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تقرير خاص لمجلس النظار، ومجلس إدارة المؤسسة
وأسرة الشيـخ عبدالله الراجحي »رحمه الله«
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هدفي األول
أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا
في العالم على كافة األصعدة، و
سأعمل معكم على تحقيق ذلك.
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تٔاتي رٔوية المملكة العربية السعودية )2030( التي 
ٔاقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين -ٔايده الله- 
ٕايذاًنا ببدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد 
الستشراف المستقبل، ومواصلة السير في ركاب 

الدول المتقدمة، وتحقيق النمو المنشود، مع التمسك 
بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا السامية.

ولي العهد صاحب السمو الملكي
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أهداف رؤية 2030 الخاصة بنشاط المؤسسة

ـــع لخطـــة التحـــول الوطنـــي  ـــة المؤسســـة وغاياتهـــا االســـتراتيجية مـــن البعـــد الراب تنطلـــق رؤي
ـــر الربحـــي(: ـــة القطـــاع غي ـــة وتنمي ـــة المجتمعي ـــز التنمي )تعزي

تحسين فعالية وكفاءة 
الخدمات االجتماعية

تشجيع العمل التطوعي

دعم نمو القطاع غير الربحي

تمكين المنظمات غير الربحية 
من تحقيق أثر أعمق
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المؤسس

عبداهلل بن عبدالعزيز الراجحي
رحمه اهلل

لقـــد مثـــل الشـــيخ الوالـــد -رمحـــه اهلل- مبـــا خلفـــه مـــن إرث عظيـــم 
يف البـــذل والعطـــاء، ســـرة تســـتحق أن تـــروى لألجيـــال، وحيـــذو 
حذوهـــا كل منفـــق، ال ســـيما حديثـــه الـــذي كان دائمـــا يـــردده وهـــو 
ـــق  ـــا بتوفي ـــري، إمن ـــدي وال تفك ـــس جبه ـــه اآلن لي ـــت إلي ـــا وصل )م

ـــال، الصدقـــة(. ـــا يطـــرح الربكـــة يف امل ـــر م مـــن اهلل، وأكث
ــاق يف كل  ــذل واالنفـ ــب البـ ــه حبـ ــهودا لـ ــه اهلل- مشـ كان -رمحـ
وجـــوه الـــرب واخلـــر، ومـــا كانـــت هـــذه املؤسســـة إال اســـتمرارًا هلـــذا 
الســـخاء والعطـــاء، نســـأل اهلل أن يتقبـــل منـــه مـــا أنفـــق وأوقـــف، 
ـــن  ـــن والصديق ـــع النبي ـــة م ـــات اجلن ـــى درج ـــواه أعل ـــل مث وأن جيع

والشـــهداء وحســـن اولئـــك رفيقـــا.
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وإني قد أشركت في ثواب هذا الوقف، كل من أسهم 
أو يسهم حااًل أو مستقباًل، بجهد أو رأٍي أو مشورٍة أو 

نصٍح أو تيسير أمٍر من أموره أو دعوة صالحة.

من وصية الموقف »رحمه الله«
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الريادة والتميز في المنح الخيري.الرؤية

تنفيذ وصية الموقف -رحمه الله- بالعمل على أساس متين، 
لتحقيق النفع المجتمعي األكبر من خالل تقديم الدعم، 

والمساهمة في سد حاجة المحتاج بكفاءة وفاعلية.

*األمانة والعدالة.          *الفريق الواحد.          *التواضع.
*التميز واإلبداع.    *الشفافية والمصداقية.

الرسالة

القيم

قصة المؤسسة
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أهدافنا اإلستراتيجية

الهدف األول:
تطوير األداء المؤسسي وتقديم عمليات وأنشطة الدعم بكفاءة وتميز.

الهدف الثاني:
المساهمة في سد احتياجات المستفيدين وتحقيق أعلى مستوى من الرضا.

الهدف الثالث:
التطور والنمو المستمر وتطبيق منهجية المنظمة المتعلمة.

الهدف الرابع:
السعي لتحقيق اإلستقرار المالي والكفاءة في اإلستخدام.

الهدف الخامس:
تبني سياسات وممارسات تكفل إستدامة العمل المؤسسي.
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وثيقة الريادة

نسعى -وبعون الله- ألن  نشارك الريادة على مستوى قطاعنا في

العائد على االستثمار:
نعمــل علــى تعظيــم األثــر للمســتفيدين والشــركاء وتمكينهــم، ونبنــي التحالفــات والشــراكات مــع 

كافــة مكونــات وطننــا المعطــاء ومجتمعنــا الكريــم.
إجراءات العمل واألنظمة:

نطــور ونحســن وباســتمرار إجراءاتنــا وعملياتنــا الداخليــة واألنظمــة، وننمــذج عملياتنــا للوصــول ألفضل 
ممارســات العمــل وأعلــى معاييــر الجــودة ونحقــق المنظمــة المتعلمــة ونقــل المعرفــة .

فريق العمل:
بنــاء فريــق عمــل اســتثنائي، متطــور، مبــدع، متجانــس، وبقيــادات طموحــة، ملهمــة و رشــيدة، ليصــل 

بالمؤسســة ألعلــى غاياتهــا.
أتمتة العمليات واإلجراءات:

رقمنة كل عملياتنا وتعامالتنا الداخلية والخارجية وبنسبة 100%، والتوقف التام عن الورقية.
معايير المنح:

تصميــم وبنــاء معاييــر وأنظمــة منــح، وفــق أســس علميــة وواقعيــة تحقــق أعلــى مســتويات العدالــة 
والمهنيــة فــي المنــح.

الحوكمة:
مجلس إدارة خبير وفعال، نظم شاملة ومحكمة ومطبقة، مراجع خارجي عالمي.
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مجلس اإلدارة

أ. فهد بن عبدالله الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي
عضو مجلس اإلدارة

أ. تركي بن عبدالله الراجحي
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبدالعزيز بن أحمد الحمادي
عضو مجلس اإلدارة

أ.د. عبدالله بن ناصر السلمي
عضو مجلس اإلدارة

أ. مساعد بن عبدالله الراجحي
عضو مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

أبرز أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة الرئيسية

عقــد مجلــس إدارة المؤسســة منــذ تأسيســه وحتــى اآلن، 70 اجتماعــًا، أي وبمــا يزيــد عــن 6 اجتماعــات 
ســنويًا، وبنســبة التــزام بالحضــور تزيــد علــى 90 %، ويتــم تقييــد توصيــات كل اجتمــاع، بمحاضــر نموذجيــة 

يوقــع عليــه جميــع األعضــاء، وتحفــظ فــي أرشــيف خــاص إلكترونــي وورقــي .

يتولــى مجلــس إدارة المؤسســة جميــع صالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا. وتظــل المســؤولية . 1
النهائيــة عــن المؤسســة علــى المجلــس حتــى وإن شــكل لجــان، أو فــوض جهــات أو أفــراد آخريــن 

للقيــام ببعــض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة أو غيــر محــددة المــدة.

تحديــد اســتراتيجيات المؤسســة وتطويــر الخطــط الالزمــة وتطبيــق السياســات إلنجــاز أهــداف . 2
المؤسســة.

الموافقــة علــى أعمــال المؤسســة وسياســتها الماليــة مــن أجــل إنجــاز أهدافهــا وتحقيــق القيمــة . 3
القصــوى.
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انتخاب وعزل الرئيس التنفيذي وتحديد الصالحيات والمهام والمسؤوليات المناطة به.. 4

متابعــة العالقــات الخارجيــة بيــن األطــراف الخارجيــة والجهــات الرســمية مــع الرئيــس التنفيــذي فــي . 5
المؤسســة.

تعيين واستبدال المدققين المستقلين.. 6

مراجعة أداء المؤسسة وتقييم توافق إدارة األعمال مع أهداف المؤسسة االستراتيجية.. 7

الموافقة على البيان المالي المؤقت والسنوي.. 8

ترشيح أعضاء لجان مجلس اإلدارة وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم وصالحياتهم.. 9

الموافقة على نظام مزاولة وأخالقيات العمل.. 10

تحديد الهيكل الرأســمالي األمثل للمؤسســة واســتراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات . 11
السنوية.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية للمؤسسة، وتملك األصول والتصرف بها.. 12

توزيع المصروفات للقطاعات داخل المؤسسة واعتماد الموازنات التقديرية.. 13

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.. 14
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أ. فهد بن عبدالله الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

منـــذ نشـــأت مؤسســـة الشـــيخ الوالـــد -رحمـــه اللـــه-، وهـــي تســـعى للريـــادة 
فـــي المنـــح الخيـــري، واضعيـــن نصـــب أعيننـــا وصيـــة الوالـــد وتوجيهاتـــه، لنحقـــق 
رغباتـــه وأمنياتـــه فـــي أن يعـــم النفـــع لـــكل مجـــاالت العمـــل الخيـــري، وفـــق عمـــل 
مؤسســـي محتـــرف، وبنيـــة تحتيـــة متينـــة، كمـــا نعتـــز فـــي مؤسســـة عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز الراجحـــي 
الخيريـــة، بســـعينا ألتمتـــة كل عملياتنـــا الداخليـــة والخارجيـــة، وبشـــراكتنا مـــع كافـــة القطاعـــات والجهـــات 
الخيريـــة، مـــن خـــالل دعمنـــا للبرامـــج والمشـــاريع فـــي قطـــاع المنـــح االجتماعـــي، وقطـــاع التعليـــم، 
والقطـــاع الصحـــي، -وبفضـــل اللـــه- لقـــد ســـجلت المؤسســـة حضـــورًا واضحـــًا عبـــر مـــا يحملـــه هـــذا التقريـــر، 

الـــذي يســـتعرض أنشـــطة وبرامـــج وإنجـــازات المؤسســـة خـــالل العـــام الماضـــي.

