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الوقاية من مرض السرطان
وتقديم الدعم للمرضى ومساندتهم

أيها القارئ الكريم:
ما تجدونه في هذا التقرير المبارك من معلومات أو تبرعات أو برامج
أو أنشطة أو فعاليات ماهي إال صورة مصغرة لما تقدمه الجمعية
للمستفيدين وذويهم  ،وألفراد المجتمع األحسائي.
ونحن نأمل منكم بعد االطالع مشاركتنا الرأي و المشورة والتوجيه
لنواصل معاً مسيرة العطاء ورسم البسمة وتخفيف األلم  ،و الحد
من انتشار المرض.
ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير  ،لمن كانت وقفاتهم
بذال إنهم
تشجيعاً  ،و دعمهم تأكيداً  ،وكلماتهم تعزيزاً واوقاتهم
ً
شركاؤنا ومن نعمل معهم سواء لنشر مفهوم أهمية الكشف
المبكر من األورام بين أفراد المجتمع.
فبارك هللا في الجهود وكلل هللا الخطى.
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البرامج

قصتنا

قصتنا  ،،حتى اآلن
بدأنا في عام 1434هـ عندما لمسنا حاجة المجتمع في األحساء إلى جمعية متخصصة في مجال
التوعية والتثقيف بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.

فقــد ســعت الجمعيــة منــذ تأسيســها إلــى
اآلن بالعمــل مــع شــركاء النجــاح لتقديــم أفضــل
الخدمــات للمســتفيدين وذويهــم بــدءاً مــن
اكتشــاف المرضــى إلــى التعافــي بــإذن هللا

كمــا صممــت الجمعيــة برامجهــا وأنشــطتها
بمــا يتناســب مــع المســتفيدين بجميــع فئاتهــم
العمريــة وأمراضهــم الســرطانية ،ليكــون
مانقدمــه لهــم بلســماً يخفــف مــن معاناتهــم.

من نحن

نحن
نأمل  ..وللخير نعمل

نشر التوعية والتثقيف
عن مرض السرطان

نحن جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء
نعمل على دعم ومساندة مرضى السرطان
وذويهم  ،بموجب قرار معالي وزير الشؤون
االجتماعية رقم  627وتاريخ 1434/4/14هـ  ،وذلك
تحت شعار نأمل وللخير نعمل.

نظــراً للــدور الــذي تقــوم بــه الجمعيــة فــي مجتمــع
األحســاء فــي نشــر التوعيــة والتثقيــف عــن مــرض
الســرطان ،والــذي بدورهــا ســاهمت كثيــرا فــي
توعيــة المجتمــع وتقبلهــم لفكــرة الكشــف المبكــر
مــن خــال العديــد مــن الوســائل والبرامــج التــي
تقيمهــا الجمعيــة فــي المــدارس والجامعــات
والكليــات والمجمعــات التجاريــة والملتقيــات
األســرية ،المعــارض التوعويــة بتواجــد ســيارة
الكشــف المبكــر المتنقلــة.
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الذي نفعله
نقــدم الدعــم النفســي واللوجســتي للمســتفيدين
وذويهــم والعمــل علــى تعريــف المجتمــع
بالجمعيــة وخدماتهــا ،فقــد ســعت الجمعيــة منــذ
تأسيســها إلــى العمــل مــع شــركاء النجــاح لتقديــم
أفضــل الخدمــات للمســتفيدين وذويهــم بــدءاً مــن
اكتشــاف المــرض إلــى التعافــي بــإذن هللا.

//
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حقائق

حقائق

إحصائيات

تعرف علينا
نأمل وللخير نعمل
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها
منطقتنا دون أن يكون هدفها الحصول على الربح
المادي.

