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لجنة أصدقاء المرضى - الجمعية العمومية للعام 2017 م

أوال : الهدف العام

• زيارة و تفقد أحوال المرضى و االطمئنان على صحتهم.
• توفير احتياجات المرضى .

• توفير بعض احتياجات المستشفيات من األجهزة والمستلزمات الطبية.

ثانيا : التسويق لزيارات اللجنة

• دعوة  أعضاء مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى للمشاركة بالزيارات.
• دعوة اعضاء مجلس اإلدارة بغرفة الشرقية.

• الدعوة العامة عن طريق الفاكس الشبكي لمشتركي غرفة الشرقية.
• إرسال دعوات  باالسم لعدد 300 رجل أعمال بالمنطقة.

•  أطالق عدد 12000 رسالة جوال.

ثالثا : زيارات أصدقاء المرضى الذي تمت للعام 2017

تاريخ الزيارةاليومالمستشفىم

1438/9/42017/5/30الثالثاءمجمع الدمام الطبي1

1438/9/62017/6/1الخميسمستشفى الملك فهد التخصصي2

1438/9/92017/6/4األحدمستشفى القطيف المركزي3

1438/9/112017/6/6الثالثاءمستشفى الوالدة واألطفال بالدمام4

1438/9/122017/6/7األربعاءمستشفى الظهران العام5

1438/9/132017/6/8الخميسمستشفى األمل للصحة النفسية بالدمام6

1438/9/182017/6/13الثالثاءمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر7
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رابعًا   :   اعضاء مجلس إدارة لجنة اصدقاء المرضى 2017-2014

المنصباالسمم
رئيس اللجنةالدكتور صالح بن علي السلوك1
نائب رئيس اللجنةاالستاذ/ عبدالرحمن بن صالح العطيشان2
عضواالستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الجميح3
عضواالستاذ / أحمد بن سليمان الرميح4
عضواالستاذ / بدر بن حسن الحسيني5
عضواالستاذ / خالد بن عبدالله الزامل6
عضواالستاذ / خالد بن محمد البواردي7
عضواالستاذ / سامي بن عبدالمحسن الحكير8
عضواالستاذ / سعود بن خليفة المدعج9

عضواالستاذ / سليمان بن عبدالرحمن السحيمي10
عضواالستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرزاق األنصاري11
عضواالستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الخضري12
عضواالستاذ / عبدالعزيز بن علي التركي13
عضواالستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الوابل14
عضواالستاذ / عبدالله بن عبدالوهاب البراك15
عضواالستاذ / عبدالهادي بن حمد الزعبي16
عضواالستاذ / عصام عبدالقادر المهيدب17
عضواالستاذ / علي بن إبراهيم المجدوعي18
عضواالستاذ / علي بن عبدالله كانو19
عضواالستاذ / مازن بن محمد السعيد20
عضواالستاذ / محمد بن عبدالله الفرج21
عضواالستاذ / محمد قريان القحطاني22
أمين اللجنةالمهندس / عبدالرحمن بن فوزان الحمين**
منسق أعمال اللجنةاالستاذ / متعب بن ماطر العنزي**
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خامسًا :
 االحتياجات والمستلزمات الطبية 

للعام 2017
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مجمع الدمام الطبي التاريخ  2017/5/30 
وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم
460000240000أسرة مرضى انعاش1
6500030000أسرة مرضى عادية2
1120000120000جهاز قياس غازات الدم3
15300045000عربة غيارات4
61200072000عربة ملفات5
1010500105000أجهزة تخطيط القلب6
1200000200000جهاز أشعة تلفزيونية7
1219000228000جهاز قياس العالمات الحيوية8
175000750000 برج منظار لعمليات المناظير9

1.790.000.00مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م
البند رقم 2 30000

    األستاذ / يوسف علي المجدوعي
1

البند رقم 3 120000 2
البند رقم 5 72000 األستاذ / محمد أحمد الغامدي 3
البند رقم 6 105000 4 األستاذ / عبد العزيز عبد الرزاق األنصاري
البند رقم 7 200000 5
البند رقم 8 228000 األستاذ /عصام عبدالقادر المهيدب 6

