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عبدالسالم بن عبدالرحمن الفواز

قسم العالقات العامة والتسويق

إشـراف عـام

عبدالعزيز بن عيل الحميد
املدير العام

ــن  ــل م ــق عم ــر فري ــداد التقري ــارك يف إعـ ش

جميع األقسام، بالشـراكة مع قسم العـالقات 

العامـة والتسويق وبإرشاف من املدير العام.

مالحظة:

ــدء أحداث  ــر ألتقطت قبل ب ــذا التقري ــتخدمة يف ه ــض الصور املس بع

جائحة كورونا )كوفيد- 19(. لذلك ال تظهر بروتوكوالت الصحة والسالمة 

ــبيل املثال ال الحرص التباعد  ــة يف )كبدك( مبا يف ذلك عىل س املتبع

االجتامعي واستخدام أغطية الوجه.
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نبذة عن هذا التقرير

مبادئ تحديد جودة التقرير

قمنا بتحديد مجموعة من مؤرشات األداء لكل من هذه املحاور، ونعتقد أننا أخذنا بالحسبان اتجاهات االستدامة سياق االستدامة

العاملية يف قطاع الخدمات الصحية التطوعية، باإلضافة التجاهات االستدامة املحلية.

ــتدامة )االجتامعية واالقتصادية والبيئية( لجميع  ــنوي يف مجاالت إدارة االس كام يغطي هذا التقرير األداء الس

عمليات الجمعية السعودية الخرييى ملرىض الكبد )كبدك( لألعوام )2017 – 2020م(.

اتبعت جمعية كبدك أسلوبًا منهجيًا يف تحديد األمور ذات األهمية املتعلقة باالستدامة وذلك من خالل تحديد األهمية النسبية

ــلوب تحديد  ــة، حيث نتج عن هذا األس ــة لألطراف املعني ــية للجمعية واألمور املهم ــتدامة األساس ــع االس دواف

محاور االستدامة الرئيسية للجمعية.

ــار االقتصادية االكتامل ــس اآلث ــة، والتي تعك ــع املهمة للجمعي ــع املواضي ــة وتغطية جمي ــا بدراس ــا قمن ــا أنن باعتقادن

ــة اتخاذ القرار  ــكل موضوعي يف عملي ــتجابتنا لها والتي تؤثر بش ــة والبيئية الجوهرية وكيفية اس واالجتامعي

يف الجمعية.

يرسنا أن نضع بني أيديكم تقرير االستدامة السنوي األول. والذي يلقي نظرة عامة شاملة عىل التزاماتنا وما حققناه من تقدم 

يف مسريتنا نحو تحسني اآلثار االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

مبادئ تحديد محتوى التقرير

ــات واملعلومات الدقة ــك من خالل مراجعة البيان ــداد محتوى التقرير وذل ــري الدقة القصوى يف إع ــعى إىل تح نس

ــتويات، إضافة إىل تنفيذ مراجعة وتدقيق شامل عىل جميع األرقام الواردة. وقد تم تحديد  عىل مختلف املس

ــود أخطاء غري  ــذا ال يعني عدم وجـ ــرى للبيانات، وه ــدات أخ ــى تقديرات أو تحدي ــتملت علـ ــع التي اش املواضي

مقصودة.

نعتقد بأن هذا التقرير يظهر كالً من النواحي اإليجابية ألدائنا والنواحي التي تستلزم العمل عىل تحسينها. التوازن

إن هدف جمعية كبدك من إصدار هذا التقرير هو الوصول إىل جميع األطراف املعنية واإلفصاح عن أداء الجمعية الوضوح

يف أكرث املواضيع أهمية. لذلك فقد تم صقل املعلومات الواردة يف هذا التقرير بصورة اسرتاتيجية وسهلة 

الفهم لجميع األطراف املعنية. 

ــراف املعنية من إمكانية املقارنة  ــنوات )2017م، 2018م و2019م و2020م(، لتمكني األط ـــ )4( س ــم بيانات مقارنة ل ــا بتقدي قمن

تحليل التغيريات التي طرأت عىل األداء يف بعض الحاالت قمنا بتحديد البيانات املفقودة عىل أنها غري متوفرة 

لعدم توثيقها يف مرحلة سابقة.

ــدار التقرير، كام يتم تأكيد هذا التقرير داخليا املوثوقية ــذا التقرير إىل رقابة داخلية من قبل اإلدارة املعنية بإص ــع ه يخض

من قبل جميع املعنيني وعىل جميع املستويات اإلدارية يف الجمعية.

نأكد إننا ملتزمون بتحقيق اإلنجازات يف الجمعية، باإلضافة اللتزامنا بإصدار التقرير بشكل سنوي.التوقيت املناسب
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صاحب السمو املليك األمري الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخريية ملرىض الكبد )كبدك(

كلمة
 رئيس مجلس اإلدارة يف افتتاح مبنى

جمعية كبدك الجديد

ــهم إننا  ــوم يف مبنى جديد يحوي عىل بيئة إدارية ستس الي

ــاءة األداء، باإلضافة إىل احتوائه عىل عدد من  يف رفع كف

األدوار الخاصة باالستثامر العائد للمستفيدين تعزيزاً لالستدامة يف 

العمل الخريي.

ــاء مجلس  ــن ولكافة أعض ــرة للوط ــزات هي مفخ ــذه املنج ه  

ــني يف الكبد، وهذه الجمعية هي جمعية خريية  اإلدارة واملتخصص

ــدة معلومات  ــالل صناعة قاع ــد من خ ــة ملرىض الكب ــانية خادم إنس

ــؤدي الجمعية دورها يف  ــة للوطن كافة، ويهمنا أن ت متينة خادم

العمل الخريي كون ذلك العمل هو عمل إنساين ال يرتبط بالعرق وال 

الجنسية وال اللون.
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ــاهمته يف للسعادة  ــان أثر كبري يف عطائه ومس يف حياة اإلنس

تكوين حياته وحياة اآلخرين. ومد كفوف العطاء إىل الغري 

ــعادة إىل قلوبهم »رسوٌر تدخله عىل  هي أروع وأجمل منطلق تُدخل فيه الس

ــكل محتاج من مرىض  ــابق العاملون يف جمعية كبدك ل قلب مس��لم«، لذا يتس

ــابكت أياديهم،  ــا الغايل. فتظافرت جهودهم وتش ــد يف كافة أرجاء وطنن الكب

تحقيًقا للهدف اإلنساين النبيل، توعيًة، ورعايًة، وعالج.

ــر واملثوبة  ــب األج ــعيًا لكس ــدان املحبة والخري يتنافس الجميع س ــي مي      فف

ــة 2030 بقيادة خادم الحرمني  ــاىل، وتحقيًقا لرؤية اململك ــبحانه تع من الله س

الرشيفني وويل عهده األمني، بتوفري الصحة الجيدة، وتحقيق الرفاه للمواطن، 

وتسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية والرعاية بأعىل معايري الجودة.

