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جلنة أصدقاء املرضى بغرفة الشرقية 2018

برعاية كريمة

الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى



حديث شريف

قال تعالى:



نائب الرئيس الفخري للجنة أصدقاء املرىض باملنطقة الرشقيةالرئيس الفخري للجنة أصدقاء املرىض باملنطقة الرشقية



       تأخــذ لجنــة )أصدقــاء املرضــى باملنطقــة الشــرقية( علــى عاتقهــا، منــذ أن تــم إنشــائها بالشــراكة بيــن املديريــة 
العامــة للشــؤون الصحيــة والغرفــة التجاريــة الصناعيــة للمنطقــة الشــرقية، بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )9902( بتاريــخ 
1405/5/22هـــ املوافــق 1985/2/12م، مســؤولية االهتمــام بالرعايــة الصحيــة فــي املنطقــة والعمــل علــى ترســيخ 
ــز  ــة واملراك ــروعات الصحي ــييد املش ــي تش ــاعدة ف ــى واملس ــع املرض ــل م ــاني النبي ــل اإلنس ــم التواص ــادئ وقي مب
ــي  ــوي وتثقيف ــد توع ــة جه ــة، وممارس ــة العاجل ــتلزمات الطبي ــزة واملس ــر األجه ــال توفي ــن خ ــة م ــة املتكامل العاجي

للمرضــى مــن خــال النــدوات واملحاضــرات فــي املستشــفيات واملراكــز الطبيــة.
      وتتميــز لجنــة أصدقــاء املرضــى، التــي تحظــى برعايــة ودعــم مباشــر مــن ســمو أميــر املنطقــة الشــرقية وبرئاســته 
الفخريــة، وكذلــك ســمو نائبــه نائــب الرئيــس الفخــري بتعــدد خدماتهــا التــي ُتقّدمهــا للمســتفيدين والتــي ملســها كل 
مــن أســتفاد منهــا، فقــد كّرســت اللجنــة جهودهــا لاهتمــام بفئــة املرضــى املحتاجيــن فــي التغلــب علــى ظروفهــم 
ــاء  ــم أصح ــع وه ــى املجتم ــودة إل ــم للع ــا يدفعه ــم، مم ــة له ــاة كريم ــن حي ــة وتأمي ــية والصحي ــة والنفس االجتماعي

معافــون قــادرون علــى مواصلــة حياتهــم بطريقــة طبيعيــة.
ــاء  ــن مــن أبن ــّم تبرعــات رجــال األعمــال والخيري ــة خــال العــام املاضــي، بفضــل مــن اهلل أواًل ث     وقــد خطــت اللجن
اململكــة وجهــود القائميــن عليهــا، خطــوات واســعة لتأكيــد رؤيتهــا والعمــل وفــق رســالتها وصــواًل ملــا تســعى إليــه 
مــن أهــداف ســواء مــا يتعلــق بزيــارة املرضــى فــي املستشــفيات وتفقــد أحوالهــم ورفــع حالتهــم املعنويــة، أو مــا 

يتعلــق بتقديــم املســاعدات حســب احتياجاتهــم مــن املســتلزمات واألجهــزة الطبيــة.
ــن  ــراكة بي ــي الش ــد ف ــوذٍج فري ــن نم ــة م ــه اللجن ــه وقّدمت ــا ُتقدم ــتمرار م ــى اس ــاهًدا عل ــام2018م، ش ــد ع      ويع
ــا  ــر، بم ــال مســاعدة املرضــى، وأن هــذا التقري ــل أعم ــة ودعــم وتموي ــل خدم ــن أج ــاص م ــن الحكومــي والخ القطاعي

ــي. ــام املاض ــال الع ــا خ ــة وإنجازاته ــطة اللجن ــا« ألداء وأنش ــا توثيقًي ــد »مرجًع ــاور، يع ــام ومح ــن أقس ــه م يحتوي
    

مقدمة



 لجنة أصدقاء املرضى
إحدى مبادرات غرفة الشرقية قبل 36 عام

وتم تعميم فكرتها على جميع الغرف التجارية الصناعية باململكة

دور غرفة الشرقية : 
1. تكليف مركز املسؤولية االجتماعية بإدارة أعمالها ماليًا وإداريًا.

