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 2022تعميدات حاالت عالج مرضى الربع الثالث لعام 

2022تعميدات حاالت عالج مرضى الربع الثالث لعام 

ريال 176,988  293,107.96

87,315.37  

ريال



 

 
 

3 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

4 

 

  قسم الخدمة االجتماعية 

  م2022في الجمعية في الربع الثالث من  تعدد الحاالت التي سجل

 

  االغالق  االعتذار  المعتمدة عدد الحاالت الكلي 

 7 18 34 59  شهر يوليو

 16 22 56 94  شهر أغسطس

 12 54 23 89  شهر سبتمبر

 35 94 113 242  االجمالي
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  برامج الجمعية

  برنامج التطوع في القطاع الصحي -

  برنامج سنابل الخير لألطفال  -

  برنامج دعم اعمال وأنشطة الجمعية -

  برنامج الوقف الصحي -

  برنامج توفير الدواء -

 األعياد برنامج مشاركة المرضى في -
  

  مبادرات الجمعية
 مبادرة تعزيز الصحة -

  مبادرة ارتواء -

  مبادرة نور الحياة -

  مبادرة جرعة أمل لمرضى السرطان -

  مبادرة سالمة قلبك لمرضى القلب -

  مبادرة عيدكم عيدنا هدايا العيد للمرضى -
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  م2022مؤشر األداء الربع الثالث 

   تاريخ التنفيذ
  

اجمالي 
  المبلغ

  
  

عدد 
  المستفيدين

  
  
  

  النشاط

  
  
  

  اسم البرنامج أو النشاط أو المشروع

1/7/2022-

30/9/2022  

  165,448.57   
 

  العالج الخيري غسيل الكلى

    أورام 7 49,649   

    عمليات العيون 5   

    عمليات اخرى 8   

    منصة شفاء 11   

  667,776.99 
 

اجمالي تكلفة العالج 
 الخيري

   

  مالي المستفيدينجا  78   

   15    

   16    

الحاالت  
 المعتمدة

الحاالت 
  المسجلة 

الحاالت المسجلة والمعتمدة بعد   العدد
دمة خدراسة الحالة من قسم ال

 االجتماعية
  د الحاالتعد  59 34  يوليو 

  عدد الحاالت  94 56  أغسطس

  عدد الحاالت  89 23  سبتمبر 

المجموع الكلي   242 113  
  للحاالت

برنامج التطوع في  -    
  القطاع الصحي

  برامج الجمعية

برنامج سنابل الخير  -    
  لألطفال 
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برنامج دعم اعمال  -    
  وأنشطة الجمعية

برنامج الوقف  -    
  الصحي

  نامج توفير الدواءبر -    

برنامج مشاركة  -    
  المرضى في األعياد

  مجموع البرامج  6  

  المبادرات  مبادرة تعزيز الصحة -    

  مبادرة ارتواء -    

  مبادرة نور الحياة -    

مبادرة جرعة أمل  -    
  لمرضى السرطان

مبادرة سالمة قلبك  -    
  لمرضى القلب

ا مبادرة عيدكم عيدن -    
  هدايا العيد للمرضى

  مجموع المبادرات  6  

   التسويق  تسويق للحاالت  175  

بوستر الحاالت للموقع   18  
ووسائل التواصل 

  االجتماعي
مشاركات لبعض   12  

المناسبات الوطنية 
والدينية في وسائل 
  التواصل االجتماعي

  االعالنات  12  

 -المتابعون في تويتر  1366  
  يوليو

 -المتابعون في تويتر  4321  
  اغسطس
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 -المتابعون في تويتر  5678  
  سبتمبر

المشاركات   18  
بالمناسبات الصحية 

  لوزارة الصحةة بعاتال

  التوعية والتثقيف الصحي

المشاركات   14  
  :ةالموسمي

مثل الصيف والحج 
واالعياد ورمضان 

  وغيرها 
  مشاركات مجتمعية:  10  

مثل المدارس و 
ت اجتماعيه إرشادا

  وغيرها 
  مشاركات أخرى:   3  

مثل اليوم الوطني 
والتأسيس واألجواء 

  مثل الغبار وغيرها.
 الكلي عالمجمو  45  

لبرامج التوعية 
  والتثقيف الصحي

المستفيدون من برامج   15,000  
التوعية والتثقيف 

  الصحي
االخصائيون المشاركون   3  

في برامج التوعية 
  يوالتثقيف الصح

  التطوع الصحي  وعينمجموع المتط  35  

مجموع الساعات   581  
  التطوعية

عدد   
  الساعات

  عدد المتطوعين

  11  161  يوليو

  10  168  أغسطس

  14  252  سبتمبر

شراكات مجتمعيه     
  وصحيه

  الجهات الصحية:
مستشفى الجدعاني 

  فرع الجنوب
مستشفى جدة 

  غليل-األهلي 

  العالقات العامة
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مؤسسة عالم الصحة 
  لألطراف الصناعية

مستشفى عبداللطيف 
  جميل 

  مركز ابن رشد للعيون
  مستشفى بقشان
الجمعيات وجهات 

  أخرى:
  وقف داركم 

الجمعية السعودية 
  لإلعاقة السمعية

جمعية ساند لعالج 
  سرطان األطفال

اجمالي  عدد   9  
  :الشراكات

  
    اجمالي جهات اإلتصال  156  

  االدارة  إداريةاجتماعات   5  

استقبال الزوار   18  
للجمعية(مندوبين 

ومنسقي جهات 
  صحية)

  مجلس االشراف  عدد االجتماعات  9  

اجتماع الجمعية   1  م  18/07/2022
  العمومية العادية

  الجمعية العمومية  
  

  عدد األعضاء  22   

  عدد األعضاء الجدد  2   

االجتماع الخامس   1  م25/07/2022
  دارةإلالمجلس 

  اجتماعات مجلس اإلدارة

         
  
  

  الحوكمة
  

المحاضر التي تم   1  م2022يوليو 
  ارفاقها في الموقع 

الخطة التشغيلية   2  
  وملخصها 

تقارير البرامج التي تم   5  
  ارفاقها في الموقع 
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انشاء إحصائية رضا   1  
  المستفيدين 

مستند أعضاء مجلس   1  
ة اإلدارة والمدة المتاح

  لكل عضو في الموقع
  عدد االستبيانات   1  

انشاء خطاب الرد على   1  
استطالع الراي لعام 

  م2021

ارفاق التقرير المالي   1  
  2021المعتمد لعام 

ارفاق إحصائية عدد   1  
المبالغ النقدية وعدد 

المستفيدين لعام 
  م 2022

ارفاق الرد الرسمي    1  
لمجلس إدارة جمعية 

اآلمن على  العالج
االستفسارات استطالع 

م في  2022الرأي لعام 

  الموقع
  عدد التعاميم  1  م2022أغسطس 

  عدد القرارات والتقارير  7  

اللجان المرفقة في    7  
  الموقع 

اللوائح والسياسات    2  
  المرفقة في الموقع 

عدد النماذج التي تم   10  
تعبئتها من قبل 

الموظفات لتعارض 
  صالحالم

  عدد اإلجراءات واالليات  2  

ارفاق تكوين لجان   1  
جمعية العالج اآلمن 

وتحديد أعضائها 
  واختصاصاتها في رافد

  عدد اإلجراءات واالليات  2  م2022سبتمبر 

  عدد القرارات  7  
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  عدد التعاميم  1  

الخطة التشغيلية   2  
  وملخصها

  عدد االستبيانات  3  

ماذج التي تم عدد الن  10  
تعبئتها من قبل 

الموظفات لتعارض 
  المصالح

اللجان المرفقة في   7  
  الموقع

اللوائح والسياسات   2  
  المرفقة في الموقع

المحاضر التي تم   1  
  ارفاقها في الموقع

تقارير البرامج والتقارير   6  
المالية التي تم 

  ارفاقها في الموقع
الخطة التشغيلية في   1  

  لموقعا

مقياس األثر في   1  
  الموقع

مستند أعضاء مجلس   1  
اإلدارة والمدة المتاحة 
  لكل عضو في الموقع

ارفاق الرد الرسمي   1  
لمجلس إدارة جمعية 

العالج اآلمن على 
االستفسارات استطالع 

م في  2022الرأي لعام 

  الموقع
 ورات لمنسوبي الجمعيةد  موالسل االـغمكافحة   1 م24/08/2022 

ورشة عمل اإلسعافات   1 م15/09/2022 
  األولية

المشاركة في   1 م21/09/2022 
االحتفال باليوم 

  92الوطني السعودي 

 مشاركات
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 /  التسويق

نشر عدة بوسترات وروابط للمبادرات وتفعيل مواقع التواصل و تم تصميم

التسجيل في و إعالنية تحمالو  ،االتبوستر تسويق للح 175عمل االجتماعي، منها 

، نشر عدد من االتفاقيات التي اتمتها الجمعية، وتقاتطبيو ومواقع برنامج

  المناسبات الوطنية والدينية في وسائل التواصل االجتماعي.والمشاركة في 

.  

  

 محتوى وسائل التواصل االجتماعي

  العدد  النشاط
  175  جتماعيبوستر الحاالت للموقع ووسائل التواصل اال

مشاركات لبعض المناسبات الوطنية والدينية في وسائل التواصل 
  االجتماعي

18  

  12  االعالنات
  

 المتابعون في تويتر

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 الشهر العدد
 ويولي 1366
 اغسطس 4321
 سبتمبر 5678
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  : بعض نماذج التسويق•  

  عرض الحالت العالجية في الموقع الجمعية
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  الوطنية والدينية المواسم والمناسبات  •
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  / مسابقة بمناسبة اليوم الوطني•  

  

  

  

  

  / اتها زادرات وبرامج الجمعية وانجامبال•  
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  التوعية والتثقيف الصحي•  

  التوعية والتثقيف الصحيأنواع المشاركات لبرامج 

  العدد  المشاركاتأنواع    

  18  لوزارة الصحة المشاركات بالمناسبات الصحية التابعة  1

  المشاركات الموسمي:  2
  مثل الصيف والحج واالعياد ورمضان وغيرها 

14  

  مشاركات مجتمعية:  3
  مثل المدارس و إرشادات اجتماعيه وغيرها 

10  

  مشاركات أخرى:   4
  مثل اليوم الوطني والتأسيس واألجواء مثل الغبار وغيرها.

3  

  45  الكلي: علمجموا  

 

 

  التوعية والتثقيف الصحي اجمالي المشاركين والمستفيدين من

 

 المستفيدون من برامج التوعية والتثقيف الصحي 15,000
 المجموع الكلي لبرامج التوعية والتثقيف الصحي  45

 االخصائيون المشاركون في برامج التوعية والتثقيف الصحي 3
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 التثقيفية الصحية محتوى البرامج

  

  

  

  

  التاريخ   المستفيدون   نوع المشاركة   المشاركة 

مشاركة باإلرشادات الصحية لمرضى - 
 الصرع في الحج 

رشادات للحاج بعنوان (لسالمتك في ا 
  الحج).

  1/7/2022  400  صور

إرشادات بعنوان (لحمايتك من العدوى - 
والحفاظ على صحتك وصحة االخرين اثناء 

  ج).أداة مناسك الح

  2/7/2022  600  صور 

  لكلى امرضى ل صائح ن 
  مشاكل صحية شائعة خالل الحج.و 

  3/7/2022  400  صور 

  8/7/2022  200  صور   رشادات الصحية في يوم عرفة.إ 

لتوعوية للحاج بعنوان (االحتياط اشر ن 
الصحية عند الحالقة وتجنب بعض األخطاء 

 الحاج اثناء الحالقة).
  

  10/7/2022  600  صور 

رشادات الصحية في العيد األضحى إ-44 

 بعناوين التالية.
  التغذية الصحية والنصائح الخمس.  / 
  تجنب المشاكل الصحية في التغذية./2 

  الوقاية من التسمم الغذائي. /3 

  
  

  صور 

900  

  
  

11/7/2022  

عمل فيديو توعوية  مع االخصائية اسراء - 
عن الشنجات العضلية التي يمكن حدوثها 

  ضة الحج.بعد أداء فري

  15/7/2022  1000  فيديو 

إرشادات الصحية لحماية البشرة لفصل - 
  الصيف

  17/7/2022  200  صور  

  19/7/2022  500  صور    طرق لمواجهة الصدفية لفصل الصيف  - 

صائح لمواجهة الحروق الشمسية في ن 
  الصيف

  22/7/2022  300  صور 

لمشاركة باليوم العالمي اللتهاب الكبد ا 
  الوبائي. 

  27/7/2022  700  فيديو 

  31/7/2022  400  صور   المشاركة باألسبوع العالمي لرضاعة - 
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ماهي المشروبات المحالة بالسكر والى - 
  ماذا تؤدي.....

  2/8/2022   370  صور 

  4/8/2022  150  صور   اهي االدوية ...م 

ألخطاء عند استالم االدوية اجنب ت يفية ك 
  من صيدلية

  6/8/2022  300  صور 

نصائح  لمن يواجه مشكلة مع تناول  - 
  االدوية عن طريق البلع

  8/2022/ 10  400  فيديو

  12/8/2022  200  صور   كيفية حمايته األطفال باألدوية- 

  16/8/2022  450  صور   يف تتخلص من االدوية في المنزلك 

  21/8/2022  200  صور   تهيئة الطالب للعودة الى المدرسة ....- 

  22/8/2022  400  صوره   المدرسية .... ةالختيار السليم للحقيبا 

  24/8/2022  300  صور   نصائح لفصل دراسي امن - 

  25/8/2022  300  صوره  صحة أطفالنا ...ل 

  26/8/2022  500  صور   وجبة اإلفطار الصحية لألطفال - 

يديو توعوية مع االخصائية النفسية ف 
  وتهيئة األطفال.

  28/8/2022    فيديو 

رنامجي اليومي للحفاظ على صحة الطالب ب 
...  

  29/8/2022  200  صور 

  31/8/2022  700  صوره   يف تقى طفلك من االمراض في المدرسة.ك 

ضع الكمامة لسالمتك وسالمة من - 
  حولك.

  4/9/2022  300  صوره

  4/9/2022  800  فيديو  اإلسعافات األولية تعريفها و أنواعها - 

  13/9/2022  15  بوعورق مط  بروشور ملخص عن اإلسعافات األولية .  - 

 
ورشة عمل داخل الجمعية اإلسعافات   

  األولية.

فيديوهات وعرض 

  تقديمية 
داخل الجمعية 15

  500وخارجي 

15/9/2022  

المشاركة باليوم العالمي سالمة - 
المرضى وذلك من خالل عمل بوستر تحت 

(سالمة المرضى اولويتنا) و(سالمتك عنوان 
  تهمنا) .

  1000  صور 

  

17/9/2022  

المشاركة باليوم العالمي الأللزهايمر - 
تحت عنوان (تخونهم ذاكرتهم وستبقى 

  نذكرهم.

  9/2022/ 20  500  صور 

 ليومل وعوية ت يديوهات ف مل ع 

(كن إيجابيا واحتفل  الوطني تحت شعار
بوطنك بطريقة مختلفة) و(كن عونا ل كبار 

 .السن)
  شاركة اليوم العالي للقلب .م 

  9/2022/ 23  1000  فيديو    

29 /9/2022  
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  / االخصائيون المشاركون في برامج التوعية والتثقيف الصحي•  

  

محمد اخصائية اإلسعافات األولية/ روان  اإلسعافات األولية:عمل  ورشة 

  ، مدرب مدربين دولي اإلسعافات األوليةالسفياني 

  

  

  عن فيديو توعوي 

فريضة الحج.: االخصائية اسراء  التشنجات العضلية التي يمكن حدوثها بعد أداء

عاطف سعيد إسماعيل، مركز ومجمع مروان عالف للعالج الطبيعي والطب 

  البديل.

فيديو توعوي عن تهيئة الطفل ما 

االخصائية النفسية /  قبل المدرسة:

ـ مديرة مركز المولد جميع   أماني

  تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
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  / صحينماذج التثقيف ال•  



 

 
 

21 

  

  

  /  العالقات العامة•  

  

  الشراكات الموقعة

  شراكات مع جهات صحية وغير صحية كالتالي:   9 الشراكات  بلغ اجمالي  عدد

  الجهات الصحية:

  مستشفى الجدعاني فرع الجنوب

  غليل-مستشفى جدة األهلي 

  مؤسسة عالم الصحة لألطراف الصناعية

  مستشفى عبداللطيف جميل 

  للعيونمركز ابن رشد 

  مستشفى بقشان

  

  

  الجمعيات وجهات أخرى:

  وقف داركم 

  الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية

  جمعية ساند لعالج سرطان األطفال
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  الجهات التي تم التواصل معها :

  جهة مختلفة : 156بلغ عدد الجهات التي تم التواصل معها 

 89 .جهة مانحة  

 67  مستقبلية مجتمعية اتشراكلعقد جهة.  

 12 هات متفرقة.ج 
 د شراكة مع جهات مختلفة.وعق  9 تم توقيع 

  إخبار من موقعنا .•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  / لموظفي الجمعيةومشاركات  دورات وورش عمل•  

  / الجمعية العمومية ومجلس االدارة اجتماعات•  

 اسم الدورة او ورشة العمل مقدمها تاريخها

 سل األموال ـمكافحة غ مركز التطوير التقني للتدريب م24/08/2022

اخصائية اإلسعافات األولية/ روان  م15/09/2022
  السفياني

 ورشة عمل اإلسعافات األولية

المشاركة في االحتفال باليوم   منسوبي وموظفي الجمعية  م21/09/2022
  92الوطني السعودي 
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  التاريخ  االجتماع
هـ الموافق  1443ذو الحجة  19  ة اجتماع الجمعية العمومية العادي

  م  18/07/2022

  م 25/07/2022هـ الموافق  12/1443/  االجتماع الخامس لمجلس اإلدارة 

  

  / اجتماعات مجلس االشراف والموظفين•  

  العدد  الجهة
  9  مجلس االشراف

  5  اجتماعات إدارية

  18  استقبال الزوار للجمعية(مندوبين ومنسقي جهات صحية)

  

  / جتماعات التي تمت داخل مقر الجمعية اال•  

 الجهة االجتماع تاريخ
 جمعية ساند لعالج سرطان األطفال  م07/07/2022

 مؤسسة الصالح المتميزة التجارية م05/07/2022

  مجموعة الرعاية الطبية  م12/07/2022

  مؤسسة عبداللطيف جميل م02/08/2022

 مؤسسة عالم الصحة التجارية م29/08/2022

  جمعية قلبي (عن بعد)  م31/08/2022

 المخلص للسمعيات م13/09/2022

  وقف داركم  م14/09/2022

  شركة السدو الذهبية  م20/09/2022

  

  / االجتماعات التي تمت خارج مقر الجمعية •  

 الجهة االجتماع تاريخ
 الجمعية السعودية للعاقة السمعية م08/09/2022

  ري مستشفى الدكتور سمير عباسالدكتور نزار باهب م8/09/2022
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اتفاقية تعاون بين جمعية العالج االمن وجمعية 

 ساند الخيرية لمرضى السرطان لألطفال
اجتماع بين جمعية العالج االمن وشركة عبداللطيف 

 جميل

عقد اتفاقية بين جمعية العالج االمن ومؤسسة 

 عالم الصحة لألطراف الصناعية
لقاء بين جمعية العالج اآلمن والدكتور نزار 

 قشة عقد شراكه توعية صحيةباهبري لمنا

احتفال جمعية العالج االمن باليوم الوطني 
  92السعودي 

توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية السعودية 

لإلعاقة السمعية في حفلهم السنوي "فعاليات 

 صيفية سمعية"
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  م بجمعية العالج اآلمن2022لثالث متطوعو الربع ا•  

  عدد الساعات  عدد المتطوعين  الشهر
  161  11  يوليو

  168  10  أغسطس

  252  14  سبتمبر

  581  35  المجموع
  

 

   
  
 

 

ماع بين جمعية العالج االمن مؤسسة الصالح اجت

 المتميزة التجارية 
توقيع اتفاقية شراكة مع وقف داركم لرعاية 

 وايواء المرضى النفسيين وفاقدين المأوى


