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مقدمة
Introduction



مقدمة عن حملة الشهر العالمي أللزهايمر :

• يعقد سنويًا الشهر العالمي لمرض ألزهايمر في كافة أنحاء العالم أماًل في تحدي الخجل الذي يعاني منه العديد من ذوي المرضى إضافة لرفع الوعي بمرض ألزهايمر 
وأعراضه حيث تم إطالق الشهر العالمي الموحد لمرض ألزهايمر ابتداء من عام 2012م والذي واكبته الجمعية بإطالقها برنامج “ سماء البنفسج ” في مدن المملكة الرئيسية 

حتى أصبح برنامجًا وأنموذجًا رائدًا يحتذى به من كافة دول العالم المنظمة لعضوية منظمة ألزهايمر العالمية ولكافة الحمالت التوعوية بالمملكة.   
• ويصادف سبتمرب 2018م الشهر العالمي السابع الذي تواكبه الجمعية وتقيمه منذ انطالقتها بشعارات مختلفة ت�توافق مع الشعار الموحد كونها حققت أول عضوية 

عالمية من القطاع الخيي على مستوى المملكة نظي جهودها الملحوظة في الت�أثي على صناع القرار وتغي�ي واقع مرضى ألزهايمر في الخليج العربي.

Introduction to the World Alzheimer’s Day :

• Alzheimer’s disease event is held every year to challenge the suffering of many patients, in addition to raising awareness of Alzheimer disease and its symp-
toms. The unified World Day for Alzheimer’s was launched in 2012 that coincide  with the Saudi Alzheimer’s Association launch of the ”violet sky“ in the main 
cities of  the Kingdom of Saudi Arabia which has become a leading example to be followed by all the countries of the world joining the World Organization of 
Alzheimer’s and for all the awareness campaigns in the Kingdom.
• In this year 2018, the Saudi Alzheimer’s Association celebrates the seventh awareness campaign, since its inception with different slogans in line with the 
world wide unified slogan as it achieved the first international membership of the charitable sector in the Kingdom for its remarkable efforts to influence deci-
sion makers and to change the reality of Alzheimer’s patients in the Arab Gulf.
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نبذة عن الحملة :

فــي  تقــام  توعويــة  حملــة  هــي   ) تحسبونه_بس_نســيان   #  ( حملــة 
الشــهر العالمــي أللزهايمــر بتقديــم مــن إدارة الت�ثقيــف الصحــي ورعايــة 
مــن  وإقــرار  العلميــة  اللجنــة  مــن  وبمســاندة  وذويهــم  المرضــى 
اللجنــة التنفيذيــة وإيمانــَا مــن الجمعيــة بأهميــة مواكبــة الفعاليــات 
أللزهايمــر  العالمــي  الشــهر  علــى  الضــوء  تســلط  التــي  العالميــة 
ضمــن رؤيــة موحــدة لكافــة مــدن العالــم وأعضــاء منظمــة ألزهايمــر 
) تحسبونه_بس_نســيان   #  ( العــام  هــذا  شــعار  يأتــي   العالميــة. 
) It_is_beyond_memory_loss # ( كحجــر أســاس لهــذه الحملــة التوعويــة 
لتعريــف أفــراد المجتمــع بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه والوصــول لمقدمــي 
) # every_3_second  ( الرعايــة. وبتســليط الضــوء علــى الشــعار الموحــد 
إال أن الجمعيــة إرتــ�أت ان تركــز فــي حملتهــا علــى االعــراض والتشــخيص 
المبكــر وذلــك لقلــة الوعــي ونــدرة االحصائيــات فــي هــذا المجــال حيــث 
التزال الجمعية تحفز الباحثني والمهتمني لحصر الحاالت بالمملكة. وكان 

مــن أبــرز انجــازات الجمعيــة بهــذا الجانــب تدشــني الســجل الوطنــي.

About The Campaign

The hashtag ) # It_is_beyond_memory_loss ( Campaign that 
celebrate the World Alzheimer’s Day, is introduced by the De-
partment of Health Education and Patient Care with the sup-
port of the Scientific Committee, the approval of the Executive 
Committee and the belief of the Society that it is important 
to keep abreast of the global celebrations that highlight the 
World Alzheimer’s Month within a unified vision for all the cit-
ies of the world which are the members of Alzheimer world 
organization. The Saudi Alzheimer’s Association focused on 
The hashtag ) # It_is_beyond_memory_loss ( which is the cor-
nerstone of this awareness campaign. but also highlighted the 
unified hashtag ) # every_3_seconds ( Because of the lack of 
awareness, the scarcity of statistics in this area. The Assembly 
is stimulating researchers to limit Kingdom cases, which was 
one of the most outstanding achievements on this side launch 
of the National Register.



 : Campaign Logoشعار الحملة :
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 : Campaign ADإعالن الحملة :
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199 أسرة جديدة
New Family
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جمعيــة ألزهايمــر في وســائل التواصل االجتماعي 
- سبتمرب 2018 تقري�ر تويرت ) 1 - 30 سبتمرب (

Saudi AlZheimer Social Media - September 
Twitter Report ) 1 - 30 September (



Executive Summary ) 1 - 30 September 2018 ( :

Total Impressions : 2.7M

Total engagements : 11,975

New Followers : +2,289

PS.

Total Engagement = Total likes+ Total retweets + Total clicks + Total 
replies.

Impression, sometimes called a view or an ad view, is a term that 
refers to the point in which an ad is viewed once by a visitor, 
or displayed once on a web page. The number of impressions of a 
particular advertisement is determined by the number of times the 
particular page is located and loaded.

ملخــص تنفيــذي ) 1 - 30 ســبتمرب 2018 ( :

مجمــوع الظهــور : 2.7 مليــون

مجمــوع التفاعــل : 11،975

+2،289 المنضمــني حديثــًا : 

مالحظــة :

التفاعــل االجمالــي = إجمالــي عــدد اإلعجابــات + إجمالــي عــدد مــرات المشــاركة 
+ إجمالــي عــدد النقــرات + إجمالــي الردود.

يشــي الظهــور ، الــذي يطلــق عليــه أحياًنــا العــرض أو عــرض اإلعــالن ، إلــى مصطلح 
يشــي إلــى النقطــة التــي يتــم فيهــا مشــاهدة اإلعــالن مــرة واحدة بواســطة زائر، 

أو عرضــه مــرة واحــدة علــى صفحــة ويــب. يتــم تحديــد عدد مــرات الظهور إلعالن 
معــني مــن خــالل عــدد المــرات التــي تظهــر فيهــا صفحــة معينــة ويتــم تحميلها.
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Alzheimer Campaign Promoted Video ) Paid Media ( :

TotaI impressions for the promoted video : 636,943
Total views : 173K
Total engagements : 37,883

حملــة فعاليــة مــرض ألزهايمــر )الحملــة الرتوي�جيــة المدفوعــة( :

مجمــوع الظهــور : 636,943

مجمــوع المشــاهدات : 173 ألف

مجمــوع التفاعــل : 37,883
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Top Tweet

TotaI impressions for the top tweet : 105,281
Total engagements : 9,257

أعلــى تغريــدة :

مجمــوع الظهــور : 105,281

مجمــوع التفاعــل : 9,257
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2,289+ المنضمني حديثاً على تويرت
New Followers on Twitter
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 الشركاء االسرتاتيجي�ني
Strategic Partners



الشركاء االسرتاتيجي�ني
Strategic Partners
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المساند الفني اإلبداعي
Creativity Partner

المساند القانوني 
Legal Support
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3000+ المنضمني حديثاً على انستغرام
New Followers on Instagram
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مبادرات وبرامج الشهر العالمي أللزهايمر 

Initiatives & Programs of the Alzheimer’s Campaign



الربامج الرتفيهية االجتماعية لمرضى ألزهايمر ) مبادرة رحالت الخري بنادي الشركة السعودية للكهرباء ( :

هو عبارة عن يوم ترفيهي اجتماعي يجمع مرضى ألزهايمر من ذوي المراحل األولى والمتوسطة للمرض، 
مع مقدمي الرعاية لهم وجميع أفراد أسرهم للرتوي�ح عنهم، وإخراجهم من دائرة العزلة والضياع الذهني الذي 
يعيشونه. وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء وعدد من الجهات كدعم مسؤولية مجتمعية كهيئة 

الهالل األحمر السعودي وفن بيل وعالم إنجوي وبرايت كالودز وشاورما البلد وبرقر كونتيرن وااللعاب العمالقة .

Social Entertainment Programs for Alzheimer’s Patients ) Al Khair Trips Initia-
tive at Saudi Electricity Company Club ( :

It is a social entertainment day that brings together Alzheimer’s patients with early and 
intermediate stages of the disease, their caregivers and all their family members to have fun, 
and have them overcome their isolation. In partnership with the Saudi Electricity Company 
and other orginazations such as Saudi Red crescent, the art of Bill, world of Ingway, Bright 
Clauds,Shawerma country, and Brecker continer.

ALKAHRABA

AlKahraba

AlKahraba

AlKahraba

mediasrca

srca997

هيئة الهالل األحمر السعودي

mediasrca
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velvet.games shawarmaelbalad bc_containerbrightclouds__

جلسات خارجية وداخلية

funbell_

عربة أيسكريم - نطيطات

alenjjoy

نطيطات ونطيطة وزحاليق انجوي Shawarma شاورما البلد ستيشن االلعاب بشكل اكرب ومتعه اكرثاالداره للحفالت والمناسبات
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رسائل وصلتنا بعد برنامج رحالت الخري :
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فعالية بركة لرب الوالدين :

نحو مجتمع سعودي بارا بوالديه قوالً وفعالً. لنشر وتعزي�ز ثقافة بر 
الوالدين بحسن الطاعة لهما ولني الجناح في األفعال وليس فقط 

باألقوال في المجتمع السعودي. من خالل عقد برامج تربوية تخصصية 
انطالقا من تعاليم ديننا اإلسالمي - دورة تستهدف األبناء فن التعامل 

مع الوالدين - دورة تستهدف األباء فن التعامل مع األبناء - األستفادة من 
خربات كبار السن من خالل طرح األسئلة ) قصص واقعية عن بر الوالدين 
( لقاءات مفتوحة مع المرب�ني ) علماء, دعاة , عاملني في حقل الرتب�ية ( 

- كيف ت�كتب أجمل رسالة لوالديك ؟ لشعب سعودي متامسك بارا بوالديه - 
مهارات الت�أثي والذكاء األجتماعي - مسابقات و ألعاب ألكرتونية - فود ترك 
وبوثات - األسر منتجة - مسرح للمبدعني من المشاهي والشعار و األطفال.

Baraka Event :

Towards a Saudi society with its parents in word and deed. To 
spread and strengthen the culture of honoring parents with 
good obedience to them and to the wing in deeds and not just 
words in the Saudi society through the holding of specialized 
educational programs based on the teachings of our Islamic 
religion - a course aimed at children Art of dealing with parents 
- a course aimed at parents The art of dealing with children - 
Age by asking questions )realistic stories about parenting( Open 
meetings with educators )scientists, advocates, educators( 
- How to write the most beautiful message to your parents? 
Social skills and social intelligence - competitions and electronic 
games - food leaving and pollution - families producer - a theater 
for creators of celebrities and logo and children.

alanamelexpo

alanamelexpo

alanamelexpo مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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mskcaresa

mskcaresa

التشخيص والتدخل المبكر ) العيادة المجانية ( :

عبارة عن عيادات تقوم بالكشف على مرضى ألزهايمر المحالني 
من الجمعية وتشخيص حالتهم ووصف العالج المناسب لهم مجانًا 

كل أسبوع، حيث تقوم العيادة بتوفي الرعاية الصحية المناسبة 
لمرضى ألزهايمر.

وتهدف لتسهيل التشخيص والتدخل المبكر وإتاحة الفرصة لكافة 
المرضى.

عدد المشخصني : ٥٠ مريض

Diagnosis & Early Intervention ) Free Clinic ( :

Is a clinic that detects and diagnoses Alzheimer’s patients, 
referred by the Saudi Alzheimer’s Association and gave the 
right treatment for free every week, the clinic provides the 
appropriate health care for Alzheimer’s patients.

Number of patients: 50 patients

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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sabassociation

التوعية القانونية لذوي مرضى ألزهايمر
حلقة نقاش ) مريض ألزهايمر بني الصحة والقانون ( :

الهيئة السعودية للمحامني Saudi Bar Association هيئة 
مهنية مستقلة تهدف لرفع مستوى ممارسة المحامني 

ت�أسست بقرار مجلس الوزراء 1436 - 2015

Legal Awareness For People With Alzheimer’s Disease
Panel Discussion ) Alzheimer’s Patient Between Health 
And Law ( :

The Saudi Bar Association is an independent professional 
organization aimed at raising the level of lawyers’ 
practice, established by the Council of Ministers Resolution 
1436-2015

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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خطر
 الوفاة منه أكرب من مرض
سرطان الثدي ومرض سرطان
الربوستاتا
 مجتمعة

29



1000+ المنضمني حديثاً على سناب شات
New Followers on Snapchat
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توقيع اتفاقيات
ضمن برنامج الشراكات االسرتاتيجية 

Signing Agreements Within The Strategic Partnership Program



توقيع إتفاقية اللجنة الوطنية :

تهدف هذه االتفاقية إلى تدشني مبادرة بمجال رعاية مرضى 
الزهايمر عرب التعاون مع الجمعية بإطالق حزم من الربامج التدري�بية 
والت�أهيلية، وضمن إطار برنامج الشراكات االسرتاتيجية للجمعية مع 

الجهات الحكومية والخيية والخاصة، وتسخي الجهود المبذولة 
وتسهيل الخدمات المقدمة للمرضى من خالل نشر الثقافة والوعي 

باالضطرابات النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها، ومساعدتهم 
وأسرهم للحصول على أفضل الخدمات العالجية والت�أهيلية المالئمة 

لهم وإقامة مجموعة من الربامج التدري�بية لمقدمي الرعاية وإطالق 
حملة وطنية لتعزي�ز الصحة النفسية والوقاية من الزهايمر عرب 

التشخيص المبكر والوصول لحاالت المرضى بالمراحل األولية.

Signing of the National Committee Agreement  :

This agreement aims to launch an initiative in the field of 
Alzheimer’s care through cooperation with the Association to 
launch packages of training and rehabilitation programs within 
the framework of the strategic partnership program with the gov-
ernmental, charity and private agencies, and to harness efforts 
and facilitate the services provided to patients through spreading 
culture and awareness of mental disorders and causes and ways 
of dealing With them, helping them and their families to obtain 
the best treatment services, establish a range of training pro-
grams for caregivers and launch a national campaign to promote 
mental health and prevent Alzheimer’s through diagnosis for 
early access to the cases of patients with the initial stages.

ncmh_sa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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اتفاقية الجمعية األهلية إلكرام المسنني ) إكرام ( :

الريادة والتميز في توفي حياة كريمة لتحقيق األمان والطمأنينة واإلستقرار لمن ال عائل له من المسنني في منطقة الباحة.

The Civil Society Association for the Elderly ) Ikram ( :

Leadership and excellence in providing a decent life to achieve safety, tranquility and stability for those families who have an 
elderly in the area of Al Baha. 

ikramsociety

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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78,000 مطبوعة توعوية
Awareness Publication
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الشركاء االسرتاتيجي�ني

Strategic Partners



الشركة السعودية للكهرباء :

تؤمن الشركة السعودية للكهرباء أن تنمية المجتمع تعد جزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة في أي بلد، ويحرصون على بناء عالقة 
متميزة مع المجتمع بكافة شرائحه، وأن ت�كون تلك العالقة طويلة األمد.

وهذا مالمسته الجمعية مع شراكتها البناءة التي استمرت على مدى عامني ،حيث أكدت الشركة على أنهم ال يهدفون من أي نشاط 
اجتماعي الى تعزي�ز االنشطة التشغيلية الجوهرية للشركة، بل الى تصميم أي مبادرة للمجتمع بعيدًا عن مسألة العائد المتوقع 

للمنشأة.

وي�جتهدون حتى :

- يتفهمون سمات المجتمع وثقافته وسماته التاريخية قبل أي مبادرة.

- إشراك المجتمع في صنع المبادرات ويتقصون كافة التوقعات.

- يوجهون النظر بشكل أكرب للمجموعات المستضعفة في أي بيئة يعملون بها )كبار السن - األمي�ني - الفقراء - ذوي اإلعاقة(.

- يسعون للعمل باحرتاف وصنع مبادرات ذات أثر ونفع، وألنهم يؤمنون بأن هناك مصادر واتجاهات حديثة للمسؤولية المجتمعية

ALKAHRABA

AlKahraba

AlKahraba

AlKahraba

36



ALKAHRABA

AlKahraba

AlKahraba

AlKahraba

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

Saudi Electricity Company: 

Saudi Electricity Company believes that community development is part of integral sustainable development in any country, 
and are keen to build a distinguished long-term relationship with the community and all segments.
This association with the constructive partnership which lasted for two years, aimed that there wasn’t social activity to enhance the 
core operating activities of the company; but to design the community initiative away from the expected return of the business.
They strive to: 
- Understanding the cultural and historical characteristics of the community before initiating any initiative.
- Engaging the community and exploring all expectations. 
- Being aware of vulnerable groups in any work environment )Elderlies - illiterate - Poor people with disabilities(.
- seeking to work professionally, creating initiatives that have impacts and benefits; believing that there are recent sources and 
trends of community responsibility.
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بنك سامبا :

بنك سامبا له باع طوي�ل في المساهمة االجتماعية من خالل العديد 
من الربامج والمبادرات الهادفة إلى تحسني معيشة األفراد في 

المجتمع السعودي، من خالل دعم ورعاية التدريب والتطوي�ر والربامج 
االجتماعية وتعزي�ز التنافسية واالستدامة.

كما أشار الرئيس التنفيذي بكلمته “نؤمن، في سامبا، أن نجاحنا 
يقاس بنجاح المجتمعات التي نخدمها. وقد ساعدنا هذا اإليمان 

العميق على بلورة رؤية واضحة لدورنا في المجتمع فنحن ال نقدم 
حلواًل مالية عالمية المستوى فحسب، بل إننا أيضًا شركاء في 

االزدهار ومصدرًا محفزا للنمو” ونحن بدورنا نفخر بانضمام بنك سامبا 
لربنامج المساندة االسرتاتيجية لقضية مرضى ألزهايمر.

Samba bank :

Samba has long recognized the social contribution 
through various programs and initiatives aimed at 
improving the lives of individuals in Saudi society by 
supporting and sponsoring training, development and 
social programs, and enhancing competitiveness and 
sustainability. ”We believe at Samba that our success is 
measured by the success of the communities we serve,“ 
he said. ”We are not only providing world-class finan-
cial solutions, but we are also partners in prosperity 
and a source of growth.“ We are proud to have Samba 
Bank join the strategic support program for Alzheimer’s 
patients.

SambaBank

SambaBank

Samba Bank

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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التصنيع :

أحد أبرز المساندين االسرتاتيجي�ني للجمعية على مدى 3 أعوام 
شركة التصنيع الوطنية. ت�أسست شركة التصنيع الوطنية في 

عام 1985م، وهي أول شركة صناعية سعودية مساهمة 
مملوكة بالكامل للقطاع الخاص السعودي، وتهدف إلى 

دفع عجلة التنمية وتنويع القاعدة االقتصادية في المملكة 
العرب�ية السعودية. 

