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أهدافنا
• دعم األبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي

• دعم برامج الوقاية من األمراض
• دعم األنشطة الثقافية والعلمية التي تساهم في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية

• دعم تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة من المواطنين
• دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية

• تقديم العون للمرضى المحتاجين

رسالتنا
دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة العامة

لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث“ من خالل:

- اإلسهام في رفع المعاناة عن المرضى وعائالتهم.
- تمويل األبحاث.

- المشاركة في رفع مستوى الوعي في المجال الصحي.
- تنمية األوقاف الطبية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة.

رؤيتنا
أن نكون مؤسسة خيرية

رائدة في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية،
تعمل في المملكة العربية السعودية.
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تمهيد
يتمحور دورنا في وريف الخيرية في تحقيق رسالتنا وأهدافنا عبر العطاء و البذل 
فـــي كل مامـــن شـــأنه أن يخفف مـــن معاناة المرضى و يحســـن مـــن رحلتهم 

العالجية و ينعكس ذلك إيجابا على جودة حياتهم.
إن الدعم والعطاء الذي تتلقاه وريف الخيرية من مختلف القطاعات والشرائح في 
المجتمع هو مســـؤولية جســـيمة وجميلة في نفس الوقت نحملها على عاتقنا 
ونسعى جاهدين ألن تصب في مشاريع ومبادرات ذات أثر إنساني ومجتمعي.
فـي كل مجتمـع متحضـر ال بـد مـن وجـود مؤسسـات ومنشـآت خيريـة غيـر ربحيـة 
تســــاند الجهـات الحكوميـة وتفتـح المجـال لنمـّو بـذرة الخيـرفـي النفـس البشـرية 

بمـايعـود بالنفـع علـى المجتمـع فـي كافـة المجـاالت. 
ـــة وال تقـدم ألي  ـَ ومــــن أنبــــل المجــــاالت الخيريــــة المجـال الصحــــي؛ فـال تنمي
مجتمــــع إن لـم يحصل أفـراده على الرعايـة الصحيــــة الشـاملة، فـإذا كان العمـل 
الخيــــري الصحـي مصحوبــــًا بـروح االحترافيـة واإلتقــــان، ومدعومـًا بمركـز أبحـاث 

متخصـص؛ فقـد بلـغ الغايـة األسـمى وسـار علـى الطريـق الصحيـح. 
وفـــــي مجــال العمــل الخيــري الصحـــــي تعمــل مؤسســة مستشــفى الملــك 
فيصــل التخصصــــي الخيريـة "وريف الخيرية" متجـاوزًة كل التحديـات والصعـاب، 
وعاقـدًة العـزم علـى تحقيـق رؤيتهـا ورسـالتها وأهدافهـا؛ بالدعــم غيـر المحــدود 
مـن الحكومـة الرشــيدة ومـن القطـاع الخــاص ومــن فريــق عملهــا االحترافــي. 
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إيمانــــًا مـن مؤسسـة مستشــــفى الملـك فيصـل التخصصـي الخيريـة “وريـف الخيريـة” 

بدورهــــا الفعال فــــي المساهمة في بناء وطننا الغالي، وتطلعــــًا منهــــا لتحقيــــق رؤية 

2030، فقــــد دأبــــت علــــى تصميـم برامجهـا تماشــــيًا مـع برنامــــج تحول القطاع الصحي 

ورؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية 2030.

وقــــد حرصنـا فــــي مؤسسـة مستشـفى الملــــك فيصـل التخصصــــي الخيرية “وريـف 

الخيريـة” أن نضـع نصـب أعيننـا األهداف االستراتيجية للرؤيـة وتصميـم مـايسـاعد علـى 

تحقيقهــــا علـى أرض الواقـع، وبناًء عليـه وضعـت األهداف السـتة لوريـف الخيريـة التـي 

ترسـم خارطـة طريـق لـكل مـن يسـعى لتحقيـق تطلعـات “وريـف الخيريـة” مـن موظفيـن 

ومتطوعيــــن، ســــاعين بذلـك إلـى تحقيــــق األهداف جنبـًا إلـى جنـب مــــع نهضـة شـاملة 

للوصول  لمســــتقبل مشــــرق بـإذن اللــــه. كما أن هناك ترابطًا بين أهداف وريف الخيرية 

وأهداف الرؤية لكل من وزارة الصحة و وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية.

