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أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في الـــــعــــالم عـلى 
كــافـــة األصـــعــــدة وسأعمل معكم على تحقــيـق ذلك.

هدفي األول
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أن نبنــي وطنــًا أكثــر ازدهــارًا ، يجــد فيــه كل مواطــن
نبنيــه معــًا  يتمنــاه ، فمســتقبل وطننــا الــذي  مــا 
لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم.

طموحنا
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المؤسسين

اســـتشــــاري طــــب و جـــــراحة الــــعيون 
ورئيس قسم العيون بمستشفى 
الــــــــــمــــلك ســــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــان بـــــــالــــريــاض

د. عبدالرحمن عبد العزيز السويلم
د. عبدالرحمن بن محمد العمران

د. عبدهللا بـــن أحمــد عـــســـيــــريد. محمد بن علي  الشمراني
د. سلمان بن عبدهللا المطيري استشاري طب وجراحة العـيـــون عضو مجلس الشورى سابقًا 

رئيس وحدة العيون بمستشفى
الــــــمـلــك عـــبــــدالــعـزيــــــــــز الــــجــــــامــعي

إستشاري أول طب وجراحة العيون 
ورئــيـــس الــكادر الطــبـــي بمستشفى 

ومـــــــراكــــــــــــــــــز مــــــــــغــــــــربــــــــــي بــالــــــــــــريــــــــاض

األمين العام لمجلس الجمعيات
 األهلية بالمملكة 

 استشاري طب وجـــــراحة الـــــعـــــــــيـــــــون وجــــــراحــــة 

الشبكية والجسم الزجاجي والتهابات العنبية 

وأورام العيون بمدينة الـــــمــلك فــــــهــد الطبـيــة

د. محمد بن سعيد اللويميد. يحي بن احمد الزهراني د. ســــعـــــد بن عــــلي الــــغــامـــدي
د. علي بن محمد  الشهراني

د. فهد بن عبدهللا الطياش
أستاذ مشـــــارك بــجامـــعـــة اإلمــــام استـــشـــــــــــاري طب وجـــــــــــراحة العيون

رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمراكز بن رشد التخصصية للعيون
في المملكة الـعربية الـــــسعودية.

عضو مجلس الشورى

د. عــــــــادل بن قـــــــــــــاضــــــــــي الــــــــــعـــــــقــيــــــلــــــــي
د. ســــــعـــــد بــــــن عـــبـــــــدهللا الـــــدهــــمـــــش

استشاري وأستاذ مساعد جراحـــــــة الـــــــــشبكية 
والـــــمديـــــــــر الــــــــــــــــمشـــــــــــــــارك للتـــــــعاون الــــــطـــــــبــــــــي 
بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. 

أستاذ مشارك واستـــشــــاري طـــــب وجـــــراحة 
العيون وجراحة الشــبكية والجســم الزجاجي 
ســعود الملــك  جامعــة   - الطــب  بكلـيـــــة 

د. حسن بن سعد القحطاني
د.عبدالعزيز بن فهد الـــقبـــاع

د. مــــــحــمــــــــد عـــــــــون هللا الــــــــــــــمـــــطــــــــــيــــــــــــري
استشاري امراض جلدية

أستاذ طب األسرة ورئيس لجنة 
أخالقيات البحث العلمي بــكــليـــــة 
الــــــــــــــــــــطـــــــــــب -جـــــــــــــامــــعــــــــــــــة اإلمـــــــــام

مستشــــــــــــــــار الجـــــــــــودة والـــــــتمّيـز الـــــــــــمــــــــــؤسسي 
رئيس لجنة الخبراء العرب للتمّيز المؤسسي

م.إبراهيم بن عبدالعزيز الحسين د. طـارق بن عبدالعزيز الــــحمـــــد
رئيس مجلس إدارة الــجمعيــــة الـخيــريـة د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضير

للخدمات الهندسية
المديــــــر االقــــلــــيــــمي لـــــمســــتشــفيــات 
استـــشـــاري تـــقنـــــيـــة معلومات للـــــعــديد ومراكز مغربي بالمنطقة الوسطى 

من الـــــــــجــــهــــــــــــات الحكومــــيــــــــــــة والخـــــاصة

عبدالعزيز بن سليمان الحسين
فيصل بن ناصر الدغيثر

رجل أعمال

مستشار  المسؤوليـة االجــتــــــمــــــاعي

نواف بن سهاج العتيبي مشاري بن محمد بن دليله جــلــــعـــود بــــــن دخــــيــــل الـقــحــطـــانـــــي
مـــســـــتــــــشـــــار تــــــــطــــــوع صــــــــــحيعبدالعزيز بن محمد  ابوعباة مستشار إداري مؤسس موسوعة كيوبيديا العالمية
مستشار تنــميـــة الـــموارد المــاليـــة

فهد بن احمد الصالح
مستشار وخبير مسؤولية اجتماعية
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عبدالعزيز بن سليمان الحسين د. فهد بن عبدهللا الطياشد. علي بن محمد الشهراني

عضو عضوعضو

أعضاء مجلس اإلدارة

د.سلمان بن عبدهللا المطيري د. عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم

نائب الرئيس رئيس المجلس

فيصل بن ناصــر الــدغيــثـر 

المشرف المالي

د. عبدهللا بن أحمد عسيريد. محمد بن علي الشمراني

عضوعضو

د. يحي بن أحمد الزهرانيد. عبدالرحمن بن محمد العمران

عضوعضو
د .سعد بن علي الغامدي

عضو
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جمعيــة عيونــي الصحيــة هــي إحــدى الجمعيــات الصحيــة المســجلة فــي وزارة المــوارد 

البشرية والتنمية االجتماعية برقم 1992 وتاريخ 02/05/1442هـ،ويضم مجلس إدارتها 

نخبة من أعيان المجتمع واألطباء االستشاريين ورجال األعمال، وتسعى إلى أن تكون 

النموذج الرائد في العالم العربي في مجال تقديم خدمات صحة العيون وفق منظور 

مؤسســي محتــرف يســهم فــي تحقيــق التنميــة الصحيــة المســتدامة ألفــراد المجتمــع .

نبذة 
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الريادة في تحقيق األثر الصحي

الــــــــمـــــجــــــتــمــــعي واســــــــــــتــــــــــــدامـــــــتـــــه.

كــــيــــان مـجــــتــمــعــــي غـــيـــــر هـــــادف لــلـــربح يـــــسعى 

إلــى تــــقــــديــــــم خـــدمــــــات صـــحـــيـــــــة نـــوعــــــيـــــة فــي 

مجــال صحــة العيــون وفقــًا ألولويــة االحتيــاج.

الرؤية

الرسالة
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تقديم الخدمات 
 العالجــية.

تـــعزيــــز الـــــــوقــــــايــــــــــــة 
والتوعية الصحية.

استثمار العمل
الـــــــــتــــــــطـــــــــوعـــــــي.

تحقيق االستدامة 
الـمـــاليــة.

بناء منظومة من الشراكات 
االسـتراتـيـجــيـــة الــــتكاملــــيــة.

بناء بيئة عمل تساعد 
على اإلنـــــتــاج واإلبداع.

تـــــمــتــيــــن الـــبــــنــاء الـــمـــؤســــسي 
في المجال التقني واإلداري.

األهداف
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القيم 

التميز
والتطوير

الفاعلية 
والكفاءة

الشفافية 
والحوكمة

األثر 
واالستدامة
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التوجهات االستراتيجية 

الشراكات 
االستراتيجية

جودة 
العمليات

التواصل 
الفعال 
بالمجتمع

تعزيز
صحة 
المجتمع

االستدامة
المالية

بناء منظومة 
التطوع 
المستدام

فعالية 
القيادة 
وكفاءة
الكوادر

التحول 
الرقمي
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الشريحة المستهدفة  

الـــــــنــــطـــــاق الــــجـغـــرافــي

المواطنون والمقيمون بمختلف أعمارهم من 

ذوي الدخل المحدود وفقًا ألولـــويـــة االحـتــيـــاج.

المركز الرئيس في مدينة  الرياض، وفتح 

فروع الحقًا في كافة مناطق الــــمــمــــلكــــة.
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أثر .. واستدامة