وتؤمن الشركة بأهمية الجمعيات وأنهم الشركاء الحقيقيون 
في النجاح باعتبارهم النافذة التي تطل منها التصنيع 

على المستحقني للدعم وت�تعرف على األماكن األكرث احتياجًا 
وقطاعات المسؤولية االجتماعية األكرث إي�جابية. كما ثمن 

النزهًة ما تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام من جهد 
يسهم في تنمية المجتمع ورفاه اإلنسان السعودي وت�ثقيفه 
وتوعيته وتطوي�ر مهاراته وعالجه، وهو ما يتوافق تمامًا مع 

رؤية التصنيع للمسؤولية االجتماعية ومهمتها التي ألزمت 
نفسها بها من خالل توجيه نسبة %1 من أرباحها السنوية 

للصرف على برامج المسؤولية االجتماعية.

Tasnee :

One of the most important strategic supporters of the 
association over 3 years National Manufacturing Company. 
National Manufacturing Company was established in 1985. 
It is the first Saudi industrial joint stock company wholly 
owned by the Saudi private sector and aims to accelerate 
the development and diversification of the economic base 
in the Kingdom of Saudi Arabia.
The company believes in the importance of associations 
and that they are the true partners in success as they are 
the window from which the industrialization of the benefi-
ciaries of the support and identify the places most in need 
and sectors of social responsibility more positive. As well 
as the price of the promenade of what the associations 
and institutions of public benefit of the effort contributes 
to the development of society and the well-being of the 
Saudi man and education and awareness and develop-
ment of skills and treatment, which is fully consistent with 
the vision of industrialization of social responsibility and 
the task committed by them by directing 1% of its annual 
profits to spend on Social Responsibility Programs.

TASNEEHQ  
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مكتب محمد العقيل محامون ومستشارون قانونيون :

يقدم مكتب محمد عبد العزي�ز العقيل محامون ومستشارون 
قانونيون خدمات قانونية لعمالئه تبعا ألعلى المقاي�يس المحلية 
والعالمية ووفقا لرؤيته وقيمه األساسية. ويعترب فري�ق العمل 

في المكتب قادة في مجاالت تخصصهم، ومؤخرا ُعرف فري�ق العمل 
كأحد الرواد في مجال تقديم الدعم الالزم والمتخصص في تموي�ل 

المشاريع، والتموي�ل الخارجي، والخدمات المصرفية وأسواق رأس 
المال واالستشارات الخاصة بالشركات واالستشارات التجارية.

ويقدم مكتب العقيل خدماته التطوعية واإلشراف والمساندة 
القانونية على جميع معامالت الجمعية وعقودها مع القطاعات 
المختلفة و يهتم بالعمل على إصدار األدلة الشرعية والقانونية 
لمرضى ألزهايمر وتحديثها بشكل مستدام و انضم مكتب العقيل 

لمساندة الجمعية منذ عام 2016م .

Mohammed A. Al-Aqeel Law Firm :

Mohammed Abdul Aziz Al Aqeel Office are lawyers and legal 
advisors that provide legal services to our clients according 
to the highest local and international standards and accord-
ing to their vision and core values. The team is a leader in 
the fields of expertise, and recently. Also the team has been 
recognized as one of the leading providers of project sup-
port, external finance, banking, capital markets, corporate 
advisory and business consulting.
Al-Oqail Office provides voluntary services, supervision and 
legal support to all the company’s transactions and con-
tracts with different sectors. The Firm is and is concerned on 
assuming legal evidences for Alzheimer’s patients.

mohamaqeel
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كيوري�و :

محل فريد من نوعه متخصص في االدوات الفنية والرسم يقدم 
عددا من المنتجات الحصرية بالمملكة وقدم دعمه وسخر 

إمكانياته وخدماته للجمعية عرب احتضان الفنانات السعوديات 
وتقديم المواد الفنية وأدوات الرسم لهم دون مقابل إيمانًا 

منهم بأهمية المسؤولية االجتماعية.

CURIO Art Supplies :

A unique shop specializing in artistic tools and draw-
ing, it offers a number of exclusive products in the 
Kingdom and provided its support and harnesses its 
capabilities and services to the Society by embracing 
Saudi artists and providing artistic materials and 
drawing tools for them in return for their belief in the 
importance of social responsibility.

CurioKSA

Curio Art Supplies

curioartsupplies

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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40,000  هدية تروي�جية
Promotional Gift
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القطاع الرسمي

Official Sector



وزارة الصحــة :

في عام ١٩٢٥ تم ت�أســـيس أول قســـم للصحة العامة في المملكة العرب�ية الســـعودية في مكة المكرمة. كانت اإلدارة مســـؤولة 
عـــن بنـــاء المستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة الصحيـــة وإصـــدار وإنفاذ اللوائح الالزمـــة لتوفي المعاي�ي الالزمة لممارســـة الطب 

والصيدلــة. ودعمــت الــوزارة مســية الجمعيــة فــي عدد من المبادرات والربامج من أبرزها مشــروع أطباء زائرون.

Ministry of Health :

in 1925, the First Public Health Department was established in Saudi Arabia-Makkah. to build hospitals and health-
care centers,  issuing and enforcing regulations to provide necessary standards for practicing medicine and phar-
macology. The ministry supported the march of the association in a number of initiatives and programs, most 
notably the project of visiting doctors

SaudiMOH

SaudiMOH

MOH Portal 

saudimoh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

وزارة التعليــم :

الرؤيــة :  تعليــم متميــز لبنــاء مجتمع معرفــي منافس عالميًا.
الرســالة : توفــي فرصــة التعليــم للجميــع فــي بيئــة تعليميــة مناســبة في ضوء السياســة التعليمية للمملكة، ورفــع جودة مخرجاته، وزيادة 

فاعلية البحث العلمي، وتشــجيع اإلبداع واالبت�كار، وتنمية الشــراكة المجتمعية، واالرتقاء بمهارات وقدرات منســوبي التعليم. وقد شــاركت 
بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Ministry of Education :

     Vision:  The Ministry seeks to establish a distinct Educational System that builds a Globally Competitive Knowledge-based Community. 
Mission:  The Ministry pursues to provide Education to all in an appropriate Educational Environment within the framework of 
the KSA Education Policy, as well as to promote the quality of Education Outcomes, increase the effectiveness of Scientific Re-
search, encourage Creativity and Innovation, develop Community Partnership and promote the Skills, and Capabilities of stu-
dents. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

moe_gov_sa

moegov.sa

moe_gov_sa
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أمانة منطقة الرياض  :

بــدأت أمانــة مدينــة الرياض بلدية صغية فــي إمكانياتها ومهامها 
وموظفيهــا إلــى أن أصبحــت أبــرز المعالم فــي عصرنا الحالي وواكبت 

دعمهــا للجمعيــة منــذ الت�أســيس عام 2009 م وكانت والزالت 
أوائــل المحتضنــني للجمعيــة حيث ســخرت إمكانياتها للمشــاركة في 
احتفاليــات الشــهر العالمــي أللزهايمر وقدمت الدعم والمســاندة 

لمبــادرات الجمعيــة ومــن أهمها دعم الحمــالت اإلعالنية لكافة برامج 
ومشــاريع الجمعية وعلى رأســها الحمالت الرمضانية ودعم مبادرة 

مزولــة انطالقــة مــن  مزولــة  2016م المعــرض المتميز بني الحاضر 
والماضــي وكرنفــال الطيبــني – مزولة 3 واحتفاليــات اليوم العالمي 

للتطوع 2016م  ومزولة ســيتي 2018 م

Riyadh Municipality :

Riyadh Municipality started with a small township with its 
capabilities, functions and staff; until it became the most 
important feature of our time. It has been supporting the as-
sociation since its foundation in 2009; It was and still the first 
to embrace the Assembly where it ridiculed participated in the 
”World Conference of Alzheimer“, and provided support for the 
initiatives of the Assembly. 

Amanatalriyadh

AlriyadhMunicipality

Al Riyadh Municipality

amanatalriyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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صندوق تنمية الموارد البشرية ) هدف ( :

تشكل تنمية الموارد البشرية السعودية أبرز األهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن جهودها الرامية إلى تعزي�ز النمو 
االقتصادي وتوطني الوظائف، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسية التنمية، إضافة إلى 
تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعودي�ني، واالستفادة من خدماتهم وإمكاناتهم. وقد احتضن الصندوق 

مبادرة توعوية لت�ثقيف منسوبيه بمرض ألزهايمر .

The Human Resources Development Fund )HRDF( :

The development of Saudi human resources is the most important objective that the UAE seeks to achieve in its efforts 
to promote economic growth and nationalization of jobs, and prepare and prepare the Saudi youth to assume their 
responsibilities to participate in the development process, in addition to encouraging and assisting private sector com-
panies to employ Saudis and benefit from their services and potentials. The fund has sponsored an awareness-raising 
initiative to educate its people about Alzheimer’s disease.

hrdfnews

hrdfnews

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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هيئة حقوق االنســان :

هــي هيئــة حكوميــة تهــدف الــى حمايــة حقوق االنســان في الســعودية وتعزي�زهــا وفقا لمعاي�ي حقوق االنســان الدولية في جميع 
المجاالت، ونشــر الوعي بها واإلســهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشــريعة االســالمية. وقد شــاركت بتفعيل الشــهر 

العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

The Human Rights Commission :

The Human Rights Commission is a governmental body aims to protect human rights in Saudi Arabia. The Commis-
sion is an independent governmental body with an opinion and advice on human rights issues. The association 
also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

HRCSaudi 

هيئة حقوق االنسان

هيئة حقوق االنسان

hrcsaudi 
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pensionsa

pensionsa

المؤسسة العامة للتقاعد

Public Pension Agency :

PPA provides many services to its clients. It disburses pensions to pensioners for civil employee & military personnel who 
have referred to retirement. The monthly pensions are also paid to the beneficiaries of the deceased pensioner’s family. 
The Foundation has also supported Alzhheimer Association and its initiatives ) Mizwala ( in the digital city. It also partici-
pated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

المؤسسة العامة للتقاعد :

ت�تولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية الـت�أمينية، ولمجلس الوزراء 
أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي أنظمة آخر للتقاعد.

كما دأبت المؤسسة على دعم الجمعية ومبادراتها وعلى رأسها استضافة مزولة سيتي بقلب المدينة الرائدة الرقمية. وقد 
شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  :

أدركت حكومة خادم الحرمني الشريفني حفظه اهلل أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال االتصاالت على المستوى العالمي 
وما انطوى عليه ذلك من تحوالت هيكلية في البيئة التنافسية واالست�ثمارية لهذا القطاع، وما ت�تطلبه هذه التطورات من إحداث 

تغي�يات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع االتصاالت في المملكة. 
الرؤية:  الوصول بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشرتكني، والبيئة 

المحفزة للمست�ثمري�ن
الرسالة: 

1. تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
2. رصد ومتابعة واالستفادة من التطور في تقنيات وخدمات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

3. تهيئة بيئة محفزة لالست�ثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة.
وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

citc_sa

CITC.sa

citcksa

The Telecommunications and Information Technology Commission :

Its has been realized the importance of keeping abreast of the huge developments in the field of communications at the 
global level and the structural changes that have taken place in the competitive and investment environment of this 
sector. These developments necessitate fundamental changes in the infrastructure and regulation of the telecommuni-
cations sector in the Kingdom.
Vision: Access to the ICT sector to the highly competitive organization, distinguished customer service and investor-driv-
en environment
Message:
1. Organization of the ICT sector.
2. Monitoring and taking advantage of the development of ICT technologies and services.
3. Creating an environment conducive to investment in the ICT sector in the Kingdom.
The Commission has participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.
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وزارة االقتصاد والتخطيط :

انشــأت الــوزارة ســنة 1390 هـــ و ت�تخلــص مهــام الــوزارة فــي توزيع الموارد وتوجيهها ألغــراض التنمية والبنيــة التحتية ومتابعة نمو 
االقتصــاد الســعودي اســتريادا وتصديــرا ووضــع الخطــط التنمويــة العريضة بما يتوافق مع رؤية صناع القرار الســعودي.

وقد اســتضافت الوزارة يومًا توعويًا لتعريف منســوبيها بربامج وخدمات الجمعية المختلفة. وقد شــاركت بتفعيل الشــهر العالمي 
أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Ministry of Economy & Planning :

Ministry of Economy & Planning is one of the governmental bodies of Saudi Arabia and part of the cabinet. The ministry 
has the function of developing and implementing five-year plans which reflect the long-term economical targets of the 
country. The Ministry hosted an awareness day to familiarize its employees with the various programs and services of the 
Association. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

MEPSaudi

وزارة االقتصاد والتخطيط

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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SAGIAgov

sagiagov

الهيئــة العامة لالســت�ثمار :

تقــدم الهيئــة خدمــات داعمــة واستشــارية للشــركات لتقديــم حلول الحتياجــات أعمالها وتنفيذ الحلــول المحلية من خالل االعتماد 
على خربة عالمية. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

General Investment Authority :

SAGIA offers supportive & advisory services to organizations to deliver solutions to their business needs. The association 
also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

هيئة الهالل األحمر السعودي : 

في العام 1353هـ ولدت فكرة إنشاء جمعية اإلسعاف الخيي بالمملكة، كأولِ تنظيٍم حكومي لتقديم الخدمة الطبية االسعافية 
بالمملكة، ومنذ ذلك التاري�خ وحتى هذا اليوم والخدمات الطبية االسعافية الطارئة ت�تنقل خالل مراحل التطور والبناء التي واكبت 
النهضة التي تشهدها المملكة في كافة جوانبها الصحية والتعليمية. وتم إقامة يومًا توعويًا لمنسوبي الهيئة إضافة لدورة 

تدري�بية لمقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر على مهارات اإلسعافات األولية لكبار السن .

The Saudi Red Crescent Authority :

In the year 1353 AH and was born the idea of creating Ambulance Association charity in the Kingdom, as the first govern-
ment organization to provide emergency medical service in the Kingdom, and since that date and until this day, medical 
services, ambulatory emergency move through the stages of development and construction that accompanied the boom 
in the Kingdom in all health and educational aspects. An awareness day was held for the staff of the Authority as well as a 
training course for caregivers for Alzheimer’s patients on first aid skills for the elderly.

mediasrca

srca997

هيئة الهالل األحمر السعودي

mediasrca

53



مشروعات :

يهــدف »الربنامــج الوطنــي لدعــم إدارة المشــروعات فــي الجهــات العامة« إلى اإلســهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشــاريع الجهات 
العامة من خالل تطبيق أفضل الممارســات العالمية في مجاالت إدارة المشــاريع . ودشــنت مشــروعات مؤتمر ومعرض المقاوالت 
الدولــي والــذي تطــرق فيــه مديــر عــام الربنامج ســعادة المهندس أحمد البلوي لحملة #تحسبونه_بس_نســيان خــالل كلمته بحضور 

معالي وزي�ر التجارة. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Mashroat :

The ”National Program to Support Project Management in Public Agencies“ aims to contribute to raising the efficiency and 
quality of implementation of public sector projects by applying best international practices in the field of project management. 
It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

mashroat

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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المجلس الصحي السعودي :

الرؤية   : التنسيق والت�كامل بني الجهات الصحية في المملكة للوصول إلى مستوى صحي متميز وذلك بتحسني الصحة وخفض معدالت المرض والعجز والوفاة.
الرسالة    : العمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والت�كامل بني الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة 

عالية بطريقة ميسرة ومأمونة بما يمنع االزدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وي�رتبط المجلس مع الجمعية بشراكة اسرتاتيجية للتعاون في تقديم الخدمات االسرتاتيجية والمشورة العلمية في قضايا تخصص  مهنة مرض ألزهايمر

Saudi Health Council:

Vision : Coordination and integration between the health authorities in the Kingdom to ensure access to a distinct health level by improving 
health and reducing the rates of disease, disability and death.
Mission : Work on the development of regulations that ensure coordination and integration between the various health authorities in the 
Kingdom to provide health services of high quality in a convenient and safe manner.
The Council is associated with the Association with a strategic partnership to cooperate in the provision of strategic services and scientific 
advice in the field of Alzheimer’s disease

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

SHC_GOV

SHC.GOV
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

مدينة الملك عبدالعزي�ز للعلوم والتقنية :

تقــوم مدينــة الملــك عبدالعزيــ�ز للعلــوم والتقنيــة بإجــراء البحــوث العلمية التطبيقيــة، لخدمة التنمية وتقديم المشــورة العلمية 
 على المســتوى الوطني، وتضطلع بدور رئيســي في رؤية المملكة العرب�ية الســعودية 2030.

و ترتبــط المدينــة بشــراكة اســرتاتيجية مــع الجمعيــة تفعــل من خاللها ســبل التعــاون المختلفة و تحتضن مؤتمــرات الجمعية الدولية 
كل عامــني كمــا تدعم الدراســات والبحوث فــي مجال ألزهايمر

King Abdulaziz City for Science and Technology )KACST( :

King Abdulaziz City for Science and Technology )KACST( is a scientific government institution that supports and 
enhances scientific applied research. It coordinates the activities of government institutions and scientific research 
centers in accordance with the requirements of the development of the Kingdom.

kacst

KACST.AR

kacst_ar
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المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية :

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقاللها المالي واإلداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من 
أحد عشر عضوَا هم: وزي�ر العمل رئيسَا للمجلس, ومحافظ المؤسسة نائبَا للرئيس, وثالثة أعضاء يمثلون وزارات العمل , والمالية , والصحة, 

وثالثة أعضاء من المشرتكني في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم , وثالثة أعضاء من أصحاب العمل , وتزاول المؤسسة 
نشاطها من خالل المركز الرئيس واثنني وعشري�ن مكتبَا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة . 

General Organization for Social Insurance :

GOSI is a semi-state body that enjoys administrative and financial independence. An eleven-member Board of Direc-
tors, supervises GOSI. The members are Minister of Labor, Chairman; GOSI Governor, Vice-Chairman; three members 
representing Ministries of Labor, Finance and Health; three members of highly qualified contributors; and three 
members of employers. GOSI exercises its activities through the Head Office and 21 field offices located in a number 
of regions and governorates in the Kingdom.

saudigosi

SaudiGOSI
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األيام التوعوية 38 جهة
 Awareness Participations

58



القطاع اإلعالمي اإلعالني

Advertising & Media Sector



العرب�ية لإلعالنات الخارجية :

شركة سعودية رائدة منذ 33 عامًا في مجال اإلعالنات الخارجية. ويأتي دعم العرب�ية لإلعالنات الخارجية لحملة الشهر العالمي أللزهايمر 
انطالقًا من إيمانها الراسخ بالمسئولية االجتماعية تجاه الوطن، باعتبارها شركة سعودية رائدة في سوق صناعة االعالنات الخارجية في 

المملكة، طموحها أن ت�تطور سريعا في هذا القطاع الحيوي وأن تقدم حلواًل وتقنيات مبت�كرة لعمالئنا لخلق تفاعل جديد من نوعه مع 
الجمهور من خالل اعالنات الطرق، ورسم هوية أكرث تطورًا وحداثة للمدن حول مملكتنا الغالية تحاكي مدن العالم األكرث تطورا.

ALARABIA :

A leading Saudi company for 33 years in the field of external advertising. Al-Arabiya’s support for external advertising for 
the World Alzheimer’s Campaign, based on its firm belief in social responsibility towards the homeland, as a leading Saudi 
company in the external advertising industry, aims to develop rapidly in this vital sector and provide innovative solutions and 
technologies for our customers to create a new interaction with The public through road ads, and drawing a more sophisti-
cated and modern identity of the cities around our precious kingdom simulating the world’s most sophisticated cities.

alarabia_ooh

AlArabiaOOH

alarabia_ooh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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المجموعة الســعودية لألبحاث والتســوي�ق ) شــريك المســؤولية االجتماعية ( :

تعــد المجموعــة  إحــدى مجموعــات النشــر المت�كاملــة الرائدة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. كمــا ت�تمتع المجموعة 
بمركزها البارز في مجاالت: النشــر ، الوســائل اإلعالمية ، اإلعالن ، التوزيع ، الطباعة ، في المملكة ولديها حضور واســع ونســبة 

كبــية مــن القــراء . وت�تميــز المجموعــة بوجــود أنشــطتها الرئيســية في أنحــاء المملكة، كما أن لها مراكز للنشــر، والطباعة، والتوزيع 
في ســبعة بلدان رئيســية .

كمــا ان المجموعــة أحــد أهــم شــركاء الجمعيــة االســرتاتيجي�ني منــذ ت�أســيس الجمعية عام 2010م و تقدم دعمها وُتســخر مطبوعاتها 
لخدمــة قضية ألزهايمر .

Saudi Research & Marketing Group :

It is one of integrated leading publishing groups in the Middle East. The group also enjoys an outstanding position 
in the aspects of publishing, media advertising, distribution and printing and has wide presence and audience the 
Kingdom. The group’s main activates are centered in seven major countries. 
The group has been one of the most important strategic partners since the association was founded in 2010, and 
provides its support and harnesses its publications to serve the cause of Alzheimer’s.
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

قناة العرب�ية :

قناة العرب�ية هي قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من شبكة إعالمية سعودية ت�أسست عام 2003 وتهتم هذه القناة باألخبار 
السياسية والرياضية واالقتصادية. و قد وثقت العرب�ية تقري�رًا متميزًا عن أحد حاالت المستفيدين من الجمعية وسلطت الضوء على 

الوسم المصمم لحملة الشهر العالمي أللزهايمر #تحسبونه_بس_نسيان

AlArabiya

AlArabiya

AlArabiya

Al Arabiya :

Al Arabiya is a Saudi news satellite channel and part of a Saudi media network established in 2003. The channel 
is concerned with political, sports and economic news. Al Arabiya has documented a distinguished report on one 
of the beneficiaries of the Society and highlighted the hashtag for the World Alzheimer’s Month Campaign.
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

قناة روتانا خليجية ) برنامج سيدتي ( :

مجموعة قنوات روتانا مجموعة بارزة في اإلعالم ومناقشة القضايا المجتمعية الهامة وساهمت روتانا على مدى أعوام 
مت�تالية باستضافة متخصصني وخرباء في مجال ألزهايمر خاصة بالشهر العالمي كما استضاف برنامج سيدتي سعادة الدكتورة /

سارة القباني عضو الجمعية ومقدمة رعاية ومدربة معتمدة لربنامج رد الجميل.

Rotana :

Rotana Group has been a prominent group in the media and discussion of important community issues. Rotana has 
for many years contributed to the hosting of specialists and experts in the field of Alzheimer’s, especially for the World 
Month. The program was also hosted Dr. Sara Al-Qabbani, member of the association.

rotanamusic

rotanaportal

audiorotana

لقاء تلفزي�وني :	 

- روتانا خليجية برنامج سيدتي
)سارة القباني( عضو الجمعية 

ومدربة معتمدة لربنامج رد الجميل
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

شــبكة المجد :

باقة من القنوات الفضائية الهادفة التي اســتضافت ضمن برنامج “ أخباركم “ ســعادة األســتاذة ســارة الرشــيد مديرة إدارة 
الت�ثقيــف الصحــي ورعايــة المرضــى وذويهــم بالجمعية الســعودية الخيية لمــرض ألزهايمر لتوعيــة متابعيها بأعراض المرض 

ومراحلــه واالضطرابــات الســلوكية, إضافــة ألبرز خدمات الجمعية المســاندة للمريض وذويه.

Al Majd Network :

A series of targeted satellite channels hosted Sarah Al-Rasheed, the director of Health Education and Care Department of 
Patients and their Families at the Saudi Alzheimer’s Disease Association to inform them about the symptoms and stages 
of Alzheimer’s disease and behavioral disorders.

almajdchannels

almajdchannels

almajdchannels

almajdchannels
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بانوراما إف إم :

بانوراما أف أم هي قناة راديو للموسيقى العرب�ية تبثها مركز الشرق األوسط لإلذاعة. واستضافت بانوراما اف ام سعادة 
األستاذة سارة الرشيد مديرة إدارة الت�ثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم بالجمعية السعودية الخيية لمرض ألزهايمر وكذلك 

سعادة الدكتورة سارة القباني عضو الجمعية ومقدمة رعاية ومدربة معتمدة لربنامج رد الجميل ضمن برامجها اإلذاعية في 
الشهر العالمي أللزهايمر إيمانًا منهم بأهمية التوعية بمرض ألزهايمر و أبعاده المختلفة.

Panorama FM :

Panorama FM is an Arabic language music Radio Channel broadcast by the Middle East Broadcasting Center. Mrs. Sarah 
Al-Rasheed, Director of the Department of Health Education and Care of Patients and their Families at the Saudi Charity 
Association for Alzheimer’s Disease, also hosted Dr. Sarah Al-Qabbani, member of the Association and a certified trainer 
and trainer for the Redeem program in her radio programs in the World Month of Alzheimer’s in their belief in the 
importance of raising awareness about Alzheimer’s disease and its various dimensions.

panorama_fm

panoramafm

Panorama FM

panorama_fm
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

إذاعة ألف ألف اف ام  :

إذاعة شبابية إجتماعية ترفيهية تعمل على تسخي إمكانيات المواهب والموارد المحلية لتسهم في جهود بناء مستقبل المملكة 
العرب�ية السعودية وتصبح اإلذاعة السعودية األولى بإمتياز. واستضافت اإلذاعة في لقاء سعادة الدكتورة منى عبيد - عضو مجلس 

إدارة الجمعية ، وكذلك سعادة الدكتور أيمن سنوسي - أكاديمي واستشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق ألزهايمر وأمراض الخرف للتوعية 
بأعراض مرض ألزهايمر واالضطرابات السلوكية وآلية التغلب عليها إضافة إلستقبال استفسارات المتصلني عن مرض ألزهايمر.

Alf Alf FM :

A social radio channel that invests the potential of local talent and resources to contribute to the efforts to build the future of the 
Kingdom of Saudi Arabia and become the first Saudi radio channel. The Radio hosted Dr. Mona Obeid, a member of the board of  
The Saudi Alzheimer’s Disease Association, as well as Dr. Ayman Senousi, academic and consultant of neuroscientists 
specializing in Alzheimer’s disease and dementia diseases to raise awareness of Alzheimer’s disease, behavioral 
disorders.

alifaliffm

AlifAlifFM

alifaliffm
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إذاعــة الرياض :

إذاعــة الريــاض هــي إذاعــة ســعودية تبــث مــن الريــاض، تابعــة لوزارة الثقافــة واإلعالم الســعودية. وتواصلت اإلذاعة مع ســعادة المدير 
التنفيــذي للجمعيــة األســتاذة رنــا المرعــي لتســليط الضــوء علــى حملــة الشــهر العالمــي أللزهايمــر وعلــى أبرز الربامــج والخدمات التي 

تقدمهــا الجمعية.

Riyadh Radio :

Radio Riyadh is a Saudi radio broadcasting from Riyadh, affiliated to the Ministry of Culture and Information. The radio 
continued with Dr. Rana Al Marai, Executive Director of Saudi Alzheimer’s Disease Association, to highlight Alzheimer 
campaign’s most prominent programs and services provided by the Association.

riyadh_radio

إذاعة الرياض

Riyadh Radio 
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jeddah_radio

إذاعة جدة

Jeddah Radio

إذاعة جدة :

إذاعة جدة هي إذاعة سعودية تبث من جدة، تابعة لوزارة الثقافة واإلعالم السعودية. وقد شاركت إذاعة جدة بتوعية المجتمع 
ومستمعيها بمرض ألزهايمر عرب برنامجها الرائد مصحصحني مع   ابتسام عزام والمذيع محمد الزهراني ومداخلة هاتفية مع سعادة 

األستاذة سارة الرشيد مديرة إدارة الت�ثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم بالجمعية السعودية الخيية لمرض ألزهايمر

Jeddah Radio :

Radio Jeddah is a Saudi radio broadcasting from Jeddah, affiliated to the Ministry of Culture and Information. Jeddah Radio 
participated in raising the awareness of the community and its listeners with Alzheimer’s disease through its programs with 
Radio Host Ibtisam Azzam and Mohammed Al-Zahrani and a telephone conversation with Sara Al-Rasheed, Director of Health 
Education and Patient Care and their families at The Saudi Alzheimer’s Disease Association.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مجلة اليمامة :

مجلة اليمامة هي مجلة عرب�ية تصدر أسبوعيًا في الرياض في عام 1952. تمنح اليمامة للقراء معلومات عن قضايا األمة العرب�ية 
واالهتمامات المعاصرة. اليمامة هي واحدة من أقدم المجالت في المملكة العرب�ية السعودية. و قد ساهمت مجلة اليمامة عرب 

نشر اإلعالنات التوعوية في إصداراتها للشهر العالمي أللزهايمر.

Al Yamamah magazine :

Al Yamamah is a weekly Arabic magazine published in Riyadh in 1952. Al Yamamah gives the readers information 
about the Arab nation’s issues and contemporary concerns. Al Yamamah contributed in many publications and 
announcements about Alzheimer’s Campaign.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مجلة سيدتي ) المجلة الرسمية للحملة ( :

> سيدتي< .. مجلة المرأة العرب�ية. تصدر عن الشركة السعودية لألبحاث والنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية لألبحاث 
والتسوي�ق، التي أسسها األمي أحمد بن سلمان بن عبد العزي�ز غفر اهلل له عام 1987. و نشرت مجلة سيدتي اإلعالنات التوعوية 

في إصداراتها للشهر العالمي أللزهايمر

Sayidaty Magazine ) Official Campaign Magazine ( :

Magazine of The Arab Women. Sayidaty is a Saudi research and publishing company founded by Prince Ahmed 
bin Salman bin Abdul Aziz Gafar Allah in 1987.  Sayidaty published awareness announcements about Alzheimer’s 
Campaign.

sayidatynet

sayidatynetpage

sayidatynet

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

صحيفة سبق  اإللكرتونية :

صحيفة سعودية ت�أسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة واإلعالم. تعمل في مجال اإلعالم اإللكرتوني، وُتَقّدم 
أبرز األخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقاري�ر احرتافية. كما أنها 

شريكة اسرتاتيجية فاعلة ضمن برنامج الشراكات االسرتاتيجية وتعنى بنشر كافة برامج ومشاريع الجمعية ومبادراتها وعلى رأسها فري�ق 
الطوارئ حيث كان لها الفضل بالعثور على العديد من مفقودي مرضى ألزهايمر.

Sabq Online Newspaper :

A Saudi newspaper established in 2007 and licensed by the Ministry of Culture and Information. Working in the field of electronic 
media, and provides the most prominent news and coverage of the press around the clock; according to the subject of a professional 
subject, and unique follow-ups, dialogues, and professional reports. It is an active strategic partner within the Strategic Partnership 
Program and are responsible for the deployment of all the programs and projects of the Society and its initiatives, led by the emergency 
team, where it was credited with finding many of the missing patients with Alzheimer’s.

sabqorg

sabq.org

sabqorg
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

وكالة األنباء السعودية ) واس ( :

أسست وكالة األنباء السعودية ) واس ( عام 1390هــ  1971م ، وهي أول وكالة أنباء وطنية والهدف من إنشائها أن ت�كون جهازًا 
مركزيًا لجمع وتوزيع األخبار المحلية والعالمية داخل المملكة وخارجها لتواكب تطور المملكة في مرحلة هامة من مراحل نموها 

وتطورها وتعكس صورة حقيقية لواقع هذا البالد وأهلها ولت�كون مرآة صادقة لنقل المعلومات على مختلف أشكالها لمواطنيها 
من مواقع األحداث في الداخل والخارج .

وقد خطت الوكالة منذ ت�أسيسها خطوات حثيثة في اتجاه است�كمال المقومات األساسية لوكالة أنباء حديثة وفعالة بحيث أصبحت 
خالل فرتة وجيزة المصدر األول واألساسي لألخبار في المملكة العرب�ية السعودية كما اكتسبت خدماتها األخبارية ثقة واسعة 

النطاق لما تميزت به من تحري الدقة والموضوعية وفقًا ألرفع المقاي�يس المهنية .
وقد هيأ تقدم وسائل االتصال السلكية والالسلكية في المملكة إمكانيات كبية النتشار خدمات الوكالة اإلخبارية بشكل سريع 

داخل المملكة وخارجها ووضعها في متناول مختلف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك الدوائر الحكومية 
والمؤسسات التي تشرتك في تلقي خدمات الوكالة اليومية المبثوثة من مقر الوكالة الرئيس في الرياض وقد سعت الوكالة 
منذ ت�أسيسها إلى إقامة عالقات تعاون وثيقة مع وكاالت األنباء العالمية والعرب�ية والنامية والعديد من المؤسسات اإلعالمية 

بهدف تنمية عملية التبادل اإلخباري والتدفق الحر لألخبار والمعلومات . وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل 
نشر التوعية حول المرض.

The Saudi Press Agency :

The Saudi Press Agency started marketing and selling its news and photo services to subscribers at home and 
abroad as well as advertising service on the agency’s website. It also participated in activating the Alzheimer’s 
World Month by spreading awareness about the disease.

spagov

spagov

spanews
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جريدة الرياض :

أول جريدة رسمية تصدر باللغة العرب�ية ساهمت في نشر العديد من األخبار عن مناسبات وانجازات المختلفة. وقد شاركت بتفعيل 
الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Alriyadh Newspaper :

The first official Arabic newspaper that contributed to the publication of many news about various occasions and 
achievements. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the 
disease.

alriyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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صحيفــة الجزي�رة :

الجزي�رة صحيفة ســعودية يومية تصدر عن مؤسســة الجزي�رة للصحافة والطباعة والنشــر ومقرها العاصمة الرياض. أسســها الشــيخ 
عبــداهلل بــن خميــس وصــدر عددهــا االول كمجلــة شــهرية في أبري�ل 1960م. وســاهمت في تغطية برامج وخدمــات الجمعية على 

مــدى عمر الجمعية.

Aljazeera Newspaper :

Al-Jazeera is a Saudi daily newspaper published by the Al-Jazeera Foundation for Press, Printing and Publishing, based 
in Riyadh. It was founded by Sheikh Abdullah bin Khamis and issued its first issue as a monthly magazine in April 
1960. It contributed in the coverage of the programs and services of the Association.

al_jazirah

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

صحيفة عكاظ :

صحيفة عكاظ صحيفة سعودية تصدر باللغة العرب�ية عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر واختي اسم عكاظ ألنه يحمل اسم سوق 
عكاظ وهو من أسواق العرب في الجاهلية بالطائف حيث ساهمت صحيفة عكاظ بتوعية المجتمع عن مرض ألزهايمر وذلك بنشر 

خدمات الجمعية المقدمة للمريض وذويه.

Okaz Newspaper :

Okaz Newspaper is a Saudi newspaper published in Arabic on the Okaz Foundation for Press and Publishing. Okaz is 
named after the old Okaz Market. It is one of the Arab markets in the Jaahiliyyah of Taif. Okaz Newspaper contributed to 
the community awareness about Alzheimers disease.

okaz_online

OKAZNEWS
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جريــدة الوطن :

جريــدة الوطــن هــي صحيفــة ســعودية ذات توجــه ثقافــي اصالحــي تصــدر عــن مؤسســة عســي للصحافــة والنشــر فــي منطقة 
عســي فــي الســعودية فــي مدينــة أبهــا حيــث قدمــت للجمعيــة كثــيًا مــن التعــاون والدعــم مــن خالل نشــر أهــداف ورســالة الجمعية 

ومــن خــالل حملــة شــهر ســبتمرب الشــهر العالمــي أللزهايمــر #تحسبونه_بس_نســيان.

alwatansa

alwatanksa

alwatanksa

Al Watan Newspaper :

Al Watan is a Saudi newspaper with a cultural orientation. It is published by the Asir Foundation for Press and 
Publication in Assir Region in Saudi Arabia. It has provided the Society with a lot of cooperation and support 
through the dissemination of the goals and mission of the Society through the September campaign of the World 
Month of Alzheimer.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جريــدة المدينــة :

جريــدة المدينــة تصــدر باللغــة العرب�يــة وتعتــرب مــن 
أوائــل الصحــف الســعودية والتــي كانــت تصدر من 

المدينــة المنــورة كمــا ســاهمت الصحيفــة بنشــر 
الوعــي والت�ثقيــف عــن مــرض ألزهايمــر وجميــع برامج 

ونشــاطات الجمعيــة.
almadinanews

AlmadinaNews

Almadinah Newspaper :

Al-Madinah newspaper is published in Arabic 
and is considered one of the first Saudi news-
papers to be published from Madinah. The 
newspaper also contributed in spreading the 
awareness about Alzheimer’s disease and all the 
programs and activities of the Association.

جريــدة اليوم :

صحيفــة ســعودية ت�تخــذ الدمام مقرًا لهــا ت�تبع لدار اليوم 
للصحافــة والطباعة والنشــر إلــى جانب دورها الفعال 

في نشــر الوعي بمرض ألزهايمر وبرامج وأنشــطة 
الجمعيــة ضمــن نطاق المســؤولية االجتماعية.

alyaum

alyaumSA

Alyaum newspaper :

Alyaum is a Saudi newspaper based in Dammam 
is affiliated to Dar Al-Youm for Press, Printing 
and Publishing, as well as its active role in 
spreading awareness of Alzheimer’s disease and 
the programs and activities of the Society within 
the scope of social responsibility.
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جريدة الشــرق األوســط ) شــريك إعالمي ( :

“الشــرق األوســط” هــي صحيفــة عرب�يــة دوليــة مقرها فــي لندن. 
تعتــرب الصحيفــة رائــدة فــي نمــوذج “خــارج الســاحل” فــي الصحافة 

العرب�يــة ، وغالًبــا مــا يتــم اإلشــارة إليهــا لصفحاتهــا المميــزة 
باللون األخضر.  إضافة لدورها الريادي في نشر األخبار والتقاري�ر 

عن قضية ألزهايمر إلى جانب اإلعالنات التوعوية المجانية على 
صفحاتها خالل الشهر العالمي أللزهايمر

Asharq Al-Awsat Newspaper ) Media partner (:

Asharq al-Awsat is an Arabic international newspaper head-
quartered in London. A pioneer of the ”off-shore“ model in 
the Arabic press, the paper is often noted for its distinctive 
green-tinted pages. It had a leading role in the dissemination 
of news and reports about Alzheimer’s campaign, as well as 
the free awareness Ads about Alzheimer.

aawsat_News

asharqalawsat

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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اإلقتصادية ) شريك إعالمي ( :

في األول من كانون األول “ديسمرب” من عام 1992 صدر العدد األول من 
االقتصادية “جريدة العرب االقتصادية الدولية” الناطقة باللغة العرب�ية، 
وتركز على األخبار والتقاري�ر والتحليالت االقتصادية بشكل عميق محليا 

وإقليميا ودوليا، وتستهدف “االقتصادية” شرائح متعددة في المملكة 
والخليج والدول العرب�ية. إضافة لدورها الريادي في نشر األخبار 

والتقاري�ر عن قضية ألزهايمر إلى جانب اإلعالنات التوعوية المجانية 
على صفحاتها خالل الشهر العالمي أللزهايمر

Aleqtisadiah ) Media partner ( :

On December 1, 1992, the first edition of AL Qtissadiya  ) The 
Arabic International Economic Newspaper ( was published. 
AL Qtissadiya grew in the Kingdom, the Gulf and the Arab 
countries. It had a leading role in the dissemination of news 
and reports about Alzheimer’s campaign, as well as the free 
awareness Ads about Alzheimer.

aleqtisadiah

aleqtisadiah

eqttv

aleqtisadiah

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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صحيفــة الوئــام : 

صحيفــة الوئــام : 

صحيفــة الــرأي : 

Alweeam News :

Alweeam News :

Alraay News :

صحيفــة الشــرق اإللكرتونيــة :

صحيفة الشــرق الســعودية تصدر عن الشــركة الشــرقية 
للطباعــة والصحافــة واإلعــالم وتطبــع في الدمام  

والريــاض وجــدة. ولقــد دعمــت الصحيفة حملــة ألزهايمر 
مــن خالل نشــر أهداف ورســالة الجمعيــة والتوعية 

alshrqnewsبهــذا المرض.

alweeamnews

makkahnp

alraaynews

alShrqNews

Al Sharq Saudi Newspaper :

Al Sharq Saudi Newspaper is issued by the East-
ern Company for Printing, Press and Media and 
is printed in Dammam, Riyadh and Jeddah. The 
newspaper has supported Alzheimer’s campaign 
by disseminating the Society’s mission and rais-
ing awareness about the disease.
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صحيفــة هــام : صحيفــة صــدى : 

صحيفــة أصــداء وطني : صحيفــة ســبورت : 

صحيفــة العــرب : صحيفــة عــني الرياض : 

Sada News :Ham News :

Sport News :Watanyenews :

Eye Of Riyadh :Arab News :

slaatiham24ham24

sportksanetwatanyenews

eyeofriyadh
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صحيفــة الخــرج نت : صحيفــة القــرى : 

صحيفــة فيفــاء اون اليــن :صحيفــة مباشــر نيــوز : 

صحيفــة المســتهلك : صحيفــة الطائــف : 

Alqra News :Alkharj Net :

Mubasher News :Faifaonline :

Altaif Online :Mostahlekcom News :

alqratodayalkharjnet1

mubasherna

altaifonline1

faifaonline

mostahlekcom
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صحيفــة اآلن اإللكرتونيــة :صحيفــة عــني دبي : 

صحيفــة جــدة :صحيفــة الكســر :

صحيفــة روافــد :صحيفــة أضــواء الوطن :

Eye of Dubai :Alaan news :

Alkssr Newspaper :Jeddah News :

Adwaa Alwata
Newspaper :

rwifd Newspaper :

eyeofriyadhalaannewscom

newsksrjeddahnews2030

adwaalwatanrwifd
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صحيفــة الحــدث اون اليــن :صحيفــة ســاحات المجمعــة :

صحيفــة عدســات :صحيفــة أرجــاء اإلخباريــة :

إخباريــة العويقيلــة :صحيفــة خــرب نيوز : 

Alsahat News :Alhadath Online :

Arjja News :Lenses News :

khabar News :OW News :

alsahatnewsalhadathonline

arjja_com

khabar2030

lenses999

ownewscom
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صحيفــة إنجــاز اإللكرتونيــة :صحيفــة نجــد اإلخباريــة :

صحيفــة مفاكــرة :  كويــك نيوز :

صحيفــة نــون االلكرتونيــة :

Najd News :Enjjaz News :

Mufakarah News : Quick News :

Noon News :

najdnewsenjjaz_news

quicknewsq8mufakarah

noonnews11
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65 اطار تصوي�ر ومساهمة فنية
Artists Contribution
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مؤثري وسائل التواصل االجتماعي 

Social Media Influences



ســعادة األستاذ

 محمد الشــمري

m7ds

 ســعادة الدكتور

عبدالكريــم العبدالكريــم

dr.ak27

ســعادة المهندس

عبــداهلل العزام

a_alazzam94

ســعادة الدكتورة

ناهد باشــطح

nahidbashatah

 ســفري اإلنســانية سعادة

الفنــان فايــز المالكي

Fayezalmal

 صاحبــة الســمو الملكــي األمرية

 ريمــا بنــت بندر بن ســلطان

reembs.coaching 
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ســعادة الشاعر

عبــداهلل بــن جليغم

bin_asj

ســعادة اإلعالميــة القديرة

منى أبوســليمان

muna_abusulayman

ســعادة األستاذ

نواف الوابل

nawafwabel

ســعادة الدكتور

عبدالواحــد الحميد

alawajh

ســعادة  الفنانــة القديرة

 أحالم 

AhlamAlshamsi

ســعادة األستاذة

ريــم بن صديق

reembinsaddik
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ســعادة األستاذ

أمجد طه

amjadt25

ســعادة المهندس

طــارق القويفل

tariq_sa

ســعادة األستاذ

زياد الدريس

ziadaldrees

ســعادة األستاذ

معــاذ بــن عبدالرحمن

xm195

اإلعالمي ســعادة األستاذ

 نايفكو

naifco

ســعادة األستاذة

أحــالم اليعقوب

ahlam.alyacoub
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ســعادة األستاذ

ضافي الشــاطري

bngnem

ســعادة المستشار

بنــدر بن محمد الســفري

ibn_al_safeer

ســعادة األستاذ

ناصــر الحميدي

alhamidi_nasser

ســعادة األستاذ

محمــد النحيت

m_alnhet

ســعادة األستاذ

فيصــل بن خالد

faxk1
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2,289+ منضمني حديثاً على تويرت
New Followers on Twitter
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أبرز المعالم 

Landmarks



بــرج طريــ�ق الملك :

بــرج طريــ�ق الملــك هــو بــرج ضخــم مكــون مــن 37 طابقــا يقــع فــي مدينــة جــدة، المملكــة العرب�يــة الســعودية. يعترب من معالــم المدينــة ألحتوائه على أضخم شاشــة اعالنات ال 
اي دي في العالم . وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

King Road Tower :

The King Road Tower is a huge 37-storey tower located in Jeddah, Saudi Arabia. Is one of the landmarks of the city to contain the largest LCD display in 
the world.  It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

94



شــركة الخزامــى لــإلدارة ) الفيصليــة ( :

بــرج الفيصلّيــة هــو واحــٌد مــن أبــرز مبانــي مدينــة الريــاض ويحتــل المرتبــة األربعني ضمــن قائمة أطول المبانــي العالمّيــة، ويت�كون 
ٍ ُيقــّدر بـــ267 مــرتًا في ثالثــني طابقًا، حيــث يرتفع هــذا المبنى إلى أعلى بشــكلٍ هرميٍّ  هــذا الــربج مــن مجموعــٍة مــن المكاتــب بارتفــاع

ُمقّوس الحواف. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Al Faisaliyah Center :

Al Faisaliah Tower is one of the most prominent buildings in the city of Riyadh and occupies 40th place on the list 
of the world’s tallest buildings. The tower consists of a group of offices with a height of 267 meters on 30 floors.  
It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

alfaisaliahmall

AlFaisaliah Mall الفيصلية مول

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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فنــدق حيــاة ري�جينســي الريــاض ) شــركة محمــد العلــي الســويلم لإلســت�ثمار التجــاري المحــدودة ( :

فــي حيــاة ري�جنســي الريــاض العليــا ، اســتمتع بمزيــ�ج مثالــي مــن األعمال واالســرتخاء. اســتمتع بالهندســة المعماريــة الحديثة، 
وأماكن اإلقامة المريحة ، والعديد من وســائل الراحة لألعمال والمرافق العائلية. وقد شــاركت بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر 

من خالل نشر التوعية حول المرض.

Hyatt Regency Hotel :

At Hyatt Regency Riyadh Olaya, experience the perfect blend of business and relaxation. Enjoy modern architecture, 
comfortable accommodations and loads of business and family-friendly amenities.  It also participated in activating the 
Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

hyattregencyriy

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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قاعــة نيارة : 

منذ ت�أسيسها 1990 ، يعترب مركز نيارة للوالئم والمؤتمرات شركة رائدة في مجال الفعاليات وقد جذبت عمالء بارزي�ن في المملكة 
العرب�ية السعودية والخليج. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Nayyara Banqueting & Conferences Centre :

Since 1990, Nayyara Banqueting and Conferences Centre is a leading events company that has attracted notable cus-
tomers in the Kingdom of Saudi Arabia and the Gulf.  It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.

Nayyara_MC

Nayyara.MC

nayyara_mc

NayyaraInfo

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مجموعــة عبدالمحســن الحكــري القابضــة  : 

ُت�أّكد “مجموعة عبد المحسن الحكي القابضة” أنهم من حّول “ الحلم “ لصناعة مؤسسة تعمل دوما على التطوي�ر بدءا من المملكة 
العرب�ية السعودية إلى الخليج العربي، وصوال للشرق االوسط كامال. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر 

التوعية حول المرض.

Abdulmohsen Al Hokair Holding Group :

Abdulmohsen Al Hokair Holding Group is a name that has been tied the world of hospitality and entertainment for 
decades. It has become the first name that comes to mind when tourism in Saudi Arabia or the Arabian world are 
mentioned. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

alhokairholding

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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3000+ منضمني حديثاً على انستقرام
New Followers on Instagram
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القطاع األكاديمي 

Academic Sector



جامعة الملك سعود :

ينصب تركيز جامعة الملك سعود بالمقام األول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة األعمال، من اجل إعداد وتهيئة خري�جيها 
من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم مدى الحياة وتسليحهم بالمعرفة ليصبحوا قادة الوطن في المستقبل. في نفس 
الوقت تطمح جامعة الملك سعود إلى نشر وتعزي�ز المعرفة في المملكة بغرض توسيع قاعدة الدراسات العلمية واألدبية ومن ثّم 

مواكبة الدول الرائدة في مجاالت الفنون والعلوم، والعمل على المساهمة في االكتشافات واالخرتاعات، وإحياء الحضارة اإلسالمية 
واستعادة أمجادها كما أن الجامعة شريك اسرتاتيجي أكاديمي لدى الجمعية منذ عام 2012م 

King Saud University :

King Saud University’s focus is on the quality of education, scientific research and entrepreneurship in order to prepare & 
prepare its graduates by developing their skills & abilities for lifelong learning & arming them with knowledge to become 
future leaders of the nation. At the same time, King Saud University aspires to spread & enhance knowledge in the Kingdom 
in order to broaden the base of scientific & literary studies. The university is also an academic & a strategic partner with the 
Saudi Alzheimer’s Association since 2012.

psu_ruh

PrinceSultanUniversity

PSUofficial

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعــة الملــك ســعود بــن عبد العزيــ�ز للعلوم الصحية :

هــي جامعــة حكوميــة متخصصــة فــي العلــوم الصحيــة وتحظى باعتماد وزارة التعليم فــي المملكة العرب�ية الســعودية لمختلف 
برامجهــا لمرحلتــي البكالوريــ�وس والدراســات العليــا، وقــد مثلــت الربامج األكاديمية فــي مدينة الملك عبدالعزيــ�ز الطبية، التابعة 

للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، النــواة األولى لها حيث أنها شــريك اســرتاتيجي أكاديمي للجمعية كمــا قامت الجامعة 
بتفعيــل الشــهر العالمي أللزهايمر

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences :

Is a government university specialized in health sciences and is accredited by the Ministry of Education in the 
Kingdom of Saudi Arabia for its various programs for undergraduate and graduate studies. The academic programs at 
King Abdulaziz Medical City, which is part of the Health Affairs Department of the Ministry of National Guard, the  
University activated the global month of Alzheimer’s.

ksau_hs

KSAUHS

KSAU-HS

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعــة الفيصــل :

ْنِشــَئْت جامعــة الفيصــل فــي العــام 2002م بمبــادرٍة مــن مؤسســة الملــك فيصــل الخييــة الرائــدة بمبادراتها التــي ت�تجاوز مفهــوم العمل 
الخــيي التقليــدي، كأول جامعــٍة أهليــة غــي ربحيــة بالمملكــة العرب�يــة الســعودية تلتــزم بالمعايــ�ي العالميــة للجــودة وت�تميــز بإهتمامهــا 

بالطالــب والبحــث العلمــي كمــا أن الجامعــة شــريك اســرتاتيجي أكاديمــي للجمعيــة منــذ عــام 2012م ســاهم بنشــر الوعــي والت�ثقيف بمرض 
ألزهايمــر وشــاركت الجامعــة بحملــة الشــهر العالمــي أللزهايمــر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان.

Alfaisal University :

Al Faisal University was established in 2002 on the initiative of the King Faisal Foundation, a pioneer in its initiatives that 
transcend the concept of traditional charitable work, as the first non-profit university in the Kingdom of Saudi Arabia to 
adhere international standards of quality and its interest in students and scientific research. Concerning the awareness of 
Alzheimer’s disease. The University participated in the campaign of the World Alzheimer’s.

alfaisaluniv

alfaisaluniv

Alfaisal Univ

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعــة اليمامة :

تقــدم جامعــة اليمامــة تعليًمــا أكاديمًيــا وتدري�ًبــا احرتافًيــا وفــق أعلــى المعايــ�ي، والــذي من شــأنه إكســاب الطالب اإلقبال علــى التعلم 
وتطويــ�ر الــذات مــدى الحيــاة، مــع تمكــني األجيــال الصاعــدة من رســم مســتقبل يمتاز باالزدهــار على الصعيديــن االجتماعــي واالقتصادي. كما 

تســعى جامعــة اليمامــة إلــى أن ت�كــون فــي صــدارة المؤسســات التعليميــة الســعودية المعروفــة باإلعــداد الفعــال لمهنيــ�ني مبدعني ورواد 
أعمــال يصبحــون بثبــات فــي موضــع طلــب عــالٍ مــن قبــل المنظمــات الرائدة فــي القطاعني العام والخاص وأن الجامعة شــريك اســرتاتيجي 

أكاديمــي لــدى الجمعيــة منذ عام 2015م.

Al Yamamah University :

Al Yamamah University offers academic education and professional training in accordance with the highest standards, 
which will provide students with a lifelong learning and self-development potential, enabling emerging generations 
to shape a socially and economically prosperous future. Al Yamamah University is also seeking to be at the forefront of 
Saudi educational institutions known for the effective preparation of creative professionals and entrepreneurs who are 
consistently in high demand by leading organizations in the public and private sectors. Al yamamah University is an 
academic strategic partner to the Saudi Alzheime r’s Association since 2015. 

alyamamah_uni

AlYamamah.Uni

alyamamah_university
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جامعة األمري ســلطان :

تســعى جامعة األمي ســلطان األهلية لت�كون من الجامعات الســباقة في توفي تعليم أهلي ذو جودة عالية على مســتوى الشــرق 
األوســط ولت�تســاوى بمثيالتنــا مــن الجامعــات الرائــدة حــول العالــم وليكون التعليم متوفر ألكرب شــريحة من الطالب من شــتى أنحاء العالم. 

كمــا تربــط الجامعــة مابــني أحــدث الوســائل التقنيــة والخربات البشــرية من شــتى التخصصات العلمية بهدف إثــراء العقول بأحدث نتائج 
البحوث والدراســات. كما ســاهمت الجامعة بالمشــاركة بحملة الشــهر العالمي أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان.

Prince Sultan University :

Prince Sultan University seeks to be one of the pioneers in providing quality education in the Middle East and equal to other 
counterparts of universities around the world. Prince Sultan University also aims to provide the best education to the largest 
segment of students from all over the world. The university links the latest technical means and human expertise of various 
scientific disciplines in order to enrich the minds with the latest research results and studies. The University participated in the 
campaign of the World Alzheimer’s.

psu_ruh

PrinceSultanUniversity

PSUofficial

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعــة األمــرية نــورة بنــت عبدالرحمــن ) كليــة خدمــة المجتمــع - نــادي األحيــاء ( :

نظــم نــادي األحيــاء بكليــة العلــوم بجامعــة األمــية نــورة بنــت عبدالرحمن يوم توعوي بشــهر ســبتمرب والذي شــاركت فيه تحت شــعار 
#تحسبونه_بس_نســيان مــن خــالل إقامــة محاضــرة توعويــة عــن المــرض وبعدد من مطبوعــات الجمعيــة التي تخدم المرضــى ومقدمي 

الرعاية.

Princess Nourah Bint Abdulrahman University :

The Biology Club at Princess Noura Bint Abdulrahman University, organized the awareness day in September, in which it 
participated and orginized a conferance about the disease.

_pnu_ksa

Biologyclub11

_pnu_ksa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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كليــات المعرفة :

تســعى كليــات المعرفــة ألن ت�كــون الجامعــة مؤسســة تعليمــة أهلية قياديــة في المنطقة إعداد كفاءات مؤهلة للمشــاركة في 
بنــاء مجتمــع المعرفــة، وتحفيــز اإلبــداع والتميــز العلمي والبحثي وخدمة المجتمع. ســاهمت الجامعة بالمشــاركة بحملة الشــهر 

العالمي أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان.

Almaarefa Colleges :

Almaarefa Colleges seeks to be a leading leadership organization in the region, to prepare qualified competencies to 
participate in building the knowledge society, and to stimulate creativity, scientific excellence, research and com-
munity service. The University participated in the campaign of the World Alzheimer’s.

almaarefa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :

تسعى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أن ت�كون النموذج العالمي المتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المبني 
على التعاليم والقيم اإلسالمية كما تهدف إلى رعاية المعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات، ليتمكنوا من المهارات القيادية، وليكونوا 

قادري�ن على خدمة الوطن من خالل توفي نشاطات نوعية متميزة في التعلُّم والتعليم والبحث العلمي. وتقوم الجامعة بالدمج بني تطبيق مبادئ 
اإلسالم والتميز األكاديمي والبحثي والتواصل الدولي والتبادل المعرفي في ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية، من أجل اإلسهام في بناء وإنتاج ونشر 
المعرفة وفق معاي�ي الجودة الوطنية والدولية كما ساهمت الجامعة بالمشاركة بحملة الشهر العالمي أللزهايمر تحت شعار #تحسبونه_بس_نسيان.

The Imam Muhammad bin Saud Islamic University  :

It seeks to be the world’s most distinguished model in teaching, learning, scientific research & community service based on Islamic teach-
ings & values. It also aims at fostering the knowledge, creativity & moral values   of students & students so that they can have leadership 
skills & be able to serve the nation by providing quality activities Excellence in learning, education & scientific research. The University inte-
grates the application of the principles of Islam, academic and research excellence, international communication & knowledge exchange, 
in order to contribute to the building, production and dissemination of knowledge in accordance with national and international quality 
standards. The University participated in the campaign of the World Alzheimer’s.

__imamu

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعة دار الحكمة :

جامعة دار الحكمة للبنات بجدة في المملكة العرب�ية السعودية ، ت�تبع مؤسسة العلم الخيية، تحت إشراف وزارة الرتب�ية والتعليم وعرفت كمجتمع 
تعليمي يعزز التميز والتفكي اإلبداعي والمستقل بني طالباتها، وست�كون خري�جات جامعة دار الحكمة قادرات على احداث التغي�ي اإليجابي من أجل 

تحسني األشخاص واألسرة والمجتمع كما ساهمت الجامعة بالمشاركة بحملة الشهر العالمي أللزهايمر تحت شعار #تحسبونه_بس_نسيان”.

Dar Al-Hikma University :

Dar Al-Hikma University, a non-profit university for girls in Jeddah, Saudi Arabia, is affiliated with Al-Alam Charity Foundation 
under the supervision of the Ministry of Higher Education. Opened in 1999. It is known as an educational community that 
promotes excellence and creative and independent thinking among its students. The University participated in the campaign of 
the World Alzheimer’s.

dahuniversity

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

110



jed_college_tec

كلية التقنية بجدة والخرج :

تسعى الكلية التقنية لت�كون صرحًا متميزًا، وتركز على نوعية التدريب الذي يعد للتقني�ني وللمهني�ني بالجودة والكفاية التي 
يطلبها سوق العمل، ليسهموا في التنمية االقتصادية، االجتماعية والتقنية بالمملكة وساهمت الكلية بالمشاركة بحملة 

الشهر العالمي أللزهايمر تحت شعار #تحسبونه_بس_نسيان.

College of Technology in Jeddah & Alkharj :

The technical college aims to contribute to the economic, social and technical development of the Kingdom. The 
College participated in the campaign of the World Alzheimer’s.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل :

تلتزم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بوصفها جامعة مهنية بإي�جاد تعليم ذو جودة عالية يلبي احتياجات المملكة، واستدامته، 
والقيام بأبحاث علمية، وخدمة في المجاالت المهنية التي تسعى الجامعة إلى تطوي�رها وبناء نظام إداري تنظيمي يرت�كز على 

الجودة، ويتناسب مع حجم الجامعة المستقبلي بكل تركيباته وترسيخ مفهوم و ثقافة “الجودة” في كل األنشطة المهنية؛ لضمان 
الوفاء بالمسؤوليات، وتحقيق األهداف المقررة على كل المستويات حيث ساهمت  بالمشاركة بحملة الشهر العالمي أللزهايمر تحت 

شعار #تحسبونه_بس_نسيان”

Imam Abdulrahman Bin Faisal University :

Imam Abdulrahman Bin Faisal University, formerly known as the University of Dammam, It is one of the oldest universities 
in the Eastern Province of Saudi Arabia. It is one of the leading universities in medicine for both male and female students. 
The University participated in the campaign of the World Alzheimer’s.

uod_edu_sa

mam.Abdulrahman.Bin.Faisal.University

dammamuniversity

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

112



جامعــة نجران :

تســعى جامعــة نجــران إلــى ريــادة فــي التعليــم والتعلــم وخدمة المجتمع ، ومشــاركة فاعلة في بناء مجتمع العلــم والمعرفة وتوفي 
تعليــم وتعلــم يلبيــان احتياجــات المجتمــع وســوق العمــل ، والمســاهمة الفاعلــة في التنمية المســتدامة من خالل إجراء البحــوث التطبيقية 
، واالســتخدام األمثــل للتقنيــات الحديثــة ، وتفعيــل الشــراكة علــى المســتوى المحلي واإلقليمــي والعالمي حيث ســاهمت الجامعة بتفعيل 

الشــهر العالمي أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان

Najran University :

Najran University is located on the Eastern outskirts of the city of Najran, with an area of 18 million square meters, thus becoming 
the largest University campus all over the Kingdom. The University will include two campuses for males and females. It consist of 
15 and 10 colleges for males and females respectively, with an overall capacity of 45 thousand students. The University participat-
ed in the campaign of the World Alzheimer’s Day under the hashtag  #تحسبونه_بس_نسيان.

admission_nu

NajranUniversity

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مــدارس  الملــك فيصل :

ٍ دراســيٍ صارٍم علــى الصعيدينِ الوطني والدولي.  تهــدُف مــدارس الملــِك فيصــل إلــى النهــوِض بالطــالبِ علميًا من خاللِ برنامج
وتشــجُع مــدارُس الملــِك فيصــل طالبهــا على إحرازِ تفوقٍ دراســي مســتندًة إلى الدعائم الثالث العقيــدة، والعلم والعمل، 

للمشــاركة في بناء عالم مســتقر ومســالم من خالل فهم واحرتام الثقافاِت األخرى. كما فّعلت المدرســة الشــهر العالمي 
أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان

King Faisal School :

The goal of the King Faisal School )KFS( is to develop young people through a rigorous national and international 
program of study. KFS students are encouraged to attain academic excellence based on a foundation of faith, 
knowledge and work in order to help create a sustainable, peaceful world through intercultural understanding 
and respect. The  School participated in the campaign of the World Alzheimer’s Day.

KFSCHOOL

kingfaisalschool

kfschool92

k.f.school

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

114



الثانويــة األولــى لتحفيــظ القرآن بالخرب :

شــاركت مــدارس األولى لتحفيظ القــرآن بالخرب بحملة 
#تحسبونه_بس_نسيان

Alola School for Ouran :

Alola School for Ouran participated in the 
campaign.

alolaschool

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

مدرســة اســكان رئاســة أمن الدولة بديراب :

تقديــم تعليــم وتعلــم متميــز للجميــع بمــا يواكب 
التوجهــات العالميــة، فــي ضــوء السياســات التعليمية 

للمملكــة وبمشــاركة مجتمعيــة فــي بيئــة تعليميــة 
جذابة وآمنة. كما فّعلت المدرســة الشــهر العالمي 

أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان

School of Security in Dirab :

To provide education and learning for all in line 
with global trends, in light of the educational 
policies of the Kingdom and with community 
participation in an attractive and safe educa-
tional environment. The  School participated in 
the campaign of the World Alzheimer’s Day.
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مدرســة الثالثة عشــر بالخرج :

شــاركت مدارس الثانوية الثالثة عشــر بحملة #تحسبونه_بس_نســيان. 

The Thirteen High School in Alkharj :

The Thirteen High School participated in campaign.

highsch13

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مــدارس المتقدمــة العالمية : 

شــركة تعليميــة تضــم أكــرث مــن 18 مجمعــا تعليميــا أهليــا وعالميا ومســارا مصريــا وتحفيظ و مدارس المتقدمــة للتعلم الذكي, والتي 
تعد األولى من نوعها التي تدرس بمنهجية STEM. كما فّعلت المدرســة الشــهر العالمي أللزهايمر تحت شــعار #تحســبونه_بس_

نسيان

Almotaqadimah International Schools :

An educational company with more than 18 educational and international educational complexes, an Egyptian track, 
an advanced learning system and smart learning, the first of its kind to be taught in a STEM methodology. The  School 
participated in the campaign of the World Alzheimer’s Day.

Almutaqadima
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مــدارس رواد الخليــج الدولية :

تقــدم مــدارس رواد الخليــج الدوليــة )RAIS( العديــد مــن الفرص التعليمية الرائعة للطالب الســعودي�ني ، الشــرق األوســطني والطالب 
الدولي�ني. كما فّعلت المدرســة الشــهر العالمي أللزهايمر تحت شــعار #تحسبونه_بس_نســيان

Rowad Alkhaleej  International Schools :

Rowad Al Khaleej International Schools )RAIS( offer many wonderful educational opportunities for Saudi, Middle 
East and international students. The  School participated in the campaign of the World Alzheimer’s Day.

rowadalkhaleej
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مدرســة المدّرع :

شــاركت مدارس المدرع بحملة # تحســبونه_بس _نســيان

Almudarra School :

Almudarra School participated in campaign.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

almodr3
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78,000 مطبوعة توعوية
Awareness Publication
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القطاع الخاص

Private Sector



فندق وسبا لوذان  : 

وقــد ســاهم لــوذان منــذ ت�أســيس الجمعيــة بدعــم برامجهــا ومشــاريعها التوعويــة وحــرص على توعية منســوبيه بكافــة ما يخص 
مــرض ألزهايمــر كمــا شــاركت المدربــة رونيــل فــي مســار جــري 100 كم بدولة تونــس وذلك ضمن مبــادرة توعوية بأهمية ممارســة 

الرياضــة للحــد مــن اإلصابة بمــرض ألزهايمر.

Luthan Hotel & Spa :

Since the foundation of the association, Luthan has been supporting its awareness programs and projects and is 
keen to sensitize its fans about Alzheimer’s disease. The trainer RONAIL also participated in the 100 km running 
race in Tunisia as part of an awareness initiative on the importance of sport to reduce Alzheimer’s disease.

Luthan Hotel & Spa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مركــز الملتقى النســائي : 

يقــدم المركــز بكل فخر احتياجات النســاء. يوفر 
المركــز كل مــا تحتاجه المرأة لجمالها ورشــاقتها 
وثقافتها تحت ســقف واحد. وقد شــاركت بتفعيل 
الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية 

حول المرض.

Almultaka Center :

The Center proudly offers all the needs 
of women. The center provides all that 
women need for their beauty, grace and 
culture under one roof. It also participated 
in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.

almultaka

AlMultaka Ladies Center

فرينيــه نيل ســبا : 

هــو مركــز للجمــال ولمســتحضرات التجميل 
والعناية الشــخصية. وقد شــارك بتفعيل الشهر 
العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول 

المرض.

Vernis Nail Spa :

Beauty, Cosmetic & Personal Care Center. It 
also participated in activating the Alzheim-
er’s World Month by spreading awareness 
about the disease.

Vernis Nail Spa

vernisnailspa
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Amethyst Beauty Salon and Spa :

Women’s Salon offers distinct services and bouquets of varied and renewable, located in Tahlia Street. It also partici-
pated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

صالون إميتســت :

صالون نســائي يقدم خدمات متميزة وباقات متنوعة ومتجددة. وقد شــاركت بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر من خالل نشــر 
التوعية حول المرض.

amethystsalon.sa
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 : قلوفت 

يسعى نادي قلوفت نحو نشر الثقافة الرياضية البدنية الصحيحة ، فيهدف قلوفت لحصول السيدة على اللياقة البدنية المثالية، 
ولهذا حرص قلوفت على توفي أحدث األجهزة الرياضية التي ُصممت خصيصًا للنساء . وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي 

أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

GlowFit :

Glowfit is a luxury club that offers its lady members only personal training and unique exercise programs personal-
ized for you, applying latest state of the art training methods and nutritional insights. It also participated in activat-
ing the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

glowfit_ksa

Glowfit

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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فيتنيــس تايــم : 

شــعار “التمريــ�ن مــن أجــل الصحــة” هــو شــعارنا - يســعى Fitness Time إلــى تقديم أفضــل الخدمــات الرياضية واللياقــة البدنية 
مــن خــالل شــبكتنا المتناميــة مــن المرافــق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. نحــن نعتقد أن األهداف الصحيــة يمكن 

تحقيقها من خالل اللياقة البدنية الشــاملة للعقل والجســم. . وقد شــاركت بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر من خالل نشــر التوعية 
حول المرض.

Fitness Time :

”Exercise for Health“ is our motto – Fitness Time strives to provide the best sports and fitness services through 
our growing network of facilities across the Middle East and North Africa. We believe health goals can be achieved 
through overall mind and body fitness. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading 
awareness about the disease.

fitnesstimesa

FitnessTimeSA

fitnesstimesa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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فيــت فــور إيفــري فيتنيس : 

مركــز نســائي متخصــص باللياقــة وتماريــ�ن المقاومــة وبنــاء الجســم. نقــدم لمشــرتكاتنا خدمــات تدري�بيــة إحرتافية وحصــص تدري�بية 
جماعيــة متنوعــة بمعــدل أكــرث مــن ١٢٠ حصــة تدريــب جماعيــة أســبوعيًا تــم انتقاؤهــا مــن نخبــة برامج التدريــب حول العالم. . وقد 

شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Fit Forever Fitness :

Women’s center specialized in fitness and resistance exercises and body building. We offer our participants profession-
al training services and diverse group training courses with more than 120 weekly group training sessions selected 
from selected training programs around the world.  It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.

f4fksa

f4fksa

f4fksa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

كونرتولوجي علم التحكم الرياضي : 

إللهام الناس ليعيشوا حياة أكرث صحة وعمًرا أطول. شارك بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Contrology :

To inspire people to live healthier and longer lives. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.
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بنــك اإلمــارات دبــي الوطني  :

هو أول بنك دولي يحصل على رخصة تشغيل في المملكة العرب�ية السعودية. ت�أسس بنك اإلمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية 
الرائدة في المنطقة، جمع بني ثاني ورابع أكرب بنكني في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة لتشكيل مجموعة مصرفية ت�تمتع بأكرب 

ميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي، لت�كون قادرة على تقديم قيمة معززة عرب الخدمات المصرفية للشركات واألفراد واإلست�ثمار 
اإلسالمي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. كما رعى البنك عدة مناسبات وبرامج توعوية هامة للجمعية من أبرزها الجمعية 

العمومية والشهر العالمي أللزهايمر 2017م.

Emirates NBD :

It is the first international bank to obtain an operating license in Saudi Arabia. Emirates NBD is the leading banking group 
in the region, bringing together the second and fourth largest banks in the UAE to form a banking group with the largest 
budget in the GCC to be able to offer enhanced value through corporate, retail and Islamic banking in all countries. GCC. 
The bank also sponsored a number of important events and awareness programs for the Association, notably the General 
Assembly and the World Alzheimer’s Congress 2017.

Emirates NBD 

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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البنك الســعودي لالســت�ثمار :

ت�أسس البنك السعودي لالست�ثمار كشركة مساهمة سعودية عام 1976م ويهتم البنك عرب إدارة االستدامة وهي اإلدارة الشاملة لالقتصاد، 
البيئة والعمل المجتمعي من أجل خلق قيم لجميع أصحاب العالقة ضمن أعمال البنك والمجتمع. ساهم البنك منذ عام 2015م بدعم العديد من 

برامج ومشاريع الجمعية ومن أبرزها ضم الجمعية لربنامج واو الخي وكذلك كسوة الشتاء لمرضى ألزهايمر وتقديم الحقائب المدرسية لمن 
أفقدهم ألزهايمر معليهم وختامًا بحرصه على توعية منسوبيه بمرض ألزهايمر وطرق التعامل مع المرضى عرب كافة القنوات المتاحة.

The Saudi Investment Bank SAIB :

Saudi Investment Bank )SAIB( was established as a Saudi joint stock company in 1976. The Bank is committed to managing sustainability 
through comprehensive management of the economy, environment and community work in order to create values   for all stakeholders 
within the Bank and society. Since 2015, the Bank has supported many of the programs and projects of the Association. The most impor-
tant of which is the incorporation of the Fow Al-Kheir program, as well as winter clothing for Alzheimer’s patients and the provision of 
school bags for those who lost Alzheimer’s disease. Finally, he was careful to educate his patients about Alzheimer’s disease and ways to 
deal with patients through all available channels.

saiblive

SAIB

saiblive

SAIBchannel

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مصرف الراجحي :

أحد أكرب المصارف اإلسالمية في العالم، بدأ نشاطه عام 1957م، ويتمتع مصرف الراجحي بخربة تمتد ألكرث من 60 عاماً في مجال األعمال 
المصرفية واألنشطة التجارية وبما أن المصرف يرت�كز إلى مبادئ المصرفية اإلسالمية بشكل أساسي، فهو يلعب دوراً رئيسياً وأساسياً في سد 

الفجوة بني متطلبات المصرفية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة اإلسالمية مشكالً معاي�ي صناعية وتنموية يحتذى بها. كما يعمل فيه أكرث من 
10,200 موظفاً ولديه شبكة واسعة تضم أكرث من 570 فرعاً تعاونت الجمعية مع البنك لتوعيتهم بمرض ألزهايمر عرب الوسائل المختلفة.

Alrajhi Bank :

One of the largest Islamic banks in the world, started operations in 1957. Al Rajhi Bank has more than 60 years of experience 
in banking and business activities. The bank is based on the principles of Islamic banking. It plays a key role in bridging the 
gap between modern banking requirements The core values of Islamic law are industrial and developmental standards.
It has more than 10,200 employees and has a wide network of more than 570 branches. The association cooperated with the 
Bank to educate them about Alzheimer’s disease through various means.

alrajhibank

alrajhibank

alrajhibank

alrajhibank

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مركز اإلنجاز والتدخل السريع :

تم ت�أسيس مركز اإلنجاز والتدخل السريع بأمر سامي وي�رتبط بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بإشراف اللجنة الدائمة للمجلس, 
ويهدف إلى متابعة إنجاز المبادرات والربامج ذات األولوية واألهمية االقتصادية والتنموية التي يكلف بها المجلس أو اللجنة. وقد 

شارك بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Delivery And Rapid Intervention Center :

In late 1436, a royal decree was issued approving the establishment of the Delivery And Rapid Intervention Center, 
to be linked to the Minister of Economy and Planning and the Chairman of the Permanent Committee Council 
of Economic and Development Affairs.  It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading 
awareness about the disease.

MepSaudi

وزارة االقتصاد والتخطيط
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الرائدة للتموي�ل : 

ت�أسيس منصة تموي�ل شاملة ومستدامة تمكن المنشآت المتوسطة والصغية من النمو وخدمة االقتصاد المحلي.
تمكني مالك المنشآت الصغية و المتوسطة من النمو وتحقيق تطلعاتهم التجارية من خالل توفي حلول مالية مالئمة تنعكس 

ايجابيا على أعمالهم. وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Voluntary Work Association : 

To establish an inclusive and sustainable financing platform that enables small and medium businesses to grow, while 
supporting the local economies which they serve.
To empower small and medium sized business owners to achieve their entrepreneurial dreams by providing ac-
cess to financing solutions that positively impact their business.  It also participated in activating the Alzheimer’s 
World Month by spreading awareness about the disease.

alraedahfinance

AlRaedah Finance
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ميــاه نوفا :

تــدرك نوفــا أهميــة الميــاه فــي حياتنــا بإعتبارهــا أهــم المــوارد الطبيعيــة علــى األرض واألكرث ضرورة لكل أشــكال الحيــاة عليها، 
لذلــك تعــي نوفــا أهميــة دورهــا فــي مجــال تعبئــة الميــاه الصحيــة كونهــا المفتاح الرئيســي لنمو صحة اإلنســان وحيويتــه. من هنا 

كان هدفهــا األســمى تزويــد عمالئهــا بميــاه الشــرب النقيــة وفــق أعلى مســتويات الجودة.

Nova Water :

Water: it is the most important natural resource on earth, and the most vital one for all forms of life, especially our own. 
Nova recognizes this essential role of healthy water as the key to human growth and vitality. We are therefore keen on 
playing a major role in the water industry, by pioneering the bottling of pure water right from the source. As such, it is 
our ultimate goal to provide our customers with pure drinking water, following the highest standards of quality.

novawaterksa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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وورلي بارسونس : 

تقدم وورلي بارسونس لعمالئها مجموعة واسعة 
من الخدمات االستشارية واالستشارية، والخربة الفنية 

العميقة عرب العديد من المشاريع. تغطي عروضها 
المت�كاملة خدمات إدارة األصول الكاملة والقدرة 

الهندسية والمشرتيات والبناء. وتقدم هذه النتائج من خالل خطوط األعمال األربعة 
لديها - االستشاري والمشاريع الكربى والحلول والخدمات المت�كاملة. وقد شاركت 

بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Worley Parsons :

Its goal is to expand any business to its true potential and bring a new architecture 
paradigm into Saudi Arabia.  It also participated in activating the Alzheimer’s World 
Month by spreading awareness about the disease.

آي إكــس إس للحلــول المبت�كــرة : 

وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل 
نشر التوعية حول المرض.

AXS Creative Solutions :

It also participated in activating the Alzheimer’s 
World Month by spreading awareness about the 
disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر : مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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كــي بــي إم جي : 

كــي بــي إم جــي عالمة تجارية معروفــة عالميا ت�ت�ألف 
من شــبكة عالمية من الشــركات تربطها عضوية 

واحــدة، وتقــدم جميعها خدمــات المراجعة، والضرائب، 
واالستشــارات للشــركات المحلية والعالمية.  وقد شــاركت 

بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية 
حول المرض.

KPMG :

KPMG is a globally recognized brand consisting of a 
global network of companies with a single member-
ship, all of which provide audit, tax and consultancy 
services to local and international companies. It also 
participated in activating the Alzheimer’s World 
Month by spreading awareness about the disease.

KPMGSaudi

KPMG Saudi Arabia

Tatra Shoes :

Tatra stores offer the most beautiful women’s 
shoes and bags to suit all tastes. It also par-
ticipated in activating the Alzheimer’s World 
Month by spreading awareness about the 
disease.

أحذيــة تاترا :

محــالت تاتــرا توفر أجمل األحذية النســائية باإلضافة 
إلــى الحقائــب التي تناســب جميع األذواق.  وقد 

شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل 
نشر التوعية حول المرض.
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ســكرب إن : 

ســاهم ســكرب إن عــرب كافــة قنــوات التواصــل المتاحــة بدعــم قضيــة ألزهايمــر مســلطَا الضــوء علــى الحملة من خالل إنشــاء تصاميم 
خاصــة بوســائل التواصــل االجتماعــي وتوزيــع المنشــورات التوعويــة على رواد ســكرب ان.

Scrub In :

Scrub In contributed through all available Social Media Platforms, with support Alzheimer’s case, highlighting the 
campaign through the creation of social media designs and the distribution of awareness leaflets to Scrub In 
customers. 

scrubn_sa

scrub_n

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جلو وورك : 

البوابة اإللكرتونية األولى لتوظيف النساء في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تشكيل Glowork من قبل رجال األعمال 
السعودي�ني الشباب وتهدف لتحقيق التمكني للسيدات.  وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول 

المرض.

Glowork :

The first E-Portal for women recruitment in the GCC. Glowork is formed by young Saudi entrepreneurs that aim to 
empower women. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the 
disease.

Glowork

Glowork.net

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جلســات ُترى : 

ورش عمل تم تطوي�رها لتصبح جلسات ترى تحلق بمستفيدها بعدة مجاالت مهارية وابداعية.  وقد شاركت بتفعيل الشهر العالمي 
أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Tura :

Tura is a group of workshops that have been developed to become in the beneficiary of several creative and Skillful 
fields.  It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

turaoffcial
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شــركة الريــاض القابضة :

شركة ذات مسئولية محدودة أنشئت عـام ) 1405هـ ( ) 1985م ( تشرتك في ملكية الشركة أربع جهات هي :
أمانة منطقة الرياض - المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية - المؤسسة العامة للتقاعد - الشركة العقارية السعودية . وقد 

شاركت بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Arriyadh Holding Co. :

It is a limited liability company established in 1405H )1985(. The company owns four companies: Riyadh Municipality - 
General Organization for Social Insurance - General Retirement Corporation - Real Estate Company. It also participated in 
activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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تــاج القابضة :

تــاج القابضــة هــي مجموعــة قابضــة متنوعــة ، مــن خــالل االســت�ثمارات والمشــاريع المشــرتكة فــي مختلــف القطاعــات - بما في ذلك 
الت�كنولوجيــا ، اإلدارة والصيانــة ، العقــارات والمقــاوالت ، الخدمــات اللوجســتية والخدمــات التقنيــة والعالمــات التجاريــة والهندســة 

المعمارية ، تبحث عن الفرص مع نهج الســوق الواســع لالســتدامة النمو والعائد األمثل على االســت�ثمارات.  وقد شــاركت بتفعيل الشــهر 
العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Taj Holding :

Taj Holding is a diversified holding group which, through investments and joint-ventures in various sectors – including 
Technology, Management & Maintenance, Real Estate & Construction, Logistics & Tech-Services and Branding & Architec-
ture, seeks opportunities with a broad market approach for sustainable growth and optimized return on investments. It 
also participated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

@TajHolding
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القطاع الخريي

Charity Sector



لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة :

هي لجنة خيية تهدف إلى زيارة المرضى وتفقد أحوالهم والرب والعناية بهم وتقديم الهدايا لهم إلى جانب تقديم العون 
والمساعدة لمن يحتاج لذلك منهم. وشاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Friends of Patients Committee in Unaizah Governorate :

Is a charitable committee that aims to visit patients and lose their conditions and the land and care and provide gifts 
to them, in addition to providing help and assistance to those who need them. It also participated in activating the 
Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

pfc_unaizah

pfc_unaizah

 قناة لجنة أصدقاء
المرضى بعنيزة

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

الجمعية الفيصلية النسوية :

ت�أسست جمعية رعاية نساء الفيصلية في جدة عام 1396 هـ - 1976 م  ، بدأت الجمعية في تنفيذ الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية وإعادة 
الت�أهيل لألسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض. وشاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

alfaisalya

Alfaisalya

alfaisalyasociety

Al Faisaliya Women Welfare Society :

Al- Faisalya Women’s Welfare Society was founded in Jeddah in 1396 AH – 1976 AD;  It began the implementation of social, 
health, cultural and rehabilitation services for the needy and low-income families. It also participated in activating the 
Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.
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مؤسسة سلطان بن عبدالعزي�ز آل سعود الخريية :

منذ انطالقها عام 1415 هـ, تسعى المؤسسة في خطوات طموحة، متوازنة ومتوازية، ألداء رسالتها ) مساعدة الناس ليساعدوا 
أنفسهم  (. وشاركت المؤسسة بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Sultan Bin Abd Al-Aziz Al-Saud Foundation :

Since its inception in 1415 AH, the Foundation has been pursuing ambitious, balanced and parallel steps to fulfill 
its mission ) helping people to help themselves (. It also participated in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مركز انطالق وطموح لإلرشاد األسري :

يقوم المركز على كوادر من النخبة بالمجال التدري�بي واإلستشاري بالرياض. وشاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر 
من خالل نشر التوعية حول المرض.

starmamb
Starting And Ambition Center :

The center is based on elite staff in the field of training and consultancy in Riyadh. It also participated in activating the 
Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

starmamb2

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مركز الملك سلمان االجتماعي :

هي مؤسسة خدمية اجتماعية تقدم العديد من الربامج واآلنشطة الثقافية واإلجتماعية والرتويحية ألفراد المجمع، كما تحرص دائمًا على المشاركة 
في المناسبات الوطنية واألعياد، بالتعاون مع المؤسسات والجهات لدعم الربامج المستهدفة وتقديم خدمات متفردة تحت مظلة خيية خدمية 

ضمن مناخ اجتماعي ترفيهي صحي ت�ثقيفي توعوي. وشاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

king Salman Social Center :

It is a social service institution that offers many programs and cultural, in cooperation with institutions and agencies to support the 
targeted programs to provide unique services under the umbrella of charitable service in a social atmosphere recreational health 
education awareness in response to the requirements of the rapid development of Saudi society. The association also participated in 
activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.

kssc_sa

kssc_sa

kssc sa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جمعية الوفاء الخريية النسائية الرياض السعودية :

ت�أسست جـمعية الوفاء االهلية النسائية في عام 1395هـ وتم تسجيلها تحت رقم )26( بوزارة العمل والشئون االجتماعية عام 
)1397هـ( . وشاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Wafa Charity Association for Women Riyadh Saudi Arabia :

Al Wafaa Women’s National Association was established in 1395 AH and was registered under No. )26( in the Ministry of 
Labor and Social Affairs in 1397 AH. The association also participated in activating the Alzheimer’s World Month by 
spreading awareness about the disease.

Infoalwafa

Alwafawomen

alwafawomen
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جمعيــة الكوثــر الصحية :

صــدر قــرار وزيــ�ر الشــؤون اإلجتماعيــة رقــم 107390 وتاري�خ 1431/11/15هـ القاضي بالموافقة على إنشــاء “جمعيــة الكوثر الصحية 
الخيية بمنطقة عســي”، وبموجبه ســجلت الجمعية في ســجالت الجمعيات الخيية برقم 583. كما شــاركت الجمعية بتفعيل الشــهر 

العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Al Kawthar Health Association :

The Minister of Social Affairs Decree No. 107390 dated 1431/11/15 AH approved the request for the establishment 
of the ”Al Kawthar Health Charitable Society in Assir Region“, according to which the Society registered in the 
records of charities with the number 583. The association also participated in activating the Alzheimer’s World 
Month by spreading awareness about the disease.

alkawtharorg

alkawtharorg

alkawtharorg

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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جمعية االطفال المعوقني :

هي جمعية خيية تقدم خدمات رعاية متخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة من سن الميالد حتى سن 12 عامًا، ومنذ ت�أسيسها عام 1402هـ 
باتت واحدة من أكرب المؤسسات المتخصصة في رعاية االطفال المعوقني في العالم العربي، حيث تحتضن أكرث من أربعة آالف طفل 
سنويًا تقدم لهم برامج تعليمية وت�أهيلية وعالجية متخصصة مجانية كما أسست أول مركز بحثي متخصص في شئون االعاقة ) مركز 

الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة (. كما شاركت الجمعية بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

Disabled Children’s Association :

) DCA ( is A charity organization that provides specialized care services for children with disabilities from the age of 
birth to the age of 12 years. Since its establishment in 1402 AH, it has become one of the largest specialized institu-
tions for the care of children with disabilities in the Arab world. It hosts more than four thousand children each year, 
offering specialized educational, As well as the establishment of the first research center specialized in disability 
affairs ) King Salman Center for Disability Research (. The association also participated in activating the Alzheimer’s 
World Month by spreading awareness about the disease.

DCA_KSA

dca_ksa

DCA.KSA
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olfah_arar

جمعية التنمية األسرية ألفة بعرعر

جمعية التنمية األسرية بمنطقة الحدود الشمالية ) ألفة ( :

جمعية التنمية األسرية بمنطقة الحدود الشمالية ) ألفة ( هي جمعية رسمية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية وهي تهتم بالبيت 
االسري كافة من القيام بالدور التوعوي والت�ثقيفي وتقديم االستشارات والربامج التدري�بية حول االسرة والزواج . كما شاركت الجمعية 

بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر من خالل نشر التوعية حول المرض.

he Association for Family Development in the Northern Border Region )ALAFA( :

The Association for Family Development in the Northern Border Region )ALAFA( is an official association affiliated to 
the Ministry of Social Affairs. It is concerned with the role of education and education. The association also partici-
pated in activating the Alzheimer’s World Month by spreading awareness about the disease.
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القطاع الصحي

Medical Sector



وزارة الحــرس الوطنــي - الشــؤون الصحيــة فــي الحرس الوطني :

وزارة الحــرس الوطنــي تمتلــك عــدد مــن المــدن الطبيــة ومراكز األبحاث التي تصنــف كأحد أفضل المدن الطبيــة والمختربات بالعالم 
كمــا أنهــم شــريك اســرتاتيجي بالقطــاع الصحــي لدى الجمعيــة قدموا العديد من الدعم والخدمــات لمرضى ألزهايمر.

Ministry of Saudi Arabian National Guard - Health Affairs :

The Ministry of Saudi Arabian National Guard has a number of medical cities and research centers, which are 
classified as one of the best in the world. The ministry is a strategic partner for the Saudi Alzheimer’s Disease 
Association that provided many support and services for Alzheimer’s patients.

ngha

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى الملــك فيصــل التخصصي ومركز األبحاث:

مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث ت�أســس عام 1970 حيث أن المستشــفى معتمد من اللجنة المشــرتكة الدولية 
العتمــاد المنشــآت الصحيــة وحاصــل علــى شــهادة التميــز في التمريض Magnet من مركــز اعتماد وتقي�يم مهنــة التمريض األمريكي 

كما أنهم شــركاء اســرتاتيجي�ني بالقطاع الصحي منذ عام 2010 .

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre :

King Faisal Specialist Hospital and Research Center was established in 1970, as the hospital is accredited by the Joint 
Committee for the accreditation of health facilities and has a certificate of excellence in nursing Magnet from the 
American Nursing Accreditation and Evaluation Center and they are a strategic partner in the health sector since 2010.

kfshrc

kfshrc

KFSHRC

KFSHRC

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مدينة سلطان بن عبد العزي�ز للخدمات اإلنسانية :

مدينة سلطان بن عبد العزي�ز للخدمات اإلنسانية هي إحدى مشروعات ) مؤسسة سلطان بن عبد العزي�ز آل سعود الخيية ( وهي 
مركز ت�أهيلي طبي يشتمل على 550 سري�ر، وافت�تحت المدينة رسميًا في 30 أكتوبر 2002م كما أن المدينة شركاء الجمعية بالقطاع 

الصحــي منــذ عــام 2014. وقــد تعاونــت مــع الجمعية في نشــر الوعي بمــرض ألزهايمر وخدمــة المرضى.

Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City :

Sultan Bin Abdul Aziz Humanitarian City is one of the projects of ) Sultan Bin Abdulaziz Al Saud Charity Foundation (, 
a medical rehabilitation center with 550 beds. The city was officially opened on 30 October 2002. The city has been 
a partner with the Saudi Alzheimer’s Disease Association in the health sector since 2014. It has become a partner for 
the Saudi Alzheimer’s Disease Association in spreading awareness and patient services.

sultan_city

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مدينة الملك فهد الطبية :

تعتــرب مدينــة KFMC واحــدة مــن أكــرب وأســرع المجمعــات الطبيــة نمــوًا في منطقة الشــرق األوســط بســعة إجمالية تبلغ 1200 ســري�ر. 
ولديهــا فريــ�ق إدارة تقنيــة مؤهــل وكــفء للغايــة، وجميعهــم يعملــون علــى تحقيــق هــدف واحــد: جعل مدينــة الملك فهــد الطبية 

معيــاًرا أساســًيا فــي الرعايــة الطبيــة. كمــا أن المدينــة أصبحــت شــريك اســرتاتيجي صحــي للجمعيــة منــذ عام 2011م حيث أنهــا تعاونت 
مــع الجمعيــة فــي نشــر الوعي بمــرض ألزهايمر وخدمــة المرضى.

King Fahad Medical City :

KFMC is one of the largest and fastest growing medical complexes in the Middle East with a total capacity of )1200( beds. It has 
a highly qualified and efficient Technical Management Team, all are engaged to achieve one goal: making KFMC a benchmark in 
the medical care, to which all patients from all over the region are referred to. KFMC has become a strategic health partner for 
the Saudi Alzheimer’s Disease Association since 2011 as it cooperated in spreading awareness and patient services.

kfmc_riyadh

King Fahad Medical City

kfmcRiyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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برنامــج مستشــفى قــوى األمــن :

يعتــرب برنامــج مستشــفى قــوى األمــن إحــدى الواجهــات الرئيســية فــي منظومــة تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة. 
وقــد بــدأت انطالقتــه قبــل خمســة وثاليــن عامــًا وذلــك فــي عــام 1393هـــ )1972م(. كمــا أن المستشــفى شــريك اســرتاتيجي 

بالقطــاع الصحــي للجمعيــة الســعودية لمــرض ألزهايمــر منــذ عــام 2010.

Security Forces Hospital Program :

Security Forces Hospital Program is considered one of the main portals among the group of providing health care 
services in the Kingdom. Its inception began before 35 years i.e. in the year 1393H )1972(. The hospital has been 
strategic partners the Saudi Alzheimer’s Disease Association in the health sector since 2010.

SFHP_Riyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

160



مدينة األمري ســلطان الطبية للقوات المســلحة :

مدينة األمي سلطان للقوات المسلحة تعنى بقضية تطوي�ر الرعاية الصحية في المملكة ودعم الجانب البحثي والتعليمي حيث 
أنها شريك اسرتاتيجي صحي للجمعية منذ عام 2010م.

Riyadh Military Hospital :

Prince Sultan City for the Armed Forces is concerned with the issue of developing health care in the Kingdom and 
supporting the research and educational side as it is a strategic health partner for the Saudi Alzheimer’s Disease 
Association since 2010.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مدينــة الملــك ســعود الطبية :

KSMC هو مركز دولي معرتف به للتدريب في مجال الطب والجراحة. تحتوي على 1500 ســري�ر ، منها 180 ســري�را في أســرة 
 ER وحدة العناية المركزة. يعد مستشــفى الملك ســعود الطبي أكرب مستشــفى في المملكة العرب�ية الســعودية. يعترب قســم
فــي KSMC واحــًدا مــن أكــرث الدوائــر ازدحاًما في البالد. كما شــارك المستشــفى بتفعيل الشــهر العالمــي أللزهايمر تحت عنوان 

#تحسبونه_بس_نسيان

King Saud Medical City :

KSMC is international recognized center for training in medicine and surgery. It has 1500 beds of which 180 beds are 
in the intensive-care unit beds. By virtue of the bed capacity and patient load, KSMC is by far the largest hospital 
of Saudi Arabia. KSMC’s ER department is one of the busiest in the country. The hospital also participated in the 
activation of the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

ksmcmedia

King Saud Medical City

ksmcmedia

مدينة الملك سعود الطبية

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى قــوى األمــن بالدمام :

يعتــرب برنامــج مستشــفى قــوى األمــن بالدمــام أحــد أهــم برامــج تقديــم الخدمــة الطبية و الرعايــة الصحية فــي المملكــة العرب�ية 
الســعودية، حيــث أنــه احتــل هذه المكانة لســببني:

- الرؤيــة المثمــرة والرســالة الهادفــة والخطــط اإلســرتاتيجية الفعالــة التــي تعــزز رؤى قيادتنــا الرشــيدة فــي بناء صــرح صحي كبي 
بقــدرات وإمكانيــات عالمية.

- تغطيــة الخدمــات الصحيــة لشــريحة كبــية مــن منســوبي وزارة الداخليــة وذويهــم فــي المملكــة بشــكل عام وفــي المنطقة 
الشــرقية بشــكل خاص.

كما شــارك المستشــفى بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نســيان

Dammam Security Forces Hospital :

Dammam Security Forces Hospital is one of the most important medical and health care programs in the King-
dom of Saudi Arabia. It has occupied this position for two reasons:
- A fruitful vision, mission oriented and effective strategic plans that enhance the vision of our leadership in 
building a large and global capabilities in health sector.
- Coverage of health services for a large segment of the employees of the Ministry of Interior and their families in 
the Kingdom in general and in the Eastern region in particular.
The hospital also participated in the activation of the World Alzheimer’s Day under the hashtag #_تحســبونه_بس
نسيان

sfhdmm
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مستشــفى الملــك فهــد التخصصي بالدمام :

يعترب إنشاء مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من أهم المشاريع الصحية الهامة التي حظيت بها المنطقة الشرقية خالل األعوام 
القليلة الماضية. ورغم حداثة المستشفى فقد خطى خطوات سريعة نحو تحقيق نقلة كبية في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية 

المقدمة ألهالي المنطقة الشرقية. كما شارك المستشفى بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نسيان

King Faisal Specialist Hospital :

King Fahad Specialist Hospital in Dammam KFSHD is considered one of the most important health projects that the Eastern 
region has in the past few years. Despite the fact that it’s a new hospital; it still found its way through quick steps towards 
accomplishing a lot in the quality and quantity of special medical services provided for the families in the Eastern Region. The 
hospital also participated in the activation of the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نسيان

kfshdammam

kfshdammam

kfshdammam

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشفى االمام عبدالرحمن الفيصل :

يعترب مستشفى اإلمام عبدالرحمن آل فيصل للحرس الوطني بالدمام من أحد المستشفيات التابعة لمدينة الملك عبد العزي�ز الطبية 
بوزارة الحرس الوطني، تم افت�تاح المستشفى في عام 2002، وبجهود كل من الجهاز الطبي واإلداري حصلت المستشفى على 

شهادة االعرتاف الدولية JCIA مما وضع المستشفى في مقدمة مستشفيات المنطقة الشرقية. كما شارك المستشفى بتفعيل 
الشهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نسيان

Imam Abdulrahman Alfaisal Hospital :

Imam Abdulrahman Al Faisal Hospital of the National Guard in Dammam is one of the hospitals affiliated to King 
Abdul Aziz Medical City in the Ministry of National Guard. The hospital was opened in 2002. The hospital has the JCIA 
International Recognition Certificate which places the hospital at the forefront of the eastern district hospitals. The 
hospital also participated in the activation of the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

iafhospital

مستشفى االمام عبدالرحمن الفيصل

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى الدكتور ســليمان فقيه :

ت�أسســت مستشــفى د. ســليمان فقيه على يد الدكتور ســليمان فقيه رحمه اهلل في عام 1978، وتطورت لتربز نفســها في ســوق 
الرعايــة الصحيــة والخدمــات الطبيــة فــي القطــاع الخــاص فــي المملكة العرب�ية الســعودية مع معدالت نجاح عالية مماثلــة للمعاي�ي 

الدولية. كما شــارك المستشــفى بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نســيان

Dr. Soliman Fakeeh Hospital :

Dr. Soliman Fakeeh Hospital ) DSFH( founded by Dr. Soliman Fakeeh in 1978 and has progressed to establish itself at 
the forefront of health care market and medical services within the private sector in Saudi Arabia with a high success 
rates comparable to international standards. The hospital also participated in the activation of the World Alzheimer’s 
Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

dsfhospital

DSFHospital

DSFHospital

DSFHospital

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفيات المانــع العامــة :

ُتعــد مجموعــة المانــع الطبيــة، شــركة إبراهيــم المانــع وإخوانــه أكــرب شــركة طبيــة ومزود خدمات رعايــة صحية فــي المنطقة 
الشــرقية. حيــث نمــت المجموعــة فــي حجمهــا وســمعتها علــى مــدار مــا يزيــد عن ســتة عقود من خــالل الرعاية المتميــزة والمجال 

الواســع مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا.  كمــا شــارك المستشــفى بتفعيــل الشــهر العالمي أللزهايمــر تحت عنوان 
#تحسبونه_بس_نســيان

Almana General Hospitals :

Al Mana Medical Group, Ibrahim Al Mana & Brothers Co., is the largest medical company and healthcare provider 
in the Eastern Region. The Group has grown in size and reputation for more than six decades through its out-
standing care and wide range of healthcare services. The hospital also participated in the activation of the World 
Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

AlmanaHospitals

AlmanaHospitals

almanahospitals

AlmanaHospitals

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى الدكتــور عبدالرحمــن المشــاري :

ت�أسســت المستشــفى فــي عــام 1987 مــن قبــل الدكتــور عبدالرحمــن المشــاري، وهــي واحدة من افضــل المستشــفيات الخاصة في 
المملكــة ، توفــر للمرضــى كافــة الخدمــات الالزمــة مــن الرعايــة الطبيــة التــي ت�توافــق مع معايــ�ي الصحــة العالمية، تبلــغ الطاقة 

االســتيعابية للمستشــفى 122 ســري�ر موزعــة علــى خمســة أجنحــة رئيســية. كمــا أن المستشــفى شــريك اســرتاتيجي بالقطــاع 
الصحــي للجمعيــة الســعودية لمــرض ألزهايمــر منــذ عــام 2015.

Dr. Abdulrahman Al Mishari Hospital :

The hospital was established in 1987 by Dr. Abdulrahman Al Mashari, one of the best private hospitals in the Kingdom. It pro-
vides patients with all necessary medical care services that comply with international health standards. The hospital capacity 
is 122 beds spread over five main suites. The hospital has been strategic partners the Saudi Alzheimer’s Disease Association in 
the health sector since 2015. It participated in the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نسيان

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

dr_armh
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مستشــفى المملكة :

يقدم مستشــفى المملكة كافة انواع االستشــارات والخدمات العالجية مســتخدمًا في ســبيل ذلك أحدث المعدات. يت�كون مستشــفى 
المملكــة مــن العديــد مــن األقســام الطبيــة المتخصصــة والتي تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر طب األطفــال، الطب الباطني، أمراض 

النســاء والوالدة، الجراحة ناهيك عن مركز عالج األلم ووحدة اعادة الت�أهيل والعالج الطبيعي. كما شــارك المجمع بتفعيل الشــهر 
العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نسيان

Kingdom Hospital :

Kingdom Hospital provides all types of consultations and therapeutic services, utilising state-of-the-art equipment. 
Kingdom Hospital is comprised of many specialised medical departments including but not limited to Pediatrics, Internal 
Medicine, Obstetrics & Gynecology, Surgery, not to mention the Pain Management Center and a Rehabilitation and Physi-
otherapy Unit. It participated in the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نسيان

khccgroup

khccgroup1

KHCCGroup

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشفى الدكتور سليمان الحبيب :

تميز مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية بإمكاناتها الضخمة والتي جعلتها في سنوات قليلة من العالمات البارزة في قطاع الرعاية 
الصحية بالشرق األوسط ، إذ أنها تقوم حاليًا بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية وتصميمها وتنفيذها إضافة إلى التجهيز 

واإلدارة والتشغيل وأيضًا تقدم المجموعة خدمات تطوي�ر المنشآت القائمة. كما شارك المستشفى بتفعيل الشهر العالمي 
أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نسيان

Dr. Sulaiman Al habib Hospital :

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group is globally distinguished as one of the Leading Healthcare Provider in the Middle 
Eastern region due to their expertise and vast experience in the Medical Projects Development Field and their escalated 
growth witnessed within the last few years. The hospital also participated in the activation of the World Alzheimer’s 
Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

HMG

DrSulaimanAlHabib

drsulaimanalhabib

Dr.Sulaiman AL-Habib Medical Group

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مجمع ســواك لطب األســنان :

يتميز مجمع ســواك لطب األســنان بكونه الوحيد في المنطقة الذي يحتوي على قســم خاص بطب أســنان األطفال وذوي االحتياجات 
الخاصــة. باإلضافــة إلــى وجــود فريــ�ق طبــي متميز يســتخدم أحدث األجهــزة واالدوات والمواد والتقنيات العالميــة لتقديم خدمات طب 

األســنان بأعلى المقاي�يس العالمية. كما شــارك المجمع بتفعيل الشــهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نســيان

Siwak Dental Complex :

Siwak dental complex prides itself on being the only dental clinic in the region that has a unique sub-brand which focuses 
on pediatric and special needs dentistry ”Siwak Kids” . In addition to a highly qualified team who utilizes the most advanced 
equipment, instruments, materials, and technology available world wide to bring you the highest level of International 
standards of dental care. Siwak Dental Complex participated in the activation of the World Alzheimer’s Day under the 
hashtag #تحسبونه_بس_نسيان

siwakdental

مجمع سواك لطب األسنان

siwakdental

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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المستشفى السعودي األلماني :

يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والمتميزة بأ سعار مقبولة وفي متناول الجميع فى المنطقة. وي�وفر خدمة الطوارىء 
على مدى 24 ساعة بقسم الطوارىء الذى تم تجهيزه باحدث االجهزة الطبية الحديثة ويضم 5 غرف للعالج وأربع غرف عمليات مجهزة 

بالكامل وملحقاتهم من غرف االفاقة التى ت�تسع لحوالى 15 فرد، وذلك بإدارة أطباء أكفاء وطاقم تمريض وفني�ني. كما شارك 
المستشفى بتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر تحت عنوان #تحسبونه_بس_نسيان

Saudi German Hospital :

It aims to provide advanced medical services at affordable rates and accessible to all in the region. It provides a 24 
hour emergency service in the emergency department equipped with the latest medical equipment. It includes 5 
treatment rooms, four fully equipped operating rooms and their accessories, which can accommodate up to 15 people, 
managed by qualified doctors, nurses staff and technicians. The hospital also participated in the activation of the 
World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

sghriyadh

sghriyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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صحة عســري :

شــاركت صحــة عســي بالحملــة مــن خــالل توعيــة منســوبيها وروادهــا مــن خــالل عــرض األعراض العشــرة المبكــرة لمــرض ألزهايمر 
وأحصائيــات المــرض وغيهــا مــن مــواد التوعيــة بالمــرض. كمــا شــاركت صحــة عســي بتفعيــل الشــهر العالمــي أللزهايمــر تحــت عنــوان 

#تحسبونه_بس_نســيان

Assir Health :

Assir Health participated in the campaign by educating its employees and their visitors by presenting the ten early 
symptoms of Alzheimer’s disease, disease statistics and other awareness materials. Assir Health also participated 
in the activation of the World Alzheimer’s Day under the hashtag #تحسبونه_بس_نســيان

assirhealth

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى رمــاح :

شــارك مستشــفى رمــاح بحملــة الشــهر العالمــي ألزهايمــر )#تحسبونه_بس_نســيان( بتوعيــة منســوبيه ورواده مــن المراجعــني 
والزوار.

Rumah Hospital :

Rammah Hospital participated in the campaign of the World Alzheimer’s Month )#تحسبونه_بس_نســيان( with the 
awareness of its visitors.

rumah_hospttal

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشــفى االمري ســلمان بن محمد بالدلم :

شــاركت بتفعيــل حملــة )#تحســبونه_ بــس _ نســيان( 
بالمستشــفى.

Prince Salman Bin mohammed Hospital in 
Dilam :

It participates in Alzheimer’s Campaign.

prince_salman_d

مستشــفى ابــو عريــش العــام في جازان :

شــاركت بتفعيــل حملــة )#تحســبونه_ بــس _ نســيان( 
بالمستشــفى.

Abu Arish General Hospital :

It participates in Alzheimer’s Campaign.
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المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض :

المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض تقــوم علــى رعايــة المرضــى ومــن ضمنهــم مرضــى ألزهايمر وذلك لتقديــم الرعاية 
الصحيــة للمرضــى فــي منازلهــم دون الحاجــة للتواجــد فــي المستشــفى بعــد اســتقرار حالتهــم وتمــت توقيــع اتفاقية تعــاون بينهم 

وبــني الجمعيــة الســعودية أللزهايمــر وضمهــم إلــى شــركاء بالقطــاع الصحــي عام 2018م. 

General Directorate of Health Affairs in Riyadh Region :

 The General Directorate of Health Affairs in Riyadh is based on the care of patients, including Alzheimer’s patients,
in order to provide health care to patients in their homes without having to be present in the hospital after the sta-
 bility of their condition and signed an agreement of cooperation between them and  the Saudi Alzheimer’s Disease
Association and joining them to partners in the health sector in 2018

hhc_madinah

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

HHC_madinah

الرعايــة الصحيــة المنزليــة بالمدينــة المنــورة :

الرعايــة الصحيــة المنزليــة بالمدينــة المنــورة تقــوم علــى رعايــة المرضــى ومــن ضمنهــم مرضــى ألزهايمــر وذلــك لتقديــم الرعايــة 
الصحيــة للمرضــى فــي منازلهــم دون الحاجــة للتواجــد فــي المستشــفى ومتابعــة حــاالت المرضــى كمــا أنهــم شــركاء للجمعيــة 

الســعودية أللزهايمــر بالقطــاع الصحــي منــذ عــام 2016م

Home Health Care in Almadinah Almonawara:

The home health care in Almadinah is based on the care of patients, including Alzheimer’s patients, to provide 
health care to patients in their house’s without the need to be in the hospital and follow-up cases of patients. Also  
they are partners in the health sector since 2016 with the Saudi Alzheimer’s Disease Association.
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مجمــع األمــل للصحــة النفســية بالريــاض والخرج :

مجمع األمل للصحة النفسية منشأة طبية متخصصة ويشمل مستشفي�ني بمرافق متعددة، يقدمان خدمات عالجية مجانية أحدهما في مجال 
األمراض النفسية، واآلخر في مجال أمراض اإلدمان إضافة للربامج الوقائية والت�أهيلية التي تقدم للمرضى والمراجعني وتوفي جميع ما 

يحتاجــه المريــض داخــل المنشــأة ويســهم بعــد توفيق اهلل في عودته إلى المجتمع عضوا نافعــًا. شــاركت بتفعيل حملــة )#تحســبونه_ بس _ 
نســيان( بالمجمــع.

Al-Amal Mental Health Center in Riyadh & Alkharj :

Al-Amal Mental Health Center is a specialized medical facility that includes two hospitals with multiple facilities offering 
free treatment services, one in the field of mental illness, the other in the field of addiction diseases, in addition to preven-
tive and rehabilitation programs that provide patients and reviewers with all the needs of the patient. To the community as 
a useful member. It participated in Alzheimer’s Campaign

alamal_kharj

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مجمــع الجزيــ�رة الطبــي :

ت�أســس عــام 1973  فــي مدينــة الخــرب ، تميــز الكرث من 
ربــع قــرن. شــارك بتفعيــل حملــة )#تحســبونه_ بس _ 

نســيان( بالمجمــع.

Al Jazirah Clinic :

Established in 1973 in Al Khobar city, it has been 
distinguished for over a quarter of a century. It 
participated in Alzheimer’s Campaign.

aljazirahclinic

aljazirahclinic

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

مستشفى اليمامة :

مستشفى اليمامة بالرياض هي مستشفى حكومي 
للنساء والوالدة واألطفال انشيء سنة 1406 هجريا 
شرق العاصمة الرياض في حي المنار ويت�كون من 5 

مباني أساسية باإلضافة إلى األقسام المركزية العالجية 
للمستشفى, و قد حصل المستشفى على المركز الرابع 

على مستوى المملكة في تنافس مع 72 مستشفى في 
جودة مخترب الكيمياء الحيوية والــدم. شــاركت بتفعيــل حملة 

)#تحســبونه_ بــس _ نســيان( بالمستشــفى.

Al Yamamah Hospital :

Al-Yamamah Hospital in Riyadh is a governmental hospi-
tal for women, childbirth and children. It was established 
in 1406 AH east of the capital Riyadh in Al-Manar district. 
It consists of 5 basic buildings as well as the hospital’s 
central hospital. The hospital was ranked fourth in the 
Kingdom in competition with 72 hospitals Vital and 
blood. It participated in Alzheimer’s Campaign.
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مستشــفى الصحــة النفســية بجــدة :

شــاركت بتفعيــل حملــة )#تحســبونه_ بــس _ نســيان( 
بالمستشــفى.

Mental Health
Hospital in Jeddah :

It participated in Alzheimer’s Campaign

مركز الصحي الدرعية :
مركز صحي عري�جاء :

مركز الصحي السالم :
مركز صحي الروابي :

مركز صحي الفالح :
مركز صحي المرسالت :

شاركت عدد من المراكز 
الصحية بالرياض بحملة 

#تحسبونه_بس_نسيان

Dareia Health Center :
Oraija Health Center :
Alsalam Health Center :
Rawabi Health Center :
ALfalah Health Center :
Almursalat Health Center :

Many health Centers
participated in the Campaign.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مستشفى النقاهة :

يتولى مستشفى النقاهة و العالج الطبيعي است�كمال الدور للعالج إذ يقتح أبوابه للمرضى المحالني من المستشفيات والمراكز الصحية باإلضافة 
إلى المصابني باإلعاقات الجزئية أو الكـلية المؤقـته أو شبهة الدائمة والناتجة عـن حـوادث أو مضـاعفات أمراض أو إصابات المالعب وكذلك الرعاية 

اإلجتماعية والت�أهيلية.ت�أسس المستشفى عام 1405هـ/1985م بسعة 50 سري�ر , وتم تطوي�ره بإضافة مركز العالج الطبيعي وبعد ذلك تم إفت�تاح قسم 
لإلطفال وأصبح المستشــفى يضم 73 ســري�ر والزال يتوســع حتى بلغ 100 ســري�ر. شــاركت بتفعيل حملة )#تحســبونه_ بس _ نســيان( بالمستشــفى.

Convalescent Hospital :

The rehabilitation and physiotherapy hospital shall complete the role of the treatment as it is opened to patients referred from hospi-
tals and health centers in addition to persons with partial or temporary disabilities or permanent suspicion resulting from accidents or 
complications of playground diseases or injuries as well as social and rehabilitation care. The hospital was established in 1405 AH / 50 
beds. It participated in Alzheimer’s Campaign.

alnaqahriyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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2,289+ متابعني جدد على تويرت
New Followers on Twitter

182



القطاع التجزئة والتشغيل

Retail & Operating Sector



الشــركة الســعودية لخدمات الســيارات ) ساســكو ( : 

الشركة السعودية لخدمات السيارات “ساسكو” هي شركة سعودية مساهمة عامة. وقد تم ت�أسيسها بموجب المرسوم الوزاري رقم 
563 بتاري�خ 23/12/1402 هـ الموافق 10/12/1982. ت�تمثل أنشطة شركة ساسكو في مراكز خدمة السيارات ، وعدد من الفنادق ، والمطاعم 
، ووقود النقل ، واستياد وبيع المعدات ، فضاًل عن توفي المشروبات التي يتم توفيها باستخدام المعدات الحديثة والمحافظة عليها. 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Saudi Automotive Services Co ) SASCO ( :

Saudi Automotive Services Co ”SASCO“ is a Saudi public shareholding company. It has been established by the min-
isterial decree No. 563 dated 23/12/1402H corresponding to 10/12/1982. SASCO’s activities are represented in car ser-
vice centers, a number of motels, restaurants, fuel transportation, the import and sale of equipment, as well as the 
provision of beverages supplied using modern and well-maintained equipment. They have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.

sasco_ksa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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40,000  هدية تروي�جية
Promotional gift
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القطاع التمويني

Supply Sector



مجموعــة هنــاد لألعمــال والتجــارة  : 

االنرتكوت : 

االنرتكوت في الرياض, حيث يمكنك االستمتاع بطعم الستيك 
المذهل والجو الرائع وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل 

نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Hanad Group for Business and Trade :

l’entrecote :

ENTERCÔTE cafe de paris in Riyadh, where you can 
enjoy the real Entrecôte Steak amazing taste, fabulous 
atmosphere. and they have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

entrecote.sa

188



إيــ�رث كافي�يــه  : 

القهــوة العضويــة وشــاي الرائع ورقــي المكان.مــا يتميز به 
إي�رث كافي�يه. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 

التعريف والتوعية بهذا المرض.

