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الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  تأسست 
1997/6/25م.  الموافق  1418/2/2هـ  في  نرعاك  المنزلية- 
برئاسة صاحبة السمو اIميرة حصة بنت طراد الشعالن حرم 

المغفور له الملك عبداQ بن عبدالعزيز آل سعود.
تبعها إنشاء فرع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية 
المنزلية في المنطقة الغربية برئاسة صاحبة السمو الملكي 
اIميرة عادلة بنت عبداQ بن عبد العزيز، وفي عام 2014م. 
بنت  عادلة  اIميرة  الملكي  السمو  صاحبة  بتولي  قرار  صدر 
عبداQ بن عبدالعزيز رئاسة المؤسسة في المملكة العربية 

السعودية.

نشأة المؤسسة:



رسالتنا.
رؤيتنا.

قيادتنا.
مقدمة.

الهيكل ا3داري.

أهدافنا.
*     انجازاتنا لعام 2021 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 االجتماعية والنفسية للمرضى.

*     رفع الوعي المجتمعي والمشاركة التطوعية في مجاالت الرعاية الصحية المنزلية.
*     التكامل مع الجهات التشريعية والبحثية لخدمة مرضى الرعاية الصحية المنزلية.

*     تقديم برامج مبتكرة ومتكاملة للدعم الصحي والنفسي واالجتماعي للمستفيدين.
*     تعزيز قدرات الجهات المتخصصة في مجاالت الرعاية الصحية المنزلية.

*     تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجاالت الرعاية الصحية المنزلية.
*     تطوير منظومة إدارية وتقنية تحقق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

*     تنمية الموارد المالية المستدامة والشراكات االستراتيجية الفاعلة.

خدماتنا:

تنمية الموارد:

@ مساهمتنا في جائحة كورونا.

*      اتفاقية جونسون آند جونسون.
*      اتفاقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (منظومة إحسان للعمل الخيري) والمؤسسة الخيرية



      الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك.
*     منصة سامان.

*     حصول المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك على جائزة جامعة عفت ومؤسسة الجفالي.
*     الداعمين للمؤسسة لعام 2021م.

*     بطاقات المعايدة.

برامج المؤسسة:
.SMS– جمع التبرعات عن طريق     *

*     مكس إف إم.
*     اتفاقية تعاون مع مؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع.

*     برامج ا1سواق المركزية:
*     أسواق الدانوب (هلالتك تصنع الفرق).

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

@     العالقات العامة.
@     االحتفال باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية الموافق 8 ديسمبر.

@     مشاركة المؤسسة في مؤتمر فقيه الدولي اIول للرعاية الصحية المنزلية.
@     اتفاقية بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك والطيران السعودي الخاص.

@     التعريف والمشاركة.
@     ورشة مكافحة غسيل اIموال وتمويل اtرهاب.

@     أعضاء المؤسسة لعام 2021 م.
@     التكريمات والشهادات

@     تحليل بياني @يرادات المؤسسة
@     تحليل بياني لمصروفات المؤسسة

@     التقرير المالي
@     موقع المؤسسة



رؤيتنا:

رسالتنا:

طبية  خدمات  تقديم  دعم  في  رائدة  خيرية  مؤسسة 
المنزلية  الرعاية  مرضى  احتياجات  تلبي  متميزة 
تحقيق  في  لyسهام  مهنية  وكوادر  فاعلة  بشراكات 
االستقرار الصحي والنفسي واالجتماعي للمستفيدين 

وتحسين الوعي المجتمعي بالرعاية المنزلية. 

شركاء المجتمع في تقديم الرعاية الصحية المنزلية المتكاملة. 



1

رئيس مجلس اIمناء
نائب رئيس مجلس اIمناء-رئيس تنمية الموارد والعالقات العامة

عضو مجلس اIمناء
عضو مجلس اIمناء
عضو مجلس اIمناء
عضو مجلس اIمناء
عضو مجلس اIمناء

صاحبة السمو الملكي ا5ميرة عادلة بنت عبد ا+ بن عبدالعزيز
ا5ستاذة عبير قباني
ا5ستاذة هدى بخش

ا5ستاذة ديما السليمان
ا5ستاذة ألمى الزعيم
ا5ستاذة أمل بينيس

الدكتورة جواهر العبد العال 

  رئيس المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية
صاحبة السمو ا5ميرة حصة بنت طراد الشعالن 

صاحبة السمو الملكي ا5ميرة عادلة بنت عبد ا+ بن عبد العزيز 

ا5ستاذة / نادية أسعد الزهير
الدكتورة / نيفين عبد اWله الخالدي

رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية

استشاري قانوني المستشار/ رضا عبد الرزاق

قيادات المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك

استشاريون

المؤسسون

أعضاء مجلس اHمناء



 Qا رسول  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب   Qالحمد
خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤسسة  عن  الموجز  التقرير  هذا  أيديكم  بين  نضع 
والتي  نرعاك،  المنزلية-  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية 
بفضل من اQ وعونه وتوفيقه ثم بجهود القائمين على 
تحقق  أن  استطاعت  لها  والداعمين  المؤسسة  هذه 

أهدافها الرامية لخدمة المرضى المحتاجين.
خدماتنا  عن  حقيقية  صورة  التقرير  هذا  يعكس  أن  نأمل 
على  للجميع  حافز�  يكون  وأن  2021م،  للعام  وإنجازاتنا 
خدماتنا  في  للتوسع  والعطاء  الجهد  من  مزيد�  بذل 
لتشمل أكبر عدد ممكن من المرضى اللذين هم بأمس 
الحاجة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية والتي سينعكس 

أثرها بمشيئة اQ على وطننا الغالي وأبناءه.

مقدمة:



الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس اIمناء

مستشار الطبي
المدير التنفيذياtجتماعي

مدقق داخلي

مشرف إداري مسؤول الموارد
البشرية مسؤول مشتريات مشرف معرض

بساط الريح
مدير القسم الطبي

اtجتماعي طبيب المؤسسة مدير مالي

محاسب أول

موظف تحصيلمحاسب عام

مدير العالقات
العامة وتنمية

الموارد

مشرف القسم الطبي
اtجتماعي

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 اIمناء

مستشار تطوير وتدقيق
عمليات

(المالي-اtداري)



2021 م مقارنة بأهدافنا.. إنجازاتنا لعام 

الهدف اHول / تقديم رعاية صحية منزلية با[شتراك مع المستشفيات العامة وذلك لWستفادة المثلى

Hسّرة المستشفيات وتوسيع الطاقة ا[ستيعابية لها لخدمة أعداد أكبر من المرضى.

في شهر سبتمبر من عام 2005م بدأت المؤسسة بالتعاون مع مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي tنشاء مركز للرعاية الصحية المنزلية. 
ونظر� ل�عباء 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 2021 م . مقابل أن يقوم المركز بتكوين فرق عمل لرعاية 
ومنسق  مشرف  لتوفير  إضافة  لهم  والمواصالت  السكن  وتوفير  الفريق  إستقدام  تكاليف  كافة  تحمل  مع  إحتياجاتهم  وحصر  المرضى 

للبرنامج وإرسال التقارير الشهرية للمؤسسة لما تم إنجازه.

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

67) مريض. اجمالي عدد المرضى المستفيدين من دعم المؤسسة ل=جهزة الطبية  والمستلزمات في عام 2021م  (

2021
2021

2,378

7,506
مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

2021
2021

1,494 مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
24,174  زيارة

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

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الممتدةفي مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 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 2021 م ميزانية (500,000) خمسمائة ألف ريال :

إستفادمن خدمات مركز الرعاية الصحية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2021م (1,494) مريض.

( 
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في شهر إبريل من عام 2006م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة tنشاء مركز مستقل للرعاية الصحية 
المنزلية بالمدينة المنورة يخدم جميع المستشفيات بمنطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة. 

رصدت المؤسسة لعام 2021م ميزانية قدرها (1,747,000) مليون وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف ريال.
 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية وضمادات 
الجروح إضافة للمصروفات اtدارية التي تشمل التأمين على السيارات والتكفل بدفع فواتير الهواتف النقالة المستخدمة من ِقبل الفريق الطبي 

وكل ما يطور العمل بالمركز.

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة:

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بعسير و نجران:

في يناير2012م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بعسير حيث رصدت المؤسسة لعام 2021 م ميزانية ( 1,693,000) مليون 
وستمائة وثالثة وتسعون ألف ريال.

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

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بعسير بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2021م (418) مريض.

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2021م  (564) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

38,635
62,089

2021
2021

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

42,083
125,534

2021
2021



دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بالباحة:

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض:

في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بالباحة حيث رصدت المؤسسة لعام 2021 م ميزانية

(721,000) سبعمائة وواحد وعشرون ألف ريال.
وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بالباحة بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2021م (237) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

15,137
44,532

2021
2021

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

6,854
34,466

2021
2021

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بمدينة الملك فهد الطبية بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات  الطبية في عام 2021م  (193) مريض.

في عام 2016 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض حيث رصدت المؤسسة

لعام 2021 م ميزانية (399,600) ثالثمائة وتسعة وتسعون ألًفا و ستمائة ريال.

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



دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بصحة تبوك:

دعم مركز الرعاية المنزلية بصحة حائل:

دعم مركز الرعاية الصحية المنزلية بجازان:
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في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمدينة تبوك حيث رصدت المؤسسة لعام 2021 م ميزانية

(131,090.80) مائة وواحد وثالثون ألًفا وتسعون ريال وثمانون هللة.

 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 2021م  (81) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

12,467
62,960

2021
2021

استفاد من خدمات مركز الرعاية المنزلية بمدينة جازان بدعم من المؤسسة ل=جهزة والمستلزمات الطبية في عام 2021م  (108) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

21,365
99,952

2021
2021

في عام 2018 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة جازان حيث رصدت المؤسسة لعام 2021 م ميزانية

(347,760) ثالثمائة وسبعة وأربعون ألًفا و سبعمائة وستون 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 حائل حيث رصدت المؤسسة لعام 2021 م ميزانية

(127,000) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال.



33,99450,142492,026

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 Hعداد مرضى المؤسسة المباشرين والمراكز والخدمات كما يلي:

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

دعم مركز الرعاية المنزلية في مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف:

في عام 2021 م تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الرعاية المنزلية في مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف حيث رصدت

المؤسسة لعام 2021م ميزانية (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 
 وقد خصصت الميزانية المقدمة للمركز في تغطية مصروفات مستلزمات المرضى من أجهزة ومعدات طبية والمستلزمات الطبية .

استفاد من خدمات مركزالرعاية المنزلية في مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف بدعم من المؤسسة ل=جهزة
والمستلزمات الطبيةفي عام 2021م (23) مريض

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

5,676
13,026

2021
2021
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 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 2021م  (32) مريض.

مجموع عدد المرضى
مجموع عدد الزيارات

مريض
زيارة

13,339
17,787

2021
2021

زيارةخدمةمريض
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الهدف الثالث/ دعم المرضى بالمعدات الطبية والمستلزمات الطبية المستهلكة:
كتوفيراIجهزة  لمنازلهم  عودتهم  حين  الملحة  مرضاها  حاجات  لسد  العامة  المستشفيات  مساندة  خالل  من  الهدف  هذا  أهمية  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 اIدوية والغذاء الطبي للمرضى الغير 
متوفرة بالمستشفيات العامة، بلغت تكلفة هذة الخدمات (2,001,427.12) مليونان وألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال واثنى عشر هللة 

لتقديم (3217) خدمة طبية لعدد (1766) 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 اIخصائيات اtجتماعيات بالمؤسسة بزيارات منزلية 
متتابعة لمرضى المؤسسة المحولين من المستشفيات العامة والخاصة بهدف تقييم مدى حاجتهم للمساعدة والتوصية بذلك والكشف 
عن اtحتياجات اtجتماعية اIخرى التي قد تظهر بعد إنتقال المريض من المستشفى الى مسكنه، توفير اIجهزة المنزلية مثل بوتجاز، ثالجة، 

غسالة، مكيف وخالفه. 

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

3535

3535 خدمةمريض

المعونات المادية خالل سنة 2021 م

عدد الخدماتعدد المرضى نوع الخدمة

راتب شهري

المجموع
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استمراًرا لما بدأت به المؤسسة في عام 2020 م وإنفاًذا لتوجيهات الجهات الرسمية، وإيماًنا من المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية 

– نرعاك، بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بالجهود الفعالة المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها على المواطنين 

قيمته  آخر  أستثنائي  بدعم  2021م  عام  في  نرعاك   – المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  ساهمت  فقد  والمقيمين. 

(12,841,962) اثنى عشر مليون وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريال لمكافحة جائحة كورونا حيث قدم الدعم 

لمديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة موزعة على النحو التالي:
وسبعة  ومائة  ألًفا  وستون  وواحد  وخمسمائة  مليونان   (2,561,157) مبلغ  بإجمالي  بالطائف  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية  دعم      *

وخمسون ريال متمثل في مستلزمات صحية 
وسبعة  ومائة  ألًفا  وستون  وواحد  وخمسمائة  مليونان   (2,561,157) مبلغ  بإجمالي  بحائل  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية  دعم      *

وخمسون ريال متمثل في مستلزمات صحية
*       دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة بإجمالي مبلغ (2,597,332) مليونان وخمسمائة وسبعة وتسعون ألًفا وثالثمائة واثنان 

وثالثون ريال متمثل في مستلزمات صحية
وسبعة  ومائة  ألًفا  وستون  وواحد  وخمسمائة  مليونان   (2,561,157) مبلغ  بإجمالي  بتبوك  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية  دعم      *

وخمسون ريال متمثل في مستلزمات صحية
*      دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض بإجمالي مبلغ (2,561,778) مليونان وخمسمائة وواحد وستون ألًفا وسبعمائة وثمان 

وسبعون ريال متمثل في مستلزمات صحية

م   2021 عام  نهاية  حتى  2020م  عام  في  كورونا  جائحة  بدء  منذ  إضافي  ونوعي  عيني  دعم  من  المؤسسة  ماقدمته  إجمالي  بلغ 

(18,374,244) ريال ثمانية عشر مليون� وثالثمائة وأربعة وسبعون الف� ومئتان وأربعة وأربعون رياالً.

مساهمتنا في جائحة كورونا :   خدماتنا

2021م  : دعم المؤسسة االستثنائي خالل جائحة كورونا 

نا
مات

خد



1. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف بمنتجات صحية في 6 أبريل 2021م

11

مليونان وخمسمائة وواحد وستون ألفا ومائة وسبعة وخمسون رياال
85,4822,561,157

القيمة ا_قتصاديةمنتج كرتون
6554

2. دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل بمنتجات صحية في 4 أبريل 2021م

نا
مات

خد

مليونان وخمسمائة وواحد وستون ألفا ومائة وسبعة وخمسون رياال
85,4822,561,157

القيمة ا_قتصاديةمنتج كرتون
6554





شاركت المؤسسة في عضوية مجلس المؤسسات اIهلية كعضو شرف في الباقة الذهبية بقيمة (300,000) ثالثمائة ألف ريال وذلك تحقيقا 

إلى  باtضافة  هذا  المنزلية  الصحية  الرعاية  مرضى  لخدمة  والبحثية  التشريعية  الجهات  مع  التكامل  في  ولهدفها  االستراتيجية  لخطتها 

عضوية المؤسسة في المجلس الصحي السعودي.

نا
مات

خد
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5. .دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض بمنتجات صحية في  19 مايو 2021م

الهدف الخامس/ التكامل مع الجهات التشريعية والبحثية لخدمة مرضى الرعاية الصحية المنزلية:

مليونان وخمسمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعون رياال
85,3432,561,778

القيمة ا_قتصاديةمنتج كرتون
6500



المنزلية-  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  لتطلعات  ومواكبة  بالمملكة  المنزلية  الصحية  الرعاية  دور  وتعزيز  بناء  Iهمية  نظرا 

نرعاك نحو رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى في هذا المجال، وتأهيل الكوادر المختصة في الرعاية الصحية المنزلية وانطالقا من 

المنزلي  الطب  tدارة  التابع  المنزلي  الطب  دبلوم  تدريب  مركز  دعم  2017م  عام  في  المؤسسة  تبنت  القطاعين،  بين  المستمرة  الشراكة 

بالمدينة المنورة لتخريج الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية الصحية المنزلية وتأهيلهم فنًيا ووضعهم على الطريق الصحيح لتقديم 

أفضل الخدمات للمرضى. تم خالل عام 2021م عمل (11) دورة تدريبية في عدة مجاالت طبية حيث بلغ عدد الحضور (189) متدرب بين أطباء 

وممرضين واخصائين عالج طبيعي لعام 2021م وقد أقيمت الدورات في قاعة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك.

تحقيقا لهذا الهدف أبرمت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك اتفاقية دعم مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة 

لتدريب  جدة  شرق  بمستشفى  المنزلية  الصحية  للرعاية  السريرية  المهارات  مختبر  tنشاء  الدعم  تقديم  تم  حيث  2018/9/12م  بتاريخ 

العاملين في الرعاية الصحية المنزلية تمهيدا العتماد المركز لدبلوم التمريض وأي تدريب معتمد للكوادر الطبية و رفع كفاءة وجودة الخدمة 

المقدمة للمرضى،وقد تم تدريب 251 ممارس صحي من خالل ورش عمل والتي تم تنفيذها بمجموع 23 يوم تدريبي وذلك اعتباًرا من اIول 

من يناير عام 2021 م وحتى نهاية العام. 

نا
مات

خد

14

الهدف السادس /تعزيز قدرات الجهات المتخصصة في مجاالت الرعاية الصحية المنزلية:

الهدف السابع / تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجاالت الرعاية الصحية المنزلية:



التي  العينية  التبرعات  تقديم  خالل  من  المحتاجين  المرضى  لخدمة  دوما  تسعى  وإنما  النقدية  التبرعات  باستقطاب  المؤسسة  تكتفي  ال 

يقدمها المتبرعين للمؤسسة والتي تتمثل في اIجهزة والمستلزمات واIدوية الطبية ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية.

بتوفيق من اQ وفضله تم االتفاق بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وشركة جونسون آند جونسون بقبول الدعم 

العيني والنوعي بقيمة (12,841,962) اثني عشر مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريال وتوزيعه على عدد 

من المراكز التابعة للمؤسسة لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها على المواطنين والمقيمين.

15

تنمية الموارد

رد
وا
لم
ة ا

مي
تن

التبرع العيني: اتفاقية دعم جونسون آند جونسون:

الهدف الثامن / تنمية الموارد المالية المستدامة والشراكات االستراتيجية الفاعلة:



للعمل  إحسان  ومنظومة  نرعاك   – المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع  وتوفيقه   Qا بحمد  تم 
الخيري في عام 2021م.

تدعم من خاللها منصة إحسان مرضى المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك.
البيانات  واستثمار  المتقدمة  التقنية  الحلول  تطوير  على  تعمل  الخيري،  بالعمل  تهتم  التي  السعودية  المنصات  من  إحسان  منصة  وتعد 
والذكاء االصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خالل الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي 

والخاص والقطاع غير الربحي.
حيث تم الدعم لمشروعين من المشاريع التي تقدمها المؤسسة وهي:

16

رد
وا
لم
ة ا

مي
تن

اتفاقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (منظومة إحسان للعمل الخيري)
والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك

قيمة الدعم المشروع
رافعة كهربائية طبية (معدات طبية)

(20,000) عشرون ألف ريال أجهزة قياس نسبة السكر في الدم (أجهزة طبية)

(48,750) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال



توالت سنوات العطاء من صاحبة السمو اIميرة جواهر بنت عبد اQ بن محمد آل سعود – حفظها اQ – حيث تضامنت بإطالقها منصة 

مرضى  لصالح  بالكامل  ريعها  ويعود  اtبداعي  بفكرها  المتميزة  منتجاتها  لعرض  االنستجرام  منصة  عبر  سامان  بحملة  خاصة  إلكترونية 

المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية -نرعاك، وجّسد هذا التعاون روح االنتماء للوطن، وحب أعمال الخير. وال يسعنا هنا سوى 

ان نتقدم بفيض من التقدير بأسمى آيات الشكر واالمتنان الى عطاء تدفق بالخير ليروي مرضى المؤسسة المحتاجين 

بلغ ريع هذا البرنامج (207,800) مئتان وسبعة آRف وثمانمائة ريال 

@saman_riyadh

17

رد
وا
لم
ة ا

مي
تن

منصة سامان لدعم المرضى المحتاجين:
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رد
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توجت جامعة عفت ومؤسسة الجفالي المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية المنزلية – نرعاك جائزة المركز اIول في المسابقة التي أطلقتها 

خيرية،  وجمعيات  مؤسسات   10 المسابقة  في  وشارك  للمرضى»،  الخدمة  تقديم  في  القرار  وصناعة  الخيري  المجتمعي  «العمل  شعار  تحت 

ومنحت نرعاك في االحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة المركز اIول بتفرد وتميز بحضور اIستاذة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، رئيسة 

جامعة عفت ورجل اIعمال الشيخ خالد الجفالي، وقامت مؤسسة الجفالي وفريق الطالبات المكون من سارة الحارثي وأمجاد اIهدل ولين 

الشريف بتقديم شيك المركز اIول بقيمة (37,500) ريال لمرضى نرعاك. 

حصول المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك على جائزة
جامعة عفت ومؤسسة الجفالي
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برامج الشراكة االنسانية:

تنمية العضوية:

تنمية الموارد

بهدف توفير دخل سنوي ولتأمين الخدمات الطبية واالجتماعية التي تقدمها المؤسسة للمرضى بشكل متواصل ومستمر ولتوسيع قاعدة 

المستفيدين من المرضى المحتاجين والمراكز الطبية المستفيدة من خدمات المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك 

واالرتقاء بجودة خدماتها.أقامت المؤسسة شراكة إنسانية مع العديد من الجهات وتستعين على ذلك بتفعيل واستحداث برامج مختلفة 

منها برنامج "الشراكة اjنسانية" والذي يعد من أهم برامج تنمية موارد المؤسسة حيث يشارك الداعم المؤسسة طوال العام في جميع 

برامجها، مما يعزز االستشعار بالمسئولية االجتماعية لدى الشركات واlفراد وخلق مجتمع يعي أهمية المشاركة وبلغ ريع هذا البرنامج 

لعام 2021م (2,456,648) مليونان وأربعمائة وستة وخمسون ألًفا وستمائة وثمانية وأربعون ريال.

تتواصل المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية- نرعاك من خالل إتاحة الفرصة lعضائها بالمشاركة في أنشطتها وبرامجها 

من خالل برامج تنمية العضوية، وقد استحدثت المؤسسة منذ عام 2009م نظام بطاقات اlعضاء التي تقدم خصما lعضائها في بعض 

الشركات المتعاونة مع المؤسسة وهي (الشركة العربية للعطور، صالون ونادي شامل، أزياء فاطمة عابد، الكوب اlفضل، مونتاروزا). 

بلغ عدد اHعضاء لعام 2021 م 73 عضو وبلغ ريع هذا البرنامج (152,000) مائة واثنان وخمسون ألف ريال .
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الداعمين للمؤسسة لعام 2021م

صاحبة السمو اIميرة سارة بنت تركي آل سعود  -1
صاحبة السمو الملكي اIميرة سارة بنت ماجد بن عبد العزيز  -2
صاحبة السمو الملكي اIميرة سلطانة بنت خالد آل سعود  -3

صاحبة السمو اIميرة سما بنت فهد آل سعود  -4
صاحبة السمو الملكي اIميرة طرفة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن  -5

صاحبة السمو الملكي اIميرة عادلة بنت عبد اQ بن عبدالعزيز    -6
صاحبة السمو اIميرة عايدة فستق  -7

صاحب السمو اIمير فيصل بن فرحان بن عبد اQ الفيصل آل سعود  -8
صاحبة السمو الملكي اIميرة لمياء بنت بدر بن عبد العزيز  -9

10-  صاحبة السمو اIميرة لولوة أحمد السديري
صاحبة السمو اIميرة مضاوي بنت منصور جلوي  -11

صاحبة السمو اIميرة مها آل ابراهيم  -12
صاحبة السمو اIميرة نورة بنت عبد اQ بن محمد  -13

صاحبة السمو الملكي اIميرة نورة بنت فهد بن تركي   -14
صاحبة السمو اIميرة نوف بنت عبد اQ بن سلمان آل سعود  -15

صاحبة السمو اIميرة هيفاء السديري   -16

االســــــــــــم

التبرع العام: 2021م:
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الداعمين للمؤسسة لعام 2021م

صاحبة السمو الملكي اIميرة هيفاء بنت عبد اQ بن عبد العزيز  -17
اتفاقية من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي  -18

السادة شركة الجفــالي  -19
السادة شركة فاروق لتعهدات واIعمال التجارية المحدودة  -20

سعادة اIستاذات أمجاد اIهدل – سارة الحارثي – لين الشريف  -21
سعادة اIستاذ سعود السليمان  -22

سعادة السادة ورثة عبد العزيز السليمان  -23
سعادة اIستاذة صفية بن زقر  -24

فاعلة خير  -25
سعادة اIستاذة ليلى بهاء عثمان الزين  -26

سعادة اIستاذة مايدة ناظر     -27
سعادة اIستاذ محمد عبد اQ الشربتلي   -28

سعادة اIستاذة مها جودة  -29
سعادة اIستاذة ناجية عبد اللطيف جميل  -30

سعادة االستاذة نوال بابقي  -31
سعادة اIستاذة هدى حلمي عناني  -32

االســــــــــــم
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الداعمين للمؤسسة لعام 2021م

تبرعات الزكاة لعام 2021م:

صاحبة السمو اIميرة عايدة فستق  -1
سعادة اIستاذة ألمى رسالن   -2

سعادة اIستاذة احسان الزعيم  -3
سعادة الشيخ رضا محمود أبار   -4
سعادة اIستاذ طارق السليمان  -5

سعادة اIستاذ غازي آبار  -6
7-  سعادة اIستاذة فاعلة خير

سعادة اIستاذة فوزية الجفالي  -8
سعادة اIستاذة ليلى صالح الدين عبد الجواد  -9

سعادة الشيخ محمد يوسف زاهد  -10
شركة همة لالستثمار  -11

االســــــــــــم
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حرصM من المؤسسة على التعريف بدورها اCنساني 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 

حداث هامة بتاريخ الدولة السعودية، ومجموعة أخرى تمثل "الفلكلور  السعودية ومنها مجموعة " الطوابع البريدية التاريخية " التي لها داللة̀ 

بعرضاتهم  للراقصين  فريدة  لحظات  التقاط  في  سعود  آل  الفيصل  ريم  ا`ميرة  الملكي  السمو  صاحبة  عدسة  أبدعت  حيث   " السعودي 

تلك  في  الموجودة  المعاني  شرقاوي  نهى  ا`ستاذة  وتصميم  تنفيذ  وترجم  المملكة.  مناطق  مختلف  من  المميزة  وأزيائهم  وخطواتهم 

اللقطات والتي ترمز لrمل المتجدد والطاقة اCيجابية مع اCعتزاز بالهوية والمكان. 

-     بلغت مبيعات بطاقات المعايدة لعام 2021م (9,900) 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 اtتصاالت 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 2017م تم إطالق قناة الوقف.
بلغ ريع البرنامج لعام 2021م (3,180,489.57) ثالث ماليين ومائة وثمانون ألًفا وأربعمائة وتسعة 

وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة.

برنامج مكس إف إم:

أطلقت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية- نرعاك بالتعاون مع إذاعة مكس إف إم 
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.
ريال  وثالث  وأربعمائة  آRف  وأربعة  مئتان   (204,403.50) 2021م  لعام  البرنامج  ريع  بلغ 

وخمسون هللة.

اتفاقية تعاون مع مؤسسة معالي السيد حسن عباس الشربتلي:
عباس  حسن  مؤسسة  مع  تعاون  اتفاقية  (نرعاك)  المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  وقعت 
الشربتلي لخدمة المجتمع على هدف اساسي منذ إنشائها وهو التكاتف االجتماعي والمساهمة في أعمال الخير.
بتقديم دعم عيني بقيمة (70,000) سبعون ألف ريال لعام 2021م لشراء مستلزمات طبية لمرضى 

المؤسسة.
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برامج المؤسسة

برنامج أسواق الدانوب التجارية (هلالتك تصنع الفرق):

برامج اHسواق المركزية:

شراكة  إتفاقية  توقيع  خالل  من  المحتاجين  المرضى  لدعم  الهادفة  أنشطتها  في  المؤسسة  توسعت 
إستراتيجية مع شركة الدانوب التجارية بعنوان (هلالتك تصنع الفرق) في شهر ديسمبر لعام 2011م، بهدف 
خدمات  من  المستفيدين  المرضى  لصالح  بالمملكة  فروعهم  بكافة  عمالئهم  حسابات  باقي  من  االستفادة 

المؤسسة.
وعشرون  وأربعة  وثمانمائة  ألف  وخمسون  سبعة   (57,824.37) م   2021 لعام  البرنامج  ريع  بلغ 

ريال وسبعة وثالثون هللة.

برنامج أسواق المزرعة (دع الباقي لهم):

المسؤولية  مفهوم  لتعزيز  المركزية  اIسواق  مع  اtنسانية  الشراكة  برنامج  في  المؤسسة  توسعت 
اtجتماعية وعليه تم توقيع إتفاقية تعاون مشتركة بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية 

المنزلية وأسواق المزرعة بعنوان "دع الباقي لهم". 
وثالثون  وثالثة  ريال  وعشرون  وسبعة  ثالثمائة   (327.33) 2021م  لعام  البرنامج  ريع  بلغ 

هللة. 

برنامج أسواق النجمة (هلالتك تصنع الفرق):
أبرمت المؤسسة إتفاقية تعاون مشتركة، وعليه تم توقيع إتفاقية تعاون مشتركة بين المؤسسة 

الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وأسواق النجمة بعنوان "هلالتك تصنع الفرق". 
وخمسة  رياال  وعشرون  وواحد  آRف  سبعة   (7,021.95) 2021م  لعام  البرنامج  ريع  بلغ 

وتسعون هللة.
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العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

االحتفال باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية الموافق 8 ديسمبر:

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 اtنسانية في المجال الصحي، ثم أضحت تحتفل به 

مراكز الرعاية الصحية المنزلية بمختلف مناطق المملكة. وإن هذا اtنجاز الكبير قد تم بفضل اQ ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وشركاء النجاح 

الداعمين لمؤسسة نرعاك.
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العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

صور من احتفاالت المراكز الصحية حول المملكة باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية

 (1) احتفاالت مركز الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز

 (2) احتفاالت إدارة الرعاية الصحية بمنطقة المدينة المنورة
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العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

 (3) احتفاالت مركز الرعاية الصحية المنزلية بصحة تبوك

 (4) احتفاالت مركز الرعاية الصحية المنزلية بالباحة
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العالقات العامة

مشاركة المؤسسة في مؤتمر فقيه الدولي اHول للرعاية الصحية المنزلية

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

 8 الموافق  المنزلية  الصحية  للرعاية  اIول  الدولي  فقيه  مؤتمر  في  نرعاك   – المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  شاركت 

ديسمبر، والذي كان تخصيصه مبادرة من مبادرات المؤسسة، وقام بتمثيل المؤسسة نائب رئيس مجلس اIمناء اIستاذة عبير قباني حيث 

التي  والتطورات  الرقمي  التحول  ظل  في  كورونا،  جائحة  خالل  خاصة  المنزلية  الصحية  الرعاية  خدمة  وأهمية  المؤسسة  انجازات  عرضت 

تشهدها المملكة العربية السعودية. وتم خالل المؤتمر عرض فيلم المؤسسة عن تخصيص اليوم السعودي للرعاية المنزلية ، وتم تسليم 

سعادة اIستاذة عبير قباني درع تكريمي للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك.
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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، وتحقيق العديد من اtنجازات.

قد تم خالل عام 2021 م نشر عدد (82) خبر صحفي عن المؤسسة في الصحف با@ضافة إلى تواجدها عبر منصات 

التواصل االجتماعي.



31

اتفاقية بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك 
والطيران السعودي الخاص

العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

تم في 2021/1/22 م وبحضور كل من اIستاذة عبير قباني نائب رئيس مجلس اIمناء واIستاذ فهد الراشد المكلف نيابة عن الرئيس 

التنفيذي للطيران السعودي الخاص الدكتور فهد الجربوع واIستاذة حنين قوتة توقيع اتفاقية تعاون بين كّالً من المؤسسة الخيرية للرعاية 

الصحية المنزلية – نرعاك والطيران السعودي الخاص.

حيث تهدف هذه االتفاقية لخلق قنوات للتقاطع مع المجتمع في شرائحه المختلفة وتبادل الخبرات.
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العالقات العامة

مة
عا

 ال
ت
قا
ال
ع
ال

بنوك المؤسسة:

تفعيل التبرع عن طريق اHون الين من خالل البنوك التالية:

التعريف والمشاركة

تم تفعيل التبرع عن طريق ا1ون الين من خالل البنوك التالية:

*      بلغ ريع البنك اIهلي لعام 2021م (63,483.06) ريال.

*      بلغ ريع بنك اtنماء لعام 2021م (20,811.94) ريال.

*      بلغ ريع البنك ساب لعام 2021م (2,893.76) ريال.

*      بلغ ريع بنك الرياض لعام 2021م (160,753.24) ريال.

*      بلغ ريع بنك الراجحي لعام 2021م (22,839.86) ريال.

نرعاك   – المنزلية  الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة  قدمت 

اIموال  غسيل  «مكافحة  بعنوان  ورشة  للتدريب  قاروب  ماجد  ومركز 

وتمويل اtرهاب»، وذلك في يوم اIحد الموافق 26 ديسمبر 2021 م، 

وتم دعوة جميع الجمعيات والمؤسسات اIهلية ومركز التنمية ليتم 

استفادة أكبر عدد ممكن من المشاركين.

ورشة مكافحة غسيل اHموال وتمويل ا[رهاب
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2021 م أعضاء المؤسسة لعام 

صاحبة السمو الملكي ا%ميرة
صاحبة السمو ا%ميرة
صاحب السمو ا%مير

صاحبة السمو الملكي ا%ميرة
صاحبة السمو ا%ميرة

والدة صاحب السمو الملكي ا%مير
صاحب السمو ا%مير
صاحبة السمو ا%ميرة
صاحب السمو ا%مير
صاحبة السمو ا%ميرة

صاحبة السمو الملكي ا%ميرة
صاحبة السمو الملكي ا%ميرة

صاحبة السمو ا%ميرة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة

سعادة ا%ستاذة

عادلة بنت عبد ا@ بن عبد العزيز
آية بنت فيصل بن عبد ا@ بن محمد

سلمان بن فيصل بن عبد ا@ بن محمد
سلمى بنت سعود بن عبدالمحسن

سما بنت فيصل بن عبد ا@ بن محمد
عبد العزيز بن عبد ا@ بن عبدالعزيز 

فيصل بن فرحان بن عبد ا@ الفيصل آل سعود
ليان بنت فيصل بن عبد ا@ بن محمد
محمد بن فيصل بن عبد ا@ بن محمد

هالة آل الشيخ
هيا بنت سعود بن عبدالمحسن

هيفاء بنت عبد ا@ بن عبد العزيز آل سعود
هيفاء السديري

أسيل ناظر
ألمى رسالن 
أميرة بدوي

أميمة مغربي
الجوهرة الراكان
بسمة خالد مالك

بسمة باعشن

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

سعادة ا%ستاذ
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
عــن المرحـــومـــة
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
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة
سعادة ا%ستاذة

ثامر قباني
جواهر ناظر 
جود عطار

جواهر عبدالعال
جيهان قلعي
خديجة عطار 
دارة السليمان
دانية السعدي
ديما عبد العزيز

دينا باعشن
رزان عبد العظيم 
ريفال عبد العظيم

رندة الفضل
زين عطار

سارة أبو داوود
سارة التركي

سلمى آل غالب
سلطانة السليمان

سمية باعشن
سمية أحمد باعشن

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

ا)سمالمسمى ا)سمالمسمى 



سعادة ا&ستاذة
سعادة الدكتورة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذ
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&ستاذ

مزنة السليمان
منال سليمان فقيه

مريم علي رضا
محمد الطيار
محمد العطار

مها حامد هرساني
ميادة باحارث
نبيلة عطار

نورة الحمراني
نجاة ناظر

نجالء سالمة
نوال بابقي

هالة خالد الشريف
هدى بخش

هدى حلمي عناني
هشام عطار

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

ا)سمالمسمى ا)سمالمسمى 
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذة
سعادة ا&ستاذ
سعادة ا&ستاذ
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

سوسن نصيف
شاليمار يوسف
صفية بن زقر
عائشة شماع
عبير قباني 

فاتن آبار
فاعل خير
فاعل خير

فارس السليمان
فايزة أبو باشا

فوزية القصيبي
لجين بن زقر

ليلى صالح الدين عبدالجواد
ليلى ناظر

لميس بابان
مايدة ناظر

مثايل قاسم العنزي 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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تكريمات وشهادات
أكثر من 18 خطاب شكر للمؤسسة

ت
دا
ها

ش
 و
ت
ما

ري
ك
ت
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تكريمات وشهادات
أكثر من 18 خطاب شكر للمؤسسة

ت
دا
ها

ش
 و
ت
ما

ري
ك
ت
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تكريمات وشهادات
أكثر من 18 خطاب شكر للمؤسسة

ت
دا
ها
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 و
ت
ما

ري
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ت
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2021 م بيان تحليلي /يرادات المؤسسة لعام 

ا/يرادات
2021نوع ا/يراد إيراد 

رسائل االتصاالت

االتفاقيات من ا7سواق التجارية، والفنادق

تبرع عيني

تبرع عام

شراكة إنسانية

الزكاة

ايجار مبنى المؤسسة

العضوية

(MIX FM) ايراد تبرع العائلة

أرباح االستثمار في الشركات 

ايجار المباني

إيرادات أخرى

3,180,489.57

65,173.65

12,842,581

2,548,931.86

2,456,648.01

903,000

0.00

152,000

204,403.50

1,442,807.80

930,015.80

150,309.06

شراكة إنسانية
%10

إيجار مبنى املـؤسسة
%0

رسائل االتصاالت
%13

ايرادات أخرى
ايراد تبرع العائلة%0.01

%1 أرباح االستثمار يف
الشركات
%6 االتفاقيات بني االسواق

التجارية
%0.003

إيجار املباني
%4

الزكاة
%4

العضوية
%0.01

تبرع عام
%10

تبرع عيني
%52

رسائل االتصاالت

تبرع عيني

تبرع عام

شراكة انسانية

الزكاة

ايجار مبنى املوسسة

العضوية

ايراد تبرع العائلة

ايجار املباني

ايرادات اخرى

ارباح االستثمار يف
االتفاقيات من االسواقالشركات

التجارية

24,876,361المجموع



بيان تحليلي لمصروفات المؤسسة لعام 2021 م

المصروفات
نوع المصروفات

المجموع

مصروفات 2021
 مصاريف الدعم الطبي

دعم مراكز الرعاية

تكاليف انشاء مراكز

مصاريف الدعم العيني والمساهمة المجتمعية

مصاريف مهرجان بساط الريح

اIسواق التجارية

شراكة الفنادق

الشراكة اtنسانية

مصاريف كروت

مجلة االمل

مصاريف طباعة بطاقات

مصاريف التسويق والعالقات العامة

مصاريف الموظفين

المصاريف اtدارية

خسائر االستثمار

مصاريف االستشاري

االهالكات

2,001,427.12

6,219,382.88

0.00

12,842,561

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,108

0.00

0.00

1,033,842.59

652,774,26

184,694.72

110,000

837,564.67

23,718,660.52

39

مصاريف طبية

مراكز الرعاية

تكاليف انشاء مراكز

االسواق التجارية

شراكة الفنادق

الشراكة االنسانية

مصاريف كروت

مجلة االمل

مصاريف املوظفني

املصاريف االدارية

خسائر االستثمار

مصاريف االستشاري

 مصاريف طباعة
بطاقات
 مصاريف التسويق
والعالقات العامة

مصاريف مهرجان
بستط الريح

مصاريف الدعم العيني
واملساهمة املجتمعية

%0.005
مصاريف االستشاري

%1
خسائر االستثمار

%2.75
املصاريف االدارية

%4
مصاريف املوظفني

%0
الشراكة االنسانية

%4
االهالكات

%9
مصاريف طبية

%0
االسواق التجارية

%0
شراكة الفنادق

%27
مراكز الرعاية

%0
تكاليف انشاء مراكز

%0

مصاريف مهرجان
55%بستط الريح

مصاريف الدعم العيني
واملساهمة املجتمعية

%0.001
مجلة االمل

%0
مصاريف كروت

%0

مصاريف
 التسويق
والعالقات

العامة

%0
مصاريف طباعة بطاقات



تقرير مراجع الحسابات
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تقرير مراجع الحسابات



تقرير مراجع الحسابات
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تقرير مراجع الحسابات
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تقرير مراجع الحسابات
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