ــمو املليك األمري الدكتور  ــا من هذه الغاية وبتوجيه من صاحب الس      وإنطالقً

ــس إدارة جمعية كبدك،  ــز، رئيس مجل ــعود بن عبدالعزي ــعل بن س فيصل بن مش

ــانية وإدخال السعادة إىل قلوب أبناء  ــالتها اإلنس انطلقت الجمعية إليصال رس

ــاه، جاعلني نصَب  ــري قدما يف هذا االتج ــذا الوطن الغايل متطلعني إىل الس ه

أعيننا »نحو مجتمع خاٍل من أمراض الكبد«

أ. عبدالعزيز بن عيل الحميد

مدير عام الجمعية السعودية الخريية ملرىض الكبد )كبدك(

كلمة
 كبدك .. معنى السعادة الحقيقي
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ــعودية الخريية ملرىض الكبد )كبدك(،  الجمعية الس

ــمو املليك األمري  ــس اإلدارة صاحب الس يرأس مجل

ــن عبدالعزيز  ــعود ب ــعل بن س الدكتور فيصل بن مش

أمري منطقة القصيم، ويضم املجلس يف عضويته 

11 عضواً من رجال األعامل واألطباء والباحثني.

تأسست جمعية كبدك يف 1430/6/20هـ، حيث تعمل 

ــعودية، ويقع  ــتوى اململكة العربية الس عىل مس

املقر الرئييس يف منطقة القصيم مبدينة بريدة، 

ولديها فرعان يف كل من: منطقة املدينة املنورة، 

ومنطقة عسري، وخمسة عرش مكتباً تنسيقياً يغطي 

جميع مناطق اململكة. 

تقدم جمعية كبدك مجموعة من الخدمات الصحية 

ــيقية، ومجموعة  ــا ومكاتبنا التنس ــالل فروعن من خ

ــة والتي  ــارية املتنقل ــادة االستش ــرب العي أخرى ع

ــرى  ــل إىل الق ــا لتص ــاركة متطوعين ــق مبش تنطل

واملراكز والهجر.

من نحن

كبدك..
جمعي��ة خريي��ة صحي��ة متخصصة مب��رىض الكبد، مس��جلة بوزارة 

املوارد البرشية والتنمية االجتامعية برتخيص رقم )500(.
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التوجه االسرتاتيجي

ة
ؤي

لر
ا

ــرىض  ــة م ــادة يف خدم الري

ــة العربية  ــد يف اململك الكب

السعودية.

ة
ال

س
لر

ا

ــد  ــراض الكب ــع بأم ــة املجتم توعي

وطرق الوقاية منها واملساهمة 

يف رفع معاناة املرىض من خالل 

ــة الالزمة  ــات الصحي توفري الخدم

ــي  العلم ــث  البح ــج  برام ــم  ودع

والدراسات املتخصصة.

القيم

اإلنسانية    |    الشفافية    |    الخصوصية    |    التخصصية    |    الجودة    |    الشمولية
ف

دا
ه

أل
ا

• تقديم الرعاية الالزمة ملرىض الكبد صحيا واجتامعيا ونفسيا وماديا.

• تنفيذ الحمالت التوعوية والتثقيفية لتنمية الوعي املجتمعي حول أمراض الكبد والوقاية 

منها الحد من آثارها.

ــات ذات العالقة مبا يخدم  ــع الجه ــرتاتيجية الفاعلة م ــد من الرشاكات اإلس ــة العدي • إقام

مرىض الكبد ويحد من انتشار املرىض.

• تنفيذ ودعم البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بأمراض الكبد والوقاية منه.

• التنظيم واملشاركة يف املؤمترات والدورات املتخصصة يف أمراض الكبد محلياً ودولياً.
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تقديم الرعاية الالزمة ملرىض الكبد 

صحياً واجتامعياً ونفسياً ومادياً

الهدف 1:    القضاء عىل الفقر

الهدف 3:    الصحة الجيدة والرفاه

• تسهيل الحصول عىل 

الخدمات الصحية.

• تعزيز الوقاية ضد املخاطر 

الصحية )نظام الصحة 

العامة وإدارة األزمات 

الصحية(.

• تحسني الرعاية الصحية 

املقدمة قبل التنويم 

والرعاية املقدمة يف 

املستشفيات الرئيسية 

)الطوارئ والعناية 

املركزة(.

• تحسني نوعية الحياة 

واألداء الوظيفي لخدمات 

الرعاية املقدمة للمرىض 

خارج املستشفى وبعد 

الخروج منها.

تنفيذ الحمالت التوعوية والتثقيفية 

لتنمي��ة الوع��ي املجتمع���ي ح��ول 

أمراض الكبد والوقاية منها الحد من 

آثارها

الهدف 4:    التعليم الجيد

الهدف 11:    مدن ومجتمعات محلية 

مستدامة

• تشجيع العمل التطوعي

• تعزيز مشاركة األرسة 

يف التحضري ملستقبل 

أبنائهم.

• متكني العمل التطوعي

• تحسني خدمات الصحة 

العامة مع الرتكيز عىل 

السمنة والتدخني.

إق��ام���ة الع�دي��د م��ن الش���راك�ات 

اإلس��رتاتيجية الفاعل��ة م��ع الجهات 

ذات العالقة مب��ا يخدم مرىض الكبد 

ويحد من انتشار املرىض

الهدف 17:    عقد الرشاكات لتحقيق 

األهداف

• تعزيز قيام الرشكات 

مبسؤولياتها االجتامعية.

تنفي��ذ ودع��م البح��وث والدراس��ات 

العلمي��ة املتعلق��ة بأم��راض الكب��د 

والوقاية منه

• دعم البحث والتطوير 

لضامن استدامة منظومة 

تطوير املحتوى املحيل.

التنظيم واملشاركة يف املؤمترات 

أم��راض  وال��دورات املتخصص��ة يف 

الكبد محلياً ودولياً

• التوسع يف التدريب 

والتطوير محلياً ودولياً.

مصفوفة ارتباط األهداف بالتوجهات

املحلية والعاملية
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برنامج درهم وقايةبر

ــاركتنا  ــم يف جمعية كبدك بنرش التوعية والتثقيف يف كافة مدن اململكة، وذلك من خالل مش نهت

يف املعارض والندوات واملحارضات، وتنسيق الزيارات للمدارس والجامعات ودور اإليواء الحكومية 

والسجون.

برنامج استباق

ــاركة  ــف املجاين عىل كافة زوار أركاننا املش ــة الفحص الرسيع والكش ــرشوع يُعنى بتقديم خدم م

ــة يف جميع أنحاء مناطق اململكة، حيث نبادر بتحويل  ــات والفعاليات واملراكز التجاري يف املهرجان

الشخص املرجح إصابته إىل العيادة االستشارية.

برنامج رسالة املشاهد

ــي املجتمعي حول أمراض الكبد والوقاية  ــعى لصناعة حمالت توعوية تهدف لرفع وتنمية الوع نس

منها والحد من آثارها، وذلك من خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي.

برنامج رسالة الحج

ــانحة  ــم الحج تكون منطقة الحرمني الرشيفني ملتقى لجميع دول العامل، فهي فرصة س يف موس

ــوف الرحمن، وذلك بهدف  ــع الهدايا واملواد اإلعالمية كهدية لضي ــائل التوعوية وتوزي إليصال الرس

تحقيق رؤية الجمعية.

برنامج عيادة كبدك

ــد الذين  ــة مرىض الكب ــم مبتابعة حال ــدة املركزي تهت ــفى بري ــة يف مستش ــة متخصص ــادة طبي عي

ــراض وزراعة الكبد  ــاريني يف أم ــف يف العيادة نخبة من أفضل االستش ــا، حيث يتوىل الكش يصلونه

وهم من ذوي الكفاءة العالية يف عدد من املستشفيات الكربى يف اململكة.

برنامج زراعة األمل

ــاعدة  ــاهمة يف مس ــن الكبد، وذلك للمس ــتقطاب متربعني بجزء م ــىل اس ــة ع ــعى يف الجمعي نس

ــة وغريها.. مام  ــف أو األورام الرسطانية أو الدهوني ــبب التلي ــل الكبدي، وذلك بس ــني بالفش املصاب

يستدعي زراعة الكبد وإنقاذ حياة املريض ليك يعود ملامرسة حياته الطبيعية.

برنامج ترحال

نسعى من خالل العيادة االستشارية املتنقلة الوصول للمستفيدين األشد حاجة، والذي يصعب عليهم 

الوصول إىل الخدمات الطبية يف القرى والهجر واملراكز، حيث يقوم نخبة من األطباء بإجراء الفحوصات 

األولية، ومن ثم تحويل الحاالت حسب احتياجها للعيادة املتخصصة يف املستشفيات املرجعية.

برنامج ساعدين

نسعى بتخفيف األعباء املادية عن املريض، حيث نقوم بدراسة حالة املريض االجتامعية وبعد التأكد 

من االستحقاق يتم رصف إعانة شهرية تودع آلياً بحساب املستفيد طيلة فرتة العالج.

برنامج ضيافتنا

ــفر واالنتقال من منطقة اإلقامة إىل املدن  ــقة الس نقوم بتذليل كافة الصعاب عن املريض، من مش

التي فيها مستشفيات مرجعية وعيادات متخصصة، من خالل تحمل تكاليف اإلقامة.
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مجلس اإلدارة
ــتحقها يف  ــث نالت الجمعية مكانه تس ــرتاتيجي، حي ــو رؤيتها، ورعاية توجهها االس ــادة املنظمة نح ــس اإلدارة بقي ــوم مجل يق

ــعود بن عبدالعزيز،  ــعل بن س ــمو املليك األمري الدكتور فيصل بن مش ــة صاحب الس املجتمع بوجود مجلس فاعل ومتميّز برئاس

وبأعضائها وهم نخبة من قيادات العمل الصحي والعمل التجاري الخاص.

صاحب السمو املليك األمري الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس املجلس

سعادة األستاذ

عبدالعزيز بن عبدالله الحميد
عضو

سعادة الدكتور

راشد بن محمد أباالخيل
نائب رئيس املجلس

سعادة األستاذ

سليامن بن إبراهيم العمري
عضو

سعادة األستاذ

صالح بن محمد الخويلد
املرشف املايل

سعادة الدكتور

ب��در بن محمد الجارالله
عضو

سعادة األستاذ

مطلق بن دغيم الخمعيل
عضو

سعادة الدكتور

أحمد بن عبدالرحمن امليامن
عضو

سعادة األستاذ

سليامن بن عبدالله العييدي
عضو

سعادة األستاذ

عبدالعزيز بن عيل الحميد
املدير العام

سعادة الدكتور

خال�د بن فه��د الحصيص
عضو

سعادة املهندس

منصور بن محمد العرفج
عضو
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اللجان الدامئة
ــم ) 1 ( املنعقد يف يوم  ــر اجتامعه رق ــه ) 3 (، وذلك يف مح ــس اإلدارة يف دورت ــة املنبثقة عن مجل ــان الدامئ ــرار اللج ــم إق ت

الخميس، بتاريخ 1439/1/1هـ، )املوافق 2017/9/21م(،

وفيام ييل قامئة لتلك اللجان:

ة
ذي

في
تن

ال
ة 

جن
لل

ا

مهام اللجنة:

لجنـة منبثقة من مجلـس اإلدارة، وتهـتـم 

ــال الجمعية عن  ــارشة بأعـمـ ـــكـل مب بـش

قرب والرفع ملجلس اإلدارة.

ة
مي

عل
ال

ة 
جن

لل
ا

مهام اللجنة:

اللجـنـة العلمـية هـي لجنــة تـضـم فـي 

ــن األطـباء املخـتصـني  عضـويتها نخبـة مـ

يف مجال أمراض الكبد والبحوث العلمية.

ة
مي

ال
ع

إل
 ا

ة
جن

لل
ا

مهام اللجنة:

ــة يف تعزيز النرش  ــم اللجنة اإلعالمي تهـتـ

اإلعالمي ألعامل الجمعية إليصال رسالتها 

ردالسامية وتحقيق أهدافها.
وا

مل
ة ا

مي
تن

ة 
جن

ل

مهام اللجنة:

هـذه اللجـنـة تهتم فـي تنمـيـة املـوارد 

ـــبل تعـزيز الـجـانب  ــة للجمعية وس املاليـ

املـايل لـضـامن استمرار أعامل الجمعية 

وتحقيق االستدامة املالية.
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نطاق العمل
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الهيكل التنظيمي
يتكون هيكلنا التنظيمي من مجلس اإلدارة والذي يعترب أعىل سلطة يف الهيكل، ومجموعة من الوحدات اإلدارية الداعمة لقرارات 

مجلس اإلدارة إضافة إىل الفروع واألقسام التنفيذية.
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حوكمة الجمعية
ــوارد البرشية والتنمية  ــق معايري وزارة امل ــة متطلبات الحوكمة وف ــة كبدك كاف ــق يف جمعي نطب  

ــية ويقوم عليها عمل الجمعية، والتي  ــاليب املؤسس ــات واألس االجتامعية، والتي تتضمن كافة املامرس

تم بناؤها لتكون إطارا للحوكمة تشمل القواعد والقوانني واملعايري واإلجراءات التي تجري مبوجبها إدارة 

املنظامت املؤسسية، إذ تحقق الجمعية مستويات متقدمة يف/

• معيار الشفافية واإلفصاح.

• معيار االمتثال وااللتزام.

• معيار السالمة املالية.

ــني األطراف الفاعلة يف  ــاء منظومة رقابية، لضامن تنظيم العالقة ب ــعى جمعية كبدك لبن كام تس  

ــة، كام يتم من  ــه وأداء الجمعي ــني عىل تحديد توج ــاعدة القامئ ــاب املصلحة، وذلك ملس ــة، وأصح الجمعي

خاللها تنظيم العالقة بني اإلدارة العليا التي تشمل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

فيام تنفذ كبدك برنامج )متكني( لحوكمة مجالس اإلدارات واإلدارة التنفيذية بالرشاكة مع مؤسسة   

امللك خالد الخريية )KKF( والتي حققت الجمعية من خاللها نتائج متميزة.

اجتامع ممثل مؤسسة امللك خالد مع موظفي جمعية كبدك ملناقشة مرشوع التحول املؤسيس وتم استعراض أحدث املنجزات ومتابعة خطة سري العمل.
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نتائج تقييم الحوكمة
ــغييل يقوم  ــرتاتيجي وتش ــات والهياكل إىل جانب إطار عمل اس ــة هي مزيج من السياس الحوكم  

ــني القيادات يف  ــاعد عىل متك ــراءات املتبعة، تس ــأة واإلج ــة يف املنش ــادة التنظيمي ــني القي ــاذاة ب مبح

املنشأة من اتخاذ قرارات فّعالة ومسؤولة.