Urth Caffe’ :

Organic Coffees & Fine Teas. Quality People. Health 
Conscious Cuisine...is what Urth Caffe is famous of.
and participated in Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

urthcaffesaudi

UrthCaffeSaudi

urthcaffesaudi

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مطعــم شــبابيك اللبنانــي : 

“شــبابيك” هــو مطعــم لبنانــي أصيــل تــّم إفت�تاحــه فــي جــّدة فــي حزيــ�ران 2014 . ت�تمّتــع إدارة المطعــم بخربة تفــوق الثالثني عامًا 
فــي قطــاع الضيافــة والمأكــوالت والمشــروبات فــي لبنــان، كمــا تشــتهر بســمعتها الطّيبة وبســعيها الدائــم لمجاراة أعلــى معاي�ي 

الجودة والنظافة العالمية. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Shababik Restaurant :

Officially opening its doors in Jeddah in June of 2014, Shababik is an authentic Lebanese restaurant operated by veterans 
of the F&B sector with more than 30 years of industry experience in Lebanon and a rock-solid reputation for their ongo-
ing pursuit of international quality and hygiene standards. They have participated in Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

shababikjed

shababikksa
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الفاش : 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

أوف وايــت : 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

Lavash :

They have participated in Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.

Off White :

They have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the 
disease.

LavashOff White Restaurant & Lounge

eat_lavashoffwhitelounge

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

LeMoulinBakery

Le Moulin Bakery

Le Moulin Bakery

مخبــز الموال : 

أفضــل مخبــز إلعداد الكروســان في الرياض. 
وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 

التعريف والتوعية بهذا المرض.

Lemoulin Bakery :

The best bakery to prepare the croissant in 
Riyadh. They have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the 
disease.

تورتــا آند مور : 

تجــد فــي تورتــا أند مــور أروع الحلويــات والمخبوزات في 
قائمــة غنيــة ومتنوعــة ودائمــة التجــدد يتــم تحضيها من 

أجود المكونات كل يوم. وقد شــاركوا في حملة ألزهايمر من 
خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Torta And More :

It offers you the finest sweets and pastries in a rich, 
varied and durable menu prepared from the finest in-
gredients every day. They have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.

tortaandmore

tortaandmore

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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تشــيلو  : 

إن جــو البســاطة والتصميــم المعمــاري األنيــق والفاخر 
ومزيــ�ج مــن النمــط القديــم هــو ما يتميز بــه مقهى 

تشيلو.  وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

Cello Lounge :

Cello lounge remarkable food combined with the 
lively atmosphere has garnered a wide audience. 
They have participated in Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

الدور  : 

هــو مخبــز فرنســي فاخــر ومحــل للحلويات تم إنشــاؤه عام 1862. 
وهــو أحــد أشــهر الباعــة فــي العالم في ماكــرون ذو الطابقني 

، وتباع منه 15000  قطعة كل يوم. وقد شــاركوا في حملة 
ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

LADUREE :

Ladurée is a French luxury bakery and sweets maker house 
created in 1862. They have participated in Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.y.

ladureeriyadh

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

12 كابــز  : 

أفضــل قهــوة مختصــة بمختلــف أنــواع الــن ودرجــات التحميص و أدوات تحضيها. وقد شــاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشــر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

12 Cups :

Best Specialty Coffee with variety of coffee beans and different roasts & brewing methods. They have participated in 
Alzheimer’s campaign by spreading awareness of the disease.

12_cups

cups12

12_cups
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spaziorest

AHK  مجموعــة
فوشــون  : 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

Fauchon :

They have participated in Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

fauchonriyadh

Fauchon Riyadh

fauchonriyadh

مجموعة  AHK - ســبازي�و  : 

منذ افت�تاحه في عام 2003 ، قام ســبازي�و ببناء ســمعته 
كمكان مناســب لتناول الطعام الراقي االســت�ثنائي في 
الرياض. وقد شــاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشــر 

التعريــف والتوعيــة بهذا المرض.

AHK Group - Spazio :

Since its opening in 2003, Spazio has built its reputation as 
the place to go for exceptional fine dining in Riyadh. and par-
ticipated in Alzheimer’s campaign by spreading awareness 
of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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تشــنك كافي�يــه : 

قد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

Chunk Café :

They have participated in Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

hello_chunk

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

ذا إيتــش : 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

The Aitch :

They have participated in Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

theaitchcafe

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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شــي آند آي ســويت : 

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

She & I sweet :

They have participated in Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

sheandisweet
Juice Master :

They have participated in Alzheimer’s cam-
paign by spreading awareness of the disease.

جوس ماســرت :

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

juicemasterjedd
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مطعــم بنجابــي جريــ�ل :  
ان ت�تناول وجبه في بنجاب جري�ل يعني ان تسافر رحلة العمر في 

المطبخ الهندي العري�ق. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من 
خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Punjab Grill : 
To dine at Punjab Grill is to take an epicurean journey through 
Indian’s richly diverse Northwest Frontier Province. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

جلســة :  
جلسة هي المكان المناسب الستقبال مناسبات�كم وفعاليات�كم, 

هي مساحة ت�تحول من جلسة داخلية الى خارجية. وقد شاركوا 
في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Jalsah : 
Jalsah is the scene or locale of any of or events. It can be 
converted from an indoor space into an out door. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease. روســو :   

روسو هو المطعم اإليطالي األكرث شهرة في جدة. يتمتع باألكل 
الطازج وقائمة طعام متنوعة. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر 

من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.
Rosso: 
Rosso is an exciting Italian restaurant that offers the best of 
”Fresh Italian Dining“ in a relaxing atmosphere. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

آي تــي كافي�يــه :   
إت كافيــه هــو المــكان األمثــل لتبــدأ نهــارك وت�تناول وجبة 

اإلفطار الشهية. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 
التعريف والتوعية بهذا المرض.

IT Cafe : 
it café is the perfect place for having your breakfast and 
starting your day. They have participated in the Alzheim-
er’s campaign by spreading awareness of the disease.

راي :
يقــدم مطعــم راي اللبنانــي المأكــوالت التقليدية الشــهية 

بصورة معاصرة وجذابة. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من 
خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Rai :
It is an all-day Lebanese concept with a relaxed setting of sim-
plicity and elegance. Rai serves traditional Lebanese cuisine into 
a contemporary and trendy one. They have participated in the 
Alzheimer’s campaign by spreading awareness of the disease.

cafe

Punjab-Grill-SA

PunjabGrill
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92 بــرو  : 

مقهــى ومحمصــة مختّصة. وقد شــاركوا في حملة 
ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

BREW 92 :

A coffee shop and a roaster. They have participated 
in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

brew92cafe

brew92cafe

لــني ميلز : 

أول مطعم صحي في المملكة مختص يقدم وجبات 
عالية الربوتني وقليلة الدهون. وقد شاركوا في حملة 

ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Lean Meals :

The first healthy restaurant in the Kingdom 
specializes in high protein meals and low fat. 
and participated in the Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

leanmeals_

lean_meals

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مقهى ومحمصة مد :

ت�أسس مقهى ومحمصة َمّد في جدة عام 2015 كأول وجهة 
للقهوة المختصة في مدينتنا. أسسنا المقهى وُجل تركيزنا 
على القهوة. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر 

التعريف والتوعية بهذا المرض.

Medd Cafe :

We are a specialty coffee house and roaster in Jeddah, 
Saudi Arabia - established in 2015 as the first specialty 
coffee house in our city. We proudly source our beans 
from organic fair trade farms from several regions 
across the coffee belt.  and they have participated in 
the Alzheimer’s campaign by spreading awareness 
of the disease.

meddcoffee

ميلتي بايتس :

كوكيز طازج يخبز أمامك. وقد شاركوا في حملة 
ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Melty Bites :

Fresh cookies baked in front of you. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

meltybites

meltybites meddcoffee
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اقوســت كافي�يــه : 

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا 
المرض.

August Coffee :

They have participated in the Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the 
disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

augustcafe.sa
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مطعــم الفريــ�ج  : 

الفريــ�ج مطعــم شــاورما متخصــص يقــدم افضــل انــواع الشــاورما و بنكهــات شــبابية و جديــدة كليــا. دجاجنــا يتم تحضــيه يوميا و بأجود 
أنــواع الخضــروات و البهــارات المحليــة و الطازجــة. اســم الفريــ�ج يت�كلــم عــن نفســه، مطعــم شــاورما بطابع خليجي و شــبابي. وقد 

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Alfrej Restaurant :

We offer you the finest ingredients, meat parts and famous American cuisine in a modern and innovative way, flavored 
with ingredients from the countries of Asia, the Mediterranean basin, and Europe. and they have participated in the 
Alzheimer’s campaign by spreading awareness of the disease.

alfrej_sa

alfrej_sa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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Rosette Restaurant :

They have participated in the Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.

Cosmo Cafe :

They have participated in the Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

rosettekhobarcosmocafe_sa

مطعــم روزيت :

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

كوزمــو كافي�يــه :

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.
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كيميســرتي كوفــي : 

كيمسرتي للقهوة المختصة.  وقد شاركوا في حملة 
ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Chemistry Coffee :

They have participated in the Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the 
disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

chemistry_coffee

بــوز كافيه : 

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية 
بهذا المرض.

Booze Coffee Bar :

 They have participated in the Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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embers_emb

emberssaudi

Embers 
American 
Grill Lounge

بوتــوم برجر  : 

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية 
بهذا المرض.

Bottom Burger :

They have participated in the Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

bottomburger

إمــربز  : 

أفضل وأشهر المأكوالت األمريكية بطريقٍة حديثة ومبت�كرة. وقد 
شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية 

بهذا المرض.

Embers American Grill Lounge :

Embers offers the finest and famous American cuisine in 
a modern and innovative way, They have participated in 
the Alzheimer’s campaign by spreading awareness of 
the disease.

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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لينوتر  : 

لــدى لينوتــر فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية مجموعــة واســعة مــن الحلويــات مــن الكيك والشــوكوالتة التي ترضي أذواق 
الجميع. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Lenôtre :

Lenôtre in Saudi has a wide collection of confectionaries of cakes and chocolate pleasing the tastes of all gourmet 
lovers and combining the highest quality ingredients with innovative ideas. They have participated in the Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.

LenotreKsa

lenotreksa

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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فور توينز  : 

يوفــر لــك 4twins مجموعــة مذهلــة مــن الكريــب اللذيذ والقهوة الطازجة. وقد شــاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشــر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

4 TWINS Coffee & Sweet :

4twins brings you an amazing selection of fresh and delicious Crepe’s, Sweet and coffee, They have participated in the 
Alzheimer’s campaign by spreading awareness of the disease.

4twins_coffee

4twins_coffee

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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األيام التوعوية 38 جهة
 Awareness Participations
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أخرى

Others



رابطة العمل التطوعي : 

منظمة تطوعية تجمع آطياف المجتمع وتهدف الى تنظيم 
وتطوي�ر المجال التطوعي بما يتوائم مع رؤية الوطن 
ويتماشى مع أنظمة الدولة. وقد شاركوا في حملة 

ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Voluntary Work Association : 

Voluntary Work Association aims to organize and 
develop the voluntary field in line with the vision of 
the kingdom. They have participated in the Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.

voluntary.w

بالونايــزر : 

بالونايــزر مختصصــني فــي عمل أشــكال فنية 
وديكورات بالبالون. وقد شــاركوا في حملة ألزهايمر 

من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Balloonizer :

Balloonizer is specialized in the work of art 
forms and balloon decoration. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by 
spreading awareness of the disease.

Balloonizer

Balloonizer

balloonizer

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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أيادي عطاء :

فري�ق تطوعي, مقرنا المنطقة الشرقية, رؤيتنا نشر روح 
العطاء وبناء ثقافة تساهم بتطوي�ر المجتمع في مجال 

الخدمة المجتمعية واألعمال التطوعية. وقد شاركوا في 
حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

Giving Hands :

Volunteer team, our headquarters in the Eastern Region, our 
vision to spread the spirit of giving and building a culture 
that contributes to community development. They have 
participated in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.

Giving_Hands

giving_hands

giving.hands1

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر : مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

فري�ق تعايش التطوعي :

فري�ق مختص بنشر الوعي النفسي واالجتماعي بني افراد المجتمع 
مكون من اخصائي�ني واخصائيات نفسي�ني واجتماعي�ني تحت اشراف 
مكتب العمل التطوعي في المدينه المنورة. وقد شاركوا في 

حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

ta3yosh Ta3osh Volunteers :

A specialized team in spreading social awareness among 
community members; the team is composed of specialists, 
psychologists, and social workers under the supervision of-
fice in Al-Medina. They have participated in the Alzheimer’s 
campaign by spreading awareness of the disease.
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

فري�ق إرتواء التطوعي :

أنشأت الجمعية عام 1430 هـ 2009 م، لت�كوي�ن وعي عام يخدم 
المرضى وذويهم، ويتوجه لصناع القرار لكي يدركوا أبعاد المرض 

وت�أثيه وت�كاليف عالجه وصوال الى تقديم الرعاية والعناية 
للمرضى والمهتمني بشؤونهم. بهذا المرض.

مركز انا غري :

وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف 
والتوعية بهذا المرض.

iirtawa1 Irtwaa Volunteers :

The association was established in 2009 to configure 
awareness for patients and their families, and is directed 
to understand the disease dimensions, its impact, costs of 
treatment, and to provide care for patients. 

Ana Special Center  :

They have participated in the Alzheimer’s campaign 
by spreading awareness of the disease.
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ُهنا : 

مبــادرة ملتقيــات هنــا للفــن و الفنانــني تهــدف لنشــر الثقافه 
الفنيــه الصحيحــه ، المبــادره والعطاء. وقد شــاركوا في حملة 

ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

منصــة تعاون : 

تهــدف منصــة تعــاون في دعــم وتطويــ�ر المجتمع: وربط 
أفرادهــا - ورش عمــل - شــراكات - توجيــه ودعــم  - إعــارة. وقد 

شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية 
بهذا المرض.

Huna Art :

The initiative of forums HUNA for art and artists aims to 
spread the true artistic culture, initiative and giving. They 
have participated in the Alzheimer’s campaign by spread-
ing awareness of the disease.

Taawon Platform :

They aim to make the first platform in supporting & de-
veloping the community: linking its members - workshops 
- partnerships - Guidance and support - secondment. They 
have participated in the Alzheimer’s campaign by spread-
ing awareness of the disease.

hunaart taawon.platform

hunaart

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :

فري�ق متاع التطوعي :

مجتمع - تعاون - أمل - عطاء. وقد شاركوا في حملة ألزهايمر من خالل نشر التعريف والتوعية بهذا المرض.

mata3_vteam Mata3 Volunteer Team  :

Community - cooperation - hope - tender. They have participated in the Alzheimer’s campaign by spreading 
awareness of the disease.
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وكالة وصفة االبداع للدعاية واإلعالن : 

ت�أسســت عـام 2014 م في مدينـة الريـاض، وتعتبـر مـن أهـم الوكاالت المتخصصـة فـي إنشـاء وتسـوي�ق العالمات التجاريـة وتقديـم الخدمات 
اإلعالنية واإلعالميـة؛ كما أنها تضم قسم تخطيـط وتنفيذ المعارض الدولية والمؤتمرات ولديها فري�ق عمـل يتمتــع بخربة ال تقل عن عشر 

سـنوات فـي السوق السعودي. تلتـزم وكالة وصفة اإلبداع باالبتـكار والتعاون مـــع عمالئهـا لتحقيــق مستويات عاليــة مــن األداء.

Creative Formula Advertising Agency :

Creative Formula )CF( is a Saudi Advertising Agency. It was established in 2014 in Riyadh, Saudi Arabia. CF Offers 
various services such as Branding, Marketing Strategy, Advertising & Events Planning & Interntional Exhibitions 
Management. Our Team has over than 10 Years of Experience in the Saudi Market. 

cf_sa1

Creative Formula

creative_formula

مشاركات دعم حملة شهر ألزهايمر :
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199 أسرة جديدة
New Family
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األطباء والممارسني الصحي�ني المشاركني بالحملة 

Doctors and health practitioners participating in the campaign



) استشــارية مــخ وأعصاب ( ســعادة الدكتــورة منــى عبيــد    

) إستشــاري مــخ وأعصاب ( ســعادة الدكتور أيمن سنوســي     

) اختصــاص طــب العائلــة وطــب الشــيخوخة ( ســعادة الدكتور قاســم الجرب    

) طبيــب ومعيــد فــي جامعــة الفيصــل ( ســعادة الدكتــور عمــر أبوعمــر     

) طبيبــة عامــة ( ســعادة الدكتورة ســارة القباني    

) أخصائيــة نفســية ( ســعادة االخصائيــة شــادية باعلــي    

) أخصائيــة اجتماعيــة ( ســعادة االخصائيــة مريــم أبــو الغيــث    

) استشــارية مــخ وأعصاب ( ســعادة الدكتــورة ريــم البنيــان    

) مســاعد إداري ( ســعادة األســتاذة لينــا العتيبــي     

) اخصائيــة ت�ثقيــف صحــي ( ســعادة األخصائية أســيل الشــري    
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199 أسرة جديدة
New Family
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الفنانون

Artists



رزان الشمري

Razansshammari

روان الدوسري

Justroony

هيفاء الرشــيد

Vivi_art

ســارة يوســف المقبل

saraarts

خواطــر عبــداهلل الضبيب

Kha_zz

 شــيخة بنــت ناصر

_shek5a
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منــى العرفج

Mona__sa

 نورة بن ســعيدان

myarts2012

هاديــة الحديد

Hadia.fe

خلــود وليد

kad

 نــوره المنيف

Nourah_5aled

مــي أحمد الذروي

May.357
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ليلى

Laila.art

ابراهيــم محمــد الذيفاني

ibra.painter7

نوره منــاور الحربي

@jasmine_h_93

لميس الهاشــم

@lameeshsm

 العنــود العريني

alanood14008

عائشــه الغريب

L-artista94
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مهــا عبداهلل

meem_292

راشد

العنــود الصلبي

AL3NOOD-A-S

اري�ج الهاشــم

@artareej 
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2,289+ متابعني جدد على تويرت
New Followers on Twitter
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فري�ق العمل

Teamwork



المديــر التنفيذي رنــا عبــداهلل المرعــي     

مديــرة ادارة الت�ثقيــف الصحــي ورعايــة المرضــى وذويهم ســارة فيصل حمود الرشــيد    

مســؤولة العالقــات العامة مشــاعل فهــد التوي�جــري    

مســؤلة تقنيــة معلومات روان خالــد بــن جريــس     

ســكرتري تنفيذي نهلــة خالــد الخميــس     

مســؤولة قســم المحاسبة رنــا الماضــي     

مســؤولة شــؤون العضوية آمــال الزيــادي     

األخصائيــة االجتماعيــة لولــوه فهــد بــن ســليم    

مســؤولة اللجان لجــني ابراهيــم الخراشــي    
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Rana Abdullah Almarai     CEO

Sara Faisal Al-Rasheed     Head of Health Education and Patient Affairs

Mashael Fahad Al-Tuwaijri    Public Relations Officer

Rawan Khalid Bin Jurais     IT Officer 

Nahlah Khalid Alkhamis     Executive Secretary 

Rana Almadhi      Accounting Officer

Amaal Alzeady      Members Affairs

Lulwa Fahad Bin Saleem    Social Worker

Lujain Ibrahim Alkharashi     Committee Officer
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