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احلمد هلل حمدًا كثريًا كما اأمر وال�ص��اة وال�ص��ام على �ص��يدنا حممد �ص��يد الب�ص��ر وعلى اآله و�صحبه امل�ص��ابيح الدرر، نحمده 
�صبحان��ه عل��ى م��ا مّن به علين��ا وي�صر لنا ما نحن فيه م��ن اخلري من خال ه��ذه امل�ؤ�ص�صة، والذي بعد ف�ص��ل اهلل وكرمه �صيظل 
الف�صل ل�الدنا ال�صيخ حمد احل�صيني  -رحمه اهلل- الذي اأ�ص�س هذا ال�صرح، وثابر حتى و�صل اإىل ما و�صل اإليه، فن�صاأل اهلل 

جّل يف عاه اأن يتقبل منه واأن يرفع بها درجته يف عليني.
كم��ا ن�ص��ع بني اأيديكم ه��ذا التقرير، وال��ذي ي�صتعر�س اأبرز اإجن��ازات العام املن�ص��رم 2020م، وه� ح�ص��اد تخطيط ودرا�صة 
وب��ذل تظاف��رت فيه جه���د اجلميع، ابتداًء من جمل�س الأمناء الك��رام بت�جيههم ودعمهم وانتهاًء بفري��ق امل�ؤ�ص�صة بجهدهم 

ومثابرتهم بعد ت�فيق اهلل.
كم��ا اأن ه��ذا التقري��ر ميث��ل نت��اج ال�صن��ة الثالثة من اخلط��ة ال�صرتاتيجي��ة الثاني��ة والتي ج��اءت متممة ومكمل��ة للخطة 
ال�صرتاتيجية الأوىل طاحمني واآملني يف حتقيق �صراكة ن�عية وتكامل مع كافة القطاعات املعنية يف املنح الرتب�ي والتعليمي 

وكذلك يف دعم م�صاريع من� القطاع غري الربحي لي�ؤدي القطاع دوره التنم�ي املن�ص�د وفق روؤية مملكتنا الغالية 2030.
ويع��د ه��ذا التقرير اأول تقرير بعد وف��اة امل�ؤ�ص�س رحمه اهلل ن�صتلهم من �صريته لن�صحذ به هممن��ا ل�صتكمال ما بداأه ولنم�س 

ن وفريق امل�ؤ�ص�صة التنفيذي يف �صبيل حتقيق روؤية ور�صالة امل�ؤ�ص�صة. بح�ل اهلل، وب�ص�اعد جمل�س الأمناء املَُمكِّ
ث��م ال�صك��ر م��ص�ل لقيادة هذه الب��اد املباركة على دعمها وت�صجيعها امل�صتمر لاأن�صطة اخلريي��ة واملجتمعية ول�زارة امل�ارد 

الب�صرية والتنمية الجتماعية على كل ما يبذل�نه وُي�صهم�ن به يف دفع عجلة التنمية.
�صائلني اهلل عز وجل القب�ل، واهلل من وراء الق�صد

و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد

عبد الرحمن بن حمد الحصيني

رئ�����ي�����س م�����ج��������ل�����س األم��������ن�����اء
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اأحم��د اهلل ال��ذي بنعمته تتم ال�صاحل��ات وال�صاة وال�صام على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه وم��ن تبعهم باإح�صان اإىل ي�م 
الدين، وبعد،،،

ق�ص���ة اأ�صيل��ة يف �ص�خ�صي��ة والدن�ا ال�ص�ي��خ حم�د -رحمه اهلل- ق�ص�ة ٍ متي��ز ٌ عمره�ا اأجي�ال، من�ت وترعرع���ت م�ن فك�رة اإىل 
مكت���ب اإىل م�ؤ�ص�ص���ة را�ص�خة الأركان، يحدوه�ا الأمل لبن�اء التمي���ز امل�ؤ�ص�صي والعط�اء الن�ع�ي، مب�ا يحق�ق طم�ح�ات والدن�ا 

�صاح�ب الأيادي البي�ص�اء جعله�ا اهلل ل�ه ذخرًا وثقل بها م�ازينه، وجعلها بركة يف ذريت�ه.
 وي�ص�رن��ا اأن ن�ص�تعر���س لك�م يف ه�ذه ال�صفح�ات بع��س اإ�ص�هام��ات امل�ؤ�ص�صة يف عامه�ا التا�صع )2020م( الت�ي م�ن اهلل به�ا علين�ا 

