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Day s’Alzheimer World the to Introduction

مقدمة للشهر العالمي أللزهايمر
ــه  ــل الــــذي يعانــــي منــ ــًا فــــي تحــــدي الخجــ ــم أمــ ــاء العالــ ــة أنحــ ــر فــــي كافــ ــنويًا الشــــهر العالمــــي لمــــرض ألزهايمــ يعقــد ســ
العديــــد مــــن ذوي المرضــــى إضافــــة لرفــــع الوعــــي بمــــرض ألزهايمــــر وأعراضــــه حيــــث تــــم إطــــاق الشــــهر العالمــــي الموحــــد 
لمــــرض ألزهايمــــر ابتــــداء مــــن عــــام 2012 م والــــذي واكبتــه الجمعيــة بإطاقهــا برنامــج  ''ســماء البنفســج''  فــي مــدن المملكــة 
الرئيســــية حتــــى أصبــــح برنامجــــًا وأنموذجــــًا رائــــدًا يحتــــذى بــــه مــــن كافــــة دول العالــــم المنظمــــة لعضويــــة منظمــــة ألزهايمــــر  

العالميــــة ولكافــــة الحمــــات التوعويــــة بالمملكــــة.

 ويصــــادف ســــبتمرب2020 م الشــــهر العالمــــي التاســع الــــذي تواكبــــه الجمعيــــة وتقيمــــه منــــذ انطاقتهــــا بشــــعارات مختلفــــة 
ت�توافــــق مــــع الشــــعار الموحــــد كونهــــا حققــــت أول عضويــــة عالميــــة مــــن القطــــاع الخــــري علــــى مســــتوى المملكــــة نظــــر 

جهودهــــا الملحوظــــة فــــي الت�أثــــر  علــــى صنــــاع القــــرار وتغيــــر  واقــــع مرضــــى ألزهايمــــر فــــي الخليــــج العربــــي.

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 2020, the Saudi Alzheimer’s Association celebrates the ninth awareness campaign, since its incep-
tion with different slogans in line with the world wide unified slogan as it achieved the first international mem-
bership 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.

Introduction to World Alzheimer’s Day
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ألزهايمــر  منظمــة  لــدى  عضــو  ألزهايمــر  لمــرض  الخرييــة  الســعودية  الجمعيــة  إن 
العالميــة كمــا أنهــا تقــوم باحتفــاالت الشــهر العالمــي أللزهايمــر مواكبــة للمنظمــة 

وتمثــل المملكــة محليــًا ودوليــًا

 The Saudi Alzheimer›s Disease Association is a member of the International
 Alzheimer›s Organization, and it also celebrates the World Alzheimer›s
 Month in line with the organization and represents the Kingdom locally
and internationally
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رؤيتنا
ت�تمثل رؤيتنا في الحد من المخاطر ، والتشخيص في الوقت المناسب ، والرعاية والشمول اليوم ، والعالج غًدا.

مهمتنا
مهمتنــا هــي تقويــة ودعــم جمعيــات مــرض الزهايمــر والخــرف ، لزيــادة الوعــي وتقليــل وصمــة العــار حــول الخــرف فــي جميــع 
أنحــاء العالــم ، لجعــل الخــرف أولويــة صحيــة عالميــة ، ودعــم وتمكــن األشــخاص المصابــن بالخــرف وشــركائهم فــي الرعايــة ، 

وزيــادة االســت�ثمار واالبتــ�كار فــي بحــوث الخــرف.

قيمنا
االحرتام: معاملة جميع األشخاص المصابن بالخرف باحرتام وضمان حماية حقوقهم

النزاهة: الشفافية في عالقاتنا مع بعضنا البعض وأصحاب المصلحة الخارجي�ن
الشــمولية: الوصــول وتمكــن جميــع أصحــاب المصلحــة مــن أن يتــم تمثيلهــم واالســتماع إليهــم علــى قــدم المســاواة دون تحيــز 

أو تمي�يــز أثنــاء االحتفــال واالســتفادة مــن تنوعنــا
المســاءلة: التحلــي بالشــفافية والمســاءلة ، فضــاًل عــن المســؤولية الماليــة والحكــم الفعــال ، مــع االلتــزام بالتميــز فــي جميــع 

أعمالنا
التعاون: تطوي�ر عالقات وشراكات عمل متبادلة المنفعة

Our vision
Our vision is risk reduction, timely diagnosis, care and inclusion today, and cure tomorrow.

Our mission
Our mission is to strengthen and support Alzheimer and dementia associations, to raise awareness 
and lower stigma about dementia worldwide, to make dementia a global health priority, to support 
and empower people living with dementia and their care partners, and to increase investment and 
innovation in dementia research.

Our values
Respect: Treating all people affected by dementia with respect and ensuring their rights are protected
Integrity: Transparency in our relationships with each other and our external stakeholders
Inclusiveness: Reaching out and enabling all stakeholders to be represented and heard equally 
without prejudice or discrimination while celebrating and leveraging our diversity
Accountability: Being transparent and accountable, as well as fiscally responsible and effectively 
governed, with a commitment to excellence in all our work
Cooperation: Developing mutually beneficial working partnerships and relationships
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دعم الشريك االسرتاتيجي الشرفي

ت�أسســت الشــركة الســعودية للكهربــاء بموجــب المرســوم الملكــي رقـــم م/16 الصــادر فــي ديســمرب 1999 حيــث تــم دمــج 
بــن جميــع الشــركات المحليــة العاملــة فــي مجــال تقديــم الخدمــة الكهربائيــة فــي كيــان واحــد 

