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 جلنة اصدقاء الهالل األحمر :

شكلت جلان أصدقاء الهالل األحمر مبوجب خطاب صاحب السمو امللكـي وزيـر الداخليـة املوجـة ألمـراء          
املناطق بتشـكيل جلنـة يف كـل منطقـة وبنـاءاً عليـه مت تشـكيل جلنـة أصـدقاء الهـالل األحمـر باملنطقـة             

هــ  ١٦/١٠/١٤٢٨وتـاريخ   ٣/٥٩٩٣٧الشرقية مبوجب خطاب سـعادة وكيـل امـارة املنطقـة الشـرقية رقـم       
باعتماد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية تشكيل اللجنة ، 
حيث تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية مقـراً لهـا ، وتتشـرف برئاسـة سـموه الكـرمي       

  الفخرية لها .

  

  

 تمع على سهام مع هيئة الهالل اإل األحمر السعودي يف نشر الوعي اإلسعايف وتدريب أبناء ا
 اإلسعافات األولية.

  .تنمية روح التطوع يف األعمال اخلريية واألعمال التي تقوم بها هيئة الهالل األحمر السعودي 
 . دعم رسالة الهيئة اإلنسانية والعمل على حتقيقها 
 رزين يف حتقيق أهداف هيئة الهالل األحمرتشجيع وتكرمي ومنح الهدايا واحلوافز للبا. 

  
  
  

الهالل األحمر بالـمنطقة  هيئةني بفرع مساهمات لصالح مشروعني خاصّ بالعمل على توفريوقامت اللجنة 
  ريال  :  ٣١٥٫٠٠٠الشرقية مبـبلغ إجمايل قدره 

   مشروع   نظام حتديد الـمواقعGBRS   ريال    ٢٥٣٫٥٠٠مبـبلغ  
  ريال  ٦١٫٥٠٠مبـبلغ   اإلسعايفمشروع برنامج التطوع للمراكز. 
 .إعداد كتيب يبني دور اللجنة وإجنازات هيئة الهالل األحمر باملنطقة الشرقية 

 
   

لجنة الأهداف   

  ٢٠١٤اجنازات اللجنة للعام 
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 أعضاء جملس إدارة جلنة أصدقاء الهالل األحمر : 

 
  عبدالعزيزصاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن 

  أمري املنطقة الشرقية
  الهالل األحمرالرئيس الفخري لس إدارة جلنة اصدقاء 

 
 

 الصفة االسم م

١ 
 عبدالرحمن بن صالح العطيشان

 رئيس جملس إدارة اللجنة
 رئيس جملس إدارة غرفة الشرقية

٢ 
 عبداهللا بن حممد العامر

 نائب رئيس جملس إدارة اللجنة
مدير عام هيئة الهالل األحمر باملنطقة الشرقية   

 عضو جملس اإلدارة أحمد بن عبداهللا الشريع ٣
 عضو جملس اإلدارة حسن بن مسفر الزهراين ٤
 عضو جملس اإلدارة خالد بن حممد البواردي ٥
 عضو جملس اإلدارة سعود بن خليفة املدعج  ٦
اإلدارةعضو جملس  صالح بن عبدالهادي القحطاين  ٧  
 عضو جملس اإلدارة عبدالعزيز بن علي الرتكي  ٨
 عضو جملس اإلدارة عبدالعزيز بن عبدالرزاق األنصاري    ٩
 عضو جملس اإلدارة عبداللطيف بن حممد بن عبداهللا الفرج    ١٠
 عضو جملس اإلدارة عبداهللا بن عبداللطيف الفوزان    ١١
اإلدارةعضو جملس  عبداهللا بن علي ادوعي    ١٢  
 عضو جملس اإلدارة فواز بن عبداهللا اخلضري  ١٣
 عضو جملس اإلدارة حممد بن سليمان البلوي    ١٤
 عضو جملس اإلدارة معن بن عبدالواحد الصانع   ١٥

 


