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الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  تأسست 
1418/2/20هـ  في  الغربية  المنطقة  نرعاك   - المنزلية 
ا�ميرة  السمو  صاحبة  برئاسة  1997/6/25م.  الموافق 
حصة بنت طراد الشعالن حرم المغفور له خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبدا� بن عبدالعزيز آل سعود.
للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  فرع  إنشاء  تبعها 
المنزلية في المنطقة الغربية برئاسة صاحبة  الصحية 
السمو الملكي ا�ميرة عادلة بنت عبدا� بن عبد العزيز 
وفي عام 2014م صدر قرار بتولي صاحبة السمو الملكي 
رئاسة  عبدالعزيز  بن  عبدا�  بنت  عادلة  االميرة 

المؤسسة في المملكة العربية السعودية.

نشأة المؤسسة:



@ اتفاقية جونسون آند جونسون.
@ من منازلكم لمنازلهم ... كلنا مسؤول.

@ منصة حجز.
@ مهرجان بساط الريح االفتراضي منصة الوفاء (كنتم دوما معنا ..نحن اليوم معكم).

. " PG – CH" اتفاقية شركة فاروق للتعهدات واالعمال التجارية المحدودة @
@ الداعمين للمؤسسة لعام 2020م.

@ شركاؤونا في مسيرتنا ا¬نسانية.
@ بطاقات المعايدة.

رسالتنا.
رؤيتنا.

قيادتنا.
مقدمة.

الهيكل اداري.

أهدافنا.
@ انجازاتنا لعام 2020 م ومقارنة بأهدافنا.

@ تقديم رعاية صحية منزلية با¬شتراك مع المستشفيات العامة.
@ تفعيل دور أسر المرضى في تقديم رعاية صحية لمرضاهم من خالل توجيهات الطاقم الطبي .

@ دعم المرضى بالمعدات الطبية والمستلزمات الطبية المستهلكة .
@ تلبية ا¬حتياجات ا¬جتماعية والنفسية  للمرضى .

خدماتنا:

تنمية الموارد:

@ مساهمتنا في جائحة كرونا.



برامج المؤسسة:
.SMS - جمع التبرعات عن طريق @

@ مكس إف إم.
@ اتفاقية تعاون مع مؤسسة معالي السيد حسن الشربتلي لخدمة المجتمع.

@ برامج الفنادق:
@ اتفاقية كراون بالزا (عطائك يصنع الفرق).

@ برامج ا سواق المركزية:
@ أسواق الدانوب (هلالتك تزيد حسناتك)

@ أسواق المزرعة (دع الباقي لهم).
@ أسواق النجمة (هلالتك تصنع الفرق).

@ أعضاء المؤسسة لعام 2020 م

@ العالقات العامة .

@ا¬حتفال باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية الموافق 8 ديسمبر.

@التعريف والمشاركة.

@ أعضاء المؤسسة.

@التكريمات والشهادات

@ تحليل بياني يرادات المؤسسة

@ تحليل بياني لمصروفات المؤسسة

@ التقرير المالي

@ موقع المؤسسة



رؤيتنا:

رسالتنا:

نشر وتطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالقطاع 
في  ا¬جتماعي  و  الصحي  بالوعي  واالرتقاء  الغربي 
و  النفسية  االحتياجات  تلبية  الى  با¬ضافة  المجتمع. 
ومساعدة  المنزلية  بيئتهم  في  للمرضى  ا¬جتماعية 
بطريقة  به  والعناية  مريضهم  حالة  تقبل  على  ا�سر 
افراد  الراحة و ا¬ستقاللية للمريض و  صحيحة لتحقيق 

اسرته.

.
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رئيس مجلس ا�مناء
نائب رئيس مجلس ا�مناء-رئيس تنمية الموارد والعالقات العامة

عضو مجلس ا�مناء
عضو مجلس ا�مناء
عضو مجلس ا�مناء
عضو مجلس ا�مناء
عضو مجلس ا�مناء

صاحبة السمو الملكي ا�ميرة عادلة بنت عبد ا� بن عبدالعزيز
ا�ستاذة عبير قباني
ا�ستاذة هدى بخش

ا�ستاذة ديما السليمان
ا�ستاذة ألمى الزعيم
ا�ستاذة أمل بينيس

الدكتورة جواهر العبد العال 

  رئيس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية
صاحبة السمو ا�ميرة حصة بنت طراد الشعالن 

صاحبة السمو الملكي ا�ميرة عادلة بنت عبد ا� بن عبد العزيز 

ا�ستاذة / نادية أسعد الزهير
الدكتورة / نيفين عبد ا�له الخالدي

رئيس المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية

استشاري قانوني المستشار/أيمن النعماني

قيادات المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك

استشاريون

المؤسسون

أعضاء مجلس ا�مناء



الحمد� رب العالمين والصالة والسالم على رسول ا� 
خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نضع بين أيديكم هذا التقرير الموجز عن المؤسسة 
الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك  

المنطقة الغربية والتي بفضل من ا� وعونه وتوفيقه 
ثم بجهود القائمين على هذه المؤسسة والداعمين لها 

استطاعت أن تحقق أهدافها الرامية لخدمة المرضى 
المحتاجين.

نأمل أن يعكس هذا التقرير صورة حقيقية عن خدماتنا 
وإنجازاتنا للعام 2020م، وأن يكون حافز¿ للجميع على 

بذل مزيد¿ من الجهد والعطاء للتوسع في خدماتنا 
لتشمل أكبر عدد ممكن من المرضى اللذين هم بأمس 

الحاجة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية والتي 
سينعكس أثرها بمشيئة ا� على وطننا الغالي وأبناءه.

