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اخلط العربي



أنشطة طبية

ثإنشاء مستشفى حدي

مركز 
السمع والنطق

مركز 
يغسيل الكلى اخلري



بتشغيلهالجمعيةوتقوم،هـ1418عامتم تأسيسه

مكةفقراءمنالكلويالفشلمرضىلخدمةبالكامل

منالحرامهللابيتزوارإلىباإلضافةالمكرمة

حصل المركز على شهادة .والمعتمرينالحجاج

م على 2016-2015لسنتي 9001اآليزو للجودة 

.التوالي 

كلفةجلسة غسيل يومياً ، وتبلغ ت70يتم عمل حوالي 

اليحوالمتوسطفيالكلىلغسيلالواحدةالجلسة

:اليةالتالتجهيزاتعلىالمركزيحتوي.لاير300

.م مكعب بكافة تجهيزاتها5سعةمياهمحطة.1

.مكعب بكافة تجهيزاتها م10سعةمياهمحطة.2

.فريزينوسجهاز3.22

.جامبروطرازمنأجهزة4.9

أنشطة قائمةةأنشطة طبي

مركز 
يغسيل الكلى اخلري



مركز 
السمع والنطق

ع أو يهتم هذا المركز بعالج المصابين يضعف السم

اضطرابات النطق والكالم ، وهو يعتبر أول مركز

متخصص في هذا المجال بمكة المكرمة ، يشتمل 

:المركز على األقسام التالية 

.قسم األنف واألذن والحنجرة : أوالً 

.قسم التخاطب : ثانياً 

.قسم السمعيات : ثالثاً 

.الحضانة الطبية التخصصية : رابعاً 

مع يشتمل المركز على عيادة طبية متخصصة للس

والنطق ، وكذلك معمل تصنيع قوالب السماعات

الطبية ، وغرفة عازلة لقياس وتخطيط السمع 

بطة ، كما يشتمل على حديقة حديثة مرتإيجومتري

.بالحضانة الطبية 

أنشطة قائمةةأنشطة طبي



مركز 
كلى مطورغسيل 

ائم حالياً ، نظراً للضغط الكبير على مركز الغسيل الق

كز وطول قائمة االنتظار ، تعتزم الجمعية إنشاء مر

ة ، طبي حديث ضمن مجمع الستين التابع للجمعي

سرير 110وسوف يحتوي المركز الجديد على 

غسلة كلوية مع األدوية 320ومكنة غسيل يقدم 

مة بالمجان للفقراء والمساكين من سكان مكة المكر

.والمعتمرين والحجاج 

كما تعتزم الجمعية إضافة نشاط طبي جديدة وهو

عالى على مركز مكة للتوحد ، وسوف يتم بمشيئة هللا ت

.أحدث المواصفات العالمية 

ذأنشطة حتت التنفيةأنشطة طبي



إنشاء مستشفى حديث

متراً 000,35مساحتهاأرضقطعةتمتلك الجمعية

ة مربعاً وعملت على تحويل صكها من أرض زراعي

تر إلى أرض سكنية تجارية ، وتم تحديدها ووضع ب

نية بالموقع ، وتم وضع التصميمات الهندسية والف

حة في للمشروع باالستفادة من أفضل التجارب الناج

.هذا المجال 

سوف تغطي المستشفى معظم التخصصات

سرير تنويم ، 200تسوعباألساسية ، كما سوف 

 على وعند اكتمال البناء سيتم التشغيل بمشيئة هللا

.أحدث المواصفات العالمية 

ذأنشطة حتت التنفيةأنشطة طبي



االستــثــــمــــــارات

العمائر واألبراجاألسهـــم



مبنى التيسير
أرض الفيحاء

أرض مخطط الحمراء
عمارة مخطط القزاز

مبنى مركز السمع والنطق
فندق بير بليلة
عمارة غزة

مبنى محبس الجن
عمارة الرصيفة

التوانكأرض 
مبنى شارع جرهم

(ش الجزائر)مبنى العتيبية 
عمارة بيت الطفل
مجمع الستين

المسجد+ الروضة 
مبنى اإلدارة بالحمراء

الكعكيةعمارة 
عمارة دار الرحمة
عمارة ملقية

العمائر واألبراج

لايرمليون10حواليإجمالي اإليجارات

العقاراتراالستثما



األسهـــم

حلية لدى الجمعية محافظ استثمارية في البنوك الم

:يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 

.ماليين لاير تقريبا  7

.وهناك عدد من األسهم متاح للبيع 

األسهماالستثمار



أنشطة تقنية
تم بحمد هللا تحويل كافة أعمال وخدمات وأنشطة

ت الجمعية إلى التعامالت اإللكترونية وتطبيقا

.  األجهزة الذكية 

اإلدارة حيث تم بناء األنظمة اإللكترونية التي تعين

ة على مراقبة العمليات االدارية والمالية بالجمعي

م كالتخطيط ، وإعداد الموازنة، والتقارير، وتقدي

أداء الخدمات، ورقابتها وتقيمها وتحسينها، ومراقب

. الموظفين والقطاعات المختلفة

داء كما تم توفير الدعم التقني الالزم لتطوير اال

تقنية المؤسسي للجمعية، وتطبيق أفضل الحلول ال

.ة والفنية لتعظيم الكفاءة التشغيلية للجمعي

اسات تطبيق أحدث التطبيقات والنظم في مجال سي

.   أمن وحماية المعلومات وفق استراتيجية الدولة

تطوير مؤشرات األداء الخاصة بالعمل بكافة 

.قطاعات الجمعية ، والعمل على تحقيقها 

يالتحول اإللكرتون



تعليم اخلط العربي

حتى )يعاني الكثير من الشباب من الجنسين 

رة في من مشكالت كبي( الحاصلين على تعليم عالي

جودة الكتابة بالخط العربي ، ومن هنا جاء اهتمام

تعليم الجمعية بمعالجة هذه المشكلة ، وأنشأت مركزاً ل

دى أصول الخط العربي واالرتقاء بمهارة الكتابة ل

ع المتدربين ، ويقع هذا المركز في أحد مباني مجم

.الستين التابع للجمعية 

ةمهارتنمية



املســــــاعــــــــدات

مساعدات نقدية

لايرمليون8

مساعدات طــارئــــة

مليون لاير1

مساعدات عينية

مليون لاير4

مساعدات زكــــــاة

مليون لاير6



التــــبــــرعــــــات

تربعات نقدية عامة

مليون لاير2

تربعات نقدية مقيدة

مليون لاير5,0

تبـــرعـــات عيـنـيـة

مليون لاير1

تبـــرعـــات زكــــــاة

مليون لاير6

اءاشرتاكـــات األعضـــــ

ألف لاير22



املــصـــــــــروفـــــــات

عمومية وإدارية

مليون لاير4

األنـــشـــطـــــــة

مليون لاير11

العــقــــــــارات

لايرمليون 5,1



النقــد لــدى البـنـــوك

مليون لاير185

لمشروع المستشفى 

ىالكلغسيلومركز


