






 خادم الحرمين الشريفين

حفظه هللا



صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه هللا



 جمعية خيرية تعنى بمرضى الكبد وتوفير الرعاية الصحية
المجتمع وتوعية  لهم  والمادية  واالجتماعية   والنفسية 
 للوقاية من أمراض الكبد وزيادة الوعي بمسبباتها وطرق
 انتقالها وهي مســجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

بسجل رقم ٥٠٠

 التعريف

بالجمعية

.



 الريادة فـــــي عالج مرضــــــى الكبد والتعريف بالمرض
 وطنيًا وإقليميًا

طبية خدمات  بتقديم   الكبــد  مرضـى  معاناة   رفع 
المجتمع وتوعية  عالية  وبجودة  لهم   واجتماعية 
  بالمرض  من خالل شراكة تخصصية ودعم مجتمعي

لكــل الناس

رؤية

الجمعية

رسالة

الجمعية

.

.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الخيرية الجمعية  هذه  تسخر  الذين  الكبد   مرضى 
هللا لوجه  ابتغاًء  لخدمتهم  وطاقمها  إمكانياتها   كل 
ودولتنا الغالي  لمجتمعنا  إنسانية  وخدمة  وعال   جل 
يستعملنا أن  القدير  العلي  هللا  من  سائلين   المباركة 
األهداف وتحقيق  المرضى  خدمة  وفي  طاعته   في 
شيء ال  هي  التي  الخيرية  الجمعية  لهذه   المرجوة 
الرجال  بدون عون وتوفيق من هللا تعالى ثم جهود 
الموقرين اإلدارة  مجلس  أعضاء  من   المخلصين 
 ودعم مستمر من وزارة الشؤون االجتماعية وكذلك
هذه مهمة  إنجاح  في  معنا  المساهمين  األخيار   كل 

  الجمعية وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين

كلمة رئيس

مجلس اإلدارة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد
 الهادي األمين وآله وصحبه أجمعين ، كم يكون اإلنسان
لوجه إحتسابًا  نفسه  يسخر  عندما  ومغتبطًا   سعيدًا 
ومنفعتهم الناس  لخدمة  أمر  كل  في  وتعالى  تبارك   هللا 
 وباألخص المرضى منهم الذين يعانون من شدة المرض
 شفاهم هللا جميعًا ومرضى المسلمين أجمعين ، ومن هؤالء

رئيس مجلس اإلدارة

د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

.



كلمة مدير عام الجمعية

مدير عام الجمعية

عبدالعزيز بن علي الحميد

كلمة مدير

عام الجمعية

 لتصل خالل فترة وجيزة إلى مكانة مرموقة وموقع متميز
المجتمع خدمة  في  تسهم  التي  األهلية  المنظمات   بين 

 وتنشر الوعي بين أفراده
 جمعية كبدك استطاعت تحقيق معظم األهداف المرسومة
 لها لحظة انطالقتها فوصلت خدماتها إلى معظم مناطق
 المملكة رعاية صحية وخدمة اجتماعية وتوعية تثقيفية
المرحلة تجتاز  واإلصرار  العزيمة  وبنفس  االن   وهاهي 
طويلة استراتيجيه  بخطط  الواعد  للمستقبل   وتخطط 
 األجل مستفيدة من الرصيد المتراكم من الخبرة العملية
 التي اكتسبتها خالل عشر سنوات من انطالقتها المباركة
والمستفيدين الجمعية  في  العاملين  وباسم   ، هللا   بإذن 
 من خدماتها نقول شكًرا لمن ساهم في البناء ولمن دعم
والشكر  ، مكان  كل  في  النجاح  لشركاء  شكًرا   ،  وانفق 
 للعاملين المخلصين كل في موقعه ، وإلى األمام بإذن هللا

 ال حرمكم هللا األجر والمثوبة
 خلف كل عمل ناجح رجال نذروا أنفسهم وأوقاتهم
أهدافهم  تحقيق  أجل  من  جهدهم   وكرسوا 
الكبد واحدة لمرضى  الخيرية  السعودية   والجمعية 
الرجال من  بكوكبة  حظيت  التي  الجمعيات   من 
 األوفياء المحبين لعمل الخير وفي مقدمتهم صاحب
 السمو الملكي األمير فيصل بن مشعل بن سعود بن
 عبد العزيز رئيس مجلس اإلدارة الذي وضع لبناتها
 األولى وتعهد مسيرتها لتتخطى العقبات والمعوقات

.

.
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس

إدارة الجمعية
االسمم

 صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

الصفة االعتبارية

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتور راشد بن محمد أبالخيل

المشرف المالياألستاذ صالح بن محمد الخويلد

األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد
األستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي

األستاذ عبدالعزيز بن علي الحميد

الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الميمان

الدكتور خالد بن فهد الحصيص
الدكتور بدر بن محمد الجار هللا
المهندس منصور محمد العرفج

األستاذ سليمان بن براهيم العمري

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

1

2
3
4
5

 المدير العام

7
8
9

10
11

:



الفروع والمستفيدين

فروع

الجمعية

بيان حركة المستفيدين خالل العام ٢٠١٨ م

منطقة القصيم
منطقة المدينة المنورة

منطقة عسير

 تحويل
 للعيادة

االستشارية

استقبال
الحاالت

في الشهر

حاالت الشفاء
(C) التهاب

برنامج عالجي
(B) التهاب

الخدمات
اإلجمالياالجتماعية

تحويل لمركز
زراعة األعضاء

 العيادة
االستشارية

المتنقلة

تحويل
للمستشفيات

المرجعية

تحويل
للمختبرات

الطبية األهلية

خدمات
األشعة

استالم
األدوية

٩٨
حالة

١٠4
حالة

٥٩
حالة

6١
حالة

6١
حالة

٧٨٥
حالة

6
حاالت

٩٥
حالة

١٨
حالة

٥٨
حالة

٥٨
حالة

٨6
حالة

المساعدات
المالية

أكثر من

٢ 
مليون ريال

مساعدات
 مالية

 لـ
ً
شهريا

٣4٩
 حالة
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الهيكل اإلداري

الهيكل

اإلداري للجمعية



اللجان

اللجان العاملة

 بالجمعية أربع لجان

اللجنة
التنفيذية

 لجنة
 تنمية

الموارد

اللجنة
اإلعالمية

اللجنة
العلمية

تهتم  الجمعية  إدارة  مجلس  من  منبثقة   لجنة 
لمجلس والرفع  قرب  عن  الجمعية  أعمال   بمباشرة 

