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انطالق أكاديمية القيادة

ادراو انطلقت أكاديمية بناا  اققيااداو ي اح ا املب ا  ا
لها ابتاملا   نا  االستراتيجية اقتي تسعى ا ؤسسة قتفعي

هاااااعا اقعااااااف   يااااام الاااااملل ظراااااى تقاااااملي  اق ناااااا  اقن ااااا   
ساااه  ياقعملااح قلقياااداو لااح اققطااار حياار اق   ااح نمااا  

.لح نجا ه  يتقملنه  لح أعماقه 

انج ستشااامأل ادكاديمياااة عااااملد نااا  ا ساااااراو ين لاااا ب ناااا
صاااااا ي كفاااااا ا ق ناااااا  اققيااااااداو ي  ناااااانج اقت  يااااا  اق  

.يعملد ن  اقبرانج اققصيرا ا تن عة



الفاتحةتدشين تطبيق أثير راديو وتطبيق تعليم  سورة 

  تط ياا  أثياار رادياا   يهاابحماامل ت تاا  تملتاايق تط ياا  
الاااا  تاااا  ظ لياااا  قيةاااا ق نذت ااااة تجماااا  ا  اعاااااو اقتااااي

ا سااااااااال  لاااااااااح  ميااااااااا  اديساااااااااااف ن اااااااااأل اققااااااااا  ق اقذاااااااااا   
نياااااااااااة ياقتفساااااااااااير ياقسااااااااااايرا اقن   اااااااااااة ياققصااااااااااا  اقق  

اااااااار ياق ييااااااااة اقشاااااااا عية  عمااااااااأل علااااااااى . ياددعيااااااااة ياد كا
١٠٠ناااملارل اقسااااعة ي حتااا   علاااى تااالياو أك ااار نااا  

.يارئ  ي خملف أك ر ن  قغة

ة يهااااا  كماااااا تااااا  تملتااااايق تط يااااا  تعلاااااي  سااااا را اقفاتحااااا
تسااااا يأل تط يااااا   ععاااااو بتعلاااااي  سااااا را اقفاتحاااااة عبااااار اق

يق لاح اقص تي ياقتصايي  نا  ي األ نعلمايق نتخصصا
.تعلي  تليا اقق  ق اقذ   



انطالق مشروع القارئ الصغير بجامع الفياض والشمالي



راكة مع سكنتنفيذ برنامج زيارات تنموية للجمعيات اإلسكانية ملدينة الباحة بالش

ةانية تااااااا  تنفياااااااع ب ناااااااانج ت ااااااااراو تنم  اااااااة ق  معيااااااااو ا سااااااا
لاااملل  ملينااة اق ا ااة باقشاا اكة نااا  نؤسسااة سااذ   ي قاا   
٢٠نااا  ت اااادل ار باااراو بااايق ا شااااركيق   يااام تاااار  اك ااار

   هاااااة  يرياااااة نهتماااااة بمجاااااال ا ساااااةاق لاااااح نختلااااا  نناااااا 
ا ملذااااااة يتاااااا  ت ااااااارا نماااااا    ناااااا  نمااااااا    معيااااااة ناااااا يب لااااااح 

.اق ا ة



مشروع تدوير الكتب: تنفيذ ورشة عمل

ضام  دراساة ت  تنفيع يرتة  نايشة يسائأل يأفةار فاعلة لح تاملي   اقذتا   ي قا 
ارا   ااااااامليب ت سااااااابذ نشااااااا ير  ععاااااااو باااااااعق   يكعاااااااادا ا ؤسساااااااة تنطلااااااا  باساااااااتطلر
ياو ي باااااراو ا تخصصااااايق لاااااح اا اااااال  ييااااامل    ااااات اق رتاااااة باقعمليااااامل نااااا  اقت  ااااا

اقهانة ياقتي سية ق قها أب ت ادث  عنمل تنفيع ا ش ير بإ ق ت



سيل زيارة مستشفى الخفجي  ومركز القرية العليا من اجل دراسة تأسيس مركز غ
.الكلى في الخفجي

  ن كاااا  تمااات ت ااااارا نستشااافل ار فمااااح اقعااااف بمملينااااة ار فماااح ي قاااا  قملراساااة ا شااااا
 هااااا ا نتخصااااا  قغسااااايأل اقذلاااااى  اتااااااا أق اققسااااا  ارياااااارح بحا اااااة اراااااى تجمليااااامل ق  

تاااي يكاااعق  ي ا ااا  ضاااي  لاااح ا ساااا ة يعاااملف اققاااملرا علاااى تقاااملي   ميااا  ار اااملناو اق
.يحتا هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    اقذلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

ح اقق  ااة كمااا تاا  اال االر علااى تج  ااة تحاات اد شااا  ي ااح ت ساابذ ن كاا  حساايأل كلااى لاا
.اقعليا



