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الثامـــــن عشــــــــــــر يف دورتـــــــه األولــــــــى 
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إن ممــا يميــز هــذه البــالد هــو حــرص 
قادتهــا علــى الخيــر والتشــجيع عليــه ، 
ومــا نــراه مــن مؤسســات خيريــة فــي 
ــل  ــي تحم ــواء الت ــاالت ، س ــف المج مختل
ــواها  ــالد ، أو س ــذه الب ــوك ه ــماء مل أس
، إال جانــب واحــد مــن الجوانــب المشــرقة 

لبالدنــا .

نحــن ننظــر إلــى القطــاع غيــر الربحــي بأنــه 
قطــاع مهــم فــي دعــم مســيرة التعليــم 
ــة  ــاع الصح ــي قط ــة وف ــيرة الثقاف ومس
ــى  ــنعتمد عل ــي، وس ــاع البحث ــي القط وف
القطــاع غيــر الربحــي بشــكل رئيــس جــدا .

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 

رئيس مجلس اإلدارة 

ينتــج نوعيــات متفوقــة فــي كثيــر مــن  الوطــن أصبــح اآلن 
أو  التعليميــة  المؤسســات  إنشــاء  فــي  ســواء  المجــاالت 
الوطــن  أو المؤسســات االجتماعيــة،  المؤسســات الصحيــة 
ــي  ــه ف ــي توج ــه الت ــاده وقيادت ــه واجته ــي بقدرات ــن نوع وط
هــذا المجــال لمــا فيــه خيــر مــن قبــل ســيدي خــادم الحرميــن 
ــمو  ــعود وس ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
ــع إن  ــى للجمي ــده ونتمن ــي عه ــي ول ــمو ول ــده وس ــي عه ول
 
ً
ــرى هــذه الجامعــة دائمــا ــداد وأن ن ــق والس ــه التوفي ــاء الل ش

تحلــق فــي المســتويات العاليــة بــإذن اللــه

انتــاج بحياتــي  الجمعيــة هــي اهــم 
.. واذا اردنــا مكانــة عظيمــة بصــدور 
فمــن  النــاس،  رب  وعنــد  النــاس 
الضــروري ننتــج اشــياء مميــزة جــدا 

وللمجتمــع.. للوطــن 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
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الــــدواء  إلــــى توفيــــر  تســــعى الجمعيــــة 
 لهــــم علــى 

ً
للجميــــع باعتبــــار أن ذلــــك حقــا

رؤيــة  مــع  المتوافقــة  المجتمــع  أفــــراد 
التنمويــة  واالحتياجــات   2030 المملكــة 
التنميــة  اســتراتيجيات  وفــق  للمجتمــع 

 . الوطنيــة 

تأسســت جمعيــة معافــاة الصحيــة 
ــاض ــة الري ــي منطق ف

 بتاريخ: 28 / 6 / 1440 هـ
الموافق: 03/ 05 /  2019م 

وهــي جمعيــة مرخصــة مــن المركــز 
الغيــر  القطــاع  لتنميــة  الوطنــي 

 (  1121 ) برقــم  ربحــي 

عن معافاة 
الصحيــــــــة 

06



رؤيتنـــا 

رسالتنا 

تســــعى الجمعيــــة إلــــى توفيــــر الــــدواء 
للجميــــع باعتبــــار أن ذلــــك حقــــا لهــــم 

ــع ــراد المجتم ــى أفــ عل

العمــل على توفيــر الــدواء للمحتاجيــن 
يســــتطيعون  ال  الذيــــن  والفقــــراء 
بمختلــــف  الــــدواء  وتوفيــــر  توفيــــره. 
الطبــــي  العــــوز  ألصحــــاب  أنواعــــه 
بمنطقــــة الريــــاض لمختلــــف الفئــــات.
07آخذيــن بعيــــن االعتبار أولويــة االحتيــاج



اهدافنا 

التوعية والتثقيف 
باألدوية 

واستخدامها 
ومخاطرها وطرق 
المحافظة عليها.

مساعدة 
المحتاجين في 
الحصول على 

األدوية الالزمة 
لحاالتهم.

تقديم 
استشارات 

هاتفية 
مجانية تتعلق 

باألدوية
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قيمنا  

التركيزااللتزامالمصداقية

االبتكارالتكامل
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البناء المؤسسي والتحول الرقمي 

تنمية الموارد المالية 

المشاريع والبرامج النوعية 

الزيارات 

الشركاء 

التطوع 

االعالم والتواصل االجتماعي 

انجازاتنا 
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تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

100%

100%

100%

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

اعتماد الخطة

اعتماد الهوية

اعتماد الموازنة

اعتماد الدليل

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

2022/12/15

2022/12/15

2022/12/15

2022/12/15

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

2022/12/27

2022/01/02

2022/01/01

2022/01/02

اعداد التوجه االستراتيجي

بناء الهوية البصرية للجمعية

اعداد الموازنة التقديرية

إعداد الدليل التعريفي للجمعية ( ورقي-فيديو 

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

%30وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي



تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

3

4

100%

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

استالم المطبوعات

فتح الحسابات

عقود التوظيف

استالم الرقم 

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

2022/02/02

2022/03/02

2022/01/01

2021/01/01

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

2022/03/21

2022/04/28

2022/03/01

2021/12/13

تجهيز المطبوعات
 ( ورق رسمي-مضاريف-كروت...الخ ) 

وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي

فتح الحسابات البنكية

رواتب فريق العمل

انشاء الرقم الموحد للجمعية ( 700  )

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

30%



تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

100%

100%

3

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

استخراج الرقم

تفعيل الموقع

تفعيل الدومين والبريد

تفعيل الحسابات الموحد

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

2021/012/15

2021/12/01

2021/12/10

2021/012/15

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

2022/01/05

2021/12/22

2021/12/15

2022/01/05

تأسيس خط هاتفي

وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي

انشاء موقع الكتروني

تأسيس دومين للجمعية 
( بريد+موقع )

انشاء حسابات التواصل

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

30%



تفعيل الدومين والبريد

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

100%

100%

100%

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط-نوف العنزي 

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

استخراج رقم البريد

اعتماد الالئحة

تأمين المستلزمات

اعتماد اللوائح والسياسات

طوال العام

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية 2021/012/15

2022/11/01

2021/01/01

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ البداية والنهــاية

2022/01/05

2022/12/14

2022/02/14

فتح بريد واصل

وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي

اعداد الئحة تنظيم العمل

تأمين األدوات واألجهزة المكتبية

إعداد اللوائح والسياسات ( الحوكمة )

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

30%

– نوال العنزي – خالد العنزي – راكان العنزي-
سجى الدعجاني – بشرى الحربي



تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

100%

100%

50%

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

نوف العنزي

بشرى الحربي

نوف الحبردي 
وبشرى الحربي

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

اعتماد الهيكل

اعتماد السلم

اعتماد األوصاف

اعتماد النظام

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

2021/12/15

2022/11/01

2022/11/01

2022/05/01

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

2022/01/02

2022/12/01

2022/12/01

2022/12/01

إعداد الهيكل التنظيمي

وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي

إعداد سلم

إعداد األوصاف الوظيفية

بناء النظام االلكتروني لخدمات الجمعية

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

30%



%100تم تحقق المستهدف

خالد العنزيمســــــــــــؤول التنفيذ

وضع اللوحةمؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

2022/05/01تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

2022/07/01تاريخ النهــــــــــــــــــاية

وضع لوحة خارجية لجمعية

وزن الهدفتأسيس بنية الجمعيةالهدف التشغيلي

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

30%



تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

5

12

20

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

ابتهال العنزي

ابتهال العنزي

غادة خياط

لطيفة الشابانات 
طالل العصيمي

بيت الموهبة

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

تقديم االستشارات

شهادات الحضور/قائمة

قائمة بالمنتجات

نشر على التويتر

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

طوال العام

طوال العامطوال العام

2022/01/15

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

2022/03/01

تقديم االستشارات

وزن الهدفالخدمات والبرامجالهدف التشغيلي

ملتقى للتوعية

تفعيل المتجر االلكتروني

تفعيل األيام العالمية للصحة

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

20%



%100تم تحقق المستهدف

مســــــــــــؤول التنفيذ

ن الجهة
لم تعتمد م

اعتماد النشرةمؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

النشرة االلكترونية

وزن الهدفالخدمات والبرامجالهدف التشغيلي

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

20%



تم تحقق المستهدف تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

4 2

4

مســــــــــــؤول التنفيذ مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

غادة خياط

غادة خياط

غادة خياط

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

تنفيذ الشراكات تنفيذ الشراكات

تنفيذ الشراكات

طوال العام

طوال العام
تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ البداية والنهــاية

طوال العام

وزن الهدفالشركاتالهدف التشغيلي

توقيع شراكات مع الجهات المماثلة توقيع شراكات مع الجهات المشرفة

توقيع شراكات مع الجهات الداعمة

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

10%



تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

تم تحقق المستهدف

100%

1,200,000

2,350,000

737,000

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

مســــــــــــؤول التنفيذ

تم دعم نصف 
المبلغ

االيداعات المالية

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

مؤشــــــــر اإلنجـــــــــــاز

الحصول على الدعم

لم يتم الدعم 
بسبب الحوكمة

تم تأجيل الوقف 
من مجلس اإلدارة 

المخزن الدوائي

االيداعات المالية

االيداعات المالية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية

تـــــــاريخ البـــــــــــــداية
طوال العام

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

تاريخ النهــــــــــــــــــاية

الحصول على دعم الوزارة

وزن الهدفتأمين المورد الماليالهدف التشغيلي

الحصول على وقف للجمعية قيمة 
الوقف ( مليون ومائتان)  

التسويق لدى الجهات المانحة والمسوؤلية 
االجتماعية للمساهمة في التأسيس والتشغيل

التسويق لدى أفراد المجتمع والتجار 
للحصول على دعم البرامج والتشغيل

ي  
س

س
مؤ

 ال
اء

بن
ال

40%



مجموع مؤشر اإلنجاز 



التحول الرقمي 

23



المشاريع والبرامج النوعية
ــروعات  ــدد المش ــي ع اجمال
والبرامــج النوعيــة لجمعيــة 

معافــاة الصحيــة 

1-  تأمين األدوية لمرضى القلب (نبضات) .
2-  تأمين األدوية لمرضى الفشل الكلوي (شفاء) 

3- توفير األدوية لمرضى السرطان (دوائي) .
4- صيدلية معافاة االفتراضية .

5- تأمين األدوية لمرضى المخ واألعصاب .
6- تأمين ادوية الثعلبة .

الوراثيــة  المناعيــة  االمــراض  ادويــة  تأميــن  مشــروع   -7
. ليــد ا للمو

8- تأمين ادوية اإلدمان .
9-برنامج تأمين ادوية  االمراض المزمنة .

10- مشــروع  كرســي الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ألبحــاث 
ســرطان الــدم .

1010
24



25

مبادراتنا 

بلغــت عــدد المبــادرات 
ــطة  والفعاليات واألنش

1515
مبادرة



وعيـــــك  يحمي قلبك

26



26

اإلفطار السنوي  لجمعية معافاة الصحية

27



التعريف بجمعية 
معافاة الصحية

 بالرياض بارك

احتفـــــالية العـــــيد 
بمستشفى اإليمان العام

28



ركــــن تثقيـفي 
بمجمع ذا زون

وقايتك اهم 
بمجمع العثيم مول

التثقيف بمرض جدري القرود 
بمجمع العثيم مول

ركن تثقيفي 
بمستشــفى 

29الحرس



التوعية والتثقيف بمرض التهاب الكبد 
بواجهة الرياض

فعالية التثقيف بمرض السكري 
بواجهة الرياض

عشاء بمناسبة 
المقــر الجــــديد

30



فعالية 
اليوم الوطني

31



التوعية والتثقيف بمرض 
سرطان الثدي بإدارة 

التعليم

التوعية والتثقيف بمــــرض السكـــري 
بالتعــــاون مع جامعــة دار العــــــلوم

32



الزيارات 
ــال  ــدد  استقبـــــــ ــغ عــــ بل
ــارات جمعيــة معافــاة  وزي

الصحيــة 
زيارة21

زيارتنا لـ جمعية كبار السن 
2022/1/25

زيارة أوقاف سعد الموسى 
2022/2/17

زيارتنا لـ جمعية رحماء الصحية 
2022 /3/16



زيارتنا لـ جمعية كالنا
2022 /3/16

زيارتنا لـ مع جمعية حياتنا 
2022/4/11

زيارة جمعية قلبي 
2022/3/28

زيارتنا لـ جمعية زارعي القوقعة 
اسمك في معرضها التثقيفي(مبادرة 

#اسمعني_5) 2022/5/17

زيارتنا لـ مجمع الدرعية الطبي 
2022/3/28

زيارة الدكتور خالد الكثيري مدير 
التشغيل ورئيس قسم الطوارئ 

لمستشفى عناية العائلة 2022/5/19



زيارة عميد المشاة الدكتور صالح 
SalihAlansari@  األنصاري

2022/5/19

زيارة جمعية التواصل للتنمية 
المجتمعية 2022/5/22

زيارة شركة كوالتيزر المختصة في 
تطبيق نظام إدارة الجودة

2022/5/19

زيارتنا لـ جمعية إشراقة 
2022/5/30

زيارة المهندس فواز العتيبي 
مستشار في القطاع الغير ربحي 

2022/6/13

زيارتنا لـ جمعية الروماتيزم
2202/7/13 



في زيارة متبادلة مع جمعية قلبي في إطار تفعيل  2022/8/16 – 
2022/8/18 الشراكة في المبادرات واألنشطة المشتركة

زيارة أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
2022/8/2

زيارة أ. فهد الصالح لـ مناقشة 
الموارد المالية وسبل االستثمار 

لتطوير الخدمات المقدمة 
لمستفيدي الجمعية 2022/8/29

مؤسسة محمد بن عبد الله 
الجميح الخيرية 2022/10/2



زيارة جمعية التنمية األهلية 
بحي قرطبة 2022/12/20

زيارتنا لـ مركز أكفاء للرعاية النهارية (ذوي اإلعاقة )
2022/10/4

37



التطوع 
بلغ عدد المتطوعين لدينا 

38متطوع518518
عدد النشراسم البرنامج

24المرئي
11المسموع

22المقروء
125000عدد المشاهدات والنشر



االعالم والتواصل االجتماعي 
(االتصال المؤسسي ) 

االتصال المؤسسي  الشراكات
عدد النشراسم البرنامج

24المرئي
11المسموع

22المقروء
12500039عدد المشاهدات والنشر



تقــــــــــرير 
المشاريع

صـــرف
الدواء

األمراض
المزمنة

دوائي

ادراك

الكبد

نبضات

تكميم

شفاء

119

7

31

1

40

1

206

405

7

88225

79073

81852

1942.2

16807

21000

112.667
مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

برامج

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

عدد البرامج

272372.9

عدد المستفيدين

القيمة االجمالية



وفرت جمعية معافاة 405 دواء لكل من :
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نتائج استبيان رضا أصحاب العالقة

من خالل دراسة االستبيان تبين ما يلي : 

      نتــــائج 
ً
اوال

                   استبيان رضا المستفيدين : 

 رضا تواصل 
الموظفين مع 

المستفيد

 رضا المستفيد 
عن خدماتنا من 

حيث الجودة

 رضى المستفيد 
من حيث سرعة 

الخدمة 

 راضين عن 
الخدمات 

االلكترونية 
المقدمة من 

الجمعية  

رضـــــــــــــــــــا 
المستفيدين 
من الخدمات 

والتعامل 
المقدمة من 

قبل الصيدليات 

 رضا قبلي 
وبعدي 

للمستفيدين 
لتعامل اللجنة 

العالجية

رضا المستفيد 
عن جميع 
الخدمات 

المقدمة من 
قبل الجمعية

...
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    استبيان
ً
ثانيا

                 رأي أعضاء الجمعية العمومية : 

من أعضاء 
الجمعية 

العمومية 
ملمين بأهداف 

الجمعية 

من أعضاء 
الجمعية 

العمومية 
راضين عن 

أسلوب 
وطريقة 
التواصل 

 استجابة من 
قبل الجمعية 

لطلبات 
واقتراحات 

األعضاء 

من أعضاء 
الجمعية 

العمومية راضين 
عن إنجازات 

الجمعية 

نسبة  الرضى 
العام عن 
الجمعية 

عن وصول 
تقارير 

الجمعية 
بشكل دوري 

وبالوقت 
المحدد 



استبيان قياس رضا العاملين       
ً
ثالثا

المدير المباشر الرواتب والحوافز وبيئة

من العاملين 
عن رضا مناقشة 
مديرهم المباشر 

عن األداء وتوضيح 
نقاط الضعف 

وإمكانية التطوير 

يشعرون بان 
مديرهم المباشر 
يتعامل معهم 

بعدالة كافية 

من العاملين 
بأن مديرهم 

المباشر يقوم 
بتطويرهم ويزيد 

من خبراتهم 
العملية 

من العاملين بان 
جميع أفكارهم 

تؤخذ بعين االعتبار 
ويقدم لهم 

مديرهم المباشر 
االحترام الكامل 

ويتم تزيدهم 
بالتدريب المطلوب 

من العاملين بان 
سياسة الباب 

المفتوح بالجمعية 
مطبقة ومفيدة 

وان اهداف 
الجمعية واضحة 

ومفهومة نتيجة 
تقييم األداء 

الخاصة بالموظفين 
 
ً
تعكس فعليا

حقيقة أدائهم 
الوظيفي بناء على 

نتائج االستبيان 

من العاملين عن 
عدم الرضا فيما 

يخص الراتب 
األساسي 



من العاملين 
عن عدم رضاهم 
بالراتب األساسي 

الحالي مقارنة 
بالسوق المحلي 

عبر العاملين 
عن عدم الرضى 

فيما يخص الحافز 
السنوي 

من العاملين 
يودون الحصول 

على صالحيات اكبر 
لزيادة اإلنتاجية 

من العاملين 
يشعرون باألمان 

الوظيفي 

من العاملين ان 
لديهم الثقة في 
الجمعية للحفاظ 
على الموظفين 

المميزين في 
عملهم 

من العاملين غير 
راضين عن المزايا 

التي تقدمها 
الجمعية مقارنة 
بالسوق المحلي 

( بدل انتداب 
– تذاكر سفر – 

اجازات – قروض ) 

.



رضا العاملين عن البنود التالية : 
1- وجود وصف وظيفي واضح ومكتوب 

مســاعدة  بتقديــم  الجمعيــة  تقــوم   -2
مليــن  للعا

3- التحفيــز غيــر المــادي مــن قبــل مديــرك يزيــد 
مــن انتاجيتــك 

4-  مــكان العمــل الــذي تعمــل فيــه يتميــز 
بانــه مريــح وآمــن 

ــة  ــك مقارن ــب من ــي تطل ــل الت ــة العم 5- كمي
ــة  ــر معقول ــر تعتب ــت المتوف بالوق

6- تســتطيع ان تعبــر عــن رأيــك بحريــة وبــدون 
خــوف مــن مديــرك 

- أوضح العاملين عن التالي : 
1- الرغبــة الكاملــة واالســتعداد بالتواجــد بعــد 

ســاعات العمــل الرســمية 
خــالل  العمــل  بتــرك  العامليــن  يفكــر  لــم   -2

 2202 العــام 
العامليــن  معنويــات  ان  االســتبيان  اكــد   -3

 
ً
جــدا مرتفعــة 
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رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة معافــاة الصحيــة كــرم  
بــدأ  الجمعيــة  منســوبي  جميــع  العنــزي  فــارس  أ.د. 
ــم  ــى جهوده ــاط  عل ــادة خي ــذي أ .غ ــر التنفي ــن المدي م

المبذولــة

تكـــــريم 
الموظفين
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بصمتكم مثمرة
غادة محمد حسن خياط

المدير التنفيذي

نوال فرحان العنزي 
 االخصائي االجتماعي 

ابتهال فريح المطرفي
 اخصائي التطوع 

نوف محسن العنزي 
المحاسب المالي 

سجى سطام الدعجاني
 اخصائي تنمية الموارد المالية 

راكان جمال الرسالني 
 رئيس اللجنة العالجية 

خالد نزال العنزي
 اخصائي اجتماعي

بشرى ناصر الحربي
 اخصائي تقني 

طالل عايض العصيمي
اعالمي 

احمد الجارحي 
 مراجع داخلي 

غدير السعيد 
 مساعد االخصائي االجتماعي 

منيرة محمد النفيسي
 اخصائي تنمية موارد مالية  

امل خالد الذيابي
 اخصائي تقني 

اسماء الرشيدي
اخصائي تقني 

بشرى الغبيوي
 مسؤولة الشراكات 

عبدالله الشمري 
 اخصائي وسائل التواصل االجتماعي 

سامر السعيد 
 مستشار موارد مالية 

عبدالرزاق القشعمي 
 مستشار موارد مالية 

روابي الحبيش
مساعد اخصائي موارد مالية .

نوف الحبردي 
 موارد بشرية 

هيام عايش العنزي
 مساعد اخصائي التطوع 

محمد المطيري
 اخصائي تطوع 

يوسف العنزي
 اخصائي تسويق 

يزيد سليمان الطويلعي
 اخصائي تنمية موارد مالية 

محمد الفضل
 ادارة مشاريع

لطيفة الشبانات
صيدلي 

مرام  
مصممه 

عبدالله العتيبي 
انشطة و فعاليات

احمد الشناوي
محاسب 

فهد الهاروني
 اعالمي 



شركاء النجاح : 



S A 1 0 8 0 0 0 0 4 8 7 6 0 8 0 1 9 2 1 6 3 2 6

S A 7 8 8 0 0 0 0 4 8 7 6 0 8 0 1 6 5 4 8 5 7 2

S A 5 6 8 0 0 0 0 4 8 7 6 0 8 0 1 6 5 4 8 5 8 0

عــــــــام

زكـــــــــاة

صدقات

S M S 5 8 8 1 4 2 للتبرع بمبلغ (10) ريال
يرجى أرسال رسالة قارغة على رقم


