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ثانيًاأواًل توجه وريفلمحة عن وريف

كلمة رئيس مجلس اأُلمناء

نبذة عن المؤسسة

أعضاء مجلس اأُلمناء

اللجان :

           1. اللجنة التنفيذية

           2. الهيئة الشرعية

           3. لجنة االستثمار واألوقاف

           4. لجنة األنشطة الخيرية والبرامج

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا

رؤيتنا وتوافقها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030
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رابعًاثالثًا سواعد وريفإنجازات وريف

مشاريع وريف الخيرية

صندوق »اإلنماء وريف« الوقفي

وريف الخيرية تحصل على شهادة اآليزو للجودة

وريف الخيرية تصدر أول صك وقفي

فعاليات وريف الخيرية

مكاتب وريف اإلعالمية

سواعد وريف لتحقيق رؤية 2030

نبذة عن الشركاء في برامجنا

نبذة عن المانحين المساهمين في صندوق إنماء وريف الوقفي

شركاء النجاح
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لمحة عن وريفأواًل

مــع عــام جديــد مــن التطلعــات واآلمــال نكــون وللــه الحمــد قــد حققنــا الكثيــر ممــا نصبــوا إليــه فــي مؤسســة وريــف الخيريــة، التــي 
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 وتالحمــه، وســلوك يبّيــن وعيــه الحضــاري، لذلــك جــاءت وريــف الخيريــة 

لتضــع حجــر أساســها كمؤسســة خيريــة رائــدة منــذ أن تأسســت أواخــر عــام 1437 هـــ 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 بالخاليــا الجذعيــة، ومشــروع وقفــي 
فريــد مــن نوعــه أنشــأته وريــف الخيريــة وهــو صنــدوق “اإلنمــاء وريــف” الوقفــي، والــذي يعتبــر أول صنــدوق اســتثماري وقفــي 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وفــي طــي هــذا التقريــر الســنوي الكثيــر مــن المبــادرات والمشــاريع التــي أطلقتهــا 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 المســاعدة، والتكاتــف لخدمــة هــذا الوطــن وتحقيــق أهــداف رؤيتــه لعــام 2030 .

معالي الدكتور

مـاجد ابراهيم الفياض

 كلمة رئيس مجلس اأُلمناء
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نبذة عن المؤسسة

1433 هجري   •
مستشــفى  مؤسســة  تأسســت 
الخيريــة  التخصصــي  فيصــل  الملــك 
بموجــب قــرار مجلــس إدارة المؤسســة 
فيصــل  الملــك  لمستشــفى  العامــة 
رقـــــــــم األبحــاث  ومركــز  التخصصــي 

300/م/54/1433
بتاريخ 1433/3/13هـ.  

1436 هجري   •
العمــل  وزيــر  معالــي  قــرار  صــدر 
 109111 رقــم  االجتماعيــة  والتنميــة 
بتســجيل  هـــ   1436/11/24 بتاريــخ 
ــك فيصــل  مؤسســة مستشــفى المل
ــة، بالســجل الخــاص  التخصصــي الخيري
بالمؤسســات الخيريــة تحــت رقــم 164، 
الشــخصية  المؤسســة  واكتســاب 
تســجيلها.  تاريــخ  مــن  اعتبــاراً  االعتباريــة 

1438 هجري   •
بــدأ عمــل الفريــق التنفيــذي لمؤسســة 
 1438/5/15 بتاريــخ  الخيريــة  وريــف 
مــن  عــدد  اســتقطاب  ذلــك  تلــى  هـــ 
ــر وريــف  ــرة لتطوي الكفــاءات وذوي الخب
واألنشـــــــطة  المشـــــــاريع  خــالل  مــن 
والبرامـــــــج، واليــزال العمــل جاريــًا علــى 
التنفيــذي  الفريــق  أعضــاء  عــدد  زيــادة 

المؤسســة. الحتيــاج  وفقــًا 

1439 هجري   •
أجــازت الهيئــة الشــرعية للمؤسســة الخيريــة صنــدوق “اإلنمــاء وريــف” الوقفــي وفقــًا للقــرار رقــم )01/ هـــ ش /01/1438(، وهــو عبــارة عــن صنــدوق 
اســتثماري وقفــي مفتــوح، يســتثمر فــي أصــول ماليــة واســتثمارية متعــددة ويلتــزم بأحــكام “الئحــة صناديــق االســتثمار” الصــادرة عــن مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة، وتديــره شــركة اإلنمــاء لالســتثمار، حيــث صــدرت شــروط و أحــكام الصنــدوق “ صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي” فــي 1439/09/27هـــ 
ــة  ــة الصحي ــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم الرعاي ــز ال ــوح يهــدف إلــى تعزي ــر صنــدوق اســتثماري وقفــي مفت ويعتب
عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ، باإلضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة إلــى شــريحة كبيــرة مــن 

المجتمــع للمشــاركة فــي المحفظــة الوقفيــة ممــا ســيعزز المالءمــة الماليــة للصنــدوق ومصارفــه.
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يتألف مجلس ُأمناء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية “وريف الخيرية” من رئيس وتسعة أعضاء:

معالي الدكتور

ماجد بن
إبراهيم الفياض                                                                  

رئيسًا للمجلس

سعادة الدكتور

عبدالعزيز بن
محمد السويلم                                                                 

عضوًا ونائبًا للرئيس

سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الراجحي

عضوا

سعادة الدكتور

خالد بن
عبدالله القاسم                                                                      

عضوًا

سعادة المهندس

علي بن
صالح البراك                                                                     

عضوًا

سعادةاألستاذ

عبدالمحسن بن 
عبدالعزيز الفارس        

عضوًا

سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن
حمد الحركان                                                              

عضوًا

سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن 
محمد المزروع                                                            

عضوًا

سعادةاألستاذ

محمد بن
صالح آل الشيخ                                                                    

عضوًا

سعادة المهندس

ماهر بن
عبدالله السليمي                                                           

عضوًا وأمينًا لمجلس اأُلمناء

أعضاء مجلس اأُلمناء
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1 « اللجنة التنفيذية

تشرف هذه اللجنة بشكل مباشر ومستمر على كافة األنشطة و البرامج والخطط،وتراقب مدى تقدمها 
وتوافقها مع أهداف المؤسسة،وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها ، إضافة إلى تنفيذ المهام الموكلة إليها 

من مجلس اأُلمناء ، و يرأس هذه اللجنة عضو مجلس اأُلمناء :

ويشارك في عضويتها:

سعادة المهندس

علي بن
صالح البراك                                                                                                                             

                                                  
عضوًا

سعادة الدكتور

خالد بن
عبدالله القاسم                                                                                                                             

                                                  
عضوًا

سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن
عبدالمحسن الراجحي                                                                          

                                                  
عضوًا

سعادة المهندس

ماهر بن
عبدالله السليمي                                                                    

                                                  
عضوًا

اللجــــــان

أنشئنا عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس اأُلمناء إيمانًا بالتخصص ورغبًة في توزيع المهام حسب الكفاءات ومن ثم تحديد المسؤلية 
بناًء على ذلك :

سعادة الدكتور
                                                  عبدالعزيز بن محمد السويلم                                                                          
رئيسًا
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2 « الهيئة الشرعية

اللجــــــان

من أجل ضمان االتساق التام و التوافق المنضبط مع أحكام الشريعة السمحة ، فقد أنشأت مؤسسة “ 
وريف الخيرية “ هيئًة شرعيًة يرأسها عضو مجلس اأُلمناء :

وتضم كاَل من: 

فضيلة الشيخ الدكتور

عبدالرحمن
ابن صالح األطرم                                                                                                                             

                                                  