1200

المرضى في
األحساء

312

المستفيدين من
الخدمات

5

المنتسبين في
الجمعية

8

اجتماعات مجلس
اإلدارة

رؤيتنا

أن يكون مجتمع األحساء هو مقر التميز في العمل الخيري للوقاية من
أمراض السرطان

رسالتنا

نعمل على نشر ثقافة الوقاية من أمراض السرطان في محافظة األحساء
من خالل رعاية المرضى نفسياً  ،وتقديم الخدمات االستشارية للمجتمع
المحلي وأسر المرضى والتواصل مع المؤسسات المختصة محلياً وعالمياً .
قيمنا

التعاون  .الجودة  .اإلبداع  .السرية  .العدل
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43

البرامج والمشاريع
الداخلية والخارجية

نفذت الجمعية خالل هذا العام 43
برنامج توعوياً وتثقيفياً شمل جميع
افراد المجتمع حيث ساهمت هذه
البرامج في رسم أسم الجمعية في
أذهان المجتمع بكل فئاته.

31

6010

عدد توصيات
مجلس اإلدارة

ساعات العمل
التطوعية

سجلت الجمعية بالتعاون مع شركاء
النجاح والمتطوعين خالل هذا العام
 6010ساعة عمل تطوعية من خالل
البرامج واألنشطة والحمالت التوعوية
التثقيفية التي اقامتها الجمعية.

//

عقد مجلس إدارة الجمعية خالل هذا
العام عدد من الجلسات اصدرت
خاللها  31توصية تعني بالخدمات
المقدمة للمستفيدين وتحقيق
التكامل بين الجمعية والجهات ذات
العالقة.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء
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تطلعات وآمال

بغد أفضل
تطلعات وآمال ٍ

نقدم لكم

كل مانسعى إليه
نحمل على عاتقنا االرتقاء بالخدمات التي تقدم
للمستفيدين ،الذي كان هدفنا األساسي التأكيد
على توفير بيئة خالية من األمراض.

عقدنا العزم في جمعية مكافحة السرطان الخيرية
في األحساء أن نعمل وفقاً لمنظومة استدامة
العطاء يداً بيد مع أهل الخير وتوفير عوامل النجاح
لتحقيق أفضل النتائج ،ممارسة أنشطتنا في أوسع
أطرها والحرص على جمع التبرعات وإيصالها إلى

المستحقين وتوظيفها في تنفيذ المشاريع
الخيرية المختلفة.
وتلبية احتياجات وتوقعات جميع األطراف المعنية
بأعمال الجمعية وذات العالقة ،وفق تعاليم ديننا
الحنيف وقيمه السمحة واإلنسانية.

خدماتنا
للمستفيدين

التوعية والتثقيف
الدعم االجتماعي

المشروع االستثماري

هو عقار استثماري يهدف إلى
توفير تمويل ذاتي للجمعية
للمساهمة في دعم الميزانية
التشغيلية للجمعية.

إنشاء المركز التلطيفي

بناء مقر للجمعية

حلم تسعى الجمعية من خالل
شركاء النجاح والداعمين إلى
تحقيقه ،ليساهم في استقرار
ً
ماليا.
الجمعية

هذا األمل المضيء الذي يسعى
له كل أبناء األحساء من
المستفيدين ،لنرسم به االبتسامه
ونحيي به األمل.

نقل المرضى
عالج غير السعوديين
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بطاقة خصومات

دورات تخصصية

هي بطاقة تمنحها الجمعية
لمستفيدها ،يحصل من خاللها
على خصم بنسبة تترواح بين 10
إلى  50بالمئة في العديد من
المراكز الصحي والتجارية .

هي حلقة الوصل والتواصل بين
الجمعية والمجتمع لتقديم
فكرة كافية وواضحه عن رحلة
السرطان في المستفيدين.

//

المركز العالجي

هو المركز الذي تسعى
الجمعية إلى إنشائه بالتعاون
مع رجال األعمال ليساهم في
تخفيف المعاناة عن المرضى
من الذهاب إلى مراكز العالج

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء
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أعضاء مجلس اإلدارة

الفريق المبدع

أعضاء مجلس اإلدارة

يعمل كالجسد الواحد
محمد بن عبدالعزيز العفالق

أحمد بن عبدهللا الجغيمان

عبدهللا بن عبدالعزيز النشوان

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمين الصندوق

عماد أحمد الجعفري

عمر موسى بايمين

عبدالرحمن صالح الملحم

أمين السر

عضو

عضو

مهارة النجاح
اإلبداع واالبتكار والتجديد

يوسف عبداللطيف الجبر

أحمد محمد بالغنيم

يوسف علي الطريفي

عضو

عضو

عضو

وقد حققت مجموعة مهارات النجاح بفضل هللا سمعة طيبة في
مجال التنمية البشرية على مستوى الوطن العربي.
اإلبداع واالبتكار هما العقل الناقد
الذي يرى ما ال يراه اآلخرون ،وأيضاً
ال يكرر نفسه ،واإلبداع واالبتكار
هما وجهان لعملة واحدة لكنهم
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يختلفان من فرد إلى فرد لكن في
النهاية هى عملية إبداعية موحدة
تميز صاحبها عمن سواه ،ومن
الذكاء أن تصل إلى نقطة إبداعك

//
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قالوا عنا

شركاؤنا
ماذا قالوا عنا

14

معاذ بن إبراهيم الجعفري
وكيل محافظة األحساء

سعود بن محمد بن هاجد
رجل أعمال

الريادة التي حققتها الجمعية لم ِ
تأت من فراغ بل هي نتاج
عمل متميز من فريق العمل الذي استطاع أن يرسم خارطة لإلبداع
ومن خالل سنوات قصيرة هي عمر هذه الجمعية وال زلنا نتطلع لمزيد
من التألق واإلنجازات في سبيل خدمة هذه الفئة الغالية علينا.

عند زيارتي للمرة األولى الى جمعية مكافحة السرطان الخيرية
باألحساء قابلت فريق عمل يعملون كشخص واحد من رئيس مجلس
اإلدارة حتى أصغر موظف هذه المنظومة أنتجت عمال مميزاً في
خدمة مرضى السرطان.

الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر
رجل أعمال

شاكر بن سليمان العليو
رجل أعمال

جمعية مكافحة السرطان الخيرية في األحساء جمعية رائدة،
وتسير بخطوات مدروسة لتحقيق أهدافها اإلنسانية ،وقد نجحت في
زمن قصير في الحضور المميز بين أخواتها من المؤسسات الخيرية،
ونفذت العديد من الفعاليات التوعوية المهمة.

إن العطاء من سمات اإلنسانية وجمعية مكافحة السرطان
الخيرية في األحساء انطلقت بكل معاني البذل والعطاء ،نسأل هللا أن
يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يمن بالصحة لكل المرضى
والحمدلله رب العالمين.

الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العفالق
رجل أعمال

ناصر بن حمد العبدالكريم
مستفيد

ايماناً منا بدور الجمعية التوعوي والتثقيفي ،وتأكيداً
للمسؤولية المجتمعية الملقاة على عواتقنا كرجال أعمال اتجاه
المجتمع ومساندة منا للجمعية أنشأنا مركز الشيخ سليمان بن عبدالعزيز
العفالق للكشف المبكر عن األورام.

ماتقوم به جمعية مكافحة السرطان الخيرية في األحساء من
جهود مباركة تحتاج منا الدعم والمساندة والمشاركة في برامجها
وفعالياتها المتنوعة دعماً لمسيرتها التوعوية والتثقيفية في مجتمع
األحساء.

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
رئيس المجلس البلدي

لينا بنت محمد هاشم
متعافية

لقد أطلعت على جهدهم للعاملين في هذه الجمعية المباركة:
ونساء المشكور ،وعملهم المبارك ،وعطائهم الممتد ،وأثرهم
رجاال
ً
ً
فوجدت منجزات تُ ثلج الصدر ،وتبعث على أساسها في تحقيق
الواضح
ُ
أهدافهم السامية ،وتخفيف معاناة الناس وتوعيتهم.

الشك أن قيمة اإلنسان تساوي الكثير وهذا مما الشك فيه،
لكن عندما يصل موضوع اإلنسانية إلى مرض السرطان نقف عطاء بكل
مالدينا من مشاعر أخوية حانية صادقة بتفان ونكران للذات ألن الصدق
يصل.
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برامجنا

برامج التوعية
التثقيفية واالجتماعية

01

المشوار علينا

خدمة مجتمعية تقدمها الجمعية للمستفيدين
بنقلهم من مقر سكنهم إلى مستشفى الملك فهد
التخصصي بالدمام لتشجيع المستفيدين لمواصلة
العالج وتخفيف األعباء المالية عليهم.

02

الملتقى النسائي للمتعافيات

ملتقى حواري بين المتعافيات والمصابات بتقديم
الدعم النفسي من خالل ورش العمل لعرض التجارب
الناجحة للتعامل وكيفية التعايش مع المرض.

من خالل الحملة يتم توطيد العالقة بين فئات
المجتمع في نشر الوعي الصحي من خالل إعداد
وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة.

الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
رفع مستوى الوعي

16

البرامج الوطنية

تهدف الحملة إلى رفع مستوى
الوعي الصحي حول عوامل األخطار
المؤدية لإلصابة بالسرطان.

تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة
السرطان كمسؤولية مشتركة بين
القطاعات الحكومية والخاصة.

الكشف المبكر عن السرطان

عربة الكشف المبكر

التوعية حول طرق الكشف المبكر
عن السرطان وأهميتها فب تحسين
فرص الشفاء.
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03

تحتوي على جهاز الفحص باستخدام
الماموجرام للكشف المبكر عن
األورام.

جلسة شاي

لقاء شهري حواري للمستفيدين مع أعضاء مجلس
اإلدارة ومنسوبي الجمعية لتبادل األفكار والمقترحات
التطويرية لتذليل العقبات التي تواجههم.

عالج المرضى

جنسيات
مستفيدة

العالج
للمرضى الغير سعوديين

عالج السرطان
الجراحة  -الكيميائي  -اإلشعاعي

06

مستفيد سوري بمبلغ 377,602

02

مستفيد سوداني بمبلغ 107,311

02

تسعى الجمعية وفق رؤية المملكة  2030إلى
المساهمة في تخفيف معاناة المرضى من
الوافدين والذين يصابون بالسرطان وهم على
أرض المملكة في منطقة األحساء وتكون
إصابتهم من الدرجة األولى أو الثانية وذلك
بالتعاون مع إحدى المستشفيات المتخصصة في
ذلك.

07

مستفيد مصري بمبلغ 187,200

بانتظار موافقة اللجنة للعالج

كيفية االستفادة من البرنامج

الحضور شخصياً إلى الجمعية.
إحضار تقرير بالحالة وتكلفة العالج.
العرض على اللجنة التنفيذية ألخذ الموافقة.
البدء بالعالج والمتابعة.

إعادة التأهيل

تساعد إعادة التأهيل مرضى السرطان على
استرداد وتحسين نوعية حياتهم ،في معظم
األحيان قد يؤثر السرطان على قدرتهم في
التكلم أو الحركة أو حتى القيام باألنشطة اليومية
الطبيعية مثل األكل والتنفس والبلع ،تتم إعادة
التأهيل بشكل مخصص حسب االحتياجات الخاصة
لكل مريض لمساعدتهم على مواجهة المرض.

18
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سنتحمل في تغطية جميع الفحوصات
وتكاليف العالج في المراكز المتخصصة
وذلك ضمن السياسات المتبعة لدينا في
عالج المرضى الغير سعوديين.

سنعمل ما في وسعنا لدعمك
طيلة فترة العالج.

//
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رحلة األمل

رحلة األمل
للمستفيدين
01

بث روح األمل

02

نهدف إلى بث روح األمل في
نفوس المرضى مما ينعكس إيجابا
على االستمرار بالخطة العالجية
بنفوس عامرة باإليمان والرضا بقضاء
هللا وقدره.

ضمن برامج
الدعم النفسي
لمرضى السرطان

03

تحقيق أمنية

05

تبادل الخبرات

20

//

تنمية الروح اإليمانية

من خالل تهيئة األوقات المناسبة
لقضاء أجمل األوقات اإليمانية بجوار
بيت هللا العتيق.

06

حيث يلتقي المستفيدون فيما
بينهم يتناولون أطراف الحديث
وعن رحلة العالج وحالوة األلم في
ذكرياته

التقرير السنوي 2017م

إعادة التكيف االجتماعي والنفسي
والديني للمريض وأقاربه ليتمكنوا
من ممارسة أدوارهم بشكل طبيعي
والتخفيف من الضغوط النفسية
واالجتماعية التي يتعرض لها
المريض وأسرته.

04

حيث أن هناك العديد من المرضى
الذين يتمنون أن تتاح لهم الفرصة
ألداء مناسك العمرة.

إعادة التكيف االجتماعي

سفراء األمل

يقود المشاركين بعد رحلة العمرة
ليكونوا سفراء للتعريف بالجمعية
وجهودها تجاه المستفيدين.

جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء
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PORTFOLIO

CASE STUDY

07

DEVELOPMENT

OUR BEST PROJECTS
OVER THE TIME

06

WEB

CREATIVELABS

PROJECT STATISTIC
01 // FIRST PROJECT NAME

Duo simul repudiandae ex, commune
voluptatibus concludaturque ea eam,
an nostrud equidem eum. Mei dictas
dissentiet conclusionemque an, sed
hinc delicata definiebas id.

TIME TO COMPLETE
6 WEEKS

CONVERSION RATE:

CLIENT:
Company Name

4.53%

PROJECT TYPE:
Online Store
UNIQUE VISITORS IN
2016
1.451K

LINK:
www.company-name.com

THIRD PROJECT NAME 03 //

SECOND PROJECT NAME 02 //

NEW CUSTOMERS IN
2016
4.536

Sit postea posidonium te, fugit albucius ne mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo
impedit pertinax. No utamur abhorreant pri, cetero dignissim abhorreant.
OUR SOLUTIONS
CLIENT:
Company Name

PROJECT TYPE:
Brochure Design

Diceret epicurei his te. Ex vix justo nominavi. Graecis
definitiones no eam. Mutat soluta legimus vel at, qui id
odio discere lobortis. Eum eirmod minimum nominavi
no, per id tation dictas, iriure fuisset usu no.
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CLIENT:
Company Name

PROJECT TYPE:
Brochure Design

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas
voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu
nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro

Mauris condimentum orci consectetur urna mollis
commodo. Sit postea posidonium te, fugit albucius ne
mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo impedit
pertinax. Ne sit quod odio possim. Pro et sale instructior, te possim quaerendum has. Mel at rebum bonorum
fuisset, sumo expetenda conclusionemque ad sed.

THE CHALLENGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Pellentesque rutrum feugiat nisl eu bibendum.
Cras iaculis nisl a leo laoreet id convallis turpis semper.
Phasellus dolor nulla, auctor quis malesuada ac, lacinia
ac urna. Maecenas sagittis justo ut magna accumsan
tempor. Nulla nec nulla nec felis malesuada semper
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شركاؤنا

شركاء النجاح والداعمين
القطاع الحكومي والشركات

الدعم المستمر للجمعية وبرامجها والتفاني في تقديم كل مامن
شأنه المساهمة في رسم البسمة وتذليل الصعاب أمام المستفيدين
وخدمة منطقة األحساء وأهلها.

الدعم المستمر
لألنشطة والبرامج

التطوير واإلبداع
نظرة عامة

البرامج المجتمعية تساهم في التعاون
والتكاتف بالوصول إلى الهدف المنشود
الذي بدوره يصل إلى إبراز الخطوات
التطويرية لعطاء أكبر نحو المستفيدين
وذويهم

تفاصيل البرامج

التجديد في التعاطي مع احتياجات
المستفيدين من برامج ومشاريع تساهم في
التخفيف من حدة المرض وتعينهم على
تخطيه بنفوس راضيه بقضاء هللا وقدره.

الهدف من المشاريع

الوصول إلى رضا المستفيد في خدمته
بشكل أفضل يواكب تطلعاته من الجمعية
وأهدافها بما ال يتعارض مع سياسات وزارة
العمل والتنمية االجتماعية.

24
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We design amazing websites that
doesn’t just look good but works good,
helping you to attract new customers
with unforgettable creativity.

//
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الكشف المبكر

برنامج سيارة الكشف المبكر
البرنامج يهتم بالكشف المبكر عن أورام الثدي والذي يلعب دوراً
هاماً جداً في هذا المجال للتقليل من الوفيات.

حاالت الفحوصات

الحاالت المشتبهة

الحاالت المكتشفه

674

22

3

الماموجرام مخصص الكتشاف األورام في
الثدي وبعض التغيرات المرضية األخرى.

تعد سيارة الكشف المبكر المتنقلة
المجهزه بجهاز الماموجرام من
أهم الوسائل التي تستعين بها
الجمعية إلجراء الكشف المبكر عن
سرطان الثدي للنساء في المجمعات

26
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واألماكن ،تعتبر هذه السيارة
المجهزة بأشعة الماموجرام تتاح
للشراكة المجتمعية بين الجمعية
وجامعة الملك فيصل ممثلة في
كلية الطلب وقد ساهمت السيارة

منذ تأسيسها عام 1436هـ في
الكشف على  647سيده من خالل
تواجدها في  74مركزاً صحياً ومجمعاً
تجارياً في األحساء.
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TSCPROJE OF NAME

TYPE TCPROJE // OMPANYC

01

FIRST PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name

www.project-link.com/new-project

Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

02

SECOND PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name
Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

In aliquam, ligula eget rutrum tincidunt,
metus velit rhoncus massa, id volutpat
metus lacus nec diam.

www.project-link.com/new-project

WHAT WE DID FOR THIS PROJECT

03

THIRD PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name

www.project-link.com/new-project
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Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

Planning & Development

Research and Strategy

Cu est latine numquam singulis, vis
quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide.

Donec congue, leo ut tempus consectetur, turpis nibh pulvinar eros, et
tincidunt odio orci.

SEO & SEM

UX and Web Design

Suspendisse pretium dui eu magna
convallis et hendrerit dui laoreet.
Sed sit amet mattis sem.

Usu nonumes adipiscing ea, aliquam
sensibus ne eum, pro ad labore timeam percipitur.
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TSCPROJE OF NAME

TYPE TCPROJE // OMPANYC

01

FIRST PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name

www.project-link.com/new-project

Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

02

SECOND PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name
Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

In aliquam, ligula eget rutrum tincidunt,
metus velit rhoncus massa, id volutpat
metus lacus nec diam.

www.project-link.com/new-project

WHAT WE DID FOR THIS PROJECT

03

THIRD PROJECT NAME

Brute epicurei consulatu vel no, id pro vitae oratio
causae. Cu est latine numquam singulis, vis quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide. Usu nonumes adipiscing ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad
labore timeam percipitur. Usu nonumes adipiscing
ea, aliquam sensibus ne eum, pro ad labore timeam
Company Name

www.project-link.com/new-project
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Brochure Design

CLIENT:
PROJECT TYPE:

Planning & Development

Research and Strategy

Cu est latine numquam singulis, vis
quas voluptaria te, ex mea mundi vocent splendide.

Donec congue, leo ut tempus consectetur, turpis nibh pulvinar eros, et
tincidunt odio orci.

SEO & SEM

UX and Web Design

Suspendisse pretium dui eu magna
convallis et hendrerit dui laoreet.
Sed sit amet mattis sem.

Usu nonumes adipiscing ea, aliquam
sensibus ne eum, pro ad labore timeam percipitur.
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TIMELINE

10

PROJECT STAGES

MARKET RESEARCH & PROJECT DEFINITION

Sit postea posidonium te, fugit albucius ne mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo impedit pertinax. Ne sit quod odio possim. Pro et sale instructior, te possim quaerendum has. Usu at euripidis vituperata, mei dicant verterem urbanitas at. Sed rhoncus
PROJECT STRUCTURE DEFINITION

WEEK 02

WEEK 01
MARKETING RESEARCH

STRUCTURE DEFINITION
& FRAMING

MARKET RESEARCH & PROJECT
DEFINITION

Ut vim essent imperdiet, pri sint putant assentior in. Vidit vitae commodo cu eum, novum iusto intellegebat
te nec, quas discere argumentum
nam ad. Nec duis euismod ut, vero

Te pertinax repudiandae his, numquam principes per ut. Mei et sumo
accommodare. Vis in graecis omittam convenire, eam salutatus referrentur ea, per probo inermis dem-
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GRAPHIC DESIGN & PROGRAMMING

GRAPHIC DESIGN & CORPORATE
IDENTITY

Sit postea posidonium te, fugit albucius ne mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo impedit pertinax. Ne sit quod odio possim. Pro et sale instructior, te possim quaerendum has. Usu at euripidis vituperata, mei dicant verterem urbanitas at. Sed rhoncus

DEVELOPING & PROGRAMMING

ONLINE MARKETING CAMPAIGNS

WEBSITE TESTING & LAUNCHING

STRUCTURE DEFINITION &
WIREFRAMING

Sit postea posidonium te, fugit albucius ne mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo impedit pertinax. Ne sit quod odio possim. Pro et sale instructior, te possim quaerendum has. Usu at euripidis vituperata, mei dicant verterem urbanitas at. Sed rhoncus

Sit postea posidonium te, fugit albucius ne mei. Zril timeam percipit mel et, eum te justo impedit pertinax. Ne sit quod odio possim. Pro et sale instructior, te possim quaerendum has. Usu at euripidis vituperata, mei dicant verterem urbanitas at. Sed rhoncus

01

الخطوات الالزمة
لتحقيق الكمال

02
03
04

WE DESIGN YOUR WORLD AND
WE LIKE DO IT PERFECTLY
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الداعمين

كبار
الداعمين

35

 ريال150000

شركة الكفاح القابضة

 ريال120000

فاعلة خير

 ريال100000

أوقاف الدكتور محمد بن حسن الجبر

 ريال65000

محمد بن عبدالعزيز العفالق

 ريال50000

سعد بن عبدالعزيز الحسين

 ريال50000

فهد بن عبدالعزيز الملحم

 ريال50000

محمد بن عبدالعزيز الملحم

 ريال50000

لطيفة بنت يوسف الملحم

 ريال50000

عبدالعزيز بن سليمان العفالق

 ريال35000

شركة إن كان

 ريال25000

عبدالعزيز بن حسن الجبر

 ريال20000

سليمان بن عبدالعزيز العفالق

 ريال15000

مستشفى الموسى التخصصي

 ريال10000

الدكتور ناصر بن سعد الملحم
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Eam agam esse senserit ut, vim utroque deseruisse id. Vel hinc denique
praesent id. Ut pri dicunt scribentur. Cu sed lorem electram accusamus.
Eam nobis voluptua necessitatibus cu.

WEEK 05

WEEK 04

WEEK 03

WEBSITE TESTING &
LAUNCHING

DEVELOPING & PROGRAMMING

GRAPHIC DESIGN &
USER INTERFACE DESIGN

Qui ut viris epicuri singulis. Ei cum
solum verear scriptorem, vix eu
enim minim appellantur. Eu labore
euismod dissentiet mei, est at meis
fugit labore. Ne scripta forensibus

Ut vim essent imperdiet, pri sint putant assentior in. Vidit vitae commodo cu eum, novum iusto intellegebat
te nec, quas discere argumentum
nam ad. Nec duis euismod ut.

Qui ut viris epicuri singulis. Ei cum
solum verear scriptorem, vix eu
enim minim appellantur. Eu labore
euismod dissentiet mei, est at meis
fugit labore. Ne scripta forensibus
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بكم نهتم
نأمل وللخير نعمل

www.hcf.org.sa