 اإلدارة

 لجنة تهتم في تنمية الموارد المالية للجمعية وسبل 
تعزيز الجانب المالي لضمان استمرار أعمال الجمعية

 وتحقيق االستدامة المالية

ألعمال  اإلعالمي  النشر  تعزيز  في  تهتم   لجنة 
  الجمعية إليصال رسالتها السامية وتحقيق أهدافها

 لجنة تضم في عضويتها نخبة من األطباء المختصين 
 في مجال أمراض الكبد والبحوث العلمية

13
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المشاريع والبرامج واألنشطة

برامج الجمعية

لمرضى الكبد والمجتمع

١

6

٢

٧

٣

٨

4

٩

٥

١٠

 برنامج توفير
 العالج اللتهاب

الكبد

 برنامج العيادة
االستشارية المتنقلة

 برنامج العيادة
 االستشارية

الشهرية

 برنامج دعم
 المستحقين

المرضى

عيادة كبدك

ساعدني

تسهيل

ترحال

درهم وقاية

رسالة الحج

زراعة األمل

رسالة المشاهد

 حمالت توعية وتثقيف
حول أمراض الكبد

والوقاية منها

 حملة التوعية بموسم
الحج السنوية

 برنامج دعم زراعة
الكبد

 برامج التوعية
التلفزيونية

استباق

ضيافتنا

 برنامج الفحص
والكشف المجاني

تحليل شامل

 ضيافة كبدك
 برنامج خدمة

المرضى

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
١٠٠ ريال

قيمة السهم
٥٠ ريال

قيمة السهم
٥٠ ريال

قيمة السهم
٢٠ ريال



وقف الجمعية

 عمل متواصل
م  ٢٠١٨ العام  خالل  الجمعية  استأنفت  هللا   بفضل 
  أعمال البناء والتشييد في وقف الجمعية الواقع شمال
يتم حيث  ببريدة  التخصصي  فهد  الملك   مستشفى 
النهائية والتكسية  حاليًا العمل على أعمال التشطيبات 
المبنى من  االنتهاء  المتوقع  ومن  للواجهة   الخارجية 

خالل العام الجاري ٢٠١٩ م
قيمة السهم

١٠٠ ريال

.
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دعم الجمعية

 دعم برامج

ووقف الجمعية

حسابات الجمعية البنكية :
الرسائل النصية :

 بدعمكم وعطائكم تستمر الجمعية في تقديم برامجها لمحتاجيها ومواصلة أعمالها الستكمال الوقف ويمكنكم التبرع
  من خالل المنافذ التالية

 مصرف الراجحي             ١3٨٠٠٠٠٢٥٢6٠٨٠١٨٨٨٨٨١3
البنك السعودي الفرنسي   ٥6٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٨٨٨٠٠١36
بنك الرياض                     33٢٠٠٠٠٠٠6٠٨١٥3333٩٩4٠
البنك األهلي                       ٨٠١٠٠٠٠٠3٩١6١٠4٠٠٠٠4٠4
بنك البالد                          ١3١٥٠٠٠٩٩٩١١777١١١٠٠٠٩
مصرف اإلنماء                 ٨٠٠٥٠٠٠٠6٨٢٨٨٩٩7766٠٠٠

 أرسل رقم ١ إلى الرقم ٥١٠١ للتبرع بمبلغ ١٢ ريـال
شهريا

 أو أرسل رسالة فارغة إلى الرقم ٥١٠١ للتبر ع بمبلغ
١٠ ريـال مرة واحدة

SA

SA

SA

SA

SA

SA

:



شركاء ساهموا بنجاحاتنا

 شركائنا في

تحقيق النجاحات

17
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األنشطة والفعاليات

أنشطة وفعاليات

الجمعية خالل ٢٠١٨ م

ندواتمتطوعةمتطوع
توعوية

فعالية

صورةمقطعتغريدة



الفعاليات

من ٢٨ نوفمبر ٢٠١7 حتى ٢ ديسمبر ٢٠١7
من ١3 حتى ٢3 صفر ١43٩هـ

١٠ صفر ١43٩ هـ

 من الفعاليات المقامة بهدف الوصول ألكبر عدد من شرائح المجتمع إليصال رسالة الجمعية السامية ونشر الثقافة
 الصحية السليمة للوقاية من أمراض الكبد والقضاء عليها بإذن هللا ، بلغت مشاركات الجمعية ٢٨ فعالية متنوعة

