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توزيع المنح المالي 
على المجاالت

المجال اإلجتماعيالمجال الصحي

155 918.550375.000

75%25% 71%29%

عدد  المشاريععدد  المشاريع الملغ المعتمدالملغ المعتمد

النسبة إلى
 إجمالي العدد

النسبة إلى
النسبة إلى المعتمدالنسبة إلى المعتمد إجمالي العدد
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نماذج المشاريع الممنوحة

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

األكســجين توليــد  أجهــزة   تقديــم 
أزمــة مــن  المتضرريــن   للمرضــى 
 كورونــا والمتواجديــن فــي بيوتهــم
تنفســيه بأمــراض   والمصابيــن 
إلــى ذهابهــم  يــؤدي  قــد   والــذي 
لتعرضهــم  المستشــفيات 

. لإلصابــة 

مشروع جهاز توليد االكسجين

 تقديــم 40 جهــاز لتوليــد األكســجين
المرضــى مــن  يحتاجهــا   لمــن 
 الفقــراء فــي منازلهــم وذلــك مــن
التعــرض مــن  وقايتهــم   أجــل 
 لإلصابــة مــن خــالل تقليــل زياراتهــم
للمستشــفيات خــالل 90 يــوم عمل.

حائل

إغاثي

المجال الصحي
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اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

 مســاندة جهات القطاع غير اربحي
 للقطاع الحكومي لتحقيق التكامل
فــي الحاليــة  االزمــة   لمواجهــة 
 انشــتار وبــاء كورونــا وحيث تم رصد
منهــا اإلحتياجــات  مــن   مجموعــة 
 تجهيــز محجــر صحــي للممارســين
للحــاالت المخالطيــن   الصحييــن 
 فــي المنطقــة وســيكون المحجــر
وعوائلهــم بالممارســين   خــاص 
النتشــار منعــا  لهــم   المخالطــة 

الفايــروس

معًا للتكامل كلنا مسؤول

والحــد الفايــروس   مكافحــة 
وضــع خــالل  مــن  انتشــارة   مــن 
للطاقــم الالزمــة   االحتياطــات 
للحــاالت المخالــط   الصحــي 
 المرصــودة . وايضا تخفيف العبء
 على الشؤون الصحية في مواجهة
 االزمــة الحاليــة المســتفيدين مــن
الممارســين جميــع   المشــروع 
النهــم بالمنطقــة   الصحييــن 
لالســتفادة معرضــون   جميعهــم 

المحاجــر مــن 

 الحدود
الشمالية

إغاثي

المجال الصحي

نماذج المشاريع الممنوحة
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نماذج المشاريع الممنوحة

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

الجديد كورونا  وباء  انتشار   مع 
منه والوقاية  محاربته   وأهمية 
للفقراء األساسي  الغذاء   بتوفير 
 وتعقيم وتطهير المنازل وتنظيفها
للمساهمة الجمعية  سعت   فقد 
توفير مواد غذائية الفقراء في   مع 
الالزمة التعقيم  ومواد   مناسبة 
في للمحتاجين  وتقديمها   لالسرة 
االثار من  للحد   اسرع وقت ممكن 

المترتبة على ذلك

سالت غذائية و مواد تعقيم وتطهير

ومــواد األساســي  الغــذاء   توفيــر 
الضروريــة التعقيــم 

الباحة

أمن غذائي

المجال اإلجتماعي
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نماذج المشاريع الممنوحة

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

جمعية تحملها  التي  الرسالة  منطلق   من 
بتقديم بتبوك  النسائية  الخيرية   الملك خالد 
 كل وسائل الدعم والرعاية في كافة المجاالت
 لمستفيدات الجمعية لذلك تحرص الجمعية
العينية )المساعدات  مشروع  تطبيق   على 
 لالسر المتضررة من االزمة( بسبب فيروس
 كورونا بقديم المساعدات لالسر التي تعتمد
 في دخلها على العمل اليومي وبناء الفرصة
سيارة سائقي  مثل  احتياجهم  لتلبية   لهم 
 التكسي بالمطارات – العاملين في المحالت
الكشكات- اصحاب   – التجارية   بالموالت 

.الفئات المتضررة من توقف البيع 

 المساعدات االغاثية العينية لألسر المتضررة
من االزمة

تقديم المساعدة العاجلة لالسر . 	
المتضررة من فيروس كورونا فقد 

تعطل كل شيء لديهم
رعاية االسر الفقيرة والمحتاجة من . 	

االرامل والمطلقات 
المساهمة في تقليل االضرار . 	

