ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻤﻴﺢ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ُ
ُ

تدفق العطاء إلى مستحقيه
تقرير إنجازات 2019م
لمؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية

تقرير إنجازات 2019

حجرة السكور

4

تقرير إنجازات 2019

ُ
هكــذا أطلــق علــى باكــورة أعمــال الخيــر التــي أنشــأها آل الجميــح فــي محافظــة
شــقراء..
ً
فقبــل أكثــر مــن خمســين عامــا ،كان أهالــي «شــقراء» يشــربون مــن ميــاه اآلبــار التــي يشــيدونها
ً
ً
بأنفســهم بجهــود ذاتيــة فرديــة ال تخلــو مــن المعانــاة ،وظلــوا علــى ذلــك زمنــا طويــا.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الجميح

رحمه الله

حتــى انبــرى الشــيخان عبدالعزيــز ومحمــد أبنــاء عبداللــه الجميــح رحمهــم اللــه لتأســيس مشــروع
ّ
ُ
متكامــل منظــم لميــاه الشــرب ،فأسســوا شــبكة منظمــة لســقيا الميــاه؛ تخــدم بيــوت األهالــي
ٌّ
والمســاجد ،فكانــت تلــك خدمــة عظيمــة منهــم لســكان المنطقــة ،وحــل تنمــوي للحصــول علــى
المــاء العــذب النقــي ،ممــا انعكــس بشــكل إيجابــي مباشــر علــى صحتهــم.

و حجرة السكور :

ً
غرفــة تحكــم بهــا محابــس «ســكور» تتحكــم فــي تدفــق الميــاه؛ حيــث ينحــدر إليهــا المــاء عذبــا مــن
ســواق تجــري فيهــا الميــاه إلــى مــا تالهــا مــن
الخزانــات التــي أنشــأها الشــيخان ،ثــم تتفــرع منهــا
ٍ
الشيخ محمد بن عبدالله الجميح
رحمه الله

أحيــاء شــقراء ..لتصــل إلــى كل حـ ّ
ـي حســب حاجتــه.

5

تقرير إنجازات 2019

إطاللة من
فضاءات اإللهام
من هنا استقينا ..وأسقينا..
ً

فاستلهمنا من «قطرة الماء» رمزا  ..وصنعنا خمس عشرة ساقية
يتدفق منها العطاء إلى مستحقيه..

6
ً
ً
( )1للمؤسسة مجاالن يتركز فيهما املنح ،وثالثة عشر مجاال متنوعا ،وفي ثنايا هذا التقرير تفاصيلها.

()1

تقرير إنجازات 2019

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻤﻴﺢ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

77

تقرير إنجازات 2019

“مــا يميــز هــذه البــاد هــو حــرص قادتهــا علــى الخيــر والتشــجيع عليــه ،ومــا
نــراه مــن مؤسســات خيريــة فــي مختلــف المجــاالت ،ســواء التــي تحمــل
ً
ً
أســماء ملــوك هــذه البــاد أو ســواها ،إال جانبــا واحدا مــن الجوانب المشــرقة
لبالدنــا”

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

88

تقرير إنجازات 2019

“نحــن اليــوم نســعى لالرتقــاء بدورنــا المؤثــر كإحــدى أكبــر الــدول المانحــة
للمســاعدات فــي العالــم مــن خــال تنظيــم القطــاع غيــر الربحــي وتعزيــزه
كــي تحقــق مســاعينا أفضــل النتائــج واآلثــار المرجــوة”

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء

9

تقرير إنجازات 2019

10

تقرير إنجازات 2019

بدايـــــــــة..

11

تقرير إنجازات 2019

كلمة المدير التنفيذي
عبدالكريم بن عبدالرحمن الصالح

ُ
ً
بخطـا ثابتـة؛ انطلقنـا نحـو تحقيـق رؤيتنـا الطموحـة؛ يحثنـا فـي سـيرنا احتفـاء وطننـا
ّ
بالعمـل الخيـري ،وقيمنـا التـي نسـعى مـن خاللهـا إلـى إخـراج عمـل وضـاء؛ يسـهم في
دفـع عجلـة التنميـة ،وتحقيـق رؤيـة .2030
«العنايـة بالمؤسسـات المجتمعية التخصصية» و «زيادة مسـاهمة القطاع في الناتج
المحلـي» نصـوص مـن رؤيـة  2030حفـزت أبنـاء الشـيخ عبدالعزيـز بـن عبداللـه الجميـح
رحمـه اللـه إلـى تأسـيس كيـان يسـهم فـي تحقيـق تطلعـات الوطـن ،فكانـت والدة
المؤسسـة.

