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�سعادة الدكتور
�صالح بن ح�سني العايد
ع�ضو جمل�س الأمناء

ف�ضيلة ال�شيخ
عبدالرحمن بن عبداهلل الراجحي
ع�ضو جمل�س الأمناء و الأمني العام

�سعادة الدكتور
يحيى بن �إبراهيم اليحيى
ع�ضو جمل�س الأمناء
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�سعادة الأ�ستاذ
خالد بن عبد الرحمن بن �سليمان الراجحي
ع�ضو جمل�س الأمناء
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�سعادة الدكتور
عبدالرحمن بن �سليمان الراجحي
رئي�س جمل�س الأمناء

ف�ضيلة ال�شيخ
�صالح بن �سليمان الهبدان
ع�ضو جمل�س الأمناء

�سعادة الدكتور
�إبراهيم بن �سليمان الراجحي
ع�ضو جمل�س الأمناء

�سعادة الأ�ستاذ
عبدال�سالم بن �سليمان الراجحي
ع�ضو جمل�س الأمناء
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كلمة األمين العام
الشيخ  /عبدالرحمن بن عبداهلل الراجحي
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ها هو عا ٌم �آخر ينق�ضي من عمر م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية؛
�سعت من خالله �إىل برولة ر�ؤاها لربامج وم�شاريع متنوعة مبا يحقق التطلعات ويالم�س
احتياجات املجتمع  ,وقد حر�صنا على توا�صل م�سرية العطاء اخلريي ب�صورة خمتلفة
ال تعتمد على العطاء فقط و�إمنا تعمل على تنمية امل�ؤ�س�سة واملجتمع من خالل تنمية
اجلهات اخلريية مبا يحدث نقلة نوعية يف العمل اخلريي على م�ستوى هذا الوطن
املعطاء ,هد ْفنا من خالله للو�صول �إىل الريادة املن�شودة وحتقيق الأهداف املرجوة
بجودة عالية ,وبذلت اجلهود باال�شرتاك مع كوكبة من الف�ضالء والكوادر املتميزة من
قيادات وموظفني يف خمتلف املجاالت  ,و�أعدت اخلطط والربامج وفق ا�سرتاتيجيات
وا�ضحة تدور حول فلك الريادة والتنمية املجتمعية معتمدين على اجلودة يف الأداء
وتر�شيد العطاء  ,وها نحن ن�ضع بني �أيديكم تقريرنا للعام 2013م �آملني �أن نكون قد
وفقنا يف تقدمي ما ير�ضي اهلل عز وجل �أ ً
وال ثم جميع املهتمني بهذه امل�ؤ�س�سة وبالعمل
اخلريي وكذلك جمتمعنا الذي �أردنا �أن نقدم ما ينفعه ويحقق له احلياة الكرمي  ,وما
زال العطاء متوا�ص ًال وما زال التطوير م�ستمر ًا وها نحن نطور الر�ؤية اال�سرتاتيجية
لهذه امل�ؤ�س�سة املباركة لت�صبح " ريادة املنح اخلريي لتنمية املجتمع ب�إتقان و�إميان "
مبا ي�ؤهلها ملرحلة قادمة �أجود عطا ًء و�أكرث فاعلية وهي نقلة نوعية ت�سعى من خاللها
–هذه امل�ؤ�س�سة -لتنفيذ ا�سرتاتيجيات �أكرث عمق ًا يف املنح اخلريي يلتقي فيه العطاء
مع التنمية مبا يحقق منو ًا يواكب تغريات احلياة ويعطي العمل اخلريي بعد ًا �آخر
ت�ستحقه هذه البالد الطيب �أهلها � ,سائلني اهلل مزيد ًا من التوفيق وال�سداد و�أن يجعل
هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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كلمة الرئيس التنفيذي
الشيخ  /سليمان بن محمد الزكري
�إميان ًا من م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية مب�سئوليتها االجتماعية
وا�ست�شعار ًا لدورها التنموي؛ وعلى �ضوء ر�ؤية هادفة ور�سالة �سامية وامتداد ًا مل�سرية
اخلري والعطاء يف هذه البالد املباركة ؛ م�ضت على درب الريادة يف تطوير م�ستمر
و�أداء متوا�صل �سعي ًا لتحقيق �أهدافها بجودة عالية فكانت هذه الثمار التي نقدمها
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لكم يف هذا التقرير الذي ي�ستعر�ض �إجنازات عام 2013م  ,وهي ح�صيلة جهود
عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

جبارة مت التخطيط لها بناء على ر�ؤية حددت مالمح الأداء و�أفرزت �إجنازات
نحمد اهلل �أن �شاركنا جميع ًا يف حتقيقها وما كان لهذا العطاء �أن يبدو بهذه الرثاء
لوال ف�ضل اهلل ثم ت�ضافر اجلهود من القمة حتى القاعدة ثم الدعم ال�شامل من
الوالد ال�شيخ �سليمان الراجحي ومباركة قيادة هذا الوطن  ,فبدت الثمار يانعة
ت�سر الناظرين والنتائج وا�ضحة للمطلعني  ,وهانحن ننتقل �إىل مرحلة جديدة من
العطاء اخلريي م�ست�شرفني م�ستقب ًال �أكرث ريادة و�أجود انتاجية  ,واهلل ن�س�أل لنا
ولكم التوفيق وال�سداد و�أن يبارك يف هذا ال�صرح اخلريي املبارك ويوفقنا لل�سري به
نحو الأهداف املن�شودة  ,وهلل احلمد من قبل ومن بعد و�صلى اهلل و�سلم على حممد
و�آله و�صحابته �أجمعني.
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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اطالله
10
عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