مثمنـــًا ومقدمـــًا كل الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان، لمقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز -حفظـــه اللـــه-، وولـــي عهـــده األميـــن، األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان -حفظـــه اللـــه-، علـــى 

دعمهـــم الكبيـــر والالمحـــدود لقطـــاع العمـــل الخيـــري، فـــي هـــذه البـــالد المباركـــة.

ــي مجلـــس  ــي فـ ــي، وزمالئـ ــه الراجحـ ــاف عبداللـ ــار أوقـ ــكر رئيـــس ومجلـــس نظـ ــعدني أن أشـ ــا يسـ كمـ
ــق  ــي كل مناطـ ــة فـ ــة للمؤسسـ ــات التابعـ ــة والكيانـ ــي المؤسسـ ــل فـ ــق العمـ ــة، وفريـ إدارة المؤسسـ
ــن  ــرح الطيـــب، ولـــكل مـ ــذا الصـ ــاح هـ ــة فـــي إنجـ ــة، المبذولـ ــم المباركـ ــة، علـــى جهودهـ ــا الغاليـ مملكتنـ
ســـاهم مـــن شـــركائنا ومنســـوبينا فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، وفقـــًا لرســـالة المؤسســـة، لتحقيـــق النفـــع 

ــتدامة للمجتمـــع. ــة المسـ ــام والتنميـ العـ
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أ. وليد بن محمد العمران
الرئيس التنفيذي

نعمة من الله عظيمة، وشرف كبير أن:-
1. يمّن الله عليك بالعمل في القطاع الخيري.

2. أن تعمل في وقف الشيخ عبدالله الراجحي -رحمه الله-.
أت على التصدق والبذل. 3 .أن تتواصل مع أسرة مانحة كريمة ُنشِّ

4. أن تشارك فريق عمل متفاني ومتميز.
5. أن تتواصل مع شركاء واعين ومتمرسين، وتستفيد منهم.

6. أن تشارك في تحقيق اإلنجازات التي سوف تراها في هذا التقرير.
يـــارب ُمـــنَّ وتفضـــل بالقبـــول والمغفـــرة لشـــيخنا الشـــيخ عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز 
الراجحـــي، ووفـــق أســـرته لمـــا فيـــه الخيـــر والصـــالح ألوقافـــه المباركـــة ومشـــاريعها 

ــا. ــن فيهـ ــع العامليـ ــة، وجميـ الخيريـ
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أقالم الموظفين



19التقرير السنوي ٢٠١٨م

أقالم الموظفين
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الهيكل التنظيمي
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المراجع الخارجي
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منجزات خطة المنح للقطاع االجتماعي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثانية: المساهمة في 
سد احتياجات المستفيدين 
وتحقيق أعلي مستوى من 

الرضا 

 المنح العيني

 تعظيم وزيادة النفع بالوصول 
للعدد المستهدف من 

المستفيدين بناء على حجم 
التمويل العيني المرسل 

للمؤسسة 

 تقديم المنح العيني 
ل ٢٠ مليون مستفيد 

على األقل 
105%20,000,00021,000,000 فرد 

 تحقيق المستوى الريادي 
المطلوب في الخدمات 

والبرامج المقدمة في جوامع 
الشيخ والكيانات 

 توفير المواد العينية 
المطلوبة بعدد ٢٤٠ 

ألف كيلو 
641%240,0001,537,528 كيلو

 الثانية: المساهمة في 
سد احتياجات المستفيدين 
وتحقيق أعلي مستوى من 

الرضا 

 برنامج رمضان

 تحصيل فضل تفطير الصائمين 
بتحقيق اكبر عدد ممكن من 

الصائمين

 تفطير ما اليقل عن 
125%3,000,0003,758,000 صائم 3 مليون صائم 

 التفطير في ما ال 
90%200180 موقع يقل عن ٢٠٠ موقع 

 تحصيل فضل تفطير الصائمين 
في الحرمين الشريفين 

 تفطير ما اليقل 
عن١٢ ألف  صائم 

سنويا في الحرمين 
362%12,00043,400 صائم 

 تحصيل فضل العمرة 
للمسلمين وللمسلمين الجدد

 تعمير  ٤٠٠٠ مسلم 
96%4,0003,844 معتمر على األقل
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منجزات خطة المنح للقطاع االجتماعي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثانية: المساهمة في 
سد احتياجات المستفيدين 

وتحقيق أعلي مستوى 
من الرضا 

 برنامج الحج

 تحصيل فضل سقيا الحجاج 
وسد احتياجهم من الماء 

 توزيع ٢.٨ مليون قارورة 
169%2,800,0004,720,000 قارورة 33٠مل ماء في موسم الحج  

 تحصيل فضل اطعام الحجاج 
وسد احتياجهم من التمور 

 توزيع ٢٠ الف كرتون تمر 
113%20,00022,500 كرتون ٨كيلو في موسم الحج  

 تحصيل فضل اقامة شعيرة 
األضحية ، وإطعام اكبر عدد 

من الفقراء والمحتاجين 

 تنفيذ برنامج االضاحي 
حسب وصية االشيخ بما 

اليقل عن 55 أضحية 
504%55277 أضحية 

 تحصيل ثواب الحج للموصى 
100%1414 حجة   تنفيذ ١٤ حجة بدل  لهم من قبل الشيخ رحمه الله 

 األولى: تطوير األداء 
المؤسسي وتقديم 

عمليات وأنشطة الدعم 
بكفاءة وتميز 

 دعم األوقاف 
والجمعيات

 تحصيل فضل تأسيس 
االوقاف التي تؤمن االستدامة 

لألعمال الخيرية 

 المساهمة بما اليقل 
عن ١٠٠ طن من مواد 

البناء 
108%100108 طن 

 تحصيل فضل المشاركة 
في تأسيس الكيانات 

الخيرية وبرامجها التشغيلية 
المستديمة  

 دعم ما ال يقل عن 3 
جمعيات مختصة في 

المجال االجتماعي 
100%33 جمعية 

 الثانية: المساهمة في 
سد احتياجات المستفيدين 

وتحقيق أعلي مستوى 
من الرضا

 مبادرات 
االحسان

  تفريج الكرب وتخفيف أعباء 
الفقر ، واالحسان للمسلمين 

 تفريج كرب ما اليقل عن 
150%1218 حالة  ١٢ حالة  

 تحصيل فضل احصان الشباب، 
وتكوين اسرة مسلمة، ووقاية 

للمجتمع 

 تحقيق ما اليقل عن 6 
17%61 حالة  حاالت اعانة على الزواج 

 تحصيل فضل إكرام الموتى 
وتجهيز جنائز المسلمين 

 تشغيل مغسلتين في 
جوامع الشيخ حسب 

معايير الجودة المعتمدة 
90%90%100%تقرير
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تقرير منجزات خطة المنح للقطاع التعليمي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 األولى: تطوير األداء 
المؤسسي وتقديم 

عمليات وأنشطة الدعم 
بكفاءة وتميز

التنمية 
التعليمية

تسخير التقنية ووسائل االعالم 
والتواصل االجتماعي لنشر 

التعليم الشرعي

تحقق مليون مشاهدة 
عن طريق نشر مواد 
توعوية في وسائل 

التواصل الحديثة 

130%1,000,0001,300,000ظهور الكتروني

 الثانية: المساهمة في 
سد احتياجات المستفيدين 

وتحقيق أعلي مستوى 
من الرضا

تبليغ ونشر العلم الشرعي 
للعامة وطالب العلم وتفقيه 

المسلم في  أمور دينه

إقامة ١٠٠٠ درس 
ومحاضرة في جوامع 

الشيخ 
157%10001571درس

رفع القدرات العلمية لطالب 
العلم المتقدمين 

تقديم دورة علمية 
متقدمة ل ٢٠٠٠ طالب 

علم
174%20003476طالب علم 

نشر سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ، والتعاليم 

واآلداب النبوية

اقامة مسابقة في 
السنة يشارك فيها ١٠٠٠ 

متسابق 
102%500512متسابق

 األولى: تطوير األداء 
المؤسسي وتقديم 

عمليات وأنشطة الدعم 
بكفاءة وتميز 

الدعوة إلى الله 

ايصال وتبليغ رسالة التوحيد  
للناطقين باللغة األوردية

تحقيق التواصل الدعوي 
مع  نصف مليون 

مستفيد باللغة األوردية
17%50000083400شخص

خدمة الدعاة والعلماء 
العاملين في مجال الدعوة 

االلكترونية

انجاز 6٠% من مشروع 
موسوعة المفردات 
الدعوية األلكترونية

نسبة انجاز 
100%60%60%المشروع

رفع كفاءة وقدرات الدعاة 
المختصين بالدعوة الموجهة 

للكوريين

انجاز 7٠ % من مشروع 
رفع قدرات وتطوير 3٠ 
من الدعاة وتمكينهم 
من وسائل التواصل 

والتاثير الحديثة

نسبة انجاز 
100%70%70%المشروع

تحصيل فضل الدعوة الى 
االسالم وهداية غير المسلمين 

الى االسالم 

دعوة ٢٤ شخصا 
100%2424شخصلألسالم 
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تقرير منجزات خطة المنح للقطاع التعليمي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثانية: المساهمة 
في سد احتياجات 

