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المقدمة

إن المتأمل لديننا الحنيف يدرك أّن من خصـائـص مجتمعنا اإلسالمي التكـافـل االجتماعي وتـدرج 
حقوق الرعـايـة لجميع أفـراده، وأنه حيثمـا وجـدت مشكلة جمـاعية كان العمل الجمـاعي لحلها 
أجـدى، وقـضيـة مرضـى الرومـاتيزم وتـوفـيـر الخدمـات الطبيـة والعالجـيـة والـدعـم االجـتمـاعــي 
والنفسي لهم مشكلة عـامة تسعى الجمعية لحلها من خـالل تضافر الجهود من مجلس إدارة 

الجمعية والمتخصصين في األمراض الروماتيزمية، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم.

لذا ومنذ قيام الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الرومـاتيزم في العـام 1437هـ  وهي تسعى لوضـع 
أسس وبرامج مناسبة تخدم مرضى الروماتيزم وأسـرهـم، وتسهم في تثقيفهم وتعليمهـم 
وتنميتهم من خالل برامج ومشاريع اختطتها الجمعية لتحسين جودة حياتهم، وتتماشى مـع 

رؤية المملكة 2030.

و يـعـكـس التـقريـر ما تم إنـجـازه خــالل الـعـام 2018 حـيـث تمـت مراعــاة أن يتـضمن األنشـطة 
والبرامج والمشـاركـات التي قـامـت بـهـا الجمعية خــالل هذا الـعـام.

كما يسر الجمعية تلقي مالحظاتكم، وإقتراحاتكم و استفساراتكم لما فيه مصلحة الجمعية 
والمستفيدين من خدماتها.

واهلل الموفق،،،

ـ



كلمة مجلس اإلدارة

يسّر مجـلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم تقديم هذا التقـريـر عن الـعـام 
2018 الذي يشمل جميـع األنشطة والبـرامـج والمشاركات التي قامت بها الجمعية.

لـقـد قـام مجلـس اإلدارة خــالل الفـتـرة المـاضـيـة بالتخطيـط واإلشـراف على تنفيـذ عـدد من 
الـبـرامج المشاريع التي تخدم مرضـى الروماتيزم وأسرهـم وتسعـى إلى تنويـع خدمـاتها وذلك 
حسـب اإلمكـانيـات المتـاحة، حيث بـدأ العمل في عـدد من البـرامـج والمشروعـات التي عــادت 

بالفـائـدة على المرضى.

إّن تنفيذ هذه الـبـرامج والمشـاريع كان البد أن يـمـر بالعـديـد من الصعوبـات والمعـوقـات، من 
أهـمهـا إيـجــاد الـدعـم المـالـي المناسب، وتـوفـيـر الـعنـاصـر البشـريـة المؤهـلـة و المنـاسـبـة 
 للمهـام المطلوبة، إضـافـة إلى إيـجـاد الـتجهيـزات الالزمـة لتنفيـذهـا وبتـوفـيـق اهلل سبحانـه 
وتعـالـى وثم بجهـود أعضـاء المجلس واإلدارة التنفيـذيـة للجمعـية اسـتطـاع مجلـس اإلدارة 
خالل فترة وجيـزة تحقيق جـزء مقدر مما تسعى إليه الجمعية، حيث قـام بتـأسيس وتشغيل 
مقر الجمعية، وبتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، منها عمليات تغيير المفاصـل والتـأهيل 
لمرضـى الروماتيزم، والـعـالج التكافلي، وبرنـامج التحاليـل الطبيـة، وبـرامـج التوعـيـة العـامـة 

باألمـراض الروماتيزمية.

وبـهـذه المناسبة نـذكـر الجميــع من المهتميـن والـداعميـن بحــاجــة الجمعيـة المـاسـة إلـى 
دعمهـم ويـعـّول مجلـس اإلدارة على إدراكهم، كـون هـذا الـعمـل يحتـاج إلى وقـفـة جـماعـيـة 

لوضع قـاعـدة تسند مسيرتها.



