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كلمة 
رئيس مجلس األمناء
صالح بن سالم بن محفوظ

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام 
ســيدنا  للعالميــن،  رحمــة  المبعــوث  علــى 

أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

ــة  ــاد الطيب ــذه الب ــي ه ــا ف ــم اهلل علين ــد أنع لق
بمنــٍح ونعــٍم يجــدر ويصعــب إحصاؤهــا، حيــث 
ــا  ــعر به ــي نش ــن اآلالء الت ــر م ــي الكثي ــُل ف نرف
أو ال نشــعر، فعقيــدٌة راســخة وقيــادة حكيمــة 
وأمــن وأمــان ورغــُد وازدهــار فــي كل مناحــي 
قبلــًة  ومجتمعنــا  وطننــا  بــات  حتــى  الحيــاة، 

ــا. ــن حولن ــر للكثيري ــط نظ ومح
ورغــم أن كل تلــك مــكارٌم مــن اهلل -ســبحانه 
وتعالــى- وحــده، إال أن تكاتــف كل مكونــات هــذا 
ــادم  ــود خ ــي وج ــه ف ــن قيادت ــداًء م ــن ابت الوط
ــه  ــده وحكومت ــي عه ــريفين وول ــن الش الحرمي



دائمــًا  المختلفــة مثلــت  القطاعــات  المجتمعيــة فــي  الفعاليــات  الرشــيدة وكافــة 
ــع ككل  ــذوب المجتم ــث ي ــاخ حي ــرار واالستنس ــى التك ــة عل ــة العصي ــة الصعب المعادل

فــي خدمــة الوطــن وضمــان أمنــه وســامته وتحقيــق رخــاءه وازدهــاره.
ــة  ــى كاف ــبوق عل ــر مس ــتثنائي غي ــٍع اس ــي وض ــم ف ــت 2020، والعال ــام الفائ ــر الع ــد م لق
ــغ  ــو بال ــى نح ــرت عل ــرق أث ــرب والمش ــت المغ ــي طال ــا الت ــة كورون ــتويات، فجائح المس
كلــه،  العالــم  فــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  مناحــي  كل  علــى 
ولكننــا فــي هــذه البــاد المباركــة المملكــة العربيــة الســعودية، تجاوزنــا تلــك المراحــل 
الصعبــة بتكاتــف الجميــع ويقظتهــم وامتثالهــم ألوامــر القيــادة فــي الضــراء كمــا كان 

فــي الســراء.
ــن  ــالم ب ــة س ــاء مؤسس ــس أمن ــي مجل ــي ف ــة إخوت ــه وبقي ــي عبداإلل ــت وأخ ــد وجه لق
محفــوظ األهليــة بتســخير كافــة خطــط المؤسســة وأعمالهــا فــي دعــم الجهــود 
ــة  ــة باإلضاف ــات الدول ــع مؤسس ــاون م ــى التع ــا عل ــا، وحثين ــة كورون ــة لمكافح الوطني
إلــى مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي مــن أجــل ســد مــا يمكــن مــن االحتياجــات الطبيــة 
أو الوقائيــة أو التوعويــة فــي هــذا الصــدد، فــي مناطــق المملكــة بوجــه عــام، وفــي 
مناطــق عمــل المؤسســة بوجــه خــاص )مكــة المكرمــة – المدينــة المنــورة – جــازان(.
إن مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة هــي ثمــرة فكــرة شــخص أحــب عمــل الخيــر 
وســعى فيــه طــوال حياتــه رحمــه اهلل تعالــى، وهــي مــن المجتمــع وإليــه تعيــش آالمــه 
وتعمــل وفــق تطلعاتــه، وعليــه فإنهــا اســتمرت أيضــًا فــي أداء دورهــا خــال العــام 
الماضــي فــي دعــم قطاعــات التعليــم وتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي متعاونــًة مــع 
ــة  ــاء كل الثق ــس األمن ــه مجل ــع في ــذي وض ــاٍز تنفي ــر جه ــركاء، وعب ــن الش ــلة م سلس
ومنحــه كافــة الصاحيــات لتحقيــق رؤيــة المؤسســة فــي الريــادة فــي المنــح للتنميــة 

ــان. ــة اإلنس ــي تنمي ــتدام ف ــر المس ــق األث ــتدامة ولتحقي المس
اهلل -جــل وعــا- أدعــو أن يوفقنــا جميعــًا لخدمــة الديــن والمليــك والوطــن، وأن يجعــل 
ذلــك فــي موازيــن حســنات والدنــا -رحمــه اهلل تعالــى- وكل مــن بــذل فكــراً أو جهــداً أو 

وقتــًا أو مــااًل فــي عمــل الخيــر ورفــاه اإلنســان.
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كلمة 
المدير التنفيذي

ممدوح الحربي

فســيرى  اعملــوا  »وقــل  القائــل  هلل  الحمــد 
اهلل عملكــم ورســوله والمؤمنــون«، والصــاة 
»أحــب  القائــل  محمــد  نبينــا  علــى  والســام 

إلــى اهلل أنفعهــم للنــاس«. النــاس 

ممــن  نكــون  أن  علينــا  اهلل  نعــم  مــن  إّن 
يعملــون فــي حقــٍل خصــب ومثمــر لخدمــة 
وجــه  وعلــى  المباركــة،  البــاد  هــذه  إنســان 
تنميــة  وضعــت  مؤسســٍة  فــي  التحديــد 
حملــت  الــذي  الرجــل  عيــن  نصــب  اإلنســان 
فــي  ســارت  حتــى  تعالــى  اهلل  رحمــه  اســمه 
وجــدان األوصيــاء مــن بعــده ومــن يعاونهــم 
مــن أمنــاء، ومــن يقــوم علــى هــذا العمــل فــي 
فريــق كفــؤ يثبــت جدارتــه لهــذه المهمــة فــي 
ــه  ــخرت في ــن تس ــي وط ــروف وف ــف الظ مختل
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الخيــري. والعمــل  العطــاء  ســبل 
ــة  ــا الظــروف الطارئ ــًة بســابقيه، حيــث اضطرتن ــًا مقارن لقــد مــر العــام 2020 علينــا صعب
إلــى إجــراء تغييــرات هامــة ومفصليــة فــي خطتنــا التشــغيلية، وكذلــك فــي خطتنــا 
اإلســتراتيجية الخمســية الحاليــة، ورغــم تلــك الصعوبــة التــي أشــير إليهــا، إال أننــا تمّكنــا 
بفضــل اهلل جــل وعــا مــن التكيــف مــع ذلــك فوقفنــا لمراجعــة كافــة سياســاتنا 
وإجراءاتنــا وعاقاتنــا وصيانتهــا بمــا يحفظهــا ويســتديمها لمــا هــو قــادم مــن األيــام.
عنــد النظــر فــي مختلــف األرقــام للعــام المنصــرم، فإننــا نجــد أننــا حققنــا تفوقــًا علــى 
أنفســنا مــن حيــث األرقــام والنتائــج، إذ اســتمر وصولنــا إلــى المســتفيدين مــن برامجنــا 
ــج  ــة ببرام ــا الوظيفي ــر كوادرن ــي تطوي ــا ف ــا ونجحن ــركاء عملن ــن ش ــد م ــا المزي وأضفن
ــة  ــدة الكفيل ــة الجدي ــة والمهني ــات اإلداري ــن الممارس ــدداً م ــتحدثنا ع ــا اس ــة كم نوعي

ــه. ــر العمــل وتحســين مخرجات بتطوي
ــا  ــل معن ــن عم ــكل م ــل ل ــكر الجزي ــدم بالش ــاحة ألتق ــذه المس ــن ه ــتفيد م ــي أس إنن
وســاعدنا فــي العــام الماضــي فــي كافــة القطاعــات والمؤسســات، وأخــص بالذكــر 
وزارات المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتعليــم والصحــة، وكذلــك شــركائنا 
ــت  ــي حّول ــي الت ــر الربح ــاع غي ــات القط ــن مؤسس ــد م ــى العدي ــة إل ــن باإلضاف المختلفي

ــه. ــي تقديم ــا ف ــا ودأبه ــوس بعمله ــع ملم ــى واق ــا إل ــن طموحاتن ــر م الكثي
وال يفوتنــي أيضــًا أن أتقــدم بالشــكر لســعادة رئيــس مجلــس األمنــاء ونائبــه وإخوانــه 
ــر كل  ــل الخي ــي عم ــذرة ف ــة المتج ــذه المؤسس ــون له ــوا يقدم ــن مازال ــاء الذي األعض
فيهــا  العامليــن  وســعادة  واســتقرارها  منهجهــا  علــى  محافظيــن  ونفيــس  غــاٍل 

منهــا. والمســتفيدين 
ــي،  ــام الماض ــي الع ــق ف ــا تحق ــى م ــوء عل ــلط الض ــذي يس ــر ال ــذا التقري ــم ه ــن أيديك بي
يهــم أصحــاب  مــا  الضــوء علــى كل  إلقــاء  فــي  نوفــق  أن  نرجــو مــن خالــه  والــذي 

الــذي نعمــل عليــه مســتقبًا. فــي نجاحنــا  المصلحــة ممــن ال نســتغني عنهــم 
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  رؤيتنا:
 الريــادة في الَمْنح للتنمية المســتدامة.

 رسالتنا:
االســهام فــي تمكيــن المجتمعــات المســتهدفة مــن خــال منــح مؤسســي نوعــي مســتدام األثــر فــي 

بيئــة محفــزة وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة.

روح الفريق االلتزام التحفيز

التميز العطاء الشفافية

قيمنا:

استراتيجياتنا:

المالية الفعالية  المؤسسياألثر المستدام التميز 
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أعمال المؤسســة للعام 2020
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جائحة 
كورونا

تحقيقــًا لرؤيتنــا وأداًء لرســالتنا، ولكــون المؤسســة العــب 
فقــد  المملكــة  فــي  الربحــي  غيــر  القطــاع  ضمــن  فاعــل 
ــة بمــكان  كانــت خطتهــا التشــغيلية للعــام 2020 مــن المرون
ــي  ــف مناح ــرت بمختل ــي ج ــة الت ــرات الطارئ ــتوعب التغيي لتس
الحيــاة منــذ بدايــة العــام بســبب انتشــار فيــروس كورونــا 

ونشــوب أزمــة كوفيــد19.
اســتحداث  علــى  المؤسســة  أمنــاء  مجلــس  وافــق  وبهــذا، 
برنامــج خــاص بدعم الجهــود الوطنية للتعامل مــع الفيروس 
بالتعــاون مــع سلســلة مــن المؤسســات الحكوميــة واألهليــة 
موســعًة تأثيرهــا فيمــا هــو خــارج مناطــق عملهــا المعتــادة 
ــع  ــازان م ــورة وج ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــق مك ــي مناط ف

شــيء مــن التركيــز علــى تلبيــة احتياجاتهــا.
وقــد أطلقنــا علــى هــذا البرنامــج اســم »كلنــا مســؤول«، حيــث 
لتغطيــة  الميزانيــة  مــن  متنامــي  مقــدار  بتخصيــص  قمنــا 
العديــد مــن الجوانــب التــي طالتهــا الجائحــة علــى المســتويات 

ــة. ــة والتوعوي ــة والغذائي الصحي
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مجموعة من المبادرات والمشــاريع 
للمســاهمة في الجهود الوطنية 

للتعامــل مع جائحة كورونا 

9,510,824

المصروف

 دعم

جمعية ولجنة تنمية

79 

 إنشاء

منصة تعليمية للتطوع الصحي

1

 تقديم

سلة غذائية

17,085  

  تدريب

متطوع في المجاالت الصحية

35,200 

  دعم

من مبادرات الشركاء

12 
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ــى  ــي عل ــر مجتمع ــداث أث ــز إلح ــى التركي ــة إل ــور الحاج ــع ظه م
الربحــي،  التعليــم وتمكيــن القطــاع غيــر  مســتوى قطاعــي 
ــن  ــدد م ــع ع ــل م ــي التعام ــاهمة ف ــا  المس ــى عاتقن ــا عل أخذن

القضايــا المحــددة تلبيــًة لاحتيــاج ومعالجــًة للمشــكلة.
وبعــد بحــث ودراســة واســتخدام عــدد مــن النظريــات العلمية 
وصلــت المؤسســة ألربــع قضايــا اســتراتيجية موزعــة علــى 

القطاعيــن، وكانــت القضايــا كمــا يلــي:
مخرجــات  لتحســين  مؤهلــة  وتربويــة  تعليميــة  كــوادر   -

لتعليــم ا
ــادي  ــرن الح ــارات الق ــون لمه ــة ممارس ــة ثانوي ــة مرحل - طلب

ــتقبلية ــم المس ــي حياته ــرين ف والعش
- زيادة وتمكين المشــاركة المجتمعية

- منظمــات قادرة وممكنــة في القطاع ألداء مهمتها

القضايا 
االستراتيجية
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ولتحقيق مســتهدفات هذه القضايا تم ابتكار برنامج بمســتهدفات خمســية لكل واحدة منها وهي:
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كــوادر تعليمية وتربوية مؤهلة لتحســين مخرجات التعليم.

نهــدف فــي برنامــج ســمو للتأهيــل المهنــي والتربــوي لعــدد 2400 معلــم ومعلمــة مــن معلمــي المرحلــة 
ــة،  ــة المكرم ــتهدفة )مك ــاث المس ــق الث ــي المناط ــن ف ــدد المعلمي ــي ع ــن اجمال ــل 3.5 % م ــا يمث ــة م االبتدائي
المدينــة المنــورة، جــازان( بمعــدل 20 ســاعة تأهيليــة للمســاهمة فــي تقديــم تعليــم نوعــي وأثــر تربــوي متمركــز 

حــول الطالــب فــي بيئــة محفــزة خــال خمــس ســنوات.

القضية التــي يعالجها البرنامج:

120,750
المصروف

توفير خدمتين تعليميتين مساندتين:

منصة سمو اإللكترونية	 
أدوات كيجن	 

الميزانيةمنجزات
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398 طالب لديهم الدافعية الكتساب المهارات 	
398 طالب مكتسبون للمهارات 	

وسيلتين توعويتين مساعدتين تم توفيرها	 

الميزانيةمنجزات

طلبة مرحلة ثانوية ممارســون لمهارات القرن الحادي والعشــرين في حياتهم المســتقبلية.

نســعى إلــى االســهام فــي إخــراج جيــل مــن الطلبــة معــدا بالمهــارات مــن خــال تمكيــن 12 ألــف طالــب / طالبــة من 
المرحلــة الثانويــة علــى مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين وتعزيــز ممارســتهم لهــا فــي المناطــق المســتهدفة 

)مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، جــازان( خــال خمــس ســنوات.

القضية التــي يعالجها البرنامج:

877,800
المصروف
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زيادة وتمكين المشــاركة المجتمعية.

نســعى لزيــادة المشــاركة المجتمعيــة باشــراك 30,000 متطــوع بمــا يعــادل 3 % مــن المســتهدف الوطنــي بمعــدل 
20 ســاعة تطوعيــة ســنوية للفــرد، حيــث يشــكل 95 % مــن المشــاركين فــي اعمــال تطوعيــة عامــة، و 5% مــن 
ــات  ــون مؤسس ــة لتك ــادرات نوعي ــر 3 مب ــة لتطوي ــر فرص ــع توفي ــي م ــوع االحتراف ــال التط ــي مج ــاركين ف المش

ريــادة اجتماعيــة تســاهم فــي خدمــة المجتمــع.

القضية التــي يعالجها البرنامج:

611,900
المصروف

مشاركة 302 متطوع	 
تنفيذ فرصة تطوعية ذات أثر	 
دعم مؤسسة اجتماعية واحدة	 
تأسيس 3 مؤسسات ريادة اجتماعية	 
إعداد حقيبة نشر ثقافة التطوع في التعليم العام	 
تأهيل 272 مشرف ومعلم على نشر ثقافة 	 

التطوع في التعليم العام

الميزانيةمنجزات



25



26

منظمــات قادرة وممكنــة في القطاع ألداء مهمتها.

نســعى لإلســهام فــي توســيع أثــر القطــاع فــي التنميــة المجتمعيــة مــن خــال تمكيــن واســتدامة 15 منظمــة 
غيــر ربحيــة/ غيــر هادفــة للربــح ألداء مهمتهــا وتحقيــق رســالتها

القضية التــي يعالجها البرنامج:

13 منظمة حققت نسبة 50% من الخطة  	
التطويرية لسد الفجوات

الميزانيةمنجزات

1,200,000
المصروف
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ــاالت  ــة مج ــتراتيجية، إال أن رعاي ــا االس ــا بالقضاي ــم اهتمامن رغ
التوعيــة والمســاعدات والطــوارئ يأتــي فــي صلــب مجــاالت 
عملنــا أيضــًا، وتخصــص المؤسســة الكثيــر مــن مواردهــا فــي 
تقديــم الدعــم لفئــات محتاجــة مــن المؤسســات واألفــراد 

ــتهدفة. ــات المس ــك الفئ ــع لتل ــن النف ــد م ــق المزي ــا يحق بم

برامج 
مستمرة



29

وتصنف المؤسســة في خططها االســتراتيجية والتشــغيلية تلك المشــاريع ضمن برامج مخصصة هي:

منارةتعلم كيانتعاون
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10 منح جامعية تخصصية مستمرة 	
38 منحة جامعية عامة 	
10 منح بجامعة األمير مقرن بن عبد العزيز 	
50 مساعدة تعليمية للجامعيين 	

الميزانيةمنجزات

علميــة  بكــوادر  المجتمــع  لرفــد  دراســيا  المتفوقيــن  للطــاب  جامعيــة  تعليميــة  منــح  لتقديــم  نســعى 
المجتمــع تنميــة  فــي  تســاهم  متخصصــة 

3,488,998
المصروف

تعلم
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تعاون

نســعى لتعزيــز الروابط االجتماعية وتقديم المســاعدة لألفراد والجمعيات خدمــًة للمجتمع وقضاياه

12,346,215
المصروف

تشغيل عمائر التوفيق	 
توزيع 10,377 سلة رمضانية	 
مساعدة 74 أسرة مستحقة	 
دعم 23 جمعية	 
تقديم 100 مساعدة فردية	 
توزيعات رمضان لمستحقيها	 

الميزانيةمنجزات
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صيانة وتشغيل 4 مساجد	 
دعم 78 حلقة قرآنية و1021 طالب وطالبة	 
اجتياز 405 طالب الختبارات جمعية خيركم	 

الميزانيةمنجزات

3,800,000
المصروف

منارة
نســعى لنشــر الوعــي الثقافــي والعلمــي وتعزيــز الجانــب االجتماعــي داخــل عــدد مــن األحيــاء ودور المســجد فــي 

ــع المجتم
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كيان

الميزانية

2,800,000
المصروف

نعمــل فــي المؤسســة علــى المســاهمة فــي تأســيس وتشــغيل كيانــات غيــر ربحيــة تــؤدي دورهــا فــي المجتمــع 
ــر  ــم األث ــق تعظي ــا يحق ــتراتيجية بم ــا االس ــا وخططه ــالتها واهدافه ــق رس ــي تحقي ــة ف ــع المؤسس ــل م وتعم

ــتدامتها ــا واس لبرامجه
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مشاريع مستمرة
إيمانــًا منــا بأهميــة االســتمرار فــي قصــص النجــاح التــي عشــناها مــع عــدد مــن الجهــات التــي تقــدم المبــادرات 

ــاريع. ــن المش ــدد م ــم لع ــا الدع ــة قدمن ــة والتنموي ــة والتأهيلي ــاريع العلمي والمش

2,794,700
المصروف

حضور 1,325 طالب علم للدورة العلمية 	 
الشرعية

مشاركة 3,000 شاب وفتاة في دورات التنمية 	 
الذاتية في المدينة الشبابية

المشاركة في تقديم جائزة جدة للمعلم المتميز	 
مشاركة 180 طالب و طالبة في منتدى سفراء 	 

الوسطية
تفعيل ناديين للمواهب الفنية واألدبية	 
تزويد 11 معمل STEM باالحتياجات اللوجستية	 
مشاركة 50 شاب وفتاة في برنامج تأهيلي 	 

للتوظيف

الميزانيةمنجزات
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مبادرات تستحق
ــادرات  ــم المب ــي تقدي ــا ف ــف تصنيفاته ــات بمختل ــابق المؤسس ــه، تتس ــش في ــذي نعي ــوح كال ــع طم ــي مجتم ف
ــًا، ومــن بينهــا تلــك المبــادرات والمشــاريع التــي  والمشــاريع التــي تحقــق غايــات عظيمــة وتلبــي احتياجــًا متنامي
تتقاطــع فــي تصميمهــا أو تنفيذهــا مــع روح المؤسســة أو اســتراتيجيتها، ومنهــا مــا يكــون متطابقــًا مــع 
أعمالهــا التــي تــدور حــول مجــاالت التعليــم وتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي أو التوعيــة والمســاعدات والطــوارئ.

9,912,938
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المجتمعي  الصندوق 
للتخفيــف من آثار جائحة كورونا
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التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة  نعمــل علــى مــد جســور 
لدينــا، فتعقــد المؤسســة عــدداً مــن الملتقيــات واالجتماعــات 
التــي تهــدف مــن خالهــا لتعزيــز دورهــا كرائــد فــي القطــاع غيــر 
الربحــي علــى مســتوى المنطقــة والمملكــة ككل، باإلضافــة 
ــي  ــات الت ــك الملتقي ــن تل ــر م ــدداً آخ ــى ع ــا ترع ــك فإنه ــى ذل إل
تنظمهــا وتقيمهــا جهــات حكوميــة أو غيــر ربحيــة تطويــراً 

ــراده. ــاته وأف ــاع بمؤسس ــًا للقط وتمكين

ملتقيات 
وتواصل
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الملتقيات

رعايةاستضافةتنظيم
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استضافته المؤسسة في شهر يناير بهدف طرح فكرة إنشاء صندوق للمنح الدراسية وشهد في مقر 
المؤسسة حضور ممثلين عن المؤسسات المانحة في مدينة جدة

رعته المؤسسة بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ونفذته جمعية واعي وجاء بهدف 
إلقاء الضوء على باكورة اإلجراءات التي قام بها القطاع غير الربحي تجاه جائحة كورونا

استضافته المؤسسة في شهر نوفمبر بدعوة من مجلس المؤسسات األهلية وكان باكورة للتعاون بين 
المؤسسات في المنطقة وتأسيس لجنة تنسيقية فيما بينها

رعته المؤسسة ونظمته جمعية تنمية الموارد المالية إلكترونيًا، حيث شهد حضور العديد من ممثلي 
المؤسسات والجمعيات األهلية لمناقشة هذا الموضوع الهام والطارئ

شاركت المؤسسة في مقدمة الجهات الفاعلة في القطاع غير الربحي في اللقاء التكريمي للوكيل السابق 
لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نظير جهوده في دعم القطاع

ملتقى المؤسسات المانحة بجدة

ملتقى إدارة األزمات في المجتمع الواعي

ملتقى المؤسسات األهلية بمنطقة مكة المكرمة

لقاء اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا على المنظمات غير الربحية

لقاء تكريم الوكيل السابق لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للتنمية



45



46

شراكات

تتكامــل مــع كيانــات  إلــى عملهــا قــوًة ماليــًة ومعرفيــًة وبشــرية عندمــا  أنهــا تضيــف  المؤسســة  تــدرك 
مجتمعيــة أخــرى ذات اختصــاص ومــاءة، لــذا تولــي أهميــة خاصــة إلبــرام الشــراكات واالتفاقــات مــع العديــد مــن 
الجهــات فــي قطاعــات التعليــم أو تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي وفــي مجــاالت التوعيــة والمســاعدات والطــوارئ، 
وتســهم تلــك الشــراكات فــي تعظيــم الفائــدة واألثــر وزيــادة نتائــج ومخرجــات مشــاريع المؤسســة كل عــام، 

وقــد تحققــت فــي العــام 2020 الشــراكات التاليــة:

إطار العملالجهة

التعاون والعمل المشترك لإلسهام في انتاج جيل من الطلبة معززا 
بالقيم معدا بالمهارات األساسية ذات التخصص

مؤتمر تطوير القطاع غير الربحي ومؤسساته وتوضيح 
دور مؤسساته في التنمية
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تحفيز وتطوير وتفعيل منظومة األثر والعائد المجتمعي داخل 
القطاع غير الربحي خاصة والمجتمع عامة وتأسيس مركز 

متخصص في األثر والعائد المجتمعي في المملكة العربية السعودية

التعاون والعمل المشترك بين أطراف االتفاقية لالستحواذ على 
شركة تأهيل التميز ، وتوزيع حصصها بالتساوي بين األطراف

تنمية اإلنسان والمكان بتوفير مياه صالحة للشرب 
وتطوير القطاع غير الربحي في سقيا الماء
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التميز المؤسسي
نعمــل المؤسســة علــى نحــو مســتمر لتطويــر آليــات العمــل وربــط جميــع مكوناتــه بعضهــا البعــض مــن خــال 
األنظمــة والسياســات واإلجــراءات، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى مــا تــم وضعــه مســبقًا مــن أهــداف اســتراتيجية 
وتشــغيلية ومؤشــرات أداء ومشــاريع وأنشــطة، وتتابــع اإلدارة التنفيذيــة للمؤسســة هــذا التطــور عبــر فــرق 

عمــل مخصصــة لذلــك.

وقــد شــهد العام 2020، عدداً مــن المنجزات في هذا الملف من أبرزها:
- تجديد شــهادة اآليــزو للعام الثالث على التوالي  

- تحقيق نســبة 96.37% التزام بالعمليات المؤسســية  
- تحقيق نســبة 85.8% رضا مــن قبل أصحاب المصلحة  

- تحقيــق نســبة 86.03% فــي التطبيق التجريبي لمعايير حوكمة المؤسســات األهلية  
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Sertifika
Certificate

SALEM BIN MAHFOUZ FOUNDATION
King Abdulaziz Branch Rd, Ash Shati, South Tower of the Red Sea Mall, Building No:7436,
Jeddah 23612, Saudi Arabia

Client Name and address
MMüüşştteerrii  iissmmii  vvee  aaddrreessii

ISO 9001:2015

Standard
SSttaannddaarrdd  

Quality Management System

INSPECT assessed and approved that related firm meets the requirements of the designated standard at related scope

Scope
KKaappssaamm

INSPECT ilgili kuruluşun yukarıda belirtilen standardın gereklerine uygunluğunu ilgili kapsamda tetkik etmiş olup onaylamaktadır.

Granting and funding social development projects and programs in Saudi Arabia 

EA/Category Code: 39
Initial issue date: 13.Jan.2019
Issue date of this certificate: 13.Jan.2021
Validity of this certificate: 12.Jan.2022
Recertification date: 12.Jan.2022
Certificate No: 18.09.506-QM

To verify the validity of this certificate please visit: www.inspect.com.tr
Bu sertifikanın geçerliliğini kontrol etmek için lütfen www.inspect.com.tr’yi ziyaret ediniz

The validity of this certificate is depend on the success of surveillance assessments
Bu belgenin geçerliliği ara denetimlerin başarılı olmasına bağlıdır.

General Manager

İnspect Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
www.inspect.com.tr

The period of certificate is 3 years/ Belge periyodu 3 yıldır.

INSPECT is accredited International Accreditation Service (IAS) United States Of America

In nt oe ir tn ca et pi son In al d c ne  ar nti oficati

MSCB-148

IAS
ACCREDITED

TM

Management System
Certification Body
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بيئة العمل

ــاح  ــى نج ــة إل ــتفيدين، فباإلضاف ــه للمس ــوه ووصول ــاز ونم ــتمرار اإلنج ــن اس ــي تضم ــل الت ــة العم ــر بيئ ــى توفي ــرص عل نح
ــا  ــق رؤيته ــي تحقي ــة ف ــام التنفيذي ــي المه ــم لتول ــي مجاالته ــن ف ــن المتخصصي ــة م ــتقطاب كوكب ــي اس ــة ف المؤسس
وأداء رســالتها، فإنهــا تعمــل عــن كثــب لتكــون هــذه البيئــة محفــزة وإيجابيــة انطاقــًا مــن هدفيــن اســتراتيجيين لديهــا 

همــا: رفــع أداء الــرأس مــال البشــري وبنــاء المنظمــة المتعلمــة.

وتحقيقــًا لذلــك ننفــذ ســنويًا مجموعــة مــن البرامــج المتنوعــة التــي تعــزز مــن تواصــل الموظفيــن فيمــا بينهــم وكذلــك 
تواصلهــم مــع أســرهم خارجيــًا مــع تطويــر بيئــة العمــل وجعلهــا أكثــر جاذبيــًة وفعاليــًة ومــن ذلــك )عيديــة الموظفيــن 

- البرامــج الترفيهيــة - المبــادرات الصحيــة - برامــج القــراءة..(
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ــدة أو  ــى ح ــف عل ــكل موظ ــة ل ــة الفرص ــي المؤسس ــدم ف نق
التدريبيــة  البرامــج  إلــى  واالنضمــام  ذاتــه  لتطويــر  جماعيــًا 
الوجــه  علــى  مهامــه  أداء  مــن  تمّكنــه  التــي  والتأهيليــة 

الشــخصي. وتميــزه  تطــوره  اســتمرار  وتضمــن  األكمــل 

حصل 3 من الموظفين على شهادة KPI المهنية	 

حصل موظف واحد على شهادة CIPD المهنية	 

انتظم 18 موظف في برامج تدريبية تخصصية	 

انتظم 4 موظفين في برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية	 

انتظم 23 موظف في برامج تطوير ذاتي متنوعة	 





األثر المســتدام في تنمية اإلنسان
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�ص.ب 3027 جدة 23612 اململكة العربية ال�سعودية
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