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اململكــة العربيــة الســعودية ماضيــة نحــو تحقيــق كل مــا يعــزز رخــاء 
املواطــن وازدهــار الوطــن وتقدمــه وأمنــه واســتقراره ،والتيســر 
ــاة  ــه حي ــل ل ــي تكف ــات الت ــف املتطلب ــق مختل ــن لتحقي ــى املواط ع

ــه.  ــإذن الل ــة ب كرمي
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إن مســتقبل اململكــة مبــر وواعــد، وتســتحق بالدنــا الغاليــة أكرث مام 
ــهامها  ــادة إس ــا وزي ــة دوره ــنقوم مبضاعف ــدرات س ــا ق ــق، لدين تحق

يف صناعــة هــذا املســتقبل. 
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نحــن نعيــش يف وطــن يتميــز بالتكافــل االجتامعي يف شــتى مناحيه، 
ويعــد خــادم الحرمــن الريفــن الرجــل االجتامعــي يف كل األعــامل 
ــمو  ــك س ــانده يف ذل ــاالت ويس ــع يف كل املج ــدم املجتم ــي تخ الت

ويل عهــده األمــن – حفظهــام اللــه – 

صاحب السمو امللكي أمير منطقة الرياض
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
التنميــة  إن الجمعيــات الخريــة يف بالدنــا العزيــزة تلعــب دوراً مهــامً يف 
املســتدامة ، وإن تنــوع  طبيعتهــا التخصصيــة يُســهم يف التكامــل فيــام بينهــا 
ــد  ــوين تع ــة عي ــع. وجمعي ــى املجتم ــر ع ــر الوف ــامء والخ ــك بالن ــود ذل فيع
ــاً، وقــد  تخصصــت يف مجــال صحــة   مــن الجمعيــات الخريــة التــي أنشــئت حديث
العيــون، وهــو مجــال حيــوي يهتــم بتشــخيص وعــالج أمــراض العيــون مبــا يعــزز 
صحتهــا ووقايتهــا مــن األمــراض التــي قــد  تؤذيهــا وتصيبهــا مبضاعفــات  قــد 
تــؤدي إىل العمــى ـ ال قــدر اللــه ـ  إذا مل يتــم  اكتشــافها مبكــراً وقــد تأسســت 
هــذه الجمعيــة يف  2020/12/17م ، وتــم تســجيلها بــوزارة املــوارد البريــة 
ــارين  ــن االستش ــة م ــم مجموع ــي تض ــم ) 1992( وه ــة برق ــة االجتامعي والتنمي
والتطــوع   والتســويق  واإلدارة  الطــب  مجــال  يف  الكبــرة   الخــرة  ذوي 
واالســتدامة املاليــة، وعــى الرغــم مــن حداثــة نشــأتها إال أنهــا اســتطاعت أن 
ــذه   ــطتها، وه ــا وأنش ــة  يف برامجه ــدالت نوعي ــية  ومع ــازات قياس ــق إنج تُحق
النتائــج التــي ســيتعرف عليهــا القــارئ مــن خــالل هــذا التقريــر هــي نتــاج 
الدعــم الالمحــدود  الــذي تُقدمــه وزارة املــوارد البريــة والتنميــة االجتامعيــة  
ــوادر ذات  ــا لك ــة واختياره ــة اإلدارة التنفيذي ــة إىل  ديناميكي ــة، باإلضاف للجمعي
خــرة وكفــاءة  عاليــة، ومتطوعــن ومامرســن صحيــن، واســتقطابها للمؤثرين 
مــن رجــال اإلعــالم الحديــث، ويف تصــوري  إذا اســتمرت  الجمعيــة عــى النهــج 
الــذي خطــط لــه فإنهــا ســتحقق  نتائــج مبهــرة تنافــس بهــا مثيالتهــا يف مجــال 
ــاهمة  ــا مس ــيكون له ــام س ــط، ك ــرق األوس ــتوى ال ــى مس ــون ع ــة العي صح

