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رعاية وعالج المرضى

ة هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعي

هـ وتهدف إلى تقديم المساعدات للمرضى 1442/ 8/ 23وتاريخ 3625برقم 

ة حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم شاملة المساعدات المادية والعيني

ج واألجهزة والمستلزمات الطبية واألدوية وتكاليف التشخيص والعال

والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي االجتماعية للمرضى 

2030انطالقاً من مبدأ التكافل االجتماعي واإلسهام في تحقيق رؤية 

ج في للتقليل من األمراض في المجتمع، أيضاً تمكين المريض من العـــــال

.اضالوقت المناسب والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والوقاية من األمر

رؤيتنــــا
الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع

رسالتنـــا
مهنياً تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسياً واجتماعياً و

وخلق مجتمع واعي 

أهــدافنـا

رعاية شاملة للمريض وأسرته-1

رفع مستوى الوعي العام للمريض والمجتمع-2

توفير بيئة عمل مؤسسية-3

بناء شراكات استراتيجية ومجتمعية فعالة-4

بناء وتأهيل كوادر بشرية متميزة-5

تعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي-6

تحقيق كفاءة وتنمية مالية مستدامة-7

جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة 



رعاية وعالج المرضى

ملخص تنفيذي لمشروع رعاية وعالج المرضى

مد يد العون للمرضى المحتاجين وخصوصا اللذين ال يملكون

تأمين طبي وذلك بتحمل تكاليف العالج ، و ذلك سعيا من 

الجمعية في التخفيف من آالمهم ومحاولة إيجاد طرق لعالج ما 

حيث يقوم قسم خدمات المستفيدين، أصيبوا به من أسقام 

خّص بالجمعية بدراسة حالة المتقدم تتضمن تقريرًا طبيًا يش

قاقه، حالته، لتحديد نوع خدمة العالج المناسبة ومدى أهلية استح

وبالتالي التواصل مع الجهات الطبية للبدء بخدمة المريض

أهداف المشروع

من المحتاجين 225تقديم الخدمات العالجية المتعددة لعدد 

مبررات المشروع

بعض العمليات الجراحية عالية التكلفة، 
ويصعب على البعض اإلنفاق عليها

الحالة المادية الصعبة والمتدهورة 
لدى الكثير من األسر

القـــــيام بالواجب الشرعي  نحو 
المرضــــى الفقراء والمحتاجين 

ي اإلسهام في االستقرار النفس
للمريض وأسرته

1

3
2

4



المستفيدون من المشروع

نستهدف في هذا المشروع فئتين مهمة وكل فئة لها عدد من
:الخدمات التي تخصها بعد الدراسة والتحليل وهي كالتالي

نطاق المشروع

محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها 

الشركاء في المشروع

يمثل الدعم من كافة األطراف المعنية محوراً اساسيا لنجاح
المشروع وسد الحاجة في المنطقة، وتنبع االهمية ايضا من

:تكامل األدوار بين كل الجهات ومن أهمها 

رعاية وعالج المرضى

المقيمون المحتاجون 
ويحملون إقامة نظامية

المواطنون المحتاجون 

1

2

آلية التواصلالدور المطلوبالجهة 

المستشفيات1

الحكومية  

والخاصة 

بالقصيم

ول الوصول التفاق بتحويل مستفيدي الجمعية والحص●

على خصم مناسب  

لين تقديم خدمات صحية للمستفيدين المرضى المسج) 

