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عيــة غيــر ربحيــة  فــي كل مجتمــع متحضــر ال بــد مــن وجــود مؤسســات ومنشــآت خيريــة تطوُّ
تســاند الجهــات الحكوميــة وتخاطــب فــي اإلنســان 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 اإلســام األول، وهــو الديــن الــذي يحــث أتباعــه علــى فعــل الخيــر قــدر المســتطاع، 

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

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

فــي هــذا المجــال مــن خــال النتائــج الملموســة علــى أرض الواقــع.

ومــن أنبــل المجــاالت الخيريــة – إن لــم يكــن أنبلهــا علــى اإلطــاق – المجــال الصحــي؛ 
فــا تنميــَة وال تقــدَم ألي مجتمــع إن لــم يحــَظ أفــراده بالرعايــة الصحيــة الشــاملة، فــإذا 
ــا بــروح االحترافيــة واإلتقــان، ومدعوًمــا بمركــز أبحــاث  كان العمــل الخيــري الصحــي مصحوًب

ــح. ــق الصحي ــى الطري ــة األســمى وســار عل ــغ الغاي متخصــص؛ فقــد بل

فيصــل  الملــك  مستشــفى  مؤسســة  تعمــل  الصحــي  الخيــري  العمــل  مجــال  وفــي 
ــات والصعــاب، وعاقــدًة العــزم  ــاوزًة كل التحدي ــة” متج ــة “وريــف الخيري التخصصــي الخيري
ــر المحــدود مــن الحكومــة الرشــيدة  ــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا؛ بالدعــم غي ــى تحقي عل

ومــن القطــاع الخــاص ومــن فريــق عملهــا االحترافــي.

المقدمة

مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية1

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اســتلهامًا لمبــادئ التكافــل والتراحــم التــي رّســختها شــريعتنا الســمحة، وتماشــيًا مــع 

الرؤيــة الوطنيــة التنمويــة الشــاملة، وشــعوًرا بالمســؤولية المشــتركة تجــاه المجتمــع؛ 

فقــد ُأنشــئت مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة “وريــف الخيريــة” 

ــي. ــري الصحــي واالجتماع ــال العمــل الخي ــدة فــي مج ــادرات الرائ ــدى المب كإح

ونأمــل أن تكــون هــذه اللبنــة المباركــة بدايــًة لمزيــد مــن المشــاريع المماثلــة والتــي نتوقــع 

لهــا النمــّو واالزدهــار فــي مجتمــع نبيــل كمجتمعنــا، وفــي ظــل حكومــة رشــيدة كحكومتنــا.

ويســرني أن أســتعرض معكــم فــي هــذا الملــف التعريفــي كّل مــا يهمكــم معرفتــه عــن 

هــذا الصــرح الخيــري بأهدافــه الســامية.

 الدكتور/ ماجد بن إبراهيم الفياض
رئيس مجلس اإلدارة
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نشأة وريف

تأسست “وريف الخيرية” بموجب قرار مجلس 
إدارة “المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث” عام 1433هـ، وفي عام 

1436هـ صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية 
بتسجيلها ضمن المؤسسات الخيرية وإكسابها الشخصية 

االعتبارية. وفي منتصف عام 1438هـ بدأ عمل الفريق التنفيذي 
للمؤسسة، وكان من أولويات الفريق استقطاب الكفاءات 

رها  المؤهلة للمساهمة في نهوض المؤسسة وتطوُّ
وضمان استدامتها من خالل ثالثة محاور: المشاريع، 

واألنشطة، والبرامج. وال يزال العمل جارًيا 
ومؤشرات النمو في تصاعد وازدياد 

مستمر.
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 معالي الدكتور/ ماجد بن إبراهيم الفياض
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم
عضوًا ونائبًا للرئيس

