
 

 

 

 

 

 

 امللف التعريفي  
 للجمعية اخلريية للرعاية الصحية مبنطقة تبوك

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املقدمة:  .1
نتشرف في جمعيتكم للرعاية الصحية بمنطقة تبوك بخدمتكم منذ أن تم تأسيسها في  

هـ والتي أسعدها بتقديم حزمة من الخدمات الصحية متمثلة بالدعم املادي    1437العام  

والتي شارك في تقديمها    والعيني والتثقيف الصحي لسكان املنطقة من املواطنين واملقيمين 

 متطوع حيث استفاد منها من املستفيدين بمبلغ تجاوز    250أكثر من  

 جمعيتنا  .2

تعتبر جمعية الرعاية الصحية بتبوك مؤسسة تطوعية متخصصة بالجانب الصحي هدفها   .3

أفراد املجتمع وتقديم الدعم املادي والعيني للمرض ى املحتاجين  األساس ي رفع الوعي الصحي لدى  

 واملساهمة الفاعلة في تحقيق مجتمع صحي. 

 من نحن؟  .4

هـ وتم تسجيلها في  1437/    7/    27وتاريخ    100764تأسست الجمعية بموجب قرار وزاري رقم  

ن والذين بلغ عددهم  هـ بمبادرة من قبل املؤسسو 1437/    7/    27وتاريخ    772السجالت بالوزارة برقم  

هـ واملكون من  1437/  6/    26عضو في الجمعية العمومية وقد انتخب أول مجلس إدارة بتاريخ    51

 عضو. 13

املواطنين   املرض ى  من  للمحتاجين  صحية  خدمات  لتقديم  الجمعية  انشاء  يهدف  حيث 

 والوافدين من كل الجنسيات.

 : رؤيتنا  .5
 الصحي التطوعي باململكة العربية السعودية جمعية صحية رائدة في مجال العمل 

 : رسالتنا  .6
بمنطقة ئية بشكل متميز للمرض ى املحتاجين املساهمة في تقديم رعاية صحية عالجية ووقا

 تبوك 

 أهدافنا:  .7
 الرعاية الصحية للمرض ى املحتاجين.املساهمة في توفير  1

  .تقديم الدعم املادي والعيني للمرض ى املحتاجين 2

 .وتثقيف املجتمع صحياتوعية  3

 . تدريب وتأهيل الكوادر املتطوعة في املجال الصحي 4

5  



 

 

 خدماتنا:  .8

نظرا لحاجة املنطقة للعمل الخيري في املجال الصحي لتعذر بعض السكان عن القدرة لتوفير  

العينية  املستهدفين  احتياجات  وتوفير  الصحية  الخدمات  من  حزمة  بتقديم  طبية،  احتياجات 

  املجتمع صحيا، واملادية وتثقيف

 قيمنا:  .9

 الجودة والتميز  ❖

 الشراكات  ❖

 املبادرة  ❖

 االحترافية  ❖

 : مفهومنا عن التطوع  .10
تؤمن الجمعية بالتطوع الذي يعود نفعه على الطرفين في عملية تبادلية بينهما، ولذا فإن  

منطلقاتها وتعزيز    من  املجتمع،  أفراد  بين  التطوع  فضيلة  نشر  لتحقيق  املتطوعين  إشراك 

مواطنة فاعلة بتفعيل إشراك املتطوعين، واستثمار أمثل لقدراتهم املتنوعة، وإتاحة الفرصة  

 لجميع أفراد املجتمع ملمارسة العمل التطوعي.

تهيئة بيئة حيث تسعى الجمعية الصحية تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين، من خالل  

 لنهضة مجتمعهم. 
ً
 جاذبة، تنمو فيها قدراتهم ومهاراتهم، ويشار فيها بجهودهم، إسهاما

 لتحقيق هذه الرؤية فإن الجمعية الصحية تخصص موارد بشرية مؤهلة لتحقيق  
ً
وسعيا

عبر  التطوع  في  الراغبين  لجميع  أبوابها  تفتح  حيث  املتطوعين،  طموحات  ولتلبية  الرؤية  هذه 

 واصل الرسمية املعلنة وبرامج التواصل االجتماعي. قنوات الت

 منجزاتنا:  .11

 ألف ريال  400ساهمت الجمعية في تقديم املساعدات العينية بتكلفة عامة  

 ممارس صحي    50برنامج صحي شارك فيها أكثر من    25تقديم برامج توعية وتثقيف بما يزيد عن  

 تقديم برنامجين عالجية لصحة الفم واالسنان  

 برامج توعوية مرتبطة باملناسبات مثل الفحص املبكر عن سرطان الثدي  

 عيادات متنقلة بما يزيد عن مليون ريال   2تم توفية عدد 

 وعية متخصصة وادارية  تم توفير فرص تط



 

 

بوك والتي تقدم تعتبر الجمعية الصحية هي الجمعية الوحيدة املتخصصة في املجال بمنطقة ت 

 للمرض ى املحتاجين 

 املساعدات اللزمة  

من خالل الخدمات املقدمة اكتسبت الجمعية موثوقية من قبل املجتمع وأصحاب املصلحة  

 حيث كان لها مشاركات  

 فاعلة في املجال الصحي 

  :دارة التطوعل دارية املرجعية ال  .12

 .ترجع إدارة التطوع مباشرة إلى املدير التنفيذي بالجمعية

 الهيكل التنظيمي  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومسئولياته: أدوار التطوع   .14
 .على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة التطوع اإلشراف ❖

 التخطيط لقسم إدارة التطوع واملشاركة في خطط املنظمة االستراتيجية والتشغيلية  ❖

اإلدارات   ❖ مع  بالتعاون  وتسويقها  التطوعية  األدوار  وتصميم  التطوعي  االحتياج  تحديد 

 املعنية 

مدير قسم التطوع

منسق تطوع الفعاليات املساندةصيةمنسق تطوع الفعاليات التخص



 

 

 

مع   ❖ الشخصية  املقابالت  اإلدارات  إجراء  مع  بالتعاون  املعايير  والترشيح حسب  املتطوعين 

 املعنية 

 بالجمعية  ❖
ً
 تسكين املتطوعين وتسجيلهم رسميا

 املساهمة في إعداد موازنة املنظمة ❖
 

 التكامل في إدارة التطوع في الجمعية   .15
فــي   املجتمــع  أفــراد  تفعيــل  فــي  بدورهــا  القيــام  إلــى  التطــوع  إدارة  التــي   األعمالتســعى  والخدمــات 

تقدمهــا الجمعيــة بمختلــف إداراتهــا والفــروع التابعــة لهــا. وحتــى تسـتطيع إدارة التطـوع تحقيـق أدوارهـا  

وتحقيـق   األثرمـن التعـاون املشـترك والتكامـل حتـى تسـتطيع تعظيـم بـد لهـا ال املناطـة بهـا فـ واألهداف

بتعاونهـم جميعـا لتكتمـل عمليـة البنـاء    إاليثمـر التطـوع    ع، الال ثـة أضـالمـن ضمـن ث  .نتائـج ملموسـة

  .بشـكلها الصحيـح

 : للتواصل معنا  .16
 0506581135جوال:  0144250120ورقم الجوال. ت/  الهاتف  -

 CHCT@OUTLOUK.SA بريد االلكتروني.ال -

 :املوقع االلكتروني -

 حسابات املنظمة على مواقع التواصل اإللكتروني.  -

 0545868804رقم جوال مدير التطوع. جوال:  -

 الجمعيةخريطة مكان  .17

https://goo.gl/maps/StHdnXRHtZpEiRUK9 

 7343ص ب    47312  تبوك ،الورود  احد، 3140

 هـ3/1442/ 1( وتاريخ  42/ 1اعتمدت هذه السياسية من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 اإلدارة  رئيس مجلس             

                                                                                                 
 أ.د/ ابراهيم بن عبدهللا التدالوي 

 

 

https://goo.gl/maps/StHdnXRHtZpEiRUK9

