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المقدمة
ابت االهتمــام ابلتوجهــات املســتقبلية مــن الضــرورات الــيت ال غــى عنهــا للــدول واجملتمعــات واملؤسســات، ومل تُعــد ترفــاً أتخــذ بــه تلــك 
الــدول أو هتجــره، تســتوي يف ذلــك الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة. وأصبــح التفكــري يف املســتقبل، وتوجهــات العمــل فيــه، مــن األمــور 
الــيت تشــغل فكــر اجملتمعــات والشــعوب املتحضــرة؛ ذلــك أن التفكــري يف املســتقبل، والتنبــؤ بــه، مــن األمــور الــيت هتمهــا يف احملاولــة ألن جتــد 
لنفســها موضعــاً علــى اخلريطــة العامليــة والدوليــة. وتســاعد التوجهــات املســتقبلية علــى التخفيــف مــن األزمــات، عــن طريــق التنبــؤ هبــا قبــل 
وقوعهــا، والتهيــؤ ملواجهتهــا؛ األمــر الــذي يــؤدي إىل االســتعداد للتعامــل مــع املشــكالت قبــل أن تصبــح كــوارث. ويســاعد استشــراف 
التوجهــات املســتقبلية، يف أي جمــال مــن جمــاالت األعمــال والعلــوم، يف فحــص وتقــومي واقــرتاح الصــور املمكنــة للمســتقبل األفضــل، وذلــك 

مــن أجــل معرفــة القــدرة علــى صنــع القــرار، ابختيــار األهــداف واالســرتاتيجيات، وتصميــم شــكل العمــل. 
وتســاعد دراســة وفهــم التوجهــات املســتقبلية للقطــاع اخلــريي – ســواء اخلدمــي أو املانــح - يف صناعــة القــرار، للتمكــن مــن مواجهــة 
املتغــريات واملســتجدات الــيت تطــرأ علــى القطــاع اخلــريي، مــن خــالل وضــع اخلطــط ورســم االســرتاتيجيات، وكذلــك توفــري جانــب مــن 
القاعــدة املعرفيــة لصياغــة االســرتاتيجيات ورســم اخلطــط، وهــذا كلــه يســاعد علــى اكتشــاف املشــكالت قبــل وقوعهــا، وإعــادة اكتشــاف 
الطاقات واملوارد، وبلورة االحتياجات املمكنة واملتاحة، خاصة عند املؤسســات اخلريية املاحنة، اليت يســاعدها ذلك يف رســم التوجهات 

املســتقبلية للمنــح فيهــا، مبــا يتوافــق مــع االحتياجــات اجملتمعيــة احملليــة.
و القطــاع اخلــريي مبؤسســاته وكياانتــه – كباقــي قطاعــات الدولــة واألعمــال - هــو شــريك حقيقــي وفعــال - إىل جانــب القطاعــن 
احلكومــي واخلــاص - يف مســرية التنميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. وال خيفــى علــى أحــد أن هنــاك العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة 
والربامــج اخلرييــة هلــا األثــر الكبــري يف تنميــة اجملتمــع وتطويــره. ومــن هــذا املنطلــق يتوجــب علــى املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــة، مبختلــف 
اجملــاالت الــيت تعمــل هبــا، أن تقــوم بشــكل دوري مبراجعــة وتقييــم أثــر مشــاريعها يف اجملتمــع، ابإلضافــة إىل ضــرورة تلمــس وتقديــر 
االحتياجــات اجملتمعيــة، وهــذا ال يكــون إال مــن خــالل توجيــه الــرؤى االســرتاتيجية هلــا حنــو الطريــق الســليم، الــذي يوصــل إىل كل مــا 

حيتاجــه املســتفيدون مــن مؤسســات ومجعيــات وجلــان القطــاع اخلــريي. 
وهــذا البحــث املكتــي أييت يف هــذا اإلطــار؛ ليســاعد املؤسســات اخلرييــة، ابالعتمــاد علــى معلومــات وأحبــاث ُقدمــت خلدمــة هــذا القطــاع، 
علمــاً أن القطــاع حباجــة ماســة إىل الكثــري مــن األحبــاث امليدانيــة؛ حــى يســتطيع بنــاء مشــاريعه اخلرييــة مبــا يتوافــق مــع االحتياجــات الفعليــة 

للمجتمع.
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الملخص التنفيذي:
احتوى هذا التقرير على العديد من القضااي أمهها ما يلي :

المراجع المعرفية والعلمية للتقرير:
تعتــرب املراجــع واألدبيــات العلميــة، الــيت حتدثــت بشــكل مباشــر عــن التوجهــات املســتقبلية للعمــل اخلــريي الســعودي، قليلــة، مقارنــة بتلــك 
الــيت تناولــت دراســات واقــع وجمــاالت العمــل اخلــريي القائمــة حاليــاً، أو تلــك الــيت تتحــدث عــن الــدور التنمــوي للمؤسســات واجلمعيــات 
اخلرييــة. وقــد تنوعــت األدبيــات الــيت اعتمــد عليهــا التقريــر مــن أجــل الوصــول لتحقيــق أهدافــه، فكانــت: الدراســات واألحبــاث، والتقاريــر، 
تقاريــر  االســرتاتيجي، ابإلضافــة إىل  املتعلقــة ابملنــح  والنمــاذج  العالقــة، واألدلــة  اخلاصــة ابملؤمتــرات وامللتقيــات ذات  العلميــة  واألوراق 

وملخصــات التجــارب املتعلقــة بقيــاس األداء املؤسســي يف القطــاع اخلــريي، وقــد بلــغ عــدد هــذه األدبيــات واملراجــع )45( مرجعــاً. 

نتائج رئيسية:
ابإلضافــة إىل الدراســات واألحبــاث الــيت حتدثــت عــن التوجهــات املســتقبلية للعمــل اخلــريي، مت االعتمــاد علــى الدراســات واألحبــاث الــيت 
تناولــت دراســة واقــع الربامــج واألنشــطة واجملــاالت الــيت تعمــل هبــا مؤسســات القطــاع اخلــريي، إضافــة إىل دراســات متعلقــة ابلتحــدايت 
والصعــوابت الــيت تواجــه القطــاع اخلــريي الســعودي. وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مــن أبــرز نتائــج التقريــر هــو حاجــة العمــل اخلــريي إىل بنــاء 
قدراتــه املؤسســية، ومتكــن الكــوادر البشــرية، بتطويــر مهاراتــه الفنيــة يف جمــال العمــل اخلــريي، وإكســابه املعرفــة والتطبيــق، وكذلــك حاجــة 
القطاع اخلريي إىل املزيد من التحالفات والشــراكات والتنســيق بن مؤسســاته؛ من أجل حتقيق العائد األكرب على املســتفيدين، ابإلضافة 
إىل ضــرورة االســتفادة مــن الطاقــات الشــبابية، بتحفيــز وتشــجيع العمــل التطوعــي، حبيــث يكــون ذلــك مبنيــاً علــى أســس مؤسســية وبيئــة 

تنظيميــة للعمــل التطوعــي.
كمــا خــرج التقريــر بضــرورة الرتكيــز علــى بعــض اجملــاالت اخلرييــة احلديثــة – ابلنســبة للتجربــة احملليــة للعمــل اخلــريي -، منهــا: اإلعــالم والعمــل 

اخلــريي، دور العمــل اخلــريي يف البيئــة، واألنظمــة والتشــريعات املتعلقــة ابلعمــل اخلــريي، ابإلضافــة إىل الــرايدة االجتماعيــة واالســتثمار 
االجتماعــي واألحبــاث والدراســات امليدانيــة للعمــل اخلــريي. وقــد تبــن مــن خــالل النتائــج أن أكثــر اجملــاالت اهتمامــا وتغطيــة يف سياســات 
الفقــراء  التدريــب،  التعليــم،  هــي:  الســعودية، وعددهــا )11( مؤسســة،  العربيــة  اململكــة  املاحنــة يف  املؤسســات  مــن  لــدى عينــة  املنــح 

واملســاكن، رعايــة املوهوبــن، تعليــم القــرآن الكــرمي، البحــث العلمــي، رعايــة الشــباب، الدعــوة، الوعــظ واإلرشــاد، وغريهــا. 
      وقد تنوعت أساليب واسرتاتيجيات املنح لدى اجلهات املاحنة يف دعمها ومنحها للمشاريع واجلهات اليت تستهدفها، ومن خالل 
مــا مت الوصــول إليــه مــن نتائــج، جنــد أن هنــاك دعمــا ومنحــا يكــون موجهــاً ملشــاريع وبرامــج وأنشــطة، وهــذا يكــون ضمــن جمــاالت املنــح الــيت 
هتتــم هبــا املؤسســة املاحنــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ُتشــكل هــذه اجملــاالت احتياجــا جمتمعيــا، وكذلــك دعمــا جزئيــا للمشــاريع؛ حيــث إن 
بعــض املؤسســات املاحنــة تعتمــد علــى هــذا األســلوب ابملنــح مــن أجــل مســاعدة اجلهــات واجلمعيــات اخلرييــة يف تنويــع وتعــدد مصــادر الدعــم 
لديهــا، مبــا خيــدم اســتقرارها ماليــاً، كمــا هتتــم بعــض اجلهــات بتقــدمي الدعــم لتأســيس أو تشــغيل كيــاانت اتبعــة أو مســتقلة، وهــذا مــا يُعــرف 
ابلدعــم املوجــه للجهــة اخلرييــة، ســواء كان يف التأســيس أو التشــغيل. واعتمــدت بعــض اجلهــات املاحنــة علــى مــا ُيســمى بدعــم التحــدي 
املبــي علــى اشــرتاط مجــع مبالــغ إضافيــة مــن مصــادر أخــرى، وهــو قريــب بدرجــة كبــرية مــن الدعــم اجلزئــي للمشــاريع، ولكــن هــذا الدعــم 
يكــون ملصاريــف التشــغيل والتأســيس. كمــا قــدم التقريــر توصيــة حــول األســلوب املناســب لتقــدمي الدعــم واملنــح مــن اجلهــات واملؤسســات 
املاحنــة، والــذي ميكــن أن يكــون وفــق ثالثــة مســارات، هــي: مســار االســتجابة: حيــث يتــم دعــم املنظمــات غــري الرحبيــة يف النطــاق اجلغــرايف 
للمؤسســة املاحنــة، ومســار املنــح االســتباقية: منــح املشــاريع الــيت تســعى إىل إجيــاد حلــول طويلــة األمــد ملشــكالت اجملتمــع، ابإلضافــة إىل 
مســار املنــح املوجهــة: حيــث يتــم تقــدمي املنــح مــن خــالل شــراكات مــع اجلهــات املاحنــة األخــرى أو املاحنــن اآلخريــن؛ ملســاعدهتم علــى 

حتقيــق أهدافهــم اخلرييــة، وتوفــري احتياجــات اجملتمــع.

التوصيات العلمية:
ضــرورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة امليدانيــة، الــيت هتــدف إىل قيــاس التوجهــات املســتقبلية للعمــل اخلــريي، ابإلضافــة إىل مشــاركة 
اخلــرباء يف القطــاع اخلــريي مــن خــالل ورش العمــل، وحلقــات النقــاش املركــزة، وجمموعــات الرتكيــز املقننــة؛ مــن أجــل مراجعــة وتعزيــز نتائــج 
الدراســات النظريــة والتطبيقيــة؛ ممــا يســاعد يف اخلــروج بتوجهــات مســتقبلية للعمــل اخلــريي الســعودي، والــيت مــن خالهلــا نســتطيع اخلــروج 

جبملــة مــن القضــااي واملوضوعــات واجملــاالت الــيت يتوجــب علينــا الرتكيــز عليهــا يف خططنــا االســرتاتيجية القادمــة.

تعليقات ختامية:
بــدون االستشــراف الـعـلـمـــي للتوجهــات املســتقبلية للمنــح والعمــل اخلــريي؛ سـتـبـقـــى حمــاوالت مــعــالــجــــة الــقــضــايــــا اجملتمعيــة ومواجهــة 
حتدايهتــا أمــراً صعبــاً، وتتحــول هــذه احملــاوالت إىل أمنيــات، نظــل - إىل حـــد كبــري - عاجزيــن عــن حتقيقهــا يف ســاحة العمــل اخلــريي.
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مدخل عام للتقرير 

هــذا التقريــر هــو تقريــر علمــي حتليلــي، واملقصــود بذلــك أنــه يقــدم حتليــاًل حملتــوى األدبيــات العلميــة واألوعيــة املعلوماتيــة الــيت تناولــت 
موضــوع: جمــاالت املنــح ابململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك موضــوع االحتياجــات اجملتمعيــة مــن الربامــج واملشــاريع اخلرييــة وغــري الرحبيــة، 
كمــا يتــم االعتمــاد علــى حتليــل األدبيــات واملعلومــات الــيت تســاعد يف استشــراف هــذه التوجهــات مــن خــالل املعلومــات واملعطيــات 

واإلحصائيــات الــيت تضمنتهــا تلــك األدبيــات.   

أهداف التقرير:
يهدف هذا التقرير إىل:

أ. التعرف على جماالت املنح لدى اجلهات املاحنة يف اململكة العربية السعودية.
ب. التعرف على احتياجات اجملتمع يف اململكة العربية السعودية.

ج. بيان الفجوة بن االحتياجات اجملتمعية واملنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية.
د. التعرف على أساليب املنح لدى اجلهات املاحنة يف اململكة العربية السعودية وخارجها.

منهجية ومصادر التقرير:
املنهــج املتبــع يف هــذا التقريــر هــو منهــج املســح املكتــي، وذلــك مــن خــالل االطــالع وحتليــل مضمــون مــا توفــر مــن مصــادر معلومــات 
تناولــت موضــوع املنــح اخلــريي الســعودي، ســواء كان مــن حيــث الربامــج واألنشــطة واجملــاالت، وكذلــك االحتياجــات اجملتمعيــة. وقــد مت 

مراجعــة األدبيــات ومصــادر املعلومــات اآلتيــة:
حتليل مضمون رؤية اململكة 2030م، وبرانمج التحول الوطي فيما يتعلق ابلقطاع غري الرحبي.. 1
الدراسات واألحباث اليت تناولت بشكل مباشر موضوعات املنح والعمل اخلريي السعودي.. 2
الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع العطاء اخلريي يف دول متفرقة.. 3
الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع الواقع واملأمول يف العمل اخلريي السعودي.. 4
األوراق العلمية املتعلقة مبوضوع التوجهات املستقبلية اليت مت طرحها يف امللتقيات.. 5
التقارير املعلوماتية واإلحصائية اليت قدمت معلومات ذات دالالت تفيد يف رسم التوجهات املستقبلية للعمل اخلريي.. 6
الدراسات التطبيقية احمللية اليت تناولت موضوعات االحتياجات اجملتمعية ومبادرات تلبية هذه االحتياجات.. 7
جتارب دولية ملؤسسات خريية ماحنة لالستفادة منها يف موضوع آليات املنح.. 8
أدلة إرشادية ومناذج يف موضوع املنح االسرتاتيجي. 9

الدراسات واألبحاث ومصادر المعلومات التي 
تناولت موضوع توجهات العمل الخيري 

السعودي واالحتياجات المجتمعية

يتناول هذا اجلزء من التقرير حتليل مضمون الدراسات واألحباث وأوراق العمل للمؤمترات والفعاليات املتخصصة يف العمل اخلريي، اليت 
تناولت استشراف التوجهات املستقبلية للعمل اخلريي السعودي ودراسات االحتياجات اجملتمعية، وكذلك الدراسات واألحباث اليت 

تناولت موضوعات املنح اخلريي، وهذه الدراسات واألحباث هي:
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القسم األول: دراسات التوجهات الجديدة 
واالستراتيجية للعمل الخيري السعودي:

1. العمــل الخيــري الســعودي مــن منظور رؤية المملكــة 2030 وبرنامج 
التحول الوطني  2020م )1(:

قدمــت رؤيــة اململكــة 2030م رؤيــة طموحــة يف جمــال تطويــر وتنميــة جمــال العمــل التطوعــي واخلــريي، حيــث جــاءت الرؤيــة مــن أجــل 
املســامهة يف زايدة عــدد املتطوعــن يف اململكــة، مــن )11( ألــف متطــوع إىل مليــون متطــوع قبــل هنايــة عــام 2030م، وهــذا مــا يدعــم أمهيــة 
العمــل التطوعــي يف اجملتمــع وأثــره يف خمتلــف جمــاالت حيــاة اجملتمــع. كمــا تضمنــت الرؤيــة نقــل العمــل التطوعــي مــن الفرديــة إىل العمــل 
املؤسســي، لالنتقــال بــه إىل العمــل املنتــج، الــذي ينمــي القــدرات، بــداًل مــن العمــل القائــم علــى العطــاء التقليــدي، املتمثــل يف توزيــع املعــوانت 
واملســاعدات، وغريهــا. كمــا تبنــت رؤيــة اململكــة العمــل علــى تعظيــم األثــر االجتماعــي واالقتصــادي للمشــاريع والربامــج اخلرييــة، وذلــك 
مــن خــالل رفــع مســامهة القطــاع غــري الرحبــي يف الناتــج احمللــي مــن )0.3 %( إىل ) 6 %(، وهــذا يكــون مــن خــالل زايدة نســبة مشــاريع 

املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــة الــيت حتقــق األثــر االجتماعــي واالقتصــادي مــن )7%( إىل )%33(. 
يُعتــرب برانمــج التحــول الوطــي 2020م هــو أحــد املبــادرات والربامــج الــيت يتــم مــن خالهلــا حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030م، حيــث تضمــن 

برانمــج التحــول الوطــي مجلــة مــن املبــادرات الــيت تتعلــق ابلعمــل اخلــريي، هــي:

إنشاء صندوق لتمكن مبادرات القطاع اخلريي يف الربانمج.. 1
أمتتة خدمات وبرامج اجلمعيات واملؤسسات اخلريية، مبا يشمل الربط التقي )منظومة بناء(.. 2
أتسيس جهة للحماية األسرية.. 3
أتسيس مؤسستن غري رحبيتن يف جمال الصحة والتعليم.. 4
أتهيل كوادر منظمات القطاع اخلريي.. 5
توفري فرص عمل يف املنظمات اخلريية.. 6
تسهيل إنشاء مجعيات أهلية صغرية، مبا ُيسهم يف متكن املشاركة اجملتمعية.. 7
تطوير اآلليات واإلجراءات؛ لتمكن ذوي العالقة القادرين على العمل.. 8
تطوير األنظمة والتشريعات اخلاصة ابلقطاع الثالث.. 9

تطوير اللوائح واألنظمة.. 10

)1( وثيقة رؤية اململكة 2030، وثيقة برانمج التحول الوطي 2020م.

تطوير مسارات وبرامج أتهيلية منتهية ابلتوظيف لأليتام من ذوي الظروف الصعبة.. 11
تطوير مشاريع األسر املنتجة القادرة على العمل.. 12
تنظيم إنشاء جمموعات العمل االجتماعي.. 13
نشر ثقافة العمل التطوعي والتحفيز عليه.. 14
حوكمة اجلمعيات اخلريية وتصنيفها.. 15
مأسسة العمل التطوعي.. 16
وضع اسرتاتيجية وبرامج وقائية تعمل على احلد من بعض الظواهر االجتماعية السلبية.. 17
منذجة خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة لذوي اإلعاقة واأليتام واألحداث، والدور واملؤسسات احلاضنة هلم.. 18
تنظيم ومتكن العمل االجتماعي التنموي.. 19
تشريع استخدام أموال الزكاة لصاحل إسكان ذوي الدخل احملدود )املنخفض(.. 20
تطوير اآلليات لتمكن املرأة من الربامج التأهيلية املنتهية ابلتوظيف.. 21

2. آفاق القطاع غير الربحي )2(:

تســتعرض هــذه الدراســة واقــع القطــاع غــري الرحبــي يف اململكــة العربيــة الســعودية واآلفــاق املســتقبلية لــه مــن خــالل مــا تضمنتــه رؤيــة اململكــة 
2030 وبرانمــج التحــول الوطــي 2020، مــن خــالل عــرض إلحصائيــات وأرقــام مــن واقــع القطــاع غــري الرحبــي وإجــراء مقــارانت معياريــة 

يف بعــض الــدول علــى مســتوى العــامل، حيــث يوضــح التقريــر مــا يلــي:
بلــغ عــدد اجلمعيــات األهليــة )اخلرييــة( يف اململكــة )949( مجعيــة، و)521( جلنــة اجتماعيــة، )591( مجعيــة لتحفيــظ القــرآن . 1

واملكاتــب التعاونيــة للدعــوة واإلرشــاد، و)176( مؤسســة أهليــة )ماحنــة(.
تراجــع اململكــة يف عــدد املنظمــات مقابــل الســكان؛ حيــث بلــغ عــدد املنظمــات غــري الرحبيــة لــكل )10,000( مــن الســكان منظمــة . 2

واحدة، مقابل )200( منظمة غري رحبية لكل 10,000 من السكان يف فرنسا، و)53( منظمة يف كندا، و)49( منظمة يف الوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، و )17( منظمــة يف ماليــزاي، و)5( منظمــات غــري رحبيــة لــكل )10,000( مــن الســكان يف مصــر.

يظهــر تركــز األنشــطة اخلدميــة للمنظمــات غــري الرحبيــة يف اململكــة يف اخلدمــات االجتماعيــة )47%(، والتنميــة واإلســكان )%46(، . 3
وضعــف أنشــطة التعليــم والصحــة )5.8%(، وكذلــك ضعــف يف أنشــطة التعليــم واألحبــاث )%1.2(.

يــرى اجملتمــع الســعودي أن للقطــاع غــري الرحبــي مســامهة متوســطة أو ضعيفــة يف التنميــة، ويــرى العاملــون يف القطــاع أن ضعــف . 4
القوانــن، وعــدم انضبــاط التدفقــات املاليــة، هــي األكثــر إعاقــًة للعمــل.  لكــن صنــاع القــرار غالبــاً مــا يصرفــون النظــر عــن القطــاع غــري 

الرحبــي وضــرورة متكينــه.
يــرى العاملــون يف القطــاع أن ضعــف القوانــن، وعــدم انضبــاط التدفقــات املاليــة، هــي األكثــر إعاقــًة للعمــل، وأن القطــاع أكثــر قــدرة . 5

علــى الوصــول للمســتفيدين، مــع مســامهة متوســطة يف تنميــة اجملتمــع الســعودي.

)2( دراسة آفاق القطاع غري الرحبي، مؤسسة امللك خالد اخلريية، 2018م.
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إن تنميــة القطــاع غــري الرحبــي يف اململكــة يكــون عــرب ختصيــص برانمــج تنفيــذي لرؤيــة اململكــة 2030م؛  لتعظيــم أثــره، وإنشــاء هيئــة . 6
لتنميــة القطــاع.

ضــرورة العمــل علــى أتســيس هيئــة لتنميــة القطــاع غــري الرحبــي، ووضــع األطــر التنظيميــة والتشــريعية؛ لتعظيــم أثــر برامــج املنظمــات غــري . 7
الرحبيــة، وحوكمــة وتنظيــم ومراقبــة القطــاع غــري الرحبــي، وتنســيق جهــود القطاعــن العــام واخلــاص يف دعــم القطــاع غــري الرحبــي يف اململكــة، 

والعمــل علــى متابعــة تنفيــذ الربانمــج التنفيــذي للقطــاع غــري الرحبــي.
من املهم إطالق برامج أكادميية يف اجلامعات السعودية لتخصص إدارة املنظمات غري الرحبية. . 8
دعــم املنظمــات غــري الرحبيــة؛ مــن أجــل العمــل ملواءمــة ومطابقــة أهدافهــا وبراجمهــا وأنشــطتها مــع األولــوايت الوطنيــة الــواردة يف رؤيــة . 9

اململكــة 2030م  وأهدافهــا التفصيليــة وبراجمهــا التنفيذيــة، أيضــا ـ مــع أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030م ، مبــا حيقــق عمــق 
واتســاق أثــر القطــاع مــع األولــوايت الوطنيــة والدوليــة.

3. التوجهات الجديدة للعمل الخيري 
بالمملكة العربية السعودية – 2017 )3( :

رّكــز مــن خــالل مشــاركة جمموعــة خنبويــة مــن قيــادات وخــرباء العمــل اخلــريي يف اململكــة 
ُ
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهجيــة النقــاش امل

العربيــة الســعودية، حيــث بلــغ عــدد املشــاركن )31( شــخصاً، وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة التوجهــات اجلديــدة للعمــل اخلــريي يف 
اململكــة العربيــة الســعودية ودرجــة أتثريهــا املســتقبلي، ومــن أبــرز النتائــج الــيت خلصــت إليــه هــذه الدراســة:  

التوجه املطلوب التأثري مضمون اجملال اجملال
األخذ بعن االعتبار هلذه املتغريات عند التخطيط 

لتنفيذ الربامج و املشاريع يف اجلهات اخلريية.
أتثري 
قوي

التطور التقي واإلعالمي - االنكماش االقتصادي  
- احلضور النسائي - العمل التطوعي - 

التوجهات العلمية

املتغريات 
املؤثرة يف 

العمل اخلريي
االهتمام إبعداد القيادات املؤهلة والشابة يف 
املنظمات اخلريية، واليت متتلك القدرة والتأهيل 
املناسب للقيادة االسرتاتيجية هلذه املنظمات.

أتثري 
قوي

توفر الوسائل املساعدة يف اإلدارة / القيادة 
االسرتاتيجية / قدرات القيادة / أساليب قيادة 

العمل اخلريي.

القيادة يف 
العمل اخلريي

)3( دراسة التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية )1438 – 1442هـ(، مؤسسة أول إجناز لالستشارات اإلدارية، 2017م.

التوجه املطلوب التأثري مضمون اجملال اجملال
أتهيل املنظمات اخلريية حبيث تصبح قادرة على 
قياس وحتديد االحتياجات اجملتمعية الفعلية، من 

خالل اتباع اإلجراءات العلمية املنضبطة، مبا يضمن 
بناء الربامج واملشاريع اليت تلي االحتياج، ابإلضافة 
إىل العمل على إعداد قيادات الصف الثاين، مبا 

يضمن حتقيق املنظمات لرؤيتها واسرتاتيجياهتا، وأن 
تكون بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.

أتثري 
قوي

قدرة العمل اخلريي على تلبية االحتياجات 
اجملتمعية / إجراء الدراسات والزايرات امليدانية / 
إعداد قيادات الصف الثاين لقيادة العمل اخلريي 
/ القدرة على استقطاب الكفاءات / اختاذ القرار 

املناسب.

متكن العمل 
اخلريي

تبي املنظمات اخلريية ملنهجية تنفيذ براجمها من 
منظور حتقيق االستدامة االجتماعية، ابإلضافة 
إىل زايدة قدراهتا االقتصادية مبا ُيسهم يف حتقيق 

االستدامة االقتصادية األمر الذي يساعد يف قياس 
األثر االجتماعي هلذه املنظمات يف تنفيذ براجمها 

ومشاريعها.

أتثري 
قوي

توفر متطلبات حتقيق االستدامة / االستدامة 
االجتماعية / االستدامة االقتصادية / األثر 

االجتماعي

استدامة 
العمل اخلريي

العمل على توفري املتطلبات اليت تساعد يف حتقيق 
احلوكمة يف اجلهات اخلريية، حيث إن كثريا من 
متطلبات احلوكمة غري متحقق يف اجلهات اخلريية.

أتثري 
قوي

التنوع يف جماالت التطوع / رفع املسامهة اجملتمعية 
يف جماالت التطوع / مأسسة التطوع / إدارة 

التطوع واستقطاب املتطوعن / أتهيل وتدريب 
املتطوعن واحلفاظ عليهم

حوكمة العمل 
اخلريي

تبي العمل يف املنظمات اخلريية على تنفيذ الربامج 
واملشاريع، من خالل الشراكات الكلية أو اجلزئية 

مع خمتلف القطاعات، ابإلضافة إىل حتقيق الشراكة 
اجملتمعية، اليت ُتشكل دعماً كبرياً ورافداً مهماً 

للمنظمات اخلريية.

أتثري
قوي

بناء التحالفات والشراكة مع اجلهات الداعمة / 
الشراكة مع اجملتمع / الشراكات الكلية واجلزئية / 
الشراكة مع قطاع األعمال / الشراكة مع القطاع 

احلكومي

الشراكات يف 
العمل اخلريي

االهتمام ابلتوجه املستقبلي للتطوع، من حيث 
تنوع جماالت التطوع، مثل: التطوع الصحي والبيئي 

واإلغاثي، والتطوع احلقوقي والدعوي والثقايف 
والرتبوي، ابإلضافة إىل تنظيم العمل التطوعي على 
املستوى الوطي، وعلى مستوى منظمات العمل 
اخلريي، مبا يضمن استقطاب وأتهيل الطاقات 

التطوعية يف خمتلف اجملاالت.