النفسية التي من الممكن ان تترتب 
على انعدام الدخل المالي 

اشعارهم باللحمة والتكافل . 4
االجتماعي

تبوك

 إغاثي

المجال اإلجتماعي
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نماذج المشاريع الممنوحة

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

 توعية مجتمع الصم وضعاف السمع
 بطرق الوقاية من فيروس كورونا

 المستجد عبر الفيديوهات والمقاطع
المرئية القصيرة وترجمة التوصيات

مشروع صون لتوعوية الصم وضعاف السمع

مساندة ودعم الجهود . 	
الحكومية في التصدي لجائحة 

فيروس كورونا .
رفع مستوي الوعي لدي . 	

مجتمع الصم وضعاف 
السمع وذويهم بخطورة 

فيروس كورونا 
تعزيز المحتوي اإلرشادي . 	

للجهات الحكومية . 
تحقيق المسؤولية االجتماعية . 4

.

الرياض

تثقيفي

المجال الصحي
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نماذج المشاريع الممنوحة

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

ــر  ــى االس ــة عل ــات الغذائی ــع الس توزی
ــة  ــة الوقائی ــاط للتوعوی ــة. ونش املحتاج
فىهــا  ُنســاهم  التــي  والخدمیــة 
بمســاندة الجهــود االحترازیــة الحكومیــة 
ــع  ــا ومن ــاء كورون ــار وب ــدي النحس للتص
ــة  انتشــاره فــي داخــل اململكــة العربی

الســعودیة .

لسالمتك مساعي معك

 المســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار
مــن والتخفيــف  كورونــا   فايــروس 
توزيــع خــالل  مــن  وأضــراره   آثــاره 
وتوزيــع وكممــات   معقمــات 
المحتاجــة. لالســر  ســالت غذائيــة  الرياض

أمن غذائي

المجال الصحي
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نماذج المشاريع المعتذر عنها

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع

 سبب االعتذار

الهدف العام من المشروع

صرف ايباد ألبناء المستفيدين
 ليتمكنوا من التعلم عن بعد 

تعلم وأنت في المنزل

 قدرة األسر عن تعليم أبناءهم
عن بعد في ظل الظروف الحالية

 نــرى رفــع مشــروع أكثــر أهميــة مــع التوصيــة برفــع المشــروع ألوقــاف
بدعــم المهتمــة  المانحــة  الجهــات  مــن  غيرهــم  أو  المالحــي   نــورة 

التقنيــة  المشــاريع 

الجوف

علمي

المجال التعليمي
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نماذج المشاريع المعتذر عنها

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع

 سبب االعتذار

الهدف العام من المشروع

 المســاهمة فــي حمايــة المواطنيــن والمقيميــن
التابعيــن لنطــاق الســديرة ومركــز كالخ   بمركــز 
مــن بالســديرة  الخيريــة  البــر  جمعيــة   خدمــات 
 فيروس كورونا المســتجد، بتوفير المســتلزمات
 الطبيــة الواقيــة وتوفيــر المواد التموينية الطارئة
المــرض، وتوعيــة وتثقيــف  خــالل فتــرة إنتشــار 
 أهالــي المنطقــة بطــرق الوقايــة مــن الفيــروس.

معًا ضد كورونا

 السعي لحماية المواطنين والمقيمين
 بمركز سديرة ومركز كالخ من فيروس

 كورونا المستجد وتداعياته.

ال يوجد أولوية دعم للمشروع 

مكة المكرمة

إغاثي

المجال الصحي
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نماذج المشاريع المعتذر عنها

اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع

 سبب االعتذار

الهدف العام من المشروع

تبلــغ الوصــول لدرجــة تعقيــم  الــى   برنامــج يهــدف 
 99.99% ، وفقــًا للمؤشــرات الصحيــة ، وبمــا يتوافــق
 مــع طبيعــة المرحلــة الحاليــة ، وحيــث أن الفيــروس
أكــدت كورونــا  والمســمى  األن  عالميــًا   المنتشــر 
 الدراســات العلميــة أنــه ال ينتقــل عــن طريــق الهــواء
فتــرة وتســتمر  األرضيــة  األســطح  خــالل  مــن   بــل 
 نشــاطه الفيروســي لمــدة تصــل الــى 		-8 ســاعات ،
 ممــا يوضــح خطورتــه ســواء علــى الســجناء أو إدارة
 الســجن ، وبالتالــي ذويهــم . ولقــد تــم اعتمــاد مطهــر
الصحيــة الهيئــة  مــن قبــل   )  جديــد )مايكروســيف 
قبــل مــن  وقبلهــا  الســعودية  والــدواء   للغــذاء 
 المؤسســات الدوليــة كمعقــم ذو فاعليــة فائقــة ....
 ممــا يحتــم علينــا تعقيــم المناطــق ذات التجمعــات

 الكثيفــة ، وللحفــاظ علــى كيــان المجتمــع .

