
الجمعيــة الخيريــة لرعايــة مرضى الروماتيزم

٧ / ٦ / ٢٠٢٠م

نبذة عن



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

جــاءت فكرة إنشـــاء الجمعية نظرًا للتزايــد المضطرد لإلصابة باألمراض الروماتيزمية 
المزمنــة ولمــا لهــذه األمراض من تأثير ســلبي علــى المصابين بها مــن كافة األعمار 
مما يؤدي إلى تعقيد حياتهم العائلية والوظيفة واالجتماعية وصحتهم النفســية،
  ولتعدد احتياجات المرضى وازدياد األعباء المادية التي تتحملها الدولة في ســبيل 

عالج األمراض الروماتيزمية.  

الفكرة

التأسيس

تم تأسيس الجمعية وتسجيلها بسجل الجمعيات العاملة بوزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية برقم )773( وتاريخ 1437/08/11هـ.



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

الفئة المستهدفة

نطاق عمل الجمعية

مــــــــرضـــــــــى 
الـرومـــاتــيـــزم 
مــن جـمـيـــــــع
الفئات العمرية

جـمـيـع مـنـاطــق 
الـمـمـــلــــكــــــــــة 
الــعــــربـــــيــــــــــة
الـــسـعـوديـــــــة

الريادة والتمّيز في تقديم الدعم لمرضى 
الرومـاتيزم ونــشـر الـوعــــي في مـجـــــال 

األمــراض الرومـاتيزمية

 تنفيذ البرامج والمشاريع النوعية للوصول 
 إلــى أعـلـى مـسـتـوى لــخـدمـــة الـمـرضـى 

وتـوعـيـة المجتمع 

الرؤية

الرسالة



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

أهداف الجمعية

تقديم الدعـم الطبـي والنفسـي 
واالجـتمـاعـي لمرضى الروماتيزم

 دعم البحوث واألنشطة العلمية 
فـي مجـال األمراض الروماتيزمية

 تفعيل الشراكـات والتعاون مع الجهات 
ذات الـعــالقــة لتحقيـق رؤيـــة الجـمعـية

التوعية والتثقيفالدعم النفسي واالجتماعيالخدمات الطبيةالخدمات العالجية

الخدمات التي تقدمها الجمعية

 نشـر الوعـي والتثقـيـف 
باألمـراض الرومـاتيزمية



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

الخدمات العالجية

بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة

بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية
بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية

بـرنــا مـــــــــــــــج
أبطال الرومو

بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

مـــــبـــــــــــادرة 
دوائك واصل



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

الخدمات الطبية

 برنـامــــــج التشخيص المبكـر 
اللتـهـاب الفـقـرات التصلبي

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج الطبيعي

برنـامــــــــــــج فتح الملفات 
بالمستشفيات الحكومية

بـرنــا مـــــــــــــــــج 
ضيفك طبيبك

بـرنــا مــــــــــــــــــــج 
التحاليل الطبية

 برنـامــــــج الكشف المبكـر 
عن التهاب عنبية العين

مـــــبــــــادرة
قــــــــــــــــــادر



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

الدعم النفسي واالجتماعي

بـرنــامـــــــــــــــج
لنتعايش معًا

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
اســأل طـبيـبـك

بــرنـــا مـــــــــــــــــــــج
السلة الرمضانية

برنـا مــج 
سـكـنـي

بـرنــامــــــــــــج
لست وحدك

بــرنـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــج
»مّكنهم من السكن«



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

التوعوية والتثقيف

برنـامــج تدريـــب الكـوادر الصحـيـة 
للتعامل مع مرضى الروماتيزم

الـحـمـــــالت
الـتـوعـويـة

بـرنـامــــــــــج تدريب 
المرضى وأسرهم

مـــبـــــادرة كــورونـــــــا 
والروماتيزم )وقاية(



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

٣٥٠٩800

91
مريض

مريضمريض
عــــدد المـرضـى 
المسجلين كبار

عـــــدد الـمـــرضــى 
المستفيدين كبار

عـــــدد الـمـــرضــى 
المسجلين أطفال

االجمالي » 84٥ مريض «االجمالي » ٣٦٠٠ مريض «

عــــــــدد الـمـــرضـــى 
المستفيدين أطفال

احصائيات المرضى

45
مريض



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

أبرز انجازات البرامج والمشاريع



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

مسار البرامج العالجية

547
مستفيد

بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية
بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية
بـرنــا مـــــــــــج
دعم األدوية

45
مستفيد

)٦( انتظار

بـرنــا مـــــــــــــــج
أبطال الرومو
بـرنــا مـــــــــــــــج
أبطال الرومو
بـرنــا مـــــــــــــــج
أبطال الرومو

٣٢
مستفيد

بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة
بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة
بـرنــا مـــــــــــــــــج
االيادي الدافئة

101
مستفيد

بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو
بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو
بـرنــا مـــــــــــج
الـريـق الحلو

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي
بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

105
مستفيد

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
العالج التكافلي

)٢٣( انتظار

715
مستفيد

مـــــبـــــــــــادرة 
دوائك واصل



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

مسار البرامج الطبية

بـرنــا مــــــــــــــــــج 
ضيفك طبيبك

مستفيد
١4٧

٩٠
مستفيد

بـرنــا مــــــــــــــــــج 
التحاليل الطبية

٢4
مستفيد

برنـامــــــــــج فـتـح الملـفـــات 
بالمستشفيات الحكومية

١١٠
عملية

مـــــبــــــادرة
قــــــــــــــــــادر



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(
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مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

مسار برامج الدعم النفسي واالجتماعي

برنـا مــج 
سـكـنـي

مستفيد

بـرنــا مـــــــــــــــــــج 
اســأل طـبيـبـك

17
استضافة

بــرنـــامــــــــــــــــــــــــــــــــج
»مّكنهم من السكن«

٢
مستفيدين

بـرنــامــــــــــــج
لست وحدك

٦٣
مستفيد

بـرنــامـــــــــــــــج
لنتعايش معًا

84
مستفيد

)٣٢( انتظار

14



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

مسار برامج التوعية والتثقيف

٧١
حـمـلـة

الـحـمـــــالت
الـتـوعـويـة

5000
مستفيد

مـــبـــــادرة كــورونـــــــا 
والروماتيزم )وقاية(



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

البرامج والمشاريع



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

عمليات تغير المفاصل

قادر مبادرة من الهيئة العامة لألوقاف بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم إلجراء 
)٥٠٠( عملية تغيير مفصل بناًء على التقارير الطبية ونتائج التقييم االجتماعي، لمرضى الروماتيزم في 
المملكــة مــن المحتاجيــن الغيــر قادرين على تحمــل نفقات إجراء العمليات أو تقديم موعدها بســبب 
االنتظــار الطويــل الــذي يصل إلى أربـــع ســنوات، فــي كثير من المستشــفيات مما قد يـــؤدي إلى إعاقة 

مستديمة والعجز عن أداء الدور االجتماعي إضافة إلى األثر النفسي على المريض وأسرته.

العدد المستهدف

٥٠٠ مريض

التكلفة الفردية للعملية 

٩.٢٥٠.٠٠٠ ريال١8.٥٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج العالج التكافلي

تقــوم فكــرة البرنامج على توفير األدويـــة البيولوجية لمرضى الروماتيزم، وذلك 
لدعم المرضى الذين ال يملكون تأمين صحي أو غير قـادرين على تحمل تكاليف 

عالجهم، بناًء على التقارير الطبية ونتائج التقييم االجتماعي

العدد المستهدف

١٠٠ مريض

التكلفة الفردية للمريض سنويًا 

٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال٢٠.٠٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج دعم األدوية

تقــوم فكــرة البرنامــج علــى توفير األدوية )األقــراص( الخاصة باألمراض 
 الروماتيزمية بـنـاء على التقرير الطبي والتقييم االجتماعي، والتـي تنقص 
في المستشفيات، وتوزيعها على المرضـى في جميع مناطق المملكـة 

التكلفة الفردية للمريض سنويًا 

٧٠٠ ريال

العدد المستهدف

٥٦٠.٠٠٠ ريال8٠٠ مريض

التكلفة اإلجمالية للبرنامج



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج الريق الحلو

تقــوم فكــرة البرنامــج علــى توفير األدويــة الخاصة بمتالزمة شــوغرن 
وتوزيعهــا علــى المرضـــى بنــــاًء علــى التقريــر الطبــي والتقييــم االجتماعي.

العدد المستهدف

٢٠٠ مريض

التكلفة الفردية للمريض سنويًا 

٢4٠.٠٠٠ ريال١٢٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج أبطال الرومو

تقــوم فكــرة البرنامــج علــى توفير األدويــة »البيولوجية« لمرضــى الروماتيزم من 
األطفال واليافعين الذين ال يملكون تأمين صحي أو غير قادرين على دفع تكاليف 

عالجهم بناًء على التقارير الطبية و نتائج التقييم االجتماعي

العدد المستهدف

٢٥ مريض

التكلفة الفردية للمريض سنويًا 

٩٣٩.١٢٥ ريال٣٧.٥٦٥ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج االيادي الدافئة

تقــوم فكــرة البرنامــج علــى توفير قفازات حراريــة لمرضــى التصلب الجلدي 
المصابيــن بظاهــرة )رينــود( لحماية أطــراف أصابعهم مــن التقرحات التي 

تصيبهــم بســبب األجواء الباردة

العدد المستهدف

١٠٠ مريض

التكلفة السنوية للمريض

٣٦٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية

٣٦٠.٠٠٠ ريال



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج ضيفك طبيبك

تقوم فكرة البرنامج على القيام بزيارات دورية من قبل استشاريين في األمراض الروماتيزمية 
للمناطــق والمحافظــات البعيــدة التي ال يتوفر فيها أطباء روماتيزم، لتقديم االستشــارات 
العالجيــة والتوجيهيــة للمحتاجين وتحويل بعض الحاالت للمستشــفيات الكبرى بالمدن 

الرئيسية للحصول على خدمات طبية متقدمة 

عدد المستشفيات

) ١٥ ( مستشفى

عدد الزيارات في العام

) ٦ ( زيارات لكل مستشفى

تكلفة الزيارة الواحدة

٢4.8٠٠ ريال

العدد المستهدف

٣٣٦٠ مريض



مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )773(

برنامج سكني

يهــدف البرنامــج إلــى تأميــن وحــدات ســكنية لمســتفيدي الجمعية المســتحقين مــن مرضــى 
الروماتيزم ضمن برنامج اإلسكان التنموي وفقًا لالتفاقية اإلطارية الموقعة بين اإلسكان التنموي 
والجمعية، والذي يهدف لتلبية احتياج األســر الضّمانية األشــد حاجة في المجتمع من المســاكن 

وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو االنتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهـم المادية.

العدد المستهدف

٥٠ أسرة

عدد المستفيدين حتى اآلن

١4 أسرة
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تقــوم فكــرة البرنامــج علــى تأثيــث الوحدات الســكنية التــي تــم تأمينها 
لمســتفيدي الجمعيــة مــن األســر الضمانّيــة األشــّد حاجة.

نهم من السكن«
ّ
برنامج »مك

العدد المستهدف

٥٠ أسرة

 التكلفة الفردية 
لتأثيث الوحدة السكنية

١.٢٥٠.٠٠٠  ريال٢٥.٠٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج
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برنامج لست وحدك

العدد المستهدف

١٠٠ مريــض

عدد الجلسات

ً
٧٥.٠٠٠ ريالجلســتين اســبوعيا

تقديم الدعم االجتماعي الفردي »لمرضى الروماتيزم« من خـالل جلسات فردية

التكلفة اإلجمالية للبرنامج
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ً
برنامج لنتعايش معا

تقديم الدعم االجتماعي الجماعي »لمرضى الروماتيزم« من خالل لقاءات 
شهرية وجلسات جماعية مقننة

العدد المستهدف

٢٥٠ مريض

عدد البرامج

١٢٠.٠٠٠ ريال

التكلفة اإلجمالية للبرنامج

) ١٢ ( برنامج خالل السنة
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برنامج اسأل طبيبك

التثقيف الطبي » لمرضى الروماتيزم « بإشراف مختصين من مختلف المجاالت 
الطبية المختلفة

العدد المستهدف

٥٠٠ مريض

عدد االستضافات

٢٣٠ مريض) ١٧ ( استضافة

عدد المستفيدين
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انضمام الجمعية لمبادرة وطن طموح 
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االعتمادات المحلية والدولية

 التحالف السعودي 
 لألمــــــــــراض غــيـــر 
)NCD( الـمـعـديــة 

اإلقليمية  الشبكة 
 للمـســؤولــيـــــــــــة 
)CSR( االجتماعية

عـضـويــة االتــحــــاد 
الدولي للمسؤولية 
االجــتـمــــاعــــيـــــــة
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االعتمادات المحلية والدولية

برنـامـــج األمم المتحدة لالتفاق العالمي 
)United Nations Global Compact(
»كـأول جمعية على مستوى الوطن العربي«

تحالف استجابة 
الدولي لاللتزام 

المجتمعي
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الجوائز

 

 م2020 مارس 01تاريخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  ااململووققرر                                                                  حمحمممدد  االلططففييلليي  االلززههررااننيي  //ااالالسستتااذذسسععااددةة  
  ااململددييرر  االلتتننففييذذيي

  ااجلجلممععييةة  ااخلخلريريييةة  للررععااييةة  ممررضضىى  االلررووممااتتييززمم

  ااململممللككةة  االلععررببييةة  االلسسععووددييةة

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ااململووضضووعع  ""  خخططاابب  ففووزز  ممؤؤسسسستتككمم  جبجباائئززةة  صصااححببةة  االلسسمموو  ااململللككيي  ااألألممريريةة  ععببريري  ببننتت  

 ""مم2020  االلععررببييةة  للععااممببنن  ععببددااللععززييزز  آآلل  سسععوودد  للللششررااككةة  ااجملجملتتممععييةة  ببااللددوولل    ععببدد  ااهللهلل

 أعاله، يشرفناوباإلشارة إىل املوضوع  والتقدير،نرفع إىل مقامكم الكريم أطيب التحيات 

إفادة مقامكم بأنه مت اختيار مؤسستكم الكرمية للتكريم " جبائزة صاحبة السمو امللكي 

آل سعود للشراكة اجملتمعية بالدول العربية لعام  زعبد العزيبن  عبد اهللاألمرية عبري بنت 

 وعليه،م.  2020مارس  12"، والذي سيقام بإذن اهلل تعاىل يف مملكة البحرين بتاريخ  م2020

ا يف هذا املقام أن نقدم لكم خالص التهاني والتربيكات بهذا الفوز املستحق والذي يشرفن

 يعكس حجم اهتمامكم مببادرات الشراكة اجملتمعية.

وترشيح الشخصية اليت  الرمسي،التكرم بتأكيد استالمكم هلذا اخلطاب  نرجو وعليه،

ربيد اإللكرتوني ستمثلكم يف حفل التكريم من خالل خطاب رمسي يتم إرساله عرب ال

اليت ستمثل  ةسفر الشخصيمرفق معه جواز  االجتماعية،للشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

 الفندقية الشرفية. االستضافةمؤسستكم إلصدار تذكرة السفر وترتيب 
 هذا وتفضلوا فائق التقدير واإلحرتام

 

 

 

  خخووككممأ

  ععببددااللللططييفف  ببنن  حمحمممدد  االلععلليي

 االلععضضوو  ااململننتتددبب

 جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميرة عبير بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 
للشراكة المجتمعية بالدول العربية لعام 2020م
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تـوفـيـر الــوحـــدات الـسـكـنـيـة 
لـمـرضـى الروماتيزم وأســرهـم 
المسجلين بالضمان االجتماعي

أبرز شراكاتنا المجتمعية

 أجـراء »500« عمليـة تغيير مفصل 
لمرضى الروماتيزم على مستوى المملكة

أول جمعية خيرية تنضم 
 لمنصـة الـشـراء الـمـوحـد
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 ٢٩
مرض

كـثـــرة األمــــــــــراض 
الـرومـاتـيـزمية الـتـي 
تغطيـهـــا الجمـعيـة 
والتـي بـلــغـــت ) ٢٩ ( 
مرض من أصل ) ١٢٠ (

مـــرض الـرومـاتـيـزم 
من األمراض المزمنة 
يـحـتـــاج الــمــريــــض 
السـتـخـدام األدويــة 
مـــــــدى الــحــيـــــــاة

ارتـفــــــاع تـكـلـفـة 
الـعـــالجــــــــــــــــات 
لمرضى الروماتيزم

االعـــداد الـكـبـيــرة 
لمرضى الروماتيزم

صـعــوبـــة الـحـصـول 
على الـدعـم الـمـالـي 
من الجـهـات المانحة 
وقــطـــــاع األعـمــــــال

التحديات التي تواجه عمل الجمعية
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التحديات التي تواجه عمل الجمعية

عــدم وجــــــود 
استدامة مالية

المستهدفين  المرضى 
مـــن الـفـقــــــراء الـذيـن 
ال يستطيعون تـحـمـــل 
تـكـلـفـــة الـعـالجـــــات

عـــــــــدم وعــــــــــي 
المجتمع باالمراض 
الــرومــاتــيــزمــيــة
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لـضـمـان  وقــــــــف 
االستدامة المالية

مــركـــز  إنــشــاء 
وطني لالمـراض 
الـرومـاتـيـزمـيـة

سيارة لنقل 
الـمـرضـــــى 

مـقـر إداري 
للجـمعيـة

احتياجات الجمعية

عـــيــــــادة 
مـتـنـقـلــة
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Qatif Central Hospital lDammam Central Hospita

الشركاء االستراتيجيين
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الشركاء الداعمين



SA٥٦ 8٠٠٠٠ ٦١٠ ٦٠8٠ ١٦ ١١ ٦١١٥
٦١٠ ٦٠8٠ ١٦ ١١ ٦١١٥

٦8٢ ١١٢٠ ٣٠ 4٠٠٠٠

SA٢٩ ٠٥٠٠٠٠ ٦8٢ ١١٢٠ ٣٠ 4٠٠٠٠

٦8٢ ١١٢٠ ٣٠ 4٠٠٠١

SA٢٩ ٠٥٠٠٠٠ ٦8٢ ١١٢٠ ٣٠ 4٠٠٠١

حساب الوقف

SA٣٠ ٥٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٦٣ ٢4 ٣٠٠٠٠

٠١٠ ٦٣ ٢4 ٣٠٠٠٠

للتبرع للجميعة

يسعدنا زيارتكم للبوابة اإللكترونية 
www.rheumatism.org.sa

رمز االستجابة السريع »الباركود«

الرياض - حي التعاون - طريق عثمان بن عفان ص.ب 424133  الرمز البريدي 11322

011 417 9090info@rheumatism.sa 011 417 8585

@rheumatism_sa