االرتباط برؤية المملكة 2030



مع كل تقرير سنوي جديد نستشعر فضل الله علينا أن منحنا شرف هذا العمل الذي نقوم به والذي من خالله ُنعنـى بدعـم 
تقديـم خدمــــات الرعايـة الصحيـة واالجتماعية فـي مستشــــفى الملـك فيصـل التخصصـي ومركـز األبحاث.

لقد امتدت وتنوعت مشـــاريع مؤسســـة مستشـــفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريـــف الخيرية"خالل هذا العام 
لتشمل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بفروعها الثالث (الرياض – جدة – المدينة المنورة) استطعنا 

من خاللها الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين من خدماتنا. 
وقد أطلقنا خالل هذا العام مشـــروع تحقيق أمنية للمرضى المصابين باألمراض المســـتعصية واستشعرنا نعمة الصحة 

والعافية، وحققنا أثرًا أعمق وأشمل لدى المستفيدين من المشروع.
إننا في مؤسسة "وريف الخيرية" وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نسعى ومن خالل إمكاناتنا المتاحة لتعزيز دور القطاع 
غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خالل مساهمتنا مع باقي شركائنا 

في القطاع غير الربحي في الناتج المحلي تحقيقًا لهذه الرؤية المباركة. 
إن عمل موظفي وريف الخيرية كفريق واحد وبيد واحدة جعلنا نستشعر السعادة والرضا والدعاء من جميع المرضى الذين 

ُقدمت لهم خدماتنا، وهذا مما يسهل علينا  االستمرار في تقديم خدماتنا بشكل متميز.
نضع بين أيديكم تقريرنا الســـنوي الذي يحكي مســـيرة عام 2022م بمشـــاريعنا وإنجازاتنا، وسنمضي بإذن الله في قادم 

األيام واثقين من نجاحنا لتحقيق مانصبوا إليه بمساهمة الشركاء والداعمين جزاهم الله عنا كل خير. 

كلمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية
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يســـعدني أن أقدم لكم تقريـــر عام 2022 والذي يحمل بطياتـــه أبرز اإلنجازات 
التـــي قامت بها مؤسســـة مستشـــفى الملـــك فيصل التخصصـــي الخيرية 

"وريف الخيرية" خالل عام 2022.
إن تعظيم األثر الذي نسعى له دائمًا هو شعارنا في المؤسسة، وينبثق من 
تكامـــل العمل في وريف الخيرية، ويبدأ بطرح وابتكار مشـــاريع نوعية ذات أثر 
علـــى المريـــض بالتكاتف مع أصحـــاب المصلحة من قادة مستشـــفى الملك 
فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث واألطبـــاء وكل من يعمل علـــى تجويد 
وتســـهيل رحلـــة المريض العالجيـــة، وهذه المشـــاريع بدورها تخلق شـــراكات 
مجتمعيـــة تعـــزز من عالقاتنـــا مع المانحين والشـــركاء، وخطوة بخطوة نشـــهد 

اإلنجازات تتبلور واألرقام في ازدياد.

كلمة المدير التنفيذي
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مجلس األمناء

معالي الدكتور/
ماجد بن إبراهيم الفياض

رئيس مجلس األمناء

سعادة الدكتور/
عبدالعزيز بن محمد السويلم

عضوًا ونائبًا للرئيس

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

سعادة الدكتور/
عبدالرحمن بن عبد المحسن الراجحي

عضوًا

سعادة الدكتور/
خالد بن عبدالله القاسم 

عضوًا

سعادة المهندس/
علي بن صالح البراك

عضوًا

سعادة األستاذ/
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

عضوا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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جــــــان اللِّ
لجنة االستثمار

واألوقاف

لجنة األنشطة

الخيرية والبرامج

الهيئة

الشرعية

اللجنة

التنفيذية
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مجلس األمناء
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%56نسبة المشاريع المدعومة من خارج صندوق اإلنماء وريف الوقفي

%44نسبة المشاريع المدعومة من صندوق اإلنماء وريف الوقفي

18عدد المشاريع القائمة والمنجزة

عدد المشاريع
21التي قدمت عن طريق منصة المنح

2,049,584عدد المستفيدين
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إجمالي اإليرادات الذاتية لعام 2022

