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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، 

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

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 متجــاوزًة كل التحديــات والصعــاب، وعاقــدًة العــزم علــى تحقيــق رؤيتهــا 
ورســالتها وأهدافهــا؛ بالدعــم غيــر المحــدود مــن الحكومــة الرشــيدة ومــن القطــاع الخــاص 

ــا االحترافــي. ــق عمله ومــن فري

تمهيد
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رسالتنا
دعــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
في “المؤسســة العامة لمستشــفى 
ومركــز  التخصصــي  فيصــل  الملــك 
ــاث” مــن خــال: اإلســهام فــي  األبح
رفع المعاناة عن المرضى وعائاتهم، 
وتمويــل األبحــاث، والمشــاركة فــي 
المجــال  فــي  الوعــي  رفــع مســتوى 
الطبيــة  األوقــاف  وتنميــة  الصحــي، 
المحليــة  المؤسســات  مــع  بالتعــاون 

والعالميــة الرائــدة.

رؤيتنا
أن نكون مؤسسة خيرية رائدة في مجال الرعاية الصحية 

واالجتماعية، تعمل في المملكة العربية السعودية.

القيم

التكامل 

المصداقية 

االلتزام 

االبتكار 

الشغف 

التركيز

االستراتيجيات

النفع المجتمعي المتميز 

المنح االستراتيجي المتميز 

مأسسة العمل

االستثمار األمثل للموارد واالستدامة المالية 
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أهدافنا
االستراتيجية العامة

دعم تأهيل الكفاءات الطبية 
المتخصصة من المواطنين

دعم برامج الوقاية من األمراض

تقديم العون للمرضى المحتاجين

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
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الهيكل اإلداري

اللجان

أخصائيأخصائي

إدارة االتصال المؤسسي إدارة الشؤون اإلدارية والماليةإدارة التميز المؤسسي إدارة تنمية الموارد والشراكات

الموارد
البشرية

HR
إداريالمحاسب

أخصائي
استثمار

أخصائيأخصائيأخصائي مصممأخصائيأخصائي
مكتب
إدارة

المشاريع

مشرف
تخطيط وأداء

مشرف
مراجعة

المدير التنفيذي

مجلس األمناء

سكرتير تنفيذي
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الملخص التنفيذي

نسبة المشاريع المدعومة
من خارج صندوق المؤسسة

نسبة المشاريع المدعومة
من صندوق المؤسسة

15%

85%

النسبة المالية

25
مجموع

المشاريع

16

2

6

1

عدد المستفيدون

1،769،239

تكلفة المشاريع المنفذة

21،394،114

عدد المتطوعون

94

إجمالي ساعات التطوع

3760

المواد اإلعالنية والتوعوية

425
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مخرجات المشاريع

100
كرسي متحرك

15
ثالجة ماء

13
جهاز حقن وريدي

منصة رقمية
( إشارة )

277 جهاز
قياس بال وخز

5902 حساس
5

وحدات سكنية
خدمة الرأي الثاني

في ثالث مدن
3

فعاليات األعياد
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مخرجات المشاريع

أبحاث الباطنيةأبحاث التوحد

 52
بحث علمي

 22
جائزة 

 27
منحة

 3
دورات في البحث السريري

4045 جلسة متخصصة
للتشخيص عن التوحد

تشخيص 21 طفل مصاب

من خالل الزيارات خارج الرياض

244 أسرة تم تدريبهم للتعامل
مع ذويهم المصابين من التوحديين

4 شراكات استراتيجية باإلضافة إلى
10 اتفاقيات تطويرية ومجتمعية

18 مستفيد من ماجستير التحليل
السلوكي من جامعة نيفادا 

27 بحث ونشر علمي
بما يخص التوحد 

مختبر السلوك البشري
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جدول برامج مشاريع وريف
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الهدف األول
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6,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض + المدينة (

تقديم الدعم لبنك الدم بتنفيذ عيادة بنك إضافية
من أجل زيادة عدد المتبرعين بالدم.

عربة الدم المتنقلة

• قلة عدد المتبرعين. 

• االحتياج المستمر لفئات الدم النادرة.

• نقص عدد عربات الدم بالمستشفى.

• تسهيل وصول المتبرعين لبنك الدم.

• جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

• رفع نسبة المتعافين من األمراض. 

• تخفيض نسبة المصابين المحتاجين إلى الدم.

• عدد عمليات التبرع خال اليوم من 70 إلى 80 عملية .

• عدد عمليات التبرع خال سنة 27,375 عملية.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع
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• تدهور الحالة النفسية للمرضى في بداية إصابتهم باألمراض المستعصية ولجوء 
بعضهم للعزلة عن محيطهم االجتماعي مما يؤثر على قابليتهم للعاج.

• المرضى المصابين بالسرطان من مختلف الفئات العمرية ويتراوح عددهم

مابين 200 – 300 .

• تقبل المريض وتعايشه مع مرضه .

• زيادة وتحفيز استجابة المريض للعاج.

• تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة لعقد اجتماعات العاج الجماعي.

• تنظيم )10( جلسات عاج جماعي بإشراف خبير متخصص في مجال العاج الجماعي.

• توزيع هدايا في األعياد والمناسبات لجميع المرضى المنومين في المستشفى 
)ومرافقيهم(.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

150,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

مجموعة دعم المرضى المصابين بمرض السرطان.

معاك - العاج الجماعي
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• دعم المرضى نفسيًا وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

• تخفيض قائمة االنتظار وتقليل تكلفة شغل السرير.

• األطفال الذين يعالجون في مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال.

• تقصير فترات بقاء المرضى في المستشفيات.

• تقليل عدد مرات التنويم للطفل الواحد.

• منح األطفال فرصة ممارسة حياتهم الطبيعية دون االضطرار للتنويم في المستشفى 
لفترات طويلة.

• توفير عدد 50 جهازًا من أجهزة الضخ الوريدي المتنقلة.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

700,000   ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض (

توفيــر أجهــزة لحقــن األوردة وســحب الســوائل مــن الجســم مــن المرضــى 
إلتاحــة الفرصــة لهــم لممارســة حياتهــم الطبيعيــة وعــدم االضطــرار للبقــاء 

ــرة طويلــة. بالمستشــفى لفت

الحقن الوريدي



« 18

• تخفيف معاناة المرضى )األطفال( وتعزيز دافعيتهم نحو االستمرار في العاج لتجنب 
مخاطر مضاعفات المرض.

• جميع األطفال المصابين بالسكري.