ــليم. ــي وس ــع صح ــاء مجتم ــة 2030 يف بن ــز روي ــة يف تعزي فاعل

د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
تعــد جمعيــة عيــوين الصحيــة مــن الجمعيــات الناشــئة التــي انطلقــت بُخطــاً ثابتــة 

ــة يف  ــامل نوعي ــازات وأع ــق إنج ــن تحقي ــت م ــث متكن ــة، حي ــتقبلية طموح ــرؤى مس وب

ــزز  ــؤرشات تع ــوالت وم ــا مدل ــون له ــع أن يك ــا ، ونتوق ــذ انطالقته ــهر من ــن 6 أش ــل م أق

مشــاريع التنميــة الصحيــة يف بالدنــا الغالية.ومــام ســاعدنا عــى تحقيــق تلــك النجاحــات 

ــل: ــه عزوج ــق الل ــد توفي بع

أن الجمعيــة بــدأت مســرتها مــن حيــث انتهــى اآلخــرون، فاســتفادت اســتفادة 	 

كبــرة مــن التجــارب والخــرات الســابقة ملثيالتهــا مــن الجمعيــات الخريــة وبخاصــة 

ــز. ــكل متمي ــا بش ــورت برامجه ــي، فط ــاع الصح ــات القط جمعي

أطلقــت الجمعيــة خــالل 45 يومــاً مــن بــدء تأسيســها ُحزمــة مــن األنظمــة واللوائــح 	 

واألدلــة اإلجرائيــة لتحقيــق أعــى معاير الشــفافية والجــودة  والتميز املؤســي 

ــي  ــئة الت ــات الناش ــرز الجمعي ــن أب ــت  م ــك  أصبح ــة، وبذل ــالمة املالي ــق الس وتحقي

تكتــب قصــة نجاحهــا يف وقــت قيــايس لتكــون منوذجــاً ومثــاالً يُحتــذى بــه.

التزمــت الجمعيــة مببــدأ الشــفافية والحوكمــة مــن خــالل نرهــا لــكل الوثائــق  	 

املتعلقــة بذلــك يف موقعهــا اإللكــروين ، ونــر ثقافتهــا بــن أوســاط العاملــن  

ــي. ــز املؤس ــق التمي ــامل وف ــاز األع ــا يف إنج ــزاً  ملصداقيته تعزي

استيعاب الكوادر القيادية واأليدي العاملة املُحرفة يف عدة مجاالت.	 

استقطاب املتطوعن وفتح الفرص التطوعية لهم مبا يتناسب مع تخصصاتهم.	 

ــة،  ــذه الجمعي ــازات ه ــرة وإنج ــى مس ــرّاء ع ــوة  الق ــيتعرف اإلخ ــر س ــذا التقري ويف ه

ــة  ــل لجمعي ــوات التواص ــر قن ــدة ع ــم املفي ــى مالحظاتك ــن نتلق ــعداء ح ــنكون س وس

ــة .. ــوين الصحي عي

د.  سلامن بن عبدالله املطريي
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عبدالعزيز بن سليامن الحسني د. فهد بن عبدالله الطياشد. عيل بن محمد الشهراين

عضو عضوعضو

د.سلامن بن عبدالله املطريي د. عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم

نائب الرئيس رئيس املجلس

فيصل بن ناصــر الــدغيــثـر 

املرشف املايل

د. عبدالله بن أحمد عسرييد. محمد بن عيل الشمراين

عضوعضو

د. يحي بن أحمد الزهرايند. عبدالرحمن بن محمد العمران

عضوعضو
د .سعد بن عيل الغامدي

عضو

أعضاء
مجلس اإلدارة
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نبذة
عن » جمعية عيوين «
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جمعيــة عيــوين الصحيــة هــي إحــدى الجمعيــات الصحيــة 
ــة  ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البري ــجلة يف وزارة امل املس
برقــم 1992 وتاريــخ 02 / 05 / 1442 هـ،ويضــم مجلــس إدارتهــا 
ورجــال  االستشــارين  واألطبــاء  املجتمــع  أعيــان  مــن  نخبــة 
األعــامل، وتســعى إىل أن تكــون النمــوذج الرائــد يف العــامل 
وفــق  العيــون  صحــة  خدمــات  تقديــم  مجــال  يف  العــريب 
التنميــة  تحقيــق  يف  يســهم  محــرف  مؤســي  منظــور 

الصحيــة املســتدامة ألفــراد املجتمــع .
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الرؤيــة

الرسالة

الريادة يف تـحـقـيـق األثر الـصـحي الـمـجـتـمـعي واسـتـدامــتــــه.

