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الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن :

ــر  يســرني أن افتتــح هــذا التقريــر المبــارك بشــكر اهلل وحــده علــى مــا يسَّ
ــال  ــاريع، واألعم ــم المش ــي دع ــاركة ف ــن مش ــي م ــام الماض ــال الع ــا خ لن
الخيريــة المتنوعــة، والتــي تنوعــت فــي مجــاالت متعــددة لتســهم فــي 
رقــي وازدهــار هــذا البلــد الكريــم، لتحقيــق رســالة هــذا القطــاع وتنميتــه 

ــا الرشــيدة. فــي ظــل قيادتن

عــن  لمحــة موجــزة  الكريــم  القــارئ  الســنوي يعطــي  التقريــر  هــذا 
عــدد المشــاريع وأبــرز المنجــزات بلغــة األرقــام ولغــة الصــور، لتتكامــل 
مؤسســة عبداللطيــف العيســى األهليــة مــع مثياتها من المؤسســات 

المانحــة لخدمــة هــذا البلــد المبــارك.

وفــي الختــام أدعــو اهلل أن يغفــر للوالــد الشــيخ/ عبداللطيــف العلــي 
ــه األجــر والمثوبــة ويجعــل كل مــا يقــدم فــي موازيــن  العيســى ويعظــم ل
أعمالــه الصالحــة، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس األمنــاء، وأعضــاء المجالــس الفرعيــة، واألميــن 
العــام، ومنســوبي المؤسســة، علــى مــا قدمــوه وبذلــوه خــال العــام الماضــي مــن جهــود 

وأعمــال. ونســأل اهلل أن يتقبلهــا منــا ومنهــم .
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الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن :

ففــي بدايــة هــذا التقريــر نحمــد اهلل وحــده، ونشــكره ونثنــي عليــه الخيــر كلــه علــى 
مــا وفقنــا ويســر لنــا مــن هــذه األعمــال وهــذه اإلنجــازات .

وتســعد مؤسســة عبداللطيــف العيســى األهليــة أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر 
الســنوي لعــام 1438هـــ - 2017م والــذي اشــتمل علــى مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة 

مــن المشــاريع التنمويــة واالجتماعيــة .

ــا 500.000  ــتفاد منه ــروعًا، اس ــة 178 مش ــاريع المدعوم ــدد المش ــت ع ــث بلغ حي
مســتفيد فــي البرامــج الموســمية، و 100.000 مســتفيد فــي البرامــج األخــرى، 

ــة . ــا الحبيب ــق مملكتن ــع مناط ــي جمي ــت ف توزع

ــة،  وعملــت المؤسســة مــن خــال خطتهــا االســتراتيجية، والخطــة التنفيذي
علــى تحقيــق جميــع مؤشــرات الخطــة وبرامجهــا .

وخــال هــذه المســيرة حافظــت – بفضــل اهلل – علــى شــعارها قــواًل وفعــًا 
وهــو التيســير واإلحســان، وعلــى بنــاء الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات 

ــع . ــة المجتم ــق وتنمي ــي، ولتحقي ــر الربح ــاع غي ــار القط ــرى الزده ــة األخ المانح

وفــي الختــام اســأل اهلل أن يغفــر للشــيخ / عبداللطيــف العلــي العيســى ويجــزل لــه األجــر 
والمثوبــة ويرفــع درجتــه فــي علييــن، كمــا أقــدم الشــكر والتقديــر لرئيــس وأعضــاء مجلــس 
ــة،  ــل للمؤسس ــم المتواص ــى دعمه ــري عل ــس الخي ــاء المجل ــس وأعض ــة، ورئي ــاء بالمؤسس األمن
وأقــدم الشــكر الجزيــل لزمائــي فــي المؤسســة علــى مــا قامــوا بــه مــن جهــود وأعمــال أثمــرت     

– بعــد توفيــق اهلل – هــذه اإلنجــازات واألعمــال . 







من نحن

مؤسسة خيرية مانحة
وبناء  والتعليمية  االجتماعية  بالخدمات  تعنى   ٦٧ برقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  مسجلة 
مؤسسي  عمل  خالل  من  السعودية  العربية  المملكة  داخل  وا�حسان  البر  وجوه  وكافة  المساجد 
وفريق عمل مبدع يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية الرسمية وتحقيق الشراكة 

المجتمعية .

رؤيتنا
التميز في العطاء بيسر والشراكة في التنمية المجتمعية

رسالتنا
مؤسسة مانحة تسعى لتنمية المجتمع من خالل دعم البرامج والمشاريع ، وتطوير المبادرات النوعية 
، في  آليات ومعايير ميسرة  العيسى وفق  وأبناء عبداللطيف  أسرة  ، وخدمة  المجتمعية  والشراكات 

بيئة نظامية ، ومؤسسية محفزة ، وفريق مبدع .

أهدافنا
@ العناية بمشاريع تنمية المجتمع وتأهيل المحتاجين .

@ خدمة المشاريع التعليمية والدعوية .
@ إنشاء ورعاية المساجد والجوامع .

@ تطوير العمل الخيري .
@ بناء الشراكات مع القطاع الخيري .

@ تطوير البنية المؤسسية .

قيمنا
١- ا�حسان .

٢- الشفافية .
٣- التيسير .
٤- المبادرة .
٥- الشراكة .

شعارنا
يســـــــــــــــــــــر
وإحســــــــــــان



الهيكل ا�داري

ا�مين العام

مجلس ا�مناء

مدير إدارة الشؤون الخيريةمدير إدارة الشؤون ا�دارية والمالية

المجلس الخيري

مسؤول العالقات العامة وا�عالم

مشرف مشاريع

أخصائي مشاريع

باحث مشاريع

محاسب

مسؤول شؤون إدارية وبشرية

مسؤول المتابعة والصيانة
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600.000

إجمالي عدد
المستفيدين

168

إجمالي عدد
الجهات

المدعومة
178

إجمالي عدد
المشاريع
المدعومة
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المشاريع الصحية

8

عدد
الجهات

المدعومة

8

عدد
المشاريع
المدعومة

891

عدد
المستفيدين
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تدشين العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
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21 تدشين العيادة المتنقـــلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
دشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود نائــب أميــر منطقــة جــازان العيــادة المتنقلــة للكشــف 

المبكــر عــن ســرطان الثــدي وهــي عيــادة متنقلــة مجهــزة بجهــاز )ماموغــرام( 

للكشــف علــى الثــدي يقــوم بتشــغيلها فريــق نســائي مــدرب تقــدم خدمــات 

ــف  ــة والتثقي ــى برامــج التوعي ــة إل ــدي باإلضاف الكشــف المبكــر عــن ســرطان الث

النــاس فــي المتنزهــات واألســواق والمــدارس ،  الصحــي فــي أماكــن تجمــع 

استفاد منها إلى اآلن )415 ( امرأة 
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مساعدة الجرحى والمصابين

مســاعدة ) 30 ( محتــاج مــن الجرحــى والمصابيــن بتوفيــر األســرة الطبيــة والكراســي 

الكهربائية المتحركة لهم بواسطة جمعية البر الخيرية بتصالل .
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عمليات القلب

دعــم إجــراء ) 40 ( عمليــة جراحيــة لمرضــى القلــب المحتاجيــن ، بالتعــاون مــع الجمعيــة 

الخيرية الصحية لرعاية المرضى )عناية( في مدينة الرياض .
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إعادة اإلبصار

بالشــراكة مــع جمعيــة زمــزم للخدمــات الصحيــة التطوعيــة الخيريــة بمكــة المكرمــة 

تم إجراء عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لعدد ) 65 ( مريض محتاج .
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عالج حاالت الوالدة والعيون

إجــراء عمليــات الــوالدة ) الطبيعيــة والقيصريــة ( وعمليــات العيــون لعــدد ) 11 ( مريــض 

ومريضة محتاجين بالشراكة مع جمعية الرحمة الطبية الخيرية بالدمام .
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العالج الخيري

إجــراء العمليــات الجراحيــة المتنوعــة ) لمرضى الســرطان ، و عمليــات الحمل والوالدة 

، والعمليات الجراحية الطارئة ( لعدد ) 71 ( مريض محتاج بالشراكة مع :

جمعية الكوثر الصحية الخيرية بمنطقة عسير	 

جمعية اإلحسان الطبية الخيرية بجازان	 
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خدمة مرضى السرطان

إلــى  األحســاء  منطقــة  مــن  ومرافقيهــم  الســرطان  مرضــى  لنقــل  بــاص  تأميــن 

بإشــراف جمعيــة  وذلــك حســب مواعيدهــم  بالدمــام  المتخصصــة  المستشــفيات 

مكافحة السرطان الخيرية في األحساء
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مشاريع العناية با�يتام

7

عدد
الجهات

المدعومة

8

عدد
المشاريع
المدعومة

1.365

عدد
المستفيدين
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كفالة أيتام

تنوعــت بيــن مصاريــف شــهرية وكفالــة شــاملة : مصــروف شــهري ، كســوة العيديــن ، 

وكسوة الشتاء ، وسلة رمضانية ، وأضحية لعدد ) 82 ( يتيم بالشراكة مع :

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام في محافظة بيشة )رأفة(	 

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة نجران )رفقاء(	 

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الباحة )أكناف(	 
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تأهيل األيتام

برنامــج لتأهيــل األيتــام الراشــدون لســوق العمــل اســتفاد منــه ) 120 ( يتيــم بالشــراكة 

مع جمعية رعاية األيتام في منطقة عسير ) آباء( 
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تأهيل أمهات األيتام

ــغ  ــث بل ــل للعمــل ) أســر منتجــة ( حي ــوي والتأهي ــل الترب ــن برامــج التأهي تنوعــت بي

عدد المستفيدات ) 216 ( أم يتيم بالشراكة مع :

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام في محافظة بيشة )رأفة(	 

جمعية آباء لرعاية األيتام بمنطقة عسير )آباء(	 

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بحائل )رفاق(	 
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كسوة األيتام

توزيــع ) 947 ( كســوة تنوعــت بيــن كســوة الشــتاء لأليتــام وأمهاتهــم وكســوة الــزي 

المدرسي بالشراكة مع :

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام في محافظة رفحاء )رؤوم(	 

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة جازان )غراس(	 
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مشاريع العناية بالمحتاجين

33

عدد
الجهات

المدعومة

44

عدد
المشاريع
المدعومة

17.828

عدد
المستفيدين
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السالل الغذائية

ــع ) 1136  ( ســلة غذائيــة علــى األســر المحتاجــة فــي مكــة المكرمــة ، والمدينــة  توزي

المنورة ، وطبرجل ، وساحل الجعافرة ، ولينة بالشراكة مع :

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري	 

جمعية البر الخيرية في طبرجل	 

جمعية البر الخيرية في ساحل الجعافرة	 

جمعية البر الخيرية بلينة	 

 صور من المشروع :
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الكسوة

ــة  ــز الصالحي ــن مرك ــي كل م ــن ف ــوة العيدي ــتاء وكس ــوة الش ــن كس ــا بي ــت م تنوع

ومركز الشعبة باألحساء ، وحفر الباطن ، وطريف .

استفاد منها ) 2110 ( محتاج وصرف جزء كبير منها في شهر رمضان المبارك

بالشراكة مع :

جمعية البر باألحساء - مركز الصالحية 	 

جمعية البر باألحساء - مركز الشعبة	 

جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن	 

جمعية طريف الخيرية 	 
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تفريج الكرب

تعــددت مــا بيــن ســداد إيجــارات ، ومــا بيــن مســاعدات نقديــة ، ومســاعدات عاجلــة 
عــدد  بلــغ   . البنــاء  فــي  والمســاهمة   ، المحتاجــة  األســر  مــن  الســيول  لمتضــرري 
المســتفيدين ) 1075 ( فــردًا فــي : المدينــة المنــورة ، وشــعبة نصــاب برفحــاء ، وقــارا 
بالجــوف ، والقنفــذة ، ورمــاح ، وطلعــة التميــاط برفحــاء ، وداريــن بالدمــام ، وشــرورة 

بالشراكة مع :
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري - فرع محافظة بدر	 
جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب برفحاء	 
جمعية ابن القيم الخيرية بقارا بالجوف	 
جمعية البر بالقنفذة	 
جمعية البر برماح	 
جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط برفحاء	 
جمعية دارين الخيرية للخدمات االجتماعية بالدمام	 
جمعية البر الخيرية بشرورة	 

صرف جزء كبير منها في شهر رمضان المبارك
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مشاريع ا�طعام وسقيا الحجاج

4

عدد
الجهات

المدعومة

5

عدد
المشاريع
المدعومة

465.708

عدد
المستفيدين
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تفطير الصائمين في الحرم المكي الشريف وفقراء الحرم

تفطير ) 2900 ( صائم في الحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك
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تفطير الصائمين في المسجد النبوي وفقراء المدينة

تفطير ) 2900 ( صائم في المسجد النبوي بالشراكة مع جمعية مستودع المدينة 

المنورة الخيري .
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تفطير الصائمين في سوق مجمع العيسى التجاري بالخبر

تفطير ) 3.480 ( صائم طيلة شهر رمضان المبارك
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سقيا الماء في موسم الحج لعام 1438هـ

توزيع أكثر من ) 266.000 ( عبوة ماء



الاصرغر السظعي لسام ١٤٣٨عـ - ٢٠١٧ مطآجسئ سئثالططغش السغسى افعطغئ

46



الاصرغر السظعي لسام ١٤٣٨عـ - ٢٠١٧ مطآجسئ سئثالططغش السغسى افعطغئ

47

مشاريع المساجد

11

عدد
الجهات

المدعومة

12

عدد
المشاريع
المدعومة

1.595

عدد
المستفيدين
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المساجد

المساهمة في استكمال بناء جامع الحوامي بحي منفوحة بمدينة الرياض
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المساجد

المساهمة في استكمال بناء جامع جبة الكبير في مدينة حائل



الاصرغر السظعي لسام ١٤٣٨عـ - ٢٠١٧ مطآجسئ سئثالططغش السغسى افعطغئ

50

المساجد

إتمام مشروع بناء سكن اإلمام والمؤذن بجامع األحمدي بالمدينة المنورة
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المساجد

إتمام مشروع بناء سكن اإلمام والمؤذن بجامع حي أحد بالرياض
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مشاريع القرآن الكريم وعلومه

18

عدد
الجهات

المدعومة

20

عدد
المشاريع
المدعومة

2.500

عدد
المستفيدين
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النادي الصيفي القرآني

ــازة  ــرة اإلج ــي فت ــة ف ــرآن بالقنفــذة دورة قرآني ــظ الق ــة لتخفي ــة الخيري أقامــت الجمعي

الصيفيــة، شــارك فــي النــادي ) 298 ( طالبــا وكان ختــام النــادي علــى شــرف محافــظ 

محافظة القنفذة
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فتى المحراب

تأهيــل ) 60 ( شــابا مــن طــالب جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بالليــث إلمامــة المصليــن 

في رمضان بالتنسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
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مدرسة صهيب الرومي

رعــت مؤسســة العيســى الخيريــة مدرســة )صهيــب الرومــي( التابعــة لجمعيــة تحفيــظ 

القــرآن الكريــم بالطائــف، لمــدة ســنة كاملــة، وهــي مدرســة تهتــم بتعليــم القــرآن 

الكريــم وعلومــه والعلــوم األساســية للجاليــات غيــر الناطقيــن باللغة العربيــة، يدرس 

في المدرسة ) 176 ( طالب ويشرف عليها ) 16 ( معلم وموظف  .
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الدورات الصيفية القرآنية النسائية باألحساء

نفــذت مــن خــالل الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم باألحســاء فــي )5( مدارس 
نسائية  :

مدرسة أم كلثوم. 1
مدرسة نورة الجبر. 2
مركز الدورات الفترة الصباحية. 3
مركز الدورات الفترة المسائية. 4
جامع الخضري في السلمانية. 5

بلغ عدد الملتحقات ) 1500 ( طالبة
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دعم المدارس القرآنية

رعــت المؤسســة مدرســة داريــن القرآنيــة التابعــة لمكتــب إشــراف عنــك بالجمعيــة 

الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بالمنطقــة الشــرقية ، بلغــت عــدد الحلقــات فيــه ) 4 ( 

بمجموع ) 49 ( طالبا
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رياض الجنان )بنين(

قامــت المؤسســة بترميــم مبنــى تابــع لجمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بمحافظــة 
القريــات، ليكــون مقــرا لتعليــم األطفــال القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، فــي مرحلــة 

ما قبل االبتدائي يبلغ عدد الطالب ) 80 ( طالبا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 



الاصرغر السظعي لسام ١٤٣٨عـ - ٢٠١٧ مطآجسئ سئثالططغش السغسى افعطغئ

60

تأسيس القسم النسائي

قامــت المؤسســة بتأســيس القســم النســائي فــي الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القرآن 

الكريم بمحافظة بيشة )مشكاة( 
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مدارس تحفيظ القرآن الكريم بنجران

دعــم ) 4 ( مــدارس نســائية لتحفيــظ القــرآن الكريــم فــي محافظــة نجــران، بالتعــاون 

مــع جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بنجــران. يبلــغ عــدد الدارســات أكثــر مــن ) 348 ( 

طالبة
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المشاريع االجتماعية وا�سرية

28

عدد
الجهات

المدعومة

33

عدد
المشاريع
المدعومة

7.600

عدد
المستفيدين
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برامج تأهيل األسر المنتجة

تأهيــل األســر المحتاجــة لتكــون أســر منتجــة ، والتأهيــل لســوق العمــل فــي 

مــدن روضــة هبــاس ، ووادي جــازان ، والدمــام ، وحــزم أم الســاهك  بلــغ عــدد 

المستفدين ) 101  ( أسرة بالشراكة مع :

