنة
ايةال220.625
ايةال160.625=  اصجفزا 

ايةال60.000= المعصتزوةس الطبية 

ومن % 73تل ير اصجفزا الطبية لم 
المعصايبين

وشممروع تممل ير جتعممةس 
العممممممممج الطبيعمممممممي 

.  والناعي

ة تأهيأ الملةاين جعمبي
.وناعية

ولمممةاة ومممن غيمممر 200
اليةماين 

عمممبم الجتعمممةس ل مممأ 
جتعةس ( 8)وريض 

طلال العنة
ايةال392.000

ايةال200.000= العمج الطبيعي
ايةال192.000= العمج الناعي 

وممممن %82تممممل ير الجتعممممةس لممممم 
.المعصايبين

وشمروع تممل ير اصمويممة 
االبيلللجية والمعةنب

وعةعبا الملةاين عتم
االسممممممصيراا اللممممممحي 
لتممممرذ والصيتيمممأ ومممن 

.الفجمةس

ولممممةاة وممممن غيممممر 50
ولمممةاة أمويمممة 15المممق

ايلللجية
ولمممممممةاة أمويمممممممة 35

.وعةنبا 

طلال العنة
ايةال 796.716: اصموية البيلللجية
ايةال202.404: اصموية المعةنبا

ومممممن %72تمممممل ير اصمويمممممة لمممممم 
.المعصايبين

وشممممممروع العيممممممةماس 
الديرية 

ة  تيبي  الرعةيمة الطبيم
الصدللممممية والناعممممية

.لتملةاين
ايةال300.000طلال العنةولةاة مفرية140

% 80تيبي  الرعةية الصدللمية لمم 
.ون المعصايبين

وشمممممممروع عمتيمممممممةس 
المعةعبا عتم االنجةب

وعممممممةعبا المرعممممممم 
الشمممبةب الممم ين تمممأررس 
 ممباتف  عتممم النجممةب 

.  اعبا المرذ

ايةال250.000طلال العنةوريض20
ومن % 80مع  عمتيةس النجمةب لمم 

.المعصايبين

وجةل خبوة الملةاين



الفب  ون المشروعاس  المشروع 
عبم 

المعصايبين
 صرا 
الصناي 

وامراس اصما ويزانية المشروع

تيمممممبي  المممممبع  
ن الناعممي لتملممةاي

وأهةليف  

وعمممةعبا الملمممةاين 
وأسمممممممره  عتمممممممم 
ا الصعةيا اليجةاي و

. المرذ

وممممممممممممممن 100
الملمممممممممممممةاين 

وأسره  

ولةاة 84

طمممممممملال 
العنة

المممبع   الناعمممي الامممرمي 
وممممممن الملممممممةاين 100لممممممم

ايةال 50.000: وذويف 
:  ولةاة84العمج الجمعي لم 

ايةال 168.000

تيبي  المبع  الناعمي لمم
ومممممممن الملمممممممةاين %  75

وأهةليف 

تيمممممبي  المممممبع  
ن الامةمي لتملةاي

وأهةليف  

تيمممممبي  تعمممممفيمس 
س لتملةاين  ي وجةال

. الحيةا
ولةاة200

طمممممممملال 
ايةال30.000العنة

ون % 83تل ير تعفيمس لم 
الملةاين

ارنةوج البع  الناعي والامةمي وجةل خبوة الملةاين



الفب  ون المشروعاس  المشروع 
عبم 

المعصايبين
 صرا 
الصناي 

وامراس اصما ويزانية المشروع

وشممممروع تيممممبي  
واش عمممممممممممممممأ 
وليمممممة اس  مممممي 

.جلما الحيةا

تمممممبايا الملمممممةاين 
وذويفمممممم  عتممممممم 
المفمممةااس اللمممحية 
لتصغتا عتم تحمبيةس

المرذ

ولةاة250
طمممممممملال 

ايةال100.000العنة
ومممن الملمممةاين % 80تأهيمممأ 

 ي وعةااس جلما الحيةا

وشممممروع تممممبايا 
الملمممممممممممممممممةاين 

وتأهتيف 

تممبايا الملممةاين❑
عتممممم البممممراوج 
المنصفيمممممممممممممة 

اةلصلظيف
تيمممممبي  ومممممنح ❑

مااسية جةوعيمة 
.لتملةاين

.ولةاة45

تمممممممممبايا ) 40
ونصفمممممممممممممممي 

) 5، ( اممةلصلظيف
(ونح مااسية

الراممممممممما 
الثةلمممممممث 

والرااا

ايةال 320.000
120.000: ت تاممة الصممبايا

ايةال 
200.000: ت تاممممة المممممنح

ايةال 

وممممممممن %70تلظيممممممممف -
نالملةاين المعصفب ي

ولممممممةاين 3الصحممممممةق -
لتجةوعةس الباختية

البرنةوج الصلعلي وجةل خبوة الملةاين



اس  المشروع 
الفب  ون 
المشروع

عبم المعصايبين
 صرا 
الصناي 

وامراس اصما ويزانية المشروع

وشممممروع تلعيممممة 
الملةاين وذويف 

تلعيمممة الملمممةاين 
وذويف  لتصعمةيا
اليجممممممةاي ومممممما 

المرذ

200–ولممةاة 500
ون ذوي الملةاين

طمممممممملال 
.العنة

ايةال 150.000
90.000: تلعيممة الملممةاين 

ايةال 
30.000: تلعيمممة اصهمممةلي 

ايةال 
: تلعيمممة البيئمممة المحيطمممة 

ايةال 30.000

وممممممممممممن %60تلعيممممممممممممة 
المعصفب ين

وشممممروع تلعيممممة 
المجصمممما اممممرذ 

الصلتا المصعبم

تلعيمممة المجصمممما 
ا يايمممممة معممممم  
ورعمممممم الصلمممممتا 

.المصعبم

طمممممممملال مدص1000
العنة

ايةال 274.000
: جممممممممممممرب احعةسممممممممممممي

ايةال 242.000
: تلعية الممةاسين اللمحيين

ايةال 32.000

وممممممممممممن %65تلعيممممممممممممة 
المعصفب ين

البرنةوج الصلعلي وجةل خبوة الملةاين



اس  المشروع 
الفب  ون 
المشروع

عبم المعصايبين
 صرا 
الصناي 

وامراس اصما ويزانية المشروع

وشممممروع تيممممبي  
االسصشمممممممممممممةااس 
لتملةاين وذويف 

اس تيبي  االسصشةا
الطبية واصسمرية و
اليةنلنيمممممممممممممممممة 

.لتملةاين

ولةاة 600
طمممممممملال 

العنة

ايةال 150.000
ة ت تاممة االسصشممةااس الطبيمم

ايةال 50.000: ولةاة500لممم 
ة  ت تاة االسصشمةااس اصسمري

ايةال 25.000: ولةاة 50لمم 
ت تامممممممممة االسصشمممممممممةااس 

: ولمممةاة 50اليةنلنيمممة  لممممم 
ايةال 25.000

وممممممممممممن %75خبوممممممممممممة 
المعصفب ين

البرنةوج االسصشةاي  وجةل خبوة الملةاين




