
بية احصائيات البرامج واألنشطة والمشاريع اإلدارية والط
والتطوعية والتقرير المالي  



:  أوالً تقرير التشغيل خالل الفترة الماضية 

.ملخص البرامج الصحية واالجتماعية

.ملخص البرامج والمشاريع اإلدارية

.ملخص تقرير تنمية الموارد المالية

:ثانياً خطة التشغيل خالل الفترة القادمة 

هـ 1442أبرز مشاريع الخطة التشغيلية الطبية لعام 

هـ 1442أبرز مشاريع الخطة التشغيلية اإلدارية لعام 



مركز الكلى التخصصي 

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

برنامج القافلة الطبية في االحياء المعزولة

برنامج توصيل األدوية من المستشفيات الحكومية 

برنامج اطمئنان لدعم المرضى الفقراء

برنامج عمليات العيون الماء األبيض

برنامج بهجة العيد لألطفال األيتام المرضى

برنامج المخيم التطوعي للتدريب على الفرز البصري



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

25/02/2020التشغيلبداية تاريخ 1

31/12/2020التشغيلنهاية تاريخ 2

أشهر 10المدة الزمنية للمرحلة األولى3

جلسة2005عدد جلسات غسيل الكلى 4

جهاز كلى(   20)المستخدمةعدد األجهزة 6

قاعة كلى( 3) المستخدمةعدد القاعات 7

مريض28عدد المرضى رجال

مريض12عدد المرضى نساء

لاير1.002.500التكلفة االجمالية 
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1قاعة الكلى  2قاعة الكلى 

المرحلة االولى

العدد الموجود السعة االجمالية

المالحظاتالخدمات

مرات 3يتم عمل جدول غسيل للمرضى ى جلسات الغسيل الدموي للمرض
 ً .اسبوعيا

يتم عمل برنامج غذائي خاص لكل مريض التغذية العالجية

حسب حالته عن طريق أخصائي التغذية 
العالجية بالمركز

ير يتم توفير سيارة لتوصيل المرضى الغالمرضىنقل
قادرين من والى منازلهم

ء يتم توريدها من مستشفى قوى االمن بناالوجبات الغذائية 

عاقد على الشراكة المجتمعية مجاناً أو يتم الت
. مع شركة أغذية متخصصة

عمل تم تشغيل المختبر الخاص بالمركز ويتمالتحاليل الطبية 
.  كافة التحاليل الخاصة بالمرضى

عمليات الوصلة الوريدية 

الشريانية

طبي يتم تحويل المرضى الى مجمع البشري ال

د بمكة او مجمع اغراس الطبي بجدة وفقا لعق
.الشراكة المبرم

يتم تحويل المرضى إلى المجمع الطبي العيادات الطبية 

ات لمتابعة حالتهم الصحية حسب التخصص
.المتاحة

يتم عمل كشف لقاع العين لجميع المرضىفحص قاع العين
ً وادراجها في ملفاتهم الطبية ومتابعتها دو .ريا

نية يتوفر في المركز أنظمة شاشات تلفزيوخدمات الترفيه والتثقيف 

متاحة لجميع المرضى wifiوشبكة انترنت 



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

01/01/2020تاريخ بداية العمل 1

31/12/2020نهاية العملتاريخ2

زيارة 899العدد اإلجمالي للزيارات3

مريض327المرضى السعوديين4

مريض572المرضى غير السعوديين5

لاير269.700القيمة االقتصادية 6
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المرحلة األولى المرحلة الثانية

المرحلة االولى

عدد المرضى عدد الزيارات



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

01/01/2020تاريخ بداية العمل 1

31/12/2020نهاية العملتاريخ2

جلسة 462العدد اإلجمالي للزيارات3

%39نسبة المرضى السعوديين4

%61نسبة المرضى غير السعوديين5

لاير 198.971القيمة االقتصادية 6
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المرحلة األولى المرحلة الثانية

