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 :مقدمة

 في  الجراحيدة العمليدا  واجراء العالج محتداجي أعددا  تزايدد 

 واالرتفدا  في حداجتهم السدددكدا  اعددا  فكثدافدة جدد  محدافةدة

 السدكا  لبعض الما ية األحوال إضدافة إل  ضدعف الصدحية للخدما 

تددفعندا  كلهدا مبررا  اداتد  المزمندة األمراض معددال  لكثر  أو

وتوفير التمويد  الالم   للتددخد  والملحدة العداجلدة نحو الحداجدة

 .الرسمي الحكومي الصحي القطا  مع جنب إل  جنبا   الصحي للدعم

 خدما  الجمعية مبررا 

ااألمراض المزمنة وذوي  المرضدد  أعدا  في الكبير التزايد .1

 في الجراحية العمليا  االحتياجا  الخاصدددة وك لح محتاجي

 الطبيدة الخددمدا  أعددا  مقددمي ثبدا  مع جدد  محدافةدة

 .االمحافةة الخيرية

 الرسددمية الصددحية االمؤسددسددا  االنتةار قوائم ام حا  .2

 العمليددة اجراء حت  ممنيددة لفترا  المريض وانتةددار

 .العالج والدواء تلقي أو الجراحية

 الفئا  من اعض يعانيها التي الضدعيفة االقتصدا ية الحالة .3

 توليد  حدال كداهلد  ترهق والتي المحدافةدة في المجتمعيدة

واالضدطرار إل  البح  عن أكثر من جهة لتوفير  .العالج نفقة

 .جنفقة العال

 المرتفعة،فال يمكن ا  نتناسدد  تكلفة اعض العمليا  الجراحية 

عمليا  القيصدرية والتي تكلف حوالي المثال ال الحصدر  سدبي عل  

االف لاير ال  العمليا  الكبير  مث  القلب واسددتئصددال اعض  6000

إجراء نداهيدح عن . ألف لاير 80مدا يزيدد عن األورا  والتي تكلف 

أجر  اشددعة  –الفحوصددا  الطبية الالممة قب  العملية حتحالي  

اال ويدة  –الطبيدب والفريق المسدددداعدد القدائم ادالعمليدة 

 .االقامة االمستشف  والرعاية الصحية –المستلزما  الطبية و

التفكير الجددي جمعيدة العالج اممن كدا  لزامدا  عليندا في هندا و

في كيفية مسداعد  ه   الفئة في ك  ما هو ضدروري ومفيد لها من 

عالج وتغطيدة مداليدة للعمليدا  الجراحيدة المكلفدة خداصددددة في  د  

ة فكان  فكر  البرامج الةروف االقتصدددا ية والصدددحية الصدددعب

 المستحقين من إلي  يحتاج لمن العالج نفقة متمثلة ادددد: تحم 

 المسدتشدفيا  إحدى إل  المسدتفيد يحول حي  المجتمع، أفرا  من

 الخددمدا  فيهدا ويتلق  رعدايدة، اعقو  معهدا الجمعيدة ترتبط التي

ويتم توفير قيمة العالج من خالل شدراكا   يحتاجها التي العالجية

مؤسدددسددددا  خيريدة وارامج مختلفدة لجمع فداعلين الخير ومع 

 التبرعا  أاضا. 
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 معالجتها تتم التي الحاال 

 العيو ، عمليددا  اين معددالجتهددا تتم التي الحدداال  تتنو 

 العةا  كجراحا  المتخصددصددة الجراحا  واعض العامة والجراحا 

. وغيرها الوال  ، وحاال  الهضددمي، الجهام وجراحا  واإلصددااا 

 والفحوصدددا  والعالج واألجهز  الكشدددف تكاليف البرامج تغطي كما

 التشخيصية.