مقدمة:



الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس ا�مناء

مستشار الطبي
المدير التنفيذيا¬جتماعي

مدقق داخلي

مشرف إداري مسؤول الموارد
البشرية مسؤول مشتريات مشرف معرض

بساط الريح
مدير القسم الطبي

ا¬جتماعي طبيب المؤسسة مدير مالي

محاسب أول

موظف تحصيلمحاسب عام

مدير العالقات
العامة وتنمية

الموارد

مشرف القسم الطبي
ا¬جتماعي

اخصائي
إجتماعي

اخصائي
إجتماعي

اخصائي
إجتماعي

اخصائي
إجتماعي

مشرف عالقات
عامة وتنمية موارد

مسؤول عالقات
عامة

منسق عالقات
عامة

منسق تنمية
موارد

مسؤول تنمية
موارد

مسؤول معرض
موظف عالقاتمنسق مشترياتبساط الريح

عاملةحكومية

عاملة

سائق

سائق

مسؤول تقنية
المعلومات

أعضاء مجلس ا�مناء

مستشار تطوير وتدقيق
عمليات

(المالي-ا¬داري)



إنجازاتنا لعام 2020 م مقارنة بأهدافنا..

الهدف ا�ول / تقديم رعاية صحية منزلية با�شتراك مع المستشفيات العامة وذلك ل�ستفادة المثلى

�سّرة المستشفيات وتوسيع الطاقة ا�ستعابية لها لخدمة أعداد أكبر من المرضى.

الصحية  للرعاية  مركز  ¬نشاء  الجامعي  العزيز  عبد  الملك  مستشفى  مع  بالتعاون  المؤسسة  بدأت  2005م  عام  من  سبتمبر  شهر  في 

المنزلية. ونظر¿ لÄعباء الملقاة عليه من استقباله لطالب الطب والتمريض والعدد المتزايد من المرضى. رصدت المؤسسة ميزانية قدرها 

(172,800) مائة و إثنان و سبعون ألف و ثمان مائة ريال  لتغطية كافة إحتياجات المركز للعام 2020 م . مقابل أن يقوم المركز بتكوين فرق 

عمل لرعاية المرضى وحصر إحتياجاتهم مع تحمل كافة تكاليف إستقدام الفريق وتوفير السكن والمواصالت لهم إضافة لتوفير مشرف 

ومنسق للبرنامج وإرسال التقارير الشهرية للمؤسسة لما تم إنجازه.

وقد ُخصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفا ت مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات والمستلزمات الطبية.

اجمالي عدد المرضى المستفيدين من دعم المؤسسة ل�جهزة الطبية  والمستلزمات في عام 2020م  (47) مريض.

2020

2020

205

8,550

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

2020

2020

1774 مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
ال يوجد بسبب جائحة كرونا

دعم مركز للرعاية الصحية المنزلية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة:

في عام 2019 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية و الرعاية الممتدة
في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة رصدت المؤسسة لعام 2020 م ميزانية 500.000 ريال خمسمائة ألف ريال :

إستفادمن خدمات مركز الرعاية الصحية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2020م (1774) مريض.

( 



الفريق  لدعم  سيارتين  بعدد  بجدة  المسلحة  للقوات  فهد  الملك  بمستشفى  المنزلية  الصحية  الرعاية  مركز  المؤسسة  دعمت 
الطبي للزيارات المنزلية وتم دعمهم ايضا بأجهزة و مستهلكات التئام الجروح و قياس العالمات الحيوية.

(3
في شهر إبريل من عام 2006م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ¬نشاء مركز مستقل للرعاية الصحية 

المنزلية بالمدينة المنورة يخدم جميع المستشفيات بمنطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة. 
رصدت المؤسسة لعام 2020 ميزانية قدرها (1,674.000) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال.

وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية وضمادات 
الجروح إضافة للمصروفات ا¬دارية التي تشمل التأمين على السيارات والتكفل بدفع فواتير الهواتف النقالة المستخدمة من ِقبل الفريق الطبي 

وكل ما يطور العمل بالمركز.
كما انه خالل جائحة كورونا تم دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بمنتجات صحية و طبية و رعاية 3000 اسرة من 

مرضى الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة. 

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة:

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بعسير:

في يناير2012م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بعسير حيث رصدت المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (1,620.000) 
مليون وستمائة وعشرون ألف ريال.

 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .
كما انه خالل جائحة كورونا تم دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمنتجات صحية وإستهالكية بعدد( 78,902) منتج  

بقيمة إقتصادية بديلة (1,307,625) مليون وثالثمائة وسبعة ألف² وستمائة وخمسة وعشرون ريال.

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2020م  (6335) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

6,874

68,182

2020

2020



استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بعسير بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2020م  (420) مريض.   

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

4,000

83,691

2020

2020

في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بالباحة حيث رصدت
المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (648,000) ستمائة وثمانية وأربعون ألف ريال.

وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .
كما انه خالل جائحة كورونا تم دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة  ب (25) جهاز قياس حرارة عن بعد.

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بالباحة بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2020م  (184) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

1,330

24,937

2020

2020

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بمدينة الملك فهد الطبية بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2020م  (190) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض 749 2020

ال يوجد بسبب جائحة كرونا2020

في عام 2016 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة الملك فهد الطبية
بالرياض حيث رصدت المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (399,600) ثالثمائة وتسعة وتسعون ألف°  وستمائة ريال .

 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .
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في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة تبوك حيث رصدت
المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال.