12

تقرير إنجازات 2019
ً
ّ
عمـل مجلـس األمنـاء جاهـدا لبنـاء هـذا الصـرح؛ فكـون اللجـان المنبثقـة منـه ،التي شـرعت فـي اسـتخراج التصاريح
الالزمـة ،وتأسـيس خطـة اسـتراتيجية محكمة من خالل شـركات متخصصـة ،بالتزامن مع بناء التوجه االسـتراتيجي
للمنـح ،ثـم عملـت علـى بنـاء اللوائـح والسياسـات واألنظمـة ،وبنـاء الهيـكل اإلداري ،المتضمـن تشـكيل اللجنـة
ً
التنفيذيـة والفريـق التنفيـذي ،ثـم اختيـار مقـر دائـم لهـا وافتتاحـه إيذاناباالنطلاق الرسـمي ألعمال المؤسسـة.
َّ
خلال عـام مـن الزمـن ،أنجـزت المؤسسـة بفضـل اللـه تعالـى تأسيسـها ،وشـرعت فـي عمليـة المنـح بشـقيه:
االسـتباقي واالسـتجابة ،فتعمـد فـي األول (المنـح االسـتباقي) إلـى الجهـات المتخصصـة فـي تنفيـذ المبـادرات
ّ
الموجهـة للطفـل والشـباب الـواردة مـن الجهـات االستشـارية المتخصصـة فـي هـذا المجـال؛ وتبحـث عـن المنفذ
المقتـدر للشـراكة فـي تنفيذهـا .وقـد وقعـت المؤسسـة ( )5عقـود لمبـادرات موجهـة إلـى الشـباب والطفـل.
أمـا فـي (منـح االسـتجابة) فتسـتقبل المؤسسـة طلبـات المنـح مـن خلال البوابـة اإللكترونيـة المخصصـة لذلـك،
وقـد اسـتقبلت حتـى نهايـة عـام 2019م ( )852جهـة.
ً
ً
ً
ّ
هـذا ،وبوافـر الشـكر واالمتنـان نزجـي عرفاننـا لكل من شـارك فـي بناء هـذا الصرح إداريـا ومعرفيـا ومهاريـا ،مثمنين
ً
جهـود اإلخـوة العامليـن ،كما نسـأله تعالـى أن يجزي خيرا الشـيخ محمد بـن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله -والشـيخ
َ
َ
َ َ
حمـد بـن عبدالعزيـز الجميـح -حفظـه اللـه -اللذيـن سـعيا جاهدين في إقامـة هذه المؤسسـة ،سـائلين الله تعالى
أن يجعـل هـذا العمـل فـي ميزان حسـنات الشـيخ عبدالعزيـز بن عبداللـه الجميح رحمـه الله ،وذريتـه من بعده.

13

تقرير إنجازات 2019

الشــيخ عبدالعزيز بــن عبدالله الجميــح رحمه الله

14

تقرير إنجازات 2019

رحل ..وبقي األثر

15
بيت آل الجميح بشقراء

تقرير إنجازات 2019

رحل ..وبقي األثر

عبدالعزيز بن عبدالله الجميح رحمه الله..
الشـيخ الوجيـه ذو األيـادي البيضـاء والذكـر الجميـل فـي النـاس؛ ولـد عـام 1323هــ ،وهـو
ّ
أحـد أعلام الخيـر والعطـاء .انطلـق مـن شـقراء وعـم بذلـه سـائر الوطـن ،واقتـرن اسـمه
بالمسـابقة إلـى فعـل الخيـر منـذ شـبابه.

16

تقرير إنجازات 2019

ً
وتوالـت أعمالـه فـي البـر والخيـر واإلحسـان لمحافظـة شـقراء خصوصا وسـائر مناطـق المملكـة ،التي كان مـن أواخرها
ً
قبـل وفاتـه :مشـاركته فـي حفـر آبـار المياه ،وإنشـاء «خـزان الميـاه» المغذي لـ«حجرة السـكور» بشـقراء ،وظـل معطاء
ُ ّ
ً ُ
رحمـه اللـه حتـى اختـاره اللـه تعالـى إلـى جواره عـام 1376هــ ،فرحل تـاركا خلفـه أوقافا تبقـي أثـره ،وترفع ذكـره ،وتثقل
موازينـه بـإذن الله.
ّ
ً
وامتـدادا ألعمـال الخيـر للشـيخ رحمـه اللـه ،وعنايـة أبنائـه وبناتـه بأوقافه جـاءت الرغبة إلنشـاء كيان مؤسسـي ينظم
العطـاء ،ويوجـه المنـح وفـق احتيـاج المجتمـع ،ويحقـق اآلثـار التنمويـة الطموحة للوصـول إلى المشـاريع األكثـر نفعا
ً
واألعمـق أثـرا – بـإذن اللـه ،-فأنشـئت مؤسسـة عبـد العزيز بـن عبد اللـه الجميـح الخيرية.

الشيخ عبدالعزيز الجميح رحمه الله

الشيخ محمد بن عبدالعزيز رحمه الله

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله

الشيخ حمد بن عبدالعزيز حفظه الله

17

ً

تقرير إنجازات 2019

18
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من الفكرة إلى العمل

ُ ً
كان حلما فخاطرا فاحتماال
ً

ثم أضحى حقيقة ال خياال
»بداية التأسيس
»انطالق الخطة
»المنجزات
»الهيكل اإلداري

19
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بداي ــة التأس ــيس
انطلقـت بـادرة هـذه المؤسسـة بمباركـة كريمـة مـن خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن
ً
عبدالعزيـز حفظـه اللـه ،حينمـا كان أميـرا لمنطقـة الريـاض؛ حيـث أرسـل الشـيخ محمـد بـن عبدالعزيـز
ً
الجميـح رحمـه اللـه خطابـا إلـى مقـام خـادم الحرميـن الشـريفين حفظـه اللـه يطلـب فيـه الموافقة
علـى تأسـيس كيـان مؤسسـي لعطـاء الشـيخ عبدالعزيـز الجميـح رحمـه اللـه.
ّ
فوجه خادم الحرمين الشـريفين إلى وزير الشـؤون االجتماعية –آنذاك -بالموافقة على طلب الشـيخ
وإصدار توجيه بتأسـيس المؤسسة.

20
20
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انط ــاق خط ــة التأس ــيس

الشــيخ محمد الجميــح رحمه الله

الشــيخ حمد الجميــح حفظه الله

21
21

تقرير إنجازات 2019

منجزات التأســيس
التصاريح والحسابات الرسمية

الخطة االستراتيجية
الــرؤية الــرسالة
سلسلة القيم

الــقيم

األهداف االستراتيجية

الهيكل التنظيمي

للتفاصيل

42
صـــــــــــــــ

الوثائق واللوائح
الالئحــة األساســية | األوصــاف الوظيفيــة | مصفوفــة الصالحيــات | سياســات ومعاييــر
المنــح | دليــل المــوارد البشــرية | ســلم الرواتــب | العمليــات واإلجــراءات | الئحــة اللجنــة

22
22

التنفيذيــة | السياســة الماليــة | السياســة االتصاليــة

تقرير إنجازات 2019

البنية التقنية
تأسيس موقع إلكتروني | تأسيس بوابة المنح | نظام للموارد البشرية | النظام المالي

المقر الدائم
شراء مقر دائم للمؤسسة مكون من ثالثة طوابق | التجهيز والتأثيث | التدشين الرسمي

الهوية اإلعالمية
تصميم الشعار | تصميم تطبيقات الهوية وطباعتها | إنتاج المواد التعريفية

بناء مجاالت المنح
إقامة أكثر من  16ورشة عمل متخصصة

ً
بمشاركة  41خبيرا في بناء مجاالت المنح

الموارد البشرية
تشكيل اللجنة التنفيذية | توظيف فريق العمل

23
23
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الهيكل اإلداري

24
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الهي ــكل التنظيم ــي
مجلس األمناء
اللجنة التنفيذية
المدير التنفيذي
سكرتير

مدير اإلدارة المالية واإلدارية
أخصائي الموارد البشرية
أخصائي تقنية

محاسب
مسؤول االتصاالت اإلدارية
واألرشيف
عامل

مدير إدارة المشاريع التنموية
رئيس قسم
االتصال والشركات

أخصائي إعالم
أخصائي شركات

رئيس قسم التطوير
والتميز المؤسسي

أخصائي جودة

رئيس قسم
تطوير المشاريع

أخصائي تطوير المشاريع

رئيس قسم اإلشراف
والمتابعة

مشرف مشاريع

أخصائي خدمة الشركاء

25
25
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حديث العدسة

لحظات ملهمة ..صنعت اإلنجاز

26
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اجتماع
مجلس أمناء المؤسسة

27
27

تقرير إنجازات 2019

ورشة عمل

«بناء الخطة االستراتيجية للمؤسسة»

28
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ورشة عمل
«تصميم الهيكل اإلداري»

29
29
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ورشة عمل
أولويات العمل ومجاالت التأثير ألهداف الطفولة والشباب»

30
30
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أعمال
تجهيز مقر المؤسسة

31
31
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الشيخ حمد الجميح
ً
يوقع إيذانا بتدشين المؤسسة

32
32
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الشيخ حمد الجميح
يلقي كلمته في حفل « تدشين المؤسسة»

33
33
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جانب من
حضور حفل تدشين المؤسسة

34
34
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الشيخ حمد الجميح
وسعادة وكيل وزارة العمل للتنمية االجتماعية في حفل التدشين

35
35
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الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح
وأحفاد الشيخ عبدالعزيز الجميح «رحمه الله»

36
36

تقرير إنجازات 2019

المؤسسة
َّ
تتسلم تقرير «التميز المؤسسي»

37
37

تقرير إنجازات 2019
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التوجه االستراتيجي
متخصصون في تعزيز القيم..
شركاء في تنمية المجتمع

39
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رؤيتن ــا ( )2020
التخصص في تعزيز القيم عبر شراكات متكاملة لإلسهام في تنمية المجتمع ضمن رؤية .2030

رس ــالتنا

ً
مؤسسة مانحة تسعى لتنمية المجتمع بما هو أعظم نفعا من خالل مبادرات وشراكات استراتيجية
في بيئة مؤسسية مميزة.