األهليةاالنتهاء من دليل استرداد ضريبة القيمة املضافة للجمعيات واملؤسسات

ول بحمددددتم تدددم االنتهددداء مدددن ردددياغة دليدددل ارشددداد  حددد
آليددددددددة اسددددددددترداد ضددددددددريبة القيمددددددددة املضددددددددافة للجمعيددددددددات

عد،م واملؤسسات األهليةم ويعد هذا الدليل األول من نو 
حيددددددددددو  سددددددددددلا الضددددددددددوء علددددددددددى الخطددددددددددوات التفصدددددددددديلية 

ددددج تدددددتمكن الجادددددات مدددددن اسدددددترداد الضدددددر  يبة املطلوبدددددة لكد
تددب حسددب األنةمددة املتبعددةم هددذا الدددليل مددن تنفيددذ مك

ريمة من وبرعاية كقانيونجمحاسبون العسافيسليمان 
تدد، مؤسسدد ع عبدددالرحمن بددن رددالي الراج ددي وعا لمددن

اشدرا  الخيرية وسالم بدالممر وعا لتد، الخيريدةم وتحد 
.مجلس املؤسسات األهلية



ر املوارد تدشين دليل استراد ضريبة القيمة املضافةم تح  رعاية معالي نا ب وزي
.البشرية والتنمية االجتماعية

ا اااا ارد تاااا  تملتاااايق دقيااااأل اسااااتراد ضاااا   ة اققيمااااة ا لااااافة  ي قاااا  تحاااات رعايااااة نعااااارح نائاااا  يت اااا 
شا   نا  نختلا  ٤٥٠اقبش  ة ياقتنمية اال تماعية ادستا  نا مل اقغانمي   ل  اقلقا  يابة 

ت اااادا نناااا   ا ملذاااة   يااام تااا  اساااتع ال اقاااملقيأل يتااا    ق يلااا ر  سبسااااه  هاااعا اقاااملقيأل لاااح
 ن
 
.  االستملانةف  ة ار معياو االهلية ن  استرداد ض   ة اققيمة ا لافة نما يحق  قها ن  ملا



تنفيذ ورشة عمل أمراض العيون وطرق الوقاية منها

اد عقدددت جمعيددة األوقددا  الرددمية ورشددة عمددل  عنددوان أمددراض العيددون وطددرق الوقايددة منهددام و هددد  الورشددة الددى إيجدد
العيددون فددي توارددل بددين ايختصددين والكيانددات املت صصددة بطددب وجراحددة العيددونم والتعددر  علددى أولويددات طددب وجراحددة
ي وعا لتدد، اململكددة وتحديددد املندداطق األكيددر احتياجددام و لددم برعايددة كريمددة مددن مؤسسدد ع عبدددالرحمن بددن رددالي الراج دد

.الخيرية وسالم بالممر وعا لت، الخيرية



حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية

ملهات ي     ع اق  حيةحيرا ن ماوت سبذقملع كياق
اقملع ن ألا صممةيار ملناواقملع ن اردن بمجم عة
ياقتياضنة اريي ألن ظدارالاتت ياقتييا ع لحيا ارحاقن اني

أي ات نبشةألاقناتئةقلمن مةبتزي ملهاارياضنةتق فأقانا
.حاق   حيراققطارلحارياضنةعلياون ت ذة    ع 

ما هي الماضنة؟

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي
الراج ي وعا لت، الخيرية



لهان ا لحاقناتئةا ن ماوينجاحنم تس ي •
.اديرى

.قناتئةاقلذياناواقتج  بيةاالنطليةكفا ارف •
النتقالاقناتئةاقذياناوبيقاقتقا نسا ةت فير•

.يا عارلار براو
.اقناتئةقلذياناوياقش كا ا انحيقي  ل تسهيأل•

أهدا  الماضنة؟

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية



ةالجمعيات ايمتضن

اهجمعية نبع لخدمات املي

لجمعية مكافحة االحتيا

 ت رج  من الماضنة 
 
 جمعيات محتضنة حاليا

 
جمعيات ستبدأ قريبا

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية

مالي



ت رج جمعية مأوى للخدمات االجتماعية من الماضنة

ياقملتناب تتقملنايتراحبعملار معيةانطلقتاقنائية ا نا  لحا ساك ببنا نتخصصة معيةي ح:االجتماعيةللخدماتمأوى جمعية
نملي قطاباستيث  اق تاران تص   ياستصملارف   تة   يت اقتنفيع علىاا لذن افقة ملرويبعملهااق ا  ح  اقملأفاقغاقية
ار معيةياقي فا ؤسسة لحأته 8 ملاار معيةيا تلاقار يرية باريم نؤسسة    ع ا اقيةتةاقيف ب عايةيا ساهمةق  معيةتنفيع 
يعملدسذ ينؤسسةيا سةاقاق لمليةيتاران باقش اكةاريممل يهللنستفيمل3240ن لا ستفيملننزل 360ن اك ربنتلااقتيا ناتل عملدتجايت 
.ار معيةظدارانجلذلحعل ااق ا  حت كيادستا انل كمااال تماعية يا سؤيقيةا انحةار هاون 



