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بسم هللا الرحمن الرحيم
:الحمدهلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد

 "الخيريةوأوالدهالسبيعيإبراهيممحمدملؤسسةالسنوي التقرير أيديكمبيننضعأنلنافيطيب
 
"روسغ

 خاللهمننقدموالذيم،2021لعام
 
هذاخاللاملؤسسةونقذتهاحققتهاالتيواملنجزاتواألعمالباملناشطتعريفا

:يليماخاللهمنلنوضحالتقرير قسمناوقدالعام،
ؤسسممة ونوضممح مممن خاللممه جوانممب العممما اسداري واملؤسقممهي الممذي حققتممه ونفذ ممه امل: األمانممة العامممة: القسممم األول -

.خالل العام
متهممما املؤسسمممة ويوضمممح املبمممادرات وامل مممروعات واليمممرامت الخيريمممة التمممي نفمممذتها ودع: إدارة املمممنل الخيمممري : القسمممم اليممما  -

.طيلة العام
دار الربممممع ويوضممممح جإممممود إدارة االسممممريمار االجتممممما ي باملؤسسممممة علممممى ممممم: إدارة االسممممريمار االجتممممما ي: القسممممم اليالمممم -

 في إنجاز  وإعداد خطتها االسترا يجية ا-منذ انطالق اسدارة-م  2021الرابع من عام 
 
قترحةوالتي بذلتها سعيا

 
.  مل

ويوضممممح أبممممرز بيانممممات الصممممر  الفعلممممي ملي انيممممة املؤسسممممة : م2021البيانممممات املاليممممة للمؤسسممممة لعممممام : القسممممم الرابممممع-

.خالل العام
ممروس : القسممم الخممام -

 
ويوضممح جوانممب مممن العممما اسعالممم  الممذي قدمتممه املؤسسممة للتوا مما مممع : م2021إعممالم غ

.الجمإور خالل العام
اندها ودعمإما سموا  بال مكر والتقمدير ل ما ممن سم-بعمد شمكر هللا سمبحانه وتعما ى -ويتقدم الفريق التنفيذي باملؤسسمة 

ة والسمميدات أعضمما  بالتوجيممه أو بممالرأي أو بامل ممورة أو بممالتحفي  أو بالتمويمما، وفممي مقممدمتهم املؤسسممين والممداعمين، والسمماد

مممما همممو قمممادم ، ونتطلمممع في-وفقإمممم هللا–، والسمممادة والسممميدات أعضممما  الثجمممان املنبيقمممة -جمممزاهم هللا خيمممرا–مجلممم  األمنممما  

.ين لإابإذن هللا تعا ى لبذل مزيد من الجإد والعما لتكون املؤسسة وفق  طلعات ورؤى القائمين عليها والداعم

اقم  واملؤسم  وهللا سبحانه وتعا ى املسؤول أن يبارك في هذه األعمال، وأن يتقبلإا، وأن يكتبها في ميم ان حسمنات ا –لو

ألجممر العمماملين وذريتممه، واملؤسسممين، والممداعمين، والقممائمين علممى هممذا الصممرك الخيممري املبممارك، وأن   ممرك فممي ا–رحمممه هللا 

.فيه، إنه جواد كريم

الفريق التنفيذي/ األمانة العامة 



المحتويات

األمانة العامة–العمل اإلداري 

روس م2021البيانات املالية لعام 
ُ
م2021إعالم غ

إدارة االستثمار االجتماعيإدارة املنح الخيري 



األمانة العامة-العمل اإلداري 
.. حوكمة .. لتزام ا.. مؤسسيعمل 

1



روس الخيرية خالل عام 
 
:م2021أرقام من العما اسداري بمؤسسة غ

2
برنامجان

اليرامت التطويرية للعاملين

62%

مصرف( 13)في صك الوقفية 
مصارف( 8)نفذت برامج على 

برنامج ومشروع خيري متنوع( 54)لعدد 

 سبة اكتمال املصار 

100%

اكتمال أنظمة الحوكمة للمؤسسة

 سبة الحوكمة

100%

التزام املؤسسة بالسياسات واإلجراءات

ات سبة اسلت ام بالسياس

100%

ي التزام املؤسسة بصرف املخصص املال
وفق املعتمد

 سبة اسلت ام املا ي

76.9%

نسبة تقريبية

 سبة اكتمال خطة التوظي 

20%

 سبة العاملين املستفيدين من
الخطط التطويرية

112
خطابا

الخطابات اسدارية الصادرة



:م2021اجتماعات وقرارات مجل  األمنا  والثجان املنبيقة خالل عام 

3

إجتماعات مجلس األمناء

9

إجتماعات اللجنة التنفيذية

5

إجتماعات المجلس االستشاري

4

إجتماعات لجنة المراجعة

185

إجمالي القرارات الصادرة 
من مجلس األمناء واللجان المنبثقة

178

إجمالي القرارات المنفذة 
من إجمالي القرارات الصادرة

من مجلس األمناء واللجان المنبثقة

7

إجمالي القرارات غير المنفذة
من إجمالي القرارات الصادرة

من مجلس األمناء واللجان المنبثقة

م2020منها قرار واحد صادر عام 



م2021عدد اجتماعات مجل  أمنا  املؤسسة والثجان املنبيقة خالل عام 

الو  م
عدد االجتماعات

م2021خالل عام 
عدد القرارات املنفذةعدد القرارات الصادرة اريخ اال عقادرقم االجتماع

عدد القرارات

التي مازالت  حت التنفيذ

1
اجتماعات

مجل  األمنا 
اجتماعات( 3)

15141م2021/01/26االجتماع الثاني

16151م2021/05/09االجتماع الثالث

25250م2021/10/26االجتماع الرابع

قراران  حت التنفيذ( 2)قرار منفذ( 54)قرار  ادر( 56)م2021إجما ي قرارات مجل  األمنا  

2
اجتماعات

الثجنة التنفيذية
اجتماعات( 9)

110م2021/01/19االجتماع الرابع

770م2021/03/09االجتماع الخامس

110م2021/04/04االجتماع السادس

981م2021/04/22االجتماع السابع

1192م2021/06/01االجتماع الثامن

110م2021/09/02االجتماع التاسع

36342م2021/09/20االجتماع العاشر

110م2021/10/24االجتماع الحادي عشر

22220م2021/12/26االجتماع الثاني عشر

قرارات  حت التنفيذ( 5)قرار منفذ( 84)قرار  ادر( 89)م2021إجما ي قرارات الثجنة التنفيذية 

3

اجتماعات

املجل  االسر اري 
اجتماعات( 5)

330م2021/01/17االجتماع الثالث

330م2021/03/17االجتماع الرابع

220م2021/05/02االجتماع الخامس

440م2021/11/10االجتماع السادس

220م2021/12/20االجتماع السابع

قرار  حت التنفيذ( 0)قرار منفذ( 14)قرار  ادر( 14)م2021إجما ي قرارات املجل  االسر اري 

4
اجتماعات 

لجنة املراجعة
اجتماعات( 4)

660م2021/03/10االجتماع الثاني

10100م2021/04/12االجتماع الثالث

220م2021/10/13االجتماع الرابع

880م2021/12/06االجتماع الخامس

قرار  حت التنفيذ( 0)قرار منفذ( 26)قرار  ادر( 26)م2021إجما ي قرارات لجنة املرجعة 



:القرارات التي ال زالت  حت التنفيذ من اجتماعات مجل  األمنا  والثجان املنبيقة، وذلك فق اآلت 

االجتماعم
رقم 
القرار

 وضيحاتحالة القرارنص القرار

1

مجل  األمنا 

االجتماع اليا  

م2021/01/26

2/2

شةةةةركة "م املوافقةةةة علةةةةى إاةةةةالس أعمةةةال املؤسسةةةةة فةةةةي مسةةةةار االسةةةتثمار االجتمةةةةاعي عةةةةن اريةةةةق ت سةةة س شةةةةركة باسةةةة

ةةةروس لالسةةةتثمار االجتمةةةاعي
ُ
املؤسسةةةة وأي ، وذلةةةك إلدارة املخةةةاار بشةةةلل أفقةةةل ولتلقيةةةق الفصةةةل التةةةام بةةةي "غ

قدم أمانة املؤسسة في االجتماع القادم دراسة تف
ُ
صيلية عن رأس عمل تشغيلي أو استثماري اجتماعي، على أ  ت

لفااةا التشةغيلية مال الشركة واقتراح تشكيل مجلةس إدارهاةا ورتيااةا ومرامجاةا املتوافقةة مةع توجاةات املؤسسةة و 

تملكاةةةا " ةمسةةةؤولية ملةةةدود"للحصةةةول علةةةى املوافقةةةة ال ااجيةةةة مةةةن امل لةةةس علةةةى ت س سةةةاا كشةةةركة  ةةةخص وا ةةةد 

.املؤسسة الخيرية

 حت التنفيذ

لتريةث قامت األمانة العامة بمراجعة هذا القرار بعد عقدها عدة اجتماعات مع بعض ال اات واملستشارين، ورأت ا

القطةةةاع الخيةةةري فةةةي إنشةةةاء شةةةركة مسةةةتقلة فةةةي االسةةةتثمار االجتمةةةاعي فةةةي الوقةةةت الحةةةالي، للونةةة  مةةةن األمةةةور ال ديةةةدة فةةةي

