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كلمة 
رئيس مجلس األمناء
صالح بن سالم بن محفوظ

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

آلــه وصحبــه أجمعيــن.

الطيبــة  البــاد  هــذه  فــي  علينــا  اهلل  أنعــم  لقــد 
نرفــُل  حيــث  إحصاؤهــا،  يصعــب  ونعــٍم  بمنــٍح 
ــذي ال  ــر ال ــتمرة والخي ــن اآلالء المس ــر م ــي الكثي ف
ــن  ــة وأم ــادة حكيم ــخة وقي ــدٌة راس ــع، فعقي ينقط
الحيــاة،  مناحــي  كل  فــي  وازدهــار  ورغــُد  وأمــان 
ــر  ــط نظ ــًة ومح ــا قبل ــا ومجتمعن ــات وطنن ــى ب حت

حولنــا. للكثيريــن 

نشــهد  آخــر،  بعــد  ظــرف  وفــي  يــوم  بعــد  يومــًا 
تقلبــات  مــن  العالــم  بــه  يمــر  مــا  علــى  جميعــًا 
وتموجــات، بينمــا نحــن فــي خيــٍر وعافيــٍة وعطــاء، 
ــزداد  ــا ي ــى ومجتمعن ــد انقض ــام 2021 ق ــو ع ــا ه وه
الحرميــن  خــادم  بقيــادة  وأثــراً،  وقــوًة  تاحمــًا 
الشــريفين وولــي عهــده األميــن وفــي وجــود رؤيــٍة 
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طموحــٍة نســتضيئ بهــا لينعــم بالخيــر كل فــرٍد مــن البحــر إلــى الخليــج ومــن صحــاري الشــمال 
إلــى مرتفعــات الجنــوب.

إّن الخيــر الــذي نعيــش فيــه والوفــرة التــي نتمتــع بهــا بفضــل اهلل تعالــى تلقــي المســؤولية علينــا 
ــٍة  ــاٍل قادم ــًا بأجي ــر اهتمام ــاننا، وأكث ــى إنس ــًا إل ــرب مكان ــا، وأق ــًا بمجتمعن ــر التصاق ــون أكث لنك
ــا  ــو م ــا، وه ــا حوله ــاص بم ــا الخ ــا وتفاعله ــا وتأثيره ــا تأثره ــا وله ــة تواصله ــا ولغ ــا طبيعته له
ــر  ــة األث ــٍع ألهمي ــب إدراٍك واس ــون صاح ــل ألن يك ــي أي حق ــل ف ــن يعم ــى كل م ــًا عل ــم دائم يحّت
المســتدام فــي تنميــة اإلنســان الــذي يتأتــى بمجهوداتنــا متكاملــًة دولــًة ومجتمعــًا، مؤسســًة 

وفــرداً، قائــداً ومواطنــًا.

وبفضــل اهلل تعالــى، وفــي وجــود هــذه الحاضنــة الجديــدة لعملنــا »المركــز الوطنــي لتنميــة 
القطــاع غيــر الربحــي« عملــت وإخوتــي فــي مجلــس األمنــاء علــى أن نكــّرس فكرنــا، وذلــك حتــى 
تقــدم مؤسســتنا »مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة« عمــًا ومنجــزاً متماشــيًا مــع 
تطلعــات هــذا المجتمــع ومســتهدفات الرؤيــة الوطنيــة المباركــة التــي اخترنــا جميعــًا االتجــاه 

ــا. صوبه

ــم،  ــة المعال ــتراتيجية واضح ــة اس ــن خط ــة ضم ــوظ األهلي ــن محف ــالم ب ــة س ــل مؤسس ولعم
التعليــم  المؤسســة فــي خدمــة قطاعــات  تعالــى- فــي تعزيــز دور  اســتمرينا -بفضــل اهلل 
وتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي متعاونيــن مــع العديــد مــن الشــركاء، وعبــر جهــاٍز تنفيــذي وضــع 
فيــه مجلــس األمنــاء كل الثقــة ومنحــه كافــة الصاحيــات للوصــول إلــى رؤيــة المؤسســة فــي 

ــان. ــة اإلنس ــي تنمي ــتدام ف ــر المس ــق األث ــتدامة ولتحقي ــة المس ــح للتنمي ــي المن ــادة ف الري

أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى كل مــن تعــاون مــع »مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة« فــي 
عملهــا فــي العــام 2021، ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة التعليــم علــى 
وجــه الخصــوص، إذ أننــي أســعد ومــع كل اجتمــاع ولقــاء باإلخــوة فــي المؤسســة وخارجهــا أيضــًا 
بمــا أســمع مــن تعــاون وتعاضــٍد كفيــل بتجويــد المخرجــات وتحســين النتائــج وتعظيــم األثــر.

