












مدخل

يعــد مجمــع عيــادات عنايــة الطبــي الخيــري بحي الســويدي صرحــًا طبيًا 
متعــدد الخدمــات الطبيــة لخدمــة المجتمــع صحيــًا، ويحتــوي علــى عدة 
تخصصــات طبيــة واستشــارية، وقــد بــدأ تشــغيلة فــي 2010م ويأتــي 
اهتمــام الجمعيــة بهــذا الصــرح كونــه امتــدادًا لرؤيــة 2030 فــي بنــاء 
مجتمــع صحــي ســليم، وبمــا يحقــق التكامــل مــع القطــاع الحكومــي 
واألهلــي فــي تقديــم خدمــات صحيــة بجــودة عاليــة ألفــراد المجتمــع 
وفقــًا ألولويــة االحتيــاج، وتســعى الجمعيــة مــن خــال هــذا المجمــع 
إلــى تقديــم الخدمــات الصحيــة للمحتاجيــن الذيــن يجــدون صعوبــة فــي 
تحمــل تكاليــف العــاج بمــا يســهم فــي تخفيــف آالمهــم ومعاناتهــم.



فكرة المشروع
تغطيــة التكاليــف التشــغيلية لمجمــع عيــادات عنايــة الطبــي بالتنســيق مــع القطــاع األهلــي 
انطاقــًا مــن رؤيــة 2030 فــي تحقيــق التكامــل بيــن القطــاع الحكومــي واألهلــي والخيــري بمــا 
ــق  ــة ويحق ــراكة المجتمعي ــزز روح الش ــة، ويع ــن الجمعي ــي ع ــْبء المال ــف الع ــي تخفي ــهم ف يس
ــة أن يقــدم المجمــع  ــع الجمعي ــي. ولهــذا تتطل ــة الطب ــادات عناي ــة لمجمــع عي االســتدامة المالي

ــة. ــة المتقدم ــفيات الصحي ــز والمستش ــوة بالمراك ــة أس ــودة عالي ــه بج خدمات

ويمكــن للمتبــرع أن يتبنــى المشــروع كامــًا أو جزئيــًا وذلــك بتبنيــه لعيــادة أو أكثــر، وســيتم وضــع 
اســمه علــى العيــادة لمــدة عــام، وتزويــده بتقريــر مفصــل ومدعــم برســوم بيانيــة عــن المشــروع.

هــذا وقــد تمكــن مجمــع عنايــة الطبــي مــن خــال عياداتــه الدائمــة واالستشــارية منــذ تأسيســه 
ــة : ــل التالي ــزة بحســب التفاصي ــة متمي ــم خدمــات صحي عــام 2011م وحتــى 2018م مــن تقدي

العددالبيان

144.885 المستفيدون

461 عدد االستشاريين المتطوعين

7.364عدد ساعات التطوع



مبررات 
المشروع

غاء أسعار العاج في مستشفيات ومراكز القطاع األهلي.
توجه المحسنين لدعم القطاع الصحي بما يسهم في استدامته.

حاجة الجمعية إلى تغطية التكلفة التشغيلية لعياداتها.
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أهداف 
المشروع

ــة 2030  ــق رؤي تحقي
مجتمــع  بنــاء  فــي 

وســليم. صحــي 

المساهــمـــــة فــي 
تقديــــم الرعايـــــــــة 
ــة  ــة المتخصص الصحي
مــــن   )35.000( لـــ 
المرضــى المحتاجيــن.

المــشــاركـــــة فــي 
تقديـــــم الخـدمـــات 
وتخفيــــف  الصحيــة 
ــاع  ــاء عــن القط األعب

العــام.
الـمــجـــــــال  فـتــــح 
أمـــــام  التطوعــــي 
وأصحــــاب  األطبــاء 
القطــاع الصحـــــــي 
للمشــاركة  الخــاص، 
فــي تقديــم خدمــات 

خيريــة. صحيــة 

فــي  المســاعــــــدة 
تكاليــف  تغــطــيــــة 
العــاج والــدواء لمــن 
تغطيــة  يســتطيع  ال 

التكاليــف.
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الفئة المستهدفة في دعم المشروع

المحسنون ورجال األعمال.

القطاع األهلي.

القطاع الحكومي.

البنوك وأفراد المجتمع.
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أنواع العيادات

العيادات االستشاريةالعـيــادات الدائـمـــة



123.407 مستفيدين

العيادات الدائمة

عبــارة عــن عيــادات تقــدم الرعايــة الصحيــة األولية 
للمرضــى مــن قبــل طبيــب عــام أو أخصائــي، 
ويتــم تحويــل الحــاالت التــي تحتــاج إلــى فحــص 
دقيــق للعيــادات االستشــارية التــي يشــرف عليها 
ــة،  ــات الطبي ــف التخصص ــي مختل ــاريون ف استش

وتشــمل العيــادات الدائمــة علــى اآلتــي:

عيادة النساء والوالدة.	 
عيادة العيون واألسنان.	 
عيادة الباطنة.	 
عيادة األسنان.	 

عيادة الطب العام.	 
المختبر الطبي.	 
األشعة.	 
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العيادات االستشارية

عبــارة عــن عيــادات تقــدم خدمــات طبيــة متخصصــة للفئــات المحتاجة 
ــاالت  ــل الح ــم تحوي ــن، ويت ــعوديين متميزي ــاريين س ــطة استش بواس
التــي تحتــاج إلــى تخصــص دقيــق وجراحــي إلــى أحــد شــركاء عنايــة 
ــك  ــرز تل ــن أب ــة، وم ــة المتخصص ــفيات الطبي ــز والمستش ــن المراك م

ــادات:  العي
عيادة النساء والوالدة.	 
عيادة األطفال.	 
العيادة النفسية.	 
عيادة القلب.	 
عيادة المخ واألعصاب.	 

األسنان.	 
عيادة العيون وقسم البصريات.	 
عيادة األنف واألذن والحنجرة.	 
عيادة الجراحة العامة.	 
خدمات الضماد.	 
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21.478 مستفيدًا



العيادة النفسية

تقــوم العيــادة بتقديــم االستشــارات، والجلســات النفســية للمرضــى الذيــن يعانون مــن االضطرابات 
النفســية واالكتئــاب، وقــد بلــغ عدد المســتفيدين مــن هذه العيــادة )1038( مســتفيدًا.

عيادة األطفال

ــة  ــة العام ــر الرعاي ــال توفي ــن خ ــك م ــال وذل ــة األطف ــز صح ــين وتعزي ــى تحس ــادة إل ــعى العي تس
والمتخصصــة للمرضــى مــن األطفــال، وتثقيــف األســرة حــول االهتمــام بصحتهــم، وقــد بلــغ عــدد 

ــادة )4779( مســتفيدًا. المســتفيدين مــن هــذه العي

من أبرز العيادات االستشارية



عيادة القلب

األسنان

تقــدم العيــادة خدمــات طبيــة رائــدة فــي مجــال أمــراض القلــب للكبــار والصغــار، وقــد تــم تزويدهــا 
بأحــدث األجهــزة الطبيــة فــي التشــخيص والعــاج، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن العيــادة حتــى 

عــام 2018م )3039( مســتفيدًا.

ــي  ــرة ف ــرة كبي ــن ذوي خب ــاء المتميزي ــن األطب ــص م ــق متخص ــنان فري ــادة األس ــى عي ــرف عل يش
كافــة التخصصــات المتعلقــة بطــب األســنان ويقدمــون عــددًا مــن الخدمــات الصحيــة ذات الصلــة 
باألســنان كالحشــوات والخلــع الجراحــي وغيرهــا، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه العيــادة 

ــتفيدًا. )3543( مس

عيادة المخ واألعصاب

تقــدم العيــادة خدمــات الكشــف والتشــخيص ألمــراض المــخ والجهــاز العصبــي وفــق أحــدث أجهــزة 
التشــخيص، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه العيــادة حتــى 2018م )1070( مســتفيدًا.



عيادة العيون وقسم البصريات

عيادة الجراحة العامة

تقــدم عيــادة العيــون خدمــات طبيــة استشــارية متكاملــة وفائقــة التخصــص فــي أمــراض العيــون 
المختلفــة، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه العيــادة )263( مســتفيدًا.

تقــدم العيــادة خدمــات متخصصــة فــي مجــال العمليــات الجراحيــة بواســطة مجموعــة مــن 
ــدد المســتفيدين مــن  ــغ ع ــة، وقــد بل ــرة العالي ــن مــن ذوي الكفــاءة والخب االستشــاريين الجراحيي

هــذه العيــادة )2012( مســتفيدًا.

عيادة األنف واألذن والحنجرة

ــات  ــم خدم ــص بتقدي ــي تخت ــام 2018م وه ــا ع ــم افتتاحه ــث ت ــأة حي ــة النش ــادة حديث ــي عي وه
ــغ  ــد بل ــخيصية، وق ــزة التش ــدث األجه ــرة بأح ــف واألذن والحنج ــى األن ــارية لمرض ــة واستش عاجي

ــتفيدًا. ــادة )1075( مس ــذه العي ــات ه ــن خدم ــتفيدين م ــدد المس ع



خدمات الضماد

عيادة النساء والوالدة

تعنــى بتقديــم الخدمــات المتعــددة للضمــاد فــي جميــع عيــادات المجمــع، وقــد تــم تجهيزهــا 
بأحــدث التقنيــات والمعــدات الطبيــة، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه الخدمــة )460( 

ــتفيدًا. مس

تقــوم العيــادة بإجــراء الكشــوفات الطبيــة ومتابعــة حــاالت النســاء الحوامــل وغيــر الحوامــل 
انطاقــًا مــن مفهــوم تعزيــز صحــة المــرأة ضمــن برنامــج األمومــة والطفولــة، وقــد بلــغ عــدد 

ــادة حتــى عــام 2018م )4199( مســتفيدة. المســتفيدات مــن هــذه العي



3,056,156
ريااًل سعودي

الموازنة 
التقديرية 
للمشروع



اسم العيادةالدور
تكاليف تشغيل المجمع

إجمالي التكاليف التشغيليةتكاليف عمومية و اداريةالتكلفة التشغيلية مباشرة

180,00081,064261,064العملياتالملحق العلوي

الدور الثاني

14,4006,48520,885استشارية أطفال
14,4006,48520,885استشارية نفسية

0151,866151,866مختبر
79,29635,711115,007استشارية غير جراحية

36,00016,21352,213استشارية القلب
14,4006,48520,885استشارية المخ و األعصاب

دور أول

210,60094,844305,444أسنان  رجال
217,45297,930315,382أسنان نساء
176,95279,691256,643الطب العام

67,94430,59998,543استشارية عامة و جراحية
0123,622123,622عيون و قسم البصريات

14,4006,48520,885استشارية أنف و أذن وحنجرة
372,000167,531539,531نساء ووالدة ) أ (

0135,241135,241نساء
234,792105,739340,531أشعة

14,4006,48520,885 طوارئ
176,95279,691256,643باطنية

1,823,9881,232,1683,056,156اإلجمالي



أهـلـيـــــة
الـعــــالج 
بالجمعية

الخدمــات  عنايــة  جمعيــة  تقــدم 
العاجيــة للمواطنيــن والمقيميــن 
ــر  ــى أن تتواف ــواء، عل ــد س ــى ح عل
المتبعــة  العــاج  أهليــة  فيهــم 

لديهــا.

شروط تقديم الخدمة :
عجز المتقدم للعاج عن تغطية نفقات العاج.	 
أن يكون من محدودي الدخل.	 
عدم وجود تأمين طبي لديه.	 
أن تكون الخدمة الطبية المطلوبة غير مغطاة بالتأمين الطبي. 	 
أال يكون المتقدم قد استفاد من الخدمات العاجية للجمعية في السنة نفسها.	 
أن يكــون لديــه موعــد فــي إحــدى المستشــفيات الحكوميــة إال أنــه علــى قائمــة االنتظــار ولفتــرة طويلــة ممــا ينعكــس ســلبًا 	 

علــى تدهــور حالتــه الصحيــة وعــدم اســتقرارها. 
أن يكون عاج الحالة ضمن بنود خدمات الجمعية وفي نطاق عملها الجغرافي. 	 
الحاالت المستعجلة للمرضى القادمين بتأشيرة زيارة )وفق تعليمات وأنظمة المملكة( على أن تكون سارية المفعول.	 
مطابقة الحاالت المرضية لشروط الجمعية والمتعلقة بنوعية المرض وتكلفة العاج.	 

شروط تقديم الخدمة :
 تقديم تقرير طبي حديث.	 
هوية المريض سارية المفعول.	 
تعريف بالراتب مختوم وموقع.	 
ما يفيد رفض التأمين لعاج الحالة. 	 
عقد إيجار المنزل.	 
أي مستندات أخرى تقتضيها عملية البحث االجتماعي.	 

وفي حالة استيفاء شروط العالج ومتطلبات توفير الخدمة ستخضع المستندات لإلجراءات اآلتية:
 تقديم تقرير طبي حديث.	 
هوية المريض سارية المفعول.	 
تعريف بالراتب مختوم وموقع.	 
ما يفيد رفض التأمين لعاج الحالة. 	 
عقد إيجار المنزل.	 
أي مستندات أخرى تقتضيها عملية البحث االجتماعي.	 



األثــر الصحــــــي 
واالجتـمــاعـــــي 
العائد على دعم 
هذا المــشـــروع

لـــ  العالجيــة  الخدمــات  توفيــر 
مــن  ســنويًا  حالــة   )35.000(
المرضــى المحتاجيــن ممــا يســهم 

عنهــم. المعانــاة  رفــع  فــي 

المســاهمة فــي عــودة المرضــى 
إلــى ممارســة حياتهــم الطبيعيــة.

االجتماعـــــي  التواصـــــل  زيــادة 
بعــد  وذويهــم  المرضــى  بيــن 

. ئهم شــفا

المساهمة في زيـــــادة القــــــدرة 
بعــد  للمســتفيد  اإلنــتــاجــيــــــة 

ــفائه. ش

شــفائه  بعــد  المريــض  عــودة 
ــة  ــى ممارس ــى إل ــإذن اهلل تعال ب
االســتقرار  يحقــق  بمــا  أعمالــه 

ألســرته. والنفســي  المالــي 

علــى  والســرور  الفرحــة  إدخــال 
وأســرهم. المرضــى 



تعــد جمعيــة عنايــة الخيــار األفضــل لوجــود مجموعــة 
مــن المزايــا التنافســية ممثلــة فــي اآلتــي: 

تطبيــق الجمعيــة لمبــدأ 
الحوكمــة والشفافيـــة.

بالتقاريــر  الداعــم  تزويــد 
المتضمنـــــة  االحترافيــة 

المعلومــات. لكافــة 

الصحــي  األثــر  قيــاس 
الــذي  واالجتماعــــــــي 
المالــي  التبــرع  أحدثــه 
المقــدم للمريــض وفــق 
ــدة. ــة معتم ــس علمي أس

االهتمــــــام بالمســتفيد 
خدمــات  وتقديــم  طبيــًا 
ــد  ــل وبع ــه قب ــة ل متنوع

العــاج. 





تقدم الجمعية مزايا نسبية للداعمين بحسب تصنيف وقيمة الدعم والتي من أبرزها: 

نشر خبر توقيع الشراكة في دعم هذا المشروع في )10( من الصحف اإللكترونية المميزة. 	 
نشر إعان وخبر صحفي عن أنشطة الداعم في مجلة عناية التي توزع في المؤسسات الحكومية واألهلية.	 
التكريم في إحدى الحفات التي يرعاها أمير منطقة الرياض، والرئيس الفخري للجمعية. 	 
عــرض مــادة ترويجيــة معــدة مــن قبــل الراعــي تعــرض فــي مواقــع الجمعيــة اإلعاميــة بمــا يتفــق مــع سياســة المملكــة والصحــة 	 

العامــة.
إبراز اسم وشعار الراعي على جميع المطبوعات والمواد اإلعامية الخاصة بالمجمع.     	 
وضع شعار الراعي في موقع جمعية عناية اإللكتروني.	 
وضع شعار الراعي في لوحة الشرف بالجمعية.	 
وضع شعار الراعي في اإلعام الحديث بحسب االتفاق.	 
وضــع اســم المتبــرع علــى العيــادة فــي حــال تكفلــه بدعــم تكاليــف تشــغيلها لمــدة عــام، وتزويــده بتقاريــر دوريــة مفصلــة ومدعمــة 	 

برســوم بيانيــة عــن ســير أداء العيــادة.

مزايا لشركـائـنـا من الداعمين



عناية .. 
عالج ووقاية






