
رعاية مرضى الفشل الكلوي



هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

هـ وتهدف إلى تقديم المساعدات للمرضى 1442/ 8/ 23وتاريخ 3625برقم 

حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم شاملة المساعدات المادية والعينية

ج واألجهزة والمستلزمات الطبية واألدوية وتكاليف التشخيص والعال

والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي االجتماعية للمرضى 

انطالقاً من مبدأ التكافل االجتماعي

:رؤيتنــــا 
الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع

:رسالتنـــا 
تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسياً واجتماعياً 

ومهنياً وخلق مجتمع واعي 

:أهــدافنـا 

رفع مستوى الوعي العام للمريض والمجتمع-2رعاية شاملة للمريض وأسرته            -1

بناء شراكات استراتيجية ومجتمعية فعالة-4توفير بيئة عمل مؤسسية                 -3

تعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي-6بناء وتأهيل كوادر بشرية متميزة       -5

تحقيق كفاءة وتنمية مالية مستدامة-7

جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة 



مشروع رعاية مرضى الفشل الكلوي 

م هو مشروع لمساعدة مرضى الفشل الكلوي المحتاجين كما  يساه

شل في تأمين األجهزة و األدوية و المستلزمات الطبية الخاصة بالف

الكلوي  ودعم الجهات الصحية بالمنطقة باألجهزة و تشجيع ودعم

برامج التوعية الخاصة بأمراض الكلى

ملخص تنفيذي للمشروع

فير تقوم الجمعية بتقديم مبادرة نوعية ويعتبر المشروع أولوية قصوى لتو

ن البرامج االجتماعية التي تقدم العون لمرضى الفشل الكلوي من المواطني

والمقيمين وجعل المجتمع أكثر وعياً بمخاطر الفشل الكلوي و بالعوامل 

ل الكلوي المسببة له وتعزيز قدرة القطاع الصحي لتلبية احتياجات مرضى الفش

بقيمة مة عن طريق دعمه باألجهزة الطبية  بتكلفة تقديرية للثالث سنوات القاد

، وتهدف الجمعية إلى تقديم خدماتها دون أن يكون هدفها الربح ريال850,000

ل المادي وتشمل هذه الخدمات مساعدة مرضى الفشل الكلوي المحتاجين، نق

المرضى وتنسيق وحجز مواعيد لمراكز الغسيل الكلوي، اإلسهام في تأمين

ة األجهزة واألدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وللجهات الطبية بتكلف

للثالث سنوات القادمة 4,470,000و ريال للعام الواحد  1,490,000بقيمة تقديرية 

ريال للعام الواحد                    564,000كما بلغت تكاليف المشروع التشغيلية مبلغ وقدره 

ريال للثالث سنوات القادمة1,692,000و



أهمية المشروع

لفئة تكمن اهمية المشروع في تلبية احتياجات ذات أولوية قصوى

ذه معينة من مرضى الفشل الكلوي حيث أن التأخر في تقديم ه

الخدمات يجعل أصحاب هذه الفئة في خطر صحي شديد 

ول وحكومتنا الرشيدة تولي اهتمام ودعم كبير لهم بتيسير وص

الخدمة وتوفرها في كل مناطق المملكة، وبعد دراسات مبحوث

:متعددة جاءت أهمية هذا المشروع من خالل المبررات التالية

المستفيدون من المشروع

نستهدف في هذا المشروع فئتين مهمة وكل فئة لها عدد من 

:الخدمات التي تخصها بعد الدراسة والتحليل وهي كالتالي

المقيمون المحتاجون للرعاية من مرضى الفشل الكلوي

المواطنون المحتاجون للرعاية من مرضى الفشل الكلوي

وجود عدد من 

ن المرضى المحتاجي

مما اشتد عليهم 

المرض والفقر في

منطقة القصيم 

صعوبة تلبية 

احتياجات الفئة في

منطقة القصيم ، 

وتكاليف السفر 

والتنقل

تلبية ألولويات 

احتياجات المنطقة 

لتحقيق التوعية 

والتثقيف الصحي 

المبكر لجميع أفراد 

المجتمع  





الشركاء في المشروع

يمثل الدعم من كافة األطراف المعنية محوراً اساسيا لنجاح 

امل المشروع وسد الحاجة في المنطقة، وتنبع االهمية ايضا من تك

:األدوار بين كل الجهات ومن أهمها

آلية الدور المطلوبالجهة 

التواصل

فرع وزارة 1

الصحة 

عقد اتفاقيات شراكة مجتمعية -

ضى تقديم خدمات صحية للمستفيدين المر) 

(  المسجلين بالجمعيات الصحية 

اإلشراف الفني على برامج ومبادرات -

الجمعية

يبريد الكترون

االشراف على عقد اتفاقيات شراكة -محافظة عنيزة2

مجتمعية مع مختلف الشركاء داخل 

محافظة عنيزة 

هاتف 

يبريد الكترون

وزارة الموارد 3

البشرية 

والتنمية 

اإلجتماعية

ج أخذ الموافقة على إقامة األنشطة والبرام-

اإلشراف على جميع أنشطة الجمعية -

الجمعية العموميةإجتماعاتاإلشراف على -

للجمعية  

يبريد الكترون

–هاتف ى عمل أنشطة توعوية الخاصة بأمراض الكل-وزارة التعليم4

يبريد إلكترون

الجمعيات 5

ةالخيرية الصحي

–هاتف عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب -

يبريد إلكترون



نطاق المشروع

يغطي المشروع المستفيدون  من مرضى الفشل الكلوي من  
والمقيمين المحتاجين بمنطقة القصيم والمحافظات المواطنيين

.التابعة لها

الهدف الرئيسي للمشروع

هدف المشروع الرئيسي

ارتباطه بالهدف 

االستراتيجي للجمعية

تقديم رعاية شاملة 

ومتميزة لمرضى 

الفشل الكلوي 

المحتاجين في منطقة

مستفيد100القصيم ل 

يجي مرتبط بالهدف االسترات

(2)رقم 

ي مرتبط بالهدف التشغيل

(2:1) رقم 



قيق البرامج الرئيسية المرتبطة بتح

هدف المشروع مع مؤشرات االنجاز

دالمستفيالخدمة#

عدد 

المرضى 

المستهد

ف السنة 

2022

عدد 

المرضى 

المستهد

ف السنة 

2023

عدد 

المرضى 

المستهد

ف السنة 

2024

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

1
برنامج تكاليف الغسيل الكلوي

بالجهات المتخصصة
5712المقيمين

2
ف برنامج المساهمة بنصف تكالي

زراعة الكلى
235المقيمين

3
برنامج الدعم األسري الثابت 

ينلمرضى الفشل الكلوي المحتاج
202536المواطنين

4
برنامج الدعم المادي الطارئ 

ينلمرضى الفشل الكلوي المحتاج
المواطنين

5811

5
برنامج تأمين األدوية لمرضى 

الفشل الكلوي المحتاجين
المواطنين

5810

6
ل تكاليف إيجار منزل لمرضى الفش

الكلوي المحتاجين
المواطنين

689

7

تكاليف سداد فواتير الخدمات 

العامة لمرضى الفشل الكلوي 

المحتاجين

المواطنين
313542

8
تكاليف إستقدام خادمات لمرضى

الفشل الكلوي المحتاجين
المواطنين

61016

9
تكاليف السلة الغذائية لمرضى

الفشل الكلوي المحتاجين
المواطنين

202533

100129174مجموع المستفيدون 



خطوات العمل الرئيسية

ءتاريخ البدالنشاطاتم
تاريخ 

اإلنتهاء

المسئول 

ذعن التنفي

ثمار المشروع

نشاطاتمستفيدون

1

حصر 

المستفيدين 

المصابين بمرض

الفشل الكلوي

2022/01/012022/12/31
قسم 

الخدمات 

االجتماعية
100

التواصل مع 

المستشفيات

ةوالمراكز الطبي

2
محتوى توعوي 

بمخاطر الفشل 

الكلوي 
2022/01/012022/12/31

اللجنة 

اإلعالمية 

والتوعية 

الصحية

ةفعاليات توعوي_

3
حصر احتياجات 

المراكز والجهات 

الصحية 
2022/01/012024/12/31

ة لجنة تنمي

الموارد
_

زيارات ونتائج 

البحث

4
التعاقد مع 

أفضل  شركات 

األجهزة الطبية
2022/01/012024/12/31

إدارة 

المشروع

المفاضلة بين

عروض الشركات

5

عرض برنامج 

رعاية المرضى 

على المانحين 

والداعمين

2022/01/012024/12/31
ة لجنة تنمي

الموارد
_

زيارات وتقديم 

البرنامح 

لمنصات الدعم 

المختلفة

6
البدء بتقديم 

الخدمات 

للمستفيدين
2022/01/012024/12/31

اإلدارة 

التنفيذية

بالجمعية
100

إستقبال-

طلبات المرضى

دراسة الحاالت -

واكتمال 

الصرفمستندات

أخذ توقيعات -

أصحاب 

الصالحية 



المخاطر والمشاكل المتوقعة للمشروع

التحكم بها من قبل الجمعيةعالتأثير على المشروالبيان

1

ارتفاع أسعار أجهزة 

الغسيل الكلوي 

وملحقاتها

اخذ عروض اسعار مناسبة من عالي

مصادر متعددة

2
ضعف التمويل من 

المانحين

التواصل مع المانحين عالي

ة المهتمين بالفئة المستهدف

وزيارتهم

3

ارتفاع تكاليف اجمالي 

الخدمات المقدمة 

للمريض الواحد سنويا

ي تم دراسة ذلك بشكل دقيق فعالي

المشروع 

المتابعة وقياس األثر

تقارير مالية 
مفصلة 

بالرسوم 
البيانية

تقرير عن 
الخدمات 
المقدمة 
للمرضى 

تقرير يشمل 
إجمالي تكلفة ) 

عدد _ خدمات النقل 
_  الخدمات المقدمة
الحالة الصحية 

(للمرضى 

تقرير بقياس
أثر الخدمات 
المقدمة في 

المشروع 

تقرير شهريتقرير شهري تقرير ربع سنوي

تقرير نهاية 
كل سنة

تقرير ربع سنوي

متابعة 
العمل والتأكد من
تحقيق األهداف 

المرسومة 
للبرنامج



لويالتكاليف المتوقعة لبرنامج رعاية مرضى الفشل الك

التكاليف التشغيلية: أوال 

العددبياناسم المشروع
الراتب 

الشهري

المجموع 

الشهري

دة تكاليف لم

سنة 

3تكاليف مدة 

سنوات 

مشروع برنامج 

رعاية مرضى 

الكلويالفشل 

15،0005،00060،000180،000مدير المشروع

أخصائيين 

إجتماعيين
25،00010،000120،000360،000

ة مدير لجنة تنمي

الموارد
110،00010،000120،000360،000

اللجنة اإلعالمية

ةوالتوعية الصحي
25،00010،000120،000360،000

34،00012،000144،000432،000سائق

47،000564،0001،692،000ليةإجمالي تكاليف المشروع التشغي



السعوديين/ 2

الخدمة\المنتج

متوسط 

عدد 

المرضى

متوسط 

تكلفة دعم 

المريض 

الواحد

إجمالي 

التكاليف

شهريا

إجمالي 

التكاليف 

سنويا

إجمالي الدعم 

خالل الثالث 

سنوات القادمة

برنامج الدعم األسري الثابت

لمرضى الفشل الكلوي 

المحتاجين

2050010,000120,000360,000

برنامج الدعم المادي الطارئ 

لمرضى الفشل الكلوي 

المحتاجين

52,00010,000120,000360,000

برنامج تأمين األدوية لمرضى

الفشل الكلوي المحتاجين
53,50017,500210,000630,000

تكاليف إيجار منزل لمرضى 

الفشل الكلوي المحتاجين
615,000_90,000270,000

ت تكاليف سداد فواتير الخدما

ي العامة لمرضى الفشل الكلو

المحتاجين

2935010,150121,800365,400

خادمات إستقدامتكاليف 

لمرضى الفشل الكلوي 

المحتاجين

515,000_75,000225,000

رضى تكاليف السلة الغذائية لم

الفشل الكلوي المحتاجين
2050010,000120,000360,000

االجتماعية لمرضى الفشل الكلوي ( المساعدات ) التكاليف -:ثانيا 

المقيمين/ 1

الخدمة
عدد 

المرضى

عدد مرات 

الخدمة 

اسبوعيا 

تكلفة 

الغسيل مرة 

واحدة  

تكلفة الغسيل

أسبوعيا للمريض

الواحد  

تكلفة 

الغسيل 

سنويا   

إجمالي 

ل التكاليف خال

ت الثالث سنوا

القادمة

ل برنامج تكاليف الغسي

الكلوي بالجهات 

المتخصصة
391,35012,150583,2001,749,600

الخدمة
عدد 

المرضى

تكاليف 

زراعة الكلى

الواحدة

إجمالي 

رة التكاليف لم

واحدة

نصف تكاليف 

الزراعة بالسنة

إجمالي التكاليف خالل 

الثالث سنوات القادمة

برنامج المساهمة بنصف

تكاليف زراعة الكلى
250,000100,00050,000150,000



سنويابيان

إجمالي 

التكاليف خالل

الثالث سنوات

القادمة

إجمالي تكاليف المساعدات االجتماعية 

(المواطنين -المقيمين ) 
14900004470000

الجهات الصحية-:ثالثا 

-الخدمة 

الدعم 

عدد 

المراكز 

المحتاج

ة االن

عدد 

األجهزة 

المحتاجة

تكلفة 

جهاز 

الغسيل 

الواحد

إجمالي 

تكلفة 

األجهزة 

للمركز 

الواحد

عدد 

المراكز 

المحتاجة

للثالث 

سنوات 

القادمة 

إجمالي 

التكاليف

خالل 

الثالث 

سنوات 

القادمة

دعم 

المستشف

يات ومراكز 

الغسيل 

ة المتخصص

بالقصيم

15850004250002850000

ملخص اجمالي تكاليف مساعدات 

مرضى الفشل الكلوي



ملخص إجمالي تكاليف مشروع برنامج

رعاية مرضى الفشل الكلوي

2,479,0007,012,000إجمالي التكاليف 

الثالث سنوات القادمةللعام الواحد

:أوالً 

ةإجمالي تكاليف المشروع التشغيلي

: ثانياً 
إجمالي تكاليف المساعدات 

(المواطنين -المقيمين ) االجتماعية 

: ثالثاً 

دعم الجهات الصحية

الثالث سنوات القادمةللعام الواحد

564,0001,692,000

1,490,0004,470,000

425,000850,000



عدد 

الجهات 

المانحة

صفر

المخرجات النهائية للمشروع

يتوقع ان يحقق المشروع عدداً من المخرجات ذات االهمية واألثر المستدام 

الستمرار حياة المستفيدين المستهدفين 

في المشروع بحول هللا وقوته 

عدد 

المستفيدين

عدد 

الخدمات 

المقدمة

عدد 
العاملين 

في 
المشروع

عدد 

الفعاليات

واألنشطة

عدد 

الجهات 

المشاركة

عدد 

برامج 

التوعية

100
مستفيد

6
أنشطة 

9
خدمات

9
عاملين

12
برنامج

5
جهات

تكاليف الخدمات

ريال2،479،000



لجنة االعالم والعالقات العامة بالجمعية 

االختصــاص

إبراز دور الجمعية إعالمياً في خدمة اإلدارة بالمملكة ، والربط فيما

بينها وبين المجتمع عبر قنوات اإلعالم المختلفة ، واالستغالل     

ى األمثل لهذه القنوات في نشر الوعي والفكر والثقافة اإلدارية ، إل

جانب العمل على تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية   

وأهدافها وأنشطتها

المهـــام

ية تزويد وسائل اإلعالم بالتصريحات واألخبار وكافة المواد اإلعالم.1

حول الجمعية وأنشطتها وبرامج عملها

ة صدار النشرات واألدلة والمطويات التعريفية واإلعالمية الخاص.2

بالجمعية

اإلعداد والتحضير لألمسيات واللقاءات التي تعقدها الجمعية .3

ومتابعة كافة متطلباتها ومستلزماتها

ي التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات الفاعلة والمؤثرة ف.4

رار عن تكوين الرأي في المجتمع لتطوير صورة ذهنية إيجابية باستم

الجمعية ودورها

تمتابعة وتطوير موقع الجمعية والمتجر االلكتروني على اإلنترن.5

ة               تمثيل الجمعية في األنشطة والمناسبات االجتماعية والوطني.6

والثقافية المختلفة.          



اضاءة األمل والمساعدة في حياة انسان 

هو افضل عمل ممكن يتم تقديمه لالنسان 

وتقديم ذلك بمهنية وحفظ للكرامة االنسانية هو عمل أعظم 

وهذا ما نتطلع لتحقيقه في مشروعنا هذا 

..الذي ينتظر دعمكم الكريم 



الحسابات البنكية لجمعية أصدقاء المرضى

المملكة العربية السعودية 
عنيزة –القصيم 

51911الرمز البريدي 89ب .ص

www.pf.org.sa