كمــا أنهــا مــن أهــم القطاعــات الداعمــة للجمعية حيث أن حملة #مانســينا_وش_عطيتو بدعم من الشــريك االســراتيجي 
ت�تقــدم الجمعيــة بجزيــ�ل الشــكر واالمتنــان علــى جهودهــم وتعاونهــم  لــذا  الشــرفي الشــركة الســعودية للكهربــاء 
الســنوي الامحــدود فــي إقامــة مشــاريع وبرامــج الجمعيــة الــذي كان لــه األثــر األكــرب فــي تحقيــق رؤيتنــا بتطبيــق البعــد 
الخــري واإلنســاني والت�ثقيفــي التوعــوي بــن مختلــف الفئــات المجتمعيــة خــال برامــج ومشــاريع ومبــادرات الجمعيــة 
الســعودية الخريــة لمــرض ألزهايمــر كمــا قدمــت العديــد مــن الهدايــا لمرضــى ألزهايمــر وذويهــم بمبــادرة رحــات الخــر

 The Saudi Electricity Company was established according to Royal Decree No./16 established in December
 1999 whereas various companies with the same services was combined. The Saudi Electricity Company is
   also one of the most important sectors that support the association
 Therefore the assosiation extends its thanks and gratitude for their unlimited annual efforts and  
 cooperation in establishing projects and programs, which had the greatest impact on achieving our
 vision of implementing the charitable, human and educational awareness dimension among the
  various community groups during the programs, projects and initiatives of the Saudi Alzheimer Disease
Assosiation. It also provided many gifts For Alzheimer's patients and their families
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دعم
Alriyadh Municipality أمانة منطقة الرياض 



11

أمانة الرياض
Alriyadh Municipality

بـدأت أمانـة مدينـة الريـاض بلديـة صغـرة فـي إمكانياتهـا ومهامهـا وموظفيهـا ، أنشـئت عـام 1356 هــ وكان المسـؤول 
عنهـــا فــــي ذلــــك الوقــــت «مديــــر البلديــــة» ، وأول مــــن عــن فــي هــذا الموقــع هــو األســتاذ حســن بخــاري ، حتــى عــام 
1360 هـ)1941( م ، ثـــم عـــن األســـتاذ زينـــي بـــري ســـنة 1362 هــ )1943 م ( «رئيســـا للبلديـــة» فقـــام بتشـــكيل بعـــض األقســـام 
للبلديـة مثـل قسـم اإلدارة ، وقسـم النظافـة ، وفـي ذلـك الوقـت بـدأت مهمـة البلديـة ت�توسـع بعـض الشـيء وترتبـط 

بأجهــزة األمــن والشــرطة.
كمـــا أن أمانـــة منطقـــة الريـــاض شـــريك للجمعيـــة فـــي جميـــع برامجهـــا ومشـــاريعها باإلعالن عن حمالت الجمعيـــة فـــي 

جميـــع الطـــرق الرئيســـية والفرعيـــة بالريـاض والعديـــد مـن الخدمـات

The secretariat of the city of Riyadh municipality of small means and functions and personnel was estab-
lished 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 Administra-
tion, 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.



12



13

دعم
Ministry of Transport وزارة النقل     
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تــم إنشــاء وزارة المواصــات عــام 1372 هـــ 1953م لتشــرف علــى كافــة الجوانــب المتعلقــة بالمواصات من طرق وســكك حديدية 
وموانــئ، كمــا أن رؤيتهــا هــي تطويــ�ر منظومــة النقــل فــي المملكــة وربطهــا بالعالــم الخارجــي لت�كــون مركــزًا لوجســتيًا يربــط 
القــارات الثــاث لتعزيــ�ز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة والقــدرة التنافســية وفــق رؤيــة المملكــة 2030م ورســالتها هــي 
تحقيــق الت�كامــل بــن كافــة قطاعــات النقــل الــربي والبحــري والجــوي لمواكبــة احتياجــات المملكــة، عــن طريــ�ق رفــع مســتويات 

الســامة وترشــيد الطاقــة وتعزيــ�ز كفــاءة التشــغيل واألداء لتقديــم خدمــات فعالــة للمســتفيدين.
كمـا أن وزارة النقل شـريك للجمعيـة فـي العديد من المشاريع وحمالت الشهر العالمي أللزهايمر.

 وزارة النقل

Transport Minisrty
The Ministry of Transport was established in 1372 AH 1953 AD to oversee all aspects related to transportation, 
including roads, railways and ports. Its vision is to develop the transport system in the Kingdom and connect 
it to the outside world to be a logistical center linking the three continents to promote sustainable economic 
development and competitiveness in accordance with the Kingdom’s vision 2030 and its mission is Achieving 
integration between all land, sea and air transport sectors to keep pace with the Kingdom’s needs, by raising 
levels of safety, energy rationalization, and enhancing operating efficiency and performance to provide effective 
services to the beneficiaries.
The Ministry of Transport is also a partner of the association in many projects and campaigns for the World 
Alzheimer’s Month.
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دعم
أمانة المنطقة الشرقية

 Eastern Region Municipality
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تعنــى أمانــة المنطقــة الشــرقية بتوجيــه التنميــة العمرانيــة وتقديــم الخدمــات البلديــة الراقيــة بمنهجيــة ومهنيــة عاليــة 
المواطنــن  راحــة وســامة  تحقــق  بيئــة صحيــة وعمرانيــة وعصريــة  أجــل  مــن  الخــاص  المجتمــع والقطــاع  أفــراد  بمشــاركة 
والمقيمــن ورفاهيتهــم. لتصــل إلــى رؤيتهــا بــأن ت�كــون الرائــدة فــي تقديــم الخدمــات المتميــزة لتطويــ�ر مــدن المنطقــة 