فنحم�د اهلل �ص�بحانه ال�ذي وف�ق واأع�ان وي�ص�ر لن�ا �ص�بل اخلري والإح�صان
 ول ي�ص�عن��ا يف ه���ذا املق��ام اإل اأن ن�ص�كر جمل�س اأمن�اء امل�ؤ�ص�صة على ت�جيههم وفكرهم الن��ريِّ الذي يبذل�نه يف ت�جيه ب��صلة 
امل�ؤ�ص�ص��ة، وفري��ق امل�ؤ�ص�صة التنفي�ذي عل�ى اجله�د املباركة الت�ي يق�م��ن به�ا ويبذل�نها يف �ص�بيل خدمة من اأقيمت من اأجلهم 

هذه امل�ؤ�ص�صة.

 وال�صكر م��ص�ل لقادة بلدنا احلبيبة - حفظهم اهلل - على دعمهم وت�صجيعهم امل�صتمر مل�صاريع التنمية املجتمعية.
�صائلني اهلل عز وجل اأن يجعل هذه الأعمال خال�صة ل�جهه الكرمي واأن يرزقنا فيها الإخا�س والقب�ل

 واهلل امل�فق

الحصيني حمد  ب��ن  ع���ادل 
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اإلحصاء العام للمشاريع
نفذت امل�ؤ�ص�صة هذا العام عددًا من امل�صاريع يف جمالت املنح املختلفة ت�زعت كالتايل:
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التوزيع الجغرايف
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ا ȿ .جامعة امللك عبد العزيز بجدة

ȿ .بيت الخربة قيم للدراسات واالستشارات الرتبوية والقيمية

من�صة ترب�ية قيمية الكرتونية تهدف اإىل:
11 ن�شر1الربامج1واملبادرات1الرتبوية1والقيمية1املوثوقة1علميا..
21 1اأن1تكون1وجهة1املهتمني1باملجال1الرتبوي1والقيمي..
31 فتح1قنوات1التوا�شل1بني1املتخ�ش�شني1يف1املجال1الرتبوي1والقيمي1والفئات1امل�شتهدفة..
41 تبادل1اخلربات1والتجارب1الناجحة1يف1جمال1املن�شة..

املساهمة يف االرتقاء باملؤسسات الرتبوية والتعليمية وإبراز دورهاال�ه���دف األول

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

م��ن��ص��ة ق���ي���م ال���رب���وي���ة:
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ȿ مؤسسة توطني العلم لالستشارات التعليمية الوقفية

ȿ مؤسسة دراسات تكوين للنرش والتوزيع

ȿ .ا�صتدي� لاإنتاج املرئي وامل�صم�ع الهادف

ȿ .اإ�صدار ثاث منتجات علمية وقيمية

املساهمة يف إبراز املختصني واملختصات يف الرتبية والتعليم وتعظيم أثرهاماله��دف الثاين

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

امل������خ������رج������ات :

االس�����ت�����دي�����و ال���ع���ل���م���ي

ت��ص��م��ي��م امل���ن���ت���ج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ق��ي��م��ي��ة
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املساهمة يف تعظيم أثر املربني واملربياتالهدف الثالث

ȿ مركز باحثات لالستشارات الرتبوية والتعليمية

ȿ  برنام��ج بنائ��ي تاأ�صي�ص��ي ُيعنى بالتاأ�صيل وامل�اكبة فيما يتعل��ق باأهم م��ص�عات املراأة العلمي��ة و الثقافية لاإ�صهام يف بناء
املجتمع وتنميته وي�صتهدف تاأهيل 20 مربية لق�صايا املراأة

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

م��ُك���ن���ة

ȿ .جمعية مكارم األخالقȿ .أوقاف العضيبي

ȿ .برنامج مهني معتمد داخليًا ودوليًا �صمم للعاملني يف جمال القيم يق�م عليه خرباء حمليني ودوليني متخ�ص�صني يف القيم

ال�����ص��ري��ك امل���ان���ح:ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

خ���ب���ر ال���ق���ي���م امل���ح���رف
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املساهمة يف تعظيم أثر املربني واملربياتالهدف الثالث

ȿ صناعة القيم لالستشارات

ȿ  ،متك��ني 118 مرب��ي من خال متكينه��م يف اإدراك اأ�ص�ل اأعمال القل�ب، وتزويدهم بالق�اعد التطبيقي��ة واملمار�صات التي تعزز ذلك
وتنمية �صخ�صياتهم وت�صرفاتهم الإن�صانية ملمار�صة اأدوارهم الروحية والقيمية.