18
مؤرش

% 97.30

االلتزام 

واالمتثال

6
مؤرشات

% 90.00

الشفافية

واإلفصاح

نتائج املعايري

% 94.89
النتيجة العامة
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مجتمعنا
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COVID-19 مبادراتنا خالل جائحة

الربامج العالجية

برامج التوعية والتثقيف

برامج الخدمات االجتامعية

برامج الرعاية الصحية والعالجية

الرشاكات االسرتاتيجية

االستثامر يف العمل التطوعي

رأس املال البرشي

 تطوير واستثامر طاقات العاملني
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COVID-19 مبادراتنا خالل جائحة
ــل  ــادرة والتفاع ــىل املب ــدك ع ــة كب ــت جمعي حرص

ــود العظيمة التي أطلقتها عدة  اإليجايب مع الجه

جهات حكومية ويف مقدمتها وزارة الصحة من أجل 

 .COVID-19 ــة فريوس كورونا التخفيف من أثار جائح

ــادرات  ــذه املب ــدك مع ه ــت جمعية كب ــث تفاعل حي

ــي انطالقاً من  ــاندة القطاع الحكوم ــود ملس والجه

ــؤولية املشرتكة،  مبدأ الرشاكة املجتمعية واملس

ــالمة مرىض الكبد عىل  ــة إلدراكنا ملا متثّله س إضاف

بقائهم بعيدين عن أماكن العدوى أو والفايروسات 

والحفاظ عىل صحتهم.

ــات الجمعية يف  ــتفيدين من خدم ــات التقنية من أجل خدمة املس ــل االجتامعي واملمكن ــائل التواص ــم تفعيل جميع وس ت

أماكنهم وتلبية احتياجاتهم من األدوية واملستلزمات وكذلك الجوانب العالجية والدوائية وتسهيل عملية الخدمة للمرىض 

بكافة مناطق اململكة .

العمل عن بعد

ــاريني  ــاركة عدد 10 من االستش ــتجد )COVID-19( وطرق الوقاية منه مبش إطالق حملة توعوية حول فريوس كورونا املس

ــة واإلجابة عىل  ــه التوعية التخصصي ــم تقديم من خالل ــارش عرب منصة تويرت ويت ــة ببث مب ــات مختلف ــني بتخصص واألخصائي

اإلستفسارت من قبل املشاهدين. حيث وصل إجاميل عدد املشاهدين ألكرث من: 37,000 مشاهد.

 توعيتك ببيتك

تحت حملة )نعود بحذر( وحفاظًا عىل سالمة املصلني، بادرت الجمعية بتوزيع 5000 سجاد قاميش، ميتاز بقابلية التحلل، 

من قبل املتطوعني بالجمعية مبساجد منطقة القصيم واملسجد النبوي ومساجد منطقة املدينة املنورة.

توزيع سجادات قامشية
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ــورة فريوس كورونا  ــات له عن غرية ونظراً لخط ــف مناعة مريض الكبد ورسعة انتقال الفريوس ــت املبادرة نظراً لضع انطلق

املستجد )COVID-19 ( فانطلقت مبادرة عالجك يوصلك اىل إيصال األدوية والعالجات وذلك لعدد 150 مستفيد بطرق أمنة 

اىل املرىض يف منازلهم بكافة مناطق اململكة وذلك بالرشاكة مع مؤسسة الراجحي اإلنسانية.

وقد بلغت اجاميل مرصوفات األدوية بتكلفة تجاوزت: 2,158,000 ريال

عالجك يوصلك

ساهمت كبدك يف املشاركة املجتمعية عرب عدة مبادرات نوعية للتخفيف من آثار الجائحة ونرش الوعي بني أفراد املجتمع.

ــث أن الجمعية  ــات الصحية مبنطقة القصيم، حي ــع عدد من الجمعي ــة VS كورونا( بالرشاكة م ــة )وقاي ــاركة يف حمل املش

ساهمت من خاللها بتوزيع أكرث من 6000 حقيبة توعوية عىل عدد من القطاعات الهامة، منها:

املشاركة يف حملة )وقاية VS كورونا(

ــعاًرا من إدارة الجمعية بأهمية تخفيف األعباء املالية عىل املرىض، وتيسري حصولهم عىل االحتياجات الشخصية  استش

الخاصة، فقد بادرت الجمعية إىل اتخاذ عدة خطوات رسيعة يف هذا االتجاه.

الدعم املادي واملساعدات للمستفيدين

أوالً: مضاعفة املساعدات الشهرية.

ثانياً: رصف مساعدات مقطوعة لألكرث احتياجاً.

ثالثاً: رصف مكافأة العيد.

رابعاً: رصف السالل الغذائية.

بلغت إجاميل املرصوفات خالل الفرتة من 03/15/ 2020م وحتى 31 /05/ 2020م، ملدة 77 يوم، وقد شملت مستفيدي الجمعية.

عدد املستفيدين: 237 مستفيد

اإلعانات واملساعدات: 210,700 ريال

سالل الغذاء وإعانة العيد: 56,000 ريال

اجاميل املرصوفات النقدية: 266,700 ريال

- مصلحة السجون.

- مستشفى امللك فهد التخصيص مبدينة بريدة.

- بعض القطاعات األمنية يف محافظة عنيزة.

- املراكز التجارية والغذائية.
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الربامج العالجية

ــوم جمعية كبدك بتقديم الخدمات الصحية لذوي االحتياج  تق

ــالتنا وأهدافنا  ــق رس ــة من منطل ــق اململك ــة مناط يف كاف

ــتهدفني  ــة والوقاية للمس ــزز الصح ــي تع ــرتاتيجية والت اإلس

ــتمل عىل  ــددة الخدمات وتش ــالل منظومة متع ــك من خ وذل

ــراً ألنها  ــة بالدرجة األوىل نظ ــة والوقاي ــز الصح ــات تعزي خدم

ــني الصحة.  ــن األمراض وتحس ــل يف الوقاية م ــبيل األمث الس

ــتباق ومعرفة  ــاً فنبدأ باالس ــىل رعاية املرىض صحي ــل ع نعم

املرض يف مراحلة األوىل من خالل الفحص والكشف األويل، 

ــادة كبدك، ليك نغطي  ــافه يتم التحويل إىل عي وبعد اكتش

ــرى  ــز والق ــل إىل املراك ــل ونرتح ــة نتنق ــة جغرافي ــرب بقع أك

ــارية املتنقلة، ثـم تأتـي  والهجر النائية عرب العيادة االستش

ــمل توفري  ــد وتش ــراض الكب ــني بأم ــرىض املصاب ــا للم خدماتن

األدوية ودعم زراعة الكبد.

استفاد يف عام 2020م

1,900+
حالة مستفيدة من جميع برامجنا العالجية

ــع برامجنا العالجية يف عام 2020م  ــغ إجاميل اإلنفاق عىل جمي بل

4,055,740 )ر.س(، بزيادة %11 عن عام 2019م.
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برامج التوعية والتثقيف

ــة كبدك بأولوية  ــج التوعية والتثقيف يف جمعي يتمتع برنام

ــرية بني مختلف الربامج والخدمات األخرى، وذلك ألهميتها  كب

ــودة الحياة الصحية  ــني ج الكربى يف مواجهة املرض وتحس

ــداف  ــالة وأه ــن رس ــا ضم ــم وضعه ــث ت ــتهدفني، حي للمس

الجمعية، وذلك ملا لها من قدرة عىل التغيري عىل مستوى 

الفرد واألرسة واملجتمع. وطبقا ألهدافنا نعمل يف التوعية 

ــادرات التوعوية الصحية  ــاريع واملب والتثقيف وتقديم املش

ــن آثارها،  ــا والحد م ــة منه ــد والوقاي ــراض الكب ــال أم يف مج

وذلك من خالل إقامة املعارض والندوات واملحارضات وزيارة 

ــن  ــجون، ويف أماك ــة والس ــواء الحكومي ــدارس دور اإلي امل

استقبال وإقامة املعتمرين والحجاج.

استفاد يف عام 2020م أكرث من

23,000+
مستفيد من برامج وأنشطة التوعية والتثقيف

رسالة 

الحج
استباق

درهم 

وقاية

رسالة 

املشاهد

برامج التوعية 

والتثقيف
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2020م2019م2018م

23,282

27,754

23,436

عدد املستفيدين من برامج وأنشطة التوعية والتثقيف

2020م2019م2018م

98,170

55,523

176,641

حجم اإلنفاق عىل برامج وأنشطة التوعية والتثقيف )ر.س(

املشاركة يف املناسبات العاملية لعام 2020م:

الجهةاملنطقة / املدينةأيام الصحة العاملية

كلية امللك عبدالعزيز الحربيةمنطقة الرياضاليوم العاملي للسكري

مهرجان شتاء الجوفمنطقة الجوف/سكاكااليوم العاملي اللتهاب الكبد 2020

املكان مولمحافظة حفر الباطناليوم العاملي اللتهاب الكبد 2020

تريا مولمحافظة الطائفاليوم العاملي اللتهاب الكبد 2020

تريا مولمحافظة الطائفيوم التطوع السعودي والعاملي
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ــتباق عىل تعزيز الوقاية األولية ضد أمـراض  يقوم برنامج اس

الكـبد، وزيادة نسبة الحاالت التي يتم كشفها مبرحلة مبكرة، 

من خالل توفري خدمة الفحص والكشف املسبق والذي يقدم 

ــاين، وتتم املبادرة  ــكل مج لكافة املواطنني واملقيمني بش

بالعالج من خالل التحويل إىل العيادة االستشارية.  

برنامج استباق

2020م2019م2018ماملؤرش

04501,500عدد املستفيدين من برنامج استباق

0715عدد املعارض والفعاليات

تم تفعيل برنامج »اســتباق« يف عام 2019م من قبل صاحب الســمو املليك األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة  توضيح: 

القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالل تدشني فعاليات اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019 يف ديوان إمارة منطقة القصيم.
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ــة، وذلك  ــل اململك ــف داخ ــة والتثقي ــج بالتوعي ــم الربنام يهت

ــارضات التوعوية  ــدوات واملح ــارض والن ــالل إقامة املع من خ

ــة  الحكومي ــواء  اإلي ودور  ــدارس  امل ــارة  وزي ــة،  والتثقيفي

ــع من  ــة املجتم ــدف وحامي ــق اله ــوالً لتحقي ــجون، وص والس

ــد. يف العام 2020م كان  ــية وأمراض الكب االلتهابات الفريوس

ــتهدفات إقامة عدد 90 معرض وفعالية، فتم تنفيذ  من املس

ــدور األوامر امللكية  ــم إيقاف تنفيذها لحظة ص عدد منها، وت

ــطة  ــأن جائحة )كوفيد- 19( والتي تالها إيقاف جميع األنش بش

ــق  ــة مناط ــات يف كاف ــات واملهرجان ــبات والتجمع واملناس

اململكة. 

برنامج درهم وقاية

عدد املستفيدين من برنامج درهم وقاية

2018م

13,040

2019م

27,754

2020م

15,974

حجم اإلنفاق عىل برنامج درهم وقاية )ر.س(

2018م

69,454

2019م

35,938

2020م

176,641

صور من برنامج )درهم وقاية(
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ــة الفئات وذلك  ــتهدف كاف ــم الحج من كل عام نس يف موس

لرفع مستوى الوعي حول أمراض الكبد والوقاية منها والحد 

ــتقبل حجاج بيت الله  ــاعر املقدسة نس من آثارها، ففي املش

ــد يواجهها الحاج  ــج والوقائية وما ق ــم الربام ــرام وتقدي الح

ــك، والتي تنتج بسبب الزحام والحر الشديد،  بعد تأدية املناس

حيث نقوم بتنفيذ حملة مع كوادر طبية ومختصني يف أماكن 

ــع املواد  ــة، وتوزي ــروض املرئي ــم الع ــاج، وتقدي ــد الحج تواج

ــع بعض الهدايا  ــارات، وتوزي ــة، والرد عىل االستفس املطبوع

الصحية للحجاج. 

برنامج رسالة الحج

2020م2019م2018ماملؤرش

11,00025,0000عدد املستفيدين من برنامج رسالة الحج

صور من برنامج )رسالة الحج( لألعوام السابقة

2020م2019م

25,000

عدد املستفيدين من برنامج رسالة الحج

0

حجم اإلنفاق عىل برنامج رسالة الحج )ر.س(

2020م2019م2018م

19,585

0

28,716

2018م

11,000

بنــاًء عــىل البيان الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة بتاريخ 22 يونيو 2020م بشــأن إقامة حج عام 1441هـ بأعداد محدودة جًدا فقد تم إيقاف إقامة  توضيح: 

برنامج )رسالة الحج( لعام 2020م.



38

كبدك | تقرير االستدامة 2020م

38

كبدك | تقرير االستدامة 2020م



39 www.kabidak.org.sa

برامج الخدمات االجتامعية
ــة حالة املستفيد والدعم مالياً لتأمني احتياجاته  ــاهم الجمعية يف تخفيف آثار املريض من خالل دراس تس

الالزمة، وتحمل تكاليف اإلقامة عند التنقل من خالل مرشوع ساعدين ومرشوع ضيافتنا.

ــة الحالة االجتامعية للمريض من خالل الباحثة االجتامعية،  نهتم بدعم املرىض الفقراء واملحتاجني، حيث تقوم الجمعية بدراس

ــرتة العالج، وتتم  ــتفيد آلياً طيلة ف ــاب املس ــهرية قدرها )500 ريال(، يتم إيداعها بحس ــد من حالته يرصف له إعانة ش ــد التأك وبع

املراجعة الدورية للحالة املرضية واالجتامعية.

برنامج ساعدين

2020م2019م2018م2017م

1,795

عدد املستفيدين من برنامج ساعدين

2020م2019م2018م2017م

1,541,000

1,219,224

839,978
897,548

حجم اإلنفاق عىل برنامج ساعدين  )ر.س(

ــب املريض وذويه  ــض،  ونحرص عىل تجني ــم بخدمة املري نهت

عناء ومشقة السفر واالنتقال من منطقة إقامة املريض إىل 

املدن التي فيها مستشفيات مرجعية وعيادات متخصصة وال 

يستطيع تحمل تكاليف اإلقامة.

برنامج ضيافتنا

1,680

2,483

3,082
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برامج الرعاية الصحية والعالجية
تقديم الخدمة العالجية والتشخيصية املجانية ملرىض الكبد للمواطنني واملقيمني وتوفري األدوية الالزمة 

من خالل عدد من الربامج. 

ــفى بريدة املركزي عامالً مهامً يف متابعة حاالت مرىض الكبد الذين يجيئون عليها من كل جميع  متثل عيادة كبدك يف مستش

ــاريني املتخصصني يف أمراض الكبد وزراعتها يف عدد من  ــف عليهم نخبة من األطباء االستش مناطق اململكة، حيث يتوىل الكش

املستشفيات املرجعية الكربى باململكة.

عيادة كبدك

حجم اإلنفاق عىل عيادة كبدك  )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

720

816

عدد املستفيدين من عيادة كبدك

576

2020م2019م2018م2017م

63,016

25,130

48,750

83,631

108
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برنامج ترحال

ــول إىل املرىض يف املناطق التي ال تتوفر فيها بعض الخدمات  ــارية املتنقلة )ترحال( للوص نهتم يف برنامج العيادة االستش

ــل الحاالت التي تحتاج إىل عالج متخصص من خالل  ــاملة من قبل نخبة طبية مميزة، مع تحوي ــة الالزمة إلجراء الفحوصات الش الطبي

رشكائنا مزودي الخدمة الصحية يف املستشفيات املرجعية.

2020م2019م2018م

2

33

عدد الرحالت الطبية املنفذة

2020م2019م2018م

40

22

16

عدد الحاالت املستفيدة من برنامج ترحال

كان أداؤنا يف برنامج ترحال عىل النحو التايل:

2020م2019م2018م

26

14

9

عدد الحاالت التي تلقت الرعاية الصحية

2020م2019م2018م

17,302

49,729

32,521

حجم اإلنفاق عىل برنامج ترحال  )ر.س(
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برنامج تسهيل )عالجك يوصلك(

ــد )C(، وتعترب األدوية التي يحتاج  ــع املصابني بالعدوى بفريوس التهاب الكب ــهيل العالج لجمي ــر الجمعية من خالل برنامج تس توف

إليها مريض الكبد باهظة الثمن، لذا فقد بذلت جمعية كبدك جهوداً كبرية يف سبيل توفري هذا الدواء ورصفه مجاناً للمرىض.

2020م2019م2018م2017م

86

54

21

عدد املستفيدين من برنامج تسهيل

50

2020م2019م2018م2017م

0

2,681,084

3,041,740

حجم اإلنفاق عىل برنامج تسهيل )ر.س(

0

يف منتصــف عام 2020م وبعد انتشــار فريوس كورونا )COVID-19( أطلقت جمعية كبــدك مبادرة )عالجك يوصلك( وذلك إليصال األدوية بطرق آمنة  توضيح: 

للمستفيدين يف منازلهم بكافة مناطق اململكة، وبعد نجاح املبادرة تم اعتامدها بشكل رسمي لتكون بديله عن الربنامج السابق )تسهيل(.

كان أداؤنا يف برنامج تسهيل عىل النحو التايل:
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الرشاكات االسرتاتيجية
ــز بناء  ــم ركائ ــن أه ــدة م ــرتاتيجية واح ــرشاكات االس ــرب ال تعت

العالقات وتنميتها بني كافة القطاعات؛ ألنها تُحقق املنفعة 

املتبادلة، وتُسهم يف تعميق التعاون واالهتامم املشرتك، 

ــة كبدك، والتي  ــية يف جمعي ــي إحدى املحركات الرئيس وه

ــني العام  ــاون مع القطاع ــل والتع ــز التكام ــدف إىل تعزي ته

ــرتاتيجية فعالة  ــاء رشاكات اس ــالل بن ــن خ ــك م ــاص وذل والخ

ــرتاتيجية ألطراف الرشاكة  ــاهم يف تحقيق األهداف االس تس

ــارب والخربات  ــرتكة ونقل التج ــتثامر املوارد املش وتضمن اس

بكفاءة عالية.

2020م2019م2018م2017م

2

6

5

عدد الرشاكات االسرتاتيجية الجديدة

2

كان أداؤنا من خالل رشكائنا عىل النحو التايل:

2020م2019م2018م2017متصنيف الرشكاء

1120القطاع حكومي

0044القطاع الخاص

1101القطاع الخريي

2265إجاميل الرشاكات

عقودنــا مســتمرة مع معظــم مــزودي الخدمة وتجدد بشــكل  توضيح: 

تلقايئ، ويتم التعامل معها من خالل حاجة املرىض للتخصصات 
ووفق التوزيع الجغرايف يف كافة مناطق اململكة.

تنوعــت رشاكاتنا مع الرشكاء من حيث تصنيفهم، وقد شــملت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهــات املانحة والقطاع الخريي. مع الحفاظ عىل  توضيح: 

الرشكاء السابقني، وعملت الجمعية عىل بناء أعامل مشرتكة مع الرشكاء لرفع درجة التواصل والتنسيق لبناء مبادرات ذات أثر اجتامعي واقتصادي.

بلـغ  عدد الرشاكات االسرتاتيجية حتى 

عام 2020م أكرث من +29 رشاكة
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االستثامر يف العمل التطوعي
ـــعوديـة 2030م لـرفـع مساهمة القطاع )غري الربحي( مـن 1% إىل 5% يف إجاميل الناتج املحيل، والوصول  تهـدف رؤيـة الس

ــداف رؤية  ــاهمة عىل تحقيق أه ــدك عىل املس ــت جمعية كب ــنوياً فقد حرص ــري ربحي س ــاع الغ ــوع يف القط ــون متط إىل ملي

ــدأت الجمعية بإرشاك  ــؤولية وتنمية العمل التطوعي، وقد ب ــتوى تحّمل املواطن للمس ــن خالل رفع مس ــعودية 2030م م الس

املتطوعني يف كافة الربامج والخدمات املقدمة.

ــا تجري كافة عمليات  ــإدارة التطوع بالجمعية والتي من خالله ــاء وحدة متخصصة ب ــم بحمد الله يف 2019/02/03م إقرار إنش ت

التطوع املعتمدة. 

توضيح:

يف عام 2019م اســتحدثنا وحدة متخصصة بــإدارة التطوع، وقمنا باإلعالن   •
عن الفــرص التطوعية، باإلضافة لتفعيل رشاكاتنا مع الجمعية الســعودية 
للعمــل التطوعي )تكاتف( وذلك لتوفري املتطوعني. وســاهم ما قمنا به 

يف ارتفاع عدد املتطوعني املسجلني لدينا.

يف عام منتصــف 2020م توقفت بعــض الربامج التوعويــة والتي تعتمد   •
بشــكل كامل عىل املشــاركة امليدانية مثل: )رســالة الحج، درهم وقاية، 
ترحال( وذلك بســبب جائحــة كورونا )كوفيد - 19( مام أثر ســلباً يف الفرص 

التطوعية وأعداد املتطوعني. 2020م2019م2018م

83

158

118

عدد املتطوعني املسجلني

الفرص التطوعية

2018م

83 83

2019م

75 75

2020م

48 48

الفرص املتاحةالفرص املغطاة

نسبة املتطوعني واملتطوعات الفاعلني

65%

35%

2019م

40%

60%

2020م

30%

70%

نسبة املتطوعاتنسبة املتطوعني

2018م

2020م2019م2018م

170,747

404,563

إجاميل القيمة املالية للساعات التطوعية )ر.س(

معلومة غري

متوفرة

يتم احتساب القيمة املالية إلســهامات املتطوعني بناء عىل الئحة احتساب 
الساعات املعتمدة من قبل الجمعية.

الربنامج
عدد

الساعات

عدد 

املتطوعني

3,89882برامج التوعية والتثقيف

2,50036برامج الرعاية الصحية والعالجية

6,398118اإلجاميل

عدد املتطوعني وساعاتهم التطوعية 
لعام 2020م )حسب الربنامج(
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رأس املال البرشي
ــم رأس مالنا  ــني معنا، فه ــدك نؤمن بالعامل ــة كب يف جمعي

ــية يف مسرية النجاح والتميز. حيث  البرشي والركيزة األساس

يقوم العاملون األكفاء أصحاب القدرات واملواهب والخربات 

ــتفيدين  املس ــىل  ع ــايب  اإليج ــر  األث ــداث  إح يف  ــم  بدوره

ــذب الكفاءات  ــتقطاب وج ــاً الس ــعى دامئ ــع، لذا نس واملجتم

ــغل  ــرأة يف ش ــني امل ــباب ومتك ــبة الش ــع نس ــة ورف الوطني

املناصب القيادية، وذلك بعد دراسة احتياج الجمعية والتأكد 

ــدأ تكافؤ الفرص، كام  ــتقطاب وتطبيق مب من حاجتنا يف االس

ــز وكذلك نظام مكافآت.  ــلم رواتب محف نعمل عىل اعتامد س

ــي تتيح لهم  ــتمر، والت ــرص التعلم املس ــة لتوفري ف باإلضاف

ــخيص واملهني، ومتكنهم  الحصول عىل فرص التطوير الش

من تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

2020م2019م2018م

20
24

21

إجاميل عـدد العاملني

2017م

12

2020م2019م2018م

333

إجاميل عدد اإلناث ونسبتهم

2017م

2

13%11%13% 14%

2020م2019م2018م

90%
92%

91%

نسبة التوطني )السعودة(

2017م

84%

2020م2019م2018م

6%

8%

5%

معدل املغادرة الطوعية 

2017م

0%

نقصد باملغادرة الطوعية هم من تقدموا باالستقالة وبلغ عددهم 5 موظفني.

2020م2019م2018م

0%

11%

0%

معدل املغادرة غري الطوعية 

2017م

0%

نقصـد باملغادرة غـري الطوعية هـي تلــك املـغـادرة النـاتجـة لعملـية إحـالل 
وظيفي وبلغ عددهم  3 موظفاً.

2020م2019م2018م

5,603.5
4,633.33

6,719

متوسط أجور العاملني )ر.س(

2017م

معلومة غري

متوفرة

2020م2019م2018م

5%

19%

1%

2017م

معدل تغيب العاملني عن العمل

2020م2019م2018م

10%

27%

5%

2017م

معدل الدوران الوظيفي

معلومة غري

متوفرة

معلومة غري

متوفرة
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تطوير واستثامر طاقات العاملني
نعمل عىل التطوير املستمر للعاملني مع الرتكيز عىل تنمية 

ــة، والتدريب  ــتويات اإلداري ــة لجميع املس ــارات القيادي امله

ــي يحتاجها العاملون، كام نعمل  التخصيص يف املجاالت الت

ــم العلمية  ــع كفاءاته ــة ورف ــا البرشي ــني مواردن ــىل متك ع

واإلنتاجية ومساعدتهم عىل مواكبة التطورات واملستجدات 

يف مجاالتهم والتفاعل معها بإيجابية.

ــني الذكور  ــني دون متييز ب ــل العامل ــا بتأهي ــل ذلك قمن وألج

ــن نؤمن أن التدريب  ــتويات الوظيفية فنح واإلناث وبني املس

والتطوير حق للجميع.

2020م2019م2018م

42

260248

إجاميل عـدد الساعات التي حصل عليها العاملون

2017م

معلومة غري

متوفرة

2020م2019م2018م

2

1111

متوسط الساعات التدريبية للموظف

2017م

معلومة غري

متوفرة

2020م2019م2018م

4

99

عدد الذين حصلوا عىل تدريب من إجاميل العاملني

2017م

معلومة غري

متوفرة

2020م2019م2018م

20%

42%42%

نسبة الحاصلني عىل تدريب من إجاميل العاملني

2017م

معلومة غري

متوفرة

ورشة عمل بعنوان )خارطة الطريق للتميز املؤسيس الخريي( بحضور موظفي الجمعية.
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أداؤنا املايل

تفاصيل إيرادتنا املالية

اإلنفاق

تنمية مواردنا املالية

أداء تنمية املوراد املالية

حمالتنا التسويقية املبتكرة
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أداؤنا املايل
ــتثامر األمثل لكل ريال  ــرتاتيجي، مبا يضمن االس ــخري إمكانياتنا املالية نحو تحقيق توجهنا االس نلتزم يف جمعية كبدك عىل تس

)وحدة نقدية( أو ما يعادلها، حيث يتم العمل من خالل منوذج مايل يتسم باملهنية وبنائه وفق املعايري املحاسبية املعتمدة، 

ويتميز أيضاً باملرونة التي تتطلبها طبيعة العمل يف مجال املنظامت األهلية.

ــات الداعمة لحوكمة العمل املايل، منها عىل سبيل املثال: سياسة تعارض املصالح،  حرصنا عىل تفعيل وتحديث كافة السياس

وسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ودليل السياسات واإلجراءات إلدارة املراجعة الداخلية، وميثاق لجنة املراجعة، 

ــرشكات املختصة مبهنة  ــاري مع أحد ال ــر وخطة املراجعة الداخلية، وتم ذلك من خالل عقد استش ــم املخاط ــة إىل تقيي باإلضاف

املحاسبة واملعتمدة يف اململكة العربية السعودية.

1.  اإليرادات املالية املقيدة:

ــا للنفقات  ــارات، حيث يتم توجيهه ــغ مالية أو عق ــواًء كانت مبال ــا أصحابها للوقف س ــة التي تربع به ــرادات املالي ــي اإلي وه

الرأساملية من أصول واستثامرات، وتتضمن البنود املالية التالية:

تفاصيل إيرادتنا املالية

2017201820192020اإليرادات املالية املقيدة

00194,2101,985,941التربعات النقدية لألوقاف

0000التربعات العينية )أوقاف(

01,559,250697,5295,111,042إجاميل اإليرادات املقيدة

حجم إيرادتنا املالية املتحققة )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

5,799,003

9,392,686

12,453,056

7,446,250

حجم اإليرادات املالية املقيدة )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

1,559,250
697,529

5,111,042

معلومة غري

متوفرة
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2.  اإليرادات املالية غري املقيدة:

وهي اإليرادات املالية للرصف عىل الربامج واألنشطة الرئيسية واملساندة، وتتضمن البنود املالية التالية:

2017201820192020اإليرادات املالية غري املقيدة

7,266,5434,167,3534,365,2394,981,972التربعات النقدية العامة

00163,891198,018تربعات الزكاة

00194,210306,850إيرادات األوقاف

0000إيرادات أخرى )مبيعات خريية(

47,00042,50096,50030,500اشرتاكات األعضاء

18,7071,509,7501,024,231692,979إعانة الوزارة

002,681,0845,111,042التربعات العينية )غري األوقاف(

0036,1106,350إيرادات أخرى )خصومات مكتسبة(

0000تسوية سنوات سابقة

7,446,2501,559,2504,365,2395,049,222إجاميل اإليرادات املالية غري املقيدة

األثر االقتصادي املبارش وغري املبارش )ر.س(

اإلنفاق

2017201820192020اإليرادات املالية املقيدة

7,446,2505,799,0039,392,68612,453,056مجموع اإليرادات

00379,877356,379تكاليف تنمية املوارد والتربعات

7,446,2505,799,0039,392,68612,453,056صايف اإليرادات للعام

إيرادات أخرى

)التخفيضات الخريية من مزودي الخدمات الطبية(
0000

0000صايف اإليرادات للعام مع الخصومات الخريية

1,743,2311,489,704984,4931,129,950املصاريف العمومية واإلدارية

حجم اإليرادات املالية غري املقيدة )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

1,559,250

4,365,239
5,049,222

7,446,250
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تنمية مواردنا املالية
ــرتاتيجية يف توفري مواردنا املالية  انطالقاً من أهدافنا االس

ــا أهمية قصوى  ــة تناميها كل عام، أولين ــات، وأهمي والرعاي

ــع من  ــح املجتم ــة رشائ ــتهدف كاف ــل تس ــادر دخ ــاد مص إليج

ــيدات األعامل والجهات املانحة والرشكات  األفراد ورجال وس

ــهرية، وذلك من خالل تيسري عطاءاتهم  ــتقطاعات الش واالس

ــانية لخدمة املرىض وإيجاد رشاكات تلبي احتياجاتهم  اإلنس

ــد  ــق عوائ ــة وتحقي ــداف الجمعي ــق أه ــاهم يف تحقي وتس

ــع عملياتنا يف خدمة  ــاريعنا وتوس مالية تدعم برامجنا ومش

ــتفيدين، مراعية الطرق الرسمية والنظامية املعتمدة  املس

يف تحصيل التربعات. 

نوضح من خالل الش��كل التايل أنواع تلك املصادر ونس��بة كل 

مصدر للعام املايل 2020م، حيث كانت أعىل املصادر نسبة 

وهي كالتايل:

• التربعات املالية العامة بنسبة )%41(.

• التربعات املالية املقيدة بنسبة )%39.5(.

• التربعات املالية لألوقاف بنسبة )%18(.

• تربعات الزكاة بنسبة )%1.5(.

جمي��ع التربع��ات املالية ال��واردة متت ع��ن طريق  ملحوظة: 

حساباتنا املرصفية املعتمدة.

التربعات املالية العامة

التربعات املالية لألوقاف 

التربعات املالية املقيدة 

تربعات الزكاة 

41%

18%

39.5%

1.5%
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2020م2019م2018م2017م

1,223,4841,239,940
1,416,329

2,602,149

حجم اإليرادات الواردة عرب االستقطاعات الشهرية )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

4,600,000

1,600,000

300,000

حجم اإليرادات الواردة عرب رجال وسيدات األعامل )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

30,000

1,480,000
1,597,729

1,429,086

حجم اإليرادات الواردة عرب الجهات املانحة )ر.س(

2020م2019م2018م2017م

التربعات النقدية العامة )ر.س(

4,197,354

4,365,239

4,981,972

4,423,484

كان أداؤنا يف تنمية مواردنا املالية للعام 2020م عىل النحو التايل:

حمالتنا التسويقية املبتكرة:

ــة إيرادات  ــويقية املبتكرة يف تنمي ــالت التس ــاهمت الحم س

ــم الجمعية  ــوالت املالية ونرش اس ــة وتصاعد املدخ الجمعي

والوصول ألكرب رشيحة مستهدفة، حيث تم صناعة )5( حمالت 

تسويقية خالل عام 2020م، وهي:

حملة مع بنك الرياض عىل شاشات الرصافات اآليل.  .1

حملة مع بنك اإلمناء عرب حسابات التواصل االجتامعي   .2

التابعة للبنك.

حملة ع�رب حسابات الج�م�عي�ة يف وس�ائل الت�واص�ل   .3

االجتامعي.

املتج�ر اإللكرتوين وتسويقه.  .4

حملة تفعيل الرس��ائل النصية ع�رب وس���ائل التواصل   .5

االجتامعي.

أداء تنمية املوراد املالية

100,000
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كفاءة الطاقة

تشجري املكاتب واملبنى
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األثر البيئي لعملياتنا
نسعى يف جمعية كبدك إىل تحقيق االستدامة البيئية وتطبيق املبادرات التي من شأنها تقلل من اآلثار السلبية عىل البيئة 

وتشجع عىل األنشطة الصديقة للبيئة، وذلك إميانا منا بأهميتها وعدم إغفالها.

ــلوك يؤدي إىل  ــتهالك هو س ــيد االس ــظ الطاقة وترش إن حف

ــتهلكة من الطاقة بأنواعها، وذلك  بهدف  خفض الكمية املس

ــؤولية الفرد واملجتمع، ووصوالً  الحفاظ عىل البيئة ورفع مس

لهذا الهدف تسعى جمعية كبدك إىل تحديد الفرص )املبارشة 

والغري مبارشة( لتوفري الطاقة بشكل منتظم من خالل عمليات 

ــني، وتعمل  ــق والتعليقات واالقرتاحات وخيارات التحس التدقي

ــات الصيانة  ــالل عملي ــن خ ــة م ــتويات الطاق ــل مس ــىل تقلي ع

املنتظمة، والتوعية، وتركيب موفرات الطاقة.

كفاءة الطاقة

الصيانة 

املنتظمة

تركيب موفرات 

الطاقة

التوعية 

واإلرشاد

لتحسني مستوى املزاج النفيس، وتقليل اإلصابات باألمراض، 

ــني، وذلك لرفع  ــن النباتات يف مكاتب العامل ــم وضع عدد م ت

ــواء الداخيل  ــوث اله ــّد من تل ــهام يف الح ــة، واإلس اإلنتاجي

ــتوى األداء والتقليل من األمراض  ــن العمل رفع مس يف أماك

والتوتر والسلبية، وتعزيز صورة العمل مع أصحاب املصلحة.

ــث يطل  ــع متميز حي ــدك مبوق ــة كب ــى جمعي ــاز مبن ــام ميت ك

ــل الجمعية  ــجري مدخ ــة الخراء(، باإلضافة لتش عىل )الحديق

ملشاركتنا يف تحسني املشهد الحري. 

تشجري املكاتب واملبنى
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