www.r f.org.sa

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
من خالل ر�ؤية رائدة و�أهداف �سامية ن�ش�أت م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
اخلريية عام 1403هـ1983/م  ,ومت ت�سجيلها ر�سميا بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية رقم
( )10بتاريخ 1421/6/19هـ .
ومنذ ذلك احلني وامل�ؤ�س�سة و�ضعت ن�صب عينيها الو�صول �إىل التطوير والرقي
والريادة يف العمل التطوعي واخلريي وتنمية املجتمع  ،فا�ستقطبت نخبة من الكوادر
املتخ�ص�صة  ،و�أعدت اللجان التطويرية والإ�ست�شارية ،و�أن�ش�أت ال�شراكات  ،وتعاقدت
مع امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة  ،وفتحت ينابيعها يف جميع انحاء مملكتنا الغالية  ،لرتتقي
بالأداء امل�ؤ�س�سي املتكامل  ،حتى �أ�صبحت �أحد �أهم و�أكرب امل�ؤ�س�سات املانحة والرائدة
يف العمل التطوعي باململكة.
وعام 2013م يحكي لكم ذلكم التطوير والتحول اال�سرتاتيجي الذي بدا وا�ضحا . .
عام يحكي نقلة جديدة للم�ؤ�س�سة نحو الريادة  ،فكان العطاء يداعب النماء  ،متهيدا
لر�ؤية ور�سالة وا�سرتاتيجية جديدة ترتقي بالعمل اخلريي لت�صل به نحو �آفاق �أو�سع
و�أداء �أروع .
وبني يديكم �صورة ورقية جت�سد لكم ق�صة عطاء ومناء خالل عام ،وتطور ورقي
�سارت نحوه م�ؤ�س�ستكم املباركة ،وتطل بكم نحو منجزات امل�ؤ�س�سة يف عام 2013م .
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�سائلني املوىل �أن يبارك يف اجلهود  ،وي�سدد اخلطى ،
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني . .
واحلمد هلل رب العاملني . .
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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الـرؤية
ريادة املنح اخلريي لتنمية املجتمع ب�إتقان و�إميان
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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تقدمي املنح لتعظيم اخلري وحتقيق النمو املجتمعي ومتكني
امل�ستفيدين ب�أف�ضل املمار�سات
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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الرسالة

أهدافنا اإلستراتيجية
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ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيق العديد من الأهداف الأ�سرتاتيجية كما ورد يف نظامها
الأ�سا�سي و�أبرزها :
 -1تعظيم �أثر املنح يف تنمية املجتمع

15

 -2التميز يف حتقيق تطلعات املانح واجلهات احلكومية
 -3متكني اجلهات غري الربحية

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

 -4حتديد االحتياجات الفعلية للمجتمع
 -5بناء �شركات وحتالفات �إ�سرتاتيجية فعالة
 -6اجلودة يف �إدارة املنح والعمليات الإدارية
 -7حتقيق ر�ضا املوظفني
 -8حتقيق املنظمة املتعلمة
 -9اال�ستفادة املثلى من موارد امل�ؤ�س�سة وتر�شيد نفقاتها

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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الهيكل التنظيمي
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�إدارة التقومي و اجلودة.
�إدارة التخطيط والدرا�سات

19

�إدارة امل�شاريع النوعية
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�إدارة العالقات العامة والإعالم
�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة تقنية املعلومات
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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فروع المؤسسة
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13

للم�ؤ�س�سة ت�سعة فروع رئي�سة و�أربع مندوبيات تغطي جميع مناطق اململكة الثالثة
ع�شرة مبينة يف اخلريطة ح�سب تاريخ الإن�شاء .

فرع ومندوبية

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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أساليب المنح
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من منطلق التطوير والريادة والتنمية بامل�ؤ�س�سة فقد تنوعت اجتاهات و�أ�ساليب املنح
بها  ،لتحقق الأهداف اال�سرتاتيجية لها يف املنح  ،فكانت �أ�ساليبها على النحو التايل:
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العطاء العام وفق
 1الضوابط والمعايير
ي�ستجيب للطلبات
وهو �أ�سلوب منح
ُ
الواردة ،ما دامت تتفقُ مع �أهداف
امل�ؤ�س�سة ،وا�سرتاتيجيتها يف املنح،
وتلبي متطلبات امل�ستهدفني يف
املجتمع ،ونظر ًا لأن امل�ؤ�س�سة ت�سعى
�إىل التطوير والتح�سني امل�ستمر؛ و�سعي ًا
لتحقيق ر�سالتها  ،وليكون الدعم �أكرث
فاعلية ومتيزا ،ر�أت امل�ؤ�س�سة �أن يكون
دعمها وف ًقا لأهداف حمددة ميكن
قيا�سها ومتابعتها ور�صد �آثارها
ونتائجها يف املجتمع ،من خالل
حتقيقها ل�ضوابط ومعايري �إدارية
ومالية مت اختيارها لتحقيق اجلودة
وال�شفافية وحت�سني الأداء .

الضوابط والمعايير :
نظر ًا لأن العمل اخلريي يف اململكة العربية ال�سعودية يتطلب التطوير والتح�سني
امل�ستمر ؛ و�سعي ًا لتحقيق هذه الر�سالة  ،وليكون الدعم �أكرث فاعلية ومتيزا  ،ويجعل
الإجراءات مي�سرة ووا�ضحة  ،فقد ر�أت امل�ؤ�س�سة �أن يكون دعمها وف ًقا لأهداف
حمددة ميكن قيا�سها ومتابعتها ور�صد �آثارها ونتائجها يف املجتمع .
ومبا �أن م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية جهة مانحة للم�ؤ�س�سات غري الربحية يف
اململكة ولي�ست جهة منفذة  ،ف�إنها ربطت دعمها ومنحها مبا يلي :
 قدرة هذه امل�ؤ�س�سات على حت�سني �أدائها . جودة خمرجاتها . م�شاركتها يف تنمية املجتمع .وذلك من خالل حتقيقها ل�ضوابط ومعايري �إدارية ومالية مت اختيارها لتحقيق
اجلودة وال�شفافية وحت�سني الأداء .
من أهدفنا في الدعم :
االرتقاء مب�ستوى العمل اخلريي يف اململكة العربية ال�سعودية.

