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لماذا نتميز في مشاريعنا التنموية؟ النوعية؟

األهداف االستراتيجية لوزارة الصحة في
)2030رؤية (التحول الصحي 

أهداف منظمة 
مساهمة الجمعية في تحقيقأهداف الجمعية الصحة العالمية

أهداف الوزارة والمنظمة 

ة تســـهيل الوصـــول إلـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحي
الوصــول إلــى المســاواة. للمواطنين والمقيمين في المملكة

ية في منح الرعاية الصح
.للجميع

تقديم الخدمات 
.الصحية العالجية

ــاون• ــذوي االحتيــاج بالتع ــة ل ــرتقــديم الخــدمات العالجي كاء مــع ش
.من المانحين واألفرادالجمعية 

الل تسهيل تقليل الفترة الزمنية في تلقي الخدمة العالجية من خ•
.في التقديماإلجراءات

.

مع التركيز على تعظيم جودة الخدمات المقدمة
.التحكم بالتكلفة اإلجمالية

بناء منظومة من 
ية الشراكات االستراتيج

.  ةالتكاملية المتميز

ــع• ــع القطتوقي ــة م ــحية ومجتمعي ــتراتيجية ص ــراكات اس ــات ش اع
.الحكومية والخاصة وفق منهجية التميز

.تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

.الوقاية من األمراض

عية تعزيز الوقاية والتو
.الصحية

.إطالق برامج وقائية  نوعية ميدانية•
.برامج وقائية نموذجية إلكترونيةإطالق•
.البصرعن األمراض المستدامة وصحة الكشف المبكر •
.فعاليات  توعوية ووقائيةتنظيم•
.البرامج التوعوية في مواقع التواصل•

.  الصحة اإللكترونية

تثمين البناء 
المؤسسي في 
المجال التقني 

.واإلداري

ــعي• ــول الس ــوائزللحص ــى ج ــة وعل ــهادات محلي ــةش ــوإقليمي ي ف
. المؤسسيوالتميز والحوكمةالجودة والشفافية 

حي لصحة الوقائي الصاستثمار التقنية في تقديم برامج الفحص•
.العين

.اطالق العيادات االفتراضية اإللكترونية•
.تفعيل التطبيقات الرقمية للخدمات الذاتية•

لنتكامل مع 



تفنيد المصادر

ةفريق الرصد  والمراقبة والتقييم والُمتابع

مواقع التواصل

صندوق الشكاوى واالقتراحات

التقارير الدورية بالجمعية 

مصادر خارجية 

التقارير الحكومية 

األطباء االستشاريون

الداعمون

الشركاء الصحيون تحديد مصادر 
الشكاوى والطلبات



"دراسة األفكار والمبادرات"
يقوم الفريق بدراسة

األفكار والمبادرات 
المطروحة

تنقيح األفكار والمبادرات 
القابلة للتنفيذ 

دراسة البدء في إعداد  
هاحقيبة المبادرة وتسويق

التأكد من أن الفكرة أو المبادرة 
مرتبطة بالقيود الثالثة 

1
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المشروع نوعية 

الشروط المرجعية
مواصفات المشاريع التنموية الُمعتمدة حقيبة 

.في الجمعية 

و الحاجة المجتمعيةمطابقة المشروع مع استراتيجية الجمعية ، االستراتيجية
.  رغبات الداعمين للمشروع مما يلبي 

حددنا الدروس 
المستفادة 

مشاريع الجمعيات
الصحية 

مشاريع وزارة 
خبراتنا السابقةالصحة

مشروع وقائي يهتم في تعزيز الصحة 
حددنا 

فكرة المشروع



مدخالت المشروع 

أين نحن اآلن

أين نريد أن نصل 

اإلصابة بالعمى بين أوساط وخطورة للحد من اعتالل صحة العين لماذا هذا المشروع
المجتمع

توفير إمكانيات 
بشرية وتقنية 

عالقات جيدة وجود 
مع الشركاء

دراسات تؤكد وجود 
الحاجة المجتمعية

للمشروع

المساهمة في 
ات تحقيق مستهدف

الرؤية 

المساهمة في 
ات تحقيق مستهدف

الصحة

الكشف المبكر 

ألف  15.000لعدد 
مستفيد

في رفع نسبة زيادة جودة الحياة الصحية في المجتمع المساهمة 



ةعيادات رحماء الوقائي
مشروع



يـة إطالق قوافل طبيـة ميدان
ن للحد من اعتالل صحة العي

تكثيــــــف الوقايــــــة الصــــــحية
كر والكشــف الُمبكــر عــن الســ

س والضغط  ألنها مسبب رئـي
في الضرر بسالمة العين

ـــــــى الشـــــــراكات  ـــــــز عل التركي
ايير الصــحية التــي ُتطبــق معــ

والسالمةالجودة 

)   حيالدليل التعريفي لبرنامج التحول الوطني في القطاع الص(: المصدر 

بعض التحديات التي تواجه الصحة



)   حيالدليل التعريفي لبرنامج التحول الوطني في القطاع الص(: المصدر 

حجم المشكلة



مبررات المشروع

ـــــى الكشـــــف  الحاجـــــة إل
المبكـــــر عـــــن األمـــــراض 
ــــــــــراض  ــــــــــة وأم المزمن

