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مقدمة :
صحــة الفــم واألســنان تعنــي الســامة مــن اآلالم 
التــي تصيــب الفــم والوجــه، ومــن األمــراض التــي 
تســوس  مــن  )اللثــة(،  األســنان  دواعــم  تصيــب 
األمــراض  مــن  ذلــك  وغيــر  وفقدانهــا،  األســنان 
ــة. ومنهــا  ــب الفــم واللث ــي تصي ــات الت واالضطراب
- أيًضــا - الســرطان الــذي يصيــب الفــم والحلــق، 
فلــح  مثــل  الخلقيــة،  والعيــوب  الفــم  وتقرحــات 

الشــفة العليــا وفلــح الحنــك.
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حقائق عن صحة الفم واألسنان :
تسوس األسنان واألمراض األخرى التي تصيب دواعم األسنان )اللثة( هي أكثر أمراض الفم شيوًعا	 
يعاني 60 إلى %90 من أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم تسوس األسنان	 
يعاني نحو %100 من البالغين في جميع أنحاء العالم تسوس األسنان	 
ُتســجل لــدى %15 إلــى %20 مــن البالغيــن مــن ذوي األعمــار المتوســطة )35-44 ســنة( حــاالت شــديدة مــن 	 

األمــراض التــي تصيــب دواعــم األســنان )اللثــة( وتــؤدي - ربمــا - إلــى فقدانهــا، ويختلــف هــذا المعــدل مــن 
منطقــة ألخــرى

ال يملك نحو %30 من الناس من الفئة العمرية 65-74 سنة أسناًنا طبيعية	 
معدالت إصابة األطفال والبالغين بأمراض الفم أكثر ارتفاًعا بين الفئات السكانية الفقيرة والمحرومة	 
ــا فادًحــا علــى عاتــق كثيــر مــن البلــدان ذات 	  يمثــل عــاج المشــكات الصحيــة التــي تصيــب األســنان عبًئــا اقتصاديًّ

الدخــل المرتفــع؛ حيــث تســتأثر صحــة الفــم بنحــو %5 إلــى %10 مــن مجمــوع النفقــات الصحيــة العموميــة
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العالقة بين 
صحة الفم 

وصحة الجسم :
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العالقة بين صحة الفم وصحة الجسم :
ــة الصحيــة  ــر مــؤٍذ، وعــادة مــا تكــون دفاعــات الجســم الطبيعيــة والعناي ــا فــي الفــم ومعظمهــا غي توجــد البكتيري
ــا تجعــل هــذه البكتيريــا تحــت الســيطرة، ومــع ذلــك  الجيــدة بالفــم مثــل تنظيــف األســنان بالفرشــاة والخيــط يوميًّ
يمكــن أن تنمــو البكتيريــا الضــارة فــي بعــض األحيــان وتخــرج عــن نطــاق الســيطرة وتســبب العــدوى عــن طريــق الفــم 
مثــل تســوس األســنان وأمــراض اللثــة، وباإلضافــة إلــى اســتخدام بعــض األدويــة التــي تقلــل تدفــق اللعــاب، والتــي 

تخــل بالتــوازن الطبيعــي للبكتيريــا فــي الفــم، وتجعــل مــن الســهل علــى البكتيريــا دخــول مجــرى الــدم.

أسباب اإلصابة بأمراض الفم واألسنان؟
يعــد التهــاب اللثــة وتســوس األســنان الســبب الرئيــس لفقــدان األســنان، ويحــدث تســوس األســنان نتيجــة تّحلــل 	 

الســكر الموجــود فــي األطعمــة المختلفــة التــي نتناولهــا، والــذي ينتــج عنهــا نــوع مــن األحمــاض يعمــل علــى 
تــآكل الطبقــة الخارجيــة لألســنان )المينــا( مســبًبا تســوس األســنان. وحســب تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــام 
ــا فــي الــدول الصناعيــة، وتزيــد المشــكلة  2003م، فــإن مشــكات الفــم واألســنان رابــع األمــراض المكلفــة عاجيًّ

لــدى كبــار الســن؛ بســبب جفــاف الفــم الناتــج عــن تنــاول بعــض األدويــة.
كمــا أن هنــاك عوامــل مشــتركة بيــن أمــراض الفــم واألمــراض المزمنــة الرئيســة األربعــة كاإلصابــة بأمــراض 	 

القلــب الوعائيــة، والســرطان، واألمــراض التنفســية المزمنــة، والســكري. ومــن تلــك العوامــل اتبــاع نظــام غذائــي 
غيــر صحــي وتعاطــي التبــغ أو الكحــول، فضــًا عــن تدنــي نظافــة الفــم واألســنان.
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الفئات األكثر عرضة لمشكالت الفم واألسنان :

1

3

2

4

مرضى تلف صمامات 
القلب

مرضى السكري

أمراض القلب الوعائية

فيروس نقص المناعة البشرية 
)اإليدز( واألمراض المناعية األخرى

إن دخــول البكتيريــا إلــى الــدم بســبب وجــود 
التهابــات اللثــة قــد يســبب مضاعفــات خطيــرة 

ــة القلــب. للمريــض كالتهــاب بطان

يقلــل مقاومــة الجســم للعــدوى ويجعــل اللثة 
أكثــر عرضــة للعدوى

تشــير بعــض البحــوث إلــى وجــود عاقــة بيــن 
أمراض القلب أو انســداد الشــرايين أو الســكتة 

الدماغيــة واإلصابــة بالتهــاب مــا حــول الســن.

كاآلفــات  الفــم  فــي  المشــكات  مــن  العديــد  يظهــر 
األشــخاص  لــدى  واضــح  بشــكل  المؤلمــة  المخاطيــة 
الذيــن لديهــم فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )اإليــدز(.



9

أهم المشكالت 
التي ُتصيب األسنان 

وطرق عالجها :
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أواًل: تسوس األسنان :
يحــدث تســوس األســنان نتيجــة تحلــل الســكر الموجــود فــي األطعمــة المختلفــة التــي نتناولهــا، والــذي ينتــج عنهــا 
نــوع مــن األحمــاض يعمــل علــى تــآكل الطبقــة الخارجيــة لألســنان )المينــا( مســبًبا تســوس األســنان. وللوقايــة مــن 

تســوس األســنان يجــب اتبــاع التالــي:
تجنــب اإلكثــار مــن األكل بيــن الوجبــات الرئيســة؛ ألن ذلــك يزيــد احتماليــة تراكــم الجيــر )البــاك( علــى األســنان، 	 

ومــن ثــم اإلصابــة بالتســوس
تجنب المشروبات الغازية المحاة والمنبهات كالقهوة والشاي	 
ــة 	  ــا إلزال ــاول الطعــام مباشــرة، واســتخدم الخيــط الســني يوميًّ تفريــش األســنان بالفرشــاة والمعجــون بعــد تن

الطعــام بيــن األســنان
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ثانًيا: اصفرار األسنان :
تتعدد األسباب المؤدية إلى اصفرار األسنان أو تغير لونها عن البياض الطبيعي، ومن هذه األسباب ما يلي:

الطعــام والشــراب: مــن المأكــوالت والمشــروبات التــي ُتســهم فــي تغيــر لــون األســنان: القهــوة، الشــاي، 	 
الملونــة الغازيــة  المشــروبات 

استخدام منتجات التبغ : منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ	 
عــدم توافــر العنايــة الصحيــة باألســنان: كعــدم تنظيــف األســنان بالفرشــاة والخيــط بشــكل صحيــح إلزالــة البــاك 	 

أو القهــوة أو التبــغ مــن علــى األســنان، والتــي تعمــل علــى تغييــر لــون األســنان
بعــض األمــراض التــي تؤثــر ســلًبا فــي طبقــة المينــا )وهــي الطبقــة الخارجيــة التــي تعطــي الصابــة لألســنان(:كما 	 

تؤثــر بعــض األمــراض فــي عــاج الســن )الطبقــة التحتيــة للســن أســفل طبقــة المينــا(، وفــي جميــع الحــاالت تــؤدي 
إلــى تغيــر لــون األســنان

قــد تســهم بعــض طــرق العــاج أو طــرق الكشــف عــن األمــراض فــي تغيــر لــون األســنان مثل: اإلشــعاعات 	 
المســتخدمة للــرأس والرقبــة أو العــاج الكيميائــي
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بعض األدوية: وتشمل هذه األدوية:	 
المضــادات الحيويــة: مثل:)تيتراســايكلن( الــذي يعــرف بتأثيــره فــي لــون األســنان عندمــا يتــم وصفــه لألطفال . 1

الصغــار )أقــل مــن 8 ســنوات(، والذيــن لــم يكتمــل نمــو أســنانهم بعــد.
غســول الفــم: خاصــة األنــواع التــي تحتــوي علــى Cetylpyridinium & Chlorhexidine والتــي تــؤدي إلــى . 2

اصفــرار األســنان وتبقعهــا.
أدوية األمراض النفسية .. 3
بعض أدوية ضغط الدم .. 4

بعــض المــواد الطبيــة : بعــض المــواد المســتخدمة فــي مجــال طــب األســنان مثــل: حشــوة األســنان الفضيــة 	 
التــي تســتخدم فــي عمليــات إصــاح األســنان التالفــة، وأيًضــا المــواد المحتويــة علــى كبريتيــد الفضــة، والتــي 

ــا ســوداء أو رماديــة علــى األســنان. تشــكل بقًع
ــا مخلفــة 	  التقــدم فــي العمــر : كلمــا تقدمــت فــي العمــر، فــإن الطبقــة الخارجيــة للمينــا تضعــف وتــزول تدريجيًّ

اللــون األصفــر الطبيعــي لعــاج الســن.
عوامــل البيئــة : االســتخدام المفــرط للفلوريــد، ســواء مــن المصــادر البيئيــة )مثــل تلــك الموجــودة فــي معجــون 	 

األســنان وغســول الفــم وملحقــات الفــم اإلضافيــة، والتــي تســهم فــي جميــع الحــاالت فــي اصفــرار األســنان.
كدمــات أو الصدمــات علــى الفــم : علــى ســبيل المثــال عندمــا يســقط الطفــل الصغيــر لســبب مــا ويــؤذي 	 

أســنانه، فــإن ذلــك يعرقــل نمــو طبقــة المينــا التــي تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد علــى الحفــاظ علــى لــون 
األســنان الطبيعــي. كمــا أن لهــذه الكدمــات أثــر كبيــر فــي تغيــر لــون أســنان البالغيــن أيًضــا.
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تجنب اصفرار األسنان؟
عليــك بتغييــر بعــض عاداتــك اليوميــة مثــل: اإلقــاع عــن التدخيــن وشــرب القهــوة، واالعتنــاء بأســنانك، وذلــك 	 

بتنظيفهــا بالفرشــاة والخيــط بانتظــام، ومراجعــة طبيــب األســنان كل 6 أشــهر لتنظيــف أســنانك بشــكل طبــي 
وصحــي.

فــي حالــة اصفــرار أســنانك دون أي مبــررات ســابقة، واســتمرار هــذا االصفــرار حتــى مــع االلتــزام بعــادات نظافــة 	 
الفــم واألســنان، وفــي حالــة ظهــور أعــراض أخــرى لإلصابــة، فــإن عليــك مراجعــة طبيــب أســنانك علــى الفــور.
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ثالًثا: رائحة الفم الكريهة :
تنتــج رائحــة الفــم الكريهــة مــن عــدم اتبــاع إرشــادات نظافــة الفــم واألســنان، أو قــد تكــون نتيجــة لإلصابــة بأمــراض 
أو بمشــكات صحيــة خــارج الفــم. وتســهم ممارســة بعــض العــادات غيــر الصحيــة كـ)التدخيــن( أو تنــاول بعــض أنــواع 

األطعمــة كـ)الثــوم والبصــل أو منتجــات الحليــب( فــي تفاقــم مشــكلة الرائحــة الكريهــة.
جديــر بالذكــر أن مشــكلة رائحــة الفــم الكريهــة تعــد مشــكلة يســيرة وســهلة العــاج، وذلــك بتفهــم أســباب المشــكلة 

أواًل، ومــن ثــم اتبــاع الخطــوات المطلوبــة لحلهــا.

أسباب رائحة الَنَفس الكريهة :
ــا، وعــدم اســتخدام خيــط األســنان إلــى إبقــاء جزيئــات الطعــام خاصــة  يــؤدي عــدم تفريــش األســنان واللســان يوميًّ
األطعمــة ذات الرائحــة النفــاذة كالبصــل والثــوم فــي الفــم، فوجــود جزيئــات الطعــام هــذه يوفــر بيئــة مناســبة لنمــو 

وتكاثــر البكتيريــا التــي تفــرز الرائحــة الكريهــة.
إذا كنــت ممــن يســتخدمون طقــم األســنان دون االهتمــام بتنظيفــه جيــًدا، فــإن البكتيريــا المســببة للرائحة ســتجدك 

فريســة ســهلة لها.
يعــد التخزيــن أو تنــاول منتجــات التبــغ المختلفــة - أيًضــا - مــن مســببات رائحــة النفــس الكريهــة واصفــرار األســنان، 

كمــا أنــه يضعــف قدرتــك علــى تــذوق الطعــام ويهيــج أنســجة اللثــة.
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األمراض المقترنة برائحة الفم الكريهة :
يمكن أن تنتج رائحة الفم الكريهة من:

تسوس األسنان	 
طقم أسنان غير ثابت	 
االلتهابات الفطرية داخل الفم	 
ــا لتنظيــف 	  جفــاف الفــم )حالــة مرضيــة ناتجــة مــن قلــة إفــرازات اللعــاب داخــل الفــم(؛ حيــث يعــد اللعــاب ضروريًّ

وتطهيــر الفــم، وذلــك بإزالــة بقايــا البكتيريــا الموجــودة فــي الفــم، وفــي حالــة عــدم إزالــة هــذه البقايــا مــن الفــم؛ 
فإنهــا تتعفــن مســببة رائحــة الفــم الكريهــة نتيجــة اإلصابــة بجفــاف الفــم.

بعض أنواع األدوية	 
اإلصابة ببعض االلتهابات الفيروسية	 
مشكات صحية في الغدد المفرزة للعاب	 
التهابات الجهاز التنفسي ) الجيوب األنفية المزمنة (	 
مرض السكري	 
مشكات في الكبد أو الكلى	 
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تجنب اإلصابة برائحة الفم الكريهة :
يمكنك تجنب اإلصابة برائحة الفم الكريهة عن طريق:	 
باســتخدام معجــون أســنان يحتــوي علــى الفلورايــد إلزالــة الطعــام والبــاك، أو اســتخدام منتجــات غســول الفــم 	 

أو المطهــرات .
فــرش أســنانك بعــد كل وجبــة طعــام تتناولهــا، وعليــك االحتفــاظ بفرشــاة أســنان إضافيــة فــي مقــر عملــك أو 	 

المدرســة لتفريــش أســنانك بعــد وجبــة الغــداء .
ال تنَس تفريش لسانك، فاللسان هو أكبر مخزن للبكتيريا في الفم .	 
استبدل فرشاة أسنانك بأخرى جديدة كل شهرين أو ثاثة أشهر .	 
اســتخدام خيــط األســنان مــرة كل يــوم يســاعدك علــى الوصــول إلــى البكتيريــا المتمركــزة في األماكــن التي تعجز 	 

فرشــاة األســنان العاديــة عــن الوصــول إليهــا لضمــان إزالــة بقايــا الطعــام الدقيقــة والباك من بين أســنانك.
إذا كنــت مــن مســتخدمي طقــم األســنان، فعليــك إزالتــه قبــل النــوم وتنظيفــه جيــًدا قبــل اســتخدامه عندمــا 	 

تســتيقظ مــن نومــك .
ــه ســيقوم بفحــص صحــة فمــك وأســنانك 	  راجــع طبيــب أســنانك بانتظــام علــى األقــل مرتيــن فــي الســنة؛ ألن

بدقــة .
توقــف عــن التدخيــن واســأل طبيــب أســنانك عــن بعــض النصائــح المفيــدة التــي مــن شــأنها أن تســاعدك علــى 	 

اإلقــاع عــن هــذه العــادة المضــرة. 
اشــرب المــاء بكثــرة؛ ألن ذلــك يســهم بدرجــة كبيــرة فــي ترطيــب فمــك وحلقــك باســتمرار وزيــادة كميــة اللعــاب 	 

فــي الفــم .
تناول منتجات األلبان ويفضل األنواع الخالية من السكر.	 



17

رابًعا: نزيف اللثة :
تتعــدد األســباب المؤديــة إلــى نزيــف اللثــة؛ لكــن الســبب األكثــر شــيوًعا هــو االلتهــاب البكتيــري، فينتــج نزيــف اللثــة 
ــى  ــا تدعــى )البــاك( عل ــاع إرشــادات نظافــة الفــم واألســنان بانتظــام، فتتكــون طبقــة مــن البكتيري ــد عــدم اتب عن
األســنان، وعلــى حــدود اللثــة تقــوم بكتيريــا البــاك بإفــراز ســمومها؛ مــا يــؤدي إلــى التهــاب اللثــة، والتهــاب اللثــة 
هــو الســبب وراء النزيــف إذا لــم تتــم إزالــة البــاك علــى يــد طبيــب األســنان ســتتفاقم مشــكلة النزيــف المؤديــة إلــى 

حــدوث مــا يســمى )أمــراض اللثــة(؛ مــا يــؤدي إلــى حــدوث المزيــد مــن النزيــف.

األسباب الشائعة لنزيف اللثة :
التهابات اللثة بسبب وجود بكتيريا الباك .	 
جرح أو صدمة على اللثة .	 
تعاطي أدوية معينة كأدوية أمراض القلب وضغط الدم .	 
االستخدام الخاطئ لفرشاة األسنان أو خيط األسنان .	 
نقص فيتاميني )ج( أو )ك( .	 
اضطراب في الهرمونات خال فترة المراهقة أو خال فترة الحمل .	 
سرطان الدم .	 
وضع طقم أسنان ضيق أو غير مناسب .	 
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خطورة نزيف اللثة :
تحتــاج اللثــة النازفــة إلــى مزيــد مــن الرعايــة والتنظيــف، فقــد يــؤدي إهمالــك لهــا إلــى تفاقــم مشــكلة النزيــف 
وحــدوث أمــراض اللثــة، والتــي تعــد الســبب الرئيــس وراء فقــدان األســنان وتشــويه منظــر االبتســامة، كمــا أثبتــت 

ــة. ــة والســكتة القلبي ــة المزمن آخــر الدراســات وجــود عاقــة بيــن أمــراض اللث

لتجنب نزيف اللثة :
ش أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة .	  فرِّ
استخدم خيط األسنان مرة واحدة في اليوم على األقل .	 
قــم بزيــارة طبيــب أســنانك مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل إلزالــة طبقــة البــاك التــي يصعــب الوصــول إليهــا 	 

باســتخدام الفرشــاة .
تمضمض بماء دافئ وملح .	 
تجنب تناول المأكوالت العالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة الباك على األسنان .	 
تنــاول المأكــوالت التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف، وذلــك لتقويــة أنســجة اللثــة مثــل: التفــاح والجــزر 	 

والخبــز األســمر .
تجنب التدخين .	 
إذا كان طاقم أسنانك ضيًقا توجه إلى طبيب األسنان فوًرا لمعالجة هذه المشكلة .	 



19

عالقة الغذاء 
بصحة الفم 
واألسنان :
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عالقة الغذاء بصحة الفم واألسنان :
هنــاك عاقــة وطيــدة بيــن صحــة الفــم ومــا نتناولــه مــن طعــام أو شــراب.كما أن هنــاك عاقــة بيــن تســوس 	 

ــة المحــاة؛ حيــث تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن  ــات والمشــروبات الغازي ــاول الســكريات والحلوي األســنان وتن
الســكر، وتحتــوي - أيًضــا - علــى حمــض الســيتريك والفســفور الــذي بــدوره يضــر الســن .

تنــاول طعــام صحــي طــازج يحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة الضروريــة للجســم مــن فاكهــة، وخضــراوات، 	 
وبروتيــن، وبقوليــات .

تجنــب اإلكثــار مــن األكل بيــن الوجبــات الرئيســة؛ ألن ذلــك قــد يزيــد احتماليــة تراكــم الجيــر )الباك( على األســنان، 	 
ومــن ثــم اإلصابة بالتســوس .

أكثر من تناول األطعمة الصحية كالفاكهة والخضراوات، وقلل من المشروبات الغازية والقهوة .	 
قلل من تناول السكريات والحلويات، وتأكد من تفريش األسنان مباشرة بعد تناولها .	 
تجنب تناول المأكوالت العالية في الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة الباك على األسنان .	 
تنــاول المأكــوالت التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف، وذلــك لتقويــة أنســجة اللثــة مثــل: التفــاح والجــزر 	 

والخبــز األســمر .
امضــغ الطعــام جيــًدا؛ حيــث إن عمليــة المضــغ تزيــد إفــراز اللعــاب، ومــن ثــم يزيــد تدفــق الكالســيوم والفســفور 	 

الــذي بــدوره يقــوي مينــا األســنان .
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الطريقة السليمة 
للعناية باألسنان :
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الطريقة السليمة للعناية باألسنان :
ــا، خاصــة قبــل النــوم، وبعــد تنــاول الطعــام مباشــرة، واســتخدم معجــون األســنان 	  ش أســنانك مرتيــن علــى األقــل يوميًّ فــرِّ

المدعــم بالفلورايــد.
ش أســنانك بالطريقــة الصحيحــة بحيــث تثبــت الفرشــاة علــى خــط اللثــة بزاويــة مقدارهــا 45 درجــة، وتأكــد مــن مامســة 	  فــرِّ

ك الفرشــاة بلطــف إلــى أعلــى وأســفل مــع تدويرهــا علــى ســطح األســنان الداخلــي  الفرشــاة لســطح األســنان واللثــة، وحــرِّ
والخارجــي، وكــرر العمليــة نفســها علــى المجموعــة التاليــة مــن األســنان بحيــث يتــم تنظيــف مــن 2-3 أســنان فــي كل مــرة.

ضع الفرشاة خلف األسنان األمامية عمودًيا حركها إلى أسفل وأعلى مستخدًما نصفها األمامي.	 
ثبــت الفرشــاة علــى الســطح الطاحــن مــن األســنان وحركهــا إلــى األمــام والخلــف بلطــف. نظــف اللســان بتحريــك الفرشــاة 	 

مــن الخلــف إلــى األمــام إلزالــة الرائحــة التــي تنتجهــا اللويحــات الجرثوميــة.
حافــظ علــى أدوات تنظيــف األســنان نظيفــة، خاصــة فرشــاة األســنان. يجــب أن تكــون معقمــة وجافــة وتجنــب تغطيتهــا 	 

مباشــرة أو بعــد االســتخدام؛ ألن ذلــك يعــزز نمــو البكتيريــا عليهــا.
تأكد من تغيير فرشاة األسنان كل 3-4 أشهر، خاصة عند تلف شعيرات الفرشاة.	 
ا لتنظيف المنطقة التي بين السن واللثة، والتي ال تستطيع الفرشاة الوصول إليها.	  استخدم الخيط السني يوميًّ
قم بزيارة منتظمة لطبيب األسنان كل 6 أشهر لاطمئنان على صحة فمك.	 
تجنب تعاطي التبغ بكافة أشكاله.	 
استخدم معدات الحماية الازمة لدى ممارسي الرياضة وقائدي المركبات، للحد من مخاطر إصابة الوجه.	 
يجب أن يثقف الوالدان ويعتنيا بطبيعية طعام أطفالهما، ومتى يتناولون الطعام؛ ألن ذلك قد يؤثر في صحة أسنانهم.	 
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ساهم معنا من أجل ابتسامة أجمل ألبناء طيبة الطيبة
البنك األول :

اسم الحسابرقم الحسابم
1SA5950000000010717782009جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA3750000000010717782017جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1550000000010717782025جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA9050000000010717782033جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6850000000010717782041جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA1850000000010717782068جمعية األسنان بالمدينة البرامج

مصرف اإلنماء:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA0705000068206161711000جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA7705000068206161711001جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA5005000068206161711002جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA2305000068206161711003جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA9305000068206161711004جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA6605000068206161711005جمعية األسنان بالمدينة البرامج
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بنك البالد:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA6015000999129353480008جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA5415000999129353480019جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1015000999129353480035جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA3215000999129353480027جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6315000999129353480051جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA8515000999129353480043جمعية األسنان بالمدينة البرامج

البنك األهلي:
اسم الحسابرقم الحسابم
جمعية األسنان بالمدينة عام133700000513403
جمعية األسنان بالمدينة زكاة233700000513501
جمعية األسنان بالمدينة صدقه333700000513610
جمعية األسنان بالمدينة الوقف433700000513708
جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج533700000513904
جمعية األسنان بالمدينة البرامج633700000513806





SCFDC7www.scfdc.org scfdc.org@gmail.com  

هاتف: 0148483199 جوال: 0556623533

المملكــة العربيــة الســعوية – المدينــة المنــورة – طريــق الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز )الدائــري الثانــي( 
بجــوار مصــرف اإلنمــاء 


