
م2019تقرير بأبرز منجزات عام 



وأبركهالخيرأفضلتحقيقغايتنا

غير الربحيالقطاعلتطويررياديمانحنموذجرؤيتنا



رسالتناقيمناشعارنا



شركاءشعارنا

هابمناملؤسسةعالقةيمثلشعار حول



قيمنا

عليناعهدقيمنا /عملناتوجهقيمنا

العدل•
التواضع•
العطاء•
اإلتقان•
املبادرة•
الشراكة•
التركيز•



رسالتنا

بناءلعملرحبأفق،رسالتنا

 حيالغير الربالقطاعفيوالتطويرالتأثيرريادة
 
سعيا

نموذجيةمانحةمؤسسةخاللمنقيمةتعزيزإلى
تراتيجيةاسبإدارةمميزةبرامجوتبتكركياناتتؤسس
 .فاعلةوبشراكاتللمعرفة



نشر

ابتكارتطوير

االستراتيجيةأهدافنا

.ر الربحيغيالقطاعفيوالتأثيرريادة للللربحهادفةغيركياناتوتبنيابتكار1.

 .األكبراألثرذاتالنوعيةوالبرامجاملبادراتوابتكارتبني2.

 .والتأثيرريادةوالاملنحفينموذجيةلتصبحاملؤسسةتمتين3.

.للمانحيناملؤسسةتجربةونقلللمعرفةاستراتيجيةإدارة4.

.املجتمعفيالخيري العملقيمتعزيز5.

.املؤسسةرؤيةتحقيقفيتساهمفاعلةوتحالفاتشراكاتإقامة6.

.غير الربحيالقطاعقدراتبناء7.



ميادين العطاء

التعليميامليدان

الصحيامليدان

االجتماعيامليدان

التطويري امليدان

اإلرشاديامليدان

اإلغاثيامليدان

املوسميامليدان
والطارئ 

الدعوي امليدان

التقنيامليدان
واإلعالمي



م2019تقرير بأبرز منجزات عام 



تدشين جائزة إعالم الوقف واستقبال وتحكيم املشاركات

الوقفإعالملجائزةاملؤسسةرعاية
ؤسسةللمالتنفيذيالفريقومشاركة

الجائزةأعمالعلىاإلشراففي
.املشاركاتوتحكيم

:الجائزةهدف✓
وتبيانالوقف،ثقافةنشرفي-هللابمشيئة-ستسهم

.يرهاوتطو األوقافلتنوعواالقتصاديالتنموي األثر



غرفة الشرقية–م 2018ملتقى املمارسات الوقفية 

فيسةاملؤسلفريقالفاعلةاملشاركة
الوقفيةاملمارساتملتقىإعداد
النحوعلىكانتوالتيم2018
:التالي
ةالعملياللجنةفياملشاركة•

.للملتقى
تقىللملالتسويقفياملساهمة•

.لهرعاياتواستقطاب



الشراكة مع جمعية مأوى للخدمات االجتماعية 

انيالقحطسعيداألستاذاعارةطلبعلىاملؤسسةموافقة
:اليةالتباملهامللقياماالجتماعيةللخدماتمأوى لجمعية

طاعوالقالحكوميةالجهاتمعاملجتمعيةالشراكاتعقد•
.الخيري والقطاعالخاص

قالتسويآلياتاستثمارعبرالجمعيةإيراداتزيادة•
.وتطبيقها



تنفيذ ملتقى التطبيقات القرآنية



تنفيذ ملتقى التطبيقات القرآنية



تنفيذ ملتقى التطبيقات الحديثية



ةصدور موافقة الوزارة على تأسيس جمعية متخصصة بتنمية املوارد املالي



انعقاد االجتماع التأسيس ي لجمعية املياه باملنطقة الشرقية

هـ١٤٤٠رمضان ٩االجتماع التأسيس ي لجمعية املياه باملنطقة الشرقية بتاريخ 



انطالق أعمال مركز قياس األثر

استقطاب املدير التنفيذي ملركز قياس األثر وتشكيل الفريق التنفيذي له



رائدة اجتماعية26قدم ل (DISC)برنامج األنماط الشخصية



املؤسسة كذلك ،،، أنجازاتومن 



ابرز التكريمات التي تلقتها املؤسسة لقاء املشاريع والبرامج التاي ساهمت بها 
رمت املؤسسة من عدد من املسؤولين في هذا البلد الكريم على رأسهم 

ٌ
:ك

–رحمه هللا –خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 



سوق لنزالءاللتأهيلالدمامبإصالحية"بناء"متكاملمركز بإنشاءاملبادرة
العمل

النزالءلحصول الدمامجامعةمعالشراكة-
نمبعددالبكالوريوسدرجةعلىالدمامبإصالحية

.األكاديميةالتخصصات

ل تأهيل نزالء إصالحية الدمام للحصو -

سوق إلىلتأهيلهمICDLشهادةعلى 
.خروجهمبعدالعمل



نماذج من برامج املؤسسة في خدمة املجتمع

بحضــور ادنواملعــللبتــرولفهــدامللــكجامعــةفــيالربحيــةغيــرالجهــاتتطــويرملتقــىإقامــة
ي شــار  فــو ،اململكــةمنــاطقمختلــفمــنالعمــل املجتم ــي ريــاديمــنمشــار 650مــنأكثــر

.ياسترالأو وكنداوبريطانياأمريكامنعامليينالتحدثينامللتقى نخبة من امل



:سعودامللكجامعةمعالشراكة

بحثيكرس يبإنشاءاملبادرة-
."غير الربحيالعمللتطويرالراجحيصالحبنالرحمنعبد"

املبادرة بإنشاء كرس ي بحثي -
."دور املرأة السعودية في تنمية املجتمع  "

نماذج من برامج املؤسسة في خدمة املجتمع



مركز مثابة لالستشارات اإلدارية واالقتصادية والنظامية في الحج والعمرة 

:أبرز مشاريع املركز 

لشريفي"َمشروع 
َ
لحرمين ا

َ
لذي "نتطوير َرسالة ا

َ
، ا

هلل
َ
.ومنتهيمثل باكورة األعمال املنتهية بفضل ا

حج مشروع تطوير نسك الحلق والتقصير في ال
والعمرة مع امانة العاصمة املقدسة



حافظةمفياملجتمعيللعملالتنموي التخطيطمشروع▪
:مخرجاتهومن،األحساء

ىلدالتنمويةاالحتياجاتفياالستراتيجيالوعي•
 .الخيري القطاعفيالعاملين

 .التنمويةلالحتياجاتطريقخارطة•
 .ثالثة بين القطاعات الاملشتركللعملتنسيقيإطار•

نماذج من برامج املؤسسة في خدمة املجتمع



باإلحساءصلفيامللكبجامعةالتربيةكليةمناملقدماألسري اإلرشاددبلوموتبنياملبادرة

ريين كبير من املرشدين األسعددتخريجتم-
.املؤهلين من جميع مناطق اململكة 

عةبجامالتربيةكليةمنالدبلوماعتماد-
املؤسسةومنباإلحساءفيصلامللك

ادلوتعواملنهيالتقنيللتدريبالعامة
.املدنيةالخدمةفيالشهادة



.الباطنبحفراليتيماتو األيتام رعايةمركزمشروعاملساهمة في 

وتعليميةتربويةبرامجعمل-
يماتاليتمعتتناسبوترفيهية
الحياتيةمهاراتهملتطوير

دارية تطوير املركز في الجوانب اإل -
ادة ، وتأهيلهم للحصول على شه

اآليزو 



كفاءةبرنامج
تكسبتطبيقيةأدواتيحوي تطويري برنامج
محددةجداراتوفقواملهنيةاملهاراتاملشارك
ناهتتبقطاع غير الربحيللواعدينقادةلتأهيل
وعائلتهالراجحيصالحبنعبدالرحمنمؤسسة

الخيرية

نماذج من برامج املؤسسة في خدمة املجتمع



المعرفيةالمؤسسةات مبادر



 
 
،،لوقتكمشكرا