.العيون

فـة الحاجة إلى تعزيز ثقا
الكشــــف الــــدوري عــــن 
ـــــدى أفـــــراد  األمـــــراض ل

.المجتمع

ــــــة  ــــــى توعي الحاجــــــة إل
المجتمــــــــــع بأهميــــــــــة 
االهتمــــــــــام بالصــــــــــحة 

.العامة





مجاالت الكشف المبكر

الكشــــــف المبكــــــر عــــــن 
ن الحاالت التي تعاني مـ

.األمراض المزمنة

إجــراء فحــص المؤشــرات 
.الحيوية

الكشــــــف المبكــــــر عــــــن 
.أمراض العيون

ــام العالم ــل األي ــة تفعي ي
الصـــــــحية والمشـــــــاركة 

.فيها

تقـــــــديم االستشـــــــارات 
الطبيــــــــــة واســــــــــتثمار 

.التطوع الصحي



أهداف المشروع

ـــــة  ـــــز رؤي تعزي
فــــــــي 2030

بنـــاء مجتمـــع
ع حيوي يتمتـ

أفــــــــــــــــــــــراده 
بالصـــــــــــــــــحة 

.والرفاهية

رفــــع الــــوعي 
ـــــــــــــــــحي  الص
بأهميــــــــــــــــــة 
االهتمــــــــــــــام 
بالصـــــــــــــــــحة 
ـــدى  ـــة ل العام
أفــــــــــــــــــــــــــراد 

.المجتمع

ج تقديم العال
للحـــــــــــــــــــاالت 
المحتاجة إلى
ـــــــــــــــة  المتابع

يـة وفقًا ألولو
.االحتياج

تحقيـــــــــــــــــــق 
المســـــــؤولية
ـــــــة المجتمعي
لألفـــــــــــــــــــــراد 
والمؤسسات

الداعمـــــــــــــــــة 
.للمشروع

1234



المشروعُمحددات 

المـــــــــــــــــــــــدة 
:الزمنية

ــة مــ ن ســنة ميالدي
.تاريخ الدعم

ـــــــــــــــــــــــدد  الع
:المستهدف

10.000
.مستفيد 

ـــــــــــــــــــاق  النط
:الجغرافي

ـــــــــــــــــة  منطق
.الرياض 



المحافظات في منطقة الرياض

 بمنطقة الرياضحملة وقائية 40عدد تنفيذ.

 ضبالمحافظات التابعة للرياوقائية قافلة 30عدد تنفيذ.

استهداف
3.000.000عدد 

عبر منصات مشاهدة 
الـتواصل االجـــتماعي 

.للجمعية

المسارات



المستهدفةمسارات الفئة 

ليمالمستفيد الس

الحفاظ على صحته.

وقايته من الوقوع في األمراض المزمنة.

 الفحص الوقائي المبكرثقافة تعزيز.

المستفيد المريض

لكي ال تتضاعف لديه الحالة المرضية.

تخفيف وقع اإلصابة المرضية لديه.

تعزيز ثقافة الفحص الوقائي المبكر.



تجنب اإلصابة بالعمى 
.المبكرمن خالل الكشف 

:المستفيداألثر العائد على 

عن اجتناب األمراض الناتجة 
. إهمال الصحة

ن تعزيز أهمية الوقاية المبكرة بي
.أوساط المجتمع

التقليل من الهدر المالي في 
.قيمة العالج

تعزيز مناعة العين من خالل 
.الطبيةبالوصايا اإللتزام

1

2
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األثر العائد على المتبرعين

2030المساهمة في تعزيز رؤية 
.في بناء مجتمع صحي سليم

تعزيز المسؤولية االجتماعية 
. لداعمي البرنامج

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي
.في المجتمع

ى تعزيز الصورة الذهنية للداعم لد
.أفراد المجتمع

المساهمة في التنمية الصحية
.في المجتمع

1

2

5

4

3



المستفيدون من البرامج الوقائية

زيــــادة الجــــودة الصــــحية 
ارســـة للمســتفيدين لمم

ــة لتن ــاتهم العملي ــة حي مي
المجتمــــــــــــع بشــــــــــــكل 

.  طبيعي

ـــــة • المعـــــارض الوطني
.والتراثية

.المهرجانات العامة•
.فعاليات الترفيه•
.الحدائق والمتنزهات•



البرنامجمميزات 

اهللابغذنتمنحك البرامج الوقائية الصحية للتعرف على صحتك لتعيش حياة أجمل وطبيعية 

ـــــات ـــــائج الفحوص نت
تكـــون جـــاهزة فـــي 
ــــــــــت  ــــــــــس الوق نف
والــبعض فــي أقــل 

.ساعة24من 

البــــــــرامج مجهــــــــزة 
بأحــــــــدث األجهــــــــزة 
المتخصصـــــة فـــــي

ن الكشــف المبكــر عــ
.األمراض

ــــــــــي  طــــــــــاقم طب
ــــــر  ــــــص وغي متخص

.هادف للربح

قــــراءة النتــــائج مــــن 
استشـــــــــــــــــــــاريون 
متخصصـــــــــــــــــــــون 

.ومتطوعون

إمكانيـــــــة متابعـــــــة 
ـــــك فـــــي أحـــــد  حالت
مــــزودي الخــــدمات 

قـد الصحية التـي تع
معهــــــــا الجمعيــــــــة 

.شراكة

قــــراءة النتــــائج مــــن 
استشـــــــــــــــــــــاريون 
متخصصـــــــــــــــــــــون 

.ومتطوعون



15.000
60

اإلطار المنطقي للمشروع



756.60015.000

50.44

تكلفة المستفيد الواحد من الخدمات الوقائية



50.44
ماذا يعني ذلك؟
: بهذا المبلغ أنت ساهمت في

.ومبدأ التعاون مع البر والتقوى2030تحقيق جودة الحياة الصحية في المجتمع والتي نصت عليها رؤية -1

.ُتصاب بالعمى إذا لم يتم عالجها بوقت مبكرالحد من نزيف الشبكية في العين التي قد -2

.الحد من انتشار العمى بين أوساط المجتمع في مختلف األعمار-3

.الحد من التفكك األسري الذي قد ينتج من إيقاف المصاب عن العمل-4

. المساهمة في استقرار األسرة ماديًا واجتماعيًا بعودة المستفيد لعمله-5

.بالعمىيحتاج أفراد األسرة لألعمال غير النظامية نتيجة إصابة عائلهم كي ال المساهمة في استقرار األمن المجتمعي -6

وهناك العديد من األثر المجتمعي الكبير العائد على المستفيد والداعم والمجتمع



الوصف االحتياج

زها تأهيلها وفق االشتراطات الصحية وتجهيشراء سيارة خاصة ويتم إعادةشراء سيارة تأمينتأسيس القافلة 
لتكون قافلة خاصة بالعيون 

لة تأسيس العيادة المتنق

ل كثيرًا بدون النظارة وال حاجة لتبديل العدسات ويقلوهو جهاز مطور يستخدمجهاز فحص النظر شراء
فحص المريض وقت من انتقال العدوى بين المرضى ويسرع في 

النظر للمحمالت الوقائية الميدانية لضرورة قياسالمحمولشراء جهاز قياس النظر

للحمالت الوقائية الميدانية للكشف الميداني للطوارئيستخدم)  محمول( شراء جهاز الشقي 

ة وحساب الطارئة في حال وجود نزيف لتشخيص انفصال الشبكيكشف الحاالتشراء جهاز اإليكو
قياس العدسة قبل عملية المياه البيضاء 

فحص الشبكية للصغار والكبار جهاز فحص الشبكية شراء

األبيض للعيونوهو خاص بمسح العدسة بعد اجراء عمليات الماءشراء عدسة الليزر 

إلجراء الليزر لمرضى ضغط العين ويستخدمشراء عدسة خزع القزحية 

لقياس مرضى ضغط العين للحمالت الوقائية الميدانيةيستخدمشراء جهاز قياس ضغط العين المحمول

لقياس ضغط الدم  يستخدمجهاز فحص الضغط 

لقياس السكر في الدم  يستخدمجهاز فحص  السكر

المختصينمن األطباء والفنيين ) 2(تأمين عدد أخصائي بصريات تأهيل الكوادر الطبية 

احتياجات المشروع



الموازنة المالية



مصفوفة تقييم المخاطر



الهيكل التنظيمي للمشروع

أخصائي تمريضأخصائي عالقات شراكاتمدخل بيانات



خطة االستدامة للمشروع



عليها الداعمونيحصل المزايا التي 



مالمتابعة والتقوي

لماذا جمعية رحماء هي الخيار األفضل للداعمين
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