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تمهيد
كلمة رئيس مجلس اإلدارة



فــي كل مجتمــع متحضــر ال بــد مــن وجــود مؤسســات ومنشــآت خيريــة غيــر ربحيــة تســاند 
الجهــات الحكوميــة وتفتــح المجــال لنمــّو بــذرة الخيــر فــي النفــس البشــرية بمــا يعــود بالنفــع 

علــى المجتمــع فــي كافــة المجــاالت.

وقــد تمّيــزت المملكــة العربيــة الســعودية بالريــادة فــي مجــال العمــل الخيــري بوصفهــا 
محضــن اإلســام األول، وهــو الديــن الــذي يحــث أتباعــه علــى فعــل الخيــر قــدر المســتطاع، 

ومــن هنــا نشــأ مفهــوم “الوقــف” أو المنشــآت الحيويــة ذات الريــع الخيــري المحــض.

ولــم يقتصــر الــدور الريــادي للمملكــة فــي المجــال الخيــري علــى الداخــل؛ بــل تجــاوز ذلك إلى 
ــة  ــر المســاهمة الفاعل ــة أو عب ــر مؤسســات وطني كافــة أصقــاع األرض ســواء كان ذلــك عب
فــي المؤسســات الخيريــة علــى مســتوى العالــم، وهــو مــا أكســب المملكــة مــكان الصــدارة 

فــي هــذا المجــال مــن خــال النتائــج الملموســة علــى أرض الواقــع.

ومــن أنبــل المجــاالت الخيريــة المجــال الصحــي؛ فــا تنميــَة وال تقــدَم ألي مجتمــع إن لــم 
ــا بــروح  يحــَظ أفــراده بالرعايــة الصحيــة الشــاملة، فــإذا كان العمــل الخيــري الصحــي مصحوًب
االحترافيــة واإلتقــان، ومدعوًمــا بمركــز أبحــاث متخصــص؛ فقــد بلــغ الغايــة األســمى وســار 

علــى الطريــق الصحيــح.

فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  تعمــل  الصحــي  الخيــري  العمــل  مجــال  وفــي 
التخصصــي الخيريــة وريــف الخيريــة متجــاوزًة كل التحديــات والصعــاب، وعاقــدًة العــزم علــى 
ــر المحــدود مــن الحكومــة الرشــيدة ومــن  ــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا؛ بالدعــم غي تحقي

القطــاع الخــاص ومــن فريــق عملهــا االحترافــي.
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مــع عــام جديــد مــن التطلعــات واآلمــال نكــون وللــه الحمــد قــد 
حققنــا الكثيــر ممــا نصبــوا إليــه في مؤسســة وريــف الخيرية، التي 
منــذ نشــأتها وهــي تعنــى بدعــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
واالجتماعيــة فــي المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي ومركــز األبحــاث، وتســعى إلــى االســتدامة فــي كل 

مــا تقدمــه بصفتهــا مؤسســة خيريــة غيــر ربحيــة.

إننــا فــي وريــف الخيريــة نســعى للمســاهمة بنشــر ثقافــة التطــوع فــي مجتمعنــا، ونؤمــن 
بــأّن التطــوع هــو أحــد المفاهيــم التــي يرســل منهــا المجتمــع رســالة واضحــة وراقيــة عــن 
تماســكه وتاحمــه، وســلوك يبّيــن وعيــه الحضــاري، لذلــك جــاءت وريــف الخيريــة لتضــع حجــر 

أساســها كمؤسســة خيريــة رائــدة منــذ أن تأسســت أواخــر عــام 1437هـــ وحتــى اليــوم.

لقــد انطلقــت مشــاريع وريــف الخيريــة بهــدف رئيســي، وهــو أن تتشــعب عطاءاتهــا لتمــد 
الخيــر للمجتمــع بــكل األوجــه، وليكــون لهــا دورهــا الفاعــل الــذي يمّكنهــا أن تكــون مؤسســة 
خيريــة رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة. واســتمرت وريــف الخيريــة بتقّدمهــا 
بالخطــوات المدروســة والجهــد المبــذول والكفــاءات التــي صنعــت الفــارق، لتحقــق النجــاح 
عبــر مشــاريع عديــدة، فــكان منهــا المشــاريع البحثيــة مثــل دعــم مركــز أبحــاث التوحــد، 
والمشــاريع التوعويــة مثــل حمــات التبــرع بالخايــا الجذعيــة، ومشــروع وقفــي فريــد مــن 
نوعــه أنشــأته وريــف الخيريــة وهــو صنــدوق “اإلنمــاء وريــف” الوقفــي، والــذي يعتبــر أول 

صنــدوق اســتثماري وقفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

أطلقتهــا  التــي  المبــادرات والمشــاريع  مــن  الكثيــر  الســنوي  التقريــر  وفــي طــي هــذا 
وريــف الخيريــة، إذ أخــذت علــى عاتقهــا أن تمضــي قدًمــا فــي مســيرة الخيــر مــع شــركائها، 
وســواعد وريــف الذيــن نتقــدم لهــم بجزيــل الشــكر والتقديــر والذيــن لــم يتوانــوا عــن مــد يــد 

ــه لعــام 2030.  المســاعدة، والتكاتــف لخدمــة هــذا الوطــن وتحقيــق أهــداف رؤيت

ا    ا

را ال  
رئيس مجلس اإلدارة 
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ي   
صــدر قــرار إنشــاء وريــف الخيريــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة “المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي ومركــز األبحــاث” عــام 1433هـــ، وفــي عــام 1436هـــ صــدر قــرار معالــي وزير العمــل والتنميــة االجتماعية 
بتســجيلها ضمــن المؤسســات الخيريــة وإكســابها الشــخصية االعتباريــة. وفــي منتصــف عــام 1438هـــ بــدأ عمــل 
الفريــق التنفيــذي للمؤسســة، وكان مــن أولويــات الفريــق اســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة للمســاهمة فــي نهــوض 
رهــا وضمــان اســتدامتها مــن خــال ثاثــة محــاور: المشــاريع، واألنشــطة، والبرامــج. وال يــزال  المؤسســة وتطوُّ

العمــل جارًيــا ومؤشــرات النمــو فــي تصاعــد وازديــاد مســتمر.

 

مــن أجــل ضمــان االّتســاق التــام والتوافــق المنضبــط مــع 
أحــكام الشــريعة الســمحة؛ فقــد أنشــأنا فــي وريــف الخيريــة 

ــن مــن األعضــاء: ــة مــن رئيــس واثني ــة شــرعية مكون هيئ

لكــي نتمّكــن فــي “وريــف الخيريــة” مــن االســتمرار فــي البــذل والعطــاء؛ فيجــب أن يكــون هنــاك منهجيــة احترافيــة فــي العمــل يتــم مــن خالهــا متابعــة تحقيــق 
ــاس نجــاح  ــة” لقي ــة التــي نتبعهــا فــي “وريــف الخيري ــذا فــإّن اآللي ــات وتافــي الســلبيات، ل ــز اإليجابي ــي تعزي ــذ المشــاريع وتقييمهــا، وبالتال األهــداف وتنفي

المشــاريع هــي آليــة علميــة مبنيــة علــى مــا يلــي:

تحديد مدى 
ارتباط المشاريع 
باألهداف العامة 

لوريف الخيرية

وضع 
أهداف لكل 

مشروع

تحديد 
مؤشرات 

لقياس األداء

تلقي عروض 
 الشركاء

والممولين 
ودراستها واعتمادها

وضع إطار 
زمني لتنفيذ 

المشروع

تحديد الفئة 
المستهدفة

سعادة الدكتور
خالد بن عبد الله القاسم

رئيس

ر ال ال

فضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثالن

عضو

فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الرحمن بن صالح األطرم 

عضو
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ــد  ــم تحدي ــًة فــي توزيــع المهــام حســب الكفــاءات ومــن ث ــا بالتخصــص ورغب ــة عــدًدا مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، إيماًن أنشــأنا فــي وريــف الخيري
ــاًء علــى ذلــك: المســؤولية بن

ال

تضطلــع هــذه اللجنــة بمهام تطوير وتحســين 
األنشــطة الحاليــة، واقتــراح اســتحداث برامــج 
جديــدة ودراســتها، والرفــع بالتوصيــات للجنــة 
موضــع  ووضعهــا  لمناقشــتها  التنفيذيــة 
التنفيــذ فــي حــال الموافقــة عليهــا، وتتكــون 

اللجنــة مــن رئيــس وأربعــة أعضــاء:

 سعادة الدكتور
عبد العزيز بن محمد السويلم – رئيس

 معالي الدكتور
عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم – عضو

 سعادة الدكتور
عبد الله بن ناصر السدحان – عضو

 سعادة الدكتور
عبد الله بن عثمان الخراشي – عضو

 سعادة المهندس
ماهر بن عبد الله السليمي – عضو

الفــرص  متابعــة  اللجنــة  هــذه  تتولــى 
االســتثمارية المتاحــة واختيــار أفضلهــا لزيــادة 
مصــادر الدخــل الماليــة كأحــد أهــم مصــادر 
التمويــل الذاتــي، وتتكــون اللجنــة مــن رئيس 

أعضــاء: وأربعــة 

 سعادة المهندس
علي بن صالح البراك – رئيس

 سعادة الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الحركان – عضو

 سعادة األستاذ
بدر بن عبد الرحمن السياري – عضو

 سعادة األستاذ
محمد بن صالح آل الشيخ – عضو

 سعادة المهندس
ماهر بن عبد الله السليمي – عضو

ُتشــرف هــذه اللجنــة بشــكل مباشــر ومســتمر 
والخطــط،  والبرامــج  األنشــطة  كافــة  علــى 
وتراقــب مــدى تقدمهــا وتوافقهــا مــع أهــداف 
المناســبة  القــرارات  وتّتخــذ  الخيريــة،  وريــف 
بشــأنها؛ إضافــًة إلــى تنفيــذ المهــام الموكلــة 

إليهــا مــن مجلــس اإلدارة:

 سعادة الدكتور
عبد العزيز بن محمد السويلم – رئيس

 سعادة المهندس
علي بن صالح البراك – عضو

 سعادة الدكتور
خالد بن عبد الله القاسم – عضو

 سعادة الدكتور
عبدالرحمن بن عبد المحسن الراجحي – عضو

 سعادة المهندس
ماهر بن عبد الله السليمي – عضو

لجنة االستثمار 
واألوقاف

لجنة األنشطة 
الخيرية والبرامج

اللجنة 
التنفيذية
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ي الو ن ا 
ُيعــد صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي صندوًقــا اســتثمارًيا وقفًيــا متاًحــا ليســاهم فيــه الجميــع، مــن أجــل تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة، مــن خــال 
المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة وتنميــة األصــول الوقفيــة للصنــدوق، واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى الفئــات 

المســتهدفة لألوقــاف، وينّمــي اســتدامتها.

وقــد أجــازت الهيئــة الشــرعية لـــ وريــف الخيريــة صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي وفقــًا للقــرار رقــم )01/هـــ ش /1438/01(، لتصــدر بعــد ذلــك شــروط وأحــكام 
الصنــدوق فــي 1439/09/27هـــ.

ــات  ــع نســبة مــن أرباحهــا بشــكل ســنوي ومســتمر علــى الفئ ــه بهــدف تحقيــق النمــو لألوقــاف، وتوزي ــر هــذا الصنــدوق علــى اســتثمار أصول وســيعمل مدي
المســتهدفة للصنــدوق، والمتمثلــة فــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة وريــف الخيريــة، كمــا تلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف العوائــد 

علــى أهدافهــا للخدمــات الصحيــة والطبيــة.

وقــد تــم إعــداد هــذا الصنــدوق وفــق الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة والهيئــة العامــة لألوقــاف فــي المملكــة، بالتعــاون مــع شــركة 
اإلنمــاء لاســتثمار، إذ وصــل مبلــغ الصنــدوق إلــى 51 مليــون ريــال تقريًبــا، وبــدأ العمــل فيــه أواخــر 2018، علــى أن يتــم تحقيــق األربــاح بعــد ســنة مــن العمــل.

ــة داخــل المملكــة أو األفــراد وُأســرهم مــن مواطنــي المملكــة والمقيميــن فيهــا،  وقــد ُطرحــت الوحــدات للمشــتركين )الواِقفيــن( مــن المؤسســات النظامي
ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ويمكــن للراغبيــن تقديــم طلبــات االشــتراك إلكترونًيــا مــن خــال حســابهم فــي منصــة “اإلنمــاء تــداول” أو مــن خــال 

زيــارة فــروع شــركة “اإلنمــاء لاســتثمار”.

من أجل أن يكون عمل وريف الخيرية مؤسسًيا ومستداًما فإنها تعمل وفق ركيزتين أساسيتين، هما:

و
ال

ــة للمســاهمين، ال ــر الدوري ــدأ الشــفافية؛ مــن خــال إرســال التقاري ــق مب ــى تحقي ــة إل ــع وريــف الخيري تتطل
متضمنــة أحــدث التطــورات لمســاهماتهم فــي الصنــدوق، واســتعراًضا لطبيعــة البرامــج والمشــاريع التــي 

اســتثمرت فيهــا تلــك المســاهمات، والتــي تعــزز مــن ثقــة المســاهمين فــي وريــف الخيريــة.

تســعى وريــف الخيريــة إلــى تحقيــق الحوكمــة فــي جميــع أنشــطتها واســتثماراتها؛ عبــر رســم خارطــة طريــق 
تضمــن تحقيــق الهــدف األســمى للصنــدوق، وذلــك مــن خــال:

تعيين مجلس إدارة للصندوق )عضوان من وريف الخيرية – عضوان من اإلنماء لاستثمار – 
عضوان مستقان(.

تعيين هيئة شرعية مشرفة على نشاط الصندوق.

تحديد سياسة استثمار خاصة بالصندوق، معتمدة من هيئة السوق المالية.
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رؤية وريف 
رسالة وريف
أهداف وريف

رؤية وريف وتوافقها مع رؤية 2030
ركائز وريف



ي ي 
أن نكون مؤسسة خيرية رائدة في مجال 
الرعاية الصحية واالجتماعية، تعمل في 

المملكة العربية السعودية.

ي ل 
دعــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة في “المؤسســة العامة 
لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث” من 
خــال: اإلســهام فــي رفــع المعانــاة عــن المرضــى وعائاتهــم، 
وتمويــل األبحــاث، والمشــاركة فــي رفــع مســتوى الوعــي 
فــي المجــال الصحــي، وتنميــة األوقــاف الطبيــة بالتعــاون مــع 

المؤسســات المحليــة والعالميــة الرائــدة.
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ي ا 
ًنــا مــن عــدة أهــداف، ووضعنــا نصــب أعيننــا تحقيــق تلــك األهــداف بمــا يتــواءم مــع رؤيتنــا ورســالتنا ومســؤوليتنا  ــا مكوَّ رســمنا فــي وريــف الخيريــة إطــاًرا عامًّ

تجــاه المجتمــع، ومــن أبــرز أهدافنــا:

ي 2030: ق   وا ي  ي 
بــه  تنهــض  أن  ينبغــي  الــذي  الوطنــي  بالــدور  إيماًنــا 
فــي  حرصنــا  المختلفــة،  والقطاعــات  المؤسســات 
وريــف الخيريــة علــى أن ترتبــط أهدافنــا مــع األهــداف 
2020 ورؤيــة  االســتراتيجية لبرنامــج التحــول الوطنــي 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030، ورؤيــة كل مــن وزارة 

االجتماعيــة. والتنميــة  العمــل  الصحــة ووزارة 

وترجمــًة لهــذا التوجــه فقــد دأبنــا فــي وريــف الخيريــة 
األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  برامجنــا  تصميــم  علــى 
الواقــع، مســتندين  أرض  علــى  للرؤيــة  االســتراتيجية 
مــن  لــكل  طريــق  خارطــة  ُتعــّد  ســتة  أهــداف  إلــى 
يســعى لتحقيــق تطلعــات وريــف الخيريــة مــن موظفيــن 
مشــرق  مســتقبل  إلــى  بذلــك  ســاعين  ومتطوعيــن، 

شــاملة. ونهضــة 

دعم توفير الرعاية 
الطبية التخصصية

دعم األبحاث العلمية 
والتطبيقية المتعلقة 

بالمجالين الطبي 
والصحي

دعم األنشطة الثقافية 
والعلمية التي تساهم 

في رفع مستوى 
الوعي بالثقافة الصحية

دعم تأهيل الكفاءات 
الطبية المتخصصة من 

المواطنين

دعم برامج الوقاية 
من األمراض

تقديم العون 
للمرضى المحتاجين
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ا )مشاريع وريف(  

دعم أبحاث التوحد
دعم أبحاث قسم الباطنية

مواصات المرضى
سقيا الماء

قياس با وخز
حمات التبرع بالخايا الجذعية



ــاج الشــديد لبرنامــج متخصــص فــي أمــراض  نظــرًا لاحتي
والعاجيــة  التشــخيصية  اآلليــات  أحــدث  يّتبــع  التوحــد، 
المبنيــة علــى الحقائــق العلميــة، ويقــوم بإجــراء أبحــاث 
متقدمــة ُبغيــة الوصــول إلــى فهــم أدّق وأعمــق لمســببات 
التوحــد والكشــف عــن ســبل التشــخيص المبكــر، تــم إنشــاء 
ــك فيصــل  برنامــج دعــم أبحــاث التوحــد بمستشــفى المل

التخصصــي ومركــز األبحــاث.

ا ال ا
دعم تأهيل الكفاءات 

المتخصصة من المواطنين
دعم توفير الرعاية 
الطبية التخصصية

دعم األبحاث العلمية والتطبيقية 
في المجالين الطبي والصحي

  التو

و ست ال

د وأهاليهم األطفال المصابون بالتوحُّ

ر ا ال ا

د وضمان استمراريته. • دعم مركز أبحاث التوحُّ

 • توفير الخدمات المتخصصة لألطفال 
د وذويهم في جميع     المصابين بالتوحُّ

   مناطق المملكة.

ق 

ا ال ال
 ال

32,473,500 ريـال

316 متدرب
على التعامل مع 

ذوي التوحد

100 طفل
تشخيص ذوي 
اضطراب التوحد

13 بحث ودراسة
في مجال التوحد
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ا ا
دعم تأهيل الكفاءات 

المتخصصة من المواطنين
دعم توفير الرعاية 
الطبية التخصصية

دعم األبحاث العلمية والتطبيقية 
في المجالين الطبي والصحي

و ست ال

قسم طب الباطنية في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث في 

الرياض، ومرضى الباطنية وذويهم.

ق 

ا ال ال
الدكتور محمد بن صالح الراجحي

 الو

7,486,922 ريال

ــة” برفــع مســتوى  ســاهمنا فــي “وريــف الخيري
الوعــي بالثقافــة الصحيــة لتحقيق الرعايــة الطبية، 
ودعــم البحــوث العلميــة والتطبيقيــة المتعلقــة 
ــك مــن خــال  ــي والصحــي، وذل ــن الطب بالمجالي
اســتثمار دعــم الدكتــور محمــد بــن صالــح الراجحــي 
ــك  ــة فــي مستشــفى المل لقســم طــب الباطني
بمدينــة  األبحــاث  ومركــز  التخصصــي  فيصــل 
الريــاض، وتحويلــه إلــى وقــف فــي عــام 2018.

ن س ال   

44 بحثًا
استفادت من الدعم

20 جائزة
عدد جوائز البحوث

366 ألف ريال
قيمة جوائز البحوث

480 ألف ريال
قيمة منح البحوث

24 منحة
عدد منح البحوث
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أدركنــا فــي “وريــف الخيريــة” أّن من ضمــن متطلبات 
بالمرضــى والمراجعيــن توفيــر  الشــامل  االهتمــام 
وســائل مواصــات مريحــة وبأســعار مناســبة؛ لذلــك 
فقــد تــم طــرح هــذا المشــروع لخدمــة الجميــع، وتوفير 
خصــم %20 علــى الرحــات مــن وإلــى مستشــفى 

الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث.

 ال
ال

ا  ا
ر ال

دعم تقديم العون 
للمرضى المحتاجين

دعم توفير خدمة المواصات بنسبة     
%20 من االحتياج الحالي للمرضى

دعم المرضى المحتاجين بنسبة  
%100من قيمة المواصات

ر وا ال

و ست ال

المرضى والمراجعين لمستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث

ق 

ا ال ال

 ال )%20 من قيمة الرحلة(

2,340 ريـال

645 رحلة
من وإلى 

المستشفى

147 شخص
استفادوا من 

الخصم

%20 الخصم
على جميع الرحات من 

وإلى المستشفى
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 ال
ال

ال 
ر ال

و ست ال

المرضى والمراجعون في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض 

وجدة، ومركز الملك عبدالله لألورام وأمراض 
الكبد، ومركز الملك فهد ألورام األطفال.

ق 

ا ال ال

 ال

168,010 ريـال

 متبرعين
بالثالجات +

من منطلق الرســالة التي نحملها في “وريف الخيرية” 
لتخفيــف معانــاة المرضــى والمراجعيــن والــزوار، عملنــا 
علــى توفيــر ميــاه الشــرب النقيــة والمبــردة فــي أماكــن 
االنتظــار وأماكــن وجــود المراجعيــن فــي عــدة مواقــع 
فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز 
األبحــاث ومركــز الملــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال.

ق ال

ضمان توّفر مياه الشرب النقية 
والباردة في األماكن المستهدفة

6 ثاجات
ذاتية الخدمة للمياه 

الباردة

8,928 عبوة
مياه مبردة تم 

توزيعها

99 عبوة
االستهاك اليومي

للثاجة الواحدة

تقديم العون 
للمرضى المحتاجين
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ق 

ا ال ال

نعمــل فــي “وريــف الخيريــة” علــى تقّبــل األطفــال 
المصابيــن بــداء الســكري للعــاج وتحقيــق الراحــة 
لهــم، مــن خــال التخلــص مــن األلــم الناتــج عــن 
قيــاس ســكر الــدم بجهــاز حديــث بــا وخــز، وهــو 
عبــارة عــن حســاس تتــم زراعتــه تحــت الجلــد لفحــص 
ــة  ــاع دون الحاج ــة االنخفــاض واالرتف الســكر ومراقب

ــر. ــز اإلب ــى وخ إل

  

84 طفل
مازالوا بحاجة لجهاز 

القياس با وخز

2,260 حساس
تكفي الحتياج 87 
طفل لمدة سنة

87 طفل
تم تزويدهم بأجهزة 

وحساسات

ر ا ال زيادة الوعي لدى األهالي في استخدام أحدث ا
التقنيات ألطفالهم المصابين بداء السكري

و ست ال

األطفال المحتاجون المصابون بالسكري

معالي األستاذ سعود بن عبد الله القحطاني
 ال

500,000 ريال

التخلص من األلم الناتج عن قياس سكر الدم 
باألجهزة التقليدية لألطفال المصابين بداء السكري

ا ال ا

• دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية.

• تقديم العون للمرضى المحتاجين.
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ق 

ا ال ال

بالتعــاون مــع برنامــج “ســجّل المتبرعيــن بالخايــا 
ــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي  الجذعي
ومركــز األبحــاث” نظمنــا -والنــزال- حمــات مكّثفــة 
ــا  ــرع بالخاي ــة التب ــادة الوعــي بأهمي ــى زي تهــدف إل
لين، حيــث أن %60 مــن  الجذعيــة لزيــادة عــدد المســجَّ
األطفــال و %30 مــن البالغيــن ال يجــدون متبرعيــن 

متطابقيــن حتــى مــن أشــقائهم.

ي ال ل ر   الت

6 حمات
تمت في أماكن مختلفة 

بمدينة الرياض

16 متبرع
قاموا بالتبرع بالخايا 
الجذعية بعد تطابقهم

28,513
عدد المنضمين لسجل 

التبرع حتى اآلن

ا ال ا

و ست ال

المصابون باألورام وأمراض الدم الوراثية

ر ا ال ا

 • رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالخايا 
   الجذعية لدى المجتمع.

 • زيادة عدد المنضمين لسجل التبرع من 
   28,000 إلى 100,000 بنهاية عام 2018م.

 • مساندة المرضى المحتاجين لزراعة الخايا 
   الجذعية خال فترة عاجهم.

دعم تقديم العون 
للمرضى المحتاجين

دعم األنشطة الثقافية والعلمية التي 
تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي
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ا )فعاليات وريف(  

صندوق اإلنماء وريف الوقفي
وريف تقيس تجربة المرضى

اليوم العالمي للطفولة
عيد وريف

الركن التعريفي بمؤسسة وريف الخيرية
احتفال اليوم الوطني



تــم اإلعــان عــن أول صنــدوق اســتثماري وقفــي 
فــي المملكــة صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي 
اســتثماري  وهــو صنــدوق  مؤتمــر صحفــي،  عبــر 
ــا، يهــدف إلــى  وقفــي مفتــوح، ومطــروح طرًحــا عامًّ
تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال 
المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة 
األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا 
بالنفــع  االجتماعــي ويعــود  التكافــل  يحقــق مبــدأ 

علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف.

ي ت ن ا ر ال ل    ال

ل إطاع وسائل اإلعام في ا ال
التوجهات المستقبلية للمؤسسة

التعريف بالصندوق 
الوقفي إعاميًا

و ست ال
المجتمع ووسائل اإلعام وكتاب الرأي

ا ال ال

ل  ال
إعامي، توعوي

3 سبتمبر 2018

ق 

35
مادة إعامية

86 شخص
عدد الحضور

51 مليون ريال
قيمة االشتراكات
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تحــت رســالة “أشــركني بالقــرار”، نظمنــا فــي “وريــف 
العاقــة  ذات  األقســام  مــع  بالتعــاون  الخيريــة” 
المباشــرة بالمرضــى فــي مستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي بالريــاض فعاليــة لقيــاس تجربــة المرضــى 
فــي المستشــفى، وذلــك بتقييــم تجربتهــم فــي عــدة 
ــات الطعــام  ــات االجتماعيــة، وخدم أقســام، مثــل الخدم
المواعيــد،  وخدمــات  األشــعة،  وخدمــات  والتنظيــف، 
وغيرهــا مــن الخدمــات التــي يمــر بهــا المريــض خــال 
فتــرة زيارتــه للمستشــفى. وجــاءت هــذه الفعاليــة تحقيقــًا 
لواحــدة مــن أولويــات وريــف الخيريــة وهــي التوســع فــي 

نمــاذج تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة.

ر ر ال ق  ي 

ل ا ال

و ست ال
المرضى والمراجعون والزوار في 

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث بالرياض

ل  ال
اجتماعي، ثقافي، توعوي

تقديم العون 
للمرضى المحتاجين

11 ديسمبر 2018

قياس تجربة المرضى للخدمات المقدمة 
من األقسام في مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز األبحاث بالرياض

دعم األنشطة 
الثقافية والعلمية

ق 

14 إدارة
ُقيمت من قبل 

المرضى والمراجعين

1,850 مشارك
في التقييم اإللكتروني

2,842 مشارك
في التقييم التفاعلي
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أقمنــا فــي وريــف الخيريــة احتفــااًل توعوًيــا بمناســبة 
اليــوم العالمــي للطفــل، وذلــك بالتعــاون مع قســم 
الملــك فيصــل  طــب األطفــال فــي مستشــفى 
نــدوة  االحتفــال  وتضّمــن  بالريــاض،  التخصصــي 
وأنشــطة توعويــة تناولــت الموضوعــات المرتبطــة 
بالطفــل، مثــل التغذيــة الصحيــة، والوقايــة األوليــة، 
والرضاعــة الطبيعيــة، وكرســي األطفــال، واللقاحات 
األوليــة، والتليــف الكيســي الرئــوي البنكرياســي، 
ــى  ــة، والســكري، إضافــة إل ــة األولي ونقــص المناع

ركــن ترفيهــي توعــوي لألطفــال.

ول ل ل و ال ال

ل ا ال

و ست ال
األطفال المرضى والمراجعون والزوار 

في مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث بالرياض

ل  ال
اجتماعي، ثقافي، توعوي

20 نوفمبر 2018

دعم األنشطة الثقافية والعلمية

ق 

3,917 شخص
عدد الحضور

3 أخبار
ومداخلة إذاعية

7 كتيبات
تخص الطفل وصحته

80 ساعة
الساعات التطوعية

تثقيف األهالي وزيادة الحس التوعوي لصحة الطفل
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أقمنــا فــي “وريــف الخيريــة” ركًنــا تعريفًيــا لهــا بهــدف 
وصــول رســالتها إلــى جميــع منســوبي مستشــفى 
مــن  األبحــاث  ومركــز  التخصصــي  فيصــل  الملــك 
موظفيــن ومراجعيــن، والتعريــف بأنشــطة المؤسســة 
وبرامجهــا، باإلضافــة إلــى التعريــف بصنــدوق” اإلنماء 
وريــف الوقفــي” وأهدافــه و حــث الــزوار علــى ضــرورة 
المســاهمة فيــه لمــا مــن مســاهمتهم مــن أثرعلــى 

المرضــى. 

ري ي ال س  ري  الر الت

ق 

و ست ال
المرضى والمراجعين ومنسوبي 

مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث.

ل  ال
اجتماعي، ثقافي، توعوي

ل ا ال

نشر أهداف ورسالة وريف على أقسام وإدارات مستشفى الملك فيصل التخصصي.

توضيح فكرة صندوق اإلنماء وريف الوقفي وتعزيز االستثمار في الصندوق.

الوصول إلى أكبر قدر ممكن من منسوبي المستشفى البالغ عددهم 14 ألف موظف.

تعزيز صورة وريف وإبرازها كجهة تابعة للمستشفى تقّدم خدماتها للمرضى والموظفين.

عدد الحضور تجاوز
600 شخص

تجاوزت اشتراكات صندوق اإلنماء وريف الوقفي
51 مليون ريال سعودي
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 88 الوطنــي  باليــوم  الخيريــة  وريــف  فــي  احتفلنــا 
للمملكــة فــي ســاحة مستشــفى الملــك فيصــل 
الهدايــا  بتبــادل  األبحــاث،  ومركــز  التخصصــي 
واألعــام والحلــوى والشــعارات الوطنيــة، تعبيــًرا عــن 
الحــب والــوالء لهــذا الوطــن، وترســيًخا للمفاهيــم 
الوطنيــة لــدى األطفــال المنّوميــن، ولتحقيــق هدفهــا 
المرضــى،  رعايــة  فــي  والمنشــود  األساســي 
والمرضــى  المستشــفى  منســوبي  بمشــاركة 

والمراجعيــن.

ن و الو ت ال ا

ل ا ال

و ست ال
المرضى وأهاليهم، ومنسوبو 

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث بالرياض

ل  ال
ترفيهي، اجتماعي، ثقافي

دعم تقديم خدمات 
الرعاية الصحية

23 سبتمبر 2018

ترسيخ المفاهيم الوطنية لدى األطفال وبث 
روح السعادة والبهجة في نفوسهم

دعم األنشطة 
الثقافية والعلمية

ق 

14 فعالية
عدد الفعاليات واألنشطة

800 شخص
عدد الحضور
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احتفلنــا فــي وريــف الخيريــة باألطفــال المنّوميــن فــي 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي فــي مدينــة 
الريــاض ومدينــة جــدة وذلــك فــي مقــر المستشــفى 
فــي يــوم عيــد الفطــر، تحــت مســمى “عيــد وريــف”. 
المنّومــون  األطفــال  االحتفــال  هــذا  فــي  وشــارك 
قيــادات  بحضــور  وأهاليهــم  المستشــفى  فــي 
الخيريــة  وريــف  وســعت  ومنســوبيه،  المستشــفى 
مــن خــال هــذا الحفــل إلــى بــث روح الفــرح والســعادة 
لألطفــال وإشــراكهم فــي جــو تكســوه األلفــة والمحبــة 
مــع فريــق عمــل المستشــفى، مــن خــال فعاليــات 

ترفيهيــة وتعليميــة. 

ي  

ل ا ال

و ست ال
المرضى وأهاليهم

ل  ال
ترفيهي، تعليمي، إثرائي

دعم األنشطة 
الثقافية والعلمية

تعظيم الشعائر اإلسامية 
في نفوس األطفال

دعم تقديم خدمات 
الرعاية الصحية

ق 

170 طفل
حضروا في مدينة 

الرياض

200 طفل
حضروا في مدينة 

جدة

435 دعوة
تم توزيعها لحضور 

“عيد وريف”
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تس ال ل





ألن األهــداف ال تتحقــق إال بالعمــل الــدؤوب والرغبــة الصادقــة بالتغييــر، حرصنــا فــي “وريــف الخيريــة” علــى أن نكــون جــزًءا مــن 
هــذا التغييــر مــن خــال إنشــاء برنامــج “ســواعد وريــف” الــذي يمثــل واحــدة مــن ركائــز رؤيــة المملكــة 2030، وهــي تمكيــن العمــل 

التطوعــي والوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنوًيا فــي القطــاع غيــر الربحــي. 

ــا فــي “وريــف الخيريــة” باســتقطاب الشــباب والشــابات للعمــل التطوعــي فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي  بدأن
وخارجــه ضمــن مجــاالت عمــل وريــف الخيريــة بينمــا يكتســب الشــباب والشــابات خبــرات ُتثــري ســجّلهم الوظيفــي وتفتــح الفــرص 
المناســبة لهــم. كمــا حرصنــا فــي “وريــف الخيريــة” علــى حفــظ حقوقهــم مــن خــال تســجيل ســاعات عملهــم فــي وزارة العمــل 

والتنميــة االجتماعيــة.

 متطوع55
ساعة 477ومتطوعة

تطوعية
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ر  الس



تتوالى إنجازات وريف الخيرية بتكاتف المخلصين، فشكًرا لشركائنا:

يعد بنك الرياض من أكبر 
المؤسسات المالية 

في المملكة والشرق 
األوسط، ويقدم خدمات 

مصرفية واستثمارية متعددة 
لألفراد والشركات. ويحرص 
البنك على توظيف قاعدته 

الرأسمالية القوية وخبرته 
العريقة للقيام بدور ريادي 

في مجال التمويل 
بالمملكة.

يهدف مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث لتحقيق 

الريادة العالمية في التميز واالبتكار 
في مجال الرعاية الصحية، حيث يعتبر 

من أفضل المستشفيات المتخصصة 
في زراعة األعضاء، وأمراض األورام، 

وأمراض القلب، واألمراض العصبية، 
واألمراض الوراثية في 

المملكة. 

يسعى مصرف اإلنماء 
إلى تحقيق رؤيته بأن 

يكون الشريك المالي 
المفضل لجميع شركائه 

سواًء كانوا أفراًدا أم شركات، 
من خال تقديم منتجات 
وخدمات مميزة ومبتكرة 

بأسلوب متوافق مع 
أحكام وضوابط الشريعة 

اإلسامية. 
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النادي النسائي 
العالمي األول في 

العالم، يتواجد في أكثر 
من 16 ألف فرع حول 

العالم، ويهدف النادي لرفع 
اللياقة البدنية للسيدات 
ومساعدتهن على التخلص 

من الوزن الزائد في 30 
دقيقة فقط.

شركة متخصصة 
بتقديم خدمات 

التوصيل من خال 
موقعها اإللكتروني 

وتطبيقات الهواتف الذكية، 
باإلضافة إلى إمكانية رصد 
وتتبع مكان السيارة بشكل 
آلي على الخريطة، والدفع 

بسهولة.

شركة رائدة في مجال تصنيع 
وتعبئة مياه الشرب، وحاصلة 
على العديد من شهادات 

الجودة ومطابقة المواصفات 
والمقاييس العالمية.
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مشاريعنا التي أينعت في وريف الخيرية، كُبرت بين أيدينا كسنبلة، وامتدت كحقل. 

نعرض هنا إحصائيات وأرقاًما كانت شاهًدا على نجاحنا طوال السنة الماضية:

تجاوزت االشتراكات في 
صندوق األنماء وريف 

 الوقفي مبلغ

51 مليون ريال

 تجاوز الدعم
 المالي للمشاريع

 40 مليون ريال

114 متدرب 
ومتدربة

 12مشروع
وفعالية

64 بحث 
وورقة علمية

469 حالة 
مشخصة

9,773 شخص 
هي نسبة حضور ورش 

العمل والفعاليات
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لن  





كانت التجربة التي خضناها في وريف الخيرية تجربًة 
فريدة من نوعها في المملكة، وهو ما زاد من الشعور 
بمسؤولية العمل الريادي الذي نعمل عليه ليكون مثااًل 
ُيحتذى. وبفضٍل من الله فقد أمكن بالفعل إبراز الجانب 

الخّير في نفوس أفراد ومؤسسات مجتمعنا النبيل، 
وأسعدتنا النتائج الرائعة التي تحققت بدعم ومساندة 

ومشاركة من كافة األطياف.

وألن للريادة ثمنها؛ فقد عقدنا العزم على المضي 
قدًما في هذه المسيرة المباركة واستكمال 

مشاريعنا، وتأصيل ثقافة العمل التطوعي الصحي 
واالجتماعي، وسنعمل بكل تناغم مع أية منشأة 

حديثة تسلك ذات الطريق، ونقدم لها النصح 
والمشورة والمؤازرة بكل ما نستطيع.
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ل التقرير ال



ر ال ا  يرا ا
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ن الو ال ا 
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