عضوًا

فضيلة الشيخ الدكتور

سعد
ابن تركي الخثالن                                                                                                                             

                                                  

عضوًا

سعادة الدكتور
                                                  خالد بن عبدالله القاسم                                                                          
رئيسًا
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سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن
حمد الحركان                                                                                                                             

                                                  
عضوًا

سعادة األستاذ

بدر بن
عبدالرحمن السياري                                                                                                                             

                                                  
عضوًا

سعادة األستاذ

محمد بن
صالح آل الشيخ                                                                          

                                                  
عضوًا

سعادة المهندس

ماهر بن
عبدالله السليمي                                                                    

                                                  
عضوًا

اللجــــــان

3 « لجنة االستثمار واألوقاف

لضمان تجربة و مشاريع تحاكي المعمول به عالميًا،يناط بهذه اللجنة متابعة الفرص االستثمارية المتاحة 
واختيار أفضلها لزيادة مصادر الدخل المالية كأحد أهم مصادر التمويل الذاتي ، و يرأس هذه اللجنة عضو 

مجلس اأُلمناء :

ويشارك في عضويتها:

سعادة المهندس
                                                  علي بن صالح البراك                                                                         
رئيسًا
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معالي الدكتور

عبدالرحمن بن
محمد آل ابراهيم             

                                                  
عضوًا

سعادة الدكتور

صالح بن
سعد األنصاري                                                                   

                                                  
عضوًا

سعادة األستاذة

نورة بنت
عبدالله الملحوق             

                                                  
عضوًا

سعادة المهندس

ماهر بن
عبدالله السليمي                                                                    

                                                  
عضوًا

اللجــــــان

4 « لجنة األنشطة الخيرية والبرامج

تضطلع هذه اللجنة بمهام تطوير و تحسين األنشطة الحالية، واقتراح استحداث برامج جديدة ودراستها والرفع 
بالتوصيات للجنة التنفيذية لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ في حال الموافقة عليهاويرأس هذه اللجنة 

عضو مجلس اأُلمناء :

ويشارك في عضويتها:

سعادة الدكتور
                                                  عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي                                                                         
رئيسًا
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أن نكـــون مؤسســـة خيريـــة 
رائدة فــــي مجــــــال الرعايــــــة 
الصـــحيــــــــة واالجتمـــــاعيــــة 
تعمل فـــي المملكة العربية 

السعودية.

الرعايــة  خدمــات  تقديــم  دعــم 
الصحيــة فــي “المؤسســة العامــة 
ــل  ــى الملــك فيصــــــــ لمستشفـــــ
األبحــاث”  ومركــز  التخصصــي 
مــن خــالل : اإلســهام فــي رفــع 
المعانــاة عــن المرضــى وعائالتهم، 
والمشــاركة   ، األبحــاث  وتمويــل 
الوعــــــــــي  مســــتوى  رفــع  فــي 
وتنميــة  الصحــي،  المجــال  فــي 
مــع  بالتعــاون  الطبيــة  األوقــاف 
والعالميــة  المحليــة  المؤسســات 

الرائــدة.

ًنــا مــن  ــا مكوَّ رســمنا فــي “ وريــف الخيريــة” إطــاًرا عامًّ
تلــك  تحقيــق  أعيننــا  نصــب  ووضعنــا  أهــداف،  عــدة 
األهــداف بمــا يتــواءم مــع رؤيتنــا ورســالتنا ومســؤوليتنا 

تجــاه المجتمــع ، ومــن أبــرز أهدافنــا:

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.  •

توجه وريفثانيًا

أهدافنارسالتنارؤيتنا
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إيمانــًا مــن مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة “وريــف الخيريــة” بدورهــا فــي بنــاء الوطــن، وتطلعــًا منهــا لتحقيــق الرؤيــة، فقــد 
دأبــت علــى تصميــم برامجهــا تماشــيًا مــع برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ورؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. 

وقــد حرصنــا فــي مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي “وريــف الخيريــة” أن نضــع نصــب أعيننــا األهــداف االســتراتيجية للرؤيــة وتصميــم 
مــا يســاعد علــى تحقيقهــا علــى أرض الواقــع، والــذي عليــه ُوضعــت األهــداف الســتة لوريــف الخيريــة التــي ترســم خارطــة طريــق لــكل مــن يســعى 
لتحقيــق تطلعــات وريــف مــن موظفيــن ومتطوعيــن، ســاعين بذلــك إلــى تحقيــق األهــداف جنبــًا إلــى جنــب مــع نهضــة شــاملة إلــى مســتقبل مشــرق 

بــإذن اللــه.
كما ترتبط أهداف وريف الخيرية ارتباطًا قائمًا على أهداف الرؤيه لكل من وزارة الصحة و وزارة العمل و التنمية االجتماعية.

رؤيتنا وتوافقها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030
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وفــي مجــال العمــل الخيــري الصحــي تعمــل مؤسســة مستشــفى 
الخيريــة” متجــاوزًة كل  “وريــف  الخيريــة  التخصصــي  الملــك فيصــل 
التحديــات والصعــاب، وعاقــدًة العــزم علــى تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها 
وأهدافهــا؛ بالدعــم غيــر المحــدود مــن الحكومــة الرشــيدة ومــن القطــاع 
الخــاص ومــن فريــق عملهــا االحترافــي. تقــوم مؤسســة مستشــفى 
ــم خدمــة  ــة” بتقدي ــف الخيري ــة “وري الملــك فيصــل التخصصــي الخيري
اجتماعيــة خيريــة تقتصــر علــى المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك 
مــن خدماتهــا،  والمســتفيدين  األبحــاث  التخصصــي ومركــز  فيصــل 
وصنــع مثــال يحتــذى بــه للمؤسســات الخيريــة فــي المجاليــن الصحــي 
بيــن  و  بينهــا  االتفاقيــات  مــن  بالعديــد  قامــت  حيــث  واالجتماعــي 
القطاعــات الخاصــة و القطاعــات الغيــر ربحيــة ، وهــو الهــدف الــذي 
تبعتــه كل البرامــج التــي تقــوم عليهــا وريــف الخيريــة اليــوم، باإلضافــة 
إلــى البرامــج التــي تخطــط للعمــل عليهــا مســتقباًل , منــذ إنشــاء”وريف 
يحدونــا   ، المشــروع  تلــو  إلنجــاز مشــروع  نســعى  نحــن  و  الخيريــة” 
الحمــاس لمســابقة الزمــن مــن أجــل تحقيــق رؤيتنــا فــي تحــدٍّ و إصــرار 

دائميــن.

خيريــة  ومنشــآت  مؤسســات  بوجــود  المدنيــة  المجتمعــات  تتســم 
عيــة غيــر ربحيــة تســاند الجهــات الحكوميــة وتخاطــب فــي اإلنســان  تطوُّ
إنســانيته 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 اإلســالم األول، وهو الدين الــذي يحث أتباعه 
علــى فعــل الخيــر قــدر المســتطاع، ومــن هنــا نشــأ مفهــوم “الوقــف” 
أو المنشــآت الحيويــة ذات الريــع الخيــري المحــض. ولــم يقتصــر الــدور 
ــل تجــاوز ذلــك  ــري علــى الداخــل؛ ب ــادي للمملكــة فــي المجــال الخي الري
ــة أو  ــر مؤسســات وطني ــك عب ــى كافــة أصقــاع األرض ســواء كان ذل إل
عبــر المســاهمة الفاعلــة فــي المؤسســات الخيريــة علــى مســتوى 
ــال  ــة مــكان الصــدارة فــي هــذا المج ــا أكســب المملك ــم، وهــو م العال

مــن خــالل النتائــج الملموســة علــى أرض الواقــع.
ومــن أنبــل المجــاالت الخيريــة – إن لــم يكــن أنبلهــا علــى اإلطــالق – 
المجــال الصحــي؛ فــال تنميــَة وال تقــدَم ألي مجتمــع إن لــم يحــَظ أفــراده 
بالرعايــة الصحيــة الشــاملة، فــإذا كان العمــل الخيــري الصحــي مصحوًبــا 
ــاث متخصــص؛ فقــد  ــز أبح ــا بمرك ــة واإلتقــان، ومدعوًم ــروح االحترافي ب

بلــغ الغايــة األســمى وســار علــى الطريــق الصحيــح.

إنجازات وريفثالثًا
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مشاريع » وريف الخيرية «
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نبذة عن المشروع 
مــة  أســس مركــز أبحــاث مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي مركــز أبحــاث التوحــد عــام 2010م بمنحــة مقدَّ
ــة لبرنامــج متخصــص  ــات األساســية “ســابك”، والهــدف مــن إنشــائه هــو الحاج مــن الشــركة الســعودية للصناع
ــد يّتبــع أحــدث اآلليــات التشــخيصية والعالجيــة المبنيــة علــى الحقائــق العلميــة، ويقــوم بإجــراء  فــي أمــراض التوحُّ
ــد والكشــف عــن ســبل التشــخيص المبكــر،  أبحــاث متقدمــة ُبغيــة الوصــول إلــى فهــم أدّق وأعمــق لمســببات التوحُّ
ــاض” فــي  ــك الري ــي من“بن ــل الحال ــد ســاهم التموي ــة ، وق ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــز المحلي ــع المراك ــاون م بالتع

ــة اســتمرار عمــل البرنامــج وتحقيــق أهدافــه لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة. إمكاني

دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية.  •
دعم األبحاث العلمية والتطبيقية في المجالين الطبي والصحي.  •

دعم تأهيل الكفاءات المتخصصة من المواطنين.  •

•  1091 جلسة تشمل جلسات العالج السلوكي ،
    التخاطب ، النفسي ، الوظيفي ، التربوي، العالج باللعب.

•  َشّخَص فريق مركز أبحاث التوحد 73 حالة.

•  وصلت عدد الدراسات و البحوث إلى 13 بحث علمي مختص بالتوحد.

•  بلغ عدد ورش العمل التي عقدت 21 ورشة عمل حيث كان هناك 
    برنامجيين توعوية.

•  تدريب 68 أسرة من ذوي أطفال التوحد للتعامل مع مختلف المواقف.

د. األطفال المصابون بالتوحُّ

بنك الرياض.

32,473,500   ريـال سعودي.

ثالث سنوات مقسمه إلى 
2018م «    10,100,000  ريال
2019م «    10,790,000  ريال
2020م «    11,583,500  ريال

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

مبلغ الدعم

مدة تنفيذ المشروع

مشاريع » وريف الخيرية «

مركز أبحاث التوحد
WRY-01-19-P001
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نبذة عن المشروع 
ســاهمنا فــي “وريــف الخيريــة”  برفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحيــة لتحقيــق الرعايــة الطبيــة، ودعــم البحــوث 
العلميــة والتطبيقيــة المتعلقــة بالمجاليــن الطبــي والصحــي، وذلــك مــن خــالل اســتثمار دعــم الدكتــور محمــد بــن 
صالــح الراجحــي لقســم طــب الباطنيــة فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحاث بمدينــة الرياض، 

وتحويلــه إلــى وقــف فــي عــام  2018م و ال يــزال حتــى اآلن.

دعم األبحاث العلمية والتطبيقية في المجالين الطبي والصحي.  •
دعم تأهيل الكفاءات المتخصصة من المواطنين.  •

دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية.  •

•  وصلت عدد البحوث المعروضة للجنة العلمية
    24 بحث واختير منها 6 بحوث.

•  حصلت 6 بحوث على جوائز من وقف الدكتور
    محمد بن صالح الراجحي و 3 منح.

•  وصلت تكلفة الجوائز إلى 120,000  ريال.

قسم طب الباطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز األبحاث في الرياض و مرضى الباطنية.

الدكتور محمد بن صالح الراجحي.

7,486,922  ريـال سعودي.

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

مبلغ الدعم

مشاريع » وريف الخيرية «

وقف الدكتور محمد بن صالح الراجحي لدعم األبحاث العلمية لقسم الباطنية

WRY-02-19-P001
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نبذة عن المشروع 
 35362 رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  إلــى  اســتنادًا 
وتاريــخ 22 - 9 - 1434 هـــ لبرنامــج الوصــول الشــامل 
علــى المســتوى الوطنــي، الــذي يأتــي تجســيدًا لمــا 
توليــه الدولــة مــن رعايــة واهتمــام لفئــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة ؛ وتحقيقــًا للرؤيــة الوطنيــة التــي أولــت تركيــزًا 
كبيــرًا بدعــم اســتقاللية ذوي اإلعاقــة واندماجهــم، ومــن 
منطلــق الرســالة التــي نحملهــا فــي “وريــف الخيريــة” 
مشــروع  يســتهدف  صعوبــة  وجــود  لوحــظ  فقــد 
ومرافقهــا  التخصصــي  فيصــل  الملــك  مستشــفى 
مــن  كانــوا  ســواء  والزائريــن  الموظفيــن  الســتخدام 
أوكبــار  أوالمؤقتــة  الدائمــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
الســن أواألشــخاص ذوي الحــاالت المرضيــة المختلفــة 
أواألصحــاء  معينــة  ظــروف  أي  تحــت  أواألشــخاص 
أوغيرهــم لتمكينهــم مــن الوصــول لجميــع األقســام 
رغــم  تفرقــة  غيــر  مــن  ســواء  حــد  علــى  ومرافقهــا 

والثقافيــة. والعقليــة  الجســدية  الفروقــات 

المداخــل،  الــدرج،  المنحــدرات،  والتنقــل،  الحركــة 
الممــرات، المصاعــد، دورات الميــاه، الفراغــات الخارجيــة 
التشــطيبات  مــواد  األرضيــات،  المرافــق،  والداخليــة، 
المختلفــة، أنظمــة اللوحــات اإلرشــادية وإيجــاد الطريــق، 
اإلضــاءة، أنظمــة اإلرشــاد الصوتــي، أنظمــة الطــوارئ.

دعم تقديم العون للمرضى المحتاجين.  •
تأهيل مبنى مستشفى الملك فيصل  •

     التخصصي ومركز األبحاث ومرافقها
     لذوي االحتياجات الخاصة.

إزالة العوائق التي تتطلب جهدا شاقًا.  •
ادخال عناصر جديدة تساعد المستشفى  •

     في تحقيق أنسنة المدن لمطابقة
     متطلبات رؤية المملكة العربية

     السعودية 2030م.

الملــك  مستشــفى  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب 
األبحــاث. مركــز  و  التخصصــي  فيصــل 

5,840,245  ريـال سعودي.

أهداف المشروع

المساهمون

ميزانية المشروع

العناصر التي
يغطيها المشروع 

مشاريع » وريف الخيرية «

الوصول الشامل
WRY-01-19-P002
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مشاريع » وريف الخيرية «

إشــــــــــــــــــــارة
WRY-02-19-P002

نبذة عن المشروع 
ــع المســتفيدين، لتشــمل الصــّم و تســهيل  ــق شــمولية الخدمــات لجمي ــى تحقي نهــدف فــي خدمــة “إشــارة” عل
إجراءاتهــم مــن خــالل توفيــر منصــة رقميــة داعمــة لالتصــال المرئــي بيــن المســتفيدين الصــم و مركــز اتصــال 
ــك  ــة و ذل ــث مــن خــالل المنصــة الرقمي ــث يقــوم المترجــم/ة بالترجمــة كطــرف ثال للترجمــة اإلشــارية عــن بعــد حي
بتحويــل لغــة اإلشــارة إلــى اللغــة العربيــة المنطوقــة و العكــس حيــث يكــون الوســيط بيــن الموظــف و المســتفيد 

مــن فئــة الصــم.

دعم تقديم العون للمرضى المحتاجين.  •
تمكين األصم و دعم استقالليته.  •

الحفاظ على خصوصية المستفيد.  •
رفع الوعي بالترتيبات التيسيرية لألشخاص الصم.  •

وريف الخيرية.

715,000   ريـال سعودي.

لماذا اشارة ؟ أهداف المشروع

المساهمون

مبلغ الدعم

المترجمين المعتمدين بالمملكة 
ال يمكنهم تغطية الحاجة 
بالطريقة التقليدية للترجمة

عند اللجوء لمساعدة متعاون في 
الترجمة،يفقد األصم استقالليته 

و قد يفقد خصوصيته

التواصل عن طريق الكتابة ليس 
مثالي حيث أن اللغة المكتوبة 
تعتبر لغة ثانوية لألصم و ال 
يتقنها بشكل يضمن جودة 

التواصل

%9 من سكان العالم من ذوي 
اإلعاقة السمعية و %1.4 من 

السعوديين هم من ذوي اإلعاقة 
السمعية كما أن %90 من 

الجهات الخدمية ال تقدم ترتيبات 
تيسيرية
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نبذة عن المشروع 
مــن منطلــق الرســالة التــي نحملهــا فــي “وريــف الخيريــة” لتخفيــف معانــاة المرضــى والمراجعيــن والــزوار، وضمــان 
ــاردة  ــة والب ــاه الشــرب النقي ــر مي ــم كافــة الخدمــات واالحتياجــات لهــم؛ فقــد لوحــظ وجــود حاجــة دائمــة لتوفي تقدي
فــي عــدد مــن المواقــع، وقــد تــم تقييــم الوضــع مــن خــالل زيــارات ميدانيــة مكثفــة، وهــو مــا أســفر عــن بــروز فكــرة 
هــذا المشــروع. ويهــدف المشــروع إلــى توفيــر ميــاه الشــرب النقيــة والمبــردة فــي أماكــن االنتظــار وأماكــن تواجــد 
المراجعيــن فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث فــي الريــاض وجــدة، ومركــز الملــك فهــد 

الوطنــي ألورام األطفــال، إضافــًة إلــى مركــز الملــك عبداللــه لــألورام وأمــراض الكبــد.

تقديم العون للمرضى المحتاجين.  •
ضمان توّفر مياه الشرب الباردة في األماكن المستهدفة  •

بلغ عدد الثالجات 6 الرياض 4  و جدة 2.  •

عدد المستفيدين من الثالجات 57252 مستفيد.  •

الطاقة االستيعابية لكل ثالجة :  •
     280 عبوة , بمعدل 7 صناديق لكل ثالجة بحجم عبوات 330مل.

اسُتهلكت اكثر من 102474 عبوة.  •

الملــك  مستشــفى  فــي  والــزوار  والمراجعــون  المرضــى 
فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث بالريــاض وجــدة ومركــز 

األطفــال ألورام  الوطنــي  فهــد  الملــك 

األفراد والمؤسسات في القطاع الخاص والقطاع الخيري

102,900   ريـال سعودي.

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

مبلغ الدعم

مشاريع » وريف الخيرية «

ســـــــقيا الماء
WRY-03-19-P001
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نبذة عن المشروع 
نعمــل فــي “وريــف الخيريــة” علــى مســاعدة أطفــال الســكري لتقبــل العــالج وتحقيــق الراحــة لهــم، مــن خــالل 
التخلــص مــن األلــم الناتــج عــن قيــاس الســكر بالــدم بجهــاز حديــث بــدون وخــز، وهــو عبــارة عــن حســاس تتــم زراعتــه 

ــر. ــة االنخفــاض واالرتفــاع دون الحاجــة إلــى وخــز اإلب ــد لفحــص الســكر ومراقب تحــت الجل

تقديم العون للمرضى المحتاجين.  •
دعم األنشطة الثقافية و العلمية التي تساهم  •

     في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية.
زيادة الوعي في استخدام أحدث التقنيات العالجية للمريض.   سلمنا 119 جهاز و 3100 حساس.•   •

األطفال المحتاجين المصابين بالسكري في الرياض وجدة.

معالي االستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.  •
مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية.  •

1,352,000   ريـال سعودي.

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

مبلغ الدعم

مشاريع » وريف الخيرية «

قياس السكر بال وخز
WRY-03-19-P002
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نبذة عن المشروع 
بالتعاون مع برنامج “ سجل المتبرعين بالخاليا الجذعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث”

لين،  نظمنــا -والنــزال- حمــالت مكّثفــة تهــدف إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة التبــرع بالخاليــا الجذعيــة لزيــادة عــدد المســجَّ
حيــث أن % 60 مــن األطفــال و % 30 مــن البالغيــن ال يجــدون متبرعيــن متطابقيــن حتــى مــن أشــقائهم.

دعم األنشطة الثقافية والعلمية التي تساهم في  •
     رفع مستوى الوعي الصحي.

دعم تقديم العون للمرضى المحتاجين.  •
رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالخاليا الجذعية  •

     لدى المجتمع.
تعزيز اكتفاء قسم األورام في مستشفى الملك  •

     فيصل التخصصي من الخاليا الجذعية.

•  وصلت عدد الحمالت إلى 6 حمالت في أماكن مختلفة في مدينة الرياض.

•  تبرع 16 شخص بالخاليا الجذعية بعد تطابقهم.

•  بلغ عدد المنضمين لسجل التبرع 28513 متبرع.

مرضــى ســرطان الــدم وســرطان الغــدد الليمفاويــة وفشــل 
ــي. ــدم المنجل ــر ال ــاع العظــم وفق نخ

مياه بيرين.  •
كيرفز.  •

مياه مقدمة من شركة بيرين ، كوبونات مقدمة من كيرفز.

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

نوع الدعم

مشاريع » وريف الخيرية «

سجل التبرع بالخاليا الجذعية
WRY-02-19-P004
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نبذة عن المشروع 
ــى  ــي أخــذت عل ــة، والت ــف الخيري ــة فــي اســتراتيجية مؤسســة وري ــري أولوي ــم خدمــات اإلســكان الخي ــر تقدي يعتب
عاتقهــا الســعي إليجــاد ســكن مناســب لمرضــى مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومرافقيهــم، لوجــود 

ــة. نقــص حــاد فــي عــدد الغــرف الحالّي
وكذلــك إنشــاء ســكن خيــري لمرضــى ومراجعــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بمدينــة جــدة لعــدم وجــود 
ســكن حالــي ممــا يضطــر العديــد مــن مراجعــي المستشــفى والقادميــن مــن خــارج مدينــة جــده لتحمــل أعبــاء ماليــة 

إضافيــة فــي اســتئجار ســكن قريــب مــن المستشــفى أثنــاء مراجعتهــم.

تقديم العون للمرضى المحتاجين.

الوضع الحالي :  •
                                 - إجمالي عدد الغرف لنزل التخصصي وإسكان المطوع 

                                  - بالرياض : 100 غرفة لكال المبنيين ، و10 أجنحة

                                - عدد المستفيدين من نزل التخصصي وإسكان المطوع
                                - إلى نهاية أكتوبر لعام 2019 : 4820 مستفيد

الوضع المستقبلي :  •
                                   إضافة عدد غرف نزل الملك عبدالله بن عبدالعزيز

                                   بحيث ُيصبح مجموع الغرف 251 غرفة
                                   مع الغرف الحالية 

المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي 
ومركــز االبحــاث ومركــز الملــك فهــد الوطنــي ألورام الطفــل

مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية.

29,000,000   ريـال سعودي.

حقائق وأرقام أهداف المشروع

الفئة المستهدفة

المساهمون

مبلغ الدعم

مشاريع » وريف الخيرية «

اإلسكان الخيري
WRY-01-19-P003
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صــدرت الشــروط و أحــكام الصنــدوق “ صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي” فــي 1439/09/27هـــ ويعتبــر صنــدوق اســتثماري وقفــي 
ــا، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة  مفتــوح مطــروح طرحــًا عامًّ
عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف 
و األصــل الموقــوف ، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال 
ــدوق و  ــة الوقــف( بشــكل ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصن ــد )غل ــع نســبة مــن العوائ الموقــوف ، وتوزي
الممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة و الطبيــة مــن خــالل الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة، 

وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف غلــة الوقــف علــى أهدافهــا للخدمــات الصحيــة والطبيــة.
تــم إعــداد صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي بمــا يتوافــق مــع الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة والهيئــة 
العامــة لألوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية, وبالتعــاون مــع شــركة اإلنمــاء لالســتثمار حيــث وصــل مبلــغ الصنــدوق 51مليون 
ريــال تقريبــًا وبــدأ عمــل الصنــدوق فــي أواخــر ســنة 2018 حيــث ســيتم تحقيــق األربــاح بعــد ســنة مــن العمــل ، وســيتم طــرح الوحــدات 
للمشــتركين )الواِقفيــن( مــن المؤسســات النظاميــة داخــل المملكــة أو األفــراد وُأســرهم مــن مواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية 
و المقيميــن فيهــا ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي،و يمكــن للراغبيــن تقــدم طلبــات االشــتراك إلكترونيــًا مــن خــالل 

حســابهم فــي منصــة “ اإلنمــاء تــداول” أو مــن خــالل زيــارة فــروع شــركة “اإلنمــاء لالســتثمار”.

أول صندوق استثماري وقفي في المملكة العربية السعودية

صندوق اإلنماء
وريف الوقفي

أجر الينقطع

صندوق “اإلنماء وريف” الوقفي
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حقائق وأرقام :الجهة الداعمة :

الشركاء :

جميع عوائد الصندوق سيتم االستفادة منها في دعم برامج وريف الخيرية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.  •
الهدف االستثماري لـ “صندوق اإلنماء وريف الوقفي” هو المحافظة على عين الوقف وتنميته على  •

    المدى الطويل من خالل االستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة.

الهدف االستثماري لصندوق اإلنماء وريف الخيرية

إجمالي اشتراكات تجاوزت

 

ريــال ســعودي، أعلنــت اإلنمــاء 

فتــرة  إكمــال  عــن  لالســتثمار 

الطــرح األول لوحــدات صنــدوق 

اإلنمــاء وريــف الوقفــي بنجــاح 

ألول  األدنــى  الحــد  وتغطيــة 

صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام 

ــة  ــة العربي ــوح فــي المملك ومفت

الســعودية. 

{ 54,000,000 }

دعــم مصــرف اإلنمــاء لصنــدوق 

اإلنمــاء وريــف الوقفــي  بمبلــغ

ريال.
{ 1,000,000 }

“وريــف  مؤسســة  تتطلــع 

رؤيــة  تحقيــق  إلــى  الخيريــة” 

2030، وخاصــة في مســاهمة 

ورفــع  الربحــي  غيــر  القطــاع 

مــن المحلــي  الناتــج 

{ 1% إلى %5 }

مستشــفى  مؤسســة  دعــم 

التخصصــي  فيصــل  الملــك 

لصنــدوق  األبحــاث  ومركــز 

اإلنمــاء وريــف الوقفــي  بمبلغ

ريال.
{ 50,000,000 }

علــى  الوحــدات  طــرح  تــم 

المشــتركين )الواقفيــن( ســوًاء 

بقيمــة مؤسســات  أو  أفــراد 

 ريال للوحدة األولى
{ ١,000 }
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ترتكز سياسة الصندوق االستثمارية على المحافظة على األصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خالل االستثمار في أصول متعددة وفق 
استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقا للشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، حيث سيعمل مدير 

الصندوق على تنويع محفظة األصل الموقوف على فئات متعددة من األصول بما يحقق المحافظة على األصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل 
يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خالل اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصوال استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة األجل.

أهداف الصندوق

معلومات الصندوق

صندوق استثمار نوع األصل
مفتوح عام

مرتفعمستوى المخاطر

شركة اإلنماء لالستثمارمدير الصندوق

المملكة العربية بلد اإلدراج
السعودية

١ نوفمبر ٢٠١٨تاريخ إنشاء الصندوق

10.00 ريال سعوديالسعر األولي

10.00 ريال سعوديسعر الوحدة 

54,535,731.64حجم األصول المدارة 
 ريال سعودي

الريال السعوديعملة األساس

1,000 ريال سعودياالشتراك األولي األدنى

100 ريال سعودياالشتراك اإلضافي األدنى

اليمكن تطبيقهاالسترداد األدنى

أيام التقويم
يوم التقويم هو آخر يوم 

عمل من كل ربع سنة مالية

0.75 ٪ سنويًارسوم إدارة الصندوق

توجدهيئة شرعية
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أصــدرت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار أول تقريــر عوائــد  صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي، أول صنــدوق اســتثماري وقفــي فــي 
المملكــة، الــذي ُأطلــق فــي ســبتمبر 2018.

وقــد بلــغ مجمــوع قيمــة المســاهمات مايفــوق 54 مليــون ريــال، فــي حيــن بلــغ مجمــوع غلــة الصنــدوق ماتجــاوزت قيمتــه 2 مليــون، 
حيــث ســيصرف %70 مــن مجمــوع هــذه العوائــد علــى مشــاريع وريــف الخيريــة، وســيعاد اســتثمار %30 المتبقيــة.

وريف الخيرية تصرف أول عوائد صندوقها الوقفي
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وريف الخيرية تحصل على شهادة اآليزو للجودة

حصلــت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة “وريــف الخيريــة” علــى 
العالميــة  المنظمــة  جــودة اإلدارة مــن  بنظــم  تعنــى  اآليــزو )lSO 9001( والتــي  شــهادة 
للمقاييــس )SAI Global(، وذلــك عقــب إتمامهــا مجموعــة مــن األهــداف، منهــا عمليــات 
التدقيــق الداخلــي وتحســين المخرجــات وتهيئــة فريــق العمــل لتطبيــق معاييــر عاليــة الجــودة 

”ISO 9001-2015.طبقــًا للمواصفــات العالميــة
وعّبــر المهنــدس ماهــر الســليمي، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة وريــف الخيريــة، عــن ســعادته 
Qual- )بتحقيــق المؤسســة هــذا اإلنجــاز باســتيفائها متطلبــات الحصــول علــى شــهادة اآليــزو   

ity Management System( فــي نظــم جــودة اإلدارة، وذلــك بنــاًء علــى معاييــر الجــودة 
العالميــة، ممــا ســاهم فــي حصولهــا علــى هــذه الشــهادة المعتمــدة دوليــَا.

وأوضــح المهنــدس ماهــر الســليمي، أن المنظمــة العالميــة للمقاييــس أصــدرت شــهادة 
اآليــزو لـــوريف الخيريــة عقــب نجاحهــا فــي مرحلــة التدقيــق والتأكــد مــن تطبيــق المواصفــات 

والمقاييــس الخاصــة بالجــودة الشــاملة.
وأضــاف الســليمي، أن هــذا اإلنجــاز سيســهم فــي تعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة، مثمًنــا 
الجهــود التــي بذلهــا منســوبو وريــف الخيريــة وشــركاؤها مــن الجهــات ذات العالقــة لتحقيــق 
رؤيــة ورســالة وريــف الخيريــة بتوفير حلــول للمرضى وعائالتهم وتمويل األبحاث، والمشــاركة 
فــي رفــع مســتوى الوعــي فــي المجــال الصحــي وتنميــة األوقــاف الطبيــة بالتعــاون مــع 

المؤسســات المحليــة والعالميــة الرائــدة.
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وريف الخيرية تصدر صّكها الوقفي األول بإسم الدكتور محمد بن صالح الراجحي

ــة” أول  ــف الخيري ــة” وري ــك فيصــل التخصصــي الخيري أصــدرت مؤسســة مستشــفى المل
صــٍك وقفــي باســم الدكتــور محمــد بــن صالــح الراجحــي، والــذي يهــدف إلــى دعــم األبحــاث 
الطبيــة عبــر دعــم إجــراء البحــوث فــي مجــال الطــب الباطنــي، وتوزيــع جوائــز ماليــة ألفضــل 
البحــوث العلميــة المقدمــة دعًمــا وتحفيــًزا لهــا وتحقيقــًا لرغبــة الواقــف التــي ُبنــي عليهــا 

الصــك.
ونتــج عــن االجتمــاع األول لمجلــس ُنّظــار الوقــف اعتمــاد أســماء الفائزيــن بجائــزة ومنحــة 

الدكتــور محمــد بــن صالــح الراجحــي ألبحــاث الطــب الباطنــي.
وتأتــي هــذه المبــادرة دعًمــا لألبحــاث الطبيــة، وتنويًعــا لســبل بــذل الخيــر، ودعًمــا لشــتى 
ــات المســاهمين فــي تحديــد  ــا لرغب المجــاالت التــي علــى رأســها المجــال الصحــي، وتحقيًق

ــة دعمهــم. ــال وطريق مج
ــاء  ــزة ج ــة” للصــك الوقفــي ومنحهــا الجائ ــى أّن إصــدار “وريــف الخيري كمــا تجــدر اإلشــارة إل
تأكيــًدا وتحقيًقــا لهدفهــا فــي دعــم األبحــاث العلميــة والباحثيــن فــي المجــاالت الطبيــة 
ــه- علــى المرضــى وتخفيــف معاناتهــم. ــإذن الل ــق بهــا ؛ ليعــود بالنفــع -ب ــة ومايتعل والصحي
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فعاليات » وريف الخيرية «



29

فعاليات » وريف الخيرية «

إطالق أول الحمالت التعريفية لوريف الخيرية في جدة

نبذة عن الحدث 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  أقامــت 
التخصصــي الخيريــة ” وريــف الخيريــة” أول حمالتهــا 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  مقــر  فــي  التعريفيــة 
مــن  المؤسســة  وتهــدف  جــدة،  فــي  التخصصــي 
ــا لمراجعــي  ــف بأنشــطتها وبرامجه ــى التعري ــا إل خالله
التخصصــي وموظفيــه. الملــك فيصــل  مستشــفى 

وقــد اســتمرت الحملــة التعريفيــة لمــدة أســبوع بحضــور 
ســعادة الدكتــور ياســين مــالوي، المديــر العــام التنفيذي 
لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي فــي جــدة، 
وعــدد مــن األطبــاء واإلدارييــن. وقــد تعــرف الموظفــون 
والــزوار علــى آخــر ماتوصلــت إليــه المؤسســة الــذي مــن 
أهمــه إطــالق أول صنــدوق اســتثماري وقفــي فــي 

المملكــة “صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي”.

27 يناير، 2019م

جدة

مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث
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فعاليات » وريف الخيرية «

وريف الخيرية تشارك في مؤتمر زراعة النخاع

نبذة عن الحدث 
بالتعــاون مــع قســم األورام فــي مستشــفى الملــك 
التخصصــي، شــاركت مؤسســة مستشــفى  فيصــل 
الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة ” وريــف الخيريــة” 
الــذي  النخــاع،  لزراعــة  األول  الســنوي  المؤتمــر  فــي 
أقيــم فــي مدينــة جــدة لمــدة ثالثــة أيــام، قدمــت وريــف 
ــًا عــن المشــاركة المجتمعيــة  الخيريــة فيــه عرضــًا تعريفي
ركــن  إلــى  باإلضافــة  فيهــا،  الخيريــة  وريــف  ودور 
تعريفــي بأنشــطة المؤسســة وبرامجهــا. وقــد صاحــب 
ــه وريــف  ــالت وفــرت في ــوم مخصــص للعائ المؤتمــر ي
الخيريــة عــددًا مــن الفعاليــات الترفيهيــة وذلــك لزيــادة 
الوعــي بأهميــة زراعــة النخــاع فــي عــالج أنــواع الســرطان 

المختلفــة.
وتأتــي أهميــة هــذا المؤتمــر فــي تحقيــق أحــد أهــداف 
وريــف الخيريــة فــي دعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة 
بالثقافــة  الوعــي  رفــع مســتوى  التــي تســاهم فــي 

ــة. الصحي

15 مارس 2019م

جدة

فندق االنتركونتننتال

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث
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فعاليات » وريف الخيرية «

نبذة عن الحدث 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  نّظمــت 
بالتعــاون مــع  الخيريــة”  الخيريــة “وريــف  التخصصــي 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بجــدة، فعاليــًة 
لقيــاس تجربــة المرضــى والمراجعيــن في المستشــفى 
تحــت عنــوان “أشــركني فــي القــرار” لمــدة يــوٍم واحــد، 
وذلــك لتقييــم تجربــة المريــض والمراجــع ومــدى رضاهم 
ــا خــالل  ــي يمــرون به ــن الخدمــات المقدمــة لهــم الت ع

فتــرة زيــارة للمستشــفى.
التنفيــذي  المديــر  مهــدي  ناصــر  د.  الفعاليــة  وافتتــح 
للشــؤون الطبية والســريرية ، وتحققت رســالة الفعالية 
األساســية مــن خــالل تقييــم الــزوار وإشــراكهم فــي 
القــرار، عبــر إجابتهــم علــى أســئلة مخصصــة لــكل قســم 
ــر الخدمــات  فــي المستشــفى بهــدف تحســين وتطوي
فــي  الفعاليــة  هــذه  أهميــة  وتأتــي  فيهــا.  المقدمــة 
تحقيــق أحــد أهــداف “وريــف الخيريــة” فــي دعــم توفيــر 
الرعايــة الطبيــة التخصصيــة مــن خــالل التوســع فــي 

نمــاذج تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة.

21 ابريل 2019م

جدة

مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث

وريف الخيرية تنّظم فعالية

“ أشركني في القرار” لقياس تجربة المريض”



32

فعاليات » وريف الخيرية «

وريف الخيرية تشارك في فعالية

“ نمشي للتصّلب اللويحي ” 

نبذة عن الحدث 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  شــاركت 
ــن تعريفــي  ــف الخيرّيــة“ برك التخصصــي الخيريــة ”وري
وأنشــطتها  بالمؤسســة  التعريــف  إلــى  يهــدف 
صنــدوق  ٔاول  يعــد  الــذي  الوقفــي  وصندوقهــا 
ــة الســعودية،  ــة العربي اســتثماري وقفــي فــي المملك
وذلــك ضمــن فعاليــة “نمشــي للتصّلــب اللويحــي” 
مستشــفى  فــي  األعصــاب  قســم  نظمهــا  التــي 
الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض للتوعيــة بالتصّلب 
اللويحــي وطــرق التعايــش معــه، بالتعــاون مــع جامعــة 
الفيصــل بمدينــة الريــاض، والتــي ُأقيمــت يــوم الجمعــة 

الموافــق 12 مــن شــهر أبريــل، لمــدة يــوم واحــد.

وتكمــن أهميــة هــذه المشــاركة فــي إيصــال رســالة 
مســتوى  رفــع  فــي  للمســاهمة  الخيريــة”  “وريــف 
الوعــي بالثقافــة الصحيــة، ســعًيا نحــو تحقيــق أهدافهــا 
المحتاجيــن  للمرضــى  العــون  تقديــم  فــي  المتمّثلــة 

والعلميــة. الثقافيــة  األنشــطة  ودعــم 

12 ابريل 2019م

الرياض

جامعة الملك فيصل

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث
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فعاليات » وريف الخيرية «

وريف الخيرية تشارك في المؤتمر الدولي للتمريض 

نبذة عن الحدث 
التخصصــي  فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  شــاركت 
المؤتمــر  فــي  تعريفــي  بركــن  الخيريــة”  “وريــف  الخيريــة 
الدولــي للتمريــض، والــذي نّظمــه مستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي تحــت شــعار “التحــّول فــي ممارســة التمريــض: 
تحقيــق الموثوقيــة العالميــة“، حيــث أقيــم فــي مدينــة الريــاض 
يومــي 1 و2 مايــو فــي فنــدق رافــال كمبينســكي. واســتهدف 
التمريــض  المؤتمــر كل الشــرائح المهتّمــة بتقديــم ممارســة 
مــن الممرضيــن والممرضــات، وطــالب وطالبــات التمريــض، 

المســاعدين، وغيرهــم. الصحييــن  والممارســين 
وحرصــت “وريــف الخيريــة” فــي ركنهــا التعريفــي علــى التعريف 
بـــالمؤسسة وأنشــطتها وصندوقهــا الوقفــي كمٔوسســة خيرية 
ــة. تجــدر اإلشــارة  ــة واالجتماعي ــدة فــي مجــال الرعايــة الصحي رائ
إلــى أّن مشــاركة “وريــف الخيريــة” جــاءت انطالًقــا مــن أهدافهــا 
المتمّثلــة فــي دعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة التي تســاهم 
ــى  ــة، باإلضافــة إل فــي رفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحي
دعــم تأهيــل الكفــاءات الطبيــة المتخصصــة، وقــد تــم تكريــم 

المؤسســة لمســاهمتها الفّعالــة فــي هــذا المجــال.

2 مايو 2019م

الرياض

فندق برج رافال كمبينسكي

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث
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فعاليات » وريف الخيرية «

الجناح الدائم للتعريف بوريف الخيرية وصندوقها الوقفي

نبذة عن الحدث 
بــدأت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصل التخصصــي الخيرية 
”وريــف الخيريــة” حملتهــا التعريفيــة فــي مقــر المستشــفى 
فــي الريــاض منــذ بدايــة شــهر رمضــان المبــارك، حيــث تهــدف 
المؤسســة مــن خــالل الحملــة إلى التعريف بأنشــطتها وبرامجها 

وصندوقهــا الوقفــي لمراجعــي وموظفــي المستشــفى.
وقــد افتتــح الركــن التعريفــي نيابــة عــن معالي د. ماجــد الفياض، 
د. راشــد الحميــد، مســاعد المشــرف العــام التنفيــذي، وبحضــور 
الخيريــة،  لوريــف  التنفيــذي  الرئيــس  الســليمي،  ماهــر  م. 
وعــدد مــن قيــادات مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي 
بالريــاض، واشــتمل الركــن التعريفــي علــى شاشــات تفاعليــة 
يتــم بواســطتها التعريــف بمشــاريع المؤسســة وأنشــطتها، 
وللتعريــف بصــورة أكبــر بصندوقهــا الوقفــي “صنــدوق اإلنمــاء 
اســتثماري  صنــدوق  أول  يعتبــر  والــذي  الوقفــي”،  وريــف 
وقفــي فــي المملكــة تهــدف منــه “وريــف الخيريــة” إلــى تعزيــز 
الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــالل المشــاركة فــي 

ــة. ــة الصحي ــم الرعاي دع

6 مايو 2019م

الرياض

مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز األبحاث العيادات الخارجية

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث

بلغ عدد المساهمين  778 مساهم حتى اآلن .  •

تجاوز عدد المساهمات للصندوق  322438  ريال .  •

حقائق وأرقام
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فعاليات » وريف الخيرية «

نبذة عن الحدث 
وّقع معالي الدكتور ماجد الفياض

) رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل 
العــام  المشــرف  الخيريــة”،  “وريــف  الخيريــة  التخصصــي 
التنفيــذي للمؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل 

) التخصصــي 

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان
) رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة ( 

اتفاقيــة مشــروع الوصــول الشــامل، الــذي يهــدف إلــى تهيئــة 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ليكــون مالئمــًا لــذوي 

اإلعاقة.

8 سبتمبر 2019م

الرياض المدينة

تاريخ الحدث

اتفاقية “الوصول الشامل”

بين وريف الخيرية ومركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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فعاليات » وريف الخيرية «

نبذة عن الحدث 
أقــام قســم النســاء والــوالدة فــي مستشــفى الملــك 
وريــف  مــع  بالتعــاون  بالريــاض،  التخصصــي  فيصــل 
ــة”  ــوان “اســتوديو األجن ــًا تحــت عن ــًا توعوي ــة، يوم الخيري
وذلــك للتوعيــة بأهميــة األشــعة الصوتيــة لــألم والجنيــن 
فــي فتــرة الحمــل، وقــد احتــوى المعــرض علــى ثمــان 
أجنحــة تمثــل كل مرحلــة مــن مراحــل نمو الجنيــن واحتياجات 

كل مرحلــة.

 تأتــي هــذه المشــاركة تحقيقــًا لهــدف وريــف الخيريــة فــي 
دعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة التــي تســاهم فــي 

رفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحيــة.

16 سبتمبر 2019م

الرياض

مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث

فعالية استديو األجنة

للتوعية بأهمية األشعة الصوتية للحامل
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فعاليات » وريف الخيرية «

وريف الخيرية تطلق تطبيق “إشارة” 

نبذة عن الحدث 
دشــنت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصي 
الخيريــة “وريــف الخيرية”مبــادرة تمكيــن األشــخاص الصــم 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  داخــل  الســمع  وضعــاف 
التخصصــي بالريــاض وجــدة ومركــز الملــك فهــد الوطنــي 
رائــدة  “علــم”  شــركة  مــع  بالتعــاون  األطفــال،  ألورام 
وذلــك  إشــارة”،  “لتطبيــق  والمطــورة  الرقميــة  الحلــول 
بحضــور المشــرف العــام التنفيــذي للمؤسســة العامــة 
لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي، الدكتــور ماجــد 
بــن ابراهيــم الفيــاض، والرئيــس التنفيــذي لشــركة علــم، 

ــن ســعد الجضعــي. ــد الرحمــن ب ــور عب الدكت

وتأتــي أهميــة اســتخدام هــذا التطبيــق لتحقيــق شــمولية 
مــن  الســمع  وضعــاف  الصــم  لألشــخاص  الخدمــات 
المرضــى والمراجعيــن والــزوار للمستشــفى وتســهيل 
إجراءاتهــم، وذلــك مــن خــالل توفيــر منصــة رقميــة داعمــة 
لالتصــال المرئــي بينهــم وبيــن مركــز االتصــال المختــص 

بتقديــم الترجمــة اإلشــارية المباشــرة عــن بعــد.

21 اكتوبر 2019م

الرياض

مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث

المدينة

الموقع

تاريخ الحدث



38

مكاتب وريف اإلعالمية

المداخيلتاريخ البدايةالموقع

392,952العيادات الخارجية 05  مايو

381,078جامع الراجحــي 29  سبتمبر

458,497التشـــــــــــريفـات 10  نوفمبر

1,232,527 اإلجمالي
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سواعد وريفرابعًا

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم تطــورًا علــى كافــة األصعــدة، ابتــداًء مــن 
برنامــج التحــول الوطنــي 2020 وحتــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

ــر، حرصــت  ــة الصادقــة بالتغيي ــدؤوب والرغب وألن األهــداف ال تتحقــق إال بالعمــل ال
وريــف الخيريــة علــى أن تكــون جــزءًا مــن هــذا التغييــر مــن خــالل إنشــاء برنامــج ســواعد 
ــز هــذه الرؤيــة وهــي تمكيــن العمــل التطوعــي  ــذي يمثــل واحــدة مــن ركائ وريــف ال

والوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنويًا فــي القطــاع غيــر الربحــي.
وتســاهم وريــف بتحقيــق هــذا التطلــع مــن خــالل تمكيــن الكفــاءات مــن المتطوعيــن 
والمتطوعــات وذلــك بإســناد مهــام مختلفــة لهم وفقًا إلبداعهم ومجــاالت اهتمامهم 
وعرضهــا علــى حســاباتها فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ولقيــت عــددًا كبيــرًا مــن 
ــذا  ــر و العمــل التطوعــي ،ل ــل و اإلقــدام مــن الشــباب الطمــوح المحــب للخي التفاع
حرصــت مؤسســة وريــف الخيريــة علــى حفــظ حقوقهــم مــن خــالل تســجيل ســاعات 

عملهــم فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة. 

سواعد وريف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

عدد مرات 
التفاعل أكثر من

عدد
ساعات التطوع

عدد
المتطوعين

6200

485

106
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رجل أعمال سعودي ,

المســتمر  العطــاء  و  الخيــري  للعمــل  محــب 

برامــج  احــد  دعــم  حيــث  الخيريــة  للقطاعــات 

برنامــج هــو  و  الخيريــة  وريــف  مؤسســة 

قياس السكر بال وخز.

لــه حضــوٌر فاعــٌل  رجــل أعمــال ســعودي، 
فــي النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي والخيــري 

و لديــه العديــد مــن المؤهــالت العلميــة حيــث حصــل 
علــى درجــة الدكتــوراه و الماجســتير فــي إدارة األعمــال و 

درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة ممــا جعلــه قائــد 
قيــادي فــي مجــال اإلدارة ، حيــث قــام بــإدارة كاًل مــن شــركة 
الراجحــي للســفر و الســياحة و مكتــب الراجحــي للتجــاري 
ــك  ــع الراجحــي للبل ــى اإلدارة العامــة فــي مصن ، و تول

و البــالط ، و شــركة الراجحــي العقاريــة و مجموعــة 
اإلنجــازات  مــن  الكثــر  و  العالميــة  الراجحــي 

العظيمــة.

محمد بن صالح

بن عبدالعزيز الراجحي

سعود بن

عبدالله القحطاني

معالي األستاذالدكتور

الشركاء في برامجنا
نبذة عن 

الماليــة  المؤسســات  أكبــر  أحــد 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق 

األوســط ويقــدم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات 
والشــركات. لألفــراد  المصرفيــة واالســتثمارية 

ــة  ــه الرأســمالية القوي ــف قاعدت ــى توظي ــك عل ــرص البن يح
وخبرتــه العريقــة للقيــام بــدور ريــادي فــي مجــال التمويــل 
بالمملكــة، وقــد بــرز البنــك كممــول رائــد ينظــم ويشــارك فــي 
العديــد مــن القــروض المشــتركة لمختلــف القطاعــات العاملــة 
فــي صناعــات النفــط والبتروكيماويــات عــالوة علــى عــدد مــن 

ــرز مشــاريع البنيــة األساســية فــي المملكــة.  أب
لألفــراد،  المصرفيــة  الخدمــات  صعيــد  علــى  أمــا 

مصممــًة  مصرفيــًة  حلــواًل  البنــك  فيقــدم 
الشــرائح  ومتطلبــات  احتياجاتهــم  لتلبيــة 

المختلفــة. االقتصاديــة 
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المساهمين في صندوق اإلنماء وريف الوقفي
نبذة عن 

تحقيــق الريــادة العالميــة فــي التميــز 
واالبتــكار فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ، و تقديــم 

ــة المتخصصــة فــي  ــة الصحي ــى مســتوى مــن الرعاي أعل
بيئــة تعليميــة وبحثيــة متكاملــة حيــث يقــدم مستشــفى الملك 

فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث رعايــة صحيــة أوليــة وعاليــة 
التخصــص للمرضــى المنوميــن والمراجعيــن ويشــارك فــي العديــد 

ــة. مــن الدراســات الســريرية والبحثي
كمــا يعتبــر وال يــزال أحــد أفضــل المستشــفيات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية المتخصصــة فــي كاًل مــن زراعــة األعضــاء وأمــراض األورام 

وأمــراض القلــب واألمــراض العصبيــة واألمــراض الوراثيــة.
ولذلــك فــإن شــريحة كبيــرة مــن المرضــى الذيــن يتــم عالجهــم 

ــون مــن مستشــفيات أخــرى فــي  فــي المستشــفى محال
ــع مناطــق المملكــة والمناطــق المجــاورة. جمي

ســعى مصــرف اإلنمــاء منــذ بداياتــه علــى تحقيــق رؤيتــه 
بــأن يكــون الشــريك المالــي المفضــل لجميــع شــركاءه ســواًء 

كانــوا أفــرادًا أم شــركات ، مــن خــالل تقديمــه لمنتجــات وخدمــات 
وضوابــط  أحــكام  مــع  متوافــق  ونهــج  بأســلوب  ومبتكــرة  مميــزة 

الشــريعة اإلســالمية، وحــرص المصــرف علــى التواجــد فــي كافــة أنحــاء 
ــة الســعودية مــن خــالل شــبكة للفــروع وأخــرى ألجهــزة  المملكــة العربي
الصــراف اآللــي، إضافــة لتطويــر الخدمــات االلكترونيــة المتعــددة مــن 
انترنــت اإلنمــاء وهاتــف اإلنمــاء وجــوال اإلنمــاء والتطبيقــات الذكيــة 

ــد وللتفاعــل  ــة للتواج ــزة الذكي ــع مــن األجه ــث والراب ــل الثال للجي
مــع كافــة المســتجدات فــي الســاحة المصرفيــة.
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شركاء النجاح
إن النجاح واإلنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من األيدي

فشكرًا لشركائنا.



شكرًا لكم ،،



2019

التقرير السنوي
لمؤسسة مستشفى

الملك فيصل التخصصي الخيرية


