


مولد الشيخ وبدايته التجارية 



رحمه هللاالحصينيالشيخ حمد 

.و فيها نشأ وترعرعأشيقرهـ  في محافظة 1345ولد عام •
.انتقل للعمل في الرياض•
.بدأ أول عمل تجاري خاص بالرياض ثم توسع بالعمل•
.عرف خالل مسيرته العملية و التجارية بالصدق واألمانة و تحري الحالل•
.اهتم الشيخ حمد بالبذل و العطاء في سبيل الخير في كل مراحل حياته•
.هـ 1441من شهر رجب لعام 13توفي الشيخ حمد رحمه هللا في يوم األحد الموافق •



مفاصل النجاح 



االنتقال الى العمل 
المؤسسي 

مجلس أمناء ممكن 

دعم متخصص 

بة فريق متفرغ وبيئة جاذ



شراكات فاعلة 

اللوائح واألنظمة

التحول التقني



االنتقال إلى العمل المؤسسي 
. أهمية توثيق الوقف

/الفصل بين ادارة الوقف .االساس القانوني والمظلة
.  وادارة االنفاق



مبادرة الشيخ بالوقف 

. تاريخ اول الوقف، ومكانه •
(هـ1410عمارة في حي الشبيكة بمكة المكرمة في عام )

.التوسع واالستمرار في الوقف •
(االستمرار في إضافة أوقاف جديدة خالل حياته)

يردد دائما •
.  لم تتوقف أعمال الخير . اعمل لقدامك 



أهمية توثيق الوقف 

حرص الشيخ رحمه هللا على 
استدامة البذل والعطاء فأوقف 
في حياته أوقافًا منجزًة 

وضوح رغبة الواقف من حيث 
مجاالت المنح

تميزت هذه األوقاف من حيث 
صياغتها ونظارتها ومجاالت الصرف

فيها

من حيث مجاالت االستثمار وزيادة 
العائد على األصول



األساس القانوني 

(يل أكثرتفاص. شركة وقفية ذات مسئولية محدودة تتولى مجاالت اإلدارة لألوقاف والصيانة واالستثمار )

شركة األوقاف المؤسسة الخيرية 



الفصل بين ادارة الوقف وادارة االنفاق 

:حرص الواقف ومجلس األمناء على فصل إدارة األوقاف عن إدارة المنح بشركة خاصة وذلك•

لتركيز العمل وتكامل العطاء
الختالف نوعية ومجاالت العمل

المتداد األثر



إنشاء المؤسسة الخيرية

هـ أنشأ الشيخ حفظه هللا المكتب الخيري1422في عام •
هـ وتحول إلى مؤسسة خيرية داعمة للمشاريع الخيرية  1430وقد استمر هذا المكتب في العطاء حتى عام •





ن ن وُمَمكٍّ مجلس أمناء ُمَمكَّ

حمد الحصيني رحمه هللا/ الشيخ
المؤسس عبدالرحمن بن حمد الحصيني /الشيخ 

الحصينيحمد بن حمد/الشيخ رئيس المجلس
الرئيسنائب

عادل بن حمد الحصيني/الشيخ 
الدكتور عادل بن محمد  السليماألمين العام

األستاذ بسام بن حمد الحصينياألستاذ شاكرين حمد الحصيني



ن ن وُمَمكٍّ مجلس أمناء ُمَمكَّ

رؤية المجلس وخبرته في 
العمل االجتماعي

طموح المجلس في الوصول للتميز 
على مستوى القطاع

الدعم الدائم للعمل المؤسسي

اهتمام وتبني مجلس األمناء لألوقاف 
والمنح على المستوى الفردي واألسري





التخصص

2030توافقت رؤية المؤسسة في المنح المتخصص مع رؤية المملكة •



التخصص

.بادرت المؤسسة لتكون من أولى المؤسسات في المملكة في المنح المتخصص

.نحشاركت في نشر ثقافة التخصص في الم



التوجه االستراتيجي
الخطة االستراتيجية الثانية

الشراكة والتكامل في المنح التربوي والتعليمي
م2018/ هـ 1439تحت هذا الشعار انطلقت الخطة االستراتيجية الثانية في عام 

ة وكان التركيز في هذه المرحلة على دعم المشاريع التربوية والقيمي
وكل من له تأثير عليهم( سنة24-12)التي تستهدف الشباب والفتيات 

,,



دعم متخصص
"التربية والقيم"ركزت المؤسسة على التخصصات ممتدة األثر •

المساهمة في االرتقاء بالمؤسسات التربوية 
والتعليمية وإبراز دورها

المساهمة في إبراز المختصين 
يم والمختصات في التربية والتعل

وتعظيم أثرهما

المساهمة في تعظيم أثر 
المربين والمربيات

دعم تعزيز القيم المجتمعية لدى
الشباب والفتيات

دعم القيم المجتمعية من خالل 
اإلعالم والتقنية



فريق متفرغ وبيئة جاذبة

ت استقطبت المؤسسة الكفاءا
المتميزة في العمل المانح 

ساهمت في بناء القدرات البشرية 
بما يعود أثرًا عليها( التفريغ والتأهيل)

ات هيئت البيئة الجاذبة وممكن
العمل المؤسسي



شراكات فاعلة

.2030انطلقت من رؤية المملكة •
.حرصت المؤسسة على مشاركة القطاع أهدافه وطموحه•
.سارعت لعقد الشراكات وتوقيع االتفاقيات مع المانحين والفاعلين في القطاع•



اللوائح واألنظمة

أسست المؤسسة  العديد من النظم والسياسات التي تتعلق بالمنح في القطاع الثالث•
العمل من خالل اللوائح واألنظمة اإلدارية والفنيةحوكمةسارعت في •
شاركت منتجاتها للقطاع لتبادل المنفعة وتعظيم األثر•



التحول التقني

أول مؤسسة مانحة في القطاع تدير 
عمليات المنح بشكل إلكتروني

أتمتةتحولت من العمل التقليدي إلى 
جميع العمليات اإلدارية



ثمرات النجاح 



شركة وقفية خاصة بإدارة واستثمار األوقاف 



ثمرات النجاح 

هـ 1439/ 9/ 9انطلقت الهوية الجديدة والمسمى الجديد للمؤسسة في 

استمرارًا لألثر وتوريثًا للعطاء في عائلة الشيخ•

(وعائلته)إشراك عائلة الواقف وتغيير مسمى المؤسسة بإضافة كلمة •



ثمرات النجاح 

الشراكة والتكامل في 
المنح المتخصص في 

التربية والتعليم

شراكة مع عدد من 
الجامعات السعودية

شراكة مع عدد من 
إدارات التعليم 

بالمملكة

الشراكة مع العديد من 
الجهات المانحة     

الشراكة مع عدد من وحدات 
المسؤولية المجتمعية



قيمة سوقية عالية 



مشاريع مستدامة

االستدامة في العطاء من سياسات المنح في تعظيم أثر المشاريع حتى بعد اغالقها•
تحويل بعض المشاريع إلى كيانات مستقلة انطلقت لتعمل في مجال الخير•

مركز األثر •
ميراث •
مؤسسة العلم والتأصيل •



مشاريع مستدامة

ريتأسيس كيانات تخدم العمل التربوي والخي
منتج يخدم القطاع التربوي أو الخيري( 50)أكثر من 

باالسبانيةترجمة القرآن •
حقائب االئمة والخطباء •

االكسير •
جمع التبرعات •



موقع المؤسسة على االنترنت

www.hhch.sa



حب الخير المتجذر من أول االمر 

.قصة المسجد المهدوم •
.ارض بيشة •
( . الكتب –العلم الواجب –المشائخ) العلم الشرعي  •
(  ترجمة القرآن الكريم –معهد ابن كثير ) القرآن الكريم •



كيف استدام الخير
بعد رحيله رحمه هللا



كيف استدام الخير بعد رحيله رحمه هللا

واجراءتهحوكمة العمل وترشيده وتقعيد ضوابطه 

حرص الشيخ على التنفيذ لما اوقفه وترتيبه حال حياته 

(  ادارة مستقلة)استقالل األوقاف عن المؤسسة الخيرية  
وعن الملكية الخاصة 

السالمة القانونية والضبط المالي  والتعامل السليم 

التقنين في العمل المؤسسي  داخل األوقاف والمؤسسة  



العبرة ليس كيف تنفق المال بل كيف انفقه في افضل السبل 

التجرد من النظار واالمناء وتغليب مصلحة الوقف والمؤسسة دائما 

وحدة الهدف ووضوح الغاية وعدم التنازع 

التخصص ثم التخصص ثم التخصص 

تركيز العطاء على اولويات االحتياج المجتمعي والتكامل مع باقي 
القطاعات في سد حاجات المجتمع 



وجود فريق متخصص يتابع ويعظم أثر المنح ويتابع 
( االكثر أجرا واالعظم أثرا )وينمي  ، والحرص على 

المؤسسة واالوقاف تستمر وتستقر واالفراد ينتهي 
الدعم بانتهاء حياتهم  اال ما رحم ربك وقليل ما هم 

بناء نموذج القدوة في المنح  لألقارب 
واالصدقاء 



..شكرا لكم