أتثري
قوي

التنوع يف جماالت التطوع / رفع املسامهة اجملتمعية 
يف جماالت التطوع / مأسسة التطوع / إدارة 

التطوع واستقطاب املتطوعن / أتهيل وتدريب 
املتطوعن واحلفاظ عليهم

جماالت 
التطوع يف 
العمل اخلريي
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4. التمكين ... األجوبة الكبرى 
»مستقبل العمل الخيري السعودي« )4( :

تؤكــد هــذه الدراســة علــى أن مســتقبل العمــل اخلــريي الســعودي يعتمــد علــى فهــم املاضــي واحلاضــر والتجــارب املتناثــرة، مــع إرادة اللحــاق 
بركــب العــامل املتقــدم، مــن خــالل الشــراكة احلقيقيــة بــن القطــاع اخلــريي واحلكومــي واخلــاص؛ مــن أجــل توســيع خيــارات الفــرد الســعودي، 
عــرب متكينــه وفــق خطــة حمكمــة وآليــات معتــربة مهنيــاً، وقيــاس لألثــر مــن أجــل التقــومي والتصحيــح؛ األمــر الــذي يســاهم يف إحــداث نقلــة 
يف قيــادات العمــل اخلــريي الســعودي واجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة. حيــث اهتمــت هــذه الدراســة يف موضــوع التمكــن علــى املســتوى 
الفــردي واملســتوى املؤسســي، كمــا تضمنــت توضيحــاً لســياقات التمكــن املطلوبــة يف القطــاع اخلــريي الســعودي، مبــا يضمــن حتقيــق األثــر 

املطلــوب، ويضمــن - كذلــك - حتقيــق الــدور املنــوط مبؤسســات ومنظمــات القطــاع اخلــريي يف اململكــة، وهــذه الســياقات هــي:

مضمون السياقات  سياقات
التمكني

احلاجة إىل إجياد بيوت خربة متكينية، تعمل على متكن املنظمات اخلريية، وأخرى تعمل على متكن أفراد 
اجملتمع من خمتلف الشرائح اجملتمعية اليت حتتاج لذلك، مثل: بيوت خربة شبابية، تتبى متيكن قدرات 

الشباب، وتعزز قيم التطوع لديهم، كما أهنا ُتشكل حماضن للمبادرات الشبابية، ابإلضافة إىل دورها يف بناء 
الوعي وإجياد الذات الشخصية والذات االجتماعية لدى القيادات الشبابية. ومثل هذه اجلهات تكون ـ 

أيضاً ـ لذوي اإلعاقة واألطفال واملرأة، وغريها من فئات اجملتمع.

إجياد اجلهات 
التمكينية

ضرورة أن تتبى اجلهات اخلريية مبدأ التقييم لرباجمها ومشاريعها، وقياس أثرها ومدى حتقيقها لالستدامة 
املنشودة؛ األمر الذي يساعد اجلهات اخلريية يف زايدة فهم املخاطر والفرص اليت أمامها، وكذلك قياس 

األداء املايل وغري املايل، وأتثري اسرتاتيجيتها طويلة األجل واإلدارة وخطط األعمال، ابإلضافة إىل ضمان 
حتقيق الكفاءة والفاعلية يف األداء، من خالل اتباع منهجية املقارنة املعيارية وتقييم أداء االستدامة.

التقييم وقياس األثر 
)GRI(

توضح الدراسة أن بناء القدرات املؤسسية يكون يف أربعة جماالت، هي:
إدارة املوارد البشرية واملواهب.

اهليكل التنظيمي والتواصل الداخلي.
القياس والتأثري: قياس أتثري واستدامة الربامج.

تكنولوجيا املعلومات: أتسيس وحدة املعرفة واالسرتاتيجية 

بناء القدرات 
املؤسسية

ويتضمن: اهليكل التنظيمي، تطوير اللوائح، املنظمة اإللكرتونية، بناء منظومة اجلودة، البنية األساسية املناسبة 
»املباين والتجهيزات املكتبية«.

العمل املؤسسي

)4( التمكن ... األجوبة الكربى »مستقبل العمل اخلريي السعودي«، د. يوسف عثمان احلزمي، الرايض 1437هـ.

مبادرات ختدم التوجه
(تتبىن تنفيذها اجلهات املاحنة) مربرات التوجه

 التوجه 
 املستقبلي

االسراتيجي

إلزام املنظمات اخلريية املمنوحة . 1
بضرورة االلتزام ببناء قدراهتا كشرط 

للحصول على التمويل.
تقدمي الدعم الفي للمنظمات . 2

املمنوحة، وعدم االكتفاء ابلدعم املايل.
تنظيم املسابقات وتقدمي اجلوائز . 3

واحلوافز املالية للمنظمات املمنوحة ذات 
القدرة والكفاءة األفضل.

النسبة األكرب من العاملن بتلك املنظمات من غري ذوي . 1
التخصص.

قلة أو ندرة الربامج التدريبية التطويرية املوجهة للعاملن يف . 2
املنظمات اخلريية.

ضعف القدرات املالية لدى الكثري من العاملن يف . 3
املنظمات اخلريية.

افتقاد الكثري من املنظمات اخلريية ملتطلبات احلوكمة.. 4
عدم إملام وتطبيق الكثري من املنظمات اخلريية ألسس . 5

التخطيط االسرتاتيجي فيها.

إجياد اجلهات 
التمكينية

االهتمام املتنامي واملتزايد لالهتمام . 1
احلكومي واألهلي بدور املرأة واستثمار 

ذلك يف خدمة اجملتمع.
استثمار الطفرة التعليمية للقطاع . 2

النسائي يف اجملتمع السعودي.
االستفادة من قدرة املرأة يف التأثري . 3

على بنات جنسها.
اإلقبال املتزايد للمرأة –خاصة . 4

الفتيات-على العمل التطوعي السعودي.

االهتمام املتنامي واملتزايد ابالهتمام احلكومي واألهلي بدور . 1
املرأة واستثمار ذلك يف خدمة اجملتمع.

استثمار الطفرة التعليمية للقطاع النسائي يف اجملتمع . 2
السعودي.

االستفادة من قدرة املرأة يف التأثري على بنات جنسها.. 3
اإلقبال املتزايد للمرأة –خاصة الفتيات-على العمل . 4

التطوعي السعودي.

توفري بيئة مالئمة 
وداعمة ملشاركة املرأة 

يف العمل اخلريي:

5. رؤية استراتيجية للعمل الخيري السعودي 
للسنوات الخمس القادمة )5(: 

تنتمــي هــذه الدراســة إىل دراســات التخطيــط االســرتاتيجي، وقــد اعتمــدت علــى عــدة مناهــج مــن أجــل الوصــول إىل رؤيــة اســرتاتيجية 
مســتقبلية للعمــل اخلــريي الســعودي، وهــذه املناهــج هــي: )حتليــل مضمــون الواثئــق والتقاريــر املتخصصــة يف العمــل اخلــريي الســعودي 
وغريهــا، املســح االجتماعــي، املســح املكتــي، ابإلضافــة إىل تنفيــذ ورش عمــل متخصصــة، وجمموعــات الرتكيــز واملقابــالت البؤريــة شــبه 
املقننــة، حيــث اعتمــدت هــذه الدراســة علــى حتليــل االجتاهــات املعاصــرة املؤثــرة علــى العمــل اخلــريي. وبنــاء علــى حتليــل هــذه االجتاهــات؛ 
خلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن التوجهــات االســرتاتيجية املســتقبلية للعمــل اخلــريي الســعودي، وكذلــك مــربرات هــذه التوجهــات، بنــاء 

علــى مــا مت حتليلــه مــن حمتــوى للدراســات واألحبــاث املتخصصــة يف العمــل اخلــريي، ومتثلــت هــذه التوجهــات يف اآليت:

)5( رؤية اسرتاتيجية للعمل اخلريي السعودي للسنوات اخلمس القادمة، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(. وقف سعد وعبد العزيز املوسى، 
الرايض. 1435هـ.
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مبادرات ختدم التوجه
(تتبىن تنفيذها اجلهات املاحنة) مربرات التوجه

 التوجه 
 املستقبلي

االسراتيجي
إجراء البحوث والدراسات الالزمة . 1

لتصميم منوذج جملالس تنسيقية انجحة.
تشجيع اجملالس التنسيقية القائمة من . 2

خالل تقدمي الدعم واحلوافز مبا خيدم جمال 
بناء الشراكات.

اعتبار دخول املنظمة اخلريية املمنوحة . 3
يف عالقات تعاون وشراكة حقيقية مع 
منظمات مماثلة شرطاً للحصول على 

الدعم املايل من اجلهة املاحنة.

التنامي املتزايد يف إنشاء املنظمات اخلريية يف السعودية.. 1
احلاجة إىل وجود كيان تنسيقي مركز بن املنظمات اخلريية، . 2

على الرغم من وجود بعض اجملالس التنسيقية لبعض اجلهات 
ذات االختصاص الواحد.

وجود االزدواجية والتكرار يف تقدمي اخلدمات من قبل . 3
املنظمات اخلريية.

وجود ختوف لدى العديد من املنظمات اخلريية من الدخول . 4
يف عالقات شراكة وتكامل.

بناء الشراكات 
والتحالفات يف 
القطاع اخلريي:

 إعطاء األولوية يف املنح للمنظمات . 1
اخلريية الفاعلة يف جمال التطوع.

دعم تنفيذ الفعاليات العلمية . 2
)مؤمترات، ملتقيات، ورش عمل، ...إخل( 

املختصة يف التطوع.
 دعم الربامج اليت هتدف إىل تشكيل . 3

وتنظيم الفرق التطوعية مبا يف ذلك دعم 
الفرق التطوعية مادايً ومعنوايً.

ضعف قدرة املنظمات اخلريية يف استقطاب املتطوعن . 1
واحملافظة عليهم، خاصة فئة الشباب.

االهتمام احلكومي واألهلي ابلتطوع واملتطوعن.. 2
استيعاب الطاقات الشبابية اليت تبحث عن عمل واملعطلة.. 3
ضعف الثقافة اجملتمعية حول األثر االجتماعي واالقتصادي . 4

للتطوع.
غياب تنظيم التطوع والفرق التطوعية يف املنظمات اخلريية.. 5
ندرة األحباث والدراسات املتخصصة يف موضوع الفرق . 6

التطوعية وآليات تشكيلها وتنظيمها.

تفعيل دور املنظمات 
اخلريية يف العمل 

التطوعي: 

مبادرات ختدم التوجه
(تتبىن تنفيذها اجلهات املاحنة) مربرات التوجه

 التوجه 
 املستقبلي

االسراتيجي
دعم متطلبات تطبيق اجلودة يف . 1

املنظمات اخلريية.
دعم الفعاليات العلمية )مؤمترات، . 2

ندوات، ملتقيات، ...إخل(، واألحباث 
والدراسات اليت ختتص جبودة أداء 

املنظمات اخلريية.
دعم الربامج التدريبية اليت هتتم بتأهيل . 3

املنظمات اخلريية للحصول على اجلودة.
االهتمام بتقدمي الدعم املايل . 4

للمنظمات اخلريية اليت لديها نظام جودة 
معمول به يف املنظمة.

دعم وتشجيع أو تبي تنفيذ جوائز . 5
جودة وفق معايري اجلوائز العاملية األكثر 

شهرة.

ضعف /عدم وجود ثقافة العمل مبعايري اجلودة يف معظم . 1
املنظمات اخلريية.

ضعف مستوى تقدمي اخلدمات يف املنظمات اخلريية.. 2
اجلودة متطلب أساسي وتوجه عاملي الستمرار عمل . 3

املنظمات.
افتقاد الكثري من املنظمات اخلريية لوجود أدلة إجرائية ختدم . 4

تنظيم أعماهلا.

 االهتمام جبودة أداء 
املنظمات اخلريية:

املسامهة يف نشر ثقافة إنشاء وتطوير . 1
املؤسسات االجتماعية.

تقدمي الدعم الفي للمنظمات اخلريية، . 2
ومساعدهتا يف جمال إنشاء وتطوير 

املؤسسات االجتماعية.
دعم الربامج واألنشطة اليت هتتم بنقل . 3

واستنساخ التجارب الدولية الناجحة يف 
جمال املؤسسات االجتماعية مبا يتوافق مع 

طبيعة اجملتمع السعودي.
دعم الفعاليات العلمية )مؤمترات، . 4

ندوات، ملتقيات، ...إخل(، واألحباث 
والدراسات اليت ختتص ابلتعريف ونشر 

جدوى املؤسسات االجتماعية.

جناح هذا النموذج يف العديد يف الدول، مثل: الصن، . 1
بنغالديش، الربازيل، الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، 

بريطانيا.
وسيلة عالج مشكلة ضعف التمويل وعدم استمراريته يف . 2

املنظمات اخلريية.
جتنب اإلجراءات البريوقراطية اليت ختضع هلا املنظمات . 3

اخلريية.

التوسع يف دعم 
أو إنشاء وتطوير 

املؤسسات 
االجتماعية )6(:

)6( املؤسسات االجتماعية )Social enterprises(: هي مؤسسات ذات عمل جتاري، مت إنشاؤها بشكل أساسي لغرض حتقيق أهداف اجتماعية، وذلك 
بعكس املنشآت التجارية، اليت تطمح لتحقيق عوائد مادية للمالك واملسامهن. وختتلف املؤسسات االجتماعية عن اجلمعيات اخلريية يف كوهنا تدير أعماهلا بطريقة 

رحبية؛ من أجل ضمان االستدامة املالية هلا، حيث ال تعتمد بشكل رئيسي على تربعات أو دعم دائم من ماحنن لتحقيق أهدافها.
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6. التوجهات الجديدة للعمل الخيري بالمملكة 
العربية السعودية)7( :

جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل تقــدمي اســتقراء للتوجهــات اجلديــدة للعمــل اخلــريي يف اململكــة العربيــة الســعودية، والــيت كان مــن أبــرز 
أهدافهــا تقــدمي تطلعــات مســتقبلية حــول العمــل اخلــريي الســعودي. و مت تنفيــذ الدراســة مــن خــالل اتبــاع منهــج املســح االجتماعــي 
التطبيقــي، حيــث مت مجــع املعلومــات والبيــاانت الــيت حتقــق أهــداف الدراســة، مــن خــالل املقابــالت الشــخصية، وتنفيــذ ورش العمــل لقــادة 
العمــل اخلــريي يف املنطقــة الشــرقية والوســطى والغربيــة واجلنوبيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية. وقــد بلغــت عينــة الدراســة )97( شــخصا مــن 

قــادة العمــل اخلــريي يف املناطــق الثــالث، ابإلضافــة إىل االعتمــاد علــى املســح املكتــي لألدبيــات املتعلقــة مبوضــوع الدراســة.  
اعتمــدت الدراســة يف استشــرافها للتوجهــات املســتقبلية للعمــل اخلــريي الســعودي علــى دراســة وحتليــل املتغــريات واملســتجدات يف ســاحة 

العمــل اخلــريي الســعودي، وهــذه املتغــريات هــي:
التطور التقي وأثره على العمل اخلريي.	 
ثقافة االستهالك يف اجملتمع السعودي.	 
االنكماش االقتصادي.	 
الضعف العلمي يف العمل اخلريي.	 
احلراك الثقايف اجملتمعي.	 
اإلعالم وقنواته.	 
احلضور النسائي ومشاركة املرأة يف األعمال اخلريية التطوعية.	 
منو القطاع اخلريي	 
املتغريات الشبابية.	 

أما فيما يتعلق ابلتوجهات املستقبلية للعمل اخلريي السعودي، فقد خلصت الدراسة إىل مجلة من التوجهات املستقبلية، كان أبرزها:

عناصر التوجه املستقبلي
 التوجه 

 املستقبلي
االسراتيجي

تنفيذ األعمال وفق خطط اسرتاتيجية )وضوح الرؤية واألهداف(.	 
بناء القدرات اإلدارية يف املنظمات اخلريية.	 
 بناء وإعداد الصف الثاين والثالث من اإلدارين والقيادين.	 
بناء التحالفات والشراكات بن مؤسسات العمل اخلريي.	 
القدرة على تلبية احتياجات اجملتمع.	 

القيادة يف مؤسسات 
العمل اخلريي:

)7( التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي ابململكة العربية السعودية، مؤسسة فرحان ابن املبارك خلدمة اجملتمع، 1435هـ/2014م.

عناصر التوجه املستقبلي
 التوجه 

 املستقبلي
االسراتيجي

تدريب الكوادر البشرية يف املنظمات اخلريية.	 
االستقطاب وتوظيف أبناء اجملتمع يف املنظمات اخلريية.	 
االستفادة من املتطوعن.	 
إجراء البحوث والدراسات اليت ختدم هذا التوجه.	 

متكن منظمات 
العمل اخلريي:

استدامة األثر: إعداد الدراسات الدورية لتقدير احتياجات اجملتمع، اتباع منهج تقييم أثر املشاريع اليت 	 
تنفذها املنظمات اخلريية، تنفيذ الربامج ذات األثر يف اجملتمع.

االستدامة املالية: االهتمام بتأسيس األوقاف، بناء الشراكات املالية، العناية بتسويق منتجات املنظمات 	 
اخلريية، االهتمام بربامج التدريب املتخصصة ابجلوانب املالية يف املنظمات اخلريية.

استدامة الكوادر البشرية: استثمار الطاقات وتدريبها، التطوير اإلداري للصف الثاين، إعداد القيادات 	 
الشابة، أتسيس مراكز حبوث ودراسات متخصصة بتنمية وتطوير العمل اخلريي، تبادل اخلربات مع 

املنظمات املماثلة، انتهاج املؤسسية يف العمل.

استدامة العمل 
اخلريي:

التنظيم الداخلي للمنظمات اخلريية: اهليكل، الرؤية، الرسالة، حتديد األهداف، اللوائح واألنظمة 	 
الداخلية، السياسات العامة، حتديد املسؤوليات.

اجلودة: اتباع معايري اجلودة يف العمليات الداخلية اخلاصة ابملنظمات اخلريية.	 
الضبط اإلداري: تشكيل اللجان الداخلية، جمالس إدارة فاعلة، تبي ثقافة املنظمة اخلريية.	 

حوكمة العمل 
اخلريي:

بناء التحالفات اخلريية.	 
الشراكة مع قطاع األعمال.	 
الشراكة مع القطاع احلكومي.	 

الشراكات يف 
العمل اخلريي:

لتطوع اإلغاثي: أتهيل الفقراء، مساعدة املنكوبن، مكافحة الفقر.	 
التطوع االجتماعي: املشكالت األسرية، االستشارات والتدريب، رعاية املسنن، ذوي االحتياجات، 	 

...إخل.
التطوع التقي واإلعالمي: تشكيل مجعيات تطوعية اقرتاضية، استثمار اإلعالم اجلديد، العمل من 	 

خالل اإلنرتنت.
التطوع املهي: بناء العمل التطوعي على املنهجية واألساليب، إجراء الدراسات والبحوث، مراكز 	 

االستشارات.
التطوع احلقوقي: حقوق املرأة، حقوق الطفل، حقوق الشباب.	 

جماالت التطوع:
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7. العمل الخيري في السعودية »الواقع والطموح«)8( :

تعتــرب هــذه الدراســة مــن الدراســات امليدانيــة التطبيقيــة، الــيت مت تنفيذهــا علــى اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
وقــد مت تطبيــق أداة الدراســة علــى )958( مجعيــة خرييــة علــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية، توزعــت علــى مــا أييت:

وكان أبــرز أهــداف الدراســة: حتديــد أولــوايت اجلمعيــات اخلرييــة يف الربامــج واألنشــطة خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة، ابإلضافــة إىل 
اخلــروج برؤيــة مســتقبلية استشــرافية لتطويــر العمــل اخلــريي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

اشــتملت الدراســة علــى اجلمعيــات اخلرييــة الــيت تقــدم خدماهتــا يف اجملــاالت اآلتيــة: الربامــج الدعويــة، مســاعدة احملتاجــن، برامــج توعويــة   
وإرشــادية، الربامــج املومسيــة )رمضــان واحلــج(، التأهيــل والتدريــب، الربامــج العالجيــة، الربامــج القرآنيــة، ملتقيــات وأنديــة، بنــاء املســاجد 
وحفــر اآلابر، الربامــج الشــبابية، األنشــطة النســائية، برامــج متنوعــة، البحــوث والدراســات.  خلصــت الدراســة إىل أن الربامــج واملشــاريع 

ذات األولويــة للســنوات اخلمــس القادمــة –حســب رأي عينــة الدراســة-كانت كاآليت:

العدد نوع اجلمعية م
218 مجعيات الرب 1

199 مكاتب دعوة جاليات 2

151 مجعيات حتفيظ القرآن 3

133 جلان التنمية 4

107 مجعيات خريية 5

35 منظمات دولية 6

32 مجعيات صحية 7

28 مجعيات الزواج واألسرة 8

27 أخرى 9

18 مراكز األحياء 10

10 مجعيات خدمات اجتماعية  11

958 اجملموع

)8( العمل اخلريي يف السعودية – الواقع والطموح -، شركة مناء اإلعالمية، 1433هـ.

التكرار الربامج واملشاريع ذات األولوية م
353 املشاريع اإلنشائية 1
339 أوقاف واستثمارات 2
309 دعم احملتاجن 3
283 التأهيل والتدريب للمستفيدين   4
246 بناء املقرات 5
192 أنشطة وبرامج دعوية  6
157 دعم الربامج املومسية 7
154 الربامج القرآنية 8
146 دعم التشغيل  9
143 دعم الربامج االجتماعية 10
141 خميمات وملتقيات وأندية 11
113 دعم الربامج التوعوية واالستشارية   12
102 مكافحة الفقر  13
97 دعم األنشطة النسائية  14
94 أتهيل وتطوير اجلهة   15
48 دعم الربامج الشبابية   16
42 الربامج الصحية  17
17 الربامج التعليمية   18
11 دعم الربامج اجلماهريية 19
10 الدراسات والبحوث  20



املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 25املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 24

يتضــح مــن خــال نتائــج الدراســة أن أبــرز الصعوبــات التــي تواجههــا الجمعيــات الخيريــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي تنفيــذ برامجهــا وأنشــطتها –حســب رأي عينــة 

الدراســة-، تمثلــت فــي اآلتــي –مرتبــة حســب األهميــة-:
ضعف املوارد البشرية.	 
قلة الدعم )املايل والفي(.	 
ال يوجد مقر دائم.	 
ال توجد موارد اثبتة.	 
دعم املصاريف التشغيلية )عدم االستقرار املايل(.	 
الضعف اإلعالمي.	 

أما أبرز التحديات التي تتوقع الجمعيات الخيرية أن تواجهها مستقبًا، فهي:
زايدة املستفيدين من خدمات اجلمعيات.	 
اتساع النطاق اجلغرايف لألنشطة اليت تقدمها اجلمعية.	 
العجز املايل.	 
قلة الوعي اجملتمعي أبمهية اجلمعيات اخلريية وابلقضااي اجملتمعية األخرى.	 
قلة املتطوعن.	 

خرجــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات، كان مــن أبرزهــا ومــا هــو متعلــق بموضــوع هــذا 
التقريــر، مــا يأتــي:

إعــادة توزيــع خريطــة الدعــم املوجــه للجمعيــات واملؤسســات اخلرييــة مــن اجلهــات احلكوميــة أو اجلهــات املاحنــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار: 	 
املــدن واملناطــق الــيت تنتشــر فيهــا اجلمعيــات، نــوع اجلمعيــات، أولــوايت املشــاريع خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة يف ضــوء نتائــج هــذه 

الدراســة، الصعــوابت الــيت تواجــه اجلمعيــات، والتحــدايت املســتقبلية الــيت تتوقعهــا اجلمعيــات.
إنشــاء مركــز معلومــات خــريي متخصــص يف مجــع البيــاانت واملعلومــات اخلاصــة ابلعمــل اخلــريي يف اململكــة العربيــة الســعودية، واالعتمــاد 	 

على بياانت الدراســة.

8. تقرير )العمل الخيري العربي ... التحوالت والتحديات( 
 :)9( )From Charity to Change: Trends in Arab Philanthropy(

 كان إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل مركــز جــون جوهــارت للعمــل اخلــريي واالخنــراط املــدين؛ ملــا لوحــظ مــن ظهــور عــدة مســتجدات يف بنيــة 
العمــل اخلــريي العــريب، حيــث رصــد التقريــر التحــوالت يف نوعيــة الفئــات القائمــة ابلعمــل اخلــريي، وآلياهتــم يف العطــاء، ومصــارف بذهلــم.  
وقــد اســتعرض التقريــر املســتجدات يف بيئــة العمــل اخلــريي يف كل مــن: مصــر، األردن، فلســطن، الســعودية، الكويــت، لبنــان، اإلمــارات، 
قطــر، وإن كان صــدور التقريــر يف عــام 2008م، إال أن مــا جــاء فيــه مــن رصــد وحتليــل ونتائــج مهمــة جعــل مــن األمهيــة مبــكان اســتعراض 

نتائجــه هنــا.
قدم التقرير يف خامتته عددا من التوجهات اإلقليمية اهلامة يف جمال العمل اخلريي، واليت ميكن إمجاهلا على النحو اآليت.

أوال: اجتــاه أعــداد مطــردة مــن رجــال األعمــال حنــو االهتمــام ابلعمــل اخلــريي، مبــا يف ذلــك تطويــر املزيــد مــن املصــارف احلديثــة واملتجــددة 
يف اجملــال اخلــريي.

اثنيا: تنامي الشراكات بن احلكومات والقطاع اخلاص يف جماالت العمل اخلريي االجتماعي. 
اثلثا: تزايد املؤسسات اليت ختدم منطقة بعينها، مبا يشكل حماولة لبلورة مشاركة شعبية مدنية. 

رابعا: ال زال اإلطار القانوين، يف كافة السياقات املدروسة، مقيدا لتحقيق انطالقة قوية يف جماالت العمل املدين واخلريي. 
خامســا: إن تطــور القطــاع اخلــريي يف العــامل العــريب، مرهــون حبــدوث تعــاون وثيــق بــن مؤسســات اجملتمــع املــدين الــيت تســتطيع الوصــول إىل 

اجلماهــري ورصــد احتياجاهتــا، مبســاعدة متويليــة مــن القطــاع اخلــاص، يف ظــل بيئــة قانونيــة مســاندة مــن احلكومــات. 
وأخريا قدم التقرير عدة توصيات لتطوير القطاع اخلريي يف العامل العريب: 

1. توفري بيئة مناسبة للعمل اخلريي، وخباصة يف جمايل القوانن واإلجراءات اإلدارية املنظمة. 
2. حتقيــق نقلــة نوعيــة يف أداء العمــل اإلداري عــرب بنــاء شــبكات للعاملــن فيــه وتبــادل اخلــربات واملعلومــات فيمــا بــن مؤسســاته. ابإلضافــة 

إىل ذلــك، هنــاك ضــرورة لتوثيــق أنشــطة العمــل اخلــريي وحتليلهــا، وتوفــري التدريــب واملســاعدات التقنيــة للمؤسســات العاملــة. 
3. تقــدمي توعيــة عامــة عــن العمــل اخلــريي واملســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص، وتوفــري تغطيــة إعالميــة جيــدة لشــركات القطــاع اخلــاص 

املهتمــة ابلعمــل اخلــريي. 
4. صياغــة ثقافــة تدعــم املشــاركة املدنيــة واملســؤولية االجتماعيــة بــن الشــباب العــريب، مــن خــالل تدريــس مقــررات تعليميــة تــربز أمهيــة 

االخنــراط يف األنشــطة املدنيــة وتدعــم العمــل الشــبايب.

 )9( From Charity to Change: Trends in Arab Philanthropy, The John D. Gerhart Center for philanthropy  
 and Civic Engagement, The American University in Cairo. Translate to Arabic: Dr. Riham Khafaji. 2008
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9. ورقة عمل )العمل الخيري السعودي آمال وتطلعات( )10(: 

يف بدايــة ورقتــه؛ قــدم الباحــث يف املباحــث األوىل يف الورقــة تعريفــاً ونظــرة اترخييــة لنشــأة العمــل اخلــريي يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويف 
املبحــث اخلامــس يف الورقــة ذكــر العقبــات والتحــدايت الــيت تواجــه العمــل اخلــريي الســعودي، وهــي:

توضيح التحدايت التحدايت

حيتاج العمل اخلريي السعودي - بشكل عام - إىل توفر اإلمكاانت املادية، فال ميكن مقارنة 
ميزانية املؤسسات اخلريية اإلسالمية مجعاء مع ميزانية إلحدى املؤسسات الكبرية يف الوالايت 

املتحدة األمريكية أو يف أملانيا مثاًل.
ضعف املوارد املادية

متثل الكوادر البشرية أمهية كبرية يف عمل املؤسسات اخلريية؛ حيث تعاين العديد من املؤسسات 
من عدم إقبال بعض الشباب والطاقات الفنية املتميزة على العمل فيها؛ مما يؤدي إىل ضعف 

خمرجات األنشطة والربامج اليت تقدمها املؤسسات واجلمعيات اخلريية يف اململكة.

احلاجة للكوادر 
البشرية املدربة

لعل من أبرز العقبات اليت ميكن تناوهلا يف هذا املبحث املضايقات اليت تتعرض هلا املؤسسات 
اخلريية السعودية، من هجوم إعالمي، واهتامات ال متت للحقيقة بصلة، ولعل من الواجب توجيه 
إعالم خريي متخصص إلبراز الصورة احلقيقة للعمل اخلريي السعودي، واإلسالمي بشكل عام.

املضايقات اليت تتعرض هلا 
املؤسسات اخلريية السعودية

وابلنظــر هلــذه العقبــات والتحــدايت، وحتليلهــا، ميكــن لنــا أن نضــع التوجهــات املســتقبلية للعمــل اخلــريي، مــن خــالل تقــدمي توجهــات متكنــه 
مــن جتــاوز العقبــات والتحــدايت والتغلــب عليهــا. 

)10( العمل اخلريي السعودي: آمال وتطلعات، عقيل عبد العزيز العقيل. ورقة عمل يف ندوة املؤسسات اخلريية، 1433هـ.