(  بالجمعيات الصحية 

بريد الكتروني

االشراف على عقد اتفاقيات شراكة مجتمعية مع ●محافظة عنيزة2

مختلف الشركاء داخل محافظة عنيزة 

هاتف 

بريد الكتروني

وزارة الموارد 3

مية البشرية والتن

االجتماعية

اإلشراف على جميع أنشطة الجمعية ●

الجمعية العمومية للجمعية  إجتماعاتاإلشراف على ●
بريد الكتروني

الجمعيات 4

ةالخيرية الصحي

عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب ●

تبادل المعلومات والخبرات في شان تعزيز السالمة●

األولية والتواصل الفعال للمجتمع  

هاتف 

بريد إلكتروني



رعاية وعالج المرضى

البرامج الرئيسية المرتبطة بتحقيق هدف المشروع

مع مؤشرات االنجاز

تستهدف البرامج الفقراء والمحتاجين للعمليات الجراحية  

قديم والمراجعات الطبية وفقاً لآلليات المتبعة لدى الجمعية وت

:راحية الفحوصات الطبية للمستفيدين قبل وبعد العملية الج

نطاق البرنامجةالفئة المستهدفأمثلةالخدمة#

عدد

المرضى 

المتوقع

2022عام 

عدد

المرضى 

المتوقع

2023عام 

عدد

المرضى 

المتوقع

2024عام 

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

1

برنامج 

العمليات 

الجراحية

ورعمليات البواسير والناس●

عمليات الغدد الدرقية●

عمليات السائل الزجاجي●

عمليات استئصال الرحم●

منظار وجراحة استئصال ●

المرارة

إزالة حصوات المسالك ●

البولية

عمليات جراحية أخرى●

عمليات كسور العظام●

المرارةإستئصالعمليات ●

مناظير الجهاز الهضمي●

ج يستهدف البرنام

الفقراء 

والمحتاجين

للــعــمـليــات 

الجــراحيـــة وفـقـا 

لآلليات

الـمتبعة لـدى 

.    الجمعية

–مقيمين ) 

(مواطنيين

يغطي الـبـرنـامـج 

الفئات المحتاجة إلى

إجـراء الـعــمليات 

الــجــراحـية من

مستفيدي الجمعية  

.في نطاق عملها

304560

2

عمليات 

القلب 

البسيطة

.عمليات قسطرة قلب ●

تركيب دعامات القلب●

ج يستهدف البرنام

الفقراء 

والمحتاجين

للــعــمـليــات 

الجــراحيـــة وفـقـا 

لآلليات

الـمتبعة لـدى 

.  الجمعية

–مقيمين ) 

(مواطنيين

يغطي الـبـرنـامـج 

الفئات المحتاجة إلى

إجـراء الـعــمليات 

الــجــراحـية من

مستفيدي الجمعية  

في نطاق عملها

253745

3
عمليات 

العيون

إزالة المياه البيضاء●

إزالة المياه الزرقاء●

عمليات العيون الجراحية ●

(إبر أفاستين ) 

يــــســتــهـــدف 

البرنامج المرضى 

المحتاجين إلجراء 

عــمـليات جـراحــيــة 

.  للـعيون

–مقيمين ) 

(مواطنيين

يـغطي البرنامج 

مرضى العيون في 

نطاق عــمل 

الجمعية 

202833
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نطاق البرنامجالفئة المستهدفةأمثلةالخدمة#

عدد

المرضى 

المتوقع 

2022عام 

عدد

المرضى 

المتوقع 

2023عام 

عدد

المرضى 

المتوقع 

2024عام 

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

4

تكاليف 

السفر خارج 

القصيم 

للعالج

مراجعات وعالج ●

مدينة الملك فهد 

الطبية

مستشفى الملك خالد

التخصصي

يــــســتــهـــدف البرنامج المرضى 

المحتاجين إلجراء مراجعات 

وفحوصات وعمليات خارج 

القصيم

يغطي الـبـرنـامـج 

الفئات المحتاجة 

إلى

إجـراء الـعــمليات 

الــجــراحـية من 

مستفيدي 

الجمعية  في نطاق 

عملها

152030

5
العالج 

الطبيعي

جلسات عالج طبيعي ●

بمختلف أنواعه

المعالجة باألكسجين●

عالي الضغط

الرامج التأهيلية لذوي●

االحتياجات الخاصة

جلسات عالج ●

التخاطب 

الــنـاجين مــن حــوادث ●

الـــسـيــارات وهــم في حاجة إلى 

.العالج الطبيعي والتأهيل

الـمحـتـــاجــيـن للعالج الطبيعي●

.بعد الجراحة

األطفال من ذوي االحتياجات ●

الخاصة

كـــالــمصـابـيــن بــالـــشـــل 

.الــدمــــاغــي

األشخاص الــذيـن تــعـرضـوا ●

إلصابات

العـظــام ويـحــتـاجــون للـعـالج 

.الـطبيعي

أحد فـىالمصابين بالشلل ●

األطـراف

يغطي الـبـرنـامـج 

الفئات المحتاجة 

إلى

إجـراء الـعــمليات 

الــجــراحـية من 

مستفيدي 

الجمعية  في نطاق 

عملها

405570



رعاية وعالج المرضى

نطاق البرنامجالفئة المستهدفةأمثلةالخدمة#

عدد

المرضى 

المتوقع 

2022عام 

عدد

المرضى 

المتوقع 

2023عام 

عدد

المرضى 

المتوقع 

2024عام 

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

6

مشروع 

األمومة 

والطفولة

الوالدة الطبيعية●

الوالدة القيصرية ●

(أول مرة ) 