 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بتبوك بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2020م  (29) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

1,145

5,376

2020

2020

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بمدينة جازان بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2020م  (125) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

2,220

9,079

2020

2020

في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة جازان حيث رصدت
المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (347,760) ثالثمائة وسبعة وأربعون ألف° وسبعمائة وستون ريال.

 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .

كما انه خالل جائحة كورونا تم دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بمنتجات صحية وإستهالكية عدد ( 53,230) 
منتج  بقيمة إقتصادية بديلة (879,527) ريال ثمان مائة وتسعة وسبعون وخمسمائه وسبعة وعشرون .



39,050201,742 202029,011

بناًء على أهمية دور أسر المرضى في رعاية مرضاهم،يتم تحقيق هدف تفعيل دور أسر المرضى من خالل الزيارات المنزلية التي يقوم بها
فريق العمل بمراكز الرعاية الصحية المنزلية المتعاون معها وكانت:

نتائج ا�حصائيات �عداد مرضى المؤسسة المباشرين والمراكز والخدمات كما يلي:

الهدف الثاني / تفعيل دور أسر المرضى في تقديم رعاية صحية لمرضاهم من خالل توجيهات الطاقم الطبي .

8

في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة حائل حيث رصدت9
المؤسسة لعام 2020 م ميزانية (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال .

 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .
استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بمدينة حائل بدعم من المؤسسة ل�جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2020م  (23) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

1,241

1,896

2020

2020
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الهدف الثالث/ دعم المرضى بالمعدات الطبية والمستلزمات الطبية المستهلكة:
ا�جهزة  لمنازلهم كتوفير  الملحة حين عودتهم  العامة لسد حاجات مرضاها  المستشفيات  الهدف من خالل مساندة  أهمية هذا  تظهر 

الطبية للمرضى ومن أمثلتها «سرير وكرسي طبي , مراتب طبية , أنابيب أكسجين , وخالفه» أو توفير مستلزمات طبية مستهلكة مثل 

أنابيب تغذية , حفائض, مفارش عجزة , أجهزة سكر وضغط , وخالفه» كما تقوم المؤسسة بتوفير ا�دوية والغذاء الطبي للمرضى الغير 

متوفرة بالمستشفيات العامة. بلغت تكلفة هذة الخدمات (2,495,450.40) مليونان وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفÐ وأربعمائة وخمسون 

ريال وأربعون هلله لتقديم 4534  خدمة طبية لعدد 2732 مريض .

الهدف الرابع/ تلبية إحتياجات المرضى ا�جتماعية والنفسية:

أوًال/ ا�حتياجات ا�جتماعية:
يصبوا هذا الهدف إلى تقديم خدمات إجتماعية للمريض وأسرته وذلك من خالل قيام ا�خصائيات ا¬جتماعيات بالمؤسسة بزيارات منزلية 
متتابعة لمرضى المؤسسة المحولين من المستشفيات العامة والخاصة بهدف تقييم مدى حاجتهم للمساعدة والتوصية بذلك والكشف 
عن ا¬حتياجات ا¬جتماعية ا�خرى التي قد تظهر بعد إنتقال المريض من المستشفى إلى مسكنه, توفير ا�جهزة المنزلية مثل بوتجاز، ثالجة، 

غسالة، مكيف  وخالفه.

بيان بإحصائية عدد الزيارات المنزلية والخدمات اجتماعية المقدمة لعام 2020 م.

تم ايقاف الزيارات بسبب جائحة كورونا واعتماد على الزيارات التي تقوم بها المراكز الطبية المتعاقد معها من قبل المؤسسة .
ومتابعة المرضي المباشرين عن طريق التواصل الهاتفي والكتروني .

11

32

43

نوع الخدمة
زيارات أولّية

زيارات المتابعة
المجموع

عدد الزيارات
زيارة
زيارة
زيارة

3838

3838 خدمةمريض

المعونات المادية خالل سنة 2020 م

عدد الخدماتعدد المرضى نوع الخدمة

راتب شهري

المجموع
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دعم المؤسسة االستثنائي خالل جائحة كورونا 2020م  :

إنفاذ¿ لتوجيهات الجهات الرسمية، وإيمانÐ من المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك، بدور مؤسسات المجتمع المدني في 

المساهمة بالجهود الفعالة المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها على المواطنين والمقيمين. فقد ساهمت المؤسسة  بدعم  

إضافي إستثنائي لجائحة كورونا لكًال من :

متمثل في  ريال  ومائة وسبعون   Ðألف وتسعة وخمسون  وثالثمائة  مليون   1,359,170 مبلغ  بإجمالي  المكرمة  بمكة  الصحية  الشؤون   •

مستلزمات صحية . 

ريال متمثل في  ألفÐ ومائة وخمسة وثالثون  1,363,135 مليون وثالثمائة وثالثة وستون  بإجمالي مبلغ  بمدينة جدة  الصحية  الشؤون   •

مستلزمات صحية .

• الشؤون الصحية بعسير بإجمالي مبلغ 1,307,625  مليون وثالثمائة وسبعة ألفÐ وستمائة وخمسة وعشرون ريال متمثل في مستلزمات 

صحية .

• الشؤون الصحية بجازان بإجمالي مبلغ 879,527 ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفÐ وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال متمثل في مستلزمات 

صحية . 

• فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بجدة بتوفير معقمات و قفازات وكمامات .

والمعقمات  الطبية  للفرق  الحرارة  بأجهزة  المنورة  بالمدينة  الصحة  لوزارة  التابع  المنزلية  الرعاية  مركز  مرضى  من  عائلة   3000 دعم   •

والمستلزمات والقفازات .

• إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة الباحة التابع لوزارة الصحة بأجهزة قياس حرارة عن بعد للفرق الطبية الحالية والطارئة .

• طباعة وتوزيع 5000 نشرة توعية خاص با¬لتزام با¬جراءات ا¬حترازية لجائحة كورونا لغير الناطقين باللغة العربية بجميع اللغات .

نامساهمتنا في جائحة كورونا :   خدماتنا
ات

دم
خ



1. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة في 13 مايو 2020م.

تم توزيع منتجات صحية استهالكية لمكافحة جائحة كورونا لصحة مكة

11

مليون وثالثمائة وتسعة وخمسون ألف² ومائة وسبعون ريال.

79,0391,359,170

القيمة اقتصاديةمنتج كرتون

4,493

2. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة في 13 مايو 2020م.

مليون وثالثمائة وثالثة وستون ألف² ومائة وخمسة وثالثون ريال.

79,2371,363,135

القيمة اقتصاديةمنتج كرتون

4,508

نا
ات

دم
خ
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مليون وثالثمائة وسبعة ألف² وستمائة وخمسة وعشرون ريال.

78,9021,307,625

القيمة اقتصاديةمنتج كرتون

5,013

3. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير

بمنتجات صحية في 6 يونيو 2020م .

نا
ات

دم
خ

4. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان

بمنتجات صحية في 15يوليو 2020م .

ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف² وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال.

53,230879,527

القيمة اقتصاديةمنتج كرتون

3,364



نا
ات

دم
خ
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5. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بمنتجات 

صحية في 26 مارس 2020م

ورعاية 3,000 أسرة من مرضى الرعاية المنزلية.

6. نشر بوستات توعوية لمكافحة جائحة كورونا

على مواقع التواصل اجتماعي.



8. دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية

بمنتجات صحية لمكافحة جائحة كورونا في 30 ابريل 2020 م .

نا
ات

دم
خ

14

7. إطالق حملة (من منازلنا ومنازلكم........إلى منازلهم )

عبر تطبيق نرعاك 360 لعالج المريض المحتاج في منزلة.
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9. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة

أجهزة قياس حرارة عن بعدللفرق الطبية الحالية

والطارئة في 7 إبريل 2020 م.

نا
ات

دم
خ

10. امتثاًال لتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية

تم طباعة وتوزيع مطبوعات توعوية تعريفية باجراءات االحترازية

لجائحة كورونا لغير الناطقين باللغة العربي2 يوليو 2020 م .



نا
ات

دم
خ

16

الشركات التي تم توزيع المطبوعات بها:

1. سوبرماركت الدانوب.

2. فندق كراون بالزا.

3. شركة مؤته الطبية. 

4. شركة تسوشو جمجوم. 

5. إدارة الرعاية الصحية المنزلية

بالمستشفى الجامعي.

6. مجموعة جمجوم وشلهوب.



نماذج من التقارير الواردة للمؤسسة من وزارة الصحة

بتوزيع المنتجات على المستشفيات العامة

بمكة المكرمة وعددها 9 مستشفيات .

نا
ات

دم
خ

17
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التبرع العيني: اتفاقية دعم جونسون اند جونسون :

التي  العينية  التبرعات  تقديم  المحتاجين من خالل  المرضى  لخدمة  دوما  وإنما تسعى  النقدية  التبرعات  باستقطاب  المؤسسة  تكتفي  ال 
يقدمها المتبرعين للمؤسسة والتي تتمثل في الكسوة والمواد الغذائية وا�جهزة والمستلزمات وا�دوية الطبية.

بتوفيق من ا� وفضلة تم االتفاق بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وشركة جونسون آند جونسون بقبول الدعم 
العيني والنوعي بقيمة (4,909,457)  أربع ماليين وتسعمائة وتسعة ألفÐ وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وتوزيعه على عدد من المراكز 

التابعة للمؤسسة لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها على المواطنين والمقيمين. 

من منازلنا ومنازلكم ..... لمنازلهم ........كلنا مسؤول  منصة حجز:

اتفاقية شركة جونسون اند جونسون
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كعادتها السنوية أطلقت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية 

إطالقه  تم  كورونا  لجائحة  تبعا  لكن  و  الريح  بساط  معرض  المنزلية 

افتراضيا  مجانا لمدة أسبوع عرفا من المؤسسة لداعيمها و مشتركين 

بساط الريح على مر السنوات السابقة و ذلك استمرارا من المؤسسة 

في تقديم الدعم ليس فقط للمرضى فلم تتوانى عن الوقوف بجانب 

و  الصغيرة  المنشآت  وأصحاب  المؤسسات  و  الشركات  من  شركائها 

المتوسطة و العاملين من منازلهم .

بساط... الريح إي .. منصة الوفاء :

كنتم دوما معنا... نحن اليوم معكم . 

للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  تطلق  إي»  الريح...  «بساط  نرعاك.. 

الصحية المنزلية – نرعاك لجميع داعميها و عمالء بساط الريح ، منصة 

تسويقية مجانية عرفانا لما قدموه خالل السنوات السابقة للمؤسسة 

في خدمة المرضى المحتاجين       # كلنا_مسؤول

الدخول  تم  الجميع حيث  تقديرا من  و  استحسانا  المنصة  و قد القت 

إليها من قبل جميع المشاركين .

مهرجان " بساط الريح... إي " 
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( PG – CH) مساهمة متاجر بيوريفيكشن جاريكا و كارولينا هريرا*

لدعم مشاريع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية-نرعاك.

( PG – CH)  اتفاقية شركة فاروق للتعهدات وا�عمال التجارية المحدودة

CH و سي اتش كارولينا هريرا PG خصص بي جي بوريفيكاسيون غارسيا

في  فروعهما  بجميع  ا¬كسسوارات  بيع  في  مبيعاته  من   %10  

هريرا  كارولينا  اتش  سي  من  لكال  عالمية  مبادرة  هي  و  السعودية، 

كجزء من "كارولينا هيريرا قلب ا�مل" و بي جي بوريفيكاسيون غارسيا 

بالمؤسسة  المحتاجين  المرضى  لرعاية   "PG Optimismo" من  كجزء 

الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك، في إطار المساهمة 

جودة  ورفع  قادرين،  الغير  للمرضى  والمستلزمات  ا�دوية  توفير  في 

الخدمات الصحية المقدمة لهم.
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برامج الشراكة ا�نسانية:

الخدمات  ولتأمين  سنوي  دخل  توفير  بهدف 
المؤسسة  تقدمها  التى  واالجتماعية  الطبية 
ولتوسيع  ومستمر  متواصل  بشكل  للمرضى 
المحتاجين  المرضى  من  المستفيدين  قاعدة 
خدمات  من  المستفيدة  الطبية  والمراكز 
الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة 
خدماتها.  بجودة  واالرتقاء  نرعاك   - المنزلية 
أقامت المؤسسة شراكة إنسانية مع العديد من 
بتفعيل  ذلك  على  وتستعين  الجهات 
واستحداث برامج مختلفة منها برنامج «الشراكة 
ا¬نسانية» والذي يعد من أهم برامج تنمية موارد 
المؤسسة حيث يشارك الداعم المؤسسة طوال 
، مما يعزز االستشعار  برامجها  العام في جميع 
وا�فراد  الشركات  لدى  االجتماعية  بالمسئولية 
ريع  وبلغ  المشاركة  أهمية  يعي  مجتمع  وخلق 
 (1,992,625,60) 2020م  لعام  البرنامج  هذا 
مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة 

وخمسة وعشرون ريال وستون هللة. 

تنمية العضوية:

المنزلية-  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  تتواصل 

نرعاك  من خالل إتاحة الفرصة �عضائها بالمشاركة في أنشطتها 

استحدثت  وقد  العضوية،  تنمية  برامج  خالل  من  وبرامجها 

تقدم  التي  ا�عضاء  بطاقات  نظام  2009م  عام  منذ  المؤسسة 

المؤسسة  مع  المتعاونة  الشركات  بعض  في  �عضائها  خصما 

وهي (الشركة العربية للعطور، صالون ونادي شامل، أزياء فاطمة 

عابد، الكوب ا�فضل، مونتاروزا). 
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الداعمين للمؤسسة لعام 2020 م

صاحبة السمو الملكي ا�ميرة/ طرفة بنت عبدالعزيز آل سعود
صاحبة  السمو ا�ميرة/ عايدة فستق

فاعلة خير
صاحب السموا�مير/ فيصل عبدا� آل سعود

سمو ا�ميرة/ هيفاء السديري
سعادة ا�ستاذة/ أمل التميمي
سعادة االستاذة/ سارة الرشيد

سعادة الشيخ/ سعود السليمان
سعادة  ا�ستاذ/ سراج جميل رحمه ا�

سعادة االستاذة/ صفية بن زقر
ورثة الشيخ/ عبدالعزيزالسليمان

سعادة االستاذة/ فاطمة خليفة
سعادة االستاذة/ ليلى الزين
سعادة االستاذة/ مايدة ناظر

سعادة االستاذ/ محمد عبد ا� شربتلي
سعادة االستاذة/ ندى عبد الغفار

سعادة االستاذة/ نوال البابغي
سعادة االستاذة/ هوازن بخش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

سعادة ا�ستاذة/ احسان الزعيم
صاحبة السمو ا�ميرة/ عايدة فستق

سعادة ا�ستاذة/ ألمى الزعيم
سعادة ا�ستاذة/ ديما السليمان

سعادة ا�ستاذة/ رابية الفضل
سعادة ا�ستاذة/ سمية احمد باعشن

مؤسسة/ سما الخير
سعادة ا�ستاذ/ طارق السليمان

سعادة ا�ستاذ/ غازي آبار
سعادة ا�ستاذة/ فوزية الجفالي

ا�ستاذ/ فاعل خير
سعادة ا�ستاذة/ ليلى عبد الجواد

سعادة ا�ستاذ/ ماهر باشماخ
سعادة ا�ستاذ/ محمد هرساني

سعادة ا�ستاذة/ ميادة باحارث
سعادة ا�ستاذة/ مناهل محمد عبد ا�

سعادة ا�ستاذ/ نشأت عبد العزيز
سعادة ا�ستاذة/ هدى بخش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

تبرعات الزكاة: 2020م:التبرع العام: 2020م:
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حرصÐ من المؤسسة على التعريف بدورها ا¬نساني في المجتمع فقد تبنت مشاريع تساهم في تنمية مواردها. منها «بطاقات 

المعايدة» الذي يعود ريعها لخدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم. تناولت المؤسسة في البطاقات مواضيع تاريخية وتراثية مرتبطة 

بالمملكة العربية السعودية ومنها مجموعة «الطوابع البريدية التاريخية» التي لها داللة �حداث هامة بتاريخ الدولة السعودية, 

ومجموعة أخرى تمثل «الفلكلور السعودي» حيث أبدعت عدسة صاحبة السمو الملكي ا�ميرة ريم الفيصل آل سعود في التقاط 

لحظات فريدة للراقصين بعرضاتهم وخطواتهم وأزيائهم المميزة من مختلف مناطق المملكة. وترجم تنفيذ وتصميم ا�ستاذة 

نهى شرقاوي المعاني الموجودة في تلك اللقطات والتي ترمز لÄمل المتجدد والطاقة ا¬يجابية مع ا¬عتزاز بالهوية والمكان.

بلغت مبيعات بطاقات المعايدة لعام 2020 م (9,000) تسعة أالف ريال.
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برامج المؤسسة

:SMS - برنامج جمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة

أبرمت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية إتفاقيات مع جميع شركات ا¬تصاالت بالمملكة 
في شهر أكتوبر من عام 2012م للتبرع عن طريق الرسائل التذكيرية القصيرة لرقم موحد وهو 5059 
بهدف الوصول لدعم مستمر ومباشر بين المجتمع والمرضى. ، وفي عام 2014م تم إطالق قناة التبرع عن 

الوالدين. وعام 2017 م تم إطالق قناة الوقف. 
بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (4,408,768.3) اربع ماليين وربعمائة وثمانية ألف² وسبعمائة وثمانية

وستون رياال وثالث هلالت.

برامج المؤسسة

برنامج مكس إف إم:

إم  إف  مكس  إذاعة  مع  بالتعاون  نرعاك   - المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  أطلقت 
برنامج "عائلة واحدة" في شهر أغسطس من عام 2011م، ويسعى البرنامج الخيري االجتماعي لخلق نوع 

من التعاضد والتكافل من خالل طرح المشكالت وإيجاد الحلول لها مباشرة مع فتح باب لتقديم الدعم.
بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (193,120.77) مائة وثالثة وتسعون ألف²

ومائة وعشرون ريال وسبعه وسبعون هللة.
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برنامج الفنادق

وقعت المؤسسة إتفاقية تعاون مشتركة بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك 
و كراون بالزا بعنوان "عطائك يصنع الفرق" وهو برنامج اختياري يحث النزيل بالتبرع بمبلغ 10 ريال لصالح 

مرضى المؤسسة.

برنامج كراون بالزا (عطائك يصنع الفرق):

بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (692.74) ستمائة وأثنان وتسعون ريال واربعة وسبعون هللة.

بتقديم دعم عيني بقيمة (70,000) سبعون الف ريال لعام 2020
لشراء مستلزمات طبية لمرضى المؤسسة.

اتفاقية تعاون مع مؤسسة معالي السيد حسن عباس الشربتلي:

حسن  مؤسسة  مع  تعاون  اتفاقية  المنزلية(نرعاك)  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  وقعت 
عباس الشربتلي لخدمة المجتمع على هدف اساسي منذ إنشائها وهو التكاتف االجتماعي والمساهمة  

في أعمال الخير.

برامج المؤسسة
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بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (88,071.39) ثمانية وثمانون ألف
وواحد وسبعون رياال وتسعة وثالثون هللة.

بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (893.68) ثمانمائة وثالثة وتسعون رياال
وثمانيه وستون هللة.

بلغ ريع البرنامج لعام 2020 م (2,852) ألفان وثمانمائة واثنان وخمسون ريال .

برامج المؤسسة

برنامج ا�سواق المركزية:

توسعت المؤسسة في أنشطتها الهادفة لدعم المرضى المحتاجين من خالل توقيع إتفاقية شراكة استراتيجية 

مع شركة الدانوب التجارية بعنوان «هالالتك تصنع الفرق » في شهر ديسمبر لعام 2011 م، بهدف االستفادة من 
باقي حسابات عمالئهم بكافة فروعهم بالمملكة لصالح المرضى المستفيدين من خدمات المؤسسة.

برنامج  أسواق الدانوب التجارية (هالالتك تصنع الفرق):

االجتماعية  المسؤولية  لتعزيز مفهوم  المركزية  ا�سواق  مع  ا¬نسانية  الشراكة  برنامج  المؤسسة في  توسعت 
وأسواق  المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  بين  مشتركة  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم  وعليه 

المزرعة بعنوان " دع الباقي لهم " 

برنامج أسواق المزرعة (دع الباقي لهم): 

الخيرية  المؤسسة  بين  مشتركة  تعاون  إتفاقية  توقيع  تم  وعليه  مشتركه،  تعاون  إتفاقية  المؤسسة  أبرمت 
الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وأسواق النجمة بعنوان  "هلالتك تصنع الفرق"

برنامج أسواق النجمة (هلالتك تصنع الفرق):
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ا�حتفال باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية الموافق 8 ديسمبر:

اليوم السعودي

في الثامن من ديسمبر من كل عام تحل ذكرى <<اليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية>> والذي تم اعتماده بعد مبادرة من 

المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك)، انطالًقا من رؤية المملكة 2030 في المسؤولية االجتماعية والتنمية 

المستدامة والتي أحدثت نقلة نوعية بهذا الشأن، ولتسليط الضوء على بعض الجوانب الهامة من حياة انسانية في المجال 

الصحي، ثم أضحت تحتفل به مراكز الرعاية الصحية المنزلية بمختلف مناطق المملكة. وإن هذا انجاز الكبير قد تم بفضل الّله 

ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وشركاء النجاح الداعمين لمؤسسة نرعاك.  

العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت

قا
ال

ع
ال



28

العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت

قا
ال

ع
ال

تهتم إدارة قسم العالقات العامة بالمؤسسة بالتواصل وإظهار أنشطة المؤسسة 

عن طريق تطويرها ونشرها بصورة إيجابية وصادقة عنها لدى أعضائها والمجتمع  

كافة،و تحقيق العديد من ا¬نجازات.

قد تم خالل عام 2020 م نشر عدد(160) خبر صحفي عن المؤسسة في الصحف.



29

بنوك المؤسسة

تفعيل التبرع اون الين عن طريق البنوك التالية:

تم تفعيل التبرع عن طريق ا�ون الين من خالل البنوك التالية:

بلغ ريع البنك ا هلي لعام 2020 م (83,136.68) ريال.

بلغ ريع بنك إنماء لعام 2020 م (66,439.01) ريال.

بلغ ريع البنك ا ول لعام 2020 م (42,452.02) ريال.

بلغ ريع بنك الرياض لعام 2020 م (289,054.03) ريال.

بلغ ريع بنك الراجحي لعام 2020 م (74,911.16) ريال.

مة
عا

 ال
ت

قا
ال

ع
ال
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العالقات العامة

التعريف والمشاركة

مة
عا

 ال
ت

قا
ال

ع
ال

اليوم العالمي لËعاقة

دورة بعنوان التواصل االستشاري ل�خصائيين اجتماعيين

دورة بعنوان مهارات المقابلة الدفاعية بالخدمة 
االجتماعية اكلينيكية  

القسم الطبي – العالقات العامة
قاعة الملك فيصل للمؤتمرات 

– جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
يناير 2020 

9-10فبراير 2020

24-25 فبراير 2020 

مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي

 – الساعات المعتمدة 19 ساعة

بمركز الدراسات وا بحاث بمستشفى 
الملك فهد بجدة

 – الساعات المعتمدة ١٠ ساعات

القسم الطبي اجتماعي

القسم الطبي اجتماعي
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أعضاء المؤسسة لعام 2020 م

صاحبة السمو الملكي ا�ميرة
سعادة ا�ستاذة 

صاحبة السمو الملكي ا�ميرة
صاحبة السمو ا�ميرة

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
١سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة

سعادة الدكتورة 
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة

عادلة بنت عبد ا� بن عبد العزيز ال سعود
عبير قباني

نوف بنت منصور بن بندر
هيفاء السديري

أمل بينس
المى الزعيم

أميمة مغربي
أميرة بدوي
أسيل ناظر

الجوهرة الراكان
بسمة آل غالب

ثامر خيري قباني
جواهر ناظر 

جود عطار
جواهر الطيار

جيهان قلعي
جواهر عبدالعال

حنان برزنجي
خيري قباني
دينا باعشن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة

سعادة والدة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة 
سعادة ا�ستاذة 
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة

سعادة ا�ستاذة 
سعادة ا�ستاذة

سعادة ا�ستاذة 
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة

دانية السعدي
ديما عبد العزيز السليمان

رندة المالكي
رزان قاسم

رفال قاسم
روان جالل
روان جالل

رأفت هاشم
رندة الفضل

زين عطار
سامية لنجاوي

سوسن نصيف
سحر باعشن

سلطانة السليمان
سمية باعشن

سلطانة علي رضا
سحر بحراوي

سلمان إسماعيل
سلمى آل غالب

شاليمار لبان

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ا سمالمسمى ا سمالمسمى 
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سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة

صفية بن زقر
طل ناظر

عائشة عبد الغني
فايزة أبو باشا
فاتن غازي آبار
فادية الشواف

فوزية القصيبي
لجين بن زقر

ليلى صالح الدين
لمياء زاهد

لولوة الطيار
ليلى ناظر

لميس بابان
محمد موصلي

مها هرساني

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

سعادة ا�ستاذة 
سعادة ا�ستاذ
سعادة ا�ستاذ

سعادة الدكتورة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذة
سعادة ا�ستاذ

سعادة ا�ستاذة

مريم علي رضا
محمد عطار

محمد الطيار
مها الجفالي

مايدة ناظر
ميادة باحارث

نورة الحمراني
نوال بابقي

نجالء سالمة
نجاة ناظر

نبيلة عطار
هدى بخش

هشام عطار
هالة آل غالب

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

أعضاء المؤسسة لعام 2020 م

ا سمالمسمى ا سمالمسمى 
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ت
دا

ها
ش

 و
ت

ما
ري

ك
ت

تكريمات وشهادات

بساط الریح 
0.00% رسائل االتصاالت 

23.11%

االتفاقیات من األسواق التجاریة 
0.62%

تبرعات عینیة 
25.73%

تبرع عام 
18.67%

شراكة إنسانیة 
10.44%

الزكاة 
5.92%

دار الضیافة 
0.00%

العضویة
0.77%

ایراد تبرع العائلة الواحدة 
1.01%

أرباح وخسائر االستثمار للشركات 
2.37%

ایجار المباني 
4.20%

إیرادات أنشطة 
7.01%

إیرادات أخرى 
0.14%

اإلیرادات

بساط الریح  رسائل االتصاالت  االتفاقیات من األسواق التجاریة  تبرعات عینیة  تبرع عام 
شراكة إنسانیة  الزكاة  دار الضیافة  العضویة ایراد تبرع العائلة الواحدة 
أرباح وخسائر االستثمار للشركات  ایجار المباني  إیرادات أنشطة  إیرادات أخرى 

بساط الریح 
0.00% رسائل االتصاالت 

23.11%

االتفاقیات من األسواق التجاریة 
0.62%

تبرعات عینیة 
25.73%

تبرع عام 
18.67%

شراكة إنسانیة 
10.44%

الزكاة 
5.92%

دار الضیافة 
0.00%

العضویة
0.77%

ایراد تبرع العائلة الواحدة 
1.01%

أرباح وخسائر االستثمار للشركات 
2.37%

ایجار المباني 
4.20%

إیرادات أنشطة 
7.01%

إیرادات أخرى 
0.14%

اإلیرادات

بساط الریح  رسائل االتصاالت  االتفاقیات من األسواق التجاریة  تبرعات عینیة  تبرع عام 
شراكة إنسانیة  الزكاة  دار الضیافة  العضویة ایراد تبرع العائلة الواحدة 
أرباح وخسائر االستثمار للشركات  ایجار المباني  إیرادات أنشطة  إیرادات أخرى 
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بيان تحليلي �يرادات المؤسسة لعام 2020 م

ا�يرادات
نوع ا�يراد

المجموع

إيراد 2020
بساط الريح

sms رسائل ا¬تصاالت

ا¬تفاقيات من  ا�سواق التجارية، الفنادق

تبرعات عينية

تبرع عام    

شراكة إنسانية

الزكاة

دار الضيافة (تبرع،إيجار الدار)

العضوية

(Mix Fim) إيراد تبرع العائلة الواحدة

أرباح وخسائر  ا¬ستثمار في الشركات

إيجار المباني

إيرادت أنشطة

إيردات اخرى

0.00

4,408,768.30

118,515.55

4,909,457.00

3,562,831.60

1,992,625.60

1,129,600.00

0.00

147,000.00

193,120.77

452,540.00

801,908.00

1,336,971.45

26,532.00

19,079,870.27

بساط الریح 
0.00% رسائل االتصاالت 

23.11%

االتفاقیات من األسواق التجاریة 
0.62%

تبرعات عینیة 
25.73%

تبرع عام 
18.67%

شراكة إنسانیة 
10.44%

الزكاة 
5.92%

دار الضیافة 
0.00%

العضویة
0.77%

ایراد تبرع العائلة الواحدة 
1.01%

أرباح وخسائر االستثمار للشركات 
2.37%

ایجار المباني 
4.20%

إیرادات أنشطة 
7.01%

إیرادات أخرى 
0.14%

اإلیرادات

بساط الریح  رسائل االتصاالت  االتفاقیات من األسواق التجاریة  تبرعات عینیة  تبرع عام 
شراكة إنسانیة  الزكاة  دار الضیافة  العضویة ایراد تبرع العائلة الواحدة 
أرباح وخسائر االستثمار للشركات  ایجار المباني  إیرادات أنشطة  إیرادات أخرى 

بساط الریح 
0.00% رسائل االتصاالت 

23.11%

االتفاقیات من األسواق التجاریة 
0.62%

تبرعات عینیة 
25.73%

تبرع عام 
18.67%

شراكة إنسانیة 
10.44%

الزكاة 
5.92%

دار الضیافة 
0.00%

العضویة
0.77%

ایراد تبرع العائلة الواحدة 
1.01%

أرباح وخسائر االستثمار للشركات 
2.37%

ایجار المباني 
4.20%

إیرادات أنشطة 
7.01%

إیرادات أخرى 
0.14%

اإلیرادات

بساط الریح  رسائل االتصاالت  االتفاقیات من األسواق التجاریة  تبرعات عینیة  تبرع عام 
شراكة إنسانیة  الزكاة  دار الضیافة  العضویة ایراد تبرع العائلة الواحدة 
أرباح وخسائر االستثمار للشركات  ایجار المباني  إیرادات أنشطة  إیرادات أخرى 



مصاریف طبیة 
13.24%

مراكز الرعایة
29.97%

تكالیف انشاء مراكز
0.00%

مصاریف مساھمة المؤسسة في جائحة كورونا 
28.10%

مصاریف مھرجان بساط الریح 
األسواق التجاریة 0.34%

0.00%

شراكة الفنادق 
0.00%

الشراكة اإلنسانیة 
0.00%

مصاریف الكروت
0.00%

مجلة االمل 
0.27%

مصاریف طباعة الكروت 
0.00%

مصاریف التسویق والعالقات العامة 
0.55%

مصاریف الموظفین 
10.65%

المصاریف اإلداریة 
3.97%

خسائر االستثمار
7.94%

مصاریف االستشاري
0.20%

االھالكات
4.76% المصروفات

مصاریف طبیة  مراكز الرعایة تكالیف انشاء مراكز
مصاریف مساھمة المؤسسة في جائحة كورونا  مصاریف مھرجان بساط الریح  األسواق التجاریة  شراكة الفنادق 
الشراكة اإلنسانیة  مصاریف الكروت مجلة االمل  مصاریف طباعة الكروت 
مصاریف التسویق والعالقات العامة  مصاریف الموظفین  المصاریف اإلداریة  خسائر االستثمار
مصاریف االستشاري االھالكات

بيان تحليلي لمصروفات المؤسسة لعام 2020 م

المصروفات
نوع المصروف

المجموع

مصروف 2020
مصاريف طبية

مراكز الرعاية

تكاليف انشاء مراكز

مصاريف مساهمة المؤسسة في جائحة كورونا

مصاريف مهرجان بساط الريح

ا�سواق التجارية

شراكة الفنادق

الشراكة ا¬نسانية

مصاريف الكروت

مجلة ا�مل

مصاريف طباعة بطاقات

مصاريف التسويق والعالقات العامة

مصاريف الموظفين

المصاريف ا¬دارية

خسائر االستثمار

مصاريف االستشاري

االهالكات

2,325,876.10

5,264,620.29

0.00

4,935,557.00

60,201.91

0.00

0.00

0.00

0.00

47,280.12

0.00

95,950.00

1,871,249.00

696,898.88

1,395,125.00

35,929.70

836,923.00

17,565,611.00
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