
التقرير السنوي لعام ١٤٣٧هـ 







القصة 

قبل قرن من الزمان، بين القحط والجفاف ..  
وفي تلك القرية الصغيرة المحاطة بجدران طينية ..  

ولد ونشأ الشيخان سعد وعبدالعزيز ابنا عبدالله الموسى 

تحولت أيام نعومة األظفار إلى شدة  
الزراعة والفالحة .. 

وسنوات الشباب إلى السفر على األقدام  
للعمل في التشييد والبناء 



دارت السنون 
وفتح الله عليهما أبواب الرزق والنماء،  

ففاضت أيديهما بالجود والعطاء 

ثم شاء الله لذلك البذل أن يدوم  
فتحول إلى أوقاف عديدة وأطلق على ذلك الكيان  

وقف سعد وعبدالعزيز الموسى 



ومن توفيق الله أن من علينا ببدء العمل بالخطة االستراتيجية الثانية في عامها الثاني,  
والتي تسعى لـ زيادة أجر الواقفين إنفاذاً لرغبتهما،  

نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يتغمد الشيخين سعد و عبدالعزيز برحمته الواسعة 
و أن يجزل لهما األجر و المثوبة . 





من نحن ؟ 
الرؤية : 

المساهمةُ الفاعلةُ في بناءِ قطاعٍ خيري متطورِ وـمشاركِ في تحقيقِ التـنمـيــة.  

الرسالة : 
وـقفٌ مـؤسسـيٌ يسعـى لـزيـادةِ أجـر الـواقـفين، مـن خـالل دعم وتـطـويـر القطــاع الخيـري، 

 لبنـاء أسـوة حسـنـة وتـنـمـيـة ـمسـتـدامة، وفق منهجية علمية ومبادرات نوعيـة وشراكات فاعلـة. 

القيم : 

١

٢

٣

٤

٥

التواضع ٦ اإلتقان  المبادرة 

روح الفريق  األمانة  العدل 



مفردات الرسالة 

وقف مؤسسي: تعميق الفكر المؤسسي ورفع معايير األداء بما يتناسب معه.

زيادة أجر للواقفين: نعتمد على األكثر نفعاً واألعظم أجراً تحقيقاً لرغبات الموقفين والنظار وحفظاً لجهودهم.

دعم: يتناول المنح المباشر والتشغيلي للجهات الخيرية.

تطوير القطاع الخيري: رفع مستويات التفكير وأساليب األداء لدى مؤسسات وجمعيات القطاع الخيري.

بناء أسوة حسنة: من خالل تقديم ممارسات مميزة في األدوات والنتائج قابلة ألن تكون نماذج يحتذى بها.

تنمية ُمستدامة: السعي لتقديم حلول جذرية للمشكالت الدائمة وتسعى لتحويل المستهلكين إلى منتجين.

ص. ص.إطالق الممارسات المتخصصة وفق المعايير المهنية المعتبرة لكل تخص منهجية علمية: إطالق الممارسات المتخصصة وفق المعايير المهنية المعتبرة لكل تخص

مبادرات نوعية: ذات القيمة المضافة في بيئتها. 

شراكات فاعلة: اإلفادة من القطاعات الثالثة في تحقيق غايات الوقف الخيرية. 



الهيكل اإلداري 

مجلس النظارة 
لجنة المنح لجنة االستثمار 

السكرتير المدير التنفيذي 

إدارة الجودة إدارة االستثمار 

إدارة التخطيط 

إدارة المشاريع إدارة البرامج 

مشاريع الشيخين 

تنمية المجتمع 

مشاريع مكة و المدينة 

الشؤون المالية 

الشؤون اإلدارية 

االنشاءات 

توسيع دائرة المنح 

اإلعالم االجتماعي 

العناية بطالب المنح 

الجانب التنظيمي 
في القطاع الخيري 

اإلدارة المالية و اإلدارية 

التقنية 

العالقات العامة و اإلعالم 

إدارة الخدمات المساندة 



سياسات الدعم 

أن تكون الجهة ذات وضع نظامي .  ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

وجود حساب بنكي . 

وجود مراجع حسابات قانوني . 

ندعم المشاريع و نشرف عليها و ال نشارك في تنفيذها . 

أن تكون الجهة مختصة في المجال و ذات صفة نظامية . 

توافق المشروع مع خطط الوقف و مؤشراته . 

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة و آلية لمتابعة التنفيذ . 

تحظى ”المشاريع التطويرية“ للشركاء بأولوية دعم المؤسسة . 

أن ال يكون المشروع مدعوماً من قبل الوقف خالل سنة من تاريخ التقديم . 

تعهد الجهة بتوفير متطلبات الوقف بعد الدعم . 



االستراتيجيات 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

( ١٤٣٦هـ - ١٤٣٨هـ) : 

توسيع دائرة المنح وترشيده . 

العناية بمشاريع الشيخين . 

العناية بالمشاريع النوعية في مكة والمدينة . 

التجويد المؤسسي . 

االهتمام بالفقراء والمحتاجين . 

اإلسهام في صناعة اإلعالم االجتماعي . 

العناية بالجانب التنظيمي في القطاع الخيري . 

العناية بطالب المنح . 



مبادرات االستراتيجيات 

العناية بطالب المنح 

رعاية الجهات المعتنية بطالب المنح 

رعاية وتطوير المعتنين ببرامج طالب المنح 

رعاية المميزين من طالب المنح 

العناية بتنمية الموارد المالية للجهات الخيرية 

توسيع دائرة المنح و ترشيده 

التنسيق و التكامل بين الجهات المانحة لخدمة المسؤولية المجتمعية 

نشر ثقافة المنح و المسؤولية المجتمعية  

المساهمة في تأسيس وتمتين جهات تعنى بتوسيع دائرة المنح  
والمسؤولية المجتمعية 

رعاية البرامج العلمية للمنح والمسؤولية المجتمعية 

رعاية المتميزين والبارزين في العمل المانح والمسؤولية المجتمعية 



مبادرات االستراتيجيات 

العناية بالجانب التنظيمي 
في القطاع الخيري 

تجويد القدرات المؤسسية والبشرية في الجانب النظامي 

المساهمة في االرتقاء بأنظمة القطاع الخيري 

دعم األبحاث والدراسات المتخصصة 

اإلسهام في صناعة 
اإلعالم االجتماعي 

إبراز وتبني المنتجات المتميزة في اإلعالم االجتماعي 

رعاية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لصناعة اإلعالم االجتماعي الهادف 

تطوير قدرات الجهات الخيرية في اإلعالم والتسويق االجتماعي 



مبادرات االستراتيجيات 

العناية بالمشاريع النوعية  
في مكة و المدينة 

العناية بالدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين 

دعم المشاريع والجهات الخيرية في مكة والمدينة 

العناية بمشاريع الشيخين 

متابعة محطات التحلية والعناية بها 

العناية بمساجد وجوامع الشيخين 

رعاية الدور النسائية وتطويرها 

العناية بمزرعتي البير 

دعم ذوي القربى وأهالي البير 

جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية 

ض وباقي مناطق المملكة  دعم جمعيات تحفيظ القرآن في الريا

دليل معايير بناء المساجد 

مشروع واحة 

مشروع بكر 



مبادرات االستراتيجيات 

العناية بالقائمين والمهتمين بالفقير والمحتاج 

االهتمام بالفقراء والمحتاجين 

المساهمة في تأسيس وتطوير الجهات الخيرية التي تعنى بالفقراء والمحتاجين 

العناية بالمشاريع التي تعنى بالفقير والمحتاج 



مبادرات االستراتيجيات 

تحقيق الجودة في الوقف 

بناء نظام إلدارة المعرفة في الوقف 

التجويد المؤسسي 

استقطاب مستشارين متخصصين في مجاالت تخدم الوقف 

تنمية القدرات البشرية بالوقف و إعداد القيادات 

تحسين البنية التحتية التقنية 

بناء الصورة الذهنية للوقف 

المساهمة بتوليد و إنضاج المشاريع 



إنجاز 

حصول وقف سعد وعبدالعزيز الموسى على  
شهادة ربيز للجودة   

” النسخة العربية من نظام بيكاسو البريطاني“  
كأول جهة خيرية تحصل على الشهادة في الشرق األوسط . 





مجلس النظارة 

عدد األعضاء عدد القرارات عدد االجتماعات  العام 

٦

٦

٣

٢٥

٣٤

٢٠

٨

٨

٨

١٤٣٦هـ 

١٤٣٥هـ 

١٤٣٤هـ 

٧

١٥

٤٢

٩١

٨

٨

١٤٣٣هـ 

١٤٣٢هـ 

٥٣٢٨ ١٤٣٧هـ 



لجنة االستثمار 
عدد األعضاء البنود التي نوقشت عدد االجتماعات  العام 

٣

٨

٦

٢٠

٢٩

٢٩

٣

٣

٣

١٤٣٦هـ 

١٤٣٥هـ 

١٤٣٤هـ 

٤

٧

٢٤

٤٣

٣

٣

١٤٣٣هـ 

١٤٣٢هـ 

٦٢١٣ ١٤٣٧هـ 



لجنة المنح 
عدد األعضاء المشاريع المعتمدة عدد االجتماعات  العام 

١٦

١٧

١٩

٦٥

٩٣

٩٥

٤

٤

٤

١٤٣٦هـ 

١٤٣٥هـ 

١٤٣٤هـ 

١٩

٢٢

١٦٧

٢٧٠

٤

٤

١٤٣٣هـ 

١٤٣٢هـ 

١٢٧٠٤ ١٤٣٧هـ 



الفريق اإلداري 
عدد األعضاء البنود التي نوقشت عدد االجتماعات  العام 

٤٤

٤٤

٤٩

٣٠٨

٣٠٨

٢٢٥

١٢

١٠

٨

١٤٣٦هـ 

١٤٣٥هـ 

١٤٣٤هـ 

٤٤٢٩٩٨ ١٤٣٣هـ 

٤٩٢٩٣١٢ ١٤٣٧هـ 



المشاريع المدعومة حسب االستراتيجيات 

اإلجمالي 

العناية بطالب المنح 

توسيع دائرة المنح وترشيده 

عدد المشاريع االستراتيجية 

١٣

١٣

٨٣

٥

٩

١٣

١٤

١٦

العناية بالجانب التنظيمي في القطاع الخيري 

اإلسهام في صناعة اإلعالم االجتماعي 

العناية بالمشاريع النوعية في مكة والمدينة 

العناية بمشاريع الشيخين 

االهتمام بالفقراء والمحتاجين 





عدد الوارد الشهر عدد الوارد  الشهر 

٤٠

٢٤

٢٩

رجب 

شعبان 

رمضان 

١٤

١٢

١٠

محرم 

صفر 

ربيع األول 

١٨شوال ٣٣ ربيع الثاني 

٤ذو القعدة ١٤ جمادى األول 

٥ذو الحجة ٢٠ جمادى الثاني 
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وارد المعامالت الورقية 



سير فرز المعامالت 

البداية 

حفظ 
٠

حفظ 
٢٠٩

حفظ 
٤٩٠

حفظ 
١٠

حفظ 
٤

النهاية 

البداية 

حفظ 
٠

حفظ 
٢٧

حفظ 
٢٠٦

حفظ 
٠

حفظ 
٠

النهاية 

ص،  * من أسباب حفظ المعامالت: خطابات التهنئة والشكر، عروض األسعار، نفاذ البند المخص
معامالت مكررة، غير مطابقة للسياسات والمعايير، مشروع مكرر، عدم تعاون الجهة بالمتطلبات. 

اإلدارات 

اإلتصاالت اإلدارية 

الدعم 

الفريق اإلداري 

لجنة المنح 

األقسام 

٢٣٣

٢٣٣

٠

٠

٠

٢٠٦

٧٩٦

٧٩٦

٨٣

٩٧

٨٧

٥٨٧

الوارد االلكتروني اإلدارات / األقسام  الوارد الورقي 



مواقع الخير 

ض  الريا
٣٧

نجران 
جازان ٣

٣

عسير 
٣

الباحة 
١

مكة المكرمة 
٢٦

المدينة المنورة 
٢

تبوك 
١

الجوف 
٠
الحدود الشمالية 

١

حائل 
٠
القصيم 
١

المنطقة الشرقية 
٥



تطوير الموظفين 

نسبة الموظفين الذين ساهم الوقف في تطويرهم أكاديمياً 

الساعات التدريبية والتطويرية 

المقاعد التدريبية والتطويرية 

الدورات المقدمة 

 ٪١٦

١٫٥٧٨

٧٠

٢٤



تحت شعار #آمنا_فأمنا يقيم مكتب منارات العطاء تحت شعار #آمنا_فأمنا يقيم مكتب منارات العطاء 
بشراكة مع وقف الموسى المسابقة التنافسية في 
إنتاج األفالم القصيرة الهادفة التي ال تتجاوز 
الدقيقتين، وتهدف المسابقة إلى تنمية المعرفة 
وتطوير قدرات الشباب وتوجيهها نحو صناع المحتوى 
الهادف، كما تتميز المسابقة والتي في موسمها 
الثالث بالتعاقد مع فريق تنفيذ محترف وذو خبرات 

طويلة في المجال ذاته . طويلة في المجال ذاته . 

مسابقات منارات العطاء لألفالم القصيرة / المنطقة الشرقية 

٢٠٠ فيلم يعالج قضايا األمن 

استقطاب ٥٠ فريق إنتاج أفالم جديد 

٣٠ قناة فضائية تنشر األفالم المميزة 

من أبرز منجزات المشروع: 

مشاريع متميزة 



بشراكة نوعية بين وقف الموسى و معهد بصائر 
إلعداد معلمي القرآن الكريم أقيم البرنامج العلمي 
المحكم لبناء شخصية متكاملة وفاعلة لمعلم القرآن 
الكريم على مدى أربع سنوات مابين دورات مكثفة 
وتدريب واستشارة ولقاء علمي وإقراء فردي وغيرها، 
وقد ساهم المشروع في رسم صورة ذهنية متميزة 
عن المعهد حيث بلغ عدد المجمعات التي رشحت 
شراكة مع المعهد لالستفادة من  شراكة مع المعهد لالستفادة من لتوقيع عقد  لتوقيع عقد 
المشروع ٤٠ مجمع قرآني، كما زار المعهد أكثر من ١٠ 

جهات خيرية وطلبت نمذجة للمشروع. 

كان خلقه القرآن  / الرياض 

٢٠٠ طالب مستفيد من الدورات العلمية المكثفة 

٦٠٠ مشارك في ملتقى أهل القران 

١٠٤ مجالس لإلقراء الفردي 

٤٦٦٨ مستفيد من جميع برامج المشروع 

من أبرز منجزات المشروع: 



إطالق الموقع والخدمات اإللكترونية  

تم فتح ٤ حسابات بنكية في ٣ بنوك 

عقد شركات مع عدة جهات وشخصيات معتبرة 

إطالق مشروع وقف الماء األول لتعزيز دخل الجمعية 

سعياً لتحقيق االكتفــاء الذاـتـي مــن الميــاه الصالحــة سعياً لتحقيق االكتفــاء الذاـتـي مــن الميــاه الصالحــة 
على  وحرصا  مناـطـق االحتيــاج  ـفـي  للشــرب 
المســاهمة ـفـي نشــر الوـعـي المجتمـعـي للتعامــل 
األمثــل مــع المــاء ومــوارده وترشــيد اســتهالكه 
والمحافظــة عـلـى مخزونــه ومصــادره نمت الشراكة 
المتميزة مع جمعية إرواء والتي تعتبر أول جهة خيرية 
متخصصة في مشاريع المياه بالمملكة ومن أبرز 
خدماتها: تقديم خدمات المياه للمناطق المحتاجة خدماتها: تقديم خدمات المياه للمناطق المحتاجة 
وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع معالجة المياه 
والمساهمة في تنمية الموارد المائية ، كما رعت 
الجمعية الجانب العلمي في ملتقى سقيا الماء الخيري  

األول . 

تأسيس جمعية المياه الخيرية «إرواء» /  الرياض 

من أبرز منجزات المشروع: 



تدريب أكثر من ٢٧٠ معلم وإداري وموجه 

بناء ٤٠ مؤشر سلوكي محكم لطالب الحلقات 

إعداد ١٢٩ خطة تطبيقية لغرس القيم اإليجابية 

خدمة لحلقات المسجد النبوي الشريف أقام مركز  قيم خدمة لحلقات المسجد النبوي الشريف أقام مركز  قيم 
للتدريب التربوي بالشراكة مع وقف الموسى برنامجاً 
تدريبيا يعنى ببناء وتطوير المهارات األساسية لمعلمي 
ومعلمات الحلقات القرأنية في الجوانب التعليمية 
والتربوية وغرس القيم اإليجابية وتمليكها لهم، وذلك 
سعيا لالرتقاء بأداء المعلمين والمعلمات ومنسوبي 

الحلقات وجودة مخرجاتها. 

تأهيل معلمي حلقات القرآن بالمسجد النبوي / المدينة المنورة 

من أبرز منجزات المشروع: 



امتداداً لشراكة وقف الموسى مع المركز الدولي للبحوث امتداداً لشراكة وقف الموسى مع المركز الدولي للبحوث 
والدراسات (مداد) في تأسيس وحدة الدراسات واألبحاث 
ألنظمة وقوانين العمل الخيري والتي تهدف إلى تقديم 
الحلول النظامية ونشر الثقافية القانونية والمساهمة في 
صناعة وتطوير الجوانب التشريعية في ذات المجال، امتدت 
الشراكة إلى المرحلة الثانية حيث تم توسيع الوحدة لتشمل 
على عدة أهداف استراتيجية تخدمها أبحاث ودراسات وحلق 

نقاش وملتقيات علمية ومجموعات تفكير وغيرها. نقاش وملتقيات علمية ومجموعات تفكير وغيرها. 

تمتين وحدة دراسات وأبحاث أنظمة وقوانين العمل الخيري / جدة 

ص  توظيف فريق عمل متخص

إنشاء قاعدة بيانات للخبراء القانونيين 

جمع األنظمة المتعلقة بالعمل الخيري 

من أبرز منجزات المشروع: 

إعداد تقرير عن إبراز الجهود القانونية المتعلقة بالعمل الخيري 



مبادر هو مشروع يسعى إلكساب طالب المنح الدراسية مبادر هو مشروع يسعى إلكساب طالب المنح الدراسية 
المهارات األساسية في قيادة المشروعات الدعوية والخيرية 
بطريقة مؤسسية من خالل برامج تدريبية وممارسات عملية 
بدءً من الفكرة والتخطيط وانتهاءً بالتنفيذ تحت إشراف فريق 
ص ويهدف مبادر إلى تشجيع الطالب على اإلبداع  علمي مخت
وإطالق أفكارهم ومبادراتهم المتميزة في المجاالت الدعوية 
والخيرية والعلمية كما يسعى مبادر إلى تحسين الصورة 
الذهنية عن طالب المنح ومدى أهليتهم للمسؤولية الذهنية عن طالب المنح ومدى أهليتهم للمسؤولية 

االجتماعية. 

مشروع مبادر / جدة  

من أبرز منجزات المشروع: 

تأهيل 30 قائداً دعويا من طالب المنح 

إطالق 30 مبادرة عملية محّكمة 



توقيع اتفاقية بناء المقر الجديد للوقف توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف الماجد 

مجموعة تركيز إدارة ٔاصول االٔوقاف العقارية زيارة مندوبي مكاتب الدعوة بمكة المكرمة 

ض الصور  نب



تكريم الوقف لرعاية برنامج طالب المنج 
بقناة هدى الفضائية 

الحفل الختامي للجمعية الخيرية لتحفيظ  
ض  القرآن الكريم بالريا

حفل تدشين المكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة 

لقاء إنضاج ملتقى أنظمة العمل الخيري 



تأهيل مقر الجمعية الخيرية لرعاية االٔيتام  
بمنطقة الباحة 

تدريب ٢٠ جهة خيرية في جانب العقود  تأهيل الجهات الخيرية بمنطقة الباحة 

توسعة وترميم جامع الموسى بحي الشفا 



ورشة عمل الخطة االستراتيجية االٔولى  ملتقى رقميات األول 
لجمعية المياه 

حفل جائزة الموسى للتميز في المعاهد  
القرآنية 

بيت أالصيلة بالحصمة – صبيا 



برنامج التأصيل الفكري لطالب المنح دعوة وتعليم المعتمرين والحجاج 

ملتقى األوقاف الثالث  إرشاد التائه في موسم الحج 



تواصل اجتماعي بين الموظفين و أعضاء 
مجلس النظارة 

جانب من تكريم الموظفين 

نقاش مفتوح لموظفي الوقف مع النظار 

االحتفال بمناسبات الموظفين 



وارد المعامالت في خمسة أعوام 

المتوسط الشهري إجمالي الوارد  العام 

١٫٢٦٢

١٫٩١٢

١٫٧٢٠

١٠٥

١٥٩

١٤٣

١٤٣٦هـ 

١٤٣٤هـ 

١٫٢٥٩١٠٨ ١٤٣٥هـ 

١٤٣٣هـ 

١.٠٢٩٨٥ ١٤٣٧هـ 



المشاريع المدعومة و المستفيدون 

المشاريع المدعومة أهداف الخطة  العام 

٧

٦

٦

٦٥

٩٥

١٦٧

١٤٣٦هـ 

١٤٣٤هـ 

٦٩٣ ١٤٣٥هـ 

١٤٣٣هـ 

المستفيدون 

٤٦٥ جهة / ٦٤٢٫٤٩٤ مستفيد 

٧٨٣ ٥٣٨ جهة / ٢٥٨٫٤٧٧ مستفيد ١٤٣٧هـ 

٦٫٥٠٠٫٤٣٦

٥٫٨٥٩٫٩٥٢

١٫٢٨٤٫٣٦٠



رؤية استراتيجية للعمل الخيري السعودي 
استشراف لمستقبل اتجاهات العمل الخيري 

للسنوات الخمس القادمة 

دليل الشراكة بين الجهات الخيرية والشركات 
دراسة ودليل عملي نحو مزيد من التكامل 
بين القطاع الخاص والقطاع الثالث 

دراسة احتياجات العمل الخيري السعودي 
من الكراسي البحثية 

دراسة لتقييم الكراسي البحثية الحالية ومدى 
الحاجة إلى التوسع فيها لصالح العمل الخيري 

الجهود الدعوية لألوقاف المؤسسية 
دراسة علمية محكمة ترصد جهود وقف سعد 
وعبدالعزيز الموسى في البرامج الدعوية 

إصدارات الكتب اإللكترونية 



استخدامات وسائل التواصل االجتماعي 
في المؤسسات الخيرية 

دراسة وصفية على عينة من المؤسسات 
والجمعيات الخيرية 

دليل الزيارات الميدانية 
أفكار عملية وأدوات منهجية الستثمار زيارات 

تبادل الخبرات بين الجهات الخيرية 

تقرير ثمرات ١٤٣٦هـ 
التقرير الختامي الخامس إلنجازات الوقف 

تقرير ثمرات ١٤٣٥هـ 
التقرير الختامي الرابع إلنجازات الوقف 



شركاء الخير في عام ١٤٣٧هـ 





هاتف: ٤١٩٢٦٦١ ١١ ٩٦٦+   ٤١٩٢٦٠٤ ١١ ٩٦٦+    
ناسوخ: ٤١٩٢٥٨٧ ١١ ٩٦٦+    صندوق بريد: ٢٣٠٢٣٨      الرمز البريدي: ١١٣٢١