مساهمة عامة  140000 ريال

- محمد الفرج  100000

- حرمه رحمها الله 40000

140000 األستاذ / عبداللطيف محمد الفرج 7

895000 ريال مجموع قيمة الدعم والمساهمات
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مستشفى الملك فهد التخصصي  التاريخ  2017/6/1 
  وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم
1.500.000--مشروع تطوير قسم الطوارئ1
250.000--مشروع تطوير منطقة انتظار المرضى2
600.000--مشروع انشاء مختبر لألسنان3
700.000--مشروع غسيل الكلى البروتيني4
1000.000--مشروع توسعة خدمات العالج الطبيعي5
500.000--مشروع توسعة تطوير الحضانة6
1000.000--مشروع تطوير قاعة المحاضرات7
2000.000--توريد جهاز تصوير الثدي بالمواد المشعة8
3000.000--توريد جهاز تصوير أشعة جراحي متنقل9
1000.000--توريد جهاز فحص وظائف الرئة10
600.000--توريد جهاز مالحي لجراحة األنف واألذن والحنجرة11
700.000--توريد جهاز حقن المواد المشعة12

12.850.000.00مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م
250000 مساهمة عامة األستاذ / محمد القريان القحطاني 1

تخصص ألجهزة طبية 65000 األستاذ / محمد أحمد الغامدي 2

250000 للبند رقم 4 

250000للبند رقم 10
500000

األستاذ / حمد  العمار الخالدي
  شركة اليمامة ألعمال التجارة والمقاوالت  

3

مساهمة عامة 350000 األستاذ /عصام عبدالقادر المهيدب 4
مجموع قيمة الدعم والمساهمات             1.165.000.00 ريال

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م
 أجهزة ومعدات
 لقسم القلب
دعم مباشر

1.676.391.00
األستاذ / عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي

شركة اليمامة ألعمال التجاة والمقاوالت
1
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مستشفى القطيف المركزي التاريخ  2017/6/4 
 وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةكميةالبيانم
230.000 1جهاز أشعة للقلب متنقل1
140.000 1جهاز قياس هشاشة العظام2
نظام مناظير وأرشفة الصور لقسم األنف 3

واألذن والحنجرة
 1 135.000

ة لمرافقي المرضى4 65000 20أِسرَّ
39000 3جهاز تنظير شبكية غير مباشر5
جهاز منظار قاطع ثنائي القطب لتجويف 6

50000 1البروستات

7)PHILIPS( 973.000 1جهاز أشعة مقطعية
1.632.000.00مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م

جهاز أشعة للقلب متنقل
دعم مباشر 230000 ريال االستاذ / عبدالعزيز بن علي التركي 1

230000  ريال مجموع قيمة الدعم والمساهمات
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مستشفى الوالدة واألطفال التاريخ  2017/6/6 
  وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم
2010000200000مضخة محاليل1
207000140000مضخة حقن2
1035000350000عالمات حيوية3
13500035000تخطيط قلب4
11000010000عالج طبيعي بالموجات5
2050010000كرسي نقل مريض6
20150030000عربة نقل أدوات7

732.200مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م

البند رقم 1 ) اتصال هاتفي ( 50000
االستاذ / عبد العزيز عبدالرزاق األنصاري 1

البند رقم 2 ) اتصال هاتفي ( 50000

تكملة البند رقم 1 150000 االستاذ / عبد العزيز عبد الله الخضري 2

مساهمة عامة 20000 األستاذ / عبد الله عبد العزيز الخضري 3

مساهمة عامة 20000 االستاذ / هاشم محمد الهاشم 4

مساهمة عامة 50000 االستاذ / يوسف علي المجدوعي 5

مجموع قيمة الدعم والمساهمات               340000 ريال
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مستشفى الظهران العام التاريخ  2017/6/7 
وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم
1Crach cart trolley3650019500
2File trolley4550022000
3Suction machine221004200
4Oxygen flow mater202505000
5Vital signs21200024000
6Nebulizer4750030000
دوالب حفظ األدوية متوسط الحجم 7

