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تـــــلَك آثـــارنا تدلٌّ علــينا
فانظروا بعدنا إلى اآلثاِر

قال صلى الله عليه وسلم:

)إن ممــا يلحــق المؤمــن مــن عمله وحســناته بعــد موته: ِعْلًمــا عّلمه 
ونشــره، وولــًدا صالًحــا تركــه، ومصحًفــا وّرثــه، أو مســجًدا بنــاه، أو 
بيًتــا البــن الســبيل بنــاه، أو نهــًرا أجــراه أو صدقــًة أخرجهــا مــن مالــه 

فــي صحتــه وحياتــه يلحقــه مــن بعــد موتــه(

رواه ابن ماجه وحّسنه األلباني
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األثر يدّل على المسير

عبدالله بن إبراهيم السبيعي 
الشيخ الوالد

رحمه الله

مــن  رجــل  ولــكل  رجاالتــه  وطــن  لــكل 
ــدة  ــاره الخال ــه وآث ــه وجوالت ــه صوالت رجاالت

واألجيــال. الوطــن  ذاكــرة  فــي 
وال شــك أن الشــيخ عبداللــه بــن إبراهيــم 
الذيــن  الوطــن  رجــاالت  مــن  الســبيعي 
ازدهــر بهــم القطــاع غيــر الربحــي واخّضــر 

الوطــن. بهــم 

ولــد فــي “عنيــزة” عــام 1342هـــ، توفــي 
والــده مبكــًرا فنشــأ وأخــوه محمــدًا فــي 
األمينــة  الصالحــة  المربيــة  أمهمــا  كنــف 

اللــه-. –رحمهــا  العّمــاش”  “نــورة 
تلقــى تعليمــه األولــيِّ فــي ُكّتــاب المطّوع 
قــراءة  عنــده  وتعّلــم  الدامــغ،  عبدالعزيــز 
القــرآن ومبــادئ الخــط والقــراءة والحســاب.

وفــي صبــاه التحــق بأخيــه محمــد الــذي 
عمــل فــي جمــارك “المســيجيد”، فارتحــل 
الشــيخ عبداللــه مــع والدتــه وجدتــه مــن 

“عنيــزة” إلــى “المســيجيد” عنــد محمــد.
الشــيخ  ختــم  “المســيجيد”  بلــدة  وفــي 

وتــاوًة  تجويــًدا  القــرآن  قــراءة  عبداللــه 
يــد  علــى  ســوره  مــن  كثيــًرا  وحفــظ 
شــقيقه األكبــر محمــد. وبعــد ســنتين فــي 
رفقــة  مكــة  إلــى  انتقــل  “المســيجيد” 
والدتــه وشــقيقه محمــد ليســكن فــي بيــت 

الســبيعي. محمــد  بــن  ناصــر  عمــه 
التحــق فــي مكــة بمدرســة الشــيخ إبراهيــم 
تعلــم  ليواصــل  “الخلوصــي”،  الحلوانــي 

الخــط والحســاب والصرافــة.
كان حريًصــا علــى أداء صــاة الجماعــة فــي 

الصــف األول فــي المســجد الحــرام
ــا فــي دكان عمــه  ــة صبًي ــه العملي ــدأ حيات ب
ناصــر  بــن  عبدالرحمــن  عمــه  ابــن  رفقــة 
ــتغل  ــي اش ــن الت ــال والمه ــددت األعم وتع
بهــا الشــيخ عبداللــه فــي بدايــة حياتــه فــي 

مكــة ممــا صقــل مهاراتــه ومواهبــه.
اكتســب أخاقيــات العمــل ومبــادئ التجــارة 
بالتعلــم والممارســة وبخلطتــه بتجــار مكــة 

ونجــد ورؤيتــه ألســاليبهم فــي التعامــل.
وافتتحــا  محمــد،  أخيــه  مــع  التجــارة  بــدأ 

شــركة تنامــت شــيًئا فشــيًئا فــي مكــة ثــم 
انتقلــت إلــى جــدة ليكــون هــذا االنتقــال 
ــه. ــيخ عبدالل ــاة الش ــي حي ــًدا ف ــًا جدي فص
الصيرفــة  بيــن  الشــركة  تجــارة  تنوعــت 
والعقــار واألقمشــة، وكان الشــيخ عبداللــه 
مــن أوائــل الصيارفــة ومؤسســي العمــل 
أول  المصرفــي  كيانــه  ويعــد  الصيرفــي، 
المملكــة  فــي  إســامية  مصرفيــة  لبنــة 
العربيــة الســعودية، وبعــد مضــي أعــوام 
مــن الخبــرة فــي مأسســة الصيرفة تأســس 

ــاد. ــك الب بن
ُعــِرف الشــيخ عبداللــه بحــب العبــادة والدين 
والُخلــق الحســن، فكانــت لــه عاقــة وثيقــة 
بالعلمــاء األجــاء واألعيــان الفضــاء فــي 

المجتمــع.
وكان يختــم القــرآن كل شــهر مــرة، وقــد 
حــج إلــى بيــت اللــه الحــرام أكثــر مــن خمــٍس 

ــة. ــتين حج وس
بالكــرم  اتســمت  فقــد  شــخصيته  أمــا 
واإلحســان والمبــادرة والســعي فــي الخيــر، 
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فــكان يســعى فــي راحة موظفيــه، ويجتهد 
المســؤولية  معانــي  أجــود  تحقيــق  فــي 
دون  ومجتمعــه  عملــه  فــي  االجتماعيــة 

كلــل أو ملــل. 
كان الشــيخ عبداللــه الســبيعي رحمــه اللــه 
ــًا  ــس، أب ــم النف ــًا كري ــًا خلوق ــدًا متواضع قائ
لخمســة أبنــاء وســبع بنــات يفيضــون بــرًا 
حضًنــا  اللــه-  -رحمــه  كان  كمــا  وإحســانًا، 
والُمحتاجيــن. والمســاكين  الفقــراء  آلالف 

يــد الشــيخ عبداللــه طولــى فــي الخيــر، فقد 
ــة  ــل المملك ــاجد داخ ــرات المس ــى عش ابتن
مــن  العديــد  بــزواج  وتكّفــل  وخارجهــا، 
الشــباب المعــوز، وســاهم فــي تفريــج ُكــرب 
وأقــرض  والمحتاجــة،  المتعففــة  العوائــل 

القــروض الحســنة معونــًة وإحســاًنا.
وقــد مــّرت يــده علــى صحــة اإلنســان بوافــر 
البرامــج  الكــرم والمبــادرة، فســاهم فــي 
الصحيــة الخيريــة داخــل المملكــة وخارجهــا 
مســاهمة واســعة، انتفــع بهــا آالف مؤلفــة 

ــا وهنــاك. مــن المرضــى هن

ــه؛  ــان ونهضت ــاء اإلنس ــم أول بن وألن التعلي
فلــم يتوانــى الشــيخ عبداللــه عــن البــذل 
فيــه، فدعــم برامــج العلمــاء، وكفــل الطــاب 
بمنــح تعليميــة، ونشــر كثيــًرا مــن الكتــب 
الشــرعية والعلميــة والقيميــة، وكان دوره 
ريادًيــا فــي دعــم الــدورات العلميــة العامــة 

ــج. ــي الح ــامية ف ــة اإلس ــج التوعي وبرام
أوصــى  رائــدة؛  طويلــة  مســيرة  وبعــد 
الخاصــة  بوقــف شــركته  عبداللــه  الشــيخ 
بــه، وتحــّول إلــى مأسســة العمــل الخيــري 
وأخــوه  اســتجاب  حيــث  1423هـــ،  عــام 
الشــيخ محمــد لتحــول العمــل الخيــري فــي 
المملكــة إلــى العمــل المؤسســي بمعاييــر 

والرقابــة. الحوكمــة 

وانعكســت شــخصية الشــيخ عبداللــه علــى 
مؤسســته؛ مؤسســة الســبيعي الخيريــة، 
فحــازت علــى عــدد مــن األوســمة والجوائــز 
اســتلهمتها  التــي  لريادتهــا  واإلشــادات 
ــه  ــة لحيات ــا ناصع ــت مراي ــيخ، وكان ــن الش م

الكبيــرة باإلحســان والكــرم والتميــز.
وبعــد تمــام مئــة عــام مــن الســعي الدؤوب 
ــه  ــيخ عبدالل ــل الش ــاة، انتق ــذه الحي ــي ه ف

إلــى رحمــة ربــه، بعــد معانــاة مــع المــرض.
حياتــه،  فــي  األخيــر  القلــب  نبضــة  حانــت 
لكــن آالف مــن القلــوب تنبــض بحــب الشــيخ 
عبداللــه بــن إبراهيــم الســبيعي، فلــه فــي 
ــى  ــع أعل ــر والنف ــات الخي ــن جه ــة م كل جه

أثــر.

ســيبقى هــذا الوطــن كبيــرًا عزيــزًا برجاالتــه 
فــي  البيضــاء  آثارهــم  يتركــون  الذيــن 
أنحائــه، إخاصــًا ومحبــًة ووفــاًء، والشــيخ 
أحــــد  الســبيعي  إبراهيــم  بــن  عبداللــه 
اللــه.. فرحمــه  الرائــدة  الُملهمــة  نماذجــه 
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كلمة األمين العام

حسن بن محمد شريم
سعادة الدكتور

أوَلــت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
2030م منــذ إطاقهــا القطــاع غيــر الربحي 
ــطة  ــي األنش ــس ف ــا انعك ــًة واهتماًم عناي
المشــهودة منــذ انطــاق الرؤية عــام 2016 
وحتــى اليــوم، وقامــت الــوزارات المعنّيــة 
ــة وفــق  ــاء والتنمي ــُه- بالبن -كٌل فيمــا يخصُّ
هــذه الرؤيــة الوطنيــة المتكاملة، وتأســس 
فــي ظــل هــذا االهتمــام: المركــز الوطنــّي 
لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي، وُأعيــد قــراءة 
التشــريعات واألنظمــة المؤثــرة والمتأثــرة 
بالقطــاع وعملــه، وأصبــح االتصــال بالقطاع 
الــوزارات  عنــد  المركزيــة  األجنــدة  ضمــن 
ــاَت اإلســهام فــي  والهيئــات الحكوميــة، وب
بنــاء قــدرات القطــاع هًمــا مشــترًكا عنــد 
الَمعنييــن بتكامــل أدوار القطاعــات الثــاث 
)الحكومــي، الخــاص، غيــر الربحــي؛ لتحقيــق 
علــى  ويأتــي  الوطنيــة،  الُمســتهدفات 
رأســها: مدينــة األميــر محمــد بــن ســلمان 
لتنميــة  ســموه  وبرنامــج  الربحيــة،  غيــر 
ــام  ــذا االهتم ــي ه ــرية، ويأت ــدرات البش الق
النوعــّي لمــا للقطــاع مــن أهميــة بالغــة 

ــة  ــة واالجتماعي فــي المنظومــة االقتصادي
التنمويــة فــي تنميــة الــدول، وألنــه مــن 
أكثــر القطاعــات وصــواًل إلــى جميــع فئــات 
الربحــي  غيــر  القطــاع  ويظــلَّ  المجتمــع، 
فــي  التنمــوي  للحــراك  رئيًســا  ســاعًدا 
مشــهدنا الســعودي الحديــث، ســدد اللــه 

الُخطــى وحقــق المســاعي والجهــود.
واإلحســان  الخيــر  أيقونــة  مغــادرة  ومــع 
إبراهيــم  بــن  عبداللــه  الشــيخ  والعطــاء 
عــام  خــال  لنــا  اللــه  رحمــه  الســبيعي 
المؤسســة  فــي  أنفســنا  وجدنــا  2021م 
اســتدامة  فــي  كبيــرة  مســؤولية  أمــام 
وأثــره، وتحقيــق  أجــره  ــم  ُيعظِّ بمــا  خيــرِه 
غايتــه فــي خدمــة المجتمــع فــي ظــل رؤيــة 
القيــادة الكريمــة، فقــد كان حريًصــا غايــة 
ــّي  ــه الوقف ــون برنامج ــى أن يك ــرص عل الح
بجميــع مكّوناتــه رافــًدا وُممكًنــا للقطــاع 
ــوع  ــا، وللتط ــل حًظ ــات األق ــرّي، وللفئ الخي
المضاميــن  مــن  وغيرهــا  والمتطوعيــن، 
تمّثــل  وكانــت  عليهــا،  يؤكــد  كان  التــي 

ورؤيتــه. وغايتــه  فلســفته 

تحقيــق  علــى  المؤسســة  فــي  نحــرص 
أقصــى معاييــر الحوكمــة والتمّيــز واألثــر 
المجتمعــّي للمشــروعات مــن خــال فريقنــا 
ــن  ــا آم ــاع كم ــن بالقط ــذي آم ــذي ال التنفي
تمكيــن  علــى  نحــرص  كمــا  بــه،  القطــاع 
البشــرّي وتطويــره وتمليكــه كل  موردنــا 
مــا يحتــاج مــن أدوات لخدمــة القطــاع  غيــر 
الربحــي، ونعمــل دائًمــا علــى مــّد جســور 
الوطنّيــة  المّكونــات  مــع جميــع  الشــراكة 
ــداف  ــى أه ــي عل ــن وه ــترك نح ــي نش الت
وغايــات تخــدم الوطــن وَمــن يعيــش علــى 
أمنــاء  مجلــس  مــن  مســتلهمين  أرضــه، 
المؤسســة حكمتهــم وخبرتهــم وتحفيزهــم 
وضبطهــم  ة،  الجــادَّ ومتابعتهــم  الدائــم، 
وعليــه  الواعــي،  وتمكينهــم  الحكيــم، 
بأبــرز  ُملخًصــا  التقريــر  هــذا  فــي  م  فُنقــدِّ
خــال  وإنجازاتهــا  المؤسســة  مشــروعات 
2021، كمــا نســعُد بفتــح ُفــَرص التعــاون 

مــع جميــع القطاعــات.
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سعادة

أ. إبراهيم بن عبدالله السبيعي
عضو مجلس األمناء

سعادة

د. محمد بن سعود العصيمي
عضو مجلس األمناء

فضيلة الشيخ

أ.د. سعود بن إبراهيم الشريم
عضو مجلس األمناء

معالي الشيخ

أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
نائب رئيس مجلس األمناء

بناة األثر
مجلس األمناء
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سعادة

د. عادل بن محمد السليم
عضو مجلس األمناء

سعادة

أ. خالد بن عبدالله السبيعي
عضو مجلس األمناء

سعادة

أ. فهد بن عبدالله السبيعي
عضو مجلس األمناء

سعادة

د. حسن بن محمد شريم
عضو مجلس األمناء - المشرف المالي

فضيلة الشيخ 

أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
عضو مجلس األمناء

سعادة

أ. صالح بن عبدالله السبيعي
رئيس مجلس األمناء

سعادة

أ. منصور بن عبدالله السبيعي
عضو مجلس األمناء
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الريــادة فــي العطــاء بإحســان 
إلحــداث أثــر تنمــوي

الرؤية

القيم

العمــل  لتمكيــن  غيرهــا  مــع  تتكامــل  مانحــة  مؤسســة 
ــة  ــق رؤي ــي تحقي ــهم ف ــوي يس ــر تنم ــداث أث ــري وإح الخي
ــل  ــق مؤه ــة وفري ــج نوعي ــات وبرام ــال خدم ــن خ 2030،م

فــي بيئــة مؤسســية جاذبــة ومحفــزة.

الرسالة

نقل المسؤوليةالثقةاإلحسانالشفافيةالعدالة
الخبرات
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مجاالت المنح

01

02

03

المنح المركز:

المالي

االستشاري

المعرفي

المنح المتنوع:

ويعنى بـ:

ويعنى بـ:

هــو المنــح المالــي للجهــات بهــدف إحــداث األثــر التنمــوي فــي مجــاالت 
اســتراتيجية رئيســية هــي: 

ــتدامة  ــي  - االس ــل التطوع ــة العم ــرأة  - مأسس ــل - الم ــباب - الطف الش
ــة المالي

هــو المنــح الــذي يســتهدف اإلســهام فــي قضايــا متنوعــة ذات حاجــة 
والمجتمــع وهــي: الخيــري  للعمــل 

ــة-  ــات الدعوي ــة- الجه ــات القرآني ــم- الجه ــة- اليتي ــز البحثي ــراء- المراك الفق
ــة ــزواج- الصح ــى ال ــون عل ــام- المقبل اإلع

االســتفادة مــن المــورد البشــري فــي المؤسســة لخدمــة القطــاع الخيــري 
ــات  ــي الملتقي ــة ف ــاركة الفاعل ــل والمش ــارف وأدوات العم ــرات والمع بالخب
المعرفــة  وحــدة  مــن  وإشــراف  بــإدارة   ، بالقطــاع  الخاصــة  والمنتديــات 

والمعلومــات بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية بالمؤسســة.

المســاهمة فــي نشــر المعرفــة النوعيــة فــي القطــاع غيــر الربحــي ،من خال 
عــدد مــن األنشــطة ، كنمذجــة التجــارب والمشــاريع التنمويــة ، ونقــل الخبرات 
للشــركاء ، والمســاهمة فــي نشــر المحتــوى المعرفــي المتخصــص بقوالــب 

نوعيــة ، واتاحــة المعلومــات والمعــارف للباحثيــن واألكاديمييــن.
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مجتمع حيوي

أثٌر عنوانه:

يمتد فـــي أرجاء الوطـــــن
يلبي نداء القيادة الملهمة
يواكــب الرؤية الطموحــــة

أثر
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مبــادرة تنمويــة تســتهدف صناعــة األثــر المجتمعــي 
تحديــد  مــن  بــدًء  محــدد،  جغرافــي  نطــاق  فــي 
المؤسســة  مجــاالت  فــي  مجتمعــه  احتياجــات 
التطــوع،  األم،  الطفــل،  )الشــباب،  االســتراتيجية 
االســتدامة المالية(،وبنــاء خطــة متكاملــة لســد ذلــك 
االحتيــاج، وانتهــاًء بتبنــي مبــادرات توعوية مســتدامة 
لتحقيــق ذلــك األثــر، بالتشــارك مــع أفــراد ومؤسســات 

المجتمــع الحكوميــة والخيريــة والخاصــة.

إحــداث أثــر تنمــوي مــن خــال نمــوذج 
مبتكــر يحقــق االســتدامة.

عن المبادرة

األهداف

الرؤية

تفعيــل  فــي  المســاهمة 
الربحــي  غيــر  القطــاع  دور 
لتحقيــق رؤيــة 2030 بتوفير 
الحيــاة الكريمــة والســعيدة 

للفــرد والمجتمــع.

صناعة األثر التنموي 
للمجتمع المستهدف.

حــل  تقديــم  فــي  المســاهمة 
الربحــي  ابتــكاري للقطــاع غيــر 
تنمــوي. أثــر  إلحــداث  كنمــوذج 

التكامــل والتنســيق بيــن الجهــات 
إلحــداث األثــر.

بنــاء قــدرات الجهــات المجتمعيــة 
اســتدامة  لضمــان  وتمكينهــا 

واألثــر. المبــادرة 
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مراحل  المبادرة

مرحلة التأسيس:

مرحلة التطبيق 
واالستدامة:

تأسيس وهيكلة 
مجلس المبادرة

بناء رؤية المبادرة وتحديد 
الفئات المستهدفة

بناء النموذج التشاركي بين أطراف المبادرة

دراسة احتياجات المجتمع

دراسة جاهزية المؤسسات المجتمعية

بناء رؤية المبادرة 
وتحديد الفئات 

المستهدفة

تسويق المشروعات 
المجتمعية والمؤسسية

تصميم منظومة 
البرامج المجتمعية

تنفيذ البرامج 
المجتمعية والمشاريع 

المؤسسية القياس والتحسين

01

02



التقرير السنوي 24

نموذج ومجال التركيز

األطفالالمرأة الجهات الخيريةالشباب

تعزيز دور األم في 
تنمية األسرة

غرس وتعزيز القيم 
لدى األطفال

تطوير بيئات قيمية 
جاذبة للشباب

تمكين الجهات غير 
الربحية من إدارة العمل 

التطوعي وتحقيق 
االستدامة المالية

فئات محددة من المجتمع بالتركيز على قضايا محددة عند كل فئة

بناء نموذج تشاركي  + التمكين المؤسسي للمنظمات غير الربحية 
التي تستهدف فئات التركيز
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4
8

4235

فيهــا  ُأسســت  ُمــدن 
مجالــس إشــرافية علــى 

المبــادرة

برامــــــج تنمـــــوية
برنامــج  يضــم كل 
مجموعــة مشــاريع

مشروعًا مجتمعيًا

إطاق

ــويريًا  ــًا تطـــ مشروعــــ
وتمكينيــًا للجمـــعيات 

األهليــة

دعــم وتأييــد وزارة المــوارد 
فــي  وفروعهــا  البشــرية 

بنــاء نمــوذج تشــاركي مبتكــر بيــن المــدن األربــع للمبــادرة
المؤسســـــــات المجتمعية فــــــي 

4 مدن

دراســة مســحية لاحتياجــات 
التنمويــة فــي 4 مــدن

المؤسســي  الواقــع  دراســة 
للمؤسســات المجتمعيــة فــي 

ــدن 4 م
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مجتمع حيوي
مكة المكرمة
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المبادرة في أرقام

زيارة لمجلس ورشة عملعدد اللقاءات
المبادرة ومجلس 

األمانة

ساعة تطوعية

204867912,670

تنفيذ مصفوفة 
المدى والتتابع للرؤية 

العلمية للمبادرة

إطاق 3 مشاريع 
مؤسسية

تفعيل ميثاق مجتمع 
حيوي

تنفيذ 14 مشروع 
تنموي

حوكمة مجلس 
المبادرة

أبعاد عمل المبادرة

منتجات المبادرة

صناعة األثر الطفلالشباباألماألسرة
التنموي

مأسسة العمل 
التطوعي

االستدامة 
المالية
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المســاهمة فــي تقديــم حــل ابتــكاري للقطــاع 
غيــر الربحــي كنمــوذج إلحــداث أثــر تنمــوي.

المســاهمة فــي تقديــم حــل ابتــكاري للقطــاع 
غيــر الربحــي كنمــوذج إلحــداث أثــر تنمــوي.

التكامل والتنسيق بين الجهات إلحداث األثر. التكامل والتنسيق بين الجهات إلحداث األثر.

وتمكينهــا  المجتمعيــة  الجهــات  قــدرات  بنــاء 
واألثــر. المبــادرة  اســتدامة  لضمــان 

فــي   2030 المملكــة  رؤيــة 
حيــوي لمجتمــع  الوصــول 

لقــدرات  المؤسســي  البنــاء 
لضمــان  المجتمعيــة  الجهــات 

المبــادرة اســتدامة 

غيــر  الجهــات  بيــن  التشــارك 
األثــر  إحــداث  فــي  الربحيــة 

ي لتنمــو ا

فــي  المبــادرة  تجربــة  إثــراء 
]المدينــة  الســابقة  المــدن 
الدلــم[ النمــاص-  المنــورة- 

للقطــاع  االبتكاريــة  الحلــول 
المنتجــات  الربحــي فــي  غيــر 

االجتماعيــة والخدمــات 

وتمكينهــا  المجتمعيــة  الجهــات  قــدرات  بنــاء 
واألثــر. المبــادرة  اســتدامة  لضمــان 

أهداف المبادرة

مرتكزات المبادرة
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مجتمع حيوي 
المدينة المنورة
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الجمعيات المشاركة في المبادرة

المبادرة في أرقام
الكفاءاتالمستفيدونالشراكـــــات

المبادرات المتطوعون المبادرات

شراكــــــة مــــــع

ــة  ــات المدين ــن جمعي م
ــورة المن

جهــة، تشــمل الجمعيات 
والقطــاع الخاص

عدد الكفاءات المتخصصة  
التي تم تفعيلها لقيادة 

المشاريع

مبادرات استراتيجية ممتدة

متطوع

مبادرة مؤسســــــــية

عدد المستفيدين

ساعة تطوعية

مبادرة تنمــــــــوية

20%2015

10 200 20

10,000

5,000 20
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أبرز المشاريع

أرقام المشروع

أرقام المشروع

أندية رواد الشباب

أندية رواء للفتيات

عدد األندية الشبابية 
المشمولة

عدد األندية الشبابية 
المشمولة

الطاب المستفيدون من 
المرحلتين المتوسطة 

والثانوية

الطاب المستفيدون من 
المرحلتين المتوسطة 

والثانوية

فعالية قيمية ومهارية 
وترفيهية المقدمة

فعالية قيمية ومهارية 
وترفيهية المقدمة

برنامــج قيمــي نوعــي مســتدام يهــدف إلــى تطويــر شــخصية الشــاب وتنميــة وعيــه وفــق كفايــات محّكمــة، بمــا 
يحقــق لــه التكامــل والتميــز والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات، وذلــك عبــر مجموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات.

بيئــات قيميــة جاذبــة للفتيــات، تســاهم فــي بنــاء اتجاهــات وقيــم إيجابيــة لبنــاء مجتمــع حيــوي راســخ، ولتســهم 
فــي معالجــة القصــور والضعــف الحاصــل لــدى شــريحة منهــن، إضافــة لدعمهــن فــي مواجهــة التحديــات 

ــوح. ــن طم ــة ووط ــرة صالح ــاء أس ــة لبن المجتمعي

10

11

300

570

200

350
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أبرز المشاريع

أرقام المشروع

أرقام المشروع

بناء الشخصية المميزة

أطياب

عدد الشباب والفتيات 
المنتَخبين

عدد الشباب والفتيات 
المشتركين

عد الساعات التطويرية

منتج إعامي

عدد المهام األدائية

متطوعساعة تطوعية

مشــروع تربــوي متكامــل يعنــى ببنــاء المتميزيــن مــن الشــباب والفتيــات بنــاًء مركــًزا إلحــداث أثــر أعمــق مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة 
لتخريــج قيــادات وكــوادر مؤثــرة وفاعلــة فــي المجتمــع.

مشــروع بهــدف إلــى تحفيــز الشــباب والفتيــات للتنافــس الشــريف فــي تعزيــز قيــم المدينــة المنــورة مــن خــال إخــراج منتجــات متنوعــة 
فــي الشــكل والمضمــون، ضمــن ثمانيــة مســارات تنافســية تراعــي ميــول الشــباب وهواياتهــم ضمــن مشــروع صاحــب الســمو الملكــي 

أميــر منطقــة المدينــة المنــورة.

65

3700

105

200

214

5026
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أبرز المشاريع

أرقام المشروع

أرقام المشروع

صناع السعادة

صيف المدينة

معلمة

فعاليات

نشاط تطبيقي

مستفيد

طالبة من طالبات 
الصفوف األولية 

متطوع

ــي  ــات واألدوات الت ــارات والكفاي ــن المه ــة م ــوف األولي ــات الصف ــن معلوم ــاء وتمكي ــى بن ــوم عل ــي يق ــي تكامل ــي عمل ــروع تطبيق مش
ــة. ــوف األولي ــات الصف ــدى طالب ــج ل ــات والبرام ــطة والفعالي ــم األنش ــن تقدي ــم م تمكنه

حزمــة مــن األنشــطة والفعاليــات الترفيهيــة والقيميــة المتنوعــة التــي تناســب كافــة أفــراد المجتمــع فــي المدينــة المنــورة، تقــدم فــي 
ــق والمتنزهــات. األماكــن العامــة والحدائ

70

8

200

2000

700

500
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مجتمع حيوي
الدلم
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أبرز المشاريع

المبادرة في أرقام

شرائح 
مستهدفة

مشروع ومبادرة 
مجتمعية

مشروع ومبادرة 
مؤسسية

مستفيد من المشاريع 
المجتمعية

61512

01

12,000

البيئات 
القيمية

البيئة القيمية للفتيات

ــطة  ــا أنش ــدم فيه ــنة، تق ــر 18-13 س ــن عم ــات م ــة للفتي ــات قيمي بيئ
ــدة. ــة والفائ ــن المتع ــع بي ــة تجم ــة وثقافي اجتماعي

الجمعيات المشاركة في المبادرة
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صناعة 
المؤثرين
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برامج الوصول 
المجتمعي
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مجتمع حيوي 
النماص
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المبادرة في أرقام

مشاريع 
مؤسسية

مشروع ومبادرة مشروعًا مجتمعيًا
مؤسسية

مستفيد من المشاريع 
المجتمعية

3141210,000

تنفيذ مصفوفة 
المدى والتتابع 
للرؤية العلمية 

للمبادرة

إطاق 3 مشاريع 
مؤسسية

تفعيل ميثاق 
مجتمع حيوي

تنفيذ 14 مشروع 
تنموي

حوكمة مجلس 
المبادرة

أبعاد عمل المبادرة

منتجات المبادرة

صناعة األثر الطفلالشباباألماألسرة
التنموي

مأسسة العمل 
التطوعي

االستدامة 
المالية
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حــل  تقديــم  فــي  المســاهمة 
الربحــي  غيــر  للقطــاع  ابتــكاري 
تنمــوي. أثــر  إلحــداث  كنمــوذج 

حــل  تقديــم  فــي  المســاهمة 
الربحــي  غيــر  للقطــاع  ابتــكاري 
تنمــوي. أثــر  إلحــداث  كنمــوذج 

التكامــل والتنســيق بيــن الجهــات 
إلحــداث األثــر.

التكامــل والتنســيق بيــن الجهــات 
إلحــداث األثــر.

ــة  ــاء قــدرات الجهــات المجتمعي بن
اســتدامة  لضمــان  وتمكينهــا 

واألثــر. المبــادرة 

فــي   2030 المملكــة  رؤيــة 
حيــوي لمجتمــع  الوصــول 

لقــدرات  المؤسســي  البنــاء 
لضمــان  المجتمعيــة  الجهــات 

المبــادرة اســتدامة 

غيــر  الجهــات  بيــن  التشــارك 
األثــر  إحــداث  فــي  الربحيــة 

ي لتنمــو ا

فــي  المبــادرة  تجربــة  إثــراء 
]المدينــة  الســابقة  المــدن 
الدلــم[ النمــاص-  المنــورة- 

للقطــاع  االبتكاريــة  الحلــول 
المنتجــات  الربحــي فــي  غيــر 

االجتماعيــة والخدمــات 

ــة  ــاء قــدرات الجهــات المجتمعي بن
اســتدامة  لضمــان  وتمكينهــا 

واألثــر. المبــادرة 

أهداف المبادرة

مرتكزات المبادرة
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المنح المركز

يضيء الطفولـــة
يصنع األجـــــــــيال
يبني الشــــــــــباب

أثر في مسيرة وطن 

أثر
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الطفل
)ألجل فلذاتنا(
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مبادرة وعي

عالم باسل

01

02

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مركز حلول الطفولة لاستشارات

وتوعيــة  اإلرشــاد  و  الدعــوة  جمعيــة 
أصــول مركــز   - بالربــوة  الجاليــات 

ــة  ــن فــي مجــال الطفول ــة العاملي ــى توعي ــادرة تهــدف إل مب
احتيــاج  ذات  موضوعــات  فــي  الطفــل  مــع  والمتعامليــن 
ــة  ــاج دورات تدريبي ــم وإنت ــال تصمي ــن خ ــم، م ــة لديه وأولوي
عــن بعــد ، ودليــل مقــروء فــي صناعــة مبــادرات الطفولــة

صناعــة  عبــر  األطفــال  عنــد  القيــم  لبنــاء  نوعــي  مشــروع 
محتــوى جــذاب وهــادف فــي قوالــب عصريــة مثــل الحلقــات 
الكرتونيــة واألناشــيد المرئيــة واأللعــاب الذكيــة بمــا يناســب 
عبــر  المحتــوى  تقديــم  مــع  وأعمارهــم  األطفــال  فئــات 

الحديثــة. التقنيــة  الوســائط 

المتعاملون مع الطفل

األطفال

1. إنتــاج )4( دورات تدريبيــة مرئيــة موجهــة للمتعامليــن مــع الطفــل 
)تعزيــز القيــم عنــد األطفــال، فنيــات تعديــل الســلوك، مشــكات 

ــة (. ــة الطفول ــا، خصائــص النمــو لمرحل ــة وحلوله الطفول

ــون كل  ــة PWA )تتك ــر تقني ــة عب ــات تفاعلي ــة معلوم ــدد )1( لعب    ع
ــة(. ــة مــن ١٠٠ مرحل لعب

   مسلسل كرتوني )20 حلقة(.

2. إنتاج دليل )صناعة المبادرات المجتمعية لمرحلة الطفولة (.
3. طباعــة )1000( نســخة مــن دليــل )صناعــة المبــادرات المجتمعيــة 
ــن )30(  ــل ع ــاال يق ــى م ــه عل ــخ من ــع نس ــة(، وتوزي ــة الطفول لمرحل

جهــة مهتمــة بالطفــل.

   أنــاشــيــد لـأطـفـال )30 نشيدا(.
   منصــة وتطبيــق يحتويــان علــى منتجــات عالــم باســل علــى مختلــف 

أنظمــة التشــغيل )اندرويــد/ أبل( .
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سفراء القراءة

مشروع تطوير األلعاب التعليمية والقيمية )لعبة تحدي المملكة(

03

04

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

لتنقيــة  القــارئ  الطفــل  مؤسســة 
ت مــا لمعلو ا

مركز حلول مبتكرة للتعليم

يهــدف برنامــج ســفراء القــراءة للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع 
المعرفــة، وذلــك مــن خــال تأهيــل وتمكيــن ســفراء مــن 
لــدى األطفــال،  القــراءة  بغــرس وتعزيــز قيمــة  المهتميــن 
ليســهموا بدورهمفــي غــرس قيمــة القــراءة فــي مجتمعهــم 

ــال. ــراءة لألطف ــة ق ــاء أندي ــل إنش ــن خل ــي، م المحل

ــن  ــيس م ــوم التأس ــن ي ــت م ــة” انطلق ــدي المملك ــة “تح لعب
مدينــة الدرعيــة ثــم إلــى العاصمــة الريــاض، مــرورًا بعــدد مــن 
مــدن المملكــة، فــي رحلــة مليئــة باألكشــن لنصــل بيــن تاريــخ 
إلــى تطورهــا فــي  العريــق  العربيــة الســعودية  المملكــة 
المســتقبل وتحقيــق رؤيــة الوطــن 2٠3٠. وتهــدف اللعبــة إلــى 
إشــباع حاجــة الطفــل مــن األلعــاب الممتعــة والتــي ُتســهم 

ــة. ــا اإلســامية والوطني ــا وهويتن ــز قيمن فــي تعزي

األطفال والمتعاملين مع الطفل

األطفال

   تأهيل )24( سفيرا لغرس قيمة القراءة في األطفال.
   تأسيس )5( أندية قراءة لألطفال.

   تطوير ونشر لعبة )تحدي المملكة( على األبل واألندرويد.

   إخــراج دليــل )40 نشــاطا لتعزيــز القــراءة لــدى الطفــل(، وإتاحتــه 
مجانــا فــي متجــر الطفــل القــارئ، وللجهــات المتعاملــة مــع الطفــل.
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أوان الصاة

تأسيس برنامج هيا نحسن لتعزيز القيم في دار الحضانة االجتماعية بعليشة

05

06

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مجموعة زاد لاستثمار

مؤسسة إحسان الناشئة الوقفية

تعليــم  إلــى  يهــدف  لألطفــال،  موجــه  إعامــي  برنامــج 
األطفــال صفــة وأحــكام الوضــوء والصــاة، وذلــك مــن خــال 
الوســائل  مــن  وغيرهــا  واألجوبــة  واألســئلة  المســابقات 
الفضائيــة  القنــوات  عبــر  بثــه  يتــم  ثــم  للطفــل،  المناســبة 

الجديــد اإلعــام  ونشــره عبــر 

يقــوم البرنامــج علــى مجموعــة مــن األنشــطة القيميــة التــي 
جمعــت فــي وثيقــة بنيــت وفقــًا ألنمــوذج التــاءات األربــع 
الشــاملة  والرؤيــة  التربويــة  األســس  فيــه  روعــي  الــذي 
ودليــل  أنشــطة  بكراســة  ودعمــت  اإلنســانية,  للشــخصية 
ــاليب  ــط واألس ــم النش ــاليب التعل ــا بأس ــم عرضه ــي, يت إجرائ

األطفال

األطفال

   إنتاج )15( حلقة تلفزيونية لبرنامج أوان الصاة
   تجزئــة الحلقــات التــي تــم إعدادهــا إلــى سلســلة مقاطــع مرئيــة 

تعليميــة احترافيــة عددهــا 45 مقطــع.

   إقامــة مــا يزيــد عــن )109( أنشــطة تهــدف لغــرس قيمــة اإلحســان 
فــي طاعــة اللــه تعالــى، لمــا ال يقــل عــن )60( طالبــة ومســتفيدة.

   تقديــم مــاال يقــل عــن )6( برامــج وأنشــطة لتطويــر المربيــات 
الحضانــة. دار  فــي  واألمهــات 

   نشــر الحلقــات والمقاطــع وتوزيعهــا علــى القنــوات الفضائيــة 
المهتمــة بالطفــل، وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــة،  ــة تدريبي ــن )قاع ــا نحس ــج هي ــر لبرنام ــز مق ــي تجهي ــهام ف    اإلس
ــنعات(. ــوم الس ــن عل رك
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بطل الحروف

منصة دربة لتأهيل العاملية مع الطفل

07

08

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مركز حلول مبتكرة للتعليم

جمعية غراس لتنمية الطفل

ُتعــد لعبــة بطــل الحــروف مــن أولــى األلعــاب العربيــة المهتمة 
الامتناهــي  الركــض  )أســلوب  األســلوب  بهــذا  بالتعليــم 
Endless Runner( ســعينا أن نمــزج اللعــب بالتعليــم، وُنقــّدم 
القيــم اإليجابيــة بطريقــة ممتعــة، لتصنــع أثــًرا رائًعــا ألبطالنــا. 

ــات. مجانيــة بالكامــل وبــدون أي إعان

برنامــج نوعــي نســعى مــن خالــه لتطويــر مهــارات العامليــن 
منصــة  خــال  مــن  األطفــال  وتنميــة  تعليــم  مجــال  فــي 
إلكترونيــة للتعلــم والتدريــب الذاتــي حيــث تقــدم العديــد 
يعــزز  ممــا  والقيميــة  والتعليميــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن 
المهــارات ويطورهــا ويتــم ذلــك مــن خــال إنشــاء منصــة 
تدريــب إلكترونيــة علــى الويــب وإعــداد دورات تدريبيــة مميــزة 

يحتاجهــا العاملــون مــع األطفــال.

األطفال والمتعاملين مع الطفل

المتعاملين مع الطفل

   تطوير ونشر لعبة )بطل الحروف( على األبل واألندرويد.

   تطويــر منصــة تدريبيــة )عــن بعــد( متخصصــة في تطويــر التعاملين 
/https://dorbah.classera.com ،مع الطفل

    إنتاج ونشر 10 دورات تدريبية تهم العملين في برامج الطفولة.
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صاتي جنتي )عن بعد(

الحمات القيمية لألطفال المنومين

09

10

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مؤسسة النهر الجاري الوقفية

مركز غيث الطفولة

انطاقــا مــن حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم : » ُمــروا 
أوالَدكــم بالصــاِة وهــم أبنــاُء ســبِع ســنيَن ... » نشــأت فكــرة 
تعليــم األطفــال مــن الســن الســابعة و حتى العاشــرة صفتي 
الوضــوء و الصــاة الصحيحــة باســتخدام أحــدث التقنيــات 

ومختلــف الوســائل إليصــال المعلومــة بطــرق احترافيــة .

ــوم  المســاهمة فــي تحســين نفســية الطفــل المريــض المن
القيميــة وتوزيــع  الحمــات  مــن خــال  المستشــفى،  فــي 

الهدايــا عليهــم فــي المستشــفيات.

األطفال

األطفال

   تنفيــذ )10( دورات توعويــة فــي تعليــم األطفــال صفــة الصــاة 
)عــن بعــد( ، يســتفيد منهــا 500 طفــل

   توزيــع )250( حقيبــة قيميــة وترويحيــة لألطفــال المنومينتوزيــع مــاال يقــل عــن )250( حقيبــة 
قيميــة وترويحيــة لمرافقــي األطفــال المنوميــن.
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نادي ميم

برنامج صناع الغد

11

12

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

األهليــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 
الســويدي بحــي 

األهليــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 
الجنــوب بظهــران 

لــدى  الحيــاة  مهــارات  لتنميــة  ترفيهــي  تعليمــي  نــادي 
األطفــال وتعزيــز بنــاء شــخصياتهم فــي بيئــة تربويــة جاذبــة 

والتقنيــة الترفيــه  وبتوظيــف 

فــي  باألطفــال  يعنــى  ترفيهــي  تعليمــي  تربــوي  برنامــج 
المرحلــة االبتدائيــة حيــث يقــوم علــى تقويتهــم فــي مهــارة 
ــة وتعويــض الفاقــد التعليمــي بســبب أزمــة  القــراءة والكتاب
كورونــا وبنــاء شــخصياتهم بنــاء متكامــل وشــامل فــي )البنــاء 
المهــاري ـ البنــاء العقلــي ـ البنــاء الجســمي ـ البنــاء القيمــي(.

األطفال والمتعاملين مع الطفل

المتعاملين مع الطفل

إقامة )12( برنامجًا ُتسهم في تطوير وتنمية شخصية وقيم األطفال المشاركين.

ــارات  ــخصية ومه ــة ش ــر وتنمي ــي تطوي ــهم ف ــاًء ، تس ــة )24( لق إقام
ــي: ــو التال ــى النح ــاركات، عل ــات المش ــم الفتي وقي

   البناء الذاتي )4( لقاءات.
   البناء الصحي )4( لقاءات.

   البناء المجتمعي )4( لقاءات.
   البناء المهاري في جانب العاقات والتواصل )4( لقاءات.

   ورش العمل )4( لقاءات.
   جلسات التدريب الشخصي )الكوتشنق( )4( جلسات.
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الشباب
)ألجل شبابنا(
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خماسيات القيم

نادي الحزم والعزم 

01

02

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

الخيريــة  الســرطان  مكافحــة  جمعيــة 
باألحســاء

األهليــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 
عبيــدة بســراة 

مشــروع يهــدف إلــى غــرس القيــم الحياتيــة فــي نفــوس 
الفتيــات المتعافيــات مــن مــرض الســرطان مــن خــال إعــداد 
وتصميــم وتنفيــذ حقيبــة تدريبيــة متميــزة وفــق منهجيــة 
التدريــب  ووســائل  وأســاليب  واســتراتيجيات  الفورمــات 

الحديثــة. 

نــادي شــبابي توعــوي اجتماعــي يهــدف لتنميــة أبنــاء الحــد 
الجنوبــي وتطويــر مهاراتهــم وإكســابهم المعرفــة والخبــرة 
مــن خــال مجموعــة برامــج تأهيليــة ودورات تدريبيــة مــن أجــل 

بنــاء شــخصية ناجحــة ومؤثــرة فــي المجتمــع 

120 فتاة من جميع مناطق المملكة

58 مستفيد 

ــة - 12  ــكل مدرب ــكل مســتفيدة - دليــل ل ــة - دليــل ل ــة تدريبي حقيب
ــادرة صنعــت مــن قبــل المســتفيدات مب

   60 ســاعة تدريبيــة      9 لقــاءات معرفيــة      6 لقــاءات اجتماعيــة 
   6 جلســات حواريــة يشــتاف فيهــا عــدد مــن المؤثرين                                

    3 رحات علمية إثرائية    
   إقامة أولمبياد رزين لتنمية االبتكار والتفكير اإلبداعي 
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صلة لتأهيل مشرفي البرامج العائلية - المرحلة الثالثة

سمو للفتيات

03

04

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

شركة تكوين القيم للتنمية المحدودة
بالرياض

لجنة التنمية األهلية بالظهران

تأتــي مبــادرة صلــة لتســهم فــي تنمية قــادة العمــل العائلي؛ 
وذلــك بتحديــد احتياجاتهــم وتصميــم البرامــج التــي تلبــي 
ــرات  ــارف والخب ــادل المع ــوات لتب ــم قن ــاج، وتنظي ــذا االحتي ه

فيمــا بينهــم.

ــة  ــي عملي ــاركة ف ــج المش ــى دم ــوم عل ــري يق ــج تطوي برنام
التطويــر والتغييــر وفــق منهجيــة علميــة احترافيــة تعتمــد 
لهــا  المناســب  التيســير  المشــاركة وتقديــم  تفاعــل  علــى 

لوضــع خطــة شــخصية فاعلــة.

130 أسرة

80 فتاة

اســتفادة مــاال يقــل عــن: 130 أســرة - 310 مســتفيد - 67 مدينة. -- 
11 لقــاء معرفــي - اســتضافة 11 خبيــر - تصميــم 11 مــادة إثرائيــة - 

ــة  ــادرات تطوعي ــة       6 مب ــادرة تطوعي ــة        120 مب ــاءات اجتماعي ــل -    لق ــنق       4 ورش عم ــج كوتش ــة       4 برام    8 دورة تدريبي
ــة مــن المســتفيدات          صناعــة 80 خطــة شــخصية مجتمعي

اســتفادة 17 ألــف شــخص مــن أمســية المشــروع الختاميــة )األســرة 
الناجحة(.
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نادي نون

برنامج رواء

05

06

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

جمعية أفياء النسائية بمنطقة عسير

جمعية تنمية الفتاة
 بحلي-مكة المكرمة-

ــه  ــتفيد من ــي، يس ــي قيم ــاري اجتماع ــي مه ــروع تعليم مش
الفتيــات فــي المرحلــة المتوســطة والثانويــة فــي المجــال 
ــب  ــن الجان ــع بي ــث يجم ــي، حي ــاري واالجتماع ــي والمه العلم
ــاءات  ــة، وبكف ــة علمي ــاري ، بمنهجي ــق المه ــري والتطبي النظ

متخصصة،الســتثمار أمثــل للطاقــات الموهوبــة، 

ــة لــدى موجهــات الفتيــات تعينهــن  تأســيس منهجيــة مؤصل
أدوات  خــال  مــن  والمعرفــي  العلمــي  التحصيــل  علــى 

فاعلــة  وممكنــات 

50 مستفيدة 

13 موجهة

   5 لقاءات في البناء المهاري 
   32 جلسات إرشاد شخصي 

   6 لقاءات في البناء العقلي 

   16 لقاء إثرائي 
   استضافة 16 مختص وخبير في 5 مجاالت 

   إقامة 8 دورات تدريبية

   3 لقاءات في البناء الفكري 
   4 مبادرات قيمية مجتمعية - 

   صناعة حقيبة قرائية للمستفيدات 
   12 مهمة أدائية قام بتنفيذها المستفيدات 

   13 مشروع تخرج 
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مشروع خطوة

تطوير وإدارة مشروع نادي الحي الشبابي

07

08

الشريك

الشريك

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مركز كيان الشباب للتعليم  - الرياض

الخبرات الذكية  - الرياض

بودكاســت يســعى لرفــع وعــي الشــباب وتصحيــح تصوراتهم 
عــن الحياة.تقديــم إجابــات نموذجيــة ألســئلة الشــباب المهمــة 
عبــر برنامــج حــواري يبــث عبــر ١٠ منصــات للتواصــل االجتماعــي.

مشــروع تطويــري يهــدف لتطويــر النســخة الســابقة مــن 
أنديــة الحــي الشــبابية، والعمــل علــى تطبيقهــا لــدى 23 
جهــة مــن الجهــات العاملــة مــع الشــباب لتحقيــق أثــر أكبــر فــي 

بيئــات الشــباب)أندية الحــي الشــبابية(

100 ألف مشاهدة لكل حلقة

األطفال

   10 حلقات مرئية لتشخيص وحل هموم الشباب الحياتية.
   20 مقطًعا قصيًرا تلّخص الحلقات اإلثرائية.

   10 تصاميم انفوجرافيك.
   20 تدوينة مصممة عن محتوى الحلقات.

   تصميم وإخراج األدلة بشكلها الجديد بعد التطوير.
   استفادة عن 460 مستفيد ومستفيدة في المسار الحضوري.

ــي  ــار االفتراض ــي المس ــتفيدة ف ــتفيد ومس ــتفادة 1000 مس    اس
)عــن بعــد(.

   الوصــول إلــى مــا ال يقــل عــن 2 مليــون ظهــور فــي مواقــع 
االجتماعــي. التواصــل 

   تحقيــق 100 ألــف مشــاهدة )علــى األقــل( لــكل حلقــة مــن 
البرنامــج. حلقــات 

   تنفيذ البرنامج في 23 جهة من مختلف مناطق المملكة.
   تأهيــل وتدريــب 46 شــابا مــن الجنســين، بمعــدل شــابين مــن كل 

جهــة مشــاركة. 
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المرأة
)الواعية بدورها(
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أمومة

رخصة القيادة التربوية

نادي فنن التنموي

01

02

03

الموجز

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

المخرجات

يهــدف لتأهيــل األمهــات ليكــن مربيــات قــادرات علــى اعــداد جيــل 
لديــه قيــم تمثــل هويتــة الشــرعيه الوطنيــه القوميــه ليكــون قــادر 
علــى التعامــل الصحيــح المــوزون مــع متغيــرات العصــر والبرنامــج 
يؤهــل االم للتعامــل مــع جميــع المراحــل منــذ الــوالده وحتــى 
2٥ عــام ويتكــون البرنامــج مــن اربــع مســتويات تدريبيــة فــي كل 
ليكــون مجموعهــا عشــرون  تدريبيــة  مســتوى خمــس حقائــب 

ــة .. ــة تدريبي حقيب

مبــادرة لتعليــم مفاهيــم التربيــة والتدريــب علــى وســائلها حتــى 
نســتطيع الســير فــي طريــق صحيحــة فــي تربيــة أبنائنــا 

نــادي يعنــي باالحتياجــات التربويــة الازمــة لــألم لممارســة دورهــا 
التربــوي فــي بنــاء األســرة وإيجــاد مجموعــة دعــم لهــا ، مــن خــال 
لبنــاء  المنوعــة والمتكاملــة  اللقــاءات والتطبيقــات  حزمــة مــن 

شــخصية طفــل معتــز بدينــه يخــدم وطنــه وأمتــه . 

تدريب:
76000 أم 

عدد المدربات:
300 

 10
حقائب تدريبية 

500
مستفيدة

500
مستفيدة

150
عدد األسر 
المستفيدة

170
عدد األسر 
المستفيدة

 8000
عدد الحضور

تدريب:
78000 أم 

عدد المدربات:
350 

عدد البيئات:
 150

مراكز التوطين:
15 

عدد البيئات:
 174

مراكز التوطين:
15 

5000 
مستفيد

10 
حقائب

88000 
مشاهدة عبر 

اليوتيوب
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داعم لألمومة

تأهيل األمهات في التعامل مع األطفال  

كيف تعالج مشكات أبنائك 

04

05

06

الموجز

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

المخرجات

بمهــارات  األمهــات  مــع  العامــات  تأهيــل   
الــازم  والدعــم  التوجيــه  لتقديــم  الكوتشــنج 

 . االحتيــاج  حســب  لألمهــات 

ــل  ــات للتعام ــل األمه ــة لتأهي ــة تدريبي ــاء منص بن
ــال  ــع األطف م

تقديــم دورات تدريبيــة لألبــاء واألمهــات بمهــارات 
النفســية  المشــكات  وعــاج  حــل  وفنــون 

لألبنــاء  والســلوكية 

 29
مستفيدة

30 ساعة تدريبية 
40 ساعة تطوعية

تأهيل 25 مستفيدة كوتشنج

تدريب:
50,000 أم 

تقديم 
180 دقيقة تدريبية مرئية”

تأهيل وتدريب:
1600 أم وأب

تنفيذ 
8 تطبيقات لكل مشارك

تدريب:
50,000 أم 

تقديم 
180 دقيقة تدريبية مرئية”

تأهيل وتدريب:
1600 أم وأب

تنفيذ 
8 تطبيقات لكل مشارك

48 
ساعة تدريبية تم تقديمها 

للجمعيات الخيرية
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االستدامة المالية
)عطاء يدوم(
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مشروع تطوير أقسام تنمية الموارد المالية في الجمعيات األهلية بمنطقة جيزان 

تأهيل العاملين بالقطاع الربحي بمنطقة نجران 

01

02

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

فــي  الماليــة  المــوارد  تنميــة  أقســام  إعــداد 
قــادة علــى تدبيــر  لتكــون  الجمعيــات األهليــة 
االحتيــاج  وفــق  المصممــة  للمشــاريع  التمويــل 

نوعــي  وبشــكل  المجتمعــي 

بمنطقــة  الربحــي  بالقطــاع  العامليــن  تأهيــل 
نجــران فــي مختلــف اإلدارات مــن خــال برامــج 
فــي  توعويــة  ولقــاءات  تدريبيــة  عمــل  وورش 
مجــال تطويــر الجهــات غيــر الربحيــة وبنــاء قــدرات 

العامليــن فيهــا

العاملــون فــي أقســام تنميــة 
المــوارد الماليــة فــي الجمعيــات 

ــزان  ــة جي ــة بمنطق األهلي

الكــوادر العاملــة فــي القطــاع 
غيــر الربحــي بنجــران 

العليــا  بــاإلدارة  العامليــن  مــن  تأهيلهــم  تــم 
الربحــي غيــر  القطــاع  بمؤسســات 

تــم تأهيلهــم مــن العامليــن فــي المــوارد الماليــة 
بمؤسســات القطــاع غيــر الربحــي 

المشــاريع  بــإدارة  العامليــن   مــن  تأهيلهــم  تــم 
الربحــي  غيــر  القطــاع  بمؤسســات 

 دورات 
تدريبية 

مشارك

زيارات 
ميدانية 

مشروعًا 
مصمماً 

جمعية 
متسفيدة 

لقاءات 
توعوية 

ساعة 
تدريبية 

جهات 
شريكة

خطة 
مالية 

ورش عمل

ساعة 
ورش عمل 

خطة 
تسويقية 

30
20
20
4

20

8

22

11

2

45

6

11

6

80

11
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دوم )تمكين الجمعيات في مجال االستدامة المالية بالمنطقة الشرقية(

ملتقى المتاجر االلكترونية للجمعيات األهلية 

03

04

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

لتطيــر ورفــع مؤشــر االســتدامة  مشــروع دوم 
الماليــة للجمعيــات الخيريــة المشــاركة، وزيــادة 

دخلهــا الســنوي بنســبة ال تقــل عــن 50% 

ملتقــى المتاجــر االلكترونيــة الخــاص بالجمعيــات 
األهليــة، الــذي يهــدف لزيــادة أعــداد وفاعليــة 
ــع  ــة وتنوي ــات الخيري ــة للجمعي المتاجــر االلكتروني
مصــادر دخلهــا وتطويــر ممارســات تنميــة مواردها 

الماليــة 

الجمعيات الخيرية 

الجمعيات األهلية 

تحســن إيــراد جمعيــة 
تــراؤف

تحســن إيــراد جمعيــة 
ترميــم

تحســن  إيــراد  جمعيــة 
ــة ذوي اإلعاق

تحســن إيــراد جمعيــة  
وئــام

مشاركة 

ممارسة 
في

جلسات 
إثرائية

متاجر إلكترونية  ورش عمل 

30,9%

30,9%

26

17
3

310

46,9%

46.6%

31.2%

80.4% 53.7%

13.1%

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الثالث

الربع الثالث

الربع الثالث
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مأسسة العمل التطوعي
)ألجل الناس(
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تأسيس 13 وحدة تطوعية

تمكين التطوع في التعليم

01

02

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

منظمــات  داخــل  التطوعــي  العمــل  مأسســة 
القطــاع مــن خــال المعيــار الوطنــي إلدارة العمــل 

التطوعي-إدامــة-.

التعلــم  مــدار  فــي  التطوعــي  العمــل  تنظيــم 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــم الباح ــة إلداررة تعلي التابع
تأســيس 8 أنديــة تطوعيــة داخــل المــدارس، كمــا 
تــم تأســيس وحــدة تطوعيــة داخــل إدارة التعليــم 
التطــوع  خدمــة  فــي  التعليــم  تقــدم  لتعزيــز 

والمتطوعيــن.

13 وحدة

9 وحدات

تأسيس

تأسيس

 وحدة تطوعية من مختلف مناطق المملكة

أندية طابية ووحدة تطوعية داخل الوزارة

13

8
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تطبيق جدير

وحدة التطوع القانوني

03

04

الموجز

الموجز

المستهدف

المستهدف

المخرجات

المخرجات

مــن  عــدد  فــي  الخبــراء  تربــط  تقنيــة  منصــة 
المجــاالت بمنظمــات القطــاع غيــر الربحــي، وذلــك 
لتقديــم االستشــارات وخدمــة الجمعيــات فــي 

مجــال تخصصــه

ملتقــى المتاجــر االلكترونيــة الخــاص بالجمعيــات 
األهليــة، الــذي يهــدف لزيــادة أعــداد وفاعليــة 
ــع  ــة وتنوي ــات الخيري ــة للجمعي المتاجــر االلكتروني
مصــادر دخلهــا وتطويــر ممارســات تنميــة مواردها 

الماليــة 

300 جهة مستفيدة
+ 300 مستشار

جهة واحدة

جهة مستفيدة 
ومستشار

تسجيل

الدليل اإلجرائي لتأسيس وحدة التطوع القانونية

300
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المنح المتنوع
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الدعوة

الصحة

الحرمين األيتام
الشريفين

المراكز 
البحثية

الزواجتأهيل الفقراء

اإلعام

القرآن الكريم

طلبًا مدعومًا

273

مجاالت الدعم
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االنتشار الجغرافي للدعم

49
63

25
154

4 266 15

10

21

17
منطقة 
الرياض

المنطقة 
الشرقية

مكة 
المكرمة

منطقة 
عسير

منطقة 
جازان

منطقة 
الباحة

منطقة 
تبوك

منطقة 
الجوف

الحدود
الشمالية

منطقة
حائل

منطقة 
القصيم

منطقة 
نجران

المدينة 
المنورة
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إنجازات 
مؤسسية

في كل تأثيٍر ظفر، 
وفي كل أثٍر أجر

أثر
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ممارســات  تقييــم  إلــى:  المبــادرة  تهــدف 
المؤسســة  معاييــر  علــى  المؤسســة 
ــار  ــودة EFQM 2020  ، واختي ــة للج األوروبي
ــا  ــل عليه ــة والعم ــين ذات أولوي ــرص تحس ف
مــن  مشــكلة  تحســين  فــرق  خــال  مــن 
تقييــم  ثــم  المؤسســة  داخــل  العامليــن 
األوربيــة  المؤسســة  مــن  رســميا  النتائــج 
التــي  والتدريــب  التثقيــف  بجهــود  مــرورا 

المبــادرة احتوتهــا 

توثيـــق اإلطــــار العــــام االسترشــادي إلدارة 
المعرفــة بالمؤسســـة موضحــًا االســــتجابة 
الممنهجــــة للتوافــــق مــع متطلبـــات أنظمـة 
الدولــي  المعيــار  وفـــق  المعرفــة  إدارة 
الصــــادرة  الدوليــة(  القياســية  )المواصفــة 
ــزو بشــأن إدارة المعرفــة  ــن مؤسســة األي عــ
ISO 30401:2018 – بمـــا يدعـــم المعنييـــن 
بعمليــات وأنـــطة إدارة المعرفــة بالمؤسســة 
ــة  ــق القيم ــزز خل ــام إدارة يع ــع نظ ــي وض فـ
مــن خــال المعرفــة ويمّكنهــا بشــكل فعــال.

دليل إدارة 
المعرفة

تعريف المبادرة المبادرة

01

02
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إعــداد وتنفيــذ 3 حلقــات بودكاســت داخليــة لمشــاركة المعــارف الضمنيــة والخبرات 
لــدى الزمــاء في المؤسســة.

مــع مجموعــة مــن الباحثيــن فــي رســائل الدكتــوراه والماجســتير فــي العديــد مــن 
الجامعــات.

دعم الباحثين 
والمراكز البحثية

تعريف المبادرة المبادرة

03

04

)االســتثمار االجتماعــي فــي القطــاع 
غيــر الربحــي( مــن رســالة الدكتــوراة لـــ 

د. أمانــي الشــهري.

فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  )آليــات 
ــة ٢٠٣٠(  اســتثمار المتطوعيــن وفقــا لرؤي

مــن رســالة الدكتــوراة لـــ د. أمــل النجــار

نشر كتب

المساهمة المعرفية
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أطلقــت المؤسســة مبــاردة داخليــة تحــت شــعار #وعيك_صحــة، بــدأت بنــدوة قدمهــا 
ــة  ــن بيئ ــا ع ــوا فيه ــرور، تحدث ــف س ــل و د. عاط ــر الهذي ــاري و د. ياس ــح األنص د. صال
العمــل الصحيــة والُمنتجــة التــي تعــزز المفاهيــم والعــادات الصحيــة، كمــا تــم تنفيــذ 
ــكل  ــة ل ــة ورياضي ــج غذائي ــدت برام ــة، وُأع ــوبي المؤسس ــع منس ــة لجمي ــادة طبي عي

شــخص بمــا يناســبه.

ضمــن تركيــز المؤسســة علــى قطــاع التطــوع، مــن خــال العمــل علــى نشــر ثقافتــه، 
وتقديــم التمكيــن الــازم للجهــات واألفــراد المعنّيــة، فقــد رعــت المعــرض األول 

ــات. ــة المعلوم ــاالت وتقني ــوزارة االتص ــوع ب للتط

المعرض األول 
للتطوع

وعيك صحة

تعريف المبادرة المبادرة

05

06
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مــت فيــه وشــكرت موردهــا البشــرّي  أقامــت المؤسســة حفــًا داخلًيــا لمنســوبيها؛ كرَّ
م ويقــّدم مــن خدمــٍة للقطــاع غيــر الربحــي. نظيــر مــا قــدَّ

الحفل السنوي 
للموظفين 

2021

آيزو المعرفة

08

إبراهيــم  عبداللــه  مؤسســة  حصلــت 
الســبيعي الخيريــة علــى شــهادة المطابقــة 
 ISO المعرفــة  إدارة  لنظــام  العالميــة 
30401:2018 فــي مجــال تقديــم خدمــات 
المنــح؛ لتعزيــز األثــر التنمــوي فــي المجتمــع.

تعريف المبادرة المبادرة

07
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ــريك  ــع ش ــة م ــدت المؤسس ــات، وتعاق ــل الممارس ــق أفض ــم وف ــروع القي ــي مش بن
القيــم  لتعزيــز  األنشــطة  مــن  أقيمــت مجموعــة  ثــم   ، المشــروع  لتنفيــذ  محلــي 

المؤسســية

إقامــة برامــج تدريبيــة لمنســوبي المؤسســة، وفــق االحتياجــات الرئيســة للمؤسســة.

مبادرة القيم

التدريب العام

تعريف المبادرة المبادرة

09

10

إقامة عدد من المبادرات لتعزيز القيم، منها:
  كتابة دليل القيم.

  ورش العمل للتعريف بالقيم.
  مسابقات دورية لتفعيل القيم.

  جلسات توجيه وإرشاد لعكس القيم على السلوك المؤسسي.

المخرجات
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التدريب 
والتطوير 
المتخصص

تعريف المبادرة المبادرة

المخرجات11

تدريــب منســوبي المؤسســة وفــق احتياجهــم الفــردي، فــي برامــج متخصصــة، مــع 
شــراكات مــن أبرزهــا الشــراكة مــع معهــد اإلدارة العامــة

تســجيل عــدد مــن منســوبي الســبيعي الخيريــة فــي برامــج تدريبيــة وتطويريــة 
ــا: منه

  ماجستير إدارة المنظمات الربحية.
  دورة اإلنتاجية الشخصية.
  إدارة المشاريع االحترافية.

  إدارة المشاريع التنموية.
  مهارات اإلعام الرقمي.

  كتابة السياسيات التنموية.
  قيادة البرامج الشبابية.

  تصميم الدراسات التفاعلية باستخدام التقنية.
  االبتكار االجتماعي.
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تتويج األثر
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جائزة األميرة صيتة لرواد العمل االجتماعي

برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
م معالــي وزيــر  بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اللــه، كــرَّ
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة م. أحمــد بــن ســليمان 
الراجحــي مؤســَس ورئيــَس مجلــس أمنــاء مؤسســة عبداللــه 
ــم الســبيعي  ــن إبراهي ــه ب ــة الشــيخ عبدالل الســبيعي الخيري
العمــل  لــرواد  عبدالعزيــز  بنــت  صيتــة  األميــرة  بـــجائزة 
مــُه للقطــاع غيــر الربحــي  االجتماعــي، وذلــك نظيــر مــا قدَّ
ــة- وللقطــاع غيــر الربحــي بشــكٍل  خــال جائحــة كورونــا -خاصَّ
مؤسســة  خــال  مــن  عاًمــا  عشــرين  مــن  أكثــر  منــذ  عــام 

الســبيعي الخيريــة.

منصة إحسان

تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو ولــي العهــد، صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
حفظــه اللــه، وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل 
مــت المنصة  بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظه اللــه، كرَّ
عبداللــه  مؤسســة  )إحســان(  الخيــري  للعمــل  الوطنيــة 
ــك فــي  ــُه خــال 2٠2١ وذل مت ــر مــا قدَّ ــة نظي الســبيعي الخيري
حفــل حمــل شــعار )تكريــم المحســنين(، ويأتــي هــذا التكريــم 
نظيــر مشــاركة المؤسســة وإســهامها فــي عــدٍد مــن الُفــَرص 
والغذائيــة  والَســَكنّية  والصحيــة  والتعليميــة  االجتماعيــة 

واإلغاثيــة والتــي طرحتهــا منصــة إحســان منــذ تدشــينها.
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جامعة الملك عبدالعزيز حفل سوشلثون

ــر المــوارد البشــرية والتنميــة  برعايــة كريمــة مــن معالــي وزي
الختامــي  الحفــل  ُأقيــم  الراجحــي،  أحمــد  م.  االجتماعيــة 
لمبــادرة #سوشــلثون والــذي ُكــرم فيــه الشــيخ عبداللــه 
البرامــج  دعــم  فــي  جهــوده  نظيــر  اللــه  رحمــه  الســبيعي 
مــت مؤسســة #عبداللــه_ التنمويــة والعمــل الخيــري، كمــا ُكرِّ

الســبيعي_الخيرية نظيــر رعايتهــا للمبــادرة.

برعايــة كريمــة مــن معالــي رئيــس جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
ــم  ــم حفــل برمجــان القــرآن الكري ــي أقي أ.د. عبدالرحمــن اليوب
البرمجــان  رعايــة  نظيــر  المؤسســة  معاليــة  كــرم  وقــد 
مــن  والفتيــات  الشــباب  تمكيــن  نجــاح  فــي  واإلســهام 

الرقميــة. القــدرات 
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جائزة كفو

ــل  ــر فيص ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــة م ــة كريم برعاي
ــر منطقــة الحــدود  ــز أمي ــن عبدالعزي ــن ســلطان ب ــد ب ــن خال ب
ــي  ــو« ف ــزة »كف ــة لجائ ــة العام ــع األمان ــم توقي ــمالية ت الش
ــل  ــركة تأهي ــع ش ــاون م ــم وتع ــي تفاه ــة , اتفاقيَت المنطق
التميــز التجاريــة، ومؤسســة عبداللــه الســبيعي , وذلــك فــي 
إطــار تفعيــل برنامــج الشــراكات المجتمعيــة فــي المنطقــة.
المشــترك،  التعــاون  تعزيــز  التفاهــم  مذكرتــا  وتســتهدف 
ــن  ــا؛ م ــتركة بينهم ــع المش ــق المناف ــود وتحقي ــد الجه وتوحي
أجــل تطويــر وتنميــة اإلنســان والمجتمــع، ودعــم البرامــج 

التنمويــة

جائزة التميز للعمل الخيري

م صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر آل  كــرَّ
ــر  ــب وزي ــي نائ ــور معال ــاض، وبحض ــة الري ــر منطق ــعود أمي س
ــة  ــة االجتماعي ــة للتنمي ــة االجتماعي المــوارد البشــرية والتنمي
أ ماجــد الغانمــي المؤسســة نظيــر جهودهــا فــي خدمــة 
ــن  ــك م ــي، وذل ــر الربح ــاع غي ــي القط ــي ف ــز المؤسس التمي
الخيــري،  للعمــل  التميــز  جائــزة  ورعايــة  تأســيس  خــال 

والمبــادرات المتنوعــة فــي نشــر ثقافــة التميــز.
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ملتقى األوقاف الصحية بالشرقية

رعايــة ملتقــى األوقــاف الصحيــة بالمنطقــة الشــرقية، وقــد 
ــن  ــف ب ــن ناي ــعود ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس َم  صاح ــرَّ ك
مؤسســة  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
عبداللــه الســبيعي الخيريــة فــي الملتقــى الســنوّي الوقفّي 
األول؛  كمــا زار ســمّوه الكريــم ركــن المؤسســة التعريفــي 
واســتمع إلــى شــرح موجــز عــن نمــوذج عملهــا ومجــاالت 

تركيزهــا.

المؤتمر اإلسامي لألوقاف

المؤتمــر  الخيريــة  الســبيعي  عبداللــه  مؤسســة  رعايــة 
الثالثــة  2021م  وقــد  فــي دورتــه  لألوقــاف  اإلســامي 
مــت نظيــر مــا تقدمــه للقطــاع الوقفــي مــن ُممكنــات. ُكرِّ
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الشراكات 
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الشراكة مع

الشراكة مع

عن المبادرة

عن المبادرة

المخرجات

المخرجات

تهــدف هــذه الشــراكة لتأســيس وحــدات 
تطوعيــة للمنظمــات التــي تشــرف عليهــا 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 
فنيــًا وتقديــم الدعــم الــازم لهــا وتحديــد 
إطــار للتعــاون بينهمــا لخدمــة المصالــح 
واألهــداف المشــتركة لمــا فيــه تحقيــق 

ــة ــة العام المصلح

تهــدف هــذه الشــراكة لتعزيــز التعــاون 
بمــا  الشــراكة  أطــراف  بيــن  المشــترك 
التدريــب  مجــاالت  فــي  القطــاع  يخــدم 
وتطويــر  واالستشــارات  والبحــوث 
المــوارد البشــرية بمــا يتوافــق مــع أفضــل 

العالميــة الممارســات 

تطوعيــة  وحــدات  خمــس  تأســيس 
ــت  ــع تح ــي تق ــة الت ــات التقني للمنظم
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  إشــراف 

لمعلومــات ا

تطوعيــة  وحــدات  خمــس  تأســيس 
ــت  ــع تح ــي تق ــة الت ــات التقني للمنظم
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  إشــراف 

لمعلومــات ا
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الشراكة مع

الشراكة مع

عن المبادرة

عن المبادرة

المخرجات

المخرجات

برنامــج  لتقديــم  الشــراكة  تهــدف 
تدريبــي ألخصائــي الحمايــة )االجتماعيــة 
والنفســية( مــن منســوبي اإلدارة العامــة 
البشــرية  المــوارد  وزارة  فــي  للحمايــة 
ــة  ــات التنمي ــة وجمعي ــة االجتماعي والتنمي
األســرية فــي المملكــة تمهيــًدا إلســناد 
خدمــة الحمايــة األســرية وفــق اإلجــراءات 
والضوابــط المتبعــة فــي وكالــة التأهيــل 

االجتماعــي

تهــدف هــذه الشــراكة لإلرتقــاء بمســتوى 
بحفــظ  المتعلقــة  التقنيــة  المبــادرات 
القــرآن الكريــم و االســتفادة مــن القــدرات 
العلميــة المتوفــرة فــي جامعــة الملــك 
ــات المتوفــرة  ــك اإلمكاني ــز وكذل عبدالعزي
الســبيعي  عبداللــه  مؤسســة  لــدى 

الخيريــة

تطوعيــة  وحــدات  خمــس  تأســيس 
ــت  ــع تح ــي تق ــة الت ــات التقني للمنظم
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  إشــراف 

المعلومــات

.Online إقامة هاكثون القرآن الكريم  
  إعــداد وتنفيــذ المحاضــرات والــورش 

المصاحبــة للهاكثــون.
  الحفل الختامي وتكريم الفائزين.
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الشراكة مع

الشراكة مع

عن المبادرة

عن المبادرة

المخرجات

المخرجات

تهــدف هــذه الشــراكة لتوحيــد الجهــود 
بيــن  المشــتركة  المنافــع  وتحقيــق 
وتنميــة  تطويــر  أجــل  مــن   ، الطرفيــن 
اإلنســان والمجتمــع ، وذلــك مــن خــال 
ــا  ــي مراحله ــو ف ــزة كف ــادرة جائ ــام مب إتم

لمختلفــة  ا

لتحقيفــق  الشــراكة  هــذه  تهــدف 
التنســيق والتكامــل الــذي يخــدم أهــداف 
الطرفيــن والــذي بــدوره يســاهم فــي 
المجتمــع فــي خدمــة  تفعيــل دورهمــا 

  جائــزة المجــال الحكومــي ألفضــل 
مشــروع  أفضــل  حكومــي،  مشــروع 

البشــري المــال  رأس  لتطويــر 
ألفضــل  الخــاص  المجــال  جائــزة    

للشــركات اجتماعيــة  مســؤولية 
  جائــزة المجــال غيــر الربحــي الــذي 
وهي:أفضــل  فــروع,  أربعــة  يشــمل 
اســتدامة  تنمــوي، مشــروع  مشــروع 

الشــراكة  علــى  الطرفــان  يحــرص    
الدراســات  و  البحــوث  إعــداد  فــي 
والتحليليــة  والتقويميــة  المســحية 
واإلحصائيــة ، وإعــداد التقاريــر لــذات 

المشــترك االهتمــام 

اســتراتيجية  مشــاريع  فــي  التحالــف    
ــف المجــاالت بمــا يتوافــق مــع  فــي مختل

سياســات كل طــرف

ــر ربحيــة ناشــئة،أفضل  ماليــة، منظمــة غي
منظمــة غيــر ربحيــة فــي التطــوع 

األفـــــــراد: األعمــال    جائــزة مجـــــــــال 
التطوعيــة، متطــوع مــن ذوي االعاقــة، 
الطالــب المتميــز، أفضــل مشــروع ريــادة 

أعمــال، أفضــل مشــروع تقنــي
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الشراكة مع

الشراكة مع

عن المبادرة

عن المبادرة

المخرجات

المخرجات

لتعميــق  الشــراكة  هــذه  تهــدف 
ــن  ــن الطرفي ــرات بي ــادل الخب ــاون وتب التع
للمســاهمة فــي تطويــر القطــاع الخيــري 

المجتمــع وتنميــة 

مشــروع الُصلــح الجنائــي، مبــادرة أطلقهــا 
معالــي النائــب العــام، وتهــدف إلــى تعزيز 
ــم  ــع بدع ــي المجتم ــة ف ــة العام دور النياب
ــات  ــن النزاع ــد م ــري والح ــتقرار األس االس
البســيط  الطابــع  ذات  األفــراد  بيــن 
والمرتبطــة -غالًبــا- بجوانــب اجتماعيــة أو 
أســرية، وتســاعد المبــادرة فــي تقريــب 
ــال  ــن خ ــراف م ــن األط ــر بي ــات النظ وجه
تضــم  التــي  الجنائــي  الصلــح  وحــدات 
عــددًا مــن الكفــاءات العلميــة المتخصصــة 
واالجتماعيــة  األســرية  الشــؤون  فــي 
والنفســية، ممــا يســهم فــي خفــض عــدد 

القضايــا المحالــة للمحاكــم.

ينتجهــا  التــي  اإلصــدارات  تبــادل     
المقــروء  انواعهــا  بشــتى  الطرفيــن 

والمشــاهد والمســموع 

  يســعى الطرفــان لتشــجيع وتعزيــز ودعم 
التعــاون بينهمــا فــي المجــاالت التطويريــة 
مــن تطويــر العامليــن بالمؤسســتين مــن 
التكليــف  خــال  مــن  أو  الزيــارات  خــال 
لفتــرات قصيــرة لكســب وتبــادل الخبــرات 
بينهمــا ، مــع التزامهــم بكافــة التســهيات 
والتعــاون خــال مــدة الشــراكة و تكــون 

وفــق خطابــات رســمية .

  منصــة الصلــح اإللكترونــي”، التــي 
ــى تســهيل إجــراءات العمــل  تهــدف إل
تطلعــات  وتلبــي  األثــر  وقيــاس 

. ين لمســتفيد ا
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أثر
أثر

يمتد في هذا 
الوطن الكبير
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أثر
عمارة األرض بالخير

وعمارة اإلنسان بالعلم 
والخبرة والمهارة

وعمارة األبدان بالصحة 
والعافية والقوة

 نيل رضا الله في الدارين، 
واستمرار العمل الصالح للشيخ 
عبدالله السبيعي رحمه الله، 
والسعي في تحقيق الرؤية 

الوطنية الطموحة.

منتهاهغايته
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