الوقاية منخفضة التكاليف للنزالء والعاملين بسجن الدمام

عليهــم والقائميــن  النــزالء  علــى   الحفــاظ 
 مــن األصابــة بالعــدوى ، وانتقالهــا الــى خــارج

.  الســجون 

االعتــذار للجهــة وطلــب رفــع مشــروع 
باحتياجــات  مباشــر  بشــكل  متعلــق 
تضــررات  والتــي  اســرة  أو  الســجناء 

نتيجــة جانحــة كورونــا الجديــد 

الشرقية

إغاثي

المجال الصحي
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اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

هــو مشــروع كورونــا  مــن  الوقايــة   مشــروع 
الضعيفــة والمســتفيدة مــن  يحمــي األســر 
أدوات جميــع  بتوفيــر  الجمعيــة   خدمــات 
 الوقايــة لســالمتهم.نظرا إلــى مــا ذكــر فقــد تــم
 دراســة تقديــم أدوات الوقايــة الالزمــة لالســر
 المســتفيدة والتــي تتكــون مــن كبــار بالســن
وذلــك وأطفــال  وفتيــات  وشــباب   ونســاء 
 بتوفيــر ) الكمامــات – القفــازات – الصابــون(
 وغيرهــا مــن أدوات الوقايــة والتــي تنصــح بهــا

الصحــة.  وزارة 

الوقاية من كورونا

 تأمين العيش الكريم لألسرة وترابطها.
 مساعدة الشرائح الضعيفة من الوباء
الجميع هللا  حمى  العالم  اجتاح   الذي 
والتي الالزمة  االحترازات  تطبيق   منه. 

 تؤدي لسالمة األسر وتأمينها لهم

الرياض

أمن غذائي

المجال الصحي

نماذج المشاريع المعتذر عنها

 سبب االعتذار

االعتذار عن المشروع ألنه ليس 
من تخصص الجهة. 
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اسم المشروع

الفرع

فكرة المشروع
الهدف العام من المشروع

مبــادرة لتوفير المســلتزمات الغذائية 
والصحيــة التــي تســاهم فــي التصــدي 
النحســار وبــاء كورونــا ومنــع انتشــاره 
لألســر داخــل الحجــر الصحــي المنزلــي. 

مؤونة دحر كورونا

انتشــار  مــن  الحــد  فــي  المســاهمة 
ــاره  ــا والتخفيــف مــن آث ــروس كورون فاي
وأضــراره مــن خــالل إجــراءات توعويــة 
الجهــود  لدعــم  وتكافليــة  احترازيــة 

لحكوميــة.  ا

الباحة

أمن غذائي

المجال اإلجتماعي

نماذج المشاريع المعتذر عنها

االعتذار بسبب ما يلي :
 ضعف تقييم المشروع 	. 

عدم واقعية تكاليف المشروع. 	
عدم توافق المشروع مع خطة الفرع . 	

 سبب االعتذار
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الدعم اللوجيستي



تقرير األسبوع األول  لمركز عمليات إدارة األزمة28

الدعم اللوجيستي

عدد الجهات المستفيدة 
من خدمات المؤسسة

عدد الخدمات 
التي تم تقديمها 2626

3131
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توزيع عدد خدمات الدعم 
اللوجيستي في الفروع

الشرقية مكة 
المكرمة الرياض

الجوف الباحة جازان

1054

161
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مشاركات المؤسسة في 
اللجان والصناديق الوطنية

مالحظاتمنصبه ) مدير فرع – موظف (اسم المشاركالفرعم

المركز الرئيس	

مركز المسؤولية االجتماعية بوزارة الموارد البشرية  مساعد الرئيس التنفيذيعبدالرحمن الحزيمي

مدير إدارة الشركات و الكياناتإبراهيم المحسن
الصندوق المجتمعي

صندوق المؤسسات المانحة

حملة مجتمع واعيمدير فرع جازانعبد هللا نمازيجازان	

 حملة مجتمع واعيمدير فرعمحمد الجابرالجوف	

حملة مجتمع واعيمدير فرععبدهللا الدهمشيالحدود الشمالية4

رئيس اللجنة التنفيذية لحلمة مجتمع واعيمدير فرعد طالل السيفحائل4

حملة مجتمع واعيمدير فرععلي القزالنالمدينة المنورة٦

حملة مجتمع واعيمدير فرععبدالرحمن العنزيتبوك٧

حملة مجتمع واعيمدير فرعتركي الحتيرشيمكة المكرمة8

حملة مجتمع واعيمدير فرععبدالعزيز الفهيدالقصيم9

حملة مجتمع واعيرئيس قسم المنحسعيد آل هادينجران10

حملة مجتمع واعيمدير فرععلي آل سليمانالباحة11
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الوعي المجتمعي
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الوعي المجتمعي

البياناتالعددالبيانالمؤشرالمجال

ية
هن

لذ
ة ا

ور
ص

ال

ية
الم

إلع
ت ا

جا
نت

م
 ال

دد
ع

صناعة هوية مركز االتصال المؤسسة1الهوية البصريةالتأسيس

صياغة محتوى تويتر30المحتوىتويتر

مسرة

أخبار تفاعل الفروع36األخبار

توزيع المشاريع على المناطق5االنفوجرافات

تصميم النشرة اليومية5التصاميم

شخصيات من المؤسسة5المقاالت

حملة الوقف بـ 00	 مليون2انفوجرافالوقف

المبلغ

توجيه الواقف بالتخصيص لألزمة1بيان

المبلغ المخصص 9 مليون1إعالن

تصاميم سنابشات6إعالن

خدمة المانحين
فكرة خدمة المانحين1توضيح

الخدمات اللوجستية1انفوجراف
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الوعي المجتمعي

البياناتالعددالبيانالمؤشرالمجال

ية
هن

لذ
ة ا

ور
ص

ال

ية
الم

إلع
ت ا

جا
نت

م
 ال

دد
ع

انفوجرافاتمشاريع االستجابة السريعة

حزم مشاريع األزمة4

إعالن االستقبال1

معايير المشاريع1

ضوابط المشاريع1

) ألجل الوطن نستجيب ) عناوين الفروع1بوسترتواصل فعال

كورونا أدبيًا1لوحة فنيةتصميم إبداعي

انفوجرافاتالصندوق المجتمعي

إعالن مساهمتنا بـ 2 مليون1

دور القطاع الغير ربحي1

خطة مؤسسة سليمان الراجحي إلدارة األزمةPDF1 ملفملف تعريفي

خطة مؤسسة سليمان الراجحي إلدارة األزمةPP1 ملفعروض تقديمية
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البياناتالعددالمؤشرالبيانالمجال

الصورة الذهنية
المشاركات التلفزيونية

للرئيس التنفيذي sbc استضافة قناة1استضافة

تنسيق مع قناة الرسالة1استضافة

تنسيق مع قناة المجد1استضافة

تنسيق مع قناة 124استضافة

برنامج بك أصبحنا1خبر وتعليقالمشاركات اإلذاعية

الوعي المجتمعي
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المبلغ المخصص 9 مليونتوجيه الواقف بالتخصيص لألزمة

إعالن االستقبال

ضوابط المشاريع

حزمة مشاريع األزمة 4

معايير المشاريع

الخدمات اللوجستية

فكرة خدمة المانحين 

المبالغنشرة مسرةصياغة 30محتوى للتغريد بتويترالهوية البصرية 

تواصل فعالمشاريع االستجابة السريعةخدمة المانحينتصاميم سناب شات

5 مقاالت36 خبر 5 أعداد5 انفوجرافيك

المنتجات اإلعالمية
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عرض تعريفي PPTملف تعريفي PDFالصندوق المجتمعيتصميم توعوي

تصميم تثقيفيتصميم توعويتصميم إبداعي

المنتجات اإلعالمية
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المشاركات التلفزيونية 

 SBC استضافة قناة
للرئيس التنفيذي 

التنسيق مع ...

خبر في برنامج بك أصبحنا

المشاركات اإلذاعية
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فاعلية تويتر

أنشطة المؤسسة

نشرة مسرة

مشاركة الجهات األخرى

تفاعل الشخصيات

عدد التغريدات

14

5

11

28

إجمالي المشاركات

26130

3146

2113

76

عدد مرات الظهور

210464

32405

73525

793736

316394المجموع  31389 58
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إداريات المركز
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إداريات مركز إدارة األزمة

نظيم االجراء المالي 

من اإلدارة المالية

معالجة بنود الصرف المالية 

من اإلدارة المالية

تشكيل فريق 

لدراسة المبادرات

 التي سترفع للجان 

والصناديق الوطنية

إطالق مسار االستجابة 

السريعة ومسار مبادرات 

االستجابة السريعة تقنيًا

 في نظام مانح بالتعاون 

مع قسم تقنية 

المعلومات
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إداريات مركز إدارة األزمة

إنجاز خطة إدارة األزمة

اجتماع يومي للفرق الفرعيةاجتماع يومي لفريق العمل

إعداد قوالب تقارير األداء األسبوعية للمركز
إعداد مشروع تحديد أولويات 

االحتياج المجتمعي في المناطق

المشاركة في اللجان الوطنية
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