14,968,735 ريال

عوائد وقف الدكتور محمد بن صالح

الراجحي ألبحاث الطب الباطني ريال248,904

رعاية حملة تسويقية ريال1,458,000

دعم لصندوق اإلنماء وريف الوقفي ريال138,310

غلة صندوق اإلنماء وريف الوقفي ريال2,813,323

منصة وقفي ريال221,007

األركان التعريفية ريال1,004,935

الزكاة ريال243,817

الدعم العيني ريال265,673

الدعم العام غير المقيد ريال204,599

شراكات مقيدة ريال8,370,168

الـــدعم
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أبرز المشاريع

•

•

تحسين تجربة المرضى والمراجعين 
والزوار.

تقديم تسهيالت لرحلة المريض أو 
المراجع خالل تواجده بالمستشفى.

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

زيادة عدد الثالجات لتصل إلى 37 ثالجة
في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

إجمالي المستفيدين: 1.85 مليون

سقيا الماء

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

المساهمة في دمج الفئة المستهدفة •
في التواصل والتعليم والعمل 
والترفيه كباقي أفراد المجتمع.

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

تم توفير الجهاز بكامل ملحقاته.

إجمالي المستفيدين: مستفيد واحد

أعطني صوتًا
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•

•

•

•

•

•

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال 
وعالج المرضى.

 
تقليل مدة االنتظار للمرضى على 

قائمة االنتظار.

تقليص التكلفة العالجية وتكلفة 
اإلقامة داخل المستشفى.

 
تحسين جودة إقامة المريض العالجية 

وتجربته داخل المستشفى.

النطاق الجغرافي :
(الرياض - جدة - المدينة المنورة ).

إجمالي المستفيدين: 233

السكن الخيري (حّياك)

•

•

•

•



ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

مركز أبحاث التوحد

133 حالة جديدة  |  الحاالت الجديدة : هي للحاالت التي تشخص من قبل المركز بشكل شهري.

176 متدرب  |  المتدربين : هم مجموع المتدربين الذين يتلقون تدريبًا من خالل مركز أبحاث 
التوحد وبشكل شهري.

1944 جلسة  |  عدد الجلسات : هو مجموع الجلسات التي يقدمها مركز أبحاث التوحد وتشمل 
الجلسات النفسية - جلسات عالج اللغة والكالم - جلسات العالج الوظيفي - جلسات العالج 

الطبيعي - الجلسات االستشارية.

2297 إجمالي المستفيدين  |  مجموع المستفيدين : هو مجموع الحاالت الجديدة وعدد 
المتدربين وعدد الجلسات، حيث نعتبر أن كل مستفيد من الجلسات يعادل شخصًا واحدًا، علمًا أن 

الجلسة الواحدة قد يستفيد منها أكثر من شخص.

•
•
•

•

•

•

•

سرعة التشخيص المجاني لذوي التوحد.
تدريب أسر أطفال التوحد عن كيفية التعامل معهم.

تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال التوحد.
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•

•

•

تخفيف معاناة األطفال المصابين بداء 
السكري وتعزيز دافعيتهم نحو 

االستمرار في العالج لتجنب مخاطر 
ومضاعفات المرض.

 
المساهمة في زيادة استجابة األطفال 

مرضى السكري للعالج عبر التخفيف 
من وخزات القياس اليومية والتي تزداد 

صعوبة يومًا بعد يوم.
 

تقديم الدعم ألسر األطفال مرضى 
السكري من المحتاجين ماديًا.

توفير أجهزة القياس بال وخز مع
ملحقاتها لمدة عام كامل للمستفيدين.

إجمالي المستفيدين: 56

قياس بال وخز

•

•



أبرز المشاريع

•

•

•

تسهيل حركة المرضى والمراجعين كبار 
السن أو ذوي اإلعاقة وغير القادرين 

على الحركة للتنقل داخل المستشفى 
وعياداته.

المساهمة في تحسين وترك انطباع 
ممتاز للمرضى والمراجعين عن 

خدمات المستشفى. 
اإلسهام في رفع مستوى رضا 

المستفيدين من المرضى والمراجعين 
ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات المساندة 

لهم.

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

توفير 200 كرسي متحرك لمستشفى
الملك فيصل التخصصي (الرياض – جدة).

إجمالي المستفيدين: 200 ألف

الكراسي المتحركة

•

•

•

تخفيف معاناة األطفال المصابين بداء 
السكري وتعزيز دافعيتهم نحو االستمرار 

في العالج لتجنب مخاطر ومضاعفات 
المرض وتعزيز استجابتهم للعالج عبر 

التخفيف من حقن اإلنسولين اليومية. 
تقديم الدعم ألسر أطفال مرضى السكر 
من المحتاجين عن طريق توفير مضخات 

اإلنسولين ذات التكلفة العالية.
مساعدة الطفل المريض على توفير من 

20% إلى 30% من استهالك 
اإلنسولين.

ألثر
ا

ام
رق

وأ
ق 

قائ
ح

وع
شر

لم
ا

تم توفير مضخة إنسولين واحدة.
تم توفير ملحقات المضخة لكل مستفيد

 لمدة عام كامل.

إجمالي المستفيدين: 9

إنسولين بال حقن

•

•
•

تســـهيل رحلة المرضى العالجية والتي 
تتصـــف بالكثير من المعاناة والمشقة 

عن طريق تعزيز صحتهم النفسية 
وتعزيز الجانب الترفيهي والــنفـسي 

خـالل وجـودهم بالمستشفى.
زيادة فعالية الخطة العالجية للمرضى.
بث روح األمل بالشفاء لدى المرضى 

ومساندة أهاليهم.

ألثر
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رق

وأ
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قائ
ح
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شر
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ا

إنتاج أكثر من 4,000 قطعة مصنوعة يدويًا
بأيادي المتطوعات في المناسبات المختلفة
خالل عام 2022 والتي تم إهداؤها ألبطالنا

األطفال مرضى األورام والسرطان. 
إجمالي المستفيدين: 2,000

ابتسامة جديدة
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ترغيب األطفال المراجعين للمستشفى باإلجراءات الروتينية •
والتي غالبًا ما تكون كالكابوس لديهم من خالل توفير الحلوى 

الصحية والضمادات ذات الرسومات والشخصيات المحببة لدى 
األطفال كما تم تزيين الممرات والجدران بالرسومات الملونة 
والمفرحة، باإلضافة الستخدام تقنية الـ buzzes وهي تقنية 
تعمل على تشتيت األلم الناتج عن وخزات اإلبر أو المغذيات 

بإرسال اهتزازات بسيطة تلهي الطفل باإلضافة الحتوائها على 
الجل المجمد والذي يعمل على تنميل المنطقة المراد وخزها 

وبالتالي عدم شعور الطفل باأللم.
ألثر

ا
ام

رق
وأ

ق 
قائ

ح
وع

شر
لم

ا

إجمالي المستفيدين: 2,917

خلق بيئة صديقة لألطفال

•

•

•

•

•

•

•

تخفيف الرهبة والمعاناة لدى المريض من اإلجراء الطبي الذي 
سيقوم به الطبيب.

شرح تفاصيل اإلجراء الطبي الذي سيقوم به الطبيب بجميع تفاصيله 
من خالل هذه النظارات.

تحسن الحالة النفسية للمريض عندما يتعرف على خطوات اإلجراء 
الطبي.

إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المراجعين وذلك ألن هذا اإلجراء يوفر 
الكثير من الوقت للممارسين الصحيين في إقناع المريض باإلجراء 

الذي سيقوم به الطبيب.

ألثر
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ح
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توفير معدات لتصوير تجربة المريض كاملة بتقنية الواقع االفتراضي
يتم تهيئة المريض نفسيًا بالتجربة التي سيمر بها أثناء خطته العالجية.

إجمالي المستفيدين: 667

نظارات الواقع االفتراضي لتحسين تجربة المريض
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األبحاث  دعم  كبيرًا في  اهتمامًا  الخيرية  وريف  نولي في 
ومن هذه المشاريع : مشروع وقف الدكتور محمد بن صالح 
مستشفى  في  الباطني  الطب  قسم  ألبحاث  الراجحي 
المشروع  هذا  األبحاث،  ومركز  التخصصي  فيصل  الملك 
من  تمكنهم  وزيادة   الطبية  الكوادر  تمكين  في  يساعد 
بأبحاثهم،  الطبية  المكتبة  إثراء  وكذلك  العلمية،  األبحاث 
األبحاث   دعم  طريق  عن  بينهم  فيما  المنافسة  وزيادة 

العلمية المتميزة بجوائز ومنح مالية .

األبحاث
مجموع األبحاث المدعومة

7
مجموع الحاصلين على الجائزة

7

140.000
قيمة الدعم

ريال

16



إن هذا المشـــروع له أثر كبير وبصمة واضحة ســـواء على المريض أو على المؤسسة ، وعليه فقد سعت مؤسستنا 
ليكـــون مشـــروع تحقيق األمنيات للمرضى هدفًا اســـتراتيجيا للمؤسســـة خـــالل األعوام القادمـــة لتخفيف معاناتهم  
النفسية والجسدية والعمل على تحقيق أمنياتهم بتنوعها، وأن نعكس جزءًا بسيطًا من روح وحماس فريقنا في ترك 

بصمة في الرحلة العالجية لكل مريض محتاج لبصيص من أمل.

اليخفى على الجميع أن العامل النفســـي اإليجابي للمريض يســـاهم بشـــكل كبير في ســـرعة الشفاء بإذن الله مما 
يجعل فترة وجود المريض بالمستشفى أقل وبالتالي إمكانية أن يستفيد مريض آخر ويتلقى عالجه بشكل أسرع.

إن رسالتنا التي نرغب أن نوصلها في مبادرتنا لتحقيق األمنيات ليست فقط في تحقيق أمنيات هؤالء المرضى بقدر 
مـــا هي امتداد  لألثر النفســـي الكبيـــر والتحول الرائع الذي يمكـــن أن يحدث لهؤالء المرضى وأســـرهم عند رؤيتهم 
ألحالمهم وأمنياتهم وهي تتحقق وهو مايزيدهم قوًة وإيمانًا ويمنحهم سعادًة وأمًال يساعدهم في رحلة عالجهم 

وفي حياتهم بشكل عام. 

إن العديـــد مـــن المرضى ســـواًء كانوا أطفاًال صغـــارًا أو كبارًا في الســـن لديهم أماني يرغبـــون بتحقيقها ونحن في 
المؤسســـة أخذنا على عاتقنا أن نســـاهم ولو بجزء بسيط في تحقيق أمنيات المرضى من األطفال وكبار السن ممن 

لديهم أمراض مستعصية أو أصحاب الحاالت الحرجة.

فنحـــن نعتبـــر تحقيـــق األمنية في كثير من األحيـــان  هى مصدر إلهام للمرضى الذين يخضعـــون  لعالج طبي طويل 
وصعب، وقوة إيجابية تفتح لهم باب أمل يساعدهم على التغلب على العقبات الخاصة بهم. 

تم العمل على مبادرة ُأمنيتي وأطلقت في عام 2022 بهويتها الجديدة كمشروع استراتيجي بعد أن تم العمل على 
إعداد لوائح وسياسات تنظم عمل المشروع بشكله الجديد والذي تم فيه استهداف عدد أكبر من المرضى وشمولها 

للفئات العمرية المختلفة ولجميع فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
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أمنية

األثر

141
منها للمرضى كبار السن 

10

تحقيق األمنية التـــي طالما كان يرغب المريض بتحقيقها وكانت حلمًا بالنسبة له. 
تســـريع الرحلـــة العالجية للمرضـــى نتيجًة لرفع الروح اإليجابية لديهم وذلك ساهم بقبول عدد أكبر من المرضى وتقليل قوائم اإلنتظار.
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وصلتنا أمنية مريضة تكافح ورم في الغدد 

الليمفاويـــة بـــأن تـــزور أحـــد دور التصميـــم 

المشـــهورة، وبالتعاون مع مصممة األزياء 

مشـــاعل الفارس خلقنا تجربـــة تحاكي يوما 

يعيشـــه مصمـــم األزياء فـــي العمل، وتم 

أخـــذ المريضة لمقـــر دار التصميـــم الخاص 

بالمصممـــة واســـتطعنا بفضـــل اللـــه من 

تحقيـــق أمنيتهـــا بزيارة ألحـــد دور التصميم 

والتـــي أطلعـــت مـــن خاللها علـــى أداوات 

التصميـــم ومايـــدور في كواليـــس اإلبداع 

في استديو المصممة.

مصممة األزياء

أمنيات ،، صنعت أثر

مريض اســـتثنائي أدهشـــنا حماسه وشـــغفه يبلغ من العمر 10 سنوات 

ويكافح أورام الدم، ويتمنى أن يصبح مهندسًا في المستقبل. 

نسعى دائما في مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية 
"وريف الخيرية" إليجاد شـــراكات مجتمعية فعالة بين المؤسســـة والقطاع 
الخاص، وإســـتنادًا ألهداف مشـــروع أمنيتي لضرورة تعزيز صحة األطفال 
النفسية وتعزيز الجانب الترفيهي والنفسي وزيادة فعالية الخطة العالجية 
وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) زار المريض 
المقر الرئيسي لشركة سابك في الرياض تخلل الزيارة جولة في المصنع 
وتعـــرف علـــى الـــدور المهم الـــذي يؤديه المهنـــدس ضمـــن المنظومة، 

واستطاع أن يتقمص بطلنا المريض دور المهندس بجميع تفاصيله.

مهندس المستقبل
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تطبيـــق األطباء هو تطبيق مجاني خيـــري يهدف إلى تحقيق التواصل بين األطباء 

لمســـاعدة بعضهم البعض وتيســـير التواصـــل بين األطباء بمستشـــفى الملك 

فيصـــل التخصصـــي بفروعها الثالث وبيـــن األطباء بالمناطـــق الطرفية بكل أمان 

وخصوصيـــة؛ حيث أن األطباء في مستشـــفى الملك فيصل التخصصي لديهم 

مـــن الخبـــرة ما يســـتطيعون بإذن الله مـــن إعطاء الـــرأي الطبي والـــذي يمكن أن 

يســـاهم وبشكل كبير في الحد من تنقل المرضى وسفرهم للمدن التي يتواجد 

بهـــا مستشـــفى الملك فيصـــل التخصصي ويســـهم كذلك  في رفع مســـتوى 

الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

حصـــل التطبيق على المركز األول لجائزة الملك خالد –رحمه الله- في فرع شـــركاء 

التنمية لعام 2016، حيث تسعى هذه الجائزة لتكريم مبادرات أفراد المجتمع التي 

تعمل إلحداث فرق ملموس في حياة اآلخرين في المملكة العربية السعودية.

وقد توقف التطبيق عن العمل خالل ال ســـنة الماضية لعدة أســـباب ، ورأينا في 

المؤسســـة أن االعتمـــاد على الوســـائل اإللكترونية بما فيهـــا تطبيقات الهواتف 

المحمولة لتســـهيل عمل األطباء هو الخيار األفضل واألنسب خالل هذه المرحلة 

وبالتالي قمنا بهذا المشروع . 

مشروع تطبيق األطباء



أطباء موثقين

يتم التحقق من كافة مســـتخدمي 
التطبيـــق، وذلك من خـــالل توثيق 
تســـجيلهم لدى الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية.

تصميم سهل
وبساطة في االستخدام

التطبيق مشـــابه لتطبيقات برامج 
المحادثة الشـــهيرة، وســـهل في 
االســـتخدام مـــع إمكانية مشـــاركة 

ملفات الصور

الخصوصية واألمان

يتبع التطبيق معايير عالية متعارف 
علـــى  للحفـــاظ  عالميـــًا  عليهـــا 
المتداولـــة،  البيانـــات  خصوصيـــة 
بـــأي معلومات  واليتـــم االحتفاظ 

شخصية.

بوابة المريض

باستطاعة الطبيب المسجل في التطبيق 
فتـــح قنـــاة تواصل آمنة من خـــالل توجيه 
دعـــوة خاصة لمريضه المتابع معه لإلجابة 
عن استفســـاراته في األوقات المناسبة 

للطبيب التي يستطيع هو تحديدها.

مجاني

ومجاني  تطوعـــي  التطبيق 
بالكامل.
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مميزات التطبيق
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معدل رضا المستفيدين
( إدارات المسـتشـفـى )

رضا المستفيدين
91%

معدل رضا المانحين
( الشركاء )

رضا المانحين
87%

لمزيد من الشفافية
قامت المؤسسة بقياس رضا المستفيدين والمانحين، وكانت النتائج وفق التالي :





األوقاف
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أوًال  |  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

تــم الحصــول علــى رخصــة صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفـي بتاريـخ 27 / 09 / 1439 هــ ويعتبـر 
صنــــدوق اسـتثماري وقفــي مفتــوح مطـــــروح طرحًا عاّمًا، يهــدف إلـــــى تعزيــز الــدور التنمــوي 
لألوقـــــاف الخاصـــــة مــن خـــــالل المشــاركة فــي دعـــــم الرعايــة الصحيــة عبـــــر تنميــة األصــول 
الموقوفـــــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقـق مبــــدأ التكافـل االجتماعـي ويعـود بالنفـع علـى 
مصـارف الوقـف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار أصــول 
الصنـــــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيـع نسـبة مـن العوائـد (غلـة 
الوقــــف) بشـكل سـنوي ومســــتمر علـى مصـارف الوقـف المحــــددة للصنـدوق والممثلـة فـي 
الخدمــــات الصحيــــة والطبيـــــة مـــــن خالل الجهــة المســـــتفيدة مؤسســة مستشـــــفى الملــك 
فيصــل التخصصــي الخيريــة، وتلتــزم الجهــة المســتفيدة بصــرف غلــة الوقــف علــى أهدافهــا 

للخدمــات الصحيــة والطبيــة.

تـــــم إعـــــداد صنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي بمـــــا يتوافــق مــع الئحــة صناديـق االســــتثمار الصـادرة عـن هيئـة السـوق 
الماليـة والهيئـة العامـة لألوقــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية, وبالتعــاون مــع شــركة اإلنمـاء لالسـتثمار برأس مال 

ا. بلغ 51 مليون ريـال تقريبـً
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مليون ريال65,5بلغ حجم الصندوق 31 / 12 / 2021بتاريخ

مليون ريال68,87بلغ حجم الصندوق 31 / 12 / 2022بتاريخ

نسبة الزيادة خالل العام 

% 5.14

حجم التغيير

3.37
مليون ريال
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ثانيًا  |  وقف الدكتور محمد بن صالح الراجحي
يعتبر وقف الدكتور محمد بن صالح الراجحي ألبحاث قســـم الطب الباطني من المشـــاريع المستدامة، حيث 
قامـــت المؤسســـة بفتح محفظة اســـتثمارية لألســـهم ويصرف ريـــع "عوائد" هذه األســـهم على األبحاث 
المميزة في  قســـم الطب الباطني بشـــكل سنوي ضمن لوائح وأنظمة محددة ومحوكمة. وقد بلغت قيمة 

المحفظة االستثمارية عند تأسيسها 6.94 مليون ريال.

بلغت قيمة المحفظة اإلستثمارية بتاريخ مليون ريال3110,19 / 12 / 2021

بلغت قيمة المحفظة اإلستثمارية بتاريخ مليون ريال3110,4 / 12 / 2022
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نسبة الزيادة خالل العام 

% 2.1

حجم التغيير

210
ألف ريال



القطاع الخاصالقطاع الحكومي

الشـــراكـــــ
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ــــــات
القطاع الثالث
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/https://manh.wareef.orgمنصة المنح

هي منصة إلكترونية تســـهل إدارة جميع عمليات المنح، إضافة إلى التواصل مع الشـــركاء بشـــكل فعال ومســـتمر، واالستفادة منها 
ألرشفة العمليات مما يساهم في تراكم الخبرة والوصول للمعلومة ونقل المعرفة بمهنية عالية.

المنصـــة موجهـــة لكافة الشـــركاء الداخليين في مستشـــفى الملـــك فيصل التخصصي بحيث يمكن للشـــركاء التقديم عليها حســـب 
الشروط والضوابط المحددة، والبد أن تكون الفائدة من المشروع المقدم تصب في مصلحة المريض.

تصنيف مسارات المنح لدى مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية :

المنح المتميز
الدعم المقدم للمشاريع المبتكرة في

أهدافها وتساهم في تعظيم
منفعة وتنمية المستفيد

المنح االعتيادي
الدعم المقدم للمشاريع التي تساهم

في تلبية احتياجات المرضى
من الخدمات األساسية

المنح االستراتيجي
الدعم المقدم لمشاريع طويلة
المدى تهدف إلى رفع فعالية

خدمة المستفيد 30



الطلبات
المرفوعة

منّصة
المنــح

21

الطلبات
المنفذة

13
الطلبات

من حيث المدينة

جدة

8
الرياض

10
المدينة المنورة

3

طلبات
تحت اإلجراء

5

الطلبات
المرفوضة

3
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االتصال المؤسسي والتسويق

الحمالت (9)

~ حملة التعريف بصندوق اإلنماء وريف الوقفي

~ حملة "بعطائكم نحقق األثر"

~ حملة التوعية بسرطان الثدي –المدينة المنورة

~ حملة العودة للمدارس

~ حملة اهد مريضًا

~ حملة اليوم العالمي للتبرع بالدم

~ حملة اليوم العالمي لسرطان األطفال 

~ حملة "أجر مستدام وعافية"

~ حملة شكر منسوبي األمن والسالمة في

   المستشفى

التواصل الداخلي (10)

~ اليوم العالمي للعمل الخيري

~ اليوم الوطني السعودي 92

~ يوم التأسيس

~ إفطار رمضان

~ عيد الفطر

~ عيد األضحى

~ اليوم العالمي للتطوع

~ اليوم العالمي للصحة النفسية

~ اليوم العالمي للمرأة

~ يوم األم

الفعاليات (4)

~ حفل تكريم أعضاء لجان المؤسسة 

~ فعالية اليوم الوطني - 92

~ ورشة عمل لمنسوبي إدارة البرتوكول

~ زيارة الفنان فايز المالكي

المبادرات (3)

~ اليوم العالمي للسعادة

~ هدايا عيد الفطرالسعيد لألطفال المنومين

~ هدايا عيد األضحى المبارك لألطفال المنومين 
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قنوات التواصلالمطبوعات

إطالق النسخة اإلنجليزية لموقع المؤسسة

يارب يامن جعلت لكل داًء دواء، أنزل على من نحب الشـــفاء وارفع عنه المرض 
والبالء.

إلى:
ُأهديك 10 أسهم في صندوق اإلنماء وريف الوقفي التابع لوريــف الخيـريــــة
راجيًا من الله العلي القدير أن يعجل بشفائك ويسعدنا بعافيتك عاجًال غير آجل.

من:

�� ���� ����� ��

األثر يبدأ من هنا 

أنا و أنت
Me & You

كتيب الرسائلكتيب األثربطاقات اإلهداء
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التطوع
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6002
إجمالي ساعات التطوع

71
إجمالي المتطوعين

القيمة االقتصادية البديلة للساعات التطوعية 150,050 ريال بواقع 25 ريال للساعة الواحدة
35



إدارة الموارد البشرية
نسبة السعودة

نسبة تدريب الموظفين
نسبة أتمتة

عمليات الموارد البشرية

نطاق (بالتينيوم)

36

98%

81%

100%



لمحات من عام 2022

حفل تكريم أعضاء لجان المؤسسة
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لمحات من عام 2022

توقيع اتفاقية مع شركة شبه الجزيرة للمقاوالتتوقيع اتفاقية مع ” تراحم “
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لمحات من عام 2022

إطالق حملة إهد مريضًااالحتفال باليوم الوطني السعودي 92
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لمحات من عام 2022

توزيع هدايا لألطفال في اليوم العالمي لسرطان األطفالحملة اليوم العالمي للسعادة
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لمحات من عام 2022

مشاركة منسوبي إدارة الشراكات في لقاء سيدات األعمال في غرفة الرياضتوقيع اتفاقية مع نادي الشباب
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للتواصل معنا

األركان التعريفية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث (الرياض) أوًال |

العيادات الخارجية

عيادة التشريفات

مركز القلب

مركز الملك عبدالله
لألورام وأمراض الكبد

مواقعها
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منصات التواصل االجتماعي ثانيًا |

wareefCharity

wareefCharity

king faisal specialist hospital charitable foundation

www.wareef.org
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بعطائكم نحقق