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

تأهيل املربني عىل أساليب الربية اإلميانية )التأهيل عىل كتاب االكسر(
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ȿ دمية لالستشارات الرتبوية والتعليمية

ȿ .جمعية تنمية الشباب والفتيات - عسري

ȿ .نادي مهاري ترب�ي يهدف اإىل بناء ال�صخ�صية املتزنة ذات الأثر الإيجابي والفّعال يف املجتمع

ȿ  تاأهيل 30 طالب جامعي على جمم�عة من الربامج القيمية واملهارية والتي تتنا�صب مع خ�صائ�س املرحلة اجلامعية ويتم من خالها
      بناء وت�جيه الطالب اجلامعي عن طريق املخت�صني والأكادمييني.

ȿ :بناء خم�صة حقائب تدريبية ت�صمل امل�ا�صيع التالية
5- حل امل�صكات واتخاذ القرارات. 4- فن كتابة ال�صرية الذاتية.   3- التخطيط ال�صخ�صي.   2- الإبداع والتغيري.  1- اإدارة ال�قت.  

دعم تعزيز القيم املجتمعية لدى الشباب والفتياتاله���دف ال�رابع

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

امل������خ������رج������ات :

ب��������رن��������ام��������ج م�������راي�������ا

شعاع لبناء الطالب الجامعي
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دعم القيم املجتمعية من خالل اإلعالم والتقنيةالهدف الخامس

ȿ قناة املجد

ȿ .رعاية وم�صاهمة يف العمل على اإخراج م�اهب ال�صباب من خال �صناعة اأفام ق�صرية ت�صاهم يف تعزيز قيم العطاء

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

ال������ش������اش������ة ل���ك

ȿ لجنة التنمية االجتامعية بجدة

ȿ .امل�صاهمة يف اإخراج امل�اهب والطاقات ال�صبابية خلدمة املجتمع من خال تقدمي حمت�ى قيمي هادف عرب الإعام الجتماعي

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

م����ؤث���رون
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ȿ رشكة بنيان للتدريب املحدودة

ȿ .جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

ȿ . ترجمة عدد 7 حقائب تدريبية خا�صة بربنامج الأئمة واخلطباء بكامل حمت�ياتها اإىل اللغة الإجنليزية

ȿ .عدد ) ٦( مناهج للرتبية الإ�صامية للطالب باللغة املاوية
ȿ .دليل معلم الرتبية الإ�صامية باللغة املاوية

دعم املشاريع املستمرة واملوسميةالهدف السادس

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

امل������خ������رج������ات :

ت��رج��م��ة ح��ق��ائ��ب ت��أه��ي��ل األمئ����ة )اإلن��ج��ل��ي��زي��ة(

إع�����داد م��ن��اه��ج ال��رب��ي��ة اإلس���ام���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ب��ال��ل��غ��ة امل��اوي��ة
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ت�عية القطاعات واجلهات املعنية مبفه�م الأثر. 1
بناء وتط�ير قدرات القطاع على ممار�صات الأثر. 2
دعم وترويج القطاع واإبراز اأثر القطاع يف تنمية وازدهار م�صت�يات الدولة.. 3
تط�ير الأطر واملن�صات اخلا�صة بالقطاع وتاأ�صي�س جيل جديد من البنية املعرفية املخت�صة بقيا�س الأثر. 4

دعم منو القطاع غري الربحيالهدف السابع

ال�����ص��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

امل������خ������رج������ات :

ت����أس����ي����س واس������ت������دام������ة م�����رك�����ز األث������ر
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سارعت املؤسسة لتقديم املساعدة والعون لجهات القطاع والوقوف مع ما بذلته اململكة العربية السعودية يف التخفيف من أثار األزمة وتنفيذا لقرار 

مجلس األمناء املوقر، حيث بلغ عدد املشاريع املدعومة )55( مرشوعا، وبلغ عدد املستفيدين أكرث من )3441مستفيدا(.