 كانت كالتالي

 خالل العام الماضي

شاركت الجمعية بالعديد

 مهرجان حكاية إبداعيمعرض هابيتات
األول بالبكيرية

 محاضرة توعوية
 بمتوسطة القيروان

ببريدة

١٠٠٠
الزوار ١

٢
٢٠٠

الزوار

٢٥ صفر ١43٩هـ

 محاضرة توعوية في لجنة
بحي االجتماعية   التنمية 

 الفايزية ببريدة

٣

٣٠٠
الحضور

6٠٠
الحضور

4

:
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٢7 صفر ١43٩

٨ فبراير ٢٠١٨

٨ جمادي الثاني ١43٩هـ ولمدة ١٠ أيام

فعاليات كرنفال الجواء

للسرطان العالمي   اليوم 
الوالدة مستشفى   في 

ببريدة

معرض رحالت ٢

٢٥٠
الزوار

٥٠٠٠
الزوار

٥ جماد الثاني ولمدة ١٠ أيام

 معرض الكتاب األول
بالقصيم

٥

6

٧

٨

٩١٠

لمدة ١٠ أيام

من 6 حتى١٥ جماد الثاني ١43٩هـ

 مهرجان ربيع بريدة ٣٩

 محاضرة توعوية بمعرض
الكتاب األول بالقصيم

الحضور
١٠٠

الزوار
٣٠٠

الحضور
٢٠٠

الزوار
٣٠٠٠

الفعاليات



٢7 حتى ٢٨ جمادى اآلخرة ١43٩هـ

٩ جمادى الثاني ١43٩ هـ

 ملتقى القطاع الصحي
الغير ربحي نتكامل

 الركن التوعوي بأمراض
 الكبد  بمستشفى بريدة

 المركزي

 المشاركة في البرنامج
 الترفيهي لألطفال

 الزارعين بمركز الملك
 عبدلله لزراعة وأمراض

 الكبد

 الزوار
٥٠٠

الزوار
 مهرجان الكليجا٥٠٠٠

١١

١٢

١٣

١٥١6

١6 شعبان ١43٩ هــ

١٢ شعبان ١43٩ هــ 

 زيارة وفد كليات سليمان
الراجحي لجمعية كبدك

ملتقى قائد وتجربة
الثالث

الحضور
٢٠٠

الزوار
١٠٠٠

الحضور
٢٠٠

الزوار
٢٠

١4

الفعاليات
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 فعاليات اليوم العالمي
اللتهاب الكبد ٢٠١٨

 اليوم الوطني ٨٨

 معرض توعوي بمناسبة
 اليوم العالمي للصحة

النفسية

 الزوار
٣٠٠٠

الحضور
١٠٠

  مسار التوعية مضمار حي
اإلسكان ببريدة

١٧

١٨

١٩

٢١٢٢

٢7 محرم ١44٠ هـ

١4 صفر ١44٠هـ ولمدة ثالث أيام

 ندوة تعريفية بلجنة
 التنمية االجتماعية االهلية

 بحي الريان والنهضة
 ببريدة

ملتقى يوم التطوع

الحضور
١٠٠

الزوار
٥٠

الزوار
٢٠٠

 الحضور
٥٠

٢٠

١٥ رمضان ١43٩ هـ

٨ صفر ١44٠ هـ

الفعاليات



١٩ حتى ٢٠ صفر ١44٠ هـ

٢٩ صفر ١44٠ هـ

 مشاركة في الدور
 األخصائي االجتماعي

 في مدينة األمير سلطان
الطبية العسكرية

 مشاركة في خطة الوزارة
 لعالج مرضى التهاب

  الكبدي الفيروسي نوع
 سي

 معرض توعوي بمناسبة
 اليوم العالمي ليوم

 السكري في مستشفى
 القصيم الوطني

 الزوار
الحضور١٠٠٠

٥٠

 محاضرة توعوية
بمستشفى الزلفي العام

٢٣

٢4

٢٥

٥ ديسمبر ٢٠١٨ م٢٧٢٨

 الممرضة عبير العنزي
 نظير تبرعها  بجزء من
 كبدها وتقديم ذهبها

الخاص للجمعية

 ملتقى اليوم
 العالمي للتطوع
 في مركز التنمية
اإلجتماعية ببريدة

الحضور
٥٠

الزوار
٥٠٠

الزوار
٣٠٠

الزوار
١٢

٢6

١4 صفر ١44٠ هـ

6 ديسمبر ٢٠١٨ م 

الفعاليات
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الفعاليات

ن فعاليات
ّ

أمير القصيم يدش

اليوم العالمي اللتهاب الكبد ٢٠١٨ م

يقوم مركزًا  وأصبحت  سنوات  خالل  تنامت  بذرة   كانت 
 بخدمة كل مرضى الكبد وتقديم العالج والنصائح الطبية
المعلومات من  بالكثير  تسهم  التي  والتوعوية   والعلمية 

التي تدل المتبرعين لطرق التبرع بالكبد
رئيس نائب  قبل  من  المبذولة  بالجهود  سموه   منوهًا 
 مجلس إدارتها الدكتور راشد أبا الخيل وجميع منسوبيها

 أكد صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل
 بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس
كبدك الكبد  لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية   إدارة 
الكبد إللتهاب  العالمي  اليوم  في  الجمعية  مشاركة  أن   ، 
 هي إستشعارًا بالمسؤولية وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية
 في هذا اليوم العالمي ، وتذكيرًا باإلعتناء بمرضى الكبد
المرضى تخدم  أن  يمكن  مبادرة  لكل  ودعمًا   وصحتهم 
اإللكتروني الموقع  أن  إلى  مشيرًا   ، هللا  شفاهم   جميعًا 
 الذي تم تدشينه اليوم هو منصة لكل من يرغب بالتبرع
للمرضى وعلمًا  وعالجًا  فائدة  يمنح  ما  بكل   واإلسهام 
أمس تدشينه  خالل  سموه  وعّبر  وأسرهم   والمستفيدين 
 فعاليات اليوم العالمي اللتهاب الكبد لعام ٢٠١٨ م ، تحت
 عنوان زراعة األمل بمقر ديوان اإلمارة بمدينة بريدة  عن
أن بعد  كبدك  قدمتها  التي  الثمرة  هذه  برؤيته   سعادته 



والعلمية واإلدارية من خالل الطبية  العاملة  اللجان   من 
التي العديدة  واإلنجازات  الدائمة  ومتابعاتهم   وقفاتهم 
 تحققت التي تعكس فخرًا وإعتزازًا من خالل تقديم هذه

الخدمات االجتماعية الرائدة واإلنسانية
وحسب للمنطقة  مفخرة  ليست  كبدك  أن  سموه   وأفاد 
 بل للوطن كافة وخدماتها اإلنسانية التي تقدمها تعكس
 ذلك الفخر اإلعتزاز بما تقدمه من خدمات ، مبينًا سموه
وال الدين  على  محصورة  ليست  اإلنسانية  الخدمات   أن 
 على الجنسية وال على الحدود بل تمتد لتزرع بهجة على
الجمعية هذه  أن  إلى  سموه  مشيرًا   ، محتاج  كل   محيًا 
يخص ما  كل  في  تحول  ونقطة  بالبنان  لها  يشار   أصبح 
 األعمال اإلنسانية التي لها عالقة بالكبد والتبرع والعالج
خدمة في  المبذولة  للجهود  وتقديره  شكره  مقدمًا   ، 
الجمعية لهذه  الداعمين  ولكل  والمحتاجين   المرضى 
 لتقديم المساعدات والعالج واألدوية لهم ، سائالً المولى
 عز وجل أن يبارك بجهود المخلصين وأن يديم على هذه
 البالد نعمة األمن واآلمان والنماء الدائم وقد اطلع سوه
الذي المناسبة  بهذه  المعد  المعرض  على  وصوله   فور 

 احتوى على العديد من النشرات التوعوية والتثقيفية عن
التي والفعاليات  منها  الوقاية  وطرق  الكبدية   اإللتهابات 
 ستقام في عدد من المواقع بالمنطقة خالل اليوم العالمي
السعودي المركز  جهاز  سموه  شاهد  كما   ، الكبد   إللتهاب 
لراغبي البطاقات  بإصدار  الخاص  األعضاء   لزراعة 
 التبرع باألعضاء وزراعتها واستمع لشرح موجزًا من قبل
اليوم الحميد عن فعاليات  الجمعية عبدالعزيز   مدير عام 
 العالمي اللتهاب الكبد وكّرم سمو أمير منطقة القصيم في
النجاح الجهات الحكومية وشركاء  التدشين   ختام حفل 
 والداعمين للجمعية وجهودها حضر حفل التدشين وكيل
 إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير
الدكتور سلطان باإلنابة  بالمنطقة  الصحية  الشؤون   عام 
السعودية الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب   الشائع 
الخيل أبا  راشد  الدكتور  كبدك  الكبد  لمرضى    الخيرية 

 وأعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الجمعية

الفعاليات

.
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 جمعية كبدك تقيم محاضرة توعوية

في لجنة التنمية االجتماعية بحي الفايزية ببريدة
لمرضى الخيرية  السعودية  الجمعية  توجهات   ضمن 
الوعي مستوى  رفع  إلى  تهدف  التي  كبدك   الكبد  
 للحد من انتشار مرض الكبد أقامت الجمعية معرض
 توعوي تثقيفي بالتنسيق مع لجنة التنمية االجتماعية
ببريدة الفايزية  بحي  اللجنة  بمقر  الفايزية   بحي 
 مساء يوم الثالثاء ٢٥ صفر ١43٩ هـ وتم خالل اللقاء
وطرق الكبد  أمراض  عن  توعوية  محاضرة   إقامة 
 انتقالها ألقاها الدكتور تميم الحميد وقد أبدى مشرف
عبدالحكيم األستاذ  بالجمعية  واألنشطة   الفعاليات 
 العييدي شكره وتقديره للقائمين على اللجنة إلتاحتهم
مثل هذه أن  على  للمشاركة مؤكدًا  للجمعية   الفرصة 
 الملتقيات تعتبر فرصة مثالية إليصال رسالة الجمعية

والتوعية بأمراض الكبد للوقاية منها بإذن هللا

الفعاليات

.
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الفعاليات

 جمعية كبدك تقيم

محاضرة توعوية بمتوسطة القيروان ببريدة

السعودية الجمعية  بين  المجتمعية  الشراكات   ضمن 
 الخيرية لمرضى الكبد وقطاع التعليم أقامت الجمعية
توعوية محاضرة  هـ   ١43٩ صفر   ١٠ األثنين   يوم 
 بمتوسطة القيروان ببريدة عن مرض الكبد ووسائل
إلى الجمعية  تهدف  حيث   ، والوقاية   معه   التعامل 
  رفع مستوى الوعي والوقاية للحد من انتشار المرض
 هذا وتشارك الجمعية بمعرض توعوي مقروء وأفالم
المجال هذا  في  مدرب  عمل  فريق  ويديره   مرئية 

.مستعينين ببعض المختصين



جمعية كبدك تشارك

في فعاليات كرنفال الجواء

 من جهود متميزة إلقامة الفعالية ولتكون متنفسًا
عطلة مع  يتزامن  وترفيهيًا  وتثقيفيًا   توعويًا 
عددًا تضمن  قد  الكرنفال  وكان  األسبوع   نهاية 
الحكومية للجهات  والمشاركات  الفعاليات   من 
اشتمل حيث  التطوعية  والفرق   والجمعيات 
وبيئية صحية  توعوية  معارض  على   البرنامج 
المخدرات بمخاطر  للتوعية  تثقيفية   وقوافل 
 والتدخين وركن للجنة الشباب يستعرض أهداف
على المعرض  احتوى  كما  ورؤيته   المجلس 
، الضال   مشاركة لحملة معًا ضد االرهاب والفكر 
 إضافة لركن الفن التشكيلي واأللعاب االلكترونية
على الفعاليات  برنامج  اشتمل  كما   المبتكرة 
والسيارات الشراعي  والطيران  للخيل   عروض 
 الدراجات النارية وكذلك عروض السكيت وعربة
األطعمة ، كما حضر الكرنفال عدد كبير من الزوار

العساف عثمان  بن  محمد  الجواء  عيون  محافظ   شهد 
فعاليات انطالق  حفل  هـ   ١43٩ صفر   ٢7 الخميس   يوم 
الفعاليات العساف  دشن  حيث   ، المحافظة   كرنفال 
وتجول االحتفاالت  بميدان  الروماني  بالمسرح   المقامة 
من عددًا  الكرنفال  وتضمن  واألركان  الفعاليات   على 
 الفعاليات واألنشطة والعروض التي شملت كافة شرائح
 المجتمع وأشاد محافظ عيون الجواء خالل جولته بتنوع
 الفعاليات وشموليتها والتي استهدفت كافة أفراد األسرة
والتسلية الترفية  جانب  إلى  والتثقيف  التوعية   لتقدم 
 مشيدًا بدور بلدية المحافظة ولجنة الشباب على مابذلوه

الفعاليات

.
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الفعاليات

 بعد أن تبرعت بجزء من كبدها

الممرضة عبير العنزي تقدم ذهبها الخاص لجمعية كبدك

 مدير الجمعية ما قامت به المواطنة عبير العنزي من عمل
بأن لنا كسعوديين  واالعتزاز  للفخر  مدعاة  نبيل   إنساني 
 نرى من أبنائنا الشباب من يبادروا بتقديم أعمال إنسانية

 وخيرية هي محل االعتزاز من الجميع

العطاء في  األمثلة  أروع  سعودية  ممرضة   ضربت 
 والتضحية بإنقاذها حياة طفلة مريضة ، حيث تبرعت لها
 بجزء من كبدها ، وذلك في مدينة األمير سلطان الطبية
أهالي من   ، العنزي  هللا  عطا  بنت  عبير  الممرضة   وقالت 
ال لطفلة  كبدها  من  بجزء  تبرعت  والتي  الجوف   منطقة 
الخيرية السعودية  الجمعية  لمقر  قرابة  صلة  بها   ترتبط 
 لمرضى الكبد  كبدك  خالل مقابلة مدير الجمعية األستاذ
أن أوضحت  والدتها  برفقة  الحميد  علي  بن   عبدالعزيز 
ال مدة  في  الطبيعي  وضعه  إلى  يرجع  ما  عادة   المتبرع 
 تتجاوز 3 أشهر وتمنَّت أن تنتشر ثقافة التبرع بالكبد بين
 أفراد المجتمع وأن يصبح أحد الخيارات التي يتم اللجوء
 إليها بكثرة مثل بقية األعمال الخيرية واإلنسانية األخرى
 وفي ختام الزيارة قدمت ذهبها الخاص تبرعًا منها لصالح
. إخوانها مرضى الكبد وقد نوه األستاذ عبدالعزيز الحميد



الفعاليات

جمعية كبدك تشارك

في معرض القصيم األول للكتاب

األستاذ للجمعية  العام  المدير   وأوضح 
الجمعية بأن  الحميد  علي  بن   عبدالعزيز 
تثقيفي يتم من خالله بركن توعوي   تشارك 
 توزيع المطويات الصحية على الزوار والرد
الكبد أمراض  حول  استفساراتهم   على 
هذا في  متخصص  طبي  فريق  خالل   من 
الضوء تسليط  خالله  من  يتم  كما   المجال 
الجمعية قبل  من  المقدمة  الخدمات   على 
توعية في  الجمعية  ودور  الكبد   لمرضى 
 المجتمع للوقاية من أمراض الكبد يشار إلى
 أن معرض القصيم للكتاب يقام للمرة األولى
 ويحظى بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة
 وإشراف من  وزارة التعليم ، وتنظيم جمعية
الوطنية والشركة  السعوديين   الناشرين 
 للتوزيع حيث يتواجد فيه أكثر من ٢٠٠ دار
كتبها ستعرض  المعرض  في  مشاركة   نشر 

على الزوار مدى ١٠ أيام

القصيم معرض  فعاليات  ضمن  كبدك  جمعية   شاركت 
خالد الملك  بمركز  المقام  األولى  نسخته  في   للكتاب 
 الحضاري بمدينة بريدة والذي دشنه مساء أمس األربعاء
األمير الملكي  السمو  صاحب  هـ   ١43٩ الثاني  جمادي   ٥ 
أمير عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل   الدكتور 
السعودية الجمعية  إدارة  رئيس مجلس  القصيم   منطقة 

.الخيرية لمرضى الكبد
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الفعاليات

 كبدك تستهدف زوار معرض رحالت ٢

بمعرض توعوي صحي للحفاظ على سالمة الكبد

 ضمن فعاليات المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة
الماضي الثالثاء  مساء  انطلق  والذي   ٢ رحالت   والصيد 
للمعارض الدولي  الثاني ١43٩هـ بمركز القصيم   ٨ جمادى 
السعودية الجمعية  نظمت  بريدة  بمدينة   والمؤتمرات 
 الخيرية لمرضى الكبد كبدك معرض توعوي صحي يهدف
وطرق الكبد  بأمراض  الصحي  الوعي  مستوى  رفع   إلى 
المطبوعات توزيع  خالل  من  منها  والوقاية   انتقالها 
على والرد  التوعوية  المرئية  األفالم  وعرض   الصحية 

.استفسارات الزوار
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جمعية كبدك تقيم محاضرة توعوية

ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكتاب

 ضمن فعاليات المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة
الماضي الثالثاء  مساء  انطلق  والذي   ٢ رحالت   والصيد 
للمعارض الدولي  الثاني ١43٩هـ بمركز القصيم   ٨ جمادى 
السعودية الجمعية  نظمت  بريدة  بمدينة   والمؤتمرات 
 الخيرية لمرضى الكبد كبدك معرض توعوي صحي يهدف
وطرق الكبد  بأمراض  الصحي  الوعي  مستوى  رفع   إلى 
المطبوعات توزيع  خالل  من  منها  والوقاية   انتقالها 
على والرد  التوعوية  المرئية  األفالم  وعرض   الصحية 

استفسارات الزوار

الفعاليات

.



الفعاليات

 كبدك تشارك في ملتقى القطاع الصحي

غير الربحي » نتكامل « الذي نظمته وزارة الصحة

  شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد  كبدك
الذي نتكامل  الربحي   غير  الصحي  القطاع  ملتقى   في 
جمادى شهر  من   ٢٨ و   ٢7 يومي  الصحة  وزارة   نظمته 
وزير معالي  الرياض بحضور  مدينة  هـ في   اآلخرة ١43٩ 
 الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويهدف الملتقى
على واألفراد  واألهلية  الخاصة  المؤسسات  تحفيز   إلى 
 المشاركة المجتمعية في المجال الصحي وتبادل الخبرات
 بين أجزاء القطاع الصحي غير الربحي، وتشجيع التنسيق
الجهود أداء  مستوى  تطوير  إلى  إضافة   والتكامل 
فتح وكذلك  الصحي  المجال  في  المبذولة   المجتمعية 

.آفاق جديدة للمشاركة المجتمعية في المجال الصحي
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 مشاركة كبدك

في مهرجان الكليجا العاشر

الخيرية السعودية  الجمعية  معرض   حظي 
 لمرضى الكبد كبدك المشارك في مهرجان الكليجا
 العاشر باهتمام بالغ من قبل الزوار الذين وضعوا
 ضمن برنامج تفسحهم بالمهرجان زيارة المعرض

 واالستفادة من خدماته
الحميد علي  بن  عبدالعزيز  الجمعية  عام   مدير 
تفاعل أن  إلى  مشيرا   ، المعرض  دور   امتدح 
 الزوار  ساهم في شمولية المعرفة الصحية التي
كبدك مشاركة   أن  ذاكرا   ، المجتمع   يحتاجها 
والشراكة الثقافة  تعزيز  بهدف  تأتي   بالمهرجان 
شرائح تعريف  عبرها  يتم  حيث   ،  المجتمعية 
دعائم بإرساء  المتعلقة  بالجوانب   المجتمع 

السالمة والصحة والمحافظة على الكبد

الفعاليات

.
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الفعاليات

 كبدك تشارك بالبرنامج الترفيهي لألطفال الزارعين

بمركز الملك عبدلله لزراعة وأمراض الكبد

الكبد كبدك لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية   شاركت 
والخاليا األعضاء  لزراعة  التوعوي  الترفيهي   بالبرنامج 
وأمراض لزراعة  عبدهللا  الملك  بمركز  وذلك   ،  الجذعية 
 الكبد التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
ترفيهية فعاليات  تقديم  تقديم  إلى  البرنامج   ويهدف 
١٥ إلى  سنوات   ٥ عمر  من  المركز  في  الزارعين   لألطفال 
 سنة والترويح عنهم خالل فترة النقاهه العالجية وتقديم
فريق يد  على  والمرح  األنس  من  بقالب  طبية   معلومات 
ركن خالل  من  متخصصة  ترفيهية  وفرقة  مدرب   طبي 

الجمعية المشارك
كبدك بجمعية  واألنشطة  الفعاليات  مسؤول   وأوضح 
بأن العييدي  عبدالحكيم  األستاذ  المشارك  الفريق   رئيس 
مجال في  الجمعية  توجهات  ضمن  تأتي  المشاركة   هذه 
معاناة من  التخفيف  في  ودورها  الكبد  أمراض   عالج 

إلتاحة المركز  على  للقائمين  شكره  عن  معربًا   المرضى 
.الفرصة للجمعية للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى



الفعاليات

 جمعية كبدك

تحتفل باليوم الوطني ٨٨

العربية للملكة   ٨٨ الوطني  باليوم  وابتهاجًا   احتفاالً 
لمرضى الخيرية   السعودية  الجمعية  أقامت   السعودية 
 الكبد كبدك ضمن خططها التوعوية ركن توعوي تثقيفي
 وذلك في حفل أهالي حي السالمية ببريدة حيث تم فيه
الدعم وكيفية  وبرامجها  وأنشطتها  بالجمعية   التعريف 
 وأبرز أهم أعمال الجمعية والتعريف بأمراض الكبد وسبل

. الوقاية منها
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الفعاليات

 اليوم العالمي

اللتهابات الكبد ٢٠١٨

بالتعرف المجتمع  ثقافة  لتعزيز  الجمعية  إطار جهود   في 
الفحوص بأهمية  الوعي  مستوى  ورفع  المرض   على 
عند المستشفيات  مراجعة  وضرورة  للمرضى   الدورية 
 وجود حاالت مصابة بالمرض، إضافة إلى توعية المقبلين
 على الزواج بالحلول واللقاحات المتوافرة واالستفادة من
المستهدفة، الرسالة  بتوصيل  التجارية  المجمعات   زوار 
اليوم بمناسبة  تثقيفي  توعوي  معرض  الجمعية   أقامت 
المعرض على  وأشرف  م   ٢٠١٨ الكبد  اللتهابات   العالمي 
مرض عن  للزوار  بالشرح  قام  حيث  متخصص،   فريق 

. التهاب الكبد ومسبباته







الفعاليات

 جمعية كبدك

تشارك في مسار التوعية

كبدك الكبد  لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية   أقامت 
بمضمار تثقيفي  توعوي  ركن  التوعويه  خططها   ضمن 
واألربعاء الثالثاء  يومي  في  وذلك  ببريدة   االسكان   حي 
 الموافق ١4 حتى ١٥ رمضان ١43٩هـ حيث تم فيه التعريف
أهم وأبرز  الدعم  وكيفية  وبرامجها  وانشطتها   بالجمعية 
.اعمال الجمعية والتعريف بامراض الكبد وسبل الوقاية منه
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 مشاركة جمعية كبدك بمعرض توعوي

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

كبدك الكبد  لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية    أقامت 
توعوي وركن  تعريفية  ندوة  التوعوية  خططها   ضمن 
التأهيل النفسي ببريدة وذلك في يوم  تثقيفي في مركز 
التعريف فيه  تم  حيث  ١44٠هـ  صفر   ٨ الموافق   األربعاء 
الدعم وأبرز أهم  بالجمعية وأنشطتها وبرامجها وكيفية 
 أعمال الجمعية  والتعريف بأمراض الكبد وسبل الوقاية

منه

الفعاليات

.



الفعاليات

 جمعية كبدك

  تشارك في ملتقى يوم التطوع

كبدك الكبد  لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية    شاركت 
تثقيفي في جامعة توعوي  بركن  التوعوية   ضمن خططها 
 القصيم وذلك في ملتقى يوم التطوع  والمقام لثالثة أيام
 ابتداء من اليوم الثالثاء الموافق ١4 صفر ١44٠هـ وحتى يوم
التعريف فيه  يتم  ١44٠هـ حيث  ١6 صفر  الموافق   الخميس 
أهم وأبرز  الدعم  وكيفية  وبرامجها  وأنشطتها   بالجمعية 
. أعمال الجمعية والتعريف بأمراض الكبد وسبل الوقاية منه
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 جمعية كبدك تشارك في الدور األخصائي االجتماعي

في مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

كبدك الكبد  لمرضى  الخيرية  السعودية  الجمعية   شاركت 
مدينة في  تثقيفي  توعوي  بركن  التوعوية  خططها   ضمن 
 األمير سلطان الطبية العسكرية وذلك في الدور األخصائي
المستعصية الحاالت  الكبد ومرضى   االجتماعي مع مرضى 
يوم من  ابتداء  ليومين  والمقام  الطبي  الفريق  مع   ودوره 
 األحد الموافق ١٩ صفر ١44٠هـ وحتى يوم االثنين الموافق
 ٢٠ صفر ١44٠هــ حيث تم فيه التعريف بالجمعية وأنشطتها
 وبرامجها وكيفية الدعم وأبرز أهم أعمال الجمعية والتعريف

بأمراض الكبد وسبل الوقاية منه

الفعاليات

.



جمعية كبدك تقيم محاضرة

توعوية بمستشفى الزلفي العام 

الجمعية تنفذها  التي  التوعوية  البرامج   ضمن   
الكبد كبدك وبالتعاون مع  السعودية  الخيرية لمرضى 
 مستشفى الزلفي العام نظمت  جمعية كبدك يوم الثالثاء
 ١4 صفر ١44٠ هجري محاضرة توعوية في مستشفى
بقاعة وذلك  صحتك  كبدك  شعار   تحت  العام   الزلفي 
التهابات بأمراض  للتوعية  بالمستشفى   المؤتمرات 
 الكبد وسائل التعامل معها والوقاية منها بإذن هللا قام
 بالتعريف بدور الجمعية رشيد البدراني مدير خدمات
على الجمعية  تعمل  أن  بالجمعية مشيرا   المستفيدين 
رفع مستوى الوعي والوقائية للحد من انتشار المرض

الفعاليات

.
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الشيخ ياسر الدوسري خالل زيارته لجمعية “كبدك”

 فكرة الجمعية رائعة وفريدة ورأيت فيها ما يسر

الخاطر ويبهج النفس
الدوسري راشد  بن  ياسر  الدكتور  الشيخ  فضيلة   قام 
الجمعية لمقر  بزيارة  الشريف  المكي  الحرم   إمام 
  السعودية الخيرية لمرضى الكبد  كبدك  اليوم السبت
كان حيث  بريدة  بمدينة  هـ   ١43٩ الثاني  جمادى   ٨ 
األستاذ الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  استقباله     في 
 صالح بن محمد الخويلد ومدير عام الجمعية األستاذ

 عبدالعزيز بن علي الحميد ومنسوبي الجمعية
مفصالً لشرًحا  الدوسري  ياسر  الشيخ  استمع   حيث 
وصلت وما  تأسيس  ومراحل  وبرامجها  الجمعية   عن 
تقدمة من بالمملكة وما  الكبد   إليه في خدمة مرضى 
فضيلة عبر  وقد  توعوية  وبرامج  للمرضى   خدمات 
، الجمعية  بزيارة  الدوسري عن سعادته  ياسر   الشيخ 
الوقاية المبذولة من قبلها في مجال  بالجهود   مشيدًا 
وفريدة رائعة  فكرتها  الجمعية  بأن  مؤكدًا   والعالج 
والسداد التوفيق  كل  فضيلته  تمنى  الختام  وفي   ، 

 للقائمين على هذه الجمعية وداعميها

الفعاليات

.
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بالتعاون مع صحة محافظة القريات جمعية ( كبدك)

فعل برنامج العيادة االستشارية المتنقلة
ُ
 ت

والكشف على ( ٣٢ ) حاله

الجمعية بها  تقوم  التي  المجتمعية  الجهود   ضمن 
الكبد كبدك وبالتعاون مع الخيرية لمرضى   السعودية 
برنامج خطة القريات فقد تم تفعيل   صحة محافظة 
يوم القريات  بمحافظة  المتنقلة  االستشارية   العيادة 

االربعاء الموافق ١6مايو ٢٠١٨م
من حاله   3٢ على  والكشف  المعاينة  تمت   حيث 
 المصابين بااللتهاب الكبدي الفيروسي سي بمستشفى

الفعاليات

الدكتور بدر العام باشراف االستشاري   القريات 
الجارهللا عضو الجمعية

 وقد أخذت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى
مرضى ورعاية  خدمة  عاتقها  على  كبدك   الكبد 
مناطق بكافة  والطرق  الوسائل  بشتى   الكبد 
الصحية الخدمات  كافة  وتقديم   المملكة 
 والعالجية لهم ودعم ذلك بالشراكة مع القطاعات
 الصحية والمجتمعية وأوضح مدير عام جمعية
أن الحميد،  علي  بن  عبدالعزيز  األستاذ   كبدك 
 الجمعية أعدت خطتها تنفيًذا لتوجيهات صاحب
بن مشعل فيصل  الدكتور  األمير  الملكي   السمو 
القصيم منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود   بن 
 رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية
 لمرضى الكبد كبدك ، وذلك من أجل دعم برنامج

. ترحال للعياده االستشاريه لمرضى الكبد
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الفعاليات

جمعية ( كبدك ) تقدم خدماتها لكافة مناطق

المملكة عبر العيادة االستشارية المتنقلة

إلى الحميد  عبدالعزيز  األستاذ  الجمعية  عام  مدير   أشار  
األطباء من  نخبة  عليها  يقوم  الطبية  الخدمات  هذه   أن 
العالية الكفاءة  ذوي  من  واالستشاريين   المتخصصين 
 بمساعدة طاقم متخصص من التمريض والفنيين مبينًا أن
 العيادات تقوم بتقديم الخدمات الطبية للمرضى المحتاجين
 مجانًا وتتعاون الجمعية مع عدد من الجهات لمتابعة ودعم
خارج المستشفيات  إلى  للتحويل  تحتاج  التي   الحاالت 
 المنطقة كما نوه بالتعاون والتسهيالت التي تلقاها الجمعية
تم وحيث  المملكة  بمناطق  الصحية  القطاعات  قبل   من 
القريات بمحافظة  الكلوي  الغسيل  لمرضى  الدواء   تقديم 
ومنطقة القصيم  ومنطقة  تبوك  ومنطقة  نجران   ومنطقة 
العيادة برنامج  الشرقية ضمن  الشمالية والمنطقة   الحدود 

.االستشارية المتنقلة والذي ينفذ على مستوى المملكة



الفعاليات

كبدك تحتفل بزيارة قائد األمة

الملك سلمان لمنطقة القصيم
 هللا لتدخل البهجة في نفوس أبناء المنطقة

الخيرية السعودية  الجمعية   وعبر مدير عام 
بن عبدالعزيز  األستاذ  كبدك  الكبد   لمرضى 
منسوبي عن  ونيابة  باسمه  الحميد   علي 
الحرمين خادم  زيارة  إن  قائال   الجمعية 
آل عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك   الشريفين 
 سعود حفظه هللا لمنطقة القصيم تحمل في
خير في  وتصب  الخير،  من  الكثير   طياتها 
التنمية متطلبات  وتلبي  الوطن،  هذا   ورفعة 
منها  ،٢٠3٠ المملكة  رؤية  ظل  في   والرخاء 
 تفقد أحوال المواطنين كعادة والة أمر هذه

البالد حفظهم هللا
للمودة تعبيرًا  تأتي  الزيارة  هذه  إن   وتابع 
 والمحبة بين قادة هذا البلد األوفياء وشعبهم
الوالء وتجديد  التكاتف  على  ودليل   النبيل 
خادم يا  بقدومك  وسهال  فأهال   والطاعة، 
منطقة ربوع  في  الكرام  وصحبك   الحرمين 
 القصيم، مشددا على أن للمملكة دورا قياديا

 بات واضحا في العالم أجمع

 في القصيم الفرحة تغمر القلوب، والمشاعر تفيض بالسعادة،
بن سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  زيارة   بمناسبة 

 عبدالعزيز حفظه هللا وأمد في عمره
الميمونة، الزيارة  بهذه  الفرحة،  محّياهم  وتعلو  مبتهج   الكل 
 لتكون بمثابة البشرى التي يتطّلع إليها أهالي المنطقة، كونها
 تجسد أجمل معاني التالحم واهتمام القيادة الحكيمة  أعزها

.

.

.
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الفعاليات



أبرز التغريدات

أبرز التغريدات

عبر حساب الجمعية في تويتر
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أبرز التغريدات



حملة زراعة األمل

حملة

زراعة األمل
الستقطاب م   ٢٠١٨ العام  خالل  الجمعية  حققتها  التي  المنجزات  أحد  اإلعالمية  األمل  زراعة   حملة 
 متبرعين للكبد والمحتاجين للتبرع ، والتي أقيمت وأعلنت بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٨ م إلى تاريخ ١٥ ديسمبر
 ٢٠١٨ م  ، نسأل هللا تعالى أن ينفع به وأن يشفي جميع مرضى المسلمين ان ولي ذلك والقادر عليه وهللا

.   يحفظكم ويرعاكم

مدير قسم تنمية الموارد المالية
ياسر بن صالح العقاب
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حملة زراعة األمل

 مقدمة عن

حملة زراعة األمل
 يعاني مرضى الكبد كثيرا من البحث عن متبرعين بالكبد ويأخذ هذا األمر الكثير من جهدهم ويزيد من
 احتمالية التليف الكبد الكامل ومضاعفة األثار الصحية المترتبة على ذلك والتي قد تصل ال سمح هللا
لتسهيل وصول العامة واإلعالم  العالقات  لدى قسم  انطلقت فكرة  المنطلق  الوفاة ومن هذا   الى حال 
 المتبرعين بالكبد الى المحتاجين بأسهل طريقة ممكنة، وتم بفضل هللا إقامة حملة إعالمية بشعار زراعة
وسائل وفي  اإلخباري  نيوز  عاجل  وموقع  المالكي  فايز  الفنان  كبدك  جمعية  سفير  مع  بالتعاون   األمل 
ولله منها  المرجوة  الفائدة  وتحقيق  الرسالة  إيصال  أجل  من  الجهود  وتضافرت  االجتماعي   التواصل 

: الحمد حققت الحملة نتائج فاق األثر المرجو منها وكانت خطة العمل على الحملة كالتالي



حملة زراعة األمل

أهداف

حملة زراعة األمل

التنسيق نشر أهداف
 للمتبرعين
 والراغبين

بالتبرع
وبرامج الجمعية ١

٢

التنسيق مع اإلعالميين لنشر الحملة
النشر اإلعالمي عبر برامج التواصل اإلجتماعي

 بناء قاعدة بيانات للمتبرعين

 ياسر بن صالح العقاب مشرف الحملة
 طالل أبالخيل

أيمن التويجري

القائمين على الحملة :وسائل تحقيق األهداف :
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حملة زراعة األمل

 تقرير حملة

زراعة األمل بعد التنفيذ 

 عدد المشاهدين
 للحملة عبر

 وسائل التواصل
االجتماعي

 عدد المستعدين
للتبرع بالكبد

 عدد المحتاجين
للزراعة

 عدد المشاريع
 المطروحة

باإلعالم للحملة
 عدد الفعاليات

للحملة

 عدد المواد
المنشورة عبر

سناب وانستقرام
وتويتر

٢ مليون
مشاهد

4٣٩ 
 شخص

٣٥
 شخص

6
مشاريع

٣
فعاليات

4١
مادة



شكر

شكر

للمتبرعين
 حينما يكون العطاء فاعالً والجهد مميزًا عندها يكون للشكر معنى وكلمة الشكر ال تفي بحق كل من ساهم
 في دعم مسيرة الجمعية سواء بنفسه أو بماله أو دعوة صالحة  نسأل هللا تعالى أن يجعل كل ما تقدمونه

. في ميزان حساناتكم
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 ختام المطاف

 ختام المطاف

وكلمة الختام
 ختام المطاف الثناء على هللا وحده أوال بما امتنه علينا لنكون من العاملين في مجاالت الخير ، وتسخير
ورؤية أهداف  لتحقيق  ورأيه  وقلمه  ووقته  بجهده  من ساهم  لكل  ثانيا  والشكر  لها  والجهود   الطاقات 
 ورسالة الجمعية من خالل هذه المعارض التوعوية ، لتعكس الصورة المرجوة من الجمعية لدى المجتمع

.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



عم   دوم ال�ن كر �ت ال�ش و�ب ““