غاياتن ــا

البناء العقلي للطفل
وتعزيز قيمه
تعزيز الهوية
الوطنية لدى الشباب
وتفعيلهم في
المجتمع
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تطوير كيانات غير

التكامل وبناء

ربحية في مجال

الشراكات مع الجهات

الطفل والشباب

ذات العالقة
تحقيق االنتشار
من خالل تغطية
احتياجات المجتمع
العامة

تقرير إنجازات 2019

قيمن ــا
تكامل الجهود بين أفراد فريق
العمل واإلدارة العليا في
المؤسسة لتحقيق النجاح في
تطبيق االستراتيجية

الشفافية

التعاون

تســهيل الوصــول للمعلومــات
الكافيــة والصحيحــة ألصحــاب
المصلحــة

الجودة

التركيز على مجاالت محددة
لتحقيق أثر أعمق

التخصص

أداء العمل في الوقت المحدد
وبالضوابط المحددة والمعايير
المطلوبة ،والسعي المستمر
لتطوير األداء

التحفيز

تنمية الدوافع الداخلية لدى
فريق العمل لبذل مستوى
أعلى من األداء نحو تحقيق
أهداف المؤسسة
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مسارات المنح

ويقصد به صناعة مبادرات نوعية في
مجاالت التركيز المستهدفة (الطفل
والشباب) عن طريق جهات استشارية
متخصصة

المنح

منح

االستباقي

االستجابة
ً
ويقصـــد بـــه المنـــح اســـتجابة لطلبـــات الدعـــم
ضم ــن مج ــاالت االنتش ــار المس ــتهدفة ،وه ــي:
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»المؤسسات الخيرية
»األسرة
»الفقراء
»رواد األعمال
»كبار السن
»المرأة
»طلبة العلم

»الطالب
»الموهوبون
»المساجد
»الجاليات
»المؤثرون
»عموم المجتمع
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سياس ــات المن ــح

ُ
تستقبل طلبات

السالمة النظامية
للجهة
ترخيص سارٍ-حساب
بنكي فاعل-عدم
وجود مخالفات
نظامية

التقديم قبل

المنح عن طريق

أن يكون

البوابة اإللكترونية

المشروع ضمن

وفي الوقت

مجاالت الدعم

موعد تنفيذ
المشروع بمدة ال
ً
تقل عن  30يوما

المحدد

أن يكون مجال

أن تكون مخرجات

المشروع ضمن

المشروع وخدماته

تصريح الجهة

غير ربحية

إمكانية دعم
الجهة مرتين سنويا

ً
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منجزات 2019
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ّ
شـرعت المؤسسـة فـي إصـدار دعمهـا للمشـاريع الـواردة؛ إبان تدشـينها الرسـمي
فـي  19ديسـمبر  ،2019فـي كال المجاليـن (المنـح االسـتباقي ،ومنـح االسـتجابة)،
ً
كمـا كان هـذا العـام حافلا باإلنجـاز علـى المسـتوى الداخلـي فـي تحقيق مؤشـرات
الخطـة التشـغيلية ،إضافـة إلـى حصولهـا علـى شـهادة التميـز المؤسسـي.
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ً
أوال  :إنجــازات المنح

المن ــح االس ــتباقي
إجمالي المبادرات

48
مبادرة

المبادرات المختارة

5
مبادرات

وهي:
»مبادرة «أريب» للبناء العقلي للطفل.
»مبادرة «غرس القيم بالترفيه».

ّ

»مبادرة «تميزي بقيمي».
»مبادرة «نعم أستطيع».
»مبادرة «تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب».
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ع ــن المب ــادرة المدعوم ــة
ً
أوال :مبادرة «أريب» للبناء العقلي للطفل ،المقدمة من شركة تكوين القيم:
تتمثــل المبــادرة فــي تأهيــل األم علــى مهــارات البنــاء العقلــي للطفــل مــن خــال منهــج متخصــص
فــي التربيــة العقليــة ،وتوظيــف التقنيــة والوســائل الحديثــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين,
وتهــدف إلــى:
1
»تأهيل  10.000أم على مهارات البناء العقلي ألطفالهم

»توفير مواد تعليمية تعزز البناء العقلي لألطفال.
ُ
»الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من خالل توظيف التقنية عن بعد.

توقيع االتفاقية
مع شركة تكوين القيم
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ً
ّ
ثانيا :مبادرة «تميزي بقيمي» المقدمة من جمعية مكارم األخالق:
تتمثــل المبــادرة فــي تعزيــز القيــم باســتخدام التحفيــز والمنافســة علــى مســتوى األفــراد واألســر والبيئــات العاملــة وذلك
مــن خــال إيجــاد تطبيــق تفاعلــي لتعزيــز القيــم فــي األســرة وألعــاب ورقيــة بفكــرة مبتكــرة وصناعــة نمــوذج لبنــاء القيــم
فــي بيئــات عامــة.
ً
ثالثا :مبادرة «غرس القيم بالترفيه» المقدمة من جمعية مكارم األخالق:
تتمثــل المبــادرة فــي تعزيــز القيــم لــدى األطفــال مــن خــال قنــوات اليوتيــوب والمسلســات الكرتونيــة واأللعــاب
اإللكترونيــة؛ لتهــدف إلــى:
»بناء الشخصية ذات األصالة لجيل المستقبل.
» تعزيز القيم عبر مراحل محددة.