القسم الثاني 
دراســة االحتياجــات المجتمعيــة 
ــة فــي  ــات األعمــال الخيري وأولوي

المملكــة العربيــة الســعودية
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1. دراسة )احتياجات وأولويات العمل الخيري في بعض محافظات 
منطقة الرياض( )11( :

هدفت الدراسة إىل حصر االحتياجات العلمية والدعوية والصحية، وتصنيف تلك االحتياجات حسب األولوية واألمهية، يف عشر 
حمافظات اتبعة ملنطقة الرايض. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام استباانت الرأي، واملقابالت 
املقننة الفردية، وجمموعات النقاش املركز. بلغ عدد االستباانت املشمولة يف الدراسة )598( استبانة، ابإلضافة إىل )10( جمموعات 

تركيز، و)10( مقابالت فردية مقننة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز هذه األولوايت و هذه االحتياجات - مصنفة حسب جماهلا - 
كانت كاآليت:

االحتياجات األساسية 
ومتثلــت يف: دعــم إجيــار املســكن، دعــم مناشــط اســتقبال وتوزيــع فائــض الطعــام، برامــج املســاعدة يف توفــري املســكن، توفــري برامــج الكســاء 
وامللبــس للمحتاجــن، توفــري برامــج الوجبــات الغذائيــة للمحتاجــن، برامــج املســاعدة يف ترميــم املســاكن، املســاعدة يف توفــري خدمــات النقــل 

واملوصــالت، برامــج توفــري ميــاه الشــرب.

االحتياجات الصحية 
ومتثلــت يف: دعــم وإنشــاء مراكــز غســيل الكلــى، دعــم احملتاجــن لشــراء األدويــة الضروريــة، دعــم ورعايــة املراكــز الصحيــة لــذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، متويــل جهــود مكافحــة التدخــن وعــالج املدخنــن، تزويــد احملتاجــن ابألجهــزة واملســتلزمات الطبيــة، دعــم الفقــراء واحملتاجــن يف 
املستشــفيات اخلاصــة، توفــري زايرات طبيــة تطوعيــة لالستشــارين يف التخصصــات الطبيــة املختلفــة، توفــري الســكن اجملــاين خــارج احملافظــة 
للمرضــى مــن الفقــراء واحملتاجــن، املســامهة يف إنشــاء العيــادات التطوعيــة واخلرييــة، متويــل وإنشــاء العيــادات التطوعيــة لألطبــاء مــن خــارج 
احملافظــة، توفــري وســائل نقــل للمحتاجــن للرعايــة الصحيــة، طباعــة النشــرات والكتيبــات الصحيــة )التوعيــة الصحيــة العامــة(، توفــري برامــج 

ومحــالت التوعيــة والوقايــة مــن األمــراض واألوبئــة.

االحتياجات االجتماعية: 
دعــم وإنشــاء مؤسســات ملســاعدة وأتهيــل املقبلــن علــى الــزواج، دعــم وإنشــاء مؤسســات هتتــم بشــؤون الشــباب، دعــم برامــج إصــالح ذات 
البــن، دعــم وإنشــاء املؤسســات الــيت هتتــم ابإلصــالح األســري، دعــم وإنشــاء دور لرعايــة األيتــام، توفــري الدعــم العيــي مــن الســلع الضروريــة 
للفقــراء واحملتاجــن، دعــم ورعايــة برامــج األســر املنتجــة، دعــم وإنشــاء مراكــز التنميــة، دعــم ورعايــة برامــج العنايــة ابملســنن، دعــم املؤسســات 

االجتماعيــة ابالحتياجــات املكتبيــة واحلاســوبية.

)11( دراسة )احتياجات وأولوايت العمل اخلريي يف بعض حمافظات منطقة الرايض(، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية، 1436هـ.

االحتياجات التعليمية: 
دعــم ومتويــل مراكــز حتفيــظ القــرآن الكــرمي، توفــري برامــج مســاعدة لتعليــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة، توفــري برامــج تعليميــة ملســاعدة املتعثريــن 
دراســياً، متويــل برامــج كفالــة طــالب العلــم واملعلمــن يف مراكــز ومكاتــب الدعــوة، متويــل الــدورات العلميــة والتدريبــة وورش العمــل املعنيــة 
ابلتعليــم وإثــراء العاملــن يف قطــاع التعليــم، دعــم اجلمعيــات العلميــة يف احملافظــات، إنشــاء مراكــز تدريــب وأتهيــل لتنميــة الكــوادر التعليميــة 
)معلمــن، مشــرفن، مرشــدين،....(، دعــم وإنشــاء املكاتــب العلميــة لطلبــة العمــل واملشــايخ، دعــم برامــج رعايــة املوهوبــن، دعــم الربامــج و 
املناشــط التعليميــة املوجهــة إلثــراء وتنميــة مهــارات الطــالب والطالبــات، دعــم ورعايــة املناشــط الالصفيــة الــيت تعــزز التعلــم الــذايت وإكســاب 

املهــارات، دعــم وتوفــري مراكــز تعليــم الكبــار وحمــو األميــة.

االحتياجات الدعوية: 
متويــل برامــج املتابعــة والتعليــم املســتمر للمســلم اجلديــد، دعــم االحتياجــات املكتبيــة واحلاســوبية ملكاتــب الدعــوة واملؤسســات اخلرييــة، 
دعــم أنشــطة وبرامــج توعيــة اجلاليــات، دعــم وإنشــاء مكاتــب دعويــة يف احملافظــات، دعــم اجلــوالت والقوافــل الدعويــة، متويــل إقامــة دروس 
وحماضــرات علميــة يف احملافظــات، دعــم املطبوعــات والكتــب الدعويــة والســمعية، دعــم الدراســات ذات الشــأن الدعــوي، إنشــاء مكاتــب 

توعيــة اجلاليــات.

وعلــى مســتوى تصنيــف االحتياجــات يف حمافظــات منطقــة الــرايض، علــى أربعــة مســتوايت رئيســة، فــإن أولــوايت هــذه االحتياجــات 
كانــت كاآليت:

مجموعة االحتياجات التي يمكن تصنيفها في المركز األول من حيث األولوية، هي:
دعم وإنشاء مراكز غسيل، وزراعة، الكلى )صحي(.. 1
دعم وإنشاء مؤسسات مساعدة وأتهيل املقبلن على الزواج )اجتماعي(.. 2
دعم ومتويل مراكز، ومعاهد، ودور، حتفيظ القرآن الكرمي )تعليمي(.. 3
دعم إجيار املسكن، وبرامج املساعدة يف توفري املسكن )أساسي(.. 4
متويــل برامــج املتابعــة والتعليــم املســتمر للمســلم اجلديــد، ودعــم أنشــطة وبرامــج توعيــة اجلاليــات، ودعــم دعــاة متخصصــن يف . 5  .5

اللغــات )دعــوي(. مجيــع 
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مجموعة االحتياجات التي يمكن تصنيفها في المركز الثاني من حيث األولوية، هي:
دعم وإنشاء مؤسسات وحماضن شاملة هتتم بشؤون الشباب )اجتماعي(.  .1

دعم شراء األدوية الضرورية، واألجهزة واملستلزمات الطبية للمحتاجن )صحي(.  .2
توفري برامج تعليمية ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة، واملتعثرين دراسياً )تعليمي(.  .3

إنشــاء مكاتــب دعويــة، وتزويدهــا ابالحتياجــات املكتبيــة، ودعــم براجمهــا املتنوعــة، مثــل: كفالــة طــالب العلــم واملعلمــن يف تلــك   .4
الدعويــة )دعــوي(. الوســائل  مــن  العلميــة، وغريهــا  والــدورات  والــدروس واحملاضــرات  الدعويــة،  املكاتــب، واجلــوالت والقوافــل 

دعم وإنشاء املؤسسات اليت هتتم إبصالح ذات البن، واإلصالح األسري )اجتماعي(.  .5

مجموعة االحتياجات التي يمكن تصنيفها في المركز الثالث من حيث األولوية، هي:
1. دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي االحتياجات اخلاصة، وانشاء مراكز أتهيل شامل )صحي(.

2. متويل جهود مكافحة التدخن وعالج املدخنن )صحي(.
3. الدعــم العيــي للمحتاجــن مــن خــالل مناشــط اســتقبال وتوزيــع فائــض الطعــام، برامــج الوجبــات الغذائيــة، وتوفــري برامــج الكســاء 

)أساســي(. وامللبــس 
4. متويل الدورات العلمية والتدريبة وورش العمل املعنية ابلتعليم، وأتهيل الكوادر التعليمية واالدارية يف قطاع التعليم )تعليمي(.

مجموعة االحتياجات التي يمكن تصنيفها في المركز الرابع من حيث األولوية، هي:
دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي االحتياجات اخلاصة، وإنشاء مراكز أتهيل شاملة )صحي(.  .1

متويل جهود مكافحة التدخن وعالج املدخنن )صحي(.  .2
الدعــم العيــي للمحتاجــن، مــن خــالل مناشــط اســتقبال وتوزيــع فائــض الطعــام، برامــج الوجبــات الغذائيــة، وتوفــري برامــج الكســاء   .3

)أساســي(. وامللبــس 
متويل الدورات العلمية والتدريبة، وورش العمل املعنية ابلتعليم، وأتهيل الكوادر التعليمية واإلدارية يف قطاع التعليم )تعليمي(.  .4

2. احتياجات وأولويات العمل التطوعي بمحافظة 
حفر الباطن )12(: 

هدفــت الدراســة إىل حتديــد احتياجــات العمــل التطوعــي وأولوايتــه يف احملافظــة، ابإلضافــة إىل التواصــل والتكامــل بــن املنظمــات التطوعيــة 
فيهــا. اعتمــدت الدراســة علــى حتقيــق أهدافهــا مــن خــالل اســتخدام جمموعــة مــن األدوات، هــي: ورش عمــل – زايرات ميدانيــة – لقــاءات 
مباشــرة – تصميم اســتباانت وحتليلها - تصميم تقرير توجيهي. وقد اســتهدفت هذه الدراســة مجيع املنظمات اخلريية واملشــاريع التطوعية 

القائمــة حاليــاً ابحملافظــة، و املهتمــن ابلعمــل التطوعــي فيهــا.
ذكــرت الدراســة - بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج - أن الفئــات الــيت ينبغــي أن يوجــه إليهــا العمــل التطوعــي اخلــريي ومشــاريعه 

بصــورة أكــرب - حســب األولويــة - هــي: 

)12( دراسة )احتياجات وأولوايت العمل التطوعي مبحافظة حفر الباطن(، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي، 1436هـ.

ذكــرت الدراســة بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج أن الفئــات الــيت ينبغــي أن يوجــه إليهــا العمــل التطوعــي اخلــريي ومشــاريعه بصــورة 
أكــرب حســب األولويــة هــي: 

حسب احلالة الفئة العمرية األولوية
نزالء السجون – ذوو االحتياجات اخلاصة- اجلاليات- املرضى- 

املطلقات واألرامل الشباب والفتيات والنساء أوىل

الفقراء – األيتام - املوهوبون األطفال اثنية

طالب العلم – اجملتمع – املتعافون من اإلدمان - املتقاعدون كبار السن اثلثة

كمــا توصلــت الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج املهمــة فيمــا خيــص احتياجــات اجملتمــع يف حمافظــة حفــر الباطــن مــن األعمــال اخلرييــة التطوعيــة، 
وذكــرت  :

درجة االحتياجات االحتياجات م

عاٍل جدا

مشروع اإلعانة على الزواج 1
مشروع التعايف من املخدرات 2

مشروع رعاية املوهوبن 3
مجعية طبية 4

مؤسسة ماحنة 5
مشروع لذوي االحتياجات اخلاصة 6

مركز تدريب وتطوير مهارات 7
مشروع أتهيل قيادات نسائية 8
مشروع أتهيل قيادات تطوعية 9
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درجة االحتياجات االحتياجات م

احتياج عاٍل

جلنة تنسيقية للعمل التطوعي 10
دار رعاية اجتماعية 11

مؤسسة دعوية متخصصة 12
مستودع خريي 13

معهد أتهيل الدعاة 14
دار رعاية / حضانة أطفال 15

ملعب شبايب 16
بيت خربة إدارية 17

جلنة هتتم ابألوقاف 18
مركز ألعاب أطفال 19

مؤسسة إعاانت إنسانية 20
قاعة حفالت ومناسبات خريية 21

معهد أتهيل أئمة وخطباء 22
مركز عناية ابملساجد 23
مركز إنتاج إعالمي 24

مركز تنمية وإصالح أسري 25
مركز ثقايف 26

مشروع رعاية السجناء وذويهم 27
مشروع التعايف من التدخن 28

درجة االحتياجات االحتياجات م

احتياج متوسط

مشروع أسر منتجة 29
مركز دراسات 30
حمضن تربوي 31
رايض أطفال 32

مركز معلومات وإحصاء 33
موقع إلكرتوين هادف 34

مؤسسة دعوية لغري املسلمن 35
مكتبة ثقافية عامة 36
دار رعاية مسنن 37

جلان طوارئ وأزمات 38
مركز عناية املصاحف 39
مجعية رعاية متقاعدين 40

مركز أتهيل مهي 41
مركز حي اجتماعي 42
مكتب دعوة وإرشاد 43

احتياج منخفض

معهد أتهيل معلمي قرآن 44
فرق تطوعية 45

مجعية حتفيظ قرآن 46
صحيفة أو جملة هادفة 47

تسجيالت صوتية هادفة 48
جلنة تنمية اجتماعية 49

مغسلة موتى 50
مسجد جامع 51
مسجد فروض 52
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قدمــت الدراســة مقرتحــات ملعــززات ُتســهم يف تلبيــة احتياجــات حمافظــة حفــر الباطــن مــن األعمــال التطوعيــة واخلرييــة، حيــث متثلــت هــذه 
املعــززات يف اآليت:

أ - معززات النجاح للمنظمات والعاملين في العمل التطوعي والخيري بالمحافظة 
لقيادة تغطية أولويات االحتياج :

تعزيز ثقافة التطوع، واستقطاب املتطوعن، واحملافظة عليهم.. 1
القيام على مبدأ التكامل والتعاون بن اجلهات والعاملن يف العمل التطوعي.. 2
الرتكيز على التدريب التخصصي والتأهيل النوعي للعاملن يف العمل التطوعي.. 3
فتح آفاق الشراكة اجملتمعية، وفك احتكار العمل التطوعي.. 4
تقدير املتميزين واملبدعن، واحملافظة عليهم، وتوليد فرص الستيعاهبم ضمن مساحات العمل التطوعي.. 5
العناية بدراسة احتياجات املستفيدين، وبناء املشاريع وفقها، وقياس أثر املشاريع على تغطيتها.. 6
بناء مشاريع نوعية ذات جودة عالية وآاثر مستدامة.. 7

ب - السياسات المقترحة لمساندة قيادة تغطية أولويات االحتياج :

البدء بتمتن العمل داخل مدينة حفر الباطن، مث نقل التجارب إىل الضواحي واهلجر.. 1
االلتزام ابجلوانب القانونية والرمسية.. 2
أتسيس وتفعيل اجمللس التنسيقي للعمل التطوعي، واالنطالق من توصياته.. 3
التخصص يف العمل، واإلفادة من املتخصصن.. 4
املصداقية مع اجلهات الشريكة واملستفيدين.. 5
التوثيق املستمر للمناشط واإلجنازات.. 6
االهتمام ابجلوانب االقتصادية ابحملافظة.. 7

3. واقع المسؤولية االجتماعية في المنطقة الشرقية )13(:

كان مــن أهــداف هــذه الدراســة التعــرف إىل احتياجــات املنطقــة الشــرقية مــن املشــاريع الــيت هتتــم هبــا اجلهــات ذات املســؤولية االجتماعيــة، 
ابإلضافــة إىل حتديــد أولــوايت االحتياجــات جملتمــع املنطقــة الشــرقية. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي املســحي، واعتمــدت 
علــى أداتــن رئيســتن، ومهــا: االســتبانة وورش العمــل. وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )205( شــركات موزعــة يف مجيــع حمافظــات املنطقــة 

الشــرقية. 
و مــا يهمنــا يف هــذه الدراســة هــي النتائــج الــيت خرجــت هبــا، واملتعلقــة ابالحتياجــات اجملتمعيــة يف املنطقــة الشــرقية، حيــث إن هــذه . 1

االحتياجــات هــي:
هتيئة الشباب لسوق العمل.ئ. 2
توفري فرص عمل للشباب.. 3
االهتمام ابملشاريع االستثمارية واملستدامة لتحسن مستوى املعيشة.. 4
دعم الفقراء واحملتاجن.. 5
االهتمام ابخلدمات العامة ومرافق البيئة.. 6
دعم الشباب يف مشاريع رايدة األعمال واملشاريع الصغرية.. 7
زايدة األماكن الرتفيهية والسياحية.. 8
االهتمام ابلربامج الثقافية والتوعوية.. 9

االهتمام ابألندية واملراكز االجتماعية.. 10
دعم وتطوير مشاريع األسر املنتجة.. 11
االهتمام بربامج الصحة والسالمة العامة.. 12
االهتمام ابلربامج التعليمية ورعاية املوهوبن.. 13

)13(  واقع املسؤولية االجتماعية يف املنطقة الشرقية - اىملركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 2017م.
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4.احتياجات وأولويات العمل التطوعي في اإلحساء )14(:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى أولــوايت االحتياجــات اجملتمعيــة يف حمافظــة اإلحســاء، مــن املشــاريع والربامــج اخلرييــة والتطوعيــة، حيــث 
مت االعتمــاد يف تنفيــذ هــذه الدراســة علــى منهجيــات متعــددة، هــي: دراســة الواثئــق املتوفــرة عــن البيئــة احمليطــة ابلعمــل التطوعــي اخلــريي 
يف اإلحســاء، عقــد أربــع ورش عمــل وثــالث جمموعــات تركيــز، شــارك فيهــا )109( مــن الــرواد و اخلــرباء واملهتمــن والعاملــن يف جمــال 
العمل اخلريي والتطوعي يف اإلحســاء. و توصلت الدراســة إىل مجلة من املشــاريع االســرتاتيجية ذات األولوية يف اإلحســاء، واليت كانت:

بيت خربة إدارية.. 1
جلنة تنسيقية للعمل التطوعي.. 2
مركز أتهيل مهي.. 3
مشروع أتهيل قيادات تطوعية.. 4
مشروع أتهيل قيادات نسائية.. 5
مشروع رعاية املوهوبن.. 6
معهد أئمة وخطباء.. 7
معهد أتهيل دعاة.. 8
مؤسسة دعوية متخصصة.. 9

كمــا قدمــت الدراســة مجموعــة مــن معــززات النجــاح فــي تلبيــة االحتياجــات الــواردة أعــاه، 
وهــذه المعــززات هــي:

استقطاب قيادات جمتمعية للعمل التطوعي.. 1
احملافظة على املنتجات اليت تكسب ثقة اجملتمع.. 2
التسويق االحرتايف للربامج التطوعية.. 3
توفري بيئة معززة للعمل التطوعي.. 4
التطوير والتدريب املستمر للكوادر العاملة.. 5
تفريغ مسؤولن إلدارة القطاع اخلريي والتطوعي يف اإلحساء.. 6
إنشاء مؤسسات تتبى دراسة وتطوير األعمال التطوعية واإلشراف عليها.. 7
تنويع مصادر دعم األعمال والربامج اخلريية والتطوعية.. 8
مواكبة التغريات واملستجدات يف املنتجات اليت تلي احتياجات املستفيدين من اجلهات اخلريية.. 9

الرتشيد يف اإلنفاق يف املشاريع اخلريية.. 10
تعزيز احلضور اإلعالمي الذي خيدم الربامج اخلريية.. 11
تعزيز ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع.. 12

)14( دراسة )احتياجات وأولوايت العمل التطوعي يف اإلحساء(، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي، 1435هـ.

5. احتياجات المجتمع في حي الثقبة بالمنطقة الشرقية )15( :

جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل الوقــوف علــى احتياجــات اجملتمــع يف حــي الثقبــة مبدينــة الدمــام ابملنطقــة الشــرقية، هبــدف حتديــد أولــوايت 
التمويــل، مــن خــالل التعــرف علــى أولــوايت االحتياجــات، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )412( فــرداً مــن ســكان احلــي، مــن خمتلــف 

األعمــار واحلالــة االجتماعيــة واجلنــس وغريهــا. و خرجــت الدراســة أبربــع قضــااي واحتياجــات رئيســة جملتمــع احلــي، كانــت كاآليت:

دعم مكافحة البطالة: 
حيــث شــكلت األولويــة األوىل بنســبة بلغــت )79%( مــن عينــة الدراســة؛ لــذا ينبغــي الرتكيــز علــى دعــم الشــباب، مــن خــالل إجيــاد فــرص 
وظيفيــة مناســبة، واالهتمــام بتدريبهــم وأتهليهــم لســوق العمــل، وكذلــك إنشــاء صنــدوق خــاص لتوظيــف الشــباب مــن ســن )18 – 35( 
ســنة، ابإلضافــة إىل تشــجيع الشــباب إلقامــة مشــروعات صغــرية، كمــا أن األمــر يتطلــب إنشــاء جهــة استشــارية ملســاعدة الشــباب يف 

احلصــول علــى الوظيفــة املناســبة.

دعم تطوير التعليم: 
جــاء هــذا االحتيــاج ابملرتبــة الثانيــة، وبنســبة بلغــت )76%(، وكانــت مــن مقرتحــات تلبيــة هــذه االحتيــاج مــا أييت: أتهيــل أســر الطــالب 
املتفوقــن ورعايتهــم لتشــجيع التفــوق الدراســي، وإقامــة برامــج توعويــة لرفــع الوعــي أبمهيــة التعليــم لــدى األســرة والطالــب، إقامــة برامــج توعويــة 
بثقافــة االعتنــاء ابملبــاين التعليميــة للطــالب واألهــايل، االهتمــام ابألنشــطة الطالبيــة وبرامــج التوعيــة يف املــدارس، تطويــر اإلرشــاد الطــاليب، 

الرتكيــز علــى تدريــب الشــباب مــن خــالل برامــج تربويــة هادفــة.

دعم تغيير الصورة النمطية عن الحي: 
دعــم تغيــري الصــورة النمطيــة عــن احلــي: شــكل هــذا االحتيــاج أولويــة اثلثــة، وبنســبة بلغــت )74%(، حيــث إنــه مــن الضــروري االهتمــام 
بتغيــري الصــورة النمطيــة الســلبية عــن منطقــة الثقبــة، مــن خــالل الربامــج اإلعالميــة، وتوجيــه التغطيــة اإلخباريــة عــن احلــي، وإظهــار الفــرص 

االســتثمارية املوجــودة يف احلــي، وكذلــك االســتفادة مــن طاقــات الشــباب ومواهبهــم يف إبــراز احلــي كنمــوذج حيتــذى بــه.

دعم الترابط األسري: 
دعــم الرتابــط األســري: شــكلت هــذه األولويــة مــا نســبته )73%(، حيــث يتــم ذلــك مــن خــالل دعــم مبــادرات اإلصــالح والتوجيــه األســري 
يف احلــي، إقامــة برامــج تدريبيــة أتهيليــة للنســاء يف احلــي، تفعيــل دور االستشــارات األســرية وإقامــة اللقــاءات والنــدوات الــيت هتــدف إىل 

تقــدمي اإلرشــاد والوعــي األســري.

)15( دراسة )احتياجات اجملتمع يف حي الثقبة ابملنطقة الشرقية(، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية، 1437هـ.
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6. تحديد أولويات تمويل العمل الخيري بمنطقة 

المدينة المنورة )16(:

هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد أولــوايت التمويــل اخلــريي يف منطقــة املدينــة املنــورة، ووضــع خارطــة تفصيليــة هلــذه األولــوايت. اتبعــت 
الدارســة املنهــج الوصفــي املســحي، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة األساســية )أفــراد اجملتمــع يف املدنيــة املنــورة( 1488 شــخصاً. و مت تطبيــق 
اســتبانة تناولــت جمــاالت العمــل اخلــريي، كمــا مت تطبيــق اســتبانة خاصــة ابجلهــات اخلرييــة بنظــام املســح الشــامل علــى كافــة اجلهــات اخلرييــة 
املوجــودة ابملنطقــة. و بلغــت عينــه الدراســة مــن اجلهــات اخلرييــة )170( مجعيــة خرييــة. كمــا مت إجــراء مقابــالت متعمقــة مــع حنــو )22( 
شــخصية مــن املســؤولن واملهتمــن ابلعمــل اخلــريي، مــع مراعــاة توزيــع املقابــالت علــى كافــة الفئــات مــن حيــث القطاعــات: )احلكومــي/ 

اخلــاص/ اخلــريي(، مــع الرتكيــز علــى الفئــات األكثــر التصاقــاً ابلعمــل اخلــريي داخــل هــذه القطاعــات ابملدينــة املنــورة.
كان مــن أهــم نتائــج الدراســة هــو اخلــروج بتفاصيــل حــول االحتياجــات اجملتمعيــة يف خمتلــف اجملــاالت يف خمتلــف حمافظــات منطقــة املدينــة 

املنــورة، حيــث متثلــت أولــوايت احتياجــات منطقــة املدينــة املنــورة ابآليت:
اإلسكان.	 
مكافحة الفقر.	 
رعاية املرأة والطفل.	 
رعاية الشباب.	 
رعاية كبار السن.	 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.	 
إنشاء ودعم دور حتفيظ القرآن الكرمي.	 
املساعدات العينية واملالية للطالب الفقراء يف املدارس واجلامعات.	 
إنشاء املعاهد الشرعية ابملنطقة.	 
برامج حمو األمية وتعليم الكبار.	 
دعم األنشطة الطالبية يف املؤسسات التعليمية.	 
برامج تعليم اخلياطة والتطريز للفتيات.	 
بناء وصيانة املدارس ابملنطقة.	 
تقدمي الدعم املايل والفين للمؤسسات التعليمية يف املنطقة.	 

)16( حتديد أولوايت متويل العمل اخلريي مبنطقة املدينة املنورة، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي. 2017م.

7. أولويات واهتمامات الشباب الخليجي )17( :

انطلقــت الدراســة مــن اإلجابــة عــن تســاؤل رئيــس: )مــا هــي أولــوايت واهتمامــات الشــباب يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي؟(، مــن خــالل 
مــا تبّينــه بعــض اســتطالعات الــرأي الــيت أجرهتــا خمتلــف اجلهــات االســتطالعية املختصــة، ســعياً لتحقيــق مجلــة مــن األهــداف، ومنهــا: 
حتديــد اهتمامــات وأولــوايت الشــباب يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي، حســب مــا بيَّنتــه نتائــج اســتطالعات الــرأي الــيت نفذهتــا جهــات 

اســتطالعية معتــربة. 
وســتتم االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة فقــط يف اجلوانــب املتعلقــة ابلشــباب الســعودي، حيــث ذكــرت الدراســة أن أهــم مــا يطلــب 
الشــباب الســعودي مــن الســطات التعامــل معــه هــو: البطالــة، الفقــر، قضــااي املــرأة، التعليــم، قضــااي الشــباب، جمــاالت الصحــة، الطــرق 
واملواصــالت، توطيــد العالقــات االجتماعيــة. كمــا أوضحــت الدراســة أن زايدة الدخــل، واالســتقرار األســري، والوضــع احمللــي يف البلــد، مــن 

أكثــر القضــااي الــيت تشــغل تفكــري الشــباب الســعودي. 
وحول األولوايت املعيشية ابلنسبة للشباب السعودي، فكانت كاآليت:

 حفظ أمن واستقرار البلد.	 
احملافظة على األخالق والقيم اإلسالمية.	 
زايدة الوعي الثقايف والتعليمي.	 
تنمية اخلدمات الصحية.	 
توفري سكن لكل مواطن.	 
توفري وظيفة لكل مواطن.	 
زايدة املستوى املعيشي للمواطنني.	 

)17( دراسة )أولوايت واهتمامات الشباب اخلليجي(، شباب جمتمعي، اخلرب 2017م.
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9. الشباب في المملكة العربية السعودية 
»فرص البناء االجتماعي والثقافي والقيمي« )19(

كان مــن أهــداف هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع الشــباب االجتماعــي، والفــرص االجتماعيــة للشــباب املؤمــل اســتثمارها، حيــث 
اســتهدفت الدراســة )5,234,399( شــااب وفتــاة ممــن تــرتاوح أعمارهــم مــا بــن )15 – 29( ســنة، وعلــى مســتوى مخــس مناطــق إداريــة، 
هــي: الوســطى والشــرقية والغربيــة والشــمالية واجلنوبيــة. ولعــل مــن أبــرز التوصيــات الــيت جــاءت هبــا الدراســة، مبــا خيــدم احتياجــات وتطلعــات 

الشــباب الســعودي، مــا أييت:
تصميــم برامــج وفعاليــات ونشــاطات تعــىن إبعــادة بنــاء الــذات للشــباب، ودفعهــم إىل تطويــر ذواهتــم وثقتهــم أبنفســهم، مــن 	 

خــالل الربامــج املتخصصــة، إضافــة إىل الضــخ اإلعالمــي املكثــف، الــذي يركــز علــى أمهيــة الشــباب يف بنــاء اجملتمــع، وصــواًل إىل 
تغيــري الصــورة الذهنيــة الســلبية الــي يعتقدهــا الشــاب يف حــق نفســه.

إطــالق مبــادرات وبرامــج تدريبيــة متخصصــة؛ لتوعيــة الشــباب أبخالقيــات الســلوك املتــزن، الــذي حيــوي آداب وأخالقيــات 	 
اللبــاس احملتشــم، وعــدم  اإلســاءة لآلخريــن، واالندمــاج اجملتمعــي بــني الشــباب بطرائــق ســليمة ومقبولــة اجتماعيًّــا وشــرعيًّا، والتوجــه 
إىل لفــت أنظــار اآلخريــن والتميــز عنهــم ابإلبــداع واالبتــكار، واملســامهة الفاعلــة يف جمــاالت العلــوم الشــرعية والعلميــة واملهنيــة 
والتقنيــة والصناعيــة واحلرفيــة والرايضيــة، وغريهــا مــن املياديــن الــي تنمــي روح املنافســة الشــريفة، ورفــع املعنــوايت، وبنــاء الثقــة 
ابلنفــس، واالندمــاج مــع األقــران واآلخــر، ضمــن ضوابــط ومعايــري وشــروط الشــريعة اإلســالمية الوســطية الســمحة، وضوابــط 

العــادات والتقاليــد واملــوروث االجتماعــي العــام.
العمــل علــى رفــع احلــد األدىن لألجــور، وحماربــة الواســطة، مــن خــالل نشــر معايــري ومواصفــات وشــروط الوظائــف املــراد شــغلها 	 

ابلشــباب كأحــد أنــواع الشــفافية يف التوظيــف، ابإلضافــة إىل توفــري وتكثيــف التدريــب االحــرايف للشــباب، قبــل وأثنــاء اخنراطهــم 
يف ســوق العمــل. 

إطــالق مبــادرة أتهيليــة لتعزيــز دور املســجد عامــة يف احتــواء اجملتمــع يف النصــح واإلرشــاد عنــد مواجهــة املشــكالت واهلمــوم، 	 
والركيــز علــى أمهيــة تفعيــل دور املســجد يف ترســيخ املبــادئ اإلجيابيــة يف احليــاة االجتماعيــة، مــن خــالل بــث رســائل التفــاؤل بــني 
أفــراد اجملتمــع عامــة، والنــشء والشــباب خاصــة، املرتكــزة علــى العلــم الشــرعي الســليم، ومساحــة وعــدل ووســطية اإلســالم )يصبــح 

املســجد بيــت خــربة استشــاراي ألفــراد اجملتمــع(.
النظر يف آراء وأفكار وتطلعات الشباب ملواجهة قضااي كربى، مثل: الفقر، البطالة، الفساد، تنشئة األطفال وتربيتهم.	 
ختصيــص برامــج حواريــة لســماع مشــكالت الشــباب، وخصوًصــا: املشــكالت الدراســية، اهلمــوم واملشــكالت الصحيــة، 	 

اهلمــوم واملشــكالت االجتماعيــة، اهلمــوم واملشــكالت املاليــة، اهلمــوم األســرية، اهلمــوم واملشــكالت السياســية، املشــكالت املتعلقــة 
ابملســكن اجليــد.

استثمار طاقات الشباب يف التطوع واألعمال اخلريية اهلادفة واملخطط هلا.	 
تقــدمي املبــادرات والدراســات الــي مــن شــأهنا رفــع نســبة اهتمــام الشــباب ابملوضوعــات التعليميــة، والــي ترفــع مــن معــدالت 	 

التحصيــل العلمــي لديهــم.
حتفيز املؤسســات املعنية ابلشــباب، ابتداًء من بيئة املدرســة إىل البيئة اجلامعية، وانتقااًل ابلعمل إىل دمج الشــباب مبســتوايت 	 

خمتلفــة مــن املشــاركة ابلقــرار، ابتــداًء مــن حتديــد االحتياجــات واألولــوايت اخلاصــة هبــم، وإكســاب هــذه البيئــات وهتيئتهــا لتصبــح 
بيئــة ثريــة وخصبــة للمشــاركة الشــبابية.

)19( دراسة )الشباب يف اململكة العربية السعودية »فرص البناء االجتماعي والثقايف والقمي«(، 2014م.

8. آراء واحتياجات الشباب السعودي )18(:

مت تطبيــق هــذه الدراســة علــى عينــة متثــل مجيــع جمتمــع شــباب الســعودية، وعددهــم )2270( فــردا، قرابــة نصفهــم مــن اإلانث، و بلــغ 
أعمــار عينــة الدراســة )15 – 29( ســنة. و تضمنــت الدراســة جمموعــة مــن احملــاور، هــي: احلــوار والنقــاش اليومــي لــدى الشــباب، وســائل 
التواصــل االجتماعــي لــدى الشــباب، نظــرة الشــباب الســعودي إىل أنفســهم، املشــاركة اجملتمعيــة لــدى الشــباب، التفــاؤل واالستشــارة لــدى 
الشــباب. ولعــل أبــرز مــا يهمنــا يف هــذه الدراســة هــو التوصيــات الــيت خرجــت هبــا، والــيت مــن خالهلــا ختــدم تلبيــة احتياجــات الشــباب، 

وهــذه التوصيــات هــي:
تنظيم جائزة االحتفاء واالهتمام ابلشباب، حتت مسمى »جائزة الشباب على مستوى اململكة العربية السعودية«.	 
إطــالق مبــادرة الفتتــاح نقــاط للعمــل التطوعــي خلدمــة الوطــن، تتــاح فيهــا الفــرص للشــباب لتقــدمي األفــكار وتطويــر املبــادرات 	 

وقيادهتــا وتنفيذهــا مبــا خيــدم جمتمعهــم.
افتتاح أقسام تطوعية يف اجلهات الوطنية اخلدمية الرمسية، مثل: )البلدايت، واملرور، والدفاع املدين، وحنوها(.	 
أتسيس مؤسسات ومراكز خاصة ابلشباب؛ هبدف استثمار طاقاهتم.	 
إشراك الشباب يف برامج ومشاريع خلدمة مدهنم )ضيف املدينة(؛ لتنمية حس املشاركة املدنية واجملتمعية.	 
مبادرة وطنية تفعل طاقات الشباب يف اجملاالت اخلدمية واالجتماعية والتطوعية.	 
استثمار األندية الرايضية يف تعزيز روح املشاركة اجملتمعية لدى الشباب.	 
تفعيــل ُعمــد األحيــاء يف تطويــر برامــج ومشــاريع يف األحيــاء؛ لــزايدة اســتيعاب الشــباب، وتنميــة مشــاركتهم ألجــل أحيائهــم 	 

وجمتمعهــم.
إطالق هيئة أو مراكز استطالع آراء الشباب، ومعرفة رغباهتم يف املشاركة بصفة دورية.	 
إطالق مبادرة »وقف الوالدين«، من خالل أعمال أو مشاريع يقوم هبا الشباب تطوًعا، وأجرها يعود إىل والديه.	 
اســتثمارا لعالقــة الشــباب مــع والديهــم؛ يتــم إطــالق مبــادرة حتــت شــعار »مــن أجــل والــدي«، يتــم مــن خالهلــا حتفيــز الشــباب 	 

ألعمــال خدميــة وتنمويــة للوطــن.

)18(  دراسة )آراء واحتياجات الشباب السعودي(، مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب، 1435هـ.
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10. أولويات العمل الخيري )20(

أصــل هــذه الدراســة هــو جتميــع جمموعــة مــن األحبــاث والدراســات واألوراق العلميــة الــيت تناولــت موضــوع فقــه األولــوايت يف العمــل اخلــريي، 
حيــث ســنقوم ابســتعراض وجــوه الرتجيــح يف أبــواب العمــل اخلــريي، وهــي:

ما كان نفعه متعداًي: مثل: القادر على العمل، الفقري املشتغل ابلعلم الشرعي، العناية أبهل النباهة والذكاء والنبوغ.	 
تقدمي الواجبات على املستحبات: ألن الواجب أثقل يف امليزان وأعظم.	 
تقــدمي األدوم علــى املنقطــع: ومــن األمثلــة علــى ذلــك: فتــح املخابــز واملطاعــم والــورش واملصانــع اخلرييــة؛ ليعمــل هبــا أوالد 	 

الفقــراء، دعــم مشــاريع الدعــوة إىل هللا، دعــم الفضائيــات اإلســالمية.
تقدمي ما كان له نفع عام: فاملصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة.	 
تقدمي األشد حاجة: فإن كان قريباً فهو أوىل.	 

)20( أولوايت العمل اخلريي، من منتجات جملس احلكمة، مركز اسرتاتيجيات الرتبية، 2017م.

11. احتياجات الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة )21( : 

اجلمعيــات اخلرييــة هــي إحــدى مكــوانت منظومــة اجملتمــع طبقــاً لنظريــة النظــم؛ فهــي اجلهــات الــيت تتفاعــل وتتعامــل بشــكل مباشــر مــع 
اجملتمــع بكافــة شــرائحه وفئاتــه، وابلتــايل فــإن احتياجــات اجلمعيــات اخلرييــة تكــون غالبــاً منبثقــة مــن االحتياجــات اجملتمعيــة مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى تكــون هــذه االحتياجــات نتيجــة الحتياجــات اجملتمــع، وابلتــايل فــإن تلبيــة احتياجــات اجلمعيــات اخلرييــة ســينعكس بشــكل 
طبيعــي علــى تلبيــة االحتياجــات اجملتمعيــة مبختلــف أنــواع وجمــاالت هــذه االحتياجــات، ومــن هــذا املنطلــق فقــد مت إدراج هــذه الدراســة 

ألمهيــة نتائجهــا وعالقتهــا ابالحتياجــات اجملتمعيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة.
هدفــت الدراســة إىل حتديــد احتياجــات اجلمعيــات اخلرييــة مبنطقــة مكــة املكرمــة املتعلقــة ابلتمويــل، والكــوادر البشــرية، والبــى التحتيــة، 
ابإلضافــة إىل االحتياجــات اخلاصــة ابألنشــطة والربامــج الــيت تنفذهــا اجلمعيــة يف اجملتمــع. مت تطبيــق اســتبانة خاصــة ابلدراســة؛ مــن أجــل 
حتقيــق أهدافهــا، علــى )41( مجعيــة خرييــة مبنطقــة مكــة املكرمــة، حيــث شــّكل هــذا العــدد مــا نســبته )33 %( مــن إمجــايل عــدد اجلمعيــات 
اخلرييــة مبنطقــة مكــة املكرمــة. و توزعــت عينــة الدراســة علــى جمــاالت متنوعــة مــن جمــاالت عمــل اجلمعيــات اخلرييــة، حيــث كانــت كاآليت:

مجعيات 
صحية

مجعيات 
إغاثية

مجعيات 
تنموية

مجعيات 
تدريب 

مهي

مجعيات 
بر

مجعيات 
أسرية

مجعيات 
نسائية

مجعيات 
إعاقة

مجعيات 
حتفيظ 
قرآن

%20

%80

%40

%100

%0

%60

%2.4
%7.3

%12.2

%34.2

%2.4 %2.4

%9.8
%4.9

%24.4

)21( احتياجات اجلمعيات اخلريية مبنطقة مكة املكرمة، مكتب بيت خربة الرب للدراسات واالستشارات اإلنسانية جبامعة أم القرى، 2015م.
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أهــم مــا توصلــت لــه الدراســة فيمــا يتعلــق باحتياجــات الجمعيــات الخيريــة بمنطقــة مكــة 
المكرمــة فيمكــن تلخيصهــا بالتالــي:

أوال: مســتوى هــذه االحتياجــات مرتفــع جــدا، ومتثلــت يف احلاجــة إىل مصــادر ماليــة اثبتــة ومســتمرة للجمعيــات، واحتيــاج مــايل لتوفــري 
الرواتــب التنافســية لتوظيــف الــكادر املؤهــل، وكذلــك لتوفــري الدعــم املــايل الــذي تقدمــه اجلمعيــات للمســتفيدين، ابإلضافــة إىل حاجتهــا 

املاليــة للمصاريــف التشــغيلية اخلاصــة ابجلمعيــات.

اثنيــا: شــكلت هــذه االحتياجــات درجــة كبــرية عنــد اجلمعيــات اخلرييــة، ومتثلــت يف رفــع رواتــب العاملــن يف اجلمعيــات اخلرييــة، و حتقيــق 
األمــان الوظيفــي للعاملــن فيهــا، توفــري كــوادر متخصصــة يف التســويق وتنميــة املــوارد املاليــة للجمعيــات، توفــري نظــام للتعليــم والتأهيــل املســتمر 
للعاملــن يف اجلمعيــات اخلرييــة، ابإلضافــة إىل تطويــر آليــات الســتقطاب وحتفيــز املتطوعــن واحلفــاظ عليهــم، مبــا يتفــق وخيــدم حتقيــق رؤيــة 

اململكــة 2030م.

ــا: كشــفت نتائــج الدراســة عــن ضعــف واضــح يف مســتوى البــى التحتيــة واملرافــق املتوفــرة ابجلمعيــات اخلرييــة، ومــدى احتياجهــا إىل  اثلث
املبــاين األساســية الــيت تســاعدها يف أداء عملهــا وخدمــة اجملتمــع، وحاجتهــا لألجهــزة والتجهيــزات الــيت تعينهــا يف تنفيــذ أنشــطتها، ابإلضافــة 

إىل عــدم مالءمــة املبــاين ملمارســة أعماهلــا اخلرييــة، الــيت تســتهدف فيهــا فئــات اجملتمــع الــيت هــي مــن ضمــن اختصاصاهتــا.

رابعــا: حيــث ذكــرت اجلمعيــات اخلرييــة حاجتهــا للتقييــم املرحلــي أثنــاء تقــدمي الربامــج واخلدمــات للمســتفيدين، وحاجتهــا إىل زايدة قــدرة 
وكفــاءة براجمهــا وأنشــطتها اخلرييــة، مبــا خيــدم تلبيــة احتياجــات املســتفيدين، وكذلــك تطويــر أســاليب تقــدمي اخلدمــة بشــكل مســتمر، وتنويــع 

اخلدمــات والربامــج واألنشــطة مبــا يلــي االحتياجــات اجملتمعيــة.

القسم الثالث ..

واقع المنح الخيري
يتضمــن هــذا اجلــزء الدراســات واألحبــاث الــذي تناولــت موضــوع املنــح 
أســاليب  عــن  حتدثــت  الــيت  الدراســات  عــرض  ســيتم  حيــث  اخلــريي، 
املنــح، وأبــرز الربامــج واملشــاريع اخلرييــة الــيت هتتــم هبــا املؤسســات املاحنــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، ومقارنتهــا أببــرز املؤسســات املاحنــة علــى 

مســتوى العــامل، ومــن هــذه الدراســات:
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1. المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية – حقائق 
وإحصاءات )22(:

اقام مركز جريهارت ابجلامعة األمريكية ابلقاهرة، ابلتعاون مع مؤسسة امللك خالد يف الرايض، بتنفيذ مسح شامل للمؤسسات املاحنة 
يف اململكة؛ وذلك هبدف رسم صورة عامة هلذه املؤسسات من حيث طبيعتها، وحجم التمويل الذي حتصل عليه، وكيفية توزيع هذا 
التمويل، وأهم القطاعات اليت تعمل هبا، ومسامهة قطاع العمل اخلريي يف اململكة يف النهوض ابجملتمع. ولتحقيق هذه األهداف مت 

االعتماد على اإلطار اخلاص بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ابململكة العربية السعودية؛ حيث حيتوي اإلطار على كافة بياانت 
االتصال اخلاصة ابملؤسسات املاحنة. وقد بلغ إمجايل عدد املؤسسات املاحنة يف اململكة )121( مؤسسة ماحنة، موزعة على كافة 

مناطق اململكة. ومت تصميم استبيان خاصة ابملسح، كما ومتت االستعانة مبجموعة من الباحثن امليدانين لتنفيذ املسح. ونظراً لضعف 
بياانت االتصال اخلاصة ابملؤسسات؛ استطاع فريق العمل التواصل مع )76( مؤسسة بشكل إمجايل.

جاءت الدراسة جبملة من النتائج اليت ختص املؤسسات املاحنة يف اململكة العربية السعودية من عدة جوانب، هي:

طريقة عمل المؤسسة:
املقصــود هنــا كيــف تقــوم املؤسســات املاحنــة بدعــم الربامــج واملشــاريع اخلرييــة، حيــث إن )66.1%( مــن املؤسســات املاحنــة تقــوم بتنفيــذ 
الربامــج بنفســها، كمــا أن )40.7%( مــن املؤسســات تقــوم إبعطــاء قــروض ماليــة جلهــات ومؤسســات تقــوم بتنفيــذ برامــج خرييــة للمجتمــع، 

وكذلــك إعطــاء منــح لألفــراد وتقــدمي هبــات عينيــة. وهــذا يتضــح مــن الشــكل اآليت:

)22( املؤسسات املاحنة يف اململكة العربية السعودية – حقائق وإحصاءات - مؤسسة امللك خالد اخلريية - 2016م.

الجهات المتلقية للمنح والبرامج:
أمــا ابلنســبة للجهــات املتلقيــة للمنــح والربامــج، فأشــار املســؤولون داخــل املؤسســات إىل أن )62,7 %( مــن املنــح والربامــج اخلاصــة هبــم 
يتــم توجيههــا مباشــرة لألفــراد، بينمــا تقــوم )55,9 %( مــن املؤسســات بتوجيههــا إىل اجلمعيــات اخلرييــة، مث اجلهــات الوســيطة بنســبة 
)27,1 %(، وتعمــل اجلهــات الوســيطة مهــزة وصــل بــن املؤسســات املاحنــة واملؤسســات اخلرييــة التنفيذيــة، والــيت هلــا برامــج تعمــل علــى 
أرض الواقــع، وتقــوم اجلهــات الوســيطة بتقــدمي توصيــات للمؤسســات املاحنــة حــول بعــض اجلمعيــات اخلرييــة الــيت تقــوم بتنفيــذ هــذه الربامــج؛ 

هبــدف دعمهــا.

نطاق العمل الجغرافي:
مــن خــالل التعــرف علــى نطــاق عمــل املؤسســات اجلغــرايف، أظهــرت النتائــج أن )47,5 %( مــن املؤسســات تعمــل داخــل اململكــة ككل، 
مبعــى غــري حمــدودة ابلنطــاق اجلغــرايف. بينمــا بلغــت نســبة املؤسســات الــيت تعمــل داخــل نطــاق جغــرايف حمــدد )حمافظــة) )13.6%( مــن 
املؤسســات، ونســبة )16,8 %( تعمــل داخــل منطقــة بعينهــا، وميكــن تصنيــف الفئــة األخــرية علــى أهنــا مؤسســات عطــاء اجتماعــي حملــي؛ 

ألن عملهــا يركــز علــى نطــاق جغــرايف حمــدد.
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مجاالت المنح:
اجلديــر ابلذكــر أن أغلــب املؤسســات مل تركــز علــى قطــاع واحــد؛ بــل تعــددت القطاعــات الــيت تعمــل هــذه املؤسســات علــى تنميتهــا، وكان 
مــن أبــرز النتائــج هــو مــا أشــار إليــه املســؤولون يف املؤسســات، حيــث احتــل قطــاع التعليــم الرتتيــب األول، وقــد بلغــت نســبة املؤسســات الــيت 
ختصــص جــزءا مــن الربامــج واملنــح اخلاصــة هبــا هلــذا القطــاع )71,2 %(، ومبقارنــه هــذه النتيجــة مــع بعــض املســوح املشــاهبة الــيت مت تنفيذهــا 
يف دول أمريــكا الالتينيــة وجنــوب آســيا والــوالايت املتحــدة، جنــد ـ أيضــاً ـ أن قطــاع التعليــم حيصــل علــى نصيــب األســد مــن اســتثمارات 
املؤسســات املاحنــة يف هــذه الــدول، جــاء بعــد ذلــك قطــاع األســرة بنســبة )52,5 %(، ومــن مث كلٌّ مــن قطاعــات الصحــة، وتنميــة اجملتمــع 
احمللــي، ورعايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف املرتبــة الثالثــة؛ حيــث بلغــت نســبة املؤسســات الــيت ختصــص جــزءا مــن املنــح والربامــج هلــذه 
القطاعات )47,5 %( لكل قطاع على حدة. أما ابلنســبة لقطاعي الدعوة واإلغاثة، فقد بلغت نســبة املؤسســات اليت تعمل على هذه 
القطاعــات )44,1 %( لــكل منهمــا، وقــد بلغــت النســبة لقطــاع الرايضــة )13,6 %(. كمــا و بلغــت النســبة لقطاعــي الثقافــة والفنــون، 
وقطــاع العلــوم والتكنولوجيــا )20,3 %( لــكل منهمــا، وجــاء قطــاع الزراعــة والصيــد يف هنايــة القائمــة؛ حيــث بلغــت نســبة املؤسســات الــيت 

ختصــص جــزءاً مــن براجمهــا ومنحهــا هلــذا القطــاع )3,4 %(.

توزيع الميزانية الخاصة بالمؤسسة:
يعــد توزيــع امليزانيــة أحــد أهــم العوامــل الــيت تــدل علــى كفــاءة عمــل املؤسســات واملنــح، حيــث تشــري األدبيــات يف هــذا اجملــال إىل أن احلالــة 
املثلــى لتوزيــع امليزانيــة جيــب أال تتجــاوز نســبة مصروفــات التشــغيل والربامــج )35%( مــن إمجــايل امليزانيــة الســنوية للمؤسســة، وبنــاء علــى 
ذلــك مت ســؤال املســؤولن يف املؤسســات املاحنــة يف اململكــة عــن كيفيــة توزيــع ميزانيتهــم الســنوية بــن مصاريــف التشــغيل واملنــح والربامــج، 
وأظهــرت النتائــج أنــه يتــم توجيــه )25,6 %( يف املتوســط مــن إمجــايل امليزانيــة الســنوية ملصروفــات التشــغيل، بينمــا يتــم توجيــه )74,4 %( 

منهــا للمنــح والربامــج؛ ممــا يشــري إىل مــدى كفــاءة توزيــع امليزانيــة للمؤسســات املاحنــة يف اململكــة.

مصادر التمويل الخاصة بالمؤسسة:
ومــن أهــم العوامــل الــيت تســاهم يف اســتدامة املؤسســات املاحنــة بشــكل خــاص، واملؤسســات اخلرييــة بشــكل عــام، هــي مصــادر التمويــل 
الــيت تعتمــد عليهــا هــذه املؤسســات. وتتعــدد مصــادر التمويــل مــا بــن أوقــاف خرييــة، وزكاة، وصدقــات وهبــات وتربعــات، وقــد تكــون ـ 
أيضــا ـ مــن رأس املــال اخلــاص ابملالــك، أو أرابحــا بنكيــة، أو جــزءا مــن أرابح الشــركات، وكذلــك عوائــد صناديــق االســتثمار. وقــد أظهــرت 
النتائــج أن نســبة )54,2 )% مــن املؤسســات تعتمــد علــى اهلبــات والتربعــات، وميثــل هــذا املصــدر ـ ابلنســبة للمؤسســات الــيت تعتمــد عليــه 
ـ مــا يعــادل )48,4 %( مــن إمجــايل مصــادر التمويــل اخلاصــة هبــا، وأتيت بعــد ذلــك األوقــاف اخلرييــة؛ حيــث أشــارت )49,2 %( مــن 

املؤسســات إىل أهنــا مــن بــن مصــادر التمويــل اخلاصــة هبــا، وميثــل هــذا املصــدر لتلــك للمؤسســات مــا نســبته )53,6 %(.

أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية:
هنــاك العديــد مــن التحــدايت الــيت تواجــه منــاخ العمــل اخلــريي للمؤسســات املاحنــة يف اململكــة، ومــن خــالل املســح مت التعــرف علــى أهــم 
التحــدايت واملعوقــات الــيت تواجــه تلــك املؤسســات؛ وذلــك هبــدف حتديــد أولــوايت العمــل يف الفــرتة القادمــة، مــن خــالل الرتكيــز علــى 
أهــم هــذه التحــدايت، وحماولــة التغلــب عليهــا؛ هبــدف تعزيــز الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه املؤسســات يف العمليــة التنمويــة داخــل اململكــة. 
وأظهــرت النتائــج أن اللوائــح والقوانــن اخلاصــة بتنظيــم عمــل املؤسســات املاحنــة يف اململكــة هــي مــن أهــم التحــدايت الــيت تواجــه هــذه 
املؤسســات؛ حيــث أشــار إىل ذلــك )72,9 %(، ومتثــل اللوائــح والقوانــن اإلطــار املنظــم لعمــل هــذه املنظومــة، كمــا متثــل مظلــة احلمايــة 
هلــذه املؤسســات مــن أي تدخــالت غــري متوقعــة، أييت بعــد ذلــك كل مــن عــدم توفــر موظفــن مؤهلــن والبريوقراطيــة احلكوميــة، وذلــك 
بنســبة )69,5 %( لــكل منهمــا، وقــد أشــار ـ أيضــاً  ـ )59,3 %( مــن املؤسســات إىل أن مــن بــن أهــم التحــدايت الــيت تواجههــا هــي 
عــدم وجــود جهــات منفــذة جيــدة ملَِنحهــا التمويليــة، بينمــا أشــار )57,6 %( مــن املؤسســات إىل أن عــدم انتظــام التدفقــات املاليــة يعــد 
أحــد التحــدايت. وتســاهم املراكــز البحثيــة واجلهــات املســاندة يف لعــب دور مهــم يف جمــال بنــاء القــدرات، ونشــر أفضــل املمارســات، ودعــم 

السياســات املبنيــة علــى أحبــاث مســتقلة، تســاهم يف خلــق إطــار قانــوين ميكــن قطــاع العطــاء االجتماعــي.
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تقييم البرامج والمنح:
تعــد املســؤولية أمــام املاحنــن واملســتفيدين واجملتمــع بشــكل عــام، وكذلــك داخــل املؤسســة، مــن أهــم اجلوانــب اإلداريــة الــيت جيــب علــى أي 
مؤسســة االهتمــام هبــا، كمــا أن وضــع أســاس واضــح للمتابعــة والتقييــم ملتابعــة األداء أصبــح مــن املكــوانت األساســية لســري العمــل داخــل 
املؤسســات؛ ممــا يعــزز مــن فعاليــة الــدور الــذي تلعبــه املؤسســات يف اجملتمــع. ومــن خــالل املســح مت التعــرف علــى الطــرق املختلفــة الــيت 
تتبعهــا املؤسســات يف عمليــة املتابعــة والتقييــم، فقــد أظهــرت النتائــج أن نســبة )79,7 )% مــن املؤسســات املاحنــة يف اململكــة تقــوم بعمــل 

تقييــم رمســي للربامــج واملنــح الــيت تقــوم بتنفيذهــا، بينمــا يوجــد )20,3 %( مــن املؤسســات ال تقــوم بذلــك.

 و تقــوم )55,3 %( مــن املؤسســات أبعمــال التقييــم الرمســي، بتخصيــص فريــق مــن العاملــن يف املؤسســة يتــوىل عمليــة التقييــم الــيت تتــم 
داخــل املؤسســة، بينمــا )27.7%( مــن املؤسســات تعتمــد علــى التقاريــر الــيت تقدمهــا فــرق العمــل املســؤولة عــن املنــح والربامــج املختلفــة، 
حيــث تكــون مــن ضمــن مهــام هــذا الفريــق تقــدمي تقاريــر متابعــة وتقييــم للربامــج واملنــح املوكلــة إليهــم، بينمــا يقــوم )8,5 )% فقــط مــن 

املؤسســات إبســناد مهمــة املتابعــة والتقييــم جلهــة خارجيــة متخصصــة يف هــذا اجملــال.

فــي  أساســي  بشــكل  تنميتهــا  فــي  الخيــري  العمــل  يســاهم  التــي  القطاعــات  أهــم 
الســعودية: العربيــة  المملكــة 

إن أهــم القطاعــات الــيت يســاهم العمــل اخلــريي يف تنميتهــا داخــل اململكــة هــو قطــاع األســرة؛ حيــث أشــار إىل ذلــك )50,8 %(، أييت 
بعــد ذلــك نشــاط الدعــوة، وذلــك بنســبة )44,1 %(، يليــه ـ بفــارق ملحــوظ ـ قطاعــا التعليــم والصحــة؛ حيــث أشــار لذلــك )27,1 %( 
و )23,7 %( علــى التــوايل. أمــا قطــاع اإلغاثــة، فقــد بلغــت نســبته )18,6 %(، أييت بعــده قطــاع التأهيــل لســوق العمــل، وذلــك بنســبة 
)15,3 %(. ومــن الالفــت للنظــر أنــه ابلنســبة لقطاعــات الزراعــة والصيــد، والعلــوم والتكنولوجيــا، والثقافــة والفنــون، وكذلــك الرايضــة، ال 

يــرى املســتجيبون أن العمــل اخلــريي يســاهم يف تنميتهــا أبي شــكل مــن األشــكال.
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2. مجاالت المنح وسياسات دعم البرامج والمشاريع لدى 
المؤسسات الخيرية المانحة )23(: 

لــدى  املنــح وسياســات دعــم الربامــج واملشــاريع  التعــرف علــى جمــاالت  الــرايض، إىل  الــيت مت تطبيقهــا علــى مدينــة  هدفــت الدراســة، 
املؤسســات اخلرييــة املاحنــة املوجــودة يف مدينــة الــرايض، حيــث مت اســتخدام منهــج املســح االجتماعــي الوصفــي يف الدراســة، ومت تطبيــق أداة 

الدراســة علــى )20( مؤسســة خرييــة ماحنــة يف مدينــة الــرايض مســجلة يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

ومــن أبــرز نتائــج الدراســة؛ تلــك املتعلقــة ابجتاهــات املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف مدينــة الــرايض –عينــة الدراســة-حول جمــاالت دعــم الربامــج 
واملشــاريع اخلريية، وكان ترتيب تلك الربامج واملشــاريع تنازلياً كاآليت:

اجملال 
االجتماعي

اجملال البحثي

اجملال 
الصحي

اجملال 
البيئي

اجملال 
الثقايف

اجملال 
اإلعالمي

اجملال 
التعليمي

اجملال 
احلقوقي

اجملال 
الديي

جمال تطوير 
القطاع اخلريي

)23( جماالت املنح وسياسات دعم الربامج واملشاريع لدى املؤسسات اخلرية املاحنة »دراسة ميدانية«، أروى بنت إبراهيم السماعيل، جامعة امللك سعود. 1436هـ.