ارة السةةةةةعودي، مةةةةةع مواصةةةةةلة العمةةةةةل علةةةةةى تلقيةةةةةق ذلةةةةةك بةةةةة قرع فرصةةةةةة، و  اء ذلةةةةةك قامةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة بتفعيةةةةةل إد

تنفيذيةةةةة فةةةةي االسةةةتثمار االجتمةةةةاعي فةةةةي املؤسسةةةة واسةةةةتقطاع مةةةةدير لاةةةا يملةةةةك خةةةةةرة فةةةي هةةةةذا امل ةةةةال، وقةةةررت الل نةةةةة ال

يجية م بمنح إدارة االستثمار االجتماعي فرصة لتقديم خطةة اسةترات2021/09/20اجتماعاا العاشر املنعقد بتاريخ 

.متلاملة، وبعد إقرارها سترفع مل لس األمناء بإذ  هللا

2

مجل  األمنا 

االجتماع اليال 

م2021/05/09

3/2
واعتمادهةةةةا توجيةةة  األمانةةةةة العامةةةةة بإملةةةافة أرقةةةةام ملؤشةةةةرات تلقيةةةق أهةةةةداف الخطةةةةة االسةةةتراتيجية قابلةةةةة للقيةةةةاس

.بالتمرير من األعقاء
 حت التنفيذ

م  تى تعتمد 2021رأت األمانة العامة ت خير إملافة أرقام ملؤشرات تلقيق أهداف الخطة االستراتيجية خالل عام 

مار االجتماعي يعد خطة االستثمار االجتماعي، وتخرج الخطة االستراتيجية للمؤسسة بصورة متلاملة؛ للو  االستث

 يشلل نسبة 
ً
 رج سا

ً
.م2022من خطة املؤسسة، وبسبب ت خر ذلك فقد تم عمل ذلك في مطلع عام % 50مسارا

3

الثجنة التنفيذية

االجتماع اليال 

م2020/12/29

6/3
م، ورفةةةع مقتر ةةةات فةةةي تطويرهةةةا أو 2021تلليةةةأل األمانةةةة املراجعةةةة الدوريةةةة ملصةةةفوفة الصةةةال يات بعةةةد  اايةةةة عةةةام 

.م2021تعديل بعض بنودها إلى الل نة التنفيذية في  ااية عام 
.جاري تنفيذه، ومن ثم عرمل  على الل نة التنفيذية في اجتماعاا القادم بإذ  هللا حت التنفيذ

4

الثجنة التنفيذية

االجتماع السابع

م2021/04/22

4/7
ة بةةاإلجراءات تلليةةأل أمانةةة املؤسسةةة بعةةرد قاجمةةة دوريةةة لطلبةةات املةةنح الةةواردة مةةن ال معيةةات الخيريةةة، مشةةفوع

.املتخذة  يالاا، والتوصيات التي تراها األمانة العامة  يالاا
مستمر

 مةةن القةةرارات 2021/09/20تةةم تنفيةةذه وعرملةة  فةةي االجتمةةاع العاشةةر لل نةةة التنفيذيةةة املنعقةةد بتةةاريخ 
ً
م، وهةةو أيقةةا

. ة املطلوع دعماااملستمرة التي تلرص على تنفيذها املؤسسة فور ورود قاجمة البات املشروعات والةرامج الخيري

5

الثجنة التنفيذية

االجتماع اليامن

م2021/06/01

5/8 
ُ
مستمر.روستوجي  األمانة العامة على انتقاء املبادرات النوعية التي تتوافق مع رتية وأهداف استراتيجية غ

روس الخيرية عند اختيةار برامجاةا ومشةر 
ُ
وعاهاا الخيريةة، من القرارات املستمرة التي تلرص على تنفيذها مؤسسة غ

.وعرملاا على الل نة التنفيذية

6

الثجنة التنفيذية

االجتماع اليامن

م2021/06/01

6/8
لدراسةةةةة الت كيةةةةد علةةةةى األمانةةةةة العامةةةةة بمتابعةةةةة أداء ال اةةةةات املشةةةةمولة بالةةةةدعم، مةةةةن خةةةةالل ال يةةةةارات امليدانيةةةةة، وا

.فيديناملت نية للتقارير الدورية، والتلقق من الوصول لللمساادفات والعمل على قياس رملا املست
مستمر

ةةةةروس الخيريةةةةة، إذ هاةةةةتم بال يةةةةارات امليد
ُ
انيةةةةة لل اةةةةات مةةةةن القةةةةرارات املسةةةةتمرة التةةةةي تلةةةةرص علةةةةى تنفيةةةةذها مؤسسةةةةة غ

ذها وفةق االتفاقيةات املستفيدة واملتعاو  معاا ملتابعة الةرامج واملشروعات املنفذة والت كةد مةن مرا ةل سةيرها وتنفية

ير الختاميةة املةرمة، وكذلك تلرص على عدم صرف الدفعات الختامية أليةة جاةة مةن ال اةات إال بعةد تسةليم التقةار 

ةةروس الخيريةةة فةةي أي مةةن االتفاقيةةات أو العقةةود التةةي تةرماةةا
ُ
بشةةلل دوري مةةع للتنفيةةذ، وهةةو مةةا تةةنص عليةة  مؤسسةةة غ

.ال اات املستفيدة

7

الثجنة التنفيذية

االجتماع العاشر

م2021/09/20

5/10

 بةةةالةرامج واملشةةروعات املو ةةة ى  اةةةا
ً
لحاجةةةة لاةةةا، وأ  ال وفةةق األولويةةةة وا: توجةة  الل نةةةة أ  تلةةةو  التوصةةية مسةةةتقبال

ات ميدانيةة درجة، والتنفيذ املماجل للةرنامج، وتقريةره، ونجةاح ال معيةة فية ، و يةار ( 80)تقل درجة الحوكمة عن 

ق االنتشةةةةار مةةةةن قبةةةةل اإلدارة التنفيذيةةةةة، ونلةةةةو ذلةةةةك مةةةةن مسةةةةببات الترشةةةةيح واالختيةةةةار بشةةةةلل مفصةةةةل، مةةةةع تلقيةةةة

.ال غرافي في منااق اململكة

مستمر
ةروس الخيريةة عنةد ترشةيح واختيةار برام

ُ
جاةا ومشةروعاهاا من القرارات املستمرة التي تلرص على تنفيذها مؤسسةة غ

. الخيرية، وعرملاا على الل نة التنفيذية

8

الثجنة التنفيذية

االجتماع العاشر

م2021/09/20

35/10

السةةةةةتثمار توجيةةةة  األمانةةةةةة العامةةةةة بمتابعةةةةةة إدارة االسةةةةتثمار االجتمةةةةةاعي بسةةةةةرعة إنجةةةةا  الخطةةةةةة االسةةةةتراتيجية عةةةةةن ا

 فةةةةي هةةةةذا امل
ً
 ةةةةةال وفةةةةق رتيةةةةةة االجتمةةةةاعي فةةةةي املؤسسةةةةةة، والياتةةةة  و جراءاتةةةةة  وملةةةةوابط ،  تةةةةى يلةةةةةو  القةةةةرار مسةةةةةتقبال

.تاريخ واضحة، وتصور متلامل، وملسب اإلجراءات النظامية، على أ  يتم االناااء من إعدادها خالل شار من

 حت التنفيذ

الستشةةاري فةةةي تةةم إنجةةا  الخطةةة االسةةتراتيجية إلدارة االسةةتثمار االجتمةةاعي فةةي املؤسسةةة، وتةةم اعتمادهةةا مةةن امل لةةس ا

م، وجةةةةةةاري التجايةةةةةةز والتلقةةةةةةير لعرملةةةةةةاا علةةةةةةى مجلةةةةةةس األمنةةةةةةاء فةةةةةةي 2021/12/20اجتماعةةةةةة  السةةةةةةابع املنعقةةةةةةد بتةةةةةةاريخ 

.اجتماع  القادم بإذ  هللا



:م2021اللوائل التنظيمية وأدلة سياسات الحوكمة التي  م اعتمادها خالل عام 

ة الضموابط علمى قيمام عملإما بانضمبال والتممزام  مام ب افم-عممال بتوجيهمات سمعادة رئمي  مجلم  األمنما  وأصمحاب السمعادة السمادة والسميدات أعضما  املجلم  املموقر –م 2021حر مت املؤسسمة خمالل عمام 
واعتمماد لما ذلممك ي وفمق ضمموابط دقيقمة وإجمرا ات محممددة،دار ال مرعية والرسممية، مممما أسمإم باسمتكمال حوكمممة أنظمتهما وأدلتهما وإجرا اتهمما اسداريمة واملاليمة والفنيممة، وضمبط سياسمات عملإمما الخيمري واس 

:م؛ وفق التقسيم اآلت 2021لحوكمة املنجزة خالل عام ت امن الثجان املختصة، ومن ثم من مجل  األمنا ، ومن وزارة املوارد الب رية والتنمية االجتماعية، و تضح اللوائل التنظيمية وأدلة سياسا

اعتماد االسم الرسمي للمؤسسة ةةةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثاني املنعقد بتاريخ . .م12021/01/26

اعتماد الاوية البصرية ال ديدة للمؤسسة ةةةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثاني املنعقد بتاريخ . .م22021/01/26