وهندا أفر   جمعيدة العالج اممن عدد ا  من البرامج الخيريدة 

المريض دف هد تسدددتالفعدالدة في مجدال الخددمدا  الطبيدة والتي 

 والمجتمع واستدامة أعمال الجمعية كالتالي:

 

 
 
 

 

 

 

 

العالج والعمليات الجراحية•

توفير األجهزة الطبية•

توفير الدواء•

( خاص باألمراض المزمنة وذوي االحتياجات الخاصة)كفالة مريض •

.هممشاركة المرضى في األعياد والمناسبات السعيدة وإدخال الفرح الى قلوب•

البرامج الموجهة للمرضى: أوال 

التوعية والتثقيف الصحي•

التطوع في القطاع الصحي•

البرامج الموجهة للمجتمع: ثانيا

الوقف الصحي•

تنمية موارد الجمعية•

البرامج الموجهة الستدامة أنشطة الجمعية: ثالثا

http://www.smco.org.sa/
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 أوال: البرامج الموجهة للمرضى

 

 

 المشروعملخص بيانات 

 ارنامج  عم العالج والعمليا  الجراحية اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 720,000

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 الفئة المستهدفة
م  حت ايستطيعو المرض  المحتاجين ال ين ال

 تكاليف العالج

 مستفيد 120 عد  المستفيدين

 سنة كام  مد  التنفي 

 

 :الفئة المستهدفة

محتداج للددعم المدالي للعالج والعمليدا    120مبداشدددر : ح

 ة جد .في محافةالجراحية 

 المحافةة.محتاج في   120غير مباشر: أسر  وذوي ح

 

 

 الجراحية والعمليات برنامج دعم العالج-1
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 :البرنامج فأهدا

 العالج تقديم خالل من للمسددتهدفين االقتصددا ية المسدداند  .1

 العدبء من يخفف ممدا مجداني اشدددكد والعمليدا  الجراحيدة 

  .وذوي   كاهل عل  الواقع الما ي

 توفير من خالل العا  لمحافةة جد  الصدحي االوضدع االرتقاء .2

 هللا.أذ  ا الشفاء أسباب

 يملكو   ال الد ين المرضددد  لددى األمراض تفداقم من التقليد  .3

 .العالج قيمة

 الحكومية الصددحية المؤسددسددا  عل  الواقع الضددغط تخفيف .4

 الميدانية المتااعة خالل من الطوارئ أوقا  في خصدددوصدددا

  .المرض  و عمها لحالة

 المجتمع شدرائ  اين والترااط االسدالمي التكاف  روح إحياء .5

 .البرنامج ه ا  عم طريق عن

 :البرنامج تنفيذ آلية

المسدتهدفة من المجتمع وفق شدروم محد   لدى  الفئةتحديد  .1

 .الجمعية

 .لألشراف عل  البرنامجواجتماعية تخصيص لجنة طبية  .2

مدا يدا   التدأكدد من اسدددتحقدال الحدالدة المتقددمدة للجمعيدة  .3

وصددحيا  حاالحصددول عل  تقرير طبي حدي  ومراجعت  عن طريق 

 ج .البرناماللجنة الطبية المشرفة عل  

طلب خطاب تحديد تكلفة الخدمة الطبية من المسددتشددف  أو   .4

المركز الطبي المتخصدددص في حالة المريض من اين المراكز 

    .التي تتعام  معها الجمعية

اللجندة الطبيدة  فت  ملف للمريض في الجمعيدة اعدد موافقدة  .5

عل  التكلفة واعتما  الحالة ااسدتيفاء شدروم واالجتماعية 

االسدتحقال الم كور  أعال  واعد اسدتكمال المسدتندا  األخرى 

 .المطلواة

 .إ خال ايانا  المريض في حاسب البرنامج .6

تحويد  المريض إل  المركز الطبي المعني لتلقي الخددمدة  .7

 الطبية.
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 ملخص ايانا  المشرو 

 كفالة مريضارنامج  عم  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 سعو يلاير  600, 000 

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 الفئة المستهدفة
م  حت ايستطيعو المرض  المحتاجين ال ين ال

 تكاليف العالج

 مستفيد 300 المستفيدينعد  

 سنة كام  مد  التنفي 

 

 :الفئة المستهدفة

محتاج للدعم المالي للعالج من أصددحاب األمراض   300مباشددر : ح

ة في محافةوذوي االحتياجا  الخاصددة كالفشدد  الكلوي المزمنة 

 جد .

