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لجمعية العالج اآلمن م2122 الثاني تقرير الربع  

 

 الخيريالج علا
 مريض 461مـ :  2222لعام  الثانيدين خالل الربع  يعدد المرضى المستف

  ريال 1,837,017.68م :  2222 الثانيالمرضى للربع   حاالت عالجتكلفة 

 

 التعميدات

 لجمعية العالج اآلمن 2122الربع الثاني لعام  وفقا للتعميداتلفة االجمالية والتكألمراض والعالج ا

 

1,837,017.68 

ريال



 

 

 

 

 قسم الخدمة االجتماعية

 استقبال الحاالت المسجلة في المتجر االلكتروني -

 مريض . 461دراسة الحالة لعدد  -

 .) يات وإرسال التعميدات للطرفين )للمرضى والمستشفياتالتواصل مع المرضى ومنسقي المستشف -

حالة وتم التواصل معهم ومتابعة حالتهم 24األورام مثل المتجر  سجلة فيالمالمختلفة حاالت الحصر  -
 .وليست بحاجة لدعم اهتعالجموالتأكد من احتياجهم واغالق الحاالت التي تم 

التواصل مع و جهم وإجراء العملية. الاء لتأكد من إتمام عحالة من حاالت المياه البيض 15التواصل مع  -
 .مرضى يحتاجوا العالج 12حاالت المياه البيضاء لتأكد من حاجتهم للعالج وعمل جدول بعدد 

 االتفاقيات الجديدة

 :شراكات مجتمعيه وصحيه وتطوعيه 9

 مـ42/20/2222  وقف مواكب األجر 

 مـ20/26/2222الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية 

 مـ41/20/2222 عيادات سوالر-

 2222/20/21 شركة مسارات الرعاية للعالج الطبيعي-

 2222/20/26 شركة صلة الطبية-

 مـ24/26/2222 مركز مروان عالف للعالج الطبيعي -

 مـ41/20/2222 شركة الهمم لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة-

 مـ22/26/2222 جمعية أصدقاء القلب الخيرية-



 

 2222/26/26 تفاهم فريق همم الخير التطوعي  مذكره

 

 

 المبادرات:

تعزيز الصحة مبادرة -  

 مبادرة ارتواء -

 مبادرة نور الحياة -

 مرضى السرطانجرعة أمل لمبادرة  -

 مرضى القلبسالمة قلبك لمبادرة  -

 هدايا العيد للمرضى. مبادرة عيدكم عيدنا -

  

 



 

 

 
 

 

 

 مبادرة عيدكم عيدنا

 م2222عيدكم عيدنا لمعايدة عدد من المرضى المنومين بمستشفيات جدة  عيد الفطر المبارك مبادرة 

شوال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك قام فريق جمعية العالج االمن  2و2م الموافق 2222مايو  2و2بتاريخ 
ذلك  شفيات العامة وكانبزيارة ميدانية لعدد من مستشفيات جدة وذلك لمعايدة المرضى المنومين في المست

 . بهدف إدخال الفرح والسرور في قلوبهم والتخفيف من االمهم ومشاركتهم هذه األيام السعيدة

 : شارك كل من أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيع الهدايا في المستشفيات التالية

  .لعيدي ثاني أيام امستشفى الملك عبد الله قام بالزيارة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ طالل محمد الناشر  -4

مستشفى الملك فهد قامت بالزيارة رئيسة اللجنة االجتماعية والمدير التنفيذي األستاذة منى بنقش ثاني أيام  -2
 . العيد

 .يربو مستشفى الملك عبد العزيز جنوب جدة قام بتوزيع الهدايا رئيس لجنة التطوع األستاذ نهاد الط -3

 

 

 



 

 

 ل االجتماعيالتسويق في وسائل االتصا

 التسويق للحاالت:

 بوستر منها حاالت تم نشرها ومنها منشورات وتهنئه ومعايدة . 211تم عمل  -

 هـ 4112الخطة التسويقية لموسم الحج عام اعداد  -

 . الفئة المستهدفة : سكان منطقة جدة وجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 



 

 

 

 :األهداف

إلى اكبر عدد من المواطنين والمقيمين داخل   SMS ""011215النصية وهو  سائلالر يصال الرقم الخاص بإ-1
المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على اكبر دعم ممكن من خالل التبرعات للمتجر كما نود زرع قيم 

 .العطاء واالخاء في المجتمع ومساعدة اكبر عدد ممكن من المرضى داخل المتجر

 .نشر مقاطع وفيديوهات تعريفية عن الجمعية من خالل مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية-2

 . نشر مقاطع وفيديوهات خاصة ب موسم الحج من خالل مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية-3

م الخدمة الة من قبل قسعمل بوستات خاصة ب الحاالت اليومية التي يتم إرفاقها في الموقع بد دراسة الح-4
 . االجتماعية

 . يوم تقسم على المبادرات في الجمعية 41عمل حملة إعالنية من خالل سناب شات على مدار -5

عمل برنامج نصائح للعمل الصالح في عشر ذي الحجة وفية حث على الصدقة وذلك من خالل نشر  -6
 . بوسترات خاصة على مواقع التواصل يوميا لمدة عشر أيام

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 :ثقيف الصحيتالتوعية وال

األنشطة لأليام و برامج التوعية واإلرشاد بلغ عدد  من خالل نشرها عبر التواصل االجتماعي.ة العالميأليام مشاركة با
 .26الصحية العالمية 

 .عمل خطة توعوية صحة الحاج والمعتمرة لموسم الحج والعمرة -

التواصل مع جمعية وسم ومركز الهمم وتنسيق بموعد الزيارة لهدف التعرف على الجمعية والمركز واالطالع على -
هدف ب أمبن جمعية الغذاء والتغذية حعبدالله المشو  ع دكتور مشوحمخدماتهم والية التعاون. وأيضا التواصل 

 .راكة توعوية صحيةلعمل عقد شتمهيدا و  المشاركة باليوم العالمي لسالمة الغذاء

  .لقسم بشكل افضل وعمل بعض مشاركات الجديدة بالمناسباتلمل خطة لتطوير ع -

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 بجمعية العالج اآلمن 2122برامج التوعية والتثقيف الصحي للربع الثاني  

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  

باشر مع عن طريق البث الم

 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  

فوائد المشي اثناء الصيام وبعد  حملة

 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  

8/6/2022 250 صور اليوم العالمي لسالمة الغذاء  

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  

دري القرودالوقائية من ج 23/5/2022 160 صور   

19/5/2022 180 صور الغبار والوقائية منه  

28/6/2022 250 صور التسمم الغذائية واعراضه  

15/5/2022 800 صور  حملة تبرع بالدم   



 

 

 



 

 

 

  سم الحوكمةق

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  العادية  اجتماع الجمعية العمومية

يوليو  41ه الموافق 4112ذو الحجة  45ثنين االيوم ا العادية  عقد اجتماع الجمعية العموميةتم تحديد موهد 
                   . م2222

  مجلس اإلدارةاجتماعات 

 .م31/05/2022الموافق هـ 4/11/1443 بتاريخ  آلمنا لمجلس إدارة جمعية العالج لثالث ا االجتماع  -

. م41/6/2222ه الموافق  5/44/4112بتاريخ  آلمنا لمجلس إدارة جمعية العالج الرابع  االجتماع  -  

 

 

 

 الحوكمة تماد سياسات ولوائح اع 
  عدد اللوائح والسياسات التي تم انشائها 4
 عدد اللوائح والسياسات التي تم اعتمادها 6
 المرفقات في الموقع 0
  .الى الوزارة لهارساو .استكمال بيانات النموذج الشامل 

   .الالئحة الجديدة للجمعية استكمال  

  م5/6/2222كمة االجتماع األول للجنة الحو  4
  م40/6/2222اجتماع استكمال متطلبات الحوكمة بتاريخ  4
  م22/6/2222اجتماع استكمال متطلبات الحوكمة بتاريخ  4



 

 

 

 ماليةال

 .م2224الخضر المكلف من وزارة التنمية القوائم المالية للعام  مكتب المحاسب القانوني رامي خالدليم تس-

 منصة "مدد" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لحماية الرواتب.ب اضافة الموظفات

 لمنسوبي الجمعية دورات

 زم. تقديم أ. رزا20/0/2222لموظفات بتاريخ ورشة عمل استخدام نظام رافد البوابة الداخلية ل -
 المالكي.

، وزارة الموارد البشرية والتنمية 41/42/4112األول لمنظمات القطاع غير الربحي"   ملتقى التمكين -
 وأعضاء مجلس اإلدارة.موظفات الجمعية  االجتماعية. حضور منسوبين

  استقبال الزوار للجمعية
  جمعية اصدقاء القلب

  جمعية ساند

  جمعية خطى التوحد

  ةالخاص ةمركز الهمم للرعاي

  هيلأوالت ةمركز مسارات للرعاي

 لصيدليات ايالف ةمسؤول العالقات العام

  شفيات والمراكز جميعاتمنسقين المس

 ةالمرضى المستفيدين من الجمعي

 ةالمرضى المتقدمين للجمعي

 ةالمتطوعات و الموظفات المرشحات للمقابالت الشخصي

 لبنك الراجحي ابراهيم محمد الحمدي مدير القطاع الخيري في مصرف الراجحيممثل ا

 



 

 

 

2212 الثانيالربع  جمعية العالج اآلمن متطوعو  

 01المتطوعين: عدد 

 ساعة 898: 2122 الثانيت التطوع بجمعية العالج اآلمن الربع مجموع ساعا

                

 ئيس مجلس اإلدارة  ر نائبة                                                                      

             د/سعاد عبود بن عفيف  

التطوعية الفرصة االسم م  عدد الساعات طبيعة التطوع 
  120 عن بعد خدمة اجتماعية شيماء إبراهيم راشد الدوسري 0
  22 عن بعد خدمة اجتماعية نوف عبداللطيف الغامدي 2
  61 عن بعد خدمة اجتماعية قمر علي المنسف 0
  16 حضوري  خدمة اجتماعية عائشة إبراهيم البقمي 2
  021 حضوري  خدمة اجتماعية أحالم عبد الخالق الغامدي 1
  21 عن بعد خدمة اجتماعية وعد ثامر شائع الغامدي 1
  08 عن بعد خدمة اجتماعية وفاء شيعان محمد سعيد 1
  08 عن بعد خدمة اجتماعية رغد صالح الزهراني 8
مصطفى بدري خلود  9  01 عن بعد خدمة اجتماعية 

 91 عن بعد سكرتاريا فاطمة عبدالله العلوي 01
 021 عن بعد خدمة اجتماعية منى إبراهيم بنقش 00
 91 عن بعد مالية عبير سعيد الغامدي 02
تطوع إدارة نهاد ابرهيم الطويرب 42  01 عن بعد 
 01 عن بعد إدارة تطوع امال عبد الله عبدالقادر 02
 01 عن بعد اخصائي حوكمة سناء إسماعيل الجعلي 01

 898 مجموع الساعات