المرحلة االولى

عدد المرضى عدد الزيارات



ملخص المرحلة التشغيلية
البيانالبندم

2020/ 11/05تاريخ بداية العمل 1

2020/ 06/ 21نهاية العملتاريخ2

يوم 41العملاجمالي عدد أيام3

مريض4789عدد المرضى الذكور4

مريضة1099عدد المرضى االناث5

مريض5888اجمالي عدد المرضى6

حالة 22عدد النقل االسعافي7

حالة 17عدد حاالت االشتباه 8
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المرحلة األولى

المرحلة االولى

عدد المرضى المرضى الذكور المرضى االناث

االشتباه النقل االسعافي

الخدمات المقدمة

التوعية والتثقيف الصحي

 COVID-19الفرز البصري لفايروس 

الحيوية للمرضى قياس العالمات

الطبيةصرف األدوية والمستلزمات

صحةمع النقل الحاالت االسعافية بالتنسيق

يناليدتطبيق عملي للتعقيم وغسيل

COVID-19إرشادات التعامل مع فايروس 



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

2020/ 04/ 30تاريخ بداية العمل 1

2020/ 8/ 17نهاية العملتاريخ2

109العملاجمالي عدد أيام3

وصفة 6022اجمالي عدد الوصفات الدوائية 4

وصفة 24الرجيعةاجمالي عدد الوصفات 5

وصفة يوميا120-90متوسط التوصيل اليومي 6

منطقة 63عدد المناطق داخل مكة7

منطقة9عدد المناطق خارج مكة 8

موظفين 6والمشرفين المناديبعدد 9
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المرحلة األولى

المرحلة االولى

عدد الوصفات الرجيع عدد األيام متوسط التوصيل

المستشفيات المعتمدة للتوصيل

مدينة الملك عبدهللا الطبية 

مستشفى النور التخصصي 

مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر

والوالدةمستشفى النساء

بالششةمستشفى الملك فيصل 

مستشفى حراء العام 



ملخص المرحلة التشغيلية
البيانالبندم

هـ 1441/ 8/ 1تاريخ بداية العمل 1

هـ 1441/ 11/ 1نهاية العملتاريخ2

يوم 90العملاجمالي عدد أيام3

مستفيد 663اجمالي عدد المستفيدين4

مستفيد202المستفيدين الذكور 5

مستفيدة431المستفيدين النساء 6

منطقة 45عدد مناطق التوزيع 7
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اجمالي المستفيدين الذكور النساء



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

01/01/2020تاريخ بداية العمل 1

31/12/2020نهاية العملتاريخ2

عملية 56اجمالي عدد العمليات3

مراكز 3العمليات مراكز4
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المرحلة األولى

المرحلة االولى

عدد المرضى ذكور نساء مراكز 

المستشفيات المعتمدة للتوصيل

االجتماعيفتح الملف والبحث

الكشف والفحص المبدئي 

العملية وزراعة العدسة 

مراجعة بعد العملية 

بعد أسبوعين مراجعة

التقييم للمرضى 



ملخص المرحلة التشغيلية
البيانالبندم

01/01/2020تاريخ بداية العمل 1

31/12/2020نهاية العملتاريخ2

عمليات 5اجمالي عدد العمليات3

مركز 2العمليات مراكز4
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عدد المرضى ذكور نساء مراكز 



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

هـ 1441/ 10/ 01تاريخ بداية البرنامج 1

هـ 1441/ 10/ 02تاريخ نهاية البرنامج 2

يتيم مريض32عدد المستفيدين من البرنامج3

موقع تنفيذ 2البرنامج عدد المواقع لتنفيذ4
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المرحلة االولى

عدد األطفال دار االيتام المنازل 1عمود



ملخص المرحلة التشغيلية

البيانالبندم

تاريخ بداية البرنامج 1

31/12/2020تاريخ نهاية البرنامج 2

مريض20عدد المستفيدين من البرنامج3

رحلة254عدد رحالت التوصيل 4
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المرحلة األولى

المرحلة االولى

عدد األطفال دار االيتام المنازل 1عمود



برامج شؤون المرضى 

برامج االتصال المؤسسي 

برامج التحول الرقمي 

برامج الجودة والتميز المؤسسي 



اسم المشروع م

(EXSYS) الطبي اإللكتروني الداخلي مشروع النظام1

WWW.sheffaa.orgالموقع اإللكتروني الرسمي مشروع2

https://store.sheffaa.orgمشروع المتجر اإللكتروني وبوابة الدفع3

(CETRIX) النظام الطبي اإللكتروني للخدمات الطبية المتنقلة مشروع4

(رافد شفاء ) الجمعيات األهلية مشروع مركز المعلومات الرقمي إلدارة5

االلكترونية للمرضى والمتطوعين والتوظيف والشكاوي واالقتراحات المنصات6

http://www.sheffaa.org/
https://store.sheffaa.org/


اسم المشروع م

(وحدة تهتم باألعضاء وتجديد عضوياتهم والتواصل معهم وارسال االخبار لهم)مشروع وحدة عضويات شفاء 1

( المشاركات –االستضافات –جدول الزيارات ) الشراكات الطبية مشروع وحدة2

(  اعالم مرئي ومسموع ومقروء وتواصل اجتماعي) مشروع دعم الظهور اإلعالمي عبر وسائل االعالم المختلفة 3

(  استديو تصوير وبث مباشر وتوثيق ) اإلعالمي في مبنى الجمعية مشروع المركز4

( الشراكات الحكومية –الشراكات المجتمعية –الجهات المانحة ) العناية بالشركاء والمانحين مشروع وحدة5



اسم المشروع م

 ISO 9001:2015مشروع التأهيل والحصول على شهادة الجودة في إدارة العمليات 1

( هـ 1441الدورة الحادية عشر ) مشروع التأهيل للحصول على جائزة مكة للتميز محور التميز االجتماعي 2

TRUSTED CHARITYوالحصول على معيار الجودة البريطاني للجمعيات األهلية مشروع التأهيل3

CBAHIواالعداد للحصول على اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية مشروع التأهيل4

والنماذج المستخدمة في كافة اإلدارات مشروع الدليل الشامل والذي يحتوي السياسات واإلجراءات والخطط5



Teams/ Committee:

- Charter CBAHI Leadership Team  

- Charter CBAHI Management of Information (MOI and Medical Records) Team   

- Charter CBAHI Infection Prevention & Control (IPC) Team   

- Charter CBAIH Facility Management & Safety (FMS) Team  

- Charter CBAHI Provision of Care, Laboratory and Medication Management Team  

- Committee to establish Inventory

- Safety Committee Charter          

- Infection Control Committee Charter  

- Pharmacy & Therapeutic Committee Charter 

- Quality & Patient Safety Committee Charter

- Sheffaa Center Governing Body Committee Charter

- Credentialing and privileging Committee Charter  

Gap Analyses: 

- FMS chapter gap analysis_sheffaa

- IPC chapter gap analysis_sheffaa

- LB chapter gap analysis_sheffaa

- MM chapter gap analysis_Sheffaa

- MOI chapter gap analysis_Sheffaa

- PC chapter gap analysis_sheffaa

Policy ,Procedure and Plan:

- Policy on Policies and Document Management  

o Issue / Review / Cancel document request / Feedback form (QPS-CW-FM-002-01)

o Policy & Procedure Template (QPS-CW-FM-002-02)

o Scope of Service Template (QPS-CW-FM-002-03)

o Job Description Template (QPS-CW-FM-002-04)

o Plan Template (QPS-CW-FM-002-05)

o Organizational Structure Template (QPS-CW-FM-002-06)

o Clinical Practice Guidelines Template (QPS-CW-FM-002-07)

o Clinical Protocol Templates (QPS-CW-FM-002-08)

o Forms Template (QPS-CW-FM-002-09)

o Document request form (QPS -CW-FM-001-01) for Issue/ Review/ Cancel/ Feedback 

o Policy & Procedure Template (QPS-CW-FM-001-02)

o Scope of Practice Template (QPS-CW-FM-001-03)

o Job Description Template (QPS -CW-FM-001-04)

o Plan Template (QPS -CW-FM-001-05)

o Organizational Structure Template (QPS -CW-FM-001-06)

o Clinical Practice Guidelines Template (QPS-CW-FM-001-07)

o Clinical Protocol Templates (QPS -CW-FM-001-08)

o Forms Template General (QPS -CW-FM-001-09)

o Form template landscape (QPS -CW-FM-001-10)

o List of the center departments’ code (QPS -CW-FM-001-11)



- Document Formatting Policy and Procedure

o Policy & Procedure Template (QPS-CW-FM-001-02)

o Scope of Practice Template (QPS-CW-FM-001-03)

o Job Description Template (QPS-CW-FM-001-04)

o Plan Template (QPS-CW-FM-001-05)

o Organizational Structure Template (QPS-CW-FM-001-06)

o Clinical Practice Guidelines Template (QPS-CW-FM-001-07)

o Clinical Protocol Templates (QPS-CW-FM-001-08)

o Forms Template (QPS-CW-FM-001-09)

- Committees' Management Policy and Procedure

o Committee's order (QPS-CW-FM-003-01).

o Committee's Terms of reference /charter (QPS-CW-FM-003-02).

o Committee's Agenda (QPS-CW-FM-003-03).

o Committees Minutes (QPS-CW-FM-003-04).

o Committees Annual Report (QPS-CW-FM-003-05).

o Notification of inclusion in team /committees (QPS-CW-FM-003-06).

o Notification of Exclusion form Team /committees (QPS-CW-FM-003-07).

o Distribution list of Meeting Minutes (QPS-CW-FM-003-08).

o Committees Attendance sheet (QPS-CW-FM-003-09).

o Pledge form for translating minutes (QPS-CW-FM-003-10).

- Administrative and managerial communication Sheffaa

o Official Letter Pad/ Template (DGO-CW-FM-001-01)

o Internal instruction (Muzakkara Dakhlia) Template ((DGO -CW-FM-001-02)

o Membership Certificate Form ((DGO -CW-FM-001-03))

- Quality Improvement & Patient Safety Plan

o Plan of Key Performance Indicators (KPIs)

- Risk Management Plan

o Plan of Risk Management Indicators which are integrated with Quality and Patient Safety Plan

- Safety plan

- OVR_Sheffaa policy

o OVR form (QPS-CW-FM-004-01)

o OVR Category/ Guide (QPS-CW-FM-004-02)

- Sentinel Event Management Policy and Procedure

o Sentinel event notification from (QPS-CW-FM-005-01)

o OVR from (QPS-CW-FM-004-01)

Terms of Reference:

- Safety Committee TOR Sheffaa

- IC committee TOR Sheffaa

- Pharmacy & Therapeutic TOR Sheffaa

- Quality & Patient Safety Committee TOR Sheffaa

- Sheffaa Center Governing Body Committee TOR Sheffaa

- Credentialing and privileging Committee TOR Sheffaa



ةهو معيار بريطاني إلدارة الجودة ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعي

.NCVO اته، صمم هذا المعيار خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصص

تتميز بوضوحها وسهولة استخدامها حيث يضم مجموعة من المؤشرات التي 

وفاعليةوشمولها، والتي تهدف إلى إدارة المنظمة بكفاءة 

يتكونTRUSTED CHARITY من مستويين لتحقيق الجودة.

لممارسات متطلبات كل مستوى تتدرج في التقدم، فاألول يغطي الكثير من ا

تراتيجي األساسية داخل المنظمة مثل التخطيط والثاني يركز على البعد االس

.مثل الحوكمة

الخدمات الموجهة -القيادة واإلدارة-التخطيط –الحوكمة : مجاالت المعيار

ل التواص-إدارة الموارد -إدارة المال -التعلم والتطوير -ادارة العاملين -للمستفيدين

.تقييم النتائج واألثر-مع االخرين العمل الخارجي

 معيارتطبيق قرر الفريق في االجتماع األول المنعقدTRUSTED CHERETY MARK بالقيام ببناء خطة عمل بمشاركة

:جميع األعضاء

لتوضيح المهام والمسؤوليات لتنفيذ المعيار.

