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مؤسس المملكة العربية السعودية
الملك عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي األمير
عبداهللا بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي األمير
خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي األمير
مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود

محافظ  مدينة جدة



مجلس األمناء.
كلمة المؤسسة.

نبذة عن معالي السيد حسن عباس شربتلي رحمه اهللا.
التعريف بالمؤسسة.

التعريف بالمؤسس لمؤسسة حسن عباس شربتلي رحمه اهللا.
الرؤية.

الرسالة.
األهداف.

برامج المؤسسة.
برنامج إعمار بيوت اهللا.

برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
برنامج إفطار صائم والسقيا.

برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة.
برنامج الرعاية الطبية.

برنامج التدريب والتأهيل .
برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة.
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المحتويات



برنامج دعم رجال أعمال.
برنامج مساعدة الشباب على الزواج.

برنامج دعم دور رعاية األيتام. 
برنامج دعم دور رعاية كبار السن.

برنامج دعم ذوي االحتياجات الخاصة.
برنامج نشر العلم. 

برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية.
برنامج إنشاء الدور الثقافية والعلمية واإلجتماعيه.

برنامج المنح الدراسية.
برنامج بناء المرافق الشرعية ودعمها عن طريق الجمعيات المعتمدة.

برنامج اإلعانات.
برنامج تدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة.

برنامج دعم برامج بمسميات أخرى يتم إختيارها من قبل المؤسسة.
مشاريع مستقبلية تحت اإلنشاء.

شركاء النجاح.
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مجلس األمناء

السيد/ عبد الرحمن بن حسن عباس شربتلي

السيد/ إبراهيم بن حسن بن عباس شربتلي

السيد/ ياسر بن حسن بن عباس شربتلي

السيد/ محمد وجيه بن حسن بن عباس شربتلي

السيد/ أحمد بن حسن بن عباس شربتلي

السيد/ ماجد بن حسن بن عباس شربتلي

األستاذ/ سلطان بن خالد التركي

األستاذ/ عبد اللطيف بن عبد اهللا النقلي

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضوًا

أمين المجلس

عضوًا

عضوًا 

عضوًا

سكرتير مجلس األمناء والمشرف العام على المؤسسة
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبي الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

تسطع شمس مشرقة جديدة لتلقي الضوء على إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها عام ١٤٢٢هـ الموافق 

٢٠٠١م وحتى نهاية ٢٠١٧م  لتبرز هذه اإلنجازات متناغمة ومنسجمة مع تحقيق النواحي اإلنسانية 

والمشاركة في تحقيق برامج االستدامة المجتمعية واألعمال الخيرية التي يسلط الضوء عليها هذا 

التقرير ضمن أهداف وبرامج المؤسسة ، والمنبثقة من توجيهات مجلس األمناء في تحقيق رغبة 

يكون  أن  ونرجو  اهللا)  (يرحمه  شربتلي  عباس  حسن  السيد  معالي  المؤسسة  هذه  مؤسس  وأمنية 

التقرير بين يدي القارئ الكريم خير دليل على تلك اإلنجازات بتوفيق من اهللا سبحانه وتعالى.

واهللا ولي التوفيق ،،،

كلمة المؤسسة



• ولد معالي السيد حسن عباس شربتلي (يرحمه اهللا) عام ١٣٣٣
هـ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

• تعلم في إحدى كتاتيب مدينة جدة.
• دخل عالم التجارة مع والده هو دون سن العاشرة من عمره.

• شارك أخوته قبل وفاة والده.
• استقل بالعمل التجاري في بداية حياته.

• اشتغل معاليه في شتى أنواع ومجاالت التجارة.
• كسب ثقة المغفور له بإذن اهللا تعالى المؤسس الملك عبد 
العزيز طيب اهللا ثراه ومنها انطلق إلى مدارات أوسع وأرحب 

في عالم التجارة.
• اشتغل في عالم االستيراد بكل أنواعه وال سيما المواد الغذائية 
ومجال  الكريمة  األحجار  وتجارة  والعقار  البنكية  واألعمال 

الخدمات مثل المواصالت والصحافة والنشر والبريد وغيره.
• من المؤسسين لبنك الرياض.

• ُمِنح لقب وزير دولة فخري وكان أول وزير دولة في تاريخ 
المملكة.

• له العديد من األبناء واألحفاد
• كان سريع البديهة حاد الذكاء عبقري في الحسابات وخفيف 

الظل.
عليه  وأطلق  كله  العربي  الوطن  في  وسمعة  مكانة  حقق   •

"المحسن الكبير".
• نال العديد من األوسمة والنياشين من عدة دول. 

المساجد  من  العديد  ببناء  الخيرية  رسالته  أبناؤه  واكب   •
ضمن  من  وكان  والثقافية  واالجتماعية  الخيرية  والمراكز 
السيد حسن عباس  ، يمثل  بناء مراكز األحياء  المشاريع  هذه 
شربتلي (رحمه اهللا) رمزًا للعطاء والسخاء والوطنية الحقة ، 
فقد بذل جهده وماله في خدمة وطنه ومجتمعه ، ودعم العديد 
للعمل  مفاهيم  وإرساء  والفكرية  الخيرية  المشروعات  من 
الخيري واالجتماعي المنتظم ، إن السيد حسن عباس شربتلي 
(رحمه اهللا) كان نبراسًا مضيئًا في تنمية المجتمع ومؤسسات 

الوطن في شتى المجاالت.

معالي السيد حسن عباس شربتلي ( يرحمه اهللا )
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مؤسسة خيرية اجتماعية غير ربحية تعمل في المملكة العربية 
السعودية ، لها مشاركات ومساهمات فعالة باألعمال الخيرية 
واالجتماعية والصحية والثقافية والعلمية، مسجلة لدى وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية برقم ( ١٥ ) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١٤ هـ .

10

المؤسسة



معالي السيد حسن عباس شربتلي رحمه اهللا تعالى ، رائد من 
رواد العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

11

المؤسس لمؤسسة حسن عباس شربتلي رحمه اهللا 



الريادة وفق معايير االستدامة ، وتحقيق شراكات ناجحة ومتميزة 
مع المؤسسات االجتماعية ، وأن نكون متناغمين ومنسجمين مع 

احتياجات المجتمع ، وأن نسعى لفتح آفاق جديدة للبر. 

12

الرؤية



التميز في خدمة المجتمع في المجاالت الخيرية واالجتماعية. 
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الرسالة



• إعماربيوت اهللا ، وخدمات المرافق الشرعية.
• العناية بالقرآن الكريم ، ودعم حلقات تحفيظه ، ونشرالسنة النبوية.

• المساهمة في نشر العلم والثقافة.
• المساهمة في الرعاية الطبية والعالج.

• المساعدة على تأدية الحج والعمرة ، وإفطار صائم ، وبرنامج السقيا.
• تطوير العمل الخيري من اإلعانة الرعوية إلى االستدامة.

المملكة  الخيرية األخرى بما يتناسب مع رؤية  المساهمة في كافة األعمال   •
في  بها  المعمول  األنظمة  وفق  األمناء  ومجلس  والمؤسسة  السعودية  العربية 

المملكة العربية السعودية.

14

األهـــداف
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١. برنامج إعمار بيوت اهللا.

٢. برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

٣. برنامج إفطار صائم والسقيا.

٤. برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة.

٥. برنامج الرعاية الطبية.

٦. برنامج التدريب والتأهيل.

٧. برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة.

٨. برنامج دعم رجال أعمال.

٩. برنامج مساعدة الشباب على الزواج.

١٠. برنامج دعم دور رعاية األيتام. 

١١. برنامج دعم دور رعاية كبار السن.

١٢. برنامج دعم ذوي االحتياجات الخاصة.

١٣. برنامج نشر العلم.

١٤. برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية.

١٥. برنامج إنشاء الدور الثقافية والعلمية واالجتماعية.

١٦. برنامج المنح الدراسية.

طريق  عن  ودعمها  الشرعية  المرافق  بناء  برنامج   .١٧

الجمعيات المعتمدة.

١٨. برنامج اإلعانات.

١٩. برنامج تدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة.

قبل  من  اختيارها  يتم  أخرى  بمسميات  برامج  دعم   .٢٠

المؤسسة.

برامج المؤسسة
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١ . برنامج إعمار بيوت اهللا

قال تعالى في كتابه العزيز:
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تقوم المؤسسة  ببناء وتجهيز المساجد  في بالدنا العزيزة على قلوبنا جميعًا لخدمة مرتادي المساجد في األحياء ذات 
الكثافة السكانية، و توفر فيها جميع التجهيزات التي توفر سبل الراحة والهدوء والسكينة للمصلين ، وفق معايير وضوابط 

وتصاميم هندسية وفنية متميزة ، والتي تتوافق مع سياسة المؤسسة . باإلضافة إلى رعايتها وصيانتها .
وهذا البرنامج يشمل عدة محاور منها  :        

   • بناء المساجد .
   • صيانة المساجد .
1   • تشغيل المساجد .
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المساجد التي تم بناؤها خالل األعوام ٢٠١٧/٢٠١٤

المحور األول : بناء المساجد

تاريخ التشغيلالحياسم المسجد م

٢٠١٤/٠٣/٢٥مالمحمدية - ٥مسجد بدر طحالوي يرحمه اهللا ١

٢٠١٧/٠٢/٠٨ممدائن الفهدمسجد الشربتلي رقم ( ٢٨ ) ٢

٢٠١٧/٠٢/٢٧محي الهدى – جنوب جدةمسجد الشربتلي رقم ( ٢٧ ) ٣

٢٠١٧/٠٥/٢٤مالمحمدية - ٥مسجد السيدة صالحه شلبي يرحمها اهللا ٣  ٤

أوًال : المساجد الجديدة التي تم افتتاحها

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

١١٦,٢٢٣,٣٧٠
٧٢٠,٥٩٥

٣,٦٧٣,١٥١
٢١,٨٤٣,٢٩٨
٤,٨٧٤,١٩١

١٤٧,٣٣٤,٦٠٥



التي  المساجد  جميع  وترميم  بصيانة  المؤسسة  تتكفل 
شربتلي  عباس  حسن  السيد  معالي  حياة  خالل  شيدت 
يرحمه اهللا على نفقته حول المملكة العربية السعودية 
وكذلك صيانة المساجد الجديدة التي شيدت من قبل 

المؤسسة.

18

المحور الثاني : صيانة المساجد

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

١٢,٠٣٥,٠٥٣
٩١١,٩٣٦

١,٣١٧,٥٣٧
١,٣٤٦,٥٦٤
٩٧٧,٦٧٤

١٦,٥٨٨,٧٦٤
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والخطيب  اإلمام  ومكافآت  برواتب  المؤسسة  تتكفل 
والمؤذن والعمال , وسداد جميع فواتير الكهرباء والمياه 

والمصاريف المتنوعة األخرى .

المحور الثالث : تشغيل المساجد

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢٥,١١١,١٣٠
٢,٢٥٩,٧٦٦
٢,٥٠٨,٦٠٥
٣,٢٣٧,٦٧٦
٢,٥٩٩,٩٨٤
٣٥,٧١٧,١٦١







٢ . برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية

22

قال سيدنا محمد رسول اهللا َصلَّ اهللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم:
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تتشرف المؤسسة بالدعم المستمر والمتواصل لهذا البرنامج داخل المملكة وخارجها منذ حياة معالي السيد حسن عباس 
هذا  لتنفيذ  تعاون  اتفاقيات  أبرمت  وقد  اهللا،  إلى  العبد  بها  يتقرب  التي  األعمال  أعظم  من  ألنه  ؛  اهللا)  (يرحمه  شربتلي 

البرنامج مع الجهات المتخصصة المعتمدة التالية :   

الجهات المدعومة:
• الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.

بجدة             الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعية   •
حلقة   /٦٠/ من  أكثر  على  تشرف  حيث   ،  ( خيركم   )
في  ١٠٠٠/ حافظ وحافظة   / فيها حوالي  يدرس  تحفيظ 
مساجد الشربتلي ومساجد أخرى مدعومة من المؤسسة 

بمدينة جدة. 
العربية  المملكة  داخل  التحفيظ  جمعيات  من  عدد   •

السعودية.
2



برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية

• رعاية جائزة معالي السيد حسن عباس شربتلي يرحمه 
والمشرفين  والمعلمات  (للمعلمين  للتميز  اهللا 
مستوى  على  خيركم  جمعية  بإشراف  والمشرفات) 

المملكة العربية السعودية ..
القرآن  تحفيظ  مسابقات  ورعاية  بدعم  المساهمة   •

الكريم من قبل الجهات المعتمدة رسميا.
• توزيع القرآن الكريم وتفسيره.

• توزيع كتب السنة النبوية  الشريفة.

23

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٣٧,٧٤١,٠٤٦
٣,١٥٦,٥٠٠
٢,٢٥٥,٥٥١
٢,٠٨٧,١٥٠
١,٩٣٠,٥٥٠
٤٧,١٧٠,٧٩٧
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قال رسول اهللا َصلَّ اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم:
 

 �ن ¤ مثل أجره غ�� أنه 
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¦
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�
(( َمن فط

ء )) �
� ينقص من أجر الصا®¦ ¬»

المؤسسة  تقوم  الكريم  النبوي  الهدي  هذا  من  انطالقا 
مكيفة  خيام  بتجهيز  المبارك  رمضان  شهر  في  سنويًا 
الوجبات  لتقديم  ؛  مساجدها  بعض  في  ومفروشة 
الساخنة إلفطار الصائمين، كما أنها تقوم بتوزيع آالف 
والموانئ  والمطارات  الطرقات  في  الجافة  الوجبات 

وغيرها من األماكن العامة.

٣ . برنامج إفطار صائم، والسقيا
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برنامج إفطار صائم،  والسقيا

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٦,٩٠٣,٦٤٩
١,١٤٤,٥٦٨
٢,١٠٧,٧٤٣
٢,٣٢٧,٤٤١
١,٢٩٠,٠٧٣
١٣,٧٧٣,٤٧٤



٤ . برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة

26

تستمر المؤسسة تعزيزًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية بتقديم الدعم للمساعدة على أداء " فريضة الحج والعمرة التي 
تدخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين  بالتعاون مع بعض الجهات والهيئات المعتمدة . 

4



27

أهم الجهات المعتمدة التي تم دعمها لتنفيذ هذا البرنامج : 
  •  الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 

  •  الهيئة العالمية للمسلمين الجدد
  •  حملة أبناء الشيخ صالح جمجوم ( لعدد من الحجاج من 

خارج المملكة )
   •  تسيير رحالت دورية ألداء العمرة في شهر رمضان المبارك

المشاعر  في  المياه  وعبوات  الجافة  الوجبات  توزيع   •  

المقدسة خالل هذه المواسم.

برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٥,٦١٩,٢٧٨
٨٩٧,١٨٣

١,١٧١,٩٣١
٦٧٦,٤١٣
٣٤٢,٩٢٠

٨,٧٠٧,٧٢٥
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 قال اهللا تعالى في كتابه العزيز :

(( � �و يشف±
�

µ وإذا مرضت ))

تقوم المؤسسة بدعم بعض المستشفيات باألجهزة الطبية ، كما 

القلب  األورام,   ) المستعصية   األمراض  عالج  في  تساهم 

وجراحاته, الكلى وما يتعلق بها من أمراض) ؛ وذلك بـإبرام 

اتفاقيات مع بعض المستشفيات والجمعيات الخيرية ؛ وأهمها :

األمراض  مرضى  عالج  دعم   - الدولي  الطبي  المركز   •

المستعصية.

مرضى  عالج  دعم   – العزيز  عبد  الملك  جامعة  مستشفى   •

القلب. لألطفال ( مركز التميز )

المنزلية:   الصحية  للرعاية  الوطنية  الخيرية  المؤسسة   •

(مستلزمات عينية ).

المساهمة في عالج بعض الحاالت الفردية.

٥ . برنامج الرعاية الطبية

سورة الشعراء - آية ٨٠
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢٠,٨٥٣,٧٨٥
١,١٣٩,٥٧٠
٩٧٧,٨٢٣

١,١٩٨,٢٦٢
١,١٣٤,٥٠٠
٢٥,٣٠٣,٩٤٠

برنامج الرعاية الطبية
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢,١١٦,٧٠٠
٩٠٠,٠٠٠
٩١٥,٠٠٠
٥٢٩,٥٠٠
٣٦٠,٠٠٠

٤,٨٢١,٢٠٠

الشباب  وتأهيل  لتدريب  تأسيسها  منذ  المؤسسة  تسعى 
والشابات بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات المعتمدة رسميًا، 
التقنية  المهارات  إلكسابهم  مدروسة  وخطط  برامج  وفق 
يتوافق مع حاجة سوق  بما  التي تؤهلهم  المناسبة  والمهنية 

العمل ،ومن أهم هذه الجهات التي تم التعاون معها :
والخدمات  للتنمية  العزيز  عبد  بن  ماجد  األمير  • جمعية    

االجتماعية.
  • معهد أكاديمية نفيسة شمس العالي النسائي للتدريب.

  • أكاديمية البترجي للتعليم والتدريب.

٦ . برنامج التدريب والتأهيل 
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تساهم المؤسسة الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة ، حيث تقدم الدعم والقروض الميسرة لرعاية 

٧ . برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة

إجمالي مصروفات البرنامج

البيان
مصاريف تمويل البرنامج

اإلجمالي

المصروفات بالريال السعودي
١,٤٢٢,٦٠٠
١,٤٢٢,٦٠٠

قطاع المشاريع متناهية الصغر واألسر المنتجة ، بالتعاون مع 
الجمعيات الرسمية للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب الحرف 
األعمال  مزاولة  على  لهم  تشجيعا  المواطنين  من  والمهن 
االستدامة  لتحقيق  ؛  الخاص  ولحسابهم  بأنفسهم  والمهن 

والعيش بكرامة ليساهموا في بناء مسيرة وطننا العزيز .
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متابعة لبرنامج التدريب والتأهيل ؛ فإن المؤسسة تقدم 
تنفيذ  في  للبدء  الميسرة  القروض  المتدربين  للشباب 
مشاريعهم المستقبلية ليساهموا في مسيرة بناء وتنمية 
وطننا العزيز، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المعتمدة 
التي تشرف على تدريب الشباب والشابات ؛ مثل جمعية 
والخدمات  للتنمية  العزيز  عبد  بن  ماجد  األمير 

االجتماعية .

٨ . برنامج دعم رجال أعمال
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٦٠٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠
٢٢٥,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠

١,٣٧٥,٠٠٠

برنامج دعم رجال أعمال
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9
الهام  االجتماعي  البرنامج  هذا  بتنفيذ  المؤسسة  تساهم 
لتحصين الشباب والشابات ومساعدتهم على الزواج وفق 
المعتمدة  والمؤسسات  المراكز  مع  تعاون  اتفاقيات 

التالية:
  • الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بجدة 

( مساهمة عينية - أثاث ).
الزواج  على  الشباب  لمساعدة  الخيرية  الجمعية   •  

بالمدنية المنورة ( مساهمة عينية - أثاث ).
  • الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بمكة 

المكرمة ( مساهمة عينية - أثاث ).

٩ . برنامج مساعدة الشباب على الزواج



إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

١,٤٤٨,٥٠٠
٢٤٤,٩٦٩
٤٩٠,٠٠٠
٧٣٩,٧١٠
٤٧٩,٨٠٠

٣,٤٠٢,٩٧٩

برنامج مساعدة الشباب على الزواج

37
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢,٠١١,٦٠٠
١٥٨,٠٠٠
١٠٨,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠

٢,٥٧٧,٦٠٠

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :

نة هكذا وأشار  � ا¾�
�

¿ �Àو�فل اليت �(( أ�

ما )) �Âوفرج بي Æلسبابة والوس ��

تتفاعل المؤسسة في تنفيذ هذا البرنامج لرعاية األيتام ضمن 

والجمعيات  والمؤسسات  المراكز   بعض  مع  تعاون  اتفاقيات 

المتخصصة والمعتمدة التالية:

 •  جمعية البر بمكة المكرمة - رعاية أيتام

 •  جمعية األيتام بالطائف

 •  جمعية األيتام بالمدينة المنورة

 •  جمعية المودة للتنمية األسرية 

 •  المساهمة في عالج بعض الحاالت الفردية

١٠ . برنامج رعاية األيتام
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وتوفير  المتكاملة  الرعاية  تقديم  في  المؤسسة  تهتم 
من  المقتدرين  غير  وإيواء  السن  لكبار  الكريمة  الحياة 
خارج مدينة جدة باعتبار ذلك واجب الدولة والمجتمع 
وحٌق لهذه الفئات ، لذا فإن المؤسسة تشارك في الدعم 
المستمر لهذه الدور ؛ حيث تم تسليم مبنى داري ( ١ ) 
األبحاث  ومركز  التخصصي  فيصل  الملك  لمستشفى 
خارج  من  القادمين  المقتدرين  غير  المرضى  إلسكان 

مدينة جدة خالل فترة عالجهم .

40

١١ . برنامج رعاية المسنين
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برنامج رعاية المسنين

إجمالي مصروفات البرنامج

البيان
صيانة وترميم لدار اإليواء

اإلجمالي

المصروفات بالريال السعودي
٢٧١,٠٩٠

١٧,٦٠٣,٥٩٣قيمة إنشاء الدور اإليوائية
١٧,٨٧٤,٦٨٣
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يحظى هذا البرنامج بدعم واهتمام من المؤسسة لدمج 
العامة  والحياة  المجتمع  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم ليكونوا فاعلين قادرين 
على االعتماد على أنفسهم للمشاركة في المجتمع، وقد 
مع  تعاون  اتفاقيات  بإبرام  البرنامج  هذا  تفعيل  تم 

المراكز والمؤسسات المعتمدة التالية:
  •  مركز وقف الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.

 •  مركز التوحد للجمعية الفيصلية النسوية بحقائب 

تعليمية وتدريبية .
  •  مركز تنوير لذوي االحتياجات الخاصة-  المساهمة 

في رسوم دراسية لعدد من الطالب.
  •  جمعية اإلعاقة الحركية للكبار - بالرياض  .

 • مركز التوحد للبنات بجدة بحقائب تعليمية وتدريبية 
.

١٢ . برنامج ذوي االحتياجات الخاصة



إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٦,٧٣٢,٠٠٠
٢,٧٢٧,٥١٢
٢٢٥,٠٠٠
٢٥,٠٠٠

٠٠
٩,٧٠٩,٥١٢

برنامج ذوي االحتياجات الخاصة

43
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 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :

 É لÊ فيه ع�ا �
�Ëيقا يبت (( من سلك طر

نة )) يقا إÏ ا¾� ¤ طر

تولي المؤسسة اهتماما كبيرًا بنشر العلم على الصعيد العلمي، 
والمعرفي، والثقافي ،ومن هذا المنطلق تقوم المؤسسة بإنشاء 
المكتبات  بعض  في  الرقمية  المكتبات  وتحديث  وتجهيز 

الجامعية والعامة ومنها : 
•  مكتبتان رقميتان للطالب والطالبات في جامعة األمير مقرن 

بالمدينة المنورة.
•  مكتبتان رقميتان في جامعة عفت بمدينة جدة.
•  المكتبة الرقمية في جامعة الفيصل بالرياض،

•  مكتبة رقمية في النادي األدبي بجدة.
والدينية  والثقافية  العلمية  والموسوعات  الكتب  طباعة 
األدبية  والنوادي  والجامعية  العامة  المكتبات  على  وتوزيعها 

والجهات ذات العالقة .

١٣ . برنامج نشر العلم
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

١٦,٤٥٥,٢٨٠
٥٢٧,٩٥٥
٧٣٦,٧٩٩
٩٤٥,٨٣٩
٩١٤,٠٥٠

١٩,٥٧٩,٩٢٣

برنامج نشر العلم
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مواكبة التساع دائرة مصادر المعلومات االلكترونية بمختلف 

وتطوير  معلوماتها  تحديث  إلى  الجامعات  وحاجة   ، أشكالها 

الباحثين  احتياجات  تنوع  عن  فضًال  ؛  وخدماتها  مقتنياتها 

؛  ومتنوعة  غزيرة  معلومات  على  للحصول  والدارسين 

الخيرية  المؤسسة  بادرت  فقد  ؛  لعصرالمعلومات  ومواكبة 

بعض  في  الرقمية  المكتبات  من  وتجهيزعدد  بناء  بدعم 

الحكومية والخاصة لخدمة وتسهيل حصول طالبنا  الجامعات 

في  تساعدهم  التي  المعلومات  على  والباحثين  الجامعيين 

دراساتهم وأبحاثهم الجامعية وهي على النحو التالي :

  •  تحديث المكتبة الرقمية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

  •  تأثيث المكتبة الرقمية بجامعة جدة

   •  تحديث وتأثيث مكتبتين رقميتين في جامعة عفت بمدينة جدة.

١٤ . برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية
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برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٣٤,٣٨٠,٤٠٢
-

٧٩٨,٥٢٥
٩٠,٢٩٦
٢٣١,٤١٩

٣٥,٥٠٠,٦٤٢
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في  المجتمعات  وتنمية  االنسان  بناء  على  المؤسسة  تعمل 

هذه  أبرز  ومن  واالجتماعية  والثقافية  العملية  النواحي 

المشاريع التي تم دعمها :

 •  إنشاء مكتبتين رقميتين بكلية األمير مقرن بالمدينة المنورة 

 •  إنشاء وتجهيز مركز ( حي الصفا ) والذي تم افتتاحه تحت 

رعاية سمو أمير المنطقة، بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩م .

 •  إنشاء وتجهيز مركز ضاحية البساتين ( حي المحمدية ٥ ) 

والذي سيتم افتتاحه تحت رعاية سمو أمير المنطقة ( ٢٠١٨م ).

البساتين  ضاحية  حي   - العمدة  مركز  وتجهيز  إنشاء   •  

المحمدية ( ٥ ).

 •  تجهيز وتأثيث مكتبة حسن عباس شربتلي الرقمية - جامعة 

عفت .

 •  تأثيث مكتبة رقمية بجامعة جدة.

١٥ . برنامج دعم مباني في مؤسسات علمية وثقافية واجتماعية

إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢٩,٦٤٨,٦٧١
١٩٦,٠٠٠

٦,٧٤٧,٣٢٤
١٢,٠٦٩,٠٥٢
٢,٨٩٤,١٧٢
٥١,٥٥٥,٢١٩
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 قال اهللا تعالى في كتابه العزيز  : 

بك الذي خلق )) Ò ر (( اقرأ ��

عمال بهذه اآلية الكريمة ، تقوم المؤسسة باالهتمام بهذا البرنامج 

إلعانة طالبي العلم على مواصلة تعليمهم وتقديم المنح الدراسية 

لعدد من الطالبات وموظفي المؤسسة بالتعاون مع : 

   أ  -  جامعة دار الحكمة بجدة.

  ب  -  دورات تدريبية  وتأهيلية لموظفي المؤسسة.

١٦ . برنامج المنح الدراسية

سورة العلق - آية ١
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٨,٦٨٩,٢٥٦
٦١٨,١٥٦
٦٥١,٥٨٨
٦٢٠,٦٤٥
٥٧٣,٣٣٧

١١,١٥٢,٩٨٢

برنامج المنح الدراسية
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تشارك المؤسسة  ببناء وإنشاء وتجهيز بعض المرافق الشرعية العامة بشكل مستمر في مناطق مختلفة في بالدنا العزيزة والتي تعمل 

على تقديم الخدمات العامة ألفراد المجتمع ؛ مثل:

 •  بناء المرافق الشرعية ( غسيل الموتى ) .

 •  بناء وتشييد المقابر.

١٧ . برنامج رعاية المرافق
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٠٠
٥٢,٢٠٠
١٨٣,٣١٧
٦٨٣,٢١٦

٠٠
٩١٨,٧٣٣

برنامج رعاية المرافق
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 يقول عليه أفضل الصالة والسالم في الحديث الشريف:
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عمال بالحديث الشريف وانطالقا من المسؤولية تجاه المجتمع تقوم المؤسسة الخيرية بتقديم  اإلعانات إما مباشرة أو بالتعاون مع 

الجمعيات المعتمدة:

•  إعالة األسر.

•  توزيع السالل الغذائية خالل شهر رمضان المبارك.

•  دفع مخصصات شهرية  لبعض األسر غير المقتدرة بالتعاون 

مع الجمعييات المعتمدة مثل : 

١  جمعية نما الخيرية بجدة  .

٢  الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية. .

٣  بيت الرفيف .

٤  لجنة رعاية السجناء ( تراحم )

١٨ . برنامج اإلعانات
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إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٦٣,٣١٥,٣٣٧
٢,٥٨٠,٠٩٣
١,٩١٧,٤٦٢
٢,٢٣٨,٣٨١
٢,٠٦٢,٢٢١
٧٢,١١٣,٤٩٤

برنامج اإلعانات
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مستوياتهم  باختالف  العاملين  إكساب  بعملية  المؤسسة  تهتم 

الوظيفية في المؤسسة مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على 

مما  اإلنتاجية  مسيرتهم  في  الجيد  األداء  على  القدرة  امتالك 

الذي  واإلداري  التقني  التطور  مواكبة  سبل  للعاملين  يوفر 

تنتهجه المؤسسة بما يصب في مصلحة تحقيق أهدافها ، وذلك 

نوعين  إلى  التدريب  يقسم  والتأهيل.حيث  التدريب  خالل  من 

رئيسيين هما اآلتي :

   ١-  التدريب في موقع العمل : التي توفر للمتدربين االستيعاب 

أنواع  بين  التنقل  إجراء  خالل  من  الوظيفي  للتناوب  الكامل 

متنوعة من الوظائف في القسم الواحد . 

الموظفين  بعض  إلحاق  ويشمل   : الخارجي  التدريب   -٢  

بالدورات التدريبية  ، وورشات العمل .

56

١٩ . برنامج تدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة

إجمالي مصروفات البرنامج

البيان
مصاريف تمويل البرنامج

اإلجمالي

المصروفات بالريال السعودي
٥٣,٤١٢
٥٣,٤١٢
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تواصل المؤسسة دراسة واختيار ما يرد إليها من طلبات الدعم 

المؤسسة  توجه  مع  يتالئم  بما  البرنامج  هذا  ضمن  إلدراجه 

لخدمة المجتمع ومن أهمها:

 / المقتدرين  لغير  المكرمة  بمكة  الميسر  اإلسكان  دعم   •

أرامل وأيتام.

•  دعم برامج الشباب بمنطقة مكة المكرمة.

•  دعم الجمعية النسائية الخيرية األولى.

•  دعم لجنة إصالح ذات البين بمنطقة مكة المكرمة.

•  الصدقات الشهرية.

•  الصدقات السنوية.

•  باإلضافة إلى دعم بعض من الجمعيات الخيرية المعتمدة.

58

٢٠ . دعم برامج بمسميات أخرى يتم اختيارها من قبل المؤسسة



إجمالي مصروفات البرنامج
من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

عام ٢٠١٤م
عام ٢٠١٥م
عام ٢٠١٦م
عام ٢٠١٧م
اإلجمالي

٢٦,٨٢١,٦٠٠
٧٨٦,٥٠٠

١,٠٣٦,٥٠٠
٦٩٣,٥٠٠
٣٦,٥٠٠

٢٩,٣٧٤,٦٠٠
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دعم برامج بمسميات أخرى يتم اختيارها من قبل المؤسسة



برنامج إعمار بيوت اهللا 

برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية

برنامج إفطار صائم والسقيا.

برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة.

برنامج الرعاية الطبية

برنامج التدريب والتأهيل 

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة.

برنامج دعم رجال أعمال.

برنامج مساعدة الشباب على الزواج.

برنامج دعم دور رعاية األيتام. 

برنامج دعم دور رعاية كبار السن.

برنامج دعم ذوي االحتياجات الخاصة.

برنامج نشر العلم 

برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية.

برنامج إنشاء الدور الثقافية والعلمية واإلجتماعيه.

برنامج المنح الدراسية

برنامج بناء المرافق الشرعية ودعمها عن طريق الجمعيات المعتمدة.

برنامج اإلعانات.

برنامج تدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة.

دعم برامج بمسميات أخرى يتم إختيارها من قبل المؤسسة.
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البرامج

اإلجمالي الكلي 

المصروفات بالريال السعودي م
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اإلجمالي

من عام ٢٠٠١ م – ٢٠١٣م

المشاريع المستقبليةالمصاريف العموميةمصروفات البرامجالتاريخ

عام ٢٠١٤م

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

عام ٢٠١٧م

٤١٧,٣٦٦,٦٩٦

١٩,٦٧٠,٧٦٧

٢٨,٢٧٢,٤٨١

٥١,٨٠١,٩٤٤

٢١,٣١٣,٥٦٢

-عام ٢٠١٨م وبعد

٣٣,١٣٤,٧٣٩

-

١

٢

٣

٤

٥

٦

-

-

-

-

-

٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٦١١,٥٦٠,١٨٩

إجمالي المصروفات منذ التأسيس



تعالى  اهللا  بإذن  المؤسسة  في  والعطاء  الخير  مسيرة  تستمر 

العمل  دور  بأهمية  منها  إيمانا  ؛  األمناء  مجلس  وبإشراف 

وتنفيذًا   , الحبيبة  بالدنا  في  والخيري   واالجتماعي  التنموي 

لوصية معالي السيد حسن عباس شربتلي ( يرحمه اهللا) الموجه 

بإنشاء هذه المؤسسة الخيرية المباركة ، ومن أهم المشاريع 

التي بدأت المؤسسة بتنفيذها لألعوام القادمة :

  •  مسجد الشربتلي ( الهداية ) .

  •  مسجد السيدة صالحة شلبي ( ٤ ) .

  •  إنشاء عدد ٧ مساجد بحي البساتين الشمالي بمدينة جدة

مشاريع مستقبلية تحت اإلنشاء
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مسجد معالي السيد حسن عباس شربتلي - حي الشاطئ ١
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مسجد معالي السيد حسن عباس شربتلي - حي الشاطئ ١



مسجد الشربتلي ، الهداية - حي الشاطئ ٣



مسجد الشربتلي ، المدينة المنورة - حي الوعيرة



•  المركز الطبي الدولي .
•  رابطة العالم اإلسالمي .

•  الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم .
•  الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة .

•  الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالليث .
•  مستشفى الملك فهد بجدة .

•  مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة .
•  مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .

•  جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
•  جامعة الفيصل بالرياض .

•  جامعة األمير مقرن بالمدينة المنورة .
•  كلية دار الحكمة بجدة .

•  الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمدينة 
المنورة .

•  جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات 
االجتماعية .

•  مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة .
•  مركز البسمة لذوي االحتياجات الخاصة .

•  مركز رسالة أمل للرعاية النهارية .
•  الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج .

•  الجمعية النسائية الخيرية األولى .
•  جمعية البر بجدة .

• جمعية البر بمكة المكرمة .
•  جمعية البر بالمظيلف .
•  جمعية إبصار الخيرية .

•  مركز القانون السعودي للتدريب .
•  النادي األدبي الثقافي بجدة .

•  مؤسسة مكة المكرمة الخيرية .
•  جمعية رعاية األيتام بالطائف .

•  جمعية نماء بجدة .

شركاء النجاح
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ونواصل المسيرة والعطاء بكل إمكانية ، وخالص نية هللا وبمشيئته جلت قدرته 
ضمن األهداف المرسومة لهذه المؤسسة والمنسجمة مع رؤية ......................... 

لخدمة بالدنا الغالية على قلوبنا جميعًا ومواطنيها والمقيمين فيها واهللا من 
وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.