وحــول املعايــري الــيت توليهــا املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف مدينــة الــرايض –عينــة الدراســة-أمهية عنــد تقــدمي الدعــم للربامــج واملشــاريع اخلرييــة، 
جــاءت مرتبــة تنازليــاً حســب األولويــة علــى النحــو اآليت:

وابلنظــر إىل املعايــري أعــاله، نــرى هنــاك غيــااب للمعايــري الــيت تتحــدث عــن الربامــج واملشــاريع املتوافقــة مــع دراســات تقديــر االحتياجــات 
وأولوايهتــا ابلنســبة للجهــات املســتفيدة، علمــاً أن هنــاك العديــد مــن الدراســات الــيت أوصــت بذلــك. كمــا توصلــت دراســة )جمــاالت املنــح 

وسياســات دعــم الربامــج واملشــاريع لــدى املؤسســات اخلرييــة املاحنــة( إىل مجلــة مــن التوصيــات، كان أبرزهــا:

الربامج واملشاريع املقدمة من جهة رمسية مسجلة

الربامج واملشاريع األكثر استدامة

الربامج واملشاريع املتوافقة مع خطة االسرتاتيجية للجهة اخلريية

الربامج واملشاريع القادرة على االعتمادة على نفسها مستقباًل

الربامج واملشاريع اليت مل يسبق دعمها من قبل املؤسسة املاحنة

الربامج واملشاريع ذات األثر األكرب

الربامج واملشاريع امللحة اجتماعيًا

الربامج واملشاريع غري اهلادفة للربح

الربامج واملشاريع اإلبداعية

الربامج واملشاريع املعروف القائمون عليها لدى املؤسسة املاحنة
الربامج واملشاريع املقدمة من أفراد

ضرورة دعم الربامج 
واملشاريع البيئية 
واحلقوقية والبحثية

تبادل املعلومات بن 
املؤسسات اخلريية 

املاحنة؛ من أجل تفادي 
االزدواجية يف دعم 
املشاريع والربامج.

االهتمام ابملواقع 
اإللكرتونية للمؤسسات 
اخلريية املاحنة، ونشر 

الدليل اإلجرائي لربامج 
املنح يف املؤسسة املاحنة.

إجراء العديد من الدراسات 
للتعرف على واقع 

املؤسسات اخلريية املاحنة، 
من حيث معوقات عملها، 
وتوجهات االسرتاتيجية 

يف املنح.
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3. سلوك المتبرع السعودي )24( :

استهدفت الدراسة، من خالل اجلانبن النظري وامليداين، بناء مرجعية نظرية لسلوك املتربع ابملال؛ لإلسهام يف أتسيس رؤية علمية 
للدراسات املتخصصة يف هذا اجملال، ووصف واقع سلوك املتربع السعودي ابملال، يف ضوء النماذج العلمية املفسرة لسلوك اإلنسان؛ 

من أجل متكن اجلمعيات اخلريية من تطوير آلياهتا التسويقية، ابإلضافة إىل استخالص توصيات علمية تنهض ابلعمل اخلريي يف 
اململكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على املنهج الكمي، ابستخدام االستبانة؛ جلمع بياانت عينة عشوائية عنقودية بلغ عدد 
مفرداهتا )1514( متربعا، شكل الذكور منها ما نسبته )60.6 %( واإلانث )39.4 %(، حيث تتوزع عينة الدراسة على تسع 

مدن يف اململكة، هي: مكة، جدة، الرايض، الدمام، اخلرب، أهبا، مخيس مشيط، عنيزة، بريدة. وجاءت الدراسة ابلنتائج الرئيسة 
اآلتية:  

)47.4 %( من عينة الدراسة يقومون ابلتربع مرة واحد على األقل شهرايً.	 
)67.0 %( من عينة الدراسة يتربعون مببلغ )200( رايل فأقل.	 
أكثــر مــن نصــف العينــة )57.9 %( يقومــون ابلتــربع للمحتاجــن مباشــرة، مقابــل )28.8 %( يقومــون ابلتــربع مــن خــالل اجلمعيــات 	 

اخلريية.
أما خبصوص جماالت التربع اليت يفضلها املتربع الســعودي، فأشــارت الدراســة إىل أن أكثر هذه اجملاالت هي: كفالة األيتام، حتفيظ 	 

القرآن الكرمي، ســقيا املاء، بناء املســاجد، تفطري الصائمن، رعاية احملتاجن واألرامل.
التــربع خــالل شــهر رمضــان هــو مــن أكثــر املواســم الــيت يقــوم املتــربع الســعودي ابلتــربع فيهــا، كمــا ذكــر بعــض املتربعــن أن تربعهــم ال 	 

يتأثــر ابملواســم، ابإلضافــة إىل آخريــن ذكــروا أن تربعهــم يرتبــط بدخلهــم الشــهري.
)58.3 %( مــن عينــة الدراســة يفضلــون التــربع بشــكل مباشــر للجمعيــات اخلرييــة، يلــي ذلــك التــربع مــن خــالل أجهــزة الصــراف 	 

اآليل، مث التــربع عــن طريــق الفيــزا والبطاقــات االئتمانيــة، مث التــربع عــن طريــق رســال اجلــوال )SMS(، وكان آخــر وســائل التــربع تفضيــاًل 
هــي الــيت تكــون علــى شــكل تــربع اثبــت مــن خــالل االســتقطاع الشــهري.

أفــادت عينــة الدراســة أن مــن احملفــزات الــيت تشــجعهم علــى التــربع كانــت: خطــب اجلمعــة والعيديــن، توصيــة األصدقــاء جبهــات تــربع 	 
موثوقــة، اإلعــالانت اخلاصــة بطلــب التــربع يف اجلوامــع، اإلعــالانت التلفزيونيــة للجمعيــات اخلرييــة، وأخــرياً: رســائل )SMS( الــيت يتــم 

اســتقباهلا مــن اجلمعيــات اخلرييــة.
التــربع ابملــال رغبــة يف الثــواب مــن هللا تعــاىل كانــت مــن أكثــر الدوافــع عنــد املتــربع الســعودي للتــربع، وبنســبة بلغــت )99.3 %(، 	 

ابإلضافــة إىل دوافــع أخــرى عــرب عنهــا املتربعــون، هــي: “التــربع مــن أجــل ختفيــف معــاانة اآلخريــن”، “التــربع مــن أجــل دفــع البــالء واملــرض 
والفقــر عــي”، “لشــعوري أن التــربع حــق للمحتاجــن”، “أتــربع للتخلــص مــن طلــب وإحلــاح طالــب التــربع”.

معظــم عينــة الدراســة )72.3 %( ذكــروا أنــه عندمــا يتــم الطلــب منهــم التــربع فإهنــم يقومــون ابلتــربع، ويســتجيبون لذلــك حســب 	 
مقدرهتــم، كمــا ذكــر آخــرون أن معرفــة نتيجــة تربعهــم يزيــد مــن رغبتهــم يف التــربع أبوقــات الحقــة أخــرى، كمــا أن حتديــد مقــدار التــربع 
مــن اجلهــة الطالبــة للتــربع جيعــل املتــربع يــرتدد يف التــربع، ابإلضافــة إىل أن إعــالانت اجلمعيــات اخلرييــة تشــجع املتــربع علــى إعطــاء تربعــه.

)24( سلوك املتربع السعودي – دراسة وصفية ميدانية على عينة من املتربعن ابلنقد - ايسر بن علي الشهري، 2017م.

4. شركاء التنمية – دليل المسؤولية االجتماعية )25( :

جــاء دليــل املســؤولية اجملتمعيــة - شــركاء التنميــة - ليعــرض الربامــج واملشــاريع اخلرييــة واجملتمعيــة الــيت تدعمهــا شــركات القطــاع اخلــاص، الــيت 
لديها أقســام مســؤولية اجتماعية، وقد بلغ عدد اجلهات والشــركات اليت تضمنها الدليل )128( شــركة وجهة، حيث يهدف الدليل إىل 
التســهيل علــى اجلهــات اخلرييــة للوصــول إىل الشــركات ذات االهتمــام ابملســؤولية اجملتمعيــة، مــن خــالل إبــراز توجهاهتــا يف املنــح، ومعلومــات 

االتصــال والتواصــل، حيــث صنّــف الدليــل الشــركات إىل القطاعــات اآلتيــة:

النسبة العدد نوع الشركة
%9.4 12 املصارف واخلدمات املالية
%8.6 11 الصناعات البرتوكيميائية
%10.2 13 شركات اإلمسنت
%4.7 6 شركات االستثمار الصناعي
%18.0 23 شركات االستثمار املتعدد
%13.3 17 شركات التجزئة
%3.1 4 شركات التطوير العقاري
%2.3 3 شركات االتصاالت وتقنية املعلومات
%3.1 4 الطاقة واملرافق اخلدمية
%10.2 13 شركات الزراعة والصناعات الغذائية
%2.3 3 األندية الرايضية
%1.6 2 شركات التشييد والبناء
%3.1 4 شركات التأمن
%1.6 2 شركات الفنادق والسياحة
%2.3 3 شركات النشر واإلعالم
%3.1 4 شركات النقل
%3.1 4 اهليئات احلكومية
%100 128 اجملموع

)25( شركاء التنمية – دليل املسؤولية االجتماعية -، وسم االستدامة، 2017م.
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النسبة العدد نوع الشركة
%48.4 62 التدريب والتأهيل
%45.3 58 التوعية والتعليم
%39.8 51 الرعاايت واملشاركات
%31.3 40 متكن التطوع والعمل اخلريي
%27.3 35 الصحة
%27.3 35 الشباب والرايضة
%24.2 31 البيئة
%20.3 26 ذوو االحتياجات اخلاصة
%20.3 26 قضااي الفقر
%13.3 17 األسر املنتجة واملشاريع الصغرية
%10.2 13 املرأة واألسرة
%7.0 9 توجه عام
%6.3 8 األيتام
%3.9 5 الفعاليات واملناسبات
%0.8 1 املرأة والطفل

أمــا حــول الربامــج واملشــاريع الــيت تقــوم هــذه الشــركات بدعمهــا وتقــدمي املنــح هلــا، فكانــت كمــا هــو موضــح يف اجلــدول والشــكل البيــاين 
5. جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع اآلتيــن:

المحلي )26( :
اعتمدت هذه الدراسة على منهج املسح االجتماعي، وقد متثل جمتمع الدراسة ابملؤسسات اخلريية املاحنة يف اململكة العربية السعودية، 

و بلغ حجم عينة الدراسة )25( مؤسسة خريية ماحنة على مستوى اململكة، توزعت عل املدن وفق اآليت:

هدفــت الدراســة إىل: حتديــد جمــاالت التنميــة لــدى املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وكيفيــة بنائهــا، وحتديــد دور 
املؤسســات اخلرييــة املاحنــة ابململكــة العربيــة الســعودية يف حتقيــق التنميــة يف اجملــاالت الدعويــة والثقافيــة والتعليميــة واألســرية واالقتصاديــة 
واملؤسســية والصحيــة والبيئيــة واإلعالميــة ومعاجلــة الفقــر، ابإلضافــة إىل ذلــك هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى املعوقــات الــيت تواجــه 

املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف تنميــة اجملتمــع احمللــي.

العدد مقر املؤسسة
17 الرايض
3 الدمام
1 اخلرب
1 القصيم
1 جدة
1 شقراء
1 أهبا
25 اجملموع

)26( جهود املؤسسات اخلريية املاحنة يف تنمية اجملتمع، عبد الكرمي عبد الرمحن الصاحل. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 1432هـ.



املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 59املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 58

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أبرز ما يهمنا منها في هذا التقرير ما يلي: 

1. أكثــر جمــاالت الدعــم الــي تــويل املؤسســات اخلرييــة املاحنــة هلــا أمهيــة، ضمــن خطــة الدعــم يف املؤسســة املاحنــة، كانــت حســب 
ترتيــب األهــم كاآليت: 

التوجه املطلوب التأثري  مضمون
اجملال

اجملال م

أتهيل أبناء األسر الفقرية، مشروع األسر املنتجة، رعاية األيتام، حفر 
اآلابر ومتديد املياه، إنشاء حمطات حتلية املياه، بناء وحتسن املساكن، 

مساعدة املعسرين والسجناء، توزيع األجهزة الكهرابئية، كسوة 
الشتاء، كسوة العيد، احلقيبة املدرسية، األضاحي، تفطري الصائمن، 

إطعام وسقيا احلاج، تدريب العاملن يف جمال معاجلة الفقر، دعم 
منظمات معاجلة الفقر واملسامهة يف تنشيطها، أوقاف اجلهات اليت 

تعاجل الفقر، امليزانية التشغيلية للمنظمات اليت تعاجل الفقر، الدراسات 
والبحوث العلمية املتعلقة ابلفقر.

%50 %96 جمال معاجلة 
الفقر

1

بناء املساجد، صيانة وترميم املساجد، الدروس والدورات الشرعية، 
الدراسات والبحوث العلمية املتعلقة ابجلانب الشرعي والدعوي، 

كفالة الدعاة، برامج العناية ابلقرآن الكرمي، مراكز العناية ابلقرآن، 
حلقات حتفيظ القرآن، الدور النسائية، معاهد إعداد املعلمن 

واملعلمات، طباعة الكتب، حتجيج الفقراء، املخيمات الدعوية، 
مشاريع املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد، أوقاف اجلهات الدعوية، 

امليزانية التشغيلية للجهات الدعوية

%100 %88 اجملال 
الدعوي

2

مشروعات العناية ابألسرة وتوعيتها، الندوات واملؤمترات املتعلقة 
ابألسرة، إصدار النشرات والكتب املتعلقة ابألسرة، الدراسات 

والبحوث العلمية املتعلقة ابألسرة، برامج أتهيل املقبلن على الزواج، 
الدورات التدريبية األسرية، مراكز التنمية األسرية، أوقاف اجلهات 

املعنية ابألسرة، امليزانية التشغيلية للجهات املعنية ابألسرة، مساعدة 
املقبلن على الزواج، برامج االستشارات األسرية، برامج إصالح ذات 

البن، أتهل املستشارين واملصلحن األسرين.

%23 %88 اجملال 
األسري

3

التوجه املطلوب التأثري  مضمون
اجملال

اجملال م

بناء املستشفيات، حتسن املرافق الصحية، جتهيز عيادات متنقلة، 
توفري أجهزة غسيل مرضى الفشل الكلوي، التثقيف الصحي ونشر 
الوعي الغذائي، رعاية األمومة والطفولة، احلمالت والربامج التوعوية 
الصحية، الربامج وامللتقيات التوعوية أبضرار التدخن واملخدرات، 

مكافحة األمراض املعدية، االرتقاء مبستوى اجلهات الصحية، تدريب 
العاملن يف جمال الصحة، عالج املرضى، عالج مرضى السرطان، 
عالج مرضى الفشل الكلوي، عالج املعاقن وذوي االحتياجات 

اخلاصة، أتمن األجهزة الطبية للمستشفيات، أتمن األدوية واألجهزة 
الطبية للمرضى، توفري األجهزة الالزمة للمعاقن وذوي االحتياجات 

اخلاصة، أتهيل املعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة تعليمياً 
واجتماعياً، دعم املنظمات الطبية اخلريية، تقدمي الدعم للمنظمات 
اليت هتتم بشؤون املعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة، الدراسات 

والبحوث العلمية املتعلقة ابلصحة، أوقاف اجلهات الصحية.

%35 %84 اجملال 
الصحي

4

رعاية املوهوبن، مكافحة األمية وتعليم الكبار، تقدمي املنح الدراسية، 
تشجيع البحث العلمي، توفري متطلبات البحث العلمي، الربامج 

التعليمية املوجهة للشباب، برامج مراكز الدراسات والبحوث، 
تنظيم املؤمترات والندوات العلمية، أوقاف اجلهات التعليمية، امليزانية 

التشغيلية للجهات التعليمية، الدراسات والبحوث العلمية املتعلقة 
ابجلانب التعليمي، بناء املدارس واملراكز التعليمية.

%20 %80 اجملال 
التعليمي

5

نشر الثقافة العامة، نشر الثقافة اإلسالمية، أتصيل الفكر اإلسالمي، 
تنظيم املؤمترات والندوات واللقاءات الثقافية، إنشاء املكتبات، 

مشاريع تنمية ثقافة الطفل، األنشطة الصيفية، النوادي الصيفية، 
تنظيم شؤون الشباب، مكافحة السحر والشعوذة، النوادي األدبية، 

األمسيات األدبية، امللتقيات اإلنشادية واملسرحية، الدراسات 
والبحوث العلمية املتعلقة ابجلانب الثقايف، أوقاف اجلهات الثقافية، 

امليزانية التشغيلية للجهات الثقافية.

%35 %76 اجملال 
الثقايف

6
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التوجه املطلوب التأثري  مضمون
اجملال

اجملال م

تنظيم اجملتمع احمللي، تشجيع وتطوير القيادات احمللية، تطوير العاملن 
يف املنظمات، تطوير املنظمات إدارايً، مساعدة املنظمات على البناء 

املؤسسي، نشر ثقافة العمل املؤسسي، امللتقيات التدريبية، ورش 
العمل وحلقات النقاش، نشر التجارب املتميزة بن املنظمات، منذجة 
املشاريع املتميزة، تفريغ مدراء تنفيذين، طباعة وترمجة الكتب اإلدارية 

املتخصصة يف القطاع اخلريي، إجراء البحوث امليدانية لدراسة 
االحتياج التنموي، أتسيس قواعد املعلومات والبياانت املتعلقة 

ابلقطاع اخلريي.

%30 %60 اجملال 
املؤسسي

7

دعم املزارعن ابلوسائل احلديثة يف الزراعة، مقاومة اآلفات احلشرية 
واألمراض النباتية لزايدة اإلنتاج الزراعي، تنمية الثروة احليوانية عن 

طريق حتسن النسل وعالجه، تطوير الصناعات التقليدية، املسامهة 
يف تسويق املنتجات احمللية، التدريب املهي وفق احتياج سوق العمل، 

نشر ثقافة العمل، دعم اجلمعيات التعاونية واملسامهة يف تنشيطها، 
الدراسات والبحوث العلمية يف جمال الزراعة والثروة احليوانية.

%20 %56 اجملال 
االقتصادي

8

املواقع اإللكرتونية للجهات اخلريية، اجملالت املقروءة، القنوات 
الفضائية، املؤسسات اإلعالمية، الربامج اإللكرتونية، التطبيقات 

اإللكرتونية، الفواصل اإلعالمية اهلادفة يف القنوات الفضائية.

%20 %56 اجملال 
اإلعالمي

9

احملافظة على البيئة وختضريها وتنميتها، مكافحة التلوث البيئي، نشر 
الثقافة والوعي البيئي، توفري املياه النقية للشرب، حتسن املشهد العام 
للمناطق، إنشاء املرافق العامة وصيانتها، فتح وتعبيد الطرق، التنسيق 

والتكامل مع اهليئات واجلهات احلكومية واألهلية يف جمال البيئة، 
تدريب الكوادر الوطنية العامة يف جمال البيئة، دعم اجلهات القائمة 

على توفري اخلدمات البيئية واالرتقاء مبستواها.

%5 %44 اجملال 
البيئي

10

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أعلــى جمــال هتتــم بــه املؤسســات اخلرييــة املاحنــة هــو جمــال معاجلــة الفقــر، وأقلهــا اجملــال البيئــي، كمــا أن نســبة 
كبــرية جــدا مــن دعــم املؤسســات املاحنــة اخلرييــة يذهــب إىل اجملــال الدعــوي ومعاجلــة الفقــر والصحــي والتعليمــي.

2. فيمــا يتعلــق آبليــة بنــاء خطــة الربامــج واملشــاريع اخلرييــة الــي متوهلــا املؤسســات اخلرييــة املاحنــة، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
اآلليــات الــي تتبعهــا املؤسســات املاحنــة دائًمــا كانــت وفــق اآليت:

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن آليــات بنــاء خطــة الدعــم يف املؤسســات املاحنــة تكــون مــن خــالل تلبيــة احتيــاج اجملتمــع، ولكــن يبقــى هنــا ســؤال مهــم، 
وهــو: مبــا أن املؤسســات املاحنــة تدعــم األنشــطة والربامــج الــيت تلــي احتيــاج اجملتمــع، فهــل يتــم تقديــر االحتياجــات اجملتمعيــة وفــق الدراســات واألحبــاث 
العلميــة املتخصصــة يف تقديــر االحتيــاج؟ حيــث إن نســبة املؤسســات املاحنــة الــيت تدعــم الربامــج واألنشــطة اخلرييــة، وفــق املعايــري العلميــة لتنميــة 
اجملتمعــات احملليــة، ووفــق الدراســات االستشــارية يف هــذا اجملــال، كانــت مــن أقــل اآلليــات الــيت تتبعهــا املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف بنــاء خطــة دعــم 

الربامــج واملشــاريع اخلرييــة.

آليات بناء خطة الدعم نسبة املؤسسات املاحنة
%68 احتياج اجملتمع 
%60 احتياج اجلمعيات اخلريية
%52 مصارف الوصااي
%48 رؤية العاملن يف املؤسسة
%48 رغبة مالك املؤسسة
%44 رؤية قيادات العمل اخلريي
%24 املعايري العلمية لتنمية اجملتمعات احمللية
%8 خطة التنمية يف اململكة العربية السعودية
%4 دراسات مكاتب استشارية
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كمــا تعــرض نتائــج الدراســة أبــرز املعوقــات الــي تواجــه املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
يف تنميــة اجملتمــع احمللــي، وكانــت هــذه املعوقــات ـ وفــق أمهيتهــا وأولويــة عالجهــا ــــ كاآليت:

مقرحات وتوجهات مستقبلية لتجاوز املعوقات (27)ـ  املعوقات م

1. تبي املؤسسات املاحنة املشاريع العلمية املتعلقة بدراسات تقدير احتياجات 
املستفيدين، واليت تقدمها اجلهات العلمية املختصة ابلقطاع اخلريي. 

2. أن تضع املؤسسات املاحنة، ضمن أهدافها االسرتاتيجية، كأولوية أوىل، دعم 
الدراسات العلمية التطبيقية احلديثة حول مستجدات بيئة العمل اخلريي احمللية.
3. أن يكون من ضمن سياسات املؤسسات املاحنة، يف تقدمي الدعم للجهات 

اخلريية، أن ترفق املشاريع اليت تتقدم هبا اجلهات اخلريية للحصول على الدعم 
بدراسات علمية، تؤكد على االحتياج احلقيقي ملثل هذه املشاريع. 

ضعف الدراسات العلمية 
املتخصصة بتقدير احتياجات 

املستفيدين

1

1. تقدمي أولوية الدعم للجهات العلمية املختصة ابلعمل اخلريي، واليت تعمل على 
بناء وأتسيس قواعد بياانت كاملة وشاملة حول مجيع تفاصيل القطاع اخلريي.

2. التعاون والتنسيق بن املؤسسات اخلريية املاحنة يف نشر قواعد البياانت احملدثة، 
وأن تكون مشرتكة لالستفادة منها مبا حيقق تنمية اجملتمع.

3. دعم أتسيس وبناء إدارات وأقسام املعلومات والتطوير يف اجلمعيات اخلريية، 
حبيث يكون رافداً معلوماتياً موثوقاً لتقدمي مجيع التفاصيل حول مشاريع اجلمعيات 

اخلريية.

ضعف قواعد البياانت حول 
اجلهات اخلريية

2

1. دعم أتسيس كيان تنسيقي بن املؤسسات اخلريية املاحنة؛ من أجل توحيد 
اجلهود وتكاملها .

2. دعم أتسيس وتنشيط منصة إلكرتونية، تكون مبثابة خارطة طريق للمشاريع 
اخلريية القائمة املدعومة، واملشاريع اليت حتتاج إىل دعم، ومدى االحتياج هلا.

3. تبادل املعلومات بن املؤسسات اخلريية املاحنة؛ لتعميم الفائدة، وليكون أثرها 
التنموي واضحاً يف اجملتمع.

قلة وجود شركاء مناسبن 
لتنفيذ املشاريع

3

)27( هذه املقرتحات بناًء على رؤية معد هذا التقرير.
)28( يف بريطانيا، مت إنشاء رابطة املؤسسات اخلريية املاحنة عام 1989م، وتضم يف عضويتها 300 مؤسسة خريية مستقلة، تتنوع ما بن املؤسسات اخلريية 

املستقلة الكبرية، والصناديق احمللية واجملتمعية، والصناديق العائلية، واملؤسسات اخلريية التابعة للشركات. املصدر: )جماالت املنح وسياسات دعم الربامج واملشاريع 
لدى املؤسسات اخلرية املاحنة »دراسة ميدانية«، أروى بنت إبراهيم السماعيل، جامعة امللك سعود. 1436هـ.(.

مقرحات وتوجهات مستقبلية لتجاوز املعوقات (27)ـ  املعوقات م

1. دعم املشاريع العلمية اليت تتبى أتسيس كياانت تعليمية متخصصة، تقدم 
دبلومات وشهادات علمية يف موضوعات العمل اخلريي )أكادميية العمل اخلريي(.

2. تبي مشاريع بناء قدرات العاملن يف اجلهات اخلريية، سواء املاحنة أو اجلمعيات 
اخلريية.

3. تبي دعم مشاريع االستقرار الوظيفي يف املؤسسات اخلريية، وأن تكون 
مؤسسات القطاع اخلريي مناطق جذب وظيفي ألبناء اجملتمع.

قلة الكوادر البشرية 
يف املؤسسة

4

1. تبي وضع معايري لتنفيذ مشاريع تنموية يتم بناؤها على أسس علمية، من 
خالل استشارة اخلرباء واملختصن يف ذلك.

2. دراسة أفضل املمارسات اإلقليمية والدولية يف جمال تنفيذ املشاريع التنموية، 
ونقلها إىل بيئة العمل اخلريي احمللية.

ضعف املشاريع التنموية اليت 
تتقدم هبا اجلهات التنفيذية 

للمؤسسة املاحنة

5

1. دعم اجلهود العلمية والتنفيذية القائمة، اليت تتبى تقدمي رؤى ومقرتحات تطويرية 
ألنظمة وتشريعات العمل اخلريي احمللي.

2. دعم تشكيل جمموعة خرباء وخمتصن يف تشريعات وأنظمة العمل اخلريي؛ من 
أجل تقدمي احللول التطبيقية لدعم اجلوانب القانونية يف العمل اخلريي.

اإلشكاالت املتعلقة 
ابإلجراءات احلكومية يف جمال 

التصريح لتنفيذ املشروعات

6

1. وضع اسرتاتيجية داخل املؤسسة اخلريية املاحنة، تسعى من خالل مشاريعها 
وبراجمها لتحليل الواقع وتلمس االحتياج اجملتمعي، وحتديد جهات التنفيذ يف مناطق 

االحتياج.
2. تبي نشر ثقافة التكامل بن املؤسسات اخلريية املاحنة واملستفيدين، من خالل 
التواصل الدائم، سواء كان يف وقت تقدمي أو غري ذلك، و سواء كان من خالل 

اللقاءات الدورية أو املراسالت.

ضعف تواصل اجلهات 
املستفيدة مع املؤسسات اخلريية 

املاحنة

7
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مقرحات وتوجهات مستقبلية لتجاوز املعوقات (27)ـ  املعوقات م

1. التواصل الدائم مع اجلهات احلكومية ذات العالقة، من خالل تقدمي التقارير 
الدورية للمشاريع اليت تدعمها املؤسسة، ويكون هلا األثر الواضح يف تنمية اجملتمع.

2. تبي بناء املشاريع والسياسات اليت تتماشى مع اخلطط التنموية اليت تتبناها 
اجلهات احلكومية.

3. احلرص على تنفيذ مشاريع تنموية مشرتكة مع اجلهات احلكومية؛ من أجل 
إقناع اجلهات احلكومية مبدى مسامهة مشاريع املؤسسة يف حتقيق التنمية.

ضعف الدعم احلكومي 
للمؤسسة املاحنة

8

1. دعم تنفيذ الدراسات العلمية، اليت توضح حجم االحتياج اجملتمعي للمشاريع، 
وتقدميها ملالك املؤسسة.

2. تقدمي األدلة والرباهن اليت تبن األثر التنموي للمشاريع املقرتحة مع اخلطط 
التنموية للمملكة العربية السعودية.

3. االستفادة من التجارب الدولية الناجحة يف موضوع إدارة واختاذ القرار يف 
املؤسسات اخلريية، وانعكاس ذلك وأثره يف تطوير العمل اخلريي.

عدم قناعة مالك املؤسسات 
املاحنة يف متويل بعض املشاريع

9

6. توجهات المنح في المملكة العربية السعودية »دراسة 
وصفية أولية«

على واقع ممارسات املنح وتوجهاته يف املؤسسات اخلريية املاحنة. استهدفت الدراسة من خالل أداهتا )االستبانة( اليت مت تصميمها لتحقيق أهداف 
الدراسة؛ عينة من املؤسسات اخلريية املاحنة يف اململكة العربية السعودية، بلغ حجمها )11( مؤسسة ماحنة؛ بواقع )8( مؤسسات ماحنة مبنطقة 

الرايض، و )2( مؤسسة ماحنة يف املنطقة الشرقية، ومؤسسة ماحنة واجدة يف منطقة عسري. ومن أبرز نتائج الدراسة كانت:
من املؤسسات املاحنة - عينة الدراسة - كانت أعمارها )1-4( سنوات.	 
91% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - تتبــى سياســة الدعــم ابلشــمول والتنــوع، أي تدعــم مجيــع فئــات اجملتمــع، كالفقــراء واألرامــل واأليتــام 	 

واملعاقــن، وغريهــا مــن الفئــات.
55% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - أتخــذ ابحلســبان سياســة الدعــم ملنطقــة جغرافيــة حمــددة أو حمافظــة مــا، ابإلضافــة إىل توفــر فــرص 	 

الدعــم، بغــض النظــر عــن التواجــد اجلغــرايف، يف حــن أن 27% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - تعتمــد التوجــه ملنطقــة أو حمافظــة مــا كسياســة 
يف الدعــم واملنــح. 

55% من املؤسســات املاحنة - عينة الدراســة - تُعترب أوقافها هي مصدر التمويل والســيولة املالية هلا، مقابل 45% تشــرتك فيها الزكاة واألوقاف 	 
كمصــادر للتمويــل والســيولة املاليــة فيها.

82% من املؤسســات املاحنة - عينة الدراســة - تقدم الدعم ملشــاريع اجلهات املســتفيدة وفق خطط ســنوية، مقابل 9% منها تعتمد على خطط 	 
ربــع ســنوية، وأخــرى تعتمــد علــى الــوارد مــن األمــوال املخصصــة للدعــم.

64% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - يقــوم الفريــق التنفيــذي فيهــا برفــع توصياتــه ابلدعــم املــايل للمشــاريع اخلرييــة، مقابــل 36% مــن 	 
املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - ميلــك الفريــق التنفيــذي فيهــا قــرار تقــدمي الدعــم. 

37% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - تقــدم دعمــا أبكثــر مــن ثالثــة ماليــن رايل للمشــروع الواحــد، حــى لــو مل يكــن انتهــاء مراحــل 	 
املشــروع يف عــام واحــد.

73% مــن املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - يعتمــد فيهــا جملــس النظــارة اخلطــة إمجــااًل، مث يقــوم بتفويــض جلنــة أو شــخص العتمــاد تقــدمي 	 
الدعــم للمشــاريع.

هنــاك تزايــد يف تركيــز املؤسســات املاحنــة علــى االســتدامة املاليــة للجهــات اخلرييــة ذاهتــا، أو للمشــاريع الــيت تتقــدم هبــا اجلهــات اخلرييــة، ابإلضافــة إىل 	 
اهتمامهــا يف موضــوع بنــاء القــدرات املؤسســية والفرديــة.

ظهــر يف مواطــن خمتلفــة مــن سياســات الدعــم يف املؤسســات املاحنــة - عينــة الدراســة - االهتمــام مبوضــوع الشــراكة والتكامــل مــع مجيــع قطاعــات 	 
اجملتمــع )احلكومــي واخلــاص واخلــريي(.

ذكــرت الدراســة أن موضــوع االهتمــام ابإلعــالم )التقليــدي واجلديــد(، واســتثماره مــن أجــل نشــر اخلــري وغــرس القيــم مــن قبــل املؤسســات املاحنــة، 	 
مــا زال حمــدوداً.

هنــاك ضعــف واضــح يف اهتمــام املؤسســات املاحنــة ببعــض املشــاريع أو اجملــاالت اخلرييــة ذات األمهيــة، مثــل: )األطفــال وبرامــج الطفولــة، املطلقــات 	 
واألرامــل مــن خــالل برامــج بنائيــة وأتهيليــة، ذوي الســوابق واملتعافــن، الوجهــاء واملؤثريــن يف اجملتمــع، املبتعثــن واألكادمييــن، العنايــة ابلدراســات 

واألحبــاث ومراكزهــا، تعزيــز اجلوانــب القانونيــة وأتهيــل املختصــن(. 
خبصــوص إجــراءات تقــدمي الدعــم للمســتفيد؛ اشــرتكت املؤسســات املاحنــة يف أن الدعــم يتــم للجهــات الــيت متتلــك تصرحيــا، وحســااب بنكيــا، ومؤهلــة 	 

يف أدائهــا املــايل، وتطابــق طلــب الدعــم مــع اخلطــة املعتمــدة يف اجلهــة املاحنــة، ابإلضافــة إىل عــدم تكــرار الدعــم للجهــات أو املشــاريع يف الســنة الواحــدة 
أبكثــر مــن مــرة أو مرتــن. بينمــا جنــد هنــاك تفــاوات بــن املؤسســات املاحنــة الــيت تتبــع بعــض اإلجــراءات يف تقــدمي املنــح، مثــل: تقــدمي اجلهــة طالبــة الدعــم 
خلطتهــا االســرتاتيجية أو التنفيذيــة، أو اشــرتاط بعــض اجلهــات التأهيــل للجهــات املســتهدفة ابلدعــم، أو عــدم التعامــل مــع اجلهــات الرحبيــة، أو تقــدمي 

دراســة جــدوى ماليــة للمشــروع، أو احلصــول علــى آخــر تقريــر مــايل معتمــد مــن مكتــب حماســي خمتــص.

)29( توجهات املنح يف اململكة العربية السعودية: دراسة وصفية أولية«، طارق بن حممد السلمان، استثمار املستقبل، 1434هـ.
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تناولــت الدراســة آراء بعــض اخلــرباء يف العمــل اخلــريي حــول موضــوع أبــرز أســاليب املنــح، والــيت تعكــس أثــرا عميقــا ونفعــا متعــداي وأجــرا كبــريا، 	 
حيــث كانــت رؤيتهــم لذلــك املوضــوع يف اآليت:

الرتكيــز علــى املنــح املســتهدف املخطــط ( املنــح االســرتاتيجي) هــو مــن مفاتيــح النجــاح، وقــد يكــون الرتكيــز علــى فئــات ، أو علــى جهــات، أو . 1
علــى مناطــق، واحلــذر مــن التشــتت والتنقــل بــن املشــاريع واجلهــات بــل الرتكيــز علــى غايــة حمــددة.

وضع مستهدفات ومؤشرات حمددة لقياس النجاح واألثر.. 2
ينبغي على اجلهات املاحنة أن تعمل يف املنطقة اليت ال يعمل هبا الفرد املانح.. 3
تبي التوجه للمنح املبي على التنمية املستدامة.. 4
إعطاء األمهية املناسبة لشركاء التنفيذ من اجلهات غري الرحبية، ودعمها ابلتأسيس والتطوير ألهنا يف النهاية هي الذراع التنفيذي غالبا.. 5
العمل وفق مفهوم الشراكات وليس وفق مفهوم املنح اجملرد.. 6
املنح بذكاء أكرب وليس ابلدفع أكرر؛ وهذا يعي العمل على مفاصل التأثري والتغيري يف اجملتمع.. 7
ضرورة االهتمام بدعم املشاريع النوعية واإلبداع يف أفكار املشاريع.. 8

7. فضاء اإلعالم الخيري عام 2017م – اتجاهات المنح الدولية في 
مجال اإلعالم الخيري

هذه املادة عبارة عن ترمجات لبعض حمتوايت الكتب والدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع املنح يف جمال اإلعالم اخلريي والصادرة ابللغة 
اإلجنليزية، ومما جاء يف هذه الرتمجات:

 يقــوم احملســنون اآلن بدعــم اإلعــالم والصحافــة بدرجــة مذهلــة، مبــا يقــارب 1.3 مليــار دوالر ســنواي خــالل الفــرتة مــا بــن 2011 – 2015 م، 	 
األمــر الــذي يعــد مدهشــا مبعايــري الصناعــة اإلعالميــة، خارطــة بيــاانت املنــح اإلعالميــة والــيت يقــوم علــى أمرهــا )إمباكــت فنــدرز و فاونديشــن ســنرت 

ميــداي(، يشــري إىل كيفيــة قيــام املؤسســات اخلرييــة بتســخري هــذه التربعــات.
يذهــب أكثــر مــن ثلثــي هــذه التربعــات إىل محــالت توعويــة بقضــااي اجتماعيــة وخرييــة، يشــمل ذلــك قضــااي: التنميــة الدوليــة، والتعليــم، أو املنصــات 	 

املعلوماتيــة، بينمــا يذهــب مُخــس التربعــات إىل موضوعــات مثــل: حــول حريــة الصحافــة، وحريــة الوصــول إىل املعلومــات، واالبتــكارات التقنيــة يف جمــال 
اإلعــالم. يتبقــى بعــد ذلــك قرابــة 17 % مــن التربعــات للصحافــة علــى أقــل تقديــر، وهــذا هــو إنتــاج التغطيــة الصحفيــة املســتقلة.

تصــل قيمــة املنــح الصحفيــة عامليــاً إىل أكثــر مــن 220 مليــون دوالر ســنواي، بــل أكثــر مــن ذلــك إن أخــذان يف احلســبان املاحنــن األوروبيــن وغريهــم 	 
حــول العــامل الذيــن مل يتــم إدراجهــم بعــد يف خارطــة بيــاانت املنــح اإلعالميــة، حيــث ســوق املنــح الربيطانيــة وحــده قــدر مبــا يقــارب 40 مليــون دوالر 

ســنواي.
بــن العــام 2011 والعــام 2014 وجهــت مــا يقــارب 7 % فقــط مــن املنــح حنــو الدعــم التشــغيلي غــري املشــروط للمنظمــات الصحفيــة مــع عــدم 	 

األخذ ابحلســبان مؤسســات اإلعالم يف واشــنطن، واليت تعد املســتفيد األكرب من املنح املقدمة للصحافة اخلريية مبقدار يصل إىل 231 مليون دوالر.
تعــد مؤسســتا )جــون إس و جيمــس إل انيــت( ومؤسســة )فــورد( مــن ضمــن أهــم املتربعــن يف هــذا اجملــال، إذ يقومــان بدعــم مؤسســات مثل)بــرو 	 

ببليــكا(، الــيت تعــد كمركــز للتقاريــر االســتقصائية، فتقــوم املؤسســتان بدعــم )بــرو ببليــكا( لتقــوم بتأديــة عملهــا بشــكل مســتقل وبعيــدا عــن رغبــات 
املؤسســات التجاريــة.

)30( فضاء اإلعالم اخلريي عام 2017م – اجتاهات املنح الدولية يف جمال اإلعالم اخلريي-، ترمجات مؤثرة. مركز مؤثر لتطوير القطاع الثالث، 2017م.

أمــا بخصــوص توزيــع المنــح فــي بعــض دول العالــم، وكذلــك فــي مجــال المنــح اإلعامــي 
فــإن الشــكان التالييــن يوضحــان ذلــك: 

تتتصــدر الــوالايت املتحــدة األمريكيــة املنــح اإلعالمــي اخلــريي علــى مســتوى العــامل؛ وهــذا بســبب أهنــا متلــك إعالمــا مدعومــا مــن الدولــة والشــعب 	 
بشــكل أقــوى، إضافــة إىل أنظمــة الدعــم املــايل بعيــدة املــدى.

تســتقطب املنظمــات اإلعالميــة غــري الرحبيــة اجلــزء األكــرب مــن إيــرادات املنــح الصحفيــة؛ حيــث إن أقــل مــن 3 % مــن جممــوع ميزانيــة املنــح يذهــب 	 
لدعــم املنظمــات اإلخباريــة الرحبيــة.

تعتــرب املؤسســات اخلرييــة – غالبــا - أن اإلعــالم والصحافــة وســيلة للرتويــج لقضاايهــم اخلاصــة، و تلبيــة هــذه الرغبــة أييت بشــكل طبيعــي لــدى 	 
املؤسســات اإلعالميــة غــري الرحبيــة املماثلــة، لكــن ليــس لــدى منظمــات اإلعــالم الرحبيــة نفــس هــذه األهــداف والرغبــات.

أصبــح هــذا التوجــه لدعــم املؤسســات اإلعالميــة منتشــرا ـ أيضــا ـ يف أورواب؛ ففــي أملانيــا تقــع مؤسســة )بروســت(، الــيت قامــت ابســتثمار جوهــري يف 	 
مؤسســة )كوريكتيــف(، والــيت ميكــن وصفهــا أبهنــا النســخة األملانيــة مــن )بــرو ببليــكا(، بينمــا قامــت مؤسســة )شــوفلن( ابلتعهــد اباللتــزام حبــوايل 30 

مليــون دوالر أمريكــي؛ إلنشــاء البيــت املســتقبلي للصحافــة غــري الرحبيــة.
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8. استطالع رأي )المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات 
الخيرية في المملكة العربية السعودية( 

مت تنفيــذ االســتطالع خــالل العــام 1433 ه/ 2012 م، مــن خــالل مجــع البيــاانت مــن اجلهــات اخلرييــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. وقــد تنوعــت 
اجلهــات اخلرييــة الــيت مت اســتطالع رأي إداراهتــا العليــا، حيــث تنوعــت مــا بــن مجعيــات خرييــة، ومكاتــب دعــوة وإرشــاد، وجلــان للتنميــة، وبلــغ حجــم 
العينــة الكلــي )437( جهــة خرييــة موزعــة علــى مجيــع مناطــق اململكــة.  ســعى االســتطالع لتحقيــق هــدف عــام، وهــو التعــرف علــى وجهــة نظــر اجلهــات 
اخلرييــة يف املؤسســات اخلرييــة املاحنــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، ابإلضافــة إىل جمموعــة مــن األهــداف، منهــا: معرفــة أبــرز اإلجيابيــات والســلبيات 
يف طريقــة عمــل املؤسســات املاحنــة مــن وجهــة نظــر اجلهــات اخلرييــة، التعــرف علــى آراء اجلهــات اخلرييــة حــول سياســات املؤسســات املاحنــة يف املنــح، 

ومــا يتعلــق هبــا مــن جمــاالت وإجــراءات وضوابــط.
كان مــن أبــرز نتائــج االســتطالع: أن 75% مــن عينــة االســتطالع تــرى أن اجلمعيــات اخلرييــة هــي الــيت تبــادر بطلــب الدعــم مــن املؤسســات اخلرييــة   
املاحنــة؛ وهــذا يــدل علــى عــدم تلمــس املؤسســات املاحنــة حلاجــات اجلمعيــات اخلرييــة. وحــول املعايــري واألســس الــيت توليهــا املؤسســات املاحنــة أمهيــة عنــد 

تقدميهــا الدعــم للجمعيــات اخلرييــة، فقــد ذكــرت األخــرية أن أبــرز هــذه املعايــري واألســس تتمثــل يف ترتيبهــا التنــازيل اآليت:

كما وأظهرت نتائج االستطالع أن غالبية اجلمعيات اخلريية ترى أنه ال بد أن يكون الدعم يف املؤسسات اخلريية املاحنة وفق اآليت:

14

25

36
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كفاءة املوارد البشرية

اجلهات اليت سبق هلا التعامل مع املؤسسات 
املاحنة مبشاريع انجحة االستقرار اإلداري واملايل للجمعية اخلريية

املشاريع اليت تشرتك فيها أكثر من 
جهة خريية

وجود شفافية يف 
إجراءات منح 
املؤسسات املاحنة

تقوم املؤسسات 
املاحنة ابملتابعة 
والتقومي ملا 

تقدمه من دعم 
للجمعيات 

اخلريية

جيب أن يكون 
جمال دعم 
املؤسسات 

املاحنة شاماًل كل 
اجملاالت دون 
االقتصار على 

جمال معن

مسامهة 
املؤسسات املاحنة 
يف بناء مؤسسية 

العمل عند 
اجلهات اخلريية

تقوم املؤسسات 
املاحنة بنقل 

املعرفة واملعلومات 
فيما يتعلق 

مبشروعاهتا مع 
اجلهات اخلريية

أن يكون عمل 
املؤسسات املاحنة 

على مستوى 
اململكة دون 
حتديد نطاقها 
اجلغرايف يف 
منطقة بعينها

العالقة بن 
اجلهات اخلريية 
واملؤسسات 
املاحنة عالقة 

شراكة

)31( املؤسسات اخلريية املاحنة يف عيون اجلهات اخلريية يف اململكة العربية السعودية، سامر أبو رمان. املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 1434هـ.

9. ورقة عمل )نموذج المنح االستراتيجي للجهات المانحة(

ْنــح االســرتاتيجي، وعناصــره، 
َ
قدمــت هــذه الورقــة منوذجــا )model( مقرتحــا للمنــح االســرتاتيجي، مــن خــالل عــدة حمــاور، هــي: مفهــوم منــوذج امل

ْنــح االســرتاتيجي. ومــا يهمنــا مــن حمتــوايت هــذه الورقــة، وخيــدم 
َ
ْنــح االســرتاتيجي، آليــات ووســائل منــوذج امل

َ
ْنــح االســرتاتيجي، مســات منــوذج امل

َ
منــوذج امل

هــدف هــذا التقريــر، هــو التعــرف علــى مســات منــوذج املنــح االســرتاتيجي. وتكمــن أمهيــة هــذا املوضــوع يف قيــاس مــدى توافــق الســمات مــع التوجهــات 
املســتقبلية وسياســات املنــح يف املؤسســة اخلرييــة املاحنــة.

قدمت الورقة مثاين مسات لنموذج املنح االسرتاتيجي، هي:

العوامل املساندة لتحقيق السمة السمات م

ْنح 
َ
الدميومة واالستمرار، وعدم التوقف، ومقاومة املتغريات، صفة أساسية يف منوذج امل

االسرتاتيجي، وتعتمد هذه الصفة على عنصرين أساسين، مها: املورد البشري واملايل. 
فالتخطيط وبشكل دقيق لالستثمار يف املورد البشري يف اجلهات املاحنة، ومن مث حسن 

االستقطاب والتطوير والتدريب، وهتيئة الصف الثاين، كلها تسهم يف دميومة املورد البشري 
وتطويره. أما االستقرار املايل ووضوح التدفقات املالية، فهي عصب عمل اجلهات املاحنة، 

فيتم التخطيط الستقرارها ومن مث تنميتها.

الدميومة واالستمرار 1

املشروعات والربامج القيادية حتتاج إىل دراسة عميقة جتنبا إلخفاقها، وبعد ذلك تتطلب 
متابعة قوية وتفويضا عاليا يف التنفيذ، وهي مكلفة من الناحية املالية والبشرية يف البداية، 

لكنها مرحبة على املدى الطويل؛ لذا هي ال تتأثر ابملشكالت والصعوابت، بل تتعدى ذلك 
لتقود املشكالت والصعوابت؛ مما جيعل الكثري يُعجب هبذا النموذج وحياكيه.

الصفة القيادية يف 
التأثري والتغيري

2

اتساع نطاق العمل اخلريي، وتعدد مناشطه، وحاجة الناس له ابستمرار، سواء يف وقت 
التقدم واالزدهار أو يف وقت املسغبة والكوارث واألزمات، كل ذلك وغريه يتطلب بناء 

الشراكات يف العمل اخلريي بشكل دقيق، ووفق خطط حمددة، وتزداد حاجته يف اجلهات 
املاحنة.

االستثمار األمثل 
للشراكات

3

يعترب القطاع اخلريي جماال رائعا للتجارب، وتقدم اجلهات املاحنة مناذج رائعة من التجارب 
الناجحة، وهذه التجارب حتتاج إىل ختطيط عميق وتنفيذ متكامل؛ تالفياً إلخفاقها، 
وابستمرار جناح هذه التجارب تقدم نتائجها ملتخذي القرار، والذي بدوره يعتمد على 

نتائجها يف وضع القوانن واألنظمة بناء عليها.

املسامهة يف وضع 
السياسات العامة

4

)32( منوذج املنح االسرتاتيجي للجهات املاحنة، علي بن سليمان الفوزان، ملتقى اجلهات املاحنة، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 1433هـ.
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العوامل املساندة لتحقيق السمة السمات م

ْنح االسرتاتيجي، وال يعي هذا عدم التنويع، لكن 
َ
الرتكيز والتخصص سر من أسرار منوذج امل

الصفة الغالبة هي الرتكيز، حبيث يكون ـ مثال ـ الرتكيز بنسبة 80% والتنويع بنسبة %20، 
والرتكيز له جماالت متعددة، منها – مثال -: اهلدف، أو النطاق اجلغرايف، أو نوع املشروعات 

والربامج، وغريها، ويف بعض األحيان يركز النموذج يف أكثر من جمال، املهم أن يوضح 
الرتكيز، ويتم تبنيه يف السياسات العامة للنموذج.

الرتكيز والتخصص 5

ْنح االسرتاتيجي التمكن، والعمل مع اآلخرين، وليس العمل من أجل 
َ
مسة رئيسة لنموذج امل

اآلخرين، الذي ينتج عنه العجز املكتسب، فتقدمي املساعدة والعون لآلخرين بصورة مباشرة 
عادة ما يضرهم أكثر مما ينفعهم على املدى الطويل؛ فينتج لدينا جيل معتمد بشكل كامل 
على اآلخرين، حى لو كانت املوارد متاحة له، فمثال: ال نقوم بتطوير اجلهات اخلريية، بل 
نساعدها على تطوير ذاهتا ومنسوبيها، وهذه الطريقة مكلفة وبطيئة النتائج، لكنها أكيدة 

النتائج اإلجيابية، وهي حتقق التنمية املستدامة.

التمكن والعمل مع 
اآلخرين

6

جمال اجلهات املاحنة املبادرات والقيم املضافة، وليس التشغيل أو الربامج الدائمة واملتكررة، 
فاجلهة املاحنة ليست تعظيما أو تكرارا لعمل األفراد، فالتعظيم ـ مثال ـ أن يقوم الفرد ببناء 

مسجد يتسع ملائة مصٍل، وتقوم اجلهة املاحنة ببناء مسجد يتسع أللف مصٍل. أما التكرار، 
فيقوم الفرد ـ مثال ـ بتحجيج عشرة أشخاص، وتقوم اجلهة املاحنة بتحجيج ألف شخص، 
وهكذا. إمنا جمال اجلهة املاحنة فتح آفاق جديدة يف املساجد واحلج، حبيث تكون املساجد 

منارة للعلم، وحنو ذلك.

املبادرة وتقدمي قيم 
مضافة

7

تعترب النمذجة مرحلة متقدمة يف العمل، وهي انجتة من جناحات متكررة، وعادة هتدف 
النمذجة للنقل أو التطوير؛ فنماذج نرغب بنقلها لآلخرين ليقوموا مبحاكاهتا أو لنقوم 

بتطويرها مع بقاء النموذج األصلي، ويبدأ العمل ابلنمذجة من بداية املشروع، وليس كما 
يعتقد البعض يف هناية املشروع، وال بد أن تتسم بقابليتها للنقل وبنفس اجلودة عند التنفيذ. 

النمذجة الناجحة 
ونقلها لآلخرين

8

10. دور القطاع الخيري السعودي في إعادة اختراع وظائف 
الحكومة:

تعتــرب هــذه الدراســة مــن الدراســات امليدانيــة التطبيقيــة، و مــن أهــم أهدافهــا التعــرف علــى الــدور الــذي ميكــن أْن تلعبــه اجلمعيــات اخلرييــة يف دعــم قضــااي 
التنميـــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية عامــًة، ويف تقــدمي خدمــة التوظيــف ومعاجلــة البطالــة بصفــٍة خاصــة. اســتخدمت الدراســة أســاليب متعــددة يف 
مجــع البيــاانت، مثــل: املقابــالت الشــخصية، الــزايرات امليدانيــة واملالحظــة، واالســتقصاء مــن خــالل اســتبيان الدراســة. تكونــت عينــة الدراســة مــن ســبع 

مجعيــات خرييــة يف مدينــة الطائــف، كدراســة حالــة، لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة.

توصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج، الــيت يعتــرب جــزء منهــا مهمــا يف هــذه التقريــر؛ حيــث تســاعد يف إعــداد تصــور ابلتوجهــات املســتقبلية للعمــل 
اخلــريي واملنــح يف اململكــة العربيــة الســعودية، و لعــل أبــرز مــا يفيــدان مــن نتائــج يف الدراســة هــو تقدميهــا حتليــال للبيئــة الداخليــة لعمــل اجلمعيــات اخلرييــة 

الســعودية – عينــة الدراســة -، وكانــت نتيجــة هــذا التحليــل:

ضعف مستوى االحرتافية لدى 
إدارة اجلمعيات اخلريية

انشغال أعضاء اجلمعيات اخلريية 
وأعضاء جمالس اإلدارة عن متابعة 

أنشطة اجلمعيات اخلريية

ضعف وعدم اهتمام يف 
بناء قواعد بياانت ألنشطة 
اجلمعيات واملستفيدين منها

ضعف مستوى اإلثراء الوظيفي 
الذي حيققه املنسوبون للجمعيات 

اخلريية يف ظل مشكالت 
االستقطاب واالختيار واإلدارة

غياب وضعف االنتماء والرضا 
الوظيفي لدى معظم منسويب 

اجلمعيات اخلريية

ضعف فرص االستقرار 
الوظيفي يف اجلمعيات اخلريية

ال يعلم عدد من منسويب 
اجلمعيات اخلريية طبيعة عمل 

اجلمعيات اخلريية كقطاع 
جمتمعي اثلث

عدم دراسة احتياج اجملتمع 
بشكل علمي

ضعف االهتمام ابلتنمية 
اإلدارية ملنسويب اجلمعيات 

اخلريية

اخنفاض أو غياب املتطوعن 
بشكل كامل عند بعض 

اجلمعيات

عدم التنسيق بن اجلمعيات 
اخلريية اليت ختدم نفس املنطقة

)33( دور القطاع اخلريي السعودي يف إعادة اخرتاع وظائف احلكومة، أمحد دسوقي حممد إمساعيل، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، األمانة العامة، قطاع 
الشؤون الثقافية واإلعالمية، 2014 م.
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إذا مــا أمعنــا النظــر وركــزان التفكــري فيمــا ذكرتــه نتائــج الدراســة، مــن خــالل حتليــل البيئــة الداخليــة للجمعيــات اخلرييــة – عينــة الدراســة -، جنــد أن األمــر 
يســتحق الوقــوف علــى مجيــع نقــاط الضعــف تلــك، الــيت تعتــرب مقومــات وممكنــات للعاملــن يف اجلمعيــات اخلرييــة، والــذي لــه انعــكاس كبــري يف النتائــج 
الــيت حتققهــا أنشــطة وبرامــج اجلمعيــات اخلرييــة وأثرهــا يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة. لــذا؛ ال بــد مــن الرتكيــز علــى تقويــة البيئــة الداخليــة للجمعيــات اخلرييــة؛ 
مــن أجــل حتويــل نقــاط الضعــف فيهــا إىل نقــاط قــوة؛ ممــا يســاعد يف متكينهــا ألداء واجبهــا اجملتمعــي، وإعطائهــا القــدرة يف حتقيــق نظـــرة اســتباقية مبكــرة 
ملســتقبل العمــل اخلــريي احمللــي، وتعزيــز قدرهتــا علــى حتقيــق الــرؤى واخلطــط االســرتاتيجية بعيــدة املــدى. ومــن جانــب آخــر، فــإن تقويــة البيئــة الداخليــة 
للجمعيــات اخلرييــة، ورفــع القــدرات فيهــا، ســيكون لــه انعــكاس واضــح علــى تلبيــة االحتياجــات اجملتمعيــة احلقيقيــة، والــيت بدورهــا تصــب يف حتقيــق رؤيــة 

اململكــة 2030م املتعلقــة بــدور القطــاع غــري الرحبــي يف اململكــة.

11. التوازن االستراتيجي لإلنفاق الخيري:

»معــاً ليكــون الّتعليــم أّواًل«، هــذه الفكــرة األساســية الــيت طرحتهــا ورقــة عمــل )التــوازن االســرتاتيجي لإلنفــاق اخلــريي(، حيــث يــرى الباحــث –مقــدم 
الورقــة-أن اإلنفــاق علــى التعليــم مــن أوىل األولــوايَّت يف اإلنفــاق اخلــريي للجهــات املاحنــة، مــع التأكيــد علــى أن دعــم القطــاع اخلــريي للبحــث العلمــي 

ليــس ترفــاً أو أقــل أمهيــة، بــل لــه األولويــة املقدمــة علــى غــريه، حيــث أكــدت الورقــة علــى أن دعــم التعليــم بــكّل عناصــره ومكّوانتــه مــن شــأنه أْن:

حيّقــق التّــوازن االســراتيجّي يف كافّــة جمــاالت احليــاة، إذا روعــي يف اإلنفــاق اخلــريي التــوازن بــني القطاعــات املنتجــة ذات الّنفــع . 1
املتعــّدي والقطاعــات املســتهلكة ذات الّنفــع الّشــخصي.

ــر فــرص العمــل للشــباب؛ وذلــك ألن دعــم التعليــم ابلصــورة املثلــى يــزّود اجملتمــع ابلكفــاءات . 2 ــة البطالــة، ويوّف يســهم يف حمارب
الالزمــة، ويســهم يف إمــداد أجهــزة الدولــة وكافــة قطاعاهتــا مبــا حتتاجــه مــن الكفــاءات واخلــربات.