يـــســتـهــدف 

الـــبـــرنــامــــج الــنسـاء 

الحوامل خاصة 

الفقيرات والمحتاجات

خاصة من المقيمين 

وفـق المـعـايـيـر 

.المـتـبعة بالجمعية

يغطي البرنامج حاالت

النساء والوالدة في 

نــطــاق عـمــل 

.الـجـمعـيـة وفـروعها

3035105

7

برنامج عالج 

ووقاية العمى

السكري

الـكشف الـمـبـكر عن●

مـدى تــأثـر الـشبـكـيــة

لمرضى السكري

تـقـديــم الـعالج ●

الــمنــاسـب لـهم 

.بــأسـرع وقــت ممكن

الـمــعــرضــون لــخـطـر ●

اإلصابة بداء السكري

الـمـصـابــيــن بــمــرض 

اعتالل ●

الشبكية الـسكري

يغطـي الـبرنامج 

الـفئات الـمحتــاجـة

إلى إجـراء الـعمليات 

الــجـراحـية مـن

مـستــفيــدي 

الجــمــعـــيـــة  فــي 

نــطــاق عمل الجمعية 

.وفروعها

152530

8
األدوية 

الطبية

مرضى ضغط الدم●

مرضى السكري●

مرضى الربو●

كبار السنحفائض●

مفارش غيارات●

يستهدف البرنامج 

الفقراء والمحتاجين

ألدوية األمراض المزمنة

عة وفـقـا لآلليات الـمتب

. لـدى الجمعية

(مواطنين -مقيمين) 

يغطي الـبـرنـامـج 

الفئات المحتاجة 

لألدوية من مستفيدي 

الجمعية في نطاق 

عملها

506580

225310453اإلجمالي
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(آلية تنفيذ المشروع ) خطوات العمل الرئيسية 