الشــرقية لتصبــح مــدن مثاليــة علــى مســتوى الشــرق األوســط.
كمـــا أن أمانـــة المنطقـــة الشــرقية شـــريك للجمعيـــة فــي حملــة الشــهر العالمــي للزهايمــر فـــي العديــد مــن الطـــرق الرئيســـية 

ــة بالمنطقــة والفرعيـ

أمانة المنطقة الشرقية

 Eastern Region Municipality
The Eastern Region Municipality is concerned with directing urban development and providing high-end 
municipal services in a highly systematic and professional manner with the participation of community members 
and the private sector for a healthy, urban and modern environment that achieves the comfort and safety of 
citizens and residents and their well-being. To reach its vision of being the leader in providing distinguished 
services to develop the cities of the Eastern Region into ideal cities in the Middle East.
In addition, the Eastern Region Municipality is a partner of the Association in the World Alzheimer’s Month 
campaign in many main and secondary roads in the region.
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دعم
  Alarabia  الشركة العرب�ية لإلعالنات الخارجية
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رؤيــة الشــركة أن ت�كــون المجموعــة الرائــدة فــي مجــال إعانــات الطــرق فــي المنطقــة ومواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي صناعــة 
اإلعانــات العالميــة ورســالتها أن تقــدم كل مــا هــو جديــد فــي مجــال إعانــات الطــرق وباألخــص وســائل اإلعانــات الخارجيــة، 
مــع تنفيــذ جميــع مراحــل صناعــة وطباعــة وصيانــة اللوحــات لتحقيــق غايــة عمائنــا بالحصــول علــى منتــج وخدمــة بمواصفــات 

عالميــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تجميــل المــدن وابــراز هويتهــا.
كمـا أن الشركة العرب�ية لإلعالنات الخارجية شـريك للجمعيـة فـي العديد من المشاريع وحمالت الشهر العالمي أللزهايمر.

العرب�ية

Alarabia
The vision of the company is to be the leading group in the field of road advertisements in the region and to keep 
up of everything new in the global advertising industry and its mission is to provide everything new in the field 
of road advertisements, especially the means of outdoor advertising, with the implementation of all stages of 
manufacturing, printing and maintenance of billboards to achieve the goal of our customers to obtain a product 
and service with international standards, in addition to contributing to beautifying cities and highlighting their 
identity.
The Alarabia Company for Outdoor Advertising is a partner of the Association in many projects and campaigns 
for the World Alzheimer’s Month.
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دعم
Airports المطارات    
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شكر وتقدير لمطار الملك خالد الدولي كونه شـريك للجمعيـة فـي حمالت الشهر 
العالمي أللزهايمر.

 Thanks and appreciation to King Khalid International Airport for being a
partner of the Association in the campaigns of the World Alzheimer's Month
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شكر وتقدير لمطار الملك عبدالعزي�ز الدولي كونه شـريك للجمعيـة فـي حمالت 
الشهر العالمي أللزهايمر

 Thanks and appreciation to King Abdulaziz International Airport for being a partner
of the Association in the campaigns of The International Alzheimer's Month
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شكر وتقدير لمطار الملك فهد الدولي لمشاركته بحملة الشهر العالمي 
أللزهايمر.

 Thanks and appreciation to King Fahd International Airport for its participation in
the Alzheimer's Month campaign
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مؤسسة صالح سليمان العليان الخريية
Suleiman S. Al-Olayan Foundation

دعم
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ت�أسســت مؤسســة ســــليمان صالــح العليــان الخريــــة فــــي عــام 1982م، وُســــجلت فيمــا بعــــد فــــي وزارة الشــــؤون االجتماعيــة 
بموجــــب شــــهادة تســــجيل رقــــم ٤6، وذلــــك لإلشــــراف علــــى األعمــــال الخريــــة واالجتماعية لمجموعــــة العليــــان فــي المملكة. 

المؤسســــة هــــي المنســــق لألعمــــال الخريــــة والمتابــــع لهــــا نيابــــة عن شــــركات العليــــان فــــي المملكــة.
كما أن المؤسسة داعمة ألهم مشروعني من مشاريع الجمعية، مشروع رد الجميل ومشروع أطباء زائرون

 مؤسسة سليمان صالح العليان الخرية

Suleiman Saleh Al-Olayan Foundation 
The Sulaiman Saleh Al-Olayan Charitable Foundation was founded in 1982 and was later registered with the 
Ministry of Social Affairs under registration certificate No. 46, to oversee the charitable and social work of the Al-
Olayan Group in the Kingdom. The Foundation is the coordinator and follower of charitable works on behalf of 
al-Olayan companies in the Kingdom.
The foundation is also supporting the two most important projects of the association, the Return of The 
Beautiful project and the visiting doctors project.
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01
مشاركة 

قطاع الوزارات 
والهيئات



27

 Ministries and
 Authorities

Sector



28

وزارة الصحة
Ministry of Health



29

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
Ministry of Human Resources and Social Development

وزارة االست�ثمار
Ministry of Investment



30

وزارة التجارة
Ministry of Commerce



31

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Communications and 
Information Technology



32

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & 
Agriculture



33

وزارة األقتصاد والتخطيط

وزارة الرياضة

Ministry of Economy & Planning

Ministry of Sport

وزارة التعليم – مكتب تحقيق الرؤية
Ministry of Education



34

مجلس الشورى
The Shura Council

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
General Directorate of Narcotics Control



35

هيئة حقوق االنسان
Human Rights Commission

General Authority of Zakat & Tax
الهيئة العامة للزكاة والدخل



36

مؤسسة الربيد السعودي

صندوق تنمية الموارد البشرية ) هدف(

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

Saudi Post

Saudi Human Resources Development Fund )Hadaf(

Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones



37

الهيئة العامة للطريان المدني

 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 هيئة الرقابة و مكافحة الفساد