يّشجع على اإلنتاج، ويقضي على االّتكالّية؛ مبا يتيحه من اآلفاق التعليمّية الواسعة الي تليب رغبة الفرد وطموح اجملتمع. 3
يسهم يف النهوض احلضاري، والتنمية اجملتمعية، واالزدهار االقتصادي، والّتفّوق العلمي، والّتقّدم العسكري ... إخل.. 4
يضمن األمن يف شّت جماالت احلياة املختلفة.. 5
حيّقق االحرام العاملي؛ مبا يقّدمه من جدارة واستحقاٍق يف دخول املنافسة العاملّية يف سباق العلم والبحث واملعرفة.. 6
حيّقق القّوة املنشودة يف جماالت احلياة املختلفة، ويكفل تبّوؤ املكانة املرموقة على كاّفة املستوايت، ويف خمتلف األصعدة.. 7

كمــا وألقــت الورقــة بظالهلــا علــى بعــض الشــواهد اإلحصائيــة فيمــا يتعلــق ابملنتجــات العلميــة والتعليميــة مــن خــالل مقارنــة بعــض اإلحصــاءات العامليــة، 
مــن حيــث:

عدد براءات االخراع املسجلة لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية لعام 2008م

ومــن خــالل مــا ســبق؛ فــإن الباحــث يف هــذه الورقــة يؤكــد علــى أن اإلنفــاق علــى التعليــم والبحــث العلمــي ال بــد أن يكــون مــن أولــوايت التوجهــات 
االســرتاتيجية للمنــح عنــد اجلهــات املاحنــة.

أملانياالعامل العريب الياابناسرائيل

17318428 188228774

)34( التوازن االسرتاتيجي لإلنفاق اخلريي، خالد عمر الصقر، ملتقى اجلهات املاحنة، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 1434هـ.
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12. أثر الجهات المانحة في تطوير البحث العلمي في المملكة 
العربية السعودية )35( :

ســعت هذه الدراســة إىل التعريف أبثر اجلهات املاحنة ابململكة العربية الســعودية يف تطوير البحث العلمي بصفة عامة، ويف جمال البحث االجتماعي 
واإلنســاين علــى وجــه اخلصــوص. اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي لتنفيــذ هــذه الدراســة، واعتمــد املصــدر األســاس لبيــاانت هــذه الدراســة علــى 
أســلوٍب كمــٍي، اختــار فيــه الباحــث عينــة مــن األســاتذة اجلامعيــن بلغــت )93( عضــوا مــن خمتلــف الدرجــات العلميــة. انقشــت الدراســة، مــن خــالل 
نتائجهــا، العوامــل املؤثــرة علــى دعــم البحــث االجتماعــي، والــيت ترجــع إىل اجلهــات املاحنــة، حيــث أكــدت الدراســة علــى أن هنــاك ضعفــا ابالهتمــام يف 

البحــث العلمــي مــن اجلهــات املاحنــة؛ والــذي يعــزى إىل عــدة عوامــل، مــن أمههــا: 

كمــا قدمــت الدراســة مجلــة مــن املقرتحــات لتفعيــل دور اجلهــات املاحنــة يف تقــدمي الدعــم واملنــح مبــا خيــدم تطويــر البحــث العلمــي يف اجملــال االجتماعــي 
واخلــريي واإلنســاين، ومــن هــذه املقرتحــات:

 

 

اهلــدف مــن عــرض نتائــج هــذه الدراســة هــو توافقهــا مــع نتائــج الدراســة الســابقة والــيت كانــت بعنــوان )التــوازن االســرتاتيجي لإلنفــاق اخلــريي(، وذلــك 
هبــدف قيــاس مــدى االحتيــاج للمنــح اخلــريي يف اجملــال العلمــي والتعليمــي، ومــن أجــل إعطــاء صــورة كاملــة حــول التوجــه االســرتاتيجي للمنــح اخلــريي يف 
جمــال دعــم البحــث العلمــي والتعليمــي، وكذلــك مــن أجــل مقارنتهــا ابلدراســات الــيت حتدثــت عــن جمــاالت وأنشــطة املنــح الــيت تركــز عليهــا املؤسســات 

املاحنــة اخلرييــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، الــيت عرضهــا هــذا التقريــر، وللنقــص الشــديد للمعلومــات امليدانيــة حــول األعمــال اخلرييــة.

ال أييت دعم البحث العلمي ضمن أولوايت 
الدعم لدى اجلهات املاحنة

جهل اجلهات املاحنة جبدوى وأمهية 
البحوث االجتماعية واإلنسانية

متركز اهتمام اجلهات املاحنة يف دعم العمل 
اخلريي ودفع التربعات ألغراض دعائية وتروجيية

ضعف القناعة أبمهية البحث العلمي يف 
اجملال االجتماعي لدى املسؤولني ابجلهات 

الداعمة

عدم شعور اجلهات املاحنة أبن دعم البحث 
العلمي هو من صميم مسؤولياهتا

طرح املسابقات البحثية 
لدراسة املواضيع والقضااي 

االجتماعية واإلنسانية 
امللحة

تنظيم ومتويل املؤمترات 
والندوات واللقاءات 

العلمية يف جمال البحث 
العلمي االجتماعي 

واإلنساين

تشجيع النشر العلمي بتبين 
الدورايت واجملالت العلمية

تقدمي الدعم املايل النقدي 
للجامعات ومراكز 

البحث العلمي بشكل 
منتظم لتنفيذ براجمها 

البحثية

إنشاء ومتويل الكراسي 
العلمية

)35(  أثر اجلهات املاحنة يف تطوير البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية: حالة العلوم االجتماعية واإلنسانية، خالد أمحد مصطفى حجر، ملتقى اجلهات 
املاحنة، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد( 1434هـ.

13. مؤسسات المجتمع المدني الغربية »رُسل القيم«:

ســعت الدراســة إىل عــرض ممارســات عامليــة يف سياســات املنــح لعينــة مــن مؤسســات ماحنــة عامليــة. و هدفنــا مــن عــرض هــذه الدراســة هــو التعــرف علــى 
أســاليب وسياســات الدعــم والتمويــل اخلاصــة هبــا. ويف هــذا اإلطــار، تنطلــق الباحثــة مــن فرضيــة أن البيئــة احلضاريــة احمليطــة ابملؤسســات املاحنــة، تعتــرب 
مــن أهــم العوامــل احملفــزة واملشــجعة لرتكيــز وجنــاح مؤسســات القطــاع اخلــريي، خاصــة مــا يتعلــق ابملؤسســات اخلرييــة املاحنــة. أكــدت الدراســة علــى أن 

تطــور القطــاع اخلــريي يف كلتــا التجربتــن كان مــن خــالل: 
إطــار عالقــة وثيقــة مــع الدولــة ومؤسســاهتا، إذ انتفــت ـ إىل حــٍد كبــري ـ حالــة التنافــس بــن املؤسســات اخلرييــة واحلكومــة املركزيــة، بــل علــى العكــس 	 

حــدث تكامــل ملمــوس بــن حركــة القطــاع اخلــريي غــري الرحبــي ونظــريه احلكومــي. 
العالقــة الوثيقــة بــن احلكومــة ومنظمــات الرفاهــة االجتماعيــة والعمــل اخلــريي تبادليــة، فبينمــا تنظــم احلكومــة القطــاع اخلــريي، وتدعمــه ماليــاً يف 	 

بعــض األحيــان، يدخــل األخــري يف إطــار ترتيبــات الدولــة لتوفــري اخلدمــات االجتماعيــة، كمــا و يشــارك يف عمليــة صنــع القــرارات احلكوميــة ذات الصلــة 
أبنشــطته؛ إذ غالبــاً مــا تلجــأ احلكومــة إىل استشــارته، وطلــب مســاعدته يف املراحــل التجريبيــة. 

عنايــة العديــد مــن املؤسســات املاحنــة بدعــم البحــث العلمــي وجهــود محايــة البيئــة واألنشــطة الثقافيــة واخلرييــة، ابعتبارهــا جمــاالت تنســحب منهــا 	 
الدولــة إىل حــٍد مــا، بينمــا يديرهــا اجملتمــع املــدين واجلهــات اخلرييــة بكفــاءة أعلــى. 

 عالقــات وثيقــة مــع الدولــة، تتمثــل يف ســهولة اإلجــراءات اإلداريــة املطلوبــة لتأسيســها ومزاولــة أنشــطتها، وحمدوديــة الرقابــة عليهــا، وســعة اإلطــار 	 
القانــوين املنظــم لصيغهــا املؤسســية، وتكريــس الدعــم احلكومــي، وتنامــي التكامــل الوظيفــي، وعلــى الصعيــد العملــي.

و فيما أييت تلخيص للمؤسسات املاحنة اليت تناولتها الدراسة من حيث آليات وجماالت املنح اليت تتبعها بعض املؤسسات املاحنة الغربية، وهي: 

)36(  مؤسسات اجملتمع املدين الغربية »ُرسل القيم« قراءة يف األدوار احمللية والدولية، مركز مناء للبحوث والدراسات. بريوت 2017م.
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تدعم املؤسسة يف إطار هذا الربانمج مشروعات التوثيق اإللكرتوين للواثئق والتصميمات 
التارخيية املكتوبة خبط اليد، ونشر األعمال الكالسيكية للكتاب السويدين البارزين، 

وترمجتها.

البنية التحتية مؤسسة 
الذكرى 
املئوية 
الثالثة 

لتأسيس 
البنك 
املركزي 

) آر جي( 
السويدية

قدمت املؤسسة دعماً ملدة 14 عاماً لدراسة يف جمال أحباث القلب، نشرت نتائجها يف مؤمتر 
دويل عام 2003م، كما دعمت املؤسسة، ابلتعاون مع جهات أخرى، برانجماً بعنوان )التعلم 

واحلفظ لدى األطفال والشباب(، ويهدف الربانمج إىل فهم فرص تعلم األطفال ومهارات 
احلفظ لديهم، وإجياد اسرتاتيجية أفضل يف مراكز رعاية األطفال واملدارس واجلامعات، 

ابإلضافة إىل تقدمي املنح لعدة حبوث يف موضوعات متعددة، مثل: تنظيم األسواق، كيفية 
تنشئة الشباب ليكونوا منخرطن يف اجملتمع، مفهوم الفعل والطبيعة اإلنسانية والقيم يف 

التقاليد األوروبية، وغريها من الربامج البحثية.

الربامج البحثية

تقدمي املنح للملتقيات العلمية وورش العمل اليت تتناول موضوعات حبثية لقضااي جمتمعية، 
وحبوث التنمية الريفية واحلضارية، وكذلك األنشطة الثقافية واألدبية.

البحوث وامللتقيات 
العلمية

مثل: منح دراسية لباحثن ما بعد مرحلة الدكتوراه املتخصصن يف دراسات الشيخوخة 
وأمراضها، ويف جمال البحث العلمي واإلنسانيات، واإلدارة العاملية واملنظمات الدولية، 

وكذلك إصدار جملة متخصصة تُعى بقضااي العلوم السلوكية واإلدراكية.

املنح الدراسية 
والتدريبية

تقدمي املنح يف أتسيس املدارس العليا اليت تقدم برامج تعليمية يف جماالت متعددة هي: 
الرايضيات وأساليب تدريسها، اللغات املعاصرة، املدرسة السويدية للدراسات املتقدمة، 

تصميم برانمج حبثي ملوظفي املتاحف إلدارة املتحف الوطي لتاريخ الثقافة. 

املدارس العليا

مثل: جلنة البحث يف الفنون والتصميم، جلنة أحباث الضرائب، جلنة البحث يف املعرفة 
واجملتمع، جلنة أحباث تقومي السياسات العلمية للدولة واسرتاتيجيات البحث العلمي، جلنة 

البحث يف الثقافة واألمن والتنمية االجتماعية املستدامة، دعم جلنة مشروع مسح القيم 
العاملية، دعم أتسيس مدرسة الدراسات العليا كإحدى الوحدات التابعة جلامعة جوتنربج 

السويدية، دعم أحباث جلنة البحث يف االقتصاد العام واإلدارة والقيادة، وغريها من اللجان 
البحثية اليت تتناول املستجدات واملتغريات اليت تؤثر يف اجملتمع السويدي.

أتسيس ودعم 
جلان حبثية فرعية 

متخصصة

تفاصيل الربانمج برامج املنح املؤسسة

يساعد هذا الربانمج على تقوية األفراد واملنظمات، وزايدة فاعليتهم يف إجياد حلول للفقر 
وغياب العدالة؛ فهي تُقدم منحاً لتمويل احلركات االجتماعية النشطة، وإنشاء املؤسسات، 
وتوسيع الشراكات اليت حتلل االحتياجات االقتصادية واالجتماعية املعاصرة، وتبتكر حلواًل 

هلا من خالل البحث. ومن أبرز جماالت التنمية اليت هتتم هبا املؤسسة:
1. التنمية املالية واألمن االقتصادي.

2. تنمية القوى العاملة.
3. التنمية البيئية.

4. تنمية اجملتمعات احمللية، من خالل حتسن جودة احلياة، وتنمية فرص التغيري اإلجيايب يف 
اجملتمعات الريفية واحلضرية.
5. متكن املرأة والشباب.

6. حتسن أوضاع الصحة اإلجنابية.

بناء األصول وتنمية 
اجملتمعات احمللية

مؤسسة 
فورد 

األمريكية:

تعترب املؤسسة أن حتقيق السالم هو شرط الزم إلجناز رسالتها املتمثلة يف تقوية املبادئ 
الدميقراطية، وتقليل الفقر وغياب العدالة، وضمان التعاون الدويل، وحتسن اإلجناز البشري. 

ومن أبرز هذه املشاريع:
1. احلوكمة: من خالل العمل على تقوية استجابة احلكومات الوطنية واحمللية للمشكالت 

والقضااي العامة.
2. اجملتمع املدين: العمل على زايدة أتثري مجاعات املواطنن العاملة يف السالم والعدالة 

االجتماعية، وتقوية اجملتمع اخلريي الذي يساندهم، وتشجيع مراقبة املواطنن للقطاعن العام 
واخلاص. 

السالم والعدالة 
االجتماعية 
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ينشط هذا الربانمج عاملياً لدعم اإلجناز يف الفنون، وتطوير التعليم والبحث، وحتسن الفهم 
اإلجيايب للقضااي اجلنسية. كما يسعى ـ أيضاً ـ إىل تشجيع اإلعالم والدين كقوتن دافعتن 

للدميوقراطية يف السياقات الثقافية املتعددة. و من أبرز جماالت هذه الربامج:
1. زايدة فرص التعليم وجودته للفئات املهمشة.

2. تعليم قيادات جديدة ومفكرين.
3. بلورة مناهج مساندة لالندماج والتنمية واحلياة املدنية.

4. برامج السياسات والبحث والتطوير يف املدارس واملؤسسات التعليمية العليا.
5. دعم أداء النظام التعليمي من خالل حتسن التدريب والتمويل واملساءلة واحلوكمة.

6. إجياد إعالم حر ومسؤول يهتم ابلقضااي املدنية واالجتماعية.
7. الفنون والثقافة: من خالل زايدة فرص التعبري الثقايف والفي لألفراد من كافة اخللفيات 

االجتماعية.

املعرفة واإلبداع 
واحلرية

مؤسسة 
فورد 

األمريكية:

تدعم املؤسسة جهود تطوير البحث العلمي يف أملانيا وأورواب، وتسعى لتنمية الكفاءات 
البشرية، وحتسن ظروف البحث العلمي، ومساندة التواصل واحلوارات العلمية، حيث 

أنشأت يف هذا الصدد برامج هي: برانمج تشجيع النساء على امتهان البحث العلمي، 
أتسيس الشبكة الدولية لتبادل املعلومات واألفكار بن الباحثن، جائزة الصحافة العلمية.

تقوية البحث العلمي 
يف أملانية وأورواب

مؤسسة 
»روبرت 
بوش« 
األملانية:

تتواصل املؤسسة مع شبكة من املدارس واجلامعات لتشجيع الطالب على االهتمام ابلعلوم، 
كما و جتري جمموعة من الدراسات مع العديد من املؤسسات األخرى الداعمة الهتمام 

الطالب ابلبحث العلمي، ومن األمثلة على هذه الربامج:
1. برانمج دعم الشراكة بن الطالب واملدرسن والباحثن الراغبن يف العمل معاً يف 

مشروعات حبثية مشرتكة.
2. جائزة مدينة شباب الباحثن والعلماء، واليت ختصص ألفضل املدن الداعمة للشراكات 

بن الطالب والباحثن.
3. برانمج »جسور العلوم آلسيا«، وهو برانمج حبثي لتبادل اخلربات مع الباحثن يف آسيا.

املدرسة والعلوم

أنشأت املؤسسة مستشفى ومعهدين حبثين؛ من أجل إنتاج أحباث يف جماالت الصيدلة 
العالجية، والتاريخ االجتماعي للطب، واتريخ العالج والتداوي.

املعاهد البحثية التابعة 
للمؤسسة

تفاصيل الربانمج برامج املنح املؤسسة

تسعى املؤسسة إىل تطوير مبادرات للتغلب على التحدايت اليت تواجه قطاع الرعاية الصحية 
نتيجة التغريات السكانية، ونزيف املوارد البشرية واملالية، حيث منحت:

1. برانمج تدريب مساعدين مهنين يف جمال اخلدمات الطبية واالجتماعية الذي يتم تقدميه 
مع )10( جهات من مزودي خدمة التمريض لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.

2. برانمج التعايش مع املرض، والذي تدعم فيه املؤسسة حماوالت حتسن حياة املصابن 
ابألمراض املزمنة، وجهود تطوير عالج هلم.

3. برانمج الصحة العامة والشؤون االجتماعية يف دول أورواب الشرقية ملساندة تطوير الرعاية 
الصحية والشؤون االجتماعية.

آفاق الصحة يف 
أملانيا وأورواب الشرقية

مؤسسة 
»روبرت 
بوش« 
األملانية:

تساند املؤسسة حماوالت تقوية األدوار الفعالة لكبار السن واستكشاف فرصهم يف اجملتمع، 
كما وتدعم تطوير الرعاية الصحية وخدمات التمريض املقدمة هلم، وذلك من خالل:
1. برانمج التصور عن احلياة مع التقدم يف السن، وهو عبارة عن رحالت للصحفين 

لتعريفهم بواقع املسنن وحياهتم، مبا يفرتض انعكاسه يف التقارير الصحفية.
2. برانمج املهن يف السن املتقدم: ويهدف ملساعدة املوظفن من كبار السن على االنتقال 

من مرحلة العمل إىل مرحلة التقاعد.
3. برانمج التعاون من أجل التعايش مع املصابن ابألمراض العقلية: من خالل التعاون مع 

هيئات التمريض والعلماء واألطباء واملهن األخرى.
4. برانمج التعامل مع العمر: ويهدف للتفكري يف أبعاد التقدم يف السن وكيفية التعامل معه.

5. برانمج البحث والتدريس يف طب الشيخوخة: ويدعم األطباء الشبان الساعن للتخصص 
يف هذا اجملال من خالل أتسيس فرع علمي يف إطار البحوث والدراسات الطبية.

6. دعم مؤسسة )أوت وإديث ماهليشليج( املتخصصة يف البحوث الطبية يف جمال رعاية 
املسنن.

احلياة لكبار السن

تركز املؤسسة على التحدايت االجتماعية للتغري السكاين وأتثرياته على األسرة ابعتبارها 
أحد أبرز التحدايت اليت تواجه اجملتمع األملاين. لذلك، صممت برانمج األسرة والتغري 

السكاين، ويهدف لبلورة سياسات داعمة لألسرة، ومتويل املشروعات املساندة للحياة اليومية 
لألسر، ومناقشة التوصيات والفرص اليت نتجت عن التغري السكاين، وتكثيف التبادل الدويل 

للخربات يف جمال رعاية األسرة.

األسرة والتغري 
السكاين
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دعم تنفيذ خطط املقاطعات األملانية اهلادفة إىل إدماج مرحلة احلضانة كجزء من النظام 
التعليمي، حيث دعمت املؤسسة يف هذا السياق برامج مثل:

1. برانمج )مهنيون يف مراكز احلضانة(، ويسعى لتحسن مهنية القائمن على هذه املراكز، 
من خالل حصوهلم على مؤهالت دراسية ذات صلة بتدريس األطفال والعناية هبم.

2. برانمج دعم تدريب املتخصصن يف تعليم أطفال احلضانة.
3. برانمج مساندة البحث والدراسة حول قضااي التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

التعليم يف الطفولة 
املبكرة

مؤسسة 
"روبرت 
بوش" 
األملانية:

يهتم هذا الربانمج ابجلمع بن املشاريع اهلادفة لتحسن جودة املدارس والتدريس من 
خالل برامج متعددة ومنافسات، وتطوير مفاهيم هادفة لوصول املدارس األملانية إىل أفضل 

املستوايت العاملية وفقاً للمعايري الدولية:
1. برانمج لتطوير جودة التعليم يف املدارس األملانية من خالل إجياد شراكات بناءة مع 

اجلامعات.
2. برانمج )حان وقت اإلصالح(، وهو يستخدم أمثلة من األنشطة التدريسية اليومية 

لتوضيح أفضل املمارسات يف املدارس األملانية والسويدية.
3. جائزة أفضل أساليب تدريس يف املدارس األملانية.

4. برانمج للتعاون املشرتك بن طالب املدارس األملانية ونظرائهم يف دول وسط وشرق أورواب 
وروسيا.

5. شبكة نوادي الطالب من التشيك وبولندا وأملانيا لدعم التفاعل الدويل والتبادل الثقايف.
6. برانمج لتشجيع املمارسات الصحية يف املدارس األملانية.

7. برانمج )تطوير الدروس من خالل التفاهم املكثف(، يهدف لتطوير أساليب التدريس يف 
إطار عالقة مكثفة بن الطالب واملعلم.

8. مبادرة لتطوير البنية اإلدارية يف املدارس.
9. برانمج تدريب الالب على مهارات التدريس.

مستقبل املدارس 

اهتمت املؤسسة بتشجيع الطالب املوهوبن يف خمتلف الطبقات واخللفيات االجتماعية؛ 
انطالقاً من قناعتها ابحتياج أملانيا ألفكارهم البناءة، ولذلك دعمت برامج يف هذا الصدد، 

وهي:
1. برانمج منح لطالب املرحلة الثانوية املتميزين من أبناء العائالت املهاجرة املقيمن يف 

مقاطعيت ابفاراي وابدن – فورمتربج.
2. برانمج منح لطالب املرحلة الثانوية يف عدد من املقاطعات األملانية.

تشجيع املوهوبن

تفاصيل الربانمج برامج املنح املؤسسة

تعترب املؤسسة أن اإلبداع هو مفتاح املرونة والقدرة على التواصل وتطوير مهارات حل 
املشكالت. لذلك؛ تدعم برانمج األعمال الفنية املصممة لبلورة اإلبداع كأساس للعملية 

التعليمية، يف إطار شراكة بن املدارس االبتدائية واملراكز الثقافية األملانية.

بلورة اإلبداع مؤسسة 
"روبرت 
بوش" 
األملانية:

تؤكد املؤسسة أن البطالة واالفتقار إىل التدريب املهي، وزايدة التسرب من التعليم أو 
التدريب، متثل عبئاً على التنمية يف اجملتمع األملاين، حيث اهتمت املؤسسة بدعم الشباب يف 
توجهاهتم املهنية، وتسهيل عملية االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل، من خالل برانجمها 

)املدرسة والتنمية والعمل(.

املدرسة والعمل

هتدف املؤسسة من خالل هذا الربانمج إىل ضمان مفاهيم جديدة لالبتكار يف دولة الرفاهة 
أبملانيا، وبلورة وعي حول أمهية دور املواطنن يف اجملتمع الدميقراطي التعاوين. وقد دعمت 

املؤسسة جمموعة برامج ختدم هذا اهلدف، هي:
1. برانمج اقرتاابت جديدة للعمل التطوعي؛ لتمويل عدة مشاريع تطوعية ذات صلة 

مبسؤولية األفراد جتاه بعضهم البعض.
2. جائزة ماريون دوهنوف للمشاركة املدنية والصحفية، واليت تقدم للصحفين ذوي 

املسامهات البارزة يف رفع الوعي العام حول العمل التطوعي.
3. برانمج لدعم اخلدمات التطوعية اليت يقدمها الشباب يف أملانيا ودول شرق ووسط أورواب.

4. برانمج تدريي للمتطوعن الشباب.
5. برانمج االخنراط املدين والقيادة، والذي مت تصميمه لتدريب الشباب على عضوية جمالس 

األمناء يف املنظمات التطوعية.

االخنراط االجتماعي
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يواجه اجملتمع األملاين منذ سنوات إشكالية اندماج املهاجرين وتكيفهم، مما دفع املؤسسة 
لتقدمي بعض املبادرات ملواجهة هذا التحدي وتطوير سياسات جيدة مالئمة، وهذ املبادرات 

هي:
1. برانمج )من أجل تعاون أفضل يف املدارس اإلعدادية(، والذي يشجع التواصل بن 

الطالب األملان وغريهم من ذوي األصول املهاجرة.
2. متويل مبادرات حملية الندماج املهاجرين الشباب يف جهود التوظيف ودورات التدريب 

املهي.
3. برانمج املشروعات اهلادفة لدعم اندماج املهاجرين القادمن من تركيا.

4. برانمج لدعم املشروعات اهلادفة لدمج املهاجرين الشباب.
5. الربانمج األورويب للهجرة واالندماج، وهو مبادرة لتمويل منظمات اجملتمع املدين يف عدة 

دول أوروبية مكرسة ملساندة مبادئ االندماج األوروبية.
6. منتدى عرب األطلنطي ملناقشة قضااي اهلجرة واالندماج.

7. برانمج )حتقيق االندماج معاً: حنو شراكات تعليمية انجحة لذوي األصول األجنبية(، 
ويتعاون فيه أولياء األمور من ذوي األصول املهاجرة مع املدارس؛ لضمان أفضل اندماج 

ألبنائهم.
8. برانمج )صياغة اجملتمع معاً: املنظمات اإلسالمية كشركاء يف مقاطعة ابدن – فومتبورج(، 

والذي يهدف ملساندة اندماج املهاجرين املسلمن يف املقاطعة.

اهلجرة واالندماج مؤسسة 
»روبرت 
بوش« 
األملانية:

تدعم املؤسسة مشروعات تُركز على مسامهات األفراد املنتمن خللفيات ثقافة ولغات خمتلفة 
يف األدب األملاين املعاصر، حيث هتدف براجمها جلذب الشباب من اخللفيات املتعددة 

لتشجيع التعاون الفي واألديب بن أملانيا ودول شرق وجنوب شرق أورواب. وتشمل هذه 
الربامج املشاريع اآلتية:

1. جائزة الُكتاب األملان ذوي األصول املهاجرة ولغتهم األم ليست األملانية من أصحاب 
املسامهات البارزة يف الثقافة األملانية.

2. جائزة اإلنتاج السينمائي املشرتك بن منتجي األفالم الشبان من األملان ونظرائهم من 
دول وسط وشرق أورواب.

3. برانمج الشباب والثقافة، والذي يساند املشاريع املصممة لتشجيع الشباب على االرتباط 
بعالقات دائمة مع املؤسسات الثقافية األملانية.

الفنون والثقافة

تفاصيل الربانمج برامج املنح املؤسسة

هتدف املؤسسة من خالل دعم هذه الربامج إىل مساعدة الشباب على تعريف أنفسهم بقيم 
اجملتمع وأخالقه، والتصرف وفقاً ملبادئ الدميقراطية، وتضم هذه الربامج املشاريع اآلتية:

1. الرتبية املدنية: اقرتاحات وأفكار.
2. برانمج )الشباب والدين والدميقراطية(.

3. برانمج اقتصاد السوق االجتماعي والدميقراطية؛ لرفع وعي الشباب ابملفاهيم األساسية 
للمجتمع والعالقات التبادلية بن أطرافه.

4. املبادرة اإلعالمية )لديك القوة(، وهي منتدى إلكرتوين إلقناع الشباب غري املهتمن 
ابلسياسة أبمهيتها وضرورة اخنراطهم ابملشروعات االجتماعية.

5. مركز التعليم لعشاق كرة القدم، ويتم توظيفها من أجل رفع وعيهم ابلقضااي االجتماعية.
6. مسابقة احلوار بن الطالب.

7. تنظيم منتدى نصف سنوي لطالب املدارس، حيث يتم مناقشة القضااي السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية الراهنة حبضور خرباء يف أحد هذه اجملاالت.

الرتبية املدنية مؤسسة 
»روبرت 
بوش« 
األملانية:

و وفقاً إلحصاءات مركز املؤسسات اخلريية املاحنة )The Foundation Center( لعام 2014م: بلغ عدد املؤسسات املاحنة يف الوالايت 
املتحــدة األمريكيــة 86,726 مؤسســة خرييــة ماحنــة، قامــت بتقــدمي )60,244,456,505( دوالر أمريكــي لدعــم مشــاريع جمتمعيــة خــالل نفــس 

العــام )37(.

)http://data.foundationcenter.org  )37/ اتريخ الزايرة 1 / 6/ 2018م.
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14. سلوكيات ورغبات واتجاهات المتبرعين والداعمين للقطاع 
الخيري من األفراد ورجال األعمال بمدن الشرقية:

اســتهدفت الدراســة، ابســتطالع آراء عينــة عشــوائية مكونــة مــن )110( مفــردات مــن املتربعــن مــن األفــراد، وكذلــك رجــال وســيدات األعمــال مبــدن 
اخلــرب والدمــام واإلحســاء ابملنطقــة الشــرقية، معرفــة آرائهــم ورغباهتــم وســلوكاهتم واجتاهاهتــم جتــاه ســوق التــربع والدعــم لألنشــطة واألعمــال اخلرييــة ابلســوق 

الســعودي. وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، كان أبرزهــا:
أكثــر الربامــج واملشــاريع اخلرييــة الــيت قــدم هلــا املتربعــون تربعاهتــم كانــت كاآليت )مرتبــة مــن األكثــر إىل األقــل(: كفالــة ورعايــة األيتــام، األوقــاف   •
اخلرييــة، حفــظ القــرآن الكــرمي، املعاقــون، الدعــوة واإلرشــاد، كفالــة ورعايــة األرامــل واملطلقــات، بنــاء املســاجد، الــزواج والتنميــة األســرية، الرعايــة 

البيئــة، اإلســكان. املنتجــة، األحبــاث والدراســات،  التدريــب والتوظيــف، األســر  العلــم،  واخلدمــات االجتماعيــة، األمومــة والطفولــة، طــالب 
أظهــرت الدراســة أن أبــرز الصعــوابت الــيت تواجــه املتربعــن – عينــة الدراســة - عنــد تقــدمي تربعاهتــم للجمعيــات اخلرييــة مبــدن املنطقــة الشــرقية،   •

كانــت: ســوء االســتقبال للمتــربع مــن قبــل اجلمعيــة، ضعــف التواصــل مــع املتربعــن، عــدم وضــوح برامــج بعــض اجلمعيــات اخلرييــة.
أفضــل وســائل وطــرق التــربع الــيت يُفضلهــا املتربعــون هــي: التــربع النقــدي مبقــر اجلمعيــة واحلصــول علــى ســند قبــض، حتويــل بنكــي مــن خــالل   •

التــربع مــن خــالل رســائل اجلــوال. اإلنرتنــت أو الصــراف، 
أمــا خبصــوص عوامــل وأســباب املفاضلــة للتــربع للجمعيــات، فكانــت أهــم العوامــل هــي: شــهرة اجلمعيــة وذيــع صيتهــا، انتشــار فــروع اجلمعيــة، مشوليــة   •
اجلمعيــة لكافــة الربامــج واملشــاريع، التخصــص يف نوعيــة برامــج حمــددة، حســن معاملــة واســتقبال املندوبــن، وجــود شــخص ابجلمعيــة تعرفــه وتثــق فيــه، 

محــالت الدعايــة واإلعــالن للمشــاريع والربامــج، حســن تواصــل اجلمعيــات واإلمــداد ابلتقاريــر وآخــر املســتجدات.

15. سلوكيات ورغبات واتجاهات المتبرعين والداعمين للقطاع 
الخيري من الشركات والبنوك التي لديها مسؤولية اجتماعية 

)CSR( بمدن الشرقية:

تناولــت الدراســة اســتطالع آراء عينــة عشــوائية مكونــة مــن )40( مفــردة مــن الشــركات واملؤسســات التجاريــة والبنــوك الــيت لديهــا برامــج مســؤولية 
اجتماعيــة )CSR(، وهــي الربامــج الــيت تعــى بتنميــة ودعــم اجملتمــع الســعودي مبختلــف أنشــطتها وأنواعهــا، وذلــك مبــدن اخلــرب والدمــام واإلحســاء 
ابملنطقــة الشــرقية، هبــدف معرفــة آرائهــم ورغباهتــم وســلوكاهتم واجتاهاهتــم جتــاه ســوق التــربع والدعــم لألنشــطة واألعمــال اخلرييــة ابلســوق الســعودي.

توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج، هي:  

)38(  دراسة سلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعن والداعمن للقطاع اخلريي من األفراد ورجال األعمال مبدن الشرقية. مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل وعائلته 
اخلريية، 2016م. 

أ.  أن الربامــج الــي تدعمهــا الشــركات والبنــوك )مرتبــة مــن األعلــى إىل األدىن( هــي: برامــج الشــباب، مث برامــج الفقــراء واحملتاجــني، 
وبرامــج األيتــام واملعاقــني، ومســاعدة املرضــى، واملــرأة، ودعــم املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــة. وحــول تفاصيــل هــذه الربامــج فقــد 

كانــت علــى النحــو اآليت:
األنشطة الشبابية والرايضية.. 1
التنمية االجتماعية.. 2
قضااي املستهلك.. 3
التعليم.. 4
اجلهود االغاثية.. 5
دينية ودعوية.. 6
صحية.. 7
البيئة.. 8
املمارسات العمالية.. 9

اقتصادية.. 10
حقوق اإلنسان.. 11
جمال احلوكمة ومكافحة الفساد.. 12

ب. أفضــل اجلمعيــات الــي تعاملــت معهــا الشــركات والبنــوك هــي: اجلمعيــات اإلغاثيــة، مجعيــات حتفيــظ القــرآن، مجعيــات ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة.

ج.  كمــا أشــارت النتائــج إىل أن )97.5%( مــن الشــركات والبنــوك –عينــة الدراســة-تتعاون حاليــاً يف تنفيــذ براجمهــا مــع اجلمعيــات 
اخلرييــة مبــدن املنطقــة الشــرقية.

د.  كمــا ذكــرت الشــركات والبنــوك – عينــة الدراســة - أن هنــاك ضعفــا يف حتقيــق شــراكة حقيقيــة مــع اجلمعيــات اخلرييــة مبــدن 
الشــرقية؛ ويرجــع ذلــك ألســباب، منهــا: ضعــف الدعايــة واإلعــالن، قلــة عــدد الفــروع، ضعــف التواصــل، ضعــف الفعاليــات 
واألنشــطة، ضعــف إعــداد الدراســات، عــدم التنظيــم، ضعــف الثقــة، عــدم املبــادرة مــن اجلمعيــة، عــدم حتديــد األهــداف، ســوء 

اإلدارة.

هـــ.  وحــول طــرق وآليــات أتســيس شــراكات فاعلــة بــني شــركات املســؤولية االجتماعيــة واجلمعيــات اخلرييــة مبــدن املنطقــة الشــرقية، 
مــن وجهــة نظــر الشــركات، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن: اســتالم املبــادرات مــن اجلمعيــات، مث دراســتها واختيــار مــا يناســب 
توجــه الشــركة وسياســاهتا وميزانيتهــا، هــي مــن أفضــل الطــرق، مث أن تقــوم اجلمعيــات اخلرييــة بعمــل دراســة عــن احتياجــات اجملتمــع 

مــن أجــل أتســيس شــراكة معهــا لتنفيــذ املبــادرات.
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و. ذكــرت شــركات املســؤولية االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية أن هنــاك جمموعــة مــن عوامــل املفاضلــة واملعايــري الــي تتبعهــا مــن أجــل 
اختيــار مجعيــات وجهــات خرييــة لتحقيــق شــراكة معهــا، وهــذه املعايــري هــي:

نوعية الربامج اليت تستهدفها الشركة.. 1
العالقات واملعارف.. 2
التقارير والدعوات.. 3
مسعة اجلمعية.. 4
وجود مشاريع قائمة ودعمها مباشرة.. 5
االحرتافية يف إعداد الدراسات والتخطيط وإدارة التنفيذ.. 6
وجود نظام حوكمة أو نظام حماسي واضح يف اجلمعية.. 7
التواجد يف نفس املدينة فقط.. 8
جودة إغالق املشاريع.. 9

انتشار فروع اجلمعية.. 10

ز. كمــا ذكــرت شــركات املســؤولية االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية أن هنــاك جمموعــة مــن الصعــوابت الــي تواجههــا أثنــاء تعاملهــا مــع 
اجلمعيــات واجلهــات اخلرييــة، مــن أبرزهــا: 

عدم التواصل الفعال.. 1
ضعف الثقة واملصداقية ابجلمعية.. 2
ضعف الدعاية والتسويق للجمعية.. 3
قلة عدد فروع اجلمعية.. 4
قلة عدد املندوبن وتغريهم ابستمرار.. 5
قلة عدد الربامج وأساليب املساعدات املتاحة.. 6
عدم إمكانية التربع جلميع اجلمعيات.. 7
قلة عدد طرق ووسائل التربع للجمعية.. 8
ضعف ثقافة املندوب.. 9

البريوقراطية والروتن.. 10

ح. قدمــت شــركات املســؤولية االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية جمموعــة مــن الربامــج واملشــاريع اخلرييــة املقرحــة مــن أجــل أن تتبناهــا 
اجلمعيــات اخلرييــة ابملنطقــة الشــرقية )مرتبــة حســب األمهيــة(:

تدريب حريف ومهي للمستفيدين لالعتماد على أنفسهم، من خالل الكسب وتعلم مهنه أو مهارة.. 1
عمل وحدات إنتاجية تدعم مشاريع اجلمعيات مادايً )مشاريع استثمارية يستفاد من عوائدها يف دعم احملتاجن(.. 2
جتميع الزائد من الطعام واحلفالت، واالستفادة منه )مشروع شكر النعمة(.. 3
جتميع املواد القابلة للتدوير، واالستفادة منها.. 4
جتميع التمور واخلبز، واالستفادة منها.. 5
تكرمي املتميزين يف احلي.. 6
تفعيل اندي احلي.. 7

16. دليل )العطاء االجتماعي االستراتيجي(

ــرامج  ــز البـ ــائح مفيـــدة حـــول أفضـــل الطـــرق لرتكيــ ــواًل مـــوجزة لبعـــض املمارســـات الواعـــدة يف العطــاء االســرتاتيجي، ويقـــدم نصـ يرصــد هــذا الدليــل حلـ
وتتبعهــــا وقياســــها. إن وضـــع برنـــامج عطـــاء اجتمـــاعي اســـرتاتيجي يعطـــي قيمـــة ومكاســـب للمؤسسة وللمجتمـــع؛ حيث يقدم الدليل منوذجا للعطاء 

االســرتاتيجي املبــي علــى مخســة مبــادئ هــي:

آليات تطبيق املبدأ توضيح املبدأ املبدأ

اعـــرف جمال ونطاق عملـــك واســـتثمر فـــي 	 
موجوداهتـــا الرئيســـية.

افحـص املسـارات اخلارجيـة التـي تعمـل فيهـا 	 
مؤسستك.

اعتمـد علـى قـوة البـرامج املوجـودة، وقدم ما هو 	 
خمتلف ومكمل هلا.

دع احتياجات اجملتمع تقود أهدافك وتوجه 	 
تركيزك.

كــن صــبوراً.	 

إن الرتكيـز هـو أحـد املبـادئ املركزيـة للربنـامج 
االسـرتاتيجي للعطـاء االجتمـاعي، وهـو الـذي 
يوجـه املـوارد الصـحيحة للمؤسسة حنـو قضـااي 
أو جمـاالت حمـددة، تسـتطيع املؤسسة حبكـم 

موقعهـا أن تعاجلهـا، كمـا أنـه حيدد األهداف، 
ومن مث ينظم براجمه حول تلك األهداف.

رّكز

حدد مسبقا ما الذي تريـد أن تقـيسه، وما هي 	 
املعلومات اليت تريد أن جتمعها. 

 أتكـد مـن أن مجيـع مناذجـك واضـحة.	 
 احصل على تقييم من طرف اثلث.	 
أسـس لعالقـات قويـة مبنيـة علـى الثقـة مـع متلقـي 	 

املـنح الـذين يعملـون معـك علـى املــدى الطويــل.
شكل جمموعات تركيز.	 

يدرك املاحنون يف كل مكان مدى أمهية مجع 
املعلومات اليت ميكن أن تسـاعد يف حتديـد 

جنـاح الربامج اليت يدعمها، وبـالطبع إن إظهـار 
التـأثري القابـل للقيـاس علـى أهـداف الربامج هـو 
طريـق معتمـد وموثـوق فيـه إلقنـاع اآلخــرين بــأن 
اســرتاتيجيتك ذات تقدير صــحيح. استخدم 

أدوات القيــاس العمليــة والصحيحة.

تتبع وخذ املقاييس

)40(  العطاء االجتماعي االسرتاتيجي، املوسوعة العربية للعطاء االجتماعي، مركز جون جرهارت للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنية ومركز التميز حول الثقافات 
العربية والشرق أوسطية ابجلامعة األمريكية ابلقاهرة، 2010م. 
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عنـدما تركـز املؤسسات املاحنة علـى توجيـه املنح وفق اسرتاتيجية حمددة وواضحة؛ فإهنا هبذا حتـدد الطـرق الكفيلـة حبشـد ذخـرية مـن املـوارد، مـن بينهـا 
النقـــود، واملتطـــوعون، واخلـــدمات واملنتجـــات، مـــن أجـــل معاجلـــة قضـــية معينـــة أو حاجـــة اجتماعيــــة. املنح االسرتاتيجي يبي عماًل، وحيدث أثراً حيمـــل 

مســـات الـــربح للجميع كاستثمار اجتماعي.

آليات تطبيق املبدأ توضيح املبدأ املبدأ

طـور ووزع املـواد املتعلقـة ابسرتاتيجيتك.	 
استثمر يف املوارد املوجودة لدى موظفيك.	 
اكسـب قناعـات قيـادات املؤسسة عبـر نشـر 	 

رسـائلك بطريقـة تلقـى صـدى لـدى كبـار املسؤولن.

ال توجد قيمة يف تطبيق اسرتاتيجية جيدة 
التخطيط لربانمج منح يف مؤسسة مـا مل يكـن 

هنـاك من قـد مســع عنهـا أو اهـتم هبا، إن 
ضـمان تفهــم األوساط الداخلية واخلارجية 

املتعـددة، وإقناعهـا ابسـرتاتيجيتك، واسـتيعاب 
ارتباطها ابلتوجهات امللحة للمنح، هـي كلهـا 

أمـور جوهريـة وأساسـية.

ثقف اآلخرين

ضـع بـرامج تطوعيـة جيـدة البينـة وحتمـل عالمـة 	 
معينـة مـن أجـل تعزيـز قـيم املؤسسة والتزامها ابملنح وفق 

االسرتاتيجية.
امجـع وشـارك فـي فـرق العمـل العامليـة التـي تقـوم 	 

بنشـاطات خمتلفـة ضمن اسرتاتيجيتك )االستفادة من 
التجارب العاملية(.

إن ضــمان وعــي وإدراك املــوظفن مــن مجيــع 
املســتوايت ابسرتاتيجية املؤسسة يف املنح، 
يشكل اخلطوة األوىل يف النجاح، كما إن 

إشــراك اآلخــرين يف برانجمــك هــو طريقــة لزيــادة 
استدامة الربامج املركزة اسرتاتيجيا.

أشرك اآلخرين

أوجد حلفاء أقوايء بن املنظمات اخلريية اليت تعمل 	 
معك وقيـادات الـرأي فـي اجملتمـع.

أوجد تواصال دائما وشفافا مع متلقي املنح.	 
حدد اجلهات املاحنة اليت تعمل مع املنظمات 	 

اخلريية اليت تدعمها املؤسسة.

العالقـات مـع اجملتمعات اخلارجيـة الرئيسـية 
)خارج املؤسسة( ذات أمهية؛ لذا ال بد من 
البحـث عن شراكات متنوعة يف اجملتمع من 

أجل تعزيز مصداقيتك كجهة ماحنة.

تعهد وتعاون

17. ورقة عمل: )النظر إلى مقاصد الشرع في أولويات المنح(

جــاءت هــذه الورقــة لتشــري إىل أمهيــة أن يكــون املنــح موجهــاً إىل مــا هــو أوفــق لشــرع هللا تعــاىل، وأكثــر مراعــاة للمصــاحل الشــرعية، وأعظــم نفعــا لعمــوم 
األمــة. هدفــت الورقــة إىل توســيع مــدارك القائمــن علــى اجلهــات املاحنــة حنــو توجيــه املنــح وفــق مقاصــد الشــريعة، كمــا و أكــد الباحــث علــى أن الشــريعة 
اإلســالمية وضعــت ملقاصــد حتفــظ مصــاحل العبــاد، وتــدرأ عنهــم الفســاد يف الدنيــا، وحتقــق الفــوز ابجلنــة يف اآلخــرة. كمــا و أشــار إىل أن مصــاحل العبــاد 

وفــق مقاصــد الشــريعة تكــون: مصــاحل ضروريــة، أو مصــاحل حاجيــة، أو مصــاحل حتســينية.
قدمت الورقة منوذجاً )مثااًل( لبعض املشاريع اخلريية اليت ترعاها اجلهات املاحنة، موضحة تلك املشاريع وفق املصاحل اليت مت ذكرها أعاله، وهي:

أنواع مصاحل العباد
جماالت املنح

تكميلي - حتسيين مصلحي حاجي
- الربامج التوعوية للربامج 

النسائية.
- توعية العاملن يف القطاع 

الصحي يف معرفة أخالقيات املهنة 
- ملتقى شبايب لغرس علو اهلمة.

- حتفيظ القرآن يف حلقات 
التحفيظ.

- املنح الدراسية – املطبوعات.
- إنشاء مكتبة إسالمية.

- برامج مقاومة القنوات السيئة.
- إقامة دورات مهارية 

للمحتسبن.
- حفظ السنة واملتون العلمية.
- إصالح ذات البن، وسرت 

العورات.
- فرش املساجد.

- دعوة املسجونن املسلمن.
- صقل وأتهيل طالب العلم.

- العناية ابملصاحف املستعملة.
- دورات علمية شرعية 

للمحتسبن.
- بناء املساجد.

- إدخال غري مسلمن إىل 
اإلسالم.

- دعوة املسجونن غري املسلمن.
- مقاومة الشبكة الليربالية والقنوات 

اإلحلادية والرافضية.
- مشروع ما جيب تعلمه.

- برامج حفظ املبتعثن من الوقوع 
يف اإلحلاد والضالالت.

الدين

)41(  النظر إىل مقاصد الشرع يف أولوايت املنح، حيىي بن إبراهيم اليحىي، ملتقى اجلهات املاحنة، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 1434هـ.
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أنواع مصاحل العباد
جماالت املنح

تكميلي - حتسيين مصلحي حاجي
- مالبس العيد للفقراء.

- ألعاب األطفال واهلدااي يف 
العيد.

- عمليات التجميل.

- السلة الغذائية.
- كفالة األيتام.

- مشاريع السقيا.
- إجيار املنازل للمحتاجن.

- عالج األمراض غري اخلطرة.
- رعاية املسنن.

- رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة.

- عالج األمراض اخلطرة، مثل: 
القلب، والكلى، والسرطان.

- مقاومة برامج حتديد النسل.

النفس

- التوعية أبضرار التدخن 
واملخدرات.

- عالج املصابن ابملخدرات. - إتالف مصانع اخلمور.
- مقاومة ترويج املخدرات.

- حفظه من الشكوك والشبهات. 
- عالج السحر والصرع واجلنون، 

وبعض األمراض النفسية.

العقل

- دورات تدريبية للمقبلن على 
الزواج.

- دعم الزواج اجلماعي.

- مساعدة الشباب على الزواج 
بدفع املهر.

- منع الطعن يف األنساب.

- ختليص الفتيات من االبتزاز،
ومكمله منع النظر إىل األجنبية.

النسب )الِعْرض(

- برامج مقاومة اإلسراف.
- التوعية بكسب املال احلالل.

- مشروع حفظ النعمة - 
القروض احلسنة. 

- إجياد فرص لكسب احلالل.
- مساعدة املتضررين من الزالزل 

والسيول.
- مقاومة الرشوة.

- دورات يف تدريب الناس على 
االقتصاد والتدبري.

- مشروعات حفظ املال من التلف 
بضبط إدارته.

- إجياد قنوات إدارية ورقابية على 
املال العام واخلاص.

- حفظه من السراق.
- زجر الغصاب، ومكمله منع 

الراب.

املال

قــدم الباحــث مقرتحــا وهــو: إنشــاء قســم خــاص يف اجلهــات املناحــة، حبيــث يعمــل علــى تصنيــف الطلبــات املقدمــة للجهــة املاحنــة مــن أجــل تقــدمي املنــح، 
علــى مقاصــد الشــرع؛ حــى يصــل املــال املتــربَُّع بــه إىل مــا تقتضيــه املصــاحل الشــرعية. و أوصــى بضــرورة مالحظــة األمانــة وموافقــة الشــرع عنــد تقــدمي املنــح، 
دون النظر إىل األشــخاص واملؤسســات املســتفيدة من هذا املنح، وعدم االســتعجال يف قرار املنح حى يســتويف التأمل، ويتأكد من أولوية صاحبه. 

مــن خــالل مــا تقــدم يف ورقــة العمــل أعــاله؛ أقــرتح أن يكــون هنــاك حبــث ُمفصــل حــول موضــوع )مقاصــد الشــريعة اإلســالمية يف املنــح(؛ وذلــك ألمهيــة 
املوضــوع، ابإلضافــة إىل أنــه ال بــد أن يكــون الباحــث يف هــذا املوضــوع ممــن لديــه التخصــص واخللفيــة العلميــة يف اجلوانــب والقضــااي الشــرعية؛ مــن 
أجــل أن يعطــي املوضــوع حقــه. كمــا جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا التقريــر مقتصــر فقــط علــى األدبيــات العلميــة الــيت تناولــت موضــوع التوجهــات 

املســتقبلية للمنــح أو للعمــل اخلــريي. 

18. دراسة: المنح وفق مقاصد الشريعة :
اهتمت هذه الدراســة يف بيان مقاصد الشــريعة يف املنح، وبيان وجه االنتفاع به، وكيفية اســتعمال أموال املنح يف األعمال الفاضلة املســتحقة للمنح، 

واملفاضلــة بينهــا، ومصدريــة معرفــة املقاصــد ومعرفــة املرجحــات، ومــا يكمــل ذلــك مــن ضوابــط.  ومــا ميكــن اســتخالصه مــن هــذه الدراســة هــو اآليت:

تقــدم املقاصــد أبن يراعــى األوىل فــاألوىل، حبفــظ الديــن، مث حفــظ النفــس، مث حفــظ العــرض والنســل، مث حفــظ العقــل، مث حفــظ املــال، ويتخلــل 	 
ذلــك احلقــوق واألخــالق، واملقصــود تقــدمي اجلنــس ال مطلقــاً.

اإلنفاق يف سبيل هللا هو من أعظم أبواب املنح، وهو ما كان إلعالء كلمة هللا تعاىل.	 
يُقــدم يف املنــح مــا دل الدليــل علــى كونــه مــن أصــول اإلميــان أو اإلســالم علــى مــا دونــه، وكل أصــل منهــا علــى منزلتــه، ويف املقابــل يقــدم دفــع مــا 	 

دل الدليــل علــى كونــه مــن املوبقــات علــى مــا دونــه.
تقــدمي املنــح يف الواجبــات علــى املســتحبات، واحملقــق لألعظــم وجــوابً أو اســتحباابً علــى مــا دونــه، ويُقــدم املانــع عــن احملــرم علــى املانــع عــن املكــروه، 	 

واملانــع لألعظــم حترميــاً أو كراهــة علــى مــا دونــه.
يُقدم احملقق للمقصد أو املصلحة مباشرة على احملقق له ابلتبع. 	 
تقدمي املقصد األنفع األعم على األخص، وللنفع األكثر على األقل، سواء من حيث كثرة النفع أو كثرة املنتفع.	 
تقدمي املقصد احملقق للنفع الدائم على النفع املؤقت أو املنقطع.	 
تقدمي املتيقن أو األغلب يف الظن وقوعه ووقوع مصلحته على ما دونه يف االحتمالية.	 
التقدمي بتفضيل املكان )كاملسجد احلرام( والزمان )عشر ذي احلجة(.	 
تقدمي املقصد من املنح بنوع املستفيد، كالوالدة مث الوالد، والرحم، واجلرية، وأهل الود، وأهل العلم، وآل البيت، وكذلك األقرب.	 
تقدمي املنح يف فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه.	 
تقدمي ما كان يف رعاية املسلم على الكافر، والرب أو املستور على الفاجر.	 
تقدمي املنح يف األيسر على األشق.	 
تقدمي املنح يف املقصد املرجح بشورى أهل االجتهاد يف كل مسألة، عند خفاء األفضل شرعاً.	 
يُقدم ما عينه املانح – من واقف وغريه - ما دام أن ما عينه من مصارف الرب، ما مل ميكن أن يستأذن يف غريه، أو يتعسر مصرفه.	 
يٌقدم كل مقصد مرجح أبسباب دلت األدلة عليها.	 
مراعاة الواقع مثل: اإلمكاانت، واألنظمة، والظروف.	 

)42( املنح وفق مقاصد الشريعة – رؤية يف توجيه املنح إىل أفضل مصارفه وفق مقاصد الشريعة وجهات ترجيحها - استثمار املستقبل، الرايض، 2017م.
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19.  تجارب مميزة للجهات المانحة األلمانية )43( :

جــاءت هــذه الدراســة نتيجــة زايرة ميدانيــة مــن قبــل فريــق عمــل مؤسســة عبــد الرمحــن بــن صــاحل الراجحــي اخلرييــة لعــدد مــن املؤسســات املاحنــة يف مدينــة 
برلــن جبمهوريــة أملانيــا االحتاديــة؛ كوهنــا منوذجــا للــدول العريقــة يف جمــال العمــل اخلــريي وتشــريعاته وإدارة مؤسســاته. وقــد زار فريــق مؤسســة الراجحــي 
مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة يف الفــرتة مــن 26 / 7 إىل 5/ 8/ 1431 ه املوافــق مــن 9 إىل 17 / 7/ 2010 م، حيــث عقــد أكثــر مــن ســتة عشــر 

لقــاًء، ضــم أربعــة وعشــرين شــخصية مــن القطــاع اخلــريي، تنوعــت بــن منظمــة ومؤسســة خرييــة وحبثيــة وأكادمييــة. وهدفــت الــزايرة إىل:
أ. االطالع على واقع املؤسسات املاحنة.

ب. بناء فكر اسرتاتيجي لدى فريق مؤسسة الراجحي وفريق الزايرة.
ج. نقل التجربة األملانية للمؤسسات املاحنة للماحنن.

مقتطفات من المؤسسات المانحة األلمانية:
أ. تشمل اجلهات املاحنة على أقسام خمتلفة، فمثاًل: إحداها تنقسم إىل: العالقات الدولية للعمل اخلارجي، التعليم، العلوم، اجملتمع املدين، الثقافة.

ب. منظمــة ماحنــة أخــرى متــارس أعماهلــا، ويف الوقــت نفســه ختصــص مبالــغ ماليــًة ملراقبتهــا وتقييمهــا مــن رأس ماهلــا املكــون مــن عشــرة ماليــن يــورو، 
وكذلــك لديهــم عشــرون مليــون يــورو احتياطيــة؛ حتســباً ألي ظــرف.

ج. منظمــة تعــاين مــن تباطــؤ اجمللــس التنفيــذي يف عملــه؛ ألنــه كان مشــكاًل مــن أفــراد متطوعــن، ممــا أثقــل العمــَل وقيَّــده، وكان احلــل القيــام بنقلــة 
تطويريــة أزاحــت هــذا اجمللــس، ووضعــت بــداًل منــه حمرتفــن يكســبون العمــل جــدة وابتــكارًا.

د. جهة ماحنة ذكرت أهنم يهدفون إىل تقوية ثقافة جديدة للعطاء االسرتاتيجي، إبقامته على ثالثة مستوايت، هي: املعرفة، اإلهلام، األثر.

وسائل تحقيق أهداف المؤسسات المانحة األلمانية:
أ. تشجيع تطوير املشروعات اليت تعرب عن التضامن يف دعم احملتاجن يف املناطق احملرومة.

ب. ضمان التعليم ذي الصلة ابلتنمية وتطوير البياانت.
ج. االهتمام ابلدراسات املتعلقة ابلنقطتن السابقتن، من خالل تقدمي املنح واالستشارات وإدارة املشروعات واخلربة التنفيذية.

د. احلقوق األساسية لكل فرد: حق احلياة املستدامة، العمل يف الصحة والتعليم، واألمن، حق تنمية الشخصية حبرية.
هـــ. محــالت تعبئــة: فتمــارس ضغوطًــا علــى اجلهــات احملليــة والدوليــة يف اجملــاالت االقتصاديــة والسياســية هبــدف حتقيــق العدالــة يف العــامل، وتشــمل هــذه 

احلمــالت اجملــاالت اآلتيــة :
الفقــر والتنمية:كتمويــل احلمــالت التنمويــة، والتعامــل مــع تبعــات األزمــة املاليــة العامليــة علــى اجلهــود التنمويــة، والتأكيــد علــى احلــق يف التعليــم والرعايــة 

الصحيــة، وضمــان فعاليــة التعــاون التنمــوي، واالهتمــام ابلوصــول للــدواء والعــالج.
التجارة: مثل حبث سياسات التجارة لدى االحتاد األورويب، واالهتمام بتجارة منتجات بعينها، والتعامل مع منظمة التجارة الدولية.

التغري املناخي: حيث تركز على نتائج هذا التغيري على البلدان املختلفة، ومفاوضات األمم املتحدة يف قضااي املناخ واالحتباس احلراري.
األزمــات والنزاعــات: فتعمــل علــى ختفيــف نتائــج الكــوارث الطبيعيــة والصراعــات السياســية علــى املواطنــن يف أفغانســتان والكونغــو وهايــيت والشــرق 

األوســط وابكســتان والصومــال والســودان، كمــا هتتــم جبهــود احلــد مــن انتشــار التســلح.
الزراعــة والغــذاء: وتركــز علــى سياســات االحتــاد األورويب الزراعيــة، وخاصــة يف جمــال األلبــان، وقضــااي الزراعــة يف اجلنــوب، والتعامــل مــع منظمــة 

الغــذاء العامليــة.
األعمال وحقوق اإلنسان، خاصة مشاكل العمال.

مشروعات: تسعى إلحداث تغيري وإجياد طرق جديدة