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طموحنا
أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا 

أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا
يجد فيه كل مواطن مايتمناه

فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا
لن نقبل إال أن يكون في مقدمة دول العالم 





 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
سيد ولد آدم محمد النبي األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

نقف اليوم مع أحد رجال مكة المخلصين الذين صدقوا مع الله ، إنه الشيخ 
محمد سراج عطار الذي أراد أن ينشئ وقفا ً ومركزا ً خيريا ً لغسيل الكلى 

لوالدة الشيخ عبدالسالم عطار رحمه الله ، فأحسن في تنفيذه وتجهيزه على 
أرقى المستويات العالمية ثم تولت جمعية شفاء تشغيل هذا المركز فقامت 
بتطويره من مركز لغسيل الكلى فقط إلى مركز يقدم مفهوم الرعاية الصحية 

الشاملة للمرضى ، حيث يوفر لهم اضافة ً إلى ذلك كافة الخدمات العالجية 
التي تضمن بحول الله لهم استقرار حالتهم الصحية بشكل عام ، كما يهتم 

المركز بالتوعية الصحية للمرضى والمجتمع وبالتعليم والتدريب والبحث 
الطبي حتى تتكامل رؤيته مع أفضل المعايير الوطنية والعالمية .

ويطيب لي أصالة ً عن نفسي ونيابة ً عن منسوبي الجمعية من مجلس إدارة 
وعاملين بأن أتوجه بالشكر لله عز وجل ثم للشيخ محمد سراج عطار وأبنائه 

على ما قدموه للمرضى الفقراء في بلد الله الحرام .



والشكر موصول ٌ لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وروعاه وسمو ولي عهده األمين صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل ووزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .
 كما اتقدم بالشكر والتقدير لجميع شركائنا في النجاح وفي مقدمتهم لجنة 

نظار وقف الشيخ محمد سراج عطار وكل من ساهم في االعداد والتطوير 
وشركائنا االستراتيجيين وشركاء التشغيل وجميع من ساهم في هذا النجاح .

كما اشيد بجهود وعطاء الزمالء أعضاء مجلس االدارة ولجان الجمعية 
العاملين والمتطوعين على كل ما قدموه من جهود داعيا الله عز وجل أن 

يثيب الجميع خير الثواب .

رئيس مجلس االدارة
        د / خالد بن عبدالله طيب



الشيخ محمد سراج عطار رحمه الله 
عمال بقوله جل وعلى ( لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون وماتنفقوا ِمن شيء فإن الله به 

عليم ) سورة آل عمران (٩٢)، احتسابا لوجه الله تعالى أوقف الشيخ / محمد سراج عطار 
األرض الكائنة داخل حرم مكة المكرمة التي تبلغ إجمالي مساحتها ٩٨ الف متر مربع إلنشاء 

مباني وقفية متعددة االستخدامات 
وقد اوصى الواقف رحمه الله بتخصيص مساحة ضمن االرض الموقوفة لتشييد صرح طبي 

بأعلى مستويات الجودة في التنفيذ والتشغيل وتهيئه بأفضل األجهزة الالزمة لرعاية 
المحتاجين من مرضى فشل الكلى للتخفيف من معاناتهم ومتابعة عالجهم على أكمل وجه .

وعهد إلى مجلس نظار هذا الوقف الختيار الجمعيات والمؤسسات المختصة فتم اختيار 
جمعية شفاء الطبية ذات الخبرة والكفاءة لإلشراف على تشغيل مركز غسيل الكلى على نحو 
متكامل شامال االشراف الطبي واالداري وتقديم الرعاية الالزمة لكل من يحتاج لهذه الخدمة 

المختصة من قاطني مكة المكرمة أشرف بقاع األرض .
وأن ُجلَّ ما يرجوه القائمين على نظارة وقف الشيخ / محمد سراج عطار ( رحمه الله ) أن 

يحقق هذا الصرح الطبي الغرض الُموصى به ، وأن يكون قدوة للعمل الطبي المتخصص في 
مبادرات رعاية ذوي الفشل الكلوي والتخفيف من األمهم ومعاناتهم ، وأن يجزي كل 

القائمين عليه خير الجزاء .



مركز الكلى التخصصي
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أن نكون أول مركز كلى تخصصي غير عادف للربح ريادي يقدم الخدمة بمفهوم الرعاية الشاملة للمرضى ويوفر 
اعلى معاير الرعاية الطبية واالجتماعية لفقراء المرضي بالعاصمة المقدسة ويهتم بالبحث الطبي

تقديم خدمات رعاية مرضى الكلى من خالل مركز تخصصي ريادي يقدم الخدمة بمفهوم الرعاية الشاملة صحيا 
واجتماعيا للمرضى وذويهم من خالل فريق مؤهل ومتخصص بهدف الوصول الى اعلى معايير الجودة وسالمة 

المرضى
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 األسباب الجوهرية النشاء مركز الكلى التخصصي: 



2030

العيادات الطبية االستشارية

تم تبني مفهوم الرعاية الصحية الشاملة والخدمة المتكاملة للمرضى المصابين باالمراض المزمنة 
التي تشمل جميع محاور الرعاية من حيث الرعاية العالجية والنفسية واالجتماعية والغذائية 

والتثقيفية





الخدمات المقدمة

الخدمات

الخدمات االجتماعية

توصيل المرضى

الكشف الطبي

جلسات غسيل الكلى

التحاليل الطبية

عمليات الوصلة الوريدية الشريان

التغذية العالجيه

صرف الدواء

العيادات الطبية

جميع المرضى

جميع المرضى

جميع المرضى

حسب االحتياج

حسب االحتياج

حسب االحتياج

جميع المرضى

جميع المرضى

جميع المرضى

دراسة الحالة االجتماعية للمرضى وعائالتهم
وتقديم الدعم الالزم لهم

يتم توفير سيارة لتوصيل المرضى الغير قادرين
من وإلى منازلهم

فحص المرضى واجراء التقييم الطبي لهم ويشمل
فحص قاع العين ايضا

يتم تحويل المرضى الى مجمع البشرى الطبي بمكة أو
مجمع األغراس الطبي بجدة وفقا لعقد الشراكة المبرم

يتم توريدها من مستشفى قوى األمن بناءا على الشراكة
المجتمعية مجانا أو يتم التعاقد مع شركة أغذية متخصصة 

يتم عمل جدول غسيل للمرضى ٣ مرات أسبوعيا

يتم عمل برنامج غذائي خاص لكل مريض حسب حالته
عن طريق أخصائي التغذية العاجية بالمركز

صرف المتوفر مجانا من صيدلية المركز

يتم تحويل المرضى الى المجمع الطبي لمتابعة حالتهم
الصحية حسب التخصصات المتاحة

المالحظاتالعدد
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البند 

تفاصيل تكلفة الجلسة الواحدة

SA40100000 00959294000706

تكلفة الجلسات

مستلزمات غسيل الكلى
المستلزمات الطبية 

الوجبات الغذائية
الكوادر البشرية 
المختبر الطبي
نقل المرضى
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1,173,120 ريال 97,760 ريال
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9,971,520 ريال 830,960 ريال

تسمية القاعة او الكراسي
المتكفل بها باسم الجهة
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info@she�aa.org
www.she�aa.org

0125333861

0580004042
0580004042