General Authority of Civil Aviation

Saudi Food & Drug Authority

National Anti-corruption Commission



38

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتقاعد

Communications and Information Technology Commission

General Organization for Social Insurance

Public Pension Agency



39

 الهيئة العامة لالعالم المرئي والمسموع

 الهيئة السعودية للفضاء

األمن العام

General Commission of Audiovisual Media

Saudi Space Commission

Saudi Public Security



40

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
Saline Water Conversion Corporation

غرفة الرياض
Riyadh Chamber



41



42

عدد 
المنظمني 

بتويرت

مشرتك

Twitter

800
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مشاركة 
القطاع الصحي

02



44

Health
Sector



45

مدينة سلطان بن عبدالعزي�ز للخدمات اإلنسانية 
Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City



46

مركز مدينة سلطان الطبي
Sultan City Medical Center



47

مستشفى قوى األمن
Security Forces Hospital Program



48

مستشفى الملك خالد الجامعي
)المدينة الطبية بجامعة الملك سعود(

King Khaled University Hospital
)King Saud University Medical City(

مستشفى الدكتور سـليـمـان الـحـبـيــب

Dr Sulaiman Al Habib Hospital
فرع التخصصي

Altakasussi Branch



49

مدينة الملك سعود الطبية )الشميسي( 
 قسم الخدمة االجتماعية

King Saud Medical City

مستشفى السعودي األلماني
Saudi German Hospital



50

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث

King Faisal Specialist Hospital

مستشفى االيمان العام
Aleman Hospital



51

مستشفى الرعاية الوطني 
National Hospital

عيادة مسك كري
Msk Care



52

مستشفى المملكة 
Kingdom Hospital

مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية )العسكري(
Prince Sultan Medical City



53

مستشفى الدكتور سليمان فقيه

 مركز الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه لطب األسرة

Dr Soliman Fakeeh Hospital

Dr. Soliman Abdulqader Fakeeh Medical Home



54

مركز صحي العري�جا الغربي
Arijah Medical Center

مركز صحي عتيقة
Atiga Medical Center

مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري
Dr Abdulrahman Mshari Hospital



55

مستشفى الملك سلمان – الرعاية المنزلية 

مركز صحي العزي�زية

King Salman Hospital - House Care 

Health Center Alazizia

شركة شفاء العرب�ية للرعاية المنزلية
Arabian Alshifa home care Co.



56

مركز صحي السويدي الغربي
 Alsewidi Health Center 

لي سوري�ر كلينيك
Le Sourire clinic

مركز الرعاية الصحية األولية بالمربع
 Alawalia Health Center 



57

الرعاية المنزلية بجيزان
Home Health Care Jazan

مركز صحي سلطانة
Sultana Health Center 



58

مركز االلؤلؤة للتدريب واالستشارات

الرعاية المنزلية بالمدينة
Home Health Care Medinah

The Pearl Center for Training and Consulting



59

مركز سمو الفكر لالستشارات الرتبوية و التعليمية

عيادات الجلد
The Skin Clinic

Smou Alfeker Center for Educational and Educational Consultancy



60

مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج
Erada and Mental Health Hospital Kharj

مجمع المساندة النفسية واألسرية الطبي
Psychological Support Medical Complex



61

مركز مؤتمن لالستشارات األسرية والنفسية
Psychological Support Medical Complex

مجمع الحرمني الطبي
Al Haramain Medical Complex



62

عدد 
المنظمني 
بانستجرام

مشرتك

Instagram

1000
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مشاركة 
القطاع األكاديمي

03



65

Academic
Sector



66

جامعة اليمامة
Al Yamamah University 

جامعة رياض العلم
Riyadh Elm University



67

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

مكتب الشؤون اإلدارية والمالية بكلية الرتب�ية بجامعة 
األمرية نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الملك سعود
King Saud University

Princess Nourah bint Abdulrahman University

Office of Administrative and Financial Affairs,  
College of EducationUniversity Princes Nourah bint 
Abdulrahman University



68

جامعة الملك سعود بن عبدالعزي�ز للعلوم الصحية

 جامعة المعرفة

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences

AlMaarefa University



69

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة الفيصل

جامعة األمري سلطان

Al Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Alfaisal University

Prince Sultan University



70

الجامعة السعودية االلكرتونية

جامعة الطائف - فري�ق قدوة التطوعي الصحي

جامعة الحدود الشمالية كلية الصيدلة

Saudi Electronic University

Taif University - Qudwa Health Volunteer Team

Northern Border University - College of Pharmacy



71

كلية التقنية للبنات بالرياض

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني 

الكلية التقنية للبنات بمحايل عسري

Technical and Vocational Training Corporation

Technical College Girls - Riyadh

Technical College Girls - Asir



72

الكلية التقنية – بنني
Technical College - Boys

 الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالحناكية
Technical College and Industrial Institute of Hanakia



73

 الكلية التقنية للبنات بينبع

التدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة
Technical training in Medina

Technical College for Girls in Yanbu

المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالفرشة سراة عبيدة
Secondary Industrial Institute, Technical College Branch



74

معهد اإلدارة العامة

معهد ريتال الدولية العالي

مدارس الملك فيصل
King Faisal School

Institute of Public Administration

Retal International High Institute for Training



75

مركز أبجدية للتدريب
Abjadia Training Center

مدارس الرياض األهلية
Riyadh Schools



76

عدد المطبوعات 
165,000

عدد الكمامات 
الوقائية 

25,000

عدد المنشورات 
125,000

عدد االستاندات 
15,000

Prints

Face Masks

Publications

Stands
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مشاركة 
قطاع الشركات

04



79

 Companies
Sector



80

شركة ابونيان 
Abunayyan holding

شركة أسواق التميمي المحدودة
 Altamimi Markets



81

شركة حلول السحابة 
Cloud Solutions

الربنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل 
والصيانة في الجهات العامة

 The national program to support project management,
operation and maintenance in public entities



82

شركة سيلكون للدعاية واالعالن 

شركة اتحاد االتصاالت  

 Silicon

Mobily

Eastern region الشرقية



83

الشركة الوطنية لالسكان
National Housing Co.