2. تعمل ضمن أنشطة الغرفة لخدمة املجتمع.
3. تقديم كل الدعم اللوجستي إلتمام أعمالها.

4. تقديم الدعم اإلعامي.

زيارة المرضى 
وتفقدهم وتقديم

 الهدايا لهم.

آلية لتأمين األجهزة و المستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين 

آلية إليواء المرضى المراجعين ومرافقيهم من خارج حاضرة الدمام 

آلية تنظيمية لجائزة لجنة أصدقاء المرضى للتميز للعاملين في الكادر
الصحي واإلداري بالقطاع الصحي الحكومي في المنطقة الشرقية

أهداف
اللجنة

تنظيم 
عمـــــل
اللجنـة 
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مجلس إدارة اللجنة لعام 2018

المنصباالسمم
رئيس اللجنةالدكتور صالح بن علي السلوك1
نائب رئيس اللجنةاألستاذ/  عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي2
عضواألستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الجميح3
عضواألستاذ / أحمد بن سليمان الرميح4
عضواألستاذ / بدر بن حسن الحسيني5
عضواألستاذ / خالد بن عبدالله الزامل6
عضواألستاذ / خالد بن محمد البواردي7
عضواألستاذ / سامي بن عبدالمحسن الحكير8
عضواألستاذ / سعود بن خليفة المدعج9

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

تاريخ الزيارةاليومالمستشفىم

8/9/143923/5/2018األربعاءمستشفى الملك فهد التخصصي1

برعاية صاحب السمو الملكي
 األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى

6/9/143921/5/2018األثنينمجمع الدمام الطبي2

7/9/143922/5/2018الثالثاءمستشفى األمل للصحة النفسية بالدمام3

9/9/143924/5/2018الخميسمستشفى القطيف المركزي4

12/9/143927/5/2018األحدمستشفى الوالدة واألطفال بالدمام5

13/9/143928/5/2018األثنينمستشفى الظهران العام6

14/9/143929/5/2018الثالثاءمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر7

20/9/14394/6/2018األثنينمجمع الدمام الطبي8

بداية الزيارة الساعة 4:00 عصرًا

أعضاء
مجلس إدارة
لجنة أصدقاء

املرضى

زيارات 
أصدقاء املرضى
رمضان 1439هـ



ألبوم الصور



الجمعية 
العمومية للجنة 

للعام 2017 

تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أمير املنطقة الشرقية
 والرئيس الفخري للجنة أصدقاء املرضى

وسمو نائبه صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ،  نائب الرئيس الفخري للجنة
لقاء الجمعية العمومية

 وحفل تكريم الداعمين خال العام 2017 م



زيارات
 أصدقاء املرضى 

العام 2018 
رمضان 1439هـ 
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العام 2018 
رمضان 1439هـ 



ام
دم

بال
ل 

فا
ألط

وا
ة 

الد
لو

ى ا
شف

ست
م

زيارات
 أصدقاء املرضى 

العام 2018 
رمضان 1439هـ 
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العام 2018 
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العام 2018 
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العام 2018 
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العام 2018 
رمضان 1439هـ 
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العام 2018 
رمضان 1439هـ 



مساهمات أصدقاء 
املرضى أثناء 

الزيارات

 1 - مجمع األمل للصحة النفسية  
      المبلغالداعمونم

150,000محمد بن قريان القحطاني1
50,000عبد العزيز بن عبد الرزاق األنصاري 2
40,000أحمد بن سليمان الرميح 3
50,000جمال بن عبد الرحمن المعيبد 4
75,000تتكفل اللجنة بقيمة البند 3 ايجار استراحة للترفيه عن النزالء5

365,000المجموع

2 - مستشفى الملك فهد الجامعي   
المبلغالداعمونم

260,000أحمد علي الشدوي1
150,000شركة مرافق  2
100,000عبدالعزيز بن عبدالله الخضري3
20,000عبدالله بن عبدالعزيز الخضري4
10,000بدر بهيشان البصيص5

540,000المجموع

مساهمات أصدقاء 
املرضى أثناء 

الزيارات

 3 - مستشفى القطيف المركزي  
المبلغالداعمونم

150,000نجيب بن عبد الله السيهاتي1

150,000المجموع

4 - مجمع الدمام الطبي      
المبلغالداعمونم

150,000عصام بن عبدالقادر المهيدب ) المهيدب لخدمة المجتمع (1
140,000عبداللطيف بن محمد الفرج2
100,000ناصر بن عبد العزيز األنصاري  3
60,000محمد بن أحمد الغامدي4
60,000سعدون بن خالد الخالدي5
50,000راكان بن عبدالرحمن العطيشان6
100,000علي بن ابراهيم المجدوعي 7
100,000محمد صالح السيد ) فال العربية القابضة (8

عثمان بن أديب أبا حسين  9
100,000شركة مصنع رحيمة ألعالف الدواجن

860,000المجموع



 5 - مستشفى الوالدة والطفل  
المبلغالداعمونم

200,000أحمد بن سالم بالحمر1
105,000عبد العزيز بن عبد الرزاق األنصاري2
100,000مؤسسة المهيدب الخيرية3
100,000عبد العزيز بن عبد الله الخضري4
8,000محمد بن سليمان المهيدب5
100,000خالد بن سليمان العليان ) عن حرمه ام سليمان رحمها الله(6

613,000المجموع

6 - مستشفى الظهران العام   
المبلغالداعمونم

100,000سعود بن خليفة المدعج1
512سالم بن عبد العزيز السيف2
19,500عبد الله بن عبد الوهاب البراك3
120,500محمد بن القريان القحطاني4

240,512المجموع

7 - مستشفى الملك فهد التخصصي         
المبلغالداعمونم

250,000عبد العزيز بن عبد الرزاق األنصاري1
130,000عبد المحسن بن راشد الراشد2
100,000عصام بن عبد القادر المهيدب3
100,000محمد بن القريان القحطاني4
100,000عبد الرحمن بن صالح العطيشان5
100,000عبد الله بن محمد بن زيد آل سليمان6
50,000محمد بن أحمد الغامدي7
50,000أحمد بن سليمان الرميح8
50,000عبد الله بن عبد الوهاب البراك9

50,000هاشم بن محمد الهاشم 10
980,000المجموع

مساهمات أصدقاء 
املرضى أثناء 

الزيارات

مساهمات أصدقاء 
املرضى أثناء 

الزيارات



مساهمات أصدقاء 
املرضى أثناء 

الزيارات

متبقىالمحصل الدعمالمستشفىم

290,000290,0000مجمع األمل للصحة النفسية1

540,000540,0000مستشفى الملك فهد الجامعي2

150,000150,0000مستشفى القطيف المركزي3

860,000860,0000المجمع الطبي بالدمام4

613,000613,0000مستشفى الوالدة واالطفال5

240,512240,5120مستشفى الظهران العام6

980,000980,0000مستشفى الملك فهد التخصصي7

3,673,5123,673,5120المجموع الكلي للمستشفيات

املركز املالي للجنة • قائمة المصروفات
2018

المبلغالبيانم

46,350توثيق الزيارات الرمضانية واصدار الفيلم الوثائقي1
46,100معايدة مرضى مستشفيات المنطقة الشرقية2
6,626,5الهدايات المقدمة للمرضى المنومين3
2,937,890األجهزة والمستلزمات الطبية4
1,150,699تطوير مستشفى الظهران العام )دعم أرامكو السعودية(5
21,540برنامج التوعية والتثقيف الصحي6
181,072,9لوازم العناية الشخصية للمرضى7
90,000برنامج تحفييز الطاقم التمريضي8
80,900مكافآت سفراء السالمة المرورية9

14,000رحالت العمرة لنزالء مجمع األمل والصحة النفسية10
29,121,5حفل لقاء الجميعة العمومية للجنة اصدقاء المرضى 112017
150,000دفعه من قيمة أعمال الدور األول من مركز السيهاتي للكلى12

 



قائمة أصدقاء 
املرضى املكرمين 

للعام 2018م 

قائمة أصدقاء 
املرضى املكرمين 

للعام 2018م 

المبلغالشركةاالسم 

505,000شركة األنصاري القابضةعبد العزيز بن عبد الرزاق األنصاري
370,500مجموعة القريان للتجارة والصناعة والمقاوالتمحمد بن قريان القحطاني

350,000مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمععصام بن عبدالقادر المهيدب
280000شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالدهعبد المحسن بن راشد الراشد

260000شركة الفلك للمعدات والتجهيزات االلكترونيةأحمد بن علي الشدوي

عبد العزيز بن عبد الله الخضري

شركة االسكان والتعمير العقارية

220,000 شركة مايس العربية السعودية المحدودة

شركة مد العقارية

200,000مؤسسة سالم بالحمر وعائلته الخيريةأحمد بن سالم بالحمر
200,000اليمامة المتقدمة لالستثمارحمد بن محمد العمار الخالدي

200,000مجموعة شركات العلّيانخالد بن سليمان العليان
150,000شركة مرافق

150,000مجموعة شركات عبد الله السيهاتي نجيب بن عبد الله السيهاتي
140,000مؤسسة محمد عبد الله الفرج التجاريةمحمد بن عبد الله الفرج

110,000شركة أحمد غرم الله الغامدي وإخوانه القابضةمحمد بن أحمد الغامدي
 

المبلغالشركةاالسم 

100,000شركة الغنيم اخوانأحمد بن سليمان الغنيم

100,000شركة مصنع رحيمة ألعالف الدواجنعثمان بن أديب أبا حسين

100,000فال العربية المحدودةصالح بن عبد الله السيد

100,000شركة مجموعة عبد الرحمن العطيشان وأبناؤهعبد الرحمن بن صالح العطيشان

100,000عبد الله بن محمد زيد آل سليمان

100,000مؤسسة علي ابراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمععلي بن ابراهيم المجدوعي

90,000شركة الرميح القابضةأحمد بن سليمان الرميح

100,000مجموعة سعود المدعج التجاريةسعود بن خليفة المدعج

80,000شركة عبد الله بن عبد الوهاب البراك وأوالدهعبد الله بن عبد الوهاب البراك

60,000شركة الرؤية العالمية السعوديةسعدون بن خالد الخالدي

50,000الشركة العربية لصناعة الورقالشركة العربية لصناعة الورق

50,000مجموعة شركات نابكوجمال بن عبد الرحمن المعيبد

50,000حسين بن علي محمد السيف

50,000شركة مجموعة عبد الرحمن العطيشان وأبناؤهراكان بن عبد الرحمن العطيشان

50.000مجموعة عبدالمحسن الحكيرسامي بن عبدالمحسن الحكير

 

• المركز المالي• المركز المالي





• ترســيخ مبــدأ املســؤولية االجتماعيــة لــدى منشــآت قطــاع األعمــال وقيادتهــا 
والعمــل معهــا لدعــم الفعاليــات االجتماعيــة والعمــل علــى تنميتهــا. 

• توطيــد العاقــة باملجتمــع  واملشــاركة فــي عــدد مــن الهيئــات والجمعيــات واللجــان 
الخدميــة والخيريــة و دعــم برامــج ونشــاطات  هــذه الجمعيــات.

ــرى  ــات األخ ــآت واملنظم ــع املنش ــاور م ــيق والتش ــاون والتنس ــدأ التع ــذ بمب • األخ
للقيــام بمشــاريع مشــتركة ذات أهــداف متســعه للمجتمــع .

• تنميــة املجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه مــن خــال تأصيــل فكــر وثقافــة خدمــة املجتمــع 
لــدى األفــراد.  

ــر  ــي نش ــاهم ف ــة لتس ــؤولية االجتماعي ــال املس ــي مج ــل ف ــوادر للعم ــل الك • تأهي
ــة. ــؤولية االجتماعي ــة املس ثقاف

القائم بإدارة أعمال لجنة أصدقاء املرضى 
باملنطقة الشرقية

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

csr@chamber.org.sa :بريد إلكتروني

   أهداف مركز املسؤولية االجتماعية
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