توزيع المجاالت على أعضاء الفريق كالً بما يختص به.

القيام بالتقييم الذاتي لتأكد من تحقق مؤشرات المجال المعني.

خروج حضور دورة تدريبية عن طريق مستشار شركة تام معتمد عن جميع المجاالت والمؤشرات وكيفية تطبيقها وال

.بالتقييم الذاتي األولي للمنظمة

معرفة نقاط القوة والضعف، والتقييم المؤسسي الشامل للقدرات وآليات العمل وفق منهجية المعيار.

سد الفجوات بتطبيق المؤشرات واستمرارية تطبيقها.

حضور ورش العمل المقامة من قبل مستشار تام للمتابعة والدعم الفني.

وتوثيق المتابعة الدورية ألنشطة المشروع، قياس األثر والنتائج، القيام بالنشر اإلعالمي: اعداد تقرير نهائي يشمل

.المشروع

االستعداد للتقييم النهائي.

01/07/2020لمنسوبي الجمعية تقديم الفكرة 

1/7/2020:البدء

9/7/2020:تسليم الملفات والشواهد على تطبيق المؤشرات

7/11/2020:تحليل التغذية الراجعة

15/12/2020:تقديم خطة التحسين



اسم المشروع م

في الطاقة الشمسية النظيفة االطالع على افضل الممارسات1

االجتماع مع مزودي الخدمة في مجال الطاقة الشمسية2

الطاقة والتعميد توقيع العقد لشركة قنوات3

نهاية المرحلة األولى من المشروع بالقواعد الخرسانية4

المرحلة الثانية بتوريد النظام بداية5





البيانالبند

الدعم الحكومي –األفراد –الجهات المانحة –رجال األعمال الفئات المستهدفة 

2020/ 04/ 24بداية الحملة 

2020/ 05/ 23نهاية الحملة 

(تقنية المعلومات –العالقات العامة ) إدارة االتصال المؤسسي الجهات المشاركة داخلياً 

لمركز الكلىالمساهمة في تنمية الموارد المالية المخصصة-أهداف الحملة

المساهمة في دعم وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية-

زيادة التفاعل من قبل المجتمع مع الجمعية وبرامجها-

المساهمة في تنمية الموارد المالية المخصصة لبرامج الزكاة-

المساهمة في تنمية الموارد المالية لعالج األطفال االيتام-











105اجمالي المشاركات اإلعالمية   

4المشاركات التلفزيونية 

3المشاركات االذاعية 

98االخبار الصحفية 

مبادرات الجمعية بمكة المكرمة بالتعاون مع صندوق الوقف1

الصحي في مكافحة فايروس كورونا
ةتلفزيوني

النشرة اإلخباريةقناة اإلخبارية2020مايو 2

ةتلفزيونيالتعريف عن برامج وجهود جمعية شفاء2
2020مايو 11

برنامج مكة خيرقناة مكة

جمعية شفاء هي جمعية صحية تقدم خدماتها للمصابين 3

باألمراض المزمنة
ةتلفزيوني

2020يوليو 27

قناة الرسالة
بسالم -3برنامج ق 

آمنين

ي مجال جمعية شفاء تحصل على جائزة التميز الطبي الدولية ف4

م2020المسؤولية المجتمعية لعام 
ةتلفزيوني

النشرة اإلخباريةقناة اإلخبارية2020سبتمبر 6

اذاعيةالتعريف عن برامج وجهود جمعية شفاء5
2020مايو 12

اذاعة جدة
برنامج أعيننا

ال جمعية شفاء تحصل على جائزة التميز الطبي الدولية في مج6

اذاعيةم2020المسؤولية المجتمعية لعام 
2020سبتمبر 5

اذاعة الرياض
برنامج صباحكم أجمل

اذاعيةالتعريف عن برامج وجهود جمعية شفاء7
إذاعة القران الكريم2020أكتوبر 25

برنامج اللهم بك 

أصبحنا



–



SMS 

WHATs APP 



المشروع م

عقد شركة تام للخدمات اإلدارية لتطبيق معيار الجودة البريطاني1

لتنفيذ مركز المعلومات الرقمي نظام رافد عقد شركة أفاق التقنية2

وموظفات الجمعية عقد شركة تأهيل الموارد لتقييم موظفي3

الطبيةعقد تخفيض الخدمات الطبية من شركة البشري4

عقد تخفيض الخدمات الطبية من شركة أغراس الطبية5

المسؤولية المجتمعية –األمم المتحدة لالتفاق العالمي عقد عضوية برنامج6

عقد شراكة مجتمعية مع مؤسسة أسس الرعاية 7

األطراف الصناعية مع مؤسسة أسس الرعاية عقد توفير8

مع مختبرات البرج عقد تخفيض9





عدد الزوارالمستهدف تاريخ الزيارة نوع الزيارة اسم الزائر  م

2تسويقي-تعريفي م30/01/2020داخليةوفد السجون 1

2تسويقي-تعريفي م15/02/2020داخليةوفد امارة مكة 2

1تسويقي-تعريفي م07/04/2020داخليةقسم االعالم الكلية الجامعية بالجموم 3

1تسويقي-تعريفي م09/05/2020داخليةقسم االعالم جامعة الملك عبدالعزيز 4

5تسويقي-تعريفي م26/06/2020داخليةسمير النجار / الشيخ 5

5تسويقي-تعريفي م30/06/2020داخليةسيدات أعمال 6

30تسويقي-تعريفي م06/07/2020داخليةجمعية الكشافة السعودية 7

5تسويقي-تعريفي م14/07/2020داخليةالمجلس البلدي 8

3تسويقي-تعريفي م06/08/2020داخليةعبدالمعطي كعكي / الشيخ 9

2تسويقي-تعريفي م28/08/2020داخليةوفد من شرطة العاصمة المقدسة10

3تسويقي-تعريفي م03/09/2020داخليةوفد حي الرصيفة 11

2تسويقي-تعريفي م06/09/2020داخليةمؤسسة العنقري الخيرية 12

3تسويقي-تعريفي م17/09/2020داخليةجامعة أم القرى 13

3تسويقي-تعريفي م16/09/2020داخلية2030فريق سناب المملكة 14

2تسويقي-تعريفي م02/10/2020داخليةمستشفى قوى األمن العام 15

فرقة مرشدات مكة المكرمة التطوعية 16
الكشفية 

داخلية
م08/12/2020

تسويقي-تعريفي 
13

16تسويقي-تعريفي م15/12/2020داخليةالخيرية برنامج زيارات الجمعيات 17

زيارة مجلس نظار الشيخ محمد سراج 18

عطار 

داخلية
2020

تسويقي-تعريفي 
2

4تسويقي-تعريفي 2020داخليةزيارة وفد من جمعية بر جنوب الطائف 19

1تسويقي-تعريفي 2020داخلية زيارة الدكتور محمد خوجة 20

15تسويقي-تعريفي 2020داخلية زيارة التجمع الصحي بمكة المكرمة 21

المركز اإلعالمي بالغرفة زيارة قسم22
التجارية

داخلية 
2020

تسويقي-تعريفي 
1







