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المشاريع التنموية و الخدمات المباشرة
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فتـــوى الــّزكـــــاة
المشاريع التنموية و الخدمات المباشرة
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كونوا عوًنا معنا لدعم الجمعية على الحسابات التالية:
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مستوى  على  نوعها  من  األولى  الجمعية  ألنها 
ألزهايمر         بمرض  بالمصابين  تعنى  التي  المملكة 
نظير ارتفاع التكلفة واألعباء المالية على عاتق المريض 
مستفيد   1800 إلى  بإيصالها  نقوم  حيث  وأسرته 
كافة  في  الخيرين  الشركاء  خالل  من  ومستفيدة 

المناطق على أرض هذا الوطن الغالي

البنك األهلي التجاري

 SA92 10000024948779000108
SA54 10000020161434000108

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف الراجحي

SA8480000203608011100885
SA8980000203608011000788

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف اإلنماء

SA59 05000068201991999000
SA32 05000068201991999001

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف الجزيرة
SA12 6000 0000 0165 1727 5001
SA28 6000 0000 0165 1727 5004

التبرعات 
الزكـــاة 
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مسار مساعي
تجربة  تحسين  بهدف  القرار  صناع  مع  التنفيذية  اللجنة  إشراف  تحت 

مرضى ألزهايمر في القطاع الصحي واالجتماعي

مسار مساعي

شمول المرضى
ضمن التأمين إنشاء

العيادات المتخصصة

تقنين أدوات
التشخيص والعالج

تدشين
السجل الوطني

إصدار
فتوى زكاة

استقطاب
الخبرات العالمية

تأسيس
اللجان العاملة

تأسيس
المجلس األستشاري

تصنيف مرض ألزهايمر
ضمن بند اإلعاقة

مسار إيراق
تحت إشراف لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية لتنمية موارد الجمعية

تتعانق أهدافنا ببذلكم، ومساعينا باستجابتكم، ومنها وبها تتحقق اآلمال وتخف اآلالم

كما تورق الشجرة فيمتد ظلها وينمو ثمرها تورق الجمعية بكم ومعكم

مسار إيراق

التقدير
العالمي والمحلي

وقف الوالدين
(مسار مالي استثماري،
مسار خدمي اجتماعي)

برنامج
الشراكة االستراتيجية

رسائل
SMS التوعية والتثقيف

الجمعيات العمومية

منصات الدعم
(إحسان، منصة شفاء)

برنامج المساندة االستراتيجي
إيراق السخاء 
وإيراق النماء

وإيراق العطاء 
وإيراق الوفاء 

 إطار التميز المؤسسي
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ينضب الماء فنرتوي من معينكم

مسار معين
لمقدمي  الالزم  الدعم  لتقديم  االجتماعي  الدعم  لجنة  إشراف  تحت   

الرعاية لمرضى ألزهايمر. 

ورش العمل
(نرشدهم لنؤهلهم)

التدريب اإللكتروني رد الجميل

مجموعة
الدعم الذاتي

استشارات مقدمي الرعاية
(صحية، اجتماعية، نفسية، قانونية)

مشروع رفقة
التكاملي االجتماعي

مسار معين

إطار المساندة التنموية

إطار الثقافة المجتمعية

مسار معين

كرسي ألزهايمر إيواء
مرضى ألزهايمر

رافعة ألزهايمرسرير العطاء

سلة ألزهايمرسداد ومعينعون وشفاء

9.0

نكفلهم لنعينهم
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مسار ترياق
على  تشرف  التي  العلمية  اللجنة  رعاية  تحت  ألزهايمر  مرضى  يخدم 
ألزهايمر بمرض  المباشرة  العالقة  ذات  والبحثية  العلمية  الجوانب 

تعطب الذاكرة ويغيب الذهن فتصبح الجمعية ترياَق دائها ومفتتح دوائها

(اليوم العالمي للتطوع)

قوله تعالى " أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون" ، وأنتم تصنعون المبادرات..

مسار مبادر
األعضاء  إمكانيات  تحرير  إلى  تهدف  التي  والتطوع  العضوية  لجنة  تحت 
والمتطوعين من خالل إيجاد بيئة تحتضن مشروعات ومبادرات  عالية الجودة

إطار المساندة التنموية

إطار الثقافة المجتمعية

مسار ترياق

ترياق ألزهايمرالعيادة االفتراضية

بالشراكة مع وزارة الصحة

الرعاية المنزلية

عيادة التمّيز نداويهم
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وأن ليس لإلنسان إال ما سعى "  وما السعي إال نتاج الوعي "

مسار واع وراع
من  ألزهايمر  بمرض  المجتمع  توعية  بهدف  التنفيذية  اللجنة  إشراف  تحت 

خالل مختلف منشورات ومشاركات الجمعية المتنوعة

المؤتمرات الدولية

حملة الشهر العالمي أللزهايمر

دعم األبحاث العلميةاألفالم التوعوية مسار واع وراع

خدمات الرعاية المساندة تمتد معنا لمن فقدوا ذاكرتهم، فـ #رفقًة_ورقًة_بهم
5057 إلى   1 أرسل  يوميًا  هلله   40 بـ  احتياجاتهم  تغطية  في  معنا  ساهموا 
5057 إلى  فارغة  رسالة  أرسل  رياالت   10 بـ  واحدة  لمرة  وللمساهمة 

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

شكـــًرا لــكم

5057

0112143838 | 0114100112 0114100112

إطار الثقافة المجتمعية


