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المؤسس 
الشيخ عبدالله بن 
إبراهيم السبيعي



ــبيعي،  ــد الس ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــه ب ــد الل ــيخ عب ــد الش ــزة ول ــة عني ــع بمدين ــي متواض ــت طين ــي بي ــام 1923 م و ف ــي ع ف
الســنتين. يتجــاوز  آنــذاك ال  الشــيخ عبداللــه  المنــورة وكان عمــر  المدينــة  اللــه – فــي  رحمــه  حيــث توفــي والــده  – 

المكرمــة  مكــة  بيــن  التنقــل  كثيــر  كان  والدهــم  ألن  نشــأتهم  فــي  كبيــر  دوٌر   – اللــه  رحمهــا   – لوالدتهــم  وكان 
وكان  العربيــة،  الجزيــرة  ســكان  معظــم  علــى  أطنابــه  يضــرب  الفقــر  كان  حيــث  للــرزق،  طلبــًا  المنــورة  والمدينــة 
العيــش،  لقمــة  عــن  المضنــى  والبحــث  للتجــارة  والهنــد  والشــام  الحجــاز  إلــى  مناطقهــم  يغــادرون  نجــد  أهــل 
مكــة  إلــى  التوجــه  فقــرر  عمــل  عــن  للبحــث  محمــد  األكبــر  شــقيقه  انتقــل  القاســية  الظــروف  تراكــم  ومــع 
األخويــن. بجهــود  ثــم  تعالــى  اللــه  بفضــل  آخــر  منحــًى  تأخــذ  األحــداث  بــدأت  المباركــة  األرض  تلــك  وفــي  المكرمــة، 
ابتــدأ الشــيخ/ عبداللــه تعليمــه األول فــي البيــت مــن مشــاهداته لألم القدوة، حســنة الحديــث و التعامل مع أقاربهــا وجيرانها، 
و عندمــا ناهــز السادســة مــن العمــر تلقــى تعليمــه األولــي في مدينة عنيــزة حيث حصل على قســط من التعليــم، كحال أبناء 
جيلــه فــي ذلــك الوقــت، وبعــد االنتقــال إلــى مكــة المكرمــة ، لــم يتوقــف الشــيخ عبــد اللــه عــن مواصلــة تعليمــه، بــل أتيحت له 
الفرصة بشــكل أكبر، فعناية الحجازيين، والمكيين خاصًة، بدراســة الخط واإلنشــاء وعلوم الحســاب مشــهورة وقديمة، فحرص 
علــى إكمــال تعليمــه والتحــق بمدرســة الشــيخ الحلوانــي الشــهيرة، إضافــًة حضــور دروس العلماء فــي الحرم المكي الشــريف.

وأثنــاء تعلمــه بــدأ حياتــه التجاريــة التــي تكللــت الحقًا بنجاح باهــر بتوفيق الله جل وعال. فقــد كانت البدايــة أن افتتح أول محل 
لــه شــريكا مــع أحــد تجــار مكــة في محل صغير لبيع األقمشــة بســوق الجودرية. وبعد فتره يســيرة شــارك الشــيخ عبدالله أخاه 
الشــيخ محمــد فــي التجــارة وكانــت االنطالقــة، حيــث اكتســب الشــيخان مــن خــالل إقامتهمــا فــي الحجــاز وفــي مكــة المكرمة 
ومــن خــالل التعامــل مــع الحجــاج والمعتمريــن أفقًا واســعًا واطالعًا كبيــرًا على ثقافات الشــعوب وطباعها وكثيرًا مــن عاداتها.

وفي عام 1933 أســس األخوان )شــركة محمد و عبد الله إبراهيم الســبيعي(، ثم توســعت تجارتهما بعد أن انتقلت إلى جدة 
لتشــمل أنشــطة متعــددة، مثــل الصرافــة والعقــار والمــــواد الغذائيــة والمقــاوالت وتجــــــــارة المواشــي واألقمشــة.
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سعادة الشيخ
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فــإن مؤسســة عبداللــه بــن إبراهيــم الســبيعي الخيريــة امتــداٌد لمســيرة العطــاء التــي بدأهــا الشــيخان محمــد وعبداللــه أبنــاء 
إبراهيــم الســبيعي عــام 1423 هـــ  بمؤسســتهما الخيريــة فــي نشــر ثقافــة العمــل الخيــري، وخدمــة عبــاد اللــه فــي هــذه البــالد 

المباركــة.
وهــا هــي مؤسســة عبداللــه بــن إبراهيــم الســبيعي الخيريــة ُتِطــلُّ عليكــم بتقريرهــا الســنوي األول للعــام 2019م، وهــو العــام 
الــذي جعلتــه عــام تهيئــة واســتعداد للبــدء بمســيرة خيريــة ُتســهم فــي تحقيــق عائــد وأثــر يتطلــع إليــه كل مســتفيد، وتقــر بــه 

َعيــن كل محــب للعمــل الخيــري فــي وطــن عزيــز.
إن مــا ترتكــز عليــه مؤسســتنا هــو تحقيــق اأُلثــر التنمــوي المســتدام ، ومــن أجــل هــذا الُمرتَكــز عكفــت المؤسســة علــى صناعــة 
نمــاذج مميــزة ُتحقــق التكامــل بيــن مجــاالت المنــح المتنوعــة لخدمــة مجــاالت محــددة، ســاعية بذلــك إلــى تقديــم أنمــوذج نوعــي، 

يضــاف لســجل التميــز الــذي اعتــادت مملكتنــا علــى تحقيقــه فــي العمــل االجتماعــي واإلنســاني.
وألن هــذا البلــد برؤيتــه الوطنيــة 2030 التــي ارتضاهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وأطلقهــا 
ــتهدفات  ــا للمس ــا تحقيًق ــب أعينن ــا ُنص ــي جعلناه ــعود ، والت ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ــا ول رّبانه
ــك العمــل  ــن ذل ــاء للوطــن والمواطــن، وِم ــع أذرع الوطــن لتحقيقهــا؛ بن ــة والمؤشــرات القياســية التــي تتكامــل مــع جمي الوطني

التنمــوي الــذي أفــردت لــه الرؤيــة بــاب ُمســتقاًل ومؤشــرات ُمحــددة، وذلــك لتحقيــق أثــر تنمــوي ُمســتدام.
ــوا  ــاؤه الكــرام، الذيــن قدمــوا ومــا زال ــارك للشــيخ عبداللــه بــن إبراهيــم الســبيعي فــي مالــه وعمــره هــو وأبن واللــه نســأل أن يب

ــة ودعــم ومســاندة. ــري كل أولوي يقدمــون للعمــل الخي
ــا الــذي نبذلــه لــكل مــن يتعامــل مــع المؤسســة: نعــدك بالعطــاء بإحســان، وأن نكــون لــك شــريك نجــاح،  وأختــم كلمتــي بوعدن

ونلتــزم معــك بالشــفافية واإلتقــان.
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الرؤية

القيم:

الرسالة:

الريادة في العطاء بإحسان
إلحداث األثر التنموي.

01
العدالة

03
اإلحسان

05
المسؤولية

02
الشفافية

04
الثقة

06
نقل الخبرات

مؤسســة مانحــة تتكامــل مــع غيرهــا لتمكيــن العمل 
ــر تنمــوي، يســهم فــي تحقيــق  ــري وإحــداث أث الخي
رؤيــــة 2030 ، مــن خـــالل خدمــات وبرامـــــج نوعيــة 

ــة ــل فــي بيئــة مؤسســية جاذب وفريــق مؤهــ

عن 
السبيعي

الخيرية
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مجاالت 
المنح

وأنواعه

أواًل:
المنح المالي:

ثانيًا:
المنح االستشاري:

المنح المرّكز:

المنح المتنّوع:

01

02

هــو المنــح الــذي يســتهدف إحــداث األثــر 
اســتراتيجية  مجــاالت   فــي  التنمــوي 

رئيســة هــي:

يســتهدف اإلســهام فــي قضايــا متنوعة 
ذات حاجــة للعمــل الخيــري والمجتمع

المعرفيــة  المؤسســة  مــوارد  تفعيــل 
وكوادرهــا البشــرية لخدمة القطــاع الخيري 
ــر المؤسســة مــن  ــم أث ــى تعظي ويهــدف إل

خــالل قوالــب معرفيــة مثــل:

الشباب

الفقراء

الجهات 
الدعوية

منصة 
غصن

الطفل

المراكز البحثية

اإلعالم

المنح 
المعرفي

المرأة

اليتيم

المقبلون على 
الزواج

المنح البشري

الجهات الخيرية

الجهات القرآنية

الصحة

010203
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نظام
01  هــو نظــام إلكترونــي تســتقبل المؤسســة يسر

مــن خاللــه جميــع طلبــات المنــح.

03  ُيعلــن عــن فتــرات االســتقبال بدايــة الســنة، 
ــالل  ــن خ ــرة م ــى رأس كل فت ــا عل ــر به ــم ُيذك ث

موقــع المؤسســة وحســاباتها.

عبداللــه  لمؤسســة  يســر  نظــام  يعــد   05
الســبيعي الخيريــة أهــم مبــادرات المؤسســة 
طريــق  عــن  االســتراتيجية  أهدافهــا  لتحقيــق 
وتعامالتهــم  الشــركاء  إجــراءات  تيســير 
أحــدث األنظمــة  بيســر وســهولة واســتخدام 
المعلومــات. تقنيــة  مجــال  فــي  المتطــورة 

02  ُيتــاح التقديــم علــى النظــام كل ربــع 
ســنة.

النظــام  علــى  العضويــة  تســجيل    04
العــام. طــوال  ُمتــاح 
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مشاريع 
المنح المرّكز



أواًل: 
االستدامة 

المالية
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مشروع مكين

المــوارد  تنميــة  ممارســّي  تمكيــن 
الماليــة فــي الجمعيــات الخيريــة من 
المــوارد  وســائل وأدوات تخطيــط 

ــة المالي

01  تمكيــن ممارســي تنميــة المــوارد الماليــة 
ووســائلها  الماليــة  المــوارد  تخطيــط  مــن 

. وأدواتهــا 

االتصاليــة  االحتياجــات  علــى  التعــرف    02
الماليــة. المــوارد  تنميــة  ممارســة  فــي 

للتقاريــر  الصحيحــة  القــراءة  مهــارة   03
والقوائــم الماليــة الناتجــة عــن ممارســة تنميــة 

. الماليــة  المــوارد 

أرجاء المملكة العربية 
السعودية

مكتــب الغــزارة المســتدامة 
للخدمــات التجاريــة )غــزارة 

ــارات( لالستش فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين

100 شخص

الشريكالمنطقة
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مشروع نماء )إنشاء فريق تسويق وتنمية موارد(

تأهيــل وتدريــب فريــق عمــل تســويقي لتوفيــر الدعــم 
المــادي مــن خــالل تســويق منتجــات ومشــاريع الجمعيــة 
بطــرق وآليــات يتــم تحديدهــا وفــق احتياجــات الجمعيــة، 
لضمان الوصول للمؤسســات والشــركات ذات المســؤولية 

المجتمعيــة ورجــال األعمــال واألفــراد.

التســويقية  المنتجــات  تحديــد   01
)المشــاريع(.

04 توفيــر  وتنويــع مصــادر تمويــل 
الجمعيــة وفــق خطــط يتــم إعدادها..

07  إنشاء قاعدة عمالء بالمتبرعين.

العمــل  فريــق  وتأهيــل  تدريــب   02
التســويقي.

علــى  والمحافظــة  االهتمــام   05
متبرعيــن  عــن  والبحــث  المتبرعيــن 

جــدد.

03  العمــل علــى تســويق مشــاريع 
الجمعيــة لفئــات المجتمــع المختلفــة.

ــن  ــن متطوعي ــل م ــرق العم ــاء ف 06  بن
ومندوبيــن وأصحــاب العالقــة .

منطقة
جازان

جمعية بدار لتنمية 
الشباب

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين
100 شخص

الشريكالمنطقة
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مشروع تأسيس وحدة تنمية الموارد

إنشــاء وحــدة تنميــة المــوارد ضمــن الجهــاز التنفيــذي للجنــة وترجــع فــي هيكلهــا التنظيمــي إلــى قســم 
الشــؤون الماليــة، تكــون مهمتهــا تنميــة مــوارد اللجنــة وتوفيــر الدعــم المــادي لهــا مــن أوقــاف واســتثمار 
وتبرعــات وغيرهــا ، ووضــع اللوائــح واألنظمــة والخطــط االســتراتيجية الخاصــة بالوحــدة وتحديــد آليــات 
العمــل فيهــا وتوظيــف فريــق عمــل احترافــي فيهــا وتأهيلهــم وتدريبهــم لرفــع كفــاءة عملهــم وأدائهــم. 
وتجهيــز مكاتــب متكاملــة خاصــة بالوحــدة والعامليــن فيهــا وذلــك بغــرض تشــغيل وتنفيذ برامج ومشــاريع 

اللجنــة بشــكل دائــم ومســتمر دون حصــول تعثــرات ماليــة

لتنميــة  متكاملــة  إعــداد خطــة   01
ــة واضحــة,  األمــوال و وصياغــة عملي

وتحديــد المصــادر والتكاليــف. 

والممتلــكات،  األمــوال  إدارة   04
ــك  والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا وذل

لهــا األمثــل  باالســتثمار 

ــاء عالقــات الثقــة مــع الجهــات  02 بن
المتبرعــة لمــا لذلــك مــن أهميــة بالغة 

فــي اســتقطاب المــوارد الماليــة.

03  تدريــب المعنييــن بتنميــة المــوارد 
المطلوبــة  المهــارات  علــى  الماليــة 
مهــارات  مثــل  انتاجيتهــم  لزيــادة 

وغيرهــا. واإلقنــاع  االتصــال 

منطقة
القصيم
)عنيزة(

لجنة التنمية 
االجتماعية 

األهلية بعنيزة

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين

100 شخص

المنطقة

الشريك
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ترميم قاعة التاج بمحافظة الخرمة 

تقــوم علــى اعــادة ترميــم وصيانــة القاعــة التــي هي 
عبــارة عــن قاعــة مناســبات اســتثمارية تؤجــر إلقامــة 
الحفــالت واألعــراس وكذلــك برامــج الجمعيــة ويعــود 
وأنشــطة  والــدور  الحلقــات  كفالــة  لصالــح  ريعهــا 

ــة  الجمعي

01 تحقيــق الخيريــة التــي بشــر بهــا النبــي 
ــه » خيركــم  ــه عليــه وســلم بقول صلــى الل

مــن تعلــم القــران وعلمــه »

02 تحقيق االستدامة المالية للجمعية 

ــع  ــة الحلقــات مــن خــال ري ــة ورعاي 03 كفال
ــره  تأجي

03 توســع أنشــطة الجمعيــة وزيــادة عــدد 
الــدور.

مكة المكرمة
الطائف

الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم بمحافظــة 

ــة الخرم فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين

2200 شخص

الشريكالمنطقة
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مبادرة جود )متاجر التبرعات للجهات الخيرية(

ــات  ــع وإدارة التبرع ــة لجم ــة الخيري ــي للجه ــر إلكترون ــاء متج إنش
اإللكترونيــة والتســويق للمتبرعيــن الحاليــن والجــدد. ويســتطيع 
المتبــرع التبــرع للجهــة الخيريــة ببطاقــات الدفــع اإللكترونــي )فيزا 
ماســتر كارد ومــدى(  ومتابعــة المشــروعات التــي تــم التبــرع لهــا.

كمــا يتــم تدريــب منســوبي القطــاع علــى إدارة متاجــر التبرعــات 
وإدارة الحمــالت الترويجيــة للتبرعــات.

01   زيــادة مــوارد الجهــات الخيريــة 
تبرعــات  علــى  التركيــز  خــالل  مــن 

األفــراد.

فــي  المصروفــات  خفــض   04
النظــام  خــالل  مــن  المــوارد  تنميــة 
اإللكترونــي وخفــض الجهد البشــري.

فــي  التبــرع  ثقافــة  نشــر    02
المجتمــع مــن خــالل اســتحداث طــرق 

عصريــة. تبــرع 

اإلداريــة  السياســات  حقيــق    05
والمالية المتعلقة بالتحصيل والتنفيذ 
عــدم  وضمــان  النظــام  خــالل  مــن 
المســتخدمين. قبــل  مــن  مخالفتهــا 

بيــن  الشــفافية  مؤشــر  رفــع    03
الجهــات الخيريــة والمتبرعيــن مــن خــالل 

البرامــج. تقاريــر 

ــة  ــي تنمي ــن ف ــاءة العاملي ــع كف 06  رف
المــوارد الماليــة والتســويق فــي القطــاع 
الحديثــة  للطــرق  ومواكبتهــم  الخيــري 

فــي جلــب التبرعــات.

مدينة
الرياض

مؤسسة صندوق 
االبتكارات لالتصاالت 

وتقنية المعلومات فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

 المستفيدين
مختصًا

21
جمعيات

10

الشريكالمنطقة
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إثراء المحتوى الرقمي في مجال االستدامة المالية

ــز تواجــد  ــادرة إلــى تعزي نســعى مــن خــالل هــذه المب
المحتــوى الرقمــي العربــي فــي مجــال االســتدامة 
الماليــة للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة لتكــون 
فاعلــة كمــا أريــد لهــا فــي رؤيــة 2030 وذلــك مــن خــالل 
ترجمــة وكتابــة المقــاالت العلميــة القصيــرة والمقاطع 

المرئيــة والرســوم البيانيــة والتصاميــم.

01 تعزيــز فكــر االســتدامة الماليــة لــدى 
جميــع العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي 

حتــى مــن غيــر المالييــن.

02 إثــراء المحتــوى العربــي بـــ 100 مــادة علميــة 
متخصصــة فــي مجــال االســتدامة الماليــة 
ــي  ــن رســم بيان ــة مابي ــر الربحي للمنظمــات غي

ومقطــع مرئــي ومقــال نصــي.

03 الوصــول إلــى 10.000 مســتفيد مــن 
المحتــوى.

مدينة
الرياض

مؤسسة المحتوى 
الهادف لالتصاالت وتقنية 

المعلومات
فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين

10,000 شخص

الشريكالمنطقة
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مشروع سنابل العطاء

التكفــل بتكاليــف المنافــذ البيعيــة فــي مختلــف أنحــاء 
مدينــة جــدة  والتــي نقــوم مــن خاللهــا بجمــع التبرعــات 
تحفيــظ  مشــاريع  لصالــح  الدائمــة  واالســتقطاعات 
القــرآن الكريــم بجــدة وعــرض مشــاريع وبرامــج الجمعيــة 
وهــي عبــارة عــن 14 معــرض ثابتــه والتــي اختيــرت بعناية 

ــع الجغرافــي لمواقعهــا . ــم مراعــاة التوزي وت

لســهولة  المتبرعيــن  علــى  التيســير    01
الجمعيــة مشــاريع  دعــم 

مــن حيــث  الماليــة  االســتدامة  02  حقيــق 
توفيــر مصــدر دخــل امــن ومســتدام علــى 

مــدار العــام

03   مضاعــة المبلــغ التشــغيلي المصروف 
علــى المنفــذ لتحقيــق ايــرادات كبيرة .

مكة
المكرمة

الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم  

بجدة »خيركم«
فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين

500,000 شخص

الشريكالمنطقة
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مشروع إقامة معارض تسويقية 

إقامــة عــدد مــن المعــارض التســويقية والتعريفيــة 
بالجمعيــة و تســويق مشــاريع  للتعريــف  للجمعيــة  

الجمعيــة المختلفــة عــن طريقهــا .

و  تعريفــي  معــرض   إقامــة  
تســويقي تســاهم فــي تحقيــق 

الجمعيــة. ورســالة  أهــداف 

منطقة
عسير

جمعية الكوثر الصحية 
الخيرية فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

عدد 
المستفيدين
300 شخص

الشريكالمنطقة
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مشروع معًا نحيي أماًل

إقامــة مجموعــة حمــالت )معــًا نحيــي أمــاًل ( لتأســيس 
وقــف صحــة يعــود ريعــة لمشــاريع ومبادرات ومناشــط 

الجمعيــة وذلــك علــى ثــالث مراحــل
منطقة

القصيم
جمعية الخدمات الصحية 

بالقصيم فكرة 
الشريكالمنطقةالمشروع

وإبــراز  الجمعيــة  بخدمــات  التعريــف    01
اســمها.

02  كســب ثقــة المجتمــع وإعجابهــم فــي 
الجمعيــة. مســتهدفات 

03   كســب ثقــة اإلعالمييــن وإعجابهــم 
فــي مســتهدفات الجمعيــة.

04   تحقيق االستدامة المالية للجمعية. أهداف
المشروع



ثانيًا: 
مشاريع
الطفل
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مشروع جنائن المعارف

برنامــج أســبوعي خــاص باألطفــال 
ترفيهــي تربــوي ســلوكي تعليمــي 
قيمــي ، ُيســهم فــي تنميــة الطفــل 

فــي مختلــف الجوانــب.

ــم  اســتثمار طاقــات األطفــال وزرع قي
ــم  ــة وقي ــلوكيات إيجابي ــارات وس ومه

نبويــة.

منطقة 
عسير

مكتــب الدعــوة واإلرشــاد 
ــمال  ــات بش ــة الجالي وتوعي

ــة  بيش فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة
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عبــارة عــن مجموعــة مــن البرامــج التأهيليــة ودورات 
تطويريــة لغــرس القيــم الدينيــة واالجتماعيــة بنفوس 
ــة  ــة االبتدائي ــالب المرحل ــم بط ــار ويهت ــبال الصغ األش

ويقــام البرنامــج مرتيــن فــي األســبوع.

01 تعليــم األشــبال أمــور دينهــم وفــق كتــاب 
اللــه وســنة نبينــا محمــد صلــى اللــه عليه وســلم

04 صقل مواهب األشبال 

07 ترسيخ حب الدين والوطن

علــى  وحثهــم  اإلســالم  بــأركان  تعريفهــم   02
الصــالة أهميــة 

المتخصصــة  الجهــات  مــع  التكامــل  تحقيــق   05
باألشــبال

03 ربــط األشــبال بقدوتنــا محمــد صلــى اللــه 
ــلم ــه وس علي

األشــبال  وتوجيــه  رعايــة   علــى  العمــل   06
. النبــوي  المنهــج  علــى  العمليــة  وتربيتهــم 

منطقة
نجران

مكتب الدعوة بصناعية 
نجران )إشراقة(

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

ملتقى األشبال األول 
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هــو مشــروع تربــوي  وتعليمــي يهــدف إلــى تطبيــق 
نمــوذج تربــوي وتعليمــي متكامــل لألطفــال مــن ســن 
)6( – )10( ســنوات، حيــث يتــم تقديــم )8( مــواد تربويــة 
ــل  ــرح للطف ــويق والم ــن التش ــو م ــي ج ــة ، ف وتعليمي

01 غــرس مجموعــة مــن القيــم وتعميقهــا مــن 
خــالل مــادة )القيــم(.

وحيــاة  نفــس  فــي  الصــالة  أثــر  تعميــق   04
)الصــالة(. مــادة  خــالل  مــن  الطفــل، 

العربيــة  باللغــة  الطفــل  ارتبــاط  زيــادة   07
مــن  ثرواتهــا،  مــن  االســتفادة  مــن  وتمكينــه 

)اللغــة(. مــادة  خــالل 

08 تنميــة القــدرات الحســابية والرياضيــة لــدى 
الطفــل، مــن خــالل مــادة )الحســاب(.

02 التدريــب علــى مجموعــة مــن المهــارات الحياتية، 
مــن خالل مــادة )المهــارات(.

05 تنميــة الحــس الجمالــي واإلبــداع الفنــي لــدى 
الطفــل، مــن خــالل مــادة )الفنــون(.

التطبيــق  بطريقــة  اللــه  كتــاب  تعليــم   03
)القــران(. مــادة  خــالل  مــن  والتخلــق، 

ــن  ــة للطفــل وتكوي 06 تحســين الصحــة البدني
عــادات صحيــة مــن خــالل مــادة )الرياضــة(.

منطقة
نجران

لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بالحصينية 

والمشعلية  فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

أكاديمية الطفل الموهوب )رائد(
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مشروع نادي البراعم

برنامــج تعليمــي وقيــم تربويــة تعــرض 
ــرات وتقــوم علــى  ــات الصغي علــى الفتي
المواهــب  بتطويــر  ُتعنــى  زوايــا  عــدة 

وتعزيــز الوعــي الثقافــي.

منطقة
نجران

لجنــة التنميــة االجتماعيــة 
الرئيســية بنجــران

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

01 غرس القيم الصحيحة.

02 اكتشاف قدرات الفتيات وتطويرها.

03 استثمار أوقات الفراغ بالمفيد.

04 صقل المواهب.
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مشروع الداعية الصغيرة

مــن  االبتدائيــة  المرحلــة  بطالبــات  تهتــم  تربويــة  دورة 
خــالل اربــع مســتويات دراســية  نســعى مــن خاللهــا إلــى 
بــث روح المعرفــة األصيلــة فــي الجيــل الناشــئ ليتعــرف 
الشــرعي  بالعلــم  االهتمــام  مــع  ويتعبــده  ربــه  إلــى 
االصيــل  بمــا يناســب ســنهن و بــث روح الدعــوة  الــى اللــه 
ــة  ــرعية  تربوي ــرق ش ــا بط ــن عليه ــوهن تدريبه ــي نفس ف

ممنهجــة. 

منطقة
تبوك

المكتب التعاوني 
للدعوة واالرشاد وتوعية 
الجاليات بمحافظة الوجه

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

ــتقبل  ــات المس ــى لداعي ــذرة األول ــرس الب 01 غ
و خصوصــا فــي القيــام بالمهــام الدعويــة فــي 

ــي . ــب التعاون المكت

04 غــرس اإلخــالص فــي العمــل والبعــد 
عــن الريــاء .

ــي  ــه ف ــى كالم الل ــة إل ــعار الحاج 02 استش
. كل آن 

05 الدعوة إلى معرفة  الله بأسمائه وصفاته

03 معرفــة اللــه ,واألدب معــه ,والتعلــق بــه وحــة 
منــذ نعومــة األظفــار . 

الالزمــة  بالمهــارات  الطالبــات  06 تزويــد 
إبداعهــن للدعــوة واســتخراج كوامــن 



ثالثًا:
مشاريع
التطّوع
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مشروع ماراثون التطّوع

هــو عبــارة عــن تحــدي  للتطــوع ب )2000( ســاعة تطوعيــة  
المشــاركين  مــن  الثالــث  القطــاع  مؤسســات  لــدى 
بالماراثــون، مقابــل كل ســاعة تطــوع  يقــدم مبلــغ مالــي 

ــة. ــة خيري ــذ )5( مشــاريع كفال ــال، لتنفي قــدرة )50( ري

02  تشجيع العمل التطوعي  وتجويده.01  نشر ثقافة العمل التطوعي.

03 تعزيــز التواصــل وتنســيق الجهــود بيــن 
الجهــات الخيريــة

جهــات  علــى  التكاليــف  تخفيــض   04
المتطوعيــن  وتفعيــل  الثالــث  القطــاع 

مشــاريعها فــي 
بعــض   لمشــاريع  المــادي  الدعــم   05

الخيريــة الجهــات 

منطقة
نجران

وقف منارات 
الهدى الخيري فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون
01 الجهات الخيرية في المنطقة.

02 المتطوعون من المجتمع.

الشريكالمنطقة
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مشروع تأهيل الفرق النسائية

عامــًة  والفتيــات  خاصــًة  المتطوعــات  تأهيــل 
وتميــز. بكفــاءة  ليعملــن 

01  المســاهمة الفاعلــة فــي رؤيــة المملكــة 
2030 فــي جانــب التطــوع.

03  تخريــج دفعــة مــن المتطوعــات المتميــزات 
القــادرات علــى المشــاركة الفاعلــة فــي المجتمــع.

ــة  ــاءة عالي ــز وذو كف ــي متمي ــق تطوع 02  فري
ومتكامــل.

بكافــة  المجتمعيــة  الجهــات  تزويــد   04
أشــكالها بكــوادر بناتيــة تطوعيــة متميــزة 

المتعــددة. مجاالتهــا  فــي  تخدمهــا 

06  تقنيــات عاليــة واحترافيــة بالممارســة فيجمعــن 
بيــن اإلبــداع والتقنيــة.

بثقــة  التحــدث  علــى  قــادرات  متطوعــات   05
والمحــاورة وعلــى مســتوى عــال فــي مهــارة 

اإللقــاء مــع ســالمة النطــق.

07 محتــوى جــاذب وهــادف فــي البرامــج 
التواصــل  شــبكات  وعلــى  الواقعيــة، 

عــي جتما ال ا

10 مســتوى تنظيــم عالــي فــي األماكــن 
متطوعيــن  وجــود  فيهــا  يتطلــب  التــي 
بمهامهــم  المتدربــات  لمعرفــة  نتيجــة 

واألنظمــة. واللوائــح  ومســؤولياتهم 

08 برامــج ومشــاريع وأنشــطة منفــذة وفًقــا 
ــة  ــودة عالي ــة وذات ج ــر مخصص ــاذج ومعايي لنم

ــات. ــدة جه ــن ع ــق م ــة للتطبي قابل

09 التشــجيع علــى إكســاب مهــارة تواصــل مــع 
غيــر متحدثــي العربيــة )متحدثــي اإلنجليزيــة( فــي 

ــة. ــر العربي البرامــج المخصصــة للناطقيــن بغي

مركز بوح بناتجيزان - أبوعريش

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون
الفرق النسائية التطوعية 

الشريكالمنطقة
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مشروع إدامة

هــو معيــار لطريقــة إدارة التطــوع فــي المنظمــات، مبنــي 
هــذا  فــي  العالميــة  الممارســات  أفضــل  مــن  باالســتفادة 
المجــال، يســاعد علــى اســتثمار جهــود المتطوعيــن بفعاليــة، 
ويســخرها فــي خدمــة رســالة وأهــداف المنظمــات، كمــا 
يســهم بفعاليــة فــي زيــادة المشــاركة المجتمعيــة، وترســيخ 

روح المواطنــة الفاعلــة لــدى أفــراد المجتمــع.

01  احتواء الجهود التطوعية المبعثرة. 

03  استـــدامــــة العـــمـــل التطـــــــوعــــي.

02  زيادة مساهمة أفراد المجتمع في التعاطي مع 
قضاياه.

04 نظيم عمليات إشراك المتطوعين من كافة شرائح 
المجتمع.

05  ربط عمليات التطوع في المنظمات 

المنطقة
الشرقية

مركز التميز بجامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن 
فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون
الجهــات غيــر الربحيــة فــي المملكة 

العربية الســعودية

الشريكالمنطقة



رابعًا:
مشاريع

األم
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مشروع األم المربية

تقديــم برامــج متخصصــة تســتهدف األم المربيــة تشــتمل 
علــى عــدة جوانــب منهــا الشــرعية والتطويريــة والتعليمــة 

وغيرهــا .

منطقة
جازان

المكتب التعاوني 
للدعوه بالملحاء 

والمخالفه
فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون

500 أم

الشريكالمنطقة

متخصصــة  تدريبيــة  دورات   6 تنفيــذ    01
. المربيــة  لــألم  وموجهــة 

مــن  ناجحــة  لتجــارب  نــدوات   3 تنفيــذ   03
. المربيــات  االمهــات 

05  توزيــع 500 حقيبــة لــالم المربيــة ) مجموعة 
كتــب ومطويات (.

02  نتــاج 10 مقاطــع هادفــة قصيــرة ترســل عبــر 
وســائل التواصــل المختلفــة

تربيــة  عــن  متنوعــة  محاضــرات   5 تنفيــذ   04
. اإلســالم  فــي  األم  ودور  االبنــاء 
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مشروع األم المستقبل

مكة المكرمة - القنفذةتأهيل األمهات على أبرز الجدارات التربوية .
جمعية البر 

بالقنفذة

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون

50 أم

المنطقة
الشريك

ــة بالتنســيق مــع  01  )5( محاضــرات جماهيري
الجهــات ذات العالقــة

03 )12( أسبوع تدريبي.

02  )50( متدربة

04 )50000( رسالة توعوية 
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مشروع اصنعيني يا أماه

ــول  ــات ح ــن األمه ــة ب ــة تثقيفي ــم منافس تقدي
ــا. ــاء االم تربوي ــي بن ــزة ف ــب الممي ــد الكت أح

منطقة تبوك
محافظة أملج

لجنة التنمية 
األسرية

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

المستفيدون

700 أم
8 جهات خيرية

الشريكالمنطقة

ــي  ــن )700( أم ف ــل ع ــاال يق ــاركة م 01  مش
ــابقة المس

03 تكريم ماال يقل عن 20 فائزة

02  مشــاركة مــاال يقــل عــن 8 جهــات فــي 
المشــروع



خامسًا:
مشاريع
الشباب
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تفعيل البرامج القيمية في نادي الشباب

خــالل  مــن  الشــباب  نــادي  فــي  القيميــة  البرامــج  تفعيــل 
: برنامجيــن 

01 مشروع رمية تماس
02 مشروع تطوير معلمي التربية البدنية

01 تعزيز القيم اإليجابية في البيئة الرياضية من خالل وسائل 
جديدة عليها. 

01 استفادة )100( العب شاب في الفئات السنية بنادي 
الشباب من المحتوى اإلعالمي الثقافي التربوي الرياضي 

طوال الموسم الرياضي 2019/2020.
02  تطوير الكوادر الرياضية الشابة في الجانب الثقافي 

والتربوي.

02  استفادة )80( معلم تربية بدنية من برنامج تطوير 
التدريب والرياضي طوال موسم 2019/2020.

03  تفعيل دور الكيانات الرياضية في تقديم برامج فاعلة 
لمعلمي التربية البدنية.

04  بناء نموذج عمل اجتماعي قابل للتطوير والتفعيل 
مع مختلف الكيانات الرياضية.

مدينة
الرياض

مؤسسة سما الحدث 
لتنظيم المعارض 

والمؤتمرات
فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

المخرجات

الشريكالمنطقة
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جائزة )طموح(

01 تشجيع الشباب على صناعة المبادرات اإلبداعية وتقديم 
األفكار والحلول العملية، لتطوير المجتمع المدني، تزامنًا مع 

01 )4460( ساعة عمل في المشروع.رؤية المملكة 2030 في تفعيل أدوار الشباب.

02 عدد الموظفين 24 موظف في المشروع.02  تعزيز اإليجابية بين الشباب وتعميق انتمائهم لمجتمعهم.

04 عدد الفرق المستهدفة 60 فريق.

06 أيام التدريب أونالين 5 أيام بواقع 15 ساعة.

03  خلــق بيئــات شــبابية متميــزة إلذكاء روح  التنافــس بينهــم.

04  تعزيــز أفــكار ومبــادرات الشــباب الرائــدة وتســخيرها فــي 
إيجاد الحلول والتطوير.

05  تمكين مشاركة الشباب في التنمية.

06  توفيــر بيئــة مناســبة لتبــادل الخبــرات بين الشــباب من خالل
 التعليم التشاركي.

03 عدد المستفيدين المتوقع  300 مستفيد.

05 أيام التدريب المباشر 7 أيام بواقع 35 ساعة.

07 عدد المبادرات المتوقع 60 مبادرة منها 6 مبادرات 
متميزة وفائزة 

مدينة
جدة

جمعية رعاية 
األجيال فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

المخرجات

الشريكالمنطقة

مبــادرة تهــدف إلــى تشــجيع الشــباب علــى صناعــة 
والحلــول  األفــكار  وتقديــم  اإلبداعيــة  المبــادرات 
العمليــة، لتطويــر المجتمــع المدنــي، تزامًنــا مــع رؤيــة 

المملكــة 2030 فــي تفعيــل أدوار الشــباب.
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مجموعات المجتمع المهني للمهارات

01  تطوير التعلم الذاتي لدى الشباب.

01 تفعيل 6 مجموعات تستهدف 3 مسارات مهنية تشمل 9 
مهارات للمستقبل.

02 استفادة 210 شاب وشابة من المهارات المختارة.
03 عقد شراكات مجتمعية مع 3جهات مختصة.

04 عقد 9 لقاءات إلكترونية بعد انهاء كل كفاية لمجمل المهارات.

06 عقد لقاءين حيين يجمع كافة المسارات للجنسين.

07 تصميم 90 فكرة مشروع في كافة المسارات.

08 تكريم 6 أفكار رائدة لتفعيل المهارات من مجمل المجموعات.

05 تقييم الشباب في 3 كفايات )معرفية – أدائية-شخصية( عبر 
مقاييس محددة.

02  توعية الشباب بأهمية إتقان المهارات المستقبلية.

ــدى الشــباب. ــة والعطــاء ل ــة اإليجابي 03  ترســيخ قيمــة الفاعلي

04 تحسين مهارات وكفايات الشباب في المهارات المستهدفة.

05 االرتقاء باهتمامات الشباب.

مدينة
الرياض

مكتب رواد األعمال 
االجتماعية للخدمات 

التجارية )راج( فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

المخرجات

الشريكالمنطقة

مجموعات المجتمع المهني للمهارات لعدة مسارات: 

01 مسار التعلم الذاتي

02 مسار الريادة االجتماعية

03 مسار مجتمع المبادرات
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مركز التثقيف األسري بجامعة األميرة نورة

مدينة
الرياض

جامعة األميرة 
نورة بالشراكة مع 

جمعية التنمية 
االسرية ببريدة 

فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

مركــز تثقيفــي داخــل كليــةات جامعــة األميرة نــورة بنت 
عبــد الرحمــن، متخصــص فــي تقديــم البرامــج التدريبيــة 
واالجتماعيــة  النفســية  المجــاالت  فــي  واإلرشــادية 
للطالبــات والموظفات ويعنى بالمشــكالت الســلوكية 

الفرديــة، والموضوعــات الزوجيــة واألســرية

01 تقديــم االستشــارات النفســية والزوجيــة واألســرية والعاطفيــة للطالبــات 
ــة عالية. بمهني

ــات  ــع احتياج ــل م ــة التعام ــي آلي ــات ف ــوبات الكلي ــع منس ــاهمة م 02 المس
الطالبــات ومشــكالتهن.

03 توعيــة الطالبــات بمخاطــر الســلوكيات المنحرفــة وكيفيــة التعامــل فــي 
معالجتهــا.

04 توعيــة الطالبــات بمتطلبــات الحيــاة الزوجيــة الســعيدة، ومســاعدتهن 
ــاة. ــريك الحي ــبة لش ــات المناس ــد المواصف ــى تحدي عل

ــص  ــي التخل ــة ف ــلوكيات المنحرف ــات بالس ــات المتلبس ــاعدة الطالب 05 مس
ــة. ــه وعملي منهــا بطــرق إقناعي
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معرض لون حياتك

01 تعزيز دور المشارك تجاه مجتمعه، وتحمل المسؤولية 
01 التطبيق العملي لمجموعة من القيم السامية أثناء البرامج.المجتمعية.

02 مساهمة الشباب في تقديم برامج نوعية للمجتمع.02  إبراز جوانب الشخصية وتبيين أهميتها في حياة الشباب.

04 قدرة الشباب على تحمل المسؤولية المجتمعية.

05 إكساب الزائر بعض األدوات المعينة لتطوير شخصيته.

03 عقد شراكات مجتمعية مع 3 جهات مختصة.03  نشر ثقافة اإلنجاز واإلتقان والتخطيط.

مدينة
الرياض

لجنة التنمية 
االجتماعية 

األهلية بالريان فكرة 
المشروع

أهداف
المشروع

المخرجات

الشريكالمنطقة

ضمــن  حياتــك  لونــك  معــرض  مشــروع   فكــرة  تأتــي 
ــدى  ــاء الشــخصية ل ــادرات التــي تعــزز مــن قيمــة بن المب
وتعــزز   ، المختلفــة  الشــخصية  جوانــب  فــي  الشــاب 
قيمــة التخطيــط واإلتقــان واإلنجــاز فــي حيــاة الشــباب 
ــي  ــة الت ــطة االجتماعي ــج واألنش ــي البرام ــراكهم ف وإش
مواهبهــم  و  قدراتهــم  تصقــل  و  شــخصياتهم  تنمــي 
،ويقــدم المبــادرة فريــق متخصــص ذو كفــاءة وخبــرة  

فــي هــذا المجــال.
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صانعات مبادرات الفتيات

01 ســبر أبــرز المشــاريع المقامــة لتأهيل المتعامــالت مع الفتيات 
خــالل 3 ســنوات الماضيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

03  بناء مؤشرات أداء جودة العمل مع الشباب.

04  إعداد مبادرات لتطوير المتعامالت مع الفتيات.

05  تقديم نموذج مقترح مبني على سبر المشاريع.

فــي  المملكــة  مســتوى  علــى  جهــة   30 تجربــة  ســبر   01
برامج تأهيل المتعامالت مع الفتيات. 02  رصد مخرجات المشاريع في نطاقاتها الجغرافية، ووسائلها، 

02  رصد مخرجات 20 مشروع لتأهيل المتعامالت مع الفتيات.وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

04 إ عــداد 10 مبــادرات مبنيــة علــى نتائــج وتوصيــات الدراســة.

05 تقديــم نمــوذج لتأهيــل المتعامــالت مــع الفتيــات بنــاء على 
المصفوفة والمؤشرات ونتائج الدراسة.

03 بناء 20 مؤشر أداء لجودة العمل مع الفتيات.

مدينة
جدة

لجنة التنمية 
االجتماعية  باإلسكان 

الجنوبي بجدة

فكرة المشروع

أهداف
المشروع

المخرجات

الشريكالمنطقة

مشـــروع  بنائـــي شـــامل للفتيـــات القياديـــات يعتمـــد 
علـــــى طريقـــــة التعلـــــم النشـــــط ويختتـــــم بمشـــــاريع 

تخـــــرج وســـاعات تطبيقيـــــة ميدانيـــة . 
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برنامج المرشد الشبابي الممارس

01  تأهيل 150 مرشد شبابي ممارس.

02  حصول ماال يقل عن 600 شاب على اإلرشاد المناسب.

02 )8( تقارير جلسات إرشادية/مرشد بإجمالي 1200 تقرير.

04 )150( تقرير جلسة استشارية فردية.

05 )150( مشروع تخرج.
03  المساهمة في رفع ممارسات توثيق عملية التوجيه 

واالرشاد الشبابي في المجتمعات الشبابية.

04  وضع 150 خطة مشروع إرشادي سينفذها المتدربون 
بعد انتهاء البرنامج في الجهات التي ينتمون إليها.

03 جلسة ارشادية فردية مع كل مستفيد. 

برنامج
عام

مكتب مستشارك 
المميز لالستشارات 
التربوية والتعليمية  فكرة 

المشروع

أهداف
المشروع

الشريكالمنطقة

تأهيــل 25 مــن المهتميــن بالشــباب ليكونــوا مرشــدين 
وآمالهــم  الشــباب  مــع  التعامــل  فــي  متخصصيــن 
منهجيــة  باســتخدام  مهنيــًا  وإرشــادهم  ومشــكالتهم 

علــى: تعتمــد  األثــر  لتعظيــم  خاصــة 
01 التدريب. 

02 تطبيقات عملية على حاالت حقيقية.
03 جلسات متابعة استشارية. 

04 إعادة االستفادة من المؤهلين لتأهيل مرشحين 
اضافيين.
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مشاريع 
المنح المتنّوع
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عدد الشركاء:

55

عدد الشركاء:

55

المستفيدون:

2,500,000

المستفيدون:

5,600,000

أبرز المخرجات

الدعوة

اإلعالم
أبرز المخرجات

01 تنفيذ )5( دورات شرعية.
02 إقامة مجموعة جوالت ثقافية توعية لضيوف المملكة غير المسلمين.

03 إقامة مجموعة من البرامج التعليمية والدعوية الموجهة للجاليات المسلمة وغير 
المسلمة.

04 اإلسهام في تغطية المصروفات التشغيلية لمكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات.
05 رعاية برامج التأصيل العلمي وتأهيل الدعاة.

06 رعاية إنتاج ونشر )20( حلقة مرئية تتناول مجموعة من القيم اإلسالمية.
07 اإلسهام في دعم المسابقات الدعوية والقيمية لمختلف الفئات.

01 تمكين  )30( مشارك من المهارات اإلعالمية بمهنية عالية.
02 صناعة )10( أفكار إعالمية جاهزة للتنفيذ والتطبيق.

03 انجاز )40( ساعة تأهيلية إعالمية لكل مشارك.
04 )25( صانعة إعالم ومحتوى في خدمة المجتمع

05 تنفيذ 40 ساعة في المسارات التأهيلية
06 إقامة 3 لقاءات عرض وتقويم للمشاريع عامة ومثلها خاصة

07 انتشار محتوى نافع احترافي يخدم شرائح اجتماعية مختلفة ويحقق مشاهدات ال تقل عن 500.000 
08 إطالق وإنتاج برنامجين يوتيوب.

09 إنتاج عدد 15 موشن جرافك.
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عدد الشركاء:

40

عدد الشركاء:

9

عدد الشركاء:

5

المستفيدون:

1117

المستفيدون:

1131

المستفيدون:

276

أبرز المخرجات
الزواج

األيتام

الدراسات
واألبحاث

أبرز المخرجات

أبرز المخرجات

دعم وتأهيل قرابة 1117 شاب وشابة من المقبلين على الزواج

01 تنفيذ برنامج عناية المختصر في 20 نادي للبنبن و البنات.
02 استهداف 350 مستفيد في برنامج ) أولمبياد األيتام ( على مستوى 14 جمعية مشاركة.

03 استهداف 150 من أبناء شهداء الواجب ببرنامج لهم و ألسرهم.

01 تأهيل 50 باحثة.
02 المساهمة في بناء قاعدة بيانات ينطلق منها مركز دراسات.

03 المساهمة في عمل يستوفي كافة المسائل والنوازل الحديثة في أحكام األوقاف والوصايا والهبات.
04 ترجمة كتب التي تخدم تطوير العمل الخيري.
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عدد الشركاء:

11

عدد الشركاء:

51

المستفيدون:

309

المستفيدون:

35298

أبرز المخرجات
الصحة

القرآن
الكريم

أبرز المخرجات

01 اجراء عمليات العيون للمرضى. 
02 تخفيف قوائم اإلنتظار في قوائم عمليات العيون. 

01 تأهيل عدد 170 معلمًا ومعلمة للقرآن.
02 عداد 75 حافظًا إلمامة المساجد في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

03 تعليم 75 من الرعاة والمزارعين.
04 تعليم عدد 60.000 حاج من 24 دولة من خالل طالب المنح في أيام الحج.
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عدد الشركاء:

المستفيدون:43

20756

أبرز المخرجات تأهيل
01  إيجاد حلول متويلة للمستفيدين لنقلهم من الرعوية إلى التنموية .الفقراء

02 خلق فرص جتارية ملشاريع صغيرة لالسر املستفيدة.
03 نشر ثقافة التكسب والعمل.

04 تصميم برامج تدريبية وتأهيلية الدارة املشاريع الصغيرة . 
05 تأهيل املستفيدين لسوع العمل وتعريفهم على الفرص الوظيفية .

06 تأهيل تخصصي على مجاالت لألسر املنتجة.
07  دعم األسر املنتجة في برامج تفطير الصائمني.

08  تأهيل األرامل واملطلقات اليجاد مصدر دخل ثابت لهن.
09  دعم املكفوفني وتأهيلهم لشغر الوظايف احلكومية واخلاصة.

10  دعم البرامج التعليمية واكمال الدراسة اجلامعية البناء املستفيدين ليتمكنوا من 
احلصول على وظائف تكون مصدر دخل لهم.

11  حفظ وتوزيع 54740 وجبة من فائض الطعام سنوياً  للسيارة الواحدة.
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إدارة 
األداء والتمّيز
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01
02

اعتماد الخطة 
االستراتيجية وإعداد 

الخطط التنفيذية 

إعداد دليل األهداف 
والمؤشرات 

01  إعداد وثيقة الخطة االستراتيجية )رؤية، رسالة، خارطة استراتيجية، أهداف 
ومؤشرات، توجهات ومفاهيم ومنطلقات(

02 إعداد خطة عامة تشتمل على تقسيم المستهدفات على مدى الخطة 
االستراتيجية، والمبادرات االستراتيجية المحققة لألهداف والمؤشرات 

االستراتيجية

03 إعداد الخطة التنفيذية لعام 2019

01  إعداد شرح لكامل أهداف الخطة االستراتيجية الرابعة عشر.

02 إعداد بطاقات توضيحة لكل مؤشر من المؤشرات تحتوي على بيان المفهوم 
ودورية القياس ونوعيته ومعادلة القياس والمسؤوليات المرتبطة بالتنفيذ 

والقياس.
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التثقيف والتوعية 03
الداخلية بمفاهيم 

الخطة االستراتيجية 

01  عقد لقاءات وورش عمل داخلية لشرح جميع مراحل الخطة للمعنيين

02 مشاركة المؤسسة في المعارض التعريفية بالخطة في مناسبات متعددة

03 إعداد مسابقة تنافسية داخل المؤسسة لزيادة استيعاب مفاهيم الخطة 
»مدرك«

04 تجهيز محتوى تعريفي شامل للموظفين والشركاء بالسياسات واألهداف 
الخاصة بالخطة »واعي«
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تمّيز
02

عضوية مجلس المؤسسات 
األهلية )المانحة(، وتوّلي 

أمانة المجلس.

01
جائزة المؤسسات 

القائدة.

03
عضوية المجلس 

السعودي للجودة
)العضوية الماسية(
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الشراكات
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تفعيل برامج التدريب وتأسيس 
دبلوم للقطاع الثالث

 تأسيس 20 وحدة تطوع وفق 
معيار ادامة على شرف الوزير .

معهد 
اإلدارة 
العامة

جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

1. تأسيس دبلوم معتمد للقطاع الثالث . 
2. تبادل الخبرات في مجال التدريب وإدارة المعرفة 

3. تأسيس منهجية تدريبية للقطاع الثالث 
بمستويات عدة.

4. االستفادة من متدربي المعهد في برامج التطوع.
5. تأسيس كيانات تطوعية في اإلدارات الحكومية .

1. دعم تأسيس 20 وحدة تطوعية.
2. تأسيس الوحداد وفق المعيار الوطني للتطوع 

»إدامة«.

عنوان الشراكة:

عنوان الشراكة:

الجهة الشريكة:

الجهة الشريكة:

أهداف الشراكة:

أهداف الشراكة:

01

02

شراكات تمت
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تعميق أثر القطاع غير الربحي في 
وزارة العمل والتنمية االجتماعيةمجال رعاية األيتام

أوقاف الضحيان الخيرية
أوقاف العضيبي الخيرية

تهدف هذه الشراكة إلى تعميق أثر القطاع غير 
الربحي في مجال رعاية األيتام و تعزيز قدراته وفق 

رؤية 2030 من خالل :

1. تطوير البرامج و األنشطة التنموية لجمعيات 
رعاية األيتام .

2. بناء قدرات أمهات األيتام .
3. تمكين األيتام و تأهيلهم لسوق العمل .

4. عمل الدراسات و البحوث الالزمة في الشأن 
التنموي لليتيم .

5. تطوير و تأهيل المتعاملين مع اليتيم . 

عنوان الشراكة:
الجهات الشريكة:

أهداف الشراكة:
03

شراكات تحت اإلجراء
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إدارة 
العالقات العامة

واإلعالم
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إطالق الهوية البصرية الجديد 
لمؤسسة عبدالله بن إبراهيم 

السبيعي الخيرية 

إنتاج فلم تعريفي 
بالمؤسسة 

تهيئة البيئة الداخلية 
وتفعيل الهوية البصرية 

داخل المقر.

إقامة مجلس األمناء األول 
لمؤسسة عبدالله بن إبراهيم 

السبيعي الخيرية .

إطالق عدد من المبادرات 
العالقاتية الموجهة 

للجمهور الداخلي 

النشر اإلعالمي والصحفي 
ألخبار المؤسسة وصناعة 

المحتوى اإلعالمي 

تأسيس الموقع االلكتروني 
وحسابات التواصل االجتماعي 

إعداد السياسات االتصالية 
للمؤسسة ، واستراتيجيات 

الصورة الذهنية  

تنفيذ وتجهيز معرض داخلي 
تعريفي لضيوف المؤسسة 

المشاركة في ثالث معارض 
إعالمية للتعريف بالمؤسسة 

توفير كافة المطبوعات 
والدعائيات والهدايا الالزمة 

0708 06

0910
11

05

03

04
02

01
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الموارد
البشرية
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07 تأهيل عدد من منسوبي المؤسسة  في البرامج التطويرية 

والشهادات المهنية:
 	.PMP شهادة محترف إدارة المشاريع
الزمالة األوربية العربية إلدارة المنظمات الغير ربحية .	 
 	.SHRM الخبير في إدارة الموارد البشرية
رحلة التميز	 

06 تنفيذ كافة العمليات المتعلقة 

بالموارد البشرية.

05 معالجة جميع أوضاع الموظفين 

في الجهات ذات العالقة.

04 قياس نسبة الدوران الوظيفي لعام 

. 2019

03 تحليل االحتياج التدريبي لعام 2019 

والبدء في التنفيذ.

02 إعداد مهام اإلدارات  والوصوف 

الوظيفية.

01 تحليل وظائف المؤسسة ومتطلباتها 

وفق الهيكل بناء وثائق المشاريع. 
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