












عدد االجتماعات

7
ساعات االجتماعات

21

عدد القرارات

99

 نسبة حضور
األعضاء
 90%

عدد التقارير

42

مجلس األمناء



4,629,189
ريال

 262
شريك

 240
مشروع

  47.743.126
ريال 

إجمالي
 المستفيدين

إجمالي 
منح

 المؤسسة
إجمالي

المصروفات
اإلدارية

إجمالي 
الشركاء

إجمالي
 المشاريع

25,966,958
مستفيد

إنجازات المؤسسة منذ بداية 2020 



تمكين األسرة المنح العيني

برامج أسرة الشيخ
برامج رمضان وإفطار الصائم عبدالله رحمه الله

المساهمة في
برامج الحج دعم الجمعيات

التنوع في اإلحسان

القطاع 
االجتماعي

المستفيدونالمبلغعدد المشاريع 6517٬337٬3329٬990٬957

1

3

5

7

6

2

4
7.162.070

1.020.246

158.550

1.259

1.523.998

350

142.979

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

المستفيدون

مجاالت المنح



القطاع االجتماعي

جمعية إطعام

940.767ريال

18.000

6شهور

94%
نسبة اإلنجاز

برامج اإلطعام و تقليل 
الهدر 

الجمعيات والمستودعات 
الخيرية

2,886,650 ريال

22205كيس

100%
نسبة اإلنجاز

توزيع األرز

جمعيات التحفيظ 
وطالب العلم

858.000ريال

11.775

2860سالل وبطاقات

100%
نسبة اإلنجاز

برامج توزيع 
السالل الغذائية 

بيت الخبرة

600٬000ريال

703٬883

2860سالل وبطاقات

40%
نسبة اإلنجاز

تأسيس مركز اإلرشاد 
األسري بالرياض

5٬382٬800

350

100%
نسبة اإلنجاز

دعم مجلس عائلة 
عبدالعزيز الراجحي  

4٬441,000



القطاع االجتماعي

404.950ريال

31.60

3

172%
نسبة اإلنجاز

دعم األوقاف

جمعية وجامع

550٬000 ريال

500

3

20%
نسبة اإلنجاز

مركز عبدالله الراجحي 
للتدريب

المديرية العامة للسجون 
جمعية معين

600٬000 ريال

26

70%
نسبة اإلنجاز

سداد ديون السجناء

المديرية العامة للسجون

سقيا الحرم 
المكي 

جمعية
 اكرام عابري السبيل

456.96ريال

76800

3840كرتون ماء

100%
نسبة اإلنجاز

سقيا العاملين 
بتوسعة الحرم المكي 

سقيا الحرم 
المكي 

مسجد بلقرن

430٬000 ريال

6٬000

100%
نسبة اإلنجاز

مسجد بلقرن



القطاع االجتماعي

450٬000 ريال

520

3

70%
نسبة اإلنجاز

تأسيس جمعية 
إشراقة

جمعية اشراقة
اللجنة الوطنية لرعاية 
السجناء )تراحم( جدة

199٬000يال

80

40%
نسبة اإلنجاز

بناء األجيال

مسجد حي الورود

256٬328 ريال

6٬000

100%
نسبة اإلنجاز

مسجد حي الورود

250.000ريال

10000

مواد عينية

80%
نسبة اإلنجاز

مشروع اغاثه 
األشقاء في السودان