اهلل -جــل وعــا- أدعــو أن يوفقنــا جميعــًا لخدمــة وطننــا العامــر الحبيــب، وأن يجعــل ذلــك فــي 
ــا -رحمــه اهلل تعالــى- وكل مــن بــذل فكــراً أو جهــداً أو وقتــًا أو مــااًل فــي  موازيــن حســنات والدن

عمــل الخيــر ورفــاه اإلنســان.
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كلمة 
المدير التنفيذي

م. ممدوح بن حسن الحربي

ــى  ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
ً المبعــوث للعالميــن رحمــًة ونــوراً وبشــراً وســرورا

تمضــي األعــوام علــى هــذه المؤسســة »مؤسســة 
ســالم بــن محفــوظ األهليــة« ســريعًة ومليئــًة، 
فباألمــس القريــب كنــت أكتــب كلمــات مقدمــة 
»عــام   2020 العــام  لمنجــزات  الختامــي  التقريــر 
كورونــا الشــهير«، وذلــك التغييــر الــذي تفاعلــت 
معــه المؤسســة بــكل قدراتهــا مســاهمًة بمــا 
مــع  للتعامــل  الوطنيــة  الجهــود  فــي  تســتطيع 
الجائحــة، التــي انحســرت اليــوم واضمحــل أثرهــا، 
بعــد نجاحــات حكوميــٍة الفتــٍة وتفاعــل مــن كل 

العالميــن. قطــاٍع والحمــد هلل رب 

التنفيــذي  لقــد شــرفنا اهلل جــل وعــا- والفريــق 
ــا وقيادتنــا وإنســاننا  فــي المؤسســة بخدمــة بادن
ــة  ــح للتنمي ــي المن ــدة ف ــٍة رائ ــال مؤسس ــن خ م
المســتدامة، قــام عليهــا رجــاٌل أوفيــاء مــن ذريــة 
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الشــيخ ســالم بــن أحمــد بــن محفــوظ رحمــه اهلل تعالــى وإخــوٌة لهــم فــي مياديــن العمــل الخيــري 
المختلفــة، حتــى ســارت اليــوم علــى قدميهــا إحــدى الجهــات التــي تســهم إلــى جانــب العديــد مــن 

ــها اهلل. ــعودية حرس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــوي ف ــل التنم ــة العم ــي خدم ــركاء ف الش

بحمــد اهلل تعالــى عــاد القطــار فــي العــام 2021 إلــى ســكته، وعدنــا فــي المؤسســة للمواءمــة 
بشــكل كامــل بيــن الخطــة التشــغيلية للعــام مــع الخطــة االســتراتيجية الخمســية الثانيــة 
ــج  ــي برام ــغيلية ف ــام التش ــتهدفات الع ــق مس ــل تحقي ــن أج ــود م ــت الجه )2019-2023(، فتكثف
القضايــا االســتراتيجية والبرامــج المســتمرة وفــي إبــرام الشــراكات ورعايــة النشــاطات الفاعلــة 

ــة. ــة للمؤسس ــتهدفات المرحلي ــة المس ــي مصلح ــب ف ــي تص ــرة والت والمؤث

لقــد شــهدنا فــي العــام المنصــرم نتائــج رائعــة جــاءت مــن التركيــز الــذي أخذتــه المؤسســة علــى 
ــي  ــاء ف ــادر وبن ــهام وب ــمو وإس ــج س ــار برام ــدأت ثم ــج، فب ــق والبرام ــث المناط ــن حي ــا م عاتقه
الظهــور، ليكــون ظهورهــا هــذا حافــزاً جديــداً لاســتمرار فــي تحقيــق النتائــج وتجويــد المخرجــات 
فــي مجــاالت التعليــم والتمكيــن، واســتقبلنا العديــد مــن اإلشــارات مــن قبــل شــركائنا فــي 
القطــاع العــام وغيــر الربحــي التــي تعطــي االطمئنــان حــول أثــر إيجابــي مــن المرجــح تحقيقــه 

