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كلمة رئيس الجمعية

انطلقت جمعية العالج اآلمن عند تأسيسها من منطلق جامع ربط ب� أعضاءها املؤسس� وهو 

حب عمل الخ� وتقديم املساعدة ، ومد يد العون للمحتاج�  وبداية إنشـاء الجمعية  كان فكرة 

مجموعة(فريق) واتس اب تحت مســـــــمى "اصدقاء املرىض بجدة" وجمع هذا القروب محبي 

عمل الخ�  يهدف مســـاعدة املرىض غ� القادرين عىل تحمل تكاليف العالج ثم تطورت الفكرة 

اىل تأسيس كيان خ�ي مصـرح  بشكل رسمي ألداء هذه املهام .

وبعد مرور عام عىل إنشـــــــاء الجمعية،  وبتوفيق الله سبحانه وتعاىل ،استطاع فريق العمل 

انجاز وتحقيق نســــــــــبة كب�ة من أهداف الجمعية، فقد تم تحويل جميع أع�ل الجمعية اىل 

أع�ل الكرتونية من اســـــــتقبال طلبات عالج املرىض  من خالل املوقع االلكرتو� حتى توجيه 

املريض  للمسـتشــفى للعالج.  وأيضــا  حرصنا كفريق عمل عىل مســاعدة املرىض بكامل مبلغ 

العالج وليس بجزء من املبلغ. واستطاعت الجمعية عمل اتفاقيات مع القطاعات الصحية الخاصة 

والعامة والخ�ية.. والحمدالله  كذلك حققت الجمعية نسـبة كب�ة من أهدافها فقد استطاعت 

94) مريض  وايضـــــــــا يف مجال التوعية والتثقيف  الجمعية يف مجال عالج املرىض من عالج  (

الصـــحي من تقديم عدد من الربامج التوعوية عرب وسائل التواصل االجت�عي املختلفة، و�كنا 

من استقطاب عدد  من املتطوع� يف مجال التطوع  الصــحي. فكل الشـــكر واالمتنان بعد الله 

سبحانه وتعاىل لفريق العمل املبدع والفعال الذي استطاع تجاوز وتخطي كل املحن والصعاب 

يف سبيل استمرار وتحقيق أهداف الحمعية.

وبدأت مرحلة التأسيس الفعيل لهذا الكيان الخ� بالبدء باعداد الســــياسات واالجراءات وتكوين 

اللجان  ومهام العمل وتجهيز املقر. 

بسم الله والحمد الله والصالة والسالم عىل نبينا وشفيعنا 

محمد وعىل اله وصحبه وسلم وبعد

ـزانية  وقد واجهتنا عدة عقبات كان من اهمها الناحية املالية  وجانحة كورونا والحاجة اىل ميــــ

تشــــــــغيلية لتعي� موظف� رسميا لتنفيذ اع�ل الجمعية. والحمدالله استطاع فريق العمل 

ايجاد بعض الحلول للـتغلب عىل بعض هذه العقـبات ومازالت هــناك عقــبات مالــية تحــتاج اىل 

الدعم .

والحمدالله صدرت املوافقة الرسمية إلنشاء جمعية العالج االمن بجدة.

طالل محمد النارشي

رئيس مجلس االدارة
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وبعد مرور عام عىل إنشاء الجمعية،  وبتوفيق الله سبحانه وتعاىل ،استطاع فريق العمل 

انجاز وتحقيق نســــبة كب�ة من أهداف الجمعية، فقد تم تحويل جميع أع�ل الجمعية اىل 

أع�ل الكرتونية من اسـتقبال طلبات عالج املرىض  من خالل املوقع االلكرتو� حتى توجيه 

املريض  للمستشفى للعالج.  وأيضا  حرصنا كفريق عمل عىل مساعدة املرىض بكامل مبلغ 

العالج وليس بجزء من املبلغ. واستطاعت الجمعية عمل اتفاقيات مع القطاعات الصــــــحية 

الخاصة والعامة والخ�ية.. والحمدالله  كذلك حققت الجمعية نســـــــبة كب�ة من أهدافها 

فقد استطاعت الجمعية يف مجال عالج املرىض من عالج  (94) مريض  وايضــــــــا يف مجال 

التوعية والتثقيف الصــــــــــــــحي من تقديم عدد من الربامج التوعوية عرب وسائل التواصل 

االجت�عي املختلفة، و�كنا من اســـــــــــــــتقطاب عدد  من املتطوع� يف مجال التطوع  

الصحي. فكل الشـكر واالمتنان بعد الله سبحانه وتعاىل لفريق العمل املبدع والفعال الذي 

استطاع تجاوز وتخطي كل املحن والصعاب يف سبيل استمرار وتحقيق أهداف الحمعية.



مقدمة

يســــــــــعدنا يف جمعية العالج اآلمن رفع تقريرنا األول إلنجازاتنا لعامها األول بعد التأسيس. 

والجمعية جمعية ناشئة بدأ نشـاطها بعد اعت�دها وتسـجيلها بناء عىل خطاب مركز التنمية 

ـرار  االجت�عية بجدة، بتاريخ 1440/4/14هـ املوافق 2019/12/11م، وذلك بناء عىل القـــــــــــــ

ـ  الوزاري الصــــــادر من وزارة العمل والتنمية االجت�عية رقم(189615) وتاريخ 1440/10/22ه

بشأن املوافقة عىل تأسيس جمعية العالج اآلمن بجدة، رقم الرتخيص1356.

يشـــــمل التقرير التعريف بالجمعية وانجازاتها والتنظيم الداخيل ،وتشــــــكيل اللجان وفرق 

العمل املختلفة .، ويعكس هذا التقــــريــــر  هذه اإلنجازات يف عدة مجاالت حيث أن الجمعية 

ناشئة وبدأ نشـاطها يف املقر الجديد ابتداء من تاريخ 2020/9/20م  واعتمد تشـغيلها عىل 

متطوعي الجمعية من أعضـاء مجلس اإلدارة وأعضــاء الجمعية العمومية واملســجل� يف 

موقع الجمعية أو منصـــة العمل التطوعي. وقد ساهم املتطوع� يف املجاالت املختلفة 

وهي الخدمة االجت�عية والتثقيف والتوعية الصـحية، والتســويق، والســكرتارية التنفيذية، 

واالرشاف عىل إدارة الجمعية، ومحارضات صحية تثقيفية، واستشـــارات طبية، واستشــــارات 

نفســـــــية، وفيلم سين�� تعريفي بالجمعية عرض يف عدة "موالت يف جدة" مثل ستارز 

آفنيو والروشان مول، وتصـــــميم إعالنات الجمعية، وتســـــويق لربامج الجمعية يف وسائل 

االتصــال املختلفة مثل تويرت وفايســـبوك وانســـتغرام. وانجاز عدة اتفاقيات مع عدة جهات 

صحية لتســــــهيل خدمة عالج املرىض وكان لهذا التطوع األثر الفعال يف تفعيل أنشـــــــطة 

الجمعية وتحقيق أهدافهاـ حيث �كنت البدء بقبول الحاالت املرضـــــــــــــية - تفعيل الخدمة 

االجت�عية ودراسة الحالة -ومساعدتها ك� يوضح التقرير. 
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يســعدنا يف جمعية العالج اآلمن ويف عامنا األول بعد التأسيس، رفع تقريرنا األول املتضـــمن 

ملرحلة التأسيس وبدء االنجاز والجمعية جمعية ناشئة بدأ نشــاطها بعد اعت�دها وتســجيلها 

ـركـــز التنمية االجت�عية بجدة، بتاريخ 1440/4/14هـ املوافق 2019/12/11م،  بناء عىل خطاب مـ

وذلك بناء عىل القرار الوزاري الصــــــــــادر من وزارة العمل والتنمية االجت�عية رقم(189615) 

وتاريخ 1440/10/22هـ والقايض باملوافقة عىل تأســــــــــيس جمعية العالج اآلمن بجدة، رقم 

الرتخيص1356.

يشمل التقرير التعريف بالجمعية وانجازاتها يف عدة مجاالت وميادين، ويتضمن كذلك التنظيم 

الداخيل و تشــــكيل اللجان وفرق العمل املختلفة الســـــاعية لتحقيق أهداف الجمعية .، بدأت 

جمعية العالج اآلمن نشــــاطها- كجمعية ناشئة- يف مقرها الجديد بتاريخ  تاريخ 2020/9/20م  

واعتمد تشـــــغيلها عىل متطوعي الجمعية من أعضــــــاء مجلس اإلدارة وأعضــــــاء الجمعية 

العمومية واملســــــــــجل� يف موقع الجمعية أو منصــــــــــة العمل التطوعي. وقد ساهم 

املتطوع� يف املجاالت املختلفة وهي الخدمة االجت�عية والتثقيف والتوعية الصــــــــحية، 

والتسـويق، والسـكرتارية التنفيذية، واالرشاف عىل إدارة الجمعية، ومحارضات صحية تثقيفية، 

واستشــارات طبية، واستشــارات نفســـية، وفيلم سين�� تعريفي بالجمعية عرض يف عدة 

"موالت يف جدة" مثل ستارز آفنيو والروشان مول، وتصميم إعالنات الجمعية، وتسويق لربامج 

الجمعية يف وسائل االتصال املختلفة مثل تويرت وفايسبوك وانسـتغرام. وانجاز عدة اتفاقيات 

مع عدة جهات صحية لتســــهيل خدمة عالج املرىض وكان لهذا التطوع األثر الفعال يف تفعيل 

أنشـــطة الجمعية وتحقيق أهدافهاـ حيث �كنت البدء بقبول الحاالت املرضية - تفعيل الخدمة 

االجت�عية ودراسة الحالة -ومساعدتها ك� يوضح التقرير. 



جمعية العالج اآلمن

جمعية العالج اآلمن هي جمعية خ�ية صحية مســجلة بوزارة املوارد البشـــرية  والتنمية 

االجت�عية برقم 1356 وتهتم بتقديم خدمات العالج والتوعية والتثقيف الصـحي للمرىض 

غ� القادرين عىل تحمل تكاليف العالج يف محافظة جدة. 

الجودة والدقة يف االداء

املصداقية والشفافية االستدامة والتميز احرتام إنسانية املريض 123

4

احرتام إنسانية 

 املريض

االستدامة 

 والتميز

املصداقية 

والشفافية

الجودة والدقة 

يف االداء

1234

قيمنا
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الرؤية

نقدم خدماتنا للمرىض املحتاج� للعالج يف محافظة جدة بكوادر بشــــــــــــــرية مؤهلة 

وتقنيات حديثة ورشاكة اسرتاتيجية وموارد مالية مستدامة. 

الرسالة

نقدم رعاية صحية واجت�عية آمنة عرب رشاكات مجتمعية متكاملة األهداف

أهدافنا

توف� بيئة صحية لعالج املحتاج� 

 تفعيل برنامج التطوع الصحي

 دعم املحتاج� للتنويم يف املستشفيات والتحويل إلجراء العمليات الجراحية

إنشاء برامج توعية صحية للمجتمع للوقاية من االمراض املزمنة

1

2

3

4

0102

0304

تـوف� بيئـة صحيـة

لعالج املحتاج� 

تفعيل برنامج

 التطوع الصحي

دعم املحتاج� للتنويم

يف املستشفيات والتحويل

 إلجراء العمليات الجراحية

إنشاء برامج توعية صحية

للمجتمع للوقاية من 

االمراض املزمنة
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طالل محمد النارشي

رئيس مجلس االدارة

األعضاء املؤسس�

األستاذ

        طالل بن محمد النارشي

الدكتورة 

سعاد عبود أبو بكر عفيف

األستاذة

عب� سعيد عيل الغامدي

األستاذة

زينب شيخ عبدالرحيم باوزير

الدكتور

عمرو خالد عبدالقادر حافظ  

الدكتور

آمال محمد عمر سايس

السيدة

ابتهال محمد بن حس� بابع�

السيدة

فاطمة عيل عبداملنعم حنبظاظة

األستاذ

نهاد ابرهيم الطويرب

األستاذة

عذاري بدر  محمد البار

األستاذة

نوال أحمد قليل الغامدي

األستاذة 

حنان محمد مقبول ابرهيم

الدكتورة

نورة طالل محمد النارشي

اآلنسة 

أم�ة أحمد بن حامد الصيادي

السيدة

هناء عيل سعد الحر�

السيدة

دارين عبدالسالم صدقة أبو الجدايل

األستاذة

ريم عيل بن يحى حدادي

األستاذة 

منال محمد أنيس الزبن

األستاذ

حامد محمد ردة الزهرا�

امال عبدالله أسعد عبدالقادر

الدكتورة

نبيلة محمد أحمد فوزي

األستاذة

خلود هيف عبدان القحطا�

األستاذة 

منى ابراهيم عبدالله بنقش 

األستاذة 

ندى عبدالعزيز عابد القريش

األستاذة  

فايزة حسن عبدالرحمن حلوا�

األستاذة 

هالة فريد عبدالحكيم حكيم

السيدة

فاطمة بنت سا� بن عمر يحى

االستاذ

عيل محسن عيل عقييل

األستاذة 

فاطمة فؤاد أحمد غالم

األستاذة
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / طالل بن محمد النارشي

 نائبة رئيس مجلس االدارةالدكتورة/ سعاد عبود أبو بكر عفيف

املرشف املايلاألستاذة / عب� سعيد عيل الغامدي

عضو مجلس إدارةاألستاذة /منى ابراهيم عبدالله بنقش

عضو مجلس إدارةاألستاذة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير

عضو مجلس إدارةاالستاذ / عيل محسن عيل عقييل

عضو مجلس إدارةالدكتورة /نبيلة محمد أحمد فوزي

عضو مجلس إدارةالدكتور / عمرو خالد عبدالقادر حافظ  

عضو مجلس إدارةاألستاذة / فاطمة فؤاد أحمد غالم

عضو مجلس إدارةاألستاذة / فايزة حسن عبدالرحمن حلوا�

عضو مجلس إدارةاألستاذة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم

عضو مجلس إدارةالدكتور/ آمال محمد عمر سايس

عضو مجلس إدارةاألستاذة /خلود هيف عبدان القحطا�
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برامج الجمعية

كفالة مريض 

(خاص باألمراض املزمنة 

وذوي االحتياجات الخاصة)

دعم العالجات 

والعمليات الجراحية

توف� الدواء

دعم التطوع يف 

القطاع الصحي

برنامج مشاركة املرىض 

يف األعياد واملناسبات 

السعيدة وتوزيع الهدايا

دعم األجهزة الطبية

التوعية والتثقيف 

الصحي

دعم أع�ل وأنشطة 

الجمعية

02

01

03

04

05

06

07

08
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منجزات التأسيس 

ختم الجمعيةتعي� مدير تنفيذي  تأم� مقر

استخراج العنوان الوطني

والرقم املوحد ٧٠٠

فتح حساب يف التأمينات 

االجت�عية
فتح الحساب البن�

تحديد التوجه االسرتاتيجيطباعة املطبوعاتبناء  هوية برصية للجمعية 

املوقع االلكرتو�
انشاء حسابات التواصل 

االجت�عي
توقيع امليثاق األخالقي 

الخطة التشغيلية 

للسنة األوىل
تأم� موارد مالية كافيةاملوازنة املالية

تصميم ملف تسويقي 

ملرصوفات السنة األوىل
خطة إدارة التطوعبناء مبادرة مجتمعية

بناء خطة الرشاكات 

املجتمعية
تحديد اللوائح والحوكمة

إضافة أعضاء عامل� 

للجمعية العمومية
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اعتمدت الجمعية عىل الجهود التطوعية من قبل أعضــــاء مجلس اإلدارة وأعضــــاء الجمعية 

العمومية واملتطوع� املســـجل� يف منصــــة العمل التطوعي وموقع الجمعية للقيام 

بأع�ل املوظف�. وقد ساهم ورود املعونة التأسيســــــية من  وزارة التنمية البشــــــــرية 

والتنمية االجت�عية عىل استئجار املقر وتأسيســــــه. وقامت الجمعية بتخطيط وتنفيذ عدة 

برامج صحية وإنجاز عدة اتفاقيات مع عدة قطاعات صحية لتســـــــهيل خدمة املرىض بهدف 

تحقيق أهدافها لتفعـيل دورها يف خدمة املجـتمع  ومواكـبة االحداث ،وتم عالج العديد من 

املرىض بعد دراسة حالتهم اجت�عيا.

تم ولله الحمد تحقيق غالبية املعاي� يف خطة 100 يوم بعد استالم الرتخيص لوزارة املوارد 

البشــــــــرية والتنمية االجت�عية للجمعيات الناشئة. ومن املعوقات يف االنجاز كانت جائحة 

كورونا، واتخاذ بعض الوقت لفتح الحســــــاب البن�.  وكذلك تأجيل التعيينات  للموظف� إىل 

ح� إيجاد موارد مالية كافية. 

أ. منى بنقشلجنة الدعم االجت�عي

اللجنة الصحية

العالقات العامة واإلعالم 

لجنة العمل التطوعي 

لجنة تنمية املوارد املالية

اللجنة اإلدارية

اللجنة االستشارية الطبية االجت�عية

أ. فايزة حلوا�  رئيسة اللجنة

د. عمرو خالد حافظ

د. نبيلة فوزي

أ. طالل النارشي

 أ. عيل عقييل

د. سعاد بن عفيف نائبة رئيس مجلس 

اإلدارة واملرشفة عىل اللجان

لجان الجمعية

رئيس اللجنة عضو مجلس اإلدارةاللجنة
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أ. عصام الواحدي د. نورة النارشيد. ابرهيم الصايغد. س�ح عابد

اللجنة االستشارية الطبية االجت�عية

اللجنة االجت�عية

تشكيل فريق العمل التطوعي لألخصائيات االجت�عيات ودراسة الحالة

عرض الحاالت يف املتجر االلكرتو�

تقديم الخدمات للمستفيدين من العالج اآلمن

التقييم االجت�عي الصـــــــحي فريق عمل مكون من أعضـــــــاء مجلس االدارة للبت واقرار 

استحقاق الحاالت.

االستشارات االجت�عية عرب اال�يل اثناء جائحة كورونا

االستشـــارات الصـــحية االجت�عية فريق عمل للبت في� يتعلق باستشــــارات حول الحاالت 

االجت�عية

لجنة العمل التطوعي

تسجيل الجمعية يف منصة العمل التطوعي بوزارة املوارد البشـرية والتنمية االجت�عية، 

وتسجيل الفرص التطوعية يف منصة الوزارة.

تم اعداد الوصـــــــــف الوظيفي للمتطوع�، وإعداد عقود مع املتطوع�، وتنفيذ دورات 

ولقاءات مع املتطوع� للتعــــــــــــريف بالجمعية ، ومقابالت املتطوع� وتدريبهم عىل 

العمل، وتسك� املتطوع� بإدارة ومتابعة فريق عمل االدارة التنفيذية من املتطوع�. 

تسجيل الفرص التطوعية يف موقع الجمعية.

إنجازات لجان الجمعية

خطة عام 2021:  زيادة عدد الحاالت- محارضات دورات الـتدريب- تأهـيل 

املرىض وأرسهم- زيارات ميدانية للحاالت- مزيد من املتطوع�.
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لجنة تنمية املوارد املالية

تم تخطيط وتنفيذ بعض الربامج بهدف تنمية موارد الجمعية وعرضها يف املوقع االلكرتو� 

وربطها بحساب الجمعية ليتمكن املتربع� من التربع الكرتونيا وهي:

برنامج دعم 

العالجات والعمليات 

الجراحية

برنامج كفالة مريض 

(خاص باألمراض 

املزمنة وذوي 

االحتياجات الخاصة)

برنامج دعم 

األجهزة الطبية

برنامج توف� 

الدواء

برنامج التطوع 

يف القطاع 

الصحي

برنامج الوقف 

الصحي

برنامج دعم 

أع�ل وأنشطة 

الجمعية

برنامج التوعية 

والتثقيف الصحي

01020304

05060708

تم اعداد الب�ات والربشورات التعريفية الخاصة بالجمعية، وتســويق برامج وانشـــطة  الجمعية من خالل 

وسائل التواصل االجت�عية، وإعداد  مبادرة لتعليم االطفال حب عمل الخ�، واالستعانة �ؤسســــــــــــة 

تســويقية لعدم وجود دخل يف الجمعية. وتم تصـــميم فيلم تعريفي بالجمعية تم عرضه يف املوالت 

ستارز افنيو والروشان وجدة سنرت. رشكة العروض املرئية ميديا.

الب�ات
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تتابع اللجنة الصـــــحية الحاالت الواردة التي تســـــجل يف الجمعية طلبا للعالج من الناحية 

الصحية. وتقوم بالتثقيف والتوعية الصحية.

دور جمعية العالج اآلمن يف توعية املجتمع بجانحة كورونا

شـــــاركت الجمعية بتوعية املجتمع حول جائحة كورونا بعدة برامج توعوية عرب وســـــائل 

التواصل االجت�عي يف املحاور التالية: 

برامج توعية صحية استشارات صحية 

 من خالل الفيديو والصور

مسابقات 

توعوية صحية

األيام العاملية الصحية

�ت املشاركة يف األيام العاملية بعمل ملصقات بلغ عددها 17 يوما عامليا قامت بتحض� 

املحتوى والتنسـيق  من قيل املتطوعة نورة عادل الســبيع، وكانت  عىل شكل ملصــقات 

توعوية يف حســـــــــاب الجمعية عىل مواقع التواصل االجت�عي تويرت وانســـــــــتغرام 

وفيسبوك.

اللجنة الصحية:
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نظام الجمعية االلكرتو�

تم االتفاق مع رشكة افاق العاملية لنظم املعلومات وهي رشكة مختصـــــــــة باملواقع 

االلكرتونية الخاصــــــــــة بالجمعيات الخ�ية  واملوقع اإللكرتو� للجمعية تفعيل املتجر 

االلكرتو� واستقبال التربعات  ابتداء من (6 فرباير 2020)، ويضم النظام بوابت� وهي:

أوال : البوابة الداخلية وتشمل التايل :

جمـيع اع�ل الجمعـية االدارية والفــنــية مــثل : ادارة الحوكمة ، ومجلس االدارة ، واالدارة 

التنفيذية ، والجمعية العمومية، والصادر والوارد  ، وادارة االحصاء ، والخطة االسرتاتيجية ، 

وادارة املوارد البشــــــرية، و ادارة الخدمة االجت�عية، وادارة الشــــــئون املالية ، وادارة 

املخازن واملســـتودعات ، وادارة املشــــاريع والربامج ، وادارة الحركة والصــــيانة، وادارة 

العالقات العامة واالعالم ، وادارة تنمية املوارد املالية ، وادارة وحدة التقنية . 

ثانيا: البوابة الخارجية وتشمل التايل :  

تم حجز اسم املوقع من قبل املركز الســــــعودي ملعلومات الشـــــــبكة واملختص بحجز 

النطاقات الرسمية الســـــعودية كاسم معتمد للجمعية  . تم االتفاق مع رشكة ميســـــــر 

املالية لتقديم التقاريـــــر املالية للجمعية  الي عملية تربع تتم من خالل موقع الجمعية، 

حيث تم ربط ب� املوقع وميرس وبنك الراجحي.

الصـفحة الرئيسـية ، تعريف بالجمعية واالهداف والرؤية والرسالة والقيم، برامج الجمعية 

ـرىض ، محور تقدم بطلب العالج ، محور التقديم بطلبات التطوع ،  الخ�ية  ،وعرض حاالت امل

عرض اللوائح والســـــياسات ، والتقارير ، واملركز االعالمي ، واخبار الجمعية ، واتصــــــل بنا ، 

ووسائل التواصل االجت�عي الفيس بوك وتويرت وانستقرام واليوتيوب .

تم تفعيل حسابات وسائل التواصل االجت�عي
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املحارضات والتوعية التثقيفية الصحية

بلغ عدد املحارضات التوعوية عرب قناة انســـتغرام ثالثة محارضات مع أطباء مختصـــ� ببث 

مبارش عىل االنستغرام وهم:

ـرطان الثدي، املحارضة د. هناء طاشكندي (رسطان الثدي) االحد  الشهر العاملي لسـ

2020/10/25م.

العاملي للسكري،  د. محسن هاشم املغر� اليوم يف يوم السبت 2020/11/24م

اليوم العاملي لرسطان الرئة، د. أرشف مغر� االثن� 2020/11/9م.

01

02

03

ـرها من قبل املتطوعة نورة عادل السـبيع،  وقد أعدت التنسيق وامللصـقات اإلعالنية ونشـ

وتقديم األستاذة منال الزبن املرشفة اإلدارية.

خطة اللجنة الصحية  للعام 2021

ـراكات مع الجهات الصــحية  املشــاركة يف األيام العاملية لوزارة الصــحة، مزيدا من الشــ

واملجتمعية ، وترشيح أطباء للتثقيف الصـــــــــــحي، عمل رشاكات مجتمعية للتثقيف مثال 

املجال التعليمي للطلبة والطالبات. وتحويل الحاالت للمسـتشــفيات من قبل استشــاري� 

وزيادة التعاون مع املســـتشـــفيات والصـــيدليات، وتوف� األجهزة الطبية التعويضـــية ، 

ـرىض العالج اآلمن، تثقيف املــــريض وعائلته الحتوائهم حالة املــــريض.  ومتابعة خطة مــ

وبرامج الوقاية والتثقيف الصـــــــحي عىل مواقع التواصل املختلفة. وخط استشـــــــارات 

هاتفية.
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تم اعداد عدد من اللوائح التنظيمية وعرضـها يف املوقع االلكرتو� للجمعية مثل: الئحة 

تنظيم العمل للجمعية، الوصـف الوظيفي ، ســياســات العمل ، ســياســات جمع التربعات،   

سياسة تســـــــجيل طلب عالج يف جمعية العالج اآلمن، سياسة وضوابط التربع يف جمعية 

العالج اآلمن، الربوفايل التعريفي بجمعية العالج االمن، الوصـــف الوظيفي وســـياســـات 

وإجراءات العمل، الئحة تنظيم العمل لجمعية العالج االٓمن، اســـــــــرتاتيجية تنمية املوارد 

املالية، امليثاق األخالقي.

خطة العام  2021م

مراجعة الخطة الســـــــابقة، وما تم وما � يتم انجازه ومعرفة املعوقات التي كانت وراء 

عدم انجازها.

واللجنة اإلدراية تهدف للعام القادم بشكل عام اىل تحس� اجراءات العمل وتطويرها �ا 

يخدم مصلحة املستفيد من الجمعية مع استقطاب الكفاءات املتميزة متى توفرت.

اللجنة اإلدارية
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لجنة العالقات العامة واإلعالم

تم عرض أخبار وأنشـــــــطة الجمعية عرب موقع الجمعية ووسائل التواصل االجت�عي وتم 

ـراحية -طب  عقد عدة اتفاقيات تعاون ورشاكة  يف مجال العالج الخ�ي ( العمليات الجـــــــ

وجراحة العيون- مستشفيات عيادات خاصة) وتوف� الدواء  وهذه الجهات:

الرشاكة مع جهات صحية

ـراكات ويتـوقع إضـافـة عـدد  ويتوقع خـــالل عـــام  2021 تـوسعـة واضافـة املزيد من الشـ

5 مستشفيات و5 مراكز طبية وصيدليت� لتوف� الدواء.

مركز عمران 

لغسيل الكىل
عيد كلينيك

جمعية بادر 

لألجهزة الطبية
أوتاد

مركز خدمة املجتمع،

 كلية الطب بجامعة 

امللك عبد العزيز

افاق العاملية 

نظام رافد

مؤسسة جواهر 

 للمنتجات الطبية
NMC

للرعاية التخصصية 

مركز السقاف 

لطب العيون

املستشفى 
السعودي 

األملا� 
جمعية الربأغراس

االستشاريون 

لطب العيون

مستشفى 
د. هالة بن الدن

رشكة م�ااملرجع الطبي
مستوصف 

بالغصون
مستشفى 

غسان نجيب

خطة العام  2021م
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العالج اآلمن يف مواجهة كوفيد-١٩ الجديد

انطالقنا من حرص  جمعية العالج اآلمن عىل مشــــــــاركة  

املجتمع لتصـــــدي ملرض كورونا وتوعيته وإرشاد أفراد 

املجتمع وتحقيق اهم أهدافها و االرتقاء بالوضــــــــــع 

الصحي العام واملسـاهمة مع الجهات الصـحية بتقديم 

املســــــــــــاعدة للمحتاج� وتثقيف املجتمع وتوعيته، 

باإلضـافة إىل تعزيز الرتابط والتعاون ب� رشائح املجتمع 

ـردت الجمعية  عددا من الربامج  املختلفة.  حيث أفـــــــــــ

التوعوية  الفعالة يف مجال الخدمات الطبية ومنها 

تنوعت املنشـــورات التي تخطى عددها: 100 ما ب� 

التصـميم الجرافي� إضافة إىل العبارات التثقيفية. 

والتوعوية واالرشادية باإلضافة ملنشـــورات يومية 

عرب تطبيقات التواصل االجت�عي من خالل النشــــــــر 

عىل األجهزة املحمولة.

اوال :برنامج التوعية والتثقيف الصحي

اليوم العاملي لإلســــــــــــعافات األولية 

2020/9/12 م ، تم العمل عىل 9فيديوهات 

قصــــــــــ�ة تتحدث عن اإلسعافات األولية 

لإلصابات الناتجة عن رضبة الحرارة . 
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ـزها�ــــر  ـرض الـــ اليوم العاملـــي ملــ

2020/9/21م  تم العمل عىل صـــــورت� 

تتحدث عن فائدة حمية البحر املتوســــط 

وعالقتها �رض الزها�ر.

اليوم العاملـي للقلب 2020/9/29م، تم 

العمل عىل 7 ملصــــقات تتحدث عن مدى 

انتشـــار امراض القلب وكيفية املحافظة 

عىل صحة القلب والوقاية من امراضه.

مقابالت توعوية حية عىل انستغرام

تنسيق املتطوعة نورة السبيع – تقديم عضو الجمعية أ. منال الزبن
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ثانيا : فريق مختص لتقديم االستشارات الصحية والنفسية واالجت�عية

وتضمنت ايضـا مواكبة املسـتجدات وتشـمل التداب� االحرتازية املتخذة من قبل املنظ�ت 

والجهات املختصة يف جميع مراحل مواجهته.

استخدام وسائل التواصل االجت�عي والتطبيقات االلكرتونية.

تم تكوين فريق مختص لتقديم االستشـارات الصـحية والنفسـية واالجت�عية مجانا لخدمة 

افراد املجتمع واملساعدة يف تخفيف االزمة 

ثالتا : مسابقات توعوية

مسابقة االستخدام األفضل لغسيل اليدين

أعلنت الجمعية عن عدة مســـــــــــــابقات توعوية تهتم بتعليم أفراد املجتمع االستخدام 

األفضـل لغسـيل اليدين بطريقة الصـحية وأيضـا تأدية الســالم بطريق الصــحية مع الحفاظ 

عىل عادتنا االسالمية و التي استمرت طوال الشهر مارس وكانت النتائج كالتايل : مسـابقة 

فيديو غسل اليدين بطريقة صحيحة وكانت النتائج هي 

االستاذ عادل عمر عبدالغني  �بلغ ٥٠٠ ريال  من االحساءالفائز األول 

الفائز الثا� 

الثا� مكرر  

الطفلة ستنا محمد فيصل �بلغ ٣٠٠ ريال من جدة

الطفلة  لحن الحياة �بلغ ٣٠٠ ريال من الرياض
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مسابقة الطريقة الصحية للقيام بسالم  عىل اآلخرين

مسابقة الطريقة الصحية للقيام بسالم  عىل اآلخرين :  

الفائز األول 

الفائز الثا� 

 www.smco.org.sa وجميع هذا االع�ل واالنشطة تم نرشها يف موقع الجمعية

ويستفيد من هذه املبادرة كل من:

جميع فئات املجتمع يف اململكة العربية السعودية

الطفلت� هم :      ستنا محمد فيصل       اسؤة عبدالعزيز فازو 

�بلغ            ريال من جدة 

 -1 -2

500

تشجعيه للطفل نواف نبيل غرم الله الغامدي عىل مشاركته يف 

300املسابقة          ريال من الباحة  

20



احصائيات العالج الخ�ي

الحاالت املســـتبعدة بســــبب عدم االستحقاق، أو إقامة غ� نظامية، أو تعالجت يف جهة 

أخرى: ٢٨٦.

عدد الحاالت التي �ت مساعدتها : ٩٤ حالة.

عدد الحاالت املسجلة يف املوقع االلكرتو� يف عام ٢٠٢٠م:   ٣٨٠ حالة .

بدأت مساعدة الحاالت تزامنا مع فتح الحساب البن� للجمعية بتاريخ ٦/٢/٢٠٢٠م.

بلغ املبلغ اإلج�يل ملساعدات العالج الخ�ي: ٤٧٨٫٨٣٢  رياال.

غسيل كىل

جراحات منوعة

عيون

عالج طبيعي وادوية

94%

55%

14%
13%

الحاالت املســتبعدة بســبب عدم 

االستحقاق، أو إقامة غ� نظامية، 

286أو تعالجت يف جهة أخرى

بدأت مســـــــاعدة الحاالت تزامنا مع 

فتح الحساب البن� للجمعية بتاريخ 

بلغ املـــــــــبلغ اإلج�يل 

ملساعدات العالج الخ�ي

عدد الحاالت التي

�ت مســاعدتها  

حالة94 

عدد الحاالت املسجلة يف املوقع  

2020 مااللكرتو� يف عام 

 2020/2/6 م 380 حالة

رياال478,832 

بلغ مجموع الحاالت التي تم عالجها عام 2020م    94 حالة، بنســـــبة غســــــيل كىل: %55، 

جراحات منوعة: 18%، عيون: 14%، عالج طبيعي وأدوية: %13.
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االدارة التنفيذية التطوعية

تم تشــكيل اعضـــاء الفريق من أعضـــاء مجلس االدارة والجمعية العمومية واملتطوع� 

والبدء بالعمل بتاريخ 2020/9/19م يف مقــر الجمعية الجديد. الهيكل التنظيمــي لإلدارة 

التنفيذية التطوعية يف مقر الجمعية إىل ح� تعي� موظف�، وهو مكون من كل :

أعضاء مجلس االدارة :

رئيس مجلس اإلدارةأ.طالل النارشي

د. سعاد عفيف

رئيسة لجنة الدعم االجت�عي

 نائبة رئيس مجلس االدارة واملرشفة عىل اللجان

أ. منى بنقش

أعضاء الجمعية العمومية

املرشفة عيل اإلدارةأ. منال الزبن  

منسق منصة العمل التطوعي وشؤون املتطوع�أ. نهاد الطويرب

تعاقد /تعاون

 نظام موارد املنشأة EPRاخصائية موارد برشية أ. رزاز مالك 

مستشار مايلأ. موهوب متويل 

املتطوعون املسجلون يف منصة العمل التطوعي
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 د.عمرو  خالد حافظ

عضو مجلس اإلدارة ورئيس

 لجنة العالقات العامة

أ.منى ابرهيم بنقش

عضو مجلس اإلدارة ورئيسة 

اللجنة االجت�عية

أ.عب� سعيد  الغامدي 

عضو مجلس اإلدارة واملرشف 

املايل

أ. فايزة حسن حلوا�

عضو مجلس اإلدارة ورئيسة 

اللجنة الصحية

 منال محمد  الزبن

 فاطمة صالح السلمي

عضو الجمعية العمومية 

املساهمة يف بعض أع�ل اللجان

بدور زهدي البايض

اإلدارة التنفيذية

شي�ء ابرهيم الدورسي

 سارة عيل حيان

يارا ياس� مختار

د. ابرهيم ابراهيم محمد 

 عيل الصايغ

التأسيس- واعداد هوية الجمعية

د. أرشف مغر�

محارضة �ناسبة اليوم العاملي 

لرسطان الرئة

د. نبيلة محمد فوزي

امال عبدالله عبدالقادر

 نورة عادل السبيع

 رشوق عويض الجغثمي

نجود اليزيدي

هنادي أحمد الرفاعي

د. هناء طاشكندي 

آسيا سعيد بن عفيف

عضو مجلس اإلدارة ورئيسة 

لجنة العمل التطوعي

اإلدارة التنفيذية- توعية 

وتثقيف صحي

فاطمة عبدالله العلوي

اإلدارة التنفيذية- سكرتاريا تنفيذية

محارضة �ناسبة الشهر العاملي 

لرسطان الثدي

تصميم فيلم تعريفي بالجمعية تم 

عرضه يف ستارز افنيو والروشان وجدة سنرت.

خلود هيف القحطا�

 نهاد ابرهيم الطويرب

 شي�ء صالح الشهري

 اهداء خالد الغامدي

بشاير مجاهد الكريديس

د. محسن هاشم املغر�

خديجة الحار� ( أخصائية نفسية)

عضو مجلس اإلدارة – مساهمتها يف 

متابعة األع�ل اإلدارية خالل مرحلة التأسيس 

للجمعية

 خديجة يوسف الكتبي

اإلدارة التنفيذية- تسويق

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

 رزاز املال�

اخصائية موارد برشية

محارضة �ناسبة اليوم 

العاملي للسكري

التوعية واالستشارات النفسية 

اثناء جائحة كورونا

عضو الجمعية العمومية- املرشفة عىل 

إدارة الجمعية- واملساهمة يف برامج 

التوعية والتثقيف الصحي

عضو الجمعية العمومية تصميم إعالنات 

تعريفية بالجمعية نرشت يف مواقع وسائل 

االتصال االجت�عي

عضو الجمعية العمومية- مدير منصة العمل 

التطوعي -تصميم إعالنات تعريفية بالجمعية 

نرشت يف مواقع وسائل االتصال االجت�عي

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

قسم الخدمة االجت�عية

– اخصائية االجت�عية 

املتطوعون املكرمون يوم ٥  ديسمرب ٢٠٢٠ اليوم العاملي للتطوع واليوم السعودي للتطوع
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اخبار منوعة

وسائل االتصال جمعية العالج اآلمن

Smco_sa جمعية العالج االمن بجدة

vm.tiktok.com/ZSHFss2d www.facebook.com/smcosaj

Smco_sa جمعية العالج االمن بجدة

v m . t i ktok . c om / Z SH F s s 2 d

smcosaj

www.smco.org.sa

زيارة العالج االمن لرشكة العروض املرئية ں

احتفال العالج اآلمن باليوم العاملي للتطوع ٢٠٢٠م ں

نادي اإلحســان لكبار الســن يف ضيافة جمعية العالج اآلمن :استضـــافت جمعية العالج  ں

اآلمن أعضاء نادي اإلحسان لكبار السن وذلك صباح الثالثاء ٦ اكتوبر ٢٠٢٠م، 

زيارة سناب اململكة ٢٠٣٠ يف مقر جمعية العالج اآلمن ں

نادي اإلحســـان لكبار الســـن يف ضيافة جمعية العالج اآلمن :استضــــافت جمعية 

العالج اآلمن أعضاء نادي اإلحسان لكبار السن وذلك صباح الثالثاء 6 اكتوبر 2020م، 

زيــــــــــارة العالج االمن 

لرشكة العروض املرئية

زيارة ســـــناب اململكة 

٠2030 يف مقر جمعية 

العالج اآلمن

احـــــــتفال العالج اآلمن 

باليوم العاملــــــــــــي 

للتطوع 2020م
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فيلم عن الجمعية

درع تكريم رشكة الفنون املرئية ميديا 

من خالل عمل رشاكة مجـتمعـية قامت بها 

املتطوعة خديجة يوســــف عمر كتبي  مع 

ـرض فيديو  ـرئية ميديا لعـ رشكة الفنون امل

تعريفي خاص بالجمعية تم عرضـــــــه يف 

نهاية األســبوع ملدة 5 أيام يف شــاشـــة 

ســتارز أفينيو ويف نهاية األســبوع الذي 

يليه يف شاشة الروشان مول ملدة 4 أيام 

ويف نهاية األســــــــبوع األخ� ملدة يوم 

واحد وكان الفيديو من تصـميم ومشــاركة 

األستاذة آسيا بن عفيف .
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انجاز املتطوع� تصاميم انفوجرافيك

عضو الجمعية امال عبد الله اسعد عبد القادر
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الرشكاء

nmc  مستشفى أن أم يس

للرعاية التخصصية املزمنة
أوتاد

مؤسسة جواهر 

للمنتجات الطبية

مركز السقاف لطب 

وجراحة العيون

مجمع أغراس الطبيجمعية الرب
مستشفى 

د هالة عيىس بن الدن
مركز املرجع الطبي

مركز املرجع الطبي
مستشفى الدكتور 

غسان نجيب فرعون
االستشاريون لطب العيون

مستشفى السعودي 

االملا�

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية
مؤسسة الشيخ فهد بن 

عبدالله العويضه الخ�ية
آفاق العامليةامليرس
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معا .. ً

يدا بيد ،،ً
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