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جمعية المدينة �مراض الدم الوراثية الخيرية بالمدينة المنورة هي جمعية رسمية مسجلة في وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية  بتصريح رقم ٥٤٤ و تاريخ ٢١/١٢/١٤٣٠ هـ وتقدم خدماتها لمرضى أمراض الدم 

الوراثية.

تقديم المساعدات الطبية واالجتماعية والنفسية 
للمريض.

تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين 
من المرضى.

تعزيز الوعي الصحي بين المرضى وذويهم.

المساهمة في إجراء البحوث العلمية عن أمراض الدم 
الوراثية وتقديم الدراسات والمشورة الصحية للقطاعات 

المختلفة .
تنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة وتدريب العاملين 

في المجال الصحي.
نشر الوعي الصحي عن أمراض الدم الوراثية وطرق الوقاية 

منها.
المساهمة في انتشار وتطوير مراكز أمراض الدم الوراثية.

ا�هداف :

الرؤية :
جمعية خيرية متخصصة لرعاية المصابين بأمراض الدم الوراثية 

رائدة ومتميزة محلي  و إقليمي  و عالمي .

الرسالة :
تقديم الرعاية المميزة و الدعم المادي و النفسي االجتماعي و 
الطبي للمصابين بأمراض الدم الوراثية وذويهم والرقي بمستوى 
الخدمات الصحية المقدمة لهم والعمل على توعية المجتمع بهذه 

ا�مراض للحد منها



ا�مين العام : 
الدكتور تركي بن عبد العزيز الوسيدي

الحمد � الذي وفقنا لهذا العمل وجعلنا بـــابًا 

من أبواب الخير مستمدين العون منه وراجين 

بأن يكون خالًصا لوجه الكــــــــريم ، إن جمعية 

المدينة �مراض الــدم الوراثية الخيرية تواصل 

النجاح بفضل ا� ثم دعـــــــــــــــم سيدي خادم 

الحرمـــــــين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعــــــــــود حفظه ا� وسمــــو ولي 

عهـــــده ا�مين صاحب السمو الملكي ا�مير 

محمد بن سلمــــــان بن عبد العزيز آل سـعود 

حفظه ا� للقطاع الغير ربحي أجمـــع بكافة 

تخصصـــــــــــاته وأعماله ومايقدمانه من دعم 

المحدود جعلت منه أحد القطاعات المتميزة

         على المستوى العالمي .

مستذكـــــــرين جهــــود وزارة المــــــــوارد البشرية 

والتنميـــــــــة  ا¿جتماعيـــة ممثلـــة بمعالي الوزير

سعادة المهنـدس/ أحمد بن سليمــــان الراجحــي

على إشرافهـا ورعايتهـا للقطــــــــــــــــاع والدعـــــم 

المستمر للجمعية التي جعلت منها أكثر على 

قدرة على االستمرار وتقديم ا�عمـــــــــال الجليلة

لكافة المستفيدين والمستفيدات.

وختاًما نسأل ا� بأن يكتب لجميع المساهمين 

من جهات حكومية وجهـــــــات مانحة و أفــــــــــــراد 

متبرعين ا�جر والذي مكننــــــــــا من تقديم كافة 

الخدمات وفق التطلعات وجعلت من المستفيدين 

والمستفيــــــــــــــدات بأن ينعموا با�ثر.

د/ محمد بن عدنان زللي
رئيس مجلس ا¿دارة

الحمــــــــد � رب العـــــــــالمين
 والصالة والسالم على النبي ا�مين وعلى آله وصحبه أجمعين



رئيس المجلس : 
الدكتور محمد
 بن عدنان زللي

نائب الرئيس :
 الدكتور محمد بن 
عبد الحميد البلوي

ا�مين العام : 
الدكتور تركي بن عبد العزيز الوسيدي

ا�مين العام :
 الدكتور تركي بن عبد 

العزيز الوسيدي

أمين الصندوق :
 الدكتور وحيد بن
 أحمد تركستاني

عضو: الدكتورة أمل 
محمد حسين بيحاني

عضو: الدكتور حامد 
أحمد الشويكان

عضو: الدكتور سعود 
بن حسن بليلة

ا�ستاذ : أنور 
بن أحمد عبد ا

ا�ستاذ : عمر 
الخيبري

�مراض الدم الوراثية الخيرية

الحمد � الذي وفقنا لهذا العمل وجعلنا بـــابًا 

من أبواب الخير مستمدين العون منه وراجين 

بأن يكون خالًصا لوجه الكــــــــريم ، إن جمعية 

المدينة �مراض الــدم الوراثية الخيرية تواصل 

النجاح بفضل ا� ثم دعـــــــــــــــم سيدي خادم 

الحرمـــــــين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز آل سعــــــــــود حفظه ا� وسمــــو ولي 

عهـــــده ا�مين صاحب السمو الملكي ا�مير 

محمد بن سلمــــــان بن عبد العزيز آل سـعود 

حفظه ا� للقطاع الغير ربحي أجمـــع بكافة 

تخصصـــــــــــاته وأعماله ومايقدمانه من دعم 

المحدود جعلت منه أحد القطاعات المتميزة

         على المستوى العالمي .