المستفيدين وتحقيق 
أعلي مستوى من الرضا  

التنمية 
البشرية

تنمية قدرات اإلنسان ومهاراته 
وجوانب شخصيته ليكون فاعال 

ومؤثرا

انجاز ١٠٠ ساعة تدريبة 
موجهة لتطوير المجتمع 

)رجال ، نساء ، صغار (
317%100317ساعة تدريبة 

رفع الوعي وتنمية المهارات  
عن طريق تسخير التقنية 

ووسائل االعالم والتواصل 
االجتماعي 

تحقق مليون مشاهدة 
عن طريق نشر مواد 
توعوية في وسائل 

التواصل الحديثة 

130%1,000,0001,300,000ظهور الكتروني

تعريف كبار زوار المملكة 
من العلماء والرياضيين غير 
المسلمين برسالة االسالم 
السمحة والثقافة األصيلة 

للمجتمع السعودي 

استضافة ١٠٠ عالم 
137%100137زائر للملكةورياضي اجنبي 

األولى: تطوير األداء 
المؤسسي وتقديم 

عمليات وأنشطة الدعم 
بكفاءة وتميز

تطوير 
المنظمات 

الخيرية

دعم مجال التدريب الخيري عن 
بعد + تطوير  قدرات  موظفي  

والمنظمات الخيرية  في 
المجال المالي 

تدريب عن بعد لـــ 5٠٠ 
موظف في القطاع 

الخيري

موظف في 
130%500648القطاع الخيري

دعم وتطوير العاملين في 
المنظمات الخيرية في 
المجاالت التخصصية 

انجاز ١5٠ ساعة تدريبية 
وتطويرية موجهة 

موظفي القطاع الخيري
140%500700ساعة تدريبة 

 تطوير  قدرات العاملين 
والعامالت في المجمعات 

القرآنية

انجاز ١5٠ ساعة تدريبية 
75%10075ساعة تدريبة وتطويرية
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األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثانية: المساهمة 
في سد احتياجات 

المستفيدين وتحقيق 
أعلي مستوى من الرضا  

تعليم القرآن 
الكريم 

ربط الجيل من البنين بكتاب الله 
تعلما وحفظا وتدبرا والتزاما 

باحكامه وآدابه

استقطاب ١5٠٠ طالب 
106%1,5001,590طالبلحلقات القرآن 

تحفيظ الطالب 5٠الف 
1863%50,000931,655وجه من المصحفوجه من المصحف  

تخريج ٢٠ خاتم لكتاب 
420%2084خاتم الله  

ربط الجيل من البنات بكتاب 
الله تعلما وحفظا وتدبرا 
والتزاما باحكامه وآدابه

استقطاب 6٠٠طالبة 
128%600768طالبةلحلقات القرآن 

تحفيظ الطالبات 5٠الف 
465%50,000232,400وجه من المصحفوجه من المصحف  

تخريج ٢٠ خاتمة لكتاب 
375%2075خاتمةالله  

تحقيق الريادة في برامج نوعية 
تغطي كل فئات المجتمع 
ومجاالت نوعية في تعليم 

القرآن

استقطاب 3٠٠ طالب 
100%1,0001,000طالب وطالبةللحلقات النوعية

 األولى: تطوير األداء 
المؤسسي وتقديم 

عمليات وأنشطة الدعم 
بكفاءة وتميز

تسخير التقنية لتحفيظ القران 
وتصحيح التالوة ألي عدد 

من المتعلمين وفي أي مكان 
وفي أي زمان 

انجاز 3٠% من تطبيق 
تعليم القران الكريم  

وتصحيح التالوة عن بعد 
عن طريق تسخير تقنية 

الذكاء االصطناعي 

نسبة انجاز 
33%10.0%30.0%المشروع

تقرير منجزات خطة المنح للقطاع التعليمي 2018
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تقرير منجزات خطة المنح للقطاع التعليمي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثالثة : التطور والنمو 
المستمر وتطبيق 
منهجية المنظمة 

المتعلمة  

تطوير 
قطاع المنح 

التعليمي

رفع مستوى الجودة 
والحوكمة الجراءات ومعايير 

المنح ، وتحقيق التطوير 
المستمر

تنفيذ مراجعة وتقييم 
وتطويرلدليل المنح مرة 

في السنة

دليل منح مطور 
100%11ومعتمد

تحقيق معايير الجودة ورضا 
العميل بتقليل زمن انجاز 

الطلب

انجاز طلب المنح 
واغالقه في أقل من ١٠ 

أيام عمل
71%1014أيام عمل

 الخامسة : تبني 
سياسات وممارسات 
تكفل استدامة العمل 

المؤسسي 

تحصيل فضل تنوع المساهمة 
في المجاالت الخيرية 

االجتماعية 

ان التقل مجاالت المنح  
100%55مجال منح فرعيالتعليمي عن 5 مجاالت

تحقيق االنتشار ، والعدالة في 
المنح ، واتاحة الفرصة لجميع 

الشركاء وزيادة عدد الجمعيات 
المستفيدة

دعم ما اليقل عن ١٢ 
100%1212جمعية جمعية في هذه السنة
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تقرير منجزات خطة المنح للقطاع الصحي 2018

األهداف المراد تحقيقها في المجالالغايات االستراتيجية
وحدة قياس مؤشرات األداءالمجال عام 2018

المؤشر
المستهدف 

نسبة التنفيذ المحقق 20182018

 الثانية: المساهمة 
في سد احتياجات 

المستفيدين وتحقيق 
أعلي مستوى من الرضا  

العالج الخيري

عالج المرضى الفقراء في ١٢ 
تخصص طبي

تخفيف األالم وتأمين 
123%10,00012,284مريض محتاجالرعاية الطبية الضرورية 

حاالت طبية طارئة وعمليات 
عاجلة

انقاذ انفس وتفريج كرب 
33%124مريض محتاجالمرضى

تطوير 
المنظمات 

الخيرية

تقديم مبادرة توعوية مبادرة توعوية لألطفال
0%10,0000طفللصحة الطفل  

تبني 3مبادرات توعوية مبادرة توعوية لألسرة
0%30أسرةلالسرة 

تبني مبادرة للتوعية مبادرة توعوية لكبار السن
0%10ُمسنالصحية لكبار السن  

الخدمات 
الصحية

دعم وحدة عالج غسيل كلى
المساهمة في تطوع 
٢٠ طبيب أو ممرض 

صحي
0%200ممارس طبي

مبادرة لتحسين مهارات األطباء 
مع المستفيدين 

المساهمة في رفع 
مستوي مهارة األطباء 
مع المستفيدين )٢٠ 

طبيب(

0%200طبيب

مبادرة نوعية في تخفيف اآلثار 
النفسية للفتيات لمرض مشوه 

)البهاق(

تجاوز اآلثار النفسية 
العميقة لتشوهات 
المرض على الفتيات 
وتقبل المجتمع لهن

0%10مشروع
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قطاعات المنح في المؤسسة

قيمة المنح 1,772,384 ريالقيمة المنح 31,347,980 ريال قيمة المنح 124,669 ريالقيمة المنح 6,842,542 ريال
المستفيدون 1,057,187المستفيدون 24,872,568 المستفيدون 12,381المستفيدون 1,292,528

الجوامعاالجتماعي الصحيالتعليمي 2018

قيمة المنح 1,484,594 ريالقيمة المنح 34,420,193 ريال قيمة المنح 107,318 ريالقيمة المنح 7,102,266 ريال
المستفيدون 965,526المستفيدون 29,304,231 المستفيدون 12,604المستفيدون 1,517,539

الجوامعاالجتماعي الصحيالتعليمي 2017
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إجمالي عدد المستفيدين
من خدمات المؤسسة لعام

مستفيد 27,319,664
2018م
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نتائج قياس رضا المستفيد
من برامج المؤسسة

نحرص في مؤسسة الشيخ الوالد »رحمه الله« على معرفة 
آراء الشركاء من الجمعيات والمستفيدين، وذلك لغرض 

التحسين والتطوير المستمر.

يتم دوريًا إنشاء رابط إلكتروني ُيرسل لهم لقياس مستوى 
اآلداء والرضا عن ما تقدمه لهم المؤسسة.
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أين تقع منشأتكم؟

كيف علمتم عن المؤسسة؟

ما هو مجال النشاط لمنشأتكم؟

 ىطسولا ةقطنملا
38% 

 ةیبرغلا ةقطنملا
23% 

 ةیقرشلا ةقطنملا
8% 

 ةیبونجلا ةقطنملا
19% 

 ةیلامشلا ةقطنملا
12% 

 تنرتنإلا
8% 

 مالعإلا
23% 

 ةیریخلا تایعمجلا
38% 

 ءاقدصألا
31% 

 ظیفحت ةیعمج
7% 

 رب ةیعمج
 ةیحص ةیعمج 57%

7% 

 ةوعد بتكم
11% 

 يحبر ریغ طیسو
18% 
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 ينورتكلإلا عقوملا
50% 

 ةسسؤملا فتاھ
23% 

 ةسسؤملا ةرایز
12% 

 ىرخأ
15% 

ماهي قنوات الوصول التي من خاللها 
تقدمت على المنح؟

 يعامتجالا حنملا عاطق
77% 

 يمیلعتلا عاطقلا
15% 

 عماوجلا عاطق
 يحصلا عاطقلا 5%

3% 

هل الفترة الزمنية الستقبال
الطلبات كافية؟

أي من القطاعات التالية التي تم 
التقديم عليها؟

 معن
80% 

 ال
14% 

 امً اعون
6% 
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0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
0.8%

0.4%

1.2%
0.8%

6.2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4%

1.5%
1.2%

5.8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

كيف كان تجاوب مدير القطاع مع المستفيد؟

ما مدى وضوح متطلبات ونموذج المنح؟

 10 نم 8.6

 10 نم 8.7
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1.2%

0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4%
0.8% 0.8%

6.2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

هل وجدتم صعوبة في إجراءات التقديم على المنح؟

0.4% 0.0% 0.4%
0.8%

0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
0.8%

6.5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

التزام المؤسسة بمواعيد الدفعات المالية
وتسليم الدعم العيني المعتمد لكم

 10 نم 8.2

 10 نم 8.5
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 10 نم 8.48

النتيجة النهائية لالستبيان
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القطاع االجتماعي أواًل

عدد المستفيدينالميزانية الفعليةالمجاالت
21,590,81014,853,620مجال اإلطعام والسقيا

5,380,7393,761,844مجال برامج رمضان

3,489,2006,248,580مجال برامج الحج

242,00024مجال مبادرات اإلحسان

645,23193,500دعم الجمعيات الخيرية واألوقاف

مجاالت العمل أو مجاالت المنح 
في القطاع االجتماعي.
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78% 

17% 

4.4% 

0.31% 

يعامتجالا عاطقلا  

يمیلعتلا عاطقلا  

عماوجلا عاطق  

يحصلا عاطقلا  

نسبة مجاالت المنح االجتماعينسبة المنح االجتماعي إلى مجمل منح المؤسسة

%66
اإلطعام والسقيا

%16
برامج رمضان

%1
مبادرات اإلحسان

%11
برامج الحج

%2
الجمعيات واألوقاف

%4
تراحم
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الرياض
٣ جمعيات

مكة 
المكرمة

١٦ جمعية

الشرقية
٢ جمعية

الشمالية
١٣ جمعية

حائل
٣٩ جمعية

القصيم
١٧ جمعية

المدينة 
المنورة
١٤ جمعية

الجنوبية
٨٠ جمعية

جازان
٢٠ جمعية

مجال اإلطعام والسقيا

1. برنامج التوزيع الموسمي ألكثر من 200 مدينة وقرية
ـــْم  ـــا نُْطِعُمُك َ ـــيًرا؛ ِإنَّ ـــا َوأَِس ـــِكيًنا َويَِتيًم ـــِه ِمْس ـــى ُحبِّ ـــاَم َعلَ َع ـــوَن الطَّ امتثـــااًل لقولـــه تعالـــى )َويُْطِعُم

ـــُكوًرا( ـــَزاًء َوَل ُش ـــْم َج ـــُد ِمنُْك ـــِه َل نُِري ـــِه اللَّ ِلَوْج
ــوا  ــاَم، وصلُّـ ــوا األرحـ ــاَم، وِصلـ عـ ــوا الَطّ ـــاَم، وأطِعمـ ــوا الَسّ وعمـــاًل بتوجيـــه حبيبنـــا ملسو هيلع هللا ىلص )أفشـ

باللَّيـــِل، والنَّـــاُس نيـــاٌم، تدخلـــوا اجلنَّـــَة بَســـام( صححـــه الترمـــذي. 
إحصائية عن الفقراء في المملكة: 2,5 مليون فرد.

ـــد -رحمـــه اللـــه-، أن حـــدد أنفـــع  مـــن حكمـــة وخبـــرة الشـــيخ الوال
صنفيـــن لإلطعـــام، وهمـــا: التمـــر واألرز، ومـــن حكمتـــه أيضـــًا 
اختيـــار الوقـــت األنســـب، قبـــل دخـــول شـــهر رمضـــان، ليكســـب أجـــر 
اإلطعـــام، وأجـــر إفطـــار الصائـــم، والســـحور إلعانتـــه علـــى الصيـــام.
ــار 204  ــم اختيـ ــة، تـ ــر خيريـ ــة بـ ــن 400 جمعيـ ــر مـ ــن أكثـ ــن بيـ مـ
ـــر وشـــروط المنـــح المعتمـــدة  ـــاز معايي جمعيـــة تمكنـــت مـــن اجتي

فـــي المؤسســـة.
يتـــم تخصيـــص الكميـــات للجمعيـــات، بنـــاًء علـــى معاييـــر منهـــا 
عـــن  البعـــد  المدعومـــة،  األســـر  عـــدد  المثـــال:  ســـبيل  علـــى 
وإمكاناتهـــا  الجمعيـــة  قـــدرات  الكبـــرى،  الحضريـــة  المناطـــق 

والتنظيميـــة. البشـــرية 



698,800
كيلو أرز

75
شاحنة

12,379,220
مستفيد

1,607,319
كيلو تمر

جانب من تحميل التمور في شاحنات مركز الملك سلمان من مزرعة الشخ الوالد 
عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله-. »الراحجية األولى«

19,753,602
ريـــــــال

شريك فعال
نقليات الراجحي
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2. برنامج وطني )الحد الجنوبي(

وقوفنـــا مـــع حمـــاة الوطـــن، واجـــب علينـــا بمـــا يمكننـــا تقديمـــه، 
والمؤسســـة لـــم تنســـاهم مـــن دعمهـــا المتواصـــل لهـــم بالتمـــر والمـــاء.

تم تقديم الدعم بعدد:

652,800
قارورة ماء

32,400
كيلو تمر

944,400
مستفيد

مجال اإلطعام والسقيا
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3. برنامج دعم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء »تراحم«:

لعوائـــل الســـجناء نصيـــٌب ممـــا تقـــدم المؤسســـة مـــن الدعـــم العينـــي، 
حيـــث يخصـــص لهـــم ســـنويًا جـــزءًا مـــن التمـــر واألرز.

120,000
كيلو أرز

90,000
كيلو تمر

1,530,000
مستفيد

مجال اإلطعام والسقيا

1,292,000
ريـــــــال
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مجال برامج رمضان

ـــِذي ُأنـــِزَل ِفيـــِه اْلُقـــْرآُن ُهـــًدى  قـــال اللـــه تعالـــى: )َشـــْهُر َرَمَضـــاَن الَّ
ـــَن اْلُهـــَدٰى َواْلُفْرَقـــاِن( َنـــاٍت مِّ ـــاِس َوَبيِّ لنَّ لِّ

ــه ال  ــَر أنـ ــره، غيـ ــل أجـ ــه مثـ ــا كان لـ ــر صائًمـ ـ ــن فطَّ ــال ملسو هيلع هللا ىلص  ))َمـ قـ
ــذي. ــه الترمـ ــيًئا( صححـ ــم شـ ــر الصائـ ــن أجـ ــص مـ ينقـ

رمضـــان شـــهر الخيـــرات والقربـــات، وحرصـــًا مـــن الشـــيخ الوالـــد 
-رحمـــه اللـــه- علـــى عـــدم تفويـــت هـــذا األجـــر، فقـــد اعتمـــد ضمـــن 

برامـــج المؤسســـة، دعـــم مشـــاريع إفطـــار الصائميـــن ورعايتهـــا.

وتعتبـــر المؤسســـة راعيـــة ألكبـــر مشـــاريع تفطيـــر الصائميـــن, 
ويســـتفيد منهـــا مالييـــن الصائميـــن ســـنويًا.

كمـــا لـــم ُنغفـــل الجانـــب األهـــم فـــي هـــذا المشـــروع، أال وهـــو 
اغتنـــام تجمـــع الصائميـــن بإقامـــة دروس توعويـــة وتعليمية لهم، 
فـــي تصحيـــح العقيـــدة، وفـــي صفـــة الصـــالة والوضـــوء، وتنظيـــم 

رحـــالت العمـــرة لهـــم، ودعـــوة غيـــر المســـلمين لإلســـالم.

4,078,320
قارورة ماء

3,758,000
صائمًا

180,000
كيلو تمر

331,290
وجبة ساخنة

1. برنامج تفطير الصائمين:

مواقع التفطير

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 نیفیرشلا نیمرحلا خیشلا عماوج ةوعدلا بتاكم ماعلا ریطفتلا

%10%15

%60

%5
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3,844
معتمر

مجال برامج رمضان

اَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما( »متفق عليه« قال ملسو هيلع هللا ىلص )الُعْمَرُة ِإَلى الُعْمَرِة َكفَّ
تدعـــم المؤسســـة برامـــج العمـــرة للجاليـــات، عـــن طريـــق مكاتـــب 
الدعـــوة، وطـــالب الحلقـــات فـــي المجمعـــات القرآنيـــة، وجيـــران جامـــع 
الشـــيخ الوالـــد بشـــبرا، ويقـــدر عـــدد رحـــالت العمـــرة بــــ 85 رحلـــة عمـــرة.
عـــن طريـــق  الجـــدد والجاليـــات  المســـلمين  رحـــالت عمـــرة  وتتـــم 
ــرة،  ــه- للعمـ ــه اللـ ــد -رحمـ ــيخ الوالـ ــا الشـ ــن، أوقفهمـ ــن كبيرتيـ حافلتيـ

وســـلمت لمكتـــب الدعـــوة بالصناعيـــة الجديـــدة.

2. برنامج رحالت العمرة:
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مجال برامج الحج

الشركاء

71 موقع توزيع

للشـــيخ رحمـــه اللـــه عنايـــة كبيـــرة واهتمـــام بإكـــرام ضيـــوف الرحمـــن 
فـــي الحرميـــن والمشـــاعر المقدســـة، فقـــد اعتمـــد ضمـــن البرامـــج الثابتـــة 

لمؤسســـته الخيريـــة إطعـــام وســـقيا الحجـــاج 
يتـــم تقديـــم المـــاء وتنفيـــذ المشـــروع عـــن طريـــق الشـــركاء مـــن الجهـــات 

الحكوميـــة والمؤسســـات الخيريـــة.
يتـــم اختيـــار مواقـــع التوزيـــع التـــي يعظـــم فيهـــا احتيـــاج المـــاء، مثـــل: طـــرق 
المشـــاة المؤديـــة للحـــرم، ومناطـــق تجمـــع حجـــاج الـــدول الفقيـــرة، وتخصـــص 

كميـــة للعامليـــن فـــي خدمـــة الحجـــاج مـــن رجـــال األمـــن والصحييـــن.

4,720,000
قارورة ماء

6,231,280
حاج

180,000
كيلو تمر

3,489,200
ريـــــــال

1. برنامج سقيا وإطعام الحجيج:
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35,000
ريـــــــال

مجال برامج الحج
2. برنامج حج البدل:

ــرًا مـــن الشـــيخ الوالـــد -رحمـــه اللـــه- بوالـــده ووالدتـــه  بـ
وأقربائـــه، فقـــد أوصـــى بعـــدد 14 حجـــة ســـنويًا، عنـــه وعـــن 
والـــده ووالدتـــه وبعـــض األقـــارب الذيـــن لـــم ينســـهم مـــن 

ـــه. ـــه رحمـــه الل ـــره ووفائ ب

14
مستفيد
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 قال تعالى )َفُكُلوْا ِمْنَها َوَأْطِعُموْا اْلَبآِئَس اْلَفِقيَر(
 قال ملسو هيلع هللا ىلص )كلوا وادخروا وتصدقوا(

»تقربـــًا للـــه تعالـــى وإحيـــاًء لســـنة نبينـــا إبراهيـــم عليـــه الســـالم، 
ــاكين، وشـــكرًا للـــه تعالـــى  ــراء والمسـ وإشـــاعة للفرحـــة بيـــن الفقـ
علـــى مـــا أنعـــم بـــه علينـــا وعلـــى والدنـــا الشـــيخ عبداللـــه الراجحـــي 
ــو  ــراكه هـ ـــه و إشـ -رحمـــه اللـــه-، وتنفيـــذًا لوصيتـــه باألضحيـــة عن
وذريتـــه و زوجاتـــه فـــي جميـــع األضاحـــي مـــع مـــن خّصصهـــم بأضحيـــة 

فـــي وصيتـــه.

277
أضحية

19
موقع

مجال برامج الحج
3. برنامج توزيع األضاحي:
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لمـــا لالســـتدامة الماليـــة مـــن أهميـــة وضـــرورة لـــدى الجمعيـــات والكيانـــات الخيريـــة، فقـــد أولـــت المؤسســـة 
اهتمامهـــا ودعمهـــا لمشـــاريع األوقـــاف.

تم دعم جمعية إطعام بمبلغ 200,000 ريال.	 
ــة 	  ــائية، بتكلفـ ــاء دار نسـ ــد لبنـ ــن حديـ ــة بــــ 60 طـ ــي بيشـ ــم فـ ــرآن الكريـ ــظ القـ ــكاة لتحفيـ ــة مشـ ــم جمعيـ ــم دعـ تـ

ريـــال.  130,724
تم دعم جامع الفرشة بمحافظة الفرشة بـ 20 طن حديد لبناء الجامع، بتكلفة 47,250 ريال.	 
تم دعم وقف شهداء عاصفة الحزم في أحد المسارحة بـ 28 طن حديد بناء الوقف، بتكلفة 67,260 ريال.	 

مجال دعم الجمعيات واألوقاف
1. برنامج تأسيس األوقاف وتشغيل الكيانات والمشاريع وجمعيات البر:

350
طالبة

20,000
وجبة

85,000
مستفيد

384,000
مصٍل في العام
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ـــِه  ـــُط َوِإَلْي ـــُض َوَيْبُس ـــُه َيْقِب ـــَرًة َواللَّ ـــا َكِثي ـــُه َأْضَعاًف ـــُه َل ـــًنا َفُيَضاِعَف ـــا َحَس ـــَه َقْرًض ـــِرُض اللَّ ـــِذي ُيْق ـــْن َذا الَّ ـــى: )َم قـــال تعال
ُتْرَجُعـــوَن(

ـــه مـــن كـــرب  ـــه الل ـــه عليـــه وســـلم يقـــول: »مـــن ســـره أن ينجي ـــه صلـــى الل ـــادة قـــال ســـمعت رســـول الل عـــن أبـــي قت
ـــه«. أخرجـــه مســـلم  ـــوم القيامـــة فلينفـــس عـــن معســـٍر أو يضـــع عن ي

ـــج الكـــرب: إطـــالق الســـجناء المعســـرين، ومســـاعدات زواج، وســـداد إيجـــار الســـكن، وتســـديد  يشـــمل برنامـــج تفري
ـــاء والمـــاء، واســـتفاد مـــن هـــذا البرنامـــج مـــا يزيـــد علـــى 24 فـــردًا ، وللـــه الحمـــد. ـــر الكهرب فواتي

مجال مبادرات اإلحسان
1. برنامج تفريج الكرب وتخفيف أعباء الفقر:

الشركاء

المديرية العامة
للسجون

محاكم ودوائر التنفيذ في 
مختلف مناطق المملكة 

جمعيات البر
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القطاع التعليمي ثالثًا

عدد المستفيدينالميزانية الفعليةالمجاالت
1,255,000205,176مجال التنمية التعليمية

1,097,38983,942مجال الدعوة إلى الله

17,300137مجال التنمية البشرية

100,150724مجال تطوير المنظمات

 4,997,6172,549مجال تعليم القرآن الكريم

مجاالت العمل أو مجاالت المنح 
في القطاع التعليمي.
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78% 

17% 

4.4% 

0.31% 

يعامتجالا عاطقلا  

يمیلعتلا عاطقلا  

عماوجلا عاطق  

يحصلا عاطقلا  

نسبة مجاالت المنح التعليمينسبة المنح التعليمي إلى مجمل منح المؤسسة

%67
مجال تعليم القرآن الكريم

%17
مجال التنمية التعليمية

%15
مجال الدعوة إلى الله

%1
تطوير المنظمات
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151,700
مستفيد

155,000
ريال

+50,000
مستفيد

بلـــغ إجمالـــي مـــا نســـقته اللجـــان العلميـــة التابعـــة لـــكل جامـــع مـــن 
جوامـــع الشـــيخ عبداللـــه الراجحـــي، 1517 برنامجـــًا، مـــا بيـــن درس 

ومحاضـــرة وكلمـــة توجيهيـــة.  

هـــو مشـــروع لتأســـيس قاعـــدة بيانـــات إلكترونيـــة ذكيـــة للمفـــردات 
اإلســـالمية والدعويـــة، تمكـــن مـــن تقريـــب المحتـــوى اإلســـالمي 

ـــه ونقصـــه. وتصنيفـــه، واستكشـــاف مواضـــع اكتمال

مجال التنمية التعليمية

1. برنامج المحاضرات والدروس:

2. مفردات المحتوى الدعوي:

الشريك المنفذ

جامع الراجحي ببيشجامع الراجحي بشبرا
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كان للشـــيخ الوالـــد ومؤسســـته الخيريـــة دورًا فـــي النهـــوض بهـــذه الـــدورة العلميـــة واســـتمرارها، حيـــث كان رحمـــه 
اللـــه هـــو الراعـــي لهـــا منـــذ عـــام 2008م، ويتـــم تســـخير كافـــة قـــدرات وامكانيـــات الجامـــع والمجمـــع النجـــاح الـــدورة، 
كمـــا يتـــم تأميـــن كل مـــا أمكـــن لهـــم مـــن كتـــٍب وإعاشـــة وســـكن ومكافـــآت تحفيزيـــة لجميـــع الطـــالب المشـــاركين .

مجال التنمية التعليمية
3. برنامج دورة الشيخ عبدالله بن جبرين العلمية المتقدمة والمكثفة الثامنة عشرة:

1,100,000
ريال

3,476
مستفيد
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17,798
ريال

870,203
ريال

1,300,000
مشاهدة

فروع الجائزة:
مسابقة حفظ األحاديث النبوية.  -1

مسابقة البحث العلمي في علوم السنة النبوية.  -2

مـــواد إعالميـــة دعويـــة تهـــدف لنشـــر العلـــم الشـــرعي رفـــع الوعـــي، 
ــن  ــي، عـ ــل االجتماعـ ــع التواصـ ــي مواقـ ــويقها فـ ــرها وتسـ ــم نشـ يتـ

ـــق شـــركات مختصـــة فـــي التســـويق الرقمـــي. طري

2. برنامج جائزة الشيخ عبدالله الراجحي للسنة النبوية وعلومها:

1. برنامج اإلعالم التوعوي:

عدد المشاركين: 512 متسابقًا

عدد البحوث: 20 بحثًا.

مجال الدعوة إلى الله
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83,400
مستفيد

 149,388
ريال

30
رحلة دعوية

16
منطقة 

المســـلمين  لإلخـــوة  الصحيحـــة  والعقيـــدة  التوحيـــد  رســـالة  تبليـــغ 
والتواصـــل  اإلعـــالم  وســـائل  خـــالل  مـــن  األوردو،  بلغـــة  المتحدثيـــن 

والفتـــاوى. والـــدروس  والمحاضـــرات  الحديثـــة، 
الشـــريك المســـاند: مكتـــب الدعـــوة واإلرشـــاد وتوعيـــة الجاليـــات 

بالنســـيم.

مجال الدعوة إلى الله
3. مركز الشيخ عبدالله الراجحي للدعوة للتوحيد بلغة األوردو:

 71,584,287
مشاهدة
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يهـــدف المشـــروع إلـــى إعـــداد برامـــج وحقائـــب تطويريـــة وتدريبيـــة للدعـــاة  المختصيـــن بالدعـــوة 
ــل. ــوي األمثـ ــج الدعـ ــى المنهـ ــا، علـ ــم عليهـ ــة، وتدريبهـ ــة الكوريـ باللغـ

مجال الدعوة إلى الله
4. تأهيل وبناء قدرات الدعاة الناطقين باللغة الكورية:

60,000
ريال

30
داعية
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137
مستفيد

برنامـــج يهـــدف إلـــى تحســـين صورة اإلســـالم والمســـلمين والمملكـــة العربية 
الســـعودية، ويســـتهدف كبـــار الـــزوار للملكـــة والضيـــوف الرســـميين للدولـــة 

فـــي القطاعـــات العســـكرية والمدنيـــة للســـعودية والرياضييـــن العالمييـــن.
ومن اهم البرامج:

برنامج اليوم الثقافي السعودي 
لمنسوبي القوات األمريكية 
)ضمن تمرين درع الوقاية 2(

برنامج اليوم الثقافي 
لالعبي المنتخب األرجنتيني 

والمنتخب البرازيلي

مجال التنمية البشرية

1. برنامج هدية عالم ورياضي:

الشريك المنفذبأ
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برعايـــة مؤسســـة الشـــيخ الوالـــد -رحمـــه اللـــه- أقـــام برنامـــج )هديـــة عالـــم( التابـــع لمكتـــب 
الدعـــوة بالبطحـــاء، بالتعـــاون مـــع جنـــاح الشـــؤون الدينيـــة بقاعـــدة األميـــر ســـلطان بالخـــرج، 
ـــوم الثقافـــي الســـعودي، لمنســـوبي قـــوات الجيـــش األمريكـــي المشـــاركين فـــي  ـــة الي فعالي

التمريـــن والبالـــغ عددهـــم 27 ضابطـــًا ومجنـــدًا أمريكيـــًا.
تضمنـــت الفعاليـــة عرضـــًا عـــن تاريـــخ المملكـــة ونشـــأتها، وارتبـــاط الديـــن بالثقافـــة الســـعودية، 

وحيـــاة النـــاس، وشـــرحًا موجـــزًا ألركان اإلســـالم ومحاســـن ديننـــا العظيـــم.
ثـــم تـــم إهداؤهـــم هدايـــا رمزيـــة مـــن الحضـــارة الســـعودية ومرفـــق معهـــا كتيبـــات عـــن 

اإلســـالم، إضافـــة إلـــى الـــزي الســـعودي الرســـمي.

برعايـــة مؤسســـة الشـــيخ الوالـــد -رحمـــه اللـــه- أقـــام برنامـــج )هديـــة رياضـــي( التابـــع لمكتـــب 
الدعـــوة بالبطحـــاء، فعاليـــة اليـــوم الثقافـــي الســـعودي، لالعبـــي المنتخب البرازيلـــي والمنتخب 

األرجنتينـــي الوفـــد المرافـــق معهـــم، والبالـــغ عددهـــم 110 شـــخصًا مـــا بيـــن العبـــًا ومرافقـــًا.

أ. برنامج اليوم الثقافي السعودي لمنسوبي القوات األمريكية )ضمن تمرين درع الوقاية 2(:

ب. برنامج اليوم الثقافي لالعبي المنتخب األرجنتيني والمنتخب البرازيلي:

تكلفة البرنامج 
7,300 ريال

تكلفة البرنامج 
10,000 ريال
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2. عدد 174 ساعة تدريبية في تنمية قدرات اإلنسان 
ومهاراته وجوانبه الشخصية ليكون فاعاًل ومؤثرًا.

3. عدد 91 ساعة تدريبية، لتطوير قدرات 
العاملين والعامالت في المجمعات القرآنية.

52 مستفيد12 ساعة تدريبية4. دورات مجمع القريشية:
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دورة تدريبية إلعداد وتطوير مهارات معلمي برنامج التبيان.
تم تخريج 50 معلمًا يقومون بالتدريس وفق منهج التبيان.

مجال تطوير المنظمات

2. الدورة التدريبية لبرنامج التبيان:

دورة إدارة المشـــاريع بمنهجيـــة األجايـــل Ajile: مـــن منطلـــق رفـــع 
كفـــاءة العامليـــن فـــي القطـــاع الخيـــري، نّظمـــت المؤسســـة دورة إدارة 
المشـــاريع بمنهجيـــة األجايـــل )Agile PMI-ACP(، ســـعيًا منهـــا فـــي اتقـــان 

المشـــاريع الخيريـــة، و مواكبـــة كل جديـــد فـــي مجـــال إدارة المشـــاريع.

1. برنامج الدورات التدريبية التخصصية:

8
جهات مشاركة

33,150
ريال

50
مستفيد

24
مستفيد

30
ساعة تدريبية

75
ساعة تدريبية
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دورة تدريبيـــة إلكترونيـــة، تهـــدف إلـــى معرفـــة العمليـــة الماليـــة بشـــكل عـــام وتعزيـــز الثقافـــة الماليـــة لـــدى العامليـــن 
فـــي المؤسســـات الخيريـــة والوقفيـــة.

حضر الدورة عبر اإلنترنت 648 متدربًا، حتى نهاية عام 2018م، ومازال العدد في ازدياد.

مجال تطوير المنظمات
3. دورة المالية لغير الماليين:

64,000
ريال

+ 600
مستفيد
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مجال تعليم القرآن الكريم

برنامج تحفيظ يستهدف 
كبيرات السن واألمهات، حفظًا 

وتصحيحًا للتالوة وتدبرًا.
عدد الطالبات 104

برنامج يستهدف طالبات 
المرحلة المتوسطة والثانوية، 
ومن أهداف البرنامج تخريج 

حافظات خالل سنتين.
عدد الطالبات: 50

برنامج يستهدف الصغار من 
3-6 سنوات، يتم تعليمهم 

القراءة والكتابة وقراءة القرآن 
الكريم قراءة سليمة بأحكام 

التجويد.
عدد الطالب والطالبات: 131

1. مدرسة عائشة بنت سليمان الراجحي:

4,920,810
ريال

2,549
طالب وطالبة

البرامج واألنشطة | 63عدد الطالبات | 768

عدد المستفيدات | 5,733عدد الخاتمات | 75

حلقات التمهيديحلقات الناشئةحلقات األمهات
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1. مدرسة عائشة بنت سليمان الراجحي:

يتم من خاللها تعليم وتدريس 
كتاب الله عز وجل، ويستهدف 

الطالبات الخاتمات وفتيات 
الحي.

عدد الطالبات: 100

برنامج يتم عن طريقه تعليم 
أوجه القراءات ومنحهن إجازة 

في إتقان القرآن.
عدد الطالبات 14

استخدام برامج اإلنترنت في 
تعليم وتدريس كتاب الله عز 
وجل، ويستهدف البرنامج، 

الفتيات الالتي لم يتمكنَّ من 
االلتحاق بالدور النسائية.

عدد الطالبات: 32

برنامج يستهدف صفوف مرحلة 
االبتدائية.

برنامج يستهدف األمهات 
القارئات وغير القارئات خالل 

الفترة الصباحية.
عدد الطالب والطالبات: 98

الحلقة الهاتفية

حلقات اإلقراء واإلجازة

حلقات التعليم عن بعد

حلقات اإلبتدائي

حلقات الخاتمات

الحلقات النوعية
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دورة قرآنية لحفظ ومراجعة 	 
القرآن الكريم لجميع المراحل.

شارك في الدورة 298 طالبة.	 
تم إنجاز 1,100 جزء من القرآن 	 

ما بين حفظ ومراجعة.

البرنامج يهتم بتدريس وتعليم 
كتاب الله عز وجل لفئة الفتيات 

الصماوات بلغة اإلشارة.
عدد الطالبات: 8

برنامج شامل لجميع المستويات، 
ويهدف إلى تصحيح التالوة 
وتمكين الطالبة من النطق 

الصحيح.
عدد الطالبات: 115

برنامج يقام في نهاية كل 	 
فصل دراسي، يركز بشكل 

أساسي على مراجعة كل ما تم 
حفظه من كتاب الله عزو وجل 

خالل الفصل الدراسي.
شارك في البرنامج 365 طالبة.	 
تم مراجعة 21,300 جزء.	 

الدورة القرآنية الصيفية

برامج الصم للفتيات

يوم الهمة

المستويات التجويدية

البرامج النوعية
1. مدرسة عائشة بنت سليمان الراجحي:



73التقرير السنوي ٢٠١٨م

مجال تعليم القرآن الكريم

2. حلقات جامع شبرا:

3. حلقات مسجد القريشية:

4. برنامج تعليم القرآن الكريم وتصحيح التالوة عن بعد باستخدام التقنية اإللكترونية:

عدد الطالب | 850

عدد الطالب | 75

عدد الخاتمين | 21

عدد الطالبات | 52

عدد الحلقات | 44

ــر  ــن غيـ ــا مـ ــا وطالباتهـ ــاض، وأغلـــب طالبهـ ــرة بوســـط الريـ ــاء الفقيـ ــد األحيـ ــات فـــي أحـ حلقـ
المتعلميـــن الذيـــن لـــم يلتحقـــوا بالمـــدارس النظاميـــة لوضعهـــم القانونـــي، كالبـــدون وغيرهـــم.
يتـــم تعليمهـــم القـــراءة والكتابـــة وصفـــة الصـــالة والوضـــوء، وبعـــض األساســـيات، بجانـــب 

تعليمهـــم القـــرآن الكريـــم.

نســـعى إلـــى إنتـــاج تطبيـــق لتعليـــم القـــرآن الكريـــم، 
وتصحيـــح التـــالوة عـــن بعـــد، عـــن طريـــق تســـخير تقنيـــة 
تـــم اإلســـتعانة بخبـــراء  الـــذكاء االصطناعـــي، وقـــد 
الـــذكاء االصطناعـــي داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، وعقـــد 

العديـــد مـــن ورش العمـــل واالجتماعـــات.
تـــم إنجـــاز 10% مـــن المشـــروع، والعمـــل اآلن جـــاري 

علـــى نمـــوذج تجريبـــي.

76,807
ريال
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قطاع الجوامع ثالثًا
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جامع شبرا

439.879 مستفيد390 درس ومحاضرة 1618 طالب وطالبةالسعة 5000 مصٍل 

حلقات تحفيظ القرآن في جامع الشيخ عبدالله الراجحي بشبرا:

83 خاتم10 برامج نوعية44 حلقة

حلقات اإلقراءحلقات التبيان للناشئةحلقات الصم

حلقات تستهدف فئة 
الصم، يتعلم فيها الطالب 
القرآن بلغة اإلشارة، مع 

ترجمة خطب الجمعة 
والمحاضرات بلغة اإلشارة.

عدد الحلقات: 2
عدد الطالب: 23

برنامج يستهدف الصغار من 
3-6 سنوات، يتعلم فيها 
الطالب القراءة والكتابة 

وقراءة القرآن الكريم قراءة 
سليمة بأحكام التجويد.

عدد الفصول: 6
عدد الطالب: 127

برنامج تعليم قراءة القرآن 
الكريم بالقراءات العشر 

الصغرى والكبرى، ويستهدف 
حفظة القرآن الكريم وأئمة 

المساجد، وطالب الجامعات 
من ذوي االختصاصات القرآنية.

عدد الحلقات: 10
عدد الطالب: 175
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حلقات الجالياتحلقات المكفوفين المقرأة الهاتفية

حلقات السنةبرنامج التبيان عن بعد

حلقات الكبار والمتقاعدين

حلقة المعاقين

حلقات تستهدف الطالب 
المكفوفين لتعليمهم 
القرآن الكريم عن طريق 

مصحف برايل.
عدد الحلقات: 1
عدد الطالب: 18

حلقة تستهدف الجالية 
المسلمة، بتعليم وتصحيح 

للتالوة وأحكام التجويد 
بخمس لغات.

عدد الحلقات: 1
عدد الطالب: 22

برنامج حفظ وتصحيح 
التالوة عبر هاتف مجاني 

لداخل وخارج المملكة.
عدد الدول: 22

عدد الطالب: 145

برنامج يستهدف جميع 
الطالب من جميع أنحاء 

العالم، يتعلم فيه الطالب 
القراءة والكتابة قراءة 

سليمة بأحكام التجويد عبر 
فصول افتراضية.

عدد المجموعات: 49
عدد الطالب: 689

حلقة مختصة بالحديث 
النبوي والمتون العلمية.

عدد الحلقات: 1
عدد الطالب: 6

حلقات صباحية للحفظ 
وتصحيح التالوة، تستهدف 
كبار السن والمتقاعدين مع 

برامج مصاحبة يومية تناسب 
كبار السن.

عدد الحلقات: 4
عدد الطالب: 190

وهي حلقة خاص بذوي 
اإلعاقة الحركية واالحتياجات 

الخاصة.
عدد الحلقات: 1
عدد الطالب: 2
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أبرز البرامج النوعية

ب. الدورة الصيفية: دورة قرآنية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم لجميع المراحل.

برنامـــج يهـــدف إلـــى مراجعـــة القـــرآن الكريـــم كامـــاًل، أو بعضـــًا منـــه خـــالل يـــوم واحـــد، 
إضافـــًة إلـــى تهيئتهـــم نفســـيًا ألجـــواء االختبـــارات الفصليـــة، وبـــث روح التنافـــس 

الشـــريف بيـــن الطـــالب والمعلميـــن.

* أتم 6٤ طالبًا ختم كتاب الله خالل الدورة.          * أتم ٨٤ طالبًا سرد متن تحفة األطفال خالل الدورة.     
* أتم ١6 طالبًا سرد متن الجزرية خالل الدورة.       * أتم 9 طالب سرد متن الشاطبية خالل الدورة.

أ. برنامج يوم الهمة:

170
طالب
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أبرز مناشط المجمع

ـــر مـــن  ـــة كل شـــهر هجـــري، يحضـــره أكث ـــاء مـــن بداي ـــران الجامـــع كل ثالث لقـــاء شـــهري لجماعـــة المســـجد وجي
15 شـــخصًا.

يتـــم ترجمـــة خطبـــة )الجمعـــة( لفئـــة الصـــم، عبـــر شاشـــات كبيـــرة فـــي آخـــر الجامـــع، ويســـتفيد مـــن هـــذه الترجمـــة 
أكثـــر مـــن )150( أصمـــًا، ويتـــم نقـــل الخطبـــة عبـــر البـــث المباشـــر مـــن خـــالل حســـاب الجامـــع والمجمـــع فـــي تويتـــر.

ج. لقاء أهل الحي:

د. ترجمة خطبة الجمعة لفئة الصم:

هـ. إفطار التطوع يومي االثنين والخميس أيام صيام النوافل كعشر ذي الحجة وعاشوراء …إلخ
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جامع الجراديةجامع الحوطةجامع حفر الباطن جامع ببيش

2345

السعة
1,500 مصلي

السعة
1,000 مصلي

السعة
4,000 مصلي

السعة
1,300 مصلي

36
محاضرة

144
درس ومحاضرة

356
طالب

96
درس ومحاضرة

93
طالب وطالبة

24,324
مستفيد 91,872

مستفيد
105,600
مستفيد

107,200
مستفيد

48
درس محاضرة

متوسط عدد 
الجنائز في الشهر 

40 جنازة
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جامع البكيريةجامع العويضةمسجد سوق اإلبل جامع الشفا

9 6٧8

السعة
800 مصلي

السعة
60 مصلي

السعة
السعة1,300 مصلي

1,000 مصلي

324
كلمة توجيهية

2,880
مستفيد

62,400
مستفيد

85,908
مستفيد

137,124
مستفيد

54
درس محاضرة

تم تجديد فرش جامع العويضة.	 
تم تجديد فرش جامع الجرادية.	 
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القطاع الصحي رابعًا

عدد المستفيدينالميزانية الفعليةالمجاالت
124,66912,381مجال العالج الخيري

مجاالت العمل أو مجاالت المنح 
في القطاع الصحي.
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يتكـــون المجمـــع مـــن: )جامـــع – مصلـــى نســـاء – دورات ميـــاه – مســـتوصف طبـــي – مكاتـــب إداريـــة – صالـــة 
اعتـــكاف(.

وانطالقـــًا مـــن حاجـــة أهـــل القريـــة وفقرهـــم وعجزهـــم عـــن العـــالج والـــدواء، جـــاءت فكـــرة إنشـــاء مســـتوصف 
طبـــي خيـــري، تابـــع لجامـــع الشـــيخ عبداللـــه الراجحـــي »رحمـــه اللـــه«، لخدمـــة أهـــل القريـــة.

عيادة
11

األطفال

الباطنة

الجراحة

العظام

الرمد

المسالك

األسنان

األنف
واألذن

النساء
والوالدة

العالج
الطبيعي

الجلدية

13 طبيب

8 ممرضين
5 إداريين

فني مختبر

فني أشعة

12,377
مستفيد

106,669
ريـــــــال

1. مشروع المركز الطبي بمجمع الشيخ عبدالله الراجحي بمصر:

مجال العالج الخيري
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المساهمة في عالج عدد 4 حاالت:
1. تأمين كرسي كهربائي متحرك لمريض، بمبلغ 7500 ريال.

2. المساهمة في تكلفة عملية صفائح دموية لمريضة، بمبلغ 4500 ريال.
3. المساهمة في تكلفة عملية في الظهر لمريضة، بمبلغ 4000 ريال.

4. المساهمة في تكلفة عملية إزالة غدة درقية لمريض، بمبلغ 2000 ريال.

2. برنامج الحاالت الطبية الطارئة والعمليات عاجلة:

18,000
ريال

4
مستفيد

مجال العالج الخيري
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مساهمات األسرة خامسًا
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على خطى الشيخ الوالد -رحمه الله- نشأ أبناؤه 
الكرام في حبهم لعمل الخير ومسارعتهم 

الغتنام أفضل األعمال.
وقد سخرت لهم مؤسسة والدهم الخيرية 

إمكانياتها، في تنفيذ مايرغبون به من أعمال 
ومشاريع خيرية، كبناء المساجد وحفر اآلبار 

وتفريج الكرب وغيرها.

إجمالي مساهمات األسرة

43,000 ريالمشروع المقرأة الهاتفية

95,000 ريالحلقات المتقاعدين

7,500 ريالمشروع مسلم جديد

136,500 ريالمشروع تأهيل الدعاة

95,000 ريالمشروع الحلقات القرآنية

69,500 ريالمشاريع تفريج الكرب

23,400 ريالمشروع السقيا

70,000 ريالترميم المساجد

14,100 ريالمشروع كسوة الشتاء 554,000 ريال
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دعوة للمساهمة في مشروع خيري

قال الله تعالى:
ٍة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليم» َئُة َحبَّ ٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبَّ َثُل الَّ «مَّ

للتواصل المباشر مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية:
w.amran@rajhifoundation.org :األستاذ/ وليد بن محمد العمران                 جوال: 0505226986                 بريد

) SA8980000126608010999885 ) الدعم يتم عن طريق شيك باسم المؤسسة أو اإليداع في حساب المؤسسة رقم

اسم المشروع

تعريف بالمشروع

لماذا ندعم
المشروع؟

من المستهدفون؟

زكاةصدقةمانوع التبرع؟

ما مجال المشروع؟

عدد مرات التنفيذ؟

أين مكان المشروع؟

كم تكلفة المشروع؟

من شريك النجاح؟

http://rajhifoundation.org/familyرابط التبرع رمز الدخول: 1440

أوقافصحيتعليمياجتماعي

سنويشهريمرة واحدة

ألسرة الشيخ شراكة قوية مع المؤسسة، 
حيث نقوم بإرسال المشاريع الخيرية المتاحة 
عبر هذا النموذج لجميع أفراد األسرة، ومن 

كان منهم لديه رغبة في دعم أو تبني 
المشروع فيقوم بإخبارنا بذلك عبر رابط 

التبرع المرفق، ونحن بدورنا نكمل إجراءات 
الدعم ومتابعة المشروع.
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البيئة الداخلية سادسًا
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المبادرات الداخليةتطوير األنظمة ومعايير المنح

المنظمة المتعلمةبناء الشراكات

التطوعالتقنية )البوابة - النظام(
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تطوير أنظمة ومعايير المنح
أحـــد األهـــداف االســـتراتيجية التـــي تعمـــل عليهـــا المؤسســـة، هـــي: تطويـــر األنظمـــة والمعاييـــر، وتحســـين . 1

كفاءتهـــا وجودتهـــا، حيـــث تـــم مراجعـــة كل اللوائـــح واإلجـــراءات وتحســـينها وتطويرهـــا بمـــا يحقـــق الجـــودة 
ويوفـــر الزمـــن والجهـــد ويســـاعد علـــى تيســـير التنفيـــذ علـــى الجميـــع، وقـــد تـــم مراجعـــة وتطويـــر نظـــام 
المنـــح فـــي المؤسســـة، ورفـــع مســـتوى معاييـــر المنـــح، واعتمـــدت الالئحـــة المعدلـــة فـــي اجتمـــاع مجلـــس 

اإلدارة رقـــم 63 بتاريـــخ 1439/06/05هــــ.
تطوير مصفوفة الصالحيات واعتمادها من مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/2/20هـ.. 2
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المبادرات الداخلية

اللقاءات االجتماعية:

عدد اللقاءات: أكثر من 10 لقاءات

عدد الحضور »المستفيدين«: 135 مستفيد

اللقاء اإلثرائي:
مساهمًة في تطبيق الهدف االستراتيجي الثالث من أهداف 

وغايات المؤسسة، )التطور والنمو المستمر وتطبيق 
منهجية المنظمة المتعلمة(، جاءت فكرة اللقاءات اإلثرائية، 

لتبادل اإلثراء والخبرات المعرفية بين موظفي المؤسسة.

عدد اللقاءات: 3 لقاءات إثرائية 
في مجاالت مختلفة

عدد الحضور »المستفيدين«: 
20 شخص في كل لقاء

مشاركة الموظفين فرحتهم
عدد االحتفاالت: 4 احتفاالت

مواردنـــا البشـــرية، أغلـــى وأهـــم مـــا تملـــك المؤسســـة، حرصنـــا علـــى توفيـــر جـــو مـــن اإلنســـجام والتواصـــل 
الفّعـــال بيـــن أعضـــاء فريـــق المؤسســـة.
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صنـــدوق تعاونـــي تكافلـــي، خـــاص بموظفـــي مؤسســـة عبداللـــه عبدالعزيـــز الراجحـــي الخيريـــة، يهـــدف لتســـهيل 
وتنظيـــم عمليـــات اإلقـــراض الحســـن للموظفيـــن بهـــدف خدمتهـــم ومســـاعدتهم لســـد احتياجاتهـــم األساســـية.

علمًا أن الصندوق ممول ذاتيًا من اشتراكات األعضاء, والتي بلغت حتى تاريخه 271,747 ريااًل.

المبالغ التي تم إقراضها للموظفين المشتركين في الصندوق منذ إنشائه:

عدد الموظفين المستفيدين من الصندوق:

الصندوق التعاوني

912.922 ريااًل

48 موظفًا
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توقيع الشراكات

3. جمعية مكنون لتحفيظ 
القرآن الكريم

لإلشراف على مجمعات الشيخ 
الوالد -رحمه الله- القرآنية، أكثر 

من 3000 طالب وطالبة.

5. وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية.

7. اللجنة الوطنية لرعاية 6. المديرية العامة للسجون
السجناء »تراحم«.

8. مكتب الدعوة واإلرشاد توعية 
الجاليات بالصناعية الجديدة.

1. وزارة الشؤون اإلسالمية
اإلشراف على مساجد الشيخ 

الوالد -رحمه الله- خارج المملكة

4. منصة سديم
إقامة دورات تخصصية ومهمة 

لرفع كفاءة العاملين في القطاع 
الخيري وتطويرهم.

2. البرنامج الوطني للحد من الفقد 
والهدر في الغذاء

حرصًا من المؤسسة على أن يكون لها دورًا 
إيجابيًا بالتوعي الغذائية في المجتمع، للحد 

من الفقد والهدر في الطعام، واستثمار 
أحد أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول 

الوطني، بالحد من الهدر بنسبة %50 
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9. مكتب الدعوة واإلرشاد 
توعية الجاليات بالربوة.

13. مكتب الدعوة واإلرشاد 
توعية الجاليات بالبديعة.

10. مكتب الدعوة واإلرشاد 
توعية الجاليات بالروضة.

14. عدد 204 جمعية بر.

11. مكتب الدعوة واإلرشاد 
توعية الجاليات بالنسيم.

12. مكتب الدعوة واإلرشاد توعية 
الجاليات بالبطحاء.

توقيع الشراكات
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المنظمة المتعلمة
مبـــادرة ضمـــن مبـــادرات إدارة الجـــودة والتميـــز المؤسســـي، تهـــدف إلـــى تميـــز الموظفيـــن فـــي مجاالتهـــم 

المهنيـــة، وتســـاهم فـــي رفـــع أدائهـــم الوظيفـــي.
بلغ عدد الساعات التطويرية اإلثرائية للموظفين خالل عام 2018م، أكثر من 360 ساعة تدريبية.

مهارات تأسيس األوقاف

دورة نظام العمل

 Agile project
management

مؤتمر حلول التقني

دورة الوعي المالي
لقاءات إثرائية

وورش العمل الداخلية
المالية لغير الماليين

مجالت متخصصةدورة نظام العمل
في بيئة العمل

دورة صياغة العقود 360
ساعة تدريبية
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التقنية
1. البوابة اإللكترونية:

ُصممـــت البوابـــة اإللكترونيـــة لتســـهل علـــى المتقدميـــن للمؤسســـة لطلـــب المنـــح، دون الحاجـــة 
ــر آخـــر المســـتجدات فـــي المؤسســـة،  ــا يتـــم مـــن خـــالل البوابـــة نشـ لقدومهـــم لمقـــر المؤسســـة، كمـ

ــاطاتها. ــرز نشـ وأبـ
عدد الزيارات للبوابة: 36,655 زيارة.	 
عدد المقدمين عبر البوابة لعام 2018م: 1,100 طلب.	 
عدد األخبار المنشورة: 14 خبر.	 

2. نظام ERPNext السحابي:
تســـعى المٔوسســـة إلـــى تطويـــر بئيـــة العمـــل اإلداريـــة لتكـــون بئيـــة عمـــل ٕالكترونيـــة غيـــر ورقيـــة، وقـــد 
جـــرى العمـــل علـــى اســـتخدام أحـــدث األنظمـــة، حيـــث نقـــوم بالعمـــل علـــى نظـــام )ERPNext الســـحابي(، 

.)ERP( وهـــو نظـــام برمجـــي متكامـــل لتخطيـــط مـــوارد المؤسســـات
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)Pro Bono( التطوع
حرصنـــا فـــي المؤسســـة علـــى تفعيـــل منهجيـــة تطـــوع المحترفيـــن )Pro Bono(، وهـــي منهجيـــة ُتعنـــى 
ــر،  ــدون أجـ ــم بـ ــم مالديهـ ــم بتقديـ ــتفادة منهـ ــم االسـ ــة، ويتـ ــاالت معينـ ــي مجـ ــن فـ ــن المحترفيـ بالمختصيـ

ــر الربحيـــة. ــًة للمؤسســـات غيـ خدمـ
عدد المتطوعين المحترفين المتعاونين مع المؤسسة: 7 متطوعين.	 
عدد الساعات التطوعية: أكثر من 70 ساعة.	 
قيمة الساعات التطوعية: 45,000 ريال.	 

االستشـــارات  لتقديـــم  واألكاديمييـــن  الخبـــراء  مـــن  الكفـــاءات  اســـتقطاب  علـــى  المؤسســـة  حرصـــت 
التاليـــة: المجـــاالت  فـــي  للمؤسســـة 

* استشارات قانونية.                                 * استشارات في المشاريع النوعية والمبادرات المجتمعية.
* استشارات في اإلعالم االجتماعي.         * استشارات في العمل التطوعي.

* استشارات تقنية.                                    * استشارات تعليمية.
* استشارات في مجال الذكاء األصطناعي.
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