


جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة 

اعية هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتم

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

نية حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم شاملة المساعدات المادية والعي

لعالج واألجهزة والمستلزمات الطبية واألدوية وتكاليف التشخيص وا

والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي االجتماعية للمرضى 

انطالقاً من مبدأ التكافل االجتماعي

:رؤيتنــــا 
الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع

:رسالتنـــا 
واجتماعياً تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسياً

ومهنياً 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



مشروع مأجـــــور 

ن هو مشروع توفير النقل الطبي الطارئ والغير طارئ مجانًا للمرضى م

المواطنين والمقيمين المقعدين سريريًا بشكل آمن، مريح، لحضور

ل المواعيد الطبية الدورية لمرضى الطب المنزلي وكذلك مرضى الفش

ديرها الكلوي بأحدث السيارات الطبية المجهزة بمواصفات عالية الجودة ي

طاقم طبي وإداري متخصص ذو خبرة وكفاءة عالية يحملون تصنيف 

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

:أهميـــة المشــروع 

والتي تهتم بجودة الحياة و تأكيد 2030تحقيق غايات ومضامين رؤية الوطن -1
ات والة وفق توجيه" مملكة اإلنسانية"للدور  الرائد الذي تضطلع به مملكتنا 

المريض المحتاج ومساندتهمع األمر في الوقوف 

ت المساهمة في تسهيل حياة المرضى بحجز المواعيد وإنهاء كافة اإلجراءا-2
.نيابة عنهم

م توفير سيارات نقل طبية مجهزه بأحدث تجهيزات األدوات الطبية وطاق-3
خل من المختصين في مجال الخدمات الطبية الطارئة لتحويل مرضى ذوي الد

المحدود من منازلهم لمواعيد المستشفيات داخل المنطقة وخارجها 

، لتوفير العمل جنبًا الى جنب مع المنشآت الطبية الحكومية، شبة الحكومية-4
د وسائل نقل طبية للحاالت الطارئة و الغير طارئة والمقعدة سريريًا لس

:  التالية  العجز بسيارت النقل الطبي من خالل المبررات 
وجود عدد من المرضى المحتاجين مما اشتد عليهم المرض والفقر في -

منطقة القصيم
وجود عدد من المرضى المحتاجين ال يوجد لديهم من يخدمهم -
نقل بعض المرضى بالطريقة الصحيحة حيث يحتاجون صعوبة -

متخصصة بذلكوسيارات طبية أجهزة 



ملخص تنفيذي للمشروع

تقوم الجمعية بتقديم مبادرة نوعية وفريدة من نوعها حيث 

يساهم في تسهيل حياة المرضى المحتاجين 

:اللذين ال يوجد لديهم من يخدمهم وذلك عن طريق 

حجز المواعيد الطبية وإنهاء كافة اإلجراءات نيابة عنهم خاصة .1

.المواعيد الثابتة لمرضى الفشل الكلوي 

يساهم في تسهيل حياة المرضى بتأمين سيارة مجهزة للوصول.2

للخدمات الصحية بشكل آمن وفي مواعيد دقيقة وكانت القيمة 

كما  بلغت القيمة المقدرة ريال 585,000المقدرة القتناء السيارات 

ريال351,300للتجهيزات الطبية المساندة الموجودة بالسيارات مبلغ 

يف توفير طاقم طبي متخصص ذو خبرة وكفاءة عالية يحملون تصن.3

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

ريال 516,000وبلغت التكاليف  المقدرة سنويا  





المستفيدون من المشروع

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

الشركاء في المشروع

سد يمثل الدعم من كافة األطراف المعنية محوراً اساسيا لنجاح المشروع و
جهات الحاجة في المنطقة، وتنبع االهمية ايضاً من تكامل األدوار بين كل ال

:ومن أهمها 

آلية التواصلالدور المطلوبالجهة 

1
فرع وزارة الصحة 

عقد اتفاقيات شراكة مجتمعية 

تقديم خدمات صحية للمستفيدين المرضى) 

( المسجلين بالجمعيات الصحية 

بريد الكتروني

2
محافظة عنيزة

االشراف على عقد اتفاقيات شراكة مجتمعية

مع مختلف الشركاء داخل محافظة عنيزة 

هاتف 

يبريد الكترون

وزارة الموارد 3
ية البشرية والتنم

االجتماعية

اإلشراف على جميع أنشطة الجمعية -

الجمعية العمومية إجتماعاتاإلشراف على -

للجمعية  

بريد الكتروني

4
وزارة التعليم

مع تدريب وتثقيف الطالب عن كيفية التعامل-

الحاالت الطارئة

بناء الشراكات مع وزارة التعليم للتوعية -

الطبية بصفة دورية

–هاتف 

بريد إلكتروني

الجمعيات الخيرية5

الصحية

عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب -

تبادل المعلومات والخبرات في شان تعزيز-

السالمة األولية والتواصل الفعال للمجتمع

–هاتف 

يبريد إلكترون

ئةالمقيمون المحتاجون للنقل الطبي لحضور مواعيدهم الثابتة والطار

المواطنون المحتاجون للنقل الطبي لحضور مواعيدهم الثابتة والطارئة



نطاق المشروع 

يغطي المشروع المستفيدون من المرضى المواطنين و المقيمين 

قة الطبي لحضور مواعيدهم الثابتة والطارئة بمنطللنقل المحتاجين 

يم إلى جانب نقل الحاالت من القص، التابعة لها والمحافظات القصيم 

.إلى خارجها عند الحاجة

الهدف الرئيسي للمشروع 

هدف المشروع الرئيسي

ارتباطه بالهدف 

االستراتيجي للجمعية

ة في تسهيل حياالمساهمة

المرضى لحضور مواعيدهم 

الطبية وإنهاء كافة 

اإلجراءات نيابة عنهم 

مستفيد 250لـ 

خالل ثالث سنوات

مرتبط بالهدف االستراتيجي 

(1) رقم 

مرتبط بالهدف التشغيلي 

(1,1) رقم 



يدالمستفالفئـــةالخدمة#

عدد المرضى 

المستهدف 

2022السنة 

عدد المرضى 

المستهدف 

2023السنة 

عدد المرضى 

المستهدف 

2024السنة 

مؤشر االنجازمؤشر االنجازمؤشر االنجاز

1

حضور مواعيد جراء 

ل الفحصوات والتحالي

المخبرية

مرضى 

الطب 

المنزلي

-المقيمين

355575المواطنين

2
حضور مواعيد 

محجوزة مسبقا

مرضى 

الطب 

المنزلي

-المقيمين

المواطنين
6075110

3

حجز مواعيد جديدة 

وإتمام جميع 

اإلجراءات

مرضى 

الطب 

المنزلي

-المقيمين

455665المواطنين

4

حضور مواعيد 

عمليات جراحية  

محددة مسبقا

مرضى 

الطب 

المنزلي

-المقيمين

202535المواطنين

5
حضور مواعيد ثابتة

أسبوعيا

مرضى 

الفشل 

الكلوي

405065المواطنين

6

حجز مواعيد جديدة 

وإتمام جميع 

اإلجراءات

مرضى 

الفشل 

الكلوي

202535المواطنين

7

حضور مواعيد جراء 

ل الفحصوات والتحالي

المخبرية

مرضى 

الفشل 

الكلوي

303550المواطنين

البرامج الرئيسية المرتبطة بتحقيق 
مؤشرات اإلنجاز مع المشروع هدف 



خطوات العمل الرئيسية

النشاطاتم
تاريخ 

البدء

تاريخ 

اإلنتهاء

المسئول 

عن التنفيذ

ثمار المشروع

نشاطاتنمستفيدو

1

حصر المرضى المحتاجين

لحضور مواعيد ثابتة 

ودورية
2022/01/012022/12/31

إدارة برنامج 

مأجور
100

تصفية المواعيد 

وتوزيعها على سائقي 

السيارات 

2

حصر المرضى المحتاجين

لحضور مواعيد غسيل 

الفشل الكلوي
2022/01/012022/12/31

إدارة برنامج 

مأجور
50

تصفية المواعيد 

وتوزيعها على سائقي 

السيارات 

3
فحص السيارات بشكل 

دوري للتأكد من جاهزيتها
2022/01/012024/12/31

إدارة برنامج 

مأجور
_

فحص دوري بمراكز 

صيانة السيارات

4

فحص السيارات بشكل 

دوري للتأكد من جاهزيتها

الطبية
2022/01/012024/12/31

الطاقم 

الطبي 

والمسعفين

تقرير بشكل دوري 

أسبوعيا لتكملة ما 

تطلبه كل سيارة

5
التعاقد مع أفضل  

شركات األجهزة الطبية
2022/01/012024/12/31

إدارة 

المشروع

المفاضلة بين عروض 

الشركات

6

عرض برنامج رعاية 

المرضى على المانحين 

والداعمين
2022/01/012024/12/31

ة لجنة تنمي

الموارد
_

زيارات وتقديم البرنامح

ةلمنصات الدعم المختلف

7
البدء بتقديم الخدمات 

للمستفيدين
2022/01/012024/12/31

اإلدارة 

التنفيذية 

بالجمعية
100

ىإستقبال طلبات المرض

دراسة الحاالت واكتمال 

مستندات الصرف

أخذ توقيعات أصحاب 

الصالحية 



المخاطر والمشاكل المتوقعة للمشروع 

وقياس األثرالمتابعة 

البيان
التأثير على 
المشروع

التحكم بها من قبل الجمعية

1

عدم وجود سيارات بديلة في حال 

العطل المفاجي للسيارة مما يؤثر

على وضع الحالة

عالي 
ان البد من التنسيق بين المواعيد وضم

وجود سيارة بديلة 

عاليضعف التمويل من المانحين2
ئة التواصل مع المانحين المهتمين بالف

المستهدفة وزيارتهم

3
ارتفاع تكاليف اجمالي الخدمات 

المقدمة للمريض الواحد سنويا

وع تم راسة ذلك بشكل دقيق في المشرعالي

تقرير دوري عن
مراحل تنفيذ 

البرنامج

تقارير مالية 
مفصلة 

بالرسوم 
البيانية

تقرير عن 
الخدمات 
المقدمة 
للمرضى 

تقرير يشمل 
إجمالي تكلفة ) 

عدد _ خدمات النقل 
_  الخدمات المقدمة
الحالة الصحية 

(للمرضى 

تقرير بقياس
أثر الخدمات 
المقدمة في 

المشروع 

تقرير شهريتقرير شهري تقرير ربع سنوي

تقرير نهاية 
كل سنة

تقرير ربع سنوي



التكاليف المالية لمشروع مأجور

(األصول والتجهيزات ) التكاليف األساسية : أوال 

تكاليف إقتناء السيارات الطبية. 1

إجمالي المبلغبياناسم المشروع

مشروع مأجور 

500,000سيارات نقل المرضى

مواقف سيارات مهيئة لوقوف 

السيارات الطبية ومحتوياتها
85,000

585,000السيارات الطبيـــةإقتناءإجمالي تكاليف 

تكاليف تجهيزات السيارات . 2

العددالتجهيزات

متوسط 

القيمة 

(ريال)

المبلغ اإلجمالي

63,00018,000حماالت نقل المريض

67,80046,800كرسي طبي كهربائي

تجهزات تثبيت الكسور 

صير لوحات طويلة وق-جبائر لألطراف العليا والسفلى 

للعمود الفقري  وتوابعها
255,000125,000

251,00025,000تجهيزات ضمادات الجروح في سيارة اإلسعاف

65,75034,500جهاز الكتروني لقياس نبضات القلب

65,00030,000أدوات وأجهزة التنفس الصناعي

612,00072,000جهاز كهربائي إلنعاش القلب

68505,100جهاز شفط السوائل

351,300إجمالي تكاليف التجهيز



التكاليف المالية لمشروع مأجور

المصروفات التشغيلية واإلدارية

المصروفات التشغيلية. 2

نة تكاليف لمدة سالتكاليف شهريابيان
تكاليف مدة

سنوات 3

1,00012,00036,000الهاتف واالنترنت

4,00048,000144,000محروقات

3,00036,000108,000الصيانة وقطع الغيار

6,00018,000_رسوم التسجيل والتراخيص

8,00024,000_تأمين سيارات

2,00024,00072,000مستلزمات تعقيم ومطهرات

5,00015,000_تكاليف تطبيق مأجور

10,000139,000417,000إجمالي المصروفات التشغيلية

المصروفات اإلدارية والتشغيلية

(تكاليف العاملين والموظفين ) الكوادر المطلوبة للتشغيل. 1

العددبيان
الراتب 

الشهري

المجموع 

الشهري

تكاليف لمدة

سنة 

تكاليف مدة

سنوات 3

15,0005,00060,000180,000مدير المشروع

أخصائيين تمريض إسعاف 

وطب طوارىْ
45,00020,000240,000720,000

12,0002,00024,00072,000عامل

44,00016,000192,000576,000سائقين

516,0001,548,000إجمالي تكاليف الكوادر المطلوبة



ملخص إجمالي تكاليف مشروع مأجور

1،591،3002,901,300إجمالي التكاليف 

مةالثالث سنوات القادللعام الواحد

:أوالً 

الكوادر المطلوبة للتشغيل 

(تكاليف العاملين والموظفين )
516,0001,548,000

: ثانياً 
139,000417,000إجمالي المصروفات التشغيلية

: ثالثاً 
السياراتإقتناءإجمالي تكاليف 

585,000
تصرف مرة واحدة

: رابعاً 
تإجمالي تكاليف تجهيزات السيارا

351,300
تصرف مرة واحدة

الثالث سنوات القادمةللعام الواحد



المخرجات النهائية للمشروع

يتوقع ان يحقق المشروع عدداً من المخرجات ذات االهمية واألثر المستدام 

الستمرار حياة المستفيدين المستهدفين في المشروع بحول اهلل وقوته 

ت ماليــف الخـــدتكا

ريال1،591،300

عدد 

الجهات 

المانحة

صفر
عدد 

المستفيدين

عدد 

الخدمات 

المقدمة

عدد 
العاملين 

في 
المشروع

عدد 

الفعاليات

واألنشطة

عدد 

الجهات 

المشاركة

عدد 

برامج 

التوعية

250
مستفيد

6
أنشطة 

7
خدمات

10
عاملين

12
برنامج

5
جهات



لجنة االعالم والعالقات العامة بالجمعية 

االختصــاص

ا إبراز دور الجمعية إعالمياً في خدمة اإلدارة بالمملكة ، والربط فيم

ل بينها وبين المجتمع عبر قنوات اإلعالم المختلفة ، واالستغال

لى األمثل لهذه القنوات في نشر الوعي والفكر والثقافة اإلدارية ، إ

جانب العمل على تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية 

وأهدافها وأنشطتها

المهـــام

تزويد وسائل اإلعالم بالتصريحات واألخبار وكافة المواد .1

اإلعالمية حول الجمعية وأنشطتها وبرامج عملها

صة صدار النشرات واألدلة والمطويات التعريفية واإلعالمية الخا.2

بالجمعية

ة اإلعداد والتحضير لألمسيات واللقاءات التي تعقدها الجمعي.3

ومتابعة كافة متطلباتها ومستلزماتها

رة التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات الفاعلة والمؤث.4

في تكوين الرأي في المجتمع لتطوير صورة ذهنية إيجابية 

باستمرار عن الجمعية ودورها

رنتمتابعة وتطوير موقع الجمعية والمتجر االلكتروني على اإلنت.5

نية تمثيل الجمعية في األنشطة والمناسبات االجتماعية والوط.6

والثقافية المختلفة



اضاءة األمل والمساعدة في حياة انسان 

هو افضل عمل ممكن يتم تقديمه لالنسان 

وتقديم ذلك بمهنية وحفظ للكرامة االنسانية هو عمل أعظم 

وهذا ما نتطلع لتحقيقه في مشروعنا هذا 

..الذي ينتظر دعمكم الكريم 



ضى الحسابات البنكية لمشروع مأجور لنقل المر

المملكة العربية السعودية 
عنيزة –القصيم 
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