612007200بقفل

12017521000ملف بتعليق للمريض8
9Cardiac monitor11550015500
10Glocometer102802800
43501400عربة نقل األكسجين ) كبير/متوسط/صغير(11
45502200كرسي متحرك خاص ) رجال (12
قسطرة كوندوم سيليكون )كبير/متوسط/13

15009.5142.500صغير(

14Flovac 3000262578750كيس شفط 2 لتر
1138.100138.100سيارة مبردة حمولة 10 طن15
16325036280تطوير مستودع اللوازم الطبية16
16250-12احتياجات المرضى لمكافحة العدوى17
صندوق حفظ احتياجات المريض )كبير/18

240163840وسط(

ثالجة أدوية - واجهة زجاجية مع مقياس 19
32000060000الحرارة

4900049000-ستائر مضادة للبكتيريا20
3000030000-برنامج التوعية الصحية21
100000100000-مكافأة سفراء السالمة22
120000120000-مكافأة تشجيعية للممرضين المتميزين23
5000050000-لوازم العناية الشخصية للمرضى24
50000100000-الرحالت الترفيهية25

1.056.520.00مجموع تكلفة االحتياج
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مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م

مساهمة عامة 100000 االستاذ / سعود خليفة المدعج 1
مساهمة عامة

 )تم التحصيل (
80000 االستاذ / خالد مازن السعيد 2

15500 بند 9 

 50000 بند 23
االستاذ / عبدالعزيز عبدالرزاق األنصاري 65500 3

البند رقم 25 50000 االستاذ / عبدالعزيز عبدالله  الخضري 4

50000 بند 24 
 30000 بند 21 
 70000 بند 23

150000 االستاذ / محمد القريان القحطاني 5

البنود
 1,3,4,5,6,7,9,10

11,18,19,20
215240  مجموعة المهيدب

االستاذ / احمد بن سليمان المهيدب
6

البند 22 100000
760740 ريال مجموع قيمة الدعم والمساهمات
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مجمع األمل للصحة النفسية
التاريخ 2017/6/8 –  وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم
100000100.000الحج والعمرة1
7500075000إيجار استراحة أمواج للمراجعين2
100000100.000الرحالت البرية والبحرية3
2004000040000 شخصكسوت عيد الفطر4
2004000040000 شخصكسوت عيد األضحى5
2001000010000 شخصإحرامات الحج والعمرة6
150000150.000تجهيز الملعب بالمجمع القديم7
15.00015000ألعاب ذكاء8
1122200122.200سيارة إسعاف9
8000080000مصاريف ألنشطة المرضى10

732.200مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م

بند رقم 2 االستاذ / جمال عبدالرحمن المعيبد 75000 1

بند رقم 4  + بند رقم 8 االستاذ / أحمد سليمان الرميح 55000 2

بند رقم 1 + بند رقم 5 

 بند رقم +6 بند رقم 10
230000 االستاذ / محمد القريان القحطاني 3

360000  ريال مجموع قيمة الدعم والمساهمات
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مستشفى الملك فهد الجامعي 
التاريخ 2017/6/13 –  وقت الزيارة : 10:00 مساء

 اجمالي التكلفةتكلفةكميةالبيانم

جهاز انعاش القلب في المناطق الحرجة 1
882000656.000للحاالت عالية الحساسية

جهاز انعاش القلب 2
1437500525.000في مناطق التنويم بالمستشفى

مراقبة المرضى والعالمات الحيوية 3
210.288210.288-لقسم التنويم بالمستشفى

مراقبة المرضى لقسم الحاالت الحرجة4
والتدخل السريع بالطوارئ

-167.651167.651

مراقبة المرضى والعالمات الحيوية5
257.285257.285-لقسم النساء بالطوارئ

مراقبة المرضى والعالمات الحيوية6
363.264363.264-لقسم الرجال بالطوارئ

2.179.488.00مجموع تكلفة االحتياج

مالحظات مبلغ الدعم الداعمون م
مساهمة عامة 100000 االستاذ / عبد الرحمن صالح العطيشان 1
مساهمة عامة 50000 االستاذ / عبد العزيز عبدالله الخضري 2

