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ــص

• يعقــد ســنويًا الشــهر العالمــي لمــرض ألزهايمــر فــي كافــة أنحــاء العالــم أمــًا فــي تحــدي الخجــل الــذي يعانــي منــه العديــد مــن ذوي المرضــى إضافــة لرفــع 
الوعــي بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه حيــث تــم إطــاق الشــهر العالمــي الموحــد لمــرض ألزهايمــر ابتــداء مــن عــام 2012 م والــذي واكبتــه الجمعيــة بإطاقهــا برنامــج 
“ ســماء البنفســج ” فــي مــدن المملكــة الرئيســية حتــى أصبــح برنامجــًا وأنموذجــًا رائــدًا يحتــذى بــه مــن كافــة دول العالــم المنظمــة لعضويــة منظمــة ألزهايمــر 

العالميــة ولكافــة الحمــات التوعويــة بالمملكــة.

• ويصــادف ســبتمرب 2018 م الشــهر العالمــي الســابع الــذي تواكبــه الجمعيــة وتقيمــه منــذ انطاقتهــا بشــعارات مختلفــة ت²توافــق مــع الشــعار الموحــد كونهــا 
ــ�ي  واقــع مرضــى  ــاع القــرار وتغي حققــت أول عضويــة عالميــة مــن القطــاع الخــيي علــى مســتوى المملكــة نظــي جهودهــا الملحوظــة فــي الت�أثــي  علــى صن

ألزهايمــر فــي الخليــج العربــي.

• 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 symptoms. 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 decision makers and to change the reality of Alzheimer’s patients in the Arab Gulf.

مقدمة للشهر العالمي للزهايمر 

Introduction to the World Alzheimer’s Day
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The hashtag (A_Light_That_Never_Dies#) Campaign that celebrate the World Alzheimer’s Day, is introduced by the Department of Health 
Education and Patient Care with the support 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 cities 
of the world which are the members of Alzheimer world organization. The Saudi Alzheimer’s Association focused on The hashtag (A_Light_That_
Never_Dies# ) which is the cornerstone of this awareness campaign. 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.

About The Campaign

ــاينطفي) هــي حملــة توعويــة تقــام فــي الشــهر العالمــي أللزهايمــر بتقديــم مــن إدارة الت�ثقيــف الصحــي ورعايــة المرضــى وذويهــم  حملــة (#عساه_حس_مـ
ــَا مــن الجمعيــة بأهميــة مواكبــة الفعاليــات العالميــة التــي تســلط الضــوء علــى الشــهر  وبمســاندة مــن اللجنــة العلميــة وإقــرار مــن اللجنــة التنفيذيــة وإيمان
ــاينطفي) كحجــر  العالمــي أللزهايمــر ضمــن رؤيــة موحــدة لكافــة مــدن العالــم وأعضــاء منظمــة ألزهايمــر العالميــة. يأتــي شــعار هــذا العــام (#عساه_حس_مـ
أســاس لهــذه الحملــة التوعويــة لتعريــف أفــراد المجتمــع بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه والوصــول لمقدمــي الرعايــة. إال أن الجمعيــة إرتــ�أت ان تركــز فــي حملتهــا 
علــى االعــراض والتشــخيص المبكــر وذلــك لقلــة الوعــي ونــدرة االحصائيــات فــي هــذا المجــال حيــث التــزال الجمعيــة تحفــز الباحثــن والمهتمــن لحصــر الحــاالت 

بالمملكــة. وكان مــن أبــرز انجــازات الجمعيــة بهــذا الجانــب تــدش الســجل الوطنــي.

نبذة عن الحملة :
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#عساه_حس_مـاينطفي

 الشهر العالمي أللزهايمر 
#عساه_حس_مـاينطفي

الشريك االستراتيجي

 المساند االستراتيجي

شريك المسؤولية االجتماعية

الشركاء االعالمين

 الشريك القانوني

المجلة الرسمية
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#عساه_حس_مـاينطفي

جــدول الـمـشــاركـات للشهر العالمي أللزهايمر 

 ٠وزارة االتـصـاالت وتقنية 
المعلومات يوم توعوي.

الرياض 

٠الهيئة العامة لالستثمار 
يوم توعوي
الرياض  

٠مركز الصحي العريجا األوسط 
محاضرة توعوية.

الرياض 

٠نادي الشركة السعودية للكهرباء 
يوم توعوي.

الرياض
٠برنامج رد جميل 

مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام 
قاعة CPRمبنى عبداللطيف بالزا - جوار - 

الدور الثاني-من الساعة 3 عصرا وحتى 
الساعة 6 مساء.

جدة

٠جامعة اليمامة
يوم توعوي
الرياض

٠شركة تكامل القابضة يوم توعوي
 الرياض 

٠برنامج رد جميل 
مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام 

قاعة CPR مبنى عبداللطيف بالزا - 
جوار - الدور الثاني-من الساعة 3 عصرا 

وحتى الساعة 6 مساء.
جدة

٠الهيئة العامة لإلحصاء
يوم توعوي.
الرياض 

٠مجلس التعاون الخليجي
ركن  توعوي.

الرياض

٠مطاعم بريك تايم – نوش الونج
ركن تعريفي.

