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من نحن

رؤيتنــــــا

الموارد  من  مرخصة  جمعية  الصحية  معافاة  جمعية 

البشرية والتنمية االجتماعية بتصريح رقم 1121

باعتبــار  للجميــع  الــدواء  توفيــر  إلــى  الجمعيــة  تســعى 

02أن ذلــك حقــا لهــم على أفــراد المجتمع .



رسالتنــا
ال  الذيــن  والفقــراء  للمحتاجيــن  الــدواء  توفيــر  على  العمــل 

أنواعــه ألصحــاب  الــدواء بمختلــف  يســتطيعون توفيــره. وتوفيــر 

العــوز الطبــي بمنطقــة الريــاض لمختلــف الفئــات.آخذيــن بعيــن 

االعتبار أولويــة االحتيــاج.

03



أهدافنا

التوعية والتثقيف 

باالدوية واستخدامها 

ومخاطرها وطرق 

المحافظة عليها.

مساعدة المحتاجين 

في الحصول على 

األدوية الالزمة 

لحاالتهم.

تقديم استشارات 

هاتفية مجانية 

تتعلق باألدوية.
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قيمنا

المصداقية

التكامل

االلتزام

االبتكار
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التركيز



أعضاء مجلس اإلدارة

07

06
أ.د / فارس بن قليل العنزي

رئيس مجلس اإلدارة

د / إبراهيم أحمد الشريف
عضو مجلس إدارة

أ.د / عبدالله بن فريح المطرفي
نائب الرئيس

د./ خلف عبدالله طلب العنزي
المشرف المالي

د./ فهد بن عيد بن فهد البسي
عضو مجلس إدارة



07 الجمعية العمومية

فارس بن قليل العنزي
استشاري مناعة

عبدالله بن فريح المطرفي
طبيب

عادل بن نهير ندئ العنزي
اخصائي اول اسعاف وطواري

ياسر بن عبدالعزيز فهد النعام
أستاذ جامعي واستشاري غير طبيب

خلف صالح الرويلي
ضابط متقاعد

علي بن محمد صالح الرميح
استشاري علم ادوية

خلف بن عبدالله طلب العنزي
طبيب

نداء بن ماطر العنزي
لواء متقاعد

فهد بن عيد البسي
طبيب

حميد بن حمود غياض العنزي
مهندس

خالد بن عبدالله محمد الفريان
مستشار

فهد مناجاء الميزاني المطيري
اليوجد

حنان بنت تركي العنزي
مشرفة مختبر

سلطان بن احمد  آل فاضل
رجل اعمال

حمدان بن عايض العتيبي
رجل اعمال

عيسى بن عيد رحيل العنزي
أخصائي اول مختبرات

د/عبدالكريم الدوسريد/عبدالعزيز الغعيمد/خالد العتيبيد/محمد الربيع

راشد بن سعود بداح السهلي
أستاذ علم النفس المشارك

دجانة بنت يحيى األيوبي
أستاذ علم الوراثة

مرضي الرفدي



08
برامج

جمعية معافاة

الصحية برنامج تأمين 

األدوية لمرضى 

الفشل الكلوي

صيدلية معافاة 

االفتراضية

برنامج تأمين 

األدوية لمرضى 

السرطان

برنامج تأمين 

األدوية لمرضى 

برنامج تأمين القلب

األدوية لمرضى المخ 

واألعصاب



09 المبادرات

48.878.77
مبلغ الصرف مبلغ الصرف 

17.108.75
مبلغ الصرف 

2829.2

مبلغ الصرف 

3400
مبلغ الصرف 

342.45
مبلغ الصرف 

1572.75
مبلغ الصرف 

655.46
مبلغ الصرف 

1.319.08

مبلغ الصرف 

189
دواء السكر
دواء الضغط
كولسترول
كسل غدة 

183

دواء الفشل

الكلوي
دواء القلب

1

دواء السرطان

1
عقم مزمن الصرع امراض نفسية  شلل أطفال

المستلزمات

الطبية
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10 اإلحصائيات

48
عدد االستشارات

33
عدد المبادرات

7
عدد البرامج

األيام العالمية ساعة استشارةالمحجر الصحي

10459600019440
قيمة تقديرية قيمة تقديرية قيمة تقديرية 

1000 شخص
48 ساعة استشارة

بواقع ساعة واحدة كل جمعة 
33 مشاركة عبر تويتر 



11 التكلفة اإلجمالية

جمالي االيرادات والتبرعات ل 2021مإجمالي المصروفات

عدد المستفيدين 30 عدد المتطوعين 56

296063375,320
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