جمعية البر الخيرية بروضة هباس	 

جمعية الريان الخيرية بوادي جازان	 
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البرنامج التأهيلي الختبار )القدرات والتحصيلي( لعام 1437هـ-1438هـ

تأهيــل أبنــاء األســر المحتاجــة الختبــارات القــدرات والتحصيلــي مــن خــالل دورات 
تدريبية استفاد منها ) 262 ( طالب وطالبة بالتنسيق مع :

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية بالخبر	 

جمعية البر بالمنطقة الشرقية )دار الخير(	 

لجنة التنمية االجتماعية بمركز حي الجلوية	 

تنفيذ / مركز رجال الغد للتدريب	 
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خدمات قانونية

رعاية خدمات قانونية لعدد ) 10 ( مســتفيدات من المطلقات واألرامل بالشــراكة 

مــع جمعيــة ســاعي الخيريــة للخدمــات القانونيــة إضافــًة الســتقبال االستشــارات 

القانونية من المستفيدين سواء عبر الهاتف أو زيارة الجمعية 
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مشروع خيركم لكفالة معلمة لغة برايل

تعليــم أكثــر مــن ) 200 ( كفيفــة طريقــة برايــل بالشــراكة مــع جمعيــة المكفوفيــن 

الخيرية )رؤية( بالمدينة المنورة .
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تأهيل المقبلين على الزواج

ــة  ــزواج بالتعــاون مــع جمعي ــل المقبليــن والمقبــالت علــى ال ــة ) 10 ( دورات لتأهي رعاي

وئــام بالمنطقــة الشــرقية ، ومركــز إصــالح بلجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بحــي 

الملك فهد بالرياض ، وقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من ) 230 ( شابا وشابة.
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تأسيس قسم االستشارات النسائية

قامت المؤسســة بتأســيس قســم لالستشــارات األســرية للنســاء في خميس مشــيط، 

في جمعية الرائدة األسرية.
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نوادي الفتيات

تأســيس ورعايــة ) 4 ( نــوادي للفتيــات لبنائهــم وتأهيلهــم مهاريــً وقيميــً فــي بيئــة 
جاذبة ومحفزة بالشراكة مع :

جمعيــة التنميــة األســرية باألحســاء ، جمعيــة التنميــة األســرية بالجــوف ، لجنــة التنميــة 
االجتماعية األهلية بحي الوادي ، لجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي البديعة

شارك في النوادي أكثر من  ) 5400 ( فتاة .
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مركز االستشارات النفسية واالجتماعية للمرأة

ســاهمت المؤسســة برعايــة ) 5 ( استشــاريات فــي مجــال األســرة بالشــراكة مــع 

جمعيــة الشــقائق بجــدة، وذلــك لتقديــم استشــارات نفســية واجتماعيــة وأســرية مــن 

خالل الهاتف والموقع والمقابلة المباشرة استفاد من المركز ) 514 ( امرأة
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خدمات استشارية

ــن : مشــاكل نفســية ،  ــة الخدمــات االستشــارية  لـــ ) 1.396 ( مســتفيد تنوعــت بي رعاي

وأســرية ، وزوجيــة ، وتعليميــة ، إلــى غيــر ذلــك مــن المشــكالت التــي تواجــه األســرة ، 

بالشراكة مع مؤسسة آسية الوقفية بالرياض
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تدريب وتمكين القيادات في الجهات الخيرية بالمنطقة

تدريــب وتأهيــل ) 100 ( مــن العامليــن فــي الجهــات الخيريــة فــي محافظة رفحــاء وقراها 

بالشراكة مع مركز تمكين للتدريب برفحاء
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دورات تدريبية
لتطوير الموظفين

لقاءات اجتماعية
للموظفين في

داخل المؤسسة
وخارجها

تطوير الموظفين وتعزيز بيئة العمل

ساعة المعرفة
(لقاء شهري داخلي

لتبادل المعرفة
بين منسوبي
المؤسسة)

المشاركة في
الملتقى السنوي

الخامس عشر
للجهات الخيرية
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استقبال زوار
ومنسوبي الجهات الخيرية

لتعزيز التواصل
وعقد الشراكات

�كثر من
١٠٠ جهة خيرية



إطالق 
بوابة رائد 

للمنح

تطوير المنح

سعي� من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية إلى تسهيل وتيسير التواصل مع الجهات الخيرية 
وسرعة ا�نجاز للمشاريع المقدمة ، جاء نظام (رائد) بالشراكة مع مجلس ا�وقاف الرائدة .

ويمكن التقديم لطلب دعم المشاريع على رابط البوابة 

fund.aic.org.sa
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