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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
تقدم المؤسسة كل عام منحًا لما يقارب  1200مشروعًا من
المشاريع التي تنفذها الجهات الخيرية والحكومية والجهات غير
الربحية في المملكة العربية السعودية.
ويعد المجال الصحي أحد المجاالت األساسية التي تعنى المؤسسة
باستهدافها وتعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة فيها.
ومولت على مدى مراحلها المختلفة مئات المشاريع الصحية على
مستوى المملكة ،وفي السطور التالية قبس من عطاء المؤسسة
في المجال الصحي خالل األعوام من  2012م  2017 -م .
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مجموع منح المؤسسة في المجال الصحي
منذ عام  2005وحتى عام  2017م بلغ :

 234.067.474ريال
عبر  546مشروعًا
في مختلف مناطق المملكة.
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مشاريع العالج الخيري
Ó Óالعالج الخيري المقدم من جمعية المدينة ألمراض الدم
الوراثية الخيرية بالمدينة المنورة.

تمول المؤسسة العديد من الجمعيات الصحية لتقديم
العمليات الطبية الالزمة للمرضى من المواطنين والمقيمين
العاجزين عن تحمل نفقات العالج ،ويشمل ذلك تكاليف الدواء
واألجهزة الطبية التأهيلية .

Ó Óالعالج الخيري المقدم من الجمعية الخيرية الصحية
لرعاية المرضى (عناية)بمنطقة الرياض.

كما تستهدف هذه المشاريع تخفيف قوائم االنتظار في
المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع الشؤون الصحية في
المناطق .

Ó Óمشروع عمليات العيون بالشراكة مع الشؤون الصحية
بمنطقة حائل.
Ó Óالعالج الخيري المقدم من جمعية زمزم للخدمات
الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وقد بلغ مجموع المنح المقدم لهذه المشاريع قرابة
ً 19.325.626
رياال عبر  42مشروعًا على مستوى المملكة منها :

Ó Óالعالج الخيري المقدم من جمعية الكوثر الصحية
بمنطقة جازان.

Ó Óالعالج الخيري للمصابين باألمراض المزمنة المقدم من
الجمعية الخيرية لرعاية المصابين باألمراض المزمنة
بالعاصمة المقدسة.

Ó Óالتأهيل العالجي لمرضى البهاق المقبلين على الزواج
المقدم من جمعية رعاية مرضى البهاق الخيرية
بمنطقة الرياض.
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مشاريع إسكان المرضى
تهدف هذه المشاريع إلى تأمين السكن للمرضى المحتاجين
ومرافقيهم الذين يأتون من خارج المدن بالقرب من
المستشفيات التي يتلقون فيها العالج لتسهيل مواصلة
عالجهم.
وقد بلغ مجموع تمويل هذه المشاريع  3.699.000ريا ً
ال.
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مشاريع دعم وحدات غسيل الكلى
تمول المؤسسة المشاريع التي تخدم مرضى الفشل الكلوي،
وذلك عبر دعم وحدات غسيل الكلى وتأمين األجهزة الطبية
الالزمة ،وتقليل قوائم االنتظار .
وبلغ مجموع دعم المؤسسة لوحدات غسيل الكلى
ً
رياال مقسمة على  16مشروعًا على مستوى
3.374.950
المملكة منها :
Ó Óتأمين أجهزة مرضى الفشل الكلوي المقدم من
لجنة أصدقاء المرضى ببريدة.
Ó Óدعم وحدة الغسيل الكلوي المقدم من مجمع
المنصور الطبي بجدة.
Ó Óدعم مركز غسيل الكلى المقدم من جمعية البر
الخيرية بمكة المكرمة.
Ó Óمشروع بسمة أمل لكفالة مرضى الفشل الكلوي
المقدم من لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة المدينة
المنورة.
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مشاريع ذوي االحتياجات الخاصة
تمول المؤسسة جمعيات اإلعاقة لتقديم خدماتها لمختلف
أنواع اإلعاقات ،من خالل مشاريع تأمين األجهزة الطبية وتمويل
برامج التأهيل ودعم إنشاء المراكز المتخصصة.
وقد بلغ مجموع التمويل المقدم لمشاريع رعاية ذوي
ً
رياال
االحتياجات الخاصة خالل خمس سنوات 3.685.330
مقسمة على  11مشروعًا على مستوى المملكة منها :
Ó Óمشروع عالج اضطرابات الكالم والتخاطب المقدم من
لجنة أصدقاء المرضى بالحدود الشمالية.
Ó Óمشروع العناية النهارية وبرامج التأهيل لمرضى
متالزمة داون المقدم من جمعية أطباء طيبة الخيرية.
Ó Óمشروع تأهيل الفصول التعليمية لألطفال المعوقين
المقدم من جمعية األطفال المعاقين بالمدينة
المنورة.
Ó Óمشروع توفير أجهزة للمعاقين المقدم من جمعية
المعاقين بالمنطقة الشرقية.
Ó Óمشروع التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة
المقدم من مركز أبطال المعرفة للتأهيل بالرياض.
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مشاريع األجهزة الطبية
سعيًا لتأمين تجهيزات مالءمة لتقديم الخدمة الصحية وتعزيزًا
للشراكة مع القطاع الصحي تمول المؤسسة سنويًا العديد من
مشاريع تأمين األجهزة بمختلف أنواعها ويشمل ذلك تجهيز
الوحدات الصحية و تمويل األجهزة التي تقدم لألفراد حسب
احتياجهم الصحي .
وقد بلغ مجموع ما مولته المؤسسة من األجهزة الطبية
ً
رياال مقسمة على  12مشروعًا على مستوى
3.775.870
المملكة منها:
 Ó Óتوفير أجهزة قياس الضغط و السكر بالتعاون مع لجنة
أصدقاء المرضى بمنطقة عسير.
 Ó Óتوفير وسائل طبية مساعدة لألطفال المعاقين
بالتعاون مع جمعية األطفال المعاقين بالجوف.
 Ó Óتأمين األبر الطبية لذوي الحاجة بالتعاون مع جمعية
اإلحسان الخيرية بجازان .
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مركز سليمان بن عبدالعزيز الراجحي لجراحة اإلصابات
تم تأسيس المركز بتكلفة إجمالية بلغت  85مليون ً
رياال و شيد يضم المركز:
بأحدث المواصفات الهندسية العالمية في مجال طب جراحة
Ó Óوحدة للعناية المركزة بسعة تسعة أسرة
اإلصابات و يقع داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الجهة
Ó Óوحدة للعناية بالحروق بسعة ثمانية أسرة
الغربية من المستشفى الرئيسي.
Ó Óوحدة إلعادة تأهيل مرضى اإلصابات
Ó Óمختبر طبي متكامل وبنظام خاص لنقل العينات
يتكون المبنى من خمسة أدوار على مساحة قدرها ثمانية عشر
Ó Óأربع غرف عمليات
ألف متر مربع وبسعة  179سريرًا ويعنى بعالج الحروق وإصابات
إضافة إلى جميع الخدمات المساندة من غرف لإلمدادات
الحوادث .
الطبية وغرف لألجهزة والمعدات الطبية وصيدلية وغرف
الستقبال وانتظار المرضى ومكاتب لألطباء االستشاريين.
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كليات سليمان الراجحي الصحية
هي صرح تعليمي غير هادف للربح ضمن أوقاف الشيخ
سليمان الراجحي يتطلع لتقديم تجربة تعليمية متميزة عبر
اختيار أفضل الطالب وإعدادهم من خالل كوكبة من األساتذة
والموظفين ذوي الخبرة والكفاءة والشخصيات المتميزة.
بدأت الدراسة منذ العام الجامعي  2010-2009م وتضم
الكلية ثالثة تخصصات طبية (الطب -المختبرات الطبية-
التمريض).
وقد انتقلت في عام 2013م إلى مباني الكليات الحديثة
والمجهزة بكامل التقنيات والمختبرات التعليمية.
وقد بلغ مجموع خريجي الكلية  81خريجًا.
بلغت المنح الدراسية  41منحة للطالب الدارسين من خارج
المملكة من ثمان دول.
وقد حققت الكليات بحمد الله نتائج متقدمة في قائمة
هيئة التخصصات الصحية ،حيث جاء ترتيبها الخامس على
مستوى الجامعات و الكليات السعودية،وبلغت نسبة اجتياز
الطالب الختبار الهيئة  %100لعامين على التوالي.
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جمعية الخدمات الصحية بمنطقة القصيم
بدأ تأسيس الجمعية الصحية بالقصيم في عام 2017م
بمبلغ يتجاوز مليون ريال ويضم مجلس إدارتها عددًا من أهل
االختصاص وتهدف لخدمة الجوانب الصحية في المنطقة
وتحديد االحتياج لتكوين كيان صحي خيري على غرار الجمعيات
المماثلة في المملكة تخدم منطقة القصيم من خالل التوعية
الصحية والعالج والتنسيق والمتابعة و لتكون محضنًا للتطوع
الصحي.
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الوحدة الشاملة لتشخيص اضطرابات النمو
والسلوك لألطفال بمنطقة حائل
تم تأسيس هذه الوحدة في عام 2016م لتوجيه أسر حاالت
األطفال ذوي االضطرابات النمو والسلوك (التوحد) على وجه
الخصوص بمنطقة حائل لكونهم يواجهون صعوبات بالغة
في تشخيص أطفالهم حيث يعتبر تشخيص هذه االضطرابات
عملية معقدة وتستلزم دقة كبيرة وخبرة طويلة في
هذا المجال من قبل فريق متعدد التخصصات خصوصا عند
التشخيص في سن مبكرة .
ويتم عبر هذه الوحدة تشخيص وتوجيه وتحديد التدخل
المطلوب لـ  100طفل سنويًا يعانون من اضطرابات في
السلوك والنمو من خالل توفير عدد من األطباء واألخصائيين
وتوفير األجهزة الطبية الالزمة .
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جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان
بمنطقة حائل
تم في عام 2017م تأسيس الجمعية لحاجة مرضى
السرطان في منطقة حائل الماسة الى جهة خيرية تقوم
بمساندتهم ودعمهم لتكون خير معين لهم بعد الله.
وتهدف إلى توفير الرعاية لجميع مرضى السرطان
بمختلف فئاتهم ،ورفع مستوى الوعي بخطورة هذا
الداء ,واإلسهام في إيجاد الحلول والدعم للتقليل من آثاره
البدنية والنفسية على المرضى وذويهم.
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مركز أجواد لرعاية وتأهيل المرضى النفسيين
التائهين والمشردين بمنطقة الرياض
يهدف المركز إلى رعاية وتأهيل المرضى النفسيين التائهين
والمشردين الذين يعانون من اإلهمال والرفض من قبل
أسرهم وصعوبات في تعاطيهم مع المجتمع ،وذلك من خالل
إيجاد بيئة جاذبة لهم يتم فيها تقديم برامج على أربع مراحل
متنوعة تسهم في تأهيلهم و تحسين ظروفهم والوصول
بهم إلى حياه كريمة .
وقد بلغ تمويل المؤسسة للمركز على مدى ثالث سنوات مبلغ
1.608.500ريال.
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بناء طاقات العمل التطوعي الصحي
مولت المؤسسة المشروع المقدم من جمعية الكوثر الصحية
والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الممارسين الصحين وتطويرهم
وتشجيعهم على العمل الصحي التطوعي ،وذلك عبر عدد من
الدورات التدريبية واللقاءات التثقيفية والتجارب الميدانية وزيارة
الجهات ذات الصلة .
ويهدف المشروع إلى تخريج  25متطوعا يمتلكون المهارات الالزمة
لإلسهام في صناعة المشاريع الصحية التطوعية .
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مركز معًا للتخاطب
تأسس مركز معاً للتخاطب في منطقة األحساء في عام
١٤٣٦هـ بإجمالي  586.640ريال ،من أجل مساعدة األطفال
على النطق السليم وإثرائهم لغويا وعالج مشكالت الصوت
والنطق على اختالفها ،كالتأتأة والحبسة الكالمية والتأخر
اللغوي وغيرها ،ويقع المركز إدارياً تحت إشراف جمعية
األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء ويهدف إلى :
Ó Óإيجاد مركز متخصص في المنطقة يعنى بعالج عيوب
النطق والكالم.
Ó Óاإلسهام في حل مشكلة التعثر الدراسي لألطفال في
الصفوف المبكرة من خالل معالجة مشكالت النطق
والكالم لدى األطفال.
Ó Óالتدخل المبكر لعالج عيوب النطق والكالم بما يضمن
الحد من تفاقم المشكلة لدى العديد من األطفال.
Ó Óتوفير بيئة آمنة متخصصة لتقديم الخدمات العالجية
والتدريبية واإلرشادية لألطفال وأسرهم وفق معايير
علمية.
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