 محتاج في المحافةة.  300غير مباشر: أسر  وذوي ح

 

 

 

 مريضكفالة برنامج -2
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 شدددروم عليهم ينطبق ممن سدددنويا   مريض  300ح عد  كفالة .1

 .الكفالة

كفالة  تقديم خالل من للمسددتهدفين االقتصددا ية المسدداند  .2

كر والضدغط وغسدي  الكل  كالسد لشدراء عالج األمراض المزمنة 

 من  يخفف ممدااصدددور   وريدة من االمراض المزمندة وغيرهدا 

  .وذوي  المريض كاه  عل  الواقع الما ي العبء

 توفير من خالل العا  لمحافةة جد  الصدحي االوضدع االرتقاء .3

 اأذ  هللا .الشفاء أسباب

 من الحكومية الصدحية المؤسدسدا  عل  الواقع الضدغط تخفيف .4

  .المستهدفين لحالة الطبية المتااعة خالل

 المجتمع شدرائ  اين والترااط االسدالمي التكاف  روح إحياء .5

 .البرنامج ه ا  عم طريق عن

 البرنامج تنفي  آلية

المسدتهدفة من المجتمع وفق شدروم محد   لدى  الفئةتحديد  .1

 .الجمعية

 .لألشراف عل  البرنامجواجتماعية تخصيص لجنة طبية  .2

مدا يدا   التدأكدد من اسدددتحقدال الحدالدة المتقددمدة للجمعيدة  .3

وصددحيا  حاالحصددول عل  تقرير طبي حدي  ومراجعت  عن طريق 

 ج .البرناماللجنة الطبية المشرفة عل  

طلب خطاب تحديد تكلفة الخدمة الطبية من المسددتشددف  أو   .4

المركز الطبي المتخصدددص في حالة المريض من اين المراكز 

    .التي تتعام  معها الجمعية

اللجندة الطبيدة  فت  ملف للمريض في الجمعيدة اعدد موافقدة  .5

عل  التكلفة واعتما  الحالة ااسدتيفاء شدروم واالجتماعية 

االسدتحقال الم كور  أعال  واعد اسدتكمال المسدتندا  األخرى 

 .المطلواة

 .إ خال ايانا  المريض في حاسب البرنامج .6

تحويد  المريض إل  المركز الطبي المعني لتلقي الخددمدة  .7

 الطبية.

 جميع اها مدو  مريض كفالة شدددها   عل المتبر   حصددد وي .8

 وكيفيدةالخدا  اعالجد   الشدددهري والمبلغ المريض ايداندا 

 .السدا 
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ملخص ايداندا   المشرو 

 األجهز  الطبيةارنامج  عم  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 250.000,

 اممنجمعية العالج  الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 الفئة المستهدفة
م  حت ايستطيعو المرض  المحتاجين ال ين ال

 تكاليف العالج

 مستفيد 100 عد  المستفيدين

 سنة كام  مد  التنفي 

 

 الفئة المستهدفة

 طبي.محتاج لجهام   100مباشر : ح

 

 البرنامج فأهدا

 مجداندا  المنزليدة  الطبيدة والمسدددتلزمدا  األجهز  توفير .1

 .شرائها من يتمكنو  ال ال ين المحتاجين للمرض 

 تحسدينالمنزلية ل الطبية لألجهز  المحتاجين المرضد  إعانة .2

 حيا  لهم يكف  اما ونفسدديا   جسددديا   الصددحية أوضدداعهم

 .طبيعية

 

 الطبية األجهزة دعم برنامج-3
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 طبي  جهدام قيمدة يملكو  ال الد ين  المحتداجين حداجدة سددددد .3

 .لهم اتوفير 

 توفير من خالل العا  لمحافةة جد  الصدحي االوضدع االرتقاء .4

 اإذ  هللا. الشفاء أسباب

 .وأسرت  للمريض النفسي االستقرار في اإلسها  .5

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .6

 .البرنامج ه ا  عم

 

 البرنامج تنفي  آلية

 محد    شددروم وفق المجتمع من المسددتهدفة الشددريحة تحديد .1

 .الجمعية لدى

 .البرنامج عل  لألشرافاجتماعية  طبية لجنة تخصيص .2

  للخددمدة للجمعيدة المتقددمدة الحدالدة اسدددتحقدال من التدأكدد .3

 عن ومراجعت  حدي  طبي تقرير عل  االحصدولح وصدحيا   ما يا  

  .البرنامج عل  المشرفة الطبية اللجنة طريق

 األجهز  شددركا  من ثالث إل  تكلفة تحديد طلب خطاب إرسددال .4

كما تصدددرف األجهز   .ممكنة تسدددعير  أق  لتحديد الطبية

 للمريض في حال توافر تبرعا  عينية.

  الطبيدة اللجندة موافقدة اعدد الجمعيدة في للمريض ملف فت  .5

 الحالة واعتما  الثالث الشدركا  من مقدمة تسدعير  أق  عل 

 اسدتكمال واعد أعال  الم كور  االسدتحقال شدروم  ااسدتيفاء

 االراتب تعريف – سدارية هويةح المطلواة األخرى المسدتندا 

  .المنزل إيجار عقد من صور  –

 .البرنامج حاسب في المريض ايانا  إ خال .6

 من  الجهام السدددتال  طبي جهام صدددرف نموذج للمريض يسدددلم .7

 .المعنية الشركة
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 ملخص ايانا  المشرو 

 توفير الدواءارنامج  عم  المشرو اسم 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 150 000,

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 الفئة المستهدفة
م  حت ايستطيعو المرض  المحتاجين ال ين ال

 تكاليف العالج

 مستفيد 150 عد  المستفيدين

 سنة كام  مد  التنفي 

 

 :الفئة المستهدفة

محتاج للدعم المالي للعالج من أصددحاب األمراض   150مباشددر : ح

 ة جد .في محافة

 محتاج في المحافةة.  150غير مباشر: أسر  وذوي ح

 

 البرنامج فأهدا

سدد حاجة المحتاجين ال ين ال يملكو  قيمة الدواء اتوفير   .1

 .لهم

 

 توفير الدواء برنامج دعم-4
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الد ين ال يملكو  التقليد  من تفداقم األمراض لددى المرضددد   .2

 .قيمة  وائهم

 أسدباب توفير من خالل لمحافةة جد  الصدحي االوضدع االرتقاء .3

 هللا.الشفاء اأذ  

  .الحكومية الصحية المؤسسا  عل  الواقع الضغط تخفيف .4

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .5

 .البرنامج ه ا  عم

 

 البرنامج تنفي  آلية

الشددريحة المسددتهدفة من المجتمع وفق شددروم محد   تحديد  .1

 لدى الجمعية.

 لألشراف عل  البرنامج.اجتماعية تخصيص لجنة طبية  .2

المتقددمدة للجمعيدة للخددمدة  التدأكدد من اسدددتحقدال الحدالدة  .3

وصددحيا  حامراجعة الوصددفة عن طريق اللجنة الطبية ما يا  

الوصدددفدة الطبيدة كو  ت  أعل  المشدددرفدة عل  البرندامج 

 .حديثة 

فت  ملف للمريض في الجمعية اعد اعتما  الحالة ااسدتيفاء   .4

شدروم االسدتحقال الم كور  أعال  واعد اسدتكمال المسدتندا  

صدور  من  –تعريف االراتب  –األخرى المطلواة حهوية سدارية 

 عقد إيجار المنزل .

 إ خال ايانا  المريض في حاسب البرنامج. .5

 م اللجنة الطبية للبرنامج.اعتما  الوصفة اخت .6

الوصددفة للمريض لصددرفها من إحدى خطاب تعميد مع تسددليم  .7

 المحافةة.في المتفق معها صيدليا  الفرو  
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 ملخص ايانا  المشرو 

 اسم المشرو 

 األعيا  االفراح في المرض  مشاركةارنامج 

 الهدايا وتوميع السعيد  والمناسبا 

 عليهم والورو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 50.000

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 سنة كاملة مد  التنفي 

 

 الفئة المستهدفة
 ميارا  للمرض  من الفئا  العمرية المختلفة في محافةة جد .

 

 البرنامج فأهدا
تموي  نفقا  حمال  الدعم والمشداركة للمرضد  االمسدتشدفيا   .1

 ااألعيا  والمناسبا  السعيد .

 ه   مث ف ميارتهم، تم  ال ين المرضد عل   سدعا  ا خال ال .2

 السدن كبار خاصدة المرضد ، أنفس في السدعا   تدخ  الزيارا 

 .والمحتاجين منهم واألطفال

 

 والمناسبات األعياد في المرضى برنامج مشاركة-5
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في المناسدبا  من شدأنها تغيير المجتمعية المشداركة ترسدي   .3

حي  إل  األفضد ،  المزاج العا  للمرضد  ومسداعدتهم نفسديا  

تعكس التوا  والتراحم، وتؤكدد الترااط اإلنسدددداني اين 

 .المجتمع

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .4

 .البرنامج ه ا  عم

 

 البرنامج تنفي  آلية

 المرض  المرا  ميارتهم.تحديد الشريحة المستهدفة من  .1

اعددا  قوائم ادالحداال  المرضددديدة المرا  ميدارتهدا مع ذكر  .2

االسددم والحالة المرضددية ومدى االحتياج والمسددتشددف  أو 

 العيا   المتواجد المريض اها.

التواصدددد  مع إ ار  المتطوعين ادالجمعيدة إلعددا  قوائم  .3

 وتوميعهم الجغرافي المطلوب.الزوار وأعدا هم 

الزيارا  عل  لألشددراف عل  اجتماعية  ا اريةتخصدديص لجنة  .4

 .أ  تشم  شخصيا  اعتبارية من المجتمع والجمعية

اعددا  قوائم مدا يدة وعينيدة ادالهددايدا المطلوب توفيرهدا   .5

 لك  حالة مرضية.

اعدا  قوائم االمناسدبا  واألعيا  الدورية والطارئة التي  .6

 الجمعية اها ازيار  المرض .تقو  
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للمجتمع: البرامج الموجهة ثانيا  

 

 
 ملخص ايانا  المشرو 

 التوعية والتثقيف الصحيارنامج  عم  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 100,000

 اممنجمعية العالج  الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 سكا  مدينة جد  والمملكة الفئة المستهدفة

 مستفيد 500,000 عد  المستفيدين

 سنة كام  مد  التنفي 

 

 الفئة المستهدفة

ممن والمملكة من أفرا  مجتمع محافةة جد    500,000مباشدر : ح

من خالل وسدددائ  التواصددد   يحتاج للدعم أو التثقيف الصدددحي

  االجتماعي.

 

 

 

 التوعية والتثقيف الصحي برنامج دعم-1
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 البرنامج فأهدا

تقب  التشددخيص رفع ثقافت  الصددحية ومسدداعد  المريض عل   .1

 الخا  احالت .

العالمية وعم  األيا  الصدحية المحلية والمشداركة في جميع  .2

 .صو  والصور  لتوعية المجتمعالارامج مرئية ا

 البرنامج تنفي  آلية

صفحا  التواص  االجتماعي الخاصة منشور أسبوعي عل   -1

 االجمعية حول موضو  صحي معين.

الجغرافية  المنطقة لتغطية الصحيين المثقفين مع التنسيق -2

للمستفيدين من خدما   اسبوعية محاضر  اواقعالمحد   

 عل  العالقة ذا  للجها   خارجية محاضر ح وشهري  الجمعية

 .العا  مدار

تثقيفية عل  المدراس للفئا  جدولة لجوال  ميدانية  -3

العمرية المختلفة في المحافةة االتنسيق مع ومار  

 التراية والتعليم.

تنةيم أيا  طبية عامة في المحاف  العامة المقامة  -4

 االمحافةة االتنسيق مع الجها  المعنية.
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 المشرو ملخص ايانا  

 التطو  في القطا  الصحيارنامج  عم  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 07500

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 في المستشفيا  وسكا  محافةة جد المرض   الفئة المستهدفة

 مستفيد 150 عد  المستفيدين

 كام سنة  مد  التنفي 

 

 الفئة المستهدفة

 وغير الصدددحية القطاعا  الصدددحيةمتطو  من   150مباشدددر : ح

يتم توجيد  طداقداتهم وتنةيم انشدددطتهم  حيد محدافةدة جدد  ا

 التطوعية.

 

 البرنامج فأهدا

والمسداهمة  ل وترسدي  مفهو  وثقافة التطو لسدعي إل  إيصداا .1

 .في العم  التطوعي 2030في تحقيق رؤية 

في ارامج تطوعية مناسدبة تحقق أهداف  المتطوعيناسدتقطاب  .2

 .والتوعويةالجمعية العالجية والوقائية 

 التطوع في القطاع الصحي دعم برنامج-2
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فت  مجاال  وآفال جديد  للعم  الصدددحي المتطوعين ل تو يف .3

 التطوعي.

إيجا  إطار للتطو  تح  مةلة الجمعية الرسدمية اما يسده   .4

واالسددتمرارية في ممارسددة نشدداط    عل  المتطو  االلتزا 

 .التطوعي

 عم وتنميدة الموار   المتطوعين في عالقدا االسدددتفدا   من  .5

 المالية للجمعية.