ــات  ــم خدم ــعى إىل تقدي ــح يس ــادف للرب ــر ه ــي غ ــان مجتمع كي
ــاج. صحيــة نوعيــة يف مجــال صحــة العيــون وفقــاً ألولويــة االحتي
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األهداف
تقديم الخدمات 
العالجية.

تعزيز الوقاية 
والتوعية الصحية.

استثامر العمل
التطوعي.

تحقيق االستدامة 
الـمـــاليــة.

بناء منظومة من الراكات 
اإلسراتيجية التكاملية.

بناء بيئة عمل تساعد عى 
اإلنـتــاج واإلبداع.

متتن البناء املؤسي  يف 
املجال التقني واإلداري.
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القيم 

مسارات العمل

التميز
والتطوير

الفاعلية 
والكفاءة

الشفافية 
والحوكمة

األثر 
واالستدامة

مسار 
العالج

مسار 
الوقاية

مسار 
التوعية
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الرشاكات 
اإلسرتاتيجية

جودة 
العمليات

التواصل الفعال 
باملجتمع

تعزيز
صحة املجتمع

االستدامة
املالية

بناء منظومة 
التطوع 

املستدام

فعالية القيادة 
وكفاءة الكوادر

التحول 
الرقمي

التوجهات اإلسرتاتيجية 
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امللخص التنفيذي

الخدمــــات 
لصحيــة  ا

التوعية 
االتصال التطوعاإللكرونية

املؤسي

عــدد املستـفـيـديـــن 
مــن الخدمــات الصحيــة 
العالجيـــة والوقائيـــة.

3,650 مستفيداُ

املشاهدات اإللكرتونية 

3,741,451 مشاهدة

عدد املتطوعني 

26 متطوعاً

املنشورات 

1,176 منشوراً

القيمة املالية االقتصادية   

األخبار الصحفية 153,828 رياالً

8 أخبار

القيمة الفعلية

1,233,755 رياالً

الفعاليات التطوعية 

26 فعالية

األفالم التوعوية 

11 فيديو وفليم 

توعوي

عدد ساعات التطوع     

1,116  ساعة

القيمة االقتصادية

2,910,898 رياالً

بلغــة األرقــام .. وتحقيقــاً للشــفافية والحوكمــة  فإن هذا املُلخــص التنفيذي يشــتمل عى أبرز 
إنجازات جمعية عيوين الصحية منذ انطالقتها   1  / 1 / 2021 م  وحتى نهاية شهر 6 لعام  2021 م.
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محتوى التقرير

ــي  ــة عـيـونــ ــات جـمـعـيـ إسهـامـ
الصحيــة يف تحقيق مســتهدفات 

ــة 2030. ــة اململك رؤي

01

03

05

07

02

04

06

08

الـتـقـريـر التفصـيـلـي  للـجـمـعـيـة  
خالل 5 أشــهر من عـــام 2021.

االتــــصــــال الــــمــــؤســــســـــي.

الـشـراكــــات اإلسـتـراتـــيـــجــيــــة.

طموحــات جمعيــة عيــوين 
الصحيــة الـمـسـتـقـبـلـيـــــة.

الــخــدمــات الـتـطـوعـيـــــة.

تنمية املــــوارد املـــالــيــــة.

الـــخــــاتــــمــــة.
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جمعية عيوين الصحية خالل 45 يوماً من التأسيس

تأمني مقر 
الجمعية 
وتجهيزه.

إنشاء حسابات 
مواقع 

التواصل 
االجتامعي 
وتفعيلها. 

تحديد االحتياج
 املجتمعي 
من الربامج 

واملشاريع. 

تعيني الجهاز
 التنفيذي. 

إطالق املوقع
 اإللكرتوين. 

تجهيز 
الحقائب 

التسويقية. 

االنتهاء من 
السياسات

 واللوائح بعدد 
 )15(

الئحة وسياسة.

استخراج 
العنوان 
الوطني
 والرقم 

املوحد 700 

إطالق الهوية
 البرصية.

إعداد املوازنة
 املالية للسنة

 األوىل. 

إنشاء حساب
 يف 

مايكروسوفت
 للمنظامت
 غري ربحية. 

إنشاء حساب 
يف

 التأمينات 
االجتامعية. 

فتح حسابات
 بنكية. 

إعداد الخطة
 التشغيلية 

للسنة
 األوىل. 

استخراج 
ترخيص لكود
 .sms رسائل
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إعداد وثيقة
 وخطة التطوع.

إطالق 
املتجر 

اإللكرتوين. 

استقطاب
 25 استشارياً 

متطوعاً.

استكامل 
متطلبات مكني. 

التسجيل يف
 املنصة 

الوطنية للعمل 
التطوعي. 

توقيع
 3 اتفاقيات
 مع املراكز 
املتخصصة.

تأمني 30% 
من املوازنة 

املالية
 التأسيسية.

برامج الفحص 
الوقايئ 

اإللكرتوين 
لسالمة العني

) عدد 3 (

انعقاد 
الجمعية

العمومية. 

إعداد اتفاقية 
تعاون مع

منصة شفاء 
التابعة لوزارة

الصحة.

إضافة أعضاء 
عاملني

 للجمعية 
العمومية. 

إنشاء 
تطبيق عيوين

لألجهزة 
الذكية.
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ــة  ــات جمعيـ إسهامـ
عيــوين الصحية يف 
تحقيق مســتهدفات 
رؤيــة اململكة 2030

01
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إسـهـامـات جمعيـة عيوين يف تحقـيـق األهــداف 
اإلسرتاتيجية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية

األهداف اإلسرتاتيجية لوزارة 
الصحة يف التحول الصحي 

)رؤية 2030(

 أهداف منظمة
مساهمة جمعية عيوين الصحية يف تحقيق أهداف الجمعيةالصحة العاملية

أهداف الوزارة واملنظمة يف عام 2021

تسهيل الوصول إىل خدمات 
الرعاية الصحية للمواطنن 
واملقيمن يف اململكة. 

الوصول إىل 
املساواة يف منح 

الرعاية الصحية 
للجميع.

تقديم الخدمات 
العالجية.

تقديم الخدمات العالجية لذوي االحتياج بالتعاون مع رشكاء الجمعية.	 

تقليل الفرة الزمنية يف تلقي الخدمة العالجية من خالل تسهيل 	 
اإلجراءات يف التقديم.

تقديم الخدمات العالجية للمستفيدين وفقاً ألولوية االحتياج.	 

الركيز عى تعظيم جودة
الخدمات املقدمة

مع التحكم بالتكلفة اإلجاملية.

بناء منظومة 
من الراكات 
اإلسراتيجية 

التكاملية. 

البدء يف تطبيق معاير شهادة ربيز العاملية لتحقيق الجودة 	 
والشفافية والتميز املؤسي.

عقد رشاكات نوعية وفاعلة مع جهات حكومية وخاصة.	 
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األهداف اإلسرتاتيجية لوزارة 
الصحة يف التحول الصحي 

)رؤية 2030(

 أهداف منظمة
مساهمة جمعية عيوين الصحية يف تحقيق أهداف الجمعيةالصحة العاملية

أهداف الوزارة واملنظمة يف عام 2021

تعزيز الوقاية ضد
املخاطر الصحية.

الوقاية من 
األمراض.

تعزيز الوقاية 
والتوعية الصحية.

تنظيم الفعاليات الوقائية والتوعوية لتعزيز صحة العيون.	 

إطالق تطبيقات وبرامج إلكرونية منوذجية للكشف املبكر عن صحة 	 
العيون.

الصحة اإللكرونية. 

متتن البناء 
املؤسي يف 
املجال التقني 

واإلداري.

استثامر التقنية يف تقديم برامج الفحص الوقايئ الصحي.	 

إطالق العيادات االفراضية اإللكرونية.	 

تفعيل التطبيقات الرقمية للخدمات الذاتية.	 
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ــة  طموحــات جـمـعـيـ
ــة  ــي الـصـحـيـ عيـونــ
الـمـسـتـقـبـلـيـــــــــة

02
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طموحات جمعية عيوين الصحية املستقبلية

عــقـــــد شـــراكـــــــــــــات 
أبــــرز  مـــــع  فاعـــلـــــــة 
الجهـــــات الحكومــــيـــــة 

والخاصــة.

الدراســــــــــات  إعـــــــداد 
مجـــــال  يف  واألبحــــاث 
الــصــحــيــــــة  الوقايـــــة 
مجـــــال  يف  املُختصــة 

صحــة البصـــر.

لـحـصــــــول  السـعـــــــي 
جمعيــة عيونــــي عــى 
ــة  ــز العامليــ ــهادة ربي ش
موثوقــــــة  كمؤسســـة 
والحوكمـــة  التميــز  يف 
والجــــودة. والشــفافية 

مـشـاريــعــهــــــا  بنــــــاء 
وبـرامـجـهـــا النوعيـــــــة 
مستهدفـــــات  لتحقيــق 
ــة  2030. ــة املمـلـكــ رؤي
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طـبـيـــــــة  قوافــــل  امتــــالك 
مـيـدانـيـــة تُــقــدم الخــدمــات 
يف  والوقــائــيــــة  العالجيــــة 
منطقة الريـــاض واملحافظــــات 
والهجــر والُقــرى التابعــة لهــا.

تنــوع مصــادر الدخـــــــل املايل 
أوقـــــاف  تبنـــــي  خــالل  مــن 

. للجمعيــة

الراكــة املُســتــدامــة مـــــع 
الحكومــيــــة  الــمــنـــصــــــــات 

لدعــــــــــم برامجهــا النوعية.
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التقرير التفصييل  للجمـعـيـة  
خـــالل 5 أشــهر مــن عــام 2021

03
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اعتمــدت جمعيــة عيــوين يف بنــاء مشــاريعها النوعيــة عى دراســة االحتيــاج املُجتمعي 
والتوعويــة.  والوقائيــة  العالجيــة  بخدماتهــا  واملعنيــن  املصلحــة  أصحــاب  وإرشاك 
ــاء مشــاريعها تقــوم  الجمعيــة بإجــراء قيــاس رضــا  وللتأكــد مــن صحــة منهجيتهــا يف بن

ــة. ــة ومهني ــا باحرافي ــم خدماته ــتفيدين لتقدي املس

بناء املشاريع النوعية
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التوعية الصحيةالخدمات العالجية الخدمات الوقائية

مسارات عمل جمعية عيوين
بلغة األرقام
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اســتطاعت الجمعيــة خــالل 6 أشــهر مــن تأسيســها تنفيــَذ 10 
برامــج عالجيــة قدمــت مــن خاللهــا 244 عمليــة جراحيــة لعــدد 

ــا كاآليت : ــتفيد تفاصيله 127 مس

41%

28%

10%
7%6%

2%2%2%1%1%

الخدمات العالجية

ماء
أبيض

 ترشيح
 الشبكية

 انفصال
 الشبكية

 ليزر
الشبكية

 املاء
األزرق

قص
 السائل

الزجاجي

 قرنية
مخروطية

 حول يف
 عضلة
العن

 عمليات
أخرى

ليزر
 تنظيف

العدسة

 العملياتالربنامج
الجراحية

101ماء أبيض

70 ترشيح الشبكية

25 انفصال الشبكية

15ليزر الشبكية

14قرنية مخروطية

5قص السائل الزجاجي

5 املاء األزرق

5 حول يف عضلة العن

2ليزر تنظيف العدسة

2عمليات أخرى

244إجاميل عدد املستفيدين

127
مستفيداً
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تهــدف الخدمــات الوقائيــة إىل إجــراء الكشــف املبكــر عــن 
صحــة وســالمة العــن بأحــدث األجهــزة الطبيــة ، وبطاقــم طبــي 
مؤهــل يف مجــال صحــة العــن، إســهاماً يف تعزيــز رؤيــة 
اململكــة 2030  يف بنــاء مجتمــع صحــي وســليم، وذلــك عــر:

الخدمات الوقائية

الوقاية 
امليدانية

الوقاية 
اإللكرتونية 

2,406
مستفيداً
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الوقاية 
امليدانية

36Oyouny.sa
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أحــدث األجهزة الطبيــــة 
الـُمـخـتـصـة فـي فحــص 

العن.

الطــاقـــــم الطـــبــــــــي 
االستشاري التطوعـــــي 
املختص لفحــص العن. 

إطالق القوافل والربامج الوقائية امليدانية
للكشــف الوقايئ املُبكر لصحة وسالمــة العـيـن من خــالل توفــيــر

906
مستفيداً
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جـامـع الراجحـي مبدينـة الريـاض

439 مستفيدا400ً مستفيد

املحققاملستهدف

املستهدف

400
مستفيد

439
مستفيد

املحقق 22 يوماً

الربنامج الوقايئ األول يف
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املستهدفاملستهدف املحققاملحقق

يومن
352 مستفيدا200ً مستفيد

املحققاملستهدف

يومن
115 مستفيدا100ً مستفيد

املحققاملستهدف

الربنامج الوقايئ الثالث يفالربنامج الوقايئ الثاين يف

200
مستفيد

100
مستفيد

352
مستفيد

115
مستفيد

مركز الضامن االجتامعي بالرياض
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جامع الراجحي
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مركز الرياض بارك
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جامع الراجحي

حديث الصورة
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الضامن االجتامعي بالرياضمركز الرياض بارك
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األثر املُجتمعـي 
للربامج الوقائية 

44Oyouny.sa
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األثراملخرجات

359
صحة جيدة

437
مصابون

110
يحتاج متابعة

906
100%

40%

48%

12%

نتوقــع مــن خــــالل مخرجــــات الربامــــج الوقائيــة األثــر 

: التــايل  املجتمعــــي 

تـجـــنـــــب مضاعـــفــــــــات 
الـــعـــيـــــــــــون أمـــــراض 

الــكــشـــــف املبكــــــر عـــن 
ــات بأمــراض العيــون اإلصاب

تـحـسـيـــن صـحـــة الـعـيــــن

ــالج  ــف الع ــاض تكالي انخفـــ
ــر ــف املبكـــ ــة الكشـــ نتيج

Oyouny.sa
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الوقاية 
اإللكرتونية
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فحص حدة االبصار
121 مستفيداً

فحص عمى األلوان
247 مستفيداً

فحص اضطراب الالبؤرية
182 مستفيداً

التطبيقــات  مــن  حزمــة  الجمعيــة  أطلقــت 
اســتفاد منهــا 550 مســتفيداً تفاصيلهــا كاآليت

550
مستفيداً
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حديث الصورة
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ــن  ــة الع ــة بصح ــتوى التوعي ــع مس ــة إىل رف ــدف الجمعي ته
وااللتــزام بطــرق الوقايــة التــي تقــي العــن مــن اإلصابــة  
 _ اللــه  قــدر  ال   _ العمــى  إىل  تــؤدي  قــد  التــي  باألمــراض 
ــارض  ــدورات واملع ــارضات وال ــة  املح ــالل   إقام ــن خ ــك م وذل
التوعويــة و تقديــم االستشــارات والنصائــح الطبيــة التــي تعــزز  
صحــة العــن يف األماكــن العامــة بالتنســيق مــع  املامرســن 

الصحيــن واملتطوعــن .

التوعية الصحية
950
مستفيداً

إقامة املعارض 
التوعوية

تقديم النصائح 
واالستشارات الطبية.

إقامة املحارضات 
الصحية لزوار املعرض
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جمعية عيوين
وجائحة كورونا 
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1000
مستفيداً

تعزيــزاً لدورهــا املُجتمعــي يف نــر ثقافــة االحــرازات الوقائيــة للحــد 
ــوين  ــة عي ــت جمعي ــد تبن ــتجد فق ــا املُس ــروس كورون ــة بفاي ــن اإلصاب م
يف جميــع فعالياتهــا الصحيــة ُركنــاً خاصــاً لتقديــم اإلرشــادات الصحيــة 
بهــذا الفايــروس، كــام أســهمت مــع رُشكائهــا مــن مــزودي الخدمــات 

الصحيــة يف توزيــع 1000 حقيبــة وقائيــة اشــتملت عــى :

كاممة صحيةمعقم لليدينبروشور صحي

املشاركة املجتمعية
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املستفيدون من 
الربامـج الصحيـة

54Oyouny.sa



55 Oyouny.sa55 Oyouny.sa

2,406
مستفيداً

برنامج العمليات 

الجراحية للعيون

برنامج الوقاية 

امليدانية

برنامج الوقاية اإللكرتونية 

للكشف املُبكر

برنامج االستشارات 

الطبية 

املشاركات املجتمعية
توزيع 1000  حقيبة وقائية

950

550

906

244
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الخدمات التطوعية

04
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عــدد  زيــادة  يف   2030 رؤيــة  تعزيــز  يف  الجمعيــة  مــن  إســهاماً 
عمــدت  ومتطوعــة،  متطــوع  مليــون  إىل  ألفــاً   11 مــن  املتطوعــن 
الجمعيــة إىل اســتقطاب األطبــاء االستشــارين واملامرســن الصحيــن 
خــالل  مــن  العيــون  صحــة  مجــال  يف  املجتمــع  لخدمــة  وغرهــم 
ــال  ــة يف مج ــرص التطوعي ــح الف ــة، وفت ــج الجمعي ــم يف برام إرشاكه

الصحيــة. والتوعيــة  والوقايــة  العــالج 
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الصحيـــون  املامرســون 
برامــج  املُشــاركون يف 
جمعيــة عيــوين الصحيــة
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الربامج امليدانية )الفريق الطبي التطوعي( 

الربامج اإللكرتونية )الفريق الطبي التطوعي( 

الربامج امليدانية )الفرق التطوعية ــ  املُساندة ( 

 عدد الفعالياتإقامة الربنامجم
 متوسط الساعاتعدد  املتطوعنيالتطوعية

التطوعية باليوم

 متوسط إجاميل
 عدد الساعات

التطوعية

القيمة االقتصادية
للساعات التطوعية

224326452,800جامع الراجحي1

226244,800مركز الرياض بارك2

236367,200مركز الضامن االجتامعي3

عدد األيامإقامة الربنامجم
التطوعية

 عدد
املتطوعني

 متوسط الساعات
التطوعية باليوم

 متوسط إجاميل
 عدد الساعات

التطوعية

 القيمة املالية االقتصادية
للساعات التطوعية

302211623,200فحص حدة اإلبصار1

302211623,200فحص عمى األلوان2

302211623,200فحص االضطراب الالبؤري3

 عدد الفعالياتإقامة الربنامجم
 متوسط الساعاتعدد  املتطوعنيالتطوعية

التطوعية باليوم

 متوسط إجاميل
 عدد الساعات

التطوعية

القيمة االقتصادية
للساعات التطوعية

2212230213,426جامع الراجحي1

286964,268مركز الرياض بارك2

246482,134مركز الضامن االجتامعي3
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االتصال املؤسي
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ملــا لالتصــال املؤســي مــن دور مهــم يف تعزيــز الصــورة الذهنيــة 
ــة  ــهم يف توعي ــات تس ــن خدم ــه م ــا يقدم ــع ، وم ــراد املجتم ــدى أف ل
رشكاء  مــع  التواصــل  وتســهيل  العــن  بصحــة  باالهتــامم  املجتمــع 
ــة،  ــات املانح ــة، واملؤسس ــة والخاص ــات الحكومي ــوين يف القطاع عي
مواقــع  يف  حســاباتها  بتدشــن  الجمعيــة  قامــت  اإلعــالم،  ورجــال 

التواصــل االجتامعــي حســب مــا يــيل:



62Oyouny.sa

املُشاهدات يف منصات جمعية عيوين الصحية 
يف مواقع التواصل االجتامعي

مشاهدة مشاهدة2,780,081  مشاهدة192,290   25,172

مشاهدات  770,308

 +3M
مشاهدة
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املركز اإلعالمي يف جمعية عيوين الصحية

تغريدة  783

منشوراً  278

أخبار  8

فلمني

سناباً  115

فيديوهات  9

 1,176
منشور
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تنمية املوارد املالية
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ماليــة  مــوارد  تحقيــق  عيــوين  جمعيــة  اســتطاعت 
وترعــات خــالل خمســة أشــهر مــن تاريــخ التأســيس  
تقــدر بقيمــة  4.108.820 ريــاالً وذلــك مــن أحــد عــر 

مــورداً ماليــاً عــى النحــو التــايل  :
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القيمة نوع التربعم

1,677,133اتفاقيات الركاء ومزود الخدمة الصحية1

1,185,602املنصات الوطنية2

768,600رجال أعامل3

190,000حاضنات أعامل4

186,000مؤسسات مانحة  5

130,579أفراد) املتجر االلكروين – التحويالت البنكية (6

153,828خدمات تطوعية7

86,638مساهامت املستفيدين8

50,000مؤسسات حكومية مانحة 9

22,252ترعات رشكات تجارية10

6,000اشراكات عضوية11

4,456,631اإلجاميل

مصادر جمع التربعات واإليرادات
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اتفاقيات الركاء 
ومزودي الخدمة 

الصحية

40%

27%

19%

5%3%
3%1%1%1%1%0%

املنصات 
الوطنية

رجال
أعامل

حاضنات
أعامل

خدمات 
تطوعية

مؤسسات 
حكومية 

مانحة

مساهامت 
املستفيدين

مؤسسات 
مانحة  

ترعات رشكات 
تجارية

اشراكات 
عضوية

أفراد
) املتجر اإللكروين 

– التحويالت البنكية (

 +4M
مليون ريال
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الراكات اإلسراتيجية
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15
رشاكة

بنــاء  يف  عيــوين  لجمعيــة  اإلســراتيجية  األهــداف  مــن  انطالقــاً 
والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  مختلــف  مــع  فاعلــة  رشاكات 
واملجتمــع املحــيل لتعزيــز التعــاون املُشــرك الفاعــل، مبــا يُســهم 
مــن  للمســتهدفن  مميــزة  نوعيــة  صحيــة  خدمــات  تقديــم  يف 
خدمــات الجمعيــة، ومبــا يُحقــق رؤيــة اململكــة يف التكامــل مــع 
القطاعــات كافــة تعزيــزاً ألهــداف التنميــة الصحيــة، قامــت الجمعيــة 
بتوقيــع 13رشاكــة إســراتيجية مــع الجهــات املؤثــرة يف املجتمــع 

يف املجــاالت الصحيــة واملاليــة واملجتمعيــة.

الرشاكات اإلسرتاتيجية
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الرشاكات الصحية

الرشاكات املالية 

الرشاكات املُجتمعية

جـامـع الراجحـي مبدينـة الريـاض
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الخامتة ..
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نتقــدم بجزيــل الشــكر  إال أن  الختــام ال يســعنا  ويف 
ــل  ــن أج ــه م ــده ووقت ــاهم بجه ــن س ــكل م ــر ل والتقدي

إنجــاح مشــاريع الجمعيــة وبرامجهــا.



أثـر .. واسـتـدامـة





76Oyouny.sa