مستذكـــــــرين جهــــود وزارة المــــــــوارد البشرية 

والتنميـــــــــة  ا¿جتماعيـــة ممثلـــة بمعالي الوزير

سعادة المهنـدس/ أحمد بن سليمــــان الراجحــي

على إشرافهـا ورعايتهـا للقطــــــــــــــــاع والدعـــــم 

المستمر للجمعية التي جعلت منها أكثر على 

قدرة على االستمرار وتقديم ا�عمـــــــــال الجليلة

لكافة المستفيدين والمستفيدات.

وختاًما نسأل ا� بأن يكتب لجميع المساهمين 

من جهات حكومية وجهـــــــات مانحة و أفــــــــــــراد 

متبرعين ا�جر والذي مكننــــــــــا من تقديم كافة 

الخدمات وفق التطلعات وجعلت من المستفيدين 

والمستفيــــــــــــــدات بأن ينعموا با�ثر.

مجلس ادارة جمعية المدينة أعضاء
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عبد الرحمن قيس
 المعيقلي

قسم العالقات  العامة وا�عالم

د / محمد العيدروس
طبيب الجمعية

سلوى روشن نجوى الجهني

فريق العمل

3

أحمد فيصل ا�حمدي
المدير التنفيذي

أ. تركي الجهني
السكرتير

DEPARTMENT
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باحثة اجتماعية باحثة اجتماعية



الدورات التطويرية

دورة
المنظمات الغير هادفة
للربح بنظامي مكافحة 
ا�رهاب وغسيل ا�موال

دورة
 قراءة بنظام الجمعيات

 والمؤسسات ا�هلية

دورة
المنح التنموي

دورة
تطوير الموارد المالية

ملتقى
برنامج التحول 

الوطني 

برنامج
االنتاجية الشخصية

  " L M I”  الفاعلة
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محافظة العال

٥٠

محافظة خيبر 

١٨٣

ا¿جمالي (١٠٠٩ )

منطقة المدينة المنورة

٧٢٣

محافظة ينبع

٥٣

عدد
المستفيدين

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد



برنامج تساهم من خالله الجمعية بتكاليف العالج والعمليات والتنويم 
والتحاليل وتوفير ا�دوية والمسلتزمات الطبية با¸ضافة لتوفير الطبيب 

المختص للفئات ا�شد احتياجا والغير قادرة على دفع التكاليف

التكلفة ا¿جمالية

( ٣٩٣٩٧٥ )

برامج
برنامج العالج الخيري 

عدد المستفيدين

٧٤٢
ريال سعوديمستفيد

 الجمعية 

فكرة المشروع :



    فكرة المشروع :
 برنامج يوافق ا�هداف الخاصة بالجمعية والمتمثلة بتوفير الدعم المالي 

للمرضى وأسرهم عبر تفريج الكرب الخاصة بهم ومساعدتهم مالًيا 
بتجاوز الصعوبات الحياتية التي يواجهونها

عدد المستفيدين 

٣٨١ 
التكلفة ا¿جمالية

 ( ٢٨٣٧٠٠)

ا¿عانات المالية

ريال سعوديمستفيد

 الجمعية برامج



فكرة المشروع

أحد أهم البرامج المساهمة بتأهيل المرضى لسوق العمل عبر دعمهم 
بالحصول على الدورات والشهادات الالزمة لتمكينهم من العمل وصولًا 

لمرحلة ا¸نتاج بدلًا من االحتياج.

عدد المستفيدين 

١٦ 

التكلفة ا¿جمالية

( ٣٣٣١٦) 

بناء الطاقات 

ريال سعوديمستفيد

 الجمعية برامج



سعدت بزيارة جناح جمعية المدينة �مراض الدم 
الوراثية الخيرية ، واالطالع على العمل المهم الذي 

يقومون به
 أتمنى لهم التوفيق وللمرضى الشفاء.

صاحب السمو الملكي / ا�مير سعود بن خالد الفيصل
نائب أمير منطقة المدينة المنورة

بسم ا� الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف ا�نبياء والمرسلين

إثر زيارته جناح جمعية المدينة �مراض الدم الوراثية الخيرية 
المشارك بمهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة ا¿سالمية 

بالمدينة المنورة



 النجاحشركاء



بعطائكم         نستمر
With your giving we continue

0562245560@HBDSociety

على دروب النجاح نلتقي
 لنصنع " ا�مل " ونزيل " ا�لم"