Meed شركة ميد



84

 volive شركة

شركة السعودية الرائدة
Riadah Investment Company



85

التعاونية

شركة كري�يتف فورميال

Tawuniya

Creative Formula



86

شركة جادة القابضة
 Al Jaddah Holding Co.

إرسال لتحوي�ل األموال
Ersal Money Transfer



87

شركة الجرب لت�أجري السيارات
Al Jabr Rent A Car

الشركة السعودية للخطوط الحديدية
Saudi Railway Company

Eastern region الشرقية



88

شركة الراجحي االولى القابضة
 Alrajhi First Holding
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مشاركة 
القطاع التجاري

05
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 Commercial
Sector



91

القطاعات المستضيفة01
Host sectors



92

واجهة الرياض

Riyadh الرياض



93

بوليفــــــــــارد
Riyadh الرياض

مجمع بوليفارد
Jeddah جدة



94

Ajdan Walk
اجدان ووك

قرية فيالجيو
Villaggioالشرقية Eastern region

Eastern region الشرقية



95

أبراج وفنادق02
Towers and hotels



96

برج المملكة
Kingdom Tower

Alfaisalia Tower
شركة الخزامى لإلدارة

برج ومول الفيصيلة

Riyadh الرياض



97

العنود لالست�ثمار- أبراج العنود
 Al Anood Investment

Grand Tower
أوقاف محمد العلي الصانع 

برج جراند تاور

Riyadh الرياض



98

فندق حياة ري�جنسي

Tamkeenبرج تمكني

Hyatt Regency

Riyadh الرياض



99

برج المقر الرئيسي لألعمال - ذا هيد كوارترز بزنس بارك
The Headquarters - Business Park