مركز الملك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية

الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن بنجران

10٬000

20

100%
نسبة اإلنجاز

مساعدات المعلمين 
والمعلمات



مسجد الهدا

104٬058

6٬000

100%
نسبة اإلنجاز

مسجد الهدا

الشؤون الدينية بالقوات 
المسلحة

159.936

268.800

13.440كرتون ماء

100%
نسبة اإلنجاز

سقيا المرابطين 

جوامع الراجحي والمنتدى

100.000يال

325

7100

90%
نسبة اإلنجاز

أضاحي الحج  
وصدقة

الجمعية الهندسية

100٬000

25

5 منزل

40%
نسبة اإلنجاز

ترميم مساكن 
المرضى

سقيا الحرم 
المكي 

عائلة عبدالله الراجحي
 والكينات الشقيقة

96.876ريال

76.800

500سلة

100%
نسبة اإلنجاز

إطعام المتضررين
 من كورونا



القطاع االجتماعي

جمعية الحكامية

95٬000 ريال

120

24 منزل

80%
نسبة اإلنجاز

ترميم مساكن األسر 
المتضررة من االمطار

فردي

98.000ريال

18

9

60%
نسبة اإلنجاز

دعم برامج 
المتزوجين الجدد

مركز بوح

92٬000ريال

17٬184

20 حلقة

50%
نسبة اإلنجاز

سنة أولى زواج

مركز بوح )بيوتنا جنة (

124.000ريال

803.273

30 مادة توعوية

80%
نسبة اإلنجاز

استقرار األسرة

جمعية طعامي ومستودع 
الخليج ببريدة

91.392ريال

102.400

76.80كرتون ماء

100%
نسبة اإلنجاز

سقيا المتضررين 
من كورونا



القطاع االجتماعي

77.500ريال

12

2

100%
نسبة اإلنجاز

برامج شراء 
وسائل النقل

فردي حملة الراجحي

89.250ريال

50.000

7500كرتون ماء

100%
نسبة اإلنجاز

برا بمكة
 )سقيا الحج(

مركز بيت الخبرة

90.000ريال

40%
نسبة اإلنجاز

تأسيس مركز إرشاد 
أسري بالرياض

المكتب التعاوني بالصناعية 
الجديدة /العثيم

88٬667

13.200

100%
نسبة اإلنجاز

كوبونات السالل 
الرمضانية

الكيانات التابعة للؤسسة 
والشيخ عبدالله الراجحي

71.64ريال

143880

199كرتون

60%
نسبة اإلنجاز

مواد نظافة 
)مناديل( للكينات 

الشقيقة



القطاع االجتماعي

سقيا الحرم 
المكي 

برنامج واعي

65.000ريال

75.182

1

60%
نسبة اإلنجاز

تمكين األسر

عائلة عبدالله الراجحي
 والكينات الشقيقة

 61.750 ريال 

114.300

  875 كيس ارز

60%
نسبة اإلنجاز

أرز العائلة والكينات

62.475ريال

108000

5250كرتون ماء

50%
نسبة اإلنجاز

سقيا الكيانات 
الشقيقة

الكيانات التابعة للؤسسة 
والشيخ عبدالله الراجحي

جمعية األسر المنتجة 
بمنطقة جازان

65٬000

75٬182

80%
نسبة اإلنجاز

واعي »
 إدارة األزمات االقتصادية

 لألسر المنتجة
 ورواد األعمال »

مكتب الدعوة الطالب  
الوافدين بمكة

 49.000 ريال 

555

81

100%

حج البدل



القطاع االجتماعي

سقيا الحرم المكي 

جمعية اكرام عابري السبيل

 45.696 ريال 

76.800

38.40

100%
نسبة اإلنجاز

سقيا الحرم المكي

جمعية سقيا الخيرية

 47٬600 يال

4000 كرتون

32000

90%
نسبة اإلنجاز

سقيا الحرم سقيا المستشفيات
المكي 

فردي

45.696ريال

76.800

38.40كرتون ماء

100%
نسبة اإلنجاز

برنامج إسكان وإيجار 
ومساعدات

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 
)تراحم( نجران

 36٬400 ريال 

120

40%

التأهيل المهني

وقف جمعية الوفاء

18٬000

4

أسرة

100%
نسبة اإلنجاز

وقف جمعية الوفاء



القطاع االجتماعي

جمعيات

25.000يال

1

37

40%
نسبة اإلنجاز

دعم تشغيلي

كيانات شفيقة وافطار 
الحرمين

 30.000 ريال 

9.864

1096كيلو

100%
نسبة اإلنجاز

توزيع التمور

جمعية البر ببني يزيد

34.500يال

23 دورة

120 اسرة

90%
نسبة اإلنجاز

تطوير الشباب

مركز التاهيل الشامل للفتيات

19.040

320.000

16.00كرتون

100%
نسبة اإلنجاز

سقيا الجهات الخيرية

جمعية إنسان

18٬000

4

أسرة

100%
نسبة اإلنجاز

قيمة اجار



التنمية البشرية الدعوة إلى الله 

التنمية التعليمية 

القطاع 
التعليمي

مجاالت المنح

1

3

2

المستفيدونالمبلغعدد المشاريع 59 6٬966٬401  14٬811٬091 

11.959.5941.642.322

1.209.175

المستفيدونالمستفيدون

المستفيدون



برنامج بيان لتعليم القرآن
لغير المتعلمين  )حلقات القريشية(

جامع القريشية

   144٬750 ريال 

251

الجمهرة

مكتب الدعوة بالربوة

 150٬000 

50%
نسبة اإلنجاز

100%
نسبة اإلنجاز

مركز الشيخ عبدالله 
للتدريب بجامعة أم القرى

الصندوق الخيري لدعم برامج 
طالب المنح بجامعة أم القرى

 210٬000 ريال 

80%
نسبة اإلنجاز

 100٬000 

50%60%
نسبة اإلنجازنسبة اإلنجاز

جمعية رعاية طالب العلم

 97٬000  ريال

  12٬006    

100%
نسبة اإلنجاز

برامج تعليم 
العلم الشرعي عن بعد

دبلوم تأهيل الدعاة 
باللغة األوردية

مكتب الدعوة بالربوة

 150٬000 

40%
نسبة اإلنجاز

التأهيل الكوري

شركة بنيان

 100٬000ريال 

120

60%
نسبة اإلنجاز

حوار الحقيقةتأهيل معلمي تبيان

مؤسسة المعايير التقنيةشركة تبيان 

        100٬000ريال 

  140  

    100٬000ريال 

45%
نسبة اإلنجاز

برنامج تعليم وتصحيح التالوة 
باستخدام الذكاء االصطناعي

RDI شركة

      1٬000٬000 ريال 

التنمية التعليميةالقطاع التعليمي

  100٬000  

40%
نسبة اإلنجاز

تطبيق الشيخ صالح العصيمي

شركة الدار العربية

    63٬000 ريال 



الدراسة التأصيلية 
لموسوعة آيات األحكام

كرسي الملك عبد الله 
للقرآن الكريم

 85٬000 

50%
نسبة اإلنجاز

 1٬000  50 

 6٬960  500٬000  1٬500 

 15 

70% 90%

100%70% 50%

80%
نسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازنسبة اإلنجاز نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

السيرة النبوية باللغة اإلنجليزية المستشار الشرعي

المعرض المتنقل ملتقى تعليم الصغار آفاق ورؤى نشر العلم الشرعي

آفاق المتعلم

جمعية الدعوة بالربوة جمعية قضاء

شركة تبيان 
هيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر
جمعية الدعوة ببلجرشي