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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ضوابط قبول الجهة
هي عنا�صر يتم بناء ًا عليها قبول �أو رف�ض دعم م�شروع اجلهة التي تتقدم بطلب
الدعم � ،إذ يلزم توفر جميع هذه العنا�صر من �أجل املوافقة على دعم هذه اجلهة و
هذه ال�ضوابط حتقق احلماية القانونية للجهة �إ�ضافة �إىل �أنها جزء من �إ�سرتاتيجية
الدولة التي ت�سعى �إىل تقنني و�ضبط العمل اخلريي باململكة وتتلخ�ص هذه ال�ضوابط
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الأربعة مبا يلي :
 -1وجود ت�صريح ر�سمي للجهة طالبة الدعم .

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

 -2وجود ح�ساب بنكي با�سم اجلهة.
� -3أن يكون امل�شروع املطلوب دعمه من اخت�صا�ص اجلهة .
 -4وجود تقرير حما�سب قانوين .
أو ًال :دعم المشاريع والبرامج للمؤسسات غير الربحية
دعم م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية خالل عام 2013م ( )1009
برنامج وم�شروع للجهات غري الربحية امل�سجلة يف اململكة وال �سيما يف املناطق النائية
والبعيدة الأكرث حاجة  ،واجلداول التالية متثل عدد امل�شاريع املدعومة ومبالغ الدعم
و جماالته وتوزيعه اجلغرايف :
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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أو ًال  :عدد المشاريع المدعومة حسب المناطق :
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عدد امل�شاريع
املنطقة
146
منطقة الريا�ض
218
منطقة مكة املكرمة
54
منطقة املدينة املنورة
93
منطقة الق�صيم
79
املنطقة ال�شرقية
72
منطقة حائل
25
منطقة تبوك
26
منطقة احلدود ال�شمالية
61
منطقة ع�سري
110
منطقة جازان
40
منطقة جنران
54
منطقة الباحة
21
منطقة اجلوف
10
املركز الرئي�سي
1009
املجموع

ثانيًا  :عدد المشاريع المدعومة حسب المجاالت :
جماالت عدد جماالت عدد
الدعم امل�شاريع الدعم امل�شاريع

الإعالمي

3

الدعوي

218

االجتماعي

388

ال�صحي

28

التعليمي

220

امل�ساجد

152

املجموع
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

1009
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ثانيًا  :الرعايات :
�إ�سرتاتيجية اال�ستجابة للطلبات تت�ضمن اال�ستجابة للم�شاريع التي حتتاج �إىل
رعايات ومن �أهم الرعايات التي قامت بها امل�ؤ�س�سة ..

27

رعاية ملتقى
( ربوة الرياض )..
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ملتقى ثقايف اجتماعي ترفيهي –غري ربحي –يجمع جميع �أفراد الأ�سرة حتت �سقف
واحد (رجال-ن�ساء�-شباب-فتيات–�أطفال) يف بداية الإجازة ال�صيفية من كل عام
ينظمه املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة و�ضمن فعاليات �صيف �أمانة
منطقة الريا�ض .

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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رعاية المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية
جاء ت�أ�سي�س كر�سي القر�آن الكرمي وعلومه بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ليكون
رافدً ا من روافد خدمة القر�آن الكرمي والباحثني فيه حول العامل .وو�ضع الكر�سي
ر�ؤية طموحة ي�سري لتحقيقها وهي حتقيق الريادة يف تطوير الدرا�سات القر�آنية،

28

ونظ ًرا للجهود العظيمة املتتابعة التي بذلتها الأمة يف خدمة القر�آن الكرمي منذ
نزوله حتى اليوم ،فقد ر�أينا احلاجة ما�سة لدرا�سة ومراجعة هذه اجلهود ،والبناء

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

عليها ،وتطويرها ،وجاء هذا امل�ؤمتر لي�ضع لبنة يف هذا الطريق الطويل تهدف
لتعزيز التكامل والتعاون بني كافة العاملني يف خدمة القر�آن وعلومه يف العامل �أفرادًا
وم�ؤ�س�سات على �أ�س�س علمية مهنية.

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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 رعاية برامج متعددة من أبرزها :( امل�سابقة العلمية الكربى – امللتقى الدويل الثاين ل�ش�ؤون املر�ضى-امل�ؤمتر العاملي
للتجارب الرائدة يف جماالت العمل اخلريي والإن�ساين -مقارئ �إلكرتونية لتدري�س
القر�آن الكرمي -احلملة الإعالمية الرم�ضانية مبحافظة الر�س -املخيم الدعوي
باخلرخري )
 -الرعايات حسب المجاالت

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

الفرع
المركز الرئيس
الرياض
مكة المكرمة
المدينة المنورة
القصيم
الشرقية
عسير
تبوك
حائل
الحدود الشمالية
جازان
نجران
الباحة
الجوف

عدد
المشاريع
6
9
6
2
3
4
2
1
1
0
1
3
0
0

29
عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

املجال
دعوي
تعليمي
اجتماعي
�صحي
�إعالمي
املجموع

عدد امل�شاريع
7
11
12
2
4
 36م�شروع

 -الرعايات حسب المناطق

www.r f.org.sa
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العطاء االستراتيجي وفقًا
لتحقيق األثر

يهدف هذا الأ�سلوب �إىل تلبية
احتياجات حمددة يف املجتمع ،مع
ا�ستح�ضار الآثار املرجوة منها،
والأهداف التي تطمح امل�ؤ�س�سة
لتحقيقها .
وتدعم م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي
اخلريية ب�شكل ا�سرتاتيجي العديد
من امل�شاريع واجلهات منها :

مركز بناء األسر المنتجة  -جنى
يعترب من الربامج النوعية للم�ؤ�س�سة  ،وي�شكل نواة للعمل التنموي الذي ت�سعى امل�ؤ�س�سة العتماده ك�أحد �أ�س�س العمل االجتماعي
امل�ستدام خلدمة �أكرب فئة يف املجتمع  ،وتكمن �أهمية املركز يف كونه م�شروع ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ي�ستهدف الن�ساء الفقريات
والعاطالت عن العمل لتوفري فر�ص عمل ذاتية لهن  ،مما ير�سخ ثقافة العمل ومبد�أ االعتماد على الذات لي�سهم بذلك يف
احلد من ظاهرتي الفقر والبطالة يف اجلامتع .