ــتقبًا. مس

نســعى فــي مؤسســة ســالم بــن محفــوظ األهليــة إلــى توثيــق الصــات بمجتمعنــا، وقــد تمّكنــا 
المنــح  تتمثــل فــي  االنتقــال فــي خطــوات جديــدة  2021 مــن  العــام  تعالــى خــال  بفضــل اهلل 
المعرفــي الــذي يرمــي إلــى إثــراء المؤسســات غيــر الربحيــة بتجــارب المؤسســة اإلداريــة والفنيــة، 
ــوام  ــي األع ــتثمره ف ــوي نس ــل التنم ــي العم ــد ف ــاه جدي ــاء اتج ــا لبن ــاس لدين ــر األس ــل حج ــا مّث م

ــادة. ــة والمعت ــه التقليدي ــح بمفاهيم ــن المن ــداً ع ــة بعي المقبل

وفــي داخــل المؤسســة لــم ندخــر فرصــًة لتوســيع مــدارك العامليــن وتوســيع أثرهــم المجتمعــي 
إال واســتثمرناها لنحافــظ بشــكل مســتمر علــى مســتويات مــن التطــور والتفاعــل مــع كل 
وإدارة  المجــاالت مــن مــوارد بشــرية  المتخصــص فــي كافــة  االحترافــي  العمــل  مســتجدات 

ــط. ــة وتخطي ــودة ومالي ــال وج ــاريع واتص للمش

ــام  ــي الع ــازه ف ــم إنج ــا ت ــال كل م ــه إجم ــا في ــذي حاولن ــر ال ــذا التقري ــارئ ه ــزي الق ــك عزي ــن يدي بي
2021، والــذي نأمــل أن تجــدوا فيــه مــا يســركم مــن المعلومــات واألرقــام ومــا يغطــي تســاؤالتكم 

حــول المؤسســة وعملهــا.
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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 المؤسسة 
2020 للعام 
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علــى  مجتمعــي  أثــر  إلحــداث  التركيــز  إلــى  الحاجــة  ظهــور  مــع 
الربحــي،  غيــر  القطــاع  وتمكيــن  التعليــم  قطاعــي  مســتويات 
مــن  عــدد  مــع  التعامــل  فــي  المســاهمة  عاتقنــا  علــى  أخذنــا 

للمشــكلة. ومعالجــًة  لاحتيــاج  تلبيــًة  المحــددة  القضايــا 
وباســتخدام عــدد مــن النظريــات والممارســات العلميــة وصلــت 
ــن،  ــى القطاعي ــة عل ــتراتيجية موزع ــا اس ــع قضاي ــة ألرب المؤسس

وكانــت القضايــا كمــا يلــي:
- كــوادر تعليميــة وتربوية مؤهلة لتحســين مخرجات التعليم

الحــادي  القــرن  لمهــارات  ممارســون  ثانويــة  مرحلــة  طلبــة   -
المســتقبلية حياتهــم  فــي  والعشــرين 

- 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:

3,419,995
المصروف

801 معلم مرحلة ابتدائية مؤهلون نوعيًا في الجوانب 	 

التربوية والمهنية 

161 قائد مدرسة قادرين على التوجيه والتحفيز	 

88 مشرف مؤهل لتوجيه ودعم وتحفيز القادة 	 

والمعلمين

فعالية إلبراز جهود 420 معلم	 

984 معلم مستفيدين من الخدمات التعليمية	 

الميزانيةمنجزات
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5,382,000
المصروف

1562 كادر تعليمي بالمؤسسات المجتمعية مؤهلين 	 

لتزويد الطالب بمهارات القرن الحادي والعشرين

39 بيئة محفزة لممارسة المهارات	 

13530 طالب وطالبة مكتسبون للمهارات	 

وسيلة توعوية للطالب	 

برنامج توعوي حول المهارات للطالب	 

برنامج توعوي ألسر الطالب حول المهارات	 

6300 طالب ممارس للمهارات	 

الميزانيةمنجزات

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

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

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

القضية التــي يعالجها البرنامج:
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4,926,897
المصروف

8961 متطوع	 

25 كيان مؤهل الستقطاب وتفعيل المتطوعين	 

3 مؤسسات ريادة اجتماعية فاعلة	 

الميزانيةمنجزات

زيادة وتمكين المشــاركة المجتمعية.

