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 مقدمة

ال زالت المؤسسة بحمد هللا وتوفيقه تمضي قدماً في مجال دعم القطاع غير الربحي، وتعزيزه، 

 الرقي بمستوى القطاع، وتحقيق الخدمة المميزة للمستفيدين. ومساندته من أجل 

وعملت المؤسسة مع مئات الشركاء في جميع مناطق المملكة، وتواصلت، واستقبلت الجهات 

 طوال العام. الخيرية وغير الربحية

م  2021في عام    جزءاً من تفاصيل المشروعات والبرامج المدعومةبين أيديكم  يضع هذا التقرير  و 

كز، وشملت الجهات    فيباالنتشار    -بفضل هللا وتوفيقه    – اتسمت  والتي   كثير من المناطق والمدن والمرا

 مجاالتها وأنشطتها.بشتى الخيرية 

 األجر والمثوبة.  ينوأن يكتب للمانح وهللا نسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً ونافعاً ومستداماً،

 الرئيس التنفيذي      صفحات التقرير  رككم مع نتو 
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 القرآن الكريم مجال 

على مستوى  كريمالقرآن  الجمعيات تحفيظ  د من  دعم عدقامت باعتنت المؤسسة بكتاب هللا تعالى، و

 متنوعاً.  مشروعاً  70بما يزيد عن  المملكة،

شمل   حيث  المختلفة،  المملكة  مناطق  على  الدعم  والمدينة  منطقة  وتوزع  المكرمة،  ومكة  الرياض، 

 المنورة، وتبوك، وعسير، ونجران، وجازان، والمنطقة الشرقية، والمحافظات التابعة لتلك المناطق.

 كما تنوعت أوجه الدعم في األمثلة التالية : 

 رواتب المعلمين والمعلمات  -

 الوظائف اإلشرافيةرواتب  -

 إيجارات المقرات . -

 تجهيز المقرات  -
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 الدورات المتخصصة  -

 األيام القرآنية.  -

 إطالق وتشغيل المنصات اإللكترونية. -

 نشر وتوزيع ترجمة معاني القرآن الكريم بعدة لغات -

كاديمية متعلقة بالقرآن الكريم.  -  تشغيل مواقع أ

 التدبر.  تأهيل المعلمين لمجالس المدارسة الموضوعية ومجالس -
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 الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات مجال 

بما   المجال،  والجهات غير الربحية المتخصصة في ذلك  الدعوة،عم عدد من جمعيات  قامت المؤسسة بد

 متخصصاً. مشروعاً  65يزيد عن 

  المدينة ، مكة المكرمة،  الرياض)  وشمل ذلك كل من  ناطق المملكة ومحافظاتها،  الدعم على موتوزع  

، جدة، بريدة، األفالج، الطائف، المجمعة، القويعية، حريمالء، تربة، سراة عبيدة، الحصينية، ظهران المنورة

   .... (ملج، شقراء، عسير، السليلأالجنوب، الخرج، خميس مشيط، نجران، تبوك، 

 المدعومة: األنشطة ضمن ومن 

 للجهات. التشغيليةتغطية جزء من المصاريف  -

 . باللغات المختلفةإلى اإلسالم رواتب الدعاة  -

 .إعداد الحقائب التدريبية والتأهيل عليها -
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 . تعليمية للمسلمين الجددالمشاريع ال -

 متنوعة . ال شبابية الكاديميات األدعم إطالق وتشغيل  -

 . ( مرئية ومسموعة )دعوية التوعوية والحلقات الإنتاج  -

 .الدعويةت تجهيز القاعات والمقرا -

 .تغطية تكاليف الجوالت الدعوية -

 . مشاريع تحفيظ السنة النبوية -

 بالجامعات. تأسيس وحدات لطالب المنح في ثالث كليات شرعية -

 مشاريع طالب المنح في الجامعات. -
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 مجال الحرمين الشريفين 

العربية السعودية بوجودهما على أرضها، فقد كانت  المملكة  الحرمين، واختصاص  انطالقاً من أهمية 

المقدمة لزوار بيت هللا الحرام، والمسجد النبوي، باإلضافة إلى    المشاريع الرعويةالعناية متوجهة نحو  

 . مشروعاً  26ذلك ما يزيد عن حيث شمل  فقراء البلد الحرام،

 . بين مكة المكرمة، والمدينة المنورةروعات تلك المشوتوزعت 

 : ما يلي المدعومة  شملت األنشطةكما 

 .توزيع سالل غدائية لفقراء مكة ، لموسم شهر رمضان المبارك، وعشر ذي الحجة ▪

 وايت ماء بتعبئة خزنات األسر بالماء الحلو في شهر رمضان  300سقيا  ▪

 .األسر الفقيرة المتعففة طوال العاموايت ماء لفقراء مكة لسقيا منازل  2844سقيا  ▪

  وجبة ساخنة على فقراء الحرم  24٫990تجهيز وتوزيع  ▪
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 .وجبة ساخنة توزع لإلفطار في يومي تاسوعاء وعاشوراء  10.000دعم  ▪

 أسبوع )كل جمعة(  18وجبة يوميا خالل  600توزيع  ▪

ثنين والخميس وأيام وجبة إفطار على الصائمين في الحرم النبوي خالل يومي اال  17.391توزيع    ▪

 .البيض

  وجبة يومياً على األسر المحتاجة في شهر رمضان 200توزيع  ▪

 .وجبة إفطار يوميا في شهر رمضان للمصلين في المسجد النبوي 2.222توزيع  ▪

 .وجبة ساخنة لإلفطار في يوم عرفة  3000دعم  ▪

 ان كرتون تمر خالص  على المحتاجين في مكة، لإلفطار في شهر رمض 870توزيع  ▪

 .المساهمة بـ توفير عربات متحركة خاصة بالطواف ▪

 من االستقبال إلى التوديع.   شخص ( 84وفود من وفود الحرم )  8رعاية  ▪
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 مجال المحتاجين

والرغبة في الوقوف معهم، وتخفيف أثر الفقر عليهم،   بهدف السعي للتخفيف عن الفئات األشد فقراً ،

ذلك ما يزيد عن المعتنية بالفقراء والمحتاجين، حيث شمل    الخيرية،بر  دعم عدد من جمعيات التم    فقد

 . مشروعاً  88

المشروعات    وتوزعت ومنجملة  في  هذه  ومحافظاتها،  المملكة  مناطق  )من  المكرمة، ها  مكة  الرياض، 

   بلقرن، قلوة، عسير، رجال ألمع، محايل، سراة عبيدة، الريث، العيص، صبيا، أبو عريش،   المدينة المنورة،

شرورة، بدر، خيبر، جدة، حائل، الحائط، رفحاء، تبوك، الوجه، األفالج، البكيرية، الحناكية، االحساء، القطيف،  

 . ( .الخرج.

 : ما يلي المدعومة  شملت األنشطةكما 

  للمكروبين.بات تفريج الكر  •
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 عن الفقراء.  سداد اإليجارات •

 . بناء وترميم منازل الفقراء •

 .توفير أهم األجهزة الكهربائية للفقراء •

 بناء الخزانات االسمنتية لسقيا الماء لألسر الفقيرة •

 .تعبئة خزانات المياه، بالمياه العذبة الصالحة للشرب •

 .المياهتشغيل محطات تحلية  •

  مرضى الكلى من منازلهم إلى المستشفى ونقلوي، جلسات الغسيل الكلتكاليف  •

 .تقديم العالج الطبي والجراحي للمرضى الفقراء من ذوي االحتياجات الخاصة •

 إجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء األشد حاجة  •

 .العيون وعمليات عالج •

 .  عمليات الوالدة القيصرية للفقيرات •
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الطبية، واألسرّة، وأجهزة األوكسجين، واألطراف الصناعية، والكراسي المتحركة  ةتوفير األجهز  •

 .  الكهربائية للمحتاجين

جمهورية في  للفقراء وتوفير المياه الصالحة للشرب سالل غذائية توزيع المشروع باإلضافة إلى 

كة مع مركز الملك سلمان لإلغاثة(ا  . لسودان و شرق النيجر )بالشرا
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 مة القطاع غير الربحياستدامجال 

مشاريع تم دعم عدد من  نظراً لحاجة القطاع غير الربحي للمساندة والدعم من أجل قيامه بمهامه، فقد  

  . أوقاف  أولجان    أوجمعيات    أومؤسسات  سواء كانت  غير الربحية    الجهات  المالية والبشرية في  ستدامةاال

 . مشروعاً  90ما يزيد عن وشمل ذلك 

مكة المكرمة، المدينة المنورة، المملكة، ومنها :    المشروعات في مناطق ومحافظاتتلك  انتشرت  كما  

االحساء،    الخرج، المجمعة، الدرعية، األفالج، ،الدمام، الخبر،  الرياض، السليل، المزاحمية، رفحاء، ضرما،

خميس مشيط، ، أحد رفيدة، سراة  بريدة، الرس، البدائع، جدة، القريات، سكاكا، ينبع، املج، بدر، عسير،  

 عبيدة، بيشة، أبو عريش، الريث، صبيا، القنفذة، نجران.

 كما يلي:عدد من المجاالت التفصيلية وزعت على المدعومة وتالمشروعات طبيعة تنوعت و 
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 تشغيل : ال 

o ( ..موظف إداري  -مدير المشاريع  -دعم رواتب الوظائف الرئيسية )المدير التنفيذي 

o  للجهات.الكهرباء والماء والهاتف  فواتيرتغطية 

o في القطاع تغطية تكاليف البرامج االثرائية للعاملين. 

o  للجهات.دعم تشغيلي مفتوح 

 تدريب: التأهيل و ال 

o  اخصائي اجتماعي في جمعيات األيتام في المملكة 20تدريب عدد . 

o  ا في فض المنازعات. من جنسيات متعددة  30تأهيل  .متخصصًّ

o  اة من طالبات الجامعة وحديثات التخرج فت 40تدريب . 

o ( لغرس القيم في الطالبات 75تأهيل وتدريب )معلمة. 

o  أخصائي تميز على نموذج العمل الخيري 20إعداد. 
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o  تنمية القيادات النسائية الواعدة. 

 المقرات : 

o سداد قيمة اإليجارات. 

o  وترميم المقرات للجمعيات واألوقاف.  صيانة المبانى 

o  .المساهمة في تجهيز المقرات باألثاث وأجهزة الحاسب 

o  كمال  للجهات الصحية.  أدوات وأجهزة العالج الطبيعي احتياجاتتغطية إ

 ستدامة : اال

o  جهات علمية 8بناء خطط استدامة مالية لعدد . 

o  جهات قرآنية.  10تطوير االستدامة المالية لـ 

o خطة االستراتيجيةدعم بناء ال.  

o بناء نموذج العمل لخمس جهات في القطاع غير الربحي 



 
 

 2021 

 وبعد ..

تلك جولة على عدد من أوجه الدعم ومجاالته، واالنتشار الجغرافي للدعم في أنحاء المملكة،  كانت 

 كما احتوت الجولة كذلك على طبيعة المشروعات المدعومة، ومعلومات عنها.

وجهد مبارك من   وتفصيل دقيق،  المشروعات قصة نجاح، وأثر ملموس،ولكل مشروع من هذه  

الوطن   خدمة  في  تصب  مميزة  مشروعات  وهي  المؤسسة،  في  العمل  فريق  ومن  المنفذ،  الشريك 

الربحي ( بالمملكة، وتساهم في نجاحه،  )غير والمواطن، وتساهم بشكل فعلي في تطوير العمل الخيري 

 من توجهات رئيسة، وتطلعات كبيرة. 2030دته رؤية المملكة  وتحقيقه لمستهدفاته، وفق ما حد

سائلين المولى القدير أن يصلح النية والعمل، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يبارك في هذا العمل،  

 ويكتب أجورهم.   الجزاء،وأن يجزي مؤسسي المؤسسة خير 
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