• توفير )170( جهازًا لقياس نسبة اإلنسولين في الدم )با وخز( مع كامل متطلباته.• تخفيف معاناة المرضى األطفال وتعزيز استجابتهم للعاج.

• تأمين عدد )2000( حساس.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

1,475,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض (

توفيــر أجهــزة وحساســات لقيــاس نســبة الســكر فــي الــدم لتحســين قابليــة 
األطفــال لاســتمرار فــي إجــراء الفحــص وتجنيبهــم آثــار مضاعفــات المــرض.

قياس بال وخز



19 «

• تبلغ نسبة المرضى )السرطان، واألمراض النادرة( والمراجعين لمستشفى 
التخصصي حوالي)%78 تقريبا( من إجمالي عدد المرضى، وكثير منهم ال يحتاجون إال 

إلى إجراء فحوصات طبية دورية لاطمئنان على حالتهم الصحية، وال يتطلب ذلك سوى 
إجراء تحاليل، أو فحوصات سريرية أخرى، يمكن إجراؤها )عن بعد( من خال فريق طبي 

في عيادات )طرفية( في عدد من المستشفيات المركزية في بعض المدن مما يساعد 
على رفع المعاناة عن المرضى ويخفض من التكاليف المالية المترتبة على سفرهم 

لغرض المراجعة فقط. وهذا بدوره يسهم في خفض عدد المراجعين لمستشفى 
الملك فيصل التخصصي، مما يمنح الفريق الطبي فرصة أفضل للعناية بالمرضى 

المقيمين في المستشفى.

 • عيادات طرفية )طب اتصالي( في كل من )بريدة، جازان، أبها(
 تصميم المبنى :

} عيادتان + مكتب + استقبال + غرفة مختبر صغيرة + غرفة تخزين صغيرة + حمامان + 
 منطقة انتظار )ذكور / إناث( {

معتمدة على مواصفات KFSH قسم البناء والهندسة.

 • فريق عمل في عيادات الطب االتصالي
 عدد القوى العاملة المطلوبة :

} موظف واحد متخصص بالتقنية )IT( + ممرضتان + 1 تقنية مختبر {

 • تجهيزات متكاملة في عيادات للطب االتصالي
)أثاث، أجهزة، شاشة، اتصال باإلنترنت(.

 • عقد Cargo Carrier لعينات الدم )من المركز إلى KFSH والعكس(
سعر كل شحنة سوف يعتمد على العقد الفردي مع شركة النقل.

مبررات المشروع 

 • مرضى ومراجعي مستشفى الملك فيصل التخصصي القاطنين في كل من
) بريدة – جازان أبها (.

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

تأســيس عيــادات للطــب االتصالــي فــي بعــض المستشــفيات المركزيــة 
فــي عــدد مــن مــدن المملكــة، لربــط المرضــى الذيــن يراجعــون مستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصــي بالفريــق الطبــي، وتخفيــف معاناتهم مــن تحّمل 

أعبــاء الســفر للمراجعــة الدوريــة إلجــراء الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة.

الطب االتصالي

التكلفة المالية
1،950،000 ريال التكلفة التقديرية لتأسيس عيادة 

الطب االتصالي في كل مستشفى، شاملة التشغيل، 
 والرواتب والمكافآت والحوافز، والتكاليف األخرى.

إجمالي التكلفة التقديرية 5،850،000 ريال.

نطاق المشروع 
 المستشفيات الحكومية في

) جازان + أبها + بريدة (
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• تحسين تجربة المرضى أثناء إقامتهم الطويلة داخل المستشفى.

• توفير البيئة المناسبة للمرضى أثناء إقامتهم بالمستشفى.

• مرضى السرطان واألمراض المستعصية المنومين في المستشفى لفترات طويلة 
)والمرافقين( يتراوح عددهم أسبوعيا ما بين )50 – 70(.

• تحسن الحالة النفسية للمرضى.

• رفع معاناة المرضى ودعمهم نفسيًا.

• تنظيم رحات ترفيهية للمرضى القادرين على مغادرة المستشفى، مع ذويهم في 
نهاية كل أسبوع )أحد الموالت التجارية القريبة من المستشفى(

• توفير وجبات مجانية لهم، وبطاقات ألعاب مجانية لألطفال المرضى.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

400,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

تقديــم منظومــة مــن الخدمــات التــي تعيــن المرضــى علــى التأقلــم واالرتيــاح خــال مــدة 

إقامتهــم الطويلــة فــي المستشــفى، ومــن تلــك الخدمــات )تقديم وجبات خفيفــة، وتخصيص 

ــة فــي  ــم أنشــطة ترفيهي ــل المستشــفى، وتنظي ــه أو االســترخاء داخ ــة للترفي منطقــة مجاني

نهايــة األســبوع( وغيرهــا مــن الخدمــات التــي ال تدخــل ضمــن نطــاق خدمــات المستشــفى.

مرتاح



21 «



« 22

الهدف الثاني
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• سرعة التشخيص المجاني لذوي التوحد – تدريب األسر للتعامل معهم

مبررات المشروع 

 )Autism Spectrum Disorder ASD( يعرف حديثًا باضطراب طيف التوحد
مصطلــح يقصــد بــه مجموعــة مــن االضطرابــات النمائيــة العصبيــة والتــي 
تســبب قصــوًرا فــي المهــارات االجتماعيــة والتواصليــة والعاطفيــة وفــي 
ظهــور أنمــاط ســلوك متكــررة. باإلضافــة إلــى محدوديــة فــي االهتمامــات 
لــدى المصابيــن. وتتفــاوت شــدة األعــراض مــن الخفيــف إلــى الشــديد وبنــاء 
عليــه تتفــاوت احتياجــات الشــخص للدعــم والتدخــل. كمــا أنــه مــن الــوارد 
وجــود تشــخيصات إكلينيكيــة مصاحبــة لطيــف التوحــد مثــل اإلعاقــة العقليــة 

واضطرابــات النــوم وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه.

مشروع مركز أبحاث التوحد 

32,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز األبحاث بمدينة الرياض 

1. 4054 جلسة متخصصة للتشخيص المبكر من عام 2018-2020

2. تدريب 244 أسرة من ذوي اضطراب التوحد من عام 2018-2020

3. برنامج ماجستير التحليل السلوكي التطبيقي تضم 18 طالب متوقع تخرجهم 2021 

4. األبحاث والنشر العلمي 27 بحث 

5. الفعاليات وورش العمل التدريبية والتوعوية 51 

6. الدورات التدريبية المكثفة 35 

7. شراكة عالمية مع جامعة نيفادا

8. إنشاء مركز ذكاء اصطناعي
ذوي التوحد – أسرهم – العاملين مع التوحديين 

الفئة المستهدفة

اإلنجازات
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• دعم الجانب النفسي لمرضى السرطان .

• %60 من المرضى يقطعون عاجهم لعدم قدرتهم على تحمل أعباء تأمين السكن 
والمواصات خال فترة العاج نظرًا الرتفاع التكاليف المالية. 

• مرضى األمراض المستعصية ومرافقيهم القادمين من خارج مدينة جدة للعاج في 
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.

• رفع نسبة المتعافين من األمراض المستعصية من خال تقديم تسهيات تضمن 
استمرارهم في العاج.

• زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال وعاج المرضى.

• تقليل مدة االنتظار للمرضى على قائمة االنتظار.

• تقليص التكلفة العاجية وتكلفة اإلقامة داخل المستشفى.

• تحسين جودة الخدمات المساندة المقدمة للمرضى.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

1,300,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

التخصصــي  فيصــل  الملــك  مستشــفى  )بجــوار  غرفــة   20 عــدد  توفيــر 
ــن  ــز الجامعــي( الســتضافة المرضــى الذي ــد العزي ــك عب ومستشــفى المل

يتطلــب عاجهــم البقــاء لفتــرة طويلــة فــي مدينــة جــدة.

حـياك - اإلسكان الخيري 
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• تخفيف معاناة المرضى ودعمهم نفسيًا.

• تحسين تجربة المرضى بتوفير خدمات مساندة عالية الجودة.

• المرضى المنّومون في المستشفى لفترات طويلة )والمرافقون( ويتراوح عددهم ما 
بين )120 – 150(.

• ممشى خاص للكراسي المتحركة للربط بين مبنى المستشفى، والحديقة الخارجية.• تحسن الحالة النفسية للمريض وارتفاع استجابته لتلقي العاج.

• قاعة ترفيهية مغلقة ومكيفة )تتناسب مع األجواء الحارة المستمرة طوال العام تقريبًا( 
تتضمن العديد من األركان في داخل الحديقة الخارجية.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

450,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

تخفيــف معانــاة المرضــى المقيميــن فــي المستشــفى لفتــرات طويلــة، ودعــم برنامجهــم 
العاجــي، بدعمهــم نفســيًا، مــن خــال الترفيــه المســتمر عنهــم، بإنشــاء ممشــى خــاص 
للكراســي المتحركــة لتســهيل وصــول المرضــى إلــى الحديقــة الخارجيــة، وتأســيس قاعــة 

ترفيهيــة مغلقــة.

إنشاء مسار ممشى للكراسي المتحركة لتسهيل الوصول إلى سهل

الحديقة الخارجية للمستشفى، وإنشاء قاعة ترفيهية مغلقة.



« 26

• ضمان استمرار تعلم أطفال مرضى السرطان المقيمين لفترات طويلة في 
المستشفى.

• األطفال ذوي اإلقامة الممتدة 10 فأكثر بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
األبحاث بالرياض ومركز الملك فهد لألورام.

• تعزيز الجانب النفسي لدى أطفال السرطان لتحسين قابليتهم للعاج من خال استمرار 
تعلمهم وتطوير وتعزيز مهارات الحياة لديهم.

• )عدد 50( جهاز وزعت على األطفال المرضى المنومين في المستشفى.

• تقديم خدمات التعلم لألطفال المرضى وتدريسهم أربع مقررات دراسية.

• تدريب األطفال على مهارتين من مهارات الحياة.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

360,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي
) الرياض ( ومركز الملك فهد لألورام

مشــروع يســتهدف تعليــم وتعلــم األطفــال المنوميــن لفتــرات طويلــة داخل 
المستشــفى وتقديــم منظومــة برامــج لتعزيز الجانب النفســي واالجتماعي 

لديهم.

فسيلة
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• جميع األطفال المرضى المصابين بالسرطان. • دعم الصحة النفسية لألطفال المصابين بالسرطان لتعزيز استجابتهم للعاج.

• تحسين الحالة النفسية لدى األطفال المصابين بالسرطان ورفع نسبة تشافيهم.

• إدخال السرور والفرحة على قلوب األطفال مرضى لسرطان.

• تحّسن الحالة النفسية لدى األطفال المصابين بالسرطان.

• إنتاج )2000( قبعة )1000( لعبة من القطن العضوي ألطفال مرضى السرطان.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

109,200  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض + جدة (

دعم األطفال المرضى بالســرطان واألمراض المســتعصية نفســيا، وإدخال 
البهجــة إلــى قلوبهــم طــوال فتــرة عاجهــم، وإهدائهــم )قبعــات وألعــاب( 

مصنوعــة مــن القطــن العضــوي.

ابتسامة جديدة
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• حاجة كثير من المرضى والمراجعين للمستشفى )كبار السّن، والمقعدين، والعاجزين 
عن الحركة( إلستخدام الكراسي المتحركة.

• تسهيل وصول المريض لكافة أرجاء المستشفى بيسر وسهولة .

• تخفيف معاناة المرضى في إحضار كراسيهم المتحركة معهم . 

• تقادم الكراسي المتحركة الحالية وعدم صاحيتها لاستخدام.

• قلة عدد الكراسي المتحركة.

• ذوي اإلعاقة

)جميع المرضى وكبار السن ممن تتطلب حاالتهم استخدام الكراسي المتحركة(.

• تم توفير 100 كرسي متحرك لمدينة جدة.

• تم توفير 50 كرسي متحرك للمدينة المنورة.

الفئة المستهدفةمبررات المشروع 

مخرجات المشروع

142,500  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 

تقديــم خدمــة الكراســي المتحركــة الحديثــة لمرضى ومراجعي المستشــفى 
والتــي تعينهــم علــى إنهــاء مراجعتهــم للمستشــفى براحة تامة. 

الكراسي المتحركة

 مستشفى الملك فيصل التخصصي
) جدة + المدينة المنورة (
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• جميع المرضى والمراجعين والزوار. • حاجة بعض المرضى لشرب المياه بشكل مستمر طوال اليوم.

• تحّسن رضا المرضى والمراجعين والزوار.

• تعزيز تضامن أفراد المجتمع وترابطهم.

• توفير 47,520 كرتون ماء لمدة عام.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

1,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض + جدة + المدينة المنورة (

تأميــن ثاجــات البيــع الذاتــي اإللكترونيــة، وتوفيــر عبــوات مياه الشــرب مجانًا 
للمرضــى والمراجعيــن والــزوار في مستشــفى الملــك فيصل التخصصي.

سقيا الماء
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• دعم الجانب النفسي للمرضى لتعزيز استجابتهم للعاج.

• افتقاد البهجة والسرور لألطفال المرضى من خارج مدينتي الرياض وجدة لألجواء 
األسرية مما ينعكس على استجابتهم للعاج.

• جميع المرضى المنومين في المستشفى من خارج مدينتي الرياض وجدة ويتراوح 
عددهم أكثر من )200( شخص.

• ) عدد 3 ( فعاليات لاحتفال باألعياد )الفطر، األضحى، اليوم الوطني( داخل المستشفى وخارجها.• رفع معنويات المرضى لتعزيز استجابتهم للعاج.

• ) عدد 300 ( بطاقة شرائية لتأمين كسوة العيد )بقيمة ال تتجاوز 500 ريال في العام لكل مريض، 
بمعدل 250 ريال لكل عيد(.

• تأمين هدايا في األعياد والمناسبات لجميع المرضى المنومين في المستشفى )ومرافقيهم(.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

450,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض + جدة (

تعزيز الجانب النفسي واالجتماعي لدى المرضى النزالء في المستشفى 
خــال األعيــاد بتهيئــة أجــواء ترفيهيــة تخفــف مــن معاناتهــم فــي االغتــراب 

عــن أهاليهم.

بهجة 
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الهدف الثالث
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• المرضى والمراجعون والزوار لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث • رفع الوعي لدى أفراد المجتمع لضمان نمط حياة صحي.
)الرياض + جدة + المدينة المنورة(

• كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.

• رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لدى جميع شرائح المجتمع.

• تعزيز دور مركز األبحاث في نشر الوعي الصحي في المجتمع.

• حمات توعوية وتثقيفية للمجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي في سبيل خفض 
نسبة اإلصابة بالسرطان واألمراض المستعصية وأهمية الكشف في سبيل عاجه 

والتشافي منه.

• مجموعة متكاملة من المنتجات التوعوية )برشورات، إنفوجرافيك، لوحات، معرض 
مصغر، فيلم توعوي...(.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

1,500,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

 )الرياض + جدة + المدينة المنورة(
باإلضافة إلى الجمعيات الخيرية الصحية والطبية.

تنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف صحــي تســتهدف جميــع شــرائح المجتمــع 
فــي األيــام الصحية والطبية العالميــة، وتنظيم فعاليات اجتماعية للمرضى 

فــي األعيــاد والمناســبات الوطنيــة.

األجندة 2021
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الهدف الرابع
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• رفع وعي المرضى المصابين باألمراض المستعصية ) السرطان، الخايا الجذعية، 
الكبد، القلب، الكلى، أمراض الدم ...( إلخ وأفراد أسرهم وأفراد المجتمع بإسلوب 

التعامل الصحيح مع هذه األمراض.

مرضى األمراض المستعصية من مختلف الفئات العمرية وأفراد المجتمع.

الفئة المستهدفةمبررات المشروع 

• رفع نسبة المتعافين من األمراض المستعصية .

• تخفيض نسبة المصابين باألمراض المستعصية نتيجة ارتفاع الوعي.

• مكتبة متكاملة تتضمن مجموعة من المنتجات التثقيفية عن األمراض المستعصية 
)برشورات، كتيبات، لوحات جدارية، إنفوجرافيك ...(.

إنتاج مواد توعوية وتثقيفية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.

مخرجات المشروعاألثر المتوقع 

70,000  ريال سعوديالتكلفة المالية مستشفى الملك فيصل التخصصي ) جدة (نطاق المشروع 

المكتبة الرقمية - إنتاج فيديوهات تثقيفية

الجزء الثاني من فيلم رؤية لمرضى زراعة النخاع 
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الهدف الخامس
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• دعم الشباب الطموح من الجنسين ممن لديهم أفكار بحثيه أو إبتكارية في مجال الصحة 
واألمراض لتحسين العناية بالمرضى.

• اليوجد أي برنامج دعم مادي يستهدف األفكار البحثية واإلبتكارية المقدمة من هذه 
الفئة مما يفقدهم الفرصة للمساهمة في التقدم العلمي والطبي وإنجاز مشاريعهم 

البحثية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للقيادة العلمية في مجاالت اهتماماتهم البحثية.

 الشباب السعودي )من الجنسين(
 من منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي

ومركز األبحاث في كل من الرياض وجدة.

الفئة المستهدفةمبررات المشروع 

• تحفيز المخرجات البحثية للشباب السعودي وتطوير مهاراتهم.

• تحفيز وتطوير مهارات األبحاث اإلكلينيكية اإلنتقالية لدى الشباب السعودي من أجل 
إيجاد سبل جديدة لتشخيص أو عاج وتقديم الرعاية للمرضى خصوصا في مجاالت 

األمراض المهمة في مجتمعنا.

• دعم األبحاث التي قد تقود إلى إبتكارات وبراءات إختراع في المجال البحث العلمي.

• تطوير الكفاءات الشابة في مجاالت البحث الطبي.

• تطوير سبل التشخيص ولعاج وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأمراض ذات أهمية 
بمجتمعنا.

• تطوير المعرفة العلمية في مجال الصحة والمرض.

 • تحفيز الشباب على االبتكار واإلبداع في المجال الطبي والصحي
في سبيل تحسين جودة العناية بالمرضى.

مخرجات المشروعاألثر المتوقع 

10,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض – جدة (

مشــروع يســتهدف تشــجيع المخرجــات البحثيــة للشــباب الســعودي مــن 
الجنســين مــن خــال إتاحــة الفــرص لهــم للقيــام باألبحــاث الطبيــة والصحيــة 
الجديــد لمواجهــة  الجيــل  لتطويــر مهاراتهــم وتوســيع معرفتهــم إلعــداد 

التحديــات فــي القطــاع الصحــي 

منحة الباحث الشاب
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الجائزة كانت بمبادرة من الدكتور محمد بن صالح الراجحي لدعم قسم 
الطب الباطني بالمستشفى وذلك عن طريق تقديم عدد من الجوائز 

والمنح المالية لألبحاث العلمية المميزة والخاصة بقسم الطب الباطني . 

وقف الدكتور محمد بن صالح الراجحي

ألبحاث قسم الطب الباطني

5,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية  المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل نطاق المشروع 
التخصصي ومركز األبحاث بمدينة الرياض 

• دعم النشاطات البحثية في قسم الطب الباطني.

