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وصيــة الشــيخ ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحي 
أشــركت في أجر هــذه ا�وقــاف جميــع العاملين 

فيها ووالديهم .

ولـــد  الرائد األول الشـــيخ ســـليمان بن عبد العزي�ز بـــن صالح الراجحي قرابة العام ١٣٤٨هـ / ١٩٢٩م ونشـــأ 

الشيخ في البكريية ضمن عائلة فقرية وسط ظروف حياتية صعبة.

اد   كان شـــغوفً� بالعمل، وكانت عزيمته في طلب الر�ق قوية حيث عمل بكثري من المهن ، كحّمال ورمَّ

وطّبـــاخ وقهوجي وحـــارس لبضاعـــة البائعـــني في الســـوق حتى مّن ال�ـــه عليه وأصبح أحـــد أهم رجال 

األعمال في  العالم ت�أثريً� وثروة. 

فـــي البدايـــة كان العمل الخريي ل�شـــيخ يتجه إلـــى نوع محّدد وهو مســـاعدة المحتاجني؛ ومع توســـع 

األعمـــال وبعـــد استشـــارة أهل العلـــم والدين والـــرأي والخربة، قّرر الشـــيخ إنشـــاء جهة خاصـــة لتنفيذ 

األعمـــال الخرييـــة والدعويـــة فكانـــت البداية عـــام ١٤٠٣هــ بلجنـــة خريية تحّولت بـــدً� من عـــام ١٤١٥هــ إلى 

مكتب ل�عمل الخريي حتى صدر التصري�ح الرســـمي من وزارة الشـــؤون االجتماعية ليتحول المكتب إلى 

مؤسسة سليمان بن عبد العزي�ز الراجحي الخريية.

ســـنويً� تقـــدم المؤسســـة دعمهـــا لما يقارب ١٣٠٠ مشـــروع خـــريي في أكرث مـــن ١٤٠ مدينـــة وقرية عرب 

فروعها التي تغطي كافة مناطق المملكة، وفق اسرتاتيجية ل�عطاء تلبي احتياجات المجتمع.

وبعـــد ســـنوات من العطاء؛ والســـتدامة أعمال الخري قّرر الشـــيخ وقـــف جزء كبري من ثروتـــه يتمّ�ل في 

أصـــول شـــركات كربى وعقارات تمثل في مجملها رزقً� آلالف العاملـــني فيها وفق نظام حديث ومبت�كر 

إلدارة الوقف ال�� ُيعدُّ من أكرب األوقاف في التاري�خ اإلسالمي.
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 المؤسس
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 الدكتور
إبراهيم بن سليمان الراجحي

عضو مجلس األمناء

 الدكتور
صالح بن حسني العايد
عضو مجلس األمناء

 الدكتور
يحيى بن إبراهيم اليحيى

عضو مجلس األمناء

الشيخ
عبدالرحمن بن عبدالله الراجحي

عضو مجلس األمناء

الشيخ
صالح بن سليمان الهبدان

عضو مجلس األمناء

األستاذ
خالد بن عبد الرحمن سليمان الراجحي

عضو مجلس األمناء

األستاذ
عبدالسالم بن سليمان الراجحي

عضو مجلس األمناء

مجلس األمناء

 الدكتور
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

رئيس مجلس األمناء
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ريادة المنح الخريي لتنمية 
المجتمع بإتقان وإيمان

 تقديم المنح لتعظيم الخري 
وتحقيـق النمـو المجتمعي 
وتــمــكــــني المستــفـيــديــن 
بـــأفــضـــــل الممــارســـــــــات

المسؤولية،  اإلتقان، الشراكة 
المجتمعية، الشفافية، اإلبداع 

واالبت�كار 

المنح االسرتاتيجي، النفع 
المجتمعي، االرتقاء 
بالجهات الغري ر�حية 

آفاقنــا ..

رؤيتنا

قيمنا

اسرتاتيجياتنا رسالتنا

الحدود الشمالية١٣ فرعًا

الجوف

تبوك

حائل

الباحه

عسري
نجران

المنطقة الشرقية

جازان

القصيم

الرياض

المدينة المنورة

مكة المكرمة

فروع المؤسسة 
قامت مؤسسة سليمان بن عبد العزي�ز الراجحي الخريية 

بتوسعة خدماتها عرب فروعها لتغطي كافة مناطق 
المملكة الثالث عشرة بواقع ف�� في كل منطقة . 
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 في أكثر من
140 مدينة وقرية

الحدود الشمالية 19

الجوف 18

تبوك 64

حائل 122

الباحه 77

عسير 107
نجران 88

المنطقة الشرقية 151

جازان 207

القصيم 107

الرياض 114

المدينة المنورة 55

مكة المكرمة 215

1,381
مشروع�

ثمار المنح
المنح وفق الخيارات االستراتيجية

استراتيجية االرتقاء
بالجهات الخيرية

النفع المجتمعيالمنح االستراتيجي

عدد المشاريعالمجال 

466االجتماعي

57اإلعالمي

259التعليمي

231الدعوي

34الصحي

388المساجد

1,381المجموع
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خريطة المنح وعدد المشاريع
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استراتيجية االرتقاء بالجهات الخيرية

عمًال بالخطة االسرتاتيجية أولت المؤسسة اهتمامً� كبريً� لتطوي�ر الجهات الخريية من خالل دعم الربامج 

والمشـــاريع الموجهـــة لتطويـــ�ر العاملني في الجهـــات الخريية ودعم الدراســـات والبحـــوث والتخطيط 

االسرتاتيجية وإعداد األنظمة وال�وائح والنماذج.

كمـــا قدمت المؤسســـة منحً� خاصة بتطوي�ر البنى التحتية،  وإنشـــاء الكيانـــات والربامج الخريية الجديدة 

وباشرت تنفيذ برامج موجهة ومتخصصة في تطوي�ر الجهات الخريية.

كما خصصت المؤسسة دعمً� ماليً� لألوقاف وكذلك إنشاء كيان مستقل تحت اسم (صندوق االستدامة) 

بشـــراكة اســـرتاتيجية مع وزارة الشـــؤون االجتماعية ووزارة الشؤون اإلســـالمية وذلك بهدف تموي�ل 

الجهات لمساعدتها على تحقيق استدامة مالية.

األوقاف

( 14 وقف )

برامج تطوي�ر ل�جهات 

الخريية ( 300 جهة )

تطوي�ر البنية التحتية

( 15 جهة )

دراسات لتطوي�ر العمل 

الخريي ( 16 دراسة )

ت�أسيس كيانات جديدة

( 91 كيان )
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المنح االستراتيجي

التحـــول من الـــدور الرعوي إلـــى دور يبني اإلنســـان والمكان، من 

خالل تمكني األسر واالهتمام بالمشاريع ذات األثر المستمر.

التطوعتمكني األسر الفقرية التوعية التنمية البشرية
المشاريع التعليمية 

ورعاية المواهب

تمكين األسر الفقيرة 

اهتمت المؤسســـة بدعم مشاريع ت�أهيل األســـر الفقرية لتصبح تلك األسر منتجة ، مما يعزز من دورها 

االجتماعي والتنموي في المملكة، القائم على مبدئي التوعية والت�أهيل حيث ت�تحول بفضل من ال�ه 

إلى أسر منتجة تسهم في النهضة االقتصادية الشاملة والخطط التنموية.

وتســـعى المؤسســـة إلى استحضار خربات األســـر الفقرية ، ومعرفة مكمن التميز فيها ثم تقوم على 

اســـت�ثماره بخطط ومشـــروعات واضحة ومحددة بعد توفـــري عناصرالتدريب والت�أهيل لها ومســـاعدتها 

في ذلك لتصبح أسرً� منتجة.

وقد أولت المؤسسة اهتمامً� كبريً� بمشاريع التدريب والت�أهيل التي تقوم بها لألسر الفقرية، وبلغت 

دورات ت�أهيـــل األســـر الفقرية (٥٨٦) دورة تدري�بية ، أما المشـــاريع المنتجة لألســـر الفقـــرية بلغت (٦٣١) 

مشروعً� ، وكذلك اتسعت الدائرة لتطوي�ر معارف أبناء األسر الفقرية ودعمهم على مواصلة الدراسة 

بالجامعات حيث بلغ عدد من تم إلحاقهم بالجامعات من أبناء األسر الفقرية ( ٤٤٠ ) مستفيد .

إلحاق أبناء األسر 
الفقرية بالجامعات

440
مستفيد

مشاريع أسر
منتجة

631
دورات حرفية

586
دورة
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التنمية البشرية

أولـــت المؤسســـة اهتمامً� بتطوي�ر اإلنســـان من خالل التنمية البشـــرية، 

القائمة على توســـيع القدرات التعليمية والخربات ل�فئات المســـتفيدة 

منهـــا ، واتضح هذا االهتمـــام من خالل دورات تنمية الـــذات والملتقيات 

الثقافيـــة والمســـابقات ، وذلـــك بهـــدف أن تصـــل المؤسســـة بالفئـــات 

المســـتهدفة إلـــى مســـتوى عالٍ مـــن الوعـــي والمعرفة ، وإكســـابهم 

أدوات النماء الذاتي .

دورات تنمية

الذات 740
دورة 

الملتقيات
الت�ثقيفية

200

مسابقات

89
مسابقة

التوعية

ركـــزت المؤسســـة على دعم ورعايـــة برامج التوعيـــة ، التي تهدف 

إلى نشر الوعي في جميع المجاالت ، و تعزي�ز القيم اإلي�جابية في 

المجتمع وتبني األفكار النبيلة .

   برامج توعوية

80
برنامج

ورش عمل 
ومعارض

121
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31.488
كتاب تعليمي

رعاية
الموهوبني

 11
برنامج

محو األمية

9000
مستفيد

مسابقات

130
مسابقة

   برامج تعليمية

200
برنامج

المشاريع التعليمية

انطالقـــً� مـــن عنايـــة الدين الحنيـــف بالعلـــم والتعلـــم، ولتزويـــد المجتمع 

بخـــربات تعليميـــة مميـــزة ، فقد بذلت المؤسســـة جهـــدً� كبـــريً� في هذا 

الجانـــب ، وذلـــك من خالل التنســـيق مع الجهات المعنية ، حيث ســـاهمت 

المؤسســـة في توفري فرص تعليمية لعدد من الشـــباب من أبناء األســـر 

الفقـــرية، وهـــذا بـــدوره يؤهلهـــم ل�دخـــول في ســـوق العمـــل ومن ثم 

تحسني الظروف المعيشية ألسرهم .

كمـــا اشـــتمل المشـــروع علـــى تنظيم حمـــالت لمحـــو األمية لكبار الســـن، 

باإلضافـــة إلى برامـــج لرعاية الموهوبـــني من ذوي االحتياجـــات الخاصة 

وذلـــك بتوفـــري برامـــج تر�وية وتعليميـــة ُ�نمي من قدراتهم ل�مشـــاركة 

في بناء المجتمع ، وقد أمتد النشاط التعليمي ل�مؤسة الكتب العلمية 

ذات النفع العام.

التطوع

العمـــل التطوعي داللـــة وعـــي المجتمعات المعاصـــرة وهو أصل 

في ثقافتنا اإلسالمية ، ولذا انطلقت المؤسسة في دعم الجهات 

التطوعية ونشـــر ثقافة التطـــوع ،ألن الفرد المشـــارك في العمل 

التطوعـــي يكتســـب الحيويـــة والنشـــاط ، ويســـعى لتنميـــة قدراته 

ومهاراته من خالل العطاء .

المتطوعون 
أكثر من

 8000
متطوع

الربامج التطوعية

33
برنامج 
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كفالة طالب
وطالبة

46902

إعادة طباعة
المصاحف التالفة 

12000
 مصحف

كفالة معلم 
ومعلمة 

2116

النفع المجتمعي:

تبنـــت المؤسســـة دعـــم أنشـــطة وبرامج الجمعيـــات الخرييـــة والموجهة 

النفـــع  مجـــاالت  تنوعـــت  وقـــد  األساســـية،  المجتمـــع  احتياجـــات  لتلبيـــة 

المجتمعـــي  بالعديـــد مـــن الربامج التـــي تعـــود بنتائجهـــا اإلي�جابية على 

المجتمع ، ومن هذه الربامج : 

(خدمة كتاب ال�ه )

ألن القـــرآن الكريـــم مصـــدر اإللهـــام األول ل�مجتمع ، اهتمت المؤسســـة 

بدعـــم  كتـــاب ال�ـــه وســـخرت كل الســـبل مـــن أجـــل تقديـــم الدعـــم لكفاالت 

الطالب والمعلمني والمعلمات وطباعة المصاحف ودعم مدارس ودور 

التحفيظ ليكون القرآن الكريم هو القائد األبرز في حياتنا .
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( مكافحة الفقر )

يتضمـــن نشـــاط المؤسســـة فـــي مكافحـــة الفقـــر دعـــم األنشـــطة 

الموجهـــة لتلبيـــة احتياجات المجتمع األساســـية ، ولم تقتصر خطط 

المؤسســـة على مكافحـــة الفقر طبقً� ل�مفهـــوم المتعارف عليه 

فـــي األوســـاط العامة وال�� يشـــري إلى: عدم القـــدرة ل�محافظة 

علـــى المســـتوى األدنـــى مـــن المعيشـــة، كما يعـــرف بغيـــاب الحد 

األدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات األساســـية، بل شـــمل 

توزيع أكرث من

25.000
سلة غذائية

كفالة أكرث من

913
يتيم 

توزيع أكرث من

1976
كسوة

تقديم إعانات
نقدية ألكرث من

1990
مستفيد

توزيع أكرث من

750
جهاز منزلي

منح أكرث من

2.837
مساعدة زواج

مفهومه الواســـع والُمتمثل في: الحرمـــان من المأوى والمأكل 

والمشـــرب والملبـــس وعدم القـــدرة على توفري العالج المناســـب 

وعـــدم القـــدرة علـــى التعلـــم ومعرفـــة القـــراءة والكتابـــة، ولهذا 

تنوعت مســـاعدات المؤسسة لت�كون ما بني إعانة مباشرة وتوفري 

الكسوه وكفالة أيتام وشراء أثات منزلي وتقديم مساعدات زواج.
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اإلسكان:

تنظر المؤسسة إلى اإلسكان كأولوية أساسية في اسرتاتيجية النفع المجتمعي حيث استطاعت من 

خـــالل خططهـــا االســـرتاتي�يجة أن توازن ما بني االحتياجـــات التنموية ل�مملكة والمشـــاريع التي ت�تبناها، 

وقد تنوعت مجاالت العمل ما بني بناء المساكن وسداد أجرة وصيانة وترميم.

بناء 31 
وحدة سكنية

صيانة وترميم 74
وحدة سكنية

سداد أجرة 844

 مسكن

رعاية السجناء وأسرهم

يمثل الســـجناء وأســـرهم فئة مهمة في المجتمع  قد ال تجد كثريً� من الدعم والرعاية، ولهذا اهتمت 

المؤسســـة بهذه الفئة  من خالل دعم عدد من الفعاليات التي تنوعت ما بني ت�أهيل الســـجناء ليخرجوا 

صالحني مســـاهمني في التنمية المجتمعية ، ورعاية أســـرهم خالل فـــرتة محكومية الُمعيل لهم لطرد 

شبح الفقر والعوز.

رعاية أسر السجناء

1266 
أسرة سجني

ت²أهيل السجناء

6445 
سجني
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رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

ذوو االحتياجـــات الخاصة هـــم من يعانون ُ�صور القـــدرة على أداِء 

أعمالٍ يقوم بها الفرد العا�� الســـليم  أو قصور تع��م أو اكتساب 

خـــرباٍت أو مهارات المماثل لهم في العمـــر والخلفية الثقافية أو 

االقتصاديـــة أو االجتماعيـــة، وذلـــك نتيجة لعوامـــل وراثية أو بيئية 

مكتســـبة، وقـــد تنوعت مجـــاالت الرعاية التي تقدمها المؤسســـة 

لهذه الفئة ما بني عالج وتوفري أجهزة وتعليم.

سقيا المياه

تمثـــل مشـــاريع ســـقيا المـــاء محـــورً� مهمـــً� فـــي خدمـــات النفـــع 

المجتمعـــي  مـــن خـــالل دعـــم االحتياجـــات األساســـية لهـــا، وت�تنوع 

مشـــاريع الســـقيا ما بني حفر آبار ونقل مياه وتمديد شـــبكات في 

القرى والهجر النهائية وإنشاء محطات تحلية.

 455
مستفيد  35

مشروع
لسقيا الماء
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الدعوة إلى ال�ه 

إن الدعـــوة إلـــى ال�ـــه هـــي مهمة الرســـل الكـــرام عليهـــم الصالة 

والســـالم، وقد تشرفت المؤسســـة بدعم عدد من الدعاة والربامج 

الدعويـــة  وتنوعت مجاالت الدعـــم التي تم تقديمها ما بني  كفالة، 

وهدايا ل�مسلمني الجدد ، ورحالت عمرة لر�ط قلوب المسلمني من 

المهتدين الجدد بالشـــعائر المقدســـة وبيت ال�ه الحـــرام ، واقامة 

فعاليـــات ومحاضـــرات دينيـــة ل�توعية والتعريف بالدين اإلســـالمي 

وتوزيع كتب دعوية.

كفالة ٤٦٢  داعية   ❖
كفالة ٣٥٫٤٢٦ من الجاليات المسلمة   ❖

٢٥٫٠٥٠ هدية مسلم جديد   ❖
رحالت العمرة ١٨ رحلة   ❖

٧٫٨٦٠ محاضرة وفعالية جماهريية   ❖
١٠٤٥ منشورات وكتب دعوية   ❖

كفالة 35426 
من الجاليات المسلمة

 7860
محاضرة وفعالية 

جماهريية

 1045
منشورات وكتب دعوية

 25050
هدية مسلم جديد كفالة 462 داعية

 18
رحلة عمرة
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الرعاية الصحية 

تعرف الرعاية الصحية بأنها مجموع الخدمات والمؤسسات العامة 

والخاصـــة التـــي ُ�وفـــر ل�عناية بصحـــة المواطنـــني ، ويأتـــي الدعم 

ال�� توليه المؤسســـة لهذا ل�رعاية الصحية است�كماًال ل�دور ال�� 

تقـــوم به الدولـــة وخصوصً� نحو فئة ال تملك المال الكافي ل�عالج. 

وتنوعت أســـاليب الرعاية الصحية فمنهـــا ما هو موجه نحو العالج 

بشكل مباشر أو توفري أجهزة طبية أو رعاية أسر المرضى وتقديم 

هدايا ل�مرضى المنومني في المستشفيات.

عالج ٥٨٤٤ مريض  ❖

توفري أجهزة طبية ٦٤١ جهاز طبي  ❖

هدية مريض ٧٦٠٠ هدية  ❖

رعاية أسر المرضى ٤١٥  أسرة  ❖

عالج 5844 مريض

 415
رعاية أسر المرضى

توفري 641 جهاز طبي

7600 هدية مريض
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خدمة بيوت ال�ه 

« إنمـــا يعمـــر مســـاجد ال�ـــه مـــن آمـــن بال�ه واليـــوم واآلخـــر وأقام 

الصـــالة وآتـــى الزكاة ولم يخَ� إال ال�ه فعســـى أولئـــك أن يكونوا 

من المهتدين « سورة التوبة آية ١٨. 

اهتمت مؤسســـة ســـليمان الراجحـــي الخريية بالمســـاجد اهتمامً� 

كبريً� وأصبحـــت ذات ريادة وإبداع وبصمات مميزة في خدمة بيوت 

ال�ه ، وذلك من خالل عدد من المجاالت ومنها: ت�أثيث وصيانة وبناء 

المســـاجد وذلك بدعم ســـنوي حتى ت�كـــون مكانً� مالئمـــً� ل�عبادة ، 

باإلضافة إلى صيانة بيوت الرحمن على الط�ق الســـريعة المؤدية 

ل�مشـــاعر المقدســـة حيث تغطى خدمات المؤسســـة ما يقارب ٣٦ 

طريقً� لسد احتياجات اآلالف من قاص�� المشاعر المقدسة .
صيانة وترميم 641 مسجدت�أثيث 369 مسجد
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المشاريع الموسمية

هدية ضيوف الرحمن :
مشـــروع هدية ضيوف الرحمن هو مشـــروع مقدم لزائري المسجد 

النبـــوي يتضمـــن تقديم وجبات اإلفطار في شـــهر رمضان ووجبات 

التغذيـــة ل�حجـــاج المتوجهني من المدينة إلى مكـــة المكرمة ويتم 

إعداد الوجبات وفق أعلى المعاي�ري وبمشاركة أبناء األسر الفقرية 

الذين يوفر لهم المشروع فرصة عمل .
تقديم

 3,000,000
هدية لضيوف الرحمن

تقديم 

 2,580,000
وجبة إفطار صائم

مشروع إفطار صائم بالحرم :
هـــو مشـــروع يتـــم تنفيـــذه ســـنويً� داخل الحـــرم المكي خالل شـــهر 

رمضـــان وأيـــام اإلثنني والخميـــس طوال العام ويهـــدف إلى خدمة 

الصائمني من مرتا�� المسجد الحرام ومشاركتهم أجر الصيام (من 

فطر صائمً� فله مثل أجره).
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المشاريع النوعية
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جنى
مركز بناء األسر المنتجة (جنى) 

انطلـــق هـــذا الربنامج في بداية عـــام ١٤٣١هـ،  وهو مشـــروع اقتصا�� اجتماعي يقـــدم خدمات إقراض 

متناهي الصغر ل�نساء دون ال�جوء ل�كفاالت التقليدية، ويعتمد على مبدأ الضمان االجتماعي ل�نساء 

فيمـــا بينهـــن ، كما يرســـخ الربنامج ثقافة العمل ومبـــدأ االعتماد على الذات، وي�وفـــر فرص عمل ذاتية 

ل�نساء بالمجتمع.

منجزات جنى

جنى

 50,000
ألف فرصة عمل

نسبة سداد القروض

99%

قروض بقيمة

 238,0000
مليون ريال
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صندوق االستدامة
صندوق االستدامة المالية 

ُيمـــول الصنـــدوق من مؤسســـة ســـليمان بـــن عبدالعزيـــ�ز الراجحي 

الخرييـــة بالشـــراكة االســـرتاتيجية مـــع وزارة الشـــؤون االجتماعية، 

ويدعم برامج ومشـــروعات الجهات الخريية واالجتماعية بالمملكة 

كقرض حســـن يســـرتد وفق آلية تحديـــد من قبل الهيئة اإلشـــرافية 

ل�صندوق.

وقد بدأت باكورة نتائج الصندوق في رمضان ١٤٣٢هـ حيث اعتمدت 

الهيئـــة اإلشـــرافية علـــى الصنـــدوق تمويـــ�ل الدفعـــة األولـــى من 

برامج ومشـــاريع لـعدد ٦ جمعيات غري ر�حية تقدمت لالستفادة من 

خدمات الصندوق في كل من (الرياض - األحســـاء - الجوف – جازان) 

كقرض حســـن يتم ســـداده خالل ثالث ســـنوات ليتمكن الصندوق من 

إقراضه لجهة أخرى.

منجزات الصندوق

صندوق االستدامة 

 34 جهة مستفيدة 
قروض بقيمة 81 مليون ريال 
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مناهج
مؤسسة مناهج العالمية 

ت�أسست مناهج العالمية في عام ١٤٢١هـ كمؤسسة غري ر�حية بمدينة الرياض، وهي 

مؤسســـة تر�ويـــة متخصصة تعمـــل وفق أســـس علميـــة ومنهجية هادفـــة لصناعة 

المناهج الدراســـية المت�كاملـــة في بنائها وأهدافها وأبعادها الرت�وية والنفســـية 

والســـلوكية بال�غـــة العر��يـــة وال�غات األخـــرى، وتقوم بنشـــرها وتوزيعهـــا وتدريب 

المعّ�مـــني عليهـــا، وصناعـــة الربمجيـــات والمـــواد التعليميـــة وتقديم االستشـــارات، 

وإعداد البحوث والدراسات التعليمية والرت�وية ونشر ال�غة العر��ية وتعليمها لغري 

الناطقني بها،

تســـتهدف مؤسســـة مناهج العالمية المدارس اإلســـالمية في جميـــع أنحاء العالم، 

والمـــدارس العالميـــة والخاصة في مختلـــف الدول العر��ية، وقد انتشـــرت إصداراتها 

فـــي كل من الســـعودية واإلمـــارات والواليـــات المتحـــدة األمريكية وكندا وأســـرتاليا 

وبلجيكا وبريطانيا وماليزيا والسويد وتركيا وأيرلندا.

ابرز منجزاته خالل عام ٢٠١٥م

•    تم  تحقيق ز�ادة في المبيعات بنسبة ٤٢ ٪  عن عام ٢٠١٤ حيث بلغت ٥,٣٠٤,٢٦١  ريال
•     بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن إصـــدارات وبرامـــج مناهج العالميـــة لعام ٢٠١٥  مـــا مجموعه 
٨٩٫٨٧٥   طالب ومعلم، وبنسبة زيادة بلغت ٥٣٪ عن العام الماضي بفضل ال�ه وتوفيقه

موافقة كنيســـة إنجلـــرتا (Church of England) على التباحث حول تضمني مناهج الرت��ية • 
اإلســـالمية في جدول الطلبة المســـلمني الذين يدرسون في مدارس الكنيسة حيث تضم 

مدارس الكنيسة قرابة مائ�تي ألف طالب مسلم.
اتفاقيـــة تعاون مع ( ( Human appeal وهـــي منظمة بريطانية مانحة تهدف االتفاقية • 

إلى  توفري احتياج المدارس اإلسالمية محدودة اإلمكانات  في بريطانيا من مناهج تعلم 
العر��ية والرت��ية االسالمية.

القارة األفريقية بمناهج تعلم العر��ية والرت��ية اإلسالمية.• 
اعتمـــاد حكومـــة جـــزر القمـــر مناهـــج تعلـــم العر��يـــة والرت��ية االســـالمية فـــي المدارس • 

الحكومية والمدارس الملحقة بالمساجد.
اعتمـــاد حكومة تنزانيا مناهج تعلم العر��ية والرت��ية اإلســـالمية في المدارس الحكومية • 

والموافقة على استخدامها من ِقبل المدارس األهلية.
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مركز بيت الخربة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي

بيـــت خـــربة يضـــم عـــدًدا مـــن الخـــرباء والمختصني، يســـتهدف 
العر��يـــة  المملكـــة  فـــي  األســـرية  التنميـــة  منظومـــات 
الســـعودية، ويقـــدم خدماتـــه ل�مؤسســـات واألفـــراد ممـــن 
يخدم األســـرة في مجاالت الدراســـات والبحـــث العلمي في 
المجاالت األســـرية، والتوعية واإلرشـــاد، واالستشارات في 
الشـــأن األســـري، وإصـــالح ذات البـــني، والتدريـــب، واإلعـــالم 
األسري. ويسعي  ليكون مرجًعا علميَّا ومهنيًّا ل�منظومات 
األســـرية علـــى المســـتوي المحلـــي، وليكـــون مصـــدًرا مـــن 
مصادر انتشـــار منظومات التنمية األسرية، ودعم الموجود 

منها بالخربة والت�أهيل والخدمات المساندة.
أبرز منجزاته خالل عام ٢٠١٥م

إطالق البوابة اإللكرتونية لمركز خربة.. ١
بالمملكـــة . ٢ األســـرية  المنظومـــات  خارطـــة  إطـــالق 

اإللكرتونية التفاعلية مع ستني مؤسسة أسرية.
اإلصدار األول لدليل المنظومات األسرية في المملكة . ٣

العر��ية الســـعودية، ومراجعته من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية.

بنـــاء الخطة االســـرتاتيجية لمـــدة خمس ســـنوات لمركز . ٤
(خربة).