16عدد البرامج التطوعية 

119عدد المتطوعين

2135عدد الساعات التطوعية 

عدد المتطوعيناسم البرنامجم

20برنامج فعاليات اليوم العالمي للسكر1

لرعاية برنامج التوعية بداء السكر للمسنين في دار ا2

االجتماعية
1

8برنامج التوعية بداء السكر في إدارة التعليم3

24همبرنامج التوعية بداء السكري للمرضى وعائالت4

4برنامج اليوم العالمي للسكر بمركز اإلسكان5

2برنامج التوعية بداء السكر بمركز بحره6

8برنامج الرعاية المنزلية7

3برنامج المثقف الصغير8

7برنامج دثروني في مركز غسيل الكلى9

2التطوع في الخدمات المساندة10

2تطوع في قسم تقنية المعلومات 11

3تطوع في قسم الجودة12

2تطوع في قسم المالية13

زهة برنامج اليوم العالمي للتطوع في مركز حي الن14

والغرفة التجارية
5

نة برنامج اليوم العالمي للتطوع في مكة مول مع اما15

العاصمة
6

22برنامج الفرز البصري16



18اجمالي عدد الفعاليات  

10الفعاليات الداخلية

8الفعاليات الخارجية 

1702المستفيدين اجمالي

ن عدد المستفيدية تاريخ الفعالينوع الفعالية اسم الفعالية  م

اية برنامج التوعية بداء السكر للمسنين في دار الرع1

االجتماعية
40م10/11/2020خارجية

88م26/10/2020خارجيةبرنامج التوعية بداء السكر في إدارة التعليم2

28م24/10/2020داخليةبرنامج التوعية بداء السكري للمرضى وعائالتهم3

32م25/10/2020داخليةبرنامج التوعية بداء السكري للمرضى وعائالتهم4

25م10/11/2020خارجيةبرنامج اليوم العالمي للسكر بمركز  صحي اإلسكان5

22م16/11/2020خارجيةبرنامج التوعية بداء السكر بمركز صحي  بحره6

36م29/11/2020خارجيةبرنامج ختام فعاليات اليوم العالمي للسكر 7

2020899خارجيةبرنامج الرعاية المنزلية8

25م3/1/2020داخليةبرنامج المثقف الصغير9

10
برنامج المثقف الصغير

داخلية
24م4/2/2020

11
برنامج المثقف الصغير

داخلية
20م2/2/2020

12
برنامج المثقف الصغير

داخلية
24م 3/2/2020

13
برنامج المثقف الصغير

داخلية
30م11/2/2020

14
برنامج المثقف الصغير

داخلية
22م 4/3/2020

15
26م15/12/2020داخليةبرنامج دثروني في مركز غسيل الكلى

برنامج اليوم العالمي للتطوع في مركز حي النزهة 16

والغرفة التجارية
129م12/12/2020خارجية

برنامج اليوم العالمي للتطوع في مكة مول مع امانة 17

العاصمة
187م17/12/2020خارجية

18
45م23/9/2020داخلية برنامج اليوم الوطني





COV ID - 19



المبلغ البند م

لاير1.400.691المصاريف اإلدارية والعمومية 1

لاير 3.560.000مصاريف األنشطة 2

لاير 238.918مصاريف تنمية الموارد المالية 3

لاير5.199.934اجمالي المصاريف 4

لاير 7.100.000اجمالي اإليرادات 5

لاير 1.900.000التغير في صافي األصول 6
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تكريم اليوم العالمي للتطوع ضمن برامج الجمعية التطوعية



زيارة رئيس التجمع الصحي ضمن برامج الجمعية الصحية





ناليوم العالمي للسكري للمسني ضمن برامج الجمعية الصحية



زيارة الجمعيات الخيرية لشفاء ضمن تعزيز الصورة الذهنية





ة تدشين المختبر الطبي برعاي
أوقاف الماجد

ضمن تعزيز الصورة الذهنية





ةتوقيع اتفاقية الطاقة الشمسي ضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية



ة تكريم مركز التنمية االجتماعي
للجمعية

ضمن تعزيز دور الجمعية



مشروع دثروني لكسوة مرضى 
الكلى في الشتاء

ضمن البرامج التطوعية





زيارة سيدات االعمال بمكة ضمن البرامج التسويقية



زيارة إدارة السجون ضمن برامج الشراكات



زيارة وفد جائزة مكة للتميز ضمن برامج التميز



زيارة وفد من إدارة السجون ضمن البرامج التعريفية



ع فعالية اعرف ارقامك بالتعاون م
وزارة الصحة

برامج صحية تطوعية



التغطيات التلفزيونية  برامج تعزيز الصورة الذهنية





90اليوم الوطني السعودي 







المشاركة في اجتماعات التنمية
االجتماعية