وكانت املساهمة مكملة للجهود املبذولة من خال عدد من املبادرات الوطنية التي أطلقت مثل: -

�شندوق1الوقف1ال�شحي1«

ال�شندوق1املجتمعي1لتفعيل1اإ�شهام1الأوقاف1والقطاع1غري1الربحي1يف1التخفيف1من1اآثار1وباء1كورونا.1«

برنامج1موؤ�ش�شة1امللك1خالد1ملواجهة1تداعيات1جائحة1كورونا.1«

مبادرات1ب�151مليارات1ريال1ملواجهة1وباء1كورونا1اأطلقتها1�شندوق1التنمية1ال�شناعية1ال�شعودي.1«

وعدد من املبادرات يف عدد من املناطق:

جمل�س11« اأطلقتها1 والتي1 1COVID-19 امل�شتجد1 كورونا1 فريو�س1 تف�شي1 ملواجهة1 واملبادرات1 العمليات1 مركز1 كمبادرة1

�شحة1 مع1 بالتعاون1 ال�شرقية1 باملنطقة1 الجتماعية1 والتنمية1 الب�شرية1 املوارد1 وزارة1 وفرع1 الأهلية1 اجلمعيات1

ال�شرقية.

حماور11«  3 على1 املبادرات1 ركزت1 والتي1 املكرمة1 مكة1 مبنطقة1 الأ�شرية1 للتنمية1 املودة1 جمعية1 ومبادرة1

اأ�شا�شية1وهي1محور1تقديم الدعم النفيس،1واملحور1الثاين1بناء القدرة عرب مبادرة 

أرسة قادرة،1واملحور1الثالث1والأخري1محور بناء فرصة عرب مبادرة أرسة ممكنة.

االس��ت��ج��اب��ة ألزم���ة ك��ورون��ا



24 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

558
إجاميل عدد
األرس املستفيدة

55
إج����ايل ع���دد امل��ش��اري��ع

  3,441
إجاميل عدد

االفراد املستفيدين

امل��������س��������اه��������م��������ة يف
26ت��������ف��������ري��������ج ال��������ك��������رب

م�ش���روع

ت����ح����ق����ي����ق ال����ك����ف����اي����ة 
ل�������ل�������دع�������اة ال������ف������ق������راء 7

م�ش�اريع

7ت��ح��ق��ي��ق ال��ك��ف��اي��ة ل��أي��ت��ام
م�ش�اريع

ت��أل��ي��ف  يف  امل���س���اه���م���ة 
ق��ل��وب امل��س��ل��م��ني ال��ج��دد

6
م�ش�اريع

الرعاي���ة  يف  املس���اهمة 
4ال���ص���ح���ي���ة ل��ل��م��ح��ت��اج��ني

م�ش�اريع

املسكن  مستلزمات  توفري 
امل���الئ���م ل��ل��م��ح��ت��اج��ني من 
األرام����������ل وامل���ط���ل���ق���ات

3
م�ش�اريع

ت����ح����ق����ي����ق ال����ك����ف����اي����ة 
ل������ع������وائ������ل ال����س����ج����ن����اء

2
م�ش�اريع





ل��ت��ح��م��ي��ل امل���ن���ت���ج���ات



ــر الــــســــنــــوي27 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

ȿ .7 مناهج اأكادميية يف برنامج خبري القيم املحرتف املعتمد

ȿ .حقائب تدريبية ت�صتهدف املربني لكت�صاب مهارات الرتبية الميانية

ن���ب���ذة:

ن���ب���ذة:

ال��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

ال���ري���ك امل��ان��ح:

ال��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

الخبري املحرتف يف القيم

حقيبة اإلكسري

2020 م��ن��ت��ج��ات  أب�����رز 



28 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

ȿ .اإعادة ت�صميم م��ص�عة الأخاق ب�صكل اأكرث فاعلية وقابلية مل�صاركة املحت�ى

ȿ  باللغ��ة الناطق��ني  الأئم��ة واخلطب��اء  لتدري��ب  باللغ��ة الإجنليزي��ة  5 حقائ��ب تدريبي��ة 
الإجنليزية ودللتهم على املنهج الأمثل لأداء واجبهم وتثبيت دورهم الريادي يف املجتمع.