اعتماد الايلل التنظيمي للمؤسسة ةةةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثالث املنعقد بتاريخ . .م32021/05/09

اعتمةةةةةةةةةاد الخطةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةتراتيجية للمؤسسةةةةةةةةةة . م ةةةةةةةةةةةةةة اجتمةةةةةةةةةاع مجلةةةةةةةةةس األمنةةةةةةةةةاء الثالةةةةةةةةةث املنعقةةةةةةةةةد بتةةةةةةةةةاريخ 42021

.م2021/05/09

اعتماد مصفوفة الصال يات للمؤسسة ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثالث املنعقد بتاريخ . .م52021/05/09

اعتمةةةةةةةاد دليةةةةةةةل سياسةةةةةةةات و جةةةةةةةراءات املةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية ةةةةةةةةةةةة اجتمةةةةةةةاع مجلةةةةةةةس األمنةةةةةةةاء الثالةةةةةةةث املنعقةةةةةةةد بتةةةةةةةاريخ. 6

.م2021/05/09

اعتماد الجلة الل نة التنفيذية ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثالث املنعقد بتاريخ . .م72021/05/09

اعتماد الجلة امل لس االستشاري ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثالث املنعقد بتاريخ . .م82021/05/09

اعتماد الجلة ل نة املراجعة ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الثالث املنعقد بتاريخ . .م92021/05/09
تةةةةةةاريخ املوافقةةةةةة علةةةةةةى إاةةةةةةالس بوابةةةةةةة املةةةةةةنح واسةةةةةةتقبال املشةةةةةةار ع ةةةةةةةةةةة اجتمةةةةةةاع مجلةةةةةةس األمنةةةةةةاء الثالةةةةةةث املنعقةةةةةةد ب01.

.م2021/05/09
-(  جتماعيةةةبلسةةب الةةب و ارة املةةوارد البشةةرية والتنميةةة اال )اعتمةةاد تعةةديالت الالجلةةة األساسةةية للمؤسسةةة 11.

.م2021/10/26اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ 
اعتمةةاد دليةةل سياسةةات وشةةرور ومعةةايير املةةنح الخيةةري فةةي املؤسسةةة  ةةةةةةة اجتمةةاع مجلةةس األمنةةاء الرابةةع. املنعقةةد 21

.م2021/10/26بتاريخ 

اإلجراءات اإلدارية واللواجح التنظيمية
20201التي اعتمدهاا املؤسسة خالل عام 

اعتماد ميثاس املبادئ واألخالس ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م12021/10/26

اعتمةةةةاد سياسةةةةة تنظةةةةيم تعةةةةارد أو تقةةةةارع املصةةةةالا ةةةةةةةةةة اجتمةةةةاع مجلةةةةس األمنةةةةاء الرابةةةةع املنعقةةةةد ب. تةةةةةاريخ 2

.م2021/10/26
اعتمةاد سياسةة ملافلةة غسةيل األمةوال وتمويةل اإلرهةاع ةةةةةة اجتمةاع مجلةس األمنةاء الرابةع املنعقة. د بتةاريخ 3

.م2021/10/26
اعتماد سياسة اإلبالغ عن املخالفةات و مايةة مقةدمي البالغةات ةةةةةة اجتمةاع مجلةس األمنةاء الرابةع. املنعقةد 4

.م2021/10/26بتاريخ 
اعتمةةةةةةةةاد سياسةةةةةةةةةة اال تفةةةةةةةةةاج بالوثةةةةةةةةةاجق و تالفاةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةة اجتمةةةةةةةةةاع مجلةةةةةةةةةس األمنةةةةةةةةةاء الرابةةةةةةةةةع املنعقةةةةةةةةةد بتةةةةةةةةةار . يخ 5

.م2021/10/26

اعتماد سياسة خصوصية البيانات ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م62021/10/26

اعتماد سياسة الرقابة الداخلية ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م72021/10/26

اعتماد سياسة امللكية الفكرية ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م82021/10/26

اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م92021/10/26

اعتماد سياسة التواصل االجتماعي ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ . .م012021/10/26

.م2021/10/26اعتماد سياسة الل ا  ةةةةة اجتماع مجلس األمناء الرابع املنعقد بتاريخ 11.

أدلة سياسات الحوكمة
م2021التي اعتمدهاا املؤسسة خالل عام 



 وقيع ا فاقية شراكة وتعاون بين 
روس الخيرية ووزارة ال ؤون اسسالمية والدعوة واسرشاد بتاريخ 

 
م2021/07/12مؤسسة غ



:م2021أبرز اللقا ات والزيارات خالل عام 

اق  واملؤس  محمد إبراهيم السبيعي رحمه. زيارة بنات الو :هللا1

ةةروس الخيريةةة يةةوم االثنةةي  
ُ
م ب يةةارة ميمونةةة مةةن 2021/11/08هةةة املوافةةق 1443/04/03تشةةرفت مؤسسةةة غ

ارة بنةةةةةةات وكريمةةةةةةات و فيةةةةةةدات الواقةةةةةةأل واملؤسةةةةةةس ملمةةةةةةد إبةةةةةةراهيم السةةةةةةبي ي ر مةةةةةة  هللا، وتةةةةةةم خةةةةةةالل ال يةةةةةة

روس"استعراد أبر  منج ات ومرامج مؤسسة ملمد إبراهيم السبي ي وأوالده الخيرية 
ُ
".غ

:اللقا  التعريف  ل رلات مجموعة السبيعي. 2

 ملدسةةةوبي شةةركة ملمةةةد إبةةراهيم السةةة
ً
ةةةروس الخيريةةة لقةةةاًء تعريفيةةا

ُ
بي ي وأوالده عقةةدت مؤسسةةة غ

روس ا" ماسك"لالستثمار 
ُ
لخيريةة يةوم ومقية شر ات مجموعة السبي ي، وذلك بمقر مؤسسة غ

م، وذلةةةك السةةةتعراد أبةةةر  منجةةة ات 2021/011/24هةةةة املوافةةةق 1443/ 04/ 19األربعةةةاء بتةةةاريخ 

روس الخيرية والتعريأل  اا
ُ
.وأعمال ومرامج مؤسسة غ



:م2021اليرامت التدريبية والتطويرية املنفذة للعاملين باملؤسسة خالل عام 

ورشممممة عممممما بعنمممموان.  حديممممد م مممماطر  مويمممما اسرهمممماب وغسمممما : "1

" :األموال و قييمإا ووضع املؤشرات الدالة عليها
ةةةةةروس الخيريةةةةةة يةةةةةوم الثالثةةةةةاء بتةةةةةاريخ 

ُ
م ورشةةةةةة عمةةةةةل ملدسةةةةةوم اا تلةةةةةت 2021/11/02نفةةةةةذت مؤسسةةةةةة غ

، "تلديةةةةةةد مخةةةةةةاار تمويةةةةةةل اإلرهةةةةةةاع وغسةةةةةةل األمةةةةةةوال وتقييماةةةةةةا ووملةةةةةةع املؤشةةةةةةرات الدالةةةةةةة عل اةةةةةةا:  عنةةةةةةوا 

 من املحاور التدريبية والتوعوية التي تتضا وفق اآلتي
ً
:وتقمنت هذه الورشة عددا

دة التعريةةةةةةأل بجريمةةةةةةة غسةةةةةةل األمةةةةةةوال وتقيةةةةةةيم مخاارهةةةةةةا واملؤشةةةةةةرات الدالةةةةةةة عل اةةةةةةا، وقةةةةةةدماا سةةةةةةعا-

.بندر بن ملمد املجحد/ الدكتور 

 ب بةةةن شةةةب/ مخةةةاار تمويةةةل اإلرهةةةاع وتقييماةةةا واملؤشةةةرات الدالةةةة  عل اةةةا؛ وقةةةدماا سةةةعادة الةةةدكتور -

. سن الحقباني

" :التطوع املعا ر"لقا  تعريف  بعنوان . 2
 مةع يةوم التطةوع العةاملي2021/12/05هةة املوافةق 1443/05/01في يوم األ د 

ً
م، وت امنةا

، نظمةةةت مؤسسةةةة ملمةةةد إبةةةراهيم السةةة
ً
بي ي الةةةذي يلةةةل فةةةي الخةةةامس مةةةن شةةةار ديسةةةمةر سةةةنويا

 بعنةةةوا  " غةةةروس"وأوالده الخيريةةةة 
ً
ر املؤسسةةةة، ، وذلةةةك فةةةي مقةةة"التطةةةوع املعاصةةةر"لقةةةاًء تعريفيةةةا

: وتقمن اللقاء املحاور اآلتية

ة عةةةةةةةرد تجرمةةةةةةةة املؤسسةةةةةةةات السةةةةةةةعودية املانلةةةةةةةة فةةةةةةةي العمةةةةةةةل التطةةةةةةةوعي؛ تقةةةةةةةديم سةةةةةةةعاد-

(.األمي  العام ملؤسسة العنود الخيرية)يوسأل بن عثما  الح يم / الدكتور 

مةن )الكثيةري ياسةر/ التعريأل باملنصة الوانية للعمل التطوعي، تقديم سعادة األسةتاذ-

(.مدسوبي و ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية



إدارة المنح
بجودة والتزام.. مشروعات نوعية 

2



روس الخيرية خالل عام 
 
:م2021ملحات وأرقام من عما إدارة املنل الخيري بمؤسسة غ

 مشروعات معتمد سابق( 6)لوجود 
ً
ا

50
م روعات منفذة

 اا مشروعات املنح الخيري الصادر
.قرارات بالدعم

44
م روعات معتمدة

.امل االت الخيرية املدعومة
9

مجاالت خيرية

(  13)املصارف املدعومة، من أصل 
مصرف بالوقأل

8
مصار  خيرية

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا ات تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم إبراماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
مشةةةةةةةةةةةةةةروعات ومةةةةةةةةةةةةةةرامج فةةةةةةةةةةةةةةي مختلفةةةةةةةةةةةةةةة 

.منااق اململكة

28
ا فاقيات خيرية

ابةةةةةةةةةةةةةةةة املراسةةةةةةةةةةةةةةةالت اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة بالبو 
اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنح الخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 

.باملؤسسة

1400
مراسلة إلكترونية

او   يارات ال معيات وال اات املتع
داخةةةةةةةةةةةةةةةةل منطقةةةةةةةةةةةةةةةةة الريةةةةةةةةةةةةةةةةاد )معاةةةةةةةةةةةةةةةا 

(وخارجاا

95
زيارات خارجية

عةةاو  اسةةتقبال مدسةةوبي ال اةةات املت
معاا داخل مقر املؤسسة

47
زيارات داخلية

ال اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لة بالوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ن اإللكترونيةةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةةنح الخيةةةةةةةةةةةري، مةةةةةةةةةةة

.مختلأل منااق اململكة

721
ةجإات مسجلة بالبواب

ات املشةةةةةةةةةةروعات واملبةةةةةةةةةةادرات والطلبةةةةةةةةةة
.ةالواردة عةر البوابة اإللكتروني

617
اردةطلبات إلكترونية و 

البةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات واملبةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 
عةةةةةر املحفوظةةةةة واملسةةةةتبعدة الةةةةواردة

.البوابة اإللكترونية

570
وظةطلبات إلكترونية محف

دعةم مسارات خيريةة لتقةديم البةات
املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنح الخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر البوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

.اإللكترونية

6
ةمسارات خيرية إلكتروني



:م2021م واملدعومة في عام 2020امل روعات واليرامت واملبادرات املستمرة من عام 

روس الخيرية خالل عام 
ُ
:فق ال دول اآلتيم تنفيذ عدد من املشروعات والةرامج الخيرية التي سبق اعتمادها واالتفاس على تنفيذها في السنوات السابقة، ويتضا ذلك و 2021تابعت مؤسسة غ

رجاع تم توجي  خطاع لل معية باست
مبلغ الدعم بناء على قرار الل نة
التنفيذية وذلك لت خر ال معية
بالتنفيذ، وعدم وجود أية بوادر 

للتنفيذ، وتم استعادة املبلغ
.للمؤسسة

منح دعم مستفيدي اإلسلا  
ممن ال تنطبق عل ام شرور الدعم بالبنوك

%30نسبة إنجا  -ريال 4.000.000

إغاثة املنلومي  واملشردين في جماورية السودا            

سانيةبالتعاو  مع مرك  امللك سلما  لإلغاثة واألعمال اإلن
%90نسبة إنجا  –ريال 1.000.000

ومية تقليل قواجم االنتظار باملستشفيات الحل
سعودية التابعة لو ارة الصحة في اململكة العرمية ال

بالتعاو  مع الصندوس الوقفي الصحي
%90نسبة إنجا  –ريال 1.000.000

يتيم ملدة عام 100تم استكمال كفالة 
.ومتابعة  افة متطلبات ذلك

يتيم ملدة عام100كفالة 

ا ا بالتعاو  مع جمعية رعاية األيتام بمنطقة ج
%100نسبة إنجا  –ريال 300.000

 ، مستفيدين سكن بالشراكة مع و ارة اإلسلا  وجمعية امللك سلما9ومنح 1,350,549تم صرف املر لة األولى ومبلغاا 

مرتبط علي  للمشروع لم تصرف 3,649451ومتبقي مبلغ . ريال لدى ال معية لم يتم الصرف899,998ومتبقي مبلغ 

ر لة األولى لل معية وتم االجتماع بال معية عدة مرات بشلل شاري ومراسة عةر اإليميل واملشروع متعثر تم صرف امل

899,998مستفيدين سكن بالشراكة مع و ارة اإلسلا  وجمعية امللك سلما ، ومتبقي مبلغ 9ومنح 1,350,549ومبلغاا 

 
ً
مرتبط علي  3,649451ومتبقي مبلغ . ريال لدى ال معية لم يتم الصرف س تم تخصيص  في مبادة املتعثرين بنكيا

.للمشروع لم يصرف لل معية

إنشاء موقع وتطبيق إلكتروني
إلصدارات ال معية السعودية الفقاية

(تم إلغاته% )0نسبة إنجا  –ريال 150.000

ي تم إنجا  املر لة الثالثة ومتبق

ياملر لة األخيرة و التقرير ال اائ

نفيذ، تم استكمال  افة متطلبات الت

ي من قبل ومتبقي تقديم التقرير ال اائ

املرك 



م في مجال املصار  التعبدية 2021امل روعات واليرامت الخيرية املنفذة خالل عام 
:-رحمه هللا–أو اليرامت املر بط عليها وفق  ك وق  محمد إبراهيم السبيعي 

روس الخيرية خالل عام 
ُ
 ملا جاء بصك الوقأل2021نفذت مؤسسة غ

ً
 من املشروعات والةرامج التي تندرج تلت املصارف التعبدية أو الةرامج املرتبط عل اا وفقا

ً
م عددا

ريال( 2.456.476)وذلك بتللفة إجمالية بلغت 

مجال
الفقراء واملحتاجي 

.-أملاحي ( 6)–منصرف األملاحي  سب وصية الواقأل ر م  هللا ريال10.440

مجال
الحج والعمرة

مجال 
القرا  الكريم

.الخيريةمن ميزانية الةرامج املشتركة مع مؤسسة عبدهللا السبي ي% 50إساام بةةة ريال350.000

مجال
املساجد

.منصرف لصيانة وتشغيل مساجد الوقألريال876.033

.من ميزانية املساجد املشتركة% 50منصرف لإلساام بةةة ريال 330.830

.منصرف على املحتاجي  من أقارع الواقألريال515.341مجال ذوي القربى

.تم تنفيذه بتللفة حج منخفقة–منصرف حج البدل ريال8.207

مجال 
العلم الشرعي

.منصرف لكفالة االع العلم في جامعة املعرفةريال365.625

.لم  نفذ برامت في موسم الحج، أو برامت لإلفطار ، بسبب جائحة كورونا: مثحوظة



جوانب من  وقيع ا فاقيات الدعم وال راكة مع الجإات املستفيدة
م2021لتنفيذ عدد من برامت املنل الخيري خالل عام 



:م2021املبادرات وامل روعات واليرامت الخيرية املنفذة في ت غيا املساجد و يانتها خالل عام 

اليرنامت/ امل روع م
املبلغ املنصر 

م2021خالل عام 
مالحظات

 ( 18)صيانة وتشغيل مساجد الوقأل وعددها 1
ً
876.033م  دا

م فةةةةي مجةةةةال املصةةةةارف 2021ملةةةةمن املشةةةةروعات والةةةةةرامج الخيريةةةةة املنفةةةةذة خةةةةالل عةةةةام 

ر مةة  – ي التعبديةةة أو الةةةرامج املةةرتبط عل اةةا وفةةق صةةك وقةةأل ملمةةد إبةةراهيم السةةبي
.-هللا 

2
املشتركة مع مؤسسة عبدهللا السبي ي الةرامج 

وقأل مدرسة نورة العماش: وهي
350.000

3

مع جا: املشتركة مع مؤسسة عبدهللا السبي ي وهياملساجد 

لك فاد تند ة، جامع السبي ي بال وف، جامع السبي ي بمدينة امل

.الطبية

330.830

س يمن ملم اا أعمال ترميم م  د ال وهر بالناصرية وم  د مستشفى الشم 626.753.ترميم املساجد التابعة للمؤسسة4

-44.680.الةرامج واألنشطة الدعوية باملساجد5

تفطير العاملي  في شار رمقا  بم ارع الوقأل9.782.90.هة1442التفطير الرمقاني ملساجد الوقأل 6

7
مشروع دعم صندوس اإلنماء ملساجد الطرس الوقفي التابع 

.ل معية مساجد الطرس 
%(100)نسبة إنجا  املشروع 50.000

2.288.078.90اسجما ي الكلي



:م2021م روعات الدعم العيني خالل عام 

روس الخيرية خالل عام 
ُ
 لتو  ع التمور الخيري، بتللفة إجمالية بلغت 2021نفذت مؤسسة غ

ً
:ريال، وتتضا أبر  اال صاجيات العامة للةرنامج وفق ال دول اآلتي( 3.349.773)م برنامجا

أسرة مستفيدة12.605:عدد األسر املستفيدةكر ون 73.153:م صص التوزيع من التمور 

للغ457.87.50:الوزن اسجما ي للكرا ينللغ8–6.1:وزن الكر ون الواحد

مستفيد197.551:عدد األفراد املستفيدينه1442رمضان 01هم حتى 1442شعبان 02من :فترة  وزيع التمور 

متطوع720:عدد املتطوعينوجمعيةجإة25:عدد الجإات والجمعيات

عسير-الباحة-حائا-الجو -الحدود ال مالية –القصيم -املدينة املنورة -مكة املكرمة -الرياض :مناطق التوزيع داخا اململكة

جيبوت -كينيا –غامبيا –كوناكري –غينيا –جزر القمر – ن انيا :دول التوزيع خارج اململكة



:الجإات املستفيدة من  وزيع التمور الخيرية داخا اململكة وخارجإا

م
ن الجإة املتعاو 

معإا

عدد 

الكرا ين 

مة لإ
ّ
ااملسل

لو الوزن بالكي
عدد األفراد 

املستفيدين

عدد 

ناملتطوعي

1
ل نة الدعوة 

ب فريقيا
17.200104.644.2130.000220

املجموع
17.200

كرتو  

104.644.2

كيلو غرام

130.000

فرد

220

متطوع

يع الدول التي  م التوز 

فيها
يبوت ج-كينيا –غامبيا –كوناكري –غينيا –جزر القمر – ن انيا 

الجإةاملنطقةم
عدد 

الكرا ين
عدد املتطوعينينعدد األفراد املستفيدةعدد األسر املستفيدالوزن بالكيلو

1

القوات املسلحة الباسلة باملنطقة ال نومية

[نصرهم هللا]

(في منااق نجرا ، وجا ا ، وملافظة خم س مشيط)

20.400122.024.4
خمس قطاعات 

مستفيدة

9000

من ال نود في ال باات
150

منطقة 2

الرياد

1.2007.3202726125مرك  ال مش–جمعية الةر في نجخ 

1.0006.10031612640جمعية الةر بالثندوة3

4

منطقة

مكة املكرمة

1.6129.833.2534175247جمعية الةر بمستورة

1.1807.19840014200جمعية الةر بعطيأل5

2.20013.4201000360015جمعية الوسقة6

3102.48024096025وقأل سفراء التطوع7

2.40014.6401200712818جمعية وادي يب  بالقو  8

1.1607.2742000800050جمعية أ ياء مكة9

منطقة10

املدينة 

املنورة

2.93017.8731100953060جمعية وادي الفرع

6003.66030012004جمعية الةر بمغيراء11

1.2607.686420140010جمعية الةر بالشفي 12

منطقة13

القصيم

4.95039.60042515723جمعية الةر في ملرية

6003.66053020007جمعية الةر بقبة14

منطقة15

الحدود 

الشمالية

3.00018.50950030008جمعية اريأل

4002.44020015008املكتب التعاوني بشعبة نصاع16

8006.40020610688جمعية الةر بلينة17

18
منطقة 

ال وف

ال معية الخيرية

بدومة ال ندل
4002.44035010292

19
منطقة  اجل

3.00018.30052124617جمعية جبة الخيرية

5003.05026212174جمعية الةر بالحاجط20

منطقة 21

البا ة

9005.49025040015جمعية الةر بمعشوقة

2.10012.810700200030جمعية الةر باملخواة22

منطقة 23

عسير

15091515075015جمعية الةر بمرك  روام

3.29720.111.7100146889جمعية الةر بمرك  النقيع24

املجموع
55.953

كر ون 

353.234.3

كيلو غرام

12.605

أسرة

67.551

فرد

500

متطوع



:م2021املبادرات وامل روعات واليرامت الخيرية املنفذة في املجال الصحي خالل عام 

املبالغ والدفعات املتبقيةم2021املبلغ املنصر  خالل عام إجما ي املبالغ املعتمدةعدد امل روعاتاملساراملجال

املجال الصحي
81.587.5001.400.620186.880املشروعات واملبادرات الصحية

51.093.100521.391571.709العالج الخيري 

اسجما ي
13

م روع وبرنامت

2.680.600

ريال

1.922.011

ريال

758.589

ريال

امل روعات واملبادرات الصحية الخيرية

تمداملبلغ املعامل روع

املبلغ 

املنصر 

خالل عام 

م2021

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

حمد بن إسإام املؤسسة في الحملة الوطنية عير  منصة األمير م

"إحسان"سلمان للعما الخيري 
مستمر1.000.0001.000.000-100%

دعمممممم  مممممندوق اسنمممممما  عنايمممممة الممممموقف  التمممممابع لجمعيمممممة عنايمممممة

الصحية
مستمر50.00050.000-100%

نيمممم ة م ممممروع الرعايممممة املن ليممممة لممممذوي اسعاقممممة التممممابع لجمعيممممة ع

.للتنمية والخدمات اس سانية
مستمر150.000105.00045.00010%

صممحية م ممروع األجإممزة الطبيممة التممابع لجمعيممة بسمممة معممافى ال

بحفر الباطن
مستمر70.30042.18028.12020%

أ مممدقا  م ممروع معمممافى لتمموفير األجإمممزة الطبيمممة التممابع لجمعيمممة

املرضهى بالرياض
مستمر189.60075.840113.76010%

-%100-48.00048.000م روع الت اطب التابع لجمعية التوحد بربوك

-%100-50.00050.000دعم مجلة الجمعية السعودية للطب الوراث  العلمية

-%100-29.60029.600ضهىدعم دار الرعاية لكبار السن التابع لجمعية أ دقا  املر 

1.587.5001.400.620186.880اسجما ي الكلي

مداملبلغ املعتامل روع

املبلغ 

املنصر 

خالل عام 

م2021

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

ممممرين ممممن 20م مممروع جلسمممات غسممميا الكلمممى لمممم 

يمممممة فقممممرا  ومحتمممماجين مكمممممة املكرمممممة التممممابع لجمع

شفا  الصحية

366.600293.28073.32033%

ة تةةةةةةةةةم تنفيةةةةةةةةةذة املر لةةةةةةةةة

( 260)األولةةةةةى و جةةةةةراء 

جلسةةةةةةة غسةةةةةةيل كلةةةةةةى،

( 520)ومتبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

جلسةةةةة غسةةةةيل  لةةةةوي 

ومتطلباهاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

.التشغيلية

سجمممممممرا  عمليمممممممات  تغيمممممممر مفا ممممممما 2مبمممممممادرة قمممممممادر 

وما زمالتابع لثجمعية الخيرية لرعاية مرضهى الر 
مستمر234.00058.500175.50015%

  م ممممروع عمليممممات طبيممممة التممممابع لجمعيممممة تعمممماط

الباحة-الخيرية ببثجرشهي 
مستمر103.30072.31030.99015%

م ممممممممروع العمليممممممممات الجراحيممممممممة التممممممممابع لجمعيممممممممة 

سفانة الصحية بحائا
مستمر180.95045.238135.71215%

   م ممممروع عمليممممات العيممممون التممممابع لجمعيممممة عيممممو 

الصحية بالرياض
مستمر208.25052.063156.18715%

1.093.100521.391571.709اسجما ي الكلي

م روعات ومبادرات العالج الخيري 



:م2021املبادرات وامل روعات واليرامت الخيرية املنفذة في مجال الفقرا  واملحتاجين خالل عام 

عدد امل روعاتاملساراملجال
إجما ي املبالغ 

املعتمدة

املبلغ املنصر 

م2021خالل عام 

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

نمجال الفقرا  واملحتاجي

التوظيأل والت هيل

لسوس العمل
2626.000308.400317.600

111.417.720927.120490.600يرةتمكي  األسر الفق

اسجما ي
13

مشروع ومرنامج

2.043.720

ريال

1.235.520

ريال

808.200

ريال

مداملبلغ املعتامل روع

املبلغ 

املنصر  

خالل عام 

م2021

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

نزيلمممممة فمممممي  مممممجن 36م مممممروع  تممممممة لتمممممدريب و وظيممممم  

للتوظيم  النسا  باملدينة املنورة  التابع لجمعية كفمو 

والتأهيا

290.000174.000116.00030%

ى تةةةةم إنجةةةةا  املر لةةةةة األولةةةة

مر لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيل )

، ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدء (والت سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة س

مر لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

.والتوظيأل

أفممراد  ممن األسممر 10م مروع اكتفما  لتممدريب و وظيم  

املسممممممتفيدة مممممممن خمممممممدمات الجمعيممممممة التممممممابع لجمعيمممممممة

خيرات لحفظ النعمة

336.000134.400201.60015%

( 10)تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم توظيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأل 

ل مسةةةتفيدين، ومةةةدء عمةةةة

عمةةة، قةةافلتي  لحفةةن الن

وسةةةةةةةةةةةةةةةةة تم االنااةةةةةةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

التنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

.م2022

626.000308.400317.600اسجما ي الكلي

م روعات التوظي  والتأهيا لسوق العما 

مداملبلغ املعتامل روع

املبلغ 

املنصر  

خالل عام 

م2021

ات املبالغ والدفع

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

-%100-246.000246.000. مويا ت غيا مبادرة الخير خالل الربع األول 

نظمميم دعممم  ممندوق النفقممة المموقف  التممابع لمموزارة العممدل لت

.و ول النفقة للمحتاجين
50.00050.000-100%-

مممممم  م مممممممروع إحسمممممممان الجمعمممممممة سطعمممممممام الفقمممممممرا  بمممممممالحرم امل م

.التابع لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة املكرمة
مستمر78.00062.40015.60080%

ابع م ممممروع غيممممم  لتممممموفير خزانمممممات ميممممماه شمممممرب للفقمممممرا  التممممم

كمممممممة لجمعيمممممممة اليمممممممر الخيريمممممممة بممممممموادي يبمممممممه بمممممممالقوز  بمنطقمممممممة م

.املكرمة

مستمر159.800111.86047.94050%

يلملم م ممممروع  ممممرميم منممممازل الفقممممرا  التممممابع لجمعيممممة اليممممر  بمممم

بمنطقة مكة املكرمة
مستمر240.000120.000120.00020%

زواج التابع م روع  أهيا الفقرا  املقبلين واملقبالت على ال

.لجمعية التنمية األسرية وئام باملنطقة ال رقية
مستمر25.32012.66012.66050%

محافظمة م روع  رميم املنازل التمابع لجمعيمة اليمر األهليمة ب

.الحجرة بالباحة
مستمر283.000141.500141.50050%

نميمة م مروع رخصمة المزواج اآلممن التمابع لجمعيمة سمكن للت

.األسرية بمحافظة أمثج
مستمر71.00056.80014.20020%

تممابع م مروع مسمماعدات املقبلممين علممى الممزواج مممن الفقممرا  ال

.لجمعية الير الخيرية بالجوين بمنطقة جازان
مستمر105.00042.00063.00010%

يت م ممممممروع إ  مممممما  قاعممممممدة بيانممممممات ومنصممممممة إلكترونيممممممة لتمممممم و 

يمممة متعمممافي متعمممافي السمممرطان املصمممابين بمممالعقم التمممابع لجمع

.السرطان الخيرية

مستمر79.60019.90059.70015%

دمات بنممما  خزانمممات امليممماه للمحتمممماجين التمممابع لجمعيمممة الخمممم

.اس سانية بمركز الجحفة بمنطقة حائا
مستمر80.00064.00016.00010%

1.417.720927.120490.600اسجما ي الكلي

م روعات  مكين األسر الفقيرة



:م2021املبادرات وامل روعات واليرامت الخيرية املنفذة في مجال األيتام خالل عام 

م روعات ومبادرات رعاية األيتام و أهيلإم 

م روعات ومبادرات كفالة األيتام
املساراملجال

عدد 

امل روعات

إجما ي 

املبالغ 

املعتمدة

  املبلغ املنصر 

خالل عام 

م2021

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

مجال األيتام
2332.000134.600197.400مرعاية األيتام وت هيلا

101.217.400325.590891.810كفالة األيتام

اسجما ي
12

مشروع ومرنامج

1.549.400

ريال

460.190

ريال

1.089.210

ريال

تمداملبلغ املعامل روع

املبلغ 

املنصر  

خالل عام 

م2021

املبالغ 

والدفعات 

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

ابع دعممممم  ممممندوق اسنممممما  لرعايممممة األيتممممام المممموقف  التمممم

.لجمعية إخا  لرعاية األيتام
50.00050.000-100%-

عيممممممات برنممممممامت  أهيمممممما األخصممممممائيين االجتممممممماعيين بجم

صممممممهي رعايممممممة األيتممممممام التممممممابع للمجلمممممم  الفر ممممممي الت ص

ية لجمعيمممممممممات األيتمممممممممام التمممممممممابع لممممممممموزارة املممممممممموارد الب مممممممممر 

.والتنمية االجتماعية

مستمر282.00084.600197.40030%

332.000134.600197.400اسجما ي الكلي

امل روع
املبلغ 

املعتمد

ر  املبلغ املنص

خالل عام 

م2021

املبالغ والدفعات

املتبقية

 سبة 

اسنجاز
التوضيل

يرمممممممميم ويريمممممممممة مممممممممن مسممممممممتفيدي الجمعيممممممممة التممممممممابع 24م ممممممممروع كفالممممممممة 

.لجمعية الير بالجديدة
86.40051.84034.56010%

لي  تةةةةةةم مةةةةةةنح األيتةةةةةةام املكفةةةةةةو 

كفالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار األول، 

وستسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر املتابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  تةةةى ان
ً
ااةةةاء والصةةةرف شةةةاريا

.املبلغ املخصص

تمام باملدينمة يريم ويريمة التابع لثجمعية الخيرية لرعاية االي50كفالة 

.املنورة
مستمر180.00036.000144.00030%

مستمر%144.00036.000108.00030.عسير–ة يريم ويريمة التابع لجمعية الير الخيرية بالحرج60كفالة 

–لعليمممما يرممميم ويريمممممة التمممابع لجمعيممممة اليمممر بمحافظممممة قريمممة ا39كفالمممة 

.املنطقة ال رقية
مستمر93.00023.25069.75030%

يتمممام يرممميم ويريممممة التمممابع لجمعيمممة قمممدوة لرعايمممة األ 50كفالمممة -كإممما ين 

.س الا–بالجو  
مستمر150.00037.500112.50030%

-ذاويمممممة يرممممميم ويريممممممة التمممممابع لفمممممرع جمعيمممممة اليمممممر بمركمممممز الجر 30كفالمممممة 

.القصيم
مستمر90.00022.50067.50030%

–لية يرممممممميم ويريممممممممة التمممممممابع لجمعيمممممممة اليمممممممر الخيريمممممممة بامل مممممممع50كفالمممممممة 

.نجران
مستمر150.00037.500112.50030%

رائع يرمممميم ويريمممممة التممممابع لجمعيممممة اليممممر بال مممم68كفالممممة ( يرمممميم الحممممرم)

.بمكة املكرمة
مستمر204.00051.000153.00030%

مستمر%48.00012.00036.00030.ة بربوكيريم ويريمة التابع لجمعية محافظة البدع الخيري20كفالة 

–ة الريم  يريم ويريمة التابع لجمعيمة اليمر الخيريمة بمحافظم30كفالة 

.جازان
مستمر72.00018.00054.00030%

يتيما1.217.400325.590891.810421اسجما ي الكلي



روس الخيرية
 
 ور لعدد من الجوامع واملساجد التي ت ر  على متابعتها و يانتها مؤسسة غ



حيةشفا  الصللمرضهى الفقرا  واملحتاجين في مكة املكرمة بالتعاون مع جمعية  ور م روع جلسات غسيا الكلى 



املكرمةلجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة التابع إحسان الجمعة سطعام الفقرا   ور م روع 



كفو للتوظي  والتأهيابالتعاون مع جمعية في  جن النسا  باملدينة املنورة  نزيلة ( 36) ور م روع  تمة لتدريب و وظي  



خيرات لحفظ النعمةاملستفيدة بالتعاون مع جمعية من األسر أفراد  ( 10) ور م روع اكتفا  لتدريب و وظي  



إبراهيم محمد السبيعي / األمنا  األستاذسعادة رئي  مجل  
هم1443/ 01/ 01يدشن موقع املؤسسة وبوابة املنل الخيري بتاريخ 



روس الخيرية خالل عام .. أرقام
 
:م2021البوابة اسلكترونية للمنل الخيري في مؤسسة غ

570
د مشروع والب ملفوج ومستبع

عةر البوابة اإللكترونية

13
منطقة وارد م اا البات دعم        

عةر البوابة اإللكترونية

135
ة الب وارد من منطقة مكة املكرم

وابةأكثر املنااق املقدمة على الب

4
ية البات واردة من منطقة الحدود الشمال

أقل املنااق املقدمة على البوابة

6
بات مسارات خيرية لتصديأل الطل
يةاملقدمة عةر البوابة اإللكترون

721
جاة م  لة بالبوابة اإللكترونية

من مختلأل منااق اململكة

1400
معاملة مرسلة

عةر البوابة اإللكترونية

617
مشروع ومبادرة والب دعم          

وارد عةر البوابة اإللكترونية

259
ماعي الب وارد في مسار االستثمار االجت

دم علي  البات
ُ
أكثر املسارات ق

31
تام الب وارد في مسار توظيأل األي
دم عل اا الب

ُ
اتأقل املسارات ق
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إجما ي الطلبات الواردة وفق املناطق

إجمالي الطلبات الواردة
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إجما ي الطلبات الواردة وفق املجاالت

إجمالي الطلبات الواردة

:م2021 صني  الطلبات الواردة بالبوابة اسلكترونية خالل عام 



إدارة االستثمار االجتماعي
..األثر المجتمعي مقدم على األهداف الربحية

3



:إدارة االسريمار االجتما ي في أرقام

فعالية  وعية•17

اجتماع عما وزيارة•31

يفكرة اسريمار اجتما •20

م روع اسريمار اجتما ي•9

شراكة و فاهم أو ي•16



الجإة  أو الشخص التاريخ

إدارة املسؤولية االجتماعية في شركة ماسك م2021/10/19

(مختص بمنظومة االستثمار االجتماعي14)ورشة عمل مع نخبة من املختصي    م2021/10/24

ورشة عمل بالتعاو  مع مجلس املؤسسات االهلية  مع نخبة من املؤسسات املانلة م2021/10/24

املرك  الواني لتنمية القطاع غير الرمحي م2021/10/31

الو دات اإلشرافية بو ارة التجارة م2021/11/01

مجلس الو دات اإلشرافية بالو ارة م2021/11/03

امل لس االستشاري ملؤسسة غروس الخيرية م2021/12/12

روس األهلية
ُ
(ستثمار جدوى لال )مع األستاذ اارس السدير ي . مناقشة استراتيجية االستثمار االجتماعي املعدلة  ملؤسسة غ م2021/12/19

روس األهلية
ُ
مع األستاذ خالد البالع. مناقشة استراتيجية االستثمار االجتماعي املعدلة  ملؤسسة غ م2021/12/20

سر اري اال املجل مناعتمادهاو ماملؤسسة،فياالجتما ياالسريمار سدارةاالسترا يجيةالخطةوإنجاز إ مامعلىم،2021عامخاللاالجتما ياالسريمار إدارةعملت

.هللابإذناألمنا مجل علىلعرضإاوالتحضير التجإي  وجاري م،20/12/2021بتاريخاملنعقدالسابعاجتماعهفي

غرض  طوير الجتماعات بوفي سبيا  جإي  وإعداد هذه الخطة االسترا يجية قامت إدارة االسريمار االجتما ي برنظيم وحضور عدد من ورش العما، وعقدت العديد من ا

:وبنا  استرا يجيتها  التنفيذية وبيانها لالتا ي

:م2021ورش العما سدارة االسريمار االجتما ي خالل عام 



بناء االستراتيجية التنفيذية عبر

استقرا  السوق 
العامل  

 حليا التجارب
العاملية 
للمؤسسات 
املانحة التي 
ار مكنت االسريم
االجتما ي

ة  حليا ملنظوم
االسريمار 
االجتما ي 
السعودي

20ورشة عما ل
مت صص في 
االسريمار 
االجتما ي

ورشة عما مع 
12مجموعة من 

مؤسسة مانحة

جلسات مركزة 
مع أصحاب 
املصثحة من 
الجإات 
الحكومية

ورشة عما مع 
املجل  
االسر اري 

مسودة 
االسترا يجية 
التنفيذية 
لالسثيمار 
االجتما ي



الجلسات المركزة مع أصحاب المصلحة



ورشة عمل مع المؤسسات المانحة 



:م2021اال فاقيات ومذكرات التفاهم سدارة االسريمار االجتما ي خالل عام 

تنميمممة الفقمممرا  م مممروع التنميمممة الريفيمممة بمنطقمممة البحمممر األحممممر ل"وقعةةةت مؤسسةةةة غةةةروس األهليةةةة مةةةذكرة تفةةةاهم  بالشةةةراكة مةةةع شةةةركة البلةةةر األ مةةةر للتطةةةوير وشةةةركة اثمةةةار الريةةةادة للعمةةةل علةةةى 

تفاهم ت اير أوج  الشراكة لابلقور  ل من، سعادة األستاذ ناصر السبي ي، وسعادة األسناذ عبدالع ي  السبي ي، والرج س التنفيذي لشركة البلر األ مر، وتناولت مذكرة، "وإيصالإم لالكتفا 

.بيالعلمية واملعرفية والتنموية وتقديم مبادرات تنموية مستدامة في مجاالت ال راعة وخدمة امل تمع والعمل التطوعي في منطقة السا ل الغر 

رس االستثمار االجتمةاعي، بمةا مية والخيرية التي تتبنى أو تماوفي إاار االتفاقيات أيقا تعمل إدارة االستثمار االجتماعي على عقد اتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم مع العديد من ال اات الحلو 
 لتوقيع شرا ات واتفاقيات تعاو  معاا مستقبال وفق 

ً
:جراءات املعمول  اا اإل يع   استراتيجيااا لالستثمار االجتماعي، ومن أبر  ال اات التي يجري العمل  اليا

هيئة الإالل األحمر السعودي. 1.

وزارة الحج. 2 .

جامعة األميرة نورة. .عمادة شئون املكتبات-3

هيئة التراث. 4.

بنك التنمية االجتما ي. 5.



ا فاقية شركة البحر األحمر للتعاون في برنامت التنمية الريفية



ورشة عما مع الخبير الدو ي األستاذ يوس  سعادة لالبت ار من أجا اسريمار اجتما ي بأثر أعمق



شارق  ديق  مع ن بة من القطاع املانل لألسبوع العامل  للعما الخيري اسسالم . د.أإنداياناورشة عما مع الخبير الدو ي من جامعة 



البيانات المالية
..م2021تقرير اإليرادات والمصروفات خالل عام 

4



م2021مي انية املؤسسة خالل عام 
النسبة الفعلي 

من اسجما ي              
م2021لعام  البيانالبند

املوازنة التقديرية
2021لعام 

املي انية الفعلية                
م2021لعام 

االنحرا 

االيرادات النقدية

%44.7(696,166)8,170,1057,473,939( قديري )شركة الضليعة -ايرادات من األوقا  
%634,529634.5293.8-م2021تعزيز املوازنة الر غيلية 
%4,594,5004,594,500027.5(فعلي)شركة ماِسك -ايرادات من املسؤولية املجتمعية 

%1(56)165,056165,000(فعلي)م 2020فائن من م صص الصر  الخيري عن سنة 
%93,00093.0000.6-م2021ايرادات الخدمات واألعمال التطوعية 
%284,600284.6001.7-ايرادات من املؤسسين
%157,200157.2000.9-ايرادات أخرى 

%19.8(165.978)3,500,0003,334,022( قديري )شركة الضليعة -ايرادات  مور االوقا  االيرادات العينية

%16,429,66116,736,790307.129100اجما ي االيرادات

ةاملصروفات النقدي

أقاملجال األول  اق  وعائلته ووالديه و %3.2(198.612)732,600533,988اربهاألعمال التعبدية و االجتماعية التي   ص الو

%12.3(1.121.387)3,177,6252,056,238اليرامت و املبادرات الصادر بها قرارات او املتعار  على الصر  عليها املجال اليا  

%1,254,3001,547,466293.1669.3(جامعا ومسجدا18)اسنفاق على مساجد الوق  وما في حكمإا املجال اليال 

%4,869,3706,323,7201.454.35037.8الصر  على اليرامت و املبادرات وامل اريع الجديدةاملجال الرابع

%17.4(614.425)3.530.2952.915.870املي انية الر غيلية للمؤسسةاملجال الخام 

%20(150.227)3,500,0003,349,773( مور مزارع الوق )الصر  الخيري العيني املجال السادسةاملصروفات العيني

%100(337.135)17,064,19016,727,055اجما ي املصروفات

روس الخيرية خالل عام 
 
:م2021إيرادات ومصروفات مؤسسة غ

:مالحظات

يوجد . . ب ال  إجما ي املصروفات املوضحة بالجدول أعالهم، 2021م، و م استحقاق  رفه في عام 2020ريال، مر بط عليه من مي انية املؤسسة لعام ( 4,597,835.5)مبلغ وقدره 1

فائن مي انية عام . .ريال( 9735)م مبلغ وقدره 22021



م2021جدول املناقالت في بنود مي انية املؤسسة خالل عام 

املبلغإ ىمن 

:من املجال اليا  
م 2021اليرامت و املبادرات الصادر بها قرارات أو املتعار  على الصر  عليها 

:إ ى املجال اليال 
م2021( جامعا ومسجدا18)اسنفاق على مساجد الوق  وما في حكمإا 

293.166

:إ ى املجال الرابع
م2021الصر  على اليرامت و املبادرات الجديدة في عام 

827.482

:من املجال الخام 
م2021املوازنة الر غيلية للمؤسسة 

:إ ى املجال الرابع
م2021الصر  على اليرامت و املبادرات الجديدة في عام 

626.868

:م لتغطية بنود الصر ، وفق اآلت 2021مناقالت بين بنود مي انية املؤسسة خالل عام 

 2021جميع املناقالت بين بنود مي انية املؤسسة واملوضحة بالجدول أعاله  مت خالل الربع الرابع من عام * 
 
 ملا هو منفذ فعليا

 
 لحاجة الصر  الفعلي باملي انية، وحاجة اليرامت الخيرية وفقا

 
.م، نظرا



روس الخيرية خالل عام 
 
:م2021مصروفات مؤسسة غ
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ألول  ا ل  ملجا ل : ا ا ألعم ا

ق  ا و ل ل ة  دي عب ت ل ا

ا   ي ل ا ل  ملجا ت : ا م را ي ل ا

ا  ه ي ل ع بط  ر  مل ا

ل  ا ي ل ا ل  ملجا ع: ا ق  فا سن ى ا ل

جد ملسا ا

مت  را ي ل ا ع  ب ا ر ل ا ل  ملجا ا

دة جدي ل ا

م  خا ل ا ل  ملجا :  ا

ة  ي عموم ل ا ت  ا ملصروف ا

ة سيسي أ ت ل وا

دس لسا ا ل  ملجا لصر  : ا ا

ي ن عي ل ا

م  لعا للمؤسسة  ية  ل ملا ا لتقسيمات  ا وفق  الصر   م2021مجاالت 



..م2021إعالم ُغروس 

... مدخل وتوطئة

ا ِهيَ : )ال يخفى أن إعالن الصدقة وإظهارها أمر مشروع في اإلسالم، قال تعالى َدقَاِت فَنِِعمَّ لَ : )، وقال سببحان [271: البقرة( ]إِن تُْبُدواْ الصَّ ُهم بِٱلَّْيبِل ٱلَّبِذيَن يُنِفقُبوَن أَْمبَو 

ا َوَعاَلنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُونَ  هبذا مبدم منب  تعبالى : )، يقول الحبافظ اببن يثيبر رحمب    فبي تفسبير [274–رة البق( ]َوٱلنََّهاِر ِسرًّ

فق ، ويبان لعلبي ببن أببي طالب  رضبي   عنب  أربعبة دراهبم، فب ن..للمنفقين في سبيل ، وابتغاء مرضات  في جميع األوقات من ليل أو نهار، واألحوال من سر وجهبار

حضبور جمبع ، وال يخفى أن أبا بير الصديق رضي   عن  أعلن صدقت  أمام النبي صلى   علي  وسبلم وب(درهماً ليال، ودرهماً نهاراً، ودرهماً سراً، ودرهماً عالنية

.من الصحابة اليرام رضي   عنهم، ويذلك فعل عمر الفاروق رضي   عن 

رار  إذا يبان فبي إسب: األصل في الصدقة أن إخفاءها أفضل، لين إن ترت  على إظهارها مصلحة راجحة، مثل: )يقول الشيخ عبد  بن عبدالعزيز العقيل رحم   

م من سن  سنة حسنة فل  أجرها وأجبر مبن عمبل بهبا إلبى يبو: )بها إساءة ُظن ب  ب ن  ال يخرج الزياة، أو اقتداء الناس بالمتصدق إذا أظهر زيات ، فييون هذا من با 

(.ففي مثل هذ  الحاالت قد ييون إظهارها أولى. ، ونحو ذلك من المصالح[روا  مسلم( ]القيامة

قبدوة ومنبارة ورائبداً يبان قبدوة فبي بذلب  وعطاءاتب  وأوقافب   بعبد وفاتب ، يمبا –رحمب    –نس ل   تعالى أن يجعل الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السببيعي 

..جنات النعيمب  ومن نح  في جمعنا   ... اجتماعياً في حيات 

5



:م2021وسائا ومنافذ الن ر اسعالم  للمؤسسة خالل عام 

خمرين للم ماركة اسيجابيمة ميمة جمادة  يمرز  جمم العمما الخيمري و حميط املجتممع بمه، و مدفع اآل    ا اسعالم ركي ة أساسية في  طوير العما الخيري، وال يمكن ألي مؤسسة مانحة الو ول إ ى جميع شرائل املجتمع إال بمإدارة إعال 

.فيه، واالقتدا  بمن سابق في الخيرات، ولان قدوة مجتمعية ينبغي االحتذا  بها

ممروس الخيريممة بتعزيممز الصممورة اسيجابيممة املعروفممة عممن مؤسسممإا رحمممه هللا وأسممر ه الكريمممة فممي املجتمممع،
 
 مممن ذلممك اهتمممت مؤسسممة غ

 
املختلفممة ذات القيمممة وذلممك بتقممديم  ممورة م ممرفة عممن أعمالإمما ومناشممطإا النوعيممةوإنطالقمما

.از نهجإا في ال فافية والوضوكإبر املضافة في املجتمع عن طريق عما مؤسقهي منظم، ورغبة في تعزيز التوا ا املجتمعي مع مستفيديها واملإتمين بالعما الخيري واالجتما ي، و 

املوقع اسلكترو  

تدشي  املؤسسة ملوقعاا
اإللكتروني على الشبكة

العنكبوتية االنترنت

بوابة املنل الخيري 

ية تدشي  البوابة اإللكترون
للمنح الخيري الستقبال 
مشروعات والبات املنح

«يو يوب»حساب املؤسسة بمم 
إاالس  ساع املؤسسة بموقع 

، لعرد املقااع «يوتيوع»
املصورة وأفالم الفيديو 

الخاصة باملؤسسة

بوابة التوا ا مع الداعمين
تدشي  بوابة إلكترونية
للتواصل مع الداعمي  

واملؤسسي  وعرد 
املشروعات املطلوع دعماا

« ويتر»حساب املؤسسةبمم 
تدشي  الحساع الرسمي 

للمؤسسة بموقع التواصل 
، للتواصل«تويتر»االجتماعي 

الفعال مع ال اات الخارجية
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2

4

6

1

3

5

46
«تويتر»تغريدة مدشورة بلساع 

13
صحيفة وموقع إلكتروني

25
خةرا صحفيا مدشورا بالصحأل

14
يخةرا صحفيا باملوقع اإللكترون

3
 سابات رسمية على االنترنت

5
أفالم ومقااع فيديو بموقع 

«يوتيوع»

روس الخيرية
 
/https://ghoroos.saرابط املوقع اسلكترو   ملؤسسة غ

روس الخيرية على موقع التوا ا االجتما ي 
 
https://twitter.com/ghoroos" ويتر"حساب مؤسسة غ

روس على موقع يو يوب
 
https://www.youtube.com/channel/UCBYLpEwepa5b3Co69jVCqXQ/featuredرابط حساب مؤسسة غ

https://ghoroos.sa/
https://twitter.com/ghoroos
https://www.youtube.com/channel/UCBYLpEwepa5b3Co69jVCqXQ/featured
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ق  ب س ة  ف ي ح ص
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ة  ف ي ح ص

ن ا وا مل ا

ى  د ص ة  ف ي ح ص

رع ع ل ا

ض  ب ن ة  ف ي ح ص

رع ع ل ا

ء  وا مل أ ة  ف ي ح ص
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وفقا الصحفية  ر  ا األخب م2021 قسيم 



الخا مة
 ومعالم من أعمالنا خالل عام ميالدي لاما

 
افا .. وفي ختام هذا التقرير الذي جمع أطر

لإممذا الصممرك ب مر  االنتممما " غممروس"نؤكمد سممعاد نا فممي األمانمة العامممة بمؤسسممة محمممد إبمراهيم السممبيعي وأوالده الخيريممة 

والممداعمين، املؤسسممين،-أصممحاب السممعادة -الخيممري، و  مميد بممما  حظممس بممه املؤسسممة ومنسمموبيها مممن ثقممة ودعممم و حفيمم  مممن 

.وأعضا  مجل  األمنا  والثجان املنبيقة منه

يلممة فممي  نميممة ونؤكممد اجتهادنمما فممي أن نكممون عنممد حسممن ظممن الجميممع فممي حممما األمانممة امللقمماة علممى عا قنمما والوفمما  بهمما، واملتم

الجتمممما ي وفمممق و طممموير  املؤسسمممة، وجعلإممما فمممي مقدممممة املؤسسمممات املانحمممة ذات السمممبق والريمممادة فمممي املمممنل الخيمممري واالسمممريمار ا

.و سإواسترا يجية املؤسسة وهويتها ورؤيتها، و سأل هللا العون والتوفيق، والقبول، و عتذر ألي قصور أو خلا أ

م، ولعلممه ا ضممح فيممه عممدة جوانممب، 2021وقممد شممإد هممذا التقريممر ملحممات مممن أعمممال وبممرامت ومناشممط املؤسسممة خممالل عممام 

:  ومنها

.اهتمام املؤسسة بقيام عملإا بانضبال والت ام  ام ب افة الضوابط ال رعية والرسمية-

.استكمال املؤسسة خالل هذا العام لحوكمة أنظمتها وأدلتها وإجرا اتها اسدارية واملالية والفنية-

ضممممبط سياسممممات العممممما الخيممممري باملؤسسممممة وفممممق ضمممموابط دقيقممممة وإجممممرا ات محممممددة، واعتممممماد لمممما ذلممممك مممممن الثجممممان-

.  املختصة، ومن مجل  األمنا  باملؤسسة، ومن وزارة املوارد الب رية والتنمية االجتماعية

.عة نوع الصر  على املصار  واملجاالت الخيرية، سوا  املصار  التعبدية أو اليرامت واملبادرات املتنو -

.حصر استقبال طلبات املنل الخيري و نفيذها عير البوابة اسلكترونية للمؤسسة-

قترحة سدارة االسريمار االجتما ي  باملؤسسة-
 
.حرص األمانة العامة على بنا  وإنجاز االسترا يجية امل

مية، اهتمممممام املؤسسممممة بحسمممممن التوا مممما ممممممع الممممداعمين، ممممممن خممممالل اللقمممما ات املتتابعمممممة أو  إفممممادتهم بتقمممممارير عممممما رسممممم-

خيريممممة ليتعرفمممموا علممممى املؤسسممممة، ويطلعمممموا علممممى ثمممممرة دعمإممممم فيممممما  قدمممممه املؤسسممممة مممممن مبممممادرات وبممممرامت وم ممممروعات

.مباركة

ضمما هللا تعمما ى لغممد م ممرق قريممب بف" غممروس"ونتطلممع كفريممق  نفيممذي فممي مؤسسممة محمممد إبممراهيم السممبيعي وأوالده الخيريممة 

ي، و قمممديم  ِعمممد  فيمممه ببمممذل مزيمممد ممممن الجإمممد واألدا  لتعظممميم عمممما همممذه املؤسسمممة، وزيمممادة أثرهممما الخيمممري واالجتمممما ي والتنممممو 

افممق مممع  طلعممات املؤسسممين والممداعمين للم ؤسسممة بممإذن مبممادرات وإسممإامات نوعيممة فممي مجممال االسممريمار االجتممما ي؛ بممما يتو

..هللا تعا ى، سائلين هللا العون والتوفيق والقبول، و لى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه


