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جلمعية العالج اآلمن م2022تقرير الربع األول    

 جلمعية العالج اآلمن  م 2022لربع األول ل  مؤشر األداء  أوال:

 م جلمعية العالج اآلمن 2022تقرير الربع األول   اثنيا:

 العالج اآلمن م جلمعية  2022الربع األول    اثلثا: متطوعو

 م  جلمعية العالج اآلمن2022لربع األول  ل  أوال: مؤشر األداء

 اتريخ التنفيذ 
1/1/2202 -
03/3/2022  

امجايل  
بلغ امل  

اسم الربانمج أو النشاط   النشاط  عدد املستفيدين 
 أو املشروع 

 العالج اخلريي    
     
     
     
  

 
  امجايل تكلفة العالج اخلريي

 الربامج   8  
   األايم العاملية الصحية 13  

  اليوم العاملي  لصحة الفم واالسنان  -
  اليوم العاملي  للدرن  -
  اليوم العاملي  ملتالزمة الداون  -
  اليوم العاملي للوذمة اللمفاوية -

 املشاركة بيوم السعادة  -

التوعية والتثقيف  
 الصحي 

( 3) التوعية أبمهية وفوائد املشي     
 الغذاء الصحي خالل شهر رمضان 

ء  يمساو  مسابقة وتوعية  مبادرة تعزيز الصحة   
 تناول السكرايت يف اجلسم

 

 

 



  

 

 

 

 

  

مبادرة تعزيز الصحة  - 6  
 مبادرة ارتواء  -
 مبادرة نور احلياة  -
 رضى السرطانجرعة أمل ملمبادرة  -
 رضى القلبسالمة قلبك ملمبادرة  -
هدااي العيد للمرضى مبادرة عيدكم عيدان -  

 املبادرات 
 

حالة 114  تسويق حاالت  عرب عدة وسائل اتصال 
 منصة مدد  - 

 منصة تربع  -
  نقاط بيع بنك الراجحي -
  التأمينات االجتماعية -
 العنوان الوطين -
 مصلحة الزكاة والدخل  -

 شركة مسارات التأمني لعمل أتمني صحي -

التسجيل يف عدد من املنصات 
 واجلهات

 

متطوع 17 لتطوع الصحي ا عدد املتطوعني    
ساعة 1100   عدد ساعات تطوع يف املقر  

ساعة 827  ساعات تطوع عن بعد  
   7192  

 ساعة 
 جمموع ساعات التطوع  

موظفات 7 لتعيينات ا بدء تعيني املوظفات بعقد دوام جزئي    
دورة  2  الدورات دورات ملنسويب اجلمعية  
 املقر  االنتقال اىل مقر جديد  
إسناد مركز التنمية مجعية العالج اآلمن ملكتب احملاسب القانوين رامي خالد   

 اخلضر
 احملاسب القانون 

 احلوكمة  ح سياسات ولوائ اعتماد  11
 تشكيل جلان جديدة  جلنة املراجعة الداخلية  
  جلنة احلوكمة  
  جلنة الوقف  

 اجتماعات جملس اإلدارة اإلدارةاجتماعات جملس  2



  

 

 

  

اتفاقيات  5  االتفاقيات اجلديدة  مستشفى العبري  
 
 
 
 

 

 مستشفى ابقدو وعرفان 

 منصة شفاء  
مبادرة واعي طموح) مركز دعاء سامي   

 زهران لإلرشاد األسري( 
مؤسسة تطبيق لوري لتوجيه مركبات   

 األجرة 



  

 

 

 

 م جلمعية العالج اآلمن2022تقرير الربع األول  اثنيا:  

 اخلريي الج  علا
 مريض  73مـ :   2022لعام    الربع األولدين خالل يعدد املرضى املستف 

 تعميد   114م : 2022للربع األول   املرضى عالجتعميدات حاالت 

 

 التعميدات 

 ألمراض والعالج وفقا للتعميدات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 عدد املرضى وجنسياهتم 

 

 

 .حاالت املرضى من املتجر اليت مت االنتهاء من خدمتهم وعالجهم إغالق

 .دراسة حاالت جديدة - 

 استقبال اتصاالت املستفيدين واإلجابة على استفساراهتم يف كيفية طلبهم للعالج   -

 منصة شفاء: 

 حالة.   21بلغ عدد احلاالت احملولة لشفاء: تنزيل حاالت املرضى يف منصة  تابعة  م

 

 

 

 االتفاقيات اجلديدة 

 مستشفى العبي  -

 مستشفى ابقدو وعرفان-

 منصة شفاء  -

 مبادرة واعي طموح) مركز دهاء سامي زهران لإلرشاد األسري(  -

 مؤسسة تطبيق لوري لتوجيه مركبات األجرة  -

 

 



  

 

 

 

   ملستشفيات العالج اب اجتماع مع منسقي  

 ،  مستشفيات  8  مع مندويب ومنسقي  هبدف التنسيق لتسهيل الية العمل     ملستشفياتالعالج ا  اجتماع مع منسقي  
 . 2022/ 3/ 28وذلك بتاريخ االثنني 

 مستشفى السعودي األملاين  -

 مستشفى ابقدو والدكتور عرفان -

 اجلديد  مستشفى اجلدعاين-

 مستشفى جدة األهلي    -

 السقاف لطب العيون  -

 مستشفى املستقيل  -

 هالة بن الدن  مستشفى    -

 مستشفى أندلسية  -

 املبادرات:

تعزيز الصحة   مبادرة -  

 مبادرة ارتواء -

 مبادرة نور احلياة  -

 رضى السرطانجرعة أمل ملمبادرة  -

 رضى القلب سالمة قلبك ملمبادرة   -

 هدااي العيد للمرضى.   مبادرة عيدكم عيدان -

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

الصحي   والتثقيف التوعية    

تناول السكرايت يف اجلسم؟  مساوئ ومسابقة    ة الصحية،العاملي ايماأل الصحي واملشاركة يف برامج التوعية واإلرشاد 
 . التواصل االجتماعيوسائل  عرب نشر هذه الربامج  ومت    13امج  رب بلغ عدد ال  اجلسم؟وكيف يتم ختزينها يف  

    ة الصحية العاملي  ايماأل

 الفم واالسنان   العاملي لصحة اليوم    -

  للدرن العاملي  اليوم    -

 الداون   ملتالزمةالعاملي  اليوم    -

 اليوم العاملي للوذمة اللمفاوية   -

 شاركة بيوم السعادة امل  -

 املشي وفوائد  التوعية أبمهية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 الغذاء الصحي خالل شهر رمضان 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 
 لقاء مباشر 

 . "  كيف يكون غذاؤان يف رمضان"   صديقواألخصائية هنى  الزبن  منال    أ. لقاء مباشر مع  

 للقاء: ية  املواضيع األساس

 التغذية يف رمضان فرصة لتغي  .1

 االعتدال ابلوجبات الغذائية الصحية .2

 التعامل مع االمراض املزمنة وعالجها  .3

 ممارسة الرايضة قبل وبعد وجبة اإلفطار  .4

  والسحور    بني وجبة اإلفطار  (السناكاتالوجبات اخلفيفة )تقسم   .5

 . أمهية وجبة السحور 6



  

 

 

 

تناول السكرايت يف اجلسم؟ وكيف يتم ختزينها يف اجلسم؟   مساوئ :ةاملسابق  

 

 

 



  

 

 

 

 التسويق

 . ةاملقدم  ة الـــتسويـــقية لـــرفـــع مســـتوى الـــوعـــي واخلدمتـــنظيم وحـــضور الــمـناســـبات واالحـــداث    مهام قسم التسويق 
الرقمية  والوسائل  من  مـتنوعـة  جمـموعـة  عـلى  واخلـدمـات  لـلمنتجات  والـرتويـجية  االعـالنـية  للحـمالت  التخـطيط 

ماعي واالشراف عليها متابعة مجيع وسائل التواصل االجت  ة واملطبوعة. االتصال مع املعلنني لرتويج اخلدمة املقدم
من اجلمعية التسويق للحاالت   ةالرتويج للمبادرات املقدمو املواد التسويقية واالشراف على نشرها    إعداد حمتوى لنشر

 .ومتابعتهااحلرجة  

للحاالت   ق التسوي  

حالة   114: دد احلاالت اليت مت عالجهاع بلغ    

    
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 ع ا وطريقة الترب التعريف ابجلمعية وخدماهت                      

 

  دارة جملس اإلاجتماعات  

، م2022/ 2/   12-ه 1443/ 11/7 جمللس إدارة مجعية العالج    االولاالجتماع    -  

 . م2022/ 14/3هـ املوافق  8/1443/ 11لس إدارة مجعية العالج اآلمن الثاينالثاين جملجتماع  الا-

 اخصائية اجتماعية   - هدى حسن قيسي.     7

 واجلهات   التسجيل يف عدد من املنصات

 التسجيل يف منصة مدد   -

 التسجيل يف منصة تربع -

 يف نقاط بيع بنك الراجحي تسجيل ال  -

 االجتماعية   ينات أمالت  -

 العنوان الوطين   -

 مصلحة الزكاة والدخل  -

 شركة مسارات التأمني لعمل أتمني صحي   -



  

 

 

 

 اليةامل

 إسناد مركز التنمية مجعية العالج اآلمن ملكتب احملاسب القانوين رامي خالد اخلضر-

 اجلمعية: مقر  

أكثر للمكاتب عن السابق   ة جديد يف مركز العلي بسع مكتب-جديدر  قاالنتقال اىل م   

 ملنسويب اجلمعية   دورات

 . م3/2022/ 14رزاز املالكي   تقدمي أ   ( البوابة الداخلية واخلارجيةرافد االلكرتوين للجمعية )تعريف نظام    -

 . 2022/ 29/3. سناء اجلعلي األربعاء أ ، نقدمي  امليثاق األخالقي للعاملنيدورة    -

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 :للحوكمةجديدة سياسات جملس اإلدارة  اعتماد  -
   حمتوى نظام الرقابة الداخلي *  

 االجتماعية سياسة اخلدمة  *  

 الئحة تنظيم العمل جلمعية العالج اآلمن *  

 حمتوى قائمة اإلجراءات املتبعة لتعريف أعضاء جملس اإلدارة اجلدد ابجلمعية*  

 الئحة واجراء املشرتايت *  

 الئحة الصرف من أموال اجلمعية وامليزانية*  

 سياسة االستثمار جلمعية العالج االمن *  

 واملال اهليكل التنظيمي  *  

 الوصف الوظيفي *  

 قواعد السلوك *

 الثالثة. سياسة التعامل مع الشركاء املتقدمني واألطراف  *

 

 : تشكيل جلان جديدة

 جلنة املراجعة الداخلية  •
 جلنة احلوكمة  •
 وقاف جلنة اال •

 

 

 



  

 

 

 

 م جلمعية العالج اآلمن2022الربع األول    اثلثا: متطوعو

 التطوع يف مقر اجلمعية 
عدد  االسم م

 الساعات 
 مالحظات  الفرصة التطوعية 

مدير تنفيذي  400 مىن إبراهيم بنقش  1
رئيسة اخلدمة  

 االجتماعية 

 

  حوكمة 267 وفاء حممد أمحد  2
اخصائية  96 خلود  مصطفى بدري 3

 اجتماعية  
 

  سكراتراي تنفيذية  328 فاطمة عبدهللا العلوي 4

 التطوع عن بعد 
  تسويق  66 اميان محد العماري   5
  أخصائية اجتماعية  104 قمر علي املنسف  6

  أخصائية اجتماعية  10 غادة زاهر مهنا  7

  أخصائية اجتماعية  68 رمي عبدهللا العتييب   8

  أخصائية اجتماعية  12 نوف عبداللطيف  الغامدي  9

شاعل علي هاشم الثعليب م 10   أخصائية اجتماعية  40 

  أخصائية اجتماعية    12 حنان عبد العزيز بن سعيدان  11

  أخصائية اجتماعية  102 شيماء ابراهيم الدوسري 12

 عضو حملس ادارة إدارة عمل تطوعي 60 هناد ابرهيم الطويرب 13

  إدارة عمل تطوعي 120 امال عبد هللا عبدالقادر  14

إدارة عضو جملس  املشرف املال  200 عبي سعيد الغامدي  15  
  حوكمة اخصائي  13 سناء إمساعيل اجلعلي 16
  تثقيف صحي  20 هنى عبدالرحيم صديق  17
محايل الساعات التطوعية ا -   ساعة تطوعية  1927 

 

 



  

 

 

 

2202  األولالربع   مجعية العالج اآلمن متطوعو  

 17   عدد املتطوعني:

 1100:   عدد ساعات تطوع يف املقر

  ساعة    827  ساعات تطوع عن بعد: 

 ساعة   1927  : 2022  األولجمموع ساعات التطوع جبمعية العالج اآلمن الربع  

 

 

  رئيس جملس اإلدارة انئبة 
د. سعاد عبود بن عفيف     

 


