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مــــــن

رئيس
مجلس األمناء

قامــت مؤسســة الملــك خالــد بتعزيــز التنميــة المســتدامة فــي ضــوء قيــم ومبــادئ الملــك الصالــح
خالــد بــن عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه -الــذي اتخــذ االســتدامة منهجـ ًـا فــي حياتــه ،حيــن قــال« :أتمنــى
إن شــاء اللــه -أن تســتمر المملكــة فــي الحفــاظ عــى رفاهيــة المواطــن الســعودي وراحتــه وتلبيةاحتياجاتــه الدائمــة» .وهــا نحــن اليــوم نشــهد ذلــك حاضـ ً
ـرا فــي نهــج المؤسســة وبرامجهــا التــي
تســعى إلكمــال مســيرة دربــه واقتفــاء أثــره.
نموا متسـ ً
ً
ـارعا في رســم السياســات ،وبنــاء القدرات ،وتبنــي المبادرات،
ويشــهد القطــاع غيــر الربحي
كأحــد أســس التنميــة المســتدامة ،ومواكبــة الحــراك الكبيــر الــذي تضطلــع بــه كافــة القطاعــات
لتحقيــق «رؤيــة المملكــة  »2030التــي انطلقــت بقيــادة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد األميــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع
-يحفظــه اللــه.

صاحب السمو الملكي األمير

ولمؤسســة الملــك خالــد منــذ تأسيســها النتائــج المميــزة واألثــر اإليجابــي ،والخبــرات التراكميــة
لحمــل رايــة الريــادة فــي القطــاع غيــر الربحــي ،ونشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة وتطبيقهــا فــي
العمــل الخيــري واالجتماعــي.

فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين
رئيس مجلس األمناء

وتســعى عبــر تكثيــف جهودهــا إىل النهــوض بالمنظمــات غيــر الربحيــة مــن خــال بنــاء القــدرات
بالتدريــب والتأهيــل والتمكيــن والتطويــر ،والعمــل عــى إعــداد منســوبي المنظمــات غيــر الربحيــة
فــي مناطــق المملكــة كافــة ،بحيــث يتمكنــون مــن العمــل فــي منظماتهــم بكفــاءة واحترافيــة؛
ليســاهموا فــي تحقيــق األهــداف التــي أنشــئت من أجلهــا منظماتهــم ،وتمكنها من إحــداث التغيير
اإليجابــي االجتماعــي واالقتصــادي المســتدام ،كل ذلــك يـ ً
ـدا بيــد مــع شــركائنا فــي القطاعيــن العــام
والخــاص.
ولقــد زادتنــا ظــروف جائحــة فيــروس كورونــا  -عــى الرغــم مــن تأثيرهــا االقتصــادي  -إصـ ً
ـرارا عــى
مواصلــة مســيرة المؤسســة فــي تحقيــق رؤيتهــا فــي مجتمــع ســعودي تتكافــأ فيــه الفــرص
ويســعى لالزدهــار ،وأثمــن العمــل الــدؤوب والجهــد الكبيــر ،والهمــة العاليــة التــي تحفــز وتدفــع إىل
العمــل ،مــن منســوبي المؤسســة الذيــن ينهضــون بمهمــة عظيمــة؛ للمحافظــة عــى الــدور الريــادي
الــذي تقــوم بــه المؤسســة فــي دعــم وقيــادة القطــاع غيــر الربحــي.
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منظومة متكاملة
من البناء والتطوير والتمكين

مــــــن

الرئيس
التنفيذي

فــي إطــار ســعي مؤسســة الملــك خالــد لبلــوغ أهدافهــا حققــت مــع اختتــام اســتراتيجيتها
الممتــدة منــذ عــام  2021-2018تعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص للمســتفيدين ،وتمكيــن
المنظمــات غيــر الربحيــة لتمــارس دورهــا فــي دفــع عجلــة الحــراك االجتماعــي وتجويــد
العمــل المؤسســاتي فــي القطــاع الثالــث وتحقيــق التنميــة المســتدامة لكافــة الفئــات
المســتهدفة فــي المجتمــع؛ بفضــل مــن اللــه ،ثــم بالدعــم الــا محــدود مــن رئيــس وأعضاء
مجلــس أمنــاء مؤسســة الملــك خالــد ،فضــا عــن جهــود منســوبيها فــي البنــاء والتطويــر
والتمكيــن.
وامتـ ً
ـدادا للثقــة الملكيــة الكريمــة فــي قيــادة مجموعــة تواصــل المجتمــع المدنــي ()C20
المنبثقــة عــن قمــة مجموعــة العشــرين ( )G20تواصــل المؤسســة نجاحهــا للعــام 2021
حيــث شــاركت بعضويتهــا فــي اللجنــة الثالثيــة واللجنــة التوجيهيــة ،وفــي أعمــال إطــاق
المجموعــة واجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة لـــ(.)C20

صاحبة السمو األميرة

نوف بنت محمد بن عبدالله
عضو مجلس األمناء
الرئيس التنفيذي

وتعزيــزا لــدور الشــراكات االســتراتيجية أبرمــت المؤسســة مذكــرة تعــاون مــع الهيئــة
الملكيــة لمحافظــة العــا تمتــد لثالثــة أعــوام تتضمــن تطويــر وبنــاء القطــاع غيــر الربحــي
فــي محافظــة العــا ،فيمــا شــهدت الجامعــات الســعودية البنــاء والتمكيــن ضمــن مشــروع
«ســاهم لالبتــكار» لبنــاء قدرات الشــباب في مجــال الريــادة االجتماعية واالبتــكار لتمكينهم
مــن إيجــاد حلــول مبتكــرة ومســتدامة للتحديــات المجتمعيــة.

��

كمــا ّ
كرســت المؤسســة عبــر برنامــج االســتثمار االجتماعــي دعــــمها للمنظمات غيــر الربحية
ً
تعزيــزا
مــن خــال مشــروعي منحــة ريــادة األعمــال ،وأهالينــا لالســتثمار االجتماعــي،
لمبــــدأ تكافــــؤ الفـــرص ،وخلـــق فـرص تنمويـــة مســـتدامة ،والمساهمة في تحقيق النمـو
االجتماعــــي واالقتصــــادي الشــامل.

ّ
نمكن المنظمات غير الربحية لتمارس
دورها في دفع عجلة الحراك االجتماعي
وتجويد العمل المؤسساتي في القطاع
الثالث وتحقيق التنمية المستدامة لكافة
الفئات المستهدفة في المجتمع
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فيمــا حظيــت جائــزة الملــك خالــد برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه اللــه -حيــث تـ ّـوج تســعة فائزيــن فــي فــروع الجائــزة الثالثــة
وهــي :جائــزة الملــك خالــد لشــركاء التنميــة ،وجائــزة الملــك خالــد لتميــز المنظمــات غيــر
الربحيــة ،وجائــزة الملــك خالــد لالســتدامة ،وبلــغ عــدد المســجلين  956مسـ ً
ـجال عبــر البوابــة
اإللكترونيــة لجائــزة الملــك خالــد.

من الرئيس التنفيذي

منظومة متكاملة من البناء والتطوير والتمكين

��

تدرك مؤسسة
الملك خالد أهمية
تعزيز الشراكات
االستراتيجية مع
القطاعين الخاص
والحكومي لتحقيق
أهدافها

وكان لجامــع الملــك خالــد وأنشــطته الــدور المهــم فــي خدمــة المجتمــع ،وتمحــورت مجاالتــه فــي المقــرأة ،وتحفيــظ القــرآن
الكريــم ،وخدمــة الجاليــات ،والشــؤون العلميــة والدعويــة ،وإكــرام الموتــى ،وإقامــة المحاضــرات والــدروس العلميــة وتنشــط
البرامــج المتخصصــة فــي شــهر رمضــان المبــارك التعليميــة والثقافيــة ،وشــملت أعــداد المســتفيدين فــي كافــة المجــاالت
 17,246,596مليونــا فــي مقــر المســجد وعــى منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة.
وشــهدت أعمــال المؤسســة خــال هــذا العــام حـ ً
ـراكا ملحوظـ ًـا محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،حيــث ُعقــدت االجتماعــات مــع قطاعــات وكيانــات
عديــدة ،وتــم إطــاق حمــات لكســب التأييــد ،إضافــة إىل حلقــات نقــاش وإصــدار التقاريــر والدراســات الموثقــة لقضايــا تهــم
المجتمــع الســعودي ،صــدر عنهــا حملــة إطــاق تقريــر آفــاق القطــاع غيــر الربحــي النســخة اإللكترونيــة  2021التــي اســتطاعت
الوصــول إىل  4,400,000شــخص ،إىل جانــب عــدد مــن التوصيــات التــي قدمهــا التقريــر ونالــت قبــول الجهــات والهيئــات
والقطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة.
واســتمرارا لتفاعــل مؤسســة الملــك خالــد نحــو قطــاع ينمــو بثقــة شــاركت المؤسســة كمتحــدث رئيســي فــي مبــادرة «مســتقبل
االســتثمار» ( )5FIIبعنــوان« :كيــف يمكــن للحوكمــة األفضــل أن تخلــق المزيــد مــن األعمــال التجاريــة المســتدامة» ،وكذلــك فــي
منتــدى ( )COP26الــذي أقامتــه مجموعــة ( )AEONفــي بريطانيــا تحــت عنــوان« :حلــول تغييــر المنــاخ :المكونــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة لصنــع السياســات» ،كمــا شــاركت فــي افتتــاح ( )F20فــي إيطاليــا .وفــي عــدد مــن األعمــال واالجتماعــات الخاصــة
بمجموعــة تواصــل المجتمــع المدنــي ( )C20تحــت الرئاســة اإليطاليــة ،وعقــدت اجتماعــات مــع قيــادات متعــددة لمؤسســات
وهيئــات غيــر ربحيــة وحكوميــة مــن أجــل دراســة مســتقبل القطــاع غيــر الربحــي فــي ظــل رؤيــة  2030الممكنــة لهــذا القطــاع
ورفــع نســبة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
إن مؤسســة الملــك خالــد تعــد منظومــة متكاملــة مــن البنــاء والتطويــر والتمكيــن فــي ظــل رؤيــة  ،2030منوهيــن بمــا تحقــق
مــن ازدهــار عبــر كافــة برامــج المؤسســة المتمثلــة فــي برنامــج االســتثمار االجتماعــي ،وبنــاء القــدرات ،وجائــزة الملــك خالــد،
وتصميــم السياســات وكســب التأييــد ،وبرنامــج الجوامــع ،نثمــن لكافــة منســوبي مؤسســة الملــك خالــد النجاحــات وأثرهــا
ـتقبل
ـاهمة فــي بنــاء مسـ
الملمــوس ،ونتطلــع لألعــوام الخمســة المقبلــة عبــر اســتراتيجية جديــدة ملتزمـ ٍـة نحــو الوطــن ومسـ
ٍ
ٍ
ـتدام بيئتــه عامــرة لكافــة مواطنــي المملكــة ،ليبقــى األثـ ُـر خالـ ً
ـدا.
ـرق ومسـ ٍ
مشـ ٍ
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593

ً
مستفيدا
(منظمات غير ربحية ومنشآت)

19

ورشة عمل تدريبية

546

ً
مستفيدا
(عبر برنامج بناء القدرات)

عــــــن

المؤسسة

نشـــأت مؤسســـة الملك خالـــد عـــام  2001بصفتها مؤسســـة َم َلكية
وطنية غير ربحية مســـتقلة تســـعى لتحقيق رؤيتهـــا المتمثلة في خلق
ً
ســـعيا لتحقيـــق االزدهار.
مجتمع ســـعودي تتســـاوى فيه الفرص

القيم

الرؤية
مجتمع سعودي مزدهر فرصه
متكافئة وبيئته مستدامة

الرسالة
تمكين المجتمع من االزدهار
واستدامة بيئته عبر تفعيل دور
شركاء التنمية من خالل بناء القدرات
واالستثمار االجتماعي وكسب التأييد
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من مبدأ المسؤولية
نلتزم الصدق والشفافية

ومن مبدأ االحترافية
نلتزم الكفاءة واحترام الغير
ومن مبدأ االبتكار
نحفز الريادة واإلبداع

ومن مبدأ التكيف
نلتزم التعلم المستمر والتطوير
ومن مبدأ المثابرة
نلتزم االنضباط والشغف

ومن مبدأ المحافظة عىل البيئة
نلتزم االستهالك المسؤول لثروات وطننا
ومن مبدأ التعاون
نلتزم العمل الجماعي ومشاركة المعرفة
ومن مبدأ المساواة
نلتزم تكافؤ الفرص للجميع

عن المؤسسة

صاحب السمو الملكي األمير

عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة

صاحبة السمو الملكي األميرة

الرئيس األعىل

الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة

صاحبة السمو الملكي األميرة

وتتطلع المؤسســـة إىل المســـتقبل بتفاؤل وثقة وأمل الســـتمرار مســـيرتها وتقديـــم مزيد من
العطـــاء واإلبداع والتميز ،بتضافر جهودها مع جهود الشـــركاء المعنيين مـــن القطاعات الثالثة:
(القطـــاع الحكومي ،والقطـــاع الخاص ،والقطاع غير الربحي) ،وصوال إىل األهداف المنشـــودة في
مجتمع ســـعودي مزدهر متكافئ في الفرص ،وتغيير اجتماعي إيجابي ،ونمو شـــامل ومســـتدام.

موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير

صاحب السمو الملكي األمير
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عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

محمد بن خالد العبدالله الفيصل

صاحب السمو الملكي األمير

صاحبة السمو األميرة

عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

فيصل بن عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود
عضو مجلس األمناء

صاحبة السمو الملكي األميرة

بسمة بنت بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود
عضو مجلس األمناء

7

عضو مجلس األمناء

البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

األمين العام
رئيسة لجنة االستثمارات

تفخـــر مؤسســـة الملك خالـــد بما حققتـــه منذ تأسيســـها من إنجـــازات ،وما قدمته مـــن أعمال
وبرامـــج ومبادرات كان لها األثر الخالد عىل مســـيرة العمل التنموي المجتمعي؛ ليكون مســـتداما
وفعاال ومباشـــرا وشفافا.

رئيس مجلس األمناء

نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

عضو مجلس األمناء

مجلس
األمناء

صاحب السمو الملكي األمير

عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

صاحبة السمو الملكي األميرة

نورة بنت فيصل بن بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود
عضو مجلس األمناء

عن المؤسسة

النهج
تســـعى مؤسســـة الملك خالد لتحقيق رؤيتها من خـــال برامجها
التي تالمـــس احتياجات القطاع غير الربحـــي المتخصصة في بناء
القدرات ،واالســـتثمار االجتماعي ،وجائزة الملـــك خالد ،إضافة إىل
تصميم السياســـات وكســـب التأييد ،لتعزيز مبـــدأ تكافؤ الفرص
بيـــن األفـــراد ،وتمكين المنظمـــات غيـــر الربحية لتمـــارس دورها
وتتـــرك أثرهـــا اإليجابـــي بـــكل شـــفافية ونزاهة ،وتحقـــق تنمية
مســـتدامة لكل الفئات المســـتهدفة فـــي المجتمع.
وتســـتند في أعمالهـــا إىل الدراســـات والبحوث والتقاريـــر القائمة
عىل األدلـــة والبراهين.

تتماشى أهداف مؤسسة
الملك خالد مع رؤية
المملكة  2030في
تحقيق مجتمع حيوي
واقتصاد مزدهر ووطن
طموح.
ً
ً
نشطا
صوتا
كما تعتبر

في مجال التنمية
المستدامة ،وداعمة
ألكثر من نصف أهداف
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،ومساهمة
في تطوير مجتمع عالمي
ً
إنصافا.
أكثر
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شـركـــاء االزدهـــار

أثــر الـبـرنــامـج

546

ً
مستفيدا

(منظمات غير ربحية
وقياديون وطالب وطالبات)
تحقيق التميز المؤسسي
التأثير المستدام
بناء الثقة
تمكين المستفيدين من قيادة التغيير

بــرنـامــج
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مشاريع البرنامج

بناء
القدرات

يســعى إىل تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي ودعــم التنميــة المســتدامة مــن
خــال إشــراك األطــراف الفاعلــة المعنيــة بالتنميــة ،حيــث تمتلــك مؤسســة
الملــك خالــد منــذ تأسيســها خبــرات تراكميــة فــي تمكيــن وتطويــر أعمــال
المنظمــات غيــر الربحيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة .وجــاءت مشــاريعنا
لهــذا العــام مســتهدفة بنــاء القــدرات المؤسســية للمنظمــات غيــر الربحيــة
وتأهيــل العامليــن فيهــا لتحقيــق النتائــج المتميــزة واألثــر.

9

«عطاء» لتطوير
القطاع غير
الربحي في
محافظة العال

ورش العمل
والتوجيه
واإلرشاد

االحتضان
الكلي والجزئي

«ساهم»
لالبتكار والريادة
االجتماعية

��

تمكين المجتمع هو
ما دفعنا إىل الشراكة
مع مؤسسة الملك
ً
جميعا
خالد ،فنحن
نشترك في هذا
الهدف ،ولدينا الرؤية
نفسها .نريد التركيز عىل
برامج التنمية بد ً
ال من
المساعدة .من مبدأ:
«ال تعطني سمكة ،بل
علمني كيف أصطاد»
البنك األهلي السعودي

بناء القدرات

بالشراكة مع

عـــطــــــاء

لتطوير القطاع غير الربحي
في محافظة العال

ً
مســـتندا إىل
انطلق البرنامج في منتصف عام 2021م،
توافق الرؤى واالســـتراتيجيات بين مؤسســـة الملك
خالد والهيئة الملكية لمحافظة العال ،بهدف دراســـة
وتطويـــر وبناء القطـــاع غير الربحي وتحســـين قدرات
أصحاب المصلحـــة المعنييـــن بالتنميـــة االجتماعية
لتعظيـــم األثـــر والوصـــول إىل األهـــداف التنمويـــة
والمســـاهمة في الناتـــج المحلي.

تم بناء قدرات

24
منظمة غير ربحية
عبر  5مجاالت:

أساسيات العمل التنموي
الحوكمة
تمكين المديرين التنفيذيين
المالية لغير الماليين
البحث السريع بالمشاركة

مخرجات المشروع

306

مشاركين ومشاركات

11

دليل حوكمة

41

جلسة توجيه وإرشاد

59

خطة عمل تنفيذية

9

مشاريع لدراسة االحتياجات
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بناء القدرات

ورش العمل والتوجيه واإلرشاد
تهـــدف ورش العمـــل إىل تطويـــر أداء المنظمـــات
غيـــر الربحيـــة ،وإكســـاب العامليـــن فيهـــا المعارف
والمهـــارات الالزمـــة في عـــدة مجـــاالت ذات أهمية
للعمـــل المؤسســـي المســـتدام .إضافـــة إىل تقديم
االستشـــارات لعـــدد مـــن المنظمـــات فـــي مختلـــف
مناطـــق المملكـــة وذلـــك لتقييـــم عملهـــا وتطوير
أدائهـــا عىل جميـــع المســـتويات.

4

بالشراكة مع

ورش عمل

ضمن برنامج «أهالينا لبناء القدرات»
االتصال المؤسسي للمنظمات غير الربحية
المتابعــة والتقييــم لقيــاس أثــر المشــاريع التنمويــة
فــي المنظمــات غيــر الربحيــة
تنمية الموارد المالية في المنظمات غير الربحية
تأهيل المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية

مخرجات المشروع

122 18

منظمة

ً
مستفيدا
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17

االحتضان

منظمة غير ربحية تم احتضانها
في مجاالت:

الحوكمة

احتضان كامل | احتضان جزئي

التخطيط االستراتيجي

يهدف المشروع إىل:

جمعية درة النسائية
في حفر الباطن

دعم المنظمات غير الربحية وتمكينها

بناء عىل تقييم االحتياج المؤسسي للمنظمات
التطوير المؤسسي ً
تعزيز العمل المؤسسي من خالل خطط وبرامج مبتكرة

اإلسهام في تزويد العاملين بالمهارات والمعارف في مجاالت متخصصة
تقديم الدعم للتطوير والتميز لضمان االستمرارية في العمل
تحقيق األهداف والبرامج ذات األثر النوعي عىل المجتمع
رفع مستوى األداء المؤسسي

العمل عىل تحقيق إنجازات نوعية تنعكس عىل الفئات المستهدفة.
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بناء القدرات

12

تطوير الجوانب المؤسسية
تنمية الموارد المالية

جمعية كيان لرعاية
األيتام بالرياض

جمعية المطاعم والمقاهي
«قوت» بالرياض

جمعية الجنوب
النسائية بأبها

جمعية اإلسكان
األهلية بالقصيم

جمعية البر
الخيرية بالعال

جمعية رفيدة
لصحة المرأة بالرياض

جمعية المجتمعات
الريفية «ريف»

جمعية مكافحة
السرطان

جمعية
عضيد

جمعية األمومة
والطفولة بالغاط

جمعية تواصل للتقنيات
المساعدة لذوي اإلعاقة بالرياض

جمعية رعاية
األيتام بالجوف

جمعية الملك عبدالعزيز
النسائية بالجوف

الجمعية الخيرية
لرعاية األيتام بتبوك

جمعية أم القرى الخيرية
النسائية بمكة المكرمة

جمعية إبداع لتطوير
القطاع غير الربحي بجدة

بناء القدرات

ســـــاهـم

مخرجات المشروع

لالبتكار والريادة االجتماعية

82

ً
تماشـــيا مع رؤية المملكة
جاء المشـــروع في نســـخته الثانية
 2030تحت شـــعار «ســـاهم لبناء وطنك» مستهدفا طالب
وطالبات الجامعـــات .حيث يهدف إىل:

ً
طالبا وطالبة

شاركوا بالبرنامج من جامعة
األمير سلطان ،وجامعة
األميرة نورة

بنــاء قــدرات شــباب وفتيــات المملكــة فــي مجــال الريــادة
االجتماعيــة

رفع روح المسؤولية االجتماعية

إكســاب المشــاركين مهــارات االبتــكار إليجاد حلول مســتدامة
للتحديــات التــي تواجــه المجتمع.

تم توزيع الطالب عىل فرق
لتصميم حلول للتحديات
البيئية التي تم طرحها
لهم ،وتم تحكيم الحلول
من قبل لجنة تحكيم
متخصصة ،وقد فاز

6

فرق من كال الجامعتين
شاهد
المزيد
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أثــر الـبـرنــامـج

593

ً
مستفيدا

تم خلق فرص عمل لهم

بــرنـامــج

االستثمار
االجتماعي

يقــدم البرنامــج الدعــم للمنظمــات التــي تعمــل عــى تعزيــز مبــدأ تكافــؤ
الفــرص ،وخلــق فــرص تنمويــة مســتدامة ذات النفــع العــام ،لتحقيــق النمــو
االجتماعــي واالقتصــادي الشــامل.

مشاريع البرنامج

أهالينا
لالستثمار
االجتماعي

منحة ريادة
األعمال
االجتماعية

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص
تأسيس مشاريع مبتكرة
تعزيز الوعي باالستثمار االجتماعي
خلق الفرص الوظيفية

��

كنا نحتاج إىل شريك
بقدر حاجتنا إىل متبرع،
جهة تستطيع أن تقدم
لنا اإلرشاد ،وهذا هو
صميم عمل مؤسسة
الملك خالد
أحد المستفيدين من

منحة تكافؤ الفرص

الـتـقــريــر الـســنــوي 2021

14

أهــــــالــيــنــا

المشاريع الممنوحة
بالشراكة مع

المدرب المتميز

لالستثمار االجتماعي

ً
دخال لدخول
تأهيل وتطوير الفئات األقل
سوق العمل عبر التمويل واإلشراف عىل
برامج تنموية تنفذها منظمات غير ربحية.

االستثمار االجتماعي

بيانات حول
المشاريع الممنوحة
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منظمة غير ربحية

2,956,290
ً
ريا ً
سعوديا
ال

507

مستفيدين

أنامل دعم

جمعية التميز الرياضي

جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل

جمعية الصفا الخيرية للخدمات االجتماعية

برنامج تأهيلي نوعي معتمد من االتحاد السعودي
لكرة القدم في مجال تدريب كرة القدم.

برنامج تدريبي في أساسيات الخياطة
المصنعية وخطوط اإلنتاج.

يهدف المشروع إىل تمكين المستفيدين عىل
مهارات المبيعات وخدمة العمالء والتسويق.

رغيد

كوفي هاند

كوني مدربة

جمعية قطوف للخدمات االجتماعية

جمعية اليقظة الخيرية النسائية

جمعية لياقة النسائية

تأهيل المستفيدات بالمهارات المهنية في
الطبخ وسيتم توظيفهم عند إتمام برنامج
التأهيل.

التأهيل في مجال إعداد القهوة باإلضافة
إىل مهارات خدمة العمالء وتحقيق فرص
وظيفية.

َّ
يكن مدربات
تأهيل المستفيدات عىل أن
معتمدات من خالل تقديم برنامج تدريبي
في مهارات اللياقة البدنية.

التمكين

وارف

َ
ص ْون

جمعية مساعي الخيرية النسائية

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالسيل

جمعية األسر المنتجة بجازان

برنامج متخصص في مجال الضيافة والتعامل
مع العمالء من خالل التدريب النظري والعملي.

تأهيل المستفيدات في مجال التجميل
والكوافير ومهارات التسويق.

تأهيل المستفيدات لدخول سوق
العمل في مجال حاضنات ضيافة
منزلية لألطفال.

برو باريستا

ماهن

قدرة

جمعية قدرة األهلية

الجمعية النسائية الخيرية (درة)

جمعية المودة للتنمية األسرية

التأهيل عىل مهارات فنون إعداد القهوة
والتعامل مع العمالء وتأسيس أعمال في
مجال القهوة.

تأهيل المستفيدين عىل مهارات التصميم
ثالثي األبعاد التصميم الداخلي ومهارات
الدخول لسوق العمل.

برنامج تمكين اقتصادي للسيدات المتخرجات
من برنامج الدعم النفسي واالجتماعي التابع
للجمعية.

تبصار

لجنة التنمية االجتماعية باليحيى
والمسعودي باألحساء
تقديم برامج تدريبية لبنات األسر المنتجة في
مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل

باريستا الجنوب

جمعية الجنوب النسائية
يهدف المشروع إىل تأهيل المستفيدات
عىل مهارات الباريستا ومهارات أخالقيات
سوق العمل ،وتوفير فرص وظيفية لهن.

دعم المستفيدين في مهارات التسويق
اإللكتروني وتغليف الهدايا والمنتجات
وتسعير المنتجات وإدارة الوقت.

مجلس الجمعيات األهلية بعسير
تأهيل المستفيدين عىل مهارات الباحث
االجتماعي ،المحاسبة للقطاع غير الربحي،
تنمية الموارد المالية والمهارات الوظيفية.
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جمعية البر بمحافظة قرية العليا
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البائع المحترف

االستثمار االجتماعي

منحة

أبرز المشاريع المنفذة

ريــــــــــــادة
األعـــمــــال
االجتماعية

عطاء

منحـــة تقـــدم لحاضنـــات األعمال
بهـــدف تمكين وتطويـــر مبادرات
اجتماعية وتحويلها إىل شـــركات
ناشـــئة تهـــدف إىل الربـــح ذات أثر
مجتمعي يســـهم في حـــل قضايا
مجتمعيـــة مختلفة.

سيدانة

المنفذ من قبل

المنفذ من قبل

كلية محمد بن سلمان إلدارة األعمال

مركز سيدانة الثقافي

رواد اجتماعيين تم احتضانهم

رواد اجتماعيين تم احتضانهم

مشاريع مسجلة

مشاريع مسجلة

5
5

7
7

الـمـشـاريـع الـمـسـجـلـة
NouraDerm

مخرجات المشروع

سجلت المبادرات االجتماعية المدعومة
ُ
كشركات وكيانات رسمية ،كما حصدت
عدد من المبادرات اعتماد المنشآت
االجتماعية ضمن أول

50

منشأة اجتماعية
معتمدة في المملكة بدعم من
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تدوير

منصة إلكترونية تقدم ورش عمل
ومنتجات في مجال العناية بالبشرة.

تمكين المسؤولية االجتماعية للشركات
عبر حلول االقتصاد الدائري.

ترنجة

زرعنا

تطبيق إلكتروني لتمكين منافذ بيع الخضار
والفواكه للبيع عن طريق اإلنترنت.

إيجاد الحلول لألمن الغذائي وتطوير
المناطق الريفية.

Food hero

إحياء

تطبيق إلكتروني لبيع وتوزيع األطعمة
المحافظ عليها من الهدر بأسعار تشجيعية.

مؤسسة اجتماعية متخصصة في تطوير
البيئة التعليمية وتنمية المجتمع.

بسمة

لونسيج

سوق إلكتروني خيري للتخلص من األغراض
غير المرغوب فيها وتدويرها.

مشروع إعادة تدوير األنسجة والملبوسات
بالتطريز والتزيين لجعلها قابلة لالستخدام.

الرياديون الصغار

مكني

مقرر تدريبي تربوي لألطفال ،يهدف إىل
تعليمهم أساسيات ريادة األعمال.

منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في
مجال المهارات الناعمة.

إقصوصة

منصة إلكترونية تعليمية تهدف إىل بناء
الوعي الثقافي لألطفال والمربين.

المنزل األليف

متجر إلكتروني لألثاث العصري يتم االستفادة
من ريعه في رعاية القطط المشردة.

أثــر الـبـرنــامـج

10

بــرنـامــج

مشاريع البرنامج

تصميم
السياسات
وكسب
التأييد
الـتـقــريــر الـســنــوي 2021

17

سياسات وقوانين
وطنية تم تبنيها

يعنــى بتعزيــز تكافــؤ الفــرص ودعــم تمكيــن
اإلنســان وترســيخ العدالــة االجتماعيــة عبــر
تصميــم الحلــول والسياســات التــي تســهم
بشــكل ّ
فعــال فــي بنــاء نظــام الحمايــة
االجتماعيــة ،إضافــة إىل تقديــم منظــور جديد
للتحديــات االجتماعيــة المعقــدة.

األبحاث
والدراسات

حمالت
كسب التأييد

أول قانون لمكافحة العنف
األسري في المملكة
تشريعات وسياسات حماية
الطفل
قانون اإلنفاق االجتماعي
قضايا القطاع غير الربحي

اجتماعات
كسب التأييد

ورش
العمل

تصميم السياسات وكسب التأييد

اإلعانات االجتماعية

األبحاث والدراسات

في المملكة العربية السعودية

تســتخدم المؤسســة منهجيــة عمــل قائمــة عــى األدلــة
والبراهيــن للتعــرف عــى القضايــا والمشــاكل االجتماعيــة
واالقتصاديــة فــي المجتمــع الســعودي كمــا تطــرح الحلــول لها،
إضافــة إىل تقديــم الدعــم فــي صنــع السياســات الحكوميــة
عــى المســتوى الوطنــي؛ وذلــك عبــر اإلصــدارات والدراســات
الموثقــة باإلحصــاءات الرقميــة.

تحليــل مالــي ألفــق مضاعفــة األثــر مقابــل الصــرف ،حيــث تقــدم
المؤسســة مــن خــال هــذا اإلصــدار مرجعــا لــكل مــا يخــص اإلعانــات
االجتماعيــة ودورهــا فــي توفيــر الحمايــة االجتماعيــة ،خاصــة فــي
أوقــات األزمــات.
تحمـيل
الـورقـة

اإلطار الموحد لالستحقاق
أطلقــت المؤسســة ورقــة العمــل لتطويــر منهجيــة تقديم الدعــم النقدي
مــن قبــل المنظمــات غيــر الربحيــة للفئــات األقــل حظـ ًـا ،عبــر وضــع عمليــة
حســابية لتحقيــق اســتحقاق األســرة بنــاء عــى معاييــر دولية وممارســات
محليــة بمشــاركة عــدد مــن المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة،
وأقامــت المؤسســة ورشــة عمــل عــن بعــد عــى هامــش إطــاق الورقــة
وشــهدت الورشــة حضــورا كبيــرا مــن قــادة المنظمــات غيــر الربحيــة.

ورقــة
عــمـل

تطوير منظومة الدعم في القطاع غير الربحي

نحو إطار موحد

لالستحقاق

شاهد اللقاء التعريفي لإلطار الموحد
لالستحقاق في القطاع غير الربحي

الشمول المالي
للمنظمات غير الربحية

جــاء إصــدار الورقــة لمــا يشـــكله القطـــاع غيـــر الربحـــي الســـعودي مــن فرصـــة
اقتصاديـة كامنـة للنمــو والتنميــة واالستثمار ،بعــد أن ظــل لفتــرات طويلــة
قطاعـــ ًـا غيـــر مفعـــل بشـــكل كامـــل .ويعتبـــر القطـــاع غيـــر الربحـــي فرصـــة
اقتصاديــة غيــر مســــتغلة حتــــى اآلن للقطــــاع المصرفــــي.
كمــا اســتضافت المؤسســة لقــاء الطاولــة المســتديرة األول مــن نوعــه
بالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وبالتنســيق مــع
البنــك المركــزي الســعودي والمركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي،
وبحضــور ممثلــي القطاعيــن المصرفــي وغيــر الربحــي .والــذي تــاه تعميــم
البنــك المركــزي الســعودي هــذا العــام للبنــوك بالســماح بإصــدار بطاقــات
ً
دعمــا الســتدامتها الماليــة.
بنكيــة للجمعيــات والمؤسســات
الـتـقــريــر الـســنــوي 2021
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تحمـيل
الـورقـة

ورقة نقاش

الشمول
الـمــالــي
للمنظمات غير الربحية
في المملكة العربية السعودية

2021م

تحمـيل
الـورقـة

تصميم السياسات وكسب التأييد

حــمــــالت
كــســب
الـتأيـيـد

اليوم العالمي
للعدالة االجتماعية

25,000,000+
وصول

عىل منصات التواصل اإلجتماعي

قــــد
#الثـقـة
%20

1,000,000+

#رهاننا 2030

تفاعل

عىل منصات التواصل اإلجتماعي

انطلقت الحملة عبر مواقع
التواصل االجتماعي لتؤكد
محورية دور القطاع غير
الربحي السعودي كشريك
تنموي موثوق بمشاركة
مئات المنظمات غير
الربحية في المملكة ،وتعزز
الثقة بالقطاع غير الربحي.

من أصحاب الرأي السلبي
عن الجمعيات غيروا قناعتهم
بفعل النقاش والتفاعل مع
حسابات المؤسسة.

ُأطلقت الحملة لتعزيز الجهود
والطموحات السعودية
في توطين أهداف التنمية
المستدامة لعام 2030م،
وتستهدف تسليط الضوء عىل
األهداف العالمية وتوافقها
مع مستهدفات رؤية المملكة
2030م واإلنجازات السعودية
االستثنائية.

عــــــــن
الـحملة

ّ
لون العالم

أيــــــــام

برتقاليا عالمية
ً

تزامنا مع اليوم العالمي
للقضاء عىل العنف ضد المرأة،
نفذت المؤسسة عىل مدى 15
يوما حملة مكثفة لتنسيق
الجهود الوطنية للتوعية بآفة
العنف ضد المرأة.
بالتعاون مع

تتقاطع أهداف األيام
العالمية التي يختارها
البرنامج مع أجندة
المؤسسة واهتماماتها؛
كما يسعى البرنامج من
خالل هذه األيام إىل التوعية
حول القضايا االجتماعية
واالقتصادية محل االحتفاء،
وإىل تفعيل دور األفراد
والمنظمات فيها ،وإبراز
موقف المؤسسة بشأنها.

اليوم العالمي
للمرأة
اليوم العالمي
للطفل
اليوم الدولي
للعمل الخيري
اليوم العالمي
للصحة النفسية
اليوم الدولي
للمصارف
اليوم العالمي
للتطوع
اليوم العالمي
للتطوع
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تصميم السياسات وكسب التأييد

اجتماعات
كــســب
الـتأيـيـد

الطاولة المستديرة مع قادة المؤسسات األهلية

اجتماعات مجموعة
تواصل المجتمع المدني
ناقشـــت المبـــادرات التنفيذيـــة والتشـــاركية للدفـــع بالـــدور التنموي
المنشـــود من القطاع غيـــر الربحي في رؤية المملكـــة  2030وأهداف
التنمية المســـتدامة ،وكذلك دور المؤسســـات األهلية السعودية في
تمكيـــن التطـــوع والمرأة والشـــباب والجمعيـــات الخيريـــة والجوامع
والمنشـــآت التعليمية والصحيـــة والتنموية.
أسســـت فريق عمل مشـــترك نتج عنه عقد  16اجتماعا مصغرا لتطوير
مجموعة من المبـــادرات ،ومن ضمنها :الخريطـــة الحرارية لالحتياجات
التنمويـــة ،وتطوير قياس أثر المؤسســـات األهلية ،وملتقى ســـنوي
لتبادل الخبـــرات ،وتعزيز الصورة الذهنية عن القطـــاع غير الربحي.

السياسات الخاصة بتمكين القطاع غير الربحي

االجتماعات الثنائية مع المؤسسات األهلية

ُعقد اجتمـــاع مع وزارة الموارد البشـــرية والتنمية
االجتماعيـــة لمناقشـــة فـــرص التعـــاون حـــول
السياســـات الخاصة بتمكين القطـــاع غير الربحي
وتوقيـــع مذكـــرة تفاهم بهذا الشـــأن.

ناقشـــت أوجـــه التعـــاون والتقـــارب ودعـــم القطـــاع غيـــر الربحـــي
واســـتعرضت التزام المؤسســـات األهلية الوطنية تجاه رؤية المملكة
 2030وأهـــداف التنميـــة االجتماعية.
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امتـــدادا الحتضـــان المؤسســـة قيـــادة
مجموعـــة تواصـــل المجتمـــع المدنـــي
( )C20المنبثقـــة عـــن قمـــة العشـــرين
( )G20عـــام 2020م؛ شـــاركت ســـمو
الرئيســـة التنفيذية في عدد من األعمال
واالجتماعـــات الخاصـــة بمجموعـــة
تواصـــل المجتمع المدنـــي ( )C20تحت
الرئاســـة اإليطالية لمجموعة العشـــرين
خالل عام  ،2021وتشـــارك المؤسســـة
هـــذا العـــام بعضويتهـــا فـــي اللجنـــة
الثالثيـــة واللجنـــة التوجيهية .شـــملت
المشـــاركة أعمـــال إطـــاق المجموعة،
واجتماعات مجموعات العمل المختلفة،
واجتماعـــات اللجنـــة التوجيهية.
كما شاركت المؤسسة في االجتماعات
النصفيـــة لمجموعة تواصـــل المجتمع
المدني لوضـــع التصور الخاص بمواقف
المجموعة ،باإلضافة إىل المشاركة في
االجتماعـــات الدورية للجنـــة التوجيهية
للمجموعة.

تصميم السياسات وكسب التأييد

ورشة عمل

مهارات كسب التأييد
من أجل التنمية المستدامة

ورش العمل
ســـعيا من مؤسســـة الملك خالـــد لبنـــاء الرؤى
والحلـــول المتكاملـــة للقضايـــا الملحـــة تهتـــم
بإقامة ورش العمل التـــي تعد بيئة مثالية لتبادل
أبرز المســـتجدات ومناقشـــة األفكار والمفاهيم،
وإكســـاب المشـــاركين الخبرات الالزمة.

ً
خصيصا لها بهدف بناء قدرات
ُع ِقدت الورشـــة عن بعد من خالل منصة تفاعلية صممـــت
قيـــادات المنظمـــات غيـــر الربحية؛ لدعمهـــم في إحداث أثـــر ملموس تجاه مســـتفيديهم
والمســـاهمة فـــي تحقيق أهـــداف رؤية المملكـــة  2030واألهـــداف العالميـــة للتنمية
المستدامة.

وتعـــد الورشـــة التدريبية األوىل مـــن نوعها في المملكة لدعم تأســـيس عمليات كســـب
التأييـــد داخـــل المنظمات غير الربحية ،وستســـاهم الورشـــة فـــي دعم المشـــاركين في
تصميم حمالت التوعية وكســـب التأييد ،وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة لحوكمة
وإدارة عمليـــات كســـب التأييد الهادفة إىل إحـــداث تغيير إيجابي في الوعي والســـلوكيات
والمفاهيـــم المجتمعية والمســـاهمة في دعم السياســـات والبرامج الوطنية.
وشـــارك في تقديم المحتوى التدريبي مؤسســـة الملـــك خالد بالتعاون مـــع برنامج األمم
المتحـــدة اإلنمائـــي ،وبرنامج األمم المتحدة للموئل والمســـتوطنات البشـــرية ،ومفوضية
األمم المتحدة الســـامية لحقوق اإلنســـان ،وبالتنســـيق مع هيئة حقوق اإلنسان ومكتب
المنســـق المقيم لألمم المتحـــدة في الرياض.
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10

مدربين متخصصين من جهات
تدريبية محلية وعالمية

11

نموذجا لكسب التأييد

3

ً
ألعاب تفاعلية ُ
خصيصا
صممت
لدعم التدريب التفاعلي

أثــر الـبـرنــامـج

حظيت جائزة الملك خالد برعاية كريمة من
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله ،-الذي أناب
لهذا العام أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها
لعام  ،2021وذلك بحضور أصحاب السمو
الملكي األمراء واألميرات وأصحاب المعالي
والفضيلة والسعادة والمكرمين وذويهم.

956

ً
مسجال في البوابة اإللكترونية للجائزة

ما بين أصحاب المبادرات االجتماعية ،والمنظمات
غير الربحية ،ومنشآت القطاع الخاص

ً
مشاركا في ورشة عمل
بالتعاون مع (تداول)76 ،
تعريفية بجائزة الملك خالد لالستدامة ودورها
في تعزيز استراتيجيات االستدامة والممارسات
ذات الصلة بالجانب البيئي واالجتماعي والحوكمة،
مخصصة لجميع الشركات المدرجة في السوق
المالية السعودية.

إصدار  132تقرير بطاقة األداء للمشاركين في
جائزة االستدامة وتميز المنظمات غير الربحية.

370

بــرنـامــج

الجائزة

من ورش العمل التدريبية
وبطاقات األداء المتخصصة في
مجاالت فروع الجائزة الثالثة

مشاريع البرنامج

تســعى جائــزة الملــك خالــد إىل تكريــم اإلنجــازات الوطنيــة لمســتفيديها مــن
المبــادرات االجتماعيــة ،والمنظمــات غيــر الربحيــة ،ومنشــآت القطــاع الخــاص،
كمــا تعمــل عــى المســاهمة فــي رفــع كفاءاتهــم التنظيميــة وقدراتهــم العمليــة،
وتعظيــم أثــر أعمالهــم لتمكينهــم مــن خدمــة مجتمعهــم بشــكل أفضــل وبحلــول
مســتدامة .وتنبثــق أهميــة جائــزة الملــك خالــد بمضامينهــا الســامية ،وأهدافهــا
التنمويــة المســتدامة مــن كونهــا تحمــل اســم المغفــور لــه الملــك خالــد بــن
عبدالعزيــز -يرحمــه اللــه.

ً
مستفيدا

��
جائزة الملك خالد

لشركاء
التنمية

جائزة الملك خالد

لتميز المنظمات
غير الربحية

الهدف ليس الحصول
عىل الجائزة ،بل الشعور
بأن مؤسسة الملك
خالد تريد تحسين قطاع
المنظمات غير الربحية .ال
ّ
شك أن الشعور بالفوز أمر
ّ
لكن مشاركة كافة
رائع،
المنظمات غير الربحية
ّ
مهمة
في هذه الجائزة
لتحسين القطاع

جائزة الملك خالد

لالستدامة

شاهد مقتطفات من حفل تكريم
الفائزين بجائزة الملك خالد
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مشارك في جائزة الملك خالد
لتميز المنظمات غير الربحية

جائزة الملك خالد

جائزة الملك خالد

464

301

مبادرة مسجلة

منظمة مسجلة

شـــركــاء 23,332
الـتـنـمـيـة
تكرم األفراد
والمجموعات التي
استطاعت من خالل
عملها إحداث فرق
ملموس في حياة الناس
عبر تصميمهم مبادرات
مبتكرة ساهمت في
وضع حلول للتحديات
االجتماعية في المملكة
العربية السعودية.
ُك ّرم الفائزون في حفل برعاية
خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
ً
دروعا
الله ،-ونال المكرمون
تذكارية ومبالغ مالية قدرها
 500,000ريال سعودي.

منشأة مسجلة

تميز المنظمات
غــيـر الـربـحــيـة

عدد األصوات

الـفــائـــزون لــعـام 2021

تهدف إىل رفع مستوى
األداء اإلداري وممارسات
الحوكمة الرشيدة
للمنظمات غير الربحية
لتحسين جودة الخدمات
المقدمة لمستفيديها
وجعلها أكثر فاعلية
ً
وتأثيرا في تنمية المجتمع.

المركز األول
عـــــــــــن
الـفــــائــز

مبادرة عدنان معلم القرآن

مؤسس المبادرة :عبدالله اليوسف
المركز الثاني

مبادرة لنقرأ

191

الـفــائـــزون لــعـام 2021
المركز األول
عـــــــــــن
الـفــــائــز

الجمعية النسائية
الخيرية األوىل

االستدامة
تدعم منشآت القطاع
الخاص التي تتبنى
ممارسات ومبادرات
التنمية المستدامة
والمسؤولية االجتماعية
لتفعيل دور القطاع في
تنمية المجتمع وازدهاره.

المركز الثاني

ُك ّرم الفائزون في حفل برعاية
خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
ً
دروعا
الله ،-ونال المكرمون
تذكارية ومبالغ مالية قدرها
 1,000,000ريال سعودي.

عـــــــــــن
الـفــــائــز

مؤسس المبادرة :سارة البوزيد
المركز الثالث
عـــــــــــن
الـفــــائــز

المركز األول
عـــــــــــن
الـفــــائــز

شركة صدارة للكيميائيات
(صدارة)
المركز الثاني

عـــــــــــن
الـفــــائــز

جمعية المودة للتنمية
األسرية بمنطقة مكة المكرمة
المركز الثالث

ُك ّرم الفائزون في حفل برعاية
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
يحفظه الله ،-ونالً
دروعا تذكارية.
المكرمون

عـــــــــــن
الـفــــائــز

إدارة اإلنتاج في شمال الغوار
أرامكو السعودية
المركز الثالث

عـــــــــــن
الـفــــائــز

جمعية مراكز األحياء بمنطقة
مكة المكرمة  -المجلس
الفرعي بمحافظة جدة

مبادرة مستشارك الوراثي
مؤسس المبادرة :فوز الحارثي
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عـــــــــــن
الـفــــائــز

شركة تاتا
للخدمات االستشارية

أثــر الـبـرنــامـج

17,198,870
ً
مستفيدا

من برامج وأنشطة الجامع

يعد جامع الملك خالد أحد أبرز
جوامع مدينة الرياض ومعلما
من معالمها المميزة ،ويشتهر
بكونه معتكفا يكثر اإلقبال
عليه في شهر رمضان المبارك،
كما يتميز بتقديم أنشطة
وفعاليات مختلفة عىل مدار
العام ،تعكس دور الجامع
المهم في خدمة المجتمع.

بــرنـامــج

الجوامع
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مشاريع البرنامج

يســعى عبــر مســارات متعــددة لتنفيــذ أنشــطة
مجتمعيــة مــن خــال جامعــي الملــك خالــد والملــك
عبدالعزيــز فــي مدينــة الريــاض ،تحقيقــا لــدور
الجامــع المهــم ورســالته العظيمــة فــي خدمــة
المجتمــع عبــر نشــر روح التعــاون والترابــط والعلــم
والدعــوة والتثقيــف والتوجيــه.

��
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المقرأة

حلقات تحفيظ
القرآن الكريم

اتساق

موسم
رمضان

الجاليات

الشؤون
العلمية
والدعوية

تعلمنا الكثير عن الدين
اإلسالمي واكتشفنا
أجواء رمضانية وسعدنا
بتوزيع وجبات اإلفطار
للصائمين وسماع األذان
لودوفيك بويّ

السفير الفرنسي في السعودية

الجوامع

تحفيظ القرآن الكريم

المقرأة
دورات متخصصــة مســتمرة
فــي اإلقــراء والتجويــد ،كمــا
تميــز هــذا العــام بمســار
اإلقــراء اإللكترونــي ،خاصــة
مــع انتشــار جائحــة كورونــا
كوفيــد – 19

100
طالب

16

حلقة لتحفيظ
القرآن الكريم

10

2,000

نالوا اإلجازة القرآنية

من جميع أنحاء العالم

طالب

812,000

43,000

للمحتوى العلمي والدروس عبر اإلنترنت

في قناة المقرأة عىل اليوتيوب

مشاهدة

طالب

اتساق

14

ً
معلما
متخصصون بالتدريس

كما تم تدشين
المنصة
اإللكترونية
لتحفيظ القرآن
الكريم

يتفــرد المشــروع بتقديــم المســائل األدائيــة الدقيقــة فــي التجويــد
والقــراءات والمســائل العلميــة .وهــي علــوم صوتيــة مبنيّ ــة عــى النقــل
والمشــافهة ،وال تكفــي فيــه عبارات الكتــب وحدها .وللتعريف بالمشــروع
أقيمــت الجولــة التعريفيــة والتســويقية لبرنامــج اتســاق ومقــرأة الملــك
خالــد حيــث تــم زيــارة:
جامعة الطائف  -قسم القراءات القرآنية
مقارئ الحرم المكي

معهد اإلمام الشاطبي بمدينة جدة

اإلدارة العامــة للقــرآن والســنة التابعة لرابطة
العالم اإلســامي بجدة

مشترك
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الجوامع

الشؤون العلمية
والدعوية

موسم رمضان
33,390

324

علميا
ودرسا
محاضرة
صائم
إفطار
وجبة

ً
ً
علميا
ودرسا
محاضرة

1,400

30

8.9

في برنامج إعداد الخطباء والدعاة

في وسائل التواصل االجتماعي

ً
مشاركا

مشاهدة

مليون

سلة غذائية

170,000

الجاليات

مصل ومصلية في صالة التراويح

130

يعنى المشــروع بنشــر األحكام واإلرشــادات
باللغــات المختلفــة فــي جميــع مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،ويقــدم برامــج نوعية
للجاليــات منهــا برنامــج ضيــوف الملــك
خالــد للعمــرة.

موظفا وموظفة في خدمة المصلين

200

مقطع مرئي تم تقديمه

7

لغات مختلفة

6.5

مشاهدة

253

ً
ً
جديدا
مسلما

مليون
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60

80

870

في برنامج النادي االسكندنافي

في مسابقة القرآن الكريم للجاليات

في وسائل التواصل االجتماعي

ً
مستفيدا

ً
مشاركا

مشاهدة

ألف

343

ً
معتمرا

برنامج بناء القدرات
برنامج
اإلستثمار االجتماعي

6,163,854.80

%10

8,149,191.75

تطوير األعمال والشراكات

%13

1,449,425.81

%2

األداء
المالي

المصاريف اإلدارية
برنامج جائزة الملك خالد والخدمات المشتركة

13,889,245.21

13,955,152.21

%22.4

%23

البرامج واألنشطة

48,000,905.37

%77.6

ً
ريـــا ً
سـعـوديا
ال

المصاريف اإلدارية والخدمات المشتركة

%22.4

13,889,245.21

ً
ريـــا ً
سـعـوديا
ال

مكتب
الرئيس التنفيذي

برنامج الجوامع

523,837.64

13,847,332.94

%1

%22

برنامج تصميم السياسات
وكسب التأييد

3,912,110.21
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%6

بيئة
الموظف

االحتفال
بالعيدين
تســعى مؤسســة الملــك خالــد عبــر توفيــر بيئــة
عمــل إيجابيــة ،ومســاحات عمــل ملهمــة ومحفــزة
لتعزيــز والء الموظفيــن ،وتقويــة روح الفريــق الواحــد،
وشــهدت خــال هــذا العــام تنظيــم عديــد مــن
الفعاليــات واألنشــطة التــي تســاهم فــي خلــق بيئــة
عمــل ســعيدة.

اليوم
الوطني
اليوم العالمي
للتبرع بالدم
يوم
الموظف
إفطار
رمضان
نمط
إيجابي
مسابقة
وسباق
اإلفطار
الصباحي
حملة
ً
شكرا
قهوتكم
علينا
نهاية أسبوع
سعيدة
معرض الرياض
الدولي للكتاب
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