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نحمد هللا ربنا حمدًا يليق بـعـزتـه وجـاللـه ونصلي على الرسول األمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد أربعة عشر عامًا عمر هـذه الـجـمـعـيـة الـمـبـاركـة توالت عام بعد عام في خدمة المرضى ذوي الدخل المحدود

من سكان ومقيمي وزوار ومـعتمري وحـجـاج بـيـت هللا الـحـرام حـيـث انـطـلـقـت الجمعية ببرامجها وتقديم خدماتها حتى 
تمكنت الجمعية بفضل من هللا ثم شركاء الــنـجـاح إلـــى خــدمة مـــا يــزيــد عــن 300 ألــف مستفيد وذلك عبر تقديم 

خدماتها العالجية والدوائية والوقائية والتثقيفية والـتـعـلـيـمـيـة و وقـف جـمـعـية شفاء لرعاية المرضى المصابين باألمراض 
المزمنة هو وقف استثماري يهدف إلى استمرارية واسـتـدامـة الـدعـم ، لرعاية فئة فقراء المرضى لتمسح التعب عن 

جباههم وأثاره عن أجسادهم وتحمل عنهم تكاليف العالج وتـوفـر لهم أفضل العناية بأجود األجهزة والتقنيات الطبية 
وادقها حيث أنه وقفًا يعود ريعه على الفقراء من مرضى مكة فـإنـنـا نـسـأل هللا عـز وجـل أن يـكـون ثـوابـه مـضاعفًا وصدقًة 

جارية إلى أن يخلف هللا األرض ومن عليها . وإنني أدعو الجميع إلى المساهمة في هذا الوقف المبارك الذي يخفف عن 
فقراء المرضى الفائتين (الفقر والمرض)  داعيا هللا العلي القدير ان يثيب الجميع خير الثواب.



عن الجمعية



من نحن
هــي الجـــمـــعـــيــة الـخــيــريـة لـرعـايـة المرضى المصابين بـاألمـراض الـمـزمـنـة
تــأســســت فــي عـام(١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م) بترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية

٣٧٢) لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــاتـهـا التخصصية في مجال الرعاية  االجتماعية رقم (
الـصـحـيـة فـي مـكـة الـمـكرمة للمجتمع ولـلـمـرضـى وذوي الــدخـل الـمـحـدود 
والـفـقـراء عـبـر مـجـمـوعـة مـن الـمـراكـز والبرامج والخدمات واألنشطة الصحية 

واالجتماعية واالجتماعية .
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أن تــــصــــبــــح جــــمــــعــــيـــة شــــفــــاء 
نــمــوذجــًا رائـدًا في تقديم الخدمات 
الـــشــامـــلـــة ورعـــــايــــة الـــمـــرضـــى 
الـمـصـابـيـن بـــاألمـــراض  الــمـزمـــنـــة
و مـــركـــزًا  مـــتــمــيــزًا  لــلــتـــعــلـــيــم 

والـــتــــدريـــب الــصــحــي .

االلــــتــــزام  بــــتــــقـــديـــم  خــــدمـــات 
شـــامـــلــة لــلمــجــتــمـــع  والمرضــــى 
الــمــصــابــيــن بــاألمراض المزمنة من 
خـالل بــرامــج طــبــيــة مـــتــخـــصــصــة 
ورائــدة يــقـــوم بــتـــقــديــمهــا كـادر 
إداري وطـبـي مـتخصص وقائم على 

األدلة.

الرسالةالرؤية
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مــها الـراسخـة  ـَ تــلــــتــزم جــمـــعـيـة شـــفـــاء وجــــمــــيــع مـــنـــســـوبــيــهــا بــِقــيـ
فـــي جـــمـــيـــع أنــشــطــتــهــا ومــمــارسـاتـهـا وتــتــنــاســب هــذه الــقـيـم مــع 
الــمـــعــنــيــيـــن بــمــبادراتها حـسـب مجال العمل والتخصص على النحو التالي

الِقَيم

نــعــمــل بـــ(شــفــافــيــة)
لــــضـــمـــان  اســتــمرارية
الـــتــعــاون مع الشركاء

(ش) شفافية

ـ(فــــعــــالـــيــة) نـــهــتــم بــ
بــرامــجــنــا وكــفــاءتـهـا

وتــــطـــويـــر ذاتـــنـــا

(ف) فعالية

نــــــســـــعــــــى  لـــــ (أداء)
مـــمـــيـــز يـــســاعــد عــلــى
تقديم خـدمـات متخصصة

وذات جودة 

(أ) أداء
نــــــلـــــتــــــزم  بــــ(أمـــــانـــــة)
المهنة ومراعاة األولويات
لــتـــحـــقــيق أهدافنا وفق

رؤيــتــنــا ورســالــتــنــا

(ء) أمـانـة
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معلومات
الــوقـــف



رقم الــصـك

نــوع الـــوقـــف

وقف استثماري يعود 

ريعه لرعاية املرضى 

الفقراء مبكة املكرمة

رقم الصكمـساحة الـوقـف

1422420217021874م2 

وقف رعاية املرضى الفقراء باالمراض املزمنة
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مـعـايـيـ� التقيم

معاي� التقييمعـنـوان الــوقــف

مـنـطـقـة مـكـة 

الـمـكـرمة  -  جدة

 حي  البغدادية الغربية

مـعـايـ� التقييم الدولية 
IVS-2020 ترجمة

الهيئة السعودية
للمقيمني املعتمديـن

فئة استخدام االرض

تـــجـــاري 

ســكــنــي

وقف رعاية املرضى الفقراء باالمراض املزمنة

نوع الوقف
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قيمة الوقف



قيمة الوقف
المرحلة األولى

األسهم 
4,600,000 لایر

سهم
الـــبـــر

سهم
الخـيـر

سهم
العطاء

ســهــم
اإلحسان

ســهــم
الــجــود

3000 ما تجود به
20001000500انــفــســكم

صدقة .. تعمر وقفًا .. وتكسب أجرًا
٧



موقع الوقف
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٩



١٠



+966580004042 +966597996899

المتجر االلكتروني
www.store.sheffaa.org

امسح الباركود

مــكــاتــب التبرع
الــمــقـــر الـــرئــيـــســي

IBAN : SA83100000
0 0 9 5 9 2 9 4 0 0 0 9 0 2

WWW.SHEFFAA.ORGSHEFFAA_SA

info@sheffaa.org

البنك االهلي السعودي
الـــــتــــبــــرع لــــلــــوقــــف
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اس�اتيجية شفاء