مبررات المشروع 

•  صك وقفي

•  52 بحث علمي 

•  22 جائزة 

•  27 منحة

العاملين بإدارة الطب الباطني من الجنسين.

الفئة المستهدفة

اإلنجازات
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500,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض – جدة (

• يعتبر السرطان من أكثر األمراض فتكًا بالمرضى وأكثرها كلفًة على النظام الصحي ويتسبب في أعباء اقتصادية ونفسية كبيرة على الفرد والمجتمع.

• تشير التقارير السنوية للسجل السعودي لألورام بأن أعداد حاالت السرطان في تزايد مطرد يقدر ب %4 سنويًا خال العقدين الماضيين ومن المتوقع أن تستمر 
هذه الزيادة لعقود قادمة مالم تتخذ إجراءات وقائية مؤثرة، كما أن %60 من حاالت السرطان تكتشف لدى فئات عمرية دون الستين عام وما يقارب نصف الحاالت 

يتم اكتشافها في مراحل متقدمة من المرض مما يقلص من فرص الشفاء.

• يقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بعاج ما يقارب 20% من حاالت السرطان المكتشفة كل عام والتي يتم تحويلها للمستشفى من كافة 
مناطق المملكة.

• ضعف الترابط والتنسيق البحثي بين العلماء في مختلف التخصصات وأطباء األورام على المستوى الوطني وكذلك على مستوى المؤسسة الواحدة مما يفوت 
الفرصة على تطوير البحوث العلمية الموجهة وترجمتها إلى مبادرات عاجية ووقائية نافعة.

مبررات المشروع 

مركز أبحاث السرطان 
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الهدف السادس
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• تحسين وتجويد خدمات وبرامج الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى من خال رفع 
كفاءة األخصائيين.

• )30( من أفراد الطاقم الطبي والممارسين الصحيين واألخصائيين االجتماعيين 
المعنيين بالمرضى المصابين بالسرطان.

• مرضى السرطان )من مجموعات متنوعة: بداية البرنامج العاجي، أثناء البرنامج 
العاجي، بعد البرنامج العاجي(.

• أفراد أسر مرضى السرطان )50( أسرة.

• وثيقة علمية: منهجية تقديم الدعم المتكامل لمرضى السرطان.• تحسن الحالة النفسية للمرضى وأفراد أسرهم.

• حقيبة تدريبية )تطبيقية( عن أساليب تقديم الدعم لمرضى السرطان، في جميع مراحل 
تجربتهم لمواجهة المرض )قبل، أثناء، بعد العاج(.

• عقد )5( برامج تدريبية للطاقم الطبي واألخصائيين االجتماعيين.

• مجموعة مطبوعات ومواد تعليمية وتدريبية وتثقيفية.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

200,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

بنــاء منهجيــة علميــة لتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي لمرضــى الســرطان واألمــراض 
المســتعصية، وتأهيل الممارســين الصحيين والكادر الطبي لمســاندة المرضى لاستجابة 
للعــاج ابتــداء مــن إصابتهــم بالمــرض، وطــوال فتــرة تلقيهــم العــاج، مــن خــال جلســات 

خاصــة للدعــم النفســي، وتوعيــة أفــراد أســرهم بكيفيــة التعامــل معهــم.

مبادرة منهجية إعداد األخصائيين في تقديم الدعم النفسي متقن

لمرضى السرطان )قبل،أثناء،بعد العالج(
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• تجويد الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خال منظومة متكاملة من 
برامج التدريب والتطوير المهني لرفع مستوى كفاءة وفاعلية الممارسين الصحيين.

• الممارسون الصّحيون في مستشفى الملك فيصل التخصصي )الرياض، جدة( 

• رفع مستوى كفاءة ومهارة الممارسين الصحيين في المستشفى.

• تعزيز دور مستشفى الملك فيصل التخصصي في دعم النمو المعرفي للعاملين 
في المجال الصحي والطبي.

• التحسين المستمر للخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.

• أدلة مرجعية ووثائق علمية.

• حقائب تدريبية.

• برامج ودورات تدريبية.

• ورش عمل تطبيقية.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

1,960,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) الرياض + جدة (

تطوير األداء المهني وتدريب الممارسين الصحيين
في مستشفى الملك فيصل التخصصي ) الرياض + جدة (

مهارة
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مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية

وجائحة كورونا



45 «

المبادرات الصحية لجائحة كورونا



فعاليات 
مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية
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التاريخ  |  2020الموقع  |  جامعة الملك فيصل المكان  |  مدينة الرياض

قياس تجربة المرضى

نبذة عن الفعالية 
ــك فيصــل التخصصــي  ــا فــي مؤسســتنا بالتعــاون مــع األقســام ذات العاقــة المباشــرة بالمرضــى فــي مستشــفى المل نظمن
بالريــاض فعاليــة لقيــاس تجربــة المرضــى فــي المستشــفى، وذلــك بتقييــم تجربتهــم فــي عــدة أقســام، مثــل الخدمــات االجتماعيــة، 
وخدمــات الطعــام والتنظيــف، وخدمــات األشــعة، وخدمــات المواعيــد، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي يمــر بهــا المريــض خــال فتــرة 
زيارتــه للمستشــفى. وقــد تمحــورت الفعاليــة حــول رســالة أساســية هــي “أشــركني فــي القــرار” التــي تحققــت مــن خــال تقييــم 
المراجعيــن لــكل قســم علــى حــدة مــن خــال إجابتهــم علــى أســئلة مخصصــة، وذلــك لضمــان تطويــر الخدمــات المقدمــة بمــا يرفــع 
مــن مســتوى رضاهــم. وتقــع هــذه الفعاليــة ضمــن أولويــات مؤسســتنا بالتوســع فــي نمــاذج تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ممــا 

يحقــق هدفهــا فــي دعــم توفيــر الرعايــة الطبيــة التخصصيــة.

ــز  ــك فيصــل التخصصــي ومرك ــة مــن األقســام فــي مستشــفى المل ــات المقدم ــن للخدم ــة المرضــى والمراجعي ــاس تجرب • قي
ــة. ــإدارات المعنّي ــه ل ــد ورفع ــل إن ُوج ــة الخل ــاض ومعرف ــاث بالري األبح

أهداف الفعالية
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اليوم العالمي للطفولة

نبذة عن الفعالية 
أقمنــا احتفــااًل توعوًيــا بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل، وذلــك بالتعــاون مــع قســم طــب األطفــال فــي مستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي بالريــاض، وتضّمــن االحتفــال نــدوة وأنشــطة توعويــة تناولــت الموضوعــات المرتبطــة بالطفــل، مثــل التغذيــة الصحيــة، 
والوقايــة األوليــة، والرضاعــة الطبيعيــة، وكرســي األطفــال، واللقاحــات األوليــة، والتليــف الكيســي الرئــوي البنكرياســي، ونقــص 

المناعــة األوليــة، والســكري، إضافــة إلــى ركــن ترفيهــي توعــوي لألطفــال.

• تثقيف األهالي وزيادة الحس التوعوي لصحة الطفل. 
• دعم األنشطة الثقافية والعلمية.

أهداف الفعالية
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الركن التعريفي

نبذة عن الفعالية 
أقمنــا ركًنــا تعريفًيــا لهــا بهــدف وصــول رســالتها إلــى جميــع منســوبي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث مــن 
موظفيــن ومراجعيــن، وأعلنــت عــن إجمالــي اشــتراكات الصنــدوق التــي تجــاوزت 51 مليــون ريــال ســعودي، وإكمــال فتــرة الطــرح األول 
لوحــدات صنــدوق )اإلنمــاء - وريــف( الوقفــي بنجــاح، وتغطيــة الحــد األدنــى ألول صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام ومفتــوح فــي 
ــن الركــن التعريفــي الهــدف االســتثماري للصنــدوق الــذي يتمثــل فــي المحافظــة علــى عيــن الوقــف وتنميتــه علــى  المملكــة. وبّي
المــدى الطويــل مــن خــال االســتثمار فــي أصــول متعــددة وفــق اســتراتيجية اســتثمارية متحفظــة، تتناســب مــع صيغــة الوقــف 

ومصارفــه المحــددة مســبًقا مــن قبــل الواقفيــن.

• نشر أهداف ورسالة المؤسسة على جميع أقسام وإدارات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
• توضيح فكرة صندوق )اإلنماء - وريف( الوقفي وتعزيز االستثمار في الصندوق.

• الوصول إلى أكبر قدر ممكن من منسوبي المستشفى البالغ عددهم 14 ألف موظف.
• تعزيز الصورة الذهنية عن المؤسسة وإبرازها كجهة تابعة للمستشفى تقّدم خدماتها للمرضى والموظفين.

أهداف الفعالية

جميع منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. الفئة المستهدفة
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الموقع  |  مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث المكان  |  مدينة الرياض وجدة

إطالق الحمالت التعريفية للمؤسسة

نبذة عن الفعالية 
• أقامــت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة ” وريــف الخيريــة” حماتهــا التعريفيــة فــي مقــر مستشــفيات 
الملــك فيصــل التخصصــي، وتهــدف المؤسســة مــن خالهــا إلــى التعريــف بأنشــطتها وبرامجهــا لمراجعــي مستشــفى الملــك 
فيصــل التخصصــي وموظفيــه للتعريــف بأهــداف ومشــاريع مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيرية ومــن أهمها 

إطــاق أول صنــدوق اســتثماري وقفــي فــي المملكــة “صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي”.
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الموقع  |  فندق انتركونتننتال المكان  |  مدينة الرياض

نبذة عن الفعالية 
• بالتعــاون مــع قســم األورام فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي، شــاركت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي الخيريــة ”وريــف الخيريــة” فــي المؤتمــر الســنوي األول لزراعــة النخــاع، الــذي أقيــم فــي مدينــة جــدة لمــدة ثاثــة أيــام، 
قدمــت المؤسســة فيــه عرضــًا تعريفيــًا عــن المشــاركة المجتمعيــة ودورهــا فيــه، باإلضافــة إلــى ركــن تعريفــي بأنشــطة المؤسســة 

وبرامجهــا.

• وقــد صاحــب المؤتمــر يــوم مخصــص للعائــات وفــرت فيــه وريــف الخيريــة عــددًا مــن الفعاليــات الترفيهيــة وذلــك لزيــادة الوعــي 
بأهميــة زراعــة النخــاع فــي عــاج أنــواع الســرطان المختلفــة. وتأتــي أهميــة هــذا المؤتمــر فــي تحقيــق أحــد أهــداف المؤسســة فــي 

دعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحيــة.

مشاركة المؤسسة في المؤتمر السنوي لزراعة النخاع
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نبذة عن الفعالية 
• شــاركت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة ”وريــف الخيرّيــة“ بركــن تعريفــي يهــدف إلــى التعريــف 
بالمؤسســة وأنشــطتها وصندوقهــا الوقفــي الــذي يعــد ٔاول صنــدوق اســتثماري وقفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 
ضمــن فعاليــة “نمشــي للتصّلــب اللويحــي” التــي نظمهــا قســم األعصــاب فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض 

للتوعيــة بالتصّلــب اللويحــي وطــرق التعايــش معــه، بالتعــاون مــع جامعــة الفيصــل بمدينــة الريــاض.

• وتكمــن أهميــة هــذه المشــاركة فــي إيصــال رســالة المؤسســة للمســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحيــة، ســعًيا 
نحــو تحقيــق أهدافهــا المتمّثلــة فــي تقديــم العــون للمرضــى المحتاجيــن ودعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة.

المشاركة في فعالية
“ نمشي للتصّلب اللويحي” 
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المشاركة بالمؤتمر الدولي للتمريض 

نبذة عن الفعالية 
• شــاركت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة “وريــف الخيريــة” بركــن تعريفــي فــي المؤتمــر الدولــي 
للتمريــض، والــذي نّظمــه مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي تحــت شــعار “التحــّول فــي ممارســة التمريض: تحقيــق الموثوقية 
ــة بتقــّدم  ــدق رافــال كمبنســكي. واســتهدف المؤتمــر كل الشــرائح المهتّم ــاض فــي فن ــة الري ــم فــي مدين ــث أقي ــة“، حي العالمي
ممارســة التمريــض مــن الممرضيــن والممرضــات، وطــاب وطالبــات التمريــض، والممارســين الصحييــن المســاعدين، وغيرهــم.

• وحرصــت المؤسســة فــي ركنهــا التعريفــي علــى التعريــف بـــالمؤسسة وأنشــطتها وصندوقهــا الوقفــي كمٔوسســة خيريــة 
رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن مشــاركة المؤسســة جــاءت انطاًقــا مــن أهدافهــا المتمّثلــة 
فــي دعــم األنشــطة الثقافيــة والعلميــة التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى الوعــي بالثقافــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى دعــم تأهيــل 

الكفــاءات الطبيــة المتخصصــة، وقــد تــم تكريــم المؤسســة لمســاهمتها الفّعالــة فــي هــذا المجــال.
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نبذة عن الفعالية 
• وّقــع معالــي الدكتــور ماجــد بــن ابراهيــم الفيــاض- رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة 
“وريــف الخيريــة”، المشــرف العــام التنفيــذي للمؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي- وصاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان- رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة- اتفاقيــة مشــروع الوصــول 

الشــامل، الــذي يهــدف إلــى تهيئــة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ليكــون مائمــًا لــذوي اإلعاقــة.

• يأتــي هــذا المشــروع تحقيقــًا لهــدف تخفيــف المعانــاة عــن المرضــى، أحــد أهــداف المؤسســة التــي تصــب فــي تحقيــق رؤيتهــا 
فــي أن تكــون مؤسســة رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة.

اتفاقية “الوصول الشامل”
مع مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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فعالية استديو األجنة
للتوعية بأهمية األشعة الصوتية للحامل 

نبذة عن الفعالية 
• أقــام قســم النســاء والــوالدة فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالريــاض، بالتعــاون مــع مؤسســتنا، يومــًا توعويــًا 
تحــت عنــوان “اســتوديو األجنــة” وذلــك للتوعيــة بأهميــة األشــعة الصوتيــة لــألم والجنيــن فــي فتــرة الحمــل، وقــد احتــوى المعــرض 

علــى ثمــان أجنحــة تمثــل كل مرحلــة مــن مراحــل نمــو الجنيــن واحتياجــات كل مرحلــة.

ــي تســاهم فــي رفــع مســتوى  ــة الت ــة والعلمي ــم األنشــطة الثقافي ــًا لهــدف المؤسســة فــي دع ــي هــذه المشــاركة تحقيق • تأت
الوعــي بالثقافــة الصحيــة.
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نبذة عن الفعالية 
• تقديــم منصــة رقميــة تبتكــر حلــول متكاملــة لتمكيــن االشــخاص الصــم مــن التعبيــر وشــرح معاناتهــم للطبيــب بشــكل مباشــر عبــر 

التطبيــق بــدون الحاجــة لمترجــم مرافــق ورفــع جــودة الخدمــات المقدمــة لهــذه الفئــة والحفــاظ علــى خصوصيــة المريــض.

ــي تســاهم فــي رفــع مســتوى  ــة الت ــة والعلمي ــم األنشــطة الثقافي ــًا لهــدف المؤسســة فــي دع ــي هــذه المشــاركة تحقيق • تأت
الوعــي بالثقافــة الصحيــة.

إطالق تطبيق “إشارة” 

المرضى والمراجعين فئة الصم والبكم. الفئة المستهدفة
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بالتغييــر،  الصادقــة  والرغبــة  الــدؤوب  بالعمــل  إال  تتحقــق  ال  األهــداف  ألن 
حرصنــا علــى أن تكــون 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. 

ــة وتدريــب الشــباب والشــابات للعمــل التطوعــي فــي  ــا باســتقطاب وتهيئ بدأن
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة كمســاندين للموظفيــن اإلدارييــن، حيــث يقــوم 

المتطوعــون بالتواجــد فــي تلــك المنشــآت الطبيــة إلرشــاد المراجعيــن والمرضى 
واإلجابــة عــن استفســاراتهم وتوجيههــم إلــى مقاصدهــم وتقديــم الخدمــات 

واالجتماعــي  الطبــي  المجــال  فــي  المتخصصــون  ليتفــرغ  يطلبونهــا؛  التــي 
ــرات  ــام بمهــام وظائفهــم، بينمــا يكتســب الشــباب والشــابات خب واإلداري للقي

ــح الفــرص المناســبة لهــم. ــري ســجّلهم الوظيفــي وتفت ُتث
 

كمــا حرصنــا علــى حفــظ حقوقهــم مــن خــال تســجيل ســاعات عملهــم فــي وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعية. 

ليّتسع الظل – تطوع وريف

حقائق وأرقام

بلغ عدد المتطوعين

      94 متطوعًا

         بلغت عدد الساعات التطوعية

                         3760 ساعة 
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صندوق اإلنماء
وريف الوقفي

الحصــول علــى رخصــة صنــدوق اإلنمــاء وريــف تــم   •                 

             الوقفــي بتاريــخ 27 / 09 / 1439 هـــ ويعتبــر صنــدوق اســتثماري 

الــدور  تعزيــز  إلــى  يهــدف  ــا،  عامًّ مفتــوح مطــروح طرحــًا  وقفــي       

الرعايــة  التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم 

الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا 

يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف 

واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار 

أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، 

وتوزيــع نســبة مــن العوائــد )غلــة الوقــف( بشــكل ســنوي ومســتمر علــى 

مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة 

والطبيــة مــن خــال 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 

شــركة  مــع  وبالتعــاون  الســعودية,  العربيــة  المملكــة  فــي  لألوقــاف 

اإلنمــاء لاســتثمار حيــث وصــل مبلــغ الصنــدوق 51مليــون ريــال تقريبــًا 

وبــدأ عمــل الصنــدوق فــي أواخــر ســنة 2018 حيــث مــن المتوقــع أن 

يحقــق الصنــدوق أرباحــًا بعــد ســنة مــن انطاقــه.

المؤسســات  مــن  )الواِقفيــن(  للمشــتركين  الوحــدات  طــرح  وســيتم 

ــة  ــي المملك ــراد وُأســرهم مــن مواطن ــة أو األف ــل المملك ــة داخ النظامي

ــة الســعودية والمقيميــن فيهــا ومواطنــي دول مجلــس التعــاون  العربي

الخليجــي،و يمكــن للراغبيــن تقــدم طلبــات االشــتراك إلكترونيــًا

من خال حسابهم في منصة “ اإلنماء تداول” أو من

خال زيارة فروع شركة “اإلنماء لاستثمار”.



61 «



« 62



63 «

أصــدرت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة ”وريــف الخيريــة” أول 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 دعمــًا 

ــة الواقــف التــي ُبنــي عليهــا الصــك. ــزًا لهــا وتحقيقــًا لرغب وتحفي
ونتــج عــن االجتمــاع األول لمجلــس ُنّظــار الوقــف اعتمــاد أســماء الفائزيــن بجائــزة ومنحــة الدكتــور محمــد بــن 

صالــح الراجحــي ألبحــاث الطــب الباطنــي.
وتأتــي هــذه المبــادرة دعمــًا لألبحــاث الطبيــة، وتنويعــًا لســبل بــذل الخيــر، ودعمــًا لشــتى المجــاالت التــي 

علــى رأســها المجــال الصحــي، وتحقيقــًا لرغبــات المســاهمين فــي تحديــد مجــال وطريقــة دعمهــم.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أّن إصــدار المؤسســة للصــك الوقفــي ومنحهــا الجائــزة جاء تأكيــدًا وتحقيقــًا لهدفها 
فــي دعــم األبحــاث العلميــة والباحثيــن فــي شــتى المجــاالت؛ ليعــود بالنفــع -بــإذن اللــه- علــى المرضــى 

وتخفيــف معاناتهم.

صك وقفي بإسم الدكتور محمد بن صالح الراجحي

قيمة الوقف

6,831,598
ريال سعودي
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التطويـر
الداخلي
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ــة لمستشــفى الملــك  ــح، تغطــي المشــاريع الخيري ــات للمن ــع فئ ــح لتشــمل أرب ــة المن ــر آلي ــة المســتفيد قامــت مؤسســتنا بتطوي لتحســين تجرب

ــي : ــز األبحــاث كالتال فيصــل التخصصــي ومرك

رعاية

والخدمــات  الطبيــة  المشــاريع  تمويــل  برنامــج 
المســاعدة المقدمــة لمرضــى مستشــفى الملــك 

وذويهــم. التخصصــي  فيصــل 

دراية

برنامــج تمويــل مشــاريع اإلنتــاج والبحــث العلمــي 
المرتبــط بالتخصصيــات الصحيــة التــي تغطيهــا برامــج 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  فــي  األبحــاث  مركــز 

التخصصــي.

وقاية

الوعــي  مســتوى  رفــع  مشــاريع  تمويــل  برنامــج 
الصحــي المجتمعــي مــن خــال حمــات تثقيفيــة أو 

وقائيــة.

كفاءة

الكفــاءات  مســتوى  رفــع  مشــاريع  تمويــل  برنامــج 
الصحيــة. التخصصيــة  المعرفــة  وإدارة  الطبيــة 

هذه الفئات تم ربطها بأهداف المؤسسة االستراتيجية، ووفقًا لمسارات المنح الرئيسة :

استراتيجيات المنح
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تطوير الخطة االستراتيجية

انطالقًا من إيماننا بالعمل المؤسسي االستراتيجي لتحقيق أهدافنا بأعلى درجات اإلتقان، طورت المؤسسة خطتها االستراتيجية من المنطلقات التالية :

• الـعــمــــــــــــــــــــــالء :  تحقيقًا للنفع المجتمع المتميز وتنمية المستفيد وتحقيق رضا أصحاب المصلحة.

• العمليات الداخلية :  تحديد احتياجاتنا والعمل على رفع جودة العمليات اإلدارية والمالية وبناء شراكات وتحالفات مجتمعية.

ـــــم والنمــــو :  لتحقيق رضا العاملين في المنظمة وتمكينهم لنكون منظمة متعلمة. ـّ • التعل

• المــــــــــالـــــــــــــــي :  لتنمية المورد المالي واالستفادة المثلى من خال رفع الكفاءة المالية.



67 «

أتمتـة العمليـات الداخليـة

األتمتــة هــي تحويــل أي عمــل يتــم بطريقــة غيــر رقميــة إلــى طريقــة رقميــة وذلــك لرفــع جــودة العمــل اإلداري، وإدراكًا منــا 

بأهميــة ذلــك تــم حصــر العمليــات اإلداريــة والبــدء فــي أتمتتهــا حيــث تــم اإلنتهــاء مــن :

الموقع اإللكتروني

نظام
االتصاالت الرقمية                                                                 

تحويات الموظفين 

هواتف نقالة 

النظام المالي                                                                 

سماك

نظام
إدارة الموارد البشرية

ساند

نظام األرشفة مع 
مستشفى الملك 
فيصل التخصصي

نظام
إدارة مشاريع وريف                                                                 

منح 
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توثيق اإلجراءات

تنظيمــا للعمــل وتحســينا لــأداء فقــد قمنــا بتوثيــق إجراءاتنــا داخليــا، وذلــك بحصرهــا وتحقيــق المســتهدف منهــا وفــق الخطــة 

ــق كافــة  ــى توثي ــط عل ــإدارات، وتعمــل إدارة التخطي ــة ل ــراءات العمــل الداخلي ــق %40 مــن إج ــم توثي االســتراتيجية، وقــد ت

اإلجــراءات حتــى نهايــة العــام 2022م.
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ضبط األوصاف الوظيفية 

 لبنـــــاء بيئـــــة وظيفية أكـــثر تناغمــا فــي العمــل اإلداري وذلــك بوضـــــوح التوصيـــــف الوظيفـــــي لـــــكل موظف من خـــالل اعتماد 

ــل األوصــاف  ــام بمراجعــة وتحلي ــة والقي ــم عقــد ورش عمــل تعريفي ــث ت ــع االســتبيانات حي ــة الشــخصية وتوزي ــة المقابل منهجي

الوظيفيــة الحاليــة وإعــادة صياغتهــا بالشــكل النهائــي لتغطــي كافــة الوظائــف المعتمــدة فــي المؤسســة
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Smart goals نظام تقييم األداء

بنــاء علــى توجــه المؤسســة مؤخــرًا فــي تحســين بيئــة العمــل وذلــك مــن خــالل تنميــة المــوارد البشــرية جــاء نظــام إدارة األداء علــى 

رأس الفــرص التحســينية لبيئــة عمــل منتجــة، تــم العمــل علــى هــذا النظــام كخطــوة أولــى فــي تحقيــق رأس المــال البشــري. 
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التدريب والتطوير للموظفين

إيمانــًا مــن مؤسســتنا فــي رفــع كفــاءة رأس المــال البشــري قامــت إدارة المــوارد البشــرية بعمــل تحليــل لاحتياجــات التدريبيبــة 

ووضــع خطــة تدريبيــة لجميــع الموظفيــن المســتهدفين خــال العــام ضمــن مســتهدفات الخطــة االســتراتيجية باإلضافــة إلــى 

اســتحداث نمــاذج تدريبيــة حديثــة كالنمــو المهنــي وســاعة وريــف المعرفيــة.




