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تــم إنشــاء هــذه الجمعيــة بمبــادرة مــن 
مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــة هللا - بعــد 
ــل  ــى الفش ــداد مرض ــاد أع ــظ ازدي ــا الح م
الكلــوي فــي المملكــة وعلى أن تشــمل 

خدماتهــا جميــع مناطــق المملكــة.
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في رياض الخير بدأت رحلتنا منذ ثمانية عشر سنًة من البذل والعطاء
تأسســت جمعيــة األميــر فهــد بــن سلمـــــــان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــــــل الُكلــوي  ) ِكــالنـــــا (  بمبــــــــادرٍة كريمـــــة مـــــــن 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ســلمان بــن عبــد العزيز-رعــاه هللا-إّبــان توّليــه إمــارة منطقــة الّريــاض آنــذاك 
ــة  ــل الّطبيع ــة، بفع ــيس الجمعي ــل تأس ــن قب ــدوا األمري ــن كاب ــوي الذي ــل الُكل ــى الفش ــن مرض ــٍر م ــل لكثي ــة أم ــكل بارق ــا ش مم
المضنيــة للمــرض مــن جهــة، وارتفــاع تكاليــف الرعايــة والعــالج مــن جهــٍة أخــرى، مّمــا أودى بحيــاة العديــد مــن المرضــى، ومعانــاٍة 
قاســمها إّياهــم أهلهــم وذويهــم . وبعــد مــا الحــظ ازديــاد أعــداد مرضــى الفشــل الُكلــوي بشــكل مطــرد، حيــث وصــل عددهــم 
آنــذاك إلــى أكثــر مــن  ) 9600 مريــض (، بينمــا كان عددهــم حســب إحصائيــة عــام 1401هـــ  ال يتجــاوز ) 83 مريضــًا (، فكانــت مبادرتــه 
حفظــه هللا بإنشــاء جمعيــة خيريــة تهــدف إلــى خدمــة مرضــى الفشــل الُكلــوي و مســاعدتهم صحيــًا و اجتماعيــًا، و بنــاء علــى ذلــك 
صــدرت موافقــة معالــي وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رقــم 19078  و تاريــخ 1421/6/19هــــ، بإنشــاء الجمعيــة الخيريــة لرعايــة مرضــى 

الفشــل الُكلــوي برئاســته- حفظــه هللا - وانعقــد االجتمــاع التأسيســي للجمعيــة فــي يــوم األحــد الموافــق 1422/3/11هــــ .

جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرّية لرعاية مرضى الفشل الُكلوي ) ِكــالنـــا ( 
مــن أنبــل األعمــال وأفضلهــا عنــد هللا تعالــى ســروٌر تدخلــه علــى قلــٍب مفجــوع، وجســٍد منهــٍك موجــوع، أظنــاه الــّداء، وعــّز عليــه 
طلــب الــّدواء، فألهــم هللا الخّيرييــن مــن أبنــاء هــذه األّمــة لُتكشــف علــى أياديهــم الغّمــة عــن مرضــى الفشــل الُكلــوي فــي ربــوع 
ريــن لتأميــن الخدمــات الطبيــة الشــاملة  ــا ( مــع كل الخيِّ هــذه األرض الطّيبــة. فمــن هــذا النبــع اإلنســاني تدفــق عطــاء ) ِكــالنـــ
ــع  ــى أرب ــالث إل ــع ث ــوي بواق ــوي الدم ــيل الُكل ــة الغس ــن خدم ــل : تأمي ــن مث ــى المحتاجي ــزة للمرض ــاندة المتمي ــات المس والخدم
جلســات أســبوعيًا للمرضــى المحتاجيــن ، وتوفيــر األدويــة األساســية التــي يحتاجهــا المريــض قبــل وأثنــاء وبعــد جلســات الغســيل 
ــاء جلســات الغســيل الُكلــوي ، وإجــراء الفحوصــات الدوريــة  ــر العالجــات الالزمــة لحــاالت الطــوارئ التــي تحــدث للمريــض أثن وتوفي

والعمليــات الجراحيــة والتنويــم. 

مشاريع نوعية .. بوصلتنا نحو المجتمع
ــذ  ــة من ــا ( نفــذت عشــرات المشــاريع النوعي ــوي ) ِكــالنـــ ــة مرضــى الفشــل الُكل ــة لرعاي ــن ســلمان الخيري ــر فهــد ب ــة األمي جمعي
نشــأتها، وفــق قدرتهــا االســتيعابية وإمكانياتهــا المتوفــرة. وتركــز فــي أهدافهــا األساســية علــى دعــم المؤتمــرات العلميــة  
وزيــادة التوعيــة لألطبــاء والممرضيــن والمرضــى. كمــا أنهــا تســعى لرفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع حــول أمــراض الُكلــى 
ــراض  ــك األم ــاه تل ــًا تج ــم صحي ــى وتثقيفه ــى الُكل ــة لمرض ــة المقدم ــة الصحي ــتوى الرعاي ــع مس ــى رف ــل عل ــبباته ، والعم ومس

ومســبباتها وطــرق عالجهــا. 

خدماٌت صّحية واجتماعّية وإنسانية واعـدة
ــر حزمــة  ــة تأهيلهــم ، واالســتفادة مــن البرامــج المتنوعــة . عب ــة المرضــى وأهمي ــرام حقــوق وخصوصي ــا ( باحت ُتؤمــن ) ِكــالنـــ
مشــاريع تشــمل توظيــف أحــد أو بعــض أفــراد األســرة للقيــام بإعالتهــا. بمــا يخــدم مفهــوم الرعايــة الشــاملة التــي تعمــل مــن 
خاللهــا منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم، وتشــجيع موســوعة القيــم االجتماعيــة والعمــل التطوعــي، وتمكيــن الجهــات الطبيــة مــن 

ــًا ( .  ــى المرضــى ) المتوفيــن دماغي االســتفادة مــن ُكل
وكذلــك فتــح بــاب التبــرع باألعضــاء البشــرية وخاصــة الُكلــى ضمــن الضوابــط الصحيــة والشــرعية، وضمن محــددات خاصــة وضعتها 

) ِكــالنـــــا ( لالســتفادة مــن هــذه الجوانب كافة.

كي نستمر ) برامج ومبادرات من أجل مرضانا( :
لقــد اســتطاعت ) ِكــالنـــــا ( منــذ نشــأتها بتفعيــل وســائل واتفاقيــات وبرامــج التشــبيك الفاعــل مــع المؤسســات الســعودية وإنجــاز 
شــراكات مســتدامة. واطــالق فضــاء التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا لهــذه الفئــة المســتهدفة مــن المرضــى ضمــن هــذه 
ــة  ــة التوعوي ــل )الحمل ــة مث ــا المنوع ــا وحمالته ــالق مبادراته ــى اط ــا ( عل ــت ) ِكــالنـــ ــة، وعمل ــات المختلف ــراكات والمؤسس الش
للتبــرع باألعضــاء( ، ومبــادرة )حتــى ال يبكــي حبيــب علــى حبيــب( والكثيــر مــن البرامــج التثقيفيــة حــول األمــراض واألدويــة وطــرق 

الوقايــة.

رؤى مستقبلّية مبّشرة لمرضى الفشل الُكلوي
تتميز ) ِكــالنـــا ( بتحقيق قصص نجاح في كافة مراحل عالج المرضى وانقاذ حياتهم عبر رعاية وعالج مرضـــــى
 الُكلى وفئة مرضى الفشل الُكلوي منهم وزراعة الُكلى. وعملت وفق خطط ريادية منهجية من خالل برامـــج
 متخصصة  على رفع قدراتهم ومعرفتهم ليتحولوا من عبء على األسرة والمجتمع إلى مشاركين في نهضــة

 األسرة والمجتمع السعودي؛ وبعد النجاحات الكبيرة في هذا المجال تحملت ) ِكــالنـــا ( مسؤولية تحقيق المزيد 
من النجاح ، وتلبية الكثير من االحتياجات نتيجة للثقة الكبيرة والمصداقية العالية التي تتمتع بها ) ِكــالنـــا ( .

وضوح الرؤية والرسالة واألهداف والعمل الميداني مع هذه الفئة من المرضى. 

عطاء من النشأة حتى اليوم... 
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التواصل االنساني ... معايير قبول المرضى
انطالقًا من مبدأ الشفافية والمصداقية وتوسيع الخدمات لتصل إلى كل المحتاجين ؛ عملت ) ِكــالنـــا ( 

على اعتماد معايير لقبول المرضى ولتحديد المستحقين ، يتم دراسة الحالة االجتماعية والصحية لكل مريض
 وفي جميع مناطق المملكة، ومن ثم يتم إدراج المريض ضمن برامج ) ِكــالنـــا ( عن طريق اللجنة 

االستشارية الشرعية بالجمعية. 

مسؤولية جامعة أسمى أهدافنا
ــع  ــترك م ــاون المش ــل التع ــى تفعي ــا ( عل ــت ) ِكــالنـــ ــة ، عمل ــة الجمعي ــداف ورؤي ــق أه ــة، ولتحقي ــؤولية الجامع ــل المس ــن أج م
ــة  ــن الدرج ــم م ــى وذويه ــح المرض ــا لصال ــا ( بإنجازه ــز ) ِكــالنـــ ــي تعت ــج الت ــة البرام ــذ ورعاي ــة، وتنفي ــة المختلف ــات الدول مؤسس

ــى .  األول

هكذا رسمنا الطريق
رؤيــة، رســالة، أهــداف. وتســتمر المســيرة 18 عامــًا منــذ كانــت فكــرة حتــى أصبحــت حديــث الشــفاء وعــودة اآلمــال. مرضانــا أغلــى 

مــا نملــك وألجلهــم نعمــل مــن الريــاض إلــى كل مناطــق الوطــن الغالــي . 

المؤتمر الخامس السعودي العالمي ألمراض وزراعة الُكلى
افتتــح المؤتمــر الســنوي الخامــس الســعودي العالمــي ألمــراض وزراعــة الُكلــى فــي  يــوم األحــد 27 ربيــع األول 1433 هـــ ، والــذي 
ــا (؛ وذلــك بمركــز الملــك فهــد الثقافــي بالريــاض. واســتعرض  ــة الســعودية ألمــراض وزراعــة الُكلــى و ) ِكــالنـــ ــه الجمعي نظمت
ــة  ــات الصحي ــتوى الخدم ــي بمس ــأنه أن يرتق ــن ش ــا م ــى وكل م ــة الُكل ــراض وزراع ــى بأم ــي ُتعن ــتجدات الت ــدث المس ــر أح المؤتم
للمواطــن، وتشــجيع المختصيــن فــي مجــال عــالج أمــراض وزراعــة الُكلــى باالطــالع علــى آخــر المســتجدات فــي هــذا المجــال . كمــا 

أنــه يمثــل دافعــًا مهمــًا للعامليــن فيــه للعمــل الجــاد والبــذل مــن أجــل رعايــة وخدمــة المحتاجيــن مــن مرضــى الُكلــى.

لكي نستمر... ساعدونا لتستمر برامجنا وإنقاذ مرضانا
لقــد أخــذت ) ِكــالنـــــا ( علــى عاتقهــا مســؤولية العنايــة بهــذه الفئــة مــن المرضــى، ومتابعتهــم صّحيــًا واجتماعيــًا وفــق مخّطــط 
مــدروس ُيعنــى بتقديــم خدمــاٍت عاليــة الجــودة، وتغطــي كامــل تكاليــف الّرعايــة الّصحيــة، والتحاليــل، وتنقــالت المرضــى، والعــالج 
وألجــل االســتمرار فــي تقديــم كل ذلــك اعتمــدت ) ِكــالنـــــا ( علــى اســتراتيجية تعزيــز حســاباتها مــن خــالل تبرعــات أهــل الخيــر ورجال 
األعمــال ســواًء الــواردة كصدقــة أو زكاة، وبإيمــان راســخ أن اســتمرارية برامــج الجمعيــة يعتمــد علــى توفــر مصــادر ماليــة ســنوية  لــذا 
فــإن ) ِكــالنـــــا ( بحاجــة إلــى دعــم األفــراد والجهــات بالمملكــة حتــى تســتطيع االســتمرارية فــي تأميــن جلســات الغســيل الُكلــوي 

الدمــوي للمرضــى الحالييــن، وتغطيــة عــدد أكبــر مــن المرضــى المحتاجيــن الفقــراء.