نســعى لزيــادة المشــاركة المجتمعيــة باشــراك 30000 متطــوع بمــا يعــادل 3% مــن المســتهدف الوطنــي بمعــدل 
ــن  ــة، و5% م ــة عام ــال تطوعي ــي اعم ــاركين ف ــن المش ــكل 95% م ــث يش ــرد، حي ــنوية للف ــة س ــاعة تطوعي 20 س
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

ــادة اجتماعيــة تســاهم فــي خدمــة المجتمــع. ري

القضية التــي يعالجها البرنامج:
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5,209,188
المصروف

13 منظمة مدفوعة بالمهمة	 

45 كادر بشري مؤهل وفاعل	 

8 خدمات تنموية تلبي االحتياج المجتمعي	 

4 منظمات ممكنة من حيث تنمية الموارد المالية 	 

واستدامتها

الميزانيةمنجزات

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:
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مجــاالت  رعايــة  أن  إال  االســتراتيجية،  بالقضايــا  اهتمامنــا  رغــم 
التوعيــة والمســاعدات والطــوارئ يأتــي فــي صلــب مجــاالت عملنــا 
أيضــًا، وتخصــص المؤسســة الكثيــر مــن مواردهــا فــي تقديــم 
ــق  ــا يحق ــراد بم ــات واألف ــن المؤسس ــة م ــات محتاج ــم لفئ الدع

ــتهدفة. ــات المس ــك الفئ ــع لتل ــن النف ــد م المزي

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

منارةتعلم كيانتعاون
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علميــة  بكــوادر  المجتمــع  لرفــد  دراســيا  المتفوقيــن  للطــاب  جامعيــة  تعليميــة  منــح  لتقديــم  نســعى 
وازدهــاره تنميتــه  فــي  تســاهم  متخصصــة 

تعلم

1,944,429
المصروف

19 منحة تخصصية	 

33 منحة جامعية عامة	 

	 10منح بجامعة األمير مقرن بن عبد العزيز	 

63 مساعدة تعليمية للجامعيين	 

الميزانيةمنجزات
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تعاون

نســعى لتعزيــز الروابط االجتماعية وتقديم المســاعدة لألفراد والجمعيات خدمــًة للمجتمع وقضاياه

5,815,433
المصروف

تشغيل عمائر التوفيق	 

توزيع 10,378 سلة غذائية	 

دعم 30 جمعية	 

تقديم 108 مساعدة فردية	 

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

ــع المجتم

3,728,467
المصروف

صيانة وتشغيل 4 مساجد	 

دعم 78 حلقة قرآنية و1021 طالب وطالبة	 

اجتياز 333 طالب الختبارات جمعية خيركم	 

الميزانيةمنجزات
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كيان

الميزانية

2,540,000
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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مركز الحمالت التوعوية
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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

640,000
المصروف

المشاركة في تقديم جائزة جدة للمعلم المتميز	 

مشاركة 180 طالب جامعي في منتدى سفراء 	 

الوسطية

تأهيل وتوظيف 50 مستفيد ضمن برنامج كوادر	 

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.
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لجنة التنمية األهلية بالشــرائعدار المالحظة بجدة
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ــا،  نعمــل علــى مــد جســور التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة لدين
واالجتماعــات  الملتقيــات  مــن  عــدداً  المؤسســة  فــي  فنعقــد 
ــر  ــاع غي ــي القط ــد ف ــا كرائ ــز دوره ــا لتعزي ــن خاله ــدف م ــي ته الت
الربحــي علــى مســتوى المنطقــة والمملكــة ككل، باإلضافــة إلــى 
ذلــك فإنهــا ترعــى عــدداً آخــر مــن تلــك الملتقيــات التــي تنظمهــا 
وتمكينــًا  تطويــراً  ربحيــة  غيــر  أو  حكوميــة  جهــات  وتقيمهــا 

للقطــاع بمؤسســاته وأفــراده.

ملتقيات وتواصل
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الملتقيات

رعايةاستضافةتنظيم
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استضافته المؤسسة لثاثة أيام في شهر ديسمبر بمدينة الملك عبداهلل االقتصادية بهدف لصناعة متعلم 
القرن الحادي والعشرين وبحضور فاعل من أكثر من 150 من القيادات في الحقل التعليمي ينتمون لـ6 إدارات 

تعليم في المملكة

لقاء خبراء التعليم

استضافته المؤسسة في شهر ديسمبر بجدة بهدف تعزيز صناعة إدارة الصورة الذهنية في منظمات القطاع 
غير الربحي بحضور بمشاركة عدد من الخبراء في المجال وبحضور 200 من العاملين في القطاع غير الربحي

ملتقى إدارة الصورة الذهنية في منظمات القطاع غير الربحي

استضافتها المؤسسة بحضور نائب رئيس مجلس األمناء ولفيف من الخبراء في القطاع غير الربحي، وهي 
جزء من دراسة شاملة حول تجربة المؤسسة في تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات الوسيطة 

العاملة في القطاع

ورشة عمل التصورات المستقبلية في تأسيس الكيانات غير الربحية

رعتها المؤسسة وشاركت في تقديمها مع وكالة الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
وجمعت العديد من الخبراء في مجاالت التعليم وعلم االجتماع وعلم النفس ومسؤولين بالوزارة

ورشة عمل دعم التحصيل العلمي للطالب والطالبات أبناء مستفيدي الضمان االجتماعي
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إصدارات

تولــي المؤسســة القطــاع غيــر الربحــي والتنميــة بوجــه عــام اهتمامــًا كبيــراً، وتعتقــد أن المنــح المعرفــي وإثــراء 
القطــاع بالتجــارب اإليجابيــة والناجحــة هــو جــزء مــن دورهــا ومســؤوليتها أيضــًا، ومــن خــال ذلــك طبقــت 
ــر  ــن غي ــدى جهتي ــة« ل ــورة الذهني ــي »إدارة الص ــا ف ــوذج عمله ــي نم ــام الماض ــي الع ــى ف ــرة األول ــة للم المؤسس

ــة. ــوادي لي ــم ب ــرآن الكري ــظ الق ــة تحفي ــبابية وجمعي ــور الش ــة جس ــا جمعي ــن هم ربحيتي

وزيــادًة فــي إثــراء القطــاع قامــت بإعــداد وطباعــة وتوزيــع إصــدار بعنــوان »بنــاء الصــورة الذهنيــة وإدارة الســمعة 
فــي المنظمــات غيــر الربحيــة«
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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، 
ــادة نتائــج ومخرجــات مشــاريع المؤسســة كل عــام ــر وزي وتســهم تلــك الشــراكات فــي تعظيــم الفائــدة واألث

إطار العملالجهة

التعاون والعمل المشترك في تمويل وإدارة منتدى العاملين مع الشباب 
2021

التعاون والعمل المشترك في تمويل واإلشراف على تأسيس الجمعية 
العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي
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بناء إطار التفاهم والعمل المشترك بتقديم أعمال تخدم التنمية 
االجتماعية

بناء إطار التفاهم والعمل المشترك بتقديم أعمال تخدم التنمية 
االجتماعية

التعاون والعمل المشترك لتنفيذ مشروع تمكين األسر المنتجة 
من خالل التأهيل على انتاج المنسوجات
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تقدير

ــد مــن التكريمــات التــي تحظــى بهــا  ينعكــس عمــل المؤسســة علــى تحقيــق رؤيتهــا وأداء رســالتها فــي العدي
ــارة  ــي اإلش ــا يعط ــو م ــاءات، وه ــبات واللق ــن المناس ــر م ــي كثي ــها ف ــي تلمس ــة الت ــات اإليجابي ــك االنطباع وكذل
ــال  ــن خ ــه م ــا تدعم ــتراتيجية أو م ــا االس ــج القضاي ــن برام ــه م ــا تقدم ــة بم ــه المؤسس ــذي تترك ــر ال ــول األث ح

البرامــج المســتمرة والمبــادرات المجتمعيــة المختلفــة
وقــد شــهد العــام 2021 تتويجــًا لعطــاء المؤسســة الــذي تمثــل فــي صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتعييــن نائــب 

رئيــس مجلــس أمنائهــا عضــواً لمجلــس إدارة المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي
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التميز المؤسسي
ــه بعضهــا البعــض مــن خــال األنظمــة  ــر آليــات العمــل وربــط جميــع مكونات نعمــل علــى نحــو مســتمر لتطوي
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 2021 ، عدداً مــن المنجزات في هذا الملف من أبرزها:
- إعادة منح شــهادة اآليزو 9002:2015 لدورة جديدة 2025-2022  

- تحقيق نســبة 96.37% التزام بالعمليات المؤسســية  
- تحقيق نســبة أداء مؤسســي بلغت %98.63  

- تحقيق نســبة 87.4% رضا مــن قبل أصحاب المصلحة  
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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.2022
Validity of this certificate: 12.Jan.2023
Recertification date: 12.Jan.2025
Certificate No: 21.12.501-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
ــة  ــذه البيئ ــون ه ــل لتك ــا تعم ــة، فإنه ــام التنفيذي ــي المه ــن لتول ــن المتخصصي ــة م ــتقطاب كوكب ــي اس ــة ف المؤسس
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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وخال العام:

حصل 2 من الموظفين على شهادة محترف تحليل بيانات	 

حصل موظف واحد على شهادة KPI المهنية	 

انتظم 18 موظف في برامج تدريبية تخصصية	 





األثر المســتدام في تنمية اإلنسان



�ص.ب 3027 جدة 23612 اململكة العربية ال�سعودية
+966  )12(  6906668    


