
 

 

 

 

   

 47312رمز البريد  –  7944بريد الصندوق  0144215020ت 
 

 السعودية  العربية المملكة

 تبوك  بمنطقة الصحية للرعاية الخيرية الجمعية

 االجتماعية  والتنمية العمل بوزارة مسجلة

 ( 772)   برقم

 

 2021الجمعية للعام المالي   المنفذة من قبل   برامجال

 العيادات المتنقلة  - أوال: 

 تاريخ التنفيذ  التكلفة   عدد المستفيدين   نفيذ تمكان ال البرنامج  م 

 2021/ 11/ 4 45000 185  الشامل بتبوك   التأهيلمركز  برنامج صحة الفم واالسنان   1

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

 10/2021/ 12 10000 45 مركز بارك مول التجاري  2الكشف المبكر عن سرطان الثدي 3

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

  40000 350 الممشى العام بتبوك   تطمن على صحتك   5

 

 برامج التوعية الصحية   - ثانيا:

 تاريخ التنفيذ   التكلفة عدد المستفيدين   نفيذ تمكان ال البرنامج  م 

  15000 100 مركز الحكير التوعية بسرطان العظام   1

  35000 200 مركز الحكير التوعية بالتهاب الكبد الوبائي  2

  30000 150 بارك مول   البروستاتا التوعية بسرطان  3

  18000 78 بارك مول   الطبيعية   الرضاعةالتوعية بأهمية  4

  1500 120 الممشى العام  اليوم العالمي للشباب  5

  2500 200 حديقة األمير فهد بن سلطان   اليوم العالمي للسكر   6
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 على مدار العام  35000 5000 مقر الجمعية    التوعية باليوتيوب حلقات  7

  5000 100 الحكير مول   اليوم الوطني   8

9      

 المساعدات العينة للمرض المحتاجين    -ثالثا: 

 التكلفة   عدد المستفيدين   عدد االجهزة نوع الجهاز  م 

 52500 21 21 سرير طبي   1

 28000 8 8   كرسي كهربائي متحرك  2

 7700 22 22 كرسي متحرك   3

 1400 4 4 جهاز قياس الضغط   4

 1500 5 5 أسطوانات اكسجين   5

 1750 10 50 حفائظ كبار السن   6

 15500 5 5 جهاز توليد اكسجين   7

 1200 3 3 جهاز بخار   8

 4200 60 60 شرائح فحص السكر 9

 10500 50 150 أكياس مفاغرة   10

 15000 مستشفيات 4 15000 كفر شوز   11

 12000 150 7000 كمامات  12

 1000 5 5 مراتب طبية   13

 5000 10 10 مراتب هوائية   14

 1750 5 5 كرسي حمام   15

 750 5 5 جهاز سكر  16

 200 2 2 مشاية   17
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 1500 2 2 جهاز شفط سوائل  18

 500 1 50 سرنجات غذاء مع ليات   19

 900 2 2 كرسي متحرك أطفال  20

 لاير  162850 مستشفيات  4مستفيد +  370 قطعه  22737 المجموع    

   

 األجانب المستفيدين من خدمات الجمعية   -رابعا:   

 المجموع  الجنس الجنسية  م

 1 ا ذ

 2 1 1 سوداني 1

 1  1 اردني  2

 1  1 مصري 3

 3 2 1 يماني  4

 2 2  فلسطيني 5

 2 2  سوري 6
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 التطوع     -خامسا : 

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

 العدد البيان   م 

 204 عدد الفرص التطوعية   1

 2479 عدد طلبات االلتحاق  2

 660 عدد المتطوعين الملتحقين بالفرص  3

 لاير 3879980 العائد المالي للتطوع  4

 