ــا ( جــزء مــن المجتمــع الســعودي ؛ ترتكــز علــى التنميــة الصحيــة المســتدامة ، فــي ظــل بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة  إن ) ِكــالنـــ
وثقافيــة ممكنــة وعادلــة لــكل مرضــى الُكلــى فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ورؤيتنــا تتخطــى الخدمــات الطبيــة والتوعويــة 

واإلعالميــة ؛ ألننــا نؤمــن بــأن االعتمــاد علــى الــذات طريــق النجــاح لتحقيــق كل األهــداف : 

 رؤية الجمعية ...

جمهور واعي بمخاطر الفشل الُكلـوي وبالعوامــــل المسببـــة له.

06

05

04

03

02

01

قطاع صحي قادر على تلبية احتياجات مرضى الفشـــــل الُكلـــوي.

كوادر مؤهلة مـــــن االختصاصييـــــن والفنييـــــن السعودييــــــن.

توفر البرامج االجتماعية التي تقدم العون لمرضى الفشل الُكلوي.

بحث علمـــي نشــــط فـــــي مجـــــــاالت الوقايــــــــة والعــــــالج.

قبول وتبني أوسع لفكرة التـــــبرع بالُكـــــلى بيـــــن الجمهـــــور.
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المساهمة في تقديم الخدمات الصحية و االجتماعية و الوقائية لمرضى الفشل الُكلوي ودعم األبحاث العلمية 
وبرامج التبرع باألعضاء و التوعية الصحية ألفراد المجتمع.

• تهدف ) ِكــالنـــا ( إلى تقديم خدماتها دون أن يكـــــون هدفهـــا الربــــح المــادي.
• مساعدة مرضى الفشل الُكلوي المحتاجين.

• تشجيع ودعم البحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الُكلى وزراعتها.
• اإلسهام في تأمين األجهزة و األدوية و المستلزمات الطبية الخاصة بالفشل الُكلوي.
• دعم برامج التبرع باألعضــــاء مــــن المتوفــــــين دماغيــــــًا بالوسائــــــل الممكــــــنة.

 

 

رسالة الجمعية ...

أهداف الجمعية ...

 لجان الجمعية ...
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أعضاء مجلس اإلدارة ...
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)1( المعايير و المقاييس الفنية والعلمية.

)2( الدليل اإلرشادي للمعايير التصميمية والمقاييس الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة التنقية الدموية.

)3( اإلجراءات السريرية العملية لمراكز التنقية الدمويــــة فــــي المملكــــــة العربيـــــة السعوديــــة.

المعايير و المقاييس الفنية و العلمية
قامــت ) ِكــالنـــــا ( بوضــع معاييــر علميــة وفنيــة للكــوادر البشــرية ، وأجهــزة ومراكز الغســيل الُكلوي، تهدف لتحســين مســتوى 
الرعايــة الصحيــة والعالجيــة واالجتماعيــة المقدمــة لمرضــى الفشــل الُكلــوي، حيــث تــم اعتمــاد هــذه المعاييــر مــن قبــل مجلــس 

الخدمــات الصحيــة بالمملكــة ) المجلــس الصحــي الســعودي ( وفيمــا يلــي تلــك المعاييــر: 
•  معايير الكوادر البشرية و أجهزة الغسيــــــل الُكلوي.  
•  معايير تحسين و تطوير مراكز الغسيل الُكـــــــــلوي.  
•  معايير استبدال مراكز الغسيل الُكلوي بمراكز جديدة.  

•  معايير استحداث مراكز غسيل ُكلوي جديدة في مدن / محافظات المملكة.  

• معايير استحداث برنامج تعليمي بكالوريوس تمريض مرضى الفشل الُكلوي.  

الدليل اإلرشادي للمعايير التصميمية و المقاييس الخاصة 
ــز وحــدة  ــر تصميميــة ومقاييــس خاصــة بإنشــاء  وتجهي ــا ( بوضــع معايي ــة قامــت ) ِكــالنـــ ــز وحــدة تنقيــة دموي بإنشــاء وتجهي
التنقيــة الدمويــة ، تهــدف لتحســين مســتوى الرعايــة الصحيــة والعالجيــة المقدمــة لمرضــى الفشــل الُكلــوي. حيــث تــم اعتمــاد 

هــذه المعاييــر مــن قبــل مجلــس الخدمــات الصحيــة بالمملكــة ) المجلــس الصحــي الســعودي (، وفيمــا يلــي تلــك المعاييــر :
• معايير تصميمية الخاصــــــة بتخطيــــط الموقــع .  
• معايير تصميمية بالعناصر المعمارية واإلنشائــــية .  
• تفصيل التشطيبات الداخلية للعناصر المعماريــــة .  
• المتطلبات الكهربائية لوحدة غسيــــــل الُكلـــى .  
• االعتبارات الميكانيكية والتكيف وأنابيب الصرف .  

اإلجراءات السريرية العملية لمراكز التنقية الدموي في المملكة العربية السعودية
قامــت ) ِكــالنـــــا ( بإعــداد هــذا الدليــل وفــق أســس علميــة مســتمدة مــن المعاييــر األوروبيــة واألمريكيــة، حيــث ســينظم هــذا 
الدليــل آليــة تشــغيل وحــدات التنقيــة الدمويــة، ويوحــد اإلجــراءات التشــغيلية والفنيــة المتعلقــة بذلــك وفــق معاييــر خدميــة عاليــة 
الجــودة، بمــا يضمــن خدمــات صحيــة وعالجيــة متميــزة لمرضــى الفشــل الُكلــوي، ويســاهم فــي الرقــي بعنايتهــم، حيــث تــم 
اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل مجلــس الخدمــات الصحيــة بالمملكــة » كمعاييــر وطنيــة قياســية » لجميــع القطاعــات الصحيــة 

بالمملكــة.

الكشــف المبكــر والوقايــة والعــالج المحافــظ عنــد مرضــى الُكلــى المزمنيــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية

قامت ) ِكــالنـــا ( بإعداد هذا الدليل العلمي التثقيفي للتعريف بماهية الفشل الُكلوي حيث احتوى على :
• مقاييـــــس مخبريــــة ضروريــــة لمتابعـــة وتقييــــم مرض الُكـــلى المزمـن .  
• الكشف المبكر والوقاية من مرض الُكلى المزمن مرحلة ما قبــــــل الوالدة  .  
• الكشف المبكر والوقاية من مرض الُكلى المزمن عند األطفال والمراهقين .  

• الكشف المبكر والوقايــــة من مـــرض الُكلــــــى اللحمـــي .  

• الكشف المبكر والوقاية من ارتفاع الضغـــــط الشريانـــــي  .  

• الكشــــــف المبكــــر والوقاية من مرض الداء السكــــــــري .  

• تحـــــــري وجـــــــود وتصنيــــــف مرض الُكلـــــى المزمــــن .  

• معالجة ارتفاع الضغط الشرياني عند مرضى الُكلى المزمنين .  

• معالجة الداء السكري عند مرضـــــــى الُكلـــــى المزمنيـــــن .  
• معالجة فقر الدم عند مرضى الُكلى المزمنين .  

• معالجة اضطراب األمالح وداء العظام عند مرضى الُكلى المزمنين .  
• عوامل الخطورة القلبية عند مرضى الُكلى المزمنين .  

• زرع الُكلى المبكر عند مرضى الُكلى المزمنين .  

معايير الجمعية ...
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برامج الجمعية ...

 البرامج التوعوية
والتثقيفية

البرامج اإلعالمية
البرامج  االجتماعية

)التعليمية والتدريبية 
والتوظيفية (

البرامج الصحية

البراعم الترفيهي لألطفال 
من مرضى الفشل الُكلوي

البرنامج اإلعالمي بالتعاون 
مع المؤسسات الصحفية

القبول في  المؤسسات 
التعليمية الوطنية

 رعاية / غسيل دموي
 لمرضى الفشل الُكلوي

 المحتاجين
الزيارات الميدانية التوعوية 

للطالب والطالبات
مذكرات تفاهم مع شركاء 

الجمعية 
بنك الجزيرة للتدريب 

 والتوظيف
 تأمين أجهزة الغسيل
 الُكلوي الدموي و

 مستلزماتها
األيام المحلية والعالمية البرنامج التوظيفي  األدوية المخفضة لمرضى

الفشل الُكلوي

البرنامج التوعوي التعريفي 
بالجمعية

بدل مواصــــــــــالت

برنامج التواصل  محمد و عبد هللا إبراهيم
 السبيعي لتنشيط زراعة
األعضاء في المملكة

برنامج تثقيف مرضى السكر   قبول تبرع األحياء غير األقارب
بأعضائهم

برنامج تثقيف مرضى ضغط 
الدم

 زراعة الُكلى لمرضى الفشل
الُكلوي

برنامج تثقيف المجتمع عن 
أمراض الفشل الُكلوي

 أدوية ما بعد الزراعة

مذكرة تفاهم مع جمعية 
عناية الخيرية

برنامج الكشف المبكر عن 
مرض القصور الُكلوي

حضور المؤتمرات والندوات 
المحلية والعالمية

برنامج تثقيف مرضى 
الترشيح الدموي

برنامج تثقيف مرضى 
الترشيح البريتوني
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أواًل/ البرامج الصحية والعالجية.
ثانيًا/ البرامج االجتماعية ) التعليمية والتدريبة والتوظيفية (.

ثالثًا/ البرامج اإلعالمية.
رابعًا / البرامج التوعوية والتثقيفية.

)1( برنامج ) رعاية / غسيل دموي لمرضى الفشل الُكلوي المحتاجين (0   

)2( برنامج ) تأمين أجهزة الغسيل الُكلوي الدموي و مستلزماتها (0   

)3( برنامج ) األدوية المخفضة لمرضى الفشل الُكلوي(0  

)4( برنامج ) بدل مواصــــــــــالت( .   

)5( برنامج ) محمد و عبد هللا إبراهيم السبيعي لتنشيط زراعة األعضاء في المملكة (0   

)6( برنامج ) قبول تبرع األحياء غير األقارب بأعضائهم (0   

)7( برنامج )زراعة الُكلى(.   

)8( برنامج )أدوية ما بعد الزراعة( .  

)1( برنامج ) رعاية / غسيل دموي لمرضى الفشل الُكلوي المحتاجين (

أهداف البرنامج  
)1( تأمين جلسات الغسيل الُكلوي الدموي لمرضى الفشل الُكلوي الغير قادرين ماديًا عن طريق:

• تأميــن جلســات الغســيل الُكلــوي الدمــوي فــي المستشــفيات أو المراكــز الخاصــة شــاملة األدويــة الوريديــة، الفحوصــات   
ــاء  الدوريــة، إضافــة إلــى األدويــة األساســية مــا بيــن الغســالت، و كذلــك عــالج الحــاالت الطبيــة الطارئــة التــي تحــدث للمريــض أثن

ــوي. ــيل الُكل ــة الغس جلس
• توفيــر خدمــة النقــل ) المواصــالت ( لمرضــى الفشــل الُكلــوي الغيــر قادريــن مــن وإلــى مركــز الغســيل الُكلــوي، والتــي   
تســاعد المرضــى فــي التنقــل بمــا يضمــن لهــم االلتــزام بالمواعيــد المحــددة إلجــراء جلســات الغســيل الُكلــوي بيســر وســهولة.

ــة الســعودية  رقــم ) 147/ش/27 ( و تاريــخ 1427/09/10هـــ،  • صــدرت فتــوى ســماحة المفتــي العــام للمملكــة العربي  
للــزكاة. المســتحقين  فــي  لدخولهــم   ذلــك  و  الفقــراء،  الُكلــوي  الفشــل  مرضــى  لعــالج  الــزكاة  دفــع  جــواز  المتضمنــة 

التكلفة المالية
متوسط التكلفة السنوية للمريض الواحد مبلغًا و قدره ) 115.000 ( مائة و خمسة عشرة ألف ريال. 

شروط القبول في البرنامج :
)1( بالنسبة للمرضى للسعوديين :

• أن يكون المريض من غير القادرين ماديًا.  
• أن ال يتوفر له مكان للغسيل الُكلوي  في المرافق الطبية الحكومية مجانًا.  

)2( بالنسبة للمرضى غير السعوديين، يضاف إلى ما سبق الشروط التالية: 

• أن يكون المريض من غير القادرين ماديًا.  
• ال يتوفر له مكان للغسيل الُكلوي  في المرافق الطبية الحكومية مجانًا.  

• أن يحمل إقامة نظامية سارية المفعول .  
• أن يحصل احتياجه للغسيل بعد تاريخ دخوله المملكة.  

•  أن يكون الكفيل ) فردًا أو منشأة ( غير قادر على تحمل نفقات العالج.   

آلية القبول بالبرنامج:
• دراسة الحاالت من قبل األخصائيين بالجمعية واحالتها إلى اللجنة الشرعية الطبية.   

• يتم مراجعة الطلبات من قبل اللجنة االستشارية لمراجعة طلبات االنضمام وتحديد من سيتم قبوله.   
• من يتم قبوله منهم يتم إحالته للمستشفى للعالج .  

آلية العمل بالبرنامج:
• يتم تحويل المرضى لمركز طبي لعمل جلسات الغسيل الدموي.  

• يتم تحويل المرضى المحتاجين إلجراء عمليات تتعلق بإجراء جلسات الغسيل الدموي لمستشفيات   
ومراكز متخصصة بذلك لتقديم اإلجراء المطلوب.

برامج الجمعية ...

أواًل/ البرامج الصحية و العالجية
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آلية إنهاء الخدمة المقدمة من البرنامج  في أحد الحاالت التالية :
• انتهاء الحاجة إلى الخدمة ألي سبب.  

• سفر المريض إلى خارج المملكة نهائيًا.  
• الحصول على أمر ملكي بإجراء جلسات الغسيل الدموي في مستشفى حكومي.  

• االنضمام لجمعيات خيرية أخرى.  
• في حال الوفاة.  

• في حال انتهاء اإلقامة للمرضى.  

انجازات البرنامج:
• استطاعت ) ِكــالنـــا ( الحصول على أسعار خاصة من المستشفيات ومراكز الغسيل الُكلوي لجلسات الغسيل مقدارها  

    ) 550 ( ريال للجلسة الواحدة شاملة إبرة اإلبريكس Eprex هرمون لرفع نسبة الدم الهيموغلوبين.
• معدل تكلفة المريض الواحد سنويًا شاملة خدمات الغسيل واألدوية )115.000( ريال أي )57.500.000 ( ريال لمرضى البرنامج.  

• معدل تكلفة عمليات الوصلة الوريدية والوصالت المؤقتة والتنويم في المستشفيات) 4.800.000( ريال سنويًا.  
•  )500 ( تقريبًا عدد المرضى الذين يتلقون العالج حاليًا.  

•  )1500( عدد المرضى الذين أجازتهم اللجنة الشرعية منذ بدء البرنامج.  
•  )25( عدد مراكز الغسيل الدموي خاص/ حكومي على مستوى المملكة التي توفر الخدمة للجمعية.  

•  )586 ( عدد المرضى على قائمة االنتظار.  

)2( برنامج ) تأمين أجهزة الغسيل الُكلوي الدموي و مستلزماتها (

أهداف البرنامج:
)1( تأمين أجهزة الغسيل الُكلوي و مستلزماتها.

)2( تأمين كراسي الغسيل الُكلوي للمستشفيات / المراكز التابعة لوزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمات

       العالجية المقدمة لمرضى الفشل الُكلوي، حيث يتم استبدال أجهزة الغسيل و الكراسي الغير صالحة بأجهزة  و كراسي جديدة 
        باإلضافة إلى توريدها للمراكز / المحددة التابعة لوزارة الصحة في جميع مناطق المملكة.

التكلفة المالية:
تقدر تكلفة جهاز الغسيل الُكلوي الواحد ومستلزماته شاملة مبلغًا وقدره ) 80.000 ( ريال.

تقدر تكلفة كرسي الُكلوي الواحد ومستلزماته شاملة مبلغًا وقدره ) 13.000 ( ريال.

انجازات البرنامج:
• ) 357 ( جهاز غسيل ُكلى تم تأمينها وتوزيعها على مراكز الغسيل بوزارة الصحة.   

• ) 180 ( كرسي غسيل ُكلى تم تأمينها وتوزيعها على مراكز الغسيل بوزارة الصحة.   
• ) 2142 ( مريض يتوقع خدمتهم سنويـًا بهذه األجهزة.  

• ) 334,152 ( جلسة غسيل كلوي سنويــًا يتم تقديمها عن طريق هذه األجهزة.   

عدد المرضى الذين أجازتهــــم 
اللجنة الشرعية منذ بدء البرنامج  1500

450

586

25

عدد المرضى الذين يتلقون 
العالج حاليًا

عــدد المرضـى الذين على 
قائمة االنتظار

عدد مراكز  الغسيل الدموي خاص/ 
حكومـــي/ خاص على مستــــــوى 
المملكة التي توفر الخدمة للجمعية
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)3( برنامج ) األدوية المخفضة لمرضى الفشل الُكلوي(

أهداف البرنامج :
)1( تحسين مستوى الرعاية الصحية و االجتماعية المقدمة لمرضى الفشل الُكلوي.

ــن ال  ــوي الذي ــل الزراعــة / مــا بعــد الزراعــة ( لمرضــى الفشــل الُكل ــة ) مــا قب ــة الضروري ــى أســعار مخفضــة لألدوي )2( الحصــول عل

تنطبــق عليهــم مصــارف الــزكاة ، و ذلــك بشــكل مباشــر مــن قبــل الشــركات الطبيــة بهــدف تحســين مســتوى الرعايــة الصحيــة 
ــوي. ــة المقدمــة لمرضــى الفشــل الُكل واالجتماعي

)3( تعزيــز مشــاركة الشــركات الطبيــة الوطنيــة لتقديــم الدعــم لهــذه الفئــة مــن المرضــى مــن خــالل تقديــم أســعار مخفضــة لتلــك 

األدويــة، وذلــك للمرضــى المحوليــن مــن قبــل ) ِكــالنـــــا ( لهــذه الشــركات.

أهداف البرنامج :
توفير المواصالت للمرضى عن طريق صرف بدل مواصالت شهري للحاالت المحتاجة.

انجازات البرنامج:
• )122( مستفيد / مستفيدة من برنامج بدل المواصالت منهم 102 حاليًا.  

التكلفة المالية :
• يصرف للمستفيدين من البرنامج مبلغ مالي شهري بتكلفة إجمالية تقدر بــ )1،224.000 ( ريال سنويًا.  

أهداف البرنامج 
)1( من مبدأ التواصل اإلنساني الخيري عملت ) ِكــالنـــا ( على دعم مرضى الُكلى من خالل تبنيها لبرنامج )زراعــة الُكلى( 

       لتكمل منظومة الخدمات الصحية التي ترعاها ) ِكــالنـــا (. 
)2( قامت ) ِكــالنـــا ( بإطالق برنامج ) زراعــة الُكلى ( لحل معاناة مرضى الفشل الُكلوي المحتاجين.

)3( عملت ) ِكــالنـــا ( على تقديم الخدمات لرعاية مرضى الفشل الُكلوي، وإجراء عمليات زراعة الُكلى للمرضى المحتاجين 

      ضمن اتفاقيات مع المستشفيات التالية:
- مستشفى سعد.  

- مستشفى الملك فهد العام بجدة.   
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.   

- مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة   
)4( تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة.

)5( تحسين نوعية الحياة بشكل عام من حيث حرية أكبر في النظام الغذائي، عدم ارتباط المريض بالمستشفى بشكل

      دوري.
)6( التخفيف من العبء النفسي للمريض. 

)7( الحد من تزايد أعداد مرضى الفشل الُكلوي. 

)8( تخفيف معاناة مرضى الفشل الُكلوي.

)9( التشجيع على إجراء عمليات زراعة األعضاء.

)10( مساعدة مرضى الُكلى غير المؤهلين للعالج في المستشفيات الحكومية ومساعدتهم على تحسين مستوى  

        معيشتهم.

انجازات البرنامج:
بلغ عدد زارعي الُكلى المستفيدين من خدمات البرنامج منذ انطالقه وحتى اآلن ) 147 ( زارع وزارعة كلية.

شروط قبول مريض الُكلى في برنامج زراعة الُكلى 
)1( أن يكون المريض سعودي الجنسية أو أن يكون المريض الغير سعودي مقيم إقامة نظامية دائمة.

)2( أن يكون عمر المريض 14 سنة وما فوق.

)3( عدم وجود محاذير طبية إلجراء عملية الزراعة.

)3( برنامج ) األدوية المخفضة لمرضى الفشل الُكلوي(

)4( برنامج بدل مواصــــــــــالت 

)5( برنامج زراعة الُكلى
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شروط قبول المتبرع بالُكلى في برنامج زراعة الُكلى 
)1( أن يكون المتبرع سعودي الجنسية أو أن يكون مقيم إقامة نظامية دائمة.

)2( أن يكون المتبرع من أقارب المريض.

)3( أن يكون المتبرع سليمًا من الضغط والسكر.

)4( أن يكون المتبرع سليمًا من الفيروسات »األمراض المعدية«.

)5( عدم وجود محاذير طبية إلجراء عملية الزراعة.

آلية القبول في برنامج زراعة الُكلى 
• بعد دراسة الحاالت من قبل األخصائيين في ) ِكــالنـــا ( يتم إحالتها إلى اللجنة الشرعية بالجمعية ثم اللجنة الطبية .

• من يتم قبوله منهم يتم تحويله للمستشفى إلجراء فحوصات المطابقة ثم إجراء عملية زراعة الُكلى.
• تجتمــع اللجنــة االستشــارية المفوضــة بشــكل دوري لمراجعــة طلبــات االنضمــام لقبــول مرضــى الُكلــى المحتاجيــن ضمــن برنامــج 

زراعــة الُكلــى.
• يتم إجراء فحوصات مطابقة األنسجة للمريض والمتبرع في المستشفى.

• الحاالت المطابقة يتم تحديد موعد إلجراء عملية الزراعة لهم.
• الحاالت الغير مطابقة ُيطلب من المريض تغيير المتبرع.

ايقاف إجراءات برنامج زراعة الُكلى  في أحد الحاالت التالية :
• سفر المريض إلى خارج المملكة نهائيًا.
• سفر المتبرع إلى خارج المملكة نهائيًا.

• الحصول على متبرع يتكفل بتحمل مصاريف العملية أو أمر ملكي بإجراء عملية زراعة كلية مجانًا.
• في حال عدم مطابقة أنسجة المتبرع للمريض وعدم وجود متبرع آخر قريب يكون بدياًل.

• رفض المتبرع تبرعه بكليته.
• في حال الوفاة.

التقرير الشهري عن البرنامج . 
يتم رفع تقرير شهري واإلعالن بعدد المنضمين للبرنامج والخدمات التي قدمت لهم.

 الفحوصات والتحالىل المخبرية التي يحتاجها مريض الُكلى  
• تقرير طبي للمريض يوضح فيه حاجته إلجراء عملية زراعة كلية.

• فصيلة الدم.
HCV –Ab   HBS-Ag  HIV- Ab  تحليل الفيروسات •

الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يحتاجها المتبرع بالكلية  
• تقرير طبي للمتبرع يوضح سالمته من أمراض السكر والضغط واألمراض المعدية .

• فصيلة الدم.
HCV –Ab  HBS-Ag  HIV- Ab  تحليل الفيروسات •

التكلفة المالية :
• تكلفة زراعة الكلية في القطاع الخاص تتراوح من ) 150.000 ( ريال إلى أكثر من ) 190.000 ( ريال  حسب المستشفى.

انجازات البرنامج
)أ(- حصلت الجمعية على تبرع لزراعة الكلى لكل من مستشفى سعد بالخبر

)ب( - حصلت جمعية ) ِكــالنـــا ( على سعر ثابت وقدره ) 30.000 ( ريال لعملية زراعة الُكلى في مستشفى الملك فهد بجدة
شاملة تكاليف ما يلي: 

)1( فحوصات مطابقة األنسجة للمريض والمتبرع قبل إجراء عملية الزراعة.  

)2( إجراء عملية نقل الكلية من المتبرع إلى المريض.  

)3( التنويم في المستشفى حتى تماثل المريض والمتبرع بالشفاء.  

)4( المتابعة الدورية للمريض والمتبرع لمدة شهر ) 30 ( يوم من تاريخ الزراعة.  

)5( صرف العالج للمريض والمتبرع لمدة شهر بعد عملية الزراعة.  

)ج(- ثم حصلت سعر مخفض من مستشفى سليمان فقيه )...،80( ريال.
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األهداف :
)1( إجراء عمليات زراعة الُكلى لمرضى الُكلى المحتاجين ) وفق أنظمة و لوائح برنامج التبرع باألعضاء بين األحياء األقارب

      - من الدرجة األولى – و المحددة من قبل وزارة الصحة (.
)2( المتابعة الصحية والعالجية للمرضى ما بعد زراعة الُكلى.

االنجازات :
تبرعت جمعية سعد الخيرية بكامل تكاليف عالج المرضى المحولين من قبل ) ِكــالنـــا ( بغرض زراعة الُكلى.

• تم إجراء ) 54 ( أربعة وخمسون عملية زراعة كلية في مستشفى سعد التخصصي.  
• تبرعت جمعية سعد الخيرية بالتكلفة مع رصد ميزانية بمبلغ )22 ( مليون ريال ) اثنان و عشرون مليون ريال  

    سعودي (– سنويًا– ولمدة خمس سنوات، لغرض لعالج هؤالء المرضى في مستشفى سعد التخصصي بالخبر.

التكلفة المالية:
تكلفة المريض الواحد في السنة ) 400.000 ( ريال ) أربعمائة ألف ريال فقط ال غير(.شاملة تكاليف ما يلي :

)1( فحوصات مطابقة األنسجة للمريض والمتبرع قبل إجراء عملية الزراعة.

)2( إجراء عملية نقل الكلية من المتبرع إلى المريض.

)3( التنويم في المستشفى حتى تماثل المريض والمتبرع بالشفاء.

)4( المتابعة الدورية للمريض والمتبرع لمدة سنة من تاريخ الزراعة.

)5( صرف العالج للمريض والمتبرع لمدة سنة بعد عملية الزراعة.

األهداف :
برنامــج زراعــة الُكلــى يهــدف لمســاعدة المرضــى وتحســين نوعيــة الحيــاة لهــم ويخــدم المرضــى المواطنيــن والمقيميــن شــرط أن 

يكــون لديهــم متبــرع قريــب. 

التكلفة المالية: 
)1( تكلفة زراعة الكلية في مستشفى فقيه )160.000( ريال ) مئة وستون ألف ريال ( فقط ال غير.

االنجازات :
)1( عــام 1439 هـــ حصلــت الجمعيــة علــى ســعر ثابــت وقــدره ) 45.000 ( ريــال ) خمســة وأربعــون الــف ريــال ( فقــط  ال غيــر مــن تكلفــة 

عمليــة زراعــة الُكلــى لعــدد ) 6 ( مرضــى, وقــد تبــرع مستشــفى الدكتــور ســليمان فقيــه مشــكورًا بمبلــغ ) 60.000 ( ريــال ) ســتون 
الــف ريــال( فقــط ال غيــر مــن قيمــة عمليــة زراعــة الُكلــى, ويتحمــل المريــض مبلــغ وقــدره ) 15.000 ( ريــال ) خمســة عشــــــــر الــــــف

 ريال ( فقط ال غير من قيمة عملية زراعة الُكلى .
)2( عــام 1441 هـــ حصلــت الجمعيــة علــى ســعر ثابــت وقــدره ) 60.000 ( ريــال ) ســتون الــف ريــال ( فقــط ال غيــر مــن تكلفــة عمليــة 

زراعــة الُكلــى لعــدد ) 20 ( مريــض , وقــد تبــرع مستشــفى الدكتــور ســليمان فقيــه مشــكورًا بمبلــغ   ) 80.000 ( ريــال ) ثمانــون الــف 
ريــال( فقــط ال غيــر مــن قيمــة عمليــة زراعــة الُكلــى , ويتحمــل المريــض مبلــغ وقــدره   ) 20.000 ( ريــال ) عشــرون الــف ريــال ( فقــط 

ال غيــر مــن قيمــة عمليــة زراعــة الُكلــى .

إحصائيات برنامج زراعة الُكلى لمن تمت الزراعة لهم في المستشفيات 
عدد المرضى الزراعين

عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة الكلية ) 147 ( زارع ُكلى، موزعين بين:
• مستشفى الملك فهد بجدة ) 67 ( زارع.

• مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة ) 14 ( زارع.
• جمعية سعد الخيرية ) 54 ( زارع.

زراعة الُكلى في مستشفى سعد بالخبر

زراعة الُكلى في مستشفى الملك فهد بجدة 

26
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التكلفة الماليه :
التكلفة اإلجمالية لعدد ) 135 ( زارع كلى هو ) 3.480.000 ( ريال.

بيانات حول أسماء المستشفيات التي تم االتفاق معها
)1( مستشفى جمعية سعد الخيرية.

)2( مستشفى الملك فهد بجدة.  

)3( مستشفى الدكتور سليمان فقيه .

مجموع عدد المرضى الذين أجروا الزراعة ) 136 ( مائة وستة وثالثون مريضًا.

أهداف البرنامج : 
ــا ( ، ومؤسســة محمــد  توقيــع اتفاقيــة بيــن جمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل الُكلــوي ) ِكــالنـــ
وعبــد هللا إبراهيــم الســبيعي الخيريــة . وتنــص االتفاقيــة علــى ) قيــام المؤسســة بتمويــل هــذا البرنامــج ، وذلــك لحــاالت التبــرع 
باألعضــاء التــي يتــم االســتفادة مــن أعضائهــا لصالــح مرضــى الفشــل العضــوي، بهــدف تفعيــل وتنشــيط برنامــج التبــرع باألعضــاء 

مــن المتوفيــن دماغيــًا، بمــا يتناســب مــع الزيــادة المطــردة فــي أعــداد مرضــى الفشــل العضــوي النهائــي الســنوية( .

انجازات البرنامج:
)1( رفع عدد حاالت التبرع باألعضاء من المتوفين دماغيًا في العام الواحد إلى )600-700 ( حالة تبرع. 

)2( منــح مكافــآت ماديــة لمنســقي زراعــة األعضــاء و اإلدارييــن و األطبــاء و الفنييــن المشــاركين فــي التبليــغ عــن حــاالت الوفــاة 

الدماغيــة فــي جميــع مناطــق المملكــة لصالــح مرضــى الفشــل العضــوي.
)3( تفعيــل وتنشــيط برنامــج التبــرع باألعضــاء بمــا يتناســب مــع الزيــادة المطــردة فــي أعــداد مرضــى الفشــل العضــوي النهائــي 

الســنوي.

أهداف البرنامج 
)1( توسيع قاعدة التبرع باألعضاء بين األحياء غير األقارب لحل مشكلة تزايد أعداد مرضى الفشل العضوي.

)2( يعمــل البرنامــج وفــق آليــة علميــة تمنــع حــدوث المتاجــرة باألعضــاء، حيــث كان التبــرع باألعضــاء بيــن األحيــاء مقصــورًا فقــط بيــن 

) األقــارب مــن الدرجــة األولــى(.
)3( اعتمــد مجلــس الخدمــات الصحيــة بالمملكــة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1428/05/17هـــ، الئحــة شــروط  و اجــراءات قبــول 

ــر األقــارب بأعضائهــم، و تــم رفعــه لمجلــس الــوزراء الموقــر بطلــب الموافقــة عليــه، الــذي وافــق عليــه بموجــب  ــاء غي ــرع األحي تب
قــراره الصــادر برقــم ) 235 ( و تاريــخ 1427/09/16هـــ علــى قبــول تبــرع األحيــاء غيــر األقــارب بأعضائهــم وفقــًا

 للضوابط الشرعية الواردة في فتوى هيئة كبار العلماء الواردة رقم ) 99 ( و تاريخ 1402/11/06هـ.

 عدد المرضى الذين
اجروا الزراعة

تاريخ توقيع االتفاقية اسم المستشفى م

54 1428/06/09 جمعية سعد الخيرية 1

67 1432/05/01 مستشفى الملك فهد بجدة 2

14 1439/09/29 مستشفى الدكتور سليمان 
فقيه

3

135 المجموع

)6( برنامج ) محمد و عبد هللا إبراهيم السبيعي لتنشيط زراعة األعضاء في المملكة (

)7( برنامج ) قبول تبرع األحياء غير األقارب بأعضائهم (
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أهداف البرنامج :
تغطية تكاليف األدوية المثبطة للمناعة والتحاليل المخبرية للحفاظ على الُكلى المزروعة. 

• تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة عند المرضى الزارعين.  
• تحسين نوعية الحياة بشكل عام من حيث :   
أ -  حرية أكبر في النظام الغذائي.   

ب - عدم ارتباط المريض بالمستشفى بشكل دوري.   
• التخفيف من العبء النفسي للمريض.   

• تأمين الخدمات الطبية المتكاملة لزارعي الُكلى بتوفير األدوية والتحاليل الضرورية لهم والفحوصات المخبرية   
• التشجيع على إجراء عمليات زراعة األعضاء.  

• مساعدة زارعي الُكلى غير المؤهلين للعالج في المستشفيات الحكومية ومساعدتهم على تحسين مستوى  
    معيشتهم.

انجازات البرنامج:
)1( عملــت ) ِكــالنـــــا ( علــى دعــم مرضــى الُكلــى بصــورة عامــة وزارعــي الُكلــى بصــورة خاصــة مــن خــالل تبنيهــا لبرنامــج ) متابعــة 

ــى  ــة مرض ــة لرعاي ــلمان الخيري ــن س ــد ب ــر فه ــة األمي ــا جمعي ــي ترعاه ــة الت ــات الصحي ــة الخدم ــل منظوم ــة (، لتكم ــد الزراع ــا بع م
الفشــل الُكلــوي المحتاجيــن ) ِكـــالنـــــا (.        

)2( قامــت ) ِكــالنـــــا ( بإطــالق برنامــج ) متابعــة مــا بعــد الزراعــة ( لمســاعدة زارعــي الُكلــى المحتاجيــن لصــرف أدويــة  مــا بعــد الزراعة 

الباهظــة الثمــن عــالوة علــى التحاليــل والفحوصــات المخبرية. 
)3( تقديــم الخدمــات لرعايــة المقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية الذيــن أجريــت لهــم عمليــات زراعــة الُكلــى ضمــن اتفاقيــة 

مستشــفى ســعد أو مستشــفى الملــك فهــد العــام بجــدة.

التكلفة المالية :
• التكلفــة التقريبيــة اإلجماليــة التــي يغطيهــا برنامــج مــا بعــد الزراعــة للمريــض الواحــد لمــدة ســنة ) 15.250  ( ريــال بتكلفــة شــهرية 

مقدراهــا ) 1.271 ( ريــال للمريــض الواحــد.
• التكلفة اإلجمالية لعدد ) 63 ( من زارعي الُكلى الذين تتم صرف أدوية ما بعد الزراعة لهم هو ) 960.750 ( ريال سنويًا. 

احصائيات البرنامج:
• عدد زارعي الُكلى المستفيدين من خدمات البرنامج منذ إطالقه وحتى اآلن ) 63 ( زارع وزارعة كلية.

شروط القبول في البرنامج :
• أن يكون مسجل لدى الجمعية.
• وجود تقرير طبي لزراعة الكلية.

• أن يكون مقر سكن المريض في نطاق خدمات البرنامج المحددة.
• عدم وجود محاذير طبية لعمل البرنامج.

آلية القبول بالبرنامج:
• بعد دراسة الحاالت من قبل األخصائيين في ) ِكــالنـــا ( يتم إحالتها إلى اللجنة الشرعية الطبية بالجمعية 

• من يتم قبوله منهم يتم إحالته للبرنامج.
• تجتمع اللجنة االستشارية المفوضة لمراجعة طلبات االنضمام ولقبول المرضى الزارعين في برنامج  ما بعد الزراعة.

آلية عمل بالبرنامج:
• يتم تحويل المرضى لمركز طبي مختص إلجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية لهم.

• تتم كتابة الوصفة الطبية للمرضى.
• يتم تحويل المرضى لصيدلية النهدي لتعميد صرف األدوية الشهرية للمرضى. 

)8( برنامج ) أدوية ما بعد الزراعة (
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الفحوصات والتحإلىل المخبرية التي يحتاجها المرضى  
لتحاليل أول زيارة بعد عملية زراعة الُكلى :

)1( PROFILE

ويشمل كل من 

وتحإلىل الفيروسات 

HbA1C  ومرضى السكري •
Cyclosporine أو TACROLIMUS مع تحليل     

تحاليل حسب المتابعة الدورية  ما بعد الزراعة :
)2( PROFILE

)3( PROFILE

)4( PROFILE

    تحاليل أخرى :

األدوية التي يحتاجها مرضى متابعة زراعة الُكلى  :
 

 

آلىة إنهاء الخدمة المقدمة من البرنامج  في أحد الحاالت التالية  :

)1(  انتهاء الحاجة إلى الخدمة ألي سبب.

)2(  سفر المريض إلى خارج المملكة نهائيًا.

)3(  الحصول على أمر ملكي بتأمين صرف أدوية ما بعد الزراعة مجانًا.

)4(  االنضمام لجمعيات خيرية أخرى تؤمن أدوية ما بعد الزراعة في منطقتهم.

)5(  في حال الوفاة.

)6(  فشل عملية الزراعة.
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)1( برنامج قبول مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى أو المتبرعين بها أو ذويهم من الدرجة األولى 

 ) االبن ، االبنة ، األخ ، األخت (  في المؤسسات التعليمية الوطنية.
)2( برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي. 

)3( برنامــج بنــك الجزيــرة لتدريــب و توظيــف مرضــى الفشــل الُكلــوي أو الزارعيــن للُكلــى أو المتبرعيــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة 

األولــى.  

بــدأ البرنامــج فــي عــام 1428هــــ. وقــد بــادرت ) ِكــالنـــــا ( إلــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع )26( مؤسســة تعليميــة حكوميــة و 
أهليــة تنــص علــى دعــم الجانــب التعليمــي للمرضــى مــن خــالل قبولهــا لعــدد مــن مرضــى الفشــل الُكلــوي   أو الزارعيــن للُكلــى أو 
المتبرعيــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى  ) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت ( والمحوليــن  مــن قبــل ) ِكــالنـــــا ( فــي أقســام وفــروع 

الجامعــة فــي التخصصــات المناســبة لظــروف هــذه الفئــة.

أهداف البرنامج :
ــل  ــى الفش ــن مرض ــدد م ــة لع ــة واألهلي ــة الحكومي ــات التعليمي ــول المؤسس ــالل قب ــن خ ــى م ــي للمرض ــب التعليم ــم الجان )1( دع

ــت (. ــة، األخ، األخ ــن، االبن ــى ) االب ــة األول ــن الدرج ــم م ــا أو ذويه ــن به ــى أو المتبرعي ــن للُكل ــوي أو الزارعي الُكل
ــالل  ــن خ ــم م ــة ( له ــة و المهني ــة ) الفني ــدرات العلمي ــز الق ــك تعزي ــج، وكذل ــتهدفين بالبرنام ــي للمس ــل العلم ــة التحصي )2( متابع

قبولهــم فــي ) الجامعــات الســعودية والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي و معهــد اإلدارة العامــة ( داخــل المملكــة - 
ــرًا لظروفهــم الصحيــة و االجتماعيــة و النفســية. بصــورة اســتثنائية - و ذلــك تقدي

ــى أســرها، والمســاهمة فــي خدمــة  ــى وظائــف مناســبة تمكنهــا مــن الصــرف عل ــة الحصــول عل )3( اتاحــة الفرصــة لهــذه الفئ

ــاء. ــن األصح ــم المواطني ــع إخوانه ــع م المجتم
ــل  ــى الفش ــباب مرض ــول أس ــات، ح ــالب والطالب ــي للط ــي الصح ــر الوع ــي نش ــة ف ــة الوطني ــات التعليمي ــاهمة المؤسس )4(  مس

الُكلــوي و طــرق الوقايـــــــة منــه، وكذلــك دعــم الجانـــــب البحثــي لجمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل 
الُكلــوي ) ِكــالنـــــا (  ، مــن خــالل إجــراء الجامعــات للبحــوث العلميــة ) الطبيــة و الصحيــة (، المتعلقــة بأســباب مــرض الفشــل الُكلــوي، 

و طريــق عالجــه، وأســاليب الوقايــة منــه.

إنجازات البرنامج :
بــادرت ) ِكــالنـــــا ( إلــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع )26( مؤسســة تعليميــة حكوميــة و)3( مؤسســات تعليميــة أهليــة ] 24 جامعــة 
+ معهــد اإلدارة + المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي [. وقــد نصــت مذكــرة التفاهــم علــى دعــم الجانــب التعليمــي 
ــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة  ــى أو المتبرعي ــن للُكل ــوي أو الزارعي للمرضــى مــن خــالل قبولهــا لعــدد مــن مرضــى الفشــل الُكل
ــا ( فــي أقســام وفــروع الجامعــة فــي التخصصــات المناســبة  األولــى ) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت( والمحوليــن مــن قبــل ) ِكــالنـــ

لظــروف هــذه الفئــة .
• تم قبول 526 طالب وطالبة في البرنامج حتى عام 1441/1440هـ .  

• 7,218 فرصة تعليمية متاحة في الجامعــــــــات السعوديــــة سنويـــــًا.  

الجامعات المشاركة في البرنامج

ثانيًا: البرامج التعليمية والتدريبية

)1( برنامج قبول مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى أو المتبرعين بها أو 
ذويهم من الدرجة األولى في المؤسسات التعليمية الوطنية:

ثالثًا: البرنامج التوظيفي لمرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى أو المتبرعين بها

 أو ذويهم من الدرجة األولى) االبن ، االبنة ، األخ ، األخت ، الزوج ، الزوجة (.
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اللجنة اإلشرافية للبرنامج  
تــم تشــكيل لجنــة إشــرافيه إلدارة البرنامــج تتلخــص مهمتهــا فــي تحديــد مــن انطبقــت عليــه الشــروط مــن مرضــى الفشــل الُكلــوي 

أو الزارعيــن للُكلــى أو المتبرعيــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى ) االبــن، االبنــة، األخ،  األخــت( للدخــول    إلــى البرنامــج.

)1( سعادة الدكتور / محمد بن عبدالعزيز الصالح.           ) رئيس اللجنة (                             

  أمين عام مجلس التعليم العالي.
)2( سعادة األستاذ الدكتور/ عبدهللا بن حسن الدغيثر.       ) نائب رئيس اللجنة ( 

المدير التنفيذي للجمعية.
)3( سعادة الدكتور / عمر بن إبراهيم بن بكر رجب           ) عضو اللجنة (

  عضو مجلس الشورى.
)4( سعادة الدكتور / سالم الوهابي القحطاني                 ) عضو اللجنة (                                                                   

عضو مجلس الشورى.

تاريخ االتفاقية اسم الجهة م تاريخ االتفاقية اسم الجهة م

جامعة الملك  04 /07 /1429
عبدالعزيز

15 جامعة االمام محمد  1429/06/26
بن سعود اإلسالمية

1

جامعة الحدود  04 /07 /1429
الشمالية

16 جامعة الملك سعود 1429/06/26 2

1429 جامعة الجوف 17 1429/06/29 جامعة القصيم 3

1429 جامعة جازان 18 1429/07/04 جامعة حائل 4

1429 جامعة نجران 19 1429/07/04 جامعة الملك خالد 
بأبها

5

1429 جامعة تبوك 20 1429/07/04 جامعة الطائف 6

1431 جامعة المجمعة 21 1429/07/04 جامعة طيبة 7

1429 الجامعة االسالمية 
بالمدينة المنورة

22 1429/07/04 جامعة الباحة 8

1429/07/10 جامعة األميرة نورة 23 1429/07/04 جامعة أم القرى 9

1431/ 05/25 
1436/ 05/25 

انتهت

جامعة األمير 
سلطان األهلية

24 جامعة سطام بن  1434/02/13
عبدالعزيز

10

جامعة فهد بن  1432/04/30
سلطان األهلية

25 1429 جامعة الملك فيصل 11

1431/ 05/25 
1437/ 05/25 

انتهت

جامعة األمير محمد 
بن فهد

26 جامعة اإلمام  29 /07 /1431
عبدالرحمن بن 

فيصل

12

1428/06/09 المؤسسة العامة 
للتدريب التقني 

والمهني

27 1429 جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

13

معهد اإلدارة   18 /09 /1435
العامة

28 1429 جامعة الملك سعود 
للعلوم الصحية

14
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معايير قبول مريض فشل ُكلوي أو زارع ُكلى أو متبرع بها أو ذويهم من الدرجة األولى 
في البرنامج :

)1( أن يكون المتقدم / ـة  للبرنامج سعودي/ ـة الجنسية.

)2( أن يكون المتقدم/ ـة للبرنامج من مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى أو المتبرعين بها أو ذويهم 

من الدرجة األولى ) االبن، االبنة، األخ، األخت (.
)3( أن يكون المتقدم/ ـة حاصل على شهادة الثانوية .

المستندات واألوراق المطلوبة لقبول مريض فشل ُكلوي أو زارع ٌكلى أو متبرع بها أو ذويهم من الدرجة 
األولى في البرنامج :

)1( أصل بطاقة األحوال / بطاقة العائلة + صورة منها .

)2( مريض / ـة  الفشل الُكلوي : أصل مشهد طبي )يوضح فيه أيام جلسات الغسيل الُكلوي مكتوب باللغة العربية ( 

+ صورة منها.
)3( الزارع / ـة ، المتبرع / ـة : أصل بطاقة الزراعة / التبرع الصادرة من المركز السعودي لزراعة األعضاء + صورة منها.

)4( صورة شهادة الثانوية العامة.

)5( صورة نتيجة اختبار القياس والتحصيلي.

ــة ، يوضــح  فيــه صلــة القرابــة بالمتقــدم للجامعــة مع إرفــاق صورة مــن بطاقة  ــة، المتبــرع/ـ  ــة ، الــزارع /ـ  )6( خطــاب مــن المريــض /ـ 

أحوال المريض / ـــة، الزارع / ـــة، المتبرع / ـــة.  
)7( توضيح أرقام االتصال الخاصة بالمتقدم / ـة .

)8(  التقديــم عــن طريــق البوابــة االلكترونيــة الموحــدة للجامعــات والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي  ومعهــد اإلدارة 

العامــة .

آلية عمل البرنامج :
)1( يتــم تعبئــة اســتمارة التقديــم الخاصــة بالبرنامــج تحتــوي علــى بيانــات المتقــدم/ ـــة ، وأســماء المؤسســات التعليميــة التــي يرغب 

اإللتحــاق بهــا باإلضافــة إلــى المســتندات واألوراق المطلوبــة لالنضمــام إلــى هــذا البرنامــج ؛  مــن خــالل الطــرق التاليــة  :
p.f.s@kellana.org.sa ارسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد االلكتروني  للجمعية •  

•ارسال المستندات المطلوبة بواسطة البريد العادي الخاص بالجمعية ) ص.ب: 94703 الرياض 11614(.  
•تسليم المستندات المطلوبة للموظفين / الموظفات عن البرنامج التعليمي في  مقر الجمعية .  

ــات،  ــة التــي ُأبرمــت معهــا اتفاقي ــة اإلشــرافية بتحويــل قوائــم المقبوليــن ضمــن البرنامــج، للمؤسســات التعليمي )2( تقــوم اللجن

حيــث تضــم هــذه القوائــم األســماء، وأرقــام الهويــات، والهواتــف حتــى يتــم إشــعارهم مــن قبــل المؤسســات التعليميــة ) كمــا 
هــو متبــع فــي نظــام الجامعــات لقبــول الطــالب والطالبــات (.

)3( تقــوم المؤسســات التعليميــة بدراســة الطلبــات الــواردة إليهــا للدخــول إلــى البرنامــج ، وتحقيق رغبــات المتقدميــن / المتقدمات 

حســب الفــرص التعليميــة الملتزمــة بها ســنويًا.
)4(  رفــع تقريــر قبــول مرضــى الفشــل الُكلــوي والزارعيــن للُكلــى والمتبرعيــن بهــا وذويهــم مــن الدرجــة األولــى في المؤسســات 

. التعليمية 
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المالحظات النسبة 
المتبقية

نسبة 
المقبولين

 المقاعد
المتاحة

المجموع 
الكلي

المتقدمين السـنة الجـــــــهة

طالب  / طالبات
 المؤسسة العامة
 للتدريب التقني
والمهني فقط

%74 %26 500 132 80 52 1428/1429  بكالوريوس
 ودبلوم
 سنتين

 الجامعات
 والمؤسسة

 العامة
 للتدريب
 التقني

 والمهني
 ومعهد

اإلدارة العامة

%86 %14 6200 894 478 416 1429/1430

%75 %25 6210 1536 742 794 1430/1431

%88 %12 7020 822 370 452 1431/1432

%91 %9 7030 644 308 336 1432/1433

%93 %7 6830 462 228 234 1433/1434

%95 %5 6830 317 154 163 1434/1435

%96 %4 6830 281 136 145 1435/1436

%96 %4 6830 275 129 146 1436/1437

%96 %4 6825 252 136 116 1437/1438

%96 %4 6815 276 150 126 1438/1439

%95 %5 6815 333 233 100 1439/1440

%92 %8 6815 526 352 174 1440/1441

%93 %7 6815 468 348 120 1441/1442

6750 3496 3245 المجموع الكلي
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المالحظات النسبة 
المتبقية

نسبة 
المقبولين

 المقاعد
المتاحة

المجموع 
الكلي

طالبات طالب  السـنة الجـــــــهة

 عشرة طالب تم
 إرسال خطابات
 لوزارة التعليم

 بطلب قبولهم
 بتوقيع سمو

 األمير عبدالعزيز بن
سلمان

0% 100% 55

1 1 0

1431

دكتوراه  االبتعاث
 الخارجي
 ضمن

 برنامج خادم
 الحرمين

الشريفين

24 11 13 ماجستير

38 6 32 بكالوريوس

63 18 45 المجموع الكلي

المالحظات النسبة 
المتبقية

نسبة 
المقبولين

 المقاعد
المتاحة

المجموع 
الكلي

طالبات طالب  السـنة الجـــــــهة

16% 84% 25

1 1 0

1434

دكتوراه  االبتعاث
 الخارجي
 ضمن

 برنامج خادم
 الحرمين

الشريفين

10 5 5 ماجستير

10 3 7 بكالوريوس

21 9 12 المجموع الكلي

أهداف البرنامج 
إتاحة الفرصة لذوي مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى أو المتبرعين بها أو ذويهم من الدرجة األولى 

) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت (. لالبتعــاث خــارج المملكــة لمواصلــة دراســتهم ، وتعزيــز قدراتهــم العلميــة حتــى يتســنى لهــم الحصــول 
علــى وظائــف جيــدة تمكنهــم علــى الصــرف علــى أســرهم .

انجازات البرنامج 
تــم ابتعــاث ) 84 ( طالــب وطالبــة للحصــول علــى البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه، ضمــن برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين 

لالبتعــاث الخارجــي .
عشــرة طــالب تــم إرســال خطابــات لــوزارة التعليــم بطلــب قبولهــم بتوقيــع ســمو األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان مــن خــالل برنامــج 

خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي .

)2( برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 
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أهداف البرنامج 
)1( قيــام بنــك الجزيــرة بدعــم الجانــب التدريبــي، والتوظيفــي للجمعيــة، مــن خــالل ترشــيحه لعــدد مــن مرضــى الفشــل الُكلــوي أو 

الزارعيــن للُكلــى أو المتبرعيــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى ) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت ،الــزوج ،الزوجــة (  الراغبيــن / الراغبــات 
فــي التدريــب ، و المحوليــن مــن قبــل ) ِكــالنـــــا ( ضمــن برنامــج بنــك الجزيــرة ) خيــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة (، و حســب متطلبــات ســوق 

العمــل الســعودي، و ذلــك تقديــرًا لظروفهــم الصحيــة و االجتماعيــة و النفســية.
)2( اتاحــة الفرصــة لهــذه الشــريحة مــن المجتمــع للحصــول علــى وظائــف جيــدة ، ُتمكنهــا مــن الصــرف علــى أســرها و المســاهمة 

فــي خدمــة المجتمــع مــع إخوانهــم المواطنيــن األصحــاء.

أهداف البرنامج 
)1( مساعدة مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى، أو المتبرعين بها، أو ذويهم من الدرجة األولى 

       ) االبن، االبنة، األخ، األخت، الزوج، الزوجة (، في الحصول على وظائف تؤمن لهم دخل مادي يساعدهم  
       على التخفيف من معاناتهم واآلمهم وسد احتياجاتهم الحياتية.

)2( إتاحة الفرصة لمرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للُكلى  أو المتبرعين بها، أو ذويهم من الدرجة األولى 

       ) االبن، االبنة، األخ، األخت، الزوج، الزوجة(، للمساهمة في خدمة المجتمع كغيرهم من المواطنين .
)3( استفادة مرضى الفشل الُكلوي من إعفائهم من رسوم التأشيرة واإلقامة الخاصة بالمهن التالية 

      ) السائق، الخادمة، الممرضة (.
)4( مساعدة مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين للكلى أو المتبرعين بها أو ذويهم من الدرجة األولى 

      ) االبن، االبنة، األخ، األخت، الزوج، الزوجة( القائمين على رأس العمل في تغيير مقر أعمالهم أو وظائفهم
      من مدينة إلى أخرى أو لجهات تابعة لعملهم حسب ما تفتضيه مصلحتهم العامة للحد من معاناتهم

رؤية الجمعية في إطالق البرنامج
نظرًا لوجود عدد من األسر في مختلف مناطق المملكة والذين أظهرت نتائج المسوحات الميدانية 

) التي نفذتها ) ِكــالنـــا ( على مستوى المملكة وشملت جميع مرضى الفشل الُكلوي (، وجود عوائل
 يكون معيلها مريض / ـة بالفشل الُكلوي أو زارع / ـة ) كلية (، أو متبرع / ـة ) بكلية (. و بالتالي يفقدهم الدخل

 المــادي الــذي يحتاجونــه لســد احتياجاتهــم ؛ ويرغبــون فــي الحصــول علــى وظائــف فــي ســوق العمــل الســعودي، وتأميــن مصــدر 
ــوي            ــة دعــم مرضــى الفشــل الُكل ــك نظــرًا ألهمي ــة ، وذل ــن احتياجاتهــم الحياتي ــه تأمي ــت يســتطيعون مــن خالل دخــل شــهري ثاب

بشــكل مباشــر.

)3( برنامج بنك الجزيرة لتدريب و توظيف مرضى الفشل الُكلوي أو الزارعين 
للُكلى أو المتبرعين بها  أو ذويهم من الدرجة األولى 

ثالثا:ً البرنامج التوظيفي 
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انجازات البرنامج 
قامت ) ِكــالنـــا ( بتوقيع اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية، لتساهم في:

أ - دعم الجانب التوظيفي.  
ــن  ــى والمتبرعي ــن للُكل ــوي والزارعي ــل الُكل ــى الفش ــف مرض ــى توظي ــع عل ــركات والمصان ــات والش ــث المؤسس ب - ح  
بهــا  وذويهــم مــن الدرجــة األولــى، وذلــك تقديــرًا لظروفهــم الصحيــة واالجتماعيــة والنفســية ، وحتــى يتســنى لهــذه الشــريحة 

الحصــول علــى وظائــف حســب متطلبــات ســوق العمــل الســعودي.
ت - االســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة للمعوقيــن فيمــا يخــص ) وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة  ( بإعفــاء   
المعوقيــن مــن ) مرضــى الفشــل الُكلــوي( مــن رســوم التأشــيرة واإلقامــة الخاصــة باالســتقدام للمهــن التاليــة ) الســائق، الخادمــة، 

الممرضــة(.

اللجنة اإلشرافية للبرنامج  
ــل  ــى الفش ــن مرض ــروط م ــه الش ــت علي ــن انطبق ــد م ــي تحدي ــا ف ــص مهمته ــج تتلخ ــراقية إلدارة البرنام ــة إش ــكيل لجن ــم تش ت
الُكلــوي أو الزارعيــن للُكلــى أو المتبرعيــن بهــا، أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى ) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت، الــزوج، الزوجــة ( للدخــول 

إلــى البرنامــج. 

معايير قبول مريض فشل ُك لوي أو زارع كلية، أو متبرع بها، أو ذويهم من الدرجة األولى 
)1( أن يكون المتقدم / ـة  للبرنامج سعودي/ ـة الجنسية.

)2( أن يكــون المتقــدم/ ـــة للبرنامــج مــن مرضــى الفشــل الُكلــوي أو الزارعيــن للُكلــى أو المتبرعيــن بهــا أو ذويهــم مــن الدرجــة 

األولــى ) االبــن، االبنــة، األخ، األخــت، الــزوج، الزوجــة (.
)3( أن ال يكون المتقدم/ ـة  للبرنامج على رأس العمل  . 

المستندات واألوراق المطلوبة لقبول مريض فشل ُكلوي أو زارع ُكلى أو متبرع بها، أو ذويه من الدرجة 
األولى

)1( أصل بطاقة األحوال / بطاقة العائلة + صورة منها .

)2( مريض / ـة الفشل الُكلوي:أصل مشهد طبي )يوضح فيه أيام جلسات الغسيل الُكلوي مكتوب باللغة العربية ( 

      + صورة منها.
)3( الزارع / ـة ، المتبرع / ـة : أصل بطاقة الزراعة / التبرع الصادرة من المركز السعودي لزراعة األعضاء + صورة منها.

)4( خطاب من المريض / ـة ، الزارع / ـة، المتبرع/ ـة ، يوضح  فيه التالي :

• صلة القرابة بالمتقدم للبرنامج مع إرفاق صورة من بطاقة أحوال المريض / ـة، الزارع / ـة، المتبرع / ـة  .  
• توضيح  جهة العمل المراد االلتحاق بها .  

• ذكر البريد االلكتروني أو صندوق البريد الخاص بالجهة المراد االلتحاق بها  .  
• توضيح أرقام االتصال الخاصة بالمتقدم / ـة.  

)5( السيرة الذاتية للمتقدم / ـة .

)6( صورة الشهادة العلمية والدورات التدريبية.

)7( صورة شهادات الخبرة الخاصة بالعمل السابق للمتقدم / ـة ) في حال توفرها (.
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آلية عمل البرنامج :

)1( يتم تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم الخاصة بالبرنامج تحتوي على بيانات المتقدم/ ـة ، واسم

      الجهة التي يرغب اإللتحاق بها ؛  من خالل الطرق التالية  :
p.f.s@kellana.org.sa ارسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد االلكتروني  للجمعية •  

• ارسال المستندات المطلوبة بواسطة البريد العادي الخاص بالجمعية ) ص.ب: 94703 الرياض 11614(.  
• تسليم المستندات المطلوبة للموظفين / الموظفات عن البرنامج التوظيفي في  مقر الجمعية .  

)2( تقوم اللجنة اإلشرافية بمراجعة الطلبات للمتقدمين والمتقدمات للبرنامج وذلك للتأكد من انطباق

       شروط البرنامج عليهم .
)3( تقوم الجمعية بفرز قوائم المتقدمين والمتقدمات حسب  مناطق ومحافظات المملكة .

)4( تقــوم اللجنــة اإلشــرافية بتحويــل قوائــم المقبوليــن فــي البرنامــج ممــن انطبقــت عليهــم الشــروط إلــى صنــدوق تنميــة المــوارد 

البشــرية أو الصنــدوق الخيــري الوطنــي  أو فــروع وزارة العمــل  فــي مناطــق المملكــة ومحافظاتهــا  لتوفيــر الوظائــف كٍل حســب 
المنطقــة التابــع لهــا.

)5( يقــوم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بدراســة الطلبــات الــواردة مــن الجمعيــة وتوفيــر الفــرص التدريبيــة والوظيفيــة حســب 

متطلبــات ســوق العمــل الســعودي.
)6( يقــوم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد الجمعيــة بأســماء مــن تــم توظيفهــم والجهــات والمناطــق التــي تــم توظيفهم 

فيهــا .
ــم  ــى رغبته ــاًء عل ــاص بن ــاع الخ ــي القط ــل ف ــي العم ــن ف ــرة للراغبي ــة مباش ــات الخاص ــات للجه ــه خطاب ــة بتوجي ــوم الجمعي )7( تق

ــا. ــم له واختياره
)8( تقوم الجمعية بتزويد المتقدم / ـة برقم معاملة الصادر الخاص به، ليتسنى له مراجعة الجهة المراد االلتحاق بها.

ــري  ــدوق الخي ــرية، الصن ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــعودية ، صن ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش وزارة الم
ــي . االجتماع

أعداد المتقدمين / المتقدمات على البرنامج التوظيفي لدى ج معية ) ِكــالنـــا ( والمرسلة لصندوق تنمية 
الموارد البشرية - هدف - 

•  )13( منطقة بالمملكة العربية السعودية ) 853 ( ذكور )808 ( اناث المجموع ) 1661(.
ــل - منطقــة  •  منطقــة الرياض-المنطقــة الشــرقية -منطقــة الباحــة- منطقــة الجــوف -منطقــة الحــدود الشــمالية - منطقــة حائ
القصيــم- منطقــة المدينــة المنــورة -منطقــة تبــوك - منطقــة جــازان- منطقــة نجــران - منطقــة عســير-  منطقــة مكــة المكرمــة.

• إجمالي المتقدمين / المتقدمات على البرنامج التوظيفي للقطاع الخاص في جميع مناطق المملكة  )1008( 
متقدم / ــة.

• إجمالي المتقدمين / المتقدمات على  برنامج نقل الوظائف من جميع مناطق المملكة )151 ( متقدم / ــة.
• إجمالي المستفيدين / المستفيدات من البرنامج التوظيفي ) 2820 ( مستفيد /ــــة .

شركـــــاء الجمعيـــــة 

إناث ذكور اسم الجهة م إناث ذكور المنطقة م

34 31 منطقة المدينة 
المنورة

8 292 257 منطقة الرياض 1

56 40 منطقة تبوك 9 83 95 المنطقة الشرقية 2

53 49 منطقة جازان 10 1 9 منطقة الباحة 3

10 40 منطقة نجران 11 41 42 منطقة الجوف 4

51 64 منطقة عسير 12 6 8 منطقة الحدود 
الشمالية

5

143 165 منطقة مكة 
المكرمة

13 15 16 منطقة حائل 6

23 37 منطقة القصيم 7

808 853
المجموع الكلي

1661
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• البرنامج اإلعالمي بالتعاون مع المؤسسات الصحفية .
• برنامج البراعم الترفيهي لألطفال من مرضى الفشل الُكلوي .

• برنامج الزيارات الميدانية التوعوية للطالب والطالبات .
• برنامج األيام المحلية والعالمية .

• البرنامج التوعوي التعريفي بالجمعية .
• برنامج التواصل .

• برنامج تثقيف مرضى السكر .
• برنامج تثقيف مرضى ضغط الدم .

• برنامج تثقيف المجتمع عن أمراض الفشل الُكلوي. 
• مذكرة تفاهم مع جمعية عناية الخيرية.

• برنامج الكشف المبكر عن مرض القصور الُكلوي.
• برنامج حضور المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية .

• برنامج تثقيف مرضى الترشيح الدموي.
• برنامج تثقيف مرضى الترشيح البريتوني .

• الحمالت اإلعالمية والترويجية .
• مذكرات تفاهم مع شركاء ) ِكــالنـــا ( .

رابعًا: البرامــــج اإلعالميــــة

إناث ذكور اسم الجهة م إناث ذكور المنطقة م
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53 49 منطقة جازان 10 1 9 منطقة الباحة 3
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الشمالية

5

143 165 منطقة مكة 
المكرمة

13 15 16 منطقة حائل 6

23 37 منطقة القصيم 7

808 853
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أهداف البرنامج 
• دعم االستراتيجية اإلعالمية التوعوية و التثقيفية لجمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الُكلوي

) ِكــالنـــا ( .
• تعزيز وترسيخ أواصر التعاون بين ) ِكــالنـــا ( والشركات والمؤسسات اإلعالمية و الصحفية داخل المملكة. 

• توقيــع اتفاقيــات تعــاون لدعــم الرســالة اإلعالميــة للجمعيــة، فــي ســبيل تثقيــف المجتمــع و توعيتــه حــول أســباب مــرض الُكلــى 
و طــرق التعامــل معــه، وأســاليب الوقايــة منــه.

ــام  ــا أم ــة أدائه ــد مصداقي ــة (، لتأكي ــة ، العالمي ــة ، الخليجي ــطتها) المحلي ــك ألنش ــا (، وكذل ــج ) ِكــالنـــ ــاريع وبرام ــج لمش • التروي
ــا. ــات دائم ــن التبرع ــا م ــة إيراداته ــن لتنمي المتبرعي

إنجازات البرنامج
 قامت ) ِكــالنـــا ( بتوقيع اتفاقيات للتعاون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع كل من:

• المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق.
• مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.

• الجزيرة.
• الرياض.
• المدينة.

• اليوم.

مذكرات تفاهم مع شركاء الجمعية
)1( مذكرة تفاهم مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 وتهدف إلى دعم األنشطة والمناسبات الرياضية والسباقات للجمعية.

)2( مذكرة تفاهم مع وزارة الشــــؤون االجتماعيــة

 وتهدف إلى صرف اإلعانات والمعينات األخرى لمرضى الفشل الُكلوي والربط اآللي بين ) ِكــالنـــا ( والوزارة.
 

)3( مذكرة تفاهم مع الصندوق الخــــيري الوطنــي

 وتهدف إلى التدريب وتعليم مرضى الفشل الُكلوي  والزارعين للُكلى والمتبرعين بها وذويهم من الدرجة األولى.

)4( مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية

 وتهــدف إلــى توظيــف مرضــى الفشــل الُكلــوي والزارعيــن للُكلــى والمتبرعيــن بهــا وأقاربهــم مــن الدرجــة االولــى  عــن طريــق 
برنامــج هــدف.

برنامج البراعم الترفيهي لألطفال من مرضى الفشل الُكلوي
أهداف البرنامج 

حث األطفال السليمين للمشاركة في البرامج الترفيهية ومشاركة إخوانهم األطفال من مرضى الفشل الُكلوي .

برنامج الزيارات الميدانية التوعوية للطالب والطالبات
أهداف البرنامج 

 نشر التوعية الصحية والتثقيفية حول مرضى الفشل الُكلوي بين الطالب والطالبات.

البرنامج اإلعالمي بالتعاون مع المؤسسات الصحفية

خامسًا: البرامج التوعوية والتثقيفية
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برنامج األيام المحلية والعالمية
أهداف البرنامج 

مشاركة ) ِكــالنـــا ( في الفعاليات المحلية والعالمية التي تهتم ببرامج أمراض الفشل الُكلوي وزراعة األعضاء .

البرنامج التوعوي التعريفي بالجمعية
 أهداف البرنامج 

التعريف بأهداف ) ِكــالنـــا ( وبرامج وأنشطتها الصحية واالجتماعية والتوعوية.

برنامج التواصل
أهداف البرنامج 

• دعم موقع ) ِكــالنـــا ( على شبكة االنترنت من خالل تسويق موقعها في وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية 
• إصدار مجلة ) ِكــالنـــا ( التي تعني بأخبارها وبرامجها وأنشطتها المختلفة. 

برنامج تثقيف مرضى السكر
أهداف البرنامج

التوعية بأسباب مرض السكر وطرق عالجه وأساليب التعامل معه والوقاية من مرض الفشل الُكلوي.
 

برنامج تثقيف مرضى ضغط الدم
أهداف البرنامج

التوعية بأسباب مرض ضغط الدم وطرق عالجه وأساليب الوقاية من مرض الفشل الُكلوي.

برنامج تثقيف المجتمع عن أمراض الفشل الُكلوي
أهداف البرنامج 

تسليط الضوء على العادات الغذائية ودورها في اإلصابة بمرض الفشل الُكلوي.

مذكرة تفاهم مع جمعية عناية الخيرية
أهداف البرنامج

إجراء بعض الفحوصات الطبية وصرف بعض األدوية واألجهزة لمرضى الفشل الُكلوي. 

برنامج الكشف المبكر عن مرض القصور الُكلوي
أهداف البرنامج 

• الكشف المبكر و التنبيه عن أمراض ومشاكل الُكلى.
• البدء بعالج هذه األعراض قبل أن تفقد الكلية وظيفتها بشكل نهائي.

• إجــراء بعــض الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة الالزمــة) مــا قبــل الــوالدة - مــا بعــد الــوالدة ( حتــى يتــم تجنــب التطــور التدريجــي فــي 
خســارة وظيفــة الكليتيــن و الــذي بــدوره يــؤدي إلــى الفشــل الُكلــوي النهائــي و بالتالــي الحاجــة للعــالج المعــارض والمتمثــل بإجــراء 

الغســيل الُكلــوي أو زراعــة الكلــى . 

برنامج حضور المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية
أهداف البرنامج 

االطالع على آخر المستجدات في مجال أمراض الُكلى وزراعتها.

برنامج تثقيف مرضى الترشيح الدموي
أهداف البرنامج 

اطالع المرضى وتثقيفهم بجميع األمور المتعلقة بوضعهم الصحي واالجتماعي.

برنامج تثقيف مرضى الترشيح البريتوني
أهداف البرنامج 

اطالع المرضى وتثقيفهم بجميع األمور المتعلقة بوضعهم الصحي واالجتماعي.
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الحمالت اإلعالمية والترويجية التي قامت الجمعية بدعمها
أهداف البرنامج 

)1( حملة بعنوان )ومن أحياها( وهي الحملة التوعوية بأهمية التبرع باألعضاء. 

)2( حملة بعنوان ) حتى ال يبكي حبيب على حبيب( وهي حملة استهدفت دعم جمعية ) ِكــالنـــا (

وفيها تأثير إنساني و اجتماعي على الجمهور. 

• تــم اشــتراك ) ِكــالنـــــا ( بشــركة المســتثمر لــألوراق الماليــة باالشــتراك فــي صنــدوق مخطــط الســعيدانية وذلــك عــن ) 49 ( وحــدة 
مملوكــة بمبلــغ اشــتراك ) 4.900.000( أربعــة مالييــن وتســعمائة ألــف ريــال.

)1( تقــوم رؤيــة ) ِكــالنـــــا ( علــى مبــدأ التمويــل الذاتــي ، ولــذا عملــت علــى إنشــاء أوقــاف للصــرف علــى برامجهــا مــا أمكــن وحتى 

االكتفــاء التــام بــداًل مــن االعتمــاد علــى التبرعــات فقــط ؛ وذلــك لتأميــن االســتدامة فــي اإليــرادات وفــي هــذا اإلطــار حصلــت ) 
ِكــالنـــــا ( علــى قطعتــي أرض فــي حــي الســفارات ســوف تبنــي عليهــا خمــس عمــارات ســيكون دخلهــن الســنوي )20.000.000( 

ريــال ســنويا تقريبــًا، وقــد تقــرر تســمية األبنيــة وأجزائهــا بأســماء المتبرعيــن للوقــف.

)2( يذكــر أن مســاحة األرض )25928( م2 و مســاحة المبانــي )47100( م2 وقــد رســت المناقصــة علــى شــركة األفــق للمقــاوالت 

ــر المربــع الواحــد، وســيتم تســليم المبانــي خــالل ثالثيــن شــهرًا  بمبلــغ وقــدره )177.569.710( ريــال، بواقــع ) 3528,8 ( ريــال للمت
وتــم ترســية عقــد المهنــدس االستشــاري للتخطيــط واإلشــراف علــى المشــروع بمبلــغ وقــدره )14.301.155(ريــال علــى شــركة دار 

العمــران لالستشــارات الهندســية، وســتبلغ التكلفــة االجماليــة للمشــروع )191.870.865( ريــال. 

تقديـرًا للمتبرع سيمنح المزايا اآلتية
• وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف بمدخل المبنى وأيضًا على القسم الذي تبرع ببنائه.

• ُيمنح عضوية الجمعية.         
• ُيدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.          

• ُيزود بالمعلومات الجديدة عن الجمعية بصفة دورية.     
• ُيدعى لجميع المناسبات والمؤتمرات الخاصة بالجمعية.  

وقــــف الجمعــــــــية 
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حساب الزكــــاة

حساب الزكــــاة

حساب الصدقة   

حساب الصدقة   

:sms 1( عن طريق رسائل(

حيــت تعتبــر جمعيــة كالنــا هــي أول جمعيــة أســتحدثت هــذا األســلوب فــي جمــع التبرعــات لبرامجهــا عــن طريــق إتاحــة الفرصــة للفــرد 
العــادي أن يشــارك  فــي رفــع معانــاة مــرض الفشــل الكلــوي  عــن طريــق إرســال رســالة نصيــة إلــى الرقــم 5060 وقيمــة الرســالة 10 

ريــال وذلــك مــع شــركة stc ثــم تــم توقيــع إتفاقيــات مــع شــركة موبايلــي وشــركة زيــن بنفــس المفهــوم والطريقة.
وبعــد ذلــك قامــت الجهــة حســب توجيــه وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالتعاقــد مــع شــركة وســيط لضمــان تحصيــل 

المبالــغ المســتحقة للجهــة.
وقامــت الجهــة مــع هــذه الشــركة بأســتخداث طــرق لالســتدامة الماليــة للجهــة عنــد طريــق االشــتراك الشــهري ب 12 ريــال وذلــك 

.sms بإرســال الرقــم )1( إلــي 5060 كرســالة  نصيــة
وتعتبر الدخول من هذه الرسائل هي المصدر الرئيسي لبرامج الجمعية

)2( متجر جمعية كالنا اإللكتروني

دعم برامج ومشاريع من خالل متجر الجمعية وتنوع طرق الدفع.
 

)3( تبرعات المحسنين المباشرة 

سواء عن طريق تسليمها للجمعية أو ايداعها مباشرة في حسابات الجمعية في البنوك المحلية

)4( شراكات لجمع التبرعات عن طريق المنصات اإللكترونية مثل:

•  منصة وقفي مع الهيئة العامة لألوقاف.  
•  منصة شفاء مع صندوق الوقف الصحي.  

)5( دخل وقف الجمعية في حي السفارات:

ــة  ــى مســتثمرين يدفــع للجمعي ــره عل ــة وقامــت بتأجي ــر ومحــالت تجاري ــارة عــن خمــس عمائ ــاء وقــف عب ــة ببن ــث قامــت الجمعي حي
ــهر ــار كل 6 أش اإليج

IBAN  SA 2510000024648921000308      
IBAN  SA 9510000024648921000406      

 IBAN  SA 5380000344608010011000     
IBAN  SA 7280000344608010022007     

ــة  ) 5060 ( قيمــة الرســالة الواحــدة عشــرة  ــة فارغــة إلــى جــوال الجمعي • رســائل الجــوال ) SMS ( عــن طريــق إرســال رســالة نصي
ريــاالت.

• االشتراك الشهري في جوال الجمعية ) 5060 (، عن طريق إرسال الرقم ) 1 ( عبر رسالة نصية إلى جوال الجمعية
 ) 5060 ( قيمة االشتراك الشهري  ) اثنا عشرة ريال سعودي(.

تمويــــل برامج الجمعية 

للتواصل مع الجمعية 
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تتقــدم جمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل الُكلــوي ) ِكــالنـــــا (، بجزيــل الشــكر و العرفــان لجميــع 
ــن  ــة  أو  م ــة أو خاص ــات حكومي ــن جه ــواًء م ــا (. س ــة ) ِكــالنـــ ــالت جمعي ــاريع وحم ــن لمش ــات و الداعمي ــركات و المؤسس الش
الجمهــور. وعلــى مســتوى كل األصعــدة وفــي كل المياديــن ، وذلــك لمــا يقدمونــه مــن جهــد مشــكور ودعــم مــادي وعينــي 
مــن أجــل مرضانــا األعــزاء . فلقــد اســتطعنا بأيديكــم البيضــاء أن نعيــد البســمة لهــذه الوجــوه والحيويــة لهــذه األرواح وأن نعيــد 
ــرت  ــرض وانتص ــا الم ــزم فيه ــي ُه ــاح الت ــص النج ــن قص ــر م ــا الكثي ــن. ولدين ــن ومؤثري ــوا فاعلي ــع ليكون ــي المجتم ــم ف دمجه

ــة والصحــة. العافي
ــا وتلــك األســر  ــا ومجتمعن ــا ( مــع مرضان ــة ) ِكــالنـــ ــة العطــاء مــع رحل ــا نشــكركم جميعــًا ونتمنــى منكــم االســتمرار فــي رحل إنن

ــادي.  ــي والم ــوي والنفس ــاء المعن ــم والعط ــا كل الدع ــاج من ــي تحت ــرة والت ــوزة والمتعث ــة المع الكريم

     

شكــــــر خـــــــاص
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مــــن أخبــــار الجمعيــــة 

األمير عبدالعزيز بن سلمان يتفقد مرضى جمعية »كالنا« المنومين في مركز 
ديماس في الرياض .

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يرعى الحملة 
الطبية التوعوية بأمراض الكلى.

كالنا تنفق 234 مليونا على مرضى الفشل الكلوي ...

جمعية » كالنا« تشارك في اليوم العالمي للكلى.

جمعية » كالنا« تجهز سلة وقائية لتوزيعها على مرضى الفشل الكلوي.

ــة  ــذي لجمعي ــر التنفي ــى شــرح مــن المدي ــة بأقســام المركــز، مســتمًعا إل واســتهل ســموه الجول
»كالنــا« الدكتــور عبــدهللا الدغيثــر, عــن الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز لمرضــى الكلــى ، موجًهــا 
ــر ســموه عــن  ســموه بتقديــم أفضــل الخدمــات الطبيــة والعنايــة الالزمــة لجميــع المرضــى . وعب
شــكره وتقديــره لــكل مــن أســهم فــي دعــم الجمعيــة وبرامجهــا المتنوعــة التــي ُتعنــى بدعــم 

ومســاعدة مرضــى الكلــى .

وجــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز المشــرف علــى جمعيــة 
ــالت  ــائل المواص ــن وس ــوي بتأمي ــل الكل ــى الفش ــة مرض ــة لرعاي ــلمان الخيري ــن س ــد ب ــر فه األمي

ــز ألمــراض الكلــى. ــر ســلمان بــن عبدالعزي لمرضــى الفشــل الكلــوي بمركــز األمي

ــوي  ــة مرضــى الفشــل الكل ــة لرعاي ــن ســلمان الخيري ــر فهــد ب ــة األمي أكــد المشــرف علــى جمعي
»كالنــا« األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أن الجمعيــة قامــت بصــرف 234.897.516 
ريــااًل لمرضــى الفشــل الكلــوي الملتحقيــن ببرنامــج الغســيل الدمــوي لمرضــى الفشــل الكلــوي 
منــذ انطــالق البرنامــج فــي محــرم 1428 وحتــى شــعبان الماضــي، موزعيــن علــى مراكــز الغســيل 

الكلــوي فــي جميــع مناطــق الســعودية.

أفتتــح األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز المشــرف العــام علــى جمعيــة األميــر فهــد بــن 
ســلمان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل الكلــوي فعاليــات اليــوم العالمــي للكلــى 2014 م.  وتحــت 

عنــوان » الكلــى تهــزم ... مثلــك تمامــًا...« 

ــر الشــراكة المجتمعيــة اجتماعــًا تنســيقيًا مــع ممثــل جمعيــة األميــر فهــد بــن  عقــدت إدارة تطوي
ســلمان الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل الكلــوي  األســتاذ محمــد الحربــي المشــرف علــى البرامــج 

التوعويــة والتعليميــة فــي الجمعيــة ...
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خدمات صحيـــــة واجتماعيــة
برؤيـــة إنسانيـــة خيرية واعية


