
الدليل التعريفي

لمؤسسة مستشفى الملك
فيصل التخصصـي الـخـيـريـــة





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 

ــق عملهــا االحترافــي. ومــن فري

تمهيد
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 سعادة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
عضوًا

 سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن حمد الحركان
عضوًا

 سعادة األستاذ/ محمد بن صالح آل الشيخ
عضوًا

 سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد المزروع
عضوًا

 سعادة المهندس/ ماهر بن عبدالله السليمي
عضوًا وأمينًا لمجلس األمناء

 معالي الدكتور/ ماجد بن إبراهيم الفياض
رئيس مجلس األمناء

 سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم
عضوًا ونائبًا للرئيس

 سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الراجحي
عضوًا

 سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالله القاسم 
عضوًا

 سعادة المهندس/ علي بن صالح البراك
عضوًا

مجلس اأُلمناء
يتألف مجلس أمناء المؤسسة من :
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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

20

0

4

1

عدد المستفيدون

1،769،239
تكلفة المشاريع المنفذة

21،394،114

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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3,000,000  ريال سعوديالتكلفة المالية نطاق المشروع 
 مستشفى الملك فيصل التخصصي

) جدة (

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 االمراض. 

• تخفيض نسبة المصابين المحتاجين الى الدم.

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

• عدد عمليات التبرع خال سنة 27.375 ألف ريال.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع
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• 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
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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 االعــراض مــن الخفيــف الــى الشــديد وبنــاء 
عليــه تتفــاوت احتياجــات الشــخص للدعــم والتدخــل. كمــا أنــه مــن الــوارد 
وجــود تشــخيصات اكلينيكيــة مصاحبــة لطيــف التوحــد مثــل اإلعاقــة العقليــة 

واضطرابــات النــوم وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه.

مشروع مركز ابحاث 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. االبحاث 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 إصطناعي
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 السرطان وزارعي األعضاء.

• 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

3,000,000  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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• 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 لاستخدا.

• قلة عدد الكراسي المتحركة.

• ذوي اإلعاقة

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

• توفير عدد 100 كرسي متحرك.

الفئة المستهدفةمبررات المشروع 

مخرجات المشروع

95,000  ريال سعوديالتكلفة المالية مستشفى الملك فيصل التخصصي )المدينة(نطاق المشروع 

تقديــم خدمــة الكراســي المتحركــة الحديثــة لمرضى ومراجعى المستشــفى 
والتــي تعينهــم علــى انهــاء مراحعتهــم لللمستشــفى براحة تامة. 

الكراسي المتحركة



« 22

• جميع المرضى والمراجعين والزوار. • حاجة بعض المرضى لشرب المياه بشكل مستمر طوال اليوم.

• تحّسن رضا المرضى والمراجعين والزوار.

• تعزيز تضامن أفراد المجتمع وترابطهم.

• توفير 40,000 كرتون ماء لمدة عام.

مبررات المشروع 

األثر المتوقع 

الفئة المستهدفة

مخرجات المشروع

910,080  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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الهدف الخامس
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• دعم الشباب الطموح من الجنسين ممن لديهم أفكار بحثيه أو إبتكارية  في مجال 
الصحة واألمراض لتحسين العناية بالمرضى.

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

البحثية و تطوير مهاراتهم وإعدادهم للقيادة العلمية في مجاالت اهتماماتهم البحثية.

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

ومركز األبحاث في كل من الرياض و جدة.

الفئة المستهدفةمبررات المشروع 

• تحفيز المخرجات البحثية للشباب السعودي و تطوير مهاراتهم.

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

األمراض المهمة في مجتمعنا.

• دعم األبحاث التي قد تقود الى إبتكارات و براءات إختراع في المجال البحث العلمي.

• تطوير الكفاءات الشابة في مجاالت البحث الطبي.

• تطوير سبل التشخيص و لعاج و تقديم 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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صندوق اإلنماء
وريف الوقفي

الحصــول علــى رخصــة صنــدوق اإلنمــاء وريــف تــم   •                 

             الوقفــي بتاريــخ 27 / 09 / 1439 هـــ ويعتبــر صنــدوق اســتثماري 

ــا، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي       وقفــي مفتــوح مطــروح طرحــًا عامًّ

لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر 

تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ 

التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف و األصــل 

أصــول  اســتثمار  علــى  الصنــدوق  حيــث ســيعمل مديــر   ، الموقــوف 

الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف ، وتوزيــع 

علــى  ومســتمر  ســنوي  بشــكل  الوقــف(  )غلــة  العوائــد  مــن  نســبة 

مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق و الممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة 

و الطبيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك 

فيصــل التخصصــي الخيريــة، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف غلــة 

الوقــف علــى أهدافهــا للخدمــات الصحيــة والطبيــة.

• تــم اعــداد صنــدوق االنمــاء 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

العربيــة الســعودية و المقيميــن فيهــا ومواطنــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي،و يمكــن للراغبيــن تقــدم طلبــات االشــتراك إلكترونيــًا

من خال حسابهم في منصة “ اإلنماء تداول” أو من

خال زيارة فروع شركة “اإلنماء لاستثمار”.
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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

الخدمــات  و  الطبيــة  المشــاريع  تمويــل  برنامــج 
المســاعدة المقدمــة لمرضــى مستشــفى الملــك 

ذويهــم. و  التخصصــي  فيصــل 

دراية

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

التخصصــي.

وقاية

الوعــي  مســتوى  رفــع  مشــاريع  تمويــل  برنامــج 
ــة. ــة أو وقائ الصحــي المجتمعــي مــن خــال تثقيفي

كفاءة

الكفــاءات  مســتوى  رفــع  مشــاريع  تمويــل  برنامــج 
الصحيــة. التخصصيــة  المعرفــة  إدارة  و  الطبيــة 

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

استراتيجيات المنح




