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لعـــام ١٤٣٤هـ
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مقدمة تقرير المؤسسة لعام ١٤٣٤هـ

الحمد � على إحسانه وكرمه، وتفضله علينا بفتح سبل الخير والبر 
البشير  رسوله  على  ا�كمالن   ا�تمان  والسالم  والصالة   ، وا�حسان 

والسراج المنير ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دعم  في  وتوجهها  مسيرتها  ا�-  –بحمد  المؤسسة  تستكمل 
المشاريع والبرامج الخيرية لعامها الثالث وذلك باستهداف الفرص 
النفع ا�عم و ا�دوم  النوعية واالستراتيجية منها، ذات  أو المشاريع 
أثرًا على مستوى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات 

الخيرية. 

السنة  عن  المؤسسة  بانجازات  التعريف  التقرير  هذا  في  ويسرنا 
المولى  سائًال  وجل-  –عز  المولى  سائلين  ١٤٣٤هـ  لعام  المالية 
الجهات  يوفق  وأن  المشاريع،  هذا  في  يبارك  أن  القدير  العلي 
التي  الخيرية  مشاريعها  جميع  في  الخيرية  والهيئات  والمؤسسات 

تنفع البالد والعباد أنه ولي ذلك والقادر عليه.

        ا�مين العام
       عادل بن حمد الحصيني 

لعام ١٤٣٤هـ
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تعرف على المؤسسة
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 الشيخ حمد بن عبدالرحمن الحصيني 

رئيس  المجلس   

 عبدالرحمن بن حمد الحصيني

عضو مجلس االمناء   

محمد بن حمد الحصيني

عضو مجلس االمناء  

عادل بن حمد الحصيني     

                 عضو مجلس االمناء واألمين العام 

شاكر بن حمد الحصيني     

عضو مجلس االمناء  

 بسام بن حمد الحصيني     

عضو مجلس االمناء  

صالح بن عبداهلل الدرويش     

عضو مجلس االمناء  

منصور بن حمد العويد    

عضو مجلس االمناء  

عادل بن محمد السليم     

عضو مجلس االمناء  

سالم بن علي القحطاني    

المدير التنفيذي أمين المجلس  

نبذة عن المؤسسة
مؤسســة خيريــة مانحــة تقــوم بدعــم ورعايــة األعمــال اخليريــة مــن خــال املؤسســات اخليريــة املرخصــة لهــا والتــي تقــدم خدمــات متمثلــة فــي 

اخلدمــات االجتماعيــة والدعويــة واإلغاثيــة وفــق الضوابــط الشــرعية وااللتــزام باللوائــح املنظمــة للعمــل داخــل اململكــة العربية الســعودية.

وقــد تأسســت املؤسســة فــي مدينــة الدمــام باملنطقــة الشــرقية بترخيــص وزارة الشــؤون االجتماعيــة بالرقــم )73( وتاريــخ 1430/1/28هـــ و يرأس 

مجلــس إدارتهــا املؤســس الشــيخ/ حمــد بــن عبــد الرحمــن احلصينــي.

الرؤية
- حتقق النفقة على وجوه اخلير بطرق ميسرة وأساليب متقنة

الرسالة
- مؤسسة خيرية مانحة رائدة تعنى باملشروعات النوعية وتتميز بقوة البرامج

األهداف
خدمة كتاب اهلل عز وجل و سنة نبيه صلى اهلل عليه و سلم.. 1

تقدمي العون املادي و املعنوي للمحتاجني و تأهيلهم عن طريق اجلمعيات املتخصصة.. 2

التنسيق مع اجلهات املتخصصة وبيوت اخلبرة في كافة املشاريع النوعية .. 3

العناية باملشاريع املوسمية.. 4

مشاريع النفع العام و التأهيل العلمي و املهني و التدريب والتطوير واخلدمات الطبية.. 5

تبني املشاريع النوعية و املتميزة التي تهتم ببناء القدرات الداخلية للجمعيات اخليرية في كافة انحاء اململكة .. 6

أعضاء مجلس األمناء
يتكون مجلس األمناء من رئيس وثمانية أعضاء وهم كاً من 
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مجاالت الدعم

1- المجال االجتماعي واإلغاثي : 
وهــي كافــة املشــاريع والبرامــج التــي تعنــي مبســاعدة احملتاجــني والفقــراء عــن طريــق اجلهــات اخليريــة االغاثية 

املتخصصــة ســواء أكانــت عينيــة أم ماديــة أو البرامــج الصحيــة والتوعويــة والتــي تســهم فــي ســد حاجتــه 

وكفايته،كذلــك يســتهدف البرامــج االجتماعــي التطويريــة التــي تنمــي اجملتمــع وتســهم فــي ترابطه. 

2- مجال التعليم واإلعالم :
هــو الــذي يهتــم باملشــاريع والبرامــج التعليميــة واإلعاميــة النوعيــة احلديثــة التــي تتواكــب مــع متطلبــات 

العصــر فــي كافــة اجملــاالت الشــرعية والعلميــة ومــا تخــدم بــه العمــل اخليــري ومســتفيديه.

3- مجال المساجد واألوقاف : 
هــو اجملــال الــذي يهتــم مبــا فيــه خدمــة وعنايــة املســاجد أو فــي كل مــا يوقــف ويحبــس مــن عقــارات وغيرهــا 

فــى ســبيل اهلل وتصــرف مواردهــا علــى مــا يصــب  فــي بنــاء قــدرات اجلهــات العاملــة فــي القطــاع اخليــري، 

واالهتمــام بإنشــاء وتأســيس الكيانــات اخليريــة التــي تســهم وتخــدم اجلهــات اخليريــة أو املســتفيدين منهــا 

علــى كافــة شــرائح اجملتمــع . 

4- مجال التدريب والتأهيل :
وهــو اجملــال الــذي يعنــى باملشــاريع والبرامــج التــي تنــدرج ضمــن مجــال التدريــب والتأهيــل فــي كافــة اجلوانب 

اإلداريــة واملاليــة واالجتماعيــة والتطويريــة وغيرهــا ممــا يســهم فــي بنــاء ورفــع كفــاءة وقدرات املشــارك ســواء 

أكانــت هــذه البرامــج تســتهدف العاملــني فــي اجلهــات اخليريــة أو املســتفيدين منها

سياسات وإجراءات الدعم

أن تكون اجلهة ذات صفة نظامية.. 1

أن  تكون اجلهة غير ربحية.. 2

أن تكون اجلهة املنفذة متخصصة في مجال املشروع أو البرنامج املقدم.. 3

أن يكون الدعم في اجملاالت التي تهتم بها املؤسسة.. 4

أن يكون البرنامج لم ينفذ.. 5

أن يكون الرفع في املدة احملددة أو قبل مدة كافية ال تقل عن شهر لدراسته.. 6

أن توجد خطة واضحة للبرنامج وفريق عمل لتنفيذه.. 7

املؤسسة ال تدعم اجلهة وإن كانت ذات فروع متعددة بأكثر من مشروعني في السنة املالية وال يكون وقت الدعم متزامناً.. 8

املؤسسة ال تشارك في التنفيذ.. 9

 الدعم ال يقدم إال بعد توقيع اتفاقية املؤسسة.. 10

 الدعم املقدم يكون على دفعات للمشاريع التي تنفذ على مراحل .. 11

أن تقدم اجلهة  تقارير دورية وتقريراً ختامياً شاماً عن املشروع وأثره ومقترحات تطويره ومصروفاته املالية.. 12
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المؤسسة بين عامين من العطاء
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المؤسسة بين عامين من العطاء

النسبةالفرق1434هـ1433هـالمقارنة

+ %4053 مشروع 75115عــــــــــدد المشــــاريـــــــع

- %16- 12102عـــــــدد المناطق المغطـــاة

+ %66+ 352عــــدد العاملين بالمــؤسســة 

+ %200+ 132عـــــــــدد مذكرات التفاهـــم

+ %100+ 121عـــــــــدد اجتماعات االمنـــاء

+ %66+ 352عدد االجتماعات للجنة االنفـــاق

+ %10+ 10111عدد االجتماعات مع االمين العام

+ %42+ 14206عـدد االجتماعات لفريـق العمـل
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عطــائنـا
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

اإلحصاء العام
على مستوى المملكة

115

1548

1637
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

المنطقة الشرقية
31

415

39



21 20

االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة مكة المكرمة
21

08

49
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة عسير
15

42

45
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة جازان
9

06

12
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة الرياض
7

03

13
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة نجران
7

32

11



31 30

االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة المدينة المنورة
6

13

02
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة الجوف
4

04

00
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

منطقة حائل
4

02

11
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منطقة الحدود الشمالية

االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

3

02

01
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االجتماعي اغاثيالتدريب والتأهيـل

 أنــواع المشــاريع

عدد المشـــــاريع

التعليـم وا�عـالمالمساجد واوقاف

اهداف المحققة

نفـع عــام
8

21

14
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أبرز المشاريع
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المساعدات واإلعانات للمستفيدين 

نبذة عن المشروع:
ــنْ َخْيــٍر َفِللَْوالَِديـْـِن وَاألَقْرَبـِـنيَ وَالَْيَتاَمــى  قــال اهلل تعالــى : )يَْســأَُلونََك َمــاذَا يُنِفُقــوَن قـُـْل َمــا أَنَفْقُتــم مِّ
ــإِنّ اهلّل بِــهِ َعِليــٌم { البقــرة )215(،  اســتناداً علــى  ــٍر َف ــنْ َخْي ــواْ ِم ــا تَْفَعُل ْــِن الّســِبيِل وََم ــاِكنِي وَاب وَامْلََس
ذلــك حرصــت املؤسســة علــى مســاعدة وســد حوائــج مســتفيدي اجلهــات اخليريــة وذلــك عبــر رعايــة 

البرامــج اإلغاثيــة والتأهيليــة واإلجتماعيــة.

األهداف:
1. سد حاجة الفقراء واألرامل واأليتام وإعفافهم عن ذل احلاجة والسؤال.  

2. إعانة األسر احملتاجة حفاظاً على كرامتها.
3. دعم برامج الرعاية والقيم االجتماعية.

4. دعم الدراسات االجتماعية.

5. العناية بالدورات التأهيلية للمقبلني على الزواج.

مخرجات المشروع:
1. كفالة ورعاية األيتام واألرامل واملطلقات.

2. تفريج الكرب لعدد )1794( من األسر واألفراد على مستوى اململكة.
3. إكساء احملتاجني للعيدين صغار وكبار سواء ذكور أو إناث.

4. دعم )3( برامج للزواج اجلماعي وإقامة عدة دورات تأهيلية للمتزوجني. 

5. سد احتياجات السجناء وأسرهم .

شركاؤنا:

ت

تعليم العلم الواجب

نبذة عن المشروع:
هــو محضــن علمــي وتأهيلــي يهــدف إلعــداد املشــارك وتأهيلــه تربويــاً وســلوكياً وعلميــاً ومهارياً 

وفــق منهجيــة علميــة محكمــة ليكــون نافعــاً ألنفســه ومجتمعــه وحتصينــه بالعلم الشــرعي. 

رؤية المشروع:
إخراج جيل صالح مصلح يبني وينتج نافع لنفسه وجملتمعه.

مبررات تنفيذه:
1. انخفاض مستوى التعليم بخاصة الشرعية.

2. قلة الدعاة إلى اهلل واملعلمني في املنطقة.

3. ترسيخ العقيدة الصحيحة لدى النشء.

4. تأهيل الطاب في كل مركز ليقوموا بالدعوة إلى اهلل على علم وبصيره في املناطق النائية.

الشرائح المستهدفه:
1. الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأكثر.

2. املتميزين من طاب احللقات.

ــون        ــم ويعمل ــت كفالته ــن حت ــني وم ــن املواطن ــة، م ــل البادي ــة، وأه ــر النائي ــرى والهج 3. الق

ــياتهم. ــتى جنس ــات بش ــن اجلالي ــم م لديه

البرنامج العلمي للمشروع:
1. حفظ القرآن الكرمي

2. شرح األصول الثاثة

3. شرح منهج السالكني

4. حفظ األربعني النووية

المشـروع الثانيالمشـروع األول
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إحصائيات تعليم العلم الواجب 
عدد اجلهات املنفذة: أربع جهات:

المجموعالربوعةمربهاالمواهمحايل عسيرالجهة 

895224عدد المـراكـــــز

16145237عدد الحلقـــــات

18125944عدد المعلمين والمشرفين

عدد الطــالب والطالبــات
طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

681 154152163014003834

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

ير
س

 ع
ل

حاي
م

به
مر

عة
بو

لر
ا

اه
مو

اال

ير
س

 ع
ل

حاي
م

به
مر

عة
بو

لر
ا

اه
مو

اال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

ير
س

 ع
ل

حاي
م

به
مر

عة
بو

لر
ا

اه
مو

اال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

98

5

2

1416

5
2

12

18

5
9

ير
س

 ع
ل

حاي
م

الطــالب
الطالبات

به
مر

عة
بو

لر
ا

اه
مو

اال

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

190

170

150

130

110

90

70

50

30

100 0

152154 163
140

3834

243744681
عدد المعلمين والمشرفين عدد الطــالب والطالبــاتعدد الحلقـــــات عدد المـراكـــــز

نمذجة تعليم العلم الواجب 
تلبيــه الحتيــاج املناطــق النائيــة فيمــا يخــص نشــر تعليــم العلــم الواجــب وذلــك إلقامــة األحــكام 

الشــرعية ومعرفــة الديــن علــى بصيــرة وتخريــج األبنــاء الناقلــني لهــذا العلــم إلــى بيوتهــم والقــرى 

التــي يســكنونها، وتأهيــل عــدد منهــم ليكونــوا أئمــة ودعــاة، فقــد قامــت املؤسســة بالتعــاون مــع 

ــذ  ــي تنفي ــني ف ــي للراغب ــل تطبيق ــم دلي ــداد وتصمي ــي إع ــر ف ــارات والتطوي ــون لاستش ــز بن مرك

املشــروع ، حيــث أحتــوى الدليــل علــى ثــاث جوانــب تطبيقيــه هــي :

الدليل التنظيمي: 
والذي يحدد اخلريطة التنظيمية للمشروع، واملهام واللجان والوصف الوظيفي

الدليل التعليمي: 
دليل يحتوي على املواد التعليمية وأسلوب تنفيذها وطريقة تقومي الطاب.

الدليل الفني اإلجرائي: 
ــهل  ــح وس ــلوب واض ــني بأس ــروع للعامل ــي املش ــل ف ــراءات العم ــدد إج ــذي يح ــل ال ــو الدلي وه

االســتخدام

وسيتم تطبيقه في املشاريع القادمة وسيدرب عليه لتحقيق نتائج افضل بإذن اهلل .



47 46

مشاريع اإلعالم الفضائي واالنترنت

نبذة عن المشروع:
حرصــت املؤسســة فــي اســتثمار التأثيــر  اإلعامــي عبــر القنــوات الفضائيــة وكذلــك الثــورة فــي وســائل األتصــال احلديثــة عبــر الشــبكة 

ــت الشــرعية والقيــم اإلســامية مــن  ــاء األســرة علــى الثواب العنكبوتيــة فــي نشــر الدعــوة داخــل اجملتمعــات اإلســامية وخارجهــا وبن

خــال التعــاون مــع عــدة جهــات إعامية.ومنهــا :

ــوة . 1 ــي للدع ــب التعاون ــع للمكت ــية التاب ــة االندونيس ــة باجلالي ــز العناي ــع مرك ــاون م ــز بالتع ــي متمي ــي اندونيس ــع إلكترون ــيس موق تأس

واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات بالنســيم يقــوم بدعــوة اإلندونيســيني مســتخدمي مواقــع اإلنترنــت. وذلــك لكــون إندونيســيا حتتــل املرتبــة 

الرابعــة الســتخدام اإلنترنــت فــي آســيا، كمــا حتتــل املرتبــة الثالثــة فــي اســتخدام الفيســبوك عامليــاً واملرتبــة اخلامســة فــي اســتخدام 

موقــع تويتــر حســب إحصائيــة عــام 2012 م.

ــدف . 2 ــم يه ــاج فل ــي إنت ــع ف ــر والتوزي ــا للنش ــع دار الصف ــاون م ــلم . مت التع ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــة للرس ــرة النبوي ــن احلج ــم ع فل

للكشــف عــن شــبهة االحتجــاج بقبــر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وعلــى جــواز اجلمــع بــني قبــر ومســجد مــن خــال تصويــر معالــم 

املســجد النبــوي علــى شــكل مجســمات )3D( تتوافــق مــع عصرنــا احلاضــر وشــرح لــكل مجســم بنصــوص مختصــرة وواضحــة بإشــراف 

جمــع مــن علمــاء األمــة مــن عمــوم العالــم اإلســامي لتبيــني الشــبهه الشــرعية.

ــر . 3 ــى نش ــتهدف إل ــي تس ــة والت ــا الفضائي ــاة أفريقي ــع قن ــاون م ــة واألوروميةبالتع ــة األمهري ــة باللغ ــج تلفزيوني ــاث برام ــاج ث ــم إنت دع

اإلســام وأحكامــه الشــرعية فــي دول القــرن اإلفريقــي فــي كاً مــن )أثيوبيــا ـ الصومــال ـ أريتيريــا ـ جيبوتي(وجاليــات تلــك الــدول فــي 

ــة. ــث بلغــات أفريقي ــى اهلل بالب ــك الدعــوة إل ــف املســلمني بدعاتهــم املوثوقــني، وكذل ــم وتعري ــف أرجــاء  العال مختل

برنامــج »وارفــة« دعمــت املؤسســة تنفيــذ برنامــج إعامــي أســبوعي وبإشــراف فريــق إعــداد نســائي مــن قبــل القســم النســائي مبركــز . 4

باحثــات لدراســات املــرأة، وقــد مت عــرض البرنامــج مــن خــال شاشــة قنــاة اجملــد الفضائيــة.

الهدف من المشروع:
استغال الوسائل اإلعامية واإلعام اجلديد في نشر الدعوة.. 1

تصحيح املعتقدات وكشف الشبه الشرعية اخلاطئة عبر وسائل وبرامج التقنية احلديثة.. 2

ايجاد مواد علمية موثوقة مؤصلة بلغات محلية للشريحة املستهدفة.. 3

مخرجات المشروع:
الوصول ألكبر عدد من املستفيدين باستغال الوسائل اإلعامية وتقدر مبايني املستفيدين.. 1

إنتاج أفام وبرامج دعوية بعدة لغات عاملية.. 2

إنتاج كتب إلكترونية دعوية تثقيفية .. 3

وجود صوت إعامي محافظ له حضور متميز.. 4

شركاؤنا:

المشـروع الثالث
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مشاريع االستدامة المالية

نبذة عن المشروع:
ال شــك بــأن املــوارد املاليــة تعــد عنصــراً أساســياً الســتقرار أي كيــان مؤسســي ومــن هذااملنطلــق كانــت الرغبةاألكيــدة مــن مؤسسةالشــيخ 
حمداحلصينــي اخليريــة بصفتهــا مؤسســة مانحــة، بتحويــل مفهــوم العطــاء املنقطــع إلــى عطــاء دائــم ومســتمر ملؤسســات العمــل اخليــري 
مــن خــال التطويــر النوعــي املتخصــص فــي إدارة أقســام تنميــة املــوارد املاليــة ضمــن تطبيقــات معرفيــة وعمليــة احترافيــة حتقــق  –  بحولــه 

تعالــى – احللــول البديلــة املناســبة للكفايــات املاليــة ومتطلباتهــا مــن الكفــاءات البشــرية.

مبررات المشروع: 
غياب االستدامة املالية في كثير من املؤسسات اخليرية . . 1
ــة . 2 ــم واملســتمر مــن املؤسســات املانحــة واملؤسســات اخليري عــدم وجــود خطــوات عمليــة نوعيــة تســاهم فــي تخطــي هــذا التحــدي القائ

العاملــة فــي امليــدان. 

ضعف كثير من املؤسسات اخليريةمع جودة مشاريعها والتي قد يكون الضعف املالي سبباً في تعثر مشاريعها . . 3

األهداف:
تأسيس أقسام تنمية موارد مالية.. 1
إنشاء نقاط تسويقية جلمع التبرعات.. 2
التشجيع على تنفيذ حمات االستقطاعات الشهرية.. 3
عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفني في تنمية املوارد.. 4
تنفيذ جوالت ميدانية تثقيفية ملوظفي قسم املوارد املالية في اجلهات اخليرية لإلطاع على اخلبرات والتجارب الناجحة.. 5
زيادة املوارد املاليةللجهات اخليريةللوصول لاكتفاء الذاتي.. 6
متكني املؤسسات غير الربحية من تخطيط وتنفيذ حمات تسويقية ناجحة وبتكاليف منخفضة.. 7

مخرجات المشروع:
تنمية موارد املوارد املالية ألحدى اجلهات اخليرية بنسبة 40%.. 1
رفع عدد االستقطاعات املالية للمتبرعني.. 2
املساهمة في تسويق إنشاء وقف استثماري خيري.. 3
املساهمة في تسويق شراء أراضي إلنشاء أوقاف خيرية لبعض اجلهات.. 4
تنمية عقار وقفي وزيادة إيراداته السنوية بنسبة )95%(.. 5
دعم )9( حمات تسويق.. 6
دعم )12( نقطة جلمع التبرعات.. 7

طباعة الكتب ونشر العلم

نبذة عن المشروع:
أولــت املؤسســة اهتمامــاً فــي نشــر العلــم النافــع وطباعــة الكتــب والبحــوث العلميــة والدعويــة ملــا لهــا مــن دور 
أساســي فــي ثقافــة اجملتمعــات وبنــاء ثروتهــا املعلوماتيــة، ومبــا متتــاز بــه مــن ســعة االنتشــار وعمــوم النفــع وبقــاء 

األثــر، وعلــى أثــر ذلــك مت التعــاون مــع عــدة مؤسســات متخصصــة فــي هــذا اجملــال.

األهداف:
1. طباعة الكتب واملوسوعات الشرعية والعلمية.

2. إيجاد مراجع علمية موثوقة.
3. نشر العلم الشرعي بكافة اللغات.

مخرجات المشروع:
1. ترجمة ثاثة أجزاء ملعاني القرآن الكرمي إلى اللغة األســبانية والتي تعتبر ثاني لغة حية على مســتوى العالم.

2.  إصدار )8( كتب علمية وشرعية ومؤلفات متخصصة تهتم في اجلوانب التربوية واإلدارية والعلمية والفنية  
     ومنها ومنها:

موسوعة عائشة رضي اهلل عنها.  أ- 

:طباعــة كتــاب “جمــع التبرعــات مــن أجــل التغييــر االجتماعــي” يعتبــر مرجــع يقــدم طــرق ومهــارات وحلــول   ب- 
ــي  ــي. بالتعــاون مــع املركــز  الدول ــق األمــن املال ــى التخطيــط الســليم لتحقي ــة تســاعد عل ــرات علمي وخب

لألبحــاث والدراســات “مــداد”.

كتاب “ أمي مدرستي” للدكتور محمد السلومي.  ج- 

ــراءة  ــة ب ــيخ معلوم ــى ترس ــدف إل ــو يه ــاب” وه ــى اإلره ــة عل ــرب العاملي ــة للح ــا بريئ ــاب “ضحاي ــة كت ترجم  د- 
جميــع مؤسســات القطــاع الثالــث ومؤسســات اجملتمــع املدنــي فــي الــدول العربيــة ودول اخلليــج خاصــة مــن 

تهمــة دعــم اإلرهــاب وهــو موجــه لشــرائح اجملتمــع األمريكــي والبريطانــي.

كتاب “ الشباب والعمل التطوعي وخدمة اجملتمع السعودي: أحداث جدة منوذجاً”.  ه- 

كتاب “ أولويات الفتاة السعودية اجلامعية”  و- 

كتاب “ أثر مواقع التواصل االجتماعي على عملية الضبط االجتماعي”.  ز- 

كتاب “ عاقة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باجملتمع”.  ح- 

شركاؤنا

شركاؤنا

المشـروع الخامسالمشـروع الرابع
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التدريب والتأهيل

نبذة عن المشروع:
يعــد تدريــب و تطويــر املوظفــني هــو العمــود الفقــري ألي منشــأة تســعى للنجــاح والتميــز ، ومــن هــذا املنطلــق ســعت املؤسســة إلــى دعــم 

تنفيــذ مشــاريع وبرامــج التدريــب والتأهيــل فــي كافــة اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة واالجتماعيــة

ملــا لهــا مــن انعــكاس إيجابــي فــي بنــاء ورفــع كفــاءة وقــدرات املشــارك ســواء أكانــت هــذه البرامــج تســتهدف العاملــني فــي اجلهــات اخليريــة أو 

املســتفيدين، وذلــك بالشــراكة والتعــاون مــع عــدة جهــات خيريــة ومؤسســات متخصصــة.

األهداف:
اكتساب مهارات ذاتية وفنية تخدمهم في حياتهم العلمية والعملية. 1

إعداد كادر من األفراد خلدمة اجملتمع .. 2

اكتشاف وتنمية قدرات ومواهب املتدربني .. 3

تنمية روح التعامل مع التقنيات احلديثة. 4

رعاية املتدربني وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم .. 5

مخرجات المشروع:
إقامة برامج تدريبية متخصصة في تنمية املوارد في اجلهات اخليرية.. 1

إقامة برامج متخصصة في تأهيل الدعاة.. 2

املساهمة في دعم امللتقيات اخليرية املتخصصة في تطوير منسوبي اجلهات اخليرية على مستوى اململكة.. 3

دورات تدريبية إدارية وتربوية ودعويةمهارية إعامية موجه للشباب والفتيات حيث استفاد منها أكثر من 1600 شاب وفتاة.. 4

دورات تدريبية لتأهيل اإلدارات النسائية.. 5

شركاؤنا:

مشاريع المرأة

نبذة عن المشروع:
االهتمــام باملشــاريع والبرامــج التــي تختــص باملــرأة مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي الدينــي و 

االجتماعــي و التعليمــي و الثقافــي لهــا. 

األهداف:
تعزيز دور املرأة في خدمة مجتمعها عامة والعمل اخليري خاصة.. 1

حتصني املرأة ضد التيارات الفكرية املنحرفة عن الشرع. . 2

رعاية املراكز التدريبية واملؤسسات الوسيطة التي تهتم باملرأة.. 3

مخرجات المشروع:
رعاية أنشطة معهد ابن كثير إلعداد معلمات القرآن الكرمي بالدمام. 1

رعاية أنشطة مركز باحثات لدراسات املرأة .. 2

تدريب قيادات العمل النسائي في جمعية حتفيظ القرآن الكرمي باجلبيل وجمعية التنمية      . 3

األسرية بخميس مشيط.

املساهمة في رعاية ملتقى وابل النسائي ببقيق التابع جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي.. 4

شركاؤنا:

المشـروع السابعالمشـروع السادس
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الشراكات والتحالفات
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توقيع مذكرات التفاهم

وقف سعد وعبدالعزيز الموسى:
احلصينــي  حمــد  الشــيخ  مؤسســة  بــني  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

ــد  ــوم االح ــي ي ــام ف ــة الدم ــى مبدين ــز املوس ــد العزي ــعد وعب ــف س ووق

ــادل  ــاون وتب ــق التع ــك لتحقي 18 /11 /2012م وذل ــق  1434/1/4هـــ املواف

ــني. ــني اجلهت ــرات ب اخلب

مؤسسة محمد وعبد اهلل ابراهيم السبيعي الخيرية:
احلصينــي  حمــد  الشــيخ  مؤسســة  بــني  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

ومؤسســة محمــد وعبــد اهلل الســبيعي مبدينــة الريــاض فــي يــوم 

3 / 12 /2012م ســعياً لتعميــق التعــاون  19 / 1 /1434هـــ املوافــق  االثنــني 

وتبــادل اخلبــرات بــني املؤسســتني. 

مؤسسة فرحان أبن المبارك لخدمة المجتمع: 
بــن عبدالرحمــن  الشــيخ حمــد  التفاهــم بحضــور  توقيــع مذكــرة 

احلصينــي بــني مؤسســة حمــد بــن عبدالرحمــن احلصينــي اخليريــة 

ومؤسســة فرحــان بــن املبــارك خلدمــة اجملتمــع وذلــك يــوم الســبت 

الدمــام. مبدينــة  2013م   /  4  /  13 املوافــق  /1434هـــ   6  /  3 بتاريــخ 

المشاريع المشتركة

ملتقى التحالفات الشراكات بتبوك.
التعــاون مــع وقــف عبدالعزيــز وســعد املوســى علــى دعــم ملتقــى قيــادات العمــل اخليــري مبنطقةتبــوك 

ــق  ــو حتقي ــعي نح ــى الس ــدف إل ــذي يه ــة« وال ــات اخليري ــني اجله ــل ب ــيق والتكام ــوان : »التنس ــت عن حت

ــني  ــل ب ــيق والتكام ــز التنس ــادرات لتعزي ــاد مب ــل وإيج ــة التكام ــة بأهمي ــل والتوعي ــيق والتكام التنس

اجلهــات اخليريــة مبنطقــة تبــوك و قــد اســتهدف امللتقــى مشــاركة عــدد )80( شــخصية مــن أبــرز قيــادات 

العمــل اخليــري فــي منطقــة تبــوك.

مشروع التخطيط التنموي منطقة المشعلية:
ــع  ــعلية ، ووض ــز املش ــوي ملرك ــاج التنم ــة االحتي ــى لدراس ــعد املوس ــز وس ــف عبدالعزي ــع وق ــاون م التع

ــوارد  ــة وامل ــة حســب دراســة األولوي ــق جملــال مــن مجــاالت التنمي ــة للتطبي ــة قابل ــة واقعي خطــة تنموي

املتاحــة وســيكون فيــه تأهيــل فريــق العمــل امتــداداً لــدورة التخطيــط التنمــوي ووضــع منــوذج يحتــذى 

بــه فــي مجــاالت أخــرى. 

تأسيس مركز قياس األثر :
ــح  ــن صال ــن ب ــة عبدالرحم ــة ومؤسس ــني املؤسس ــتراتيجية ب ــراكة اس ــن ش ــارة ع ــروع عب ــو مش وه

الراجحــي وعائلتــه اخليريــة ومؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي اخليريــة تســعى إلــى لتطويــر 

القطــاع اخليــري وتنميتــه ونشــر ثقافــة قيــاس األثــر مــن خــال إنشــاء مركــز لقيــاس األثــر يؤســس علــى 

ــة. ــة احمللي ــم مــع احتياجــات البيئ ــة ويتوائ أفضــل املمارســات العاملي

تأسيس بيت التوظيف:
)بالشراكة مع مؤسسة فرحان ابن املبارك خلدمة اجملتمع ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته اخليرية(: 

إنشــاء بيــت التوظيــف والتــي تهــدف حلــل مشــكلة غيــاب ثقافــة رأس املــال البشــري فــي اجلهــات اخليريــة 

وحتقيقــاً الســتقطاب الكفــاءات والقيــادات البشــرية للقطاعــات اخليريــة وتوفيــر الفــرص الوظيفيــة املبنية 

علــى اجلــدارات للمؤهلــني الراغبــني فــي االلتحــاق بالعمــل اخليــري ســواًء كلــي أو جزئــي أو عــن بعــد.
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تأهيل وتطوير منسوبي المؤسسة
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تأهيل وتطوير منسوبي المؤسسة

حرصــت املؤسســة علــى الرقــي مبوظفيهــا عبر اشــراكهم فــي برامــج تدريبيــة تأهيليــة وتطويرية 

مبــا يعكــس علــى الرقــي مبســتوى  تنظيــم العمــل وحتســني آليــات التعــاون مــع الشــركاء وضبــط 

متابعــة املشــاريع والبرامــج اخليريــة وذلــك مــن خال :

ــق 	  ــي حتقي ــهموا ف ــن أس ــك مم ــة وكذل ــود املبذول ــراً للجه ــة تقدي ــرمي كادر املؤسس تك

ــني  ــة األم ــرمي برعاي ــل تك ــم حف ــك بتنظي 1433هـــ وذل ــام  ــتهدفة لع ــازات املس االجن

العــام للمؤسســة وذلــك لتحفيــز وتشــجيع املوظفــني علــى مواصلــة متيزهــم 

ــركائها. ــة ش ــع كاف ــة م ــات املؤسس ــد عاق ــك توطي وكذل

عقــد لقــاءات تطويريــه دوريــه مــع خبــراء العمــل اخليــري ملنســوبي املؤسســة هدفــت 	 

إلــى زيــادة املعرفــة والثقافــة فــي مجــاالت عــدة.

ــة 	  ــتجدات العلمي ــى املس ــم عل ــك إلطاعه ــة وذل ــرات اخليري ــات واملؤمت ــور امللتقي حض

ــة . ــات اخليري ــع اجله ــرات م ــادل اخلي ــارف وتب ــري والتع ــل اخلي ــال العم ــي مج ــة ف والعملي

إشــراك كادر املؤسســة فــي دورات تدريبيــة لصقــل مواهبهــم وتطويــر قدراتهــم 	 

ــم. ــتوى أدائه ــني مس وحتس
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نبذة عن الخطة االستراتيجية :
متــت املوافقــة مــن قبــل مجلــس االمنــاء علــى اعــداد اخلطــة  وبحمد 

ــداد  ــي االع ــام 1434هـــ ف ــر ع ــب اخلي ــي رج ــدء ف ــه مت الب اهلل وتوفيق

للخطــة ســبقها تدريــب للفريــق وحتضيــر للمدخــات ومت االنتهــاء 

ــة  ــود متواصل ــد جه ــك بع ــام 1435هـــ  وذل ــع ع ــي مطل ــة ف اخلط

ــب  ــراءات والتدري ــات والق ــات والدراس ــن االجتماع ــر م ــوت الكثي ح

وورش العمــل ومجموعــات التركيــز واالستشــارات التــي شــارك بهــا 

العديــد مــن االختصاصيــن واألكادمييــن وذوي اخلبــرة، كمــا اســتخدم 

فــي إعدادهــا ســت أدوات حتليليــه لضمــان جودتهــا وحتقيــق أهدافهــا 

وصناعــة التأثيــر واالســتدامة خلدمة للقطــاع اخليري ، وكان بشــراكة 

مــع مركــز اســتثمار املســتقبل للوصايــا واألوقــاف .

رؤيتنا القادمة :
 عطاء بإحسان لتحقيق أثر مستدام.

رسالتنا القادمة : 
مؤسســة نوعيــه مانحــه تتكامــل مــع شــركائها ، في بناء االنســان 

والرقــي بقيمــه ، بفكــر اســتراتيجي، وبيئة جاذبــة ومتجددة.

الخطة االستيراتيجية االولى
1435-1437هـ
آمل الستدامة اخلير

قيمنا التي نتعز بها :
االتقان والضبط واجلودة في األداء مبا ينعكس على املؤسسة.االحســــان : 

العمل طلباً ملرضات اهلل وتوفيقه في كل خطوات وإجراءات العمل.األخــــاص : 

في التعامل مع جميع الشركاء اخلارجن واملوظفن دون حتيز أو ظلم.العــــــدل :

العمل وفاًء وتقديراً للشيخ حمد احلصيني وعائلته ملا يبذلونه ويقدمونه من خير ومبا يحقق االنتماء الوفــــــاء :
لهذه املؤسسة.

عدم الشعور بالتعالي على سواء في الفريق والعاملن والشركاء.التواضــــع : 

اجلماعية والتعاون والتكامل ألنها مبررات النجاح في العمل املؤسسي.روح الفريـق :

التوجهات االستراتيجية :
التوجه االول : االرتقاء التربوي والقيمي 

 يهــدف الــى تطويــر أداء اجلهــات املعنيــة واملتخصصــة فــي األعمــال التربويــة والقيميــة  بهــدف احملافظــة 

علــى املكتســب التربــوي والــذي خــرج العشــرات مــن طــاب العلــم واملؤثريــن مــن أهــل الصــاح واخليــر ، 

ويعتنــي باحملاضــن التربويــة واملربــن وبالشــباب وباملناهــج التربويــة ووســائل التربيــة  احلاليــة واملرتقبــة .

كمــا يشــمل االهتمــام  مبــدارس ومراكــز التعليــم مــن خــال مشــاريع نوعيــة مركــزة ومشــاريع البحــوث 

والدراســات و مشــاريع بنــاء الوعــي التربــوي والقيمــي  فــي اجملتمــع.

التوجه الثاني : االرتقاء بمشاريع خدمة المرأة   :

تهــدف هــذه االســتراتيجية  لتطويــر أداء اجلهــات املعنيــة واملتخصصة فــي مجال املرأة بشــريا ومؤسســياً وحتفز 

مجــاالت  البحــث والدراســة  و بنــاء الوعي وتوليــد  املشــاريع النوعية .

باإلضافة إلى توجهين داعمين هما:

استدامة املؤسسة 

دعم مجاالت البر العامة.

شريك النجاح 

مركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا 

بقيـادة املستشـار

األستاذ/ عبداهلل بن عبداملغني الفايز 
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لعـــام ١٤٣٤هـ