مساهمة عامة 350000 االستاذ / سعيد العبد الله ) شركة مرافق ( 3

مساهمة عامة 250000 االستاذ / أحمد علي الشدوي 4
مساهمة عامة 50000 االستاذ / أحمد سالم بالحمر 5

800000 ريال مجموع قيمة الدعم والمساهمات
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سادسًا :
التقرير المالي / مقارنات 

 مصروفات / التزامات /الرصيد
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قائمة المساهمات والدعم أثناء الزيارات 
 للعام 2017

مالحظاتمبلغ الدعمالمستشفىم

895000مجمع الدمام الطبي1

2
مستشفى الملك فهد 

التخصصي
1.165.000.0

1.676.391.00
شراء أجهزة بشكل 

مباشر

-مستشفى القطيف المركزي3
230000 شراء أجهزة 

بشكل مباشر 

4
مستشفى الوالدة واألطفال 

بالدمام
340000

760740مستشفى الظهران العام5

6
مستشفى األمل للصحة النفسية 

بالدمام
360000

800000مستشفى الملك فهد الجامعي7

4.320.740.001.906.391.00 مجوع الدعم  الكلي للمستشفيات 

686000العضويات والمساهمات العامة

6.883.131.00 ريالالمجموع الكلي 
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إجمالي الدعم والمساهمات
لألعوام ) 2014 - 2015 - 2016 - 2017 (
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قائمة مصروفات اللجنة عن خطة احتياجات العام 2017
صرفت االشهر )12-5( 2017

الجهة المستفيدة المبلغ البيان م
لقاء الجمعية العمومية 21100 لقاء الجمعية العمومية 1

توثيق  16800  توثيق الزيارات الرمضانية
2016 والفيلم 2

مستشفى الظهران العام 13500 جهاز قياس األكسجين بالدم 3
مجمع األمل للصحة النفسية 60000 4 رحلة عمرة لنزالء مجمع األمل

21500  معايدات مستشفيات
المنطقة لعيد الفطر 5

مستشفى الظهران العام 37300 سفراء السالمة الرورية 6
مستشفى الوالدة واالطفال

مستشفى الملك فهد الجامعي 16350 هدايا المرضى أثناء الزيارات 7

مستشفى الملك فهد الجامعي 710000  الدفعة االخيرة من قيمة
العيادة المتنقلة 8

مستشفى الملك فهد التخصصي 27000 لتوثيــق  األولــى  الدفعــة 
والفلــم الرمضانيــة  الزيــارات  9

مستشفى الملك فهد التخصصي 179100 منظار فيديو للعفج 10

مستشفى الملك فهد التخصصي 540000  منظار موجات فوق صوتية
عالجي 11

85500 كتاب األيادي البيضاء 12

عيدي الفطر واألضحى 24500  معايدات مستشفيات
المنطقة لعيد األضحى 13

مستشفى الظهران العام 60800 سفراء السالمة الرورية 14

مستشفى الظهران العام 50000  احتياجات مستشفى الظهران
الرحالت الترفيهية للمرضى 15

مستشفى الظهران العام 86400  قسطرة كوندوم سيلكون
مقاس صغير 16

1800  طباعة بوب أب لمؤتمر مركز
السحيمي 17

مستشفى الظهران العام 72000 ثالجة طبية باناسونيك 18
مريض مباشر  5600 سماعات أذن ألمانية عدد 2 19
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تابع قائمة مصروفات اللجنة عن خطة احتياجات العام 2017

صرفت االشهر )12-5( 2017
الجهة المستفيدة المبلغ البيان م

مستشفى الظهران العام 28800  جهاز مرذاذ فوق صوتي
موديل 303 20

مستشفى الظهران العام 16000 21 جهاز تخيط القلب 12 قناة
مستشفى الظهران العام 24000 22 جهاز مراقبة العالمات الحيوية

مجمع األمل للصحة النفسية 39920  كسوة عيد الفطر لمستشفى
األمل 23

مستشفى الظهران العام 25800 عربة انعاش مترو امريكي 24

مستشفى الظهران العام 275100  مشروع استيفاء مالحظات
25 الدفاع المدني

مستشفى الظهران العام 19100 مكافأة السالمة المرورية 26

2.457.970.00 ريال  المجموع
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 قائمة مصروفات اللجنة عن خطة العام 2017
صرفت  األشهر)1-4( من العام 2018

الجهة المستفيدة المبلغ البيان م

مستشفى الظهران العام 9226 برنامج التوعية الصحية 1
مستشفى الظهران العام 28127.37 لوازم العناية الشخصية للمرضى 2

مستشفى الظهران العام 353100
 مشروع  تطوير مستشفى

 الظهران الدفعة الثانية )استيفاء
( مالحظات الدفاع المدني

3

مستشفى الظهران العام 19500 ستائر مقاومة للعدوى 4

المجمع الطبي بالدمام 275500  نظام دفع هوائي لنقل عينات
الى المختبر 5

مستشفى الظهران العام 20900 مكافأة السالمة المرورية 6

مجمع األمل الطبي 40000  مصاريف ومستلزمات شخصية
لمرضى 7

المجمع الطبي بالدمام 783090 احتياجات المجمع الطبي 8
مستشفى الظهران العام 101260.25 لوازم العناية الشخصية للمرضى 9

مستشفى الظهران العام 50000  مكافأة تحفيزية مخصصة لطاقة
التمريض 10

مستشفى الظهران العام 12314 برنامج التوعية الصحية 11
مستشفى الظهران العام 22100 برنامج التوعية الصحية 12

المجمع الطبي بالدمام 105000 مضخة محاليل وريدية وابرية 13

مستشفى الظهران العام 212615.25
مشروع تطوير مستشفى 

الظهران المرحلة األولى )تكييف 
القسم النسائي (

14

مجمع األمل للصحة 
النفسية 40000 تكاليف رحلة عمرة للمتعافين 15

مستشفى الظهران العام 212672.25
 مشروع تطوير مستشفى

 الظهران المرحلة 2 + 4  ) تكييف
( القسم النسائي

16

مجمع األمل للصحة 
النفسية 10000  احرامات ومصاريف طريق لرعلة

عمرة المتعافين 17

2.295.405.12 ريال  المجموع
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القائمة المالية للجنة:   2017  /2018

الجهة المستفيدة البيان

الرصيد النقدي للجنة بتاريخ   2017/1/1 15.917.535.95 ريال

6.625.347.50 ريال إجمالي ايرادات اللجنة عن العام 2017  )متضمن 
مساهمات عن العام 2016 تم تحصيلها(

22.542.883.45 ريال إجمالي القائمة المالية للعام 2017

330000 ريال إيرادات من العام 2017 حصلت العام 2018

22.872.883.45 ريال إجمالي موجودات اللجنة  1

1.420.819.50 ريال التزامات 2016 صرفت االشهر ) 4-1( 2017

2.457.970.00 ريال مصروفات اللجنة )اجهزة ومستلزمات طبية ( 
عن األشهر  )12-5(  2017

2.295.405.12 ريال التزامات 2017 صرفت خالل العام )4-1( 2018

6.174.194.62 ريال إجمالي مصروفات اللجنة حتى 2018/4/30: 2

16.698.688.83 ريال رصيد اللجنة حتى تاريخ  2018/4/30 3

 3.147.311.50 ريال
التزامات تحت السداد عن العام 2017 

- اجهزة ومستلزمات طبية ضمن الخطة 2017
- متبقى مشروع تطوير مستشفى الظهران العام 

4

13.551.377.33 ريال الرصيد بعد خصم التزامات تحت السداد 5
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سابعًا :
المكرمين / العضويات



لجنة أصدقاء المرضى - الجمعية العمومية للعام 2017 م

قائمة العضويات المحصلة للعام 2017
المبلغ الشركة االسم م

20000 الشركة االساسية 
لإللكترونيات الشركة االساسية لإللكترونيات 1

20000 شركة حسين السيف 
وأوالده شركة حسين السيف وأوالده 2

20000 عبدالعزيز عبدالرحمن سعد 
الرقطان عبدالعزيز عبدالرحمن سعد الرقطان 3

15000 شركة أبناء عبد الله عبد 
المحسن الخضري فواز عبد الله الخضري 4

10000 شركة الرميح القابضة أحمد سليمان الرميح 5

10000 شركة العبد الكريم القابضة خالد عبد الرحمن العبد الكريم 6

10000 خالد عبد الهادي القحطاني خالد عبد الهادي القحطاني 7

10000 شركة خالد علي التركي 
وأوالده القابضة خالد علي التركي  8

10000 شركة الجبر التجارية شركة الجبر التجارية 9

10000 شركة اليمامة ألعمال التجارة 
والمقاوالت

شركة اليمامة ألعمال التجارة 
والمقاوالت 10

10000 شركة أحمد حمد القصيبي 
واخوانه شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 11

10000 الزهراني القابضة شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه 12

10000 شركة راشد عبد الرحمن 
الراشد وأوالده شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده 13

10000 مجموعة عبد الرحمن 
العطيشان للمقاوالت عبد الرحمن صالح العطيشان 14

10000 المكتبة الوطنية الجديدة عبد العزيز بن حسن الجبر 15

10000 روابي القابضة عبد العزيز بن علي التركي 16

10000 شركة يوسف بن أحمد كانو 
المحدودة علي عبد الله كانو 17

10000 شركة عبد الله فؤاد القابضة فيصل عبد الله فؤاد أبوبشيت 18

10000 مؤسسة محمد عبد الله 
الفرج التجارية محمد عبد الله الفرج 19

5000 مستشفيات المانع العامة ابراهيم محمد المانع 20
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تابع قائمة العضويات المحصلة للعام 2017 
المبلغ الشركة االسم م

5000 بدر بن حسن الحسيني بدر بن حسن الحسيني 21

5000 شركة حمود بن حمد الحماد 
للتجارة والمقاوالت حمود بن حمد الحماد 22

5000 مؤسسة حمود الخلف 
للتجارة والنقليات حمود علي الخلف 23

5000 مؤسسة الصويغ للخدمات 
التجارية زياد صالح عبد الرزاق الصويغ 24

5000 سلمان محمد حسن الجشي سلمان محمد حسن الجشي 25

5000 شركة السحيمي القابضة سليمان العبد الرحمن السحيمي 26

5000 شركة مجموعة القاضي 
القابضة شركة مجموعة القاضي القابضة 27

5000 طالل أمين الغزاوي طالل أمين الغزاوي 28

5000 شركة اليمامة ألعمال التجارة 
والمقاوالت عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي 29

5000 مجموعة عبد الرحمن علي 
التركي عبد الرحمن علي التركي 30

5000 شركة األنصاري القابضة عبد العزيز عبد الرزاق األنصاري 31

5000 شركة أبناء عبد الله عبد 
المحسن الخضري عبد العزيز عبد الله الخضري 32

5000 عبد المحسن راشد الراشد عبد المحسن راشد الراشد 33

5000 شركة محمد وعبد الله 
السليمان السعدي محمد وعبد الله السليمان السعدي 34

3000 متجر با دغيش أبناء سالم علي با دغيش 35

3000 شركة صالح وعبد العزيز أبا 
حسين المحدودة

شركة صالح وعبد العزيز أبا حسين 
المحدودة 36

306000 المجموع

18



لجنة أصدقاء المرضى - الجمعية العمومية للعام 2017 م

قائمة المساهمات النقدية  العامة للعام 2017 
المبلغ الشركة االسم م

100000 شركة الغنيم إخوان أحمد ومحمد وعبد الوهاب سليمان الغنيم 1
100000 خالد بن سليمان العليان خالد بن سليمان العليان 2

150000 شركة راشد عبد الرحمن 
الراشد وأوالده عبد المحسن راشد الراشد 3

350000 المجموع

قائمة توفير األجهزة بشكل مباشر للعام 2017 
المبلغ الشركة االسم م

1.676.391.00 شركة اليمامة لألعمال 
التجارية والمقاوالت عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي 1

230000 شركة روابي القابضة عبد العزيز بن علي التركي 2
 1.990.391.00 المجموع
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قائمة أصدقاء المرضى المكرمين للعام 2017 
المبلغ الشركة االسم م

2.176.391 شركة اليمامة ألعمال التجارة 
والمقاوالت

األستاذ / عبد الحكيم بن حمد العمار 
الخالدي 1

820500 شركة األنصاري القابضة األستاذ / عبد العزيز عبد الرزاق األنصاري 2

630000 مجموعة القريان للتجارة 
والصناعة والمقاوالت األستاذ / محمد قريان القحطاني 3

543240 مجموعة عبد القادر المهيدب 
وأوالده المحدودة األستاذ / عصام بن عبد القادر المهيدب 4

350000 شركة مرافق األستاذ / عبدالله بن خليفة البوعينين 5

250000 شركة الفلك للمعدات 
والتجهيزات االلكترونية األستاذ / أحمد علي الشدوي 6

250000 شركة مد العقارية األستاذ / عبد العزيز عبد الله الخضري 7
230000 شركة روابي القابضة األستاذ / عبد العزيز بن علي التركي 8
200000 علي ابراهيم المجدوعي األستاذ / علي ابراهيم المجدوعي 9

150000 شركة راشد عبد الرحمن الراشد 
وأوالده األستاذ / عبد المحسن راشد الراشد 10

140000 مؤسسة محمد عبد الله الفرج 
التجارية  األستاذ / محمد عبد الله الفرج 11

137000 شركة أحمد غرم الله الغامدي 
وإخوانه القابضة األستاذ / محمد أحمد الغامدي 12

100000 شركة الغنيم إخوان األستاذ / أحمد بن سليمان الغنيم 13

100000 مجموعة شركات العلّيان األستاذ / خالد بن سليمان العلّيان 14

100000 مجموعة سعود المدعج التجارية األستاذ / سعود بن خليفة المدعج 15

100000 مجموعة عبد الرحمن العطيشان 
للمقاوالت األستاذ / عبد الرحمن صالح العطيشان 16

80000 شركة مازن محمد السعيد 
القابضة األستاذ / مازن بن محمد السعيد 17

75000 مجموعة شركات نابكو األستاذ / جمال عبد الرحمن المعيبد 18
55000 شركة الرميح القابضة األستاذ / أحمد سليمان الرميح 19
50000 شركة سالم بالحمر القابضة األستاذ / أحمد سالم بالحمر 20
                                                                  المجموع               6.537.131.00
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القائم بإدارة أعمال لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية

أهداف مركز المسؤولية االجتماعية :
• ترســيخ مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة لــدى منشــآت قطــاع األعمــال وقيادتهــا 

والعمــل معهــا لدعــم الفعاليــات االجتماعيــة والعمــل علــى تنميتهــا. 
• توطيــد العالقــة بالمجتمــع  والمشــاركة فــي عــدد مــن الهيئــات والجمعيــات 

واللجــان الخدميــة والخيريــة و دعــم برامــج ونشــاطات  هــذه الجمعيــات.
المنشــآت والمنظمــات  التعــاون والتنســيق والتشــاور مــع  األخــذ بمبــدأ   •

. للقيــام بمشــاريع مشــتركة ذات أهــداف متســعه للمجتمــع  األخــرى 
• تنميــة المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه مــن خــالل تأصيــل فكــر وثقافــة خدمــة 

المجتمــع لــدى األفــراد.  
ــة لتســاهم  ــال المســؤولية االجتماعي ــوادر للعمــل فــي هــذا مج ــل الك • تأهي

ــة. ــة المســؤولية االجتماعي فــي نشــر ثقاف



للتواصل  مع مركز المسؤولية االجتماعية:
هاتف/ 8598191 – 8598165   فاكس / 8574177

csr@chamber.org.sa /بريد إلكتروني