Jeddah جدة



100

برج هيتال

فندق لو مرييديان
 Le Méridien

Hital Towerالرياض Riyadh

Eastern region الشرقية



101

Movenpickالشرقية Eastern region



102

التطبيقات والمواقع 03
اإللكرتونية

Applications and websites



103

THE CHEFZتطبيق ذا شفز

Jeenyتطبيق جيني



104

Jahezتطبيق جاهز

To you تويــــــو



105

Eastern region الشرقيةمتجر ساسورا

Nugttahنقطة



106

مطاعم و مقاهي04
Restaurants and Cafes



107

لني ميلز 
 lean Meals

Riyadh الرياض

Focusفوكس



108

شركة فور توينز المحدودة
4 twins coffee

Riyadh الرياض

V60 café



109

SY Café

12 Cups

Riyadh الرياض

The Aitch Café



110

Split

Dunkin Donuts
Riyadh الرياضدانكن دونتس 



111

Glaze Donuts

Doe Sandwiches

Riyadh الرياض



112

She & I sweetالرياض Riyadh

ايس الكريم الربنس

Makery Café



113

66 Cupsالرياض Riyadh

PANDEMIC Coffee

Le Moulin Kitchen



114

Montruex Cafeمونرتو

Riyadh الرياض

Lenotre لونوتر

Hanad limitedشركة هناد المحدودة

Le relais entrecote انرتكوت



115

Element Coffee
Riyadh الرياض

Booze Specialty Coffee Bar

المركز الوطني للنخيل والتمور



116

Hashtag Oneهاشتاق ون

Five Elephants 
Specialty Coffee

Dolce Miaدولتشي ميا

Riyadh الرياض



117

PRESSED

Bliss Café

SOE مطعم

Shakespeare and Co

Riyadh الرياض



118

Looziesالرياض Riyadh

فاي بوتيك

 ليلى من لبنان



119

Jeddah جدة

كافيه عبق القهوة المختصة

5 Rivers

Abq Cafe

Jar Juicesجار للعصريات



120

F8

Stay Cafe

Jeddah جدة
it cafe



121

مطاعم مجموعة الضيافة
Diafa group restaurantsجدة Jeddah

Eastern region الشرقيةAUBURNمطعم اوبرن



122

Oria
Eastern region الشرقية

Melonation

Heartهارت



123

Vardo

Blue Garden

Eastern region الشرقية

بيسرتوزون
Bistrozone



124

Cosmo

GO YA

PF Changs

Eastern region الشرقية



125

Babel

Texas road house

Pinkberry

Eastern region الشرقية



126

Allin7

اند بيوند

Eastern region الشرقية

HOKهوك



127

مطعم اريف

Day and Night

AREV

Reflect

Eastern region الشرقية



128

Cafenation

LAPAZZIAالبازيا

Eastern region الشرقية

Saqefaسقيفة



129

Qaf Coffee محمصة قاف 

Eastern region الشرقية

Art of Catering



130

The cheesecake FactoryBuffalo wild wings

NandosDose



131

محالت تجارية 05
Shops



132

Curio Art Supplies

مركز بوقنفيليا التجاري

كيوري�و مستلزمات الفن

Bougainvillea



133

Purple Gardenحديقة األرجوان

Nature Fruitsثمار الطبيعة

Qormuz قرمـــــــــــز



134

فايف سيزون للنظارات
Five Season Opticals

رحمه للمستلزمات الطبية
Rahma medical supplies



135

روزي بروان
Rosy Brown

اوار لالثاث 
Awar furniture



136

SCRUB'Nسكراب ان

Scotch & Soda



137

محطات الوقود06
Gas stations



138

Sascoساسكو 



139

نوادي وصالونات07
GYMs and Salons



140

اكتف تايم

اميتست

Active time

Amethyst

Fitness time فتنس تايم



141

Iron House

فيت فورايفر فتنس

ايرون هاوس

Fit Forever Fitness

Unity GYM



142

The Salon
ال سالون

ووش
Woosh

Almanahil
المناهل



143

غرافيتيه

شيفون

Gravite

Chiffon

RAFF  The Nail Spa راف



144

نايرتو جيم
Nitro GYM

مركز التديب الشخصي
Personal Training Center



145

نادي االتفاق
Aletiffaq Club
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مشاركة 
القطاع الخريي

06



147

 Charitable
sector



148

جمعية الفيصلية النسوية الخريية

مؤسسة سلطان بن عبدالعزي�ز آل سعود الخريية

Al Faisalya Women Welfare Society

Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud Foundation



149

مركز الملك سلمان االجتماعي
King Salman Social Center



150

جمعية جود النسائية الخريية

جمعية فتاة الخليج

Joud Charitable Women Society

Gulf Girl Association



151

 جمعية بنيان
Bunyan Association



152

لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة
Patients' Friends Committee in Unaizah



153

مشاركة 
القطاع التطوعي

07



154

 Voluntary
sector



155

Nobles volunteer team
Jeddah جدةفري�ق النبالء التطوعي



156

عدد 
المنظمني 

من األسر

أسرة
105
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158

مشاركة 
قطاع البنوك

08



159

 Banking
Sector



160

Al Rajhi Bank

Samba Bank

 مصرف الراجحي

بنك سامبا



161

Riyadh bank

The Saudi Investment Bank

بنك الرياض

 البنك السعودي لالست�ثمار



162

عدد هدايا 
رحالت الخري 

المنزلية

هدية

Gifts

1,724



163

محاضرات
 أطباء عن بعد

09



164

 Online
 Lectures by

Doctors



165

Lectures
المحاضرات



166



167



168



169

مشاركة 
 القطاع اإلعالمي

10



170 Media Sector



171

التواصل الحكومي للعمل اإلعالمي المشرتك
Government communication for joint media work



172

تغطيات إعالمية

صحيفة سبق
https://cutt.us/QKEoZ

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/27AAR

صحيفة انحاء
https://cutt.us/hptzP

صحيفة عني الرياض
https://cutt.us/JNvDr

صحيفة كل الصحف
https://cutt.us/UtPO0

صحيفة وعد الشمال
https://cutt.us/0gXSG

صحيفة الحدث
https://cutt.us/Qyw85

صحيفة ازد
https://cutt.us/RYXt6

صحيفة الراي
https://cutt.us/ADohz

صحيفة السعودية
https://cutt.us/AMj6P

صحيفة الكسر
https://cutt.us/3dCyS

صحيفة عني العالم
https://cutt.us/3Tqod

صحيفة صدى المواطن
https://cutt.us/LStQ8

صحيفة الشعلة
https://cutt.us/7tz0Y

صحيفة بيان
https://cutt.us/mJi88

صحيفة التحلية
https://cutt.us/rVfav

صحيفة خرب نيوز
https://cutt.us/AJXt5

صحيفة االن
https://cutt.us/sJgWP

صحيفة بروفايل
https://cutt.us/ecAO9

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/TDQG0

صحيفة ويب نيوز
https://cutt.us/oS9xo

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/y87wB

SABQAin Alalam

Mobasher newsSada Almowatin

AnhaaAl Shula

Ain RiyadhBayan

Kol AlsohofAl Tahlia

Waad AlshamalKhabr News

HadathAlan

ZaadProfile

AlraiAlmobasher  

Al SaudiaWeb news

Al kasrAl wethaq

صحيفة سما العالم
https://cutt.us/3feAq

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/dYCbb

صحيفة الخرج نيوز
https://cutt.us/aaS1R

صحيفة عني االعالم
https://cutt.us/3Ucew

صحيفة رؤي بوابة الخرب
https://cutt.us/ycPUC

صحيفة اخباريات
https://cutt.us/GWJkn

صحيفة مكة االن
https://cutt.us/r2j٤g

صحيفة عيون
https://cutt.us/BpfDl

مجلة كل المناسبات
https://cutt.us/ynNB3

مجلة مكة الثقافية
https://cutt.us/lGNXO

Sama Alalam

Al Jafr news

Al kharj news

Ain Alealam

Roa 

Akhbarat

Makkah  now

Eyon

Kol Almonasabat  

Makkah Althaqafia

Media coverage



173

إذاعة جدة
Jeddah Radio

قناة الرسالة
Rsala Channel

مكس
Mix FM

https://www.youtube.com/watch?v=3SRdFitu2cM

قناة الحرة
Alhurra Channel

إذاعة الرياض
Riyadh Radio

قناة االولى
Alola Channel
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Saidaty سيدتي
قناة اإلخبارية

Akhbariya Channel

برنامج 120 مباشر على الهواء

برنامج الراصد

https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1300320٤890٤337٤083?s=20
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صحيفة عسري
https://cutt.us/G2YJE

صحيفة نبض االمارات
https://cutt.us/3b8aN

صحيفة عني الرياض
https://cutt.us/GxNCN

صحيفة كل الصحف
https://cutt.us/WjUHf

صحيفة بوابة رؤى الخرب
https://cutt.us/KzP4w

صحيفة ازد
https://cutt.us/v5BLS

صحيفة مكة االن
https://cutt.us/TvQ6d

صحيفة سما العالم
https://cutt.us/8UXrG

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/49Xva

صحيفة بيان
https://cutt.us/7D3g5

صحيفة الراي
https://cutt.us/3kj3n

 صحف نشرت خرب جمعية الزهايمر
تستعد إلطالق حملة سبتمرب

صحيفة الرياض
https://cutt.us/hRFfP

صحيفة الجزي�رة
https://cutt.us/UhHTa

صحيفة المدينة
https://cutt.us/4UUrL

صحيفة الوطن
https://cutt.us/mvZps

وكالة االنباء السعودية
https://cutt.us/ipxw1

صحيفة سبق
https://cutt.us/xRgut

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/RGmLD

صحيفة انحاء
https://cutt.us/5daNl

صحيفة التحلية
https://cutt.us/5AOaN

صحيفة الوطن نيوز
https://cutt.us/VJAQQ

صحيفة عني االعالم
https://cutt.us/DWFDa

Riydh newspaperAsir

Al JaziraEmirates 

AlmadinahAin Al Riyadh

Al watanKol Alsohof

AlanbaaRoa Al Khabar

SABQZaad

Mobasher NewsMakkah Now

AnhaaSama Al Alam

AltahlaiAl Moasher

Alwatan NewsBayan

Ain AlealamRai

Newspapers published the news of the Alzheimer’s 
Association preparing to launch the September campaign
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صحيفة الساحات العرب�ية
https://cutt.us/LX1rN

صحيفة السعودية العظمي
https://cutt.us/vpmeV

صحيفة الشعلة
https://cutt.us/YzkUv

صحيفة الراية
https://cutt.us/lfnce

صحيفة عني العالم
https://cutt.us/hCo5C

صحيفة اركان
https://cutt.us/zTK7U

صحيفة وعد الشمال
https://cutt.us/nbtjX

صحيفة صدى المواطن
https://cutt.us/JX1dS

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/eZx5L

صحيفة ويب نيوز
https://cutt.us/AqfwC

صحيفة الطائف اون الين
https://cutt.us/ZZi4j

صحيفة نبأ
https://cutt.us/BxNhJ

صحيفة نجد
https://cutt.us/skvbz

مجلة كل المناسبات
https://cutt.us/9Es5s

مجلة اليمامة
https://cutt.us/V6k43

مجلة روج
https://cutt.us/Othk9

Al Saha AlarabiaNABAA

Al Saudia AL OthmaNajd

Al ShoalaKol Almonasab 

Al RayaAlyamamah

Ain Al AlamRoj

Arkan

Waad  AlShamal

Sada Almowatin

Alwethaq

Web News

Al Tayeef Online
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UFM إذاعة
UFM Radio

فعالية الكرتونية من خالل طرح مواضيع طبية عن ألزهايمر 
بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية )الشميسي( 

Digital Activity about Alzheimer diesease - King Saud Medical City
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Kidneyd@تغطية صحتك معنا 
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30 صحيفة نشــرت خرب جمعية الزهايمر تودع 
المرضــى وذويهم بهدايا رحالت الخري

30 Newspapers published the news of the Alzheimer’s Association bids 
farewell to patients and their families with gifts of charitable trips

صحيفة الرياض
https://cutt.us/gQkQK

صحيفة المدينة
https://cutt.us/uMf67

صحيفة سبق
https://sabq.org/g3fnDQ

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/HTcYB

صحيفة الوطن االن
https://cutt.us/smvBZ

صحيفة الواجهه
https://cutt.us/KeQ54

صحيفة المختصر اإلخبارية
https://cutt.us/GzkGW

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/GzUxE

مجلة كل المناسبات
https://cutt.us/2pTHW

صحيفة الراي
https://cutt.us/BupKA

صحيفة ازد
https://cutt.us/4wSkP

صحيفة سما العالم
https://cutt.us/5x69a

مكة االن
https://cutt.us/pwK2I

صحيفة االحداث اإلخبارية
https://cutt.us/NNnZV

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/nakR1

صحيفة وسم 24
https://cutt.us/8Fq33

صحيفة نون
https://cutt.us/pZqK3

صحيفة التحلية
https://cutt.us/pxWjK

صحيفة الخرج نيوز
https://cutt.us/eWYZQ

صحيفة الطائف اون الين
https://cutt.us/Ji3nc

صحيفة عني االعالم
https://cutt.us/sdtBk

صحيفة الراصد االخباري
https://cutt.us/DNsZe

صحيفة مفتاح الرياض
https://cutt.us/xZEuL

صحيفة الوطن نيوز
https://cutt.us/PrqZh

صحيفة اركان
https://cutt.us/LjO1p

صحيفة الخرب اليوم
https://cutt.us/Kenfh

صحيفة عني العالم
https://cutt.us/hBcqj

صحيفة عسري
https://cutt.us/Bae81

صحيفة عيون
https://cutt.us/H2yd5

صحيفة األيام
https://cutt.us/e50qK

Riyadh NewspaperMakkah AlanArkan News

Almadinah NewspaperAlahdath AlakhbariaAlkhabar  Alyom

SABQAlwathaqAin Alam

Mubasher newsWasam 24Aseer 

Alwatan AlanNoonEyoon

AlwajihaAltahliaAlayam

Almukhtasar AlakhbariaAlkharj News

Aljafar NewsAltayeef Online

Kol AlmonasabatAin Alam

AlraiAlrasid Alakhbaria

ZaadMuftah Alriyadh

Sama AlamAlwatan News
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الخرييــة  الســعودية  الجمعيــة  خــرب  نشــرت  صحيفــة   30
وت�ثقيفيــة توعويــة  محاضــرات  تنظــم  الزهايمــر  لمــرض 

وكالة االنباء السعودية
 https://cutt.us/FHocx 

صحيفة عكاظ
 https://cutt.us/yOv4k

صحيفة سبق 
 https://cutt.us/H9Xsz 

صحيفة المواطن
 https://cutt.us/piQWB 

صحيفة مباشر نيوز
 https://cutt.us/4b4vo 

صحيفة عني الرياض
 https://cutt.us/4f7g0

صحيفة سما العالم
 https://cutt.us/VEs0V 

صحيفة بروفائل
 https://cutt.us/nQWvt 

صحيفة وعد الشمال
 https://cutt.us/xrdsw 

صحيفة الجفر نيوز
 https://cutt.us/k8DfB 

صحيفة الشمال
 https://cutt.us/NioMT

صحيفة عسري
 https://cutt.us/vj4vh

صحيفة ازد
 https://cutt.us/kFnu0 

صحيفة االحداث اإلخبارية
 https://cutt.us/RSr2h 

صحيفة اخباريات
 https://cutt.us/94zkd 

صحيفة الوثاق
 https://cutt.us/FxwZG 

صحيفة صدى المواطن
 https://cutt.us/u5hR1 

صحيفة عيون
 https://cutt.us/2jiO7 

صحيفة الراي
 https://cutt.us/mcqCr

صحيفة إخبارية العويقلية
 https://cutt.us/LcRp5

صحيفة نافذه على العالم
 https://cutt.us/lz48C 

مجلة كل المناسبات
 https://cutt.us/usP9a

صحيفة الوطن االن
 https://cutt.us/m2fso

صحيفة المختصر اإلخبارية
 https://cutt.us/Odxqv

صحيفة ويب نيوز
 https://cutt.us/AcB2A 

صحيفة رصد الحدث
 https://cutt.us/JFZL1

صحيفة نون
 https://cutt.us/oBxva 

صحيفة الواجهه
 https://cutt.us/rKQ3c 

صحيفة مكة االن
 https://cutt.us/MFeKX

صحيفة نجد
https://cutt.us/Oa2xj

Wekalat AlanbaZaadWeb News

OkazAlahdath AlakhbariaRasd Alhadath

SABQEkhbaryatNoon

AlmuwatinAl WethaqAlwajeha

Mubasher NewsSada AlmuwatinMAkkah now

Ain AlriaydhEyonNajd

Sama AlalamAl Rai

ProfileAl Ewaqalia

Waad AlshamalWindow to the world

Aljafar NewsKol Almunasabat

Alshamal Alwatan Alan

AseerAlmukhtasar

30 Newspapers that published the news of the Saudi Alzheimer 
Desease Association organize awareness and educational lectures
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تقري�ر سناب شات 
SnapChat Report
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تقري�ر سناب شات 
SnapChat Report
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تقري�ر تويرت
Twitter Report
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 تقري�ر انستقرام
Instagram Report
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شركاء الجمعية

 Association
partners
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Honorary Strategic Partnerالشريك االسرتاتيجي الشرفي

Strategic partners الشركاء االسرتاتیجی�ین

Strategic Support

Charity Sector Partners

المساندون االسرتاتيجيون

شركاء القطاع الخريي

Health Sector Partners شركاء القطاع الصحي

Educational Sector Partners شركاء القطاع األكاديمي
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Scientific Sector Partners

Technology Sector Partners

شركاء القطاع العلمي

شركاء القطاع التقني

Investment Sector Partners

Media Sector Partners

Volunteer Sector Partners

شركاء القطاع اإلست�ثماري

شركاء القطاع اإلعالمي

شركاء القطاع التطوعي
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 فري�ق العمل 
Team Members
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 رنا عبداهلل المرعي

 مشاعل فهد التوي�جري

 روان خالد بن جريس

 نهلة خالد الخميس

العنود فهد الخليفة

آمال الزيادي

أثري خالد النشوان

 نجود عبدالعزي�ز الفايز

 لجني ابراهيم الخراشي

 لجني عبداهلل بن عامر

هند محمد النشوان

ريناد سعد العتيبي

العنود الجويان

رؤى مليباري

المدير التنفيذي

مسؤولة العاقات العامة

مسؤولة تقنية المعلومات

مساعدة المدير التنفيذي

مسؤولة قسم المحاسبة

مسؤولة شؤون العضوية

األخصائية االجتماعية

أخصائية اجتماعية –المنطقة الشرقية

مسؤولة اللجان

اخصائية ت�ثقيف صحي

مسؤولة الموارد البشرية

سكرتر تنفيذي

موظفة تدريب

 رئيسة  قسم الربامج الت�ثقيفية وقسم 
الت�ثقيف الصحي –بجدة
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 Rana Abdullah AlMarai

Mashael Fahad AlTawijiri

Rawan Khalid Bin Jurais

Nahlah Khalid AlKhamis

Alanood Khalefa

Amaal Alzeady

Atheer Alnshwan

Najood Alfayez

Lujian Ibrahim AlKharashi

Lujain Abdullah Bin Amer 

Hend Alnshwan

Rinad Alotaibi

Alanoud AlJawyan 

Roaa Melibari

CEO

Public Relations Officer

IT Officer

Assistant to CEO

Accounting Officer

Members Affairs

Social Worker

Social Worker - Eastern Region

Committee Officer

Health Educator Specialist Abdullah

HR Specialist

Executive Secretary

Trainee

 Head of Educational Program and
 Health Education Department,
Jeddah
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