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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ابرز اإلنجازات
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• زادت فر�ص العمل التي وفرتها جنى لعميالتها  9750فر�صة عمل بن�سبة  %108من املخطط يف هذا العام.
• بلغت قيمة القرو�ض امل�صروفة للعميالت  38.079.600ريال.
• بلغت ن�سبة التح�صيل للقرو�ض امل�صروفة .%99.5
• بلغت ن�سبة امل�شاريع الناجحة من �إجمايل م�شاريع العميالت .%92
• افتتاح  3فروع جديدة هذا العام يف كل من عرعر واجلوف ومكة املكرمة ،لتحقيق ا�سرتاتيجية التو�سع واالنت�شار .
• تدريب  418عميلة خالل العام على جمموعة من الدورات الفنية واملهنية لتحقيق تطوير العميالت .
• �إ�ضافة «� »3شراكات جديدة بالإ�ضافة �إىل ال�شراكات ال�سابقة من قادة املجتمع املدين لن�شر ثقافة العمل املجتمعي وحتقيق
ر�ؤية جنى لدعم وتطوير الأ�سر املنتجة وهي :
ـ بنك اجلزيرة.
ـ م�صرف الراجحي.
ـ م�شروع التكافل بجامع الهدى.
ـ �شركة الأنابيب ال�سعودية.
ـ جمموعة الرتكي.
بالإ�ضافة �إىل �شركة �أرامكو ال�سعودية لتدريب الأ�سر املنتجة بطريقة احرتافية.
• توظيف عدد ( )33موظف �سعودي باملركز يف جميع الفروع لت�صل ن�سبة ال�سعودة باملركز �إىل .%93
• ح�صلت جنى على املركز الأول يف جائزة الأمرية �صيته بنت عبدالعزيز خلدمة املجتمع  ،ومت منحها جائزة مالية قيمتها
 1.000.000ريال.
• قام املركز باتفاقية مع �صندوق املوارد الب�شرية ح�صل منها على مبلغ 1.400.000ريال لدعم املوظفني باملركز ولتقليل
امل�صروفات الت�شغيلية خالل العام.
• فتح منافذ ت�سويقية لعميالت جنى بامل�شاركة يف �أكرث من  20معر�ضا وبازارا يف جميع الفروع.

صندوق االستدامة المالية
�صندوق خريي متوله امل�ؤ�س�سة بال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ويدعم برامج وم�شاريع اجلهات اخلريية بـ ــاململكة العربية ال�سعودية كقر�ض ح�سن
ي�سرتد وفق �آلية حتدد من قبل الهيئة الإ�شرافية لل�صندوق  ،يزيد من كفاءة وفاعلية
املوارد املالية للجهة ويحقق لها التنمية امل�ستدامة .
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• �صياغة النظام املايل لل�صندوق واعتماده .
• �إقامة ملتقيني لال�ستدامة املالية يف مدينة جدة واملدينة املنورة برعاية �أمراء املناطق .
• �إقامة ور�شتي عمل يف مدينة جازان واملدينة املنورة .
• الإعالن يف �أربع �صحف حملية عن فتح التقدمي لالقرتا�ض من ال�صندوق .
• عقد �ستة اجتماعات للهيئة الإ�شرافية لل�صندوق .
• اعتماد القرو�ض ل�سبعة جمعيات مبختلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية مببلغ �إجمايل وقدره 15.000,000ريال

إحصائية المشاريع التي تم اقراضها
العدد
البند
7م�شروعات
عدد امل�شاريع املدعومة
15,000,000
مقدار الدعم بالريال
7
عدد اجلمعيات امل�ستفيدة
 6مناطق
عدد املناطق املنفذه بها امل�شروعات
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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م
1
2
3
4
5
6
7

امل�شروع
املنطقة
ا�سم اجلهة
بناء برجني �سكنيي وجتاري
الباحة
جمعية الرب اخلريية باملندق
بناء مبنى جتاري �سكني
الريا�ض
جمعية الدمل اخلريية
بناء ق�صر �أفراح
مكة املكرمة
جمعية الرب بدوغة
جلنة التنمية االجتماعية االهلية بحي الرو�ضة ال�شرقية �شراء عمارة �سكنية ا�ستثمارية
بناء برج جتاري �سكني
جازان
جمعية الزواج والرعاية الأ�سرية
مكة املكرمة بناء مبنى جتاري �سكني
جمعية مراكز الأحياء اخلريية
بناء مبنى جتاري �سكني
ع�سري
جمعية الرب واخلدمات االجتماعية بخثعم

التكلفة
9.832285
4.029.250
4.800.000
3.700.000
7.773.325
5.780.000
2.850.000
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المبادرات والعطاء
االستباقي
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ُ
ي�ستهدف هذا الأ�سلوب يف املنح
املنظمات ،والربامج التي تخت�ص
بق�ضايا معينة  ،و�أعمال �إيجابية
جديدة تخدم املجتمع  ،فيها تلبية
�ضرورة ما �أو احتياج معني � ،أو حلل
م�شكلة حمددة باملجتمع ،وابتكار
م�شاريع خريية متميزة حتقق
م�صالح الفرد واملجتمع ،وتركز على
الإحتياجات الإ�سرتاتيجية والتخطيط
طويل املدى لتنمية املجتمع وحل
م�شكالته .
ويف هذا الأ�سلوب قامت امل�ؤ�س�سة
بدعم العديد من امل�شاريع منها :

المعهد العربي للغة العربية
يقدم خدمات عالية اجلودة يف جمال تعليم اللغة العربية  ،وتدريب معلميها ،وت�أليف
مناهجها ،وتقدمي اال�ست�شارات واحللول التطبيقية للم�شتغلني بها ،كما يقوم بتقدمي
خدمات ت�شغيل و�إدارة برامج اللغة العربية يف املدار�س واملعاهد واجلامعات .