جدة 

برنامج رحالت الخير
يوم ترفيهي لمرضى ألزهايمر بنادي 

الشركة السعودية للكهرباء من الـ4 عصرا 
وحتى الساعة الـ 10 مساء.

الرياض

٠مطار الملك عبدالعزيز الجديد
يوم توعوي.

جدة

٠مركز صحي العريجا الغربي
محاضرة توعوية.

الرياض 
٠مكاتب مشروعات -الرائدة المدينة 

الرقمية
يوم توعوي .

الرياض
٠الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية " مدن"
يوم توعوي +محاضرة

المنطقة الشرقية

مركز أبحاث العلوم الصحية
جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن

٠ورشة عمل برنامج التهيئة النفسية 
لمقدمي الرعاية وأسر مرضى ألزهايمر 

باستضافة مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز االبحاث 

من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 
5 مساء.
الرياًض

٠مدارس الرياض 
يوم توعوي.

الرياض

٠برنامج رحالت الخير
 يوم ترفيهي لمرضى ألزهايمر 

باستضافة نادي الشركة السعودية 
للكهرباء من الـ4 عصرا وحتى 

الساعة الـ 10 مساء.
جدة

٠مستشفيات المانع العامة
يوم توعوي.

المنطقة الشرقية

٠البنك السعودي لالستثمار
يوم توعوي.

الرياض
٠ورشة عمل برنامج التهيئة النفسية 

لمقدمي الرعاية و أسر مرضى 
ألزهايمر باستضافة مستشفى الملك 

فيصل التخصصي ومركز االبحاث 
(الرياض)

من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة
 5 مساء.

الرياض
٠مركز صحي حي الصفا

يوم توعوي.
جدة

٠مستشفيات المانع العامة
يوم توعوي.

المنطقة الشرقية

مستشفى الملك سلمان محاضرة 
توعوية.

الرياض 

٠ورشة عمل برنامج التهيئة النفسية 
لمقدمي الرعاية وأسر مرضى ألزهايمر 

باستضافة مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز االبحاث 

من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 
5 مساء.
الرياًض

مركز طب األسنان

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

مركز طب األسنان 
التخصصي

مستشفى الملك خالد الجامعي
يوم توعوي.

الرياض

٠معهد اإلدارة العامة
يوم توعوي قسم رجال وقسم نساء.

الرياض

٠مستشفى الدكتور سليمان الحبيب 
التخصصي الرياض

يوم توعوي.
 

٠الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية " مدن"

محاضرة توعوية.
جدة 

٠عزيز مول
ركن تعريفي.

جدة

٠شركة معارض الرياض 
يوم توعوي

مدينة الملك فهد الطبية

مكتب الضمان االجتماعي النسوي 
بغرب الرياض

#عساه_حس_مـاينطفي

٠مداخلة هاتفية 
من قبل األستاذة مشاعل التويجري 

ببرنامج برنامج دام عزك ياوطن بإذاعة 
جدة

٠مداخلة هاتفية مع األستاذة رؤى 
مليباري بصباح السعودية بالقناة األولى

٠مداخلة هاتفية من قبل األستاذة 
مشاعل التويجري ببرنامج بيتك هنا على 

إذاعة 24

انطالق الحملة التوعوية لمرض 
ألزهايمر بجميع مناطق المملكة 

٠مداخلة هاتفية
مع األستاذة رؤى مليباري ببرنامج 

ufm أكتيفيتي بإذاعة

كل 3 ثواني يصاب 
شخص بالخرف 

حول العالم

٪٥٩
 من المصابين بالخرف 
من البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل

٠مستشفى الدكتور باقدو والدكتور 
عرفان

يوم توعوي +محاضرة.
جدة

٠المجلس الصحي السعودي
يوم توعوي +محاضرة.

٠المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة

يوم توعوي. 

٠المركز الصحي العزيزية
٠المركز الصحي سلطانة.

 ٨١٨ مليار دوالر أمريكي
 إجمالي التكلفة العالمية

 المقدرة للخرف في

عام ٢٠١٥م

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية
يوم توعوي. 

الرياض

٠مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 
اإلنسانية

يوم توعوي +محاضر.
الرياض

مركز صحي شبرا
محاضرة توعوية.

الرياض

٠برنامج مستشقى قوى 
األمن الرياض

٠كافيه برو92
يوم توعوي +محاضرة.

جدة

١٣٠
 ألف مصاب تقريبًا 

 بالمملكة

 ٠برنامج رد جميل 
مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام 

قاعة CPR مبنى عبداللطيف بالزا - جوار - 
الدور الثاني-من الساعة 3 عصرا وحتى 

الساعة 6 مساء.
جدة

٢٠٥٠م
 ستتضاعف أعداد المصابين 

بمرض ألزهايمر

٠الهيئة السعودية للمدن الصناعية
 ومناطق التقنية " مدن"

يوم توعوي +محاضرة.
الرياض 

٠شركة حلول السحابة
يوم توعوي.

الرياض
٠عيادة القصر مول

 محاضرة توعوية.
الرياض

٠مطعم مناحي
يوم توعوي +محاضرة.

