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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه
ومن وااله وبعد ؛
فهذا دليل تعريفي بأبرز املؤسسات املشاركة يف ملتقى
املؤسسات الوسيطة ..وهي مؤسسات متخصصة يف تقديم
خدمات مميزة ونوعية حسب جمال عملها (التدريب والتطوير
واالستشارات والدراسات والبحوث .)..
ويتضمن الدليل؛ التعريف باجلهة وبأهدافها وخبدماتها وأبرز
أنشطتها وجناحاتها ..
سيسهم الدليل يف اختصار الوقت عليك للوصول جلهات
مميزة ميكنها أن ختدمك وتساعدك على حتقيق أهدافك وتلبية
احتياجك يف جماالت خمتلفة.
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اسم الجهة
شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1427هـ

الرياض

حي الروضة
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النشاط األساسي
الربامج التعليمية والتدريبية

نبذة بسيطة عن الجهة
انطلقت شركة اخلربات الذكية خبطوات واثقة قبل ما
يقارب سبع سنوات  ..ونزعم أننا استطعنا اإلسهام يف التغيري
اجملتمعي وتصدير مناذج جديدة ورؤى مبتكرة يف تصميم
الربامج واملناهج واملشاريع الرتبوية والتعليمية واجملتمعية...
تتسم بالعلمية والعملية يف آن واحد .
لنا أكثر من  25منتج مطبوع  ..نبحث عن اجلديد يف جمالنا
باستمرار  ..نتشارك ونتحالف مع اخلرباء والرياديون يف جمالنا
داخل وخارج اململكة.

الرؤية
االختيار األول يف تقديم حلول مبتكرة وبرامج نوعية للشباب
والطالب ومن يتعامل معهم ..حبيث حتقق أعلى كفاءة أداء
لألفراد واملؤسسات

الرسالة
شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب مسئولة عن قيادة
الربامج واملشاريع التعليمية الرتبوية واالجتماعية التنموية ذات
القدرة التنافسية واليت تسهم يف اكتشاف وتطوير الكفاءة
الذاتية واملؤسسية للشباب ومن يتعامل معهم برسالية ومهنية
عالية وخربات عاملية متخصصة.

األهداف
•اإلسهام يف قيادة التغيري اجملتمعي يف اجملاالت الرتبوية
والتعليمية.
•تقريب العلوم الرتبوية املتخصصة ومنذجتها يف أطروحات
وبرامج ومنتجات عملية.
•تطوير املبادرات والربامج القيادية والريادية.
•جتويد املمارسات الرتبوية لألفراد واملؤسسات واالرتقاء
بسلوكهم املهين.

الشريحة المستهدفة
•الشباب والطالب  ,يف املرحلة العمرية من . ) 25 -6 ( :
•من يتعامل معهم من مؤسسات وأفراد.
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أبرز المشاريع

10

•إعداد وتنفيذ برامج إلعداد القيادات الشابة – ثانوي
وجامعي ( -رائد ) ملدة ثالث سنوات متوالية لعدد من
اجلهات داخل وخارج الرياض .
•تأليف مناهج لرياض األطفال للمرحلتني « الروضة –
التمهيدي « مت إعدادها بعد دراسة وحتليل ألكثر من 30
منهج حملي وعربي وعاملي يف رياض األطفال من خالل
فريق متخصص .
•تأليف مناهج تربوية يف املهارات احلياتية معتمدة من
وزارة الرتبية والتعليم لطالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانوية واجلامعية .
•تأليف كتب ومناهج تربوية للمؤسسات واحملاضن
الرتبوية تباع يف املكتبات وهي :
1 .1منهج بناء املربي القائد  ( .للبنني والبنات )
2 .2منهج بناء املربي  ( .للبنني والبنات )
3 .3منهج رقي الرتبوي – بنات – ( متوسط – ثانوي)
4 .4منهج بناء الرتبوي -بنني  ( -املتوسط -الثانوي –
اجلامعي )
•إعداد وتنفيذ برنامج تدرييب وتأهيلي لرؤساء مجعيات
العوق البصري وموظفيها على مدار مثانية أشهر عرب
فعاليات متنوعة ( دورات – زيارات – خالصات . ) ...
•إعداد وتنفيذ برنامج تدرييب وتأهيلي لرؤساء مجعيات
العوق البصري وموظفيها على مدار مثانية أشهر عرب
فعاليات متنوعة ( دورات – زيارات – خالصات . ) ...
•تنفيذ برنامج دبلوم اإلشراف الرتبوي يف مجعية التحفيظ
برفحا .
•إعداد وتنفيذ برنامج تدرييب وتأهيلي لرؤساء مجعيات
العوق البصري وموظفيها على مدار مثانية أشهر عرب
فعاليات متنوعة ( دورات – زيارات – خالصات . ) ...

•تنفيذ برنامج دبلوم اإلشراف الرتبوي يف مجعية التحفيظ
برفحا .
•اإلشراف الكامل على تأسيس بيت خربة ملعاهد املعلمني
واملعلمات ( مركز معاهد ) جبميع مراحله .
•تدريب أكثر من  1000معلم ومعلمة على العديد من الربامج
الرتبوية والتعليمية .
•تدريب أكثر من أكثر من  700طالب وطالبة على املهارات
احلياتية .
•اإلشراف على مشروع تأليف مناهج (تدبر القرآن) بفريق
حبثي متخصص على مدى ثالث سنوات  ،وتطبيق املنهج
على احللقات القرآنية .

أبرز المنتجات
ً
كامال .
•مناهج تدبر القرآن الكريم
•مناهج املهارات احلياتية جلميع طالب التعليم العام .
•منهج بناء املربي القائد  ( .للبنني والبنات )
•منهج بناء املربي  ( .للبنني والبنات )
•منهج رقي الرتبوي – بنات – ( متوسط – ثانوي)
•منهج بناء الرتبوي -بنني  ( -املتوسط-الثانوي– اجلامعي).
•كتاب ( الدليل اإلجرائي لغرس القيم يف األطفال ) .
•كتاب ( الدليل اإلجرائي مليسري ومديري ورش العمل)
وهو أول كتاب خمتص بورش العمل يف املكتبة العربية .
•تأليف مناهج لرياض األطفال للمرحلتني (الروضة–
التمهيدي).
•إعداد وتصميم حقيبة تدريبية وفق االسرتاتيجية العاملية «
من نظري إىل نظري « .
•تصميم جدارات وكفايات إعداد القادة يف العمل اخلريي.
•دراسة حتديد االحتياج التدرييب ملركز الروضة لتحفيظ
القرآن الكريم .
•تصميم دليل للمربيات يف التعامل مع الطالبات يستهدف
املرحلة املتوسطة والثانوية واجلامعية .
•تصميم دليل تربوي لرعاية املوهوبات يستهدف املرحلة
املتوسطة والثانوية واجلامعية .
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رابط موقع الجهة
www.smartexp.com.sa

الفيس بوك

اليوتيوب

تويتر

@SmartExpertises @SmartExpertises @SmartExpertises

البريد االلكتروني
info@smartexp.com.sa

الهاتف
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0112336929
الفاكس

0112336929/104
الجوال

0565888179
الفروع

الرياض

اسم الجهة
مكتب املسارات الرائدة لالستشارات اإلدارية وتقنية
املعلومات
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1431/8/26هـ

جدة

حي الصفا

النشاط األساسي
تقديم استشارات يف جمال اإلدارة وتقنية املعلومات

نبذة بسيطة عن الجهة
مكتب غري هادف للربح خمتص بتقديم االستشارات اإلدارية
والتقنية للقطاع الثالث (اجلهات اخلريية ومؤسسات اجملتمع
املدني) من خالل خدمات استشارية متنوعة لتأسيس وتطوير
العمل املؤسسي.

الرؤية
بيت خربة يف التطوير اإلداري والتقين للقطاع الثالث (اجلهات
اخلريية ومؤسسات اجملتمع املدني).

13

الرسالة
حنن مؤسسة احرتافية تعنى بالتطوير اإلداري والتقين ملؤسسات
القطاع الثالث ومنسوبيها عرب أفرادنا وشركائنا.

األهداف
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•تقديم استشارات إدارية لتأسيس وتطوير وإدارة املشاريع
مبا حيقق احتياجات اجلهات اخلريية ومؤسسات اجملتمع
املدني.
•أمتتة العمليات اإلدارية للجهات اخلريية ومؤسسات اجملتمع
املدني.
•تأهيل قيادات متخصصة يف عمل اجلهات اخلريية
ومؤسسات اجملتمع املدني.
•بناء الشراكات مع املؤسسات املاحنة واملسؤولية اجملتمعية
يف القطاع اخلاص.

الشريحة المستهدفة
اجلهات اخلريية ومؤسسات اجملتمع املدني

أبرز المشاريع
وقف املوسى
مركز تأصيل
للدراسات
واألحباث
مجعية زمزم
للخدمات
الصحية

•دراسة جاهزية الوقف للتحول لألمتتة
بإستخدام منهجية .BTEP
•بناء اخلطة االسرتاتيجية
•بناء منوذج األعمال
•دراسة متطلبات األمتتة وحتليل
االحتياج احلالي واملستقبلي وتصميم
احللول املناسبة لعمل اجلمعية .
•اإلشراف على تطبيق نظم .ERP

مجعية
خريكم
املستودع
اخلريي

جامع خالد بن
الوليد

نادي دنيا بنات
التابع جلمعية
الشقائق
النسائية

•بناء اخلطة االسرتاتيجية .
•بناء بطاقة األداء املتوازن .BSC
•بناء اخلطة االسرتاتيجية .
•بناء بطاقة األداء املتوازن .
•تأسيس وحدة إدارة االسرتاتيجية .
•االشراف الفين على وحدة إدارة
االسرتاتيجية.
•بناء اخلطة االسرتاتيجية .
•بناء بطاقة األداء املتوازن .
•إدارة عمليات األعمال . BPM
•تأسيس وحدة إدارة عمليات األعمال.
•إعداد األدلة واللوائح التنظيمية.
•بناء اهليكل التنظيمي والوصف
الوظيفي.
•بناء اخلطة االسرتاتيجية .
•بناء بطاقة األداء املتوازن .
•إدارة عمليات األعمال . BPM
•تأسيس وحدة إدارة عمليات األعمال.
•إعداد األدلة واللوائح التنظيمية.
•بناء اهليكل التنظيمي.

مركز رافد
للدراسات
الوقفية

•بناء اخلطة االسرتاتيجية .

اجلمعية
اخلريية
ملساعدة
الشباب على
الزواج

•توثيق وتطوير عمليات األعمال للجمعية
.BPM
•إعداد األدلة واللوائح التنظييمية .
•التصميم واإلشراف على تطبيق
(التوفيق) على شبكة االنرتنت .
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أبرز المنتجات
•اإلستشارات اإلدارية:
.1
.2
.3
.4

1التخطيط االسرتاتيجي Strategic Planning
2بناء بطاقة األداء املتوازن Balanced Scorecard
األعمال Business Process
3إدارة عمليات
Management
4اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي Organization
Structure & Jobs Description

•اإلستشارات التقنية:
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» »مشاريع ختطيط موارد املنظمات:
1 .1ختطيط موارد املؤسسات ERP
2 .2إدارة عالقات العمالء CRM
3 .3تطبيقات العمليات الداخلية MS SharePoint

•التسويق اإللكرتوني (منهجية :)WSI
.1
.2
.3
.4

1تطوير مواقع اإلنرتنت و اجلوال
2احلمالت الدعائية اإللكرتونية
3حتليل املواقع و حتسني آليات البحث و التصنيف
4استخدام الشبكات االجتماعية يف التسويق الفعال و
وضع سياسات لذلك.

•استشارات تطوير فرق العمل والقيادات:

1 .1برنامج تطوير القيادات و القيادات الواعدة.
2 .2مشروع التعليم الذاتي للعاملني يف اجلهات اخلريية
ومؤسسات اجملتمع املدني.

االعتمادات والوكاالت
•امتياز من شركة WSI
اإللكرتوني
.1
.2
.3
.4

الكندية يف التسويق

1تطوير مواقع اإلنرتنت و اجلوال.
2احلمالت الدعائية اإللكرتونية.
3حتليل املواقع و حتسني آليات البحث و التصنيف.
4استخدام الشبكات االجتماعية يف التسويق الفعال ووضع
سياساته.

رابط موقع الجهة
www.almasaratconsulting.com

تويتر

الفيس بوك

@Almasarat

@almasaratconsulting

البريد االلكتروني
info@almasaratconsulting.com

الهاتف

0126774901
الفاكس

0126774901/101
الجوال
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0540976729
الفروع

جدة

اسم الجهة
أوقاف اخلليج
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1434/11/6هـ

الدمام

شارع امللك فهد

النشاط األساسي
ادارة وتنمية واستثمار االوقاف

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز يقدم استشارات وقفية وخدمات حبثية ودراسية إلنشاء
أوقاف ومؤسسات ماحنة وتطوير أوقاف قائمة وتزويدها
بالكوادر الالزمة ،وذلك لتوجيه ريعها ملصارفها الصحيحة
وفق منهجية علمية و شرعية والعمل على عقد شراكات
اسرتاتيجيه مع عدد من اجلهات املتخصصة لتطوير األوقاف
وحتقيق رسالة املسؤولية اجملتمعية لتصبح من الداللة على
اخلري والقدوة الصاحلة والسنة احلسنة ،ومما يساهم يف نهضة
األمة و تعظيم األجر للواقفني.

الرؤية
أن نكون بيت اخلربة الذي يقصد لتأسيس األوقاف وإدارتها .

الرسالة
مؤسسة وقفية تسعى لتأسيس و تطوير األوقاف من خالل
تقديم الدراسات واالستشارات االحرتافية وإعداد وتدريب
القادة املتميزين إلدارة األوقاف.

األهداف
•التعريف بالوقف اخلريي ونشر ثقافته.
•بناء قيادات متخصصة ذات كفاءة شرعية ومهنية عالية
إلدارة األوقاف
•تقديم االستشارات والدراسات يف املشاريع الوقفية
•بناء حتالفات اسرتاتيجيه مع املراكز الوقفية والقانونية
•التطوير املستمر لقيادات الوقف

الشريحة المستهدفة
•املؤسسات املاحنة
•الشركات
•الشركات العائلية
•رجال االعمال
•سيدات االعمال
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اسم الجهة
مركز بنون لالستشارات الرتبوية والتعليمية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1431/5/1هـ

أبها

حي املروج

النشاط األساسي
االستشارات – التطوير – التدريب

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز تربوي يعمل لسد حاجة اجملتمع يف اجملال الرتبوي
ً
متبعا األصالة يف املضمون واحلداثة يف األسلوب
والتعليمي
ً
وسيطا بني املستفيد واهليئات واملؤسسات التعليمية.
ويكون

الرؤية
املنظومة الرائدة يف الصناعة الرتبوية والتعليمية.

الرسالة
حنن مركز يهدف إىل الرقي بالواقع الرتبوي وتطوير اخلدمات
التعليمية واإلدارية للمؤسسات واألفراد مبنهجية علمية مقننة
ومن خالل خربات وطنية متخصصة.

األهداف
•تطوير املؤسسات األكادميية والتعليمية
•تقديم االستشارات الرتبوية والتعليمية للمؤسسات واألفراد
•إعداد الدراسات والبحوث يف اجملال األكادميي
والتعليمي
•بناء الربامج التأهيلية لألفراد وفق االحتياجات االجتماعية
األساسية

الشريحة المستهدفة
•املؤسسات (حكومية –خاصة –خريية)
•األفراد( مربني –مرتبني )
•الدراسات

أبرز المشاريع
•تطوير مدارس صدى اإلبداع
•تأهيل الداعيات
•تأهيل مدير مشروع خريي
•معهد إعداد معلمي ومعلمات حتفيظ القرآن الكريم
خبميس مشيط
•ملتقى احلفاظ التابع جلمعية حتفيظ القرآن
•تدريب رؤساء اجمللس التقين بعسري
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أبرز المنتجات
•بطاقات القدرات
•االحتياجات التدريبية ملعلمي املدارس اخلاصة
االعتمادات والوكاالت
•ترخيص وزارة التجارة لالستشارات الرتبوية والتعليمية
•ترخيص وزارة الرتبية والتعليم لإلشراف الرتبوي
رابط موقع الجهة
www.Banoon.com.sa
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الفيس بوك

تويتر

@Banoon.com.sa

@Banoon.com.sa

البريد االلكتروني
Banoon.com.sa

الهاتف

01712411212
الفاكس

01712411212/101
الجوال

0505755122 - 0547511212
الفروع

أبها

اسم الجهة
شركة ثبات لتطوير وإدارة األوقاف
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1434هـ

الرياض

1434هـ

النشاط األساسي
تطوير وإدارة األوقاف وتسويقها

نبذة بسيطة عن الجهة
شركة ذات مسؤولية حمدودة تساهم يف حتويل عمل األوقاف
إىل عمل مؤسسي مبهنية واحرتافية وجودة عالية تضمن للمجتمع
استدامة مالية دائمة بإذن اهلل.

الرؤية
ً
عامليا يف تقديم اخلدمات الوقفية.
أن نكون الشركة األوىل
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الرسالة
تقديم خدمات عالية اجلودة يف تطوير وإدارة األوقاف واملؤسسات
واجلمعيات الوقفية تضمن هلا التنمية املستدامة يف مجيع أحناء
العامل من خالل العمل املؤسسي وفرق عمل مهنية

األهداف
•املساهمة يف حتويل العمل يف األوقاف واملؤسسات واجلمعيات
الوقفية إىل عمل مؤسسي.
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•تطوير األوقاف واملؤسسات الوقفية مبا يضمن مناءها
وثباتها.
•تقديم اخلدمات الوقفية يف مجيع دول العامل .
•نشر ثقافة العمل املؤسسي يف القطاع الوقفي.
•تطوير وتنمية مهارات العاملني يف األوقاف

الشريحة المستهدفة
•املؤسسات الوقفية اخلاصة.
•األوقاف اخلاصة.
•الكراسي البحثية.
•املهتمون باألوقاف واإلدارة واجلودة يف العمل املؤسسي.
•اجلهات احلكومية ذات العالقة .
•املسؤولية االجتماعية يف الشركات.
•القضاة واحملامون .
•اجلمعيات واملؤسسات اخلريية

أبرز المشاريع
•رخصة إدارة الوقف.
•االدارة اإللكرتونية.
•املكتبة االلكرتونية الوقفية الشاملة.
•احلماية القانونية للوقف.
•اإلدارة املؤسسية للوقف

أبرز المنتجات
•مشاريع انتاج.
•مؤسسات وقفية.
•إدارة أوقاف.

رابط موقع الجهة
www.thbatq.com/aboutus.html

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@thbatq

@thbatq

@thbatq

البريد االلكتروني
info@thbatq.com

الهاتف

0112575757
الفاكس

0112575757/22
الجوال

0551812683
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مكتب غدن لالستشارات وبناء القدرات
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 2012هـ

جدة

طريق املدينة

النشاط األساسي
االستشارات وبناء القدرات

نبذة بسيطة عن الجهة
تعد مؤسسات القطاع الثالث لبنة من لبنات النهوض والتنمية
يف الدول واجملتمعات تعرب عن مدى مشاركة أفراد اجملتمع
وشبابه عرب هذه املؤسسات للمساهمة الفاعلة يف كافة
اجملاالت االجتماعية أوالثقافية أو التعليمية بشكل حيقق
أهداف اجملتمع ويضمن حل مشاكله مبا يتالئم مع تطلعاته
وطموحاته.

الرسالة
بناء قدرات املؤسسات للوصول إىل قطاع ثالث قوي ومؤثر ،
ومتكني الشباب ملشاركة جمتمعية فاعلة..

الشريحة المستهدفة
•مؤسسات القطاع الثالث
•املسؤولية اجملتمعية للشركات
•املؤسسات التعليمية
• األفراد

أبرز المشاريع
•حبث واقع واحتياجات الشباب  -املنطقة الشرقية /
جدة
•إنشاء وحدة عمل تطوعي يف جامعة طيبة بالشراكة مع
مؤسسة السبيعي اخلريية
•إنشاء وحدة عمل تطوعي – الكلية التقنية بالدمام
بالشراكة مع وقف املوسى اخلريي
•مشروع اخلدمة االجتماعية للمدارس «أيامن» –مع إدرة
الرتبية والتعليم جبدة بالشراكة مع مؤسسة سامل بن
حمفوظ اخلريية
•تقييم جاهزية  8مجعيات إلنشاء وحدة للعمل التطوعي
– املنطقة الشرقيةبالشراكة مع مؤسسة عبدالرمحن
الراجحي اخلريية
•بناء وحدة عمل تطوعي يف مجعيتني نسائية ورجالية –
املنطقة الشرقية
•مشروع تأهيل مستشاري القطاع الثالث على نظام التقييم
واملتابعة ومعيار اجلودة بيكاسو للعمل اخلريي -جدة/
بريطانيا
•مبادرة املنح البشري – التطوع التخصصي للموظفني
بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي اخلريية
•مشروع بناء اخلطة االسرتاتيجية ملركز وارف للشباب
بالشراكة مع مؤسسة العنود اخلريية
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أبرز المنتجات
•مقياس فجوة القدرات جلمعيات القطاع الثالث
•بناء قدرات مؤسسات القطاع يف نظام التقييم واملتابعة
Monitoring and Evaluation

يف

جمال

بناء

•تقديم االستشارات
االسرتاتيجية
•إنشاء مراكز ووحدات للعمل التطوعي يف التعليم العالي
•برامج اخلدمة االجتماعية للمدارس) أيامن)
•حبوث ودراسة الواقع واالحتياج اجملتمعي Community
need assessment

28

الشراكات

•برامج بناء وإنشاء إدارات احرتافية للعمل التطوعي يف
اجلمعيات ومؤسسات اجملتمع
•مقياس تقييم وحدات العمل التطوعيالقائمة يف اجلمعيات
•تقديم االستشارات يف جمال املسؤولية االجتماعية
للشركات
•بناء برامج التطوع داخل الشركات
•برامج خدمات التطوع التخصصي واملهاري

االعتمادات والوكاالت
•Me to We
•BMW foundation
•INTRAC Ltd

رابط موقع الجهة
www.Ghadan.com.sa

البريد االلكتروني
info@ghadan.com.sa

الهاتف

0126570848
الفاكس

0126570848/106
الجوال

0500880945
الفروع

جدة
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اسم الجهة
مؤسسة قمم املعرفة

30

تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1431هـ

جدة

حي احلمراء

النشاط األساسي
الربامج التعليمية والتدريبية

نبذة بسيطة عن الجهة
مؤسسة تقدم اخلدمات الرتبوية و التعليمية لدعم وتقوية العمل
الرتبوي ،عرب (مقاييس األداء الرتبوي -املناهج والدراسات
العلمية -برامج تربوية نوعية) يقوم بها ويشرف عليها أهل
اخلربة والدراية يف هذا الفن.

الرؤية
املركز املتميز يف تطويراملنتجات واخلدمات الرتبوية .

الرسالة
مركز يرتقي بالرتبية اهلادفة ،مبنهجية علمية وأدوات احرتافية،
من خالل توفري الدعم املتخصص وصناعة النماذج املتميزة .

األهداف
•تطوير املنظومات الرتبوية والتعليمية.
•صناعة املربي والعناية به.
•بناء املناهج الرتبوية القادرة على إحداث النقلة النوعية و
املطلوبة.
•تفعيل املشاركة اجملتمعية يف العمل الرتبوي.
•القياس الرتبوي املنهجي وتقويم األداء الفعال للعمل
الرتبوي.
•رعاية املوهوبني واستثمارهم لنهضة اجملتمع .

الشريحة المستهدفة
املؤسسات التعليمية والرتبوية

أبرز المشاريع
•بناء وثائق املناهج الرتبوية
•نظام قمم لقياس األداء الرتبوي
•مقياستورانسللتفكرياإلبداعي
•تأهيل املربني
•برنامج اإلبداع الرتبوي
•برنامج إدارة احلياة
•التدريب الرتبوي
•الكشف عن االستعداد القيادي
•اختبار السمات الشخصية
•استثمار التقنية تعليميا وتربويا
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أبرز المنتجات
•منهج نادي دنيا بنات
•منهج املساجد النموذجية
•املرشد العملي لغرس القيم
•مقياس قمم لقياس األداء الرتبوي
•حقيبة اإلبداع الرتبوي
•حقيبة إدارة احلياة

رابط موقع الجهة
www.qemam.com.sa
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الفيس بوك

تويتر

@top.of.knowledge

@Qemam_AlMa3rifa

البريد االلكتروني
qemam@qemam.com.sa

تلفاكس

0126147445
الفروع

جدة

اسم الجهة
مكتب الدكتور سعيد القحطاني لالستشارات والرتمجة
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1429هـ

املدينة املنورة

حي االسكان

النشاط األساسي
تقديم االستشارات والرتمجة

نبذة بسيطة عن الجهة
تقديم االستشارات اإلدارية والتقنية والتعليمية وترمجة الوثائق
للعديد من اللغات.

الرؤية
اإلبداع والتمييز يف ادائنا.

الرسالة
نسعى لتحقيق اهدافنا من خالل وسائل اداء مميز وبأساليب
ابداعية إلسعاد عمالئنا.
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األهداف
•تقديم األستشارات جبميع انواعها لعمالئنا.
•تطبيق وسائل التقنية احلديثة يف مجيع اعمالنا.
•تنمية وتطوير مهارات مجيع من يتعامل معنا حتى موظفينا
ويف مجيع اجملاالت.
•ترمجة الوثائق للغات املطلوبة.

الشريحة المستهدفة
اجلهات اخلريية واالجتماعية واملؤسسات احلكومية.
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أبرز المشاريع
•تطوير إدارة التوجيه واإلرشاد.
•تطوير مكتبة املسجد النبوي .
•تطوير هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملسجد
النبوي.
•تقديم إسرتاتيجية اإلدارات امليدانية باملسجد النبوي .
•برنامج رعاية لطلبة العلم األوربيني يف اجلامعة األسالمية.
•تأسيس مجعية املكفوفني ( رؤية ) يف منطقة املدينة
املنورة.
•البدء يف تأسيس مجعية الصم والبكم يف منطقة املدينة
املنورة.

البريد االلكتروني
sdg.gec@gmail.com

تلفاكس

0148448848
الجوال

0543220221
الفروع

املدينة املنورة
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اسم الجهة
مكتب اسرتاتيجيات التطوير لالستشارات اإلدارية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1432هـ

اخلرب

اخلرب

النشاط األساسي
االستشارات اإلدارية

نبذة بسيطة عن الجهة
نعمل من خالل خرباتنا وشركائنا يف النجاح على تقديم
خدمات استشارية وتدريبية تغطي مجيع االحتياجات التطويرية
للمنظمات احلكومية والتجارية وغري الرحبية سواء يف إطارها
التكاملي بني البعدين التنظيمي و املوارد البشرية.

الشريحة المستهدفة
مؤسسات القطاعات العامة واخلاصة وغري الرحبية

أبرز المشاريع
•التطوير القيادي
•التطوير التنظيمي
•التخطيط بأنواعه
•التميز ونظم اجلودة

أبرز المنتجات
منوذج التطوير القيادي (القيادة احلالية – القيادات الواحدة ).

االعتمادات والوكاالت
•مقيم معتمد من  EFQMللتميز األوروبية
•مقيم معتمد يف تطبيق قواميس اجلدارة اخلاصة بالقيادات
من شركة  LOMINGERاألمريكية .
•مدير ومستشار يف برنامج القيادة اليت حتقق النتائج من
قبل شركة .Hay Group
•تقديم استشارات وإدارة مراكز القياس القيادية
( )Assessment Centersمن قبل .DDI

رابط موقع الجهة
www.dsksa.com
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تويتر
@imozaien

البريد االلكتروني
ia1497@yahoo.com

الهاتف

0138612241
الجوال

0138612241
38

الفروع

اخلرب

اسم الجهة
رابطة اإلعالم املرئي اهلادف
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1433/5/27هـ

الرياض

حي اليامسني

النشاط األساسي
املساهمة يف نشر رسالة اخلري والرمحة عرب تطوير اإلعالم
ً
ً
رئيسيا للعاملني واملهتمني يف
مرجعا
املرئي اهلادف لتكون
هذا اجملال.

نبذة بسيطة عن الجهة
منظمة عاملية غري حكومية ،غري رحبية تسعى للحصول على
كامل املميزات واحلصانات املمنوحة للمنظمات الدولية وتقدم
خدماتها جملتمع اإلعالم املرئي اهلادف

الرؤية
أن نكون أكرب جتمع مرجعي ملؤسسات اإلعالم املرئي اهلادف يف
العامل خالل السنوات اخلمس القادمة ،وذلك بانضمام ما ال يقل
عن  %50من مؤسسات اإلعالم املرئي اهلادف إىل الرابطة ،وحتقيق
استدامة اقتصادية لصناعة اإلعالم اهلادف ،وبإطالق مخسة
مشروعات كربى مشرتكة بني األعضاء و بتوفري مخس اتفاقيات
حتقق منافع مالية لألعضاء ،وبإقامة مخسة فعاليات كربى حتفز
و تطور اإلعالم اهلادف.
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الرسالة
السعي لالرتقاء بصناعة اإلعالم املرئي اهلادف عرب تطوير
مؤسساته املتنوعة وتنمية موارده وحتسني منتجاته وزيادة
انتشاره وتعظيم تأثريه ومد جسور التعاون بني العاملني فيه.

األهداف
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•تطوير ثقافة اإلعالم املرئي اهلادف إلحداث تأثري إجيابي
يعظم من املساحات اإلجيابية ويقلص اجلوانب السلبية يف
الساحة اإلعالمية.
•تفعيل التنسيق والتعاون املشرتك بني األعضاء وتنظيم
العالقة بينهم يف إطار تكاملي.
•رفع كفاءة املؤسسات األعضاء من خالل تطوير األداء
املؤسسي للوصول به إىل االحرتافية.
•تطوير املنتج اإلعالمي مبا حيقق أفضل التأثري عند اجلمهور
العام املستهدف.
•تطوير املوارد البشرية العاملة يف اإلعالم اهلادف.
•التسويق لألعضاء وحتقيق مزيد من االنتشار هلم
وملنتجاتهم.
•املساهمة يف توفري الدعم القانوني واحلقوقي لألعضاء
ومساندتهم يف مواجهة املخاطر واألزمات.
•املساهمة يف تأصيل العمل اإلعالمي اهلادف والقيام مبهمة
االستشراف وقراءة املتغريات واالستعداد هلا.
•املساهمة يف تطوير املوارد املالية لإلعالم اهلادف ورفع
الكفاءة املالية لألعضاء.
•حتقيق احلضور العاملي لإلعالم اهلادف ورموزه ومؤسساته
وتعزيز مكانة الرابطة يف كافة احملافل واملنظمات
الدولية ذات

الشريحة المستهدفة
تقدم الرابطة خدماتها جلميع املؤسسات واألفراد العاملني يف
خمتلف جماالت اإلعالم املرئي اهلادف

أبرز المشاريع
•إنشاء موقع شاشات.
•إنشاء املكتبة املرئية.
•التدريب عن بعد (املرحلة األوىل).
•برنامج مهارات التدرييب.
•إصدار سلسلة من الدراسات اإلعالمية.
•فواصل أمساء اهلل احلسنى.
•إقامة املؤمتر السادس لإلعالم املرئي اهلادف.
•دراسات حبوث املشاهدين ألعضاء الرابطة.

رابط موقع الجهة
www.apvm.ws/Intro.htm

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@APVMws

@APVMws

@APVMws

البريد االلكتروني
info@smartexp.com.sa

الجوال

0556308850
الفروع

مكتب الرابطة يف القاهرة
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اسم الجهة
التقنية املباركة

42

تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1434هـ

اخلرب

حي العليا

النشاط األساسي
تقنية املعلومات للجهات اخلريية

نبذة بسيطة عن الجهة
التقنية املباركة هي مؤسسة تسعى لتطويع أحدث التقنيات
خلدمة العمل اخلريي

الرؤية
تفعيل دور تقنية املعلومات يف خدمة العمل اخلريي

الرسالة
الريادة يف تقنية العمل اخلريي لتحقيق أهداف املنظمات بكفاءة
وإجياد بيئة ابتكارية للمبادرات النوعية .

األهداف
•دعم املشاريع الريادية التقنية غري الرحبية
•إجياد بيئة ابتكارية للمبادرات التقنية اخلريية

الشريحة المستهدفة
املؤسسات اخلريية واملنظمات الغري هادفة للربح

االعتمادات والوكاالت
اعتماد من منظمة  NTENيف تقنية اجلهات غري الرحبية

رابط موقع الجهة
www.altqniah.com

تويتر
@altqniah

البريد االلكتروني
info@3zm.org

الجوال

0546414366
الفروع

اخلرب
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اسم الجهة
اخلري الباقي
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1434هـ

القصيم

بريدة

النشاط األساسي
أوقاف ووصايا ونظارتها

نبذة بسيطة عن الجهة
شركة متخصصة يف رعاية األوقاف  -الوصايا ،األسبال -
يف منطقة القصيم خدمة للموقفني واملوصني والنظار واجلهات
اخلريية مبا حيقق رغبتهم (استشار ًة -إدار ًة  -استثماراً  -تطويراً
ُ
ريع) من خالل عمل مؤسسي احرتايف.
 -صرف ِ

الرؤية
شركة رائدة يقصدها الواقفون واملوصون لالستشارة والرعاية
املتكاملة.

الرسالة
شركة متخصصة يف األوقاف والوصايا ،تساهم يف نشر الوعي
بقضايا األوقاف والوصايا يف اجملتمع ،وتقدم خدماتها املتنوعة
للموقفني واملوصني والنظار واجلهات اخلريية ،بصياغة وثائقها
وإنهاء إجراءاتها وتوثيقها وفق القواعد الشرعية والنظامية،
وإعداد الدراسات والبحوث واالستشارات واخلدمات املتكاملة
لرعايتها واستثمارها يف وجهها األمثل وتطويرها ،وتوجيه
ريعها حسب نص املوقفني واملوصني ،وإرشادهم ألوجه الصرف
املتنوعة واملتجددة ،بطريقة مؤسسية ذات جودة عالية وفق
أحدث األساليب املتاحة ،من خالل التدريب والتأهيل واستثمار
الكفاءات املتخصصة وبناء الشراكات اإلسرتاتيجية.

األهداف
•توعية اجملتمع بأهمية األوقاف والوصايا.
•إرشاد أصحاب األموال واجلهات اخلريية لتأسيس األوقاف
واملؤسسات املاحنة وإنهاء إجراءاتها.
•رفع كفاءة األوصياء والنظار بإقامة الدورات الشرعية
واإلدارية والنظامية.
•إدارة األوقاف والوصايا بطريقة استثمارية احرتافية.
•تقديم الدراسات واالستشارات الشرعية واإلدارية لألوقاف
واملوقفني.
•خدمة املسؤولية اجملتمعية ودعم براجمها.

الشريحة المستهدفة
•الواقفون والنظار.
•املؤسسات اخلريية.
•رجال ونساء األعمال.
•الشركات واملؤسسات.
•عامة أفراد اجملتمع.
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تلفاكس

0163856027
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز القطاع الثالث لالستشارات والدراسات االجتماعية
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1427هـ

الطائف

حي جربة

النشاط األساسي
الدراسات حول حتديات ومعوقات القطاع الثالث

الرؤية
الوصول إىل حلول ملشكالت وحتديات مؤسسات القطاع
الثالث اخلريية

الرسالة
تقديم االستشارات لشرحية هامة من اجملتمع وتعريفهم
مبشكالت مؤسسات القطاع اخلريي

األهداف
االرتقاء مبؤسسات القطاع اخلريي كمؤسسات فاعلة تقوم
عليها الدولة

الشريحة المستهدفة
أصحاب الرأي وصناع القرار
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أبرز المشاريع
•كتاب (القطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب)
•كتاب (ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب)
•كتاب (القطاع الثالث والفرص الساحنة -رؤية مستقبلية)
•ترمجة كتاب ضحايا بريئة إىل عدة لغات (االجنليزية-
األلبانية -الكوسوفية -األوردية -الفرنسة – األملانية-
اهلولندية -الروسية)

رابط موقع الجهة
www.3rdsector.org
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الفيس بوك

تويتر

@find-friends

@Thirdsector1

البريد االلكتروني
info@the3rdsector.org

الهاتف

0127373557
الفاكس

0127330098
الجوال

0555502296
الفروع

الطائف

اسم الجهة
مؤسسة املشورة اإلحرتافية
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1433هـ

جدة

طريق املدينة

النشاط األساسي
تنمية املوارد املالية يف اجلهات اخلريية

نبذة بسيطة عن الجهة
مؤسسة متخصصة يف كل ما يتعلق بتنمية املوارد املالية
وخصوصا يف البناء املؤسسي للتنمية املالية

الرؤية
العمل االحرتايف لتحقيق اإلستدامة يف تنمية املوارد املالية
باجلمعيات اخلريية
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الرسالة
مؤسسة تهدف خلدمة العمل اخلريي لزيادة موارده املالية من
خالل عمل احرتايف يف اجلمعيات اخلريية مبنهجية مركزة
ينفذها خمتصون يتميزون خبرباتهم العريقة وقدرتهم للقيام
باألدوار املطلوبة

الشريحة المستهدفة
ادارات تنمية املوارد املالية باجلهات اخلريية

أبرز المشاريع
50

•استدامة التنمية املالية
•اللقاءات التطويرية لتنمية املوارد املالية

البريد االلكتروني
Proadvic1@gmail.com

تلفاكس

0126918932
الجوال

0563504080
الفروع

جدة

اسم الجهة
مركز بناء الرواد لإلشراف الرتبوي
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1433هـ

جدة

حي الرويس

النشاط األساسي
التدريب واالشراف الرتبوية

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز بناء الرواد هو منشأة تربوية تعليمية  ،يقوم بتطوير
وتقديم برامج تدريبية ومنتجات تعليمية وخدمات علمية وفق
أسس علمية حديثة يف الرتبية وبناء االنسان للمساهمة يف
حتقيق اجملتمع الرائد.

الرؤية
الريادة يف تطوير وتقديم الربامج الرتبوية والتعليمية لبناء اجملتمع
الرائد.
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الرسالة
املساهمة يف بناء جيل فاعل متوازن يف شخصيته معتز بقيمه
يوظف معطيات عصره يف خدمة جمتمعه من خالل برامج عملية
ممتعة ومتنوعة.

األهداف
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•غرس القيم الالزمة لبناء شخصية تتحلى باألخالق
احلميدة
•بناء املهارات للتفاعل مع اجملتمع والواقع املعاصر بصورة
إجيابية فاعلة
•إعداد الفرد ليواجه الواقع وحتديات العصر باستكشاف
طاقاته وإمكاناته
•بناء الثقة بالنفس والقدرة على اختاذ القرارات اليت تواجه
اجليل يف حياته الشخصية
•تقوية انتماء الفرد ألمته وتسخري إمكاناته خلدمتها
•تنمية روح اإلبداع واالبتكار والتطوير واملبادرة يف صناعة
التغري

الشريحة المستهدفة
•طالب وطالبات التعليم العام واجلامعي

أبرز المشاريع

•بناء منظومة قيم متكاملة تنبثق منها الربامج
الرتبوية التالية :
1 .1برنامج أنا أرسم مستقبلي
2 .2برنامج بقيمي أرتقي
رواد املستقبل
3 .3برنامج َّ
4 .4برنامج (ه ّيـا ننطلق)
5 .5برنامج «نعم أستطيع !» الرتبوي
6 .6برنامج القيادات الشابة
7 .7رسم اإلسرتاتيجية الشخصية
أبرز المنتجات
•اختبار (بنون مساتي) لتحديد السمات الشخصية لألطفال
•اختيار (بنون مستقبلي) لتحديد امليول املهنية والرغبات
لألطفال
•اختبار (مساتي) لتحديد السمات الشخصية للكبار
•اختبار (مهنيت) لتحديد امليول املهنية والرغبات للكبار
•اختبار «ختصصي املناسب» لتحديد وتوجه الطالب
للتخصص الذي يتناسب مع ميوله وقدراته

االعتمادات والوكاالت
•وزارة الرتبية والتعليم
•IAO) - International Accreditation
)Organization
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رابط موقع الجهة
االعتمادات والوكاالت

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@benaa.alrowad

@benaa.alrowad

@benaa.alrowad

البريد االلكتروني
info@benaa.ws

الهاتف
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9200200663
الفاكس

012 2637095
الجوال

0501337177 - 0501197507
الفروع

مركز ارتقاء لالستشارات التعليمية والرتبوية

اسم الجهة
مركز تنمية القيادات
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1431هـ

الرياض

حي الربيع

النشاط األساسي
تدريب

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز تنمية القيادات (  ،)LDCتأسس عام ( ،)2010يف
العاصمة الرياض ،باململكة العربية السعودية ،لتكوين
شبكة عالقات عاملية تساهم يف خدمة تنمية وتطوير قيادات
األعمال الرحبية وغري الرحبية ،وإعداد وتهيئة اجليل الثاني من
قيادات املنظمات.
يقدم املركز جمموعة من الربامج التأهيلية اليت صممت خلدمة
قيادات الشركات واألفراد الذين يسعون لتولي منصب قيادي،
وكذلك جمموعة من اخلدمات االستشارية لرعاية املبادرات
واملشاريع القيادية.
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الرؤية
املرجع يف تنمية القيادات يف الوطن العربي.

الرسالة
متخصصون يف صناعة وتنمية القادة املؤثرين ،وفق أفضل
األساليب وتقنيات التأثري ،من خالل املنتجات واخلدمات
املتميزة ،باستثمار اخلربات احمللية والعاملية يف بيئة عمل مبدع.

األهداف
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•التميز يف صناعة وتنمية القيادات.
•إثراء املعرفة القيادية.
•تنمية وإثراء جمتمع الشباب القيادي.

الشريحة المستهدفة
قيادات األعمال الرحبية غري الرحبية

أبرز المشاريع
ً
مشروعا
نفذ املركز حتى تارخيه أكثر من عشرين
أبرز المنتجات
•بناء اجليل الثاني من الشركات العائلية
•القيادة املتكامـلة LMI
•تأهيل املستشارين للعمل اخلريي
•مدرسة القـيادة
•ارتقاء

االعتمادات والوكاالت
وكيل مرخص لشركة  LMIاألمريكية.
البريد االلكتروني
info@leadership.com.sa

الهاتف

0112057715
الفاكس

0112057718
الجوال

0500802400
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز جود خلدمات الوصايا واألوقاف
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1432هـ

الرياض

طريق امللك فهد

النشاط األساسي
الدعم الشرعي والقانوني يف جمال الوصايا واألوقاف األعمال
اخلريية واملسؤولية االجتماعية للشركات

نبذة بسيطة عن الجهة
مت إنشاء املركز داخل شركة احلزميي والشريف للمحاماة،
ليكون خمتصا بتقديم الدعم الشرعي والقانوني يف جمال
الوصايا واألوقاف واألعمال اخلريية واملسؤولية االجتماعية
للشركات

الرؤية
تقديم اخلدمات االستشارية وتقديم الدعم الشرعي والنظامي
خلدمة املوصني واملوقفني بكفاءة وفعالية

الرسالة
تطوير الصيغ الوقفية وصيغ الوصايا ،ومساندة الراغبني
يف اخلري لتحقيق طموحاتهم بإجياد صيغ حمكمة ،وختدم
أهداف املوصي واملوقف.

األهداف
•محل راية تطوير صيغ الوصايا واألوقاف.
•القيام بالتوعية بأهمية الوقف والوصية ،وحث املقتدرين
على القيام بذلك.
•القيام بإدارة األوقاف وتنفيذ الوصايا حسب الوجه
الشرعي ،ومبا يتفق مع رغبة املوصني واملوقفني ،وحسب
األنظمة املتبعة يف اململكة العربية السعودية.
•القيام بالرقابة اخلارجية على أعمال نظار األوقاف
واألوصياء ،باستخدام أدوات الرقابة الفعالة.

الشريحة المستهدفة
األفراد واجلهات احلكومية املختصة باإلشراف على األوقاف
ومراكز البحث يف الداخل واخلارج ،وإدارات املسؤولية
االجتماعية يف الشركات

أبرز المنتجات
صياغة أوقاف ووصايا ومراجعتها وإعداد لوائح تأسيسية ملؤسسات
خريية وقفية ،وإعداد حبوث خمتصة

59

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@joodwaqf

@joodwaqf

@joodwaqf

البريد االلكتروني
Azmf1990@gmail.com

الهاتف

0114512222
الفاكس

0114514444
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الجوال

0556055750
الفروع

الرياض

اسم الجهة
روائع الفجر اإلعالمية ()SD MEDIA
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1423هـ

الرياض

حي املنصورة

النشاط األساسي
االنتاج املرئي والدعاية واالعالن

نبذة بسيطة عن الجهة
هي مؤسسة سعودية فردية خاصة أنشئت يف عام 1425هـ ،
تعمل يف جمال اإلعالم والدعاية واإلعالن داخل السوق السعودي
واخلليجي وتقدم خدماتها وفق أحدث التقنيات املستخدمة يف
املنطقة ومبستويات فنية ومهنية عالية  ،وتهدف خلدمة عمالئها
يف هذا اجملال واكتساب مصداقية وحرفية تنافس بها أكرب
الشركات العاملة يف املنطقة .

الرؤية
الرقي بالعمل اإلعالمي مبراعاة قيمنا اإلسالمية.
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الرسالة
احملافظة على أصول العمل التجاري اإلسالمي اإلعالمي

األهداف
•اإلرتقاء مبستوى العمل اإلعالمي اإلسالمي من حيث
الشكل واملضمون .
•طرح مزيد من األفكار احلديثة واجلذابة للمكتبة
اإلسالمية اإلعالمية .
•الربح املادي عن طريق العمل اإلعالمي احملافظ .
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الشريحة المستهدفة
•اجلمعيات اخلريية
•املؤسسات املاحنة
•الشركات واملؤسسات التجارية

أبرز المشاريع
•أفالم تعريفية عن نظام املقررات لوزارة الرتبية والتعليم
•انتاج أفالم تعريفية عن األمن والسالمة لوكالة املباني
لوزارة الرتبية والتعليم
•تصميم وصناعة هوية مجعية اإلعاقة احلركية للكبار مع
فيلم تعريفي وجمموعة من االعالنات التلفزيونية
• تغطية وتوثيق مشروع محلة احلياة ملكتب الدعوة بالنظيم
واجلنادرية مع انتاج جمموعة من االعالنات وكذلك الفيلم
الدرامي « مفرتق «
•الفيلم التعريفي بشركة وقاية للتأمني التكافلي

•تصميم وصناعة هوية اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن
الكريم « مركز الشرق « مع فيلم وتعريفي وجمموعة من
االعالنات التلفزيونية
•انتاج كاتلوج وفيلم تعريفي لشركة الروسان للمقاوالت
•انتاج فيلم تعريفي جلمعية انسان لرعاية األيتام
•تصميم وصناعة هوية مركز باحثات لدراسات املرأة

رابط موقع الجهة
WWW.SD4MEDIA.COM

البريد االلكتروني
INFO@SD4MEDIA.COM

الهاتف

0114486797-0114476343-0114468640
الفاكس

0114468640/108
الجوال

0500404349-0555566395
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
جمموعة زاد
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1426هـ

اخلرب

العقربية

النشاط األساسي
خدمات تقنية ،إنتاج إعالمي

نبذة بسيطة عن الجهة
زاد جمموعة تقوم على نشر وإنتاج احملتوى القيمي املؤصل
واملتنوع  ،وتسهيل الوصول إليه عرب أحدث الوسائل العصرية
بريادة واحرتافية مساهمة يف بيان مشولية اإلسالم ومواكبته
لقضايا العصر وتعزيز الثوابت الشرعية ونشر العلم النافع مبا
يزيد من متسك الناس باإلسالم وإيضاح صورته لغري املسلمني.

الرسالة
جمموعة متكاملة من املؤسسات اليت تستثمر وتشارك يف
صناعة احملتوى القيمي املتميز ،ونشره بأحدث الوسائل
اإلعالمية والتقنية ،مواكب ًة املستجدات ،ومستهدف ًة شرائح
اجملتمع املتنوعة

األهداف
•تبين واعتماد خطة عملية ملرحلة انتقالية يف مسرية اجملموعة
استعداداً لتنفيذ التخطيط االسرتاتيجي ..تشمل بناء تنظيم
إداري فاعل.
•العمل املشرتك مع احللفاء والشركاء؛ لتحقيق أهداف
اجملموعة بطريقة فعالة تطور وحتتوي املبادرات النوعية يف
جمال نشر احملتوى املؤصل.
•حتقيق التنمية املالية املستدامة واالكتفاء الذاتي
للمجموعة

الشريحة المستهدفة
عموم املستفيدين من احملتوى القيمي

أبرز المشاريع
•إنشاء وتشغيل جمموعة مواقع مثل:
1 .1موقع العالمة عبدالعزيز بن باز
2 .2موقع اإلسالم سؤال وجواب
3 .3موقع الشيخ خالد السبت
4 .4موقع الشيخ حممد املنجد
5 .5موقع املختار اإلسالمي
•إنتاج إعالمي
1 .1مت إنتاج ما يربو عن  150فاصل إعالمي وفيديو
كليب هادف
2 .2مت إنتاج ما يربو عن  40برنامج تلفزيوني و  40برنامج
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•إنتاج التطبيقات القيمية اهلادفة مثل:
1 .1املنتقى من فتاوى بن باز
2 .2فتاوى ابن عثيمني
3 .3نتاج الشيخ خالد السبت
4 .4موقع اإلسالم سؤال وجواب
5 .5موقع املختار اإلسالمي
6 .6تعليم الوضوء والصالة لألطفال
7 .7كتاب رمضان الرقمي
8 .8كتاب احلج الرقمي
9 .9نيب اإلسالم
1010تأمالت قرآنية
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رابط موقع الجهة
www.zadgroup.net

البريد االلكتروني
baraa@zadgroup.net

الهاتف

0138655355
الفاكس

0138655300
الجوال

0505906825
الفروع

جدة

اسم الجهة
شركة مشورة البناء لإلستشارات اهلندسية
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1434هـ

اخلرب

شارع الببسي

النشاط األساسي
خدمات متثيل املالك واإلستشارات اهلندسية

نبذة بسيطة عن الجهة
شركة مشورة البناء لالستشارات اهلندسية هي أول شركة
سعودية تعنى بتقديم:
•خدمات متثيل املالك
•إدارة املشاريع
•اإلشراف االنشائي والرقابة على املشاريع
•خدمات ما قبل التصميم
•للجمعيات اخلريية واألوقاف و املساجد ومجيع القطاعات
االجتماعية و اخلريية غري الرحبية.

الرؤية
الوصول باملشاريع اخلريية إىل التميز يف األداء وجودة البناء.
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الرسالة
رفع كفاءة املشاريع اخلريية واألوقاف واملساجد لتصبح
ً
امنوذجا حيتذى به يف املشاريع األخرى من ناحية التميز وتعزيز
مبدأ املسؤلية اإلجتماعية لدى القطاعات املهنية اهلندسية يف
املنطقة

األهداف
رفع كفاءة املشاريع اخلريية واألوقاف واملساجد لتصبح
ً
امنوذجا حيتذى به
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الشريحة المستهدفة
اجلمعيات اخلريية واألوقاف و املساجد ومجيع القطاعات
االجتماعية و اخلريية غري الرحبية.

أبرز المشاريع

•مشروع مركز حي احلزام الذهيب
•مشروع مركز حي الفيصلية
•مشروع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم
يف الراكة
•مشروع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم
(العزيزية)
رابط موقع الجهة
www.mashorah.com.sa

البريد االلكتروني
omulhem@mashorah.com.sa

الهاتف

0138878820
الفاكس

0138870898
الجوال

0505812382
الفروع

اخلرب
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اسم الجهة
شركة مناء اإلعالمية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

2010م

الرياض

شارع التخصصي

النشاط األساسي
•صناعة مشاريع وبرامج املسؤولية اجملتمعية
•التدريب التنموي
•صميم وإدارة احلمالت اإلعالمية
•اإلنتاج اإلعالمي

نبذة بسيطة عن الجهة
شركة تنموية متخصصة يف صناعة وتسويق األفكار
االجتماعية  ..تقدم العديد من اخلدمات االجتماعية والتنموية
واملنتجات اإلعالمية والتدريبية والتطويرية مبعايري عاملية وقيم
جمتمعية راقية .

الرؤية
حتقيق الريادة يف اخلدمات اإلعالمية والتنمية االجتماعية على
املستوى احمللي والعربي .

الرسالة
نسعى لتقديم خدمات اجتماعية ومنتجات إعالمية متكاملة
ومتميزة مبهنية وتقنية متقدمة حتقيقا ًألهداف عمالءنا بأرقى
مستويات اجلودة العاملية .

األهداف
•صناعة برامج املسؤولية االجتماعية
•تصميم وتنفيذ احلمالت اإلعالمية اجملتمعية
•صناعة الرسائل االتصالية واحملتوى القيمي
•تصميم برامج التدريب اإلعالمي
•إنتاج الفواصل التلفزيونية القيمية والتوعوية .
•إدارة برامج عالقات العامة واإلعالم اجلديد .

الشريحة المستهدفة
•املؤسسات املاحنة .
•املؤسسات اخلريية واالجتماعية .
•إدارات خدمة اجملتمع يف الشركات .
•إدارات العالقات العامة يف القطاع احلكومي واخلاص .

أبرز المشاريع
•تنظيم محلة عش حياتك مع القرآن
•تنظيم ملتقى احلمالت اإلعالمية القيمية واالجتماعية يف
العامل العربي .
•تنظيم امللتقى األول للمنتجات القيمية .
•مشروع مكانة لتطوير العالقات العامة واإلعالم يف
املؤسسات اخلريية
•مشروع قيمنا اإلعالمي
•مشروع رافد للتنمية املستدامة
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•مشروع املستشار اإلعالمي يف املؤسسات اخلريية
•مشروع صناعة الصورة الذهنية لديوان املظامل
•مشروع اإلعالن االجتماعي لشركة التصنيع الوطنية
•مشروع تأسيس املركز اإلعالمي لعمادة التطوير جبامعة
امللك سعود

أبرز المنتجات
•الدليل اإلرشادي ملشاريع حفظ النعمة
•أنتاج فواصل قيمية وتوعوية .

رابط موقع الجهة
www.namaa.com.sa
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البريد االلكتروني
gm@namaa.com.sa

الهاتف

0114622203
الفاكس

0114620056
الجوال

0505441709
الفروع

الرياض

اسم الجهة
مركز البحوث والدراسات يف جملة البيان
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1427هـ

الرياض

حي امللك فهد

النشاط األساسي
الكتب والبحوث والندوات واملؤمترات

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز حبثي خياطب النخب والدعاة وصناع القرار ويقدم
الدراسات والندوات اليت ختدم قضايا العمل اإلسالمي

األهداف
تأصيل الرؤى اإلسالمية املعاصرة يف القضايا الشرعية والفكرية
والسياسية واإلسرتاتيجية ،وقضايا العمل اإلسالمي.

الشريحة المستهدفة
•الدعاة
•وطلبة العلم
•وصناع القرار
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أبرز المشاريع
•مؤمتر السلفيون وآفاق املستقبل يف تركيا
•مؤمتر تعظيم حرمات اإلسالم يف الكويت
•إخراج أكثر من  20دراسة سنوية متنوعة املواضيع
•إقامة عشر ندوات داخلية

البريد االلكتروني
buhooth@albayan.co.uk

الهاتف
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0114546868
الفاكس

0114532121
الجوال

0504897071
الفروع

الرياض

اسم الجهة
جممع نورين الدعوي
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1422هـ

الرياض

حي الوادي

النشاط األساسي
دعوي

نبذة بسيطة عن الجهة
يعمل اجملمع بالفرتة املسائية من الساعة  4:30وحتى الساعة
8:30م،
ما عدا روضة دوحة القران ومعهد نورين للمعلمات ففرتة العمل
فيها صباحية من الساعة  6:30وحتى الساعة  12:30ظهرا
وعمل دار الفتاة صباحي ومسائي

الرؤية
منارة دعوية رائدة إقليميا
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الرسالة
جممع دعوي خيدم اجملتمع بربامج قرآنية .علمية .تدريبية .بعمل
مؤسسي وكفاءات متميزة وتقنيات حديثة

األهداف
•أن تصبح إدارة حلقات القران الكريم رائدة يف بناء جمتمع
قراني فريد
•أن تكون إدارة الشؤون العلمية رائدة يف اجملال الشرعي
وتغطي خدماتها إقليميا
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الشريحة المستهدفة
•رجال
•نساء
•أطفال

أبرز المشاريع
•حلقات ذو النورين
•الشؤون العلمية
•مركز نورين للتدريب
•دار الفتاة
•معهد نورين ملعلمات القران
•دوحة القران
•سهم نورين

رابط موقع الجهة
www.norayn.org.sa

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@NoraynTube

@4norayn

@norayn

البريد االلكتروني
norayn@norayn.org.sa

الهاتف

0112757172
الفاكس

0112741765
الجوال

0500582258
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز استثمار املستقبل
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1428هـ

الرياض

حي الريان

النشاط األساسي
تقديم استشارات خاصة باألوقاف والوصايا ودراستها

نبذة بسيطة عن الجهة
بيت خربة ومركز استشارات  -غري رحبي  -يعمل يف جمال
خدمة وتطوير قطاع األوقاف والوصايا والعمل اخلريي املانح،
نسعى من خالله إىل إحياء سنة الوقف والوصية وداللة حمب
النفقة على أفضل الوجوه والطرق لالستثمار األخروي ،من
خالل تقديم عمل مهين يف جمال األوقاف والوصايا ،بواسطة
كوادر بشرية مؤهلة ،وأنظمة إدارية متقنة.

الرؤية
أن نكون املرجع األول للماحنني واملوقفني ولتأسيس الكيانات
املاحنة.

الرسالة
أن نقيم شراكات متميزة مع املوقفني واملاحنني إلنشاء كيانات
مؤسسية ماحنة ،الستثمار نفقاتهم يف وجهها األمثل ،من خالل
الدراسات املؤصلة واالستشارات العلمية املتخصصة ،وتوفري
الكوادر البشرية.

األهداف
•التعريف بالوقف اخلريي ونشر ثقافته.
•إنشاء الكيانات املاحنة ومساندة القائم منها وتطويرها.
•تقديم االستشارات للموقفني واملاحنني.
•بناء مركز معلومات إلعداد الدراسات والبحوث
املتخصصة.
•خدمة برامج املسؤولية اجملتمعية.
•توفري ما يتطلبه سوق العمل من اخلدمات املتخصصة.

الشريحة المستهدفة
•رجال وسيدات األعمال،
• املؤسسات اخلريية اخلاصة (املاحنة)

أبرز المشاريع
•إعداد وثائق األوقاف والوصايا ومراجعتها.
•تأسيس الكيانات املاحنة.
•تقديم االستشارات الشرعية والقانونية واإلدارية.
•إعداد الدراسات الشرعية والقانونية واإلدارية.
•إعداد لوائح تنظيم األوقاف وجمالس النظارة.
•إعداد اهلياكل التنظيمية لألوقاف.
•إعداد خطط الصرف والعطاء اخلريي .والزكاة.
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رابط موقع الجهة
www.estithmar.org

الفيس بوك

تويتر

@estithmar.org

@estithmarOrg

البريد االلكتروني
info@estithmar.org

تلفاكس
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0114967588
الجوال

0555343420
الفروع

الرياض

اسم الجهة
مركز األصالة
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1434هـ

الرياض

حي الروابي

النشاط األساسي
التوعية خبطر تغريب املرأة

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز وقفي غري رحبيُ ،يعنى باحلفاظ على هوية املرأة املسلمة
وتدعيمها أمام كل ما من شأنه أن يعبث بهذه اهلوية األصيلة.

الرؤية
املرجعية يف مواجهة تغريب املرأة.

الرسالة
مركز فكري ثقايف متخصص يف البناء والتحصني والتأصيل
الشرعي الشامل ملواجهة تغريب املرأة ،واملدافعة الشاملة عنها
يف قضايا التغريب ،واقرتاح البدائل يف الواقع احمللي.
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األهداف
•وقاية وحتصني املرأة من التغريب
•التأصيل الشرعي حول تغريب املرأة واقرتاح البدائل
•تنسيق اجلهود فيما يتعلق بتغريب املرأة
•تأهيل قيادات فكرية وثقافية ناشطة حمليا يف مواجهة
املد التغرييب للمرأة
•التواصل مع اجلهات ذات العالقة لسن األنظمة والتشريعات
حلماية املرأة من التغريب

الشريحة المستهدفة
هي املرأة املعرضة حلمالت التغريب داخل اجملتمع ،وهذا
 82يستدعي التعاطي مع كافة فئات اجملتمع ،ولكل فئة ما
يناسبها من الربامج واملناشط والفعاليات املناسبة.

الهاتف

0112572727
الفروع

الرياض

اسم الجهة
مركز رواد التدريب
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1430/9/15هـ

عنيزة

طريق الزلفى

النشاط األساسي
التدريب والتطوير اإلداري

نبذة بسيطة عن الجهة
هو مركز وقفي غري هادف للربح متخصص يف تطوير وتأهيل
منسوبي القطاع الثالث يف اجلمعيات ومؤسسات العمل التطوعي
واخلريي يف اململكة العربية السعودية وفق أعلى املعايري العاملية
يف اجلودة اإلدارية والربامج التدريبية يف اجملاالت االجتماعية
واإلدارية .

الرؤية
أن نكون مركزا رائدا متميزا خبريا يف التدريب والتطوير
والدراسات يف اجملاالت االجتماعية واإلدارية املتخصصة يف
برامج غري رحبية .
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الرسالة
املشاركة يف سد ثغرات التنمية وتطوير املؤسسات التطوعية
وفق أعلى املعايري بربامج غري رحبية من خالل التدريب والربامج
اإلدارية والتقنية احلديثة .

األهداف
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•حتسني وتطوير بيئة العمل املؤسسي املتكامل
•إجياد مراكز خلربة واجلودة والدراسات للنهوض بالعمل
املؤسسي .
•النهوض باملؤسسات واجلمعيات اخلريية يف جمال العمل
املؤسسي والتطوير واجلودة .
•تعزيز دور املرآة يف اجملال االجتماعي واإلداري والتنموي .
•تقديم دراسات نوعية فيما خيص العمل التطوعي وتنمية
األفراد واملؤسسات .

الشريحة المستهدفة
مؤسسات القطاع الثالث مبختلف أنواعها وجماالت عملها .

أبرز المشاريع
•مشروع مؤسسة حممد وعبد اهلل السبيعي اخلريية لتطوير
العمل التطوعي يف حمافظة عنيزة .
•مشروع تأهيل الداعيات للمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
وتوعية اجلاليات بالفايزية مبدينة بريدة .
•مشروع تطوير معلمي ومعلمات اجلمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن الكريم بعنيزة .
•مشروع تأهيل مجعية الرب بعنيزة لشهادة اآليزو . 9001

•مشروع مؤسسة حممد وعبد اهلل السبيعي اخلريية لتطوير
العمل التطوعي يف منطقة القصيم 1433هـ .
•برنامج فعاليات الصيف لعام 1432هـ .
•مشروع تأهيل وتدريب منسوبي املكتب التعاوني للدعوة
واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف حمافظة بدر مبنطقة املدينة
املنورة .
•برنامج التدريب االلكرتوني ( التدريب عن بعد ) .
•برنامج تطوير الذات واملهارات احلياتية .
•مشروع مؤسسة سليمان الراجحي لتطوير العمل التطوعي
يف غرب القصيم .

أبرز المنتجات
•تقرير مشروع مؤسسة حممد وعبد اهلل السبيعي اخلريية
لتطوير العمل التطوعي يف منطقة القصيم 1433هـ
•حقيبة الرؤية اإلسرتاتيجية يف تطوير اجلمعيات اخلريية يف
منطقة القصيم .

رابط موقع الجهة
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www.rowad.edu.sa

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@rowadonz

@rowad1

@rowad_ksa

البريد االلكتروني
info@rowad.edu.sa

الهاتف

0163654652

الفاكس

0163654652/102
الجوال

0599123454
الفروع

عنيزة
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اسم الجهة
جمموعة العصر لالستشارات والتدريب
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

2004م

جدة

شارع البلدية

النشاط األساسي
تنمية املوارد البشرية واملالية والتسويق ،وإعداد الربامج
والدراسات ،وتقديم اخلدمات االستشارية للمنظمات
واألفراد.
وتقديم الربامج التدريبية املتخصصة يف جمال أعمال املنظمات
وتطويرها .
وتقديم االستشارات الرتبوية واإلرشادية املتخصصة لألفراد (
األسرة  ،املوظف ،األزواج ،اآلباء واألمهات ،الطالب)
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نبذة بسيطة عن الجهة
بيت للخربة ،يضم خنبة من املستشارين واخلرباء يف جمال
تدريب وتطوير املنظمات ،وبناء النظم والربامج واهلياكل
اإلدارية لنجاح وتقدم املنظمات الرحبية وغري الرحبية؛ يرأسها
الدكتور عمر زهري حافظ .
لقد القت برامج اجملموعة التدريبية طيلة األعوام السابقة
ً
ً
واسعا وكلمات إعجاب منقطعة النظري ،وألننا نؤمن أن
قبوال
الطموحات سقفها السماء ،وأن البحث عن األفضل ال يقف
ً
خصوصا إذا توفرت اإلرادة واالنتماء واملصداقية
أمامه عائق،
حنو حتقيق األهداف املنشودة ،لذا ،جاءت برامج اجملموعة
مستحدثة مبنية وفق أسس علمية ومعايري تدريبية مقصودة،
 88ومتطلبات منضبطة وحمددة.

الرؤية
مرجع أساسي يف إجياد احللول اإلدارية للموارد البشرية واملالية
(منظمات وأفراد) ،وفق أساليب عاملية ،ومناهج علمية،
مي.
ومبنظور ِق َي ّ

الرسالة
متيز أكيد  ..لعصر جديد

األهداف
•إثراء اجملتمعات العربية مبنهجيات علمية راقية يف جمال
قراءة الشخصية واستشراف املستقبل .
ً
عموما  ،واملنظمات الغري
•املساهمة يف تطوير املنظمات
رحبية على وجه اخلصوص ؛ لتصبح أكثر مؤسساتية .

الشريحة المستهدفة
•األفراد
ً
عموما  ،واملنظمات الغري رحبية خاصة
•املنظمات الرحبية

أبرز المشاريع
•بريق األعماق (فن قراءة الشخصية واستشراف املستقبل)
•الدورات التطويرية يف اجملال اإلداري واملالي وجمال تطوير
الذات واالجتماعي
•ورش العمل املتخصصة للمنظمات
•االستشارات الرتبوية واإلرشادية لألفراد
•حتليل االحتياج التدرييب للجهات واملنظمات .
•االستشارات للمنظمات غري الرحبية ( جمال تنمية املوارد
املالية والتسويق ،واهلياكل اإلدارية  ،واملوارد البشرية )
•إعداد االستبانات العلمية للجهات

رابط موقع الجهة
www.alasrweb.com
www.albareeq.org
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الفيس بوك

تويتر

@AlasrGroup.of.Training.
and.Consulting

@SmartExpertises

البريد االلكتروني

Tawasol@alasrweb.com

الهاتف

0126631737 - 0126631735
الفاكس

0126614382
الجوال

0542682764
الفروع

 90جدة

اسم الجهة
مركز النبالء الشامل للتدريب
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1999مـ

جدة

حي الفيصلية

النشاط األساسي
التدريب واالستشارات

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز تدرييب معتمد من املؤسسة العامة يقدم دورات
واستشارات يف اجملاالت اإلدارية واإلعالمية واالجتماعية
والرتبوية ولديه قسم متخصص يف تأهيل وتطوير منظمات
اجملتمع املدني ومنسوبيها.

الرؤية
أن يصبح مركز النبالء الرائد األول يف تقديم التدريب
واالستشارات للمنشآت واألفراد يف منطقة اخلليج
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الرسالة
•التميز باستخدام أحدث الوسائل
•تقديم أفضل اخلدمات واالنشطة ذات اجلودة العالية .
•حتليل السوق والتميز يف تقديم الربامج التطويرية والتدريبية
واالستشارية
•التواصل الفعال مع العمالء

األهداف
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•تقديم الربامج املتنوعة اليت تسد احلاجات املختلفة جلوانب
التنمية البشرية لألفراد واملنظمات .
•اإلسهام يف استقطاب وتأهيل الكوادر احمللية يف جماالت
التدريب املختلفة.
•انتقاء أفضل الكفاءات التدريبة املتميزة يف التدريب
وبراجمه .
•السعي يف تطوير منظمات اجملتمع املدني وتأهيلها بأحدث
األساليب والتوجيهات اإلدارية .
•العمل على حتقيق التميز واالنتشار حمليا وإقليميا وعامليا

الشريحة المستهدفة
•املؤسسات الرتبوية
•منظمات اجملتمع املدني
•القطاع اخلاص واحلكومي

أبرز المشاريع
•إعداد املوجه الشخصي «الكوتش»  80يوم للعاملني يف
منظمات اجملتمع املدني.
•ختطيط املشاريع والربامج التنموية ملنظمات اجملتمع
املدني

•برنامج إصالح  :تأهيل الشباب يف السجون
•تأهيل األئمة واخلطباء
•تأهيل املرشد الطالبي مع إدارة التعليم جبدة
•برنامج متكني منظمات اجملتمع املدني
•حتليل االحتياجات التدريبية جملموعة من منظمات اجملتمع
املدني
•تدريب املدربني واملدربات ملنظمات اجملتمع املدني
•تأهيل مدراء املوارد املالية
•برامج شبابية «مذيع املستقبل ورائد املستقبل ومدرب
املستقبل» لطالب املرحلة الثانوية يف التعليم احلكومي.

أبرز المنتجات
•.1
•.2
•.3
•.4

دورات تدريبية
استشارات
مقايس امليول املهنية
حقائب تدريبية

االعتمادات والوكاالت
•املؤسسة العامة للتدريب املهين والتقين

•Profiles International
•LMI Leadership Management International
•ILM Institute of leadership and Management

رابط موقع الجهة
www.noble.edu.sa
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الفيس بوك

تويتر

@NobleCenterTraining

@Noble_center

البريد االلكتروني
SR@noble.edu.sa

الهاتف

920001833
الفاكس

0126745041
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الجوال

0590166160
الفروع

جدة

اسم الجهة
مركز باحثات لدراسات املرأة
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1427هـ

الرياض

حي الصفا

النشاط األساسي
الربامج التعليمية والتدريبية

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز حبثي علمي متخصص يف الدراسات واالستشارات
العلمية ملختلف قضايا املرأة ،من خالل إعداد البحوث والدراسات
واالستشارات يف قضايا املرأة الفكرية والثقافية والعلمية،
أنشئ هذا املركز ملواكبة مستجدات الساحة الفكرية اليت
ً
عموما ،واملتخصصة يف قضايا
تعاني من شح املراكز البحثية
ً
خصوصا.
املرأة الفكرية
ويركز املركز يف خدماته على جمموعة من األعمال ،منها:
عمل الدراسات البحثية واالستشارية املتخصصة ،يف قضايا
املرأة املعاصرة ،وتقديم احللول املناسبة للمشاكل اليت تعاني
منها املرأة من خالل الدراسات امليدانية ،وإعداد املؤمترات
والندوات وامللتقيات اخلاصة بقضايا املرأة واألسرة ،يف الداخل
واخلارج ،وذلك من خالل البحوث واألوراق العلمية.

95

الرؤية
الريادة العلمية يف قضايا املرأة.

الرسالة
التأصيل واملواكبة الواقعية لقضايا املرأة املسلمة املعاصرة
واملستقبلية ،واملساهمة يف التوجيه اإلجيابي ملسارها ،وذلك
من خالل تقديم باقة من اخلدمات البحثية ألصحاب القرار،
ً
عموما.
وذوي االهتمام ،واملرأة

األهداف
96

•أن يكون املركز مرجعية علمية توظف لصاحل دعم موقف
ونشاطات املرأة.
•إجياد قاعدة بيانات شاملة عن املرأة.
•دعم البحث العلمي يف جمال املرأة واألسرة.
•استشراف مستقبل املرأة ودورها التنموي.
•صناعة رأي عام إجيابي جتاه قضايا املرأة.
•رعاية الشخصيات النسائية الفاعلة والناشطة يف اجملتمع،
من الناحيتني الفكرية والعلمية.
•البحث يف احللول املناسبة ملشاكل املرأة.

الشريحة المستهدفة
•صناع القرار.
•مراكز البحوث والدراسات.
•اهليئات واملؤسسات واجلمعيات ،احلكومية واألهلية
واخلريية ،املعنية بقضية املرأة.
•الدارسون ،والنخب ،واملهتمون بقضايا املرأة.

أبرز المشاريع
•إقامة مؤمتر اتفاقيات ومؤمترات املرأة الدولية وأثرها على
العامل اإلسالمي1431 ،هـ ،البحرين.
•ندوة االبتزاز املفهوم ..األسباب  ..العالج ،أقيمت جبامعة
امللك سعود1432 ،هـ ،الرياض.
•إقامة ملتقى املرأة السعودية األول ما هلا وما عليها 1433هـ،
الرياض.
•ملتقى الرابطة العاملية للمنظمات النسائية اإلسالمية
1434هـ ،تركيا.
•تقديم الربنامج اإلعالمي املرئي ”وارفة“ من خالل قناة
اجملد 1434ه.
ً
•مشروع «حياة» لتنمية الفتاة ثقافيا (ملدة سنتني)
1434/1433ه.
•مشروع إصدار وثيقة عاملية حلقوق املرأة وواجباتها يف
اإلسالم1435- 1434 ،ه
•امللتقيات الفكرية الدورية للنخب النسائية( ،مت إقامة 30
ملتقى).
•مشروع الرصد اإلعالمي اليومي ،جلميع ما يكتب عن
املرأة السعودية يف الصحف واجملالت السعودية وبعض
مواقع اإلنرتنت ،وبلغ عدد املواد املرصودة 220.000مادة.
(بشكل دوري).
•إقامة مكتبة متخصصة ،بها أكثر من  7.000كتاب عن
املرأة ،وتغذيتها بشكل دوري.
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أبرز المنتجات

•الكتب:
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1 .1وثيقة حقوق املرأة وواجباتها اإلسالم /د.إبراهيم الناصر.
2 .2االختالط يف التعليم النشأة واآلثار /إبراهيم األزرق.
3 .3قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية /د .فؤاد آل عبد
الكريم.
4 .4عوملة املرأة املسلمة ..اآلليات وطرق املواجهة /إكرام
املصري.
5 .5عوملة قوانني األحوال الشخصية يف مصر /اللجنة اإلسالمية
العاملية للمرأة .
6 .6عوملة قوانني األحوال الشخصية يف اليمن /أنور قاسم
اخلضري .
7 .7عوملة قوانني األحوال الشخصية يف البحرين /د.عادل بن
حسن احلمد .
8 .8موسوعة أحاديث املرأة يف الكتب الستة /د.عادل بن حسن
احلمد .
9 .9عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي /د.هيلة بنت إبراهيم
التوجيري.
1010مقاومة التغيري يف اجملتمع السعودي /د.عبداهلل بن ناصر
السدحان.
1111الرتويح الناعم ..جمموعة حبوث ميدانية /د.عبداهلل بن
ناصر السدحان.
1212اإلجراءات القضائية يف املشكالت الزوجية /د.محد بن
عبدالعزيز اخلضريي.
1313اإلجراءات القضائية يف املشكالت املالية /د.محد بن
عبدالعزيز اخلضريي.
1414أوراق عمل مؤمتر «اتفاقيات املرأة الدولية وأثرها على العامل
اإلسالمي /إعداد مركز باحثات .
1515أوراق عمل ندوة «االبتزاز ..املفهوم  -األسباب -العالج» /
إعداد مركز باحثات .
1616أوراق عمل «ملتقى املرأة السعودية ..ما هلا وما عليها» /
إعداد مركز باحثات .

•األقراص املدجمة « املرئية واملسموعة واملقرؤة»:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

«1املرأة والعمل» إنتاج مقروء .
«2املرأة واإلعالم» إنتاج مقروء .
«3املرأة واالبتعاث» إنتاج مقروء.
«4العوملة االجتماعية» مرئي ..قناة اجملد /ساعة حوار
1427هـ.
«5حقوق املرأة» صوتي ..إذاعة القرآن الكريم /الرياض
1429هـ.
«6املرأة واملؤمترات الدولية» مرئي ..قناة اجملد/ساعة حوار
1431هـ.
«7عمل املرأة ..رؤية واقعية» صوتي ،إذاعة القرآن الكريم/
الدمام 1432هـ.
«8خماطر دولية تهدد األسرة» مقروء+صوتي 1432هـ .
«9املشاركة السياسية للمرأة» مقروء 1433هـ.

• .3الدراسات امليدانية واستطالعات الرأي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

«1واقع النساء العامالت يف احملالت التجارية مبدينة الرياض»..
دراسة ميدانية  /إعداد مركز باحثات.
«2أثر اإلعالم على قضايا املرأة» ..دراسة استطالعية /إعداد
مركز باحثات.
«3احتساب املرأة يف األوساط النسائية» ..دراسة استطالعية/
إعداد مركز باحثات .
«4معوقات تقاضي املرأة يف اململكة» .دراسة ميدانية /حممد
بن سعيد+مركز باحثات.
5اجلدوى التسويقية إلنشاء شركة لتوظيف املرأة عن بعد/
مركز مراس لالستشارات.
«6مدى وعي املرأة حبقوقها» ..دراسة استطالعية /إعداد
مركز باحثات.
«7واقع املرأة يف القطاع الصحي باملنطقة الشرقية» ..دراسة
ميدانية /مركز مراس لالستشارات ،إشراف مركز
باحثات.
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رابط موقع الجهة
www.bahethat.com

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@bahethat1

@bahethatcenter

@bahethat

البريد االلكتروني
info@bahethat.com

الهاتف
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0112577776 - 0112577778 -0112577779
الفاكس

0112577779/104
الجوال

0504402071
الفروع

الرياض

اسم الجهة
مركز بناء الطاقات القيادية
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1428هـ

جدة

طريق املدينة

النشاط األساسي
تنفيذ دورات تطويرية واستشارات ادارية

نبذة بسيطة عن الجهة
مت تأسيس مركز بناء الطاقات القيادية يف مطلع عام 1428
هـ ،وذلك حتت إشراف املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين ،
ويعد املركز هو األول يف اململكة العربية السعودية واملتخصص
يف تطوير وتأهيل املنظمات غري الرحبية وقد مت تأسيس املركز
استجابة للحاجة املاسة إىل تطوير وتأهيل املنظمات غري الرحبية
 ،وإىل أهمية تعزيز القدرات واإلمكانات اإلدارية داخل هذه
املنظمات حتى تتواكب مع احتياجات وتطلعات املستفيدين
والداعمني وجمالس اإلدارات  ،وقد ساهم املركز من خالل
أنشطته وبراجمه املتعددة يف تطوير املنهجيات واألدوات اإلدارية
للمنظمات غري الرحبية.
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الرؤية
املرجع يف بناء منظومة قيادية تحُ قق نقلة نوعية يف أداء املؤسسات
و ُتساهم يف تنمية اجملتمع.

األهداف
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•إعداد منظومة قيادية فاعلة يف املنظمات غري الرحبية.
•إعداد وتأهيل كوادر متميزة تساهم يف تطوير وتنفيذ
برامج القيادة االسرتاتيجية.
•تطوير برامج احرتافية ومتميزة تعمل على بناء منظومة
قيادية فاعلة يف املؤسسات.
•البحث عن وتأهيل قيادات فاعلة ُتساهم يف تطوير
املؤسسات.
•إقامة حتالفات اسرتاتيجية مع اجلهات الرئيسة ذات
العالقة.
•حتقيق أثر ملموس يف االرتقاء بأداء املؤسسات.
•ضمان استمرارية تطبيق وتطوير الربامج من قبل املؤسسات
بصفة مستدمية وفاعلة.

الشريحة المستهدفة
اجلمعيات اخلريية والتطوعية

أبرز المشاريع
•مجعية حتفيظ القرآن الكريم جبدة .
•مجعية الرب مبحافظة العارضة جبريان .
•إدارة التطوير بالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر .
•عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة امللك خالد
بأبها

•مجعية الرعاية الصحية اخلريية باملدينة املنورة.
•املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالعزيزية جبدة .
•مجعية حتفيظ القرآن الكريم بنجران .
•مركز النخب العلمية بالقصيم .
•مجعية الشقائق جبدة .
•مجعية حتفيظ القرآن الكريم باملندق.

أبرز المنتجات
تدريب واستشارات ودراسات ادارية

االعتمادات والوكاالت
املؤسسة العامة للتدريب التقين والفين

رابط موقع الجهة
www.benaacenter.com

الفيس بوك

تويتر

مركز-بناء-الطاقات@

@benaacenter

البريد االلكتروني
harban@benaacenter.com
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الهاتف

0126528962 - 0126528995
الفاكس

0126528976
الجوال

0506675312
الفروع

جدة
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اسم الجهة
حقق هدفك لالستشارات و التخطيط
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 2012م

الرياض

حي النسيم

النشاط األساسي
ختطيط اسرتاتيجي و استشارات إدارية

نبذة بسيطة عن الجهة
بيت خربة ميلك القدرة على تقديم خدمات مميزة يف جمال
االستشارات اإلدارية  ،مبنية على أسس علمية و خربة شاملة
بواقع البيئة احمللية و اإلقليمية و طبيعة االحتياج و كيفية
التقويم و التطوير

الرؤية
قرارات سليمة بنسبة  %90فأكثر
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الرسالة
تقديم خدمات استشارية عملية تفوق توقعات عمالئنا و متكنهم
من التفوق و زيادة قدراتهم التنافسية

األهداف
•تقديم احللول و االستشارات العملية و القابلة لتحويل
التحديات إىل فرص  ،و تنفيذها على أرض الواقع .
•التطوير املستمر لألداء على مستوى األفراد و املنظمات مبا
حيقق أعلى درجات الكفاءة و اإلنتاجية و حتقيق أهدافها
و زيادة مواردها .
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الشريحة المستهدفة
اجلمعيات اخلريية و املؤسسات الغري رحبية

أبرز المشاريع
•جمموعة أعمال اخلريية لعمارة املساجد
•تدبر :اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكريم

رابط موقع الجهة
www.GoConsulting.me

البريد االلكتروني
info@goconsulting.me

الهاتف

0112317184
الفاكس

0112318986
الجوال

0505473522
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز غراس للتدريب
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1425/1/1هـ

املدينة املنورة

حي اإلسكان

النشاط األساسي
التدريب واالستشارات اإلدارية

نبذة بسيطة عن الجهة
هو مركز تدرييب حتت إشراف املؤسسة العامة للتدريب التقين
واملهين ،ويعمل على تطوير املنظمات اخلريية يف اجلوانب
اإلدارية ،وتأهيل قياداتها ،و له إسهامات فاعلة يف عدد من
مناطق يف اململكة العربية السعودية.

الرؤية
ً
أمنوذجا رائداً يف التطوير اإلداري يف منطقة املدينة املنورة

الرسالة
متخصصون يف التطوير اإلداري من خالل االلتزام بتقديم
تدريب واستشارات متقنة للمساهمة يف االرتقاء بأداء مؤسسات
وقيادات العمل اخلريي

األدوار االستراتيجية
•تطوير منظمات العمل اخلريي يف جوانب إدارية حمددة.
•تطوير قيادات العمل اخلريي .

الشريحة المستهدفة
مؤسسات وقيادات العمل اخلريي

أبرز المشاريع
•إعداد املدير التنفيذي
•التأهيل القيادي للقيادات الدعوية
•بطاقة األداء املتوازن

البريد االلكتروني
Gheras1@gmail.com
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تلفاكس

0148446565
الجوال

0553151505
الفروع

املدينة املنورة
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اسم الجهة
مركز قيم للتدريب الرتبوي
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1432/11/13هـ

املدينة املنورة

حي اإلسكان

النشاط األساسي
التدريب واإلشراف الرتبوي

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز إشراف وتدريب تربوي تابع إلدارة الرتبية والتعليم باملدينة
املنورة ،يركز على تدريب العاملني يف احملاضن الرتبوية،
كاملربني ومعلمي احللقات ،ومشريف التوعية اإلسالمية،
ويشرف على تطوير احملاضن الرتبوية.

الرؤية
ً
أمنوذجا رائداً يف التطوير الرتبوي يف منطقة املدينة املنورة

الرسالة
متخصصون يف التطوير الرتبوي من خالل االلتزام بتقديم تدريب
وإشراف تربوي متقن للمساهمة يف االرتقاء بأداء مؤسسات
وقيادات العمل الرتبوي
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األهداف
•اإلشراف الرتبوي على احملاضن الرتبوية.
•تطوير العاملني يف امليدان الرتبوي.

الشريحة المستهدفة
احملاضن الرتبوية والعاملني فيها

أبرز المشاريع
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•رائد
•بناء الداعية
•املهارات األساسية ملعلمي احللقات
•تأهيل القيادات الرتبوية (مساعد مربي ،مربي،
مربي املتميزين ،مشرف)
البريد االلكتروني
info@qiam.edu.sa

تلفاكس

0148480005
الجوال

0552121531
الفروع

املدينة املنورة

اسم الجهة
مركز هلا النسائي للتدريب
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1431/5/14هـ

الرياض

طريق امللك عبداهلل

النشاط األساسي
دورات وبرامج تدريبية

نبذة بسيطة عن الجهة
يقدم مركز هلا للتدريب النسائي الدورات التطويرية املصدقة
من قبل املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين ،باإلضافة إىل
تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية إلمداد القطاعات النسوية
باأليدي الوطنية املؤهلة ملواكبة التغريات والتطورات العاملية
املعاصرة .

الرؤية
الريادة يف التدريب وابتكار الربامج
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الرسالة
تطوير وتنمية مهارات العنصر النسائي يف اجملاالت التالية :
جمال احلاسب اآللي واإلداري وتطوير الذات

األهداف
•تنمية مهارات املرأة يف جمال احلاسب اآللي
•تنمية مهارات املرأة يف اجملال اإلداري واملالي
•تنمية مهارات املرأة اجملال االجتماعي وتطوير الذات

الشريحة المستهدفة
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•املرأة (ربة البيت – العاملة)
•الفتيات من  11إىل  25سنة

أبرز المشاريع
•دورة عروس على األبواب
•دورة تدريب املدربني
•دورة ختصصك اجلامعي القرار بيدك
•برنامج انطالقة ثابتة يف احلياة
•برنامج مفاتيح النجاح يف حياة الفتاة
•برنامج متيزي
•احلوار الزوجي
•احلماية الشخصية لألطفال
•القبعات الست
الفيس بوك

تويتر

مركز هلا أون الين النسائي@
للتدريب

@SmartExpertises

البريد االلكتروني
training@lahaonline.com

الهاتف

0112053501
الفاكس

0112053501
الجوال

0508225050
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز معاهد لالستشارات الرتبوية والتعليمية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1432هـ

الرياض

حي الروابي

النشاط األساسي
بيت خربة يف تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية

نبذة بسيطة عن الجهة
يقدم املركز ما يسهم يف حتقيق أهداف املعاهد القرآنية من
خالل خدمات متعددة ،من أبرزها:
•إعداد املناهج واللوائح واألدلة اإلجرائية ،والتطوير
اإلداري
•اإلسهام يف تأسيس املعاهد.
•إعداد معايري األداء املتميز ،والتأهيل هلا ،وتقييمها.
•إعداد الدراسات التطويرية ،وتقديم االستشارات.
•إعداد قواعد البيانات والتطوير التقين.
•منذجة التجارب املميزة وتسويقها ،وإقامة امللتقيات وورش
العمل.
•حتكيم الربامج املقدمة من املعاهد ،وتقييم الكوادر
البشرية وتأهيلها.

الرؤية
مرجع متميز يف تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية

الرسالة
بيت خربة متخصص يف تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية
التأهيلية ،من خالل تقديم دراسات واستشارات وبرامج نوعية
بواسطة كفاءات،وفق قيم ثابتة لتحقيق انتشار ومتيز املعاهد

األهداف
•املساهمة يف تأسيس املعاهد القرآنية وتطويرها.
•تأهيل العاملني والعامالت يف املعاهد القرآنية.
•التنسيق بني املعاهد القرآنية والعاملني فيها.
•توثيق جتربة املركز ونشرها.

الشريحة المستهدفة
معاهد إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم

أبرز المشاريع
•جائزة املوسى للتميز يف املعاهد القرآنية .
•إعداد الدليل اإلجرائي لتأسيس معاهد معلمات القرآن
الكريم.
•مشروع التعليم اإللكرتوني ملعاهد إعداد معلمات القرآن
الكريم.
•تأسيس بوابة اخلدمات اإللكرتونية للمعاهد القرآنية .
•منذجة التجارب املميزة يف املعاهد القرآنية ونشرها.
•برنامج النمو املهين والرتبوي ملنسوبات معاهد معلمات
القرآن الكريم،
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•تفعيل وتطوير كتاب (منذجة معاهد إعداد معلمات القرآن
الكريم).
لدور معلم القرآن الكريم يف غرس
•الدليل اإلجرائي َ
القيم.
•برنامج البناء البعدي خلرجيات املعاهد القرآنية.
•تأسيس مركز حلقاتنا لتطوير احللقات واملدارس
القرآنية.

أبرز المنتجات
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•كتاب  10جتارب مميزة يف املعاهد القرآنية
•كتاب معايري األداء املتميز يف املعاهد القرآنية
•كتاب دليل والئحة جائزة املوسى للتميز يف املعاهد
القرآنية
•كتاب استثمار الدراسات والبحوث يف خدمة املشاريع
اخلريية
•املشاركة يف إعداد كتاب منذجة معاهد إعداد معلمات
القرآن الكريم (معهد مكة أمنوذجا)
•املشاركة يف إعداد كتاب منذجة مدارس حتفيظ القرآن
الكريم النسائية (دار مكة أمنوذجا)
•كتيب مفتاح منذجة معاهد إعداد معلمات القرآن الكريم
(معهد مكة أمنوذجا)
•كتيب مفتاح منذجة مدارس حتفيظ القرآن الكريم
النسائية (دار مكة أمنوذجا)

رابط موقع الجهة
www.m3ahed.net

الفيس بوك

تويتر

مركزمعاهد لالستشارات@

@m3ahed

البريد االلكتروني
m3ahed@gmail.com

الهاتف

0114459049
الفاكس

0114459049/109
الجوال

0535559049
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز واقف خرباء الوصايا واألوقاف
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1431 / 9 / 1هـ

الرياض

الدائري الشرقي

النشاط األساسي
استشارات ودراسات يف الوصايا واألوقاف

نبذة بسيطة عن الجهة
هو مركز يعنى بتقديم الدراسات واخلطط االسرتاتيجية
املبنية على أسس علمية وموضوعية يف قضايا الوصايا واألوقاف
املعاصرة واملستقبلية  ،وصياغتها وتوثيقها بطرق شرعية
وقانونية وإنهاء إجراءاتها النظامية  ،ونشر الوعي بقضاياها
يف اجملتمع ومت تسميته (مركز واقف الستشارات الوصايا
واألوقاف)

الرؤية
الريادة العلمية والعملية يف استشارات الوصايا واألوقاف

الرسالة
اإلتقان يف تقديم الدراسات واالستشارات املبنية على أسس
علمية يف قضايا الوصايا واألوقاف  ،وصياغة وثائقها وفق
القواعد الشرعية والنظامية وإنهاء إجراءات توثيقها  ،ونشر
الوعي بقضايا الوصايا واألوقاف يف اجملتمع من خالل عمل
مؤسسي يقوم على استثمار الكفاءات املتخصصة وبناء
الشراكات االسرتاتيجية .

األهداف
•توعية اجملتمع بأهمية الوصايا واألوقاف وأحكامهما
الشرعية والنظامية .
•التسويق لفكرة الوقف وبيان فضله الشرعي وأثره
التنموي.
•التأصيل العلمي لقضايا الوصايا واألوقاف يف اجملالني
الشرعي والنظامي .
•تقديم االستشارات والدراسات لألفراد واملؤسسات يف
جمال الوصايا واألوقاف .
•صياغة وثائق الوصايا واألوقاف وفق القواعد الشرعية
والنظامية .
•إجياد قاعدة معلومات علمية شاملة جلميع مسائل الوصايا
واألوقاف الشرعية والنظامية .
•التعاون مع ذوي العالقة وبناء الشراكات االسرتاتيجية
معهم لتحقيق التكامل يف جمال الوصايا واألوقاف .
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الشريحة المستهدفة
•اجلهات احلكومية ذات العالقة
•العلماء وطلبة العلم
•الـــقـــضـــــاة والــــمـــــحـــامــــون
•رجال وسيدات األعمال
•الشركات واملؤسسات
•املؤسسات اخلريية
•عامة أفراد اجملتمع

أبرز المشاريع
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•إعداد عدد من البحوث والدراسات .
•املشاركة يف معرض الرياض العقاري .
•املشاركة يف ملتقى ربوة الرياض .
•إصدار العديد من املطبوعات وتوزيعها .
•املشاركة يف العديد من اللقاءات اإلعالمية .
•املشاركة يف العديد من الندوات .
•إجناز وتوثيق العديد من األوقاف والوصايا .
•القيام مبشروع االستشارات اهلاتفية .
•القيام حبل مشاكل بعض األوقاف املتعثرة .
•القيام بدراسة وصايا قدمية وإجياد السبل لعالج
مشاكلها.

أبرز المنتجات
•جمموعة من الكتب وهي كالتالي :
1 .1فتاوى الوقف
2 .2الوقف وأحكامه
3 .3حملات مهمة عن الوصية
4 .4ماذا بعد املمات
5 .5نبذة عن الوصية
6 .6الوقف العقاري

•إعداد سيدي شامل عن الوصايا واألوقاف .
•إعداد حقائب لبعض الدورات التدريبية (العلمية)

رابط موقع الجهة
www.waqef.com.sa

تويتر
@waqfsa

البريد االلكتروني
waqfsa@gmail.com

الهاتف

0112496241
الفاكس

0112496241/12
الجوال

0566014470
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مؤسسة املربي
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1426هـ

الرياض

حي النخيل

النشاط األساسي
استشارات وخدمات تربوية وتعليمية

الرؤية
مؤسسة تربوية رائدة يف تطوير املربني

الرسالة
تأهيل املربني ،وتطوير املنتجات تربوية متميزة ،من خالل عمل
مؤسسي مهين يوظف التقنية ،ويلتزم اجلودة.

األهداف
•إشاعة الثقافة الرتبوية املتخصصة لدى املربني.
•اإلسهام يف إعداد املربني وتأهيلهم.
•تقديم منتجات تربوية متميزة للمربني.
•اإلسهام يف تقديم الدراسات واالستشارات الرتبوية.
•تبين القيادات الرتبوية وتوجيهها.

الشريحة المستهدفة
•االباء.
•األمهات.
•املعلمون واملعلمات.
•املربون يف املؤسسات الدعوية.
•معلمو ومعلمات حلقات القرآن الكريم.
•املربون يف املؤسسات الرتبوية.

أبرز المشاريع
•أكادميية املربي
•برنامج تدريب املربني

أبرز المنتجات
•حقيبة طفلي ()1
•حقيبة طفلي ()2
•حقيبة طفلي ()3
•وثائق تأهيل املربني
•دبلوم مديرات الدور النسائية
•دبلوم العمل االجتماعي
•دبلوم اإلشراف الرتبوي
•منهج مناء
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رابط موقع الجهة
www.almurabbi.org

البريد االلكتروني
info@almurabbi.com

الهاتف

011459206
الفاكس

0112075328
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الجوال

0112075328
الفروع

الرياض

اسم الجهة
شركة وايف العاملية
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

2008م

الرياض

شارع العليا العام

النشاط األساسي
استشارات ادارية ومالية للمنظمات غري الرحبية

نبذة بسيطة عن الجهة
تقديم املبادرات واملشاريع االجتماعية للجهات غري الرحبية وبناء
األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية وتنمية املوارد املالية للجمعيات
اخلريية وتأسيس املؤسسات املاحنة

الرؤية
أن تصبح « وايف العاملية « الرائد األول للخدمات املالية واإلدارية
وإدارة املشاريع االجتماعية للمنظمات غري الرحبية يف اخلليج
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الرسالة
حنن فريق من احملرتفني نعمل يف جمال التطوير املالي واإلداري
وإدارة املشاريع االجتماعية للمنظمات غري الرحبية وأقسام
املسئولية االجتماعية مستثمرين ما منلكه من خربة يف جمالي
إدارة األعمال وإدارة املنظمات غري الرحبية مع استفادتنا من
أفضل املمارسات العاملية عرب شركائنا حول العامل

القيم
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•عاملية املعيار
•شفافية األداء
•استدامة املوارد
•االبتكار

الشريحة المستهدفة
•أقسام املسئولية االجتماعية
•وحدات خدمة اجملتمع يف الشركات
•املؤسسات املاحنة
•اجلامعات
•اجلمعيات اخلريية
•األعمال التطوعية

أبرز المشاريع
•بناء مؤسسة العنقري اخلريية
•بناء مؤسسة األمرية اجلوهرة اخلريية
•تقييم إلدارة األوقاف وبناء خطة التجسري
•بناء اخلطة االسرتاتيجية جلمعية األيتام «إنسان» ومجعية
الرب فرع غرب الرياض وجملس التنسيق بني اجلمعيات
اخلريية يف منطقة املدينة

أبرز المنتجات
•تأسيس وبناء املؤسسات املاحنة
•ادارة مشاريع األسر املنتجة والتمويل متناهي الصغر
•بناء وإدارة املبادرات واملشاريع االجتماعية
•التخطيط االسرتاتيجي
•التخطيط التشغيلي
•بناء االنظمة واللوائح واحلوكمة ويشمل:
1 .1النظام األساسي
2 .2نظام املوارد البشرية
3 .3نظام تنمية املوارد املالية
4 .4نظام العمليات ودليل اإلجراءات
5 .5الئحة جملس اإلدارة
6 .6منذجة املشاريع

االعتمادات والوكاالت
شبكة مريا بريكلي الدولية

رابط موقع الجهة
www.waficorp.com

الفيس بوك
@waficorp
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البريد االلكتروني
info@waficorp.com

الهاتف

0114502990
الفاكس

0114509221
الجوال

0597599570
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الفروع

الرياض

اسم الجهة
شركة إقام للتطوير العقاري
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1434/11/18هـ

الدمام

طريق أبوحدرية

النشاط األساسي
شراء أراضي و إستثمارها للبيع أو اإلجيار وإقامة املباني عليها
وتطوير العقارات

نبذة بسيطة عن الجهة
نسعى لتوفري أجواء من السكينة والطمأنينة ألداء فريضة
الصالة وتطوير ثقافة بناء املسجد ملتزمني باهلدي النبوي
بأفضل التقنيات لتمكني املصلني من اإلستفاده من روحانية
املكان و لتمكني عمارة املساجد لتكون منارة للعلوم و
التوجيه يف اجملتمع

الرؤية
الوصول باملساجد إىل التميز الفين و االجتماعي التنموي
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الرسالة
تنفيذ و إدارة املساجد وبناء الكفاءة االقتصادية و التنمية
املستدامة هلا

األهداف
•تصميم و بناء وتطوير املساجد واألوقاف
•إدارة مرافق املساجد واألوقاف وتشغيلها
•استثمار أوقاف يكون ريعها للمساجد
•تسويق قوالب بناء مساجد و أوقاف للجمعيات اخلريية و
املوقفني و خطط لتشغيلها
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البريد االلكتروني
info@kinaz.com.sa

الهاتف

0138116126
الجوال

0555554757
الفروع

الدمام

اسم الجهة
مركز صناعة االفكار لالستشارات
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1431/4/1هـ

الرياض

حي املصيف

النشاط األساسي
صناعة برامج ومشاريع تربوية نسائية

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز غري رحبي متخصص يف صناعة مشروعات نوعية وتقديم
الدراسات واالستشارات الرتبوية اخلاصة باملرأة

الرؤية
أن يكون مركزاً رائداً يف صناعة مشروعات املرأة الرتبوية يف
اخلليج العربي
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الرسالة
صناعة مشاريع نسائية تربوية ذات طابع متميز ونوعي لذوي
االختصاص من اجلهات واألفراد للرقي والتميز والتجديد يف
املشاريع املقدمة للمرأة.

األهداف
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•اإلسهام يف رسم رؤية إسرتاتيجية للعمل الرتبوي النسائي
•صناعة برامج ومشاريع نوعية تربوية
•تقديم الدراسات واالستشارات الرتبوية املهنية
•تكوين قاعدة بيانات للمشاريع والربامج الرتبوية
•منذجة املشاريع وتطويرها ونقلها للمناطق اآلخرى

الشريحة المستهدفة
املرأة

أبرز المشاريع
•مشروع بناء لرعاية املوهوبات
•ملتقى صناعة االفكار
•مشروع تطوير معلمات املصلى
•احلملة االعالمية لتعزيز احلجاب
•بنك املعلومات الرتبوي النسائي
•منذجة مدارس حتفيظ القران النسائية
•منذجة معاهد إعداد معلمات القران

أبرز المنتجات
•وثيقة منهج بناء الرتبوي.
•منذجة الدور النسائية .
•منذجة معاهد معلمات القران.

رابط موقع الجهة
www.alafkarc.com

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@alafkarc

@alafkarc

@alafkarc

البريد االلكتروني
alafkarc@gmail.com

تلفاكس

0114552451
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الجوال

0555333006
الفروع

الرياض

اسم الجهة
اخلبري العاملي للمسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

2012م

جدة

طريق املدينة

النشاط األساسي
مسؤولية اجتماعية

نبذة بسيطة عن الجهة
جمموعة استشارية تطويرية متخصصة يف املسؤلية االجتماعية
للشركات والتسويق اخلريي وتصميم املبادرات النوعية ويعترب
اخلبري العاملي بيت خربة للعديد من الغرف التجارية والشركات
وشريك يف تصميم وتطوير العديد من املبادرات النوعية يف
اخلليج العربي
ويسعى للقيادة والتأثري يف املسؤولية اإلجتماعية وصناعة العالمة
الفارقة يف العمل اإلجتماعي واخلريي خبربات عاملية ورؤية
ً
جمتمعيا
حملية وطنية ويسد الفجوة بني الشركات املسؤولة
وبني رواد العمل اإلجتماعي افراد ومجعيات ومؤسسات

الرؤية
أن نكون املرجع األول للمسؤولية االجتماعية يف اململكة
العربية السعودية بنهاية 2014م.

الرسالة
جمموعة استشارية تطويرية تهتم باملسؤولية االجتماعية والتنمية
املستدامة ونشرها باجملتمعات مبشاركة فاعله وحقيقية تنطلق
برؤى تنموية وخربات حملية ودولية.

األهداف
•إعداد خرباء وكوادر خمتصصة يف املسؤولية اإلجتماعية
•املساهمة يف صياغة مفهوم املسؤولية اإلجتماعية وتطبيقاته
ونشرها .
•تقوية العالقة بني املسؤولية والعمل اخلريي
•الريادة والتأثري يف املسؤولية اجملتمعية .
•إطالق ورعاية املبادرات اجملتمعية

الشريحة المستهدفة
•الشركات
•القطاع اخلريي
•املهتمني بالعمل االجتماعي يف القطاعات الثالث
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أبرز المشاريع
•إعداد اخصائي مسؤولية اجتماعية
• تأسيس مراكز مسؤولية اجتماعية
•تصميم املبادرات وتطويرها
•التدريب وبناء القدرات
•االستشارات
•اعداد األدلة والوائح التنظيمية
•الدراسات واألحباث املتخصصة
•إقامة امللتقيات واملنتديات اخلاصة
•تقوية العالقة بني اجلمعيات والقطاع اخلاص .
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أبرز المنتجات
CSR Marketing1 .1ـ
2 .2جائزة مكة العاملية للمسؤلية االجتماعية القافلة التنموية
 3 .3الكيانات اخلضراء

أبرز المنتجات
.4
.5
.6
.7

4األكادميية الدولية للمسؤولية االجتماعية
5جامعة امللك عبدالعزيز
6الغرفة التجارية
7املركز املصري

تويتر

الفيس بوك

@globalexpert_12

@hlobalexpert

البريد االلكتروني
Globalexpert2012@gmail.com

الجوال

0505309038
الفروع

جدة
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اسم الجهة
اخلبري العاملي لالستشارات االدارية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

2011م

جدة

طريق املدينة

النشاط األساسي
االستشارات االدارية

نبذة بسيطة عن الجهة
مكتب استشاري ذو مسارات متعددة خيدم قطاع االعمال
واملنظمات التطوعية وغري الرحبية حبزمة من احللول االستشارية
العملية التطبيقية يف أعماهلا ومنتجاتها
(تطوير اداري – جودة وتقييم –دورات ختصصية –مؤمترات
ومعارض – دراسات وأحباث)

الرسالة
مكتب متخصص يقدم استشارات نوعية نابعة من االحتياج
احلقيقي ،ويبتكر ادوات عملية يعم االنتفاع بها

األهداف
•تقديم استشارات نوعية مبنية على االحتياج الفعلي
•مشاركة اجلهات املاحنة يف تصميم مشاريعها
•منذجة اخلربات احمللية والعاملية
•استثمار واستخدام احدث املنهجيات

الشريحة المستهدفة
•الوزارات
•اجلامعات
•اجلمعيات اخلريية
•املؤسسات املاحنة
•اجملموعات التطوعية
•املنظمات غري الرحبية

أبرز المشاريع
•حمافظة جده
•وزارة الشؤون االجتماعية
•املكتب التعاوني بظهران اجلنوب
•مجعية حتفيظ القرآن باجلموم
•مجعية الرب بعروى

141

أبرز المنتجات
•دورة اسفري ملواجهة االزمات والكوارث
•اخلطط االسرتاتيجية
•اخلطط التنفيذية – االدلة واللوائح

االعتمادات والوكاالت
•احتاد االقتصاديني واالداريني العرب يف االحتاد االوربي
•جامعة امللك عبدالعزيز
•االكادميية الدولية (مركز البديل )
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رابط موقع الجهة
www.smartexp.com.sa

الفيس بوك

اليوتيوب

تويتر

@SmartExpertises @SmartExpertises @SmartExpertises

البريد االلكتروني
Globalexpert2012@gmail.com

تلفاكس

0116145555
الجوال

0505309038
الفروع

جدة

اسم الجهة
مؤسسة وقف دعوتها
تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1427هـ

الرياض

حي الروابي

النشاط األساسي
الدعوة النسائية

نبذة بسيطة عن الجهة
مؤسسة غري رحبية تهدف إىل تنسيق العمل الدعوي النسائي
باململكة

الرؤية
أن تكون املؤسسة الرائدة يف تنسيق الدعوة النسائية وتفعيلها.

الرسالة
ً
ً
وإقليميا .
حمليا
تنسيق وتفعيل العمل الدعوي النسائي
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األهداف
ً
حاليا
•تنسيق العمل الدعوي النسائي بني اجلهات القائمة به
ً
ومستقبال.
•تأهيل الداعيات والقياديات يف العمل النسائي .
•التواصل مع املهتمني واملهتمات بالدعوة النسائية .
•متابعة ما يستجد حول قضايا املرأة .
•تفعيل الربامج واملشاريع الدعوية املوجهة للوسط النسائي.
•تسهيل التواصل وتبادل اخلربات على خمتلف املستويات .
•توفري وسط إعالمي مناسب للحوار والنشر حول قضايا
املرأة املسلمة .
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الشريحة المستهدفة
الداعيات واملهتمني واملهتمات بالدعوة النسائية

أبرز المشاريع
•ملتقى عطاء وتكامل.
•ملتقى مشريف األقسام النسائية يف اجلهات اخلريية
بالرياض.
•اللقاءات التنسيقية يف خمتلف حمافظات ومناطق
اململكة.
•ورش العمل التنسيقية يف احملافظات واملناطق .
•دراسة احتياحات الداعيات ومسؤوالت األقسام النسائية
التدريبية .
•املوقع اإللكرتوني .
•اهلاتف االستشاري .
•تأهيل الداعيات .
•املرصد الصحفي للمرأة .
•قاعدة بيانات املرأة .

أبرز المنتجات
•حقيبة الداعية
•حقيبة معلمة القرآن الكريم
•مكتبة الداعيات اإللكرتونية

رابط موقع الجهة
www.wdawah.com

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@wdawah

@wdawah

@wdawah

البريد االلكتروني
info@wdawah.com

تلفاكس

0112574470
الجوال

0503643871
الفروع

الرياض
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اسم الجهة
مركز التأصيل للدراسات والبحوث
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

 1427هـ

جدة

حي الصفاء

النشاط األساسي
تأليف ونشر كتب وحبوث  ،إقامة ندوات ومؤمترات  ،إقامة
الربامج اإلعالمية

نبذة بسيطة عن الجهة
مركز علمي ثقايف غري رحبي ُيعنى بتأصيل العقيدة اإلسالمية
مبنهج علمي ،وينقد املذاهب الفكرية املعاصرة من الناحية
الشرعية .
يعتمد منهج املركز على الكتاب والسنة وفق منهج السلف
الصاحل ،ويتخذ الوسطية واالعتدال دون غلو أو إجفاء ،منهجا
علميا وسلوكيا
يعتمد املركز على معايري البحث العلمي ومقاييسه النقدية،
واختاذ املوضوعية ،طريقة يف الوصول إىل النتائج

الرؤية
تأسيس القضايا العقدية والفكرية علميا ،ونقد املذاهب
واالجتاهات املعاصرة شرعيا وواقعيا.

الرسالة
مركز دراسات وأحباث للقضايا العقدية والفكرية احملركة
للواقع ،ينقد العقائد املنحرفة واألفكار املعاصرة ويؤصل
االستدالل العلمي على العقيد اإلسالمية وفق منهج السلف
الصاحل بأسلوب معاصر ومنهجية علمية ،ويالمس حاجة الواقع
ويقدم احللول املناسبة للنخب املثقفة وصناع القرار.

األهداف
•تأصيل القضايا العقدية  ،وبناء املسلّمات اإلميانية
•نقد ومناقشة االجتاهات والفرق واملذاهب املعاصرة املخالفة
ملنهاج السنة النبوية
•ترسيخ وسطية اإلسالم
•تتبع ورصد الفكر املعاصر وأدواته النقدية وتوضيح املوقف
الشرعي منها
•العمل على تنسيق اجلهود البحثية والعلمية بني
املتخصصني
•تنمية روح احلوار والتفكري اإلبداعي واستشراف
املستقبل
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الشريحة المستهدفة
•النخب ومنهم( :املثقفون واألكادميون والكتاب
واملفكرون)
•صناع القرار واملؤثرون يف اجملتمع
•الباحثون وطلبة العلم
•املتخصصون يف العقيدة واملذاهب
•عموم القراء واملتابعني

أبرز المشاريع
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•نشر البحوث والرسائل اجلامعية واملتميزة
•إصدار العديد من دراسات فكرية معاصرة
•إصدار جملة علمية متخصصة وحمكمة
•إصدار املوسوعات واملعاجم املتخصصة
•إقامة وتنظيم فعاليات ومؤمترات وحماضرات وحلقات
النقاش وورش العمل
•بناء قاعدة بيانات (مركز معلومات)

أبرز المنتجات
•لقاء فكري
•حلقات نقاش
•طباعة مخسة أعداد من جملة التأصيل
•إقامة ندوات
•إقامة برنامج الدراسات الفكرية

رابط موقع الجهة
www.taseel.com

اليوتيوب

الفيس بوك

تويتر

@altaseel

@taseel

@altaseel

البريد االلكتروني
info@taseel.com

الهاتف

0126288685
الفاكس

012718230
الجوال

0558868662 - 0505640227
الفروع

جدة
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اسم الجهة
مؤسسة أول اجناز للخدمات االستشارات العليا االدارية
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تاريخ التأسيس

المدينة

العنوان

1434/4/24هـ

الدمام

حي العمامرة

النشاط األساسي
خدمات االستشارات العليا االدارية

نبذة بسيطة عن الجهة
تأتي مؤسسة أول إجناز كأول كيان مؤسسي باملنطقة
متخصصة يف تقديم االستشارات اإلدارية وإدارة األفكار
اخلالقة خلدمة قطاع األعمال التطوعية وتعزيزها باملعرفة
واجلودة اليت تكفل للمشاريع التطوعية حتقيق األهداف
والتميز يف األداء واستمرارية التفوق ،وتليب تطلعاتها اخلريية
واإلنسانية.

الرؤية
«أن نكون يف طليعة مطوري العمل اخلريي وأدوات قياسه».

الرسالة
«االرتقاء بالعمل اخلريي والتطوعي والوصول به إىل مرحلة
االحرتافية ،استناداً على املنهجية العلمية واملؤسسية».

األهداف
ً
ً
مؤسسيا
عمال
•تطوير العمل التطوعي وأنظمته ليصبح
ً
احرتافيا.
•تزويد األنشطة التطوعية باملعلومات واإلحصائيات
واألفكار.
•نقل التجارب التطوعية الناجحة مما يعزز الوعي التطوعي
ويشيع ثقافة العمل التطوعي االحرتايف.
•إعداد مناهج واتباع أساليب علمية لتنفيذ وإدارة املشاريع
التطوعية بكفاءة وجودة وفق معايري متقدمة ومعتمدة.

الشريحة المستهدفة
تستهدف خدمات املؤسسة عدداً من اجلهات املختلفة ،اليت
تتنوع بتنوع اخلدمات اليت حيتاج إليها املستفيد .ويتكامل دور
املؤسسة التخطيطي واالستشاري مع تلك اجلهات:
•اجلهات املاحنة.
•اجلهات اخلريية.
•مراكز املسؤولية االجتماعية.
•مراكز املعلومات والبحث.
•جهات صناع القرار ذات العالقة.
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أبرز المشاريع
•التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي باململكة العربية
السعودية.
•دراسة تطوير اجلهات اخلريية.
•متكني اجلهات اخلريية باملنطقة الشرقية من االستدامة
املالية (اكساب).
•التقييم الذاتي للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية.
•منذجة مركز حي احلزام الذهيب.

البريد االلكتروني
Injaz1002@gmail.com
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الهاتف

0138310001
الفاكس

0138351315
الجوال

0553015869
الفروع

الدمام
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