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2 0 2 1
2020
2019

مؤسسة 
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح

الخيرية
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ــا  ــرص قادته ــو ح ــاد ه ــذه الب ــز ه ــا يمي »م
علــى الخيــر والتشــجيع عليــه، ومــا نــراه مــن 
مؤسســات خيريــة فــي مختلــف المجــاالت، 
ســواء التــي تحمــل أســماء ملــوك هــذه 
مــن   

ً
واحــدا  

ً
جانبــا إال  ســواها،  أو  البــاد 

الجوانــب المشــرقة لبادنــا«.

، يجــد 
ً
 أكثــر ازدهــارا

ً
»طموحنــا أن نبنــي وطنــا

ــتقبل  ــاه؛ فمس ــا يتمن ــن م ــه كل مواط في
 لــن نقبــل إال أن 

ً
وطننــا الــذي نبنيــه معــا

ــم«. ــة دول العال ــي مقدم ــه ف نجعل
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محتويات التقرير

تقرير األداءغيمة العطاء أثرنانبذة أرقام الشغفبداية

0925 1729 2192



89

غيمة العطاء
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الشـــيخ الوجيـــه ذو األيـــادي البيضـــاء 
والذكر الحســـن، عبدالعزيز بـــن عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز بـــن إبراهيـــم الجميـــح 
مـــن “آل غيهب”، مـــن قبيلـــة بني زيد 

القضاعيـــة المشـــهورة.

ولد رحمه الله عـــام 1323هـ )1905م( 
فـــي شـــقراء ببيـــت آل الجميـــح الذي 
بنـــاه جـــده عبدالعزيز الشـــهير بأعمال 
ومن  ومنـــه،  واإلحســـان..  والبر  الخيـــر 
َرَبا  الـــذي  مجتمعه ومحيطه األســـري 
فيه اســـتقى حبـــه للخير؛ فُعـــرف به. 

 علـــى األعمال 
ً
كان رحمـــه اللـــه حريصا

أثرهـــا  ويمتـــد  األجـــور  تضاعـــف  التـــي 
إلـــى الجـــذور؛ فـــا يكتفي مـــن األعمال 
بالظواهـــر أو العطايـــا اللحظيـــة؛ بل كان 
يحـــرص علـــى تأســـيس األعمـــال ليبقى 
صـــوارف  تعتريهـــا  وال  ونفعهـــا  أثرهـــا 

الدهـــر فتندثـــر بعـــد حين.

ومن أشـــهر األمثلة على ذلـــك أنه على 
 ظـــل أهالـــي محافظـــة 

ً
مـــدى 25 عامـــا

المياه  شـــقراء يســـتقون من مشـــروع 
الـــذي أسســـه مـــع شـــقيقه “الشـــيخ 
محمـــد رحمـــه اللـــه” لســـقيا األهالـــي؛ 
حتى وصلت المشـــاريع الرسمية للمياه 
 لتعبئة 

ً
إلى المنطقـــة؛ ثم أصبح ســـبيا

المجاورة  القـــرى  إلـــى  الميـــاه ونقلهـــا 
لمحافظـــة شـــقراء، إلى يومنـــا هذا.

حتى  القائـــم  المفاطيـــر”  “بيـــت  وقصة 
يومنـــا هذا شـــاهد حـــي؛ كان رحمه الله 
يعنـــى بتفطيـــر الصائميـــن في شـــقراء 

مـــع شـــقيقه “الشـــيخ محمـــد رحمه 
اللـــه”.. فَيِفـــد الفقـــراء علـــى بيت آل 
الجميـــح مـــن القـــرى المجـــاورة فـــي 
شـــهر رمضـــان لما عهـــد عن الشـــيخ 
وإفطارهم؛  بالصائميـــن  عنايتـــه  مـــن 
حتـــى بلغ مـــن اهتمامه الخـــاص بهم 
أنـــه بعـــد انتقاله إلـــى الريـــاض كان إذا 
أعمالـــه وانتقل  أوقـــف   شـــعبان 

ّ
هل

إلـــى شـــقراء ليشـــرع في االســـتعداد 
لرمضـــان، وتجهيـــز “بيـــت المفاطيـــر” 
وشـــراء مســـلتزمات التفطير وكسوة 
العيـــد للفقـــراء والمحتاجيـــن، ثـــم إذا 
دخـــل رمضـــان نـــذر نفســـه للعبـــادة 
وتفطير الصائميـــن والصاة والصدقة 
 

ّ
حتى آخـــر يوم مـــن رمضان.. فـــإذا هل

إلى  الهدايـــا والكســـوة  أخـــرج  العيـــد 
المحتاجيـــن وأوصلها إليهم بنفســـه، 
وجلـــس معهـــم يؤنســـهم ويدخـــل 
على قلوبهم الفرحة والســـرور.. وهذا 

دأبـــه فـــي كل ســـنة مـــن حياتـــه رحمه 
. لله ا

هذا إلـــى جانب أعمـــال البر األخـــرى التي 
عرف بهـــا، وعطايـــاه التـــي كان يمنحها 
التـــي  ومآِثـــِره  للســـائلين،  حســـاب  بـــا 

يضيـــق المقـــام عـــن ذكرها.

ل موازينه. 
ّ

رحمه الله؛ وثق
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الشيخ

الشيخ

حفظه الله
حمد بن عبدالعزيز الجميح

الشيخ

رحمه الله
محمد بن عبدالله الجميح

الشيخ

رحمه الله
محمد بن عبدالعزيز الجميح

رحمه الله
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح

 منزل آل الجميح بمحافظة شقراء

بعـد 
عبدالعزيـز  الشـيخ  رحيـل 

الجميح رحمه الله واصل شقيقه )الشيخ 

محمـد( مسـيرة الخيـر والعطـاء، ورعـى -رحمـه 
اللـه- وأبنـاء أخيـه )محمد وعبدالرحمـن( -رحمهمـا الله- 

اللـه- برامـج الخيـر والبـذل، واسـتمرت  -حفظـه  و )حمـد( 
ثـم  عبدالعزيـز،  الشـيخ  لوقـف  المباركـة  المسـيرة 
غلـة  تصـرف  مانحـة  مؤسسـة  تأسـيس  أبنـاؤه  رأى 

يعظـم  بمـا  المسـتحقين  علـى  المباركـة  أوقافـه 
المجتمعـي.  النفـع  ويحقـق  األجـر 

فرحـم اللـه من مضى منهـم وأطال في 
عمـر من بقي.
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يتوســط  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  ســعادة 
ــز الجميــح رحمــه اللــه أحفــاد الشــيخ عبدالعزي
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نبذة
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نبذة عن المؤسسة

مؤسسة  الجميح؛  عبدالله  بن  عبدالعزيز  مؤسسة 
مانحة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية برقم 133.

غايتنا األساسية: تحقيق المنفعة العظمى بتلبية 
االحتياجات التنموية للمجتمع بالتخصص في منح 
مبادرات تعزيز القيم وترسيخ الشخصية السعودية، 
الثاثة؛  القطاعات  مع  والشراكة  بالتكامل  وذلك 

الحكومي، والخاص، وغير الربحي. 

ويعتمد أسلوب المؤسسة األساسي على الشركاء؛ 
فا تباشر عملية التنفيذ؛ بل تصل إلى الشريك المنفذ 
أو الجهة االستشارية المتخصصة، وتتعاون  القادر، 

في بناء المبادرة وتحديد مخرجاتها وتنفيذها. 

ضمن  تندرج  التي  للمشاريع  المنح  تقدم  كما 
والمعايير  السياسات  حسب  االستجابة  منح  فئات 
اإللكترونية  البوابة  خال  من  لديها  المعتمدة 

المخصصة لذلك. 

ومن واجبنا أن تكون مؤسستنا مبنّية على أفضل 
ممارسات العمل المؤسسي لتحقيق قيمنا.

شراكات  عبر  القيم  تعزيز  في  التخصص 
المجتمع  تنمية  في  لإلسهام  متكاملة 

ضمن رؤية 2030.

المجتمع  لتنمية  مؤسسة مانحة تسعى 
مبادرات  خال  من   

ً
نفعا أعظم  هو  بما 

مؤسسية  بيئة  في  استراتيجية  وشراكات 
مميزة.

 – التخصص   – الجودة   – التعاون   – الشفافية 
التحفيز.

الرؤية

الرسالة

القيم

مسيرة اإلنجاز

تقرير السنة االستراتيجية األولى

تقرير السنة االستراتيجية الثانية

2019

2020



2021

بداية
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كلمة رئيس مجلس األمناء

والسام  والصاة  وحده،  لله  الحمد 
علىمن ال نبي بعده، وبعد:

السنة  إتمام  تعالى  الله  يسر  فقد 
الوالد  الثالثة لمؤسسة  االستراتيجية 
عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية، 
وكانت  وافتتاحها،  تأسيسها  بعد 
الحمد  ولله  والبركة  بالعطاء  عامرة 

.
ً
 وآخرا

ً
والفضل أوال

 انطلقت المؤسسة في أعمال المنح 
في  واستمرت  2019م،  أواخر  منذ 
عطائها عام 2020 بكل همة وطاقة.

سعادة الشيخ

حمد بن عبدالعزيز الجميح “حفظه الله”

وفــي هــذا العــام 2021م؛ ورغــم 
العربيــة  المملكــة  عانتــه  مــا 
الســعودية مــن صعوبــات جــراء 
يــزال  ال  التــي  كورونــا  جائحــة 
العالــم يتشــافى مــن أثرهــا؛ إال 
اللــه  بفضــل  المؤسســة  أن 
تواصــل  أن  اســتطاعت  تعالــى 

مسيرها في العطاء والمنح. 
علــى  نعمــل  أن  لشــرف  وإنــه 
الــذي  ووطننــا  ديننــا  خدمــة 

نســتلهم منــه، ونقــف معــه، 
وننتمــي إليــه، ونحقــق تطلعاته 
ظــل  فــي  الطامحــة  ورؤيتــه 

قيادته الرشيدة. 
يحفظ  أن  تعالى  الله   

ً
سائا

من  وشعبها  المملكة  قيادة 
يديم  وأن  ومكروه،  سوء  كل 
وباطنة  ظاهرة  نعمه  علينا 

 وآخرا.
ً
والحمد لله أوال
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تقرير األداء االستراتيجي
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األداء االستراتيجي

األداء التشغيلي األداء االستراتيجي
لعام 2021

عدد األنشطة الرئيسيةعدد األهداف

نسبة األداء التشغيلي

نسبة األداء االستراتيجي

عدد األنشطة التفصيليةعدد المؤشرات

82

94%

76%

18

309 33



2829

أثــرنا
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أثــــــرنا

عدد المبادرات

عدد المستفيدين

18

احتواء كورونا

عدد المبادرات

عدد المستفيدين

27

+3,2 M +1 M

أطفال واعدون

عدد المبادرات

عدد المستفيدين

115

151,982

شباب طموح

أثــــــرنا

عدد المبادرات

عدد المستفيدين

27

 558

عدد المبادرات

عدد المساجد

31

208

مؤسسات مستدامةمساجد طاهرة

مؤسسة
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مساجد طاهرة
باعثة على الطمأنينة والخشوع

أثــــــرنا

تعمل المؤسسة في مجال المساجد على شقين: المساجد التي 

شرف الله أسرة الجميح ببنائها أو العناية بها مما تضمنته وصية 

بالعناية  الله، أو تعهدت األسرة  الشيخ عبدالعزيز الجميح رحمه 

 لما 
ً
بها. وعموم المساجد مما تدعو الحاجة إلىالعناية به وفقا

تقرره اللجنة المختصة في المؤسسة.

مساجد طاهرة
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عدد المساجد 
المهيأة

208

عدد المدن 
والمحافظات

16

المساجد التابعة 
آلل الجميح

ووصية الشيخ عبدالعزيز
 الجميح رحمه الله

19
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مساجد طاهرة

العمارة

باعثة على الطمأنينة والخشوع

تتعرض المساجد بعد تقادمها إلى صنوف مختلفة 
من اإلشكاالت الهندسية والعمرانية؛ نظرا لتوسع 
األحياء واكتظاظها بالسكان جراء النهضة العمرانية 

الحديثة، أو لتقادم البناء المعماري للمسجد.

في  األسمى  المكانة  لها  تعالى  الله  بيوت  وألن 
النفوس، فإننا نعمل على إعادة بناء ما تقادم منها 
المعتمدة،  الهندسية  لألسس  وفقا  وترميمها، 
اإلشكاالت  يعالج  بما  الرفيع،  المعماري  والطراز 
ويبعث  الحي،  ساكني  طموحات  ويحقق  القائمة، 

على الطمأنينة والسكينة والخشوع.

1301
المساجد المبنية 

التابعة آلل 
الجميح

المساجد 
المرممة

مدن المساجد التي تمت عمارتها

حائل

الرياض

السلّيل
جدة

خثعم

جازان
أبها

النظافة
نظافة  مستوى  مع  والخشوع  الطمأنينة  تتناغم 
المسجد الداخلية، ومرافقه الخارجية، ويعد تطهير 
نظافة  حالة  على  وإبقاؤها  وتعقيمها  المساجد 
لما   ،

ً
وأجرا نفعا  وأعظمها  القربات  أجل  من  تامة 

تعود على المجتمع من أثٍر في الطمأنينة والخشوع 
أثناء أداء الصلوات وارتياد المساجد ومرافقها، ولما 
اإلجمال  في  والطهارة  النظافة  معاني  تستلزمه 
والعموم، والتي هي من أولىأولويات ديننا الحنيف.

نعمل من خال شركات ذات خبرة ميدانية واسعة 
وتطهيرها  المساجد  نظافة  في  ومتخصصة 
دائمة،  نظافة  حالة  على  إلبقائها  وتعقيمها 
مهيأة  بمرافق  المصلين،  الستقبال  تامة  وجاهزية 

بأعلى معايير النظافة والطهارة.

باعثة على الطمأنينة والخشوعمساجد طاهرة| 

17016
المساجد المعتنى 

بنظافتها وتتبع 
آل الجميح

المساجد المعتنى 
بنظافتها

مدن ومحافظات وقرى المساجد 
المعتنى بنظافتها

القويعية

عقلة الصقور

المزاحمية

بدر

خليص

أضم
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الصيانة
عامروها  ويقصدها  الناس،  يرتادها  المساجد  وألن 
عرضة  ومحتوياتها  مرافقها  فإن  والذكر،  للصاة 
للتلف والتهالك على مر الوقت، لذا أخذنا علىعاتقنا: 
بالصيانة  وتعاهدها  تعالى  الله  ببيوت  العناية 
االستعداد  أهبة  على  لتكون  الدوري،  واإلصاح 
لجميع  تامة  بصاحية  عامريها،  الستقبال  الدائم 

مرافقها.

الموسمية  المشاريع  الصيانة:  أعمال  وتشمل 
المبارك،  رمضان  لشهر   

ً
استعدادا الصيانة  كأعمال 

وما  والكهرباء  للماء  الدورية  الصيانة  وأعمال 
شابههما، وذلك من خال شراكات تعاقدية.

باعثة على الطمأنينة والخشوعمساجد طاهرة| 

19516 المساجد المعتنى 
بصيانتها

مدن ومحافظات وقرى المساجد 
المعتنى بصيانتها

شقراء
الجمش

الرياض

جدة

أضم

خميس مشيط
القنفذة

المساجد المعتنى 
بصيانتها وتتبع 

آل الجميح

باعثة على الطمأنينة والخشوعمساجد طاهرة| 
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أثــــــرنا

احتواء كورونا
وعي وتمكين

احتواء كورونا
ــم  ــر العالـ ــا تأثـ ــي كمـ ــر الربحـ ــاع غيـ ــا القطـ ــة كورونـ ــات جائحـ ــملت تبعـ شـ

بأسره. 

 بواجـــب المؤسســـة تجـــاه وطنهـــا 
ً
وفـــي إطـــار خدمـــة المجتمـــع وإيمانـــا

ــا؛ قدمـــت عـــدة مبـــادرات للمســـاهمة فـــي احتـــواء الجائحـــة،  ومجتمعهـ

واســـتمرت حتـــى نهايـــة عـــام 2021 تزامنـــا مـــع مرحلـــة االستشـــفاء، وعملـــت 

 لمجالين، هما: نشر الوعي، وتمكين المجتمع.
ً
في هذا اإلطار وفقا



4243

إجمالي عدد
المستفيدين

1,004,343

إجمالي
المشاريع

18
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الوعي
تبرز أهمية نشر الوعي والثقافة في األزمات؛ وفي جائحة كورونا رعت المؤسسة حملة توعوية 

القيم  تعزيز  إلى  إضافة  الجائحة  احتواء  في  الحكومية  الجهود  إلبراز  )#كلنا_وعي(  بوسم 

واألنشطة  التعليم،  مفهوم  حول  مواد  نشر  خال  من  بعد،  عن  التعليم  وثقافة  المجتمعية 

التعامل مع الطالب والمعلم عن بعد، وغير  التقنية، ونشر طرق  التعامل مع  التفاعلية، وتعزيز 

ذلك.

المنتجات اإلعالمية 
الرقمية

570

الكتب والمنشورات 
واألدلة

13

األنشطة التفاعلية 
للطالب والطالبات

60

البث في القنوات 
الفضائية والمنصات

25+

وعي وتمكيناحتواء كورونا | 

التمكين

تمكين الجهات
التمكين من  إلى  الخيرية  الجهات  الجائحة -من خال دراسات متخصصة- حاجة  ظهرت خال فترة 

حيث البنية التحتية والتي تتلخص في الجانب التقني للمنظمات في القطاع غير الربحي؛ األمر الذي 

نها من أداء أعمالها عن بعد علىأتم وجه.
ّ
يمك

عدد المشاريع التقنية 
المنفذة للجهات

22

ًعدد الجهات 
نة تقنيا

ّ
الممك

22

وعي وتمكيناحتواء كورونا | 
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تمكين األسر

من  وغيرها  اإللكترونية  التجارة  وتعلم  التمكين  إلى  األسر  حاجة  كورونا  جائحة  خال  ت 
ّ
تجل

المهارات الازمة التي ترفع من مستوى دخلها المادي، خصوصا تلك األسر المتضررة اقتصاديا 

من الجائحة.

عدد المتاجر اإللكترونية 
المنشأة لألفراد

10

عدد 
األسر

713

وعي وتمكيناحتواء كورونا | 

تمكين الطالب
األدوات  وتوفير  التقني  االحتياج  حيث  من  التمكين  إلى  الطاب  أبنائنا  حاجة  للمؤسسة  تبّين 

االحتياج  هذا  تلبية  إلى  المؤسسة  فبادرت  وجه؛  أتم  على  التعليمية  العملية  إلتمام  الازمة 

والمساهمة في توفير أجهزة الحاسب للطاب.

بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العالقة

عدد األجهزة اإللكترونية 
للطالب والطالبات 1000

وعي وتمكيناحتواء كورونا | 
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وعي وتمكيناحتواء كورونا | 

التوزيع الجغرافي 

لمشاريع احتواء جائحة كورونا

وعي وتمكيناحتواء كورونا | 

الحدود الشمالية

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

تبوك حائل

الرياض

الباحة
عسير

نجران
جازان

القصيم
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أثــــــرنا

أطفال واعدون
عقول نيرة | قيم إيجابية

اعتنـــت المؤسســـة باألطفال من خـــال المبادرات المنفـــذة من قبل 

الشـــركاء، والتـــي تســـتهدف البنـــاء العقلـــي للطفـــل، وتعزيـــز القيم 

اإليجابيـــة؛ لبنـــاء جيـــل واعـــد وفاعـــل فـــي المجتمـــع، وقـــد حققت 

المؤسســـة إنجـــازات متقدمة في مجـــال الطفل على مســـتوى البناء 

العقلي للطفل وتعزيز القيم اإليجابية.

أطفال واعدون



5253

إجمالي األفكار
 المرشحة

25

إجمالي األفكار
الواردة

101

المنتجات 
المعرفية

20

إجمالي 

المبادرات

09
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أطفال واعدون

عقول نيرة
البيئة

أطراف  إلى  تمتد  النطاق  واسعة  ببيئة  الطفل  يتأثر 
هذه  وكل  األسري،  النطاق  من  أبعد  متعددة 
األطراف تتداخل وتتراكم إلى الطفل لتكوين عقليته 
من خال التواصل والتفاعل، فيما يحتاج أطراف هذه 
البيئة إلى برامج توعوية وتأهيلية تساعد على أداء 
الدور اإليجابي تجاه الطفل وتحسن مستواه العقلي، 
وتتمثل في المدرسة، والمعلمين، والجيران، والحي، 

ومرتادي العالم االفتراضي.

المعلمين  تأهيل  حيث  من  الطفل  بيئة  في  نعمل 
والمرّبين على تنمية المهارات العقلية لألطفال في 
البيئة المدرسية، ونهيئ المنازل والبيئات الواقعية 
حاضنة  لتكون  الطفل  يرتادها  التي  واالفتراضية 
ممارسات  منها  ونصنع  العقلي،  البناء  في  تسهم 

نموذجية نقدمها للمجتمع.

بيئات ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

المنصات 
التقنية 
المطورة

األنشطة 
المهارية 
والتفاعلية

المواد 
التعليمية

30
مستفيًدا

2

612

426

األسرة
اللصيقة  البيئة  هما   )

ً
خصوصا )واألم  الطفل  والدا 

أولية  أساسية  بصورة  يستقي  منها  التي  بالطفل 
يحتاج  لذا  االجتماعية،  ودوافعه  وقناعاته  سلوكه 
أطراف هذه البيئة إلى المعرفة الكافية والمهارات 
عناية  إن  إذ  للطفل  العقلي  النمو  لمتابعة  الازمة 
ركنين:  على  يرتكز  للطفل  العقلي  بالبناء  الوالدين 
كما  المفسدات(،  من  والحفظ  والنماء،  )البناء 
الوعي  درجة  على  االطمئنان  إلى  األبوان  يحتاج 
التكليف،  مرحلة  دخوله  عند  لدىالطفل  واإلدراك 
والتطبيقات  واألساليب  المنطلقات  خال  من 

والمقاييس العالمية للتربية العقلية.

الوالدين  تمكين  على  الطفل  أسرة  إطار  في  نعمل 
العقلية  للتربية  الازمة  المهارات  لهم  ونقدم 

ألطفالهم.

عقول نيرةأطفال واعدون | 

أب562

أم2457

دولة69

400

219 األنشطة 
المنفذة

المواد 
التعليمية

اآلباء 
واألمهات 
المؤهلون

عدد الدول 
المشاركة في 

برامج األسر
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الخبراء
وتأهيلهم  للطفل  العقلي  البناء  في  شركاؤنا 
ليكونوا واعدين في مجتمعهم هم الخبراء المرّبون 
على  والمؤثرون  األطفال  تربية  في  المتخصصون 

البناء العقلي للطفل.

المتخصصين  والمربين  الخبراء  شركائنا  مع  نعمل 
في تربية األطفال على بناء مواّد موجهة ومتنوعة، 
سهلة الوصول والتطبيق، بما يحقق لهم اإلشباع 
األداة  وتمليك  المهاري،  والتمكين  المعرفي 
المختص  تكوين  في  يسهم  الذي  األمر  المناسبة؛ 
بتربية األطفال بناًء على االحتياجات التي يقدمونها 

من واقع خبرتهم.

عقول نيرةأطفال واعدون | 

55

10

12

33

الشهادات 
الدولية 

المعتمدة

الكتب 
والمنتجات 
المتخصصة

الدورات 
المهارية

الورش 
التعليمية

عقول نيرةأطفال واعدون | 
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 عدد المستفيدين

من مشاريع البيئات

30,322

عدد األسر

المستفيدة

65,540

 عدد الخبراء

المؤهلين

2,406

عقول نيرةأطفال واعدون | عقول نيرةأطفال واعدون | 

التوزيع الجغرافي 

الحدود الشماليةلمشاريع البناء العقلي

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

تبوك

الجوف

حائل

الرياض

الباحة
عسير

نجران
جازان

القصيم
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قيم إيجابية
البيئة

نعمل  لذا  باألطفال؛  اللصيقة  األماكن  البيئات  تعد 
ومنصات  والتعليمية  التربوية  البيئات  تطوير  على 
، نساندها لتكون بيئات 

ً
 وتقنيا

ً
توارد األطفال حضوريا

معززة للقيم، وذلك بتغذيتها بمحتوى معزز للقيم 
فيحاكي  أهميتها  الطفل  في  يغرس  بما  واألخاق 
عليها  القائمين  تأهيل  إلى  إضافة  يتمثلها،  من 
واإلرشاد،  والتعليم،  التربية  بأعمال  والمباشرين 

والمرتادين ممن سواهم.

البيئات  بناء  مشاريع  نستثمر  البيئات  نطاق  وفي 
المحببة لألطفال، وبيئات جديدة واقعية وافتراضية، 

وتفعيل البيئات القائمة الحالية.

 أطفال واعدون

80

+3M

05

30

الحلقات 
الممنتجة

المشاهدات 
على قنوات 

يوتيوب

المشاركة 
في القنوات 

الفضائية

المبادرات 
التفاعلية

المحتوى
إثراء  في  وإسهاما  الهادف؛  غير  للمحتوى   

ً
مزاحمة

استثمار  على  بجهد  نعمل  القيمية  الطفل  ساحة 
لبناء  وتسخيره  والتقني،  التكنولوجي  االنفتاح 
القيم  تعزيز  في  تسهم  احترافية  تقنية  وسائل 
يستخدمونها  التي  الوسائل  منخال  لدىاألطفال، 

بكثرة.

القيمي  المحتوى  بناء  في  مبادراتنا  ضمن  ويدخل 
للطفل: تطوير الكيانات التقنية المهتمة بالمحتوى 
القيمي للطفل، وتحويل القيم الرفيعة إلىمنتجات 
القيم  السيما  للطفل،  جاذبة  تفاعلية  رقمية 
األطفال  على  الدخيلة  القيم  تواجه  التي  المثلى 
مقابل  والطموح(  )األمل  كـ  األخرى؛  الثقافات  من 
مقابل  والتكافل(  )النجدة  و  واإلحباط،  االنكسار 
حب الذات، و )التعارف، والتواصل( مقابل القطيعة 

والتعصب.

قيم إيجابيةأطفال واعدون | 

12

01

08

150

األطفال 
النجوم

المنصات 
الرقمية

التطبيقات 
الذكية

الحلقات 
المعروضة
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الخبراء
الخبراء  هم  األطفال  لدى  القيم  تعزيز  في  شركاؤنا 
المتخصصون في مجال قيم الطفولة، من أصحاب 
المنتجات أو األبحاث وخبراء التعامل مع األطفال، أو 
أفكار المشاريع ذات المحتوى الجاذب واألثر القيمي 

على األطفال.

الطفولة،  الخبراء في مجال قيم  نعمل على تطوير 
وتأهيل مختصين في مجاالت متعددة من مجاالت 
على   ،

ً
وتسويقيا علميا  ورعايتهم،  الطفولة،  قيم 

مستوى المنتجات واألبحاث والمشاريع.

قيم إيجابيةأطفال واعدون | 

+40

10

2192

22

األفكار 
المبتكرة 

لتعزيز القيم

الكتب 
والمنتجات 
المتخصصة

المتطوعون

اللقاءات 
التدريبية

قيم إيجابيةأطفال واعدون | 
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 إجمالي البيئات

القيمية المطّورة

08

 مشاهدات المحتوى

المنشور

3.1M

إجمالي الخبراء

المؤهلين

7200

قيم إيجابيةأطفال واعدون | قيم إيجابيةأطفال واعدون | 

التوزيع الجغرافي 

الحدود الشماليةلمشاريع تعزيز القيم

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

تبوك

الجوف

حائل

الرياض

الباحة
عسير

نجران
جازان

القصيم
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أثــــــرنا

شباب طموح
ة

ّ
فاعلية عالية | شخصية معتز

المساندة  وتقدم  السعودي،  بالشباب  بالعناية  المؤسسة  تختص 

 
ً
المعرفية والعلمية والمهارية لهم وفق ما يتطلبه سوق العمل؛ سعيا

على  المبنية  المبادرات  عبر   -
ً
وإناثا  

ً
-ذكورا الوطنية  الطاقات  تمكين  في 

األفكار النوعية؛ التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

شباب طموح
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إجمالي األفكار
 المرشحة

27

إجمالي األفكار
الواردة

102

المنتجات 
المعرفية

15

إجمالي 
المبادرات

09
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شباب طموح

المسؤولية

فاعلية عالية

التي  والتحديات  المسؤوليات  من  جديد  عهد 
المسؤوليات  تولي  منهم  ينتظر  الشباب  تواجه 
قوة  المسؤولية  وتتطلب  التحديات،  ومواجهة 
وتأهيل  الزمة،  أدوات  إلى  إضافة  وعاطفية  عقلية 
متقدم على امتاك مهارات األداء القوي والتنفيذ 
األسرة   – )الذات  نطاقات  أربعة  مستوى  على  الجاد 
– الوظيفة – المجتمع(، وتتضمن مفترقات الطرق 

التي تتطلب اتخاذ قرار رشيد في حينه.

المسؤولية  لتحمل  الشباب  علىتأهيل  نعمل 
األربع،  المسؤولية  ركائز  من  تمكينهم  خال  من 
أثناء  الشباب  تواجه  قد  التي  العوائق  ومعالجة 
الازمة  األدوات  كهم 

ّ
نمل كما  المسؤولية،  تحمل 

التخاذ القرارات الرشيدة في مفترقات الطرق.

55

10

12

1472

المبادرات 
التطوعية

األيتام 
المؤهلون

البرامج 
التأهيلية

الفتيات 
المؤهالت

القيادة
يأتي  الشابة  القيادات  إلى  يتطلع  طموح  وطن  في 
ثم  الذاتية،  القيادة  من  الشاب  بتمكين  اهتمامنا 
قيادة اآلخرين إلحداث األثر اإليجابي في المجتمع بما 
قاعدة  بذلك  نبني  الوطنية؛  التطلعات  مع  يتوافق 
عاقات قيادية، ونساعد على اكتشاف األخطاء قبل 

وقوعها، ونعزز االنضباط والثقة في النفس.

الجوانب  تطوير  على  نعمل  القيادة  إطار  وفي 
القيادية لدى الشباب، واكتشافها، وتمكين الشباب 
االحترافية،  واإلدارة  القيادة  مهارات  من  والفتيات 
ونهيئ بيئات حاضنة لتمكين الشباب والفتيات من 

القيادة.

فاعلية عاليةشباب طموح | 

25

08

12

33

الشهادات 
الدولية 

المعتمدة

الكتب 
والمنتجات 
المتخصصة

المبادرات 
المجتمعية

البرامج 
التأهيلية
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الخبراء
أهم ما يحتاج إليه الشباب إلى جانب التعلم الذاتي: 
من  طاقات  المجتمع  وفي  والدعم،  االستشارة 
الشباب  توجيه  مجال  في  والمستشارين  الخبراء 
مع  تتناسب  التي  المثلى  االختيارات  نحو  والفتيات 
احتياج كل منهم على حدة. والذين نعمل معهم 
وطننا  طموحات  تحقيق  أجل  من  جنب  إلى   

ً
جنبا

ونساعد على ردم الهوة بين الطرفين؛ المستشارين 
في  شركاءنا  ونعدهم  )والفتيات(،  الشباب  وفئة 

النجاح والبناء األمثل.

نكّون المجتمعات الشبابية المتخصصة التي تجمع 
من  الجنسين،  من  الشباب  وفئة  المستشارين  بين 
وتقديم  الازمة  االستشارات  على  الحصول  أجل 
علىتأهيل  نعمل  كما  والمهاري،  المعرفي  الدعم 

الخبراء من واقع احتياجات الشباب والفتيات.

فاعلية عاليةشباب طموح | 

+50

+500

42

2880

برامج التدوين 
الصوتي 

)بودكاست(

الساعات 
االستشارية 

المقدمة

الدورات 
المهارية

الخبراء 
والخبيرات 
المؤهلون

فاعلية عاليةشباب طموح | 
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 إجمالي المستفيدين

 من برامج المسؤولية

1,094,460

 إجمالي المستفيدين من

برامج القيادة

1300

إجمالي الخبراء

المؤهلين

5090

فاعلية عاليةشباب طموح | فاعلية عاليةشباب طموح | 

التوزيع الجغرافي 

الحدود الشماليةلمشاريع بناء الفاعلية

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

تبوك

الجوف

حائل

الرياض

الباحة
عسير

نجران
جازان

القصيم
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شباب طموح

الشخصية

ة
ّ
شخصية معتز

)الدين،  الست  مكوناتها  عبر  السعودية  الشخصية 
والثقافة(   واللغة،  والجنس،  والتاريخ،  والوطن، 
 
ً
قياديا فاعليتها  أثبتت  ومؤثرة،   

ٌ
عصرية  

ٌ
شخصية

عنها  ينتج  سق 
ّ
مت نسيج  وهي   ،

ً
عمليا وكفاءتها 

مع  التعامل  على  والمقدرة  واالنتماء،  االعتزاز 
الهويات األخرى رغم تزاحمها وتراكمها.

هــذه  عكــس  علــى  نعمــل  اإلطــار  هــذا  وفــي 
ة 

ّ
معتــز ســعودية  شــخصية  لتكويــن  المفاهيــم 

بقيمهــا ومبادئهــا وشــخصيتها، فــي إطــار متــواٍز 
علــى تحييــد نفــوذ المؤثــرات الســلبية إلى الشــخصية 

الســعودية.

900

16

30

13

المستفيدون 
من برامج 

اكتشاف الذات

الكتب 
والمنتجات 
المتخصصة

المبادرات 
الشبابية

البرامج 
التدريبية

اإلعالم
الوقود  وهي  الصامتة،  الثروة  هي  اإلعام  تقنية 
 لتكوين الثقافات والمعلومات واألفكار 

ً
األكثر نفعا

والتوجهات والقيم. 

وُيرتقب  األنظار،  قبلة  السعودية  الشخصية  وألن 
منها أدوار مجتمعية ريادية؛ فإننا نسهم في توجيه 
أدوات التأثير في المجتمعات عبر اإلعام والتواصل 
وإظهارها  السعودية،  الشخصية  لتعزيز  االجتماعي 

لآلخر بالقيم المجتمعية المتأصلة فيه.

ةشباب طموح | 
ّ
شخصية معتز

01

37

10

05

الحمالت 
التوعوية

المبادارت 
اإلعالمية 

المستدامة

التدوينات 
الصوتية

المنصات 
الرقمية
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البيئة
من  الشباب  يرتادها  التي  والمجتمعات  البيئات 
محاضن تعليمية أو تربوية تسهم في بناء الشخصية 
السعودية وتعزيزها لدى الشباب والفتيات، كما أن 
صناعة  في  مفصلي  بشكل  تسهم  المنزلية  البيئة 

شاب معتز بشخصيته.

ومن هنا نعمل على االستثمار في مشاريع البيئات 
السعودية،  الشخصية  إلى  الموجهة  التربوية 
شركائنا  خال  من  االستشاري  الدعم  وتقديم 
الشخصية  لتعزيز  والفتيات  الشباب  إلى  النافذين 

السعودية لديهم.

ةشباب طموح | 
ّ
شخصية معتز

20

17

+500

برامج رواد 
البيئات 
الشبابية

المحاضن 
المؤهلة

الساعات 
االستشارية

ةشباب طموح | 
ّ
شخصية معتز
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 إجمالي

المستفيدين من

 برامج الشخصية

 السعودية

5600

 إجمالي المستفيدين من

برامج اإلعالم

+8000

 المستفيدون من 

البيئات المطورة

+6000

ةشباب طموح | 
ّ
ةشباب طموح | شخصية معتز

ّ
شخصية معتز

التوزيع الجغرافي 

الحدود الشماليةلمشاريع تعزيز الشخصية

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

تبوك

الجوف

حائل

الرياض

الباحة
عسير

نجران
جازان

القصيم



8283

أثــــــرنا

مؤسسات مستدامة
استدامة مالية وإدارية

نهدف  االستراتيجية،  المؤسسة  أهداف  أحد  من  نابع  استراتيجي  مشروع 

من خاله إلى تمكين المؤسسات المتخصصة في أعمال الشباب، بالعمل 

على التأسيس اإلداري المتين، الذي يسهم في استدامة المنظمة وتقديم 

قيمة مجتمعية فريدة في نطاق عملها وخدمتها المجتمعة.

نعمل الستدامة المؤسسات من خال شراكات مع جهات متخصصة عبر 

ثاث مراحل؛ هي: التقييم، والتطوير، واالستشارة.

مؤسسات مستدامة
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مجاالت
 التطوير

10

المنهجيات
 والنماذج

الجهات
 المستفيدة

558 20+

الجلسات
 االستشارية

المنصات 
التقنية

اللوائح 
واألدلة

100+140+ 120+
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مؤسسات مستدامة

استدامة مالية وإدارية

تنطلق أعمال استدامة المؤسسات من اللبنة األولى من عملية االستشارة؛ وهي تقييم المنظمة 
التطوير  عملية  عليه  تبنى  الذي  القاعدي  الخط  معرفة  بهدف  أنشطتها  على  االطاع  حيث  من 

الستدامتها، وذلك بتحليل احتياجها من الخدمات االستشارية.

وتقيَّم الجهات من خال االستبانات المتخصصة، واللقاءات المنفردة مع كل جهة على حدة، ثم 
للبناء  مفصلة  وخطة  االحتياج،  ووصف  الواقع،  تحليل  يتضمن  الشأن  بهذا  تقرير  للجهة  يقدم 

التنظيمي.

التقييم

عدد الجهات 
المستفيدة

عدد تقارير 
التقييم

إجمالي عدد 
ساعات العمل

2727150+

استدامة مالية وإداريةمؤسسات مستدامة| 

تعد مرحلة التطوير المرحلة الجوهرية في عملية االستدامة، وتعني تنفيذ الخدمات اإلدارية للتطوير 
بحسب احتياج كل منظمة، وتنظيم أعمالها بما يتوافق مع رؤيتها ويحقق االستدامة.

والمبادرات  والمستهدفات  األداء،  ومؤشرات  االستراتيجية،  الخطط  بناء  التطوير:  عملية  وتشمل 
التفصيلية، وبناء الهيكل التنظيمي، وتأسيس الحسابات، إضافة إلى األدلة واللوائح األساسية. كما 
ُيحدد هذه المرحلة جاهزية الفريق وتأهيله، ودراسة التوجه االستراتيجي. كل ذلك وفق منهجية 

نة.
َ

تطوير متق

التطوير

عدد 
الجلسات 

االستشارية

الخطط 
االستراتيجية

عدد 
الدورات 
التأهيلية

عدد 
اللوائح 
واألدلة

6524 40+100+
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تأتي مرحلة االستشارة لدعم االستدامة للمنظمات المشاركة في المبادرة، وتعني تقديم الدعم 
وتمكين  االستراتيجي،  األداء  إدارة  منها:  مجاالت،  عدة  في  المستفيدة  للمنظمات  االستشاري 

اإلدارة التنفيذية، واستدامة الموارد المالية، وإدارة الموارد البشرية.

كما نعمل في هذه المجاالت بمنهجية علمية تلبي االحتياج، وتحقق المخرجات المستهدفة.

االستشارة

تقارير االستدامة 
المالية

تقارير األداء 
االستراتيجي

الجلسات 
االستشارية

10+ 20+140+

استدامة مالية وإداريةمؤسسات مستدامة| استدامة مالية وإداريةمؤسسات مستدامة| 
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استدامة مالية وإداريةمؤسسات مستدامة| 

أبرز شركاء تطوير المؤسسات

استدامة مالية وإداريةمؤسسات مستدامة| 

التوزيع الجغرافي 

لمبادرات تمكين المؤسسات

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

حائل

الرياض

الباحة
عسير

جازان
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أرقام الشغف
إنجازات اإلدارات الداخلية
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أرقام الشغف | إنجازات اإلدارات الداخلية

اإلدارة المالية واإلدارية إدارة المشاريع التنموية

نسبة األداء التشغيلي نسبة األداء التشغيلي

95% 93%

االتصال والشراكاتالتطوير والتميز المؤسسي

نسبة األداء التشغيلي

96%
نسبة األداء التشغيلي

97%
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اإلدارة العليا

اللجنة التنفيذية

عدد االجتماعات

03

عدد االجتماعات

07

عدد القرارات

13

عدد القرارات

35

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

مجلس األمناء

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 
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إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

اإلدارة المالية 
واإلدارية

81%

15ً
موظفا

81%

07
جهات

نسبة تنفيذ 
خطة تدريب 

الموظفين

نسبة رضا 
الموظفين عن 

بيئة العمل

تكريم 
الموظفين 
المتميزين

شراكات 
توفير مزايا 
للموظفين

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 
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إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

التطوير والتميز 
المؤسسي

تقارير متابعة 
الخطة التشغيلية

مبادرات إدارة 
المعرفة

برامج المعرفة 
واالبتكار

نقل التجربة 
إلى

08

1203

15+
مؤسسة

300
درجة تقييم التميز 

المؤسسي 

EFQM

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 
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إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

المشاركات 
اإلعالمية

المنتجات 
المنشورة

الوفود والزياراتالشراكات

االتصال 
والشراكات

60

04+60

05

اإلعالم والشراكات

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 
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التكريمات والمساهمات

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

تكريم 

سمو أمير منطقة الرياض للمؤسسة

لرعاية جائزة التميز في العمل الخيري

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

تكريم 

معالي محافظ الطائف للمؤسسة 

لمساهمتها في دعم جائزة الطائف لألسرة المتميزة
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إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

 مساهمة المؤسسة بمبلغ
1,000,000 ريال

لمنّصة إحسان

إنجاز اإلدارات الداخليةأرقام الشغف| 

 مساهمة المؤسسة بمبلغ
1,000,000 ريال
لدعم صندوق الشهداء
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..
ً
ختــــــاما

الثالث،  االستراتيجي  عامها  في  المؤسسة  عطاء  كان  هكذا 
التنفيذية،  اللجنة  من  ومتابعة  األمناء،  مجلس  من  بتوجيه 
 
ً
خالصا العمل  هذا  الله  جعل  التنفيذي..  الفريق  ومباشرة 
عبدالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ:  الواقف  به  ونفع  لوجهه، 
 
ً
خيرا أبنائه  من  عليه  القائمين  وجزى  الله،  رحمه  الجميح 
، وأكرم برحمته من مضىمنهم، ومد في عمر من بقي 

ً
كثيرا

علىطاعته.
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011  2  36  26  06

info@ajch.org.sa

www.ajch.org.sa

الريــاض - حي الملقـا

إلضافة بيانات التواصل مع المؤسسة في هاتفك
تكرم بتوجيه كاميرا الهاتف على رمز االستجابة هذا:


