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اململكــة العربيــة الســعودية ماضيــة نحــو تحقيــق كل مــا يعــزز رخــاء املواطــن 
وازدهــار الوطــن وتقدمــه وأمنــه واســتقراره ،والتيســر عــى املواطــن لتحقيــق 

مختلــف املتطلبــات التــي تكفــل لــه حيــاة كرميــة بــإذن اللــه. 
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نحــــن ننظــــر إىل القطــــاع غــــر الربحــــي بأنــــه قطــــاع مهــــم يف دعــــم مســـرة 
البحثــــي،  القطــــاع  ويف  الصحــــة  قطــــاع  ويف  الثقافــــة  ومســرة  التعليــــم 

ــداً. ــكل رئيــــس جــ ــر الربحــــي بشــ ــاع غــ ــنعتمد عــــى القطــ وســ
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نحــن نعيــش يف وطــن يتميــز بالتكافــل االجتامعي يف شــتى مناحيه، 
ويعــد خــادم الحرمــن الرشيفــن 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
يف  مهــامً  دوراً  يــؤدي  العزيــزة  بالدنــا  يف  الربحــي  غــر  القطــاع  إن 

التنميــة املســتدامة، وإن تنــوع طبيعتهــا التخصصيــة يُســهم يف التكامــل 

الوفــر. والخــر  بالنــامء  املجتمــع   عــى  ذلــك  فيعــود  بينهــا   فيــام 

 وتعــد جمعيــة عيــوين  مــن الجمعيــات األهليــة التــي أنشــئت حديثــاً، وقــد  

تخصصــت يف مجــال صحــة  العيــون، وهــو مجــال حيــوي يهتــم بتشــخيص 

ــد   ــي ق ــراض الت ــن األم ــا م ــا ووقايته ــزز صحته ــا يع ــون مب ــراض العي ــالج أم وع

ــه ـ  إذا مل  ــدر الل ــى ـ ال ق ــؤدي إىل العم ــد ت ــات  ق ــا مبضاعف ــا وتصيبه تؤذيه

يتــم  اكتشــافها مبكــراً  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 )2021( هــي نتــاج 

الدعــم الالمحــدود  الــذي تُقدمــه وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة  

ــوادر ذات  ــا لك ــة واختياره ــة اإلدارة التنفيذي ــة إىل  ديناميكي ــة، باإلضاف للجمعي

خــرة وكفــاءة  عاليــة، باإلضافــة إىل اســتثامرها  للمتطوعــن واملامرســن 

. االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  املؤثريــن  مــن   وكوكبــة   الصحيــن، 

يف  تســهم  التــي  اإلنجــازات  مــن  املزيــد  تحقيــق  إىل  الجمعيــة  وتتطلــع 

تعزيــز رؤيــة 2030 يف بنــاء مجتمــع حيــوي يتمتــع بنظــام صحــي فعــال .
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
جمعيــة عيــوين الصحيــة مــن الجمعيــات األهليــة  الناشــئة التــي انطلقــت 

تحقيــق  مــن  متكنــت  حيــث  طموحــة،  مســتقبلية  وبــرؤى  ثابتــة  بُخطــاً 

إنجــازات وأعــامل نوعيــة خــالل العــام املــايض 2021م ، ونتوقــع أن يكــون 

تعزيــز   يف  تســهم  ومــؤرشات   مدلــوالت  تحققــت  التــي   اإلنجــازات  لهــذه 

مشــاريع التنميــة الصحيــة يف بالدنــا الغالية.ومــام يُحمــد لهــذه الجمعيــة 

اســتفادة  فاســتفادت  اآلخــرون،  انتهــى  حيــث  مــن  مســرتها  بــدأت  أنهــا 

كبــرة مــن التجــارب والخــرات الســابقة ملثيالتهــا مــن الجمعيــات الخريــة 

متميــز. بشــكل  برامجهــا  فطــورت  الصحــي،  القطــاع  جمعيــات   وبخاصــة 

 وبذلــك  تكــون الجمعيــة  مــن أبــرز الجمعيــات الناشــئة التــي تكتــب قصــة نجاحها 

 يف وقــت قيــايس لتكون منوذجــاً ومثاالً يُحتذى به يف النجاح لحداثة نشــأتها .

وقــد متكنــت خــالل العــام 2021م مــن نــرش كل الوثائــق  املتعلقــة بالحوكمــة 

 والشفافية  يف موقعها اإللكرتوين ، تعزيزاً   ملصداقيتها يف إنجاز األعامل .

اســتقطبت  للجمعيــة؛  إســرتاتيجي  كنهــج  املؤســي.  التميــز  إطــار  ويف 

كــام مجــاالت،  عــدة  يف  املُحرتفــة  العاملــة  واأليــدي  القياديــة   الكــوادر 

تخصصاتهــم. مــع  يتناســب  مبــا  للمتطوعــن  التطوعيــة  الفــرص   فتحــت 

ويف هــذا التقريــر ســيتعرف اإلخــوة  القــرّاء عــى مســرة هــذه الجمعيــة 

وإنجازاتهــا، وســنكون ســعداء حــن نتلقــى مالحظاتكــم املفيــدة عــر قنــوات 

التواصــل للجمعيــة، والتــي ســتكون إضافــة نوعيــة يف تطويرهــا  وتحســن 

ــة . ــا الغالي ــتدامة يف بالدن ــة املس ــز التنمي ــهم يف تعزي ــا يس ــا  مب عملياته
د.  سلامن بن عبدالله املطريي
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د.سلامن بن عبدالله املطريي د. عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم

نائب الرئيس رئيس املجلس

عضوعضواملرشف املايل

د. عبدالله بن أحمد عسرييد. محمد بن عيل الشمراينفيصل بن ناصــر الــدغيــثـر 

د. يحي بن أحمد الزهرايند. عبدالرحمن بن محمد العمران

عضوعضو
د .سعد بن عيل الغامدي

عضو

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

عضو عضوعضو

أعضاء
مجلس اإلدارة
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جمعيــة عيــوين الصحيــة هــي إحــدى الجمعيــات الصحيــة 
ــة  ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البرشي 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  محــرتف  مؤســي  منظــور 

الصحيــة املســتدامة ألفــراد املجتمــع .

نبذة
عن » جمعية عيوين 

»
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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



14Oyouny.sa

األهداف
تقديم الخدمات 
العالجية.

تعزيز الوقاية 
والتوعية الصحية.

استثامر العمل
التطوعي.

تحقيق االستدامة 
الـمـــاليــة.

بناء منظومة من الرشاكات 
اإلسرتاتيجية 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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سمو أمر منطقة الرياض 
يستقبل أعضاء مجلس اإلدارة

ويُثمن جهود الجمعية يف خدمة املُجتمع
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امللخص التنفيذي

الخدمــــات 
لصحيــة  ا

التوعية 
االتصال التطوعاإللكرتونية

املؤسي

عدد املستـفـيـديـن من 
الخدمات الصحية العالجيـة 

والوقائيـة والتوعوية

7.700 مستفيِد

املشاهدات اإللكرتونية 

6,379,073 مشاهدة

عدد املتطوعني 

39 متطوعاً

املنشورات 

1,968 منشوراً

القيمة املالية االقتصادية   

األخبار الصحفية 154,228 رياالً

75 خرباً

القيمة الفعلية

2,851,853 رياالً

الفعاليات التطوعية 

26 فعالية

األفالم التوعوية 

11 فيديو وفليم 

توعوي

عدد ساعات التطوع     

1,116  ساعة

القيمة االقتصادية

5,608,419 رياالً

ــى  ــة ع ــاب املصلح ــالع أصح ــة إىل إط ــعى الجمعي ــة، تس ــفافية والحوكم ــدأ الش ــاً ملب تحقيق
ــى 2021/12/31م . ــها حت ــذ تأسيس ــا من ــي حققته ــازات الت اإلنج
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محتوى التقرير

التوافـــــــــــق اإلســـــــــــرتاتيجي 
للجمعــــية مع األهـــداف العاملية 

ــة. واملحلي

طموحــات جمعيــة عيــوين 0102
الصحيــة الـمـسـتـقـبـلـيـــــة.

0304 الـتـقـريـر التفصـيـلـي  للـجـمـعـيـة  
خالل عـام 2021.

الــخــدمــات الـتـطـوعـيـــــة.

0506 تنمية املــــوارد املـــالــيــــة.االتــــصــــال الــــمــــؤســــســـــي.

0708 الـــخــــاتــــمــــة.الـشـراكــــات اإلسـتـراتـــيـــجــيــــة.
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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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توافق أهـداف جمعية عيوين مع 
املستهدفات العاملية واملحلية

01

Oyouny.sa22
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التوافق مع أهداف التنمية املستدامة                                

       كيف تتوافق جمعية عيوين الصحية مع أهداف التنمية املســتدامة العاملية؟

تتوافق جمعية عيوين الصحية بهدف مـبارش مع أهدف التنمــية واملـــستدامة 

وستة أهداف غر ُمبارشة وهي عى النحو التايل:

A

02 - التعليم الجيد

05 - الحّد من أوجه
عدم املساواة

03 - املساواة بن
الجنسن

06 - مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

04 - العمل الالئق
ومنو االقتصاد

04 - عقد الرشاكات
لتحقيق األهداف

01 - الحياة
الصحية والرفاه
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كيف تتوافق جمعية عيوين مع هذا الهدف؟ الهدف م

تحسني الوصول إىل الخدمات الصحية 1
األساسية الجيدة.

قدمت جمعية عيوين الصحية خدماتها العالجية لـ 834 مستفيداً  عام 2021، وحصلت عىل 85% من إعجاب ُمستفيديها بخدماتها 
الصحية.

2
تحسني الوصول إىل األدوية األساسية 
واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة 

للرعاية الصحية األولية.

ساهمت الجمعية بتوفري األدوية الالزمة ملرىض العيون للحد من اعتاللها ، كام نفذت عرب حمالتها التوعوية دوراٍت عن كيفية 
املُحافظة عىل صحة العني.

تقليل عدد األشخاص الذين يعانون من 3
ضائقة مالية.

ساهمت جمعية عيوين بطريقة غري مبارشة يف ذلك من خالل متكني العودة ملامرسة عملهم وتحقيق مردود مايل لهم ولذويهم 
ليُسهموا يف دفع عجلة اإلنتاج.

تويل جمعية عيوين لخدمات الوقاية الصحية امليدانية اهتامماً كبرياً لتسهم يف رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع منع األوبئة والكوارث.4
للحد من فرص حدوث األوبئة ويعزز من املناعة وتحقيق جودة الحياة.

تقليل عوامل الخطر من خالل العمل 5
متعدد القطاعات.

الرشاكات اإلسرتاتيجية التي تعقدها جمعية عيوين الصحية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص يُساعدها عىل تحسني الوضع الصحي 
يف اململكة.

تعزيز األوضاع الصحية وسياسات الصحة 6
نفذت جمعية عيوين العديد من الحمالت التوعوية التي تعزز من املامرسات الصحية الصحيحة لدى مختلف فئات املجتمع.يف جميع املجاالت.

7
تدار املوارد املالية والبرشية واإلدارية 
بطريقة فعالة وشفافة وموجهة نحو 

النتائج.

جمعية عيوين من الجمعيات الناشئة التي سعت إىل تطبيق معايري التميز والشفافية والحوكمة ووقعت مع رشكة تام لتأهيلها 
إىل الحصول عىل شهادة املنظمة املوثوقة، لتحقيق أعىل النتائج بفعالية وشفافية تنعكس إيجابا عىل صحة املستفيد وسالمته، 

وتجويد الخدمة املقدمة له وفق معايري عاملية، وسعت لتوجيه الطاقات الوطنية الشابة لخدمة املُجتمع .

التوافق مع أهداف منظمة الصحة العاملية  
B    وذلك من خالل هدفن مبارشين و 5 أهداف غر مبارشة
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كيف تتوافق جمعية عيوين مع هذا الهدف؟ الهدفم

ــة، برنامج تحول القطاع الصحي1 ــات الصحي ــة الخدم ــمولية وفاعلي ــوين يف ش ــة عي ــاهمة جمعي ــمل مس ويش
ــوين. ــة عي ــل جمعي ــب عم ــو صل وه

برنامج جودة الحياة2
ــة  ــن الناحي ــع م ــراد املجتم ــني أف ــا يف متك ــرب خدماته ــوين ع ــة عي ــاهم جمعي تس
ــزز  ــي ويع ــد االجتامع ــىل الصعي ــراد ع ــؤالء األف ــل ه ــن تواص ــزز م ــا يع ــة مب الصحي

ــه. ــو والرتفي ــرص النم ــن ف ــتفادة م االس

برنامج االستدامة املالية3
تســاهم جمعيــة عيــوين يف تخفيــف األعبــاء املاليــة عــن املؤسســات الحكوميــة مــن 
خــالل مشــاركتها يف التصــدي للتحديــات الصحيــة، ومســتخدمة أيضــاً مصادرهــا املاليــة 

يف التشــغيل وصنــع األثــر .

برنامج تنمية القدرات البرشية4
الحفــاظ عــىل جــودة الحيــاة البرصيــة والحفــاظ عــىل الصحــة العامــة يُســهم يف 
تطويــر القــدرات البرشيــة، وهــو مــا تســعى إليــه جمعيــة عيــوين عــر خدماتهــا الثــالث: 

ــة. ــة والعالجي ــة والوقائي التوعوي

اســتثامر املتطوعــني يف تقديــم الوقايــة الصحيــة امليدانيــة واإللكرتونيــة يف تعزيــز برنامج التحول الوطني5
الصحــة العامــة.

التوافق مع رؤية اململكة 2030 :
C    وذلك من خالل هدفن مبارشين و 3 أهداف غر مبارشة
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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 
شــــــهادة املنظــــــــمة 
كمؤسســـة  املوثوقــة 
التميــز  يف  موثوقــــــة 
والحوكمـــة والشــفافية 

والجــــودة.

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

الرشاكــة املُســتــدامــة مـــــع 
الحكومــيــــة  الــمــنـــصــــــــات 

لدعــــــــــم برامجهــا النوعية.
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التقرير التفصييل  
للجمـعـيـة  خـالل عام 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 باحرتافي ــم خدماته ــتفيدين لتقدي املس

بناء املشاريع النوعية
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التوعية الصحيةالخدمات العالجية الخدمات الوقائية

مسارات عمل جمعية عيوين
بلغة األرقام



34Oyouny.sa

العالجيــة  يف  الخدمــات  العديــد مــن  الجمعيــة  تقــدم 
مجــال تخصصهــا وقــد اســتفاد مــن خدماتهــا خــالل 2021م  

834 مســتفيداً تفاصيلهــا كالتــايل :

الخدمات العالجية

41%

28%

10%
7%6%

2%2%2%1%1%

ماء
أبيض

 ترشيح
 الشبكية

 انفصال
 الشبكية

 ليزر
الشبكية

 املاء
األزرق

قص
 السائل

الزجاجي

 قرنية
مخروطية

 حول يف
 عضلة
العن

 عمليات
أخرى

ليزر
 تنظيف

العدسة

834
مستفيداً
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تهــدف الخدمــات الوقائيــة إىل  إجــراء الكشــف املبكــر عــن صحــة العــن وســالمتها مــن خــالل 
الرامــج التفاعليــة امليدانيــة والوقايــة اإللكرتونيــة، وذلــك لتعزيــز التنميــة الصحيــة يف 

ــتفيداً. ــة 4.812 مس ــج الوقائي ــن الرام ــتفاد م ــد اس ــع، وق املجتم

الخدمات الوقائية

الوقاية 
امليدانية

الوقاية 
اإللكرتونية 

4,812
مستفيداً
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الوقاية 
امليدانية
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أحــدث األجهزة الطبيــــة 
الـُمـخـتـصـة بفحــص 

العن.

الطــاقـــــم الطـــبــــــــي 
االستشاري التطوعـــــي 
املختص لفحــص العن. 

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

2.003
مستفيداً

ــع  ــاهمة يف رف ــة للمس ــة امليداني ــج الوقائي ــن الرام ــة م ــة  مجموع ــذ الجمعي تنف
الوعــي  بأهميــة الكشــف املبكــر الوقــايئ لصحــة العــن وســالمتها  بأحــدث األجهــزة 
الطبيــة املختصــة بفحــص العــن، وبــإرشاف نخبــة مــن االستشــارين املتخصصــن يف 

مجــال العيــون، وقــد اســتفاد مــن هــذه الرامــج 2.003 مســتفيدين.
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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
مستفيداً

مركز الضامن االجتامعي بالرياض
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املستهدفاملستهدف املحققاملحقق

يوم
362 مستفيدا300ً مستفيد

املحققاملستهدف

يوم
735 مستفيدا600ً مستفيد

املحققاملستهدف

الربنامج الوقايئ الخامس يفالربنامج الوقايئ الرابع يف

300
مستفيد

600
مستفيد

362
مستفيد

735
مستفيد

جـامـع الراجحـي مبدينـة الريـاض

اليوم العاملي للتطوع
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بعض 
اإلحصاءات

مناذج من التقارير
التفاعلية



42Oyouny.sa

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 
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األثراملخرجات

801
صحة جيدة

962
مصابون

240
يحتاج متابعة

2.003
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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2.809
مستفيدين

فحص اضطراب الالبؤريةفحص عمى األلوانفحص حدة اإلبصار

تقــوم الجمعيــة بإطــالق برامــج وقائيــة مــن خــالل 

التطبيقــات اإللكرتونيــة عــر منصاتهــا اإللكرتونيــة ، 

وقــد اســتفاد منهــا  2.809 مســتفيدين .
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حديث الصورة
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التوعية الصحية
2.054

مستفيداً

ــدوات  ــج والن ــارضات والرام ــن املح ــة م ــة مجموع ــدم الجمعي تق

واملعــارض  والــدورات  التوعويــة بهــدف رفــع الوعــي لــدى أفــراد 

املجتمــع بــرورة االهتــامم بصحــة العــن وســالمتها ، ومراجعــة 

الطبيــب يف حالــة حــدوث أي مضاعفــات للعــن، وذلــك بالتعــاون 

مــع املتطوعــن مــن املامرســن الطبيــن، وقــد اســتفاد مــن 

ــتفيداً. ــة 2.054 مس ــة الصحي التوعي

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 نــرش ثقافــة االحــرتازات 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 
لهــذا الفايــروس، كــام أســهمت مــع رُشكائهــا مــن مــزودي الخدمــات 

الصحيــة يف توزيــع 1000 حقيبــة وقائيــة اشــتملت عــى :

كاممة صحيةمعقم لليدين"بروشور" صحي

املشاركة املجتمعية



56Oyouny.sa 56Oyouny.sa

املستفيدون من 
الربامـج الصحيـة

56Oyouny.sa
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املشاركات املجتمعية
توزيع 1000  حقيبة وقائية

7,700
مستفيِدِ

برنامج العمليات 

الجراحية للعيون

برنامج الوقاية 

امليدانية

برنامج الوقاية اإللكرتونية 

للكشف املُبكر

برنامج التوعية 

الصحية

2.054

2.809

2.003

834

بــــــــــــلغ إجــاميل 
مــن  املســتفيدين 
الصحيــة  الخدمــات 
مستفـــــــيِدِ  7.700

صيــــــــــــــــلها  تفـا
كالتــايل: 
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الخدمات التطوعية
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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
 متوسط الساعاتعدد  املتطوعنيالتطوعية

التطوعية باليوم
 متوسط إجاميل عدد
الساعات التطوعية

القيمة االقتصادية
للساعات التطوعية

302211623,200فحص حدة اإلبصار1

302211623,200فحص عمى األلوان2

302211623,200فحص االضطراب الالبؤري3

154.228  مجموع القيمة املالية االقتصادية التطوعية

 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

نفذ املامرسون الصحيون مع فريق العمل بالجمعية  العديد من الربامج الوقائية تفاصيلها كالتايل:
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االتصال املؤسيس
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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:
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اســتطاعت  الجمعيــة مــن خــالل االتصــال املؤســي تقديــم برامــج إعالميــة 

أســهمت يف تعزيــز الصــورة الذهنيــة للجمعيــة، حيث بلغ عدد  املشــاهدات 

كالتــايل: تفاصيلهــا  مشــاهدة،  ماليــني   6 مــن  أكــر  منصاتهــا  يف 

مشاهدة مشاهدة4,568,163  مشاهدة352,531   46,148

مشاهدة  1.412,231

 +6m
مشاهدة
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2,054 املركز اإلعالمي يف جمعية عيوين الصحية
منشوراً

تغريدة  899

منشوراً  859

خرباً  75

فلمني

سناباً  210

فيديوهات  9

متكن املركز اإلعالمي من نرش 2.054 منشوراً عى شبكة التواصل االجتامعي تفاصيلها كالتايل:
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تنمية املوارد املالية
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ــات  ــة وترع ــوارد مالي ــق م ــوين تحقي ــة عي ــتطاعت جمعي اس
خــالل عامهــا األول  تقــدر بقيمــة  8.390.939 ريــاالً وذلــك مــن 

اثنــي عــرش مــورداً ماليــاً عــى النحــو التــايل  :
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القيمة نوع التربعالتصنيف م

1

ترعات رشكات ومؤسسات 
مانحة ومنصات حكومية 

1,766,193املنصات الحكومية 

111,931مؤسسات حكومية مانحة2

1,418,219مؤسسات مانحة3

162,802ترعات رشكات تجارية4

5

ترعات أفراد 

1,314,818رجال أعامل 

51,725 املتجر اإللكرتوين6

153,677املراكز اإلعالمية7

109,340التحويالت البنكية8

230,912مساهامت املستفيدين9

6,300اشرتاكات عضوية10

11
إيرادات وترعات غر نقدية 

2,910,794اتفاقيات الرشكاء ومزود الخدمة الصحية )حسومات مكتسبة (

154,228التطوع12

8اإلجاميل , 3 9 0 , 9 3 9

مصادر جمع التربعات واإليرادات
ــالل  ــن خ ــة م ــاب املصلح ــع أصح ــا م ــززت عالقته ــة وع ــا املالي ــة مصادره ــت الجمعي ــة نوع ــتدامتها املالي ــز اس ولتعزي

األداء  ومــؤرشات  واملســتفيدين  املرصوفــات  توضــح  التــي  البيانيــة  بالرســومات  املدعومــة  الدوريــة  التقاريــر 

ــوين :  ــة لعي ــات الداعم ــرز الجه ــن أب ــة ، وم ــا يف الجمعي ــول به ــة املعم ــر الحوكم ــاً ملعاي ــة وفق ــفافية تام بش
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اتفاقيات الرشكاء 
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

اشرتاكات 
عضوية

أفراد
) املتجر اإللكرتوين 

– التحويالت البنكية (

 +8m
مالين ريال
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الرشاكات اإلسرتاتيجية
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19
رشاكة

بنــاء  يف  عيــوين  لجمعيــة  اإلســرتاتيجية  األهــداف  مــن  انطالقــاً 
والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  مختلــف  مــع  فاعلــة  رشاكات 
واملجتمــع املحــيل لتعزيــز التعــاون املُشــرتك 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 19 رشاكــة إســرتاتيجية 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 ..
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.
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