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جمعية صحية رائدة في مجال العمل الصحي التطوعي بمنطقة تبوك الرؤية

الرسالة المساهمة في تقديم رعاية صحية عالجية ووقائية بشكل نوعي متميز للمرضى المحتاجين

1- الجودة والتميز.
2- الشراكات.

3- المبادرة.
4- االحترافية.

5- الشفافية.                                                                           

القيم

1- المساهمة في توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين.
2- تقديم الدعم المادي والعيني للمرضى المحتاجين.

3- توعية وتثقيف المجتمع صحيا.
4- تدريب وتأهيل الكوادر المتطوعة في المجال الصحي.

األهداف

الرؤية والرسالة والقيم واألهداف
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برامج الجمعية للعام المالي 2021
أوال: المساعدات العينية للمرضى المحتاجين

التكلفة عدد المستفيدين عدد االجهزة نوع الجهاز م

52500 21 21 1 سرير طبي

28000 8 8 2  كرسي كهربائي متحرك

7700 22 22 3 كرسي متحرك

1400 4 4 4 جهاز قياس الضغط

1500 5 5 5 أسطوانات اكسجين

1750 10 50 6 حفائظ كبار السن

15500 5 5 7 جهاز توليد اكسجين

1200 3 3 8 جهاز بخار

4200 60 60 شرائح فحص السكر 9

10500 50 150 10 أكياس مفاغرة

15000 4 مستشفيات 15000 11 كفر شوز

12000 150 7000 12 كمامات

1000 5 5 13 مراتب طبية

5000 10 10 14 مراتب هوائية

1750 5 5 15 كرسي حمام

750 5 5 16 جهاز سكر

200 2 2 17 مشاية

1500 2 2 18 جهاز شفط سوائل

500 1 50 19 سرنجات غذاء مع ليات

900 2 2 كرسي متحرك أطفال 20
162850 ريال  370 مستفيد + 4 مستشفيات 22737 قطعه المجموع
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ثانيًا : - العيادات المتنقلة 

تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ عدد المستفيدين التكلفة م البرنامج

2021/11/4 45000 185 1 برنامج صحة الفم واألسنان  مركز التأهيل الشامل بتبوك

2021/10/5 10000 50 الكشف المبكر عن سرطان الثدي 1 منتزة األمير فهد 2

2021/10/12 10000 45 مركز بارك مول التجاري الكشف المبكر عن سرطان الثدي2 3

2021/10/25 5000 15 الكشف المبكر عن سرطان الثدي سجن النساء بتبوك 4

2021/10/18 40000 350 5 تطمن عىل صحتك الممشى العام بتبوك

2021/11/18 15000 250 6  فعالية اليوم العالمي للسكر منتزة األمير فهد

50000 تواريخ متفرقه 500 7 المشاركة في حمالت التطعيم ضد كورنا مع الشؤون الصحية في أماكن متفرقة من تبوك
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ثالثًا : -  برامج التوعية الصحية 

تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ عدد المستفيدين التكلفة البرنامج م

2021/7/25 15000 100 مركز الحكير 1 التوعية بسرطان العظام

2021/7/19 35000 200 مركز الحكير 2 التوعية بالتهاب الكبد الوبائي

2021/7/29 30000 150 التوعية بسرطان البروستاتا بارك مول 3

2021/8/13 18000 78 4 التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية بارك مول

2021/8/12 1500 120 5 اليوم العالمي للشباب الممشى العام

2021/11/18 2500 200 6 اليوم العالمي للسكر حديقة األمير فهد بن سلطان

35000 عىل مدار العام 5000 7 حلقات التوعية باليوتيوب مقر الجمعية

2021/9/22 5000 100 8 اليوم الوطني الحكير مول

5000 150 تفعيل اليوم العالمي الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين منتزة األمير فهد بن سلطان 9

عىل مدى 3 شهور 30000 15000 10 المشاركة في تطبيق اإلجراءات االحترازية كوفيد 19 بالجوامع ومصليات العيد عدد من الجوامع مدينةتبوك

عىل مدار العام 25000 10000 برامج توعويه عىل قناة اليوتوب استديو الجمعية 11

45000 عىل مدى ثالثة أشهر 20000 مدينة تبوك مشاركة الجمعية في مراكز اللقاح 12

10000 عىل مدى ثالثة أشهر 500 فندق الميناء تبوك  أقامة 5 ورش عمل بالتعاون مع إدارة التطوع بوزارة الصحة لتأهيل التطوعين
13 الصحين

2021/11/20 5000 150 فعالية جرعة دواء بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة تبوك بارك مول 14

2021/10/20 7000 150  مجمع إرادة للصحة النفسية
بتبوك

مشاركة الجمعية باليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمها مجمع ارادة الصحة 
النفسية تحت شعار ) الرعاية الصحية النفسية للجميع ( في مقرها . 15
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التطوع :

انجازات الجمعية للعام 2021:

احصائيات قسم التطوع بناء عىل بيانات المنصة الوطنية للتطوع حتى تاريخ 2021/12/23م 

اقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك عدد من الفعاليات المختلفة خالل العام المالي 2021

العدد البيان م

204 1 عدد الفرص التطوعية

2479 عدد طلبات االلتحاق 2

660 عدد المتطوعين الملتحقين بالفرص 3

العائد المالي للتطوع 3879980 ريال 4

الفئة المستهدفة عدد المستفيدين المحاضر م البرنامج

8 د يوسف سعادة  موظفي الجمعية
 والمتطوعين

 تنمية العمل الشبابي ودراسة االحتياجات التنموية وتطوير العاملين
في الجهات 1

ا امل البويردي 12  موظفي الجمعية
والمتطوعين التعامل مع ضغوطات العمل 2

100 إدارة الجمعية  المتطوعين والداعمين
3 حفل تكريم  المتطوعين  و الداعمين للجمعية

150 بالتعاون مع هيئة  الرياضة بتبوك فئة الشباب من الجنسين البرنامج الشبابي المفتوح 4

إدارة العالقات العامة بالجمعية  إقامة  ركن تعريفي للجمعية في تبوك بارك مول بتبوك لتعريف عن شرائح المجتمع
.خدمات الجمعية وأنشطتها واستقطاب اعضاء وداعمين لها 5

بالتعاون مع أفق المستقبل لتدريب 200 متطوعين الجمعية 6 دورات تدريبية للمتطوعين بالجمعية
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1-   نفــذت الجمعيــة خــال العــام الماضــي 2021م وبالتعــاون مــع صنــدوق الوقــف الصحــي برنامجــا لتوزيــع األجهــزة الطبيــة لمرضــى المحتاجيــن 
حيــث اســتفاد مــن البرنامــج  ) 40 ( مريــض , قــد تنوعــت االجهــزة التــي تــم توزيعهــا حســب احتيــاج المريــض مــن ) اســرة طبيــة – وكراســي 

متحركــة – و اجهــزة تنفــس (
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2-  تكريــم الجمعيــة مــن قبــل صاحــب الســمو الملكــي االميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ال ســعود حفظــه اللــه حيــث حصلــت الجمعيــة 
عــى المركــز الثالــث عــى مســتوى منطقــة تبــوك فــي طــرح الفــرص التطوعيــة .
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3- وقعــت الجمعيــه عقــد شــراكة مــع مركــز افــق المســتقبل للتدريــب بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك مــن خــال تقديــم برامــج ودورات 
ــا بأهميــة دور التطــوع ودعــم العمــل التطوعــي. تدريبيــة لمتطوعيــن الجمعيــة ومنســوبيها ايمان
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3- تكريم الجمعية متطوعيها الفاعلين في مجال التطوع من قبل عضو مجلس االدارة  أ. موسى الحربي 
والمدير التنفيذي أ.محمد البلوي .
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4- تكريــم مركــز التطــوع الصحــي بــوزارة الصحــة الجمعيــة الخيريــة للرعايــة الصحيــة بتبــوك عــى جهودهــا ومشــاركتها المتميــزة فــي جائــزة 
وزيــر الصحــة للتطــوع الصحــي.
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5-  تكريــم الجمعيــة ممثلــة بمديــر ادارة التطــوع عــى ) اجتيــاز مســار قــادة التطــوع ( فــي منتــدى ) قــادة التطــوع الصحــي( الــذي يمثــل ختــام 
رحلــة برنامــج نمــو فــي مســار تمكيــن القــادة الهــادف الــى تأهيــل المتطوعيــن عــى الممارســات االحترافيــة لـــ التطــوع الصحــي .
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  أعضاء مجلس اإلدارة :

م االسم

رئيس مجلس اإلدارة أ .د/ ابراهيم بن عبدالله التدالوي 1

نائب رئيس المجلس د/ محمد علي محمد الطويلعي 2

المشرف المالي أ/ موسى حامد الحربي 3

عضو أ/ عبدالخالق عبدالعزيز الوكيل   4

عضو أ.د/ فيصل محمد خليل ابوظهير 5

عضو د/ يوسف صالح عزو العالوي 6

عضو 7 د / بدر هاشم السيد

عضو د/ مصطفى حسن الفراج 8

عضو 9 د/ مانع محمد القجطاني

عضو 10 د / أميره عىل الشامان

عضو 11 د / حسناء عبدالله العنزي

عضو 12 د / أماني علي الشامان

عضو م / سعد مشحن البلوي 13
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  أعضاء الجمعية العمومية  :

رقم الهوية االسم م رقم الهوية م االسم
1077451928 نور الصباح سعود الربيش 26 1011446661 د/ ابراهيم عبد الله التدالوي البلوي 1
1064938382 احمد صالح سالم العطوي 27 103755063 د/ محمد علي محمد الطويلعي 2
1054624133 نمر سعود سند المطيري 28 1029560065 د/ اماني علي سبيتان شامان 3
1011699871 منصور محمد مسعد البلوي 29 1053859813 د محمد متعب العتيبي 4
1025981836 عبير عيد علي العطوي 30 1029560073 د/ اميره علي سبيتان الشامان 5
1018386100 نايف حباس زعل البلوي 31 1026681443 د/ طارق علي البلوي 6
1000345932 عبدالله سالم عوض البلوي 32 1010703633 أ/ عبد الخالق عبد العزيز الوكيل 7
1054485352 هالة سليم الفي العطوي 33 1017569672 د/ يوسف صالح عزو العالوي 8
1066857754 منيرة احمد عبدالله الشيحان 34 1058848944 د/ سوسن محمد داغر البلوي 10
1018664779 نورة مشحي الحويطي 35 1001105244 د/ فيصل محمد خليل ابوظهير 11
1020615660 ابراهيم شاذلي حسين النجار 36 1047238058 موسى حامد محمد الحربي 12
1001483872 ا/ عبدالعزيز حسن نافع المطيري 37 4007410606 د/حسناء عبد الله العنزي 13
1045221759 علياء معتق سالم البلوي 38 1015481730 م/ سعد مشحن عيد البلوي 14
1014108284 د/ محمد حنيظل عبدالرحمن الجماز 39 1038633663 عبد الرحمن محمد عواد العطوي 15
1034868495 40 مريم منصور منقرة 1032264648 د/ مانع محمد سعيد القحطاني 16
1001208295 نورة محمد عيد الحويطي 41 1040263988 د/موفق محمد عبد الرحيم كنتن 17
1105198384 عبدالله نواف عبدالله الركف 42 1078152574 18 هدى صبحي حامد البلوي
1033513449 عبدالرحيم عطاالله جابر البلوي 43 1027084803 19 عطاف محمد العريني

سجل اعضاء الجمعية العمومية لعام لعام2021 )عامل  (  1029240593 20 مصطفى حسن الفراج
1053350946 عبدالرحمن حضيري  البلوي 44 1006719510 بدر عبد المحسن هاشم السيد 21
1020952360 اميرة احمد سالم البلوي 45 1064938382 احمد صالح سالم العطوي 22
1000535151 ا/ زهور صالح عواد البلوي 46 1007415175 23 محمد رحيل البلوي
1103662852 نجود عبد القادر محمد البلوي 47 1007259607 مراد عبدالرزاق الصادق 24

1047532435 نوف احمد سعيد الماضي 25
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التغطيات االعالمية :
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الرعاه والداعمين :
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شكر وعرفان

ــز ال  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــام خ ــا لمق ــكرها وتقديره ــة ش ــع الجمعي ترف

ســعود وســمو ولــي عهــده االميــن االميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ال ســعود والــى صاحــب الســمو 

الملكــي اميــر منطقــة تبــوك األميــر فهــد بــن ســلطان بــن عبدالعزيــز ال ســعود  ولجميــع المؤسســات المانحة 

والشــركات والمتبرعيــن عــى الدعــم المتواصــل للجمعيــة ومســاندتها فــي تحقيــق اهدافهــا وأداء رســالتها 

نســال اللــه ان يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتهم .
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