النشاطاتم
تاريخ 

البدء

تاريخ 

اإلنتهاء

المسئول 

عن التنفيذ

1

يـا إستقبال الطلبات من المرضى يـدو

بمقر الجمعية أو فروعها أو عــبر 

م مــنـــصـات الجمعية اإللكترونية ويت

فيها التدقيق والـــتـفـعـــيـل والــقــرار

األولي

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة خدمة 

ينالمستفيد

2

دراسة الحالة االجتماعية ومدى أهلية

حة المستفيد للعالج الخيري وفــق الئ

المستفيدين بالجمعية

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة خدمة 

ينالمستفيد

3

طلب تقرير طبي معتمد من جهات 

طبية معتمدة يوضح إحتياج المرضى

للعالج والعمليات الجراحية

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة خدمة 

ينالمستفيد

4

ه تقديم الخدمة للمستفيد بتحويل

لمزودي الخدمة الصحية بحسب 

االتفاقية المبرمة معهم

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة خدمة 

ينالمستفيد

5

متابعة حالة الـمـريـض بـشكل دوري 

واالطمئنان على صحته مع فريق 

شــــهـــور حــتى 3عالقات الـمرضــى لمدة 

.تـــســتــقـر حــالــتــه

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة خدمة 

ينالمستفيد

6
ار بعد استقرار حالة المريض يتم إصـد

.الــتقرير وإنـهاء إجـراءاته
01 /01 /202231 /12 /2022

فريق 

عالقات 

المرضى

7
قياس رضىا المرضى بـعــد تقديم 

الخدمات
إدارة الجودة2022/ 12/ 202231/ 01/ 01

8
مع أفضل  الجهات إتفاقيةعقد 

الصحية بالمنطقة 
01 /01 /202231 /12 /2022

اإلدارة 

التنفيذية



المخاطر والمشاكل المتوقعة للمشروع

المتابعة والتقويم

رعاية وعالج المرضى

وعالتأثير على المشرالبيان
التحكم بها من قبل 

الجمعية

1
ضعف التمويل من 

المانحين

دعم عدد محدود من 

المرضى

تفعيل طرق التبرع عن 

طريق المتجر اإللكتروني

وتطبيقات الجوال 

2

ارتفاع تكاليف اجمالي 

الخدمات المقدمة 

للمريض الواحد سنويا

عدم التوسع بدعم 

المرضى خارج 

محافظة عنيزة

وع تكثيف تسويق المشر

على الداعمين خارج 

المنطقة 

3
ة قلة التبرعات المشروط

لمرضى الطب المنزلي

ية عدم القدرة على تلب

كل إحتياجات 

المرضى

ة اإلعالن عن أفكار بسيط

ومختلفة لتسويق 

المشروع

تقرير دوري عن 

مراحل تنفيذ 

البرنامج

تقارير مالية 

مفصلة 

بالرسوم البيانية

متابعة العمل 

والتأكد من تحقيق 

األهداف المرسومة 

للبرنامج

تقرير عن 
المساعدات 

المقدمة 
للمرضى ماديًا

تقرير بقياس 

أثر الخدمات 

المقدمة في 
المشروع 

تقرير 
شهري

تقرير 
شهري

تقرير 
شهري

تقرير 
ربع سنوي

تقرير نهاية 
كل سنة



رعاية وعالج المرضى

التكاليف المتوقعة للمشروع

(الكوادر المطلوبة ) التكاليف التشغيلية : أوال 

العددبيانم
الراتب 

الشهري

المجموع 

الشهري

دة تكاليف لم

سنة 

3تكاليف مدة 

سنوات 

1
قسم العالقات العامة وتنمية 

الموارد
15 0 0 05 0 0 06 0 ، 0 0 01 8 0 ، 0 0 0

15مدير قسم خدمة المستفيدين2 0 0 05 0 0 06 0 ، 0 0 01 8 0 ، 0 0 0

14إجتماعيأخصائي 3 0 0 04 0 0 04 8 ، 0 0 01 4 4 ، 0 0 0

14إجتماعيأخصائية 4 0 0 04 0 0 04 8 ، 0 0 01 4 4 ، 0 0 0

41اإلجمالي 8 ، 0 0 01 8 ، 0 0 02 1 6 ، 0 0 06 4 8 ، 0 0 0

تكاليف المساعدات المقدمة: ثانيا 

الخدمةم
عدد مرات 

الخدمة 

إجمالي التكاليف 

شهريا

إجمالي التكاليف 

سنويا

إجمالي التكاليف 

خالل الثالث سنوات 

القادمة

1
العمليات الجراحية 

والمراجعات الطبية
1 2 05 0 ، 0 0 06 0 0 ، 0 0 01 ، 8 0 0 ، 0 0 0

5تكاليف السفر للعالج2 07 ، 0 0 08 4 ، 0 0 02 5 2 ، 0 0 0

6العالج الطبيعي2 05 ، 0 0 06 0 ، 0 0 01 8 0 ، 0 0 0

3
مشروع األمومة 

والطفولة
2 55 ، 5 0 06 6 ، 0 0 01 9 8 ، 0 0 0

4
عالج ووقاية العمى 

السكري
5 57 ، 5 0 09 0 ، 0 0 02 7 0 ، 0 0 0

8األدوية الطبية5 55 ، 5 0 06 6 ، 0 0 01 9 8 ، 0 0 0

3اإلجمالي 9 58 0 ، 5 0 09 6 6 ، 0 0 02 ، 8 9 8 ، 0 0 0



رعاية وعالج المرضى

تكلفة للعام 

الواحد

الثالث سنوات 

القادمة

ية إجمالي التكاليف التشغيل: أوال 

(الكوادر المطلوبة ) 
216،000648،000

966،0002،898،000إجمالي تكاليف المساعدات: ثانيا 

ملخص إجمالي تكاليف مشروع عالج المرضى

ريال3،546،000ريال1،182،000ف إجمالي التكالي

تكلفة للعام 

الواحد

الثالث سنوات 

القادمة



رعاية وعالج المرضى

المخرجات النهائية للمشروع

يتوقع ان يحقق المشروع عدداً من المخرجات ذات االهمية واألثر 

المستدام  الستمرار حياة المستفيدين المستهدفين في المشروع 

بحول هللا وقوته 

عدد الجهات 

المشاركة

جهات4

عدد 

المستفيدين

مستفيد225

عدد الخدمات 

المقدمة 

لمدة عام               

خدمات رئيسية8

عدد العاملين 

في المشروع

عاملين4

مالتكاليف لمدة عا

ريال1،182،000



رعاية وعالج المرضى

لجنة االعالم والعالقات العامة بالجمعية

االختصــــــــــاص

إبراز دور الجمعية إعالمياً في خدمة اإلدارة بالمملكة ،

م والربط فيما بينها وبين المجتمع عبر قنوات اإلعال

شر المختلفة ، واالستغالل األمثل لهذه القنوات في ن

الوعي والفكر والثقافة اإلدارية ، إلى جانب العمل على

تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية وأهدافها 

.وأنشطتها

المهـــــــــــام

مواد تزويد وسائل اإلعالم بالتصريحات واألخبار وكافة ال● 

اإلعالمية حول الجمعية وأنشطتها وبرامج عملها

ية صدار النشرات واألدلة والمطويات التعريفية واإلعالم● 

.الخاصة بالجمعية

اإلعداد والتحضير لألمسيات واللقاءات التي تعقدها ● 

.الجمعية ومتابعة كافة متطلباتها ومستلزماتها

التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات الفاعلة● 

نية والمؤثرة في تكوين الرأي في المجتمع لتطوير صورة ذه

.إيجابية باستمرار عن الجمعية ودورها

ى متابعة وتطوير موقع الجمعية والمتجر االلكتروني عل● 

.اإلنترنت 

ة تمثيل الجمعية في األنشطة والمناسبات االجتماعي● 

.والوطنية والثقافية المختلفة 