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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في مجال الدورات

ابرز اإلنجازات

عدد الدورات املنفذة

عدد امل�ستفيدين

عدد الدبلوما�سيني امل�ستفيدين

عدد املتعلمني من امل�سلمني اجلدد

 36دورة

266

32

65

نفذ املعهد لأول مرة برنامج للدبلوما�سيني ا�ستفاد منه  8دبلوما�سيني من �سفارات ال�صني واليابان وتركيا وكازاخ�ستان
وتركمان�ستان.

35

في مجال التدريب

4

داخل اململكة

163

6

خارج اململكة

289

 جامعة الأمرية نورة م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية االت�صاالت ال�سعودية ربوة الريا�ض دورتني يف ال�صني دورة يف �إندوني�سيا دورة يف �أملانيا -دورتني يف قرغيزيا

ا�ستفاد من املعهد باخلارج 224معل ًما ومعلمة ي�ستفيد منهم قرابة  4700متعلم.
عدد الدبلوما�سيني امل�ستفيدين من خدمات املعهد التدريبية . 65
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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الدورات املنفذة

املكان

عدد امل�ستفيدين

مالحظات

معهد إعداد العالي للتدريب
خا�صة  ،تقوم على جهد م�شرتك بني بع�ض املهتمني بالتطوير التقني
م�ؤ�س�سة �سعودية ّ
والإداري واملايل  ،ون�شر ثقافة وتطبيقات التقنية احلديثة للم�ؤ�س�سات اخلريية
وم�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص وللأفراد وذلك من خالل تقدمي فعاليات يف
التدريب ق�صري ومتو�سط وطويل املدى ح�سب احتياجات العميل  ،وما تفر�ضه عليه
�ضرورات التغيري والتطوير يف ا�ستخدامات التقنية والإدارة.
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املجاالت

عدد الدورات

عددامل�ستفيدين

جمال احلا�سب الآيل (كامربدج)

540

540

املجال الإداري

33

783

املجال املايل

5

100

الشراكات		

37

		
جمل�س ال�شورى
		
وزارة التعليم العايل
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الوطنية لل�صناعة
		
املعهد الدبلوما�سي
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض	

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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مناهج العالمية
م�ؤ�س�سة تربوية متخ�ص�صة يف �صناعة املناهج الدرا�سية والربجميات واملواد
التعليمية ،والإ�سهام يف تطوير التعليم من خالل بناء املناهج الدرا�سية املتكاملة
يف بنائها و�أهدافها ب�أبعادها الرتبوية والنف�سية وال�سلوكية ،و تقدمي اال�ست�شارات،
و�إعداد البحوث والدرا�سات التعليمية والرتبوية ،و ن�شر اللغة العربية وتعليمها لغري
الناطقني بها ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية و الرتبوية لتحقيق هذا الغر�ض،
وي�ستهدف املدار�س الإ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل ،واملدار�س العاملية واخلا�صة
يف خمتلف الدول العربية.
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 .1ت�صميم و�إخراج  22كتا ًبا لوزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية .
 .2اعتماد وزارة الرتبية ال�سويدية لكتب منهاج اللغة العربية .
 .3الفوز بجائزة خليفة الرتبوية على م�ستوى الوطن العربي يف دورتها الرابعة لعام  2011 -2010م  ،يف جمال الت�أليف الإبداعي
للطفل "املجال الإبداعي".
 .4تنفيذ م�شروعي حقيبة ل�سل�سلة ال�سرية النبوية للربنامج العاملي للتعريف بني الرحمة �صلى اهلل عليه و�سلم .
 .5ات�ساع امل�ساحة اجلغرافية العاملية النت�شار �إ�صداراتها يف كل ال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة الواليات املتحدة الأمريكية
وكندا و�أ�سرتاليا وبلجيكا وبريطانيا وماليزيـا وال�سويد وتركيا و �أيرلندا .

39

اإلصدارات
اللغة العربية :للرو�ضة والتمهيدي لل�صفوف من 12-1
كتب الرتبية الإ�سالمية :لل�صفوف من 12-1

 .2وجبة حاج :
ت�شارك امل�ؤ�س�سة احلجاج يف مو�سم احلج بتنفيذ م�شروع �ضيافة للحجاج القادمني من ميقات يلملم  ،بتوزيع عدد � 70.000سبعون
الف وجبة يتم تنفيذه من خالل �شركة متخ�ص�صة بتنفيذ وجبات وفق املوا�صفات املطلوبة يف �صحة البيئة واحلج .
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ووفقا لهذا النوع من ا�سلوب املنح فهناك برامج مو�سمية تنفذها امل�ؤ�س�سة من خالل فروعها وهي كالتايل :
 .1م�شروع �إفطار �صائم بامل�سجد احلرام ينفذه فرع منطقة مكة املكرمة  ،من خالل كوادر مهيئة لهذا العمل عددهم
وتوزيع عدد  3.000.000ثالثة ماليني عبوة متر ب�شهر رم�ضان املبارك .

التطوير والتأهيل
40
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على درب الريادة نتطور ..
يف �إطار التطوير والريادة التي نهجتها امل�ؤ�س�سة  ،لالرتقاء ب�أدائها من خالل تطوير
�آليات وو�سائل عملها  ،ورفع كفاءة العاملني فيها  ،وا�ستقطاب الكوادر الكف�ؤة مبا ي�ؤهلها
لتحقيق �أهدافها وخططها اال�سرتاتيجية ,وهنا ن�ستعر�ض �أهم ما مت يف هذا الإطار يف
الإدارات املختلفة.

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

www.r f.org.sa

إدارة التخطيط والدراسات:
تقوم الإدارة بالإ�شراف على و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية للم�ؤ�س�سة,
وتطوير �أعمال امل�ؤ�س�سة و�إجراء البحوث والدرا�سات الالزمة لذلك .
أهم منجزاتها في هذا العام :
• بناء اخلطة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ,و�إعداد اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية .
• تطوير ن�شاط امل�ؤ�س�سة ,و�إجراءات العمل فيها وامل�شاركة مع جهة ا�ست�شارية يف
�إعداد الالئحة التنظيمية اجلديدة للم�ؤ�س�سة ,وتطويرها مبا يحقق اجلودة والأداء
املتميز يف بيئة العمل  ,واعتماد العمل مبوجبها .
• رفع كفاءة املوظفني من خالل �إقامة  22دورة تدريبية بالتن�سيق مع معهد �إعداد
العايل �شارك بها  424موظف من كافة امل�ستويات الإدارية .
• امل�ساهمة يف النمو املهني للموظفني مب�شاركة عدد  15موظفا يف دورات تدريبية
تخ�ص�صية وامل�شاركة يف امتام الدرا�سة اجلامعية لعدد  10موظفني .

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م
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إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية:
ت�شارك الإدارة يف �إعداد اللوائح والأنظمة الإدارية وال�سيا�سات املخت�صة بتطوير
العمل ورفع كفاءة العاملني  ,بالإ�ضافة �إىل ما تقدمه من اخلدمات الإدارية
والوظيفية واخلدمات امل�ساندة الأخرى.
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إدارة تقنية المعلومات:

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

�إدارة تُعنى بجميع �أعمال امل�ؤ�س�سة التقنية وااللكرتونية ومتابعتها وت�سيريها مبا يتفق
وال�سيا�سة املعلوماتية لها.

إدارة الشؤون المالية:
الإدارة امل�سئولة عن املعامالت املالية وعمل املوازنات ال�سنوية و�إعداد التقارير
والقوائم املالية اخلتامية .

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أهم منجزاتها في هذا العام :
• �إجناز  %50من دليل �سري املعامالت الإدارية .
• ت�سكني  233موظف ًا وفق ًا للهيكل الإداري اجلديد مبا يخدم اال�سرتاتيجية
اجلديدة
• تعيني  32موظف ًا �سعوديا .
• ت�صحيح الو�ضع الوظيفي لعدد  78من من�سوبيها يف �إطار احلملة الت�صحيحية.
• العناية ال�صحية باملوظفني و�أ�سرهم ب�إ�صدار  1660بطاقة ت�أمني طبي .
أهم منجزاتها في هذا العام :
• تطوير اجلانب التقني من خالل ت�أ�سي�س ال�شبكة ونقلها وت�شغيلها.
• تطوير الإت�صال الإلكرتوين من خالل �إدخال الهاتف الرقمي  ،وربط الفروع
بال�شبكة الداخلية  ،وربط الربيد الإلكرتوين بال�شبكة .
• ربط الربيد الإلكرتوين للموظف بالإنرتنت .
• تطوير البنية التحتية للتقنية مبا يتواكب والتطور التكنولوجي املت�سارع.

أهم منجزاتها في هذا العام :
• �إعداد دليل عام للموازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة .
• االنتهاء من عمل نظام مايل للم�ؤ�س�سة.
• �إعداد دليل حما�سبي جديد ب�أ�س�س حما�سبية �سليمة.
• توحيد �صيغة العقود اخلا�صة باملقاولني (بناء – ترميم ).
www.r f.org.sa

إدارة العالقات العامة واإلعالم

أهم منجزاتها في هذا العام :

ت�ضطلع �إدارة العالقات العامة والإعالم مبهمات وم�س�ؤوليات كبرية؛ حيث �إنها جهة

• �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للعالقات العامة حتى عام 2016م.

م�ساهمة ،وبفاعلية يف �إعداد اخلطط والربامج ،وت�شارك ب�شكل حيوي ورئي�س يف

• تطوير �شروط و�آليات الرعايات الإعالمية.

�إعداد وو�ضع الإ�سرتاتيجية العامة للم�ؤ�س�سة التي من �ش�أنها �إبراز �صورة امل�ؤ�س�سة
و�أن�شطتها ،وتعزيز دورها التفاعلي يف حميطها الداخلي واملحلي و اخلارجي ،وذلك
من خالل �إقامة �شبكة عالقات وا�سعة من العالقات على كافة امل�ستويات ب�شكل
يحقق �أهداف امل�ؤ�س�سة ويفر�ض وجود ًا مادي ًا وح�ضور ًا دائم ًا لها.
فهي حلقة الو�صل ،و�أداة الربط ،وو�سيلة االت�صال والتوا�صل مع املجتمع املحلي

• تد�شني موقع امل�ؤ�س�سة على ال�شبكة العنكبوتية بالتعاون مع مركز املعلومات
www.rf@org.sa

• حتفيز املوظفني من خالل تقدمي  260هدية جلميع املوظفني و دورتان لزوجاتهم
و�أبنائهم �إ�ضافة �إىل تنفيذ  3رحالت كما �أقيمت  8لقاءات للموظفني وعوائلهم

التعاون اخلارجية مع خمتلف امل�ؤ�س�سات املناظرة واملكافئة وتوثيقها من �أجل تفعيل

• تكرمي عدد  21موظف ًا متميز ًا.

دور امل�ؤ�س�سة مع حميطها.
وتتحدد مهماتها بتوفري كافة الت�سهيالت الالزمة للأن�شطة والفعاليات املختلفة
التي تنظمها امل�ؤ�س�سة و�إداراتها املختلفة� ،أو تلك التي تنظمها �أو ت�شارك �أو ت�ساهم
بها امل�ؤ�س�سة مع اجلهات اخلارجية الأخرى من م�ؤمترات ،وندوات ,وور�ش العمل،
كاف وم�ستوى
واملعار�ض� ،إىل غري ذلك من �أن�شطة العمل اخلريي  ،مع ت�أمني قدر ٍ
مالئم من اخلدمات الإدارية والفنية واخلدماتية الالزمة التي تعك�س �صورة امل�ؤ�س�سة
امل�شرقة وامل�شرفة.
www.r f.org.sa
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وم�ؤ�س�ساته الأهلية والر�سمية ،كما �أنها اجلهة املعنية مبا�شرة ب�إقامة عالقات

جتاوز عدد احلا�ضرين فيها � 500شخ�ص ًا �إ�ضافة �إىل تنفيذ  16حفل معايدة.

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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إدارة المشاريع واألنشطة:
�إدارة ت�شرف على جمموعة متنوعة من املنا�شط والربامج يف جوامع ال�شيخ �سليمان
الراجحي �إ�ضاف ًة �إىل امل�شاريع االجتماعية التابعة لها .
وبعد تو�سع جوامع ال�شيخ �سليمان الراجحي يف خمتلف مناطق اململكة ا�ستقلت هذه
الإدارة بعد �أن كانت حتت �إ�شراف امل�ؤ�س�سة لت�صبح م�ؤ�س�سة م�ستقلة بذاتها حتت
م�سمى (م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي الوقفية ل�صيانة و�إن�شاء اجلوامع )

44

أوتشرف على المناشط والمشاريع التالية :
� .1أن�شطة اجلامع .

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

 .2حلقات التحفيظ .
 .3دار البيان الن�سائية .
 .4مركز الرتفيه .
 .5مكتبة الراجحي .
 .6مغ�سلة الأموات .
 .7رعاية الأ�سرة .
 .8م�شروع �إفطار �صائم ب�شهر رم�ضان املبارك .

تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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وكان من أهم إنجازاتها:
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�إن احلديث عن الإجنازات ال ميكن �أن يكون مبعزل عن امل�ستقبل كما انه ال ميكن
احلديث عن القيادة �أو الإدارة مبعزل عن التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي وعليه
فان �أوىل تطلعاتنا تكمن يف قيادة املنح اال�سرتاتيجي و توجيه امل�ؤ�س�سة بكل �أن�شطتها
وبراجمها و�إمكاناتها املادية والب�شرية للو�صول �إىل حتقيق الأهداف الرئي�سية من
منظور جديد مركز ب�صورة �أ�سا�سية على امل�ستقبل .وتعزيز وتنمية ثقافة املنح
اال�سرتاتيجي يف م�ؤ�س�ستنا وتكري�سها على م�ستوى دوائرها ووحداتها التنظيمية
باخلرباء وامل�ست�شارين والهيئات اال�ست�شارية ومراكز البحوث وبيوت اخلربة يف
العمل اخلريي مبا ي�ضمن لنا بعد توفيق اهلل الريادة يف العمل واجلودة يف الأداء
واال�ستمرارية يف العطاء امل�ستدام.
كما �أننا نتطلع للتو�سع يف تقدمي خدماتنا ومنتجاتنا �إىل الفئات امل�ستهدفة يف
خمتلف مناطق وحمافظات اململكة العربية ال�سعودية بروح ع�صرية م�ستفيدة من
التقنيات احلديثة والتجارب الناجحة ون�صبو �إىل تنفيذ م�شاريع وبرامج حتقق
موارد مالية م�ستدامة للجهات اخلريية لتمكينها من متويل م�شاريعها التنموية
و�إبرام ال�شراكات الإ�سرتاتيجية و اتفاقيات التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية من
جامعات وغريها من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتفعيل وتعميق مبادئ وقيم العمل
اخلريي والفكر التطوعي واالجتماعي .
و�أخريا ي�أتي هذا الفكر اال�سرتاتيجي متم�شيا مع توجهات وتطلعات ال�شيخ �سليمان
بن عبد العزيز الراجحي (حفظة اهلل ورعاه) نحو عمل خريي متميز له مكانته على
خارطة مملكتنا احلبيبة  ،ويحدونا �أمل كبري يف �أن تت�ضافر جهود جميع العاملني يف
امل�ؤ�س�سة لرتجمة هذه التطلعات �إىل واقع ملمو�س حتى تتمكن م�ؤ�س�ستنا من حتقيق
مزيد من التطور والنجاح .
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صفحة وفاء
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م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي تنعى فقيدها وفقيد العمل اخلريي
والتطوعي ال�شيخ �صالح احل�صني – رحمه اهلل  ،-الذي رحل �إىل جوار ربه تاركا
ال�شيخ �صالح احل�صني – رحمه اهلل -

49

وراءه اثرا وب�صمة للعمل اخلريي يف هذه امل�ؤ�س�سة � ،أثرا يحكي لنا ق�صة تفان وعطاء
يف جماالت اخلري والبذل . .
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رحمك اهلل يا�شيخنا وجزاك عنا وعن �أمة الإ�سالم خري اجلزاء فيما قدمت وبذلت
 ،وجعله ذخرا لك وا�سكنك منازل الأنبياء وال�صاحلني . . .
و�أخلف لنا وللإ�سالم وامل�سلمني فيك خريا . .
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كلمات أضاءت سجلنا الذهبي
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كتبه
حممد احل�سن بن الددوال�شنقيطي

51

تعرفت على م�ؤ�س�سة ال�شيخ �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية منذ �أكرث من
ع�شرين �سنة وواكبت بع�ض �أن�شطتها العلمية والدعوية واخلريية و�شاركت يف بع�ض
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�أن�شطتها ورحالتها  .وقد �أيقنت �أن اهلل وفق ال�شيخ �سليمان خلدمة دينه من خالل
هذه امل�ؤ�س�سة  ،وال �أعترب املال الذي �أنفق من خاللها على كرثته �أكرب ذلك  ،وال
التنوع وال�شمول فح�سب  ،ولكن التوفيق احلقيقي كان يف اختيار الرجال الذين هم
ون�صحا و�إتقا ًنا وتفا ِني ًا
واهتماما
إخال�صا وت�ضحية و�أمانة
ً
ً
حملة اللواء يف هذا املجال � ً
ورعاية وعناية ومتابعة  .كذلك عرفتهم وال �أزكي على اهلل �أحد ًا  .و�أ�س�أل اهلل �أن يتم
على هذه امل�ؤ�س�سة نعمته ببقا ِء ه�ؤال ِء الرجال و�أن يتقبل من ال�شيخ �سليمان ومنهم
و�أن يبارك يف يبارك يف �أوالدهم و�أموالهم وكل ما َءاتاهم من ف�ضله .
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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كتبه
عبدالكرمي بن عبداهلل اخل�ضري

ويل مع الإخوة القائمني على امل�ؤ�س�سة ارتباط قدمي وتعاون متبادل وعرفت من
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جتربة الأن�شطة والدعم املتوا�صل للتعليم والدعوة �إىل اهلل يف الداخل واخلارج وغري
ذلك مم يطول �شرحه ولي�ست بحاجة �إىل مزيد من البيان ف�أعمالها التخفى على
�أحد �أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يجعل هذه الأعمال متوجة بالإخال�ص والقبول
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و على �آله و�أ�صحابه ...
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واطلعت على �أن�شطتها املتعددة العلمية والدعوية واخلريية  ،والتي عم نفعها بالد
احلرمني على �سعيها وتنوع الأعمال اخلريية فيها  ،حيث �ضربت هذه امل�ؤ�س�سة لكل

عطاء ونماء التقرير السنوي لعام 2013م

كتبه  :عبدالعزيز بن عبداهلل الراجحي
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية
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نوع فيها بن�صيب  ،حتى �أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سة قدوة لغريها من امل�ؤ�س�سات اخلريية
 ،حتذو حذوها  ،وت�سلك �سبيلها بالتنظيم والرتتيب.
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كتبه
عبدالباري عوا�ض الثبيني

مت�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية التي كان لها وما زال ق�صب ال�سبق يف تر�سيخ
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مفهوم العمل امل�ؤ�س�سي للجهات املانحه  ،وحتقق هذا بف�ضل اهلل ثم بالفكر النري
والتخطيط ال�سليم الذي حظى به ووفق له ال�شيخ �سليمان الراجحي حتى غدت هذه
امل�ؤ�س�سة مدر�سة جلميع امل�ؤ�س�سة املانحة وعم نفعها بالد احلرمني ال�شريفني  ،كما
ر�سخ ال�شيخ �سليمان ر�سالة امل�سجد بت�شييد جوامع يف كل منطقة تقوم بدور متميز
لن�شر العلم واملعرفة و�أ�صبحت منارة مت�ألقة للدعوة والإ�صالح االجتماعي  .هنيئا
لهذه البالد بفكر ومال حما�س و�إخال�ص ال�شيخ �سليمان وهنيئا له بالرجال الأفذاذ
الذين �شاركوه يف م�سريته وجناحه ورزقنا و�إياه وجميع العاملني الإخال�ص والتوفيق
وال�سداد ونفع بهم الإ�سالم وامل�سلمني ...
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كتبه
ف�ضيلة ال�شيخ  /حممدبن �صالح املنجد
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�إخواين يف م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية لهم ق�صب �سبق يف �إن�شاء الأعمال
و�إعانتها و�أعمالهم وا�ضحة للعيان و�شاهدة على الإجناز والإتقان �أ�س�أل اهلل يل ولهم
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الإخال�ص والتوفيق والإح�سان وح�سن اخلتام  ...واهلل ال ي�ضيع �أجر من �أح�سن عم ًال
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للبذل والعطاء يف �سبيل اهلل لذة ال يعرفها �إال من جربها  ،وبركة يطرحها اهلل يف حياة
العاملني يف �سبيله  ،ومن خالل هذا التقرير حاولنا �أن نع ّرج على �شيء من جهود امل�ؤ�س�سة
الوا�سعة والتي امتدت لأكرث من ع�شرين �سنة  ،وال�شكر والتقدير لوالد ال�شيخ �سليمان بن
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عبدالعزيز الراجحي  ،ولأبناءه الكرام  ،ولكل عامل يف هذه امل�ؤ�س�سة على جهوده  ،وما
�سعينا جميع ًا لتحقيقه من �إجنازات ت�سهم يف خدمة �أهداف امل�ؤ�س�سة يف الإرتقاء مب�ستوى
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العمل اخلري يف ال�سعودية  ،وامل�شاركة الفاعلة يف حتقيق نقلة نوعية يف العمل اخلريي
والإ�سهام يف تخفيف معاناة املحتاجني  ،وب�إذن اهلل تبقى هذه امل�ؤ�س�سة رافد ًا من روافد
اخلري يف بالدنا املباركة ،وبتوفيق اهلل وعونه ي�ستمر هذا العطاء ويتوا�صل.

ون�س�أل اهلل �أن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه ..

و�صلى اهلل و�س ّلم على �سيدنا حممد ..
تقرير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
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