ن���ب���ذة:

ن���ب���ذة:

ال��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

ال��ري��ك امل��ن��ف��ذ:

تطبيق موسوعة األخالق – النسخة الثانية

حقائب األمئة والخطباء إىل اللغة االنجليزية

2020 م��ن��ت��ج��ات  أب�����رز 





30 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

ال��راكات وخدم��ة املجتم��ع

الربحي  غري  القطاع  مؤسسات  مع  التكامل  برضورة  وإميانا  منه،  النفع  وتعظيم  أثر  أكرب  لتحقيق  املشاريع  عامل  يف  مهام  جزءا  اليوم  الرشاكات  أصبحت 

وضعت املؤسسة نصب أعينها هدف تعظيم الرشاكات مبا يتوافق مع الخطة االسرتاتيجية ويحقق أثرا اكرب ونفعا متعديا ..

ال��راك��ات يف  إن��ج��ازات 

 100 14 2 7

مذكرات التفاهماإلدارات الحكوميةالجهات املانحةعدد الجهات الخرية





32 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

أوق����������������������اف ال��������ض��������وي��������ان

مؤسس��ة عبد الل��ه الس��بيعي الخريية

م��ؤس��س��ة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 
ال����ع����ي����ى ال����خ����ريي����ة

م��ؤس��س��ة س���امل ب��ال��ح��م��ر ال��خ��ريي��ة

أوق����������������������اف ال������ض������ح������ي������ان

الخريية العجيمي  مؤسسة 

أوق����������������������اف ال�����ع�����ض�����ي�����ب�����ي

م������ؤس������س������ة س������ل������ي������ان ب���ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���راج���ح���ي ال��خ��ريي��ة

اإلدارة العامة بالتعليم
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��رق��ي��ة

ج��������ام��������ع��������ة ن��������ج��������ران



ــر الــــســــنــــوي33 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

عبدالل��ه  ب��ن  محم��د  وق��ف 
ال�����ج�����م�����ي�����ح ال�����خ�����ريي�����ة

م��ؤس��س��ة ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ص��ال��ح 
ال����راج����ح����ي وع���ائ���ل���ت���ه ال���خ���ريي���ة

م����ؤس����س����ة ع����ب����دال����ع����زي����ز ب��ن 
ع���ب���دال���ل���ه ال���ج���م���ي���ح ال���خ���ريي���ة

م���ؤس���س���ة ع����ي ال��ث��ن��ي��ان 
اإلنس��انيةوإخ����������وان����������ه ال����خ����ريي����ة الراجح��ي  مؤسس��ة  م��ؤس��س��ة ال��ح��ب��ي��ب ال��خ��ريي��ة

م��ؤس��س��ة امل���ج���دوع���ي ال��خ��ريي��ة

مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلتة الخريية

مؤسس��ة س��امل ب��ن محف��وظ األهلية

مؤسس��ة عبداملنعم الراشد اإلنسانية



34 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

ال��ت��ح��ال��ف��ات و  ال���راك���ات 

توقي��ع مذك��رة تفاه��م م��ع اإلدارة العام��ة للتعليم 

باملنطقة الرقية.

توقي��ع مذك��رة تفاه��م مع مؤسس��ة عبدالل��ه فؤاد 

وعائلته الخريية.



ــر الــــســــنــــوي35 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

وذل��ك يف حف��ل مبادرة وط��ن طموح برعاية مؤسس��ة 

سليان بن عبد العزيز الراجحي.

توقيع رشاكة تعاون يف دعم مشاريع تنموية

ال��ت��ح��ال��ف��ات و  ال���راك���ات 

ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت��ف��اه��م

م�����ع م���ؤس���س���ة ع��ي 

صالح  ب��ن  إب��راه��ي��م  ب��ن 

املجدوعي الخريية.



36 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

لقاء عن بعد مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة املهيدب 

لخدمة املجتمع للوقوف عىل التقاطعات املشرتكة.

توقي��ع مذكرة تفاهم مع مؤسس��ة س��امل ب��ن أحمد 

بالحمر وعائلته الخريية.

ال��ت��ح��ال��ف��ات و  ال���راك���ات 



ــر الــــســــنــــوي37 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

إقامة برنامج »التدريب عىل نظام الجمعيات 

واملؤسسات األهلية - رواد« يف إطار دعم 

ومساندة القطاع وكانت بالتعاون مع مجلس 

الجمعي��ات األهلي��ة بحضور رئي��س املجلس 

الدكتور/ سعدون السعدون وذلك بالراكة 

م��ع ف��رع وزارة امل��وارد البري��ة والتنمية 

االجتاعي��ة بالدم��ام و مجل��س الجمعي��ات 

األهلية بالرقية.

الجمعيات  ن��ظ��ام  ع��ى  »ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 

واملؤسسات األهلية - رواد«

خ���دم���ة ال��ق��ط��اع غ���ري ال��رب��ح��ي ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��رق��ي��ة





ــر الــــســــنــــوي39 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

ال����ل����ق����اءات اإلث����رائ����ي����ة

تحرص املؤسسة عىل تقديم برامج ولقاءات اثرائية ملوظفيها ورشكائها، وقد استضافت هذا العام عدداً من الربامج منها:

أدوات االس��ترشاف واالبت��كار يف التعليم

لق��اء ع��ن بعد مت فيه عر�س مفه�م ال�صت�ص��راف واأهم الأدوات التي تخدم امل�ؤ�ص�صة يف ا�صت�ص��راف واقع الرتبية والتعليم بعد 
اأزمة ك�رونا.

د. محمود رواجبة مقدم الربنامج

عدد من مسؤويل املؤسسات املانحة والجمعيات الخريية. ال���ح���ض��������ور

مفه��وم العائ��د عى االنف��اق االجتامعي 

لقاء عن بعد مت فيه عر�س طرق واأ�صاليب اإعداد تقارير العائد على النفاق الجتماعي للم�صروعات.

د. عبد الوهاب الزهراين مقدم الربنامج

عدد من مسؤويل املؤسسات املانحة والجمعيات الخريية. ال���ح���ض��������ور

امل��رشوع ع��ى  الس��يطرة  وأدوات  أدوار 

لق��اء تثقيفي ي�صتهدف مدراء وم�صريف امل�صاري��ع يف امل�ؤ�ص�صات املانحة ح�ل اأدوات متابعة امل�صاريع لتحقيق النفع الأكرب والأثر 
الأعظم لها.

أ.طارق السلامن مقدم الربنامج

ال���ح���ض��������ور ممثيل إدارات املشاريع يف املؤسسات املانحة عىل مستوى اململكة



40 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

دل�����ي�����ل ال���������ج���������دارات ال���وظ���ي���ف���ي���ة 

لقاء عن بعد مت فيه عر�س جتربة امل�ؤ�ص�صة يف بناء وتطبيق دليل اجلدارات امل�ؤ�ص�صية ونتائج التجربة اخلا�صة بامل�ؤ�ص�صة.

ا/ إبراهيم آل مشايف - مرف األداء املؤسيس والحوكمة مقدم الربنامج

عدد من مسؤويل املؤسسات املانحة والجمعيات الخريية. ال���ح���ض��������ور

م����ف����ه����وم ال����ت����م����ي����ز امل����ؤس����ي 

لقاء عن بعد مت فيه عر�س اأبرز منهجيات التميز امل�ؤ�ص�صي ومدى امكانية تط�ير املمار�صات داخل امل�ؤ�ص�صة.

ا/ عبد الله بن فرحان الفياض مقدم الربنامج

فريق املؤسسة ال���ح���ض��������ور

لقاء مع مدراء اجلهات املانحة بالدمام لبحث �صبل ال�صراكةوالتعاون بينها يف دعم امل�صاريع الن�عية التي تخدم املجتمع وذات 
الأثر امل�صتمر.

ا/ مساعد القحطاين - مدير املشاريع والراكات مقدم الربنامج

عدد من مسؤويل املؤسسات املانحة والجمعيات الخريية ال���ح���ض��������ور

ال����ل����ق����اءات اإلث���رائ���ي���ة

ل����ق����اء ن����ح����و رشاك��������ة م����ن����ح ن���اج���ح���ة



ــر الــــســــنــــوي41 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

ق���ه���وة ال��ت��ط��وي��ر ال��ن��س��خ��ة ال��راب��ع��ة

تعد الجلسة التطويرية للموظفني )قهوة التطوير( مبثابة لقاء اجتاعي تطويري مصغر يعرض فيه موظفي املؤسسة املوضوعات 

والتقارير والتجارب التي قاموا بها ليتعلم بعضهم من بعض ويتبادلون الخربات واملهارات.

تم يف هذا العام عقد 11 لقاء وكانت عناوين هذا املجتمع الصغري:

لتـبـقـىأول 20 ساعة وجــــدت  ــــوالأفــكــــار  ــل األم ــس ــة غ ــاس ــي س

ـــــــــــاف الـــغـــربـــيـــة ـــرة الــبــنــفــســجــيــةاألوق ـــق ـــب ــــرةال ــــع ـــــار ال ـــــك ـــــت االب

ـــانلــــــيــــــلــــــة الـــــــقـــــــدر ـــض رم يف  ـــتـــشـــتـــتالـــتـــغـــيـــري  ــــدة ال ــــي ــــص م

ـــقـــيـــمـــة التقديرات يف إدارة املشاريع ـــم ال ـــي ـــم ـــص ت



42 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

ال����ح����ض����ور اإلع�����الم�����ي وال���ت���ك���ري���م

برعاي��ة معايل مدير جامع��ة امللك عبد العزيز األس��تاذ الدكتور عبدالرحمن اليويب، وتدش��ني وكيل الجامعة لألع��ال واإلبداع املعريف 

الدكت��ور/ توفيق الخيال ملنصة  قيم تم خاللها تكريم  مؤسس��ة حمد الحصيني وعائلته الخريية  بحضور األس��تاذ بس��ام بن حمد الحصيني 

)عضو مجلس األمناء(                     ؛ ملشاركتها االسرتاتيجية للجامعة واملساهمة يف تأسيس املنصة.

تكريم املؤسس��ة م��ن معايل 

مدير جامعة نجران  يف امللتقى 

الثالث للمس��ئولية املجتمعية 

وال��ذي تنظم��ه الجامع��ة، مع 

ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 

الجامعة.



ــر الــــســــنــــوي43 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

ال�������ل�������ق�������اءات االج����ت����اع����ي����ة

لق��اءات اجتاعي��ة تجم��ع منس��ويب 
العم��ل  أوق��ات  خ��ارج  املؤسس��ة 
العالق��ات  لتعزي��ز  ته��دف  الرس��مي 
وال��روح األخوية بني أفراد الفريق ما 
ينعكس أثره اإليجايب عىل بيئة العمل

مش�ارك�ة الف��ريق وتهن�ئ�ت�ه��م

يف االحتفاالت الخاصة

ح���ص���ول ع����دد م���ن م��وظ��ف��ي 
املؤسسة عىل شهادة محرتف 

) PMP ( إدارة املشاريع







46 ــر الــــســــنــــوي ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ 20 20ال

ال��ت��ق��وي��م وال��ج��ودة

األداء االسرتاتيجي والتشغييل للمؤسسة

%12 غري متحقق %88 املتحقق

ــغييل لإلدارة املالية واإلدارية األداء التش

%20 غري متحقق %80 املتحقق



ــر الــــســــنــــوي47 ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ال 20 20

ال��ت��ق��وي��م وال��ج��ودة

األداء التشغييل إلدارة املشاريع والراكات

%4 غري متحقق %96 املتحقق

ــغييل إلدارة األداء املؤسيس األداء التش

والحوكمة

%9 غري متحقق %91 املتحقق
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ــإلدارة املالية ل مخططات   6
توضح سري املعامالت املالية

إلدارة  اإلج������رايئ  امل��خ��ط��ط 
ـــع والــــراكــــات ـــاري ـــش امل

توضح سري عملية دعم املشاريع

ــة  للجن الهي��كي  املخط��ط 
األداء املؤسيس توضح كافة 

باملؤسس��ة التقاري��ر  أن��واع 

أ. إعداد خارطة إجراءات يف املعرفة املرتاكمة

امل���ن���ت���ج���ات امل���ع���رف���ي���ة وامل��ؤس��س��ي��ة
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امل���ن���ت���ج���ات امل���ع���رف���ي���ة وامل��ؤس��س��ي��ة

ب. اللوائح والسياسات



.. ال����ع����ط����اء  ي���س���ت���م���ر 

.. الل��ه  طالبي��ن األج��ر م��ن 

وتس��تمر جه��ود الداعمي��ن 

والمحفزين ممثلة في دعم 

صاحب السمو الملكي أمير 

المنطقة الش��رقية وحرصه 

ع��ل��ى ت��ك��ري��م األع���م���ال 

وال����ش����راك����ات ال��خ��ي��ري��ة

ف����������ي ال����م����ن����ط����ق����ة

«
«