توقيع االتفاقية
مع جمعية مكارم األخالق
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ً
رابعا :مبادرة «نعم أستطيع» المقدمة من مجموعة بناء:
وتتمثــل فــي تأهيــل الشــباب بشــكل عــام واأليتــام بوجــه خــاص علــى مجموعــة مــن األســاليب والمهــارات والقيــم
التــي تجعلهــم ناجحيــن فــي حياتهــم الشــخصية ومتفاعليــن مــع المجتمــع المحيــط بهــم .باالســتفادة مــن
المنهجيــة األســترالية «  »Yes I canالتــي أثبــت نجاحهــا خــال الســنوات الماضيــة.

توقيع االتفاقية
مع مجموعة بناء
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ً
خامسا :مبادرة تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب؛ المقدمة من مركز مكين للبرامج الجامعية:

وتتمثــل المبــادرة فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي نفــوس الشــباب مــن خــال تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
الجنســين بالشــراكة مــع خمــس جامعــات وتفعيلهــم ليأهلــوا الشــباب والشــابات مــن خــال برنامــج تدريبــي متكامل
يســتند علــى بنــاء علمــي منهجــي وفــق نظريــات علميــة اجتماعيــة وتعليميــة ونفســية تراعــي طبيعــة المرحلــة
العمريــة والتحديــات التــي يواجههــا الشــباب وفــق أســاليب وقنــوات تنفيــذ متعــددة وجاذبــة.

توقيع االتفاقية
مع مركز مكين للبرامج الجامعية
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من ــح االس ــتجابة
عدد المشاريع الواردة عبر البوابة اإللكترونية «وفق فئات المنح»:

الفئـــــــــــة

المشاريع الواردة

المشــاريع المدعومة

األسرة

69

18

الجاليات

38

20

الطالب

105

19

الفقراء

145

18

المرأة

51

22

المساجد

7

5

الموهوبون

68

12

المؤثرون

23

7

المؤسساتالخيرية

83

22

رواد األعمال

7

3

طلبة العلم

42

22

عموم المجتمع

49

17

كبار السن

10

9

غير مصنف

145

0

اإلجمالي
المشاريع الواردة

842
المشاريع المدعومة

194
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عدد المشاريع حسب المنطقة

المشــاريع الواردة والمدعومة

المدينة المنورة
104
الرياض

مكة المكرمة

تبوك

52
52

158
36

عسير

18

84

5

وارد
مدعوم

1

27

173
42

17

8

64
8

القصيم

53
17
المنطقة
الشرقية

50
16
جازان

47
9
نجران

35
4
الباحة

الجوف

14
3

حائل

35
8

الحدود
الشمالية

تقرير إنجازات 2019
نسبة المحافظات المستفيدة من المنح في كل منطقة

ر

جازان

47
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اإلجـــــــمالي

875

463

181

عدد
الجهات المسجلة

عدد
الجهات المتقدمة

عدد
الجهات المدعومة
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842
عدد
المشاريع الواردة

194
عدد
المشاريع المدعومة

تقرير إنجازات 2019

ّ
تدفق ..باتزان
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ً
ثانيــا  :تقرير األداء االســتراتيجي

يعطي تقرير األداء االستراتيجي صورة كلية لحالة الخطة االستراتيجية؛
ً
ً
ومؤشــرا مختبريــا لفعاليــة المبــادرات االســتراتيجية فــي تحقيقهــا لألهــداف ،إضافــة إلى أنه أســلوب مــن أســاليب إدارة المعرفة؛
لمــا ينتــج عنــه مــن نقاشــات وقــرارات مبنيــة علــى حقائــق وأرقام.
وخــال العــام المنصــرم  2019أعــدت المؤسســة تقريــر األداء االســتراتيجي المفصــل لــكل ربــع ،وفــق خطــوات منهجيــة اعتمــدت
علــى الخبــرة والممارســة والنظريــة العلميــة ،وتلخصــت خطواتــه فــي:
»تنفيذ األنشطة التشغيلية :سواء عن طريق المؤسسة أو الجهات االستشارية أو الجهات المنفذة.
ّ
»رصـــد اإلنجـــازات حســـب المؤشـــرات :حيـــث توثـــق كل إدارة منجزاتهـــا فيمـــا يتعلـــق بمؤشـــرات األداء ،وفـــق
ّ
نمـــوذج مجهـــز ومخصـــص لـــكل مؤشـــر حســـب دوريـــة القيـــاس ودليـــل رصـــد المؤشـــرات.
»قياس مؤشرات األداء وتوثيق النتائج :ويتضمن توثيق النتائج واعتمادها.
»تحليل النتائج واعتماد تقارير إدارة األداء.
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وفــي العــام األول مــن االســتراتيجية؛ كانــت النتيجــة اإلجماليــة للخارطــة االســتراتيجية لمؤشــرات األداء)94%( :
وهــو أداء بدرجــة (ممتــاز)؛ حيــث يتلخــص فــي الشــكل التالــي وفــق محــاور بطاقــة األداء المتــوازن:

نتائج محاور بطاقة األداء المتوازن 2019

محور العمالء

محور العمليات

محورالتعلم
والنمو

المحور المالي

اإلجمالي
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جدول نس ــبة إنجاز األهداف وفق بطاقة األداء المتوازن
المحاور

محور العمالء
)(100 %

النسبة
يبدأ في 2020

 .1البناء العقلي للطفل وتعزيز
قيمه

يبدأ في 2020

 .2تعزيز الهوية لدى الشباب
وتفعيلهم في المجتمع

100%

 .3تحقيق االنتشار من خالل
تغطية احتياجات فئات الدعم

100%

 .4بناء صورة ذهنية تنموية
اجتماعية للمؤسسة

20%
100%
يبدأ في 2020
محور العمليات
)(80 %
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األهداف

100%

 .5بناء مبادرات نوعية مبتكرة
للطفل والشباب
 .6بناء العمليات وأتمتتها
 .7تقويم البرامج والمشاريع ذات
األثر
 .8تبني التميز المؤسسي

يبدأ في 2020

 .9التكامل وبناء الشراكات مع
الجهات ذات العالقة

يبدأ في 2020

 .10تطوير كيانات غير ربحية في
مجال الطفل والشباب

100%

 .11رعاية برامج ومبادرات فئات
الدعم

تقرير إنجازات 2019

المحاور

محور التعلم النمو
)(96 %

المحور المالي
)(100 %

النسبة

األهداف

100%

 .12بناء بيئة عمل جاذبة ومحفزة

100%

 .13استقطاب الكوادر المتميزة
المتخصصة

75%

 .14تأهيل فريق العمل

98%

 .15إدارة المعرفة

100%

 .16بناء العمل المؤسسي
والحوكمة في جميع مستوياتها

100%

 .17بناء األدلة اإلجرائية

99%

 .18تحقيق الكفاءة التشغيلية

100%

 .19تحقيق استدامة التدفقات
المالية

مجموع أداء المؤسسة في تحقيق أهدافها ()% 94
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ً
ثالثــا :االعتمادات والجوائز

ّ
التمي ــز المؤسس ــي
انطلقت المؤسسة منذ بدايات تأسيسها بخطى حثيثة نحو تحقيق التميز المؤسسي ،والسبق في هذا المجال..
ً
ً
حيـــث يعـــد أساســـا قويـــا للتميـــز فـــي األعمـــال المؤسســـية ،إضافـــة إلـــى أهميتـــه فـــي جوانـــب إدارة المعرفـــة ومأسســـة
ً
ً
العم ــل ،وم ــن هن ــا فق ــد أج ــرت المؤسس ــة تقييم ــا ذاتي ــا للتع ــرف عل ــى موق ــع المؤسس ــة ف ــي مقي ــاس التمي ــز المؤسس ــي
األوروبــي  ،EFQMمــن خــال مركــز التميــز المؤسســي (شــركة تأهيــل التميــز المؤسســي) باســتخدام تقنيــة مصفوفــة التقييــم
ّ
التقنيـــة الخامســـة مـــن مصفوفـــات التقييـــم خـــال خمســـة أيـــام عمـــل ،شـــارك فيهـــا المعنيـــون بالتقييـــم مـــن منســـوبي
المؤسس ــة حس ــب خط ــة المش ــروع ،كم ــا نش ــرت ثقاف ــة التمي ــز المؤسس ــي ف ــي المؤسس ــة م ــن خ ــال لق ــاء تعريف ــي اس ــتمر
س ــت س ــاعات لكاف ــة الموظفي ــن ف ــي المؤسس ــة ،ونش ــر نم ــوذج التمي ــز المؤسس ــي ف ــي المؤسس ــة ومفاهيم ــه ومعايي ــره
وأس ــلوب التقيي ــم (رادار).
ونت ــج ع ــن عملي ــة التقيي ــم جمل ــة م ــن النتائ ــج؛ م ــن أبرزه ــا :تحقي ــق ( 157درج ــة) عل ــى مقي ــاس التمي ــز المؤسس ــي األوروب ــي
ً
ً
ً
ُ ُّ
 ،EFQMخــال 22شــهرا مــن بدايــة المؤسســة ،وتعــد إنجــازا جيــدا؛ حيــث تعــد أعلــى مــن متوســط الدرجــات التــي تحصــل عليهــا
ِّ
ً
المؤسس ــات الناش ــئة بن ــاء عل ــى إف ــادة الش ــركة المقيم ــة.
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إطار من التفاؤل واإليجابية
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الملحق المعرفي

«الملحق المعرفي»

ُ
كيف ص ِنعت
ً

ً
إسـهاما فـي نشـر المعرفة ،واسـتنادا علـى مفاهيم نقل الخبـرة؛ نرفق في
ً
ً
هـذا التقريـر إطـارا معرفيـا للمنجـزات التـي اعتمـدت فيهـا المؤسسـة على
التجـارب والخبـرات في البناء المؤسسـيفف.
أفضـل
ِ
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ً
أوال  :التوجه االســتراتيجي
منطلق ــات بن ــاء التوج ــه
الدوافع
َ
ً
ً
َ
ُ ْ
َّ
ُ
ُّ
عمــل أحدكــم عمــا
انطالقــا مــن حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم« :إن اللــه تعالــى ي ِحــب إذا ِ
وصححــه األلبانــي] ،ومــن مبــدأ تطويــر العمــل وإحكامــه أتــى مشــروع التطويــر اإلداري لمؤسســة عبدالعزيــز بــن عبداللــه الجميــح
الخيريــة لتحقيــق اآلتــي :
ْ ُ

َ ُ

تقنــه» [رواه الطبرانــي،
أن ي ِ

»نفع الموصي وإبراء الذمة للمجلس والمؤسسة من خالل بذل الجهد في اختيار أفضل األعمال والممارسات.
»الوصول لرؤية مشتركة يتبناها المجلس وتنفذها المؤسسة.
»تأسيس المؤسسة على أسس وأنظمة علمية متينة.
»تلمس احتياجات المجتمع والعمل الخيري.
»ابتـكار مجـاالت وأسـاليب عمـل جديـدة ومؤثـرة لخدمـة العمـل الخيـري لوجـود مؤسسـة جديـدة وفريـق عمـل
احترافـي.
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المحددات
»المش ــاركة الفاعل ــة م ــن ِقب ــل أعض ــاء مجل ــس النظ ــارة واإلدارة العام ــة لألوق ــاف ف ــي بن ــاء التوج ــه
والقضاي ــا االس ــتراتيجية.
»اس ــتخدام أدوات وممكن ــات مهني ــة ف ــي تحلي ــل الواق ــع واستش ــراف المس ــتقبل للوص ــول لمج ــاالت
ووس ــائل ومعايي ــر المن ــح النافع ــة والمؤث ــرة.
ّ
»العناية بالقواعد والمقاصد الشرعية في صياغة االستراتيجية.
»اختيار منهجية للتخطيط تتسم بالمرونة وممكنة التنفيذ.
»أن تكون الجهة االستشارية متخصصة وذات كفاءة عالية.
» مراعاة واقعية التكاليف المالية.
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معايير المفاضلة بين الجهات المرشحة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي:
التخصص

المستشار

المنفذون

الخبرة في التخطيط االستراتيجي
اإللمام بالعمل الخيري المانح
فاعلية التواصل وسهولته

المنسق

التوثيق المتقن للورش والمخرجات
إمكانية الربط مع مستشارين في تخصصات أخرى
منطقية

المراحل

مترابطة
شاملة
علمية

األدوات

المنهجية

واضحة
شاملة لجميع المراحل
عال
ذات تأثير
ٍ
مناسبة لتحقيق األدوات

الوسائل

الزمن
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المتطلبات
التكلفة المالية

تتناسب مع ظروف أعضاء مجلس األمناء
مشاركة الخبراء وأهل االختصاص
مناسبة المدة االجمالية
مناسبة المدة لكل مرحلة
مدى استيفاء العرض الحتياجات المؤسسة
مدى واقعية التكاليف المالية
مناسبة الدفعات المالية

الملحق المعرفي

التخطي ــط االس ــتراتيجي
مــن المنطلقــات الســابقة بنــت المؤسســة توجههــا االســتراتيجي بالتعاقــد مــع ثــاث جهــات استشــارية
ً
متخصصــة ،واســتخدمت عــددا مــن المنهجيــات والمدخــات واألدوات؛ حســب اآلتــي:

منهجية التخطيط :بطاقات األداء المتوازن ,ومكوناتها:

محور العمالء

محور
التعلم والنمو

محور العمليات

المحور المالي
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مدخالت التخطيط:
»دراســة تحليليــة حــول المنــح الخيــري فــي المملكــة العربيــة الســعودية :وهــي دراســة اســتخدمت
منهــج تحليــل المضمــون لـــ( )45دراســة تناولــت تحليــل واقــع العمــل الخيــري والتنمــوي فــي المملكة
العربيــة الســعودية.
»المقابالت الفردية مع أصحاب المصلحة ،وعددها ( )6لقاءات.
»ورش العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة ،وعددها ( )12ورشة عمل ،وهي:
»التحليل االستراتيجي ()3 ،2 ،1
»بناء االستراتيجية ()2 ،1
»إعداد وثيقة الخطة االستراتيجية
»بناء المستهدفات والمبادرات
»بناء الهيكل التنظيمي
»بناء مؤشرات األداء
»توثيق وتطوير عمليات األعمال
»إعداد سياسات الموارد البشرية
»إعداد سلم الرواتب واألجور
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األدوات المستخدمة في عملية التخطيط االستراتيجي:
»أداة تحليل التحليل الرباعي (.)SWOT
»تحليل أصحاب المصلحة ()SA
»سلسة القيمة ()Value Chain
»تحليل الميزة التنافسية ()Competitive Advantage
»مثلث األثر.

لالطالع على
كتيب التوجه االستراتيجي:
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ً
ثانيــا  :مبادرات المنح االســتباقي

ُ
بنيت مبادرات المنح االستباقي لدى المؤسسة وفق منهجية ذات أربع مراحل رئيسة؛ هي:
1 .تحديـد مجـاالت التركيـز واألهـداف المـراد تحقيقهـا فـي كل مجـال مـن خلال ورش التخطيـط االسـتراتيجي
ودراسـة أولويـات المنـح.
2 .بناء أولويات العمل في أهداف المؤسسة من خالل الدراسات وورش الخبراء.
3 .بناء تحديات األفكار ألولويات العمل ،وابتكار األفكار من خالل مسابقة األفكار وورش التفكير اإلبداعي.
4 .تصميم المبادرات لألفكار المعتمدة بالشراكة مع الجهات االستشارية.

مخرجات هذه المنهجية:
مجال

هدف

أولوية

تحد
ٍ

مبادرة

خطوات بناء أولويات أهداف الطفولة والشباب وتحديات األفكار؛ وفق اإلجراءات اآلتية:
1 .تحديد مجاالت التركيز (الطفل والشباب) واألهداف التي يراد تحقيقها في كل مجال وهي( :البناء العقلي وتعزيز
القيم لدى األطفال) ،و(تعزيز الهوية وبناء الفاعلية لدى الشباب) .
2 .إعداد اإلطار النظري واألدبيات العلمية ألهداف الطفولة والشباب ،من خالل مركز دراسات متخصص في أبحاث
ودراسات الشباب.
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3 .تحليل نتائج الدراسة واستخراج مسودة أولويات العمل في أهداف مجالي التركيز (الطفل والشباب).
4 .تحديد أولويات العمل وبناء تحديات األفكار في أهداف مجالي (الطفل والشباب) بمشاركة الخبراء في ورشة تركيز.
5 .تحكيم نتائج ورشة التركيز.

ً
ثالثا  :الموقــع اإللكتروني

الملحق المعرفي

ً
ً
تحقيقــا لمتطلبــات العمــل االحترافــي الــذي تتبناه المؤسســة في رســالتها ،وتماشــيا مــع مفاهيم
الرقمنــة وميكنــة العمــل ،عمــدت المؤسســة إلــى الجهــات المتخصصــة لبنــاء موقعهــا اإللكتروني،
وفــق المراحــل اآلتية:

المرحل ــة األول ــى
أثنــاء مباشــرة أعمــال تأســيس المؤسســة؛ اتضــح لــدى فريــق التأســيس ضــرورة إيجــاد برنامــج إلكترونــي
للمؤسســة لتحقيــق أهدافهــا ،وتســريع العمليــات ،وتحقيــق الفاعليــة فــي التواصــل ،وتســهيل إعــداد التقاريــر
ً
الدوريــة .ولترتيــب األفــكار وخلــق المســار الواضــح عملــت تحليــا لتحديــد االحتيــاج؛ نتــج عنــه االحتياجــات اآلتيــة

تقارير الدروس
المستفادة
نشر الدروس
المستفادة

إدارة المشاريع
اإلعالم واإلتصال

التطوير والتميز
المؤسسي
اإلدارية والمالية

إدارة
المعرفة

متابعة
الخطة

االتصاالت
اإلدارية
واالرشيف

الموقع
اإللكتروني

مكونات
البرنامج
اإللكتروني

االستراتيجية

أتمتة اإلجراءات
والعمليات

تقارير
األداء
والمشاريع

بوابة
المنح
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المرحل ــة الثاني ــة
انطلــق البحــث عــن منفذيــن لبنــاء الموقــع اإللكترونــي وفــق عــدة معاييــر وضعهــا مستشــارو التقنيــة لفريــق
التأســيس؛ وكان مــن أهمهــا:

كفاءة الجهة

نوعية البرنامج

مدة التنفيذ

ملكية النظام للمؤسسة

حتى وقع االختيار على شركة المعايير التقينة ،ونتج عن االختيار :توقيع عقد يتضمن ثالثة محاور تنفيذية:

تحليل النظام
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برمجة الموقع اإللكتروني

تركيب نظام المنح

الملحق المعرفي

المرحل ــة الثالث ــة
ً
ُ
ووفقا للعقد المبرم ،نفذت المحاور ،ونتج عنها:

الموقع اإللكتروني

بوابة المنح
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نهاية..

تظل السواقي معطاءة ال جفاف لها
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هكذا كانت قصة البداية..
وهكــذا جــرت الســواقي بعطائهــا ،فمضــت المؤسســة فــي عامهــا األول مانحــة للعطــاء،
بتوجيــه مــن مجلــس األمنــاء ومتابعــة اللجنــة التنفيذيــة ،ومباشــرة الفريــق التنفيذي ..شــكر
ً
اللــه لهــم جميعــا.
وس ــتظل الس ــواقي معط ــاءة تج ــري فيه ــا حس ــنات الش ــيخ عبدالعزي ــز الجمي ــح رحم ــه الل ــه،
وأبنــاؤه.
ً
جعـــل اللـــه هـــذا العمـــل خالصـــا لوجهـــه الكريـــم ،ونفـــع بـــه الواقـــف الشـــيخ عبدالعزيـــز
ً
ً
الجميـــح رحمـــه اللـــه وأعلـــى بـــه منزلتـــه ،وجـــزى القائميـــن عليـــه مـــن أبنائـــه خيـــرا كثيـــرا،
ّ
وأكـــرم برحمتـــه مـــن مضـــى منهـــم ،ومـــد فـــي عمـــر مـــن بقـــي علـــى طاعتـــه.
وإلى الملتقى ..
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إلضافة بيانات التواصل مع المؤسسة في جهات االتصال بهاتفك:

011 2 36 26 06

w w w.ajc h .o rg .s a
in fo @ ajc h .o rg .s a
المملكة العربية السعودية – حي الملقا
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تدفق العطاء إلى مستحقيه
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لمؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية

