
ثمرات 
التقرير السنوي لعام ١٤٣٦هـ 





القصة 

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

ولد ونشأ الشيخين سعد وعبدالعزيز ابني عبدالله الموسى 

تحولت أيام نعومة األظفار إلى شدة  
إلى شدة الزراعة والفالحة .. 

وسنوات الشباب إلى السفر على األقدم  
للعمل في التشييد والبناء 



دارت السنين  
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 باالنتهاء من العمل بالخطة االستراتيجية األولى لثالث سنوات،  
وها نحن في بدء العمل بالخطة االستراتيجية الثانية في عامها األول,  

والتي تسعى لـ زيادة أجر الواقفين إنفاذاً لرغبتهما،  

نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يتغمد الشيخين بواسع رحمته 
و أن يجزل لهم 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 

التشريعي و القانوني 

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 التطويوية“ للشركاء بأولوية دعم المؤسسة . 

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

تعهد الجهة بتوفير متطلبات الوقف بعد الدعم . 



األهداف االستراتيجية 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

األهداف العامة ( ١٤٣٦هـ - ١٤٣٨هـ) : 

توسيع دائرة المنح وترشيده . 

العناية بمشاريع الشيخين . 

العناية بالمشاريع النوعية في مكة والمدينة . 

تجويد الوقف مؤسسياً . 

االهتمام بالفقراء والمحتاجين . 

التوجه نحو صناعة اإلعالم االجتماعي والريادة فيه . 

العناية بالجانب التشريعي والقانوني في القطاع الخيري . 

العناية بطالب المنح . 



مبادرات األهداف 

العناية بطالب المنح 

العناية بالشراكات و الممارسات المتميزة المقدمة لطالب المنح 

رعاية و تطوير المعتنين ببرامج طالب المنح 

رعاية المميزين من طالب المنح 

رعاية البرامج العلمية للمنح و المسؤولية المجتمعية 

رعاية المتميزين و البارزين في العمل المانح و المسؤولية المجتمعية 

توسيع دائرة المنح و ترشيده 

التنسيق و التكامل بين الجهات المانحة لخدمة المسؤولية المجتمعية 

نشر ثقافة المنح و المسؤولية المجتمعية  

تأهيل قيادات للقطاع المانح و المسؤولية المجتمعية 

المساهمة في تأسيس و تمتين جهات تعنى بتوسيع دائرة المنح 

تأسيس بيت خبرة للمسؤولية المجتمعية 



مبادرات األهداف 

العناية بالجانب التشريعي  
و القانوني في القطاع الخيري 

العناية ببناء و تطوير القدرات المؤسسية و البشرية في الجانب القانوني 

المساهمة في تطوير البيئية التشريعية للقطاع الخيري 

العناية بحقوق العاملين في القطاع الخيري 

دعم الدراسات و األبحاث المتخصصة 

التوجه نحو صناعة اإلعالم  
االجتماعي و الريادة فيه 

إبراز و تبني المنتجات و المشاريع و الدراسات المتميزة في اإلعالم االجتماعي 

رعاية و بناء القدرات المؤسسية و البشرية لصناعة اإلعالم االجتماعي الهادف 

تطوير قدرات الجهات الخيرية في االعالم و التسويق االجتماعي 



مبادرات األهداف 

العناية بالمشاريع النوعية  
في مكة و المدينة 

العناية بالدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين 

دعم المشاريع الدعوية في الحج و العمرة 

رعاية المشاريع و الجهات الخيرية النوعية في مكة و المدينة 

العناية بالتكامل بين الجهات العاملة في الحرمين  

االهتمام بالفقراء و المحتاجين 

المساهمة في تأسيس الجهات الخيرية التي تعنى بالفقراء والمحتاجين 

العناية بالمشاريع و الجهات التي تعنى بالفقراء والمحتاجين 

العناية بمشاريع حفظ النعمة 

دعم مشاريع السقيا 



مبادرات األهداف 

ض  الدعم السنوي للجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالريا

دليل معايير بناء المساجد 

مشروع واحة 

مشروع بكر 

العناية بمشاريع الشيخين 

العناية بمجمع الموسى التعليمي بالشفا 

متابعة محطات التحلية و العناية بها و تطويرها   

العناية بمساجد و جوامع الشيخين 

رعاية الدور النسائية و تطويرها  

جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية 



مبادرات األهداف 

تحقيق الجودة في الوقف 

بناء نظام إلدارة المعرفة في الوقف 

تجويد الوقف مؤسسيا 

استقطاب مستشارين متخصصين في مجاالت تخدم الوقف 

تنمية القدرات البشرية بالوقف و إعداد القيادات 

االرتقاء باللوائح واألنظمة 

تحسين البنية التحتية 

المساهمة بتوليد و إنضاج المشاريع 



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 



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 



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 



الفريق اإلداري 
عدد األعضاء البنود التي نوقشت عدد االجتماعات  العام 

٤٤

٤٤

٤٩

٣٠٨

٣٠٨

٢٢٥

١٢

١٠

٨

١٤٣٦هـ 

١٤٣٥هـ 

١٤٣٤هـ 

٤٤٢٩٩٨ ١٤٣٣هـ 



المشاريع المدعومة حسب األهداف 

اإلجمالي 

العناية بمشاريع الشيخين 

العناية بالمشاريع النوعية في مكة و المدينة 

عدد المشاريع الهدف 

 * ١٥

٩

٦٥

١١

٩

٩

٢

١٠

االهتمام بالفقراء و المحتاجين 

توسيع دائرة المنح و ترشيده 

التوجه نحو صناعة االعالم االجتماعي و الريادة فيه 

العناية بطالب المنح 

العناية بالجانب التشريعي و القانوني في القطاع الخيري 

* باإلضافة للمشاريع الدورية المستمرة لقسم الشيخين . موضحة الحقاً 



المستفيدون من الدعم 

اإلجمالي 

* المستفيدون : المستفيد النهائي فرد  ،   الشركاء : المستفيد النهائي جهة 

العناية بمشاريع الشيخين 

العناية بالمشاريع النوعية في مكة و المدينة 

المستفيدون الهدف 

١٠٦٫٥٧٣

٣١٣٫٤٦٦

٦٤٢٫٤٩٤

٢٢٠٫٤٤٠

 ---

٢٦٥

١٥٠

١٦٠٠

الشركاء 

٢٣

 ---

٤٦٥

 ---

  ٤٣٧

٥

 ---

 ---

االهتمام بالفقراء و المحتاجين 

توسيع دائرة المنح و ترشيده 

التوجه نحو صناعة االعالم االجتماعي و الريادة فيه 

العناية بطالب المنح 

العناية بالجانب التشريعي و القانوني في القطاع الخيري 



عدد الوارد الشهر عدد الوارد  الشهر 

٤٦

٦١

٤٢

رجب 

شعبان 

رمضان 

٤٧

٥٢

٢٩

محرم 

صفر 

ربيع األول 

٢٣شوال ٦٢ ربيع الثاني 

٣٥ذو القعدة ٤٠ جمادى األول 

٢٨ذو الحجة ٣٤ جمادى الثاني 

رم 
فر مح

ص
ول 
ع أ
ربي

ني 
ع ثا
ربي

لى 
ألو
ى ا
ماد
ج

خرة 
 اآل
دى
ب جما

رج

ان 
شعب

ان 
مض
ر

ال 
شو

دة 
قع
و ال
ذ

جة 
الح
ذو 

وارد المعامالت الورقية 



سير فرز المعامالت 

البداية 

حفظ 
٠

حفظ 
١٢٢

حفظ 
٥٦٥

حفظ 
١٠

حفظ 
١

النهاية 

البداية 

حفظ 
٠

حفظ 
١٢٢

حفظ 
٣٧٧

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 

٤٩٩

٤٩٩

٠

٠

٠

٣٧٧

٧٦٣

٧٦٣

٦٥

٧٦

٦٦

٦٤١

الوارد االلكتروني اإلدارات / األقسام  الوارد الورقي 



مواقع الخير 

ض  الريا
٣٥

نجران 
جازان ٢

٠

عسير 
٤

الباحة 
١

مكة المكرمة 
١٧

المدينة المنورة 
٣

تبوك 
٠

الجوف 
١
الحدود الشمالية 

٠

حائل 
٠
القصيم 
٠

المنطقة الشرقية 
٢



تطوير الموظفين 

نسبة الموظفين الذين ساهم الوقف في تطويرهم أكاديمياً 

الساعات التدريبية والتطويرية 

المقاعد التدريبية والتطويرية 

الدورات المقدمة 

 ٪١٦

١٠٠

٤٣

٢١



عدد المستفيدين عدد الجهات  اسم المشروع 

٤

٤

١٠

٨٦٠ طالبة / ١٠٩ معلمة و إدارية  

تخدم ٤ أحياء سكنية 

أكثر من ١٠ قرى 

الدور النسائية 

جوامع و مساجد الشيخين 

محطات تحلية المياه 

٢

١

٣٥٨ طالب / ٤١ معلم و إداري 

تخدم الفقراء و المحتاجين و عابري السبيل 

المجمعات القرآنية 

مزرعة البير 

المشاريع الدورية المستمرة لقسم مشاريع الشيخين 



بشراكة متميزة مع المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بشراكة متميزة مع المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد 
وتوعية الجاليات بالرصيفة وسعيا منهم لخدمة وفود 
الله من الحجاج عبر مجموعة من البرامج العلمية 
والدعوية واالجتماعية وبمشاركة شعبية من أهالي 
الحي والمجتمع المكي أقيمت ٥ فعاليات متزامنة 
داخل أحياء مكة والقريبة في مناطق سكن الحجاج، 
وتسعى هذه الفعاليات  إلى نشر  المنهج الصحيح 
والعقيدة الصحيحة  والتواصل الدعوي في أوساط والعقيدة الصحيحة  والتواصل الدعوي في أوساط 
الحجاج، ويجدر بالذكر أن هذا المشروع كان نوعيا في 
تلك المناطق السكنية، وطال نفعه قرابة ٤٠ دولة من 

ثالث قارات ولله الحمد. 

مشروع وفد الله / مكة المكرمة 

٣٦٢٫٢٨٥المستفيدون 

٢٧٫٢٦٣المواد العلمية 

الدول المستفيدة 

من أبرز منجزات المشروع: 

٤٠



بشراكة مع مؤسسة تناويع اإلعالم أقيم الملتقى بشراكة مع مؤسسة تناويع اإلعالم أقيم الملتقى 
السنوي رقميات والذي يهتم باإلعالم االجتماعي 
الهادف ويطرح التجارب العملية والنماذج المميزة 
ويوفر أفضل الحقائب المعرفية، ويهدف المشروع 
إلى بناء التصورات واإلثراء المعرفي حول اإلعالم 
االجتماعي و إبراز ونقل التجارب العلمية والعملية 
المتميزة، كما يركز الملتقى على التجارب الناجحة 
وتواجد المختصين في القطاعات المختلفة (االربحي ، وتواجد المختصين في القطاعات المختلفة (االربحي ، 
التجاري، المسؤولية المجتمعية)، ومما يميز الحضور 
ض.  ص منهم حضروا من خارج مدينة الريا أن ٥٠ شخ

ملتقى اإلعالم االجتماعي #رقميات  / الرياض 

١٤المتحدثون 

٣التجارب الناجحة التي ألقيت 

المشاركون 

من أبرز منجزات المشروع: 

٢٠٠



مستفيدي غسيل الكلي 
٤٥٠ مستفيد /٣ أشهر 

تغطية تكاليف  
مرضى العيون 

٣٠ مستفيد 

عناية بالجوانب الصحية للفقراء والمحتاجين ساهم عناية بالجوانب الصحية للفقراء والمحتاجين ساهم 
وقف سعد وعبدالعزيز الموسى بشراكة مميزة مع 
مجمع النور الطبي الخيري  بدعم شراء مستلزمات 
غسيل كلى تكفي لـ٣ أشهر وإجراء علميات جراحية 
لمرضى العيون، كما ساهم المشروع في تعريف 
ص االستفادة من  الجهات الخيرية بالمنطقة من فر
المجمع الخيري لعالج المرضى المسجلين لديهم 

وحصول الشراكات بين الجهات الخيرية والمجمع. وحصول الشراكات بين الجهات الخيرية والمجمع. 

مشروع دعم تكاليف مستلزمات أجهزة غسيل الكلى /  جدة 

من أبرز منجزات المشروع: 



١٥٠ أسرة مستفيدي المشروع 

٤٠ طن يوميا نتاج المحطة 

٢٠ برادة  /  ٢٠ خزان مناطق التوزيع 

تنطلق فكرة المشروع بتأمين الحتياجات األساسية تنطلق فكرة المشروع بتأمين الحتياجات األساسية 
لمشروع سقيا قرية الشداخة وما جاورها وذلك من 
خالل استكمال تجهيز المكان و توفير وحدات فلترة 
ض توفير المياه المحالة  وتنقية وخزانات وغيرها لغر
للمحتاجين والمساجد ودور التحفيظ في خمسة قرى 
ص في المياه  تابعة لبيشة حيث أنها تعاني من نق
المحالة، ويميز المشروع أنه أصبح حلقة وصل بين 
الفقراء والراغبين في مساعدتهم وبوابة للجمعيات الفقراء والراغبين في مساعدتهم وبوابة للجمعيات 
الخيرية ، كما ساهم المشروع في تخفيف ارتفاع أسعار 
المياه الصالحة للشرب في القرى المجاورة،  فضال عن 

عظم أجر سقيا الماء. 

مشروع سقيا لحسنات تبقى / بيشة  

من أبرز منجزات المشروع: 



نصرة وتخفيفاً إلخواننا النازحين المظلومين في اليمن نمت 
ض  الشراكة مع جمعية البر الخيرية بشرورة، وبمساندة بع
الجهات الحكومية لتفريج كربتهم ودعمهم بتوزيع وجبات 
غذائية لسد حاجتهم ، ومخبوزات صحية مع األجبان ، إضافة 
إلى المياه الصحية والعصائر الباردة، والتمور والمالبس كما 

اعتنت الجمعية بالحليب واألغذية الخاصة باألطفال. 

مشروع المساهمة في حملة اإلغاثة لألشقاء / شرورة 

١٥٫٠٠٠الوجبات الغذائية 

٥٫٠٠٠  المخبوزات و األجبان 

كراتين الماء 

من أبرز منجزات المشروع: 

٣٫١٠٠



الصندوق الخيري هو جهة مخولة بقرار من مجلس الوزراء 
باستقبال التبرعات والهبات واألوقاف والصدقات ..، 
وصرفها كل بحسبه في وجهة فيما يتعلق بطالب المنح في 
الجامعة، وله صفة اعتبارية مستقلة تمام عن الجامعة ماليا 
وترتبط بإدارة الجامعة هيكليا، سيتم تقييم العمل من أجل 

عقد شراكة وتحويل المشروع إلى بر نامج . 

مشروع الصندوق الخيري / مكة المكرمة 

من أبرز منجزات المشروع: 

 تشكيل الوضع النظامي للصندوق 

تجهيز البنية المحاسبية للصندوق 

تشكيل مجلس اإلدارات وتفعيله 

زيارات ميدانية لجهات ذات عالقة 



تلبية لتزايد أعداد المصلين في الجامع يوم الجمعة و تلبية لتزايد أعداد المصلين في الجامع يوم الجمعة و 
الدارسات في الدار النسائية، نمت الشراكة مع إدارة 
الجامع لتوسيع الجامع والدار النسائية الستيعاب 
ضعف الحجم، وتميزت التوسعة بعدم تعطل الصالة 
في الجامع طوال المشروع و ال دراسة في الدار ، وأيضا 
بسرعة اإلنجاز ، حيث أنجز المشروع خالل ٨ أشهر بينما 
كان العقد ١٢ شهرا ، و تم افتتاحه في غرة رمضان 

١٤٣٦هـ .   هـ .   

مشروع توسعة جامع المنسك والدار النسائية / أبها  

٢٥٠عدد طالبات الدار 

٥٠عدد طالب الحلقات  

٦٠٠

١٧٠

بعد  قبل 
من أبرز منجزات المشروع: 



توقيع اتفاقية مع أوقاف الشيخ حمد الجعد توقيع اتفاقية مع مؤسسة الحبيب الخيرية 

زيارة مركز استثمار المستقبل زيارة سعادة األمير/ أحمد السديري 

ض الصور  نب



لقاء تأسيس الجمعية الخيرية لخدمات المياه  لقاء التأصيل الشرعي في العمل الخيري 

لقاء التعريف بقسم طالب المنح  اللقاء التعريفي بالوقف للجهات الخيرية 



زراعة البونيكام في األبواء 

دورة القضاء في اإلسالم لطالب المنح  اللقاء السنوي الثالث عشر للجهات الخيرية 

ورشة عمل لتأسيس طالب المنح للقضاء 



توسعة الدار النسائية بمجمع المنسك بأبها ملتقى اإلعالم االجتماعي باألفالج 

اإلفطار والدعوة بمجمع الموسى بالشفا  االقاء التعريفي بالوقف في المدينة المنورة 



تأسيس جمعية البر الخيرية بجمعة  
ربيعة المقاطر 

دعم اإليجار والمطبوعات لدار اآلل والصحب 

برنامج زيارات مشرفي نادي رأفة لأليتام في  
بيشة 

ورشة عمل " المظلة القانونية لمشروع  
حاضنات األعمال الخيرية" 



جانب من تكريم الموظفين المتميزين 

تواصل اجتماعي بين الموظفين و أعضاء 
مجلس النظار 

نقاش مفتوح لموظفي الوقف مع النظار 

االحتفال بمناسبات الموظفين 



وارد المعامالت في خمسة أعوام 

نسبة الزيادة المتوسط الشهري إجمالي الوارد  العام 

١٫٢٦٢

١٫٩١٢

١٫٧٢٠

١٠٥

١٥٩

١٤٣

 ٪٠٫٢

 ٪١٠

 ٪١٤

* االختالف بسبب التحول من استقبال المعامالت يدوياً إلى إلكترونياً. 

١٤٣٦هـ 

١٤٣٤هـ 

٤٣٪ ١٫٢٥٩١٠٨- ١٤٣٥هـ 

١٤٣٣هـ 

 *



المشاريع المدعومة و المستفيدون 

المشاريع المدعومة أهداف الخطة  العام 

٧

٦

٦

٦٥

٩٥

١٦٧

١٤٣٦هـ 

١٤٣٤هـ 

٦٩٣ ١٤٣٥هـ 

١٤٣٣هـ 

المستفيدون 

٤٦٥ جهة / ٦٫٤٢٤٫٩٤ مستفيد 

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 



النشرة التعريفية بمشروع واحة 
ص تعريفي بمشروع العناية بمساجد الطرق  ملخ
العامة واإلنجازات المتحققة في هذا المجال 

دليل الزيارات الميدانية 
أفكار عملية وأدوات منهجية الستثمار زيارات 

تبادل الخبرات بين الجهات الخيرية 

تقرير ثمرات ١٤٣٤هـ 
التقرير الختامي الثالث إلنجازات الوقف 

تقرير ثمرات ١٤٣٥هـ 
التقرير الختامي الرابع إلنجازات الوقف 



 ا  

ج  ا 

 ا  

ف  ا 

شركاء الخير في عام ١٤٣٦هـ 



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


