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كلمة رئيس مجلس األمناء

الشيخ/ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

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

ــر لنــا خــال العــام  يســرني أن افتتــح هــذا التقريــر المبــارك بشــكر اللــه وحــده علــى مــا يسَّ
الماضــي مــن مشــاركة فــي دعــم المشــاريع، واألعمــال الخيريــة المتنوعــة، والتــي تنوعــت فــي 
مجــاالت متعــددة لتســهم فــي رقــي وازدهــار هــذا البلــد الكريــم، لتحقيــق رســالة هــذا القطــاع 

وتنميتــه فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة.

هــذا التقريــر الســنوي يعطــي القــارئ الكريــم لمحــة موجــزة عــن عــدد المشــاريع وأبــرز المنجزات 
بلغــة األرقــام ولغــة الصــور، لتتكامــل مؤسســة عبداللطيــف العيســى الخيريــة مــع مثياتهــا مــن 

المؤسســات المانحــة لخدمــة هــذا البلــد المبارك.

وفــي الختــام أدعــو اللــه أن يغفــر للوالــد الشــيخ/ عبداللطيــف العلــي العيســى ويعظــم لــه 
األجــر والمثوبــة ويجعــل كل مــا يقــدم فــي موازيــن أعمالــه الصالحــة، كما أشــكر أعضاء مجلس 
األمنــاء، وأعضــاء المجالــس الفرعيــة، واألميــن العــام، ومنســوبي المؤسســة، علــى مــا قدمــوه 

وبذلــوه خــال العــام الماضــي مــن جهــود وأعمــال. ونســأل اللــه أن يتقبلهــا منــا ومنهــم .
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كلمة األمين العام

الدكتور/ عبداهلل بن محمد الدمخ

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين :

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

وتســعد مؤسســة عبداللطيــف العيســى الخيريــة أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لعــام 1440/1439هـ 
- 2018م والــذي اشــتمل علــى مجموعــة مــن المشــاريع التنمويــة واالجتماعيــة .

، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 1.650.000 مســتفيد ، توزعــت 
ً
حيــث بلغــت عــدد المشــاريع المدعومــة 211 مشــروعا

فــي جميــع مناطــق مملكتنــا الحبيبــة .

وعملــت المؤسســة مــن خــال خطتهــا االســتراتيجية، والخطــة التنفيذيــة، علــى تحقيــق جميع مؤشــرات الخطة 
وبرامجها .

 وهــو التيســير واإلحســان، وعلــى 
ً
 وفعــا

ً
وخــال هــذه المســيرة حافظــت – بفضــل اللــه – علــى شــعارها قــوال

بنــاء الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات المانحــة األخــرى الزدهــار القطــاع غيــر الربحــي، ولتحقيــق وتنميــة 
المجتمــع .

وفــي الختــام اســأل اللــه أن يغفــر للشــيخ / عبداللطيــف العلــي العيســى ويجــزل لــه األجــر والمثوبــة ويرفــع 
درجتــه فــي علييــن، كمــا أقــدم الشــكر والتقديــر لرئيــس وأعضــاء مجلــس األمنــاء بالمؤسســة، ورئيــس وأعضــاء 
ــي فــي المؤسســة  ــل لزمائ ــى دعمهــم المتواصــل للمؤسســة، وأقــدم الشــكر الجزي ــري عل المجلــس الخي

علــى مــا قامــوا بــه مــن جهــود وأعمــال أثمــرت     – بعــد توفيــق اللــه – هــذه اإلنجــازات واألعمــال . 
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شعارنا يسر وإحسان

أهدافنا
العناية بمشاريع تنمية المجتمع   .1

وتأهيل المحتاجين .
خدمة المشاريع التعليمية والدعوية .  .2

إنشاء ورعاية المساجد والجوامع .  .3
تطوير العمل الخيري .  .4

بناء الشراكات مع القطاع الخيري .  .5
تطوير البنية المؤسسية .  .6

قيمنا
1. اإلحسان .

2. الشفافية .
3. التيسير .
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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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مشاريع 1440/1439هـ - 2018 م



195 أكثر من 

شريك
211 تم دعم 

مشروع

استفاد أكثر من

1 .650.000
مستفيد

على مستوى

13
منطقة إدارية



1. المشاريع الصحية
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الشركاء

7

المشاريع

9

المستفيدون

428
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العالج الخيري
جمعية الكوثر الصحية

المستفيدون

23

إجراء 3 عمليات
ألطفال حديثي الوالدة

و 4 حاالت
مرضى السرطان

و 16 حالة
والدة

منطقة عسير



القوافل الصحية العالجية المتخصصة للعيون
والعمليات الجراحية
جمعية الكوثر الصحية
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المستفيدون

19
ما بين 25 سنة - 86 سنة

1- الفحص األولي للزائرين عن 
طريق قياس العامات الحيوية

2- االكتشاف المبكر لألمراض 
التي تواجه المجتمع بالمنطقة

3- العيادات االستشارية 
المتخصصة

4- التثقيف والتوعية الصحية

منطقة عسير
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عملية إزالة ماء أبيض
وزراعة عدسة

عمليات ليزر للشبكية

عمليــة إصــاح ســقوط 
الجفــن

13

7

1
77

عدد العاملين في المشروع

من بينهم 63 متطوع
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عمليات اليوم الواحد وعمليات الماء األبيض
جمعية أطباء طيبة الخيرية )حياة(

المستفيدون

53
كبار السن

إجراء 30 عملية
إزالة الماء األبيض

و 23 عملية
جراحية

المدينة المنورة
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عالج مرضى السرطان
جمعية مكافحة السرطان الخيرية في األحساء

تقديم العاج

لـ 4 حاالت
مرضى السرطان

المنطقة الشرقية
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العالج الخيري لألسر المحتاجة
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية

المستفيدون

159

تقديم

الخدمة الطبية
لعدد من المرضى

تنوعت بين
حاالت مرضى الكلى
والعمليات الجراحية
والعاج الدوائي

مكة المكرمة



2. مشاريع العناية باأليتام
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الشركاء

10

المشاريع

11

المستفيدون

553



23

الكفالة الشاملة لأليتام
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام في بيشة )رأفة(

المستفيدون

42
يتيم ويتيمة

كفالة شاملة
وذلك من خال

• صرف مبالغ شهرية ألم اليتيم

• كسوة العيد

• الحقيبة المدرسية

مشاركة األيتام في نادي
الملك سلمان الصيفي

منطقة عسير
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برنامج ) أم واعية لتربية واعدة (
الجمعية الخيرية لرعاية االيتام في بيشة )رافة(

المستفيدون

1.466
أم وفتاة

تأهيل أمهات األيتام
لسوق العمل وذلك 

بتعليمهم وتدريبهم في 
ورش العطور والتصوير 

والمكياج وغيرها

منطقة عسير

:: دورات تدريبية ::
:: محاضرات توعوية ::
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برنامج واثق
جمعية البر باألحساء

المستفيدون

37
فتاة

- االهتمام بالجانب األخاقي 
كان أساس محاور البرنامج.

-  تنمية بعض المهارات الخاصة 
من:) إنشاد، قصص، رسم، 

تلوين، خطابة وغيرها( 
- تنمية الوالء لألسرة مهما 

كانت حالتها المادية والمعنوية.
- الحكمة في التعامل 

االلكتروني مع األجهزة الحديثة. 

المنطقة الشرقية
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برنامج عناية
جمعية البر الخيرية بتندحة

المستفيدون

18
طفل

اكتشاف العديد من 

المواهب والمهارات 
التي يملكها المشاركين 

مثل: اإللقاء والرسم
والتعليق الصوتي وغيرها

منطقة عسير

:: زيارات :: مسابقات ::
:: دورات :: قيم ومهارات ::
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زهرتي تثمر
جمعية أيامى األهلية

المستفيدون

66
يتيم ويتيمة وأمهاتهم

تقديم االستشارات التربوية واالجتماعية   •
والنفسية لألمهات

تعزيز القيم من خال الفعاليات التربوية   •
والترفيهية

تحفيز األطفال على تمثل القيم  •

توعية وتثقيف األمهات من خال دورة   •
بناء القيم

إدخال السرور والبهجة على نفوس   •
األيتام

الرياض
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برنامج عناية
جمعية البر باألحساء )مركز المزروعية(

المستفيدون

30
طفل

- االهتمام بالجانب األخاقي 
كان أساس محاور البرنامج.

-  تنمية بعض المهارات الخاصة 
من:) إنشاد، قصص، رسم، 

تلوين، خطابة وغيرها( 
- تنمية الوالء لألسرة مهما 

كانت حالتها المادية والمعنوية.
- الحكمة في التعامل 

االلكتروني مع األجهزة الحديثة. 

المنطقة الشرقية

:: زيارات :: هدايا :: دورات ::
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منصة رواء
اللجنة التنسيقية لجمعيات األيتام بالمملكة

تســعى المنصــة إلــى تطويــر العمــل 
مــن  األيتــام  قطــاع  فــي  الخيــري 
خــال توفيــر المعرفــة والمعلومــات 
لمســاعدة  لهــا  الوصــول  وتيســير 
لتبــادل  القــرار  ومتخــذي  العامليــن 
أفضــل الممارســات واتخــاذ القــرارات 
والحقائــق.  المعلومــات  علــى  بنــاء 
األيتــام  بجمعيــات  والتعريــف 
والمؤسســات المانحــة فــي المملكة 
رعايــة  فــي  وجهودهــا  ومبادراتهــا 

بالمملكــة. األيتــام 

الرياض
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كفالة شاملة
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة جازان  

المستفيدون

30
يتيم

الكفالة الشاملة
لأليتام لمساعدتهم 

على الدراسة والمعيشة 
والمشاركة في فرحة العيد

منطقة جازان



3. مشاريع العناية بالمحتاجين
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الشركاء

19

المشاريع

20

المستفيدون

28.593
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زكاتك ترسم االبتسامة
جمعية البر الخيرية بالليث

تقديم المساعدة 
المالية لألسر

لقضاء مستلزمات العيد

منطقة مكة المكرمة

المستفيدون

100
مستفيد
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ترميم منازل األسر الفقيرة
جمعية البر الخيرية بالمسيجيد  

المستفيدون

18
مستفيد

تحسين ظروف 

المعيشة لدى الفقراء 
والمحتاجين من خال 

ترميم وتطوير المنازل اآليلة 
للسقوط والمعدة من مواد 
ضعيفة غير قوية ال تتحمل 

العوامل المناخية في 
الصيف والشتاء

منطقة المدينة المنورة
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كفاالت األسر
جمعية المستودع الخيري بشرورة

تمكين المستفيد من توفير 
حاجته الحقيقية وذلك عبر 
تسخير وسائل التقنية لينفذ 

هذا البرنامج بالبطاقات 
الممغنطة

مراعاة للحاجة
وحفظا للكرامة

منطقة نجران

المستفيدون

57
أسرة
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السلة الرمضانية
جمعية المستودع المدينة المنورة الخيري / فرع المدينة 

تم توزيع

284
سلة غذائية

توفير المواد الغذائية 
الازمة لشهر رمضان 

الكريم للمحتاجين 
حول منطقة 
المسجد النبوي

منطقة المدينة المنورة
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حرفتي مستقبلي
جمعية البر الخيرية بروضة هباس

تأهيل الشباب والفتيات 
لسوق العمل وذلك بإقامة 
دورات تدريبية معتمدة في

صيانة الجواالت  •
وصناعة العطور  •

وفن التجميل  •
والتسويق االلكتروني  •

منطقة الحدود الشمالية

المستفيدون

85
شاب وفتاة
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السلة الرمضانية
جمعية المستودع المدينة المنورة الخيري / فرع بدر 

المستفيدون

250
أسرة

توفير المواد الغذائية 
الازمة لشهر رمضان 
الكريم لمستفيدي 

الجمعية

منطقة المدينة المنورة
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السلة الرمضانية

توفير المواد الغذائية 
الازمة لشهر رمضان 

الكريم للمحتاجين 
حول منطقة الحرم 

المكي

مكة المكرمة

المستفيدون

1307
مستفيد
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مشروع النجاح
جمعية البر األهلية بمستورة

المستفيدون

25
شاب

تقديم دورات تدريبية ألبناء   •
األسر المستفيدة

التحق عدد من الطاب   •
بالجامعة بعد المشاركة في 

البرنامج
بعض الطاب تحت التدريب   •
المنتهي بالتوظيف للعمل 

في أحد الشركات 

منطقة مكة المكرمة
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السلة الرمضانية
جمعية عرقة الخيرية

توفير المواد الغذائية 
الازمة لألسر في 

شهر رمضان المبارك 

الرياض

المستفيدون

200
مستفيد
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مشروع الكسوة
مركز بر الصالحية -  التابع لجمعية البر باألحساء 

المستفيدون

110
أسرة

توفير الكسوة 

لمستفيدي الجمعية 

من األيتام وأبناء 

الفقراء من المطلقات

المنطقة الشرقية
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بناء المساكن لألسر المحتاجة
جمعية البر الخيرية بتصال

مشروع يهدف إلى 
توفير وحدات سكنية 

لألسر المحتاجة والعاجزة 
عن بناء مساكن تقيهم 

حر الصيف وبرد الشتاء

منطقة نجران

المستفيدون

أسرتين
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معًا لسد حاجتهم
مركز بر الصالحية -  التابع لجمعية البر باألحساء 

توفير بطاقات ممغنطة 

مسبقة الدفع 

للمستفيدين لشراء 

المواد الغذائية الازمة

المنطقة الشرقية

المستفيدون

110
أسرة



4. مشاريع اإلطعام وسقيا الحجاج
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الشركاء

7

المشاريع

8

المستفيدون

503.123
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سقيا الماء في موسم الحج 1439هـ

تم توزيع

160.000
عبوة ماء

توزيع الماء على حجاج 
بيت الله الحرام في 

مختلف أماكن المشاعر 
خال فترة أيام الحج

مكة المكرمة
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وجبة حاج
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة

معونة على عبادة الحج 

وذلك عن طريق تقديم 

وجبات إعاشة في بيوت 

الله للحجاج تأليفا للقلوب 

إلى الدعوة إلى الله

مكة المكرمة

المستفيدون

7000
مستفيد
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تفطير الصائمين في الحرم النبوي
جمعية المستودع المدينة المنورة الخيري / فرع المدينة 

تم توزيع

3000
وجبة

تفطير الصائمين داخل 

المسجد النبوي طيلة أيام 

شهر رمضان المبارك

المدينة المنورة



50

تفطير الصائمين في الحرم المكي

تفطير الصائمين داخل 

الحرم المكي طيلة أيام 

شهر رمضان المبارك 

وستة من شوال

مكة المكرمة

المستفيدون

3000
صائم
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تفطير الصائمين في مجمع العيسى التجاري

تفطير الصائمين داخل 

مجمع سوق العيسى 

التجاري بالخبر خال طيلة 

شهر رمضان المبارك

المنطقة الشرقية

المستفيدون

3000
صائم



تحلية وسقيا الماء بالبرزة
جمعية البر الخيرية بخليص

المستفيدون

20.000
مستفيد

إنشاء محطة تحلية مياه في البرزة التي 

تبعد عن محافظة خليص 56 كم جنوبا 

وعن مدينة مكة المكرمة 80 كم شماال 

وهي إحدى المراكز التابعة لمحافظة 

خليص. يوجد في البرزة العديد من اآلبار 

التي تتميز بالغزارة واالستدامة لقربها من 

مجاري السيول الموسمية ولكن السكان 

يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب 

وذلك الرتفاع نسبة األماح في اآلبار 

الموجودة في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
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تفطير الصائمين في بيشة
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشمال بيشة

المستفيدون

18.545
صائم

تفطير الصائمين وتوزيع 
وجبات اإلفطار للمسافرين 

طيلة أيام شهر رمضان 
المبارك يتخلل البرنامج 
كلمات ودروس دعوية 

بلغات مختلفة

منطقة عسير



5. صيانة وترميم المساجد
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صيانة وترميم المساجد

منطقة مكة المكرمة
منطقة الرياض

المنطقة الشرقية
منطقة عسير

تشطيب جامع الحوامي   •
بالرياض

تشطيب جامع جبه الكبير   •
بحائل

المستفيدون

3200
مستفيد

فرش مسجد حي السعادة   •
بمكة المكرمة

تكييف وفرش مسجد ابن   •
تيمية بعسير

صيانة مسجد سعد بن   •
الربيع بإسكان الحرس ديراب

تكييف جامع الصديق   •
بالرياض

فرش مسجد آل هادي   •
ببيشة

المستفيدون

750
مستفيد

رعاية جامع الشيخ   •
عبداللطيف العيسى بحي 

السبهاني بمكة المكرمة
رعاية مسجد الشيخ   •

عبداللطيف العيسى بالخبر

المستفيدون

550
مستفيد



6. القرآن الكريم وعلومه
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الشركاء

26

المشاريع

27

المستفيدون

13.199
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برنامج القارئ الصغير والقارئة الصغيرة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج )ارتق(

المستفيدون

240
طالب وطالبة

تعليم البنين والبنات من 

عمر 4 سنوات إلى عمر 

6 سنوات الحروف الهجائية 
عن طريق القرآن الكريم

منطقة الرياض
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برنامج التبيان
جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة

برنامج تعليمي يهدف 
إلى تعليم الصغار القراءة 
بالقرآن من خال الوسائل 

التعليمية والمناهج الدراسية 
على أيدي كوادر متميزة 

وذلك إلتقان القرآن الكريم  
قراءة وحفظا ونطقا حسب 

الرسم العثماني

منطقة عسير

المستفيدون

344
طالب وطالبة
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برنامج تعليم القرآن عن بعد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف )فرقان(

هي حلقات الكترونية تعليمية 
تبث على الهواء مباشرة 

على شبكة االنترنت من مقر 
الجمعية إلى جميع الراغبين 

في تعلم القران الكريم 
وتصحيح تاوته وتجويده ،  

وتعد هذه المقرأة أول مقرأة 
الكترونية لتعليم القران الكريم 

على مستوى المملكة

منطقة مكة المكرمة

المستفيدون

6.000
طالب وطالبة
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استقطاب الحفاظ والمتقنين بالمقارئ القرآنية
المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة

المستفيدون

20
طالب لكل دفعة

استقطاب الطاب المميزين 
وأصحاب الحفظ المتقن والضبط 
داخل المملكة العربية السعودية 

وخارجها ضمن خطة عملية 
محكمة بشروط أهل االختصاص 
في علوم القرآن الكريم وذلك 

لتأهيل مقرئين متميزين سيرجعون 
لبلدانهم دعاة ومعلمين ومقرئين

المدينة المنورة
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دورة القالئد الرمضانية لعام 1439
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة

إقامة عدد 14 حلقة قرآنية 
مكثفة خال شهر رمضان 
بواقع 6 أيام في األسبوع 

يتم من خالها تحفيظ 
ومراجعة القرآن الكريم 

وضبطه وإتقانه

منطقة عسير

المستفيدون

135
طالب
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
بالمنطقة الشرقية
مكتب إشراف عنك

المستفيدون

40
طالب

برنامج يتم فيه توزيع الطاب 
على عدة حلق حسب 

مستوياتهم وتصنيفاتهم 
باألجزاء ويخصص مشرف 

متواجد طيلة وقت الحلقات 
والهدف من المدرسة زيادة 
مستوى الحفظ واإلتقان 

والتنافس بين الطاب

المنطقة الشرقية
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المساهمة في تأسيس دار البتول النسائية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي )حافظ(

المساهمة في تأسيس 
دار نسائية بقرية مخشوش 

يقام فيها عدة أنشطة :
• تحفيظ القرآن الكريم 

ودورس التقوية
• روضة وتعليم الصغيرات
• تعليم وتدريب الكبيرات

منطقة مكة المكرمة

المستفيدون

125
طالبة
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الدورات الرمضانية والصيفية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك

المستفيدون

4009
طالبة

إقامة مجموعة من 

الدورات القرآنية النسائية 

لتعليم القرآن الكريم 

ومراجعته

تبوك
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برنامج بناء للفتاة المتميزة
جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة )الدور النسائية(

برنامج بناء نوعي تعليمي 
رائد لتخريج كوادر نسائية 

مؤثرة بالمجتمع

منطقة القصيم

المستفيدون

153
طالبة
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النادي القرآني الصيفي
جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة

المستفيدون

320
طالب

نادي قرآني يقام خال 

اإلجازة الصيفية للشباب 

ويهدف إلى إيجاد حفاظ 

متقنين ومتخلقين بأخاق 

القرآن الكريم

منطقة مكة المكرمة
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البرامج الصيفية النسائية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالنماص

المستفيدون

350
فتاة وامرأة

حلقات قرآنية وبرامج 

تعليمية ومحاضرات تقام 

خال فترة اإلجازة الصيفية

منطقة عسير



70

جمعية روضة لتحفيظ القرآن الكريم بروضة سدير

المستفيدون

565
طالبة وطالبة

كفالة راتب المدير التنفيذي 

وخطته التنفيذية لتحقيق 

مخرجاتها للجمعية وما 

يتبعها من المجمعات 

والدور النسائية 

منطقة الرياض



7. المشاريع االجتماعية واألسرية
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الشركاء

17

المشاريع

17

المستفيدون

3.652
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برنامج النرجسيات
لجنة التنمية االجتماعية األهلية باألفاج

المستفيدون

40
فتاة

ملتقى أسبوعي يستهدف 
الفتيات في المرحلة 

المتوسطة وهو عبارة عن 
محضن اجتماعي مهاري يقدم 

لهن األنشطة التي تعمل 
على صقل مهاراتهن في إطار 

بيئة جاذبة

الرياض
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برنامج حدد وانطلق
لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالسيل بالطائف

المستفيدون

80
مستفيد

إقامة برنامج لبناء القدرات 

االجتماعية لنزالء دار 

الماحظة االجتماعية 

بالطائف من خال المسار 

المعرفي والمسار المهاري 

ومسار القيم

منطقة مكة المكرمة
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برنامج أمومة
لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالدلم
جمعية التنمية األسرية باألحساء
جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي بالباحة

تدريب مدربات معتمدات 
على حقائب األم المربية 
 مع رؤية المملكة 

ً
تماشيا

العربية السعودية في تعزيز 
 للبيئات 

ً
دور األسرة، وتمكينا

االجتماعية والتعليمية من 
تقديم برامج تخصصية؛ 

لتأهيل األمهات على الدور 
التربوي المنشود.

منطقة الرياض
المنطقة الشرقية

منطقة الباحة

المستفيدون

14.270
مدربات وأمهات مؤهات
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أكاديمية المهاجرات
مركز المهاجرات النسائي بمكة المكرمة

المستفيدون

668
أمهات وفتيات

برنامج صيفي متعدد 
المسارات )6 مسارات( 

يخدم جميع شرائح 
المجتمع النسائي

منطقة مكة المكرمة
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تأهيل النزيالت
المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه

دورات شرعية 
وتأهيلية للنزيات 

في إصاحية الملز 
النسائي لمدة عام

الرياض

المستفيدون

150
مستفيدة
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المساهمة في تأسيس المقر
جمعية أفياء النسائية بمنطقة عسير

مجاالتها
التوعية والثقيف

اإلرشاد واالستشارات األسرية
التأهيل والتدريب

تنفيذ البرامج االجتماعية 
والتربوية

عسير
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مؤسسة أنس البناء التربوية

تطوير الفتيات 
وحثهن وتشجيعهن 
وإكسابهن المهارات 
التي تعينهن على 

القراءة والكتابة 
الصحيحة

المنطقة الشرقية

المستفيدون

100
مستفيدة
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نادي رؤى للفتيات
جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي »واعي«
فرع منطقة الباحة

المستفيدون

25
فتاة

نادي للفتيات يسعى 
إلسعاد الفتاة وتحقيق 
ذاتها من خال برامج 
ترفيهية وورش عمل 

تطبيقية ثقافية ومهارية

الباحة
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برنامج رائدات
مركز المهاجرات النسائي بمكة المكرمة

برنامج يقوم على التأصيل 
العلمي والتجربة العملية 

الناجحة ويهدف إلى تأهيل 
القيادات النسائية في 
قيادة العمل النسائي

مكة المكرمة

المستفيدون

36
مستفيدة



نسبة الرضا مع شركاءنا

95



البرامج الداخلية للمؤسسة



84

المنح المشترك

11 مشروع مشترك
مع

8 مؤسسات مانحة 

نسبة المساهمة 

%41
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تقييم تجربة المنح

تبادل الخبرات 

مع المؤسسات 

المانحة
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تطوير الموظفين

4 لقاءات اجتماعية 2 مع 
األوقاف الرائدة 2 خاصة 
بالمؤسسة

إيفاد 2 من 
الموظفين 
للمشاركة 

بساعات عمل 
في مؤسسات 
مانحة لنقل الخبرة

10 برامج تدريبية بما يزيد 
عن 398 ساعة تدريبية

برنامج لقاء مع خبير توثيق 
معرفة 3 خبراء في 3 
مجاالت من مجاالت المنح

تقييم أداء الموظفين
وإعداد خطة تدريبية مع 

شركة متخصصة في 
الموارد البشرية

13 ملتقى وورشة عمل 
في القطاع الخيري

7 لقاءات معرفية يتبادل 
فيها فريق العمل المعرفة
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تجويد العمل المؤسسي

تحديث الدليل اإلجرائي للمؤسسة

بناء استراتيجية المؤسسة

تطبيق نظام ربيز للجودة للقطاع الغير ربحي
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بوابة المنح )نظام رائد(

الموقع االلكتروني

هاتف

جوال

fund.aic.org.sa

aic.org.sa

011  210 7472

053  231  6069