كلمة اإلدارة التنفيذية

إن الجمعية الخيـريـة لرعـايـة مرضـى الرومـاتيزم هي الـصـرح الخيــري الــذي ترتـبـط أعمـدتـه 
بقـلـوبكـم الرحيمـة، ومساندتكم الفعالـة، فأنتم لـبنـة بنـائها وسـر نجـاحهـا في مسيرتـها 

الخيـرة من أجـل تحسين جـودة حـيـاة مرضى الروماتيزم.

وبـفضـل اهلل ثـّم  ثقـتكـم والـدعـم المستمر مـن مجـلـس اإلدارة استطـاعـت اإلدارة 
التنفـيـذيـة بالجمعيـة تحـقيـق العـديـد مـن اإلنـجـازات والتميز في تـنوع المنتجـات والخـدمـات 
التي تـقـدم لمرضى الرومـاتيزم لجميع الفئـات العمرية من خـالل البرامج والمشـاريـع الطبية 
والعـالجـيـة وخـدمـات الـدعـم النفسـي واالجـتمـاعـي والمـادي، والحمـالت التـوعويـة للتثـقيـف 

باألمـراض الروماتيزمية وغيـرهـا من الخـدمـات التي تـصـب في مصلحة المرضـى.

لـقـد دأبت اإلدارة التنفيذية منذ تأسيس الجمعية في الـعـام 1437هـ أن تحـمـل على عاتـقهـا 
تـذلـيـل جـميـع الصعاب التـي تـواجـه مرضـى الرومـاتيزم، حـيـث بــدأت بالـبـنـاء اإلداري الـداخـلـي 
بتعييـن الـكـوادر الوطـنيـة المؤهـلة وصنـاعـة بـرامـج ومشـاريـع نـوعـيـة صممت باحتـرافـيـة 
ومهنيـة شملت معظـم ما يـحتـاجـه المرضـى وأسـرهـم، ولـنـا تطلعـات كثيرة وآمـال واسعة 

للتوسع في برامجنا ومشاريعنا لتحقيق رؤيـة ورسـالـة وأهـداف الجمعية.



لـقـد اســتطــاعت اإلدارة التنفيذيـة خــالل عمرهـا القصير من اكتسـاب الثـقـة لـدى العـديـد من 
الجهات المانحة ورجــال األعمال الخيـّريـن لما تتمّيز به الجمعية من بـرامـج ومشـاريـع نـوعيـة 
كـــان ثمرتـهـا حـصـول الجـمعيـة علــى الـتمويــل المـالـي للعـديــد مـنهـا، اضـافـة إلى الشـراكـات 
اإلستراتيجية مع عــدد من الجـهــــات ذات العالقـة، وإننا عـازمون أكـثـر من أي وقـت مضـى علـى 

تحقيـق أعلـى قيمة مضافة لكـافـة المرضـى في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة.

وختـامـًا نـتقـدم بالشكـر والتـقـديـر لكـل مــن ســاهــم ويسـاهــم في دعـم مـسيـرة جمعيتنــا 
المباركة بإذن اهلل سائلين المولى العلي القـديـر أن يـوفقنـا وإيـاكـم للبذل في سـبيله واإلنـفاق 

إبـتغـاء مرضاته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح األعمـال.



جــاءت فكرة إنشــاء الجمعية نظــراً  للتزايد المضطــرد لإلصابة باألمراض 
الرومـــاتيزمية المزمنــة حيــث تشــير االحصـــاءات إلــى أن عــدد المصابيــن 

بهذه األمـراض بلغ حوالي )1.400.000 مريض( على مستوى المملكة.

تــم تأســيس الجمعيــة وتســجيلها بســجل الجمعيــات العاملة بوزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم )773( وتاريخ 11/08/1437هـ.

إن الفئة المستهدفة في جميع أعمال الجمعية هم مرضى الروماتيزم 
بمختلف فئاتهم العمرية.

جميع مناطق المملكة العربية الســعودية.

التأسيس:

المستهدفة: الفئة 

نطاق عمل الجمعية:

الفكرة:



رؤية الجمعية:

أهداف الجمعية:

الريـادة والتمّيز فـي تقـديـم الدعـم لمرضـى الرومـاتيزم ونشـر الوعــي فـي مجـال 
األمراض الرومـاتيزمية.

تقديم الدعـــم الطبـــي والنفسـي 
واالجتماعــي لمرضى الروماتيزم

 دعم البحوث واألنشــطة العلمية 
فـــي مجـال األمراض الروماتيزمية

 تفعيل الشراكـات والتعاون مع الجهات 
ذات العـالقـــة لتحقيـــق رؤيــة الجمعيـة

 نشـــر الوعـــي والتثقـيـــف 
الرومـاتيزمية باألمراض 

 تنفيذ البرامج والمشاريع النوعّية للوصول إلى أعلى مستويـات خدمـات المرضـى 
وتوعيـة المجتمع.

الجمعية: رسالة 



التنوع واإلبداعالشفافيةالفريق الواحد

تثقيف 
المجتمع

الجـودة
المستمر والتطوير 

 تقديم
 الرعاية للمرضى

الخدمات التــي تقدمها الجمعية

  الخدمات
 الطبـيـــة

 الخدمـات 
العالجيـة

 التوعيـة
والتثقيف

الدعم النفسي 
واالجتماعي

الجمعية: قيم 



المؤسسي التمّيز 

الفريق الواحد المالية اإلستدامة 

التطوعي التمكين 

اإلستراتيجية القضايا 

البرامج والمشــاريع ذات األثر

المجتمعي التفـاعـل 



أعضاء مجلس اإلدارة:

 الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عُمير 
رئيس مجلس اإلدارة

 الدكتورة/ وفاء بنت محمد سويري
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذة/ مي بنت عوض العتيبي
 المشــرف المالي - عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور/ الحسين بن محمدالعسيري
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة:



 الدكتور/ محمد بن أحمد مظفر
عضو مجلس اإلدارة

 الدكتورة/ سعاد بنت صالح األحمدي
عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور/ زياد بن أحمد الزهراني
عضو مجلس اإلدارة

 األستاذة/ سارة بنت عبد الملك البدر
عضو مجلس اإلدارة

 األستاذة/ لمياء بنت مزيد المزيد
عضو مجلس اإلدارة



تقــوم فكــرة البرنامج على توفير األدويّة البيولوجية لمرضى الروماتيزم الذيـــن 
ليــس لديهــم تأميــن صحي أو غير القادريــن على دفع تكاليــف عالجهم بالكامل 

من الدواء، بالتعاون مع شــركات األدوية.

2/ برنامج العالج التكافلي )يداً بيد(:

تقوم فكرة المشروع على إجراء عمليات تغيير المفـــاصل لمرضى الروماتيزم 
مــن المســتحقين الغيــر قادريــن على تحمل نفقـــات عالجهــم أو تقديم موعد 
عملياتهــم بســبب قوائم االنتظار الطويلة بالمستشــفيات الحكومية مما قد 

يؤدي إلى إعاقة مستديمة.

1/ مشروع عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم:

تقــوم فكــرة البرنامــج على توفيــر األدوية والعالجات الالزمــة لمرضى التصلب 
الجلــدي المصابيــن متالزمة )شــوغرن( من الفقــراء والمحتاجين.

3/ برنامج )الريق الحلو( لعالج مرضى متالزمة شوغرن:

البرامج والمشاريع



4/ برنامج نقص األدوية لمرضى الروماتيزم:

5/ برنامج الحمالت التوعية:

 6/ برنامج لنتعايش معًا:

تقوم فكرة البرنامج على تقـديـــم الدعـــم النفسي واالجتمـاعـــي لمرضـــى 
الرومـــاتيزم من خــــالل جلسات عـــالج جمـــاعية وعـرض تجـــارب المرضــى 

للتعايــش مع المرض.

 تقــوم فكــرة البرنامــج على توفيــر األدويــة المنقطعة من المستشــفيات
 أو الصيدليــات للمرضى المســتحقين.

تقوم فكرة البرنامج على عمل حمالت توعوية لمرضى الروماتيزم والمجتمع 
بهدف التعريف والتثقيف باألمراض الروماتيزمية على مستوى المملكة.



2250375
عـدد المـرضـى 

المسجلين بالجمعية
 عـــدد المستـفيـديـــن مـن

برامج ومشــاريع الجمعية

 عدد المستفيدين من 
برنامج عمليات تغيير المفاصل

عدد المستفيدين من 
برنـامـج لـسـت وحــدك

2540

25 99

اإلنجازات حقائق وأرقام

عدد المستفيدين من 
برنـامـج الريق الحلو

عدد المستفيدين من 
برنـامـج نـقـص األدويـة



19015.000
عدد المستفيدين من

الدعم االجتمـاعي والنفسـي
عدد المستفيدين من

برنامج الحمالت التوعوية

عدد المستفيدين من
برنـامج لنتعايـش معـًا

27
 عـــــــدد 

المتطوعين

260



العضويــات المحلية والدولية:

NCD عضوية التحالف السعودي لألمراض غير المعدية

CSR )عضوية الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية )مملكة البحرين



اإلتفاقيات والشراكات:

 مدينـــة الملـك فهـد الطبيـةمستشفى الملك خالد الجامعي

شركة خط الدواء الدولية لألدوية شركة أكسيوس العالميـــة



اإلتفاقيات والشراكات
شركة زمو لتوريد المفاصلشركة البرج للمختبرات الطبية

دار أسـفـار للنشر والتوزيع  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
)كلية الخدمة االجتماعية(

شركة خالد عبد اهلل الحزيمي والذكير لالدوية جمعية أصدقاء العبي كرة القدم



مؤسسـة ُمزن الخيرية

اإلتفاقيات والشراكات

مؤسســة اللؤلوة الوقفيةمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

أوقـاف عبداهلل بن تـركـي الضحيـان



التطلعات المستقبلية

 أن تكــون الجمعيــة متميــزة في مجال رعـــاية مرضــى الروماتيزم 
 من منطلق مؤسســي منبثق مـــن رؤيـــــة الجمعيـــة ورســالتهـــا.

       أن تكــون الجمعيــة رائــــدة فــي تهيئـــة البيئـــة التي تلبـــي تطلعات مرضى
ــزز   ــة، وتعـ ــوى المملكــة العربيــة السعوديـ        الروماتيــزم علــى مستـ

      النشـاطـــات التـوعـويـــة والتثقيفيــة للمجتمــع.

              إعتمــاد وتطويــر مقاييــس األداء فــي مجــال خدمــات مرضى الروماتيزم من خالل
             محــاكـــاة معاييــر الجــودة المعتمــدة مــن وزارة العمــل والـــتنمية االجتمـاعيـــة.



 إكتساب ثقة المجتمع ومؤسساته بمخرجاتها الحالية والمستقبلية.

     تنميــة المشــاركة والتعــاون مــع المؤسســات والجمعيات ذات العالقة.

          السعي للحصول على مركز مرموق بين الجمعيات ذات العالقة محليًا ودوليًا. 

                   االستثمار األمثل لموارد الجمعية وإمكاناتها من خالل مضاعفة األنفاق 
                   على المشاريع التـي تخـدم المـرضى وأسـرهم خـاصة تلك التـي تتواكـ مـع
                    المـستجـــدات العلميـــة والطبـيـــة والتكولـوجيـــة، وكـذلـــك العمل على

                        زيــادة اإليــرادات وضبــط النفقــات فــي جميــع المجــاالت وتحقيــق االعتمـــاد
                   الكامل على الذات.



 فعاليات حملة اليوم العالمي إللتهاب المفاصل بجامعة الملك سعود.

مؤتمر ألتهاب المفاصل الروماتويد - دبي.

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي للمنظمات الغير ربحية بمؤسسة الملك خالد.

حملة الشهر التوعوي ) حملة روماتيزم ( ألمراض الروماتيزم على 4 مراحل بكل من:

       بهو الطالب جامعة الملك سعود  -  بهو الطالبات بجامعة الملك سعود 

      مستشفى الملك خــالـد الجــامعي  -  مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي

األنشطة والمشاركات





 اليوم العالمي لإلعاقة بجامعة الفيصل بالرياض.

 الندوة السعودية األولي لصحة المجتمع بعنوان )صحة المرأة( بالقاعة الرئيسية 
بمستشفى طب األسنان الجامعي بالرياض.

 )حملــة يــوم الروماتيزم( للتوعية عن األمراض الروماتيزمية بمستشــفى األمير 
محمــد بن عبد العزيز بالرياض.

حملة روماتيزم التوعوية األولي بالقنفذة بكلية الطب بجامعة القنفذة.

األنشطة والمشاركات





 ملتقــي القطــاع الصحــي الغير ربحي ) نتكامل ( بفندق كروان بــالزا بحي النخيل بالرياض.

 ورشة عمل الجمعيات الصحية - جمعية دوائي بفندق العليا بالزا طريق أبو بكر الصديق 
طريق الثمامة الرياض.

البرنامــج التدريبــي مبادئ التطوع حقوق وواجبات المتطوع فندق المشــرق بالرياض.

الملتقى الصحي للقطاع غير الربحي بقاعة المقصورة بطريق الملك عبداهلل بالرياض.

فعالية لنتعايش معًا بمقر الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.

األنشطة والمشاركات





حملة اليوم التوعوي ألمراض الروماتيزم بمستشفى عسير المركزي.

مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي بفندق كمبنسكي العثمان بالخبر - الدمام.

 فعالية الذئبة الحمراء بمستشفى الملك فهد بجده.

 مؤتمر االبحاث السريرية عن األمراض الروماتيزمية بمستشفى الملك خالد الجامعي.

 احتفاليات أمانة منطقة الرياض النسائية بمركز الملك سلمان االجتماعي.

األنشطة والمشاركات





اللقاء السعودي الرابع لطب روماتيزم االطفال )حائل(.

الحملة التوعوية عن األمراض الروماتيزمية بالتعاون مع الجمعية العلمية ألمراض الروماتيزم 
فــي كل مــن:  )الرياض - جدة - الدمام - االحســاء - أبهــا- الجوف - المدينة المنورة (.

الحملة التوعوية عن االمراض الروماتيزمية )جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج(.

ورشة عمل الجمعيات الصحية - بمقر جمعية عناية بالرياض.

حملة توعوية عن األمراض الروماتيزمية بجامعة الملك سعود للبنات بعليشه.

األنشطة والمشاركات





اليوم العالمي للتطوع بمركز غرناطة مول )الرياض(.

مؤتمر وجائزة الجهات المانحة )مملكة البحرين(.

 الحملــة التوعوية األولـــى لمرض بهجــت بكلية الطب
 بمستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود.

األنشطة والمشاركات





مهرجان التراث الوطني الجنادرية 33 » وفاء ووالء «.

الملتقى الثالث لمستجدات االمراض الروماتيزمية )جدة(.

مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الرابع لمستجدات أمراض الروماتيزم بفندق الكروان بالزا بجده.

ورشة عمل إدخال مرضى الروماتيزم للبرامج العالجية )دبي(.

األنشطة والمشاركات





شركائنا في تحقيق اإلستدامة المالية والصحّية