ت رج جمعية اسعاد من حاضنة املؤسسة

اقنفس يي ا اد اقملع قه يتقملفاقش يية ا نطقةلحيا طلقاوبادرانألتععيأهلية معية:واملطلقاتاألرامللرعايةإسعادجمعية
  أاقع ال تماعحااقتغيربسب ت  ههايملاقتياقتحملياوقتخطيي تملهان يتجمليدبنائل  قه ك  مة ياات ف ضماقا ألن ياال تماعح 

.اقت سبذعنملاقناتئةار معياوت ا  اقتياقصع  اوتعقيأللحارياضنةبملير ار معيةأتادوييمل.عليلا



جمعية تنمية املوارد املالية

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية

جمعيةةةتخصصة  ةةةتخ خدمةةة  خ ةةة ص  خ

وبةةةج صمخوصيةةة ع ةةةة خدممةةةتخ   معيةةة  

خص ةةةة  
 
 لخ ألهليةةةةتخصةةةةتخدهةةةةي جخ مل ةةةة خ 

 السةةةص  صتخ  م  يةةةتخ خوا ةةة   ه خ ةةةى

خصةةةتخ ةةةا لخدحميةةعخ ئ  ةةة خص  يةةةتخخلةة  

بةةةةةةةةةةةةةةةةةج صمخصصة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةتخ خوو ةةةةةةةةةةةةةةةةةع خ

خ  
   معيةةةةتخ ةةةة م خصةةةةتخ  ممم ةةةة  خ  ةةةة  

خدمئ خبصأهيلخ   معي  خ لي  :  خوه 

–تخ إلم عةخ   ةةليمتخ اسةةص  صتخ  م  يةة

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   تخو بص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عخ  ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع ةةةة خ

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خ  عا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خ–و  م ص ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خ

 ع الستثم- ألو  فخ–و  شر ك  خ



ملتقى املتاجر االلكترونية

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية



:األوقافتمكي  نجمعية

خخهليتجمعيتخول  
 
خا ىع  شر يت  م همت   

 
  ب  مه ع لج 

خ  م  همت: الصت  ئ ف   
 
وحثو  لئ  ح  ألنظمتوإص  عخدهي جخ 

خو  ع صلي  خ  ة    ودأهيل ألو  ف دأسيس ىو  مؤس    ألفج مخ  
 
خو  فودحف   خودممي  خ  معجفيت   م ص   وإص  عخ  مه ع  

. ألهليت   معي  

يةنننن نوعائلتهنالخي  األوقافجمعيةنتمكي  ن||    حاضنةنمؤسسةنعبدالرحمننبننصالحنالراجحي



اكةالنظارةأعمالتنظيمالئحةتطويرنعملورشة قيةبغرفةاألوقافلجنةمعبالشر ؤوليةالمسومركزنالشر
قيةبغرفةاالجتماعية نوأوقافالشر ن،لألوقافالعامةالهيئةمنوبمشاركةالضويانعبدالعزيزنبنعلي عددنلهانودعي

نالمختصي  نمن ي
 
ناألوقافف ي

 
قيةالمنطقةف .الشر

يةنننن نوعائلتهنالخي  األوقافجمعيةنتمكي  ن||    حاضنةنمؤسسةنعبدالرحمننبننصالحنالراجحي



:جمعيةنمشورة

خدم يمخ ستي ع  خص  يتخص   
 
خ   كمتخصتخ  مصم   يتخو  ع صلي  

 نيتخ  مي خخفج مخ السصف مةخصتخ  ة    خ  م  
خصةصلفخ  م  ال خ  هبيتخو    

 
خصتخذويخ  ة    خ  خ  مصهئ ي   م نئنيتخ  م صم خ تخطر عخ  م  يي  

.و     سيتخو  م  يتخوإص  عخ  نشر  خ  عمليت

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية



: جمعية نبع لخدمات املياه

ى العمل اول جمعية خيرية م تصة في مجال املياه باملنطقة الشرقية و تعمل الجمعية عل

.لتطوعي الخير  و التنمو  و تعزيز دور القطاع المكومج و القطاع الخاص و تفعيل العمل ا

حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن رالي الراج ي وعا لت، الخيرية



 
 
,,يتذ ا