جمعية تكافل لرعاية 
طالب العلم

    80٬000  ريال    75٬000 ريال 

    50٬000  ريال    50٬000  ريال      56٬500 ريال 

    70٬000 ريال 

مركز النبأ العظيم

  50٬000ريال 

  3٬159  

70%
نسبة اإلنجاز

سكنية 

التنمية التعليميةالقطاع التعليمي



جمعية سعاداء بالمجمعة 

  81٬750  

 250 

50%
نسبة اإلنجاز

راقي بقيمي السالمة المالية

غزارة لالستشارات

 100٬000 

 2٬300 

50%
نسبة اإلنجاز

منصة األسرة

أكاديمية األسرة 

 220٬000 

  5٬000  

50%
نسبة اإلنجاز

صحيفة تواصل

 55٬000ريال 

 600 

100%
نسبة اإلنجاز

أبناؤنا من المنزل 

UFM إذاعة

 72٬000ريال 

 600٬000 

100%
نسبة اإلنجاز

برنامج من هنا مر الرسول 

أكاديمية األسرة

  75٬000ريال 

   1٬702

100%
نسبة اإلنجاز

معا نسعد

شركة طريق المعرفة

 500٬000 

 302 

80%
نسبة اإلنجاز

دبلوم تأهيل الدعاة 
باللغة األوردية

التنمية البشريةالقطاع التعليمي

تميز 

جمعية رعاية طالب العلم

  100٬000 ريال 

  374  

100%
نسبة اإلنجاز

تعاوني النسيم

 50٬000ريال 

 4٬000٬000 
نسبة اإلنجاز

مركز الشيخ عبدالله للدعوة
 للتوحيد باللغة االردية

50%

تعاوني المعابدة بمكة

 50٬000ريال 

 484٬382  

100%
نسبة اإلنجاز

طمأنينة 



جمعية تكافل لرعاية طالب جمعية قضاء 
العلم

 80٬000  70٬000 

 60   100  

50%50%
نسبة اإلنجازنسبة اإلنجاز

تأهيل طالب المنح 
على القضاء

تحصيل العلمي 
لطالب المنح

جمعية الدعوة بالسلي 

 75٬000 

  500٬000 

60%
نسبة اإلنجاز

الدعوة التركية

التنمية البشريةالقطاع التعليمي

اللجنة الوطنية لرعاية 
السجناء ) تراحم ( الشرقية 

 81٬600 

 605 

50%
نسبة اإلنجاز

براءة

   44٬000 ريال 

    12٬006  ريال 

100%
نسبة اإلنجاز

تدارس األسرة

مركز النبأ العظيم

الموارد البشرية في القطاع 
الخيري في ظل جائحة كورونا

جسور التنمية

 30٬000ريال 

300

100%
نسبة اإلنجاز

جمعية غراس لتنمية الطفل

 42٬000ريال 

 30٬000

100%
نسبة اإلنجاز

مسابقة أذكاري 

50%
نسبة اإلنجاز

تدريب مدربي المهرة

مركز إجالل القرآني

       31٬400  ريال 

 400 



كفالة الدعاة بمكتب البديعة

تعاوني البديعة

  38٬750ريال 

100%
نسبة اإلنجاز

مزودة

تعاوني البطحاء

 25٬000ريال 

 270  

80%
نسبة اإلنجاز

هدايا ثقافية

تعاوني البطحاء

 30٬000ريال 

120

80%
نسبة اإلنجاز

الدعوة إلى اللهالقطاع التعليمي

مواعظ

مركز واعظ

 35٬000ريال 

 5٬000

80%
نسبة اإلنجاز

اليوم الثقافي السعودي

تعاوني البطحاء

  45٬000 ريال 

 650٬000 

30%
نسبة اإلنجاز

الدعوة الكورية

تعاوني الصحافة

 25٬000ريال 

 100٬000 

70%
نسبة اإلنجاز

شبكة قنوات الهدى الوقفية

 17٬000 

 90

100%
نسبة اإلنجاز

جهاز االستقبال الذكي )سميرسي(

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء
 ) تراحم ( الرياض

  25٬000 ريال 

  50 

50%
نسبة اإلنجاز

قدوة وتراحم
المصابيح

مركز إجالل القرآني

10٬000ريال

 12٬576  

100%
نسبة اإلنجاز

معا لنحييها
 )دورة اإلسعافات األولية(

إدارة تعليم الرياض

 25٬000ريال 

 380 

60%
نسبة اإلنجاز



الدعوة إلى اللهالقطاع التعليمي

وعي

تعاوني الشمال

 19٬800ريال 

 650٬000 

100%
نسبة اإلنجاز

هدية رياضي

تعاوني البطحاء

 270  

 25٬000ريال 

100%
نسبة اإلنجاز

تعاوني جنوب مكة

فقه االبتالء

 21٬200ريال 

 36٬700

100%
نسبة اإلنجاز

شركة بنيان

 6٬000ريال 

 120 

100%
نسبة اإلنجاز

دورة الكتابة اإلبداعية

سلسلة مع القرآن ) تفكر (

تعاوني الشمال

 19٬800 

  2٬000٬000

30%
نسبة اإلنجاز

مأدبة فكر

مركز باحثات 

 75٬000 

 1٬000 

50%
نسبة اإلنجاز



قطاع
الجوامع





القطاع 
الصحي

المستفيدونالمبلغعدد المشاريع 46٬534٬968228.347

جمعيات صحية

8.457

افراد

90%
نسبة اإلنجاز

تزويد المحتاحين بالرعاية 
والمستلزمات الطبية 

صندوق الوقف الصحي

6٬000٬000

الكيانات التابعة للصندوق

95%
نسبة اإلنجاز

المساهمة في دعم البرامج 
حملة اسقهموالمبادرات الصحية

وزارة الصحة

 320.348 ريال

179466

100%
نسبة اإلنجاز

لجنة السقاية والرفادة بمكة
 وجمعية درهم وقاية

150.000 ريال

3160

100%
نسبة اإلنجاز

حليب األطفال



مدرسة 
عائشة 



البرامج التعليمية

اإلقراء
العدد

2
عدد الدارسات 

15
عدد المستفيدات 

71
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

1417

األمهات
العدد

5 
عدد الدارسات 

92
عدد المستفيدات 

2274
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

953

الخاتمات
العدد

6
عدد الدارسات 

117
عدد المستفيدات

2507
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

16537

االبتدائي
العدد

3 
عدد الدارسات 

44
عدد المستفيدات 

1022
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

478

المستويات التجويدية

العدد

9 
عدد الدارسات 

139
عدد المستفيدات 

3333
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

6636

االبتدائي
العدد

3 
عدد الدارسات 

49
عدد المستفيدات 

1102
المنجز األسبوعي 

باألوجه تراكمي

320

الساعات التعليمية
3360  ساعة

المنجز القراني
26341 وجه 

عدد المستفيدات
10309 مستفيدة



مشروع الترميم

55013,600222017222

%95

5% نسبة االنجاز

المتبقي

المرحلة الثانية / مرحلة تهيئة خدمات المبنى المرحلة االولى / مرحلة التجهيز والتخطيط

%31

 نسبة االنجاز

%69

المتبقي

المرحلة الثانية / مرحلة تهيئة خدمات المبنى 

%13

 نسبة االنجاز

%87

المتبقي

95% 31% 13%95% 31% 13%95% 31% 13%

اجتماعات 
 ادارة المشروع

  Project Management
Meetings

24 اجتماع   

 17 تقرير   
48

جدول    26
    تحليل   

142
عرض    

11 عقد

التقارير 
 الفنية والهندسية
Status Report

 جداول التوريدات
  RFP

 تحليل العروض 
trade off study

 عروض االسعار
Quotations

العقود الموقعة
 Signed

contracts

 96 ورشة
ورش عمل 

 فريق المشروع 
Workshops



اإلدارة
التنفيذية



المساهمة في 
تحسين فعالية 
مجلس اإلدارة

زيادة تبرعات األسرة 

برنامج االجتماعات 
الدورية 

عدد 
اجتماعات مجلس اإلدارة

نسبة الزيادة عن العام 
السابق

مؤشر القياس

المستهدف

المستهدف

المنجز

المنجز

6

7

110%

110%

رفع مستوى العمل 
المؤسسي 

و زيادة اإلنتاجية 

تحقيق األهداف الخاصة
 بكل قطاع في المؤسسة

توفير الموازنة المعتمدة 

نسبة قياس الرضى

تحقيق األهداف الخاصة بكل 
قطاع في المؤسسة

نسبة
 التحقيق 

االستبيان الداخلي

االستبيان الخارجي

األهداف التنفيذية

األهداف التنفيذية

مؤشر القياس األهداف التشغيلية

األهداف التشغيلية

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المنجز

المنجز

المنجز

المنجز

100%

90%

85%

85%

78%

90%

80%

90%



المساهمة في 
تحسين فعالية 
مجلس اإلدارة

توقيع اتفاقيات 
استراتيجية 

حضور الفعاليات 
اإلقليمية 

عدد 
المشاركات

عدد
 االتفاقيات

مؤشر القياساألهداف التنفيذية األهداف التشغيلية

المستهدف

المستهدف

المنجز

المنجز

9

6

4

13

العمل 
اإلداري  87632

زيارةإجراء

أعمال 
المجلس 
136التنفيذي

قرار



اإلدارة
المالية



األسبوعي
186٬080

األسبوعي
99%

األسبوعي
9٬978٬505

األسبوعي
8%

األسبوعي
9٬925٬048

األسبوعي
53٬457

التراكمي
44٬743٬126

التراكمي
91%

التراكمي
52٬527٬305

التراكمي
11%

التراكمي
47٬862٬674

التراكمي
4٬664٬631

اإليرادات إجمالي   نسبة المنح الخيري
 إلجمالي المصروفات   

إجمالي المصاريف 
والمنح  

نسبة المصاريف اإلدارية 
إلجمالي المصروفات

  الخيري المنح 

المصاريف اإلدارية 
والعمومية  

651793

التراكمياألسبوعي

الطلبات الواردة

651667

التراكمياألسبوعي

الطلبات المنجزة

234

التراكمياألسبوعي

االجتماعات



قطاع
الخدمات المساندة



عالقات الموظفين  
  

التوظيف 

المشتريات

عالقات حكومية
الصيانة وشركات

عدد االجتماعات 

المستودعات والنقل

معامالت عمالية )قضايا( التدريب

إنهاء خدمات

136 معاملة

5 موظفين

93 عملية

224 عملية113 معاملة
 

3 ساعة

424 عملية
 

4 معامالت 485 ساعة

5 موظفين

قسم الموارد البشرية



نسبة اإلنجازالوحدة

100%
100%

100%

100%

80%

90%

100%

100%

100%

90%

90%
100%

100%
100%

أتمتة الموارد البشرية

الحضور و االنصراف

اعتماد االجازات

إخالء الطرف

تطوير الموظفين ) التدريب (

التوظيف

االنتداب

النفقات

طلب المواد المكتبية

العهد و القروض

نسبة اإلنجازالوحدة

95%

95%

90%

95%

90%

90%

100%

0%

0%

0%

أتمتة المنح

إدارة الجهات

إدارة الطلبات

معامالت المنح المالي 

معامالت المنح العينية

معامالت الصرف المالي للمنح

لجنة المنح

إدارة مجاالت المنح

تقييم الجهات

تقارير عن المشاريع المنفذة

الزيارات الميدانية

تقييم الموظفين

الشكاوي و االقتراحات

االستئذان

حساب نهاية الخدمة 
حسب النظام السعودي

مباشرة العمل

90%

100%

أتمتة المالية

نظام الصرف و الدفع

ربط المالية مع الموارد البشرية
 في جميع العمليات

نسبة اإلنجازالوحدة

100%

100%

أتمتة المخزون

ربط نظام المنح بالمستودع

علميات االستالم و التسلم

نسبة اإلنجازالوحدة

قـسـم الـتقنيــة



العددالمبلغنسبة اإلنجازالبرنامج الدوري

قسم االتصال 
المؤسسي

برنامج تسويق 
7 تغطيات%100مجاالت الدعم

تفعيل ساعات 
384 ساعة%100التطوع

البرامج االجتماعية
18.000 ريال والمعايدة 

7.000 ريال

8 مرات

البرامج اإلثرائية 
%100الداخلية 

100%

9 مرات

برنامج المشاركات 
الخارجية 

) مؤتمرات - لقاءات ... الخ (
100% 113.000

ريال
5 مشاركات 

إعالمية

برنامج الشركات
 االستراتيجية

 ) الجهات المانحة - مركز البحوث
- الحكومة ... الخ (

2 شراكات100%



تطوير آليات العمل 
وفق 

منظومة مترابطة 

تطوير وتنفيذ 
وتحديث 

السياسات 
واألنظمة الداخلية

تطوير وتنفيذ نظم 
الرقابة الداخلية 
وإدارة المخاطر

تطوير آليات اصدار 
تقارير مؤشرات 

األداء للموسسة 

تفعيل مبادئ 
الشفافية في 

المؤسسة 

برنامج الخطة  
العام 

برنامج اللوائح 
الداخلية 

برنامج الرقابة  
الداخلية 

برنامج التقارير 
النوعية 

برمامج الحوكمة 

100%

100%

100%

100%

100%

إدارة الجودة



مشاريع
األسرة

إجمالي مبلغ المشاريع

  2٬387٬100



أبرز المشـــــاريـــــــعأبرز المشـــــاريـــــــع

المشاركة في مشروع
TV BOX )17٬000 )شبكة قنوات هدى

المبلغ المعتمدالشريك المنفذاسم المشروع

مشروع اإلطعام 
خالل جائحة كورونا

 114٬400

71٬000مشروع السالل الغذائية

المكتب التعاوني وتوعية الجاليات 
بالبديعة - جامع حلقات العودة - 

مؤسسة الراجحي الخيرية 

القطاع االجتماعي بالمؤسسة 

القطاع االجتماعي بالمؤسسة 

القطاع االجتماعي بالمؤسسة 

حلقات تعليم القرآن الكريم - والدعوة إلى 
اإلسالم - وتفريج الكرب - ورعاية االيتام- 

720٬000 ومنصة دعوة إلكترونية باللغة الكورية 

جمعية سبت الجارة
 حفر بئر ارتوازي وتمديد حديد بقواعد اسمنتية 
وشراء معدات آبار ارتوازية وتوصيالت للمنازل 

لقرية في جنوب المملكة.
 60٬000



أبرز المشـــــاريـــــــعأبرز المشـــــاريـــــــع

مركز الشامل لتأهيل الفتيات مشروع السقيا 
وجمعية إكرام عابري السبيل

 74٬100
المبلغ المعتمدالشريك المنفذاسم المشروع

مشروع توزيع صهاريج الماء على 
األسر الفقيرة والمحتاجة 

 6٬000

المساهمة في سداد رسوم 
مرافقين مضافين على رب األسرة

5٬000 جمعية الدعوة بالصناعية الجديدة

جمعية البر الخيرية- فرع المرقب 

مؤسسة مقاوالت عامة - ومفروشات 
عبداللطيف  فرغ الخبر 

توزيع قسائم شرائية فئة 100ريال على األسرة 
الفقيرة بالمرقب 

المساهمة في بناء المساجد 

 5٬000

 1٬278٬450

جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة



أبرز المشـــــاريـــــــعأبرز المشـــــاريـــــــع

توزيع قسائم شرائية فئة 100ريال 
على األسرة الفقيرة بالمرقب 

)بطاقة العثيم (
جمعية البر الخيرية- 

فرع المرقب 
 5٬000

المبلغ المعتمدالشريك المنفذاسم المشروع

المساهمة في اجراء عملية الزائدة 
)عمران بابكر عوض (

 5٬513

 سداد دين أسرة أيتام 
مكونه من 5 أفراد 

كسوة الشتاء - بطانيات حجم 5 
كليو، حقيبة مالبس شتوية 

جمعية إنسان لرعاية األيتام 

جمعية البر الخيرية - بالجوف  
بسكاكة

 18٬000

  12٬637

جمعية عناية الصحية 



المخرجات 
اإلعالمية

03
STEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

LOREM IPSUM

READ MORE

04
STEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

LOREM IPSUM

READ MORE

5.277.625
متفاعل

 7.837.515
مستمع

 3.648.470
مشاهدة

 1.662.419
مشارك



عدسة المؤسسة



www.rajhifoundation.rg

inforajhi