جدة
٠الهيئة العامة لالستثمار

يوم توعوي.
المنطقة الشرقية

وزارة الصحة

 اليوم العالمي
أللزهايمر

 ألزهايمر يصيب
 النساء أكثر من

 الرجال

٠مستشفى األمير محمد بن 
عبدالعزيز–الراعية المنزلية

محاضرة.
الرياض

٠الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية " مدن"

يوم توعوي +محاضرة. 
الرياض 

٠وزارة الخارجية
يوم توعوي

الرياض

٠المستشفى الجامعي 
يوم توعوي +محاضرة 

جدة

 ٩,٩ مليون حالة
 جديدة من حاالت

 الخرف كل عام في
جميع أنحاء العالم

 إدارة الرعاية المنزلية
بصحة جازان

 عيادة القصر مول

010203

040506

070809

101112

131415

161718

192021

222324

252627

282930



شركاء القطاع العلميالشركات األستراتيجة

الشركاء القطاع التقنيالمساند االستراتسجين

الشركاء القطاع التقني

شركاء القطاع اإلعالميشركاء القطاع الخيري

قطاع الشركاء التطوعيشركاء القطاع األكاديمي

قطاع الشركاء القانونيشركاء القطاع األكاديمي

شركاء القطاع اإلستثماري

المساند االستراتيجيين

شركاء القطاع الصحي

الشركاء االستراتيجيين

الرعاية الصحية المنزلية

إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان
Home Health Care

Strategic Partners

Strategic Support

Charity Partners

Health Partners

Education Partners



شركاء القطاع العلميالشركات األستراتيجة

الشركاء القطاع التقنيالمساند االستراتسجين

الشركاء القطاع التقني

شركاء القطاع اإلعالميشركاء القطاع الخيري

قطاع الشركاء التطوعيشركاء القطاع األكاديمي

قطاع الشركاء القانونيشركاء القطاع األكاديمي

شركاء القطاع اإلستثماري

شريك القطاع االجتماعي

Media Partners

Science PartnersSocial Partners

Health Partners

Legal Partners

Investment Partners voluntary
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01 القطاع الحكومي

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب

1- أمانة الرياض
 Amanat Al Riyadh

بــدأت أمانــة مدينــة الريــاض بلديــة صغــية فــي إمكانياتهــا ومهامهــا وموظفيهــا ، أنشــئت عــام 1356 هـــ وكان المســؤول عنهــا 
فــي ذلــك الوقــت »مديــر البلديــة« ، وأول مــن عــن فــي هــذا الموقــع هــو األســتاذ حســن بخــاري ، حتــى عــام 1360 هـــ (1941 م) ، 
ثــم عــن األســتاذ زينــي بــري ســنة 1362 هـــ (1943 م ) »رئيســًا للبلديــة« فقــام بتشــكيل بعــض األقســام للبلديــة مثــل قســم اإلدارة ، 

وقســم النظافــة ، وفــي ذلــك الوقــت بــدأت مهمــة البلديــة ت�توســع بعــض الشــيء وترتبــط بأجهــزة األمــن والشــرطة. 
كمــا أن أمانــة منطقــة الريــاض شــريك للجمعيــة فــي جميــع برامجهــا ومشــاريعها مــن خــال اإلعــان علــى حمــات الجمعيــة فــي 

جميــع الطــرق الرئيســية والفرعيــة بالريــاض والعديــد مــن الخدمــات.

The secretariat of the city of Riyadh municipality of small means and functions and personnel was established in 1356 
e was Responsible for in that time, »director of the municipality«, and the first appointed to the this site is Mr. Hassan 
Bukhari, even in 1360 AH (1941 AD), and then appointed Mr. Zinni Barre Year 1943 1362 »mayor«, and was formed some 
sections of the municipality such as the Department of Administration, the Department of Hygiene, and in that time, 
the municipality began the task of expanding a bit and associated security services and police.
They are also a partner in all the programs and projects through advertising our campaigns in all major and branch 
roads in Riyadh and many other services.

شارع التحلية
Tahlia street

طريق الملك فهد  
king fahad road

ميدان النقل
Maydan

 AlNagel 
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01 القطاع الحكومي

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب

تقـــدم الهيئـــة خدمـــات داعمـــة واستشـــارية للشـــركات لتقديـــم حلــول 
الحتياجـــات أعمالهــا وتنفيــذ الحلـــول المحليــة مــن خــال االعتماد على 
خــربة عالميــة. وقــد شــاركت بتفعيــل الشــهر العالمــي أللزهايمــر مــن 

خــال نشــر التوعيــة حــول المــرض. 

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. 

General Investment Authority: 

2- الهيئـة العامة 
لالسـتثمار: 

الرياض وجدة
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3- هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات: 

ــة  ــه أهمي ــه الل ــريفين حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــت حكوم أدرك
علــى  االتصــاالت  مجــال  فــي  الضخمــة  التطــورات  مواكبــة 
المســتوى العالمــي ومــا انطــوى عليــه ذلــك مــن تحــوالت 
ــاع،  ــذا القط ــتثمارية له ــية واالس ــة التنافس ــي البيئ ــة ف هيكلي
ومــا تتطلبــه هــذه التطــورات مــن إحــداث تغييــات جوهريــة فــي 
ــة. ــي المملك ــاالت ف ــاع االتص ــة لقط ــة والتنظيمي ــة التحتي البين

الـرؤيــة: 
الوصــول بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى التنظيــم 
المحقــق للتنافســية العاليــة، والخدمــة المتميــزة للمشــركن، 

ــة المحفــزة للمســت�ثمري�ن. والبيئ

Communicationsالـرسـالـة: 
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.

1

3

رصد ومتابعة واالستفادة من 
التطور في تقنيات وخدمات 

قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات. 

2

تهيئة بيئة محفزة لاست�ثمار 
في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات  في المملكة. 
وقد شاركت بتفعيل الشهر 

العالمي أللزهايمر من خال 
نشر التوعية حول المرض. 

تنظيم قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات. 
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4- الهيئة العامة لإلحصاء
General Authority for Statistics

5- أمانة جدة
Amanat Jeddah

6- مجلس التعاون الخليجي
Gulf Cooperation Council
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7- لجنة التنمية
Commission for Social Development

8- الهئية العامة للسياحة
Saudi Commission for Tourism and National Heritage

9- البريد السعودي
Saudi Post

سير
ع
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10- الهئية السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Modon

11- مكتب الضمان االجتماعي النسوي
Women's Social Security Office

12- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
Ministry of Communications and Information Technology
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13- دار التربية االجتماعية
Dar El Tarbiah

14- الهيئة العامة لالستثمار
Saudi Arabian General Investment Authority

15- المٔوسسة العامة لتحلية المياه المالحة
Saline Water Conversion Corporation
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16- الهيئة العامة لحي السفارات
 Diplomatic Quarter General Authority

17- المؤسسة العامة للتقاعد
Public Pension Agency
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19- الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض
School Health Affairs in Riyadh

20- الهيئة العامة للطريان المدني
GACA

21- مكافحة المخدرات
General Directorate Of Narcotics Control

22- وزارة االقتصاد والتخطيط
Ministry of Economy and Planning

18- الهیئة العامة للوالیة على أموال القاصری�ن
 ومن في حكمهم

 General Commission For the Guardianship of
Trust Funds For Minors and thier Conunterparts
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Twitter
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 عدد المنضميـــن
من تويتر 2700

Twitter
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ع02  قــطـــــــا
الــتعــلـيــم
 Education

SECTOR



28

1- وزارة التعليـم: 

الرؤيـة: التعليم متميز لبناء مجتمع
معرفي منافس عالميًا. 

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. 

Ministry of Education: 
الرسـالة: 

تعليميـــة  بيئـــة  فـــي  للجميـــع  التعليـــم  فرصـــة  توفـــي 
للمملكــة،  التعليميــة  السياســـة  ضــوء  فــي  مناســـبة 
ورفـــع جــودة مخرجاتــه، وزيــادة فاعليــة البحــث العلمــي، 
وتشـــجيع اإلبــداع واالبتــ�كار، وتنميــة الشـــراكة المجتمعيــة، 
وقــد  التعليــم.  منســـوبي  وقــدرات  بمهــارات  واالرتقــاء 
خــال  مــن  العالمــي أللزهايمــر  الشــهر  بتفعيــل  شـــاركت 

المــرض.  حــول  التوعيــة  نشــر 

02 . قطاع التعليم

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب
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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. 

الرؤيـة: التعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا. 

الرسـالة : توفـي فرصـة التعليـم للجميـع فـي بيئـة تعليميـة مناسـبة في ضوء السياسـة التعليمية للمملكة، ورفـع جودة 

ــراكة المجتمعيــة، واالرتقــاء بمهــارات  ــ�كار، وتنميــة الشـ ــجيع اإلبــداع واالبت مخرجاتــه، وزيــادة فاعليــة البحــث العلمــي، وتشـ
وقــدرات منســـوبي التعليــم. وقــد شـــاركت بتفعيــل الشــهر العالمــي أللزهايمــر مــن خــال نشــر التوعيــة حــول المــرض. 

Al Yamamah University : 

Al yamamah University is an academic strategic partner to 
the Saudi Alzheime r’s Association since 2015.

2- جـامــعــة الــيـمــامــة:
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4- جامعــة االميــرة نــورة - مركــز أبحــاث العلــوم 
الصحيــة

Princess Nourah University

5- جامعة الحدود الشمالية 
Northern Borders University

3- جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
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6- مدارس دار العلوم 
Dar Al Uloom Schools

7- ثانوية ١٥٤
School 154

8- مدارس الرياض 
Al Riyadh Schools

ض
ريا

ال



32

9- جامعة الملك سعود
King Saud University

10- قدوة جامعة الطائف 
Qudwa Al Taif University

11- جامعة دار العلوم 
Dar Al Uloom University
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12- معهد اإلدارة العامة  
Institute of Public Administration

13 - الجامعة السعودية االلكترونية 
Saudi Electronic University

14- كلية الغد الدولية للعلوم الصحية 
 Al Ghad International Colleges

for Applied Medical Sciences

16- مدرسة مصدة المتوسطة واالبتدائية
Masda School

17- جامعــة الملــك ســعود بــن  عبدالعزيــز للعلــوم 
الصحيــة

 King Saud bin Abdulaziz University
for Health Sciences

15- جامعة المعرفة
AlMaarefa University
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 عدد المنضميـن
من االنستقرام 2722

Instagram
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ــص
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ــص

قطاع
الشركات
03

 Companies
SECTOR
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1- الشـــركــة
السـعـوديــة للـكـهـربــاء 

يحرصون على بناء عاقة متميزة مع المجتمع بكافة شرائحه،
وأن ت�كــون تلــك العاقــة طويلــة األمد. 

وهــذا مالمســته الجمعيــة مــع شــراكتها البنــاءة التــي اســتمرت علــى مــدى عامــن ،حيــث أكــدت الشــركة علــى أنهــم ال يهدفــون مــن أي 
نشــاط اجتماعــي الــى تعزيــ�ز االنشــطة التشــغيلية الجوهريــة للشــركة، بــل الــى تصميــم أي مبــادرة للمجتمــع بعيــدًا عــن مســألة العائــد 

المتوقــع للمنشــأة.

يتفهمون سمات المجتمع وثقافته وسماته التاريخية قبل أي مبادرة. 

إشــراك المجتمــع فــي صنــع المبــادرات ويتقصون كافــة التوقعات.

يوجهــون النظــر بشــكل أكــرب للمجموعــات المســتضعفة فــي أي بيئــة يعملون بها (كبار الســن - األميــ�ن - الفقراء - ذوي اإلعاقة). 

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

ويجتهدون حتى:

تـؤمــــن الــشــــركة الســعودية للكــهــربــــاء أن تنمية المجتمع تعد جزء ال يتجزأ 

مــن التنميــة المســتدامة فــي أي بلــد.

،،
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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. 

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.

Rahlat Elkhair - Riyadh رحالت الخير - الرياض



03. القطاع الخاص

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب
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2- البنك السعودي 
لالستثمار

ويهتــم البنــك عــرب إدارة االســتدامة وهــي اإلدارة الشــاملة لاقتصــاد، 
البيئــة والعمــل المجتمعــي مــن أجــل خلــق قيــم لجميــع أصحــاب العاقــة 
ــذ عــام 2015م بدعــم  ضمــن أعمــال البنــك والمجتمــع. ســاهم البنــك من
الجمعيــة  ضــم  أبرزهــا  ومــن  الجمعيــة  ومشــاريع  برامــج  مــن  العديــد 
لربنامــج واو الخــي وكذلــك كســوة الشــتاء لمرضــى ألزهايمــر وتقديــم 
الحقائب المدرسية لمن أفقدهمألزهايمرمعليهموختاًمابحرصهعلى
توعيةمنســوبيهبمرضألزهايمروطرق التعاملمعالــم رضــى عربكافــة

القنات 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. 
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3- العربية لإلعالنات الخارجية 
Al Arabia

4- بنك اتش اس بي سي
HSBC

5- مطار الملك خالد الدولي 
King Khalid International Airport
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 شركة إدارة مطار الملك عبدالعزي�ز بجدة - 6
King Abdulaziz International Airport

سماسكو  - 7
SMASCO
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8- مكاتب مشروعات
Mashroat

9- بنك الرياض
Riyad Bank
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شركة تكامل القابضة - 10
Takamol Holding

  صندوق تنمية الموارد البشرية -11
Human Resources development fund 
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14-  شركة الجادة القابضة
AlJadah

12-  شركة حلول السحابة  
Cloud solutions

 IQVIA 13-  شركة
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Buildings & Hotels
SECTOR
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 قطـاع
األبراج والفنادق 
Buildings & Hotels

SECTOR
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فندق نارسيس
Narcissus Hotel

شركة مدى القابضة لإلستثمار 
الصناعي والتجاري- برج تمكين

Tamkeen

مؤسسة العنود لإلستثمار- أبراج العنود
Alanood Investment

 Olaya Towers | أبراج العليا

Luthan Hotel and Spa  |  فندق وسبا لوذان
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Nayyara |  شركة الخزامى لالدارة نيارة
Al Khozama

 برج وفندق رافال كمبينسكي
Burj Rafal Hotel

 Grand Tower | أبراج قراند

شركة العجالن جلوبال- برج هيتال
Alajlan Global
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ــص

Health
SECTOR
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 قطـاع04
الصحي

Health
SECTOR
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وزارة الصحة: 

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

في عام 1925 تم ت�أســيس أول قســم للصحة العامة
 في المملكة العرب�ية الســعودية

في مكة المكرمة.

Ministry of Health:  كانت اإلدارة مســؤولة عــن بنــاء المستشــفيات ومراكــز الرعايــة 
المعايــي  لتوفــي  الازمــــة  اللوائــح  وإنفــاذ  وإصــــدار  الصحيــــة 
الازمــة لممارســــة الطــب والصيدلـــة. ودعمـــت الـــوزارة مســـية 
الجمعيـــة فـــي عــدد مــن المبــادرات والربامــج مــن أبرزهــا مشـــروع 

ــاء زائــرون.  أطب

04. قطاع الصحة

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب

ــص



55

1- "مستشفى جامعة الملك
 عبدالعزيز بجدة: 

King AbdulAziz University 
Hospital Jeddah: 

ــص
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2- مدينة سلطان بن عبد العزيز
 للـخـدمــات اإلنـسـانــيــة: 

مدينة سلطان بن عبد العزي�ز للخدمات اإلنسانية هي إحدى 
مشروعات ( مؤسسة سلطان بن عبد العزي�ز آل سعود الخيية ).

 مركز ت�أهيلي طبي تشمل على 550 سري�ر وافت�تحت المدينة رسمًيا في 30 أكتوبر 2002م كما أن المدينة شركاء 
الجمعية بالقطاع الصحـي منـذ عـام 2014. وقـد تعاونـت مـع الجمعية في نشـر الوعي بمـرض ألزهايمر وخدمـة المرضى. 

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 Bin Abdulaziz Humanitarian City: 

04. قطاع الصحة

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب
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3- برنامـج مستشـفى قـوى األمـن في الرياض: 

Security Forces Hospital Program: 

مشاركات دعم
 حملة شهر ألزهايمر 

يعتـــرب برنامـــج مستشـــفى قـــوى األمـــن إحـــدى الواجهـــات الرئيســـية فـــي منظومـــة تقديـــم خدمـــات الرعايـــة 
الصحيـة فـي المملكـة. وقـد بـدأت انطاقتـه قبـل خمسـة وثايـن عامـً ا وذلـك فـي عـام 1393هــ (1972م). كمـا 
أن المستشـــفى شـــريك اســـراتيجي بالقطـــاع الصحـــي للجمعيـــة السـعودية لمـرض ألزهايمـــر منـذ عـام 2010. 

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. 

الرياض



4- مستشـفى الملـك
فهـد التخصصي  

بالدمام: 
أهــم  مــن  بالدمــام  التخصصــي  فهــد  الملــك  مستشــفى  إنشــاء  يعتــرب 
المشــاريع الصحيــة الهامــة التــي حظيــت بهــا المنطقــة الشــرقية خــال 
األعــوام القليلــة الماضيــة. ورغــم حداثــة المستشــفى فقــد خطــى خطــوات 
ســريعة نحــو تحقيــق نقلــة كبيــة فــي نوعيــة وجــودة الخدمــات الطبيــة 

الشــرقية. المنطقــة  ألهالــي  المقدمــة  التخصصيــة 

King Fahad Specialist Hospital in Dammam KFSHD is considered as 
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. 

King Faisal Specialist Hospital: 

04. قطاع الصحة

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب
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5- مستشفى الدكتور
سـليـمـان الـحـبـيــب: 

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.

ــز مجموعــة د.ســليمان الحبيــب الطبيــة بإمكاناتهــا الضخمــة والتــي جعلتهــا فــي ســنوات  تمي
قليلــة مــن العامــات البــارزة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة بالشــرق األوســط.

Dr. Sulaiman Al habib Hospital: 
 إذ أنهــا تقــوم حالًيــا بإعــداد دراســات الجــدوى للمشــروعات 
التجهيــز  إلــى  إضافــة  وتنفيذهــا  وتصميمهــا  الصحيــة 
خدمــات  المجموعــة  تقــدم  ًا  وأيــض  والتشــغيل  واإلدارة 
المستشــفى  شــارك  كمــا  القائمــة.  المنشــآت  تطويــ�ر 

أللزهايمــر العالمــي  الشــهر  بتفعيــل 
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04. قطاع الصحة

التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب

6- مجمع سـواك لطب األسـنان: 

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 Da.

ــنان األطفــال وذوي  ــم خــاص بطــب أسـ ــه الوحيــد فــي المنطقــة الــذي يحتــوي علــى قسـ ــنان بكون ــواك لطــب األسـ يتميــز مجمــع سـ
ــة  ــزة واالدوات والمــواد والتقنيــات العالميـ ــتخدم أحــدث األجهـ ــود فريـــق طبـــي متميــز يسـ ــة إلـــى وجـ ــة. باإلضافـ االحتياجــات الخاصـ

لتقديــم خدمــات طــب األســـنان بأعلــى المقاي�يــس العالميــة. كمــا شـــارك المجمــع بتفعيــل الشـــهر العالمــي أللزهايمــر .

Siwak Dental Complex : 

الخبر
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7- مجموعة التعاون الطبية
al taawon Group

8- عيادة القصر مول
Al Qasr Mall

9- إدارة الرعاية الصحية المنزلية بجازان
Home Health Care - Jazan

الرعاية الصحية المنزلية

إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان
Home Health Care
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10- مركز صحي العريجاءالغربي 
Health Center Al Urayja

11- مركز العريجاء الصحي االوسط 
Health Center Urayja
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13- مستشفى الحرس الوطني
National Guard Hospital

14- مدينة االمير سلطان الطبية العسكرية
Riyadh Military Hospital

دة
ج

12- مركز صحي جازان
Health Center
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15- مستشفى قوى األمن - الدمام
Security Forces Hospital

16-  مستشفى الدكتور سليمان فقيه
Dr. Soliman Fakeeh Hospital
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- مدينة الملك سعود الطبية الشميسي 
- مستشفى األمري محمد بن عبدالعزي�ر - 

الرعاية المنزلية 
- مستشفى السعودي األلماني 

- مركز صحي شربا 
- طب األسنان بشمال الرياض

- مركز ان ام سي السالم 
- مستشفى االيمان العام 

- مستشفى المانع بالدمام
- مجمع الملك فهد العسكري بالظهران 

- المركز الصحي العزي�زية 
- مركز سلطانة

- دار الرعاية االجتماعية للمسنني بالرياض

- المدينة الطبية بجامعة الملك سعود 
) مستشفى الجامعي (

- مجمع األمل والصحة النفسية بالخرج

:More Participation fromوالمزيد من المشاركات من قبل:

- Medical City, King Saud University
)University Hospital(
- Al-Amal and Mental Health Comple
x in Al-Kharj
- King Saud Medical City Al-Shamesi
- Prince Muhammad bin Abdul Aziz Hospital
Home Care
- German Saudi Hospital
- Shoubra Health Center
- Dentistry in northern Riyadh
- NMC Center
- AlEman Hospital 
- AlManaa Hospital
- King Fahd Military Complex in Dhahran
- Al Azizia Health Center
- Sultana Center
-  Social care home for the elderly
 in Riyadh
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 عدد الهدايا
الترويجية 30000

Number of Gifts
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ــص
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ــص

 القطاع05
التمويلي
 (مطاعم)

Restaurants
SECTOR
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 Lavash | 1- الفاش

مطاعم شاركت في حملة ألزهايمر
وســاهمت فــي التوعيــة ونشــر المعرفــة. 

Restaurants Participation

 Third | 2- ثيرد

 Cup 12 | 3- ١٢ كوب
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Break Time |  4- مطعم بريك تايم

  Qoumriya | 5- قمريه
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 August Cafe | 6- اوقست كوفي

 Lenôtre Café | 7- لونوتر

 Salad & | 8 اند َسالد 
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 La Panière | 9- ال بانير

  F8 | 10- إف آيت

 Dunkin Donuts | 11- دانكن دونتس
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  La Cour | 12- الكور

Bottom Burger | 13- بوتم برجر

 Buttermilk | 14- بتر ميلك
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 Armin | 15- أرمين

  Doe Sandwich | 16- دو ساندوتش

The New Signature |  17- التوقيع الجديد
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.Shakespeare and Co | .18- شكسبير آند كو

Voltage Cafe | 19- فولتاج كافيه

 MADO | 20- مادو
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 Embers | 21- امبرز

  FOCUS | 22- فوكس

NOSH |  23- نوش
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 l'Entrecote | 24- انتركوت

Eiha coffee | 25- إيحاء القهوة

 I wish burger | 26- آي ويش برجر
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 PUREGER | 27- بيورجر

  Brew Cafe | 28- برو كافيه

Pandemic |  29- بانديمك
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 Montreux |  30- مونترو

  C A F | 31- كاف

ZORA | 32- زورا
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 The Aitch | 33- ذا ايتش

  Terrace N.09 | 34- تراس ٩

LEVO |  35- ليفو
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 4twens |  36- فور تونز

  OROMO | 37- اورومو

The Pop Up | 38- ذا بوب اب
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 v60 | 39- في٦٠

  Le Moulin Bakery | 40- لوموال بيكري

CHKN |  41- شكن
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  Monahi |  42- مناحي

 Makan Zaman | 44-  ديوانية مكان زمان

 Drops Caffe | 43- دروبز كوفي
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 She&I sweet | 45- شي اند اي سويت

  Lean Meals | 46- لين ميلز

cups 66 |  47- ٦٦ كبز
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 عدد المطبوعات
التوعوية 131352

Number of Awareness 
publications
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ــص



ــص

اخرى06
Others
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التقري�ر الشهري لشهر سبتمرب

06. أخرى

 Meed | 1- ميد

  MRSOOL | 2- مرسول

ــص



ــص
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Curio Art Supplies | 3- كيوريو

 Chiffon | 4- شيفون
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Rosy Brown |  6- روزي بروان

SASCO | 5- ساسكو
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Balloonizer | 7- بالونايزر

Boulevard | 8- بوليفارد جدة

 iluba | 9- اي لوبا
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JAIZ | 10- جاهز

AURA 11- مفروشات أورا

Boulevard 12- بوليفارد الرياض
النمر للعقاریة
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األندية الرياضية
GYM
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1- نادي الشركة السعودية للكهرباء
 Saudi Electricity Company Central Region Club

 Active Time | 2- وقت النشاط
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  Interval | 3- نادي انترفال

  Fitness Time | 4- فتنس تايم

  Sands Studio | 5- ساند ستيديو
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القطاع
االجتماعي
Social SECTOR
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لإلستشــارات  الفكــر  ســمو  مركــز 
لتعليميــة ا و ية بو لتر ا

SAMO Center
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القطاع الخيري
Charity SECTOR
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جمعية الفيصلية الخيرية
 النسوية بجدة

AlFaisalya Womens Welfare Society
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قطاع اإلعالم
Media SECTOR
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ــهر  ــة الش ــن  حمل ــرت  ع ــة نش 48 صحيف
ــر ــي للزهايم العالم

صحيفة سبق

صحيفة عاجل

صحيفة المواطن

صحيفة الوئام

صحيفة مباشر نيوز

صحيفة انحاء

صحيفة المدائن

صحيفة الراي

صحيفة مكة االن

صحيفة ازد

صحيفة الساحات العربية

مجلة هي

مجلة مكة

صحيفة الشمال

صحيفة نشرة 

صحيفة الراصد

صحيفة ياهال

صحيفة مفتاح الرياض

صحيفة مكتوب

صحيفة الكسر

صحيفة صدي المواطن

صحيفة التحلية

صحيفة نبض العرب

صحيفة وعد الشمال

صحيفة فجر

صحيفة البالد

صحيفة عرب نيوز

صحيفة كل الصحف

صحيفة هام

صحيفة بيان

صحيفة فيفاء اون الين

صحيفة صدي

صحيفة سما العالم

صحيفة الجفر نيوز

صحيفة الحدث

صحيفة االحداث اإلخبارية

صحيفة سمو

صحيفة صوت المواطن

صحيفة الجزيرة

SABQ

Ajeel

AlMoaten

AlWaiam

Mobasher News

Anhaa

AlMadaain

Alra'ay

Makkah Now

Azed

AlSahaat

Haya

MakkahAlBelad

Fajer

Waad AlShamaal

Nabd AlArab

AlTahlia

Sada Almoaten

AlKaser

Maktoob

Riyadh Key

Ya Hala

AlRaseed

Nashra

NorthArab News

Kol Alsohof

Haam

Bayan

Faifa Online

Sada

SAMA

AlJafer News

AlHadath

 AlAhdath

SAMO

Sout Almoaten

AlJazera
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صحيفة اخبار السعودية 24

صحيفة نباء

 صحيفة نون

صحيفة ارجاء

صحيفة الخرج نيوز

صحيفة نجد اإلخبارية

صحيفة االن

صحيفة وطني اإلخبارية

صحيفة عز

صحيفة القري

صحيفة اليوم المصرية

مجلة كل المناسبات

مجلة الجوهرة

صحيفة الطائف اون الين

مجلة سيدتي

صحيفة عين الرياض

صحيفة اعالميون مميزون

صحيفة برق

صحيفة الرائدية

صحيفة المشهد

صحيفة إخبارية العويقلية

وكالة االنباء

صحيفة ثريبان

Barg

News 24

Naba

Non

Arjaa

AlKharj News

Najd News

Now

Watani

Az

AlGora

AlYaom

All Events

AlJohara

AlTaif Online

Sayidati

Riyadh Eye

E3lamion

Alra'adya

AlMashad

AlOlagyah

News

Thireban

Newspapers Spoke about the campaign  48
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> ســيدتي< .. مجلــة المــرأة العرب�يــة. تصــدر عــن الشــركة الســعودية لألبحــاث 
والنشــر، إحــدى شــركات المجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســوي�ق، التــي 
أسســها األمــي أحمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــ�ز غفــر اهلل لــه عــام 1987. و 
نشــرت مجلــة ســيدتي اإلعانــات التوعويــة فــي إصداراتهــا للشــهر العالمــي 

أللزهايمــر.

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. 

Sayidaty Magazine
(Official Campaign Magazine ):

مجلة سيدتي
) المجلة الرسمية للحملة (: 
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  Ya Hala | برنامج يا هال
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Activity | برنامج اكتفتي
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 عدد األسر
الجديدة 166

New Families
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ترند الرياضاألستاذ فهد (فلي)األستاذ فايز المالكي

ميش فايبزاألستاذة هنوف القاضياألستاذة منى أبو سليمان

أباوت هياألستاذة نجود الرميحياألستاذ حمود الفايز

المهندس عبد اهلل العزاماألستاذ ناصر الحميدي

 الرياض نيشن األستاذ الشاعر عبد اللطف آل الشيخالدكتورة ناهد باشطح

األستاذ نايفكواألستاذ نواف الوابل

influencers أسماء المؤثرين

Faiz AlMalki

Homoud Alfayz

Fahad )Fele

Nojod AlRomihi

Riyadh Trend

About Her

Nahed BashtehAbdulatef AlsheshkRiyadhnation

Mona Abo SulimanHanouf AlqathiMish Vibes

Abdullah Alazam Nasser AlHamedi

Nawaf AlWabelNaifco
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فريق العمل
Team Work
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لجين عبدالله بن عامر

العنود األسمري

العنود الجويان

رؤى مليباري

رنا عبدالله المرعي

مشاعل فهد التويجري

روان خالد بن جريس

نهلة خالد الخميس

رنا الماضي

آمال الزيادي

لولوه فهد بن سليم

لجين ابراهيم الخراشي

المدير التنفيذي

مسؤولة العالقات العامة

مسؤولة تقنية المعلومات

مساعدة المدير التنفيذي

مسؤولة قسم المحاسبة

مسؤولة شؤون العضوية

األخصائية االجتماعية

مسؤولة اللجان

اخصائية تثقيف صحي

مسؤولة الموارد البشرية

موظفة تدريب

 رئيسة  قسم البرامج التثقيفية وقسم التثقيف

الصحي –بجدة
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CEO

Public Relations Officer

IT Officer

Assistant to CEO

Accounting Officer

Members Affairs

Social Worker

Committee Officer

Health Educator Specialist Abdullah

HR Specialist

Trainee

Head of Educational Program and Health Education 

Department, Jeddah

Rana Abdullah AlMarai

Mashael Fahad AlTawijiri

Rawan Khalid Bin Jurais

Nahlah Khalid AlKhamis

Rana AlMadhi

Amaal Alzeady

Lulwa Fahad Bin Saleem

Lujian Ibrahim AlKharashi

Lujain Abdullah Bin Amer

Alanoud AlAsmari

Alanoud AlJawyan

Roaa Melibari