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .6

 .البرنامج ه ا  عم

 

 البرنامج تنفي  آلية

 تنفي  البرنامج من خالل إ ار  المتطوعين االجمعية. .1

- ارامجهدا-ارندامج تعريفي ادالجمعيدة ادأهددافهدا تنةيم  .2

 مع ح  للتطو  والمشاركة الخيرية الصحية. توجهاتها

 من حي  التخصصا  ومجاال  المشاركة. المتطوعينف يتصن .3

إ خدال ايداندا  المتطوعين المسدددجلين في قداعدد  ايداندا   .4

احسددددب مجداال  التطو   المتطوعين ادالجمعيدة، وتصدددنيفهم

 ااالستبانا  المومعة. المختار 

عند تنفي  أي من ارامج الجمعية التي توفر فرصددا  تطوعية  .5

تخصددصددا   المسددجلين احسددب ال يتم التواصدد  مع المتطوعين

ا  هد ويتم تددريبهم عل  الم المطلوادة للبرندامج المعني

 .المطلواة

وشددها   التطو  الخا  ا   نسددخة من سددج للمتطو  يعط    .6

للجمعية يوضد  رئاسدة مجلس اإل ار   موقعا  منافا   وشدكر 

 .التطوعية التي قضاها الساعا 
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 الستدامة أنشطة الجمعية: البرامج الموجهة ثالثا  

 

 
 ملخص ايانا  المشرو 

 الصحي الوقفارنامج  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي مليو .10 000.000

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 الفئة المستهدفة
 عم ميزانية الجمعية واستدامة اعمالها 

 الخيرية

 الحاال  المسجلة في الجمعية عد  المستفيدين

 - مد  التنفي 

 الفئة المستهدفة

 يحتاج ممن جد  محافةة مجتمع أفرا  من المسدددجلو مباشدددر : 

 .الصحي التثقيف أو والعالج الطبي للدعم

 البرنامج  فأهدا

 عل  تعم  التي ارامج وأنشدددطة الجمعية  عم في اإلسدددها  .1

 .للفئا  المحتاجة في المحافةة الصحية الخدما  توفير

 .والصحة األنفس حفظ ثقافة نشر في اإلسها  .2

من رعاية  المرضد   روف تسدهي  يقضدي  ما توفير في اإلسدها  .3

 وتنق  و عم معنوي وما ي.

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .4

 .البرنامج ه ا  عم

 الوقف الصحي برنامج-1
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 ملخص ايانا  المشرو 

  عم أعمال وأنشطة الجمعيةارنامج  اسم المشرو 

الموامنة 

 التقديرية
 لاير سعو ي 260.000

 جمعية العالج اممن الجهة المنف  

 محافةة جد  موقع المشرو 

 ةسنة كامل مد  التنفي 

 الفئة المستهدفة

 .تموي  نفقا  ارامج وأنشطة الجمعية

 البرنامج فأهدا

 توفير عل  تعم  التي ارامج وأنشدطة الجمعيةتموي  نفقا   .1

 .للفئا  المحتاجة في المحافةة الصحية الخدما 

تموي  النفقا  التشدغيلية للجمعية من ايجارا   في اإلسدها  .2

 ومرتبا  ومكافآ .

فر  االسددتمرارية ألنشددطة الجمعية  و   توفير في اإلسددها  .3

 عقبا  عجز مالي.

 طريق عن المجتمع شدرائ  اين والتعاو  التكاف  روح إحياء .4

 .البرنامج ه ا  عم

 

 

 

 

 الجمعية وانشطة اعمال برنامج دعم-2
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 البرامج وميزانياتها التقديريةملخص 

 م2020للعام المالي 

 

 المبلغ المستفيدو  البرنامج

العالج والعمليات 

 الجراحية
120 720,000 

 250,000 100 األجهزة الطبية

 150,000 150 توفير الدواء

 600,000 300 كفالة مريض

التوعية 

 والتثقيف الصحي
10,000000 100,000 

التطوع في 

 القطاع الصحي
150 7500 

 10,000000  الوقف الصحي

أعمال وأنشطة 

 الجمعية
 260,000 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا وتوفيقة

 

 مع تحيات فريق عمل جمعية العالج االمن
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