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 رئيس مجلس األمناء

 أمين مجلس األمناء عضو مجلس األمناء  نائب رئيس مجلس األمناء 

 عضو مجلس األمناء  عضو مجلس األمناء  عضو مجلس األمناء 



اإلنسانية  المؤسسة  تأسيس  على  عامًا  عشرون  مرور  ذكرى  بمناسبة  يسعدني 
المجتمعية المباركة ؛ أن أوجه الشكر والتقدير  إلخوتي األفاضل أعضاء مجلس األمناء 
الذين منحوني ثقتهم باختياري رئيسًا لمجلس األمناء،سائًال المولى العلي القدير أن 
أكون عند حسن ظنهم بي ، وأن يوفقنا جميعًا في خدمة هذه المؤسسة كونها اللبنة 
األولى التي وضعها المحسن الكبير الوالد يرحمه الله ؛ لخدمة اإلنسان وتنمية المجتمع 
في مختلف المجاالت في بالدنا الحبيبة ؛ استجابة لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي 
على  للمحافظة  ؛  المجتمع  أفراد  بين  واألواصر  الروابط  وتقوية  التكافل  على  حثنا 
في  الشرعية  الكونية  الحقيقة  بموجب  والعمل  أركانه،  بمختلف  وتماسكه  استقراره 

قول رسولنا األعظم محمد ملسو هيلع هللا ىلص : " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
 كما انتهز هذه المناسبة ألقدم الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين في هذه 
بأعلى معايير  الذين اليألون جهدًا في تحقيق أهدافها اإلنسانية  المباركة  المؤسسة 
الذين  النجاح  في  لشركائنا  موصول  العمل،والشكر  وأخالقيات  والمهنية  الحرفية 
المملكة  ٢٠٣٠   رؤية  المتوائمة مع  اإلنسانية  إنجازاتنا وأهدافنا  تحقيق  ساهموا في 
 ، وتوفيقه  بنصره  الله  أيدهما  األمين  عهده  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 
سائًال الله تعالى أن يضاعف لهم األجر والمثوبة ويكسبهم رضاه ،ويوفقنا جميعًا لمزيد 

من العطاء والبذل إنه سميع مجيب.
والله ولي التوفيق 

 السيد . عبدالرحمن بن حسن عباس شربتلي
 رئيس مجلس األمناء

 كلمـــــة رئيــــس
مجلـــــس ا�منـــاء



شربتلي  عباس  حسن  مؤسسة  كانت  وقد 
(يرحمه  حياته  يراوده في  المجتمع هدفًا  لخدمة 
التي  الخيرة  الوطنية  شخصيته  من  ينبع  الله) 
غير  لمساعدة  والعطاء  للسخاء  نبراسًا  كانت 
استدامة  لضمان  ؛  البالد  هذه  في  المقتدرين 
والتي   ، بعده  من  واإلنساني  الخيري  العمل 
عام  البداية  فتمثلت   . ثروته  ثلث  لها  خصص 
1978م ، حين أسس أول كيان لمشروعه الخيري 
باسم "مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية 
إنسانية،  إلنجازات  بذرة  كانت  والتي  التعاونية" 
لترك  بالتعاونية  وسميت  ووطنية.  واجتماعية 
في  المساهمة  أحب  لمن  مفتوح  الخير  باب 

أعمال الخير بنشاطه أو جاهه أو بماله . 

تعتبـــر المســـؤولية االجتماعيـــة من أهـــم القيم 
الســـبعة المعتمـــدة في مجموعـــة النهلة والتي 
تحتـــل أولويـــة فـــي رســـالتها كمجموعـــة عائليـــة 
تجـــاه اإلنســـان  ملتزمـــة فـــي تقديـــم خدماتهـــا 
والمجتمع بميثاق راســـخ أسســـه معالي الســـيد 
منـــذ  اللـــه"  "يرحمـــه  شـــربتلي  عبـــاس  حســـن 
ثالثينيات القرن الماضي والذي واكبه تكريمًا من 
الملك المؤســـس عبد العزيز بـــن عبد الرحمن آل 
سعود - طيب الله ثراه -بمنح المحسن الشعبي 
الكبيـــر  لقـــب "صاحـــب المعالـــي وزيـــر الدولـــة" 
تقديـــرًا إلســـهاماته المميزة في أعمـــال التنمية 
االقتصادية ونشـــر التعليـــم والثقافة، إلى جانب 

أعمال البر واإلحسان.   

 مؤسسة حسن عباس شربتلي ��دمة
 المجتمع عشرون عاماً من ا���ازات

ا�جتماعية وا�نسانية

 موسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع



وتوفيقه  الله  من  وبفضل  العام  هذا  وفي 
على  عامًا  عشرين  بمرور  المؤسسة  تحتفل 
تأسيسها لتواصل مسيرتها ورسالتها اإلنسانية 
والمجتمعية مواكبة رؤية 2030 ،ومتخطية أرقامًا 
كبيرة في اإلنفاق المتواصل في كافة المجالت 
إلى  جنبًا  أنجزتها  التي  والمجتمعية  اإلنسانية 
جنب بالتعاون مع شركائها المعتمدين في سائر 
 (12) من  أكثر  محققة  والمجاالت  القطاعات 

مليون أثرًا اجتماعيًا . 

في  المسؤولين  بعض  عبر  المناسبة  وبهذه 
القطاعات المختلفة المتعاونة مع المؤسسة عن 
المباركة  المؤسسة  هذه  مسيرة  في  آرائهم 

وإنجازاتها المتميزة.

 موسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع



تميزت المؤسسة ببناء المساجد وتأثيثها وفق 
البناء  في  واالستدامة  الجودة  وضوابط  معايير 
بتصاميم هندسية وفنية متميزة، كما تؤمن لها 
الراحة  سبل  توفر  التي  التجهيزات  جميع 
للمصلين.  والسالمة  واألمن  والسكينة 

باإلضافة إلى رعايتها وصيانتها، 
عبدالله  بن  اللطيف  عبد  األستاذ  أوضح  وقد 
النقلي المشرف العام على المؤسسة لمجلة 
عباس  حسن  السيد  معالي  "بأنَّ   : النهلة 
شربتلي " يرحمه الله " نوى في حياته أن يبني  
حوالي   حياته  في  بنى  فقد   ، مسجد   (3000)
(2000) مسجد ، معظمها في دول شرق آسيا 
وبعض البالد العربية ، ويواصل أبناؤه البررة في 
إكمال مسيرته لتحقيق أمنيته إن شاء الله تعالى 
الذي  الله ورعايتها  بيوت  إعمار  برنامج  من خالل 

يعتبر من أهم إنجازات المؤسسة الملموسة 

في  المباشرة  االجتماعية  اآلثار  لها  كان  والتي 
بالدنا  في  المجتمعي  واألمان  األمن  تعزيز 
الصلوات  وتأدية  جميعًا،  قلوبنا  على  العزيزة 
والروابط  األواصر  ،وتقوية  وسكينة  بطمأنينة 
بين أفراد المجتمع ،وتحقيق التكافل االجتماعي 
، وإلقاء الخطب والدروس الدينية والوعظ التي 
الغلو  ،ومحاربة  واالعتدال  الوسطية  إلى  تدعو 
تربية  الكبير في  لها األثر  ،والتي كان  والتطرف 
رؤية  توجهات  وفق  واألفراد،  المجتمع  وإصالح 

المملكة 2030. 
المنافسات  نظام  المؤسسة  إدارة  اتبعت  وقد 
والمشتريات المعتمد في المناقصات الحكومية 
والمواصفات  األسعار  أفضل  على  للحصول 
والجودة ؛ باإلعالن عن مشاريعها لبناء المساجد 
وذلك بتكوين لجنة المشاريع المنعقدة أسبوعيًا 

برئاسة المشرف العام لمتابعة سير اإلنشاء

 إعمار بيوت هللا والعناية

 أ.عبدا�طيف النقلي
المرشف العام عىل المؤسسة

 موسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع
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والتنفيذ، حيث بلغ عدد االجتماعات التي عقدتها 
بفضل  وتم  اجتماعًا،   (281) تاريخه  حتى  اللجنة 
مميزة  بتصاميم  مسجدًا   (36) وبناء  إنشاء  الله 
حتى  العريق  االسالمي  الطراز  من  مستوحاة 

تاريخه.

بيوت  إعمار  برنامج  المؤسسة في  لتميز  ونظرًا 
اإلسالمية  الشؤون  وزير  معالي  وجه  فقد  الله 
واألوقاف السابق فضيلة الشيخ / صالح بن عبد 
للمؤسسة  خطابا  الشيخ  آل  محمد  بن  العزيز 
إلعمار  األول  المعرض  في  للمشاركة  يدعوها 
المساجد وملحقاتها بمدينة الرياض . موضحًا فيه 
في  والمشهودة  المباركة  المؤسسة  جهود 

إعمار بيوت الله. 



 مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصيص

إ��ازات إنسانية لع�ج المرضى

 فـــي رؤية ومنهجية مؤسســـها المغفور له بإذن 
الله معالي الشـــيخ حسن عباس شربتلي وأبنائه 
البررة الذين أكملوا المســـيرة من بعده ؛ سطرت 
أروع األمثلة كمؤسســـة مجتمعبة رائدة في تجاه 
المجتمـــع واألفـــراد ؛ والتـــي كان لها األثـــر النافع 
للمرضى ، واألجر والثواب لمعالي الســـيد حسن 
عباس شـــربتلي يرحمه الله وأبنائه البارين به بإذن 
اللـــه . ومـــن أهـــم المســـاهمات المتميـــزة التي 
قدمتها المؤسســـة لمستشـــفى الملك فيصل 
التخصصـــي ومركز األبحـــاث بجـــدة خالل العقدين 

الماضيين: 
منحت المؤسســـة المستشـــفى مبنى (داري ١) 
الكائـــن في حي الشـــرفية هبة لوجـــه الله تعالى 
إليـــواء المرضـــى ذوي الدخـــل المحـــدود من خارج 
مدينـــة جدة خالل فتـــرة عالجهم بالمستشـــفى. 
وجهزت مختبر األسنان بأحدث األجهزة والمعدات 

تســـعى المؤسســـة إلى رفع المعانـــاة وتخفيف 
اآلالم عن المرضى، وتحقيق التكافل االجتماعّي 
بين أفراد المجتمع، وذلك بدعم حق اإلنسان في 
الحصـــول علـــى الرعايـــة الطبيـــة الالزمـــة وخاصـــة 
لشـــريحة واســـعة مـــن غيـــر المقتدريـــن، لرســـم 
االبتسامــــة علـــى وجوههـــــم ؛ بتقديـــم الـــعالج 
لمــــــــــــرضى الحــــــــــاالت المستعصيـــــــــــــة (جراحـــة 
الســـرطانية،  واألورام  الكلـــى،  القلب،وأمـــراض 
وعمليــــــات العظـــــــــام، وعمليــــــــــات العيـــــــــــون ) 
بالمستشفيـــات والمـــراكز الطبيـــــة المتخصصـــة،

وتقديم األجهزة الطبية لمستحقيها.
وبهذه المناســـبة فقد أشار الدكتور ناصر عبدالله 
مهـــــدي "مديـــر عام مستشـــفى الملـــك فيصل 
التخصصي ومركـــز األبحاث في جدة": بأنَّ العمل 
اإلنساني الخيري الدؤوب الذي تنتهجه مؤسسة 
حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع والمتمثل

 د. ناصر عبدهللا مهدي

 موسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع
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الطبية ، كما جهزت المرافق الشـــرعية (مغســـلة 
الموتى) باألثاث واإلمداد وغيرها. 

وخالل فتـــرة جائحـــة فايروس كورونا المســـتجد : 
كانـــت المؤسســـة مثـــاًال يحتـــذى به ويشـــار إليه 
بالبنـــان، في تســـخير كافة الجهـــود واإلمكانيات 
لتجـــاوز األزمة إلى بر األمان عبر تقديم مبادراتها 
الســـبعة لمكافحة فيـــروس كورونـــا بالتعاون مع 

الجهات المتخصصة الرسمية .
أثمـــن الجهود والمســـاهمات والمبادرات الجليلة 
التي قدمتها مؤسســـة حسن عباس الشربتلي 
االجتماعيـــة  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الخيريـــة 
والدينيـــة والصحيـــة والتعليميـــة والثقافية عمًال 
بوصية مؤسســـها ( غفر الله له ) ، وأبنائه البارين 
بـــه الذيـــن نفدذوا وصية والدهم مـــن بعده ،كما 
أثمـــن الجهود التي يقوم بها ســـعادة المشـــرف 
العـــام على المؤسســـة األســـتاذ / عبد اللطيف 
فـــي  معـــه  المخلـــص  العمـــل  وفريـــق  النقلـــي 
المؤسســـة ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل 

ذلك في موازين حسناتهم جميعا.
وفي هذا الســـياق أشـــاد البروفســـور عز الدين 
إبراهيـــم، رئيـــس مركـــز طـــب األورام المتميـــز 
ورئيـــس مركـــز األبحـــاث بالمركز الطبـــي الدولي 
بقوله: "ال أنســـى تلك الوقفة اإلنســـانية التي 
ساهمت بها المؤسسة منذ عام 2003م ، في 
دعـــم عالج عشـــرات المرضـــى غيـــر المقتدريـــن 
الذين يعانون من األمراض المستعصية كاألورام 
، والقلب ، والكلى" بمستشفى الملك فيصل 
التخصصـــي ومركز األبحاث بجدة. وأضاف بقوله : 
قصصـــًا  بدعمهـــا  المؤسســـة  رت  ســـطَّ "لقـــد 

إنسانية ناجحة كثيرة لرفع المعاناة واآلالم عن 
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الة في  مرضى األورام الخبيثة، والمساهمة الفعَّ
ل  تقديـــم الـــعالج والرعاية الصحية المثلـــى، وَتَحمُّ
تكاليـــف دخـــول المرضـــى إلـــى وحـــدات الـــعالج 
الكيمـــاوي والـــعالج اإلشـــعاعي، كمـــا ســـاهمت 
المؤسســـة في دعم العالجـــات المناعية الجديدة 
كليًا وتغطية الفحوصـــات الجينية الحديثة لمرضى 
األورام ؛ ممـــا ســـاهم فـــي منح المرضـــى فرصًا 
جديـــدة لالســـتمرار فـــي العالج بعد فشـــل طرق 
العالجات السابقة." وأضاف البروفسور عز الدين 
كما أنني ال أنسى "مساهمة المؤسسة بتأثيث 
وتجهيز مختبر األسنان، ومبنى الخدمات الشرعية 
في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
األبحاث بجدة، فقد تميزت المؤسسة في دعمها 

وعطائها اإلنساني". 

أ.د. عزالدين إبراهيم
رئيس مركز طب األورام المتمزي



علـــى  تأسيســـها  منـــذ  المؤسســـة  اســـتمرت 
مواصلة إرث الوالد حســـن عباس شربتلي رحمه 
اللـــه والذي تميزت ســـيرته بدعـــم ورعاية حلقات 
تحفيـــظ القرآن الكريم لتربية النشء على حســـن 
تالوتـــه وتجويـــده وفهمـــه وتدبـــر أحكامـــه منـــذ 
الصغـــر، باإلضافـــة إلـــى دعـــم رعايـــة مســـابقات 
تحفيـــظ القرآن الكريم ، والعنايـــة بطباعة وتوزيع 
القـــرآن الكريم وتفســـيره وكتب الســـنة النبوية 

الشريفة وتوزيعها مجانًا لكافه شرائح المجتمع.
وقد أشـــار المهندس عبد العزيـــز حنفي : رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة خيركـــم لتحفيـــظ القـــران 
الكريـــم إلـــى : "أنَّ معالي الســـيد حســـن عباس 
شـــربتلي - يرحمـــه الله - كان من كبـــار الداعمين 
لجمعيـــة خيركم لتحفيظ القرآن الكريم ؛حيث كان 
يدعم الجمعية بمبلغ ســـنوي منذ تاريخ إنشـــائها 

عام 1396هـ ،وحتى وفاته عام 1420هـ."

ويواصـــل المهنـــدس حنفي حديثه قـــائًال : " لقد 
كان لهـــذا الدعم األثـــر الكبير في اســـتمرار عمل 
الجمعيـــة بتعليـــم وتحفيظ القـــرآن الكريم وتخريج 
أعداد كبيرة مـــن حفظة كتاب الله الكريم بتوفيق 
الله عز وجل ، ومازالت المؤسســـة مستمرة في 
تقديـــم الدعـــم لجمعيـــة خيركم ، وقـــد حقق هذا 

الدعم الكبير آثارًا اجتماعية هامة"

 رعاية مباركة لتعليم و��فيظ
و��ويد القرآن الكريم

م. عبدالعزيز حنفي
 جمعية خريكم لتحفيظ القرآن الكريم
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 ا�ثار المجتمعية لبرنامج ��فيظ
القرآن الكريم لعام ٢٠٢١م

صفحـات
 الحـــفـــظ

4089
 حلقــــــــــة
تحفيــــــظ

عــــــــــــدد
الطـــالب

85

994 حافظــــــًا
مجـــــــــــاز

أجــــــــــزاء
الحفــــــظ

4089
 حلقــــــــــة
تحفيــــــظ

عـــــــــــــــدد
المختبرين

2069

519
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وفي ســـياق متصل أشـــار األســـتاذ عبد الرحمن 
الجبيـــري، مديـــر مجمـــع عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف 
القرآنـــي، إلـــى "أنَّ عالقتنا بالمؤسســـة تتصف 
بالشـــراكة المتجـــذرة، إذ أنهـــا مـــن المؤسســـات 
الرائـــدة الداعمة لتحفيظ القـــرآن الكريم وتجويده 
لتربية النشء على تعاليمه ، ليرتبط اســـمها في 
كثيـــر من النجاحات والمنجزات التي تحققت على 
ًا وكيفًا، وهذا ما  مســـتوى الحفظ والمراجعـــة كمَّ
تشـــهد بـــه الســـجالت الرســـمية الموثقـــة لـــدى 

جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم"

أ. عبدالرحمن ا��بيري
مدير مجمع عبدالرحمن بن عوف القرآين



د.سليمان الموصلي
رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز األحياء 

مراكز ا�حياء والدور الثقافية 

يعتبر بناء وتجهيز المنشآت االجتماعية والثقافية 
التـــي تخـــدم المجتمـــع مـــن أهـــم البرامـــج التي 
ســـاهمت بها المؤسسة لخدمة المجتمع، وفي 
اســـتعراض لهذا الجانب أشـــاد نائب رئيس اللجنة 
د.  ســـعادة   بجـــدة  االحيـــاء  لمراكـــز  التنفيذيـــة 
ســـليمان بن أحمد الموصلي ؛ بدور المؤسســـة 
الريـــادي في إنشـــاء ودعم بنـــاء وتأثيث عدد من 
مراكـــز األحيـــاء النموذجيـــة بمدينـــة جـــدة ؛ وهي 
منشـــآت متكاملـــة الخدمـــات والمرافـــق لخدمـــة 
األنشـــطة  مختلـــف  لممارســـة  األحيـــاء  أهالـــي 
االجتماعيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة، وتعزيز أواصر 
الترابط والجيرة بين ســـكان الحي، والمســـاهمة 
البـــر   علـــى  والتعـــاون  البيـــن  ذات  إصالح  فـــي 
والتقـــوى، كمـــا تتفقـــد احتياجـــات أهالـــي الحي 
لالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة لهم" مؤكـــدًا أنَّ :  

"بناء وتأسيس هذه المراكز النموذجية ؛ يعدُّ 

لبنة أساســـية في تكويـــن المجتمع الذي يبدأ من 
األســـرة الصغيـــرة في البيـــت وينتهي باألســـرة 

الكبيرة في الحي". 

وعلـــى الصعيـــد الثقافـــي أفـــاد أ.د. عبـــد الرحمن 
الســـلمي، عضـــو مجلـــس إدارة النـــادي الثقافي 
َلـــت ببنـــاء  األدبـــي بجـــدة بـــأنَّ : "المؤسســـة َتَكفَّ
وتشـــييد وتجهيـــز مقر النـــادي الثقافـــي األدبي 
بحـــي الشـــاطئ، الـــذي يتضمـــن مكتبـــة وقاعـــة 
الشربتلي، ومازال المبنى معلمًا بارزًا في مدينة 
جـــدة يحظـــى بإعجـــاب كل زائر من داخـــل المملكة 
وخارجهـــا، ويبقـــى النـــادي مدينـــًا بالشـــكر لهـــذه 
المؤسســـة على هذا الدعم الســـخي، والمتابعة 
الثقافـــي  الصـــرح  هـــذا  الحتياجـــات  المســـتمرة 

المتميز حتى يومنا هذا ."
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وأضاف السلمي "يعدُّ دعم المؤسسة للثقافة 
والمثقفين وتبنيها للنادي األدبي وحرصها عليه 
أنموذجـــًا يحتـــذى بـــه، فهـــو ال يتوقف بالتشـــييد 
والبنـــاء للمؤسســـات المجتمعية، بل اســـتمرت 
برعايـــة المنجـــز ومتابعتـــه ورعايتـــه، حيـــث تقـــدم 
الدعم والعون والمشورة لكل احتياجاته ليستمر 

بعطائه ونشاطه ودوره الثقافي المتميز"
مـــن جانبه يتذكـــر أ.د. عبـــد المحســـن القحطاني 
مديـــر النـــادي الثقافـــي األدبي الســـابق قـــائًال : 
"لقـــد طرحـــت فكـــرة بنـــاء قاعـــة النـــادي األدبي 
الثقافي على الســـيد إبراهيم شربتلي بتكلفة 
خمســـة مالييـــن ريـــال فرحـــب بالفكـــرة ، وبعـــد 
التشـــاور مع إخوانه تمـــت الموافقة ، ووضع حجر 
األســـاس برعايـــة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خالـــد الفيصـــل أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة".  
وأضاف أ.د. عبد المحســـن "لقـــد ارتفعت تكلفة 
المشروع إلى ثالثة أضعـــاف ؛ ألن المبنــى كـــان 
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 يتضمن قاعة تتســـع أللف شخص تستخدم في 
عـــدة أنشـــطة ( ثقافيـــة، ســـينمائية، مســـرحية ، 
خاصـــة  إلـــى قاعـــة  باإلضافـــة  أخـــرى)  وأنشـــطة 
بالفنون والمكتبـــة العامة ، وتمت الموافقة من 
مجلس األمناء علـــى عجل قبل االنتهاء من حصر 
اإلرث وتوزيع التركة للورثة ؛ لحرص أبنائه مواصلة 

مسيرة والدهم المباركة في البذل والعطاء" 
 وختـــم أ.د. القحطاني حديثه بالقـــول : "مازالت 
المؤسسة مســـتمرة في تقديم دعمها للمركز 
الثقافي وتلبية احتياجاته في مختلف المجاالت، 
والشـــكر لله لهم هذا العمل السامق، وتجربتي 
مـــع أبنـــاء معالـــي الســـيد ومؤسســـته ؛ تجربـــة 
أذكرهـــا فـــي كل محفـــل بمـــا تســـتحق في هذا 
الجانـــب ألن جوانبها اإلنســـانية متعـــددة ال أفيها 
حقها ، زادها الله تألقا ورفعة وجعلها في ميزان 

حسنات معاليه يرحمه الله"

أ.د. عبدهللا السلمي
عضو مجلس إدارة النادي الثقايف األديب بجدة

عبدالمحسن القحطاني
 مدير النادي األديب السابق



دعم رجال أعمال المستقبل، 
والمشاريع الصغيرة ل�سر المنتجة.

العمـــل  لســـوق  وتأهيلهـــم  الشـــباب  تدريـــب 
الحرفيـــة  والمعاهـــد  الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون 
التـــي  األهـــداف  مـــن  المتخصصـــة  المعتمـــدة 
القـــروض  قدمـــت  كمـــا  المؤسســـة،  حققتهـــا 
الميسرة ألصحاب الحرف والمهن من المواطنين 
الصغيـــرة  مشـــاريعهم  تنفيـــذ  فـــي  للبـــدء 
المستقبلية الخاصة ليساهموا في مسيرة بناء 

وتنمية بالدنا العزيزة على قلوبنا.
وتستهدف المؤسســـة عبر هذا الدعم بناء أسر 
واعيـــة تملـــك ثقافـــات أســـرية جديـــدة ومهارات 
حياتيـــة تعـــزز مشـــاركاتهم فـــي المجتمـــع، كمـــا 
المســـتوى  تنميـــة  إلـــى  المؤسســـة  تهـــدف 
المعيشـــي لألســـر ودعم اســـتقرارها واالرتقاء 
بدورها مع تحقيق االســـتدامة والحيـــاة الكريمة، 
وتتعـــدى أهداف هـــذا البرنامج إلى المســـاهمة 
في دعم الّتنمية االقتصادّية واإليرادات المالّيــة 
مع انخفاض ُمعّدالت البطالة الُمنتشرة بين فئة 

الّشباب القادرين على العمل.
وعن هذا الجانب أشار سعادة األستاذ همام زارع 
المدير العام الســـابق لجمعية ماجد بن عبد العزيز 
للتنميـــة المجتمعية في حديثه لمجلة النهلة "بأنَّ 
كان  ماجـــد  المؤسســـة وجمعيـــة  بيـــن  الشـــراكة 
قوامهـــا ؛ توافـــق األهـــداف المشـــتركة والثقـــة 
المتبادلة واإلحســـاس بالمسؤولية تجاه المجتمع  
لتحقيـــق فـــرص التمكيـــن االجتماعـــي المتجـــدد ، 
والتعلـــم الدائم على مـــدار تلك األعـــوام والتي 
القـــروض  بتقديـــم  ملموســـة  إنجـــازات  حققـــت 
الميسرة و التدريب والتأهيل لما يزيد عن (1000) 
البـــدء  ،أو  علـــى وظيفـــة  والحصـــول  مســـتفيد، 
بمشـــروع خاص وصوًال إلى التمكين ، والذي كان 
له أثرًا اجتماعيًا مباشرًا بنجاح مشاريعهم الخاصة ، 
وأثـــرًا اجتماعيـــًا غيـــر مباشـــر لعائالتهـــم ،أو الذين 

حصلوا على فرص عمل في هذه المشاريع."

 أ.براءة العبدي
مؤسسة ماجد لتنمية المجتمعية
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العبدي،  عبدالله  بنت  براءة  األستاذة  أكدت  كما 
المدير العام لجمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية 
المجتمعية أنَّ " المؤسسة ساهمت من خالل 
جمعية  مع  المجتمعية  االستراتيجية  الشراكة 
ماجد في دعم العديد من المبادرات منذ العام 
2011م لخدمة المجتمع في مدينة جدة، والتي 
من   (797) وتأهيل  تدريب  خاللها،  من  أثمرت 
الشباب السعودي لسوق العمل، وتدريب (97) 
قدمت  كما  الحرفية،  المهن  على  سيدة 
المنتجة،  (135) قرضًا ميسرًا لألسر  المؤسسة 
يقل  ال  مستدامة  اجتماعية  آثارًا  حققت  والتي 
المبادرات من  المباشر على  عن ضعف اإلنفاق 

خالل تمكين األفراد وتحقيق الكفاية المالية"

ومؤسسة  ماجد  جمعية  بين  العالقة  ومازالت 
حسن عباس شربتلي متواصلة بكل تميز لتحقيق 
العبدي  األستاذة  وصفته  التعاون  من  نموذجًا 

"بالعالقة االستراتيجية المتميزة والفعالة".

 موسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع



نشر العلم والمعرفة

أولـــت المؤسســـة اهتمامـــًا كبيـــرًا بنشـــر العلم 
علـــى الصعيد العلمي، والمعرفـــي، والثقافي، 
وكانـــت أول مؤسســـة مجتمعيـــة فـــي المملكة 
تهتم بإنشاء المكتبات الرقمية منذ عام -(2006
م) ؛ في بعض المكتبات الجامعية والعامة ، حيث 
بلـــغ عددها (8) مكتبات، كمـــا عملت على طباعة 
الكتب والموسوعات العلمية والثقافية والدينية 
وتوزيعها مجانًا، باإلضافة إلى تقديم بعض المنح 

الدراسية للطالب في الجامعات المعترف بها. 
القانونـــي  والمستشـــار  المحامـــي  ذكـــر  وقـــد 
األســـتاذ ماجد قاروب في تعليقه للمجلة بأنَّ : " 
والثقافـــة  العلـــم  بنشـــر  اهتمـــت  المؤسســـة 
القانونية والمســـؤولية االجتماعية لكافة شرائح 
المجتمع وخاصة بتأســـيس المكتبات اإللكترونية 
في الجامعات والمراكز الثقافية" التي ساعدت 

البحـــث  مـــن  فـــي تمكيـــن األســـاتذة والـــطالب 
ويســـر   بســـهولٍة  المعلومـــات  علـــى  والحصـــول 
الحاجـــز  وإلغـــاء  واختزالهـــا  المســـافات  وتقصيـــر 

الزمني والمكانّي بدون تكلفة مادية تذكر."
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أ. ماجد قاروب
محامي 



مؤسسة حسن عباس 
شربتلي هي أول 

مؤسسة مجتمعية � 
المملكة تهتم بإنشاء 

المكتبات الرقمية 
منذ عام (٢٠٠٦م)  حيث 

بلغ عددها (٨)



 شراكة استراتيجية مع جمعية
 الموّدة لتنمية ا�سرة

تساهم المؤسسة وفق استراتيجيتها لتعظيم 
األثـــر المجتمعـــي بدعـــم الجمعيـــات غيـــر الربحية 
التي تهتم بتأهيل الشـــباب والفتيات المقبلين 
على الزواج بعقد شراكات ناجحة لدعم المقبلين 
علـــى الـــزواج بالمســـاعدات الماديـــة والعينيـــة ؛ 
لتحصينهم وتأهيلهم لبناء حياة أســـرية مستقرة 
، ممـــا يحقـــق األمـــان والتماســـك المجتمعـــي، 
وتقليـــل نســـبة حـــاالت الـــطالق. وتعتبـــر جمعية 
المـــودة للتنميـــة األســـرية أحـــد أهـــم الشـــركاء 
االســـتراتيجيين للمؤسســـة، حيـــث بـــدأت هـــذه 
الشـــراكة عام 2017م، وال زالت مســـتمرة.وقد 
أوضـــح المديـــر العـــام لجمعيـــة المـــودة األســـتاذ 
محمد آل رضي عمق هذه الشـــراكة بقوله: "من 
أهـــم العوامـــل التـــي ساهمــت فــي استدامة 

مبــــادرات الشـــراكة بين المؤسســــة والجمعية ؛ 
توافــــــق التوجــــــــه ، والتخطيــــط االستراتيجـــــي ، 
والتواصـــــل الدائــــم الفّعــــال لتنفيــــذ المشـــاريع 
،وتحقيق األهداف المشتركة، لتطوير جودة اآلثار 

االجتماعية للبرامج المنفذة بين الجهتين"

وأضاف األستاذ آل رضي : "ساهمت المؤسسة 
بدعم مشروعين أساسيين في الجمعية ،وهما 
على  والمقبالت  المقبليـــن  تأهيل  :مشروع 
ونزيالت  لنزالء  جديدة  حيــــاة  وبرنــــامج  الــــزواج، 
السجون، حيث كان لدعم المؤسسة أثرًا عظيمًا 
واالجتماعي  النفسي  االستقرار  تحقيق  في 

لألسر المستفيدة"

محمد آل رضي
جمعية المودة لتنمية األرسية
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أظهرت نتائج الدراسة التي قامت بها الجمعية لقياس اآلثار المحققة من مشاريعها وبرامجها بدعم 
من المؤسسة : 
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 متـــدربــًا
 ومتدربة

16018
 نسبة األسر المستقرة
 بعد االلتحاق بالــدورات

 التدريبــة

 دورة
 تـدربيــة

93%412

 قيمة العائد اإلستثماري اإلجتماعي للبرامج المدعومة من
 قبل المؤسسة لكل ريال تم صرفه

1.95%
ســـاعـــــــة تــــدريبــــــة

2060



 رعاية كبار السن، وحماية العائلة من
 العنف ا�سري

قدمـــت المؤسســـة مبـــانٍّ مجهزة إلـــى عدد من 
الجهـــات المعتمـــدة والتـــي تعمـــل علـــى حمايـــة 
حقـــوق الطفل والمرأة وكبار الســـن من ظاهرة 
العنف األسري بكافة مظاهره وأشكاله، لتوفير 
الدعـــم والحماية لهـــم من العنف األســـري وحل 
أهتمـــت  كمـــا  بذلـــك.  المتعلقـــة  المشـــكالت 
المؤسســـة بفئة المسنين ودمجهم بالمجتمع ، 
وتخليصهـــم مـــن عزلتهـــم، والتخفيـــف مـــن حدة 
التغيـــرات االجتماعّية والنفســـّية التي يتعرضون 
لهـــا، وتربيـــة النشـــأ علـــى احتـــرام كبـــار الســـن 
ورحمتهم وتوقيرهـــم،  وتقدير مكانتهم، ورفع 
منزلتهـــم، وتفريـــج كرباتهم.  وفي هـــذا المجال 
أوضحت د. سميرة خالد الغامدي ، رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة حمايـــة األســـرة : "بأنَّ المؤسســـة 
ســـاهمت في نقلة نوعية وقفـــزة جبارة بدعمها 
للجمعية ســـــواء فـــــــي توفيــــــر مقـــــرِّ الجمعيـــة 

،باإلضافة  األسري  العنف  بضحايا  الخاصة  والدار 
للمرأة  التمكين  لبرامج  الممتد  الدعم  إلى 
شربتلي  حسن  مؤسسة  دعم  ولوال  المعّنفة، 
من  تجاهد  مكانها  الجمعية في  لبقيت  الله  بعد 
وحين  وبرامجها،  وهويتها  صورتها  تحسين  أجل 
في  ساهمت  المشهد  المؤسسة  تصدرت 
وتطوير   خدماتها  وتيسير  الجمعية  عمل  تسهيل 
آمنة  بيئة  وتوفير  برامجها،  ونوعية  مستوى 

وصحية سواء للعاملين أو ألسر الضحايا" .

د.سميرة الغامدي
رئيس مجلس إدارة جمعية حماية األرسة 
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" ساهمت 
المؤسسة � 

تسهيل عمل 
ا��معية وتيسير 

خدماتها وتطوير  
مستوى ونوعية 

برامجها، وتوفير 
بيئة آمنة وصحية 
سواء �عاملين أو 

�سر الضحايا " 



دعم ذوي ا�عاقة ورعايتهم 

في  اإلعاقة  ذوي  لدمج  المؤسسة  تسعى 
طاقاتهم  إظهار  بهدف  العامة  والحياة  المجتمع 
معتمدين  قادرين  فاعلين  ليكونوا  وقدراتهم 
المجتمع،  بناء  في  للمشاركة  أنفسهم  على 
والمراكز  للجهات  السنوي  الدعم  وتقدم 
مستوى  ذات  خدمات  تقدم  التي  المعتمدة 
بهذه  تهتم  التي  والدراسات  لألبحاث  متميز 

الفئة.
؛  عديدة  مجتمعية  أثارًا  المؤسسة  حققت  وقد 
في  وتأهيلهم  اإلعاقة  ذوي  دمج  أهمها  من 
المجتمع من خالل التعليم والتدريب والتوظيف 
إلبراز طاقاتهم ومهاراتهم، باإلضافة إلى تذليل 
فاعلين في  ليكونوا  تواجههم  التي  الصعوبات 
في  العلمية  األبحاث  عمل  وتشجيع  المجتمع، 
برامج  تطوير  في  يساهم  مما  المجال،  هذا 

الوقاية والحد من اإلعاقة. 

وقف  مركز   بدعم  المؤسسة  ساهمت  كما 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، وجمعية األطفال 
الجمعية  في  التوحد  ومركز  بجدة،  المعاقين 
بجدة،  للبنات  التوحد  ومركز  النسوية،  الفيصلية 

وجمعية اإلرادة لرعاية الموهوبين.

إدارة  رئيس مجلس  د. عمار بوقس،  أوضح  وقد 
اإلعاقة  ذوي  من  للموهوبين  اإلرادة  جمعية 
بقوله: "من أبرز اإلنجازات التي حققتها مؤسسة 
حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع مع جمعية 
ذوي  من  المستفيدين  حياة  تغيير  هي  اإلرادة 
توفير  خالل  من  الصحي  الصعيد  على  االعاقة 
ساهمت  التي  الطبية  والمستلزمات  االجهزة 
االعاقة  ذوي  من  الموهوبين  حياة  تيسير  في 
الفئة  هذه  تمكين  في  األثر  عظيم  لها  وكان 

الغالية على قلوبنا جميعًا."

د.عمار بوقس
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلرادة

للموهوبني من ذوي اإلعاقة 
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إ��ازات إنسانية لع�ج المرضى

ومـــن جانب آخـــر أوضحت األســـتاذة عبيـــر قباني 
نائـــب رئيـــس مجلـــس األمنـــاء فـــي المؤسســـة 
الخيريـــة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية -نرعاك- 
“لقـــد لمســـنا من خالل تعاوننا مع المؤسســـة ؛ 
المهنيـــة فـــي التعامل ،وحســـن التنظيم ،ودقة 
المتابعـــة ؛ مما دفع شـــراكتنا للنجـــاح في تطوير 
الخدمـــات اإلنســـانية الهادفـــة لرفـــع المعاناة عن 
العيـــش  المرضـــى والمحتاجيـــن وتهيئـــة ســـبل 

الكريم لهم بعزة وكرامة "
وأضافـــت األســـتاذة عبيـــر "إنَّ من أهـــم إنجازات 
الشـــراكة الفعالة بين المؤسســـتين هي : زيادة 
أعـــداد المرضـــى المحتاجيـــن المســـتفيدين مـــن 
الصحيـــة  والمســـتلزمات  الطبيـــة  المعـــدات 
االســـتهالكية، والتوســـع فـــي تقديـــم الرعايـــة 
المرضـــى  احتياجـــات  لتلبيـــة  المنزليـــة  الصحيـــة 
النفسيــــــة واالجتماعيـــــة" ممــــــــــا ساهــــم في 

"التطويـــر  واالرتقـــاء بجـــودة خدمات المؤسســـة 
الخيرية الوطنية للرعايـــة الصحية المنزلية  ( نرعاك 
)، وتوســـيع قاعـــدة المســـتفيدين مـــن المرضى 
المحتاجين، ودعم المراكز الطبية المستفيدة من 

خدماتها"

أ. عبير قباني
المؤسسة الخريية الوطنية للرعاية الصحية المزنلية - نرعاك
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توفير ا�عانات �محتاجين

انطـــــــالقــــًا مـــــــــن استراتيجيـــــــــة المؤسســـة 
،والمســـؤولية المجتمعيـــة تقدم المؤسســـة 
مـــع  بالتعـــاون  المباشـــرة  واإلعانـــات  الدعـــم 
المنصات الرسمية والجمعيات المعتمدة لرفع 
المعاناة عن األسر المحتاجة و المساهمة في 
القضـــاء علـــى ظاهـــرة التســـول، والمحافظة 
على كرامة المحتاجين المتعففين، ومن أهم 
هـــذه المنصات ( إحســـان، تبـــرع ) والجمعيات : 
لجنــــــة رعايــــــة الســـــــجناء ( تراحـــم ) والجمعيـــة 
الفيصليـــة الخيرية النســـوية وجمعية البر بجدة 

وجمعية نماء األهلية بجدة .

info 

كفالة

20.000
أرسة

توزيع 

1000
سلة رمضانية سنوياً

توزيع لـ 

734 مستفيد
كسوة العيد
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 األهدافنوع الدعمالمبلــــــغ بالريال الجهة المدعومة

 دعم اإلسكان التنموي
إنسانــي5,000,000 بمكة المكرمة

 اجتماعي

إنسانــي
 اجتماعي

إنسانــي
 اجتماعي

إنسانـــــي
اجتماعــي
  ثقافـــــــي

إنسانـــــي
اجتماعــي
  ثقافـــــــي

إنسانـــــي
اجتماعــي
صـــحـــــــي

ثقــافـــي
 اجتماعـي

إنسانــي
 اجتماعي

إنسانــي
اجتماعي
 دينــــــــي

 دعم الخدمات اإلسكانية والتنموية لتحسين حياة
 فقراء مكة المكرمة بالتكامل مع الجهات الحكومية

 المساهمـة فـي تعـزيـز دور المملكــة الريــادي فــي
 األعمـال اإلنسانـية والخيريـة التنمويـة

 المساهمـــة فـــي رعايــة األطفـال المعــاقيــن فــي
 مملكتنا الحبيبة وتأهيلهم لإلندمــاج فــي المجتمــع

 تقديم العروض الرقمية إلنجازات المشاريع التنموية التي
 تبنتها إمارة المنطقة في بناء اإلنسان وتنمية المكان

المتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

 نشر األبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم اإلعجاز
 البالغي والتفسير اللغوي واألدبي للقرآن الكريم وشرح

 مفردات غريب القرآن ، والسنة النبوية الشريفة

استقبال وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين القادمين من بالد 
الشام ومصر والمغرب ودول أوروبا وأمريكا، وتوفير جميع سبل 
الراحة لتخفف عنهم عناء السفر، ومتابعة رحلتهم ألداء فريضة 

الحج ومناسك العمرة بيسر وسهولة وأمن وأمان.

 توعية أفراد المجتمع تجاه األفكار الضارة بكيانه واستقراره :
 كاإلرهاب والتطرف والغلو بكافة أشكاله. وتعزيز قيم

 االعتدال وروح االنتماء الوطني لدى أفراد المجتمع،وإبراز
منهج المملكة في مجال االعتدال بالخارج سياسيًا واجتماعيًا

 تهدف إلنشاء مستشفى غير ربحي في المملكة في إطار
 برامج الشراكة المجتمعية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص

 لتطوير المبادرات غير الربحية تماشيًا مع أهداف برامج رؤية
المملكة

تقديم بعض المبـــادرات لمكافحــــــــة وبــــاء فيــروس كـــــــورونا 
بالتعـــــــاون مع بعض الجهات الرسمية (وزارة الموارد البشريـــة 
والتنميــــة واالجتماعيـــة ، ووزارة الصـــحة ، وهيئــة األوقــــــاف، 
ومراكز األحياء وحملـة (بـــــرًا بمكـــة) والتـي أطلقهــــا صـاحــــــب 
السمـــو الملكــي األميــــــر خـالـــــد الفيصـــل مستشــــار خــادم 

الحرميــن الشريفيــن وأميــر منطقة مكة المكرمة .

9,000,000 دعم منصة إحسان

 دعم جمعية
3.000.000 األفال المعاقين

 دعم ملتقى مكة
 الثقافي

المعرض الرقمي إلمارة مكة المكرمة
3.000.000

 دعم وقف لغة القران
 بجامعة الملك عبد

 العزيز
2,900,000

1,000,000 رعاية جائزة االعتدال

 توقيع المؤسسة
 مذكرة تفاهم مع شركة

  الخير ( بيت البترجي )
-

مبــــادارات لمكـافحـة
1.721,000 فيـــــروس كــــورونـــا 

 بناء وتأثيث صالة
4,565,000 ميقات الجحفة

 مبادرات بمسميات أخرى
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رعاية ا�يتام وتأهيلهم

التعاون  أبرمت المؤسسة العديد من اتفاقيات 
مع الجمعيات الرسمية المتخصصة برعاية األيتام 
ومنها :  جمعية البر لرعاية األيتام بجدة والطائف، 
المكرمة،  بمكة  األيتام  لرعاية  الخيرية  والجمعية 

وجمعية رعاية أيتام جدة.                 
تحقيقها  تم  التي  المجتمعية  اآلثار  أهم  ومن 
يتيم   2000 عدد  كفالة  البرنامج،  هذا  في 
وصحيًا  وتربويًا  تعليميًا  بهم  والعناية  ويتيمة، 
كما  المجتمع،  لبنة صالحة في  ليكونوا  ونفسيًا 
معمل  تأسيس  في  المؤسسة  ساهمت 
بناء  لتأهيلهم في  المهاري أليتام جدة  االبتكار 
االهتمـــــام  مــــــع  االبتكاريـــــة،  البحوث  ثقافة 
في  الصحيحة  السليمة  العقيـــدة  بغـــــرس 
وتنميـــة  المجتمـــع  في  ،ودمجهم  أنفسهم 
والسرور  البهجة  بإدخال  والعنايــة  قــــدراتهــم، 

والطمأنينة إلى أنفسهم.
وفي هذا المجال أفادت األستاذة عبير النويصر 

مديرة جمعية أيتام الطائف (مكتب جدة) :

بأن "المؤسسة مستمرة بدعم الجمعية الخيرية 
عام  منذ  المكرمة  مكة  بمنطقة  األيتام  لرعاية 
مفهوم  وتوثيق  بغرس  منها  إيمانا   ، 1428هـ 
أبناء  من  لأليتام  بكفالتها  المستدامة  التنمية 
وطننا الغالي ؛ مما أسهم في نقلهم من حالة 
اإلغاثة إلى حالة التنمية واإلنتاج ؛ بإعالة أسرهم ، 
والمساهمة في بناء وطنهم . وإننا نبارك جهود 
للرقي  تتوقف  لم  والتي  المخلصة  المؤسسة 
والمسؤولية  الجودة  بمستوى  والنهوض 
الغالي  أبنائنا األيتام في وطننا  المجتمعية تجاه 

على قلوبنا جميعًا"  

 عبير النويصر
جمعية أيتام الطائف ( مكتب جدة ) 
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"من أهم ا�ثار 
المجتمعية التي تم 

��قيقها � هذا 
البرنامج، كفالة 

عدد 2000 يتيم 
ويتيمة، والعناية 

بهم تعليمياً 
وتربويـاً وصحياً 

ونفسياً "



التميز المؤسساتي  :

حصدت المؤسســـة أكثـــر مـــن (300) درع تكريم 
وشـــهادة تقديريـــة، علـــى المســـتوى المحلـــي 
واإلقليمي، وقد تشـــرفت بالحصول على جائزة 
مكـــة للتميز فـــرع التميـــز الثقافي مرتيـــن : عام 
(1432هــــ) ، وعـــام (1439هـ ) ، مـــن لدن صاحب 
الســـمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشـــار 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين أميـــر منطقـــة مكـــة 
المكرمـــة؛ تقديـــرًا لخدماتها المجتمعيـــة في بناء 
عبـــاس  حســـن  الســـيد  معالـــي  قاعـــة  وتأثيـــث 
بجـــدة،  الثقافـــي  األدبـــي  بالنـــادي  شـــربتلي 
وإنشـــائها صالة اســـتقبال حضارية لخدمة ضيوف 
بيت الله الحرام بميقـــات الجحفة. وعلى الصعيد 
اإلقليمي: ُكرمت المؤسســـة مـــن قبل محافظ 
الشـــيخ  معالـــي  البحرينيـــة  العاصمـــة  محافظـــة 

هشام بن عبد الرحمن آل خليفة بثالث جوائز  

الشـــبكة  مـــن  (مانـــح)  المنـــح  مجـــال  فـــي  تميـــز 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية لألعوام (2015

م، 2018م، 2021م) ؛حيـــث ُتمنـــح هـــذه الجائـــزة 
تنميـــة  فـــي  تســـاهم  التـــي  المانحـــة  للجهـــات 
اختيـــار  تـــم  وقـــد  دوليـــًا.  أو  محليـــًا  المجتمعـــات 
وســـكرتير  المؤسســـة  علـــى  العـــام  المشـــرف 
مجلـــس األمناء / عبداللطيـــف بن عبدالله النقلي 
ضمن الشـــخصيات العربيـــة األكثر تأثيرا في مجال 
للفئـــة   ٢٠٢١ للعـــام  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

المهنية.
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فريق ينجز بعون هللا وتوفيقه

منسوبي مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع
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