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جلمعية العالج اآلمن م2022  الثاين  تقرير الربع  

 

 اخلريي الج  علا
 مريض   164مـ :   2022لعام  الثان دين خالل الربع  يعدد املرضى املستف 

   اير  1,837,017.68م :   2022 الثاناملرضى للربع   حاالت عالج تكلفة 

 

 التعميدات 

 جلمعية العالج اآلمن  2022الربع الثاين لعام   وفقا للتعميداتوالتكلفة االمجالية  ألمراض والعالج  ا

 

 

اير   1,837,017.68



 

 

 

 قسم اخلدمة االجتماعية 

 استقبال احلاالت املسجلة يف املتجر االلكرتون   -

 مريض .   164دراسة احلالة لعدد   -

 .) التواصل مع املرضى ومنسقي املستشفيات وإرسال التعميدات للطرفني )للمرضى واملستشفيات  -

حالة ومت التواصل معهم ومتابعة حالتهم والتأكد من 24األورام مثل  املتجر    سجلة يفاملاملختلفة  االت  احل حصر   -
 . وليست حباجة لدعم  اهتعاجلماحتياجهم واغالق احلاالت اليت مت 

التواصل مع و جهم وإجراء العملية.  الحالة من حاالت املياه البيضاء لتأكد من إمتام ع   15التواصل مع   -
 . مرضى حيتاجوا العالج 12بعدد حاالت املياه البيضاء لتأكد من حاجتهم للعالج وعمل جدول  

 االتفاقيات اجلديدة 

 : شراكات جمتمعيه وصحيه وتطوعيه  9

 مـ 2022/ 12/05   وقف مواكب األجر 

 مـ 2022/ 05/06اجلمعية الفيصلية اخلريية النسوية  

 مـ 2022/ 05/ 18 عيادات سوالر -

 05/24/ 2022 شركة مسارات الرعاية للعالج الطبيعي -

 05/26/ 2022 شركة صلة الطبية-

 مـ 2022/ 06/ 01 مركز مروان عالف للعالج الطبيعي  -

 مـ 2022/ 05/ 17 شركة اهلمم لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة -

 مـ 2022/ 06/ 23 مجعية أصدقاء القلب اخلريية -

 06/26/ 2022 مذكره تفاهم فريق مهم اخلري التطوعي 



 

 

 املبادرات:

تعزيز الصحة   مبادرة -  

 مبادرة ارتواء -

 مبادرة نور احلياة  -

 رضى السرطانجرعة أمل ملمبادرة  -

 رضى القلب سالمة قلبك ملمبادرة   -

 هدااي العيد للمرضى.   مبادرة عيدكم عيدان -

  

 
 

 



 

 

 

 

 مبادرة عيدكم عيدن 

 م 2022مبادرة عيدكم عيدان ملعايدة عدد من املرضى املنومني مبستشفيات جدة  عيد الفطر املبارك  

شوال اثن واثلث أايم عيد الفطر املبارك قام فريق مجعية العالج االمن   3و2م املوافق  2022مايو    3و2بتاريخ  
بزايرة ميدانية لعدد من مستشفيات جدة وذلك ملعايدة املرضى املنومني يف املستشفيات العامة وكان ذلك هبدف 

 . تهم هذه األايم السعيدةإدخال الفرح والسرور يف قلوهبم والتخفيف من االمهم ومشارك

 : شارك كل من أعضاء جملس اإلدارة بتوزيع اهلدااي يف املستشفيات التالية

  . مستشفى امللك عبد هللا قام ابلزايرة رئيس جملس اإلدارة األستاذ طالل حممد الناشري اثن أايم العيد   - 1

االجتماعية واملدير التنفيذي األستاذة مىن بنقش اثن أايم مستشفى امللك فهد قامت ابلزايرة رئيسة اللجنة    - 2
 . العيد 

 . ويربمستشفى امللك عبد العزيز جنوب جدة قام بتوزيع اهلدااي رئيس جلنة التطوع األستاذ هناد الط  - 3

 

 

 



 

 

 التسويق يف وسائل االتصال االجتماعي 

 التسويق للحاالت: 

 نشرها ومنها منشورات وهتنئه ومعايدة . بوسرت منها حاالت مت    347مت عمل   -

 هـ   1443اخلطة التسويقية ملوسم احلج عام  اعداد    -

 . الفئة املستهدفة : سكان منطقة جدة ومجيع املواطنني واملقيمني داخل اململكة العربية السعودية

 

 

 

 

 



 

 

 

 :األهداف

إىل اكرب عدد من املواطنني واملقيمني داخل   SMS ""588049النصية وهو    سائللر إيصال الرقم اخلاص اب-1
اململكة العربية السعودية وذلك للحصول على اكرب دعم ممكن من خالل التربعات للمتجر كما نود زرع قيم العطاء 

 .واالخاء يف اجملتمع ومساعدة اكرب عدد ممكن من املرضى داخل املتجر

 .وفيديوهات تعريفية عن اجلمعية من خالل مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ابجلمعيةنشر مقاطع  -2

 . نشر مقاطع وفيديوهات خاصة ب موسم احلج من خالل مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ابجلمعية-3

اخلدمة   عمل بوستات خاصة ب احلاالت اليومية اليت يتم إرفاقها يف املوقع بد دراسة احلالة من قبل قسم-4
 . االجتماعية

 . يوم تقسم على املبادرات يف اجلمعية  14عمل محلة إعالنية من خالل سناب شات على مدار -5

عمل برانمج نصائح للعمل الصاحل يف عشر ذي احلجة وفية حث على الصدقة وذلك من خالل نشر  -6
 . بوسرتات خاصة على مواقع التواصل يوميا ملدة عشر أايم

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التوعية والثقيف الصحي 

واألنشطة لألايم برامج التوعية واإلرشاد  بلغ عدد    من خالل نشرها عرب التواصل االجتماعي.ة  العامليألايم  مشاركة اب
 . 36الصحية العاملية  

 . والعمرةعمل خطة توعوية صحة احلاج واملعتمرة ملوسم احلج    -

التعرف على اجلمعية واملركز واالطالع على - الزايرة هلدف  التواصل مع مجعية وسم ومركز اهلمم وتنسيق مبوعد 
دف املشاركة هب أمنب مجعية الغذاء والتغذية حعبدهللا املشو  ع دكتور مشوح مخدماهتم والية التعاون. وأيضا التواصل 

 . ل عقد شراكة توعوية صحيةلعممتهيدا  و   ابليوم العاملي لسالمة الغذاء

  .لقسم بشكل افضل وعمل بعض مشاركات اجلديدة ابملناسباتلمل خطة لتطوير  ع   -

 

  
 جبمعية العالج اآلمن  2022برامج التوعية والتثقيف الصحي للربع الثاين  

 

 



 

التاريخ  المستفيدين نوع المشاركة 

 المشاركة

6/3/2022 190 صور باليوم العالمي للوذمة اللمفاوية  

 صور باليوم العالمي لصحة الفم واالسنان

 

15 20/3/2022  

حملة التوعية باليوم العالمي لمتالزمة 

 داون

21/3/2022 500 صور  

حملة التوعية باليوم العالمي الدرن 

 )السل(

21/3/2022 100 صور وفيديو  

22/3/2022 250 صور المشاركة باليوم العالمي السعادة  

يمثل كيف غذائنا أثناء  برنامج لرمضان

مسابقة عن البرنامج رمضان  

عن طريق البث المباشر مع 

 االخصائية ونشر صور توعوية
250 25/3/2022  

29/3/2022  

31/3/2022 200 صور اليوم العالمي بالقولون العصبي  

2/4/2022 120 فيديوهات وصور حملة رمضانك فرصة لتغير  

النصائح عامة لمرضى سكري في      

 رمضان

3/4/2022 30 صور  

3/4/2022 50 صور اليوم العالمي التوحد  

حملة فوائد المشي اثناء الصيام وبعد 

 الصيام

5/4/2022-4 39 فيديو توعوية  

النصائح عامة لغسيل الكلوي      

 الدموي في رمضان

6/4/2022 40 صور  

7/4/2022 20 صور نصائح عامة لصيام االم المرضعة  

10/4/2022 34 صور يوم الصحة العالمي  

11/4/2022 25 صور اليوم العالمي لشلل الرعاش  



 

 

 

 

 

 

حملة توعوية مرئية عن محاربة 

 السمنة لدى األطفال

فيديو توعوية مع االخصائية 

 المتطوعة

45 15/4/2022  

23/4/2022 90 صور اليوم العالمي للتحصينات  

25/4/2022 70 صور اليوم العالمي للمالريا  

4/5/2022 50 صور اليوم العالمي للربو  

13/5/2022 100 صور اليوم العالمي لنظافة اليدين  

2/5/2022 150 صور بمناسبة عيد الفطر  

11/5/2022 80 صور اليوم العالمي لتمريض  

13/5/2022 90 صور اليوم العالمي الذئبة الحمراء  

14/5/2022 150 صور نصائح الجلوس الصحي  

17/5/2022 350 فيديو اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم  

30/5/2022 200 صور اليوم العالمي للتصلب المتعدد  

31/5/2022 400 صور اليوم العالمي لمكافحة التدخين  

ي لسالمة الغذاءاليوم العالم 8/6/2022 250 صور   

المنجلية االيوم العالمي األنيمي 17/5/2022 500 فيديو   

24/6/2022 290 صور توعيه عن سالمة العين  

3/6/2022 300 صور توعية عن رياضة كبار السن  

23/5/2022 160 صور الوقائية من جدري القرود  

19/5/2022 180 صور الغبار والوقائية منه  

28/6/2022 250 صور التسمم الغذائية واعراضه  

برع بالدم حملة ت 15/5/2022 800 صور    



 

 

 



 

 

 

  سم احلوكمةق

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  العادية    اجتماع اجلمعية العمومية 

يوليو   18ه املوافق  1443ذو احلجة    19ثنني  االيوم ا  العادية    عقد اجتماع اجلمعية العموميةمت حتديد موهد  
                    . م2022

  جملس اإلدارة اجتماعات  

 .م31/05/2022املوافق  هـ 1/11/1443 بتاريخ    آلمن ا   جمللس إدارة مجعية العالج  لثالث  ا  االجتماع   -

.   م 6/2022/ 18ه املوافق    9/11/1443بتاريخ   آلمن ا   جمللس إدارة مجعية العالج  الرابع    االجتماع   -  

 

 

 

 احلوكمة  اعتماد سياسات ولوائح   
  والسياسات اليت مت انشائها عدد اللوائح  1
 عدد اللوائح والسياسات اليت مت اعتمادها  6
 املرفقات يف املوقع  5
  .اىل الوزارة  لهارساو .استكمال بياانت النموذج الشامل 

   .الالئحة اجلديدة للجمعية استكمال   

  م9/6/2022االجتماع األول للجنة احلوكمة  1
  م 15/6/2022متطلبات احلوكمة بتاريخ اجتماع استكمال  1
  م 20/6/2022اجتماع استكمال متطلبات احلوكمة بتاريخ  1



 

 

 

 اليةامل

 . م2021اخلضر املكلف من وزارة التنمية القوائم املالية للعام    مكتب احملاسب القانون رامي خالد تسليم  -

 نصة "مدد" التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حلماية الرواتب.مب  اضافة املوظفات 

 ملنسويب اجلمعية   دورات

 املالكي.  زم. تقدمي أ. رزا2022/ 5/ 25ورشة عمل استخدام نظام رافد البوابة الداخلية للموظفات بتاريخ   -
التمكني  - الرحبي"     ملتقى  غري  القطاع  ملنظمات  والتنمية  1443/ 17/10األول  البشرية  املوارد  وزارة   ،

 وأعضاء جملس اإلدارة.موظفات  اجلمعية   االجتماعية. حضور منسوبني 
  ستقبال الزوار للجمعيةا

  مجعية اصدقاء القلب

  مجعية ساند

  مجعية خطى التوحد 

  ةاخلاص  ة مركز اهلمم للرعاي

  هيل أوالت  ة مركز مسارات للرعاي

 لصيدليات ايالف   ة مسؤول العالقات العام

  شفيات واملراكز مجيعا تمنسقني املس

 ة معي املرضى املستفيدين من اجل

 ة املرضى املتقدمني للجمعي

 ة املتطوعات و املوظفات املرشحات للمقابالت الشخصي 

 ممثل البنك الراجحي ابراهيم حممد احلمدي مدير القطاع اخلريي يف مصرف الراجحي 

 

 



 

 

 

 

2202  الثاينالربع   مجعية العالج اآلمن متطوعو  

 12 عدد املتطوعني: 

 ساعة   682 :  2022 الثانجمموع ساعات التطوع جبمعية العالج اآلمن الربع  

 

   اإلدارةئيس جملس  نئبة                               جلمعية العالج اآلمن.   2022تقرير الربع الثاين للعام  

عبود بن عفيف د/سعاد                                                                                           

   

 

 

 م الساعات  م احلاالت  طبيعة التطوع  اللجنة  االسم  الرقم 

  152 76 عن بعد  خدمة اجتماعية  شيماء علي امحد الغامدي  1

العتييبرمي عبدهللا  2   66  33 عن بعد  خدمة اجتماعية  

  36  18 عن بعد  خدمة اجتماعية  نوف عبداللطيف الغامدي 3

  60  30 عن بعد  خدمة اجتماعية  قمر علي املنسف 4

  76  13 حضوري   خدمة اجتماعية  عائشة إبراهيم البقمي  5
  124  28 حضوري   خدمة اجتماعية  أحالم عبد اخلالق الغامدي  6
  36  18 عن بعد  خدمة اجتماعية  وعد اثمر شائع الغامدي  7
اجتماعية خدمة  وفاء شيعان حممد سعيد  8   36  18 عن بعد  
      

  26  13 عن بعد  خدمة اجتماعية  رغد صاحل الزهراين 9
إدارةجملس  مىن إبراهيم بنقش 10   - 10 
إدارةجملس  عبري سعيد الغامدي  11   - 50 
إدارةجملس  هناد ابرهيم الطويرب  12   - 10 
 682 جمموع الساعات التطوعية  -