إعـــداد أداة تقي�يـــم القـــدرات التنظيميـــة والمؤسســـية . ٥
لمؤسسات التنمية األسرية.

بيت الخبرة 
للتنمية األسرية

45 التقري�ر السنوي ٢٠١٥



التقري�ر السنوي 46٢٠١٥

 شركة عطاءات العلم
شركة عطاء العلم

تســعى الشــركة مــن خــالل رعايــة المبــادرات والمشــاريع العلمية 

واحتضانها ودعمها إلى تحقيق ا�هداف التالية :

تحقيق البناء العلمي الشرعي.. ١

تطوير البرامج العلمية الشرعية ودعم العاملين فيها.. ٢

تعزيز الهوية ا¥سالمية والمحافظة عليها .. ٣

تنمية الوعي الثقافي .. ٤

أبرز ا�نجازات

دراسة ١٦ مشاريع� علمي� :

المشاريع التي في مرحلة الفكرة (٣ مشاريع ). ١

المشاريع التي في مرحلة ا¥نضاج (٤ مشاريع ). ٢

المشاريع التي في مرحلة االعتماد المالي (٥ مشاريع). ٣

المشاريع التي في مرحلة االحتضان ( ٤ مشاريع). ٤
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عطاءات العلم 
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المشاريع اإلعالمية

49 التقري�ر السنوي ٢٠١٥

المشاريع اإلعالمية
تهتم المؤسســة با¥عالم اهتمام� كبير°، فهو رافد مهم من 

روافد التوعية التي تعد من ا�ولويات المهمة التي تسير عليها 

االســتراتيجية العامــة فــي الرعاية التــي تقدمها المؤسســة 

للجهــات الراغبــة، وقــد خطــت المؤسســة لنفســها معايير 

محــددة من أهمها أن يكون البرنامــج المدعوم يقدم إعالم� 

هادف� يسهم في صناعة أثر إيجابي للمجتمع . 

رعاية 

 53
برنامج

 

دعم 

 5
قنوات هادفة

 

رعاية

 5
برامج مرئية

 

دعم إنتاج

 10
مواد هادفة
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تحوي²ل العمل إلى إجراءات إلكرتونية ( أتمتة العمل )  ❖

استحداث إدارة الجودة.  ❖
التخطيط اإلسرتاتيجي.  ❖

تطوي²ر بيئة العمل الداخلية.  ❖

ر الداخلي  التطوي²
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ر الداخلي  التطوي²
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إجراءات  › إلى  العمل  ل  تحوي�

إلكترونية (أتمتة العمل) .

يقصد بـ ( األتمته ) هو تحوي�ل أي عمل يتم بطريقة غري رقمية إلى 

طريقة رقمية وإلكرتونية واضحة المعالم ، وت�كون ســـهلة العمل 

والتنفيذ ل�جميع .

إدراكـــً� من المؤسســـة بأهميـــة تحويـــ�ل جميع أعمالهـــا إلى ط�ق 

إلكرتونية فقد تم انجاز ما نسبته (٧٠٪) من أعمال ( األتمته ) بفضل 

ال�ه، وذلك بزيادة قدرها (٢٠٪) عن ما هو مطلوب تحقيقه بنهاية 

عام ٢٠١٥م حسب الخطة المرسومة لذلك .

وهذه بعض األمثلة لما تم إنجازه في مجال األتمتة :

الموقع اإللكرتوني ل�مؤسسة   ❖

تقنية االتصال الرقمي (مشروع ترشي��)  ❖

مشروع االجتماعات المرئية (مشروع ترشي��)  ❖

عمليات الجودة  ❖

شؤون الموظفني← نظام الموارد البشرية.  ❖

المعامالت المالية← نظام مالي.  ❖

معامالت المنح الخريي← نظام مانح.  ❖

المراسالت اليدوية← نظام االتصاالت اإلدارية.  ❖

األرشفة← نظام االتصاالت اإلدارية.  ❖

المكالمات الهاتفية ← نظام االتصال الرقمي.  ❖

المخاطبات الورقية← نظام الربيد االلكرتوني.  ❖

االجتماعات ← نظام االتصال المرئي.  ❖
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استحداث إدارة جودة: ›

ل�تميز  الــوصــول  بــهــدف  المنح  وتقويم  الــجــودة  إدارة  ت�أسست 

رضا  تحقيق  على  الرتكيز  خــالل  من  وفعالية  بكفاءة  المؤسسي 

الجماعي  والعمل  ل�عمليات  المستمر  والتحسني  المستفيدين 

وقد  لــه،  التابعة  والــفــ�ق  بالمؤسسة  الــجــودة  بفري�ق  المتمثل 

وضعت من أجل ذلك عددً� من المشاريع وهي :

ت�أهيل العاملني لتحقيق متطلبات تحسني جودة األداء:

نشر ثقافة تحسني الجودة في المؤسسة وفروعها.   (١

ت�أهيل فري�ق الجودة بالمؤسسة والف�ق الفرعية التابعة له.   (٢

توثيق إجراءات العمل وتطوي�رها:

توحيد نمط أداء العمل وتقديم الخدمة.   (١

تطوي�ر وتبسيط إجراءات العمل.   (٢

تحقيق التناسق والت�كامل في العمليات.  (٣

اكتشاف وتحديد مشكالت األداء.    (٤

قياس أثر المنح:

قياس م�� التزام الجهات الخريية بخطة تنفيذ المشروعات . ١

وم�� تحقيقها لمستهدفاتها.

بناء نظام قياس أثر المنح.. ٢

تطبيق نظام قياس أثر المنح.. ٣

تحليل البيانات واستخالص النتائج وتقديم التوصيات. ٤

أبرز انجازات مشروع قياس أثر المنح ›

قياس مخرجات ٣٪ من المشروعات الممنوحة لعام ٢٠١٤.   ❖

تقي�يم جدوى ٩٪ من المشروعات الوقفية الممنوحة لألعوام ( ٢٠١٢،   ٢٠١٣، ٢٠١٤).    ❖

التعاقد مع مستشار متخصص لبناء نظام قياس أثر المنح في المؤسسة.   ❖

إنجاز المرحلة األولى والثانية من خطة بناء نظام قياس أثر المنح وهي  تشخيص واقع المؤسسة   ❖

في قياس األثر، ووضع اإلطار العام ل�نظام. 

المحقق منهالمستهدف

١٠٠٪٣٪قياس مخرجات  المشروعات الممنوحة

المحقق منهالمستهدف

٧٠٪٥٠٪توثيق إجراءات العمل  بالمؤسسة

٧٠٪٥٠٪بناء خرائط التوثيق  إلجراءات العمل  بالمؤسسة

اإلسهام في ضبط التقاري�ر اإلدارية في المؤسسة.  ❖
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ثقيف  › أبرز إنجازات مشروع ت�

أهيل العاملين لتحقيق  و ت�

متطلبات تحسين جودة األداء.

ت�ثقيـــف منســـوبي المؤسســـة وفروعهـــا بمرت�كـــزات إدارة الجـــودة   ❖

الشاملة وأبعاد جودة الخدمة.

تدريـــب فريـــ�ق الجـــودة والفـــ�ق الفرعية علـــى مبـــا�� إدارة الجودة   ❖

الشاملة وتطبيقاتها ومبا�� العمل الجماعي.

تدريـــب وت�أهيـــل فريقـــي التوثيـــق والتدقيـــق، وفري�ق تطويـــ�ر األداء   ❖

بعمليات توثيق اإلجراءات وبناء خرائط التدفق. 

تدريـــب فريـــ�ق قياس أثـــر المنح علـــى أساســـيات التقي�يـــم والمتابعة   ❖

وقياس األثر.

حصول المؤسسة على العضوية األلماسية في المجلس السعو��   ❖

ل�جودة.

حصـــول عـــدد ٥٠ مـــن منســـوبي المؤسســـة علـــى عضويـــة المجلـــس   ❖

السعو�� ل�جودة.

تحديـــد معاي�ري تحســـني جودة خدمات المؤسســـة وتعميمها بمجســـم   ❖

(أبعاد جودة خدماتنا).

إقامة ملتقى الجودة األول في المؤسسة.  ❖

عضوية لجنة العمل الخريي بالمجلس السعو�� ل�جودة.  ❖

أبرز انجازات مشروع توثيق  ›

إجراءات العمل وتطوي�رها

بناء ٧٠٪ من إجراءات عمليات المؤسسة الحالية.  ❖

بناء ٧٠٪ من خرائط التدفق لعمليات المؤسسة الحالية.  ❖

التدقيـــق على جميـــع الفروع بم�� التزامهـــا بإجراءات المنح   ❖

المعتمدة في المؤسسة.

رفع مستوى التزام الفروع بإجراءات المنح من ٥٤٪ الى ٧٠٪.  ❖

االسهام في ضبط التقاري�ر االدارية في المؤسسة.  ❖

المحققالمستهدف

٧٠٪٥٠٪تÉثقيف العاملني على مفاهيم تحسني الجودة

٧٥٪٧٠٪ت²أهيل فرق الجودة
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التخطيط االستراتيجي ›

انطالقً� مـــن إيماننا العميق بأهمية التخطيـــط بعيد الم�� وال�� 

مـــن خاللـــه ت�تحق األهـــداف بأعلى درجـــات اإلتقان ، ولهـــذا وضعت 

مؤسســـة سليمان بن عبدالعزي�ز الراجحي الخريية خطة اسرتاتيجية 

فـــي المنـــح والعطـــاء، وقـــد انطلقـــت الخطـــة التـــي التزمـــت بهـــا 

المؤسسة من المنطلقات التالية:

المســـتفيدون: تنطلق الخطة االســـرتاتيجية الخاصة بالمســـتفيدين 

مـــن تعظيـــم أثر المنـــح في تنميـــة المجتمع ، والتميـــز في تحقيق 

تطلعـــات المانح والجهـــات الحكومية وكذلك تمكـــني الجهات الغري 

ر�حية.

التحســـينات الداخليـــة: فـــي هـــذا الجانب مـــن الخطة االســـرتاتيجية 

فاألهـــداف التي تعمـــل عليها المؤسســـة هي تحديـــد االحتياجات 

االســـرتاتيجية  والتحالفـــات  الشـــركات  وبنـــاء  ل�مجتمـــع،  الفعليـــة 

الفعالة ، وكذلك الجودة في إدارة المنح والمعامالت اإلدارية.

التعليـــم والنمـــو: هو مـــن األهـــداف االســـرتاتيجية الداخليـــة التي 

تســـعى المؤسســـة لها ، وذلك من خالل تحقيق رضى الموظفني 

وتحقيق المنظمة المتعلمة.

المالية: حددت المؤسســـة لنفســـها هدفً� اسرتاتيجيً� واضحً� وهو 

اإلستفادة المثلى من موارد المؤسسة وترشيد نفقاتها.  

إدارة الموارد البشرية ›

ت�تســـم إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي مؤسســـة ســـليمان الراجحي 

الخرييـــة بالالمركزية في إدارتها وتنفيذ مشـــاريعها  بهدف توزيع 

أعبـــاء العمـــل وتحقيق الســـرعة والمشـــاركة فـــي اتخـــاذ القرارات 

وتحقيق التعاون و االنســـجام بني العاملني ، بحيث تقوم بمهامها 

ومســـؤولياتها في المركز الرئيســـي ل�مؤسســـة بمشاركة جميع 

الفروع والتي ت�ت�كون من ١٣ ف�� في  المملكة العر��ية السعودية 

وينتسب لها ٢٠٠ موظف ذو كفاءة عالية .

أهم المشاريع والمنجزات خالل عام ٢٠١٥ :

تدريب موظفي المؤسسة :

تنفيـــذ ١١١ برنامجـــً� تدري�بيـــً� وفقـــا لمســـار الربامـــج التدري�بيـــة • 

العامة.

اعتماد وتطبيق ١٢٠ خطة نمو مهني ذاتي.• 

تنفيذ ١٠ برامج تدري�بية مهنية متخصصة محرتفة.• 

الداخلـــي •  التدريـــب  مســـار  وفـــق  تدري�بيـــة  برامـــج   ١٠ إقامـــة 

استهدف ٢٧٨ موظفً�.

مشروع ضبط ومراجعة األوصاف الوظيفية :

لبنـــاء بيئـــة وظيفية أكـــرث تناغمً� فـــي العمـــل اإلداري وذلك • 

بوضـــوح التوصيـــف الوظيفـــي لـــكل موظف من خـــالل اعتماد 

منهجية المقابلة الشـــخصية وتوزيع االستبانات  حيث تم عقد 

ورش عمـــل تعريفيـــة والقيام بمرحلة  تحليـــل الوظائف تليها 

صياغة األوصاف الوظيفية ومراجعتها مع المعني�ني والخروج 

بالوصـــف الوظيفـــي النهائي ونتج عـــن المشـــروع ٧٩ وصفً� 

وظيفي يغطي جميع الوظائف المعتمدة في المؤسسة.

مشروع تحسني جدارات المؤسسة :

« قاموس الجدارات « : • 

حيـــث قامـــت المؤسســـة بصفتهـــا الرائـــدة فـــي مجـــال دعـــم • 

العمل الخريي في الســـوق الســـعو��، إلى إنشـــاء مشروع 

تطوي�ر إداري شـــامل يهدف إلى االرتقاء بممارسات الموارد 

البشـــرية في المؤسســـة ويشـــكل نـــواة لتطبيقـــات مماثلة 

العر��يـــة  المملكـــة  فـــي  الخـــريي  القطـــاع  مســـتوى  علـــى 

الســـعودية ، وانطالقـــً� مـــن ذلـــك فقـــد رأى مجلـــس الموارد 

البشـــرية فـــي المؤسســـة أن المدخـــل الصحيح لهـــذه الرؤية 

هـــو البدء بتحديد أهـــم الجدارات التي تميز مـــن ينتمي لهذه 

المؤسسة ونتج عن  هذا المشروع قاموس الجدارات يشمل 

جميع المستويات اإلدارية في المؤسسة .

مشروع تحسني بيئة العمل: 

فـــي إطـــار الجهـــود التطوي�رية لمؤسســـة ســـليمان بـــن عبد • 

العزي�ز الراجحي الخريية ، وعلى ضوء نتائج الدراسة المصاحبة 

إلنشـــاء قامـــوس الجـــدارات ، فقـــد بـــرزت أهميـــة التعامل مع 

ظاهرة ندرة الكفاءات البشـــرية في ســـوق العمـــل الخريي ، 

لذلك فقد توجهت المؤسســـة إلى إنشـــاء مشـــروع تحســـني 

عناصـــر التحفيـــز في بيئـــة العمل ضمن جهود أخـــرى ل�تص�� 

لهذه الظاهرة ، بهدف إعطاء نموذج تطبيقي لتحوي�ل العمل 

فـــي القطاع الخريي إلى بيئـــة جاذبة ل�عمالـــة ونتج عن هذا 

المشـــروع ١٨ مبـــادرة تطوي�ريـــة تـــم جدولتها على ٣ ســـنوات 

ل�تنفيذ.
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نظام (SAP) :مشروع تطوي�ر نظام إدارة تقي�يم األداء الوظيفي :

ومـــن أهـــم إنجـــازات اإلدارة هـــو أتمتة نظم 

  (SAP) عمـــل المـــوارد البشـــرية علـــى نظـــام

ومازال العمل جـــا�� حاليا على إطالق النظام 

خدمـــات  مـــن  يحملـــه  ومـــا  الجديـــدة  بحلتـــه 

وتقاريـــ�ر متميزة والســـيما الخدمـــات الذاتية 

ل�موظفـــني والتـــي تمكـــن الموظفـــني مـــن 

متابعـــة شـــؤونهم المتعلقـــة فـــي الموارد 

البشرية بشكل ذاتي وفي زمن قياسي من 

خالل البوابة االلكرتوني ل�نظام.

بنـــاءً� علـــى نتائـــج تحليـــل البيانـــات ل�مشـــاريع التـــي • 

عقدتها المؤسسة مؤخر ا (مشروع قاموس الجدارة 

ومشروع تحسني بيئة العمل )  أكد كل منهما الجدوى 

من اهتمام المؤسسة بتنمية الموارد البشرية بينما 

جـــاء تطوي�ر نظام إدارة األداء علـــى رأس قائمة فرص 

التحســـني الواعـــدة لبيئـــة العمل وأحد أهـــم تطبيقات 

إدارة  نظـــام  تـــم تطويـــ�ر  ، وعليـــه  الجـــدارة  قامـــوس 

أداء يتســـم بالموضوعيـــة والشـــفافية ويعتمـــد في 

تطبيقه على اإلدارة باألهداف والســـلوك الوظيفي 

” الجدارات ”.
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وأخريًا :

ال ندعي الكمال ..
ولكننـــا نســـعى بإيمـــان عميـــق إلتقـــان 
الديـــن  لخدمـــة  البنـــاء  لبنـــات  صناعـــة 

والوطن واإلنسان ..
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