 سعادة الدكتور/ عثمان سليمان بن أحمد
عضوًا

 سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي
عضوًا

 سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالله القاسم 
عضوًا

 سعادة المهندس/ علي بن صالح البراك
عضوًا

 سعادة األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
عضوًا

 سعادة الدكتور/ صالح بن علي الحميدان
عضوًا

 سعادة األستاذ/ إبراهيم بن حمد البابطين
عضوًا

 سعادة المهندس/ ماهر بن عبدالله السليمي
عضوًا وأمينًا لمجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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يتألف مجلس إدارة “وريف الخيرية” من رئيس لمجلس اإلدارة وتسعة أعضاء:



فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثالن               عضوًا

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح األطرم               عضوًا

1 - لجنة األنشطة الخيرية والبرامج: 

تضطلــع هــذه اللجنــة بمهــام تطويــر وتحســين األنشــطة الحاليــة، واقتــراح اســتحداث برامــج جديــدة 
ودراســتها والرفــع بالتوصيــات للجنــة التنفيذيــة لمناقشــتها ووضعهــا موضــع التنفيــذ فــي حــال 
الموافقــة عليهــا، ويــرأس هــذه اللجنــة عضــو مجلــس اإلدارة ســعادة الدكتــور/ عبدالعزيــز بــن محمد 

الســويلم ويشــارك فــي عضويتهــا:

معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم              عضوًا

سعادة الدكتور/ عبدالله بن ناصر السدحان                عضوًا

سعادة الدكتور/ عبدالله بن عثمان الخراشي               عضوًا

سعادة المهندس/ ماهر بن عبدالله السليمي               عضوًا

اللجان
ــع  ــًة فــي توزي ــا بالتخصــص ورغب ــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة إيماًن ــم إنشــاء عــدد مــن اللج ت

ــك: ــى ذل ــاًء عل ــد المســؤولية بن ــم تحدي المهــام حســب الكفــاءات ومــن ث
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2 - لجنة االستثمار واألوقاف: 

لضمــان تجربــة ومشــاريع تحاكــي المعمــول بــه عالميــًا، تتولــى هــذه اللجنــة متابعــة الفــرص 
االســتثمارية المتاحــة واختيــار أفضلهــا لزيــادة مصــادر الدخــل الماليــة كأحــد أهــم مصــادر التمويــل 
ــراك  ــح الب ــن صال ــي ب ــور / عل ــة عضــو مجلــس اإلدارة ســعادة الدكت ــرأس هــذه اللجن الذاتــي ,وي

ــا: ويشــارك فــي عضويته

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

3 - اللجنة التنفيذية: 

ُتشــرف هــذه اللجنــة بشــكل مباشــر ومســتمر علــى كافــة األنشــطة والبرامــج والخطــط، وتراقــب 
ــًة  ــرارات المناســبة بشــأنها؛ إضاف ــذ الق ــا مــع أهــداف المؤسســة، وتّتخ ــا وتوافقه مــدى تقدمه

إلــى تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا مــن مجلــس اإلدارة.
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الهيئة الشرعية
واللجان

مــن أجــل ضمــان االّتســاق التــام والتوافــق المنضبــط مــع أحــكام الشــريعة الســمحة؛ فقــد 
ــًة شــرعيًة يرأســها عضــو مجلــس اإلدارة ســعادة  أنشــأت مؤسســة “وريــف الخيريــة” هيئ

الدكتــور / خالــد بــن عبداللــه القاســم ويشــارك فــي عضويتهــا:

الهيئة الشرعية



رؤيتنا

أن نكــون مؤسســة خيريــة رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة، تعمــل 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

رسالتنا

دعــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي “المؤسســة العامــة لمستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث” مــن خــال: اإلســهام فــي رفــع 
المعانــاة عــن المرضــى وعائاتهــم، وتمويــل األبحــاث، والمشــاركة فــي رفــع 
مســتوى الوعــي فــي المجــال الصحــي، وتنميــة االوقــاف الطبيــة بالتعــاون مــع 

المؤسســات المحليــة والعالميــة الرائــدة.

أهدافنا

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

تجــاه المجتمــع، ومــن أبــرز أهدافنــا:

دعم توفير الرعاية الطبية 
التخصصية

دعم األبحاث العلمية 
والتطبيقية المتعلقة 

بالمجالين الطبي والصحي

دعم برامج الوقاية من 
األمراض

دعم األنشطة الثقافية 
والعلمية التي ترفع مستوى 

الوعي بالثقافة الصحية

تقديم العون للمرضى 
المحتاجين

دعم تأهيل الكفاءات 
الطبية المتخصصة من 

المواطنين
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1- رعاية المرضى المحتاجين وعائالتهم: 

رعايــة المرضــى عمــٌل ســاٍم ونبيــل، فــإذا كان أولئــك المرضــى مــن المحتاجيــن فــإن ذلــك الســمّو 
بــل يبلغــان الغايــة، وتصبــح خدمتهــم خدمــًة شــاملة واجًبــا علــى المقتدريــن. وقــد وضعنــا فــي  والنُّ
“وريــف الخيريــة” أولئــك المرضــى علــى قائمــة أولوياتنــا حيــث نعمــل علــى تجهيــز الســكن المريــح 
ــازة وذات  لهــم بالقــرب مــن أماكــن رعايتهــم مــن خــال إنشــاء وحــدات ســكنية فــي مواقــع ممت

مواصفــات تشــييد عاليــة.

ــل أولئــك المرضــى مــن أماكــن إقامتهــم إلــى أماكــن المراجعــة؛  ومــن أجــل ضمــان ســهولة تنقُّ
ســيتم التعاقــد مــع شــركات متخصصــة فــي النقــل تقــّدم خدمــة المواصــات المريحــة لهــم.

كمــا حرصنــا فــي “وريــف الخيريــة” علــى كل مــا يتعلــق بالخدمــات العاجيــة لتكــون متاحــة لهــم بكل 
يســر، والتأكــد التــام والدائــم مــن عــدم وجــود أيــة معوقــات تحــول دون تقديــم الخدمــات الطبيــة 

المتكاملــة لهــذه الفئــة العزيــزة مــن المجتمــع. 

2- مركز األبحاث: 

نســاهم فــي “وريــف الخيريــة” بشــكل دائــم فــي دعــم األبحــاث الطبيــة ال ســيما تلــك التــي 
تتخصــص فــي مجــال األمــراض المزمنــة وأمــراض الطفولــة التــي ينــدرج تحتهــا فئــة غاليــة علينــا 
ــاث؛ ففــي ذلــك  ــز األبح ــا لخدمــة مرك ــا وخبراتن ــة إمكاناتن ــال التوحــد، حيــث نســّخر كاف وهــم أطف
المركــز تبــدع العقــول الفريــدة، وتخــرج اإلنجــازات الطبيــة للعالــم حاملــًة التريــاق والبلســم لتكافــح 

ــم. ــاة واألل المعان

ــا الحمــاس  منــذ إنشــاء “وريــف الخيريــة” ونحــن نســعى إلنجــاز المشــروع تلــو المشــروع، يحدون
لمســابقة الزمــن مــن أجــل تحقيــق رؤيتنــا فــي تحــدٍّ وإصــرار دائَميــن.

ونذكر فيما يلي المجاالت التي تعمل فيها مشاريعنا، والتي تعتبر خطواتنا لطموحنا العالي:

مشاريعنا
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3- حمالت التبرع والتوعية والتثقيف: 

أدركنــا فــي “وريــف الخيريــة” منــذ البدايــة وجــود حاجــة دائمة للتبرع الطبــي )الدم، الخايــا الجذعية، 
ــز،  وغيرهــا ...( لســّد احتيــاج المستشــفيات والمراكــز الطبيــة؛ فقمنــا بدورنــا بــكل مبــادرة وتحفُّ
وشــاركنا بــكل فاعليــة فــي هــذا المجــال بالــغ الحساســية، وال يــزال لدينــا الكثيــر لنحققــه فــي هــذا 
المجــال. ومــن األفــكار النّيــرة والتــي تــم اعتمادهــا؛ إنشــاء وحــدات طبيــة متنقلــة تجــوب المناطــق 
لنشــر ثقافــة التبــرع وأخــذ العينــات وضمــان الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المتبرعيــن الذيــن قــد ال 
يســتطيعون الحضــور للمراكــز الطبيــة. وقــد أثبتــت هــذه الفكــرة نجاحهــا الفائــق، كمــا أثبتــت أصالــة 

المجتمــع وخيرّيتــه بشــكل يبعــث علــى اإلعجــاب ويســتوجب اإلشــادة.

وال يقتصــر دور تلــك الحمــات علــى مفهــوم “التبــرع” فقــط؛ بــل ُتســتغل فرصة إقبــال المتبرعين 
ــه لكافــة الفئــات العمريــة، ويتــم مــن  علــى تلــك الحمــات لتبّنــي برنامــج توعــوي وتثقيفــي ُموجَّ
خــال هــذا البرنامــج تمريــر رســائل غايــة فــي األهميــة عــن مبــدأ “الوقايــة خيــر مــن العــاج” وأن 
الوعــي الصحــي لــدى فئــات المجتمــع كفيــٌل بــأن يحــارب انتشــار األمــراض واألوبئــة إذا مــا أدرك 
المجتمــع أّن أســلوب الحيــاة الصحيــة والتعامــل الواعــي مــع الحقائــق الطبيــة؛ يمّكــن مــن تحقيــق 

بيئــة ســليمة مــن األوبئــة وخاليــة مــن األمــراض.

4- العمل التطوعي: 

اســتلهاًما مــن رؤيــة 2030 والتــي مــن ضمــن أهدافهــا تأهيــل مليــون متطــوع ســنوًيا مــن الشــباب 
ــة  ــا باســتقطاب وتهيئ ــا مســاهمتنا فــي هــذا الهــدف، وبدأن ــا أن يكــون لن والشــابات؛ فقــد قررن
وتدريــب الشــباب والشــابات للعمــل التطوعــي فــي المستشــفيات والمراكــز الطبيــة كمســاندين 
ــة إلرشــاد  ــن، حيــث يقــوم المتطوعــون بالتواجــد فــي تلــك المنشــآت الطبي ــن اإلداريي للموظفي
المراجعيــن والمرضــى واإلجابــة عــن استفســاراتهم وتوجيههــم إلى مقاصدهــم وتقديم الخدمات 
التــي يطلبونهــا؛ ليتفــرغ المتخصصــون فــي المجــال الطبــي واالجتماعــي واإلداري للقيــام بمهــام 
وظائفهــم، بينمــا يكتســب الشــباب والشــابات خبــرات ُتثــري ســجّلهم الوظيفــي وتفتــح الفــرص 
المناســبة لهــم، وقبــل ذلــك كلــه سيشــعر المتطوعــون بالرضــا النفســي لمســاهمتهم فــي 
خدمــة إخوانهــم وأخواتهــم المراجعيــن فــي صــورة مشــرقة مــن الصــور التــي يتميــز بهــا أبنــاء هــذا 

الوطــن.

5- االهتمام بالكوادر: 

هــم مائكــة الرحمــة وحَملــة البلســم الشــافي، ومــن يضحــون بالكثيــر لرســم بســمة الرضــا علــى 
وجــوه المتعبيــن مــن المرضــى والمراجعيــن؛ ولكنهــم فــي النهايــة بشــر، وينالهــم مــا ينــال البشــر 
مــن إرهــاق وتوّتــر وضغــوط نفســية قــد تؤثــر علــى أدائهــم. ومــن هــذا المنطلــق تبّنينــا فــي 
“وريــف الخيريــة” آليــًة مبنيــًة علــى أســس علميــة لتقديــم كل المســاعدة والدعــم لهم فــي مقرات 

عملهــم، وتذليــل كافــة الصعــاب التــي قــد تواجههــم، بــكل امتنــان وتقديــر.
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لكــي نتمّكــن فــي “وريــف الخيريــة” مــن االســتمرار فــي البــذل والعطــاء؛ فيجــب أن يكــون هنــاك 
ــذ المشــاريع  ــق األهــداف وتنفي ــة تحقي ــا متابع ــم مــن خالله ــة فــي العمــل يت ــة احترافي منهجي
وتقييمهــا، وبالتالــي تعزيــز اإليجابيــات وتالفــي الســلبيات، لــذا فــإّن اآلليــة التــي نتبعهــا فــي 

“وريــف الخيريــة” لقيــاس نجــاح المشــاريع هــي آليــة علميــة مبنيــة علــى مــا يلــي:

 تحديد مدى ارتباط
 المشاريع باألهداف العامة 

لـ “وريف الخيرية”

تحديد الفئة 
المستهدفة

وضع أهداف 
لكل مشروع

وضع إطار زمني 
لتنفيذ المشروع

تحديد مؤشرات 
لقياس األداء

تلقي عروض الشركاء 
والممولين ودراستها 

واعتمادها

كيف نعمل؟
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كانــت التجربــة التــي خضناهــا فــي “وريــف الخيريــة” تجربــًة فريــدة مــن نوعهــا فــي المملكــة، 

وهــو مــا زاد مــن الشــعور بمســؤولية العمــل الريــادي الذي نعمــل عليه ليكون مثــااًل ُيحتذى. 

وبفضــٍل مــن اللــه فقــد أمكــن بالفعــل إبــراز الجانــب الخّيــر فــي نفــوس أفــراد ومؤسســات 

مجتمعنــا النبيــل، وأســعدتنا النتائــج الرائعــة التــي تحققــت بدعــم ومســاندة ومشــاركة مــن 

كافــة األطياف.

وألن للريــادة ثمنهــا؛ فقــد عقدنــا العــزم علــى المضــي قدًمــا فــي هــذه المســيرة المباركــة 

واســتكمال مشــاريعنا التــي ســتحقق رؤيتنــا، وتأصيــل ثقافــة العمــل التطوعــي الصحــي 

واالجتماعــي، وســنعمل بــكل تناغــم مــع أيــة منشــأة حديثــة تســلك ذات الطريــق، ونقــدم 

لهــا النصــح والمشــورة والمــؤازرة بــكل مــا نســتطيع.

مستقبلنا
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صندوق “اإلنماء وريف” الوقفي

تــم إنشــاء )صنــدوق “اإلنماء-وريــف” الوقفــي( بمــا يتوافــق مــع الئحة صناديق االســتثمار 
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة والهيئــة العامــة لألوقــاف فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وبالتعــاون مــع شــركة اإلنمــاء لاســتثمار.

ــه  ــف وحدات ــا، وُتوَق ــا عامًّ ــدوق اســتثماري وقفــي مطــروح طرًح ــدوق هــو صن وهــذا الصن
لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة “وريــف الخيريــة”، 
ــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم  ــز ال ويهــدف إلــى تعزي
الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها، وهــو مــا يحقــق 
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف، حيــث ســُتصرف العوائــد 

ــة”. ــح “وريــف الخيري لصال

وســيتم طــرح الوحــدات للمشــتركين )الواِقفيــن( مــن المؤسســات النظاميــة داخــل المملكة 
أو األفراد وُأَســرهم من مواطني المملكة العربية الســعودية والمقيمين فيها ومواطني 
ــا مــن  دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ويمكــن للراغبيــن تقديــم طلبــات االشــتراك إلكترونيًّ
خــال حســابهم فــي منصــة “اإلنمــاء تــداول” أو مــن خــال زيــارة فــروع شــركة “اإلنمــاء 

لاستثمار”.

وليبقــى المشــتركون علــى اّطــاع دائــم بأنشــطة الوقــف؛ فســيتم تزويدهم بتقاريــر دورية 
عــن طريــق البريــد أو الوســائل اإللكترونيــة، وســيتم مــن خــال تلــك التقاريــر اإلفصــاح عــن 

جميــع المعلومــات التــي يهمهــم االّطــاع عليهــا.
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