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صاحب السمو المليك األمري الدكتور  :

إستهالل:

أمري منطقة القصيم

ـــق والمرســـلين  ـــى ســـيد الخل ـــم والصـــاة والســـام عل ـــه الرحمـــن الرحي بســـم الل
ـــم صـــاة وأزكـــى تســـليم. ـــه أت علي

ـــوا  ـــه عـــز وجـــل »وتعاون ـــة التكاتـــف والتعـــاون إذ يقـــول الل ـــا الحنيـــف علـــى أهمي يحـــث دينن
علـــى البـــر والتقـــوى« ،كمـــا يأمرنـــا بمســـاعدة المحتاجيـــن والوقـــوف معهـــم ويقـــول عليـــه 

ـــن فـــي توادهـــم وتراحمهـــم وتعاطفهـــم كالجســـد الواحـــد إذا  ـــل المؤمني الصـــاة والســـام  »مث
ـــه باقـــي الجســـد بالســـهر والحمـــى«. ـــى ل ـــه عضـــو تداع أشـــتكى من

وقـــد أثبتـــت المملكـــة وبفضـــٍل مـــن اللـــه ثـــم  بتوجيهـــات ســـيدي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز حفظـــه اللـــه ومتابعـــة مســـتمرة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد ســـيدي صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز حفظـــه اللـــه مـــدى اهتمامهـــم البالـــغ باألعمـــال اإلنســـانية 
والخيريـــة والشـــواهد فـــي هـــذا االتجـــاه ال يمكـــن عدهـــا وال حتـــى حصرهـــا.

ـــا حزمـــة  ـــا التـــي جـــاءت لتبرهـــن علـــى رســـالة »مملكـــة اإلنســـانية« فقدمـــت حكومتن ـــا فـــي خضـــم أزمـــة كورون ولعـــل مـــا يؤكـــد صـــدق مـــا نذكـــر مـــا قامـــت بـــه حكومتن
إصاحـــات ومبـــادرات جـــاء فـــي مقدمتهـــا التكفـــل بعـــاج المقيميـــن ولـــم تســـتثني المخالفيـــن ألنظمـــة اإلقامـــة منهـــم ،فضـــًا عـــن بقيـــة المبـــادرات التـــي تســـتهدف 
ـــة كل هـــذا ألجـــل اإلنســـان  ـــارات وتحملـــت الظـــروف االقتصادي ـــت فـــي شـــريانه الملي ـــادة القطـــاع الخـــاص وضّخ المواطنيـــن ومـــن فقـــدوا وظائفهـــم , ودعمـــت القي

بعيـــدًا عـــن التمييـــز والتبايـــن.

هـــذه الوقفـــة ليســـت إال امتـــدادًا للنهـــج الـــذي تقـــوم عليـــه بادنـــا الغاليـــة التـــي وصلـــت قوافـــل مســـاعداتها جغرافيـــة العالـــم العربـــي واإلســـامي ،وأضحـــت 
مملكـــة الخيـــر نبراســـًا للعمـــل الخيـــري واإلنســـاني ،ومركـــز الملـــك ســـلمان لإلغاثـــة شـــاهدًا علـــى هـــذا التاريـــخ الســـخي ،حتـــى أن رؤيـــة المملكـــة 2030 وضعـــت 

ضمـــن مســـاراتها تشـــجيع الحـــراك المجتمعـــي وتحفيـــز المتطوعيـــن  لنشـــاهد المبـــادرات بيـــن حيـــٍن وآخـــر بتخصصـــات وفئـــات نافعـــة مختلفـــة.

ـــة مـــن الجنســـين وبكافـــة األعمـــار  ـــوادر المتحمســـة والمؤهل ـــر مـــن الك ـــا الكثي ـــا الرشـــيدة لدين ـــذي نجـــده مـــن قيادتن ـــم وفـــي ظـــل الدعـــم الامحـــدود ال وفـــي القصي
ســـواًء فـــي الجمعيـــات أو اللجـــان أو الفـــرق التطوعيـــة أو غيرهـــا , وقـــد برهنـــوا غيـــر مـــرة علـــى أن المنطقـــة تحتضـــن النمـــاذج المضيئـــة فـــي ميـــدان العطـــاء، وســـّباقة 

دائمـــًا للعمـــل الخيـــري , وهـــذه أحـــد المزايـــا التـــي نفتخـــر بهـــا بفضـــل اللـــه.

ونحـــن نتحـــدث عـــن هـــذه األعمـــال نســـتحضر مـــا تقدمـــه لجنـــة أصدقـــاء المرضـــى بعنيـــزة , فأعضـــاء وعضـــوات هـــذه اللجنـــة المباركـــة يســـعون لخدمـــة المرضـــى 
ـــن لضمـــان اســـتمرارية  ـــي تســـتحق وقفـــة المحســـنين والباذلي ـــرة الت ـــان الخي ـــزة ،وهـــي مـــن اللج ـــة ممي ـــادرات نوعي ـــر مب ـــف معاناتهـــم وتلمـــس احتياجاتهـــم عب وتخفي
هـــذا العطـــاء فيمـــا يصـــب فـــي خدمـــة المرضـــى , فأياديهـــم البيضـــاء صافحـــت المرضـــى وامتـــدت لذويهـــم دعمـــًا نفســـيًا قبـــل أن يكـــون ماليـــًا , فهـــم يبذلـــون 

ـــر فـــي ذلـــك ,  ـــن عقبـــات محتســـبين األج ـــض وإزالـــة كل مـــا يعترضـــه م ـــع المري ـــارة للوقـــوف م جهـــودًا جب
وهذا يتطلب تظافر كافة الجهود ليمتد هذا العمل الخيري وتتواصل تلك األفكار الحسنة وأثرها اإليجابي

 على الوطن  والله يكتب أجر الجميع في منظومة البر واإلحسان.
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عبدالرحمن بن إبراهيم السليم

محـافــظ عنــزية
رئيس لجنة أصدقاء المرضى

ــزة بمســـمى ثميـــن مـــن رجـــل كريـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي  ــة عنيـ ــرفت محافظـ شـ
األميـــر الدكتـــور فيصـــل بـــن مشـــعل بـــن ســـعود بـــن عبدالعزيـــز ال ســـعود أميـــر منطقـــة 

القصيـــم حينمـــا أطلـــق عليهـــا » محافظـــة اإلنســـانية« نظيـــر أعمالهـــا المختلفـــة فـــي هـــذا الجانـــب 
ويأتـــي ذلـــك بفضـــل اللـــه عـــز وجـــل ثـــم بفضـــل الدعـــم الامحـــدود الـــذي توليـــه قيادتنـــا الرشـــيدة 

حفظهـــا اللـــه ألعمـــال اإلحســـان ثـــم للـــدور الفاعـــل ألصحـــاب البـــذل والعطـــاء مـــن أهـــل الخيـــر فـــي تبنـــي 
المشـــاريع والســـعي لتحقيـــق أهدافهـــا.

وعلـــى ذلـــك ففـــي محافظـــة عنيـــزة وبفضـــل اللـــه نجـــد تاحـــم مـــن أفـــراد المجتمـــع فـــي األعمـــال الخيريـــة وحـــرص 
شـــديد للوصـــول إلـــى المســـتفيدين وخدمتهـــم عبـــر جمعيـــات ولجـــان وفـــرق متنوعـــة ومـــن أبـــرز اللجـــان المتميـــزة لجنـــة أصدقـــاء المرضـــى التـــي تقـــدم خدمـــات 

ـــة ومشـــهودة. جليل
لجنـــة أصدقـــاء المرضـــى اليـــوم ُتعـــد أنموذجـــًا حقيقيـــًا للعمـــل اإلنســـاني النبيـــل والـــذي يعمـــل وفـــق أســـس احترافيـــة و تنظيـــم علـــى قـــدر عـــال مـــن الدقـــة مضبوطـــًا 
ـــم يســـهل مـــن قطـــف الثمـــار فـــي  ـــح المنظومـــة خـــط ســـير واضـــح المعال ـــذ وهـــذا مـــا من ـــكل عمـــل حتـــى يســـهل المتابعـــة والتنفي ـــر للجـــودة ونســـب األداء ل بمعايي

نهايـــة العـــام ويصـــب فـــي مصلحـــة المريـــض.

إذ ترســـم فـــرق اللجنـــة المتعـــددة خططهـــا التـــي ســـتنفذها قبـــل انطاقـــة العـــام محـــددة بأوقـــات وآليـــة تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع ثـــم يرصـــد ذلـــك فريـــق قيـــاس 
األداء للوصـــول للنتيجـــة النهائيـــة ومـــدى توافقهـــا مـــع الخطـــة المرســـومة.

ـــات فـــي ســـبيل خدمـــة  ـــاوز كافـــة العقب ـــا  وتتج ـــا لتواصـــل خطـــة أعماله ـــف معه ـــة االســـتطاعة أن توظـــف الظـــروف وتتكي ـــدى اللجن ـــأن ل ـــا ب ـــة كورون ـــت جائح وقـــد أثبت
ـــى راحتهـــم . المرضـــى والعمـــل عل

نميض
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أنعم الله علينا بقيادة رشيدة حفظها الله تدعم العمل الخيري حتى أضحت المملكة أنموذجا ُيحاكى.
بمنطقة القصيم سمو أميرنا الغالي سدده الله يحفز الجمعيات واللجان ويتابع مخرجاتها.

تقف لجنة أصدقاء المرضى برئاسة سعادة المحافظ على خدمة المرضى والسعي لراحتهم وتذليل العقبات.
ثبات الخطط واعتمادها قبل بداية العام منهجًا تقوم به فرق اللجنة التسع.

جميع الخطط تتم بمتابعة مستمرة من فريق المتابعة بغرض قياس األداء ومدى جودته.
حرصت اللجنة وال تزال على أن يكون شعارها » كلنا أصدقاء للمرضى«.

خصصنا وسائل مختلفة للتواصل مع المجتمع مثل الموقع اإللكتروني وأرقام الهواتف و الحسابات بمواقع التواصل االجتماعي.
دأبت المنظومة على إنجاب مبادرات نوعية كل عام وكان نصيبها وفيرًا بـ » مشروع مأجور« وهو نقل المرضى بالمجان.

ذهاب المريض لحضور مواعيده بالمستشفى  وعودته كان هاجسًا للعديد من المحتاجين فجاء مأجور ليحل معاناتهم.
رأى الفريق المكلف بتنفيذ المشروع بأن تكون البداية بأربع مركبات مزودة بأحدث التقنيات.

زيارات ومواعيد داخل و خارج المحافظة وفريق مدرب تدريب كامل يشرف عليه إدارة مختصة.
سار المشروع كما هو مخطط لها ومع توقف وسائل النقل الخاص في جائحة كورونا تضاعفت الحاجة لذلك. 

ُشكلت ثاث اتجاهات لخدمة المرضى وهي عامة المرضى والمقعدين والنقل السريري وذلك إلستكمال رحلة الشفاء.
صفحة رسمت خدمة للمرضى لحضور المواعيد وجلسات الغسيل الكلوي والفحوصات والتحاليل المخبرية.

ضم مأجور خدمة المحتاجين ممن هم خارج المحافظة لخدماته.
طيلة تاريخ اللجنة وهي تهتم بتعزيز الشراكات لتحقيق األهداف المشتركة.

ظهور التفاعل من المجتمع بكافة أطيافه اعتزاز ودافع لمضاعفة البذل.
عملنا في جائحة كورونا فقدمنا ست مبادرات نوعية .

غطت المساعدات المباشرة احتياجات المرضى إذ نَمت بنسبة 300 %  عن العام الماضي.
في هذا العام نفذنا أكثر من 63 مبادرة للتوعية والتثقيف الصحي.

قرر مجلس اإلدارة مع توسع األعمال أن يكون هناك مقر مخصص للجنة وهذا ما تحقق.
كان للمتطوعين وعددهم 176 متطوعًا ومتطوعة دورًا بارزًا في مسيرة العطاء.

لتحقيق االستدامة المالية أطلقنا وقف مرضانا والذي سيعود ريعه لخدمة المرضى المحتاجين.
مواقف المحسنين ودعمهم الدائم من األسباب الجوهرية لقطف الثمار.

نثق دائمًا بأن استشعار المسؤولية يؤدي لتنفيذ الخدمة وفق المأمول.
هدٌف واضح وخطٌة محكمة ومتابعة مستمرة هذا ما نعززه عاٌم بعد اخر.

وفقنا بفضل الله بأعضاء وعضوات يضعون نصب أعينهم خدمة المريض والمجتمع.
يزداد حجم العطاء وتزداد المسؤولية الملقاة وبتكاتفنا نجتاز وننجز.

من األلف إىل الياء

 باسل بن محمد أباالخيل
األمين العام
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المقدمة

ــن المرضـــى إلـــى  ــر مـ ــة الكثيـ ــاملة ولحاجـ ــة الشـ ــة الرعايـ ــتكمااًل لمنظومـ اسـ
الدعـــم المـــادي والنفســـي واالجتماعـــي األمـــر الـــذي مـــن الممكـــن تقديمـــه 
علـــى أكمـــل وجـــه مـــن خـــال المشـــاركة المجتمعيـــة المنظمـــة، فقـــد كان إلنشـــاء 
لجـــان أصدقـــاء المرضـــى باألمـــر الســـامي فـــي شـــهر شـــعبان عـــام 1405ه 
عظيـــم األثـــر فـــي هـــذا الدعـــم المعنـــوي والمـــادي للمرضـــى وفـــي تطويـــر 
المـــوارد المتاحـــة واالســـتفادة القصـــوى منهـــا وذلـــك تجســـيدا لمفهـــوم 
الترابـــط والتآخـــي وتعميقـــا لهمـــا بيـــن أفـــراد المجتمـــع الســـعودي المســـلم. 

ولجنـــة أصدقـــاء المرضـــى بمحافظـــة عنيـــزة هـــي لجنـــة خيريـــة تهـــدف إلـــى 
ـــا لهـــم  ـــم الهداي ـــة بهـــم وتقدي ـــر والعناي ـــد أحوالهـــم والب ـــارة المرضـــى وتفق زي
إلـــى جانـــب تقديـــم العـــون والمســـاعدة لمـــن يحتـــاج لذلـــك منهـــم، كمـــا تقـــوم 
بمهامهـــا وفقـــًا لائحـــة األساســـية للجـــان أصدقـــاء المرضـــى بالمملكـــة 

والمعتمـــدة مـــن معالـــي وزيـــر الصحـــة فـــي شـــهر صفـــر 1431ه.
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النشأة

الرسالة

الرؤية

القيم

ـــزة بموجـــب األمـــر الســـامي  تأسســـت لجنـــة أصدقـــاء المرضـــى بمحافظـــة عني
الكريـــم رقـــم 9902 وتاريـــخ 1405/8/22ه وذلـــك لمســـاعدة المرضـــى ماديـــًا ومعنويـــًا.

تفقـــد أحـــوال المرضـــى والتعـــرف علـــى معاناتهـــم والوقـــوف إلـــى جانبهـــم 
ــد ال  ــا والتـــي قـ ــرون بهـ ــة التـــي يمـ ــم المرضيـ ــاعدتهم فـــي تخطـــي ظروفهـ ومسـ

تســـاعدهم إمكاناتهـــم الماديـــة علـــى مواجهتهـــا.

أن نكون الكيان الرائد في مساعدة المرضى والعمل على راحتهم.

السرية. األمانة  الحياد  التطوع   التراحم 
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تســعى لجنــة أصدقــاء المــرىض بعنــزة مــن خــال عملهــا الخــري والتطوعــي المتواصــل إىل تحقيــق مجموعــة مــن 
األهــداف والغايــات محورهــا األول واألخــر هــو المريــض وهــذه األهــداف تتمثــل يف : 

ـــد األمـــل  	 ـــف مـــن معاناتهـــم وتجدي ـــة للمرضـــى مـــن خـــال زيارتهـــم فـــي المستشـــفيات للتخفي ـــروح المعنوي المســـاهمة فـــي رفـــع ال
ـــى شـــفاههم . فـــي نفوســـهم وزرع االبتســـامة عل

ــة وتكاليـــف  	 ــة واألدويـ ــزة الطبيـ ــة ( كاألجهـ ــة أو عينيـ ــم ) ماديـ ــة لهـ ــاعدات الممكنـ ــم المسـ ــل تقديـ ــن أجـ ــوال المرضـــى مـ ــة أحـ دراسـ
ــا. ــة وغيرهـ ــات الجراحيـ العمليـ

االهتمام بالنواحي االجتماعية والعاجية للمرضى انطاقًا من مبدأ التكافل وترسيخًا لقيم الخير والفضيلة داخل المجتمع . 	

العمـــل المســـتمر علـــى رفـــع مســـتوى الخدمـــات الصحيـــة واالرتقـــاء بهـــا كمـــًا وكيفـــًا مـــن أجـــل تحقيـــق الرعايـــة الصحيـــة المناســـبة  	
ــى . للمرضـ

تنظيم ودعم برامج التوعية والتثقيف الصحي المطلوب للمرضى خاصة وأفراد المجتمع بصورة عامة . 	

توفير قناة تواصل بأهل الخير وذوي الحاجة من المرضى حتى تتمكن اللجنة من تقديم المساعدة الازمة لهم . 	

السعي لترتيب أولويات اإلعانة للمرضى والمحتاجين حسب حالة المريض الصحية وبناًء على التقارير الطبية . 	

األهداف

01

02

03

04

05

06

07
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الرابعة 

)1440-1443هـ(

محافظ عنيزة رئيس اللجنةأ. عبدالرحمن بن ابراهيم السليم  «

نائب رئيس مجلس اإلدارةأ. نــــــزار بن حمــــــــــد الحـــــــــــركان  «

عضو أ. سامــــــي بن صــــــالح الغــــــرير«

عضوأ. مساعد بن عبدالله السنــــــاني«

عضوم. صالـــح بن عــــــلي الســــــويل«

عضود. صالــــــح بن عبدالله الدامــــــغ«

عضود. ياسر بن عبدالله السيــــــوفي «

عضوأ. عبدالعزيز بن عبدالله الواصل«

عضوأ. سليمان بن جاســــــر الدبيبي«

عضوأ. خالــــــد بن مطــــــر الـــــروقي«

عضوأ. إبراهيم بن محمـــد الجالسي«

عضوأ. أحمــــــد بن عيــــــد الــــــوهبي«

عضوأ. عدنان بن ســــــالم القــــــرزعي«

عضوأ. نزار بن محمــــــد المغيــــــولي«

عضوأ. أحمد بن محمد المــــــرزوقــي«

عضواألستاذ / حمد بن فهد البسام«

عضود. عادل بن إبراهيـم الحمــــــادى«

عضوأ. هاني بن محمد الهطــــــاني«

عضوأ. صالــــــح بن عبدالعــــــزيز الخلف«

عضوأ. عــــــادل بن يحيــــــى الرشيــــــد«

األمين العامأ. باســــل بن محــــــمد أباالخيــــــل«
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أعضـــاء فـــريق التـــوعية الصحيـــة

عبدالله بن عبدالعزيز المحيميدي«

محمــــــد بن عبــدالله المطــــــــيري«

نــــــــــــــــادر بن علي الحـــــــــــديثي«

صالــــــــح بن محمــــد الميمــــوني«

عبــــــــدالله بن صــــالح الصغيــــــــر«

صالــــح بن ناصــــــــر العــــــــــــوفي«

عبدالله بن أحمــــــــد الهطــــــاني«

متعــــــب بن مسلــــــــم الشمــــري«

تميــــــــم بن محمــــــــد المــــــــانع«

يزيـــــــــــد بن عبــــدالله الحــــــــربي«

حذيفــــــــــــة بن عــــــــلي العــــــــامر«

عبــــدالله بن مسعــــــــد المطــــيري«

حمود بن محمد الحميداني المطيري«

حــــــــازم بن سعــــــــد المطيــــــــــــري«

عبدالرحمن بن ناصر المطيـــــــــــــــري«

أحمــــــــد بن حمــــــــــــد الصغــــــــــــير«

عبدالعزيز بن عبدالله السحيبــــــــاني«

عبدالعزيــــــــز بن عبدالله العايــــــــد«

حمــــــــد بن محمــــــــد العرينــــــــي«

خالــــــــد بن عبــدالله المطيــــــــــري«

خالــــــــد بن محمــــــــد الخليفـــــــــــة«

عبدالكريم بن عبدالرحمن المطيري«

ماجــــــــد بن غنيمــــــــان الحــــــــربي«

مــوسى بن محمـــــــد اليحيـــــــــــى«

عبــــــــدالله بن علــــي الدعيجــــــــي«

محمــــــــد بن سليمان الســــــــويلم«

عبــــــدالملك بن يوسف القـــرزعي«

عمر بن بريكــــــــــــــــان اللحـــــــــــــيان«

بــــــــدر بن حــــــــامــــــــد الحــــــــــربي«

عبدالرحمــن بن مساعد العليــــــــان«

عمــــــــر بن ناصــــــــــــــر الفــــــــريدي«

فيصـــل بن سعيــــــــد المطيـــــــري«

تركـــــي بن حمــــــــد المطيــــــــري«

عبــــــــدالله بن علي الطليحــــــــي«

أحمد بن يـــــوسف الجريفــــــــاني«

صالـــــح بن عبـــــدالله المفضـــــي«

ماجــــــــــد بن حميـــــد الـــــــرشيدي«

معـــــاذ بن محمــــــــــد الدخيــــــــــل«

ثامــــــــــر بن فيحــــــــــان العتيـــــبي«

أحمــــــــــد بن عبــــــــدالله الجبــــــــــر«

عبــــــــــدالله بن علـــــــي الحـــــربي«

عبدالرحمن بن محمد السبيعـــــي«

زياد بن أحمــــــــــد السويــــــــــداني«

سليمان بن أحمــــــــــد المطرودي«

عبدالله بن حمــــود التويجــــــــــري«

حمـــــزه بن عبــــــــــدالله الجــــــــــبر«
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عضـــــوات الفـــريق النســــــايئ

نورة بنت أحمد الزومان "رئيسة الفريق"«

لــــــولــــــوة بنت ابـــــــراهيم الصـــــــــويان«

منــــــى بنــــــت حمــــــــــــد األصقــــــــــــه«

غــــــــــــدي بنت عبــــــــــــدالله الخــــــــــلف«

غيــــــــــــداء بنت صــــــــــــالح الســــــــــريح«

جنــــــى بنت محمــــــــــــد الرميـــــــــــــــــح  «

خــــــــــــزامى بنت صــــــالح العليــــــــــــان  «

ذكــــــــــرى بنت صــــــــــــالح الخــــــــــــلف   «

نهــــــى بنت ابراهيــــــم العريفــــــــــــي   «

د.رشـــــــا بنت ابراهــــــيم المــــــرزوقي«

ربـــى بنت عبــــــدالمحسن الشيحــــــي«

شهــــــد بنت محمــــــــــــد المغيــــــولي«

أفراح بنت منيــــــف الشــــــاطــــــــــــري«

بشــــــــــــائر بنت حســــــن عسيـــــــــري«

شهــــــــــــــد بنت عبــــــــــــدالله الــــــدرع«
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متطوعات سواعد الخر

مآثر بنت عبدالله السويل  «

عهود بنت يوسف الهذيل«

حصة بنت عبدالرحمن الميني«

الهنوف بنت علي الرشيدي«

البتول بنت ناصر الناصر«

العنود بنت محمد الربيعي«

إيمان بنت ابراهيم الجبيان«

أماني بنت محمد الخميس«

العنود بنت عبدالعزيز السليم«

بيان بنت صالح الحرابي«

تماضر بنت عبد العزيز الشعيفاني«

جنى بنت حمد الحطاب«

جود بنت مساعد السعيد«

ديم بنت محمد الدبيان«

ديمة بنت عبدالعزيز الخريجي«

داليا بنت عبدالرحمن الشبل«

رها بنت محمد المزيرعي«

راحيل بنت عايد السريع«

رزان بنت غازي المحمادي«

ريناد بنت ابراهيم الجاسر«

رغد بنت ابراهيم الجاسر«

رناد بنت عيسى الصفراني«

روابي بنت حمد المبايع«

رنيم بنت صالح المغير«

ريم بنت خلف المطيري«

ريناد بنت مساعد الدهام«

رحمة بنت حسن هوساوي«

رزان بنت صالح القرزعي«

رغد بنت محمد المذن«

رناد بنت نايف الضحيك«

روان بنت محمد الغبيوي«

ريم بنت يوسف خالد«

ريم بنت عبدالعزيز المحيميدي«

سحر بنت عبدالله المرزوقي«

سمر بنت صالح السويحل«

سارة بنت عبد العزيز البطي«

سجى بنت ابراهيم النعيم«

سعاد بنت علي المقيرشة«

شهد بنت عبدالرحمن الرشيد«

شهد بنت عبدالعزيز البطي«

شهد بنت محمد الجميلي«

شهد بنت صالح العليان«

ضحى بنت راشد الموسى«

عبير بنت فهد الخليفة«

عهود بنت متعب المطيري«

غنى بنت سليمان الفوزان«
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غدير بنت يوسف الهجرس«

فاطمةبنت  يحيى حيدر«

فداء بنت صالح الحبيب«

فاطمة بنت عبدالعزيز القرزعي«

فرح بنت عبدالعزيز المقري«

لجين بنت فهد الصمعاني«

لجين بنت عبدالله الحصان«

لينا بنت محمد الميمان«

مرام بنت صالح القويفلي«

موضي بنت يوسف الدوسري«

منيره بنت سليمان الباهلي«

مي بنت عمر التركي«

مها بنت صالح النفيسة«

منال بنت عايد الحربي«

منار  بنت ابراهيم  الخويطر«

مرام بنت محمد الخريجي«

مروة بنت ابراهيم الحمدان«

منى بنت سليمان النقيدان«

موضي بنت صالح القاسم«

مروة بنت عبدالكريم المزيرعي«

نورة بنت محمد الجاسر«

نوف بنت عباس المطيري«

ندى بنت عبدالعزيز الغشام«

نورة بنت منيع الخليفة«

هناء بنت عبدالرحمن الحطاب«

هتون بنت حمد الخويطر«

هند بنت سليمان المحيميدي«

هدى بنت عبدالله المطيري«

وصايف بنت حماد المرزوقي«

ورد بنت حمد الحطاب«

وريف بنت صالح المانع«

وجد بنت عبدالحميد الصويان«

وعد بنت أحمد حمدي«

وجدان بنت عبدالله السعد«

يارا بنت عبدالله المرزوقي«

يارا بنت عبدالعزيز المقري«
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ِك

ربــط يــؤدي لضبــط وتجويــد ينتهــي بتســديد تطبقــه اجتماعــات خمســة عــر 
لمجلــس اإلدارة والمجلــس التنســيقي والفريــق النســايئ  تتــم وفــق جدولــة 

معتمــدة ومحــددة قبــل االنطاقــة
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ــن  ــاون ب ــبل التعـ ــش س ــيقي ناق ــس التنس المجل
القطاعــات الصحيــة.

اجتماعات الفريق النسايئ. 
التخطيط ومتابعة التنفيذ وفق مؤرشات األداء.

اجتمــاعــات 
المجلـــــس 
التنسيقي

اجتماعــات 
الفـــــــــريق 
النســــائي

اجتماعاتاجتماعات

55
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االجتماع
الثامن عر

االجتماع
التاسع عر
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االجتماع
العشـــــــرون

االجتمـــــــاع
الواحد والعرون

االجتمـــــــاع
الثاين والعشـــرون
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ِت

تــأيت الزيــارات لتلمــس االحتياجــات إضافــة إىل أنهــا تتويــج للعطــاء وتعزيــز لــأداء 
ويف لك زيــارة نســتلهم قصــص إضافيــة تطوقنــا بمــداٍد مــن حــب.
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زيــــــارةزيــــــارة

1416

االحصائيات
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بــــــــارك المجلـــــــــس الجـــديــــــــد وأطلــــــــع عىل التقــــــــرير السنــــــــوي

أمر القصيم يدشن مروع مأجور التابع ألصدقاء المرىض بعنزة
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االطمئنـــان عــىل
مرىض الفشل الكلوي

مركز صحـي حـــي
الملك خالد

مـــركـز صحي 
جنوب عنزة

رجـــال
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المعــايدة بعيد 
الفطر السعيد

اللجنة تعايد المنومني يف  
مستشفى الملك سعود

مجمع 
السام الطيب

رجـــال
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زيـــــارة مـــــرىض 
الفشل الكلوي

مركز جنوب حي 
الملك خـــــالد

مركــــــز 
ديافرم

رجـــال
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مركـــز صحي  
 الصالحية

مركــز صحي 
وسط عنزة

اللجنة تعايد نزالء  
دار الرعــــــايـــــــة

رجـــال
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االطمئنان عىل مرىض 
الفشـــل الكلــوي

زيـــــــارة معـــــــــايل
نائب وزير الصحة

رجـــال
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الفريق النسايئ يطمنئ عىل مرىض  
مستشفى الملك سعود

تفقد صحي حي
الملك خالد

زيارة المـــــرىض  
يف منازلهم

نساء
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تهنئة المنومات بالعيد     
واالطمئنان عىل أحوالهن

زيارة مركز البسام 
للسكر والطب المزنيل

زيارة دار 
الرعاية االجتماعية

نساء



2020 
1441

33#مأجور_نخدمك_بسرور

تفقد مركز   
ديافــــرم

زيــــارة مـــركـــز 
صحي الزهرة

زيارة دورية      
لمرىض الفشل الكلوي

نساء
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زيارة مركز صحي       
جنوب حي الملك خالد

زيــارة مركـــز صــحي    
جنوب غرب عنزة

زيــــــــارة مـــــــــــركــــز   
صحي القادسية

نساء
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المبــــــــــاركة  
بعيد األضحى

" يوم الطفل العالمي "          
مع روضة المنال 

بمستشفى الملك سعود

تهنئة المرىض 
بمستشفى الحياة الوطين

نساء
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#مأجور_نخدمك_بسرور
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ِن

ــز الوفــاق مــع جهــات عــدة ولتأصيــل مبــدأ  ال يتــواىن الفريــق يف اإلتفــاق وتعزي
الراكــة نحــو اتجــاه واحــد وانســجاماً مــع رؤيــة وطــن.



2020 
1441

#مأجور_نخدمك_بسرور 38

االحصائيات

اتفاقيات

3
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اتفاق رشاكة مع مؤسسة           
قطوف وحا

تعزيز الرشاكة مع
مستشفى الملك سعود

مذكرة رشاكة مع مركز
المشر لاستشارات 

التعليمية والرتبوية
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#مأجور_نخدمك_بسرور
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ِع

وعيٌ ووقاية لبناء غاية عرب مضاعفة الجهد 
وصواًل لصحة اإلنسان وبشبكة تنرث معلوماتها بابتسامة ال تنضب.
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مبادرةمبادرة

2241

االحصائيات
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أسعدهم تقدم 91 ألف ريال
مخاطر المواد الممنوعة يف 

متوسطة ابن مسعود
األدوية والمكمالت الغذائية يف 

ثانوية األمري سلطان
تهدف لسد احتياجات مرىض الفشل 
الكلوي ممن يعانون العوز المــــادي

التوعية بأرضار المواد الممنوعة 
وطرق الوقاية منها

تعريفها ومساوئ استخدامها والعوامل 
المؤثرة عىل بعض األدوية

رجـــال
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الغذاء الصحي يف ابتدائية سعد أرضار التدخني يف متوسطة الروغايناالنسداد الرئوي المزمن يف ثانوية قرطبة
بن أيب وقاص

مسبباته وأعراضه والمضاعفات 
المستقبلية له

كيفية الوقوع به واألمراض المتالزمة 
وطرق اإلقالع

التغذية السليمة والموازنة بني أنواع 
الطعام وعالج سوء االمتصاص

رجـــال
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آمالهم تدعم مرىض الطب 
المزنيل بـ 180 ألف

13 مريضًا يستفيدون من 138 ألف 
يف مبادرة أمانيهم

جرعة وعي يف ثانوية األمري نايف

تلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم 

مثل " سداد إيجار أو ترميم مزنل..."
حرص متطلبات مرىض الفشل 

الكلوي وتحقيقها

عوامل تحسني الصحة النفسية وكيفية 
التغلب عىل األرق  واالكتئاب

رجـــال
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ركن توعوي عن " حب الشباب " يف مجمع 
عنزية مول

ورشة عمل عن اإلسعافات واإلنعاش 
القليب يف كتابة العدل

دورة اإلسعافات واإلنعاش للمرشدين 
الصحيني يف مركز التدريب واالبتعاث 

بالتعليم

أسبابه وأنواعه وبعض المفاهيم 
الخاطئة عنه

أنواع اإلصابات وطرق التعامل مع 
الحاالت المصابة

أنواع اإلصابات..التدريب عىل جهاز 
اإلنعاش بالصدمات 

رجـــال
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 برنامج " رسطان الرئة" يف متوسطة 
ابن صالح للموهوبني

مدارس عنزية األهلية تستضيف 
برنامج " رسطان الرئة "

التوعية عن " رسطان الرئة  " يف ثانوية 
الفاخرية

دور التدخني ..وسائل العالج..المواد 

الكيميائية المضافة
نقاشات متنوعة عن مسبباته 
وطرق الوقاية ووسائل العالج

طرق اكتشافه وتشخيصه وعوامل 
خطورته وسبل تجنبه

رجـــال
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نادي حي الملك خالد يحتضن برنامج " 
ضغط الدم "

فايروس كورونا الجديد برنامج يف 
"قيادة بال إصابة" لمرتادي الدراجات الناريةالمدينة الجامعية 

التعريف بضغط الدم وطرق الوقاية منه
طرق انتقال المرض وطرق الوقاية وأهمية 

استقاء المعلومات من الجهات الرسمية
رضورة التقيد بمتطلبات األمن 

والسالمة للمساهمة يف حفظ األرواح

رجـــال
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" كيف أجعل صحيت أفضل" برنامج 
احتضنته متوسطة األنصار

التوعية عن " نزيف الحوادث" يف 
ممىش األبحاث الزراعية

" نعتين بكم يف منازلكم " تستهدف 
المواطنني والمقيمني

الغذاء الصحي وكيفية التوازن بني 

الغذاء الصحي والنشاط البدين
إصابات الحوادث وأنواعها وكيفية التعامل 

معها والطرق السليمة إلخراج المصاب 

توزيع مواد احرتازية وإرشادات توعوية 
حول فايروس كارونا

رجـــال
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مدرسة عبدهللا بن عمر تستضيف برنامج " هشاشة العظام "

أهمية تناول الكالسيوم ...إسرتاتيجيات الوقاية من المرض

رجـــال
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ندوة " احم عائلتك " يف الغرفة 
التجارية

" كن بطاًل وأنقد حياة"  لطالبات اطمنئ
المتوسطة السابعة 

عالمات ظهور السكري واألعراض 

المصاحبة له واألشياء الواجب تجنبها

مبادرة يحتضنها مستشفى 
الملك سعود

إسعافات أولية وإنعاش قليب.. مشاهد 
من الحياة اليومية

نساء
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اإلسعافات واإلنعاش يف مدرسة 
الكبريات

" البلوغ وصحة الفتاة" يف 
المتوسطة الخامسة

مجمع تحفيظ القرآن يستضيف " 
اضطرابات األلك "

إصابات العني والكسور والحروق والجروح 

القطعية والترصف األمثل حيالها

التغريات السلوكية ونصائح للتخفيف 
من حدة اإلكتئاب

أمراض نفسية تغذوية تؤثر عىل التغذية 
يف سن المراهقة وتنترش بني النساء

نساء
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جناح " التوعية الذاتية " يف مجمع 
العثيم مول

" الحركة بركة " برنامج يـُعقد يف 
حفل ترفيهي لمرىض الرسطانالمتوسطة الرابعة عرش للبنات

تدشني باركود للمنشورات التوعوية 

وركن ترفيهي لألطفال
أهمية ممارسة الرياضة ورشب الماء 
والتطبيقات الذكية يف مجال الصحة

برنامج ترويحي يهدف إلسعاد المرىض 
وذويهم وإدخال الرسور ألنفسهم

نساء



2020 
1441

#مأجور_نخدمك_بسرور 54

جناح " الصحة النفسية " لمدة يومني 
يف حايط حركان

جولة تثقيفية بعنوان " المضادات الحيوية العودة بحذر يف كافيهات عنزية
" يف مجمع عنزية وأسواق الجديدة

أهمية الصحة النفسية يف حياتنا ومزايا تمتعنا 

بها ونظرة المجتمع تجاه علم النفس

االلزتام بالتعليمات يجب أن يكون 
مالزمًا للعودة

أبرز األخطاء اليت يقع بها المرىض واألعراض 

الجانبية الستخدام المضادات الحيوية

نساء



2020 
1441

55#مأجور_نخدمك_بسرور

محارضة " النظافة الشخصية والعناية 
باألسنان " ألطفال دار الرباعم األوىل

لقاءات توعوية عن اليوم العالمي 
مجمع العثيم مول يحتضن اليوم لصحة القلب

العالمي للتوعية بمرض الرسطان
أثر النظافة والطرق الصحيحة لغسيل 

األيدي والمحافظة عىل األسنان
الجلطة القلبية أسبابها وعالجها وكيفية 
الوقاية منها ونصائح المرىض المصابني

رشح للزوار عن المرض ونصائح الوقاية 
منه مع توزيع نرشات توعوية

نساء
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المشاركة يف معرض " سالمتك أوال" 
بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدين

االبتدائية العرشون تستضيف " 
أمراض السمنة "

تثقيف المريض وعائلته الخامس عرش يف 
مستشفى الملك سعود

ركن ألسنة اللهب يعلم األطفال طرق اإلطفاء 

عرب محاكاة عملية األطفال بلعبة الدفع المايئ

مضاعفات السمنة الجسدية والنفسية 
وأرضارها عىل المدى البعيد واحتساب 

الوزن بالشكل الصحيح 

رشحًا عن النسب المئوية للعنارص يف المنتجات 

الغذائية واإلرشادات لتسوق صحي

نساء
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" ال تنتظري األعراض .. افحيص اآلن " 
الربنامج الرابع عرش لتثقيف المرىض

منزته حايط حركان يحتضن جناح " 
االسعافات واإلنعاش"

" دافعي عن نفسك " يف مركز األمرية 
نورة االجتماعي

اختالل نمو األنسجة المكونة لغدد الثدي وطريقة 

حدوثه , وأهمية الفحص الذايت للثدي

كيفية عالج اإلصابات المختلفة ورشح طريقة 
استعمال مناورة هيملك إلنقاذ حياة البالغني 

واألطفال

الجانب الغذايئ والنفيس وكيفية تعزيزهما ورسد 
بعض المفاهيم الخاطئة عن رسطان الثدي

نساء
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"كن بطاًل وأنقد حياة"  يف الثانوية الثالثة

دورة اإلسعافات األولية واإلنعاش القليب 
الفريق النسايئ ينظم " زينة الحياة "للمرشدات الصحيات يف المدارس

تدريب الطالبات عىل اإلنعاش القليب للرئوي 

للبالغني والتعامل مع حاالت الغصة والغرق
ارتفاع سكر الدم والحاالت المختلفة 
ودرجات الزنف وكيفية التعامل معها

تقديم غالف لحفظ كرت تطعيمات المولود 

ومشاركة الوالدين فرحتهم

نساء
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" رسطان الثدي " توعوي يف كلية العلوم 
واآلداب

" عساه حس ما ينطفي " بالتعاون مع 
جمعية الزهايمر ومجمع المعايل ومقهى 

وودن كويف ومقهى روشان كيان

فكرة عامة عن الصم بمستشفى 
الملك سعود

أعراضه ومسبباته وطريقة الفحص بجهاز 
الماموغرام وتطبيقات للفحص الذايت

تهدف للتعريف بمرض الزهايمر بعبارات 
توعوية وإرتداء قمصان تحوي عنوان الحملة

لغة اإلشارة واإلعاقة السمعية وأسبابها 
وأنواعها وطرق التواصل مع األصم

نساء



2020 
1441

#مأجور_نخدمك_بسرور 60

قراءة النرشة الدوائية يف الصيدلية 
الخارجية بالمستشفى

" كن بطاًل وأنقذ حياة " يف الثانوية 
الخامسة

حملة " كوين شجاعة " يف مركز األمرية نورة

معرفة النرشات والطرق الصحيحة لتناول العالج 

والتأثريات الجانبية وعلب األدوية

التدريب عىل اإلنعاش القليب الرئوي 
والتعامل مع حاالت الغصة والغرق 

والحروق والكسور

التنمر المدريس وأهم أنواعه وأسبابه وأسباب 
اختيار المتنمر عليه واألثار النفسية عىل المتنمر 

عليه

نساء
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" كيف أجعل حيايت أفضل "  يف نادي 
الحي المتعلم الثالث

ال تنتظري األعراض .. افحيص اآلن برنامج 
يف الحي المتعلم الثاين

" مسعفة الفصل " لطالبات الثانوية 
السادسة

اكتساب نمط السلوك الصحي وكيفية 
تحسني التغذية وبعض األخطاء الشائعة

التعريف برسطان الثدي وعوامل خطر 
اإلصابة به وأعراضه

عروض مرئية عن اإلصابات الطارئة 
وطريقة التعامل معها

نساء
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معًا لغد أفضل .. التطوع وأثره يف حياتنا 
حملة يف جامعة القصيم

مهارات وفن االلقاء المتقدمة يف 
رشكة معك 

" مهارة حل المشكالت " يف الثانوية الثامنة 
للموهوبات

أثر التطوع عىل الفرد والمجتمع وطرق 
تعزيزه داخل األنفس

تعريف اإللقاء وكيفية مشافهة الجمهور 
والتأثري عليهم

أساس المشكلة وقيمتها اإلسرتاتيجية يف 
الحياة اليومية وخطواتها بشكل مفصل

نساء
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نعيد بحذر بالتعاون مع رشكة 
سكيب إكس

" نقدر جهدكم "  برنامج تكريمي لمنسويب 
مستشفى الملك سعود

" هشاشة العظام " يف ديافرم 
للغسيل الكلوي

توزيعات للمنازل توضح أهمية التقيد 
بتعليمات ذبح األضحية

تكريم العاملني يف المستشفى خط الدفاع 
األول نظري دورهم الفاعل يف أزمة كورونا

العظام األكرث عرضة للكرس لدى المرىض 
المصابني بالهشاشة والغذاء المتوازن

نساء
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" يوم التطوع العالمي " زيارة المنومني 
واالطمئنان عليهم

الروضة النموذجية الثانية تستضيف " 
يوم الطفل العالمي "

تفقد االحتياجات وقدم اإلهداءات وأقام 
جناح تعريفي

الثقة بالنفس وتقدير الذات والمساعدة 
عىل تكوين صورة إيجابية والتعرف أكرث 

عىل المشاعر

نساء
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ِل

اتبــع الخطــوة بخطــوة وأكســب علمــاً وحظوة...اقــرتب أكــرث وصوب عينيــك للقمة 
وضاعــف قدراتــك لزتيــل لك عقبة.
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بلغت تكلفة المساعدات المباشرة 
للمرضى لعام 1441هـ - 2020م 

بلغ عدد المساعدات
 لعام 1441هـ - 2020م 

 3,420.846

1114

عدد الجنسيات 

16 102391

ريال

مساعدة 

جنسية 
مساعدة 

للسعوديين 
مساعدة 

للمقيمين 

السعوديــة

ســـــــوريـــا

مصـــــــــــــر

األردن

الســــودان

فلسطيــن

تشـــــــــــــاد

مــــــالــــــي

اليمــــــــــــن

لبنـــــــــــــــان

بنجــــادش

سيريانكـــا

الهنــــــــــــــد

باكستــــــان

أفغانستان

اندونيسيــا

احصائيات
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ملخص المساعدات لعام 1441هـ

21723

82

65137

72

17207

2871

109

1114 مساعدة

32

الغسيل الكلوياألجهزة والمستلزمات الطبية

فواتير الكهرباءدفع تكاليف العاج 

السلة الغذائيةتأمين األدوية

دفع مصاريف التنقل والسكن 
التأمين الطبيللعــــــاج خــــــــارج المنطقــــــة

غذاء طبي ومكمات غذائيةتأمين عاملة منزلية

شراء منزل مع التأثيثالدعم النقدي

الدعم األسري

االجمــــــــــــــــالي

دفع مصاريف النقل للعاج
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المرضى المقعدينالمرضى عامة 

سيــــــــــــــــارات 
مجهزة بالكامل

فريق نقل مدربين من سائقين 
ومســـــاعدين وإدارة للحــــــــركة

عدد الحاالت المنقولة 
لعــــــــــــــــــــام 1441هـ 

5

563

المرضى على 
األسرة

مــروع خــري يهــدف إىل نقــل المــرىض المحتاجــن ممــن ال تتوفــر لديهــم وســيلة النقــل مــن 
وإىل المستشــفيات الســتكمال رحلة الشــفاء.

مروع مأجور لنقل المرىض 

يشمل نقل

لحضور المواعيد وجلسات الغسيل الكلوي وإجراء الفحوصات 
والتحاليل المخبرية للحاالت المستقرة 
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رِ

أنــوار تســطع يف لك اتجــاه للتعريــف بالعمــل وقطــف األمــل فهنــا حــرف وهنــاك 
نبــض ويف زاويــة ثالثــة إضــاءة تنســج حكايــة .
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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صدى
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#مأجور_نخدمك_بسرور
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ِف

ال يمكــن أن تســر دون أوفيــاء يكونــون عونــاً وعينــاً لــك يف طريقــك... هــذا داعــم 
وأخــر مســاهم وثالــث مشــارك ورابــع مبــارك فظلــت البصمــة ناصعــة مؤثــرة.
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أياد بيضاء

◄ مجموعة الزامل القابضة

◄ المهندس عثمان بن حمد الخويطر

◄ الشيخ عبداللطيف ومحمد المرزوقي

◄ الشيخ أحمد بن محمد القاضي وأبناءه

◄ األستاذ صالح بن أحمد السعدي

◄ الشيخ سليمان السحيمي

◄ األفاضل محمد وعبدالله السليمان السعدي

◄ األستاذ أحمد بن حمد الخنيني

◄ األستاذ إبراهيم بن محمد المصيريعي                               

◄ الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

◄ الشيخ محمد بن سعد العجروش

◄ المهندس محمد بن صالح النعيم

◄ األفاضل أبناء محمد بن سليمان الشبل "رحمه الله"

◄ األستاذ فهد بن محمد التميمي

◄ الشيخ عبدالله بن سليمان الشارخي

◄ األستاذ حمد بن عبدالله القاضي                                       

◄ األستاذ عبدالعزيز بن أحمد الفليو

◄ األستاذ عبدالرحمن بن محمد البسام

◄ األفاضل خالد وسامي أبناء محمد الصالح السلمان

◄ األستاذ عبدالله بن فهد النعيم                                        

◄ الشيخ عبد المحسن بن عبدالرحمن القاضي

◄ األستاذ أحمد بن سليمان الغنيم

◄ المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغرير

◄ األستاذ عبدالرحمن بن صالح الطرير

◄ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

◄ األستاذ صالح بن عبدالرحمن الحسون

◄ األستاذ نايف بن سليمان أباالخيل
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الرشكــــــاء

الرعــــــــــاة



خالد بن مطر الرويق 

نورة بنت أحمد الزومان 

غيداء بنت صالح الرسيح 

بشـــــائر بنت حسن عسريي 
نهى بنت إبراهيم العريفي

أفراح بنت منيف الشاطري 
عهــود بنت يوسف الهذيل

باسل بن محمد أباالخيل

رئيسة الفريق النسائي 

رئيسة وحدة العاقات العامة 

عضوات وحدة العاقات العامة والتسويق 

إشراف ومتابعة 
األمين العام 

فـــــريق 
اإلعداد

 رئيس فريق العالقات العامة واإلعالم 

المتحدث اإلعامي 



39214039000110

234608010585857

6171820009940

39200000232803

234608010585899

39200000233505

234608010585865

39200000233407

234608010585873

SA5710000039214039000110

SA7180000234608010585857

SA3120000006171820009940

SA9410000039200000232803

SA0480000234608010585899

SA5510000039200000233505

SA4980000234608010585865

SA8210000039200000233407

SA2780000234608010585873

حساب عام

حساب عام

حساب عام

حساب الزكاة

أرقام حسابات لجنة أصدقاء المرىض بعنزية ) البنك األهيل (

أرقام حسابات لجنة أصدقاء المرىض بعنزية )مرصف الراجحي(

أرقام حسابات لجنة أصدقاء المرىض بعنزية )بنك الرياض (

حساب الزكاة

حساب الوقف

حساب الوقف

حســــــاب مشـــــــروع 
مأجور لنقل المرىض

حســــــاب مشـــــــروع 
مأجور لنقل المرىض

الحسابات 
البنكيـــــة



بكــــــــــــــــل حبــــــــــــــــــنا
حملنــــــــــا جهـــــــــــــــــــــدنا
خــــالل عـــــــــام كـــــــــــــامل
أماًل للوصول إىل ابتسامة
ورضـــــــــــــــا ومحــبــــــــــــــة
فجــــزى هللا مـــــــن أحسـن
كـــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــزاء

باقة ختام



0505133235
رجال

ء نسا

0505488826

016 - 362 0007

www.pf.org.sa
pfc_unaizah

لجنــة أصدقــاء المــرىض بمحـــافظة عنــزية
   مقــر اللجنــة : حــي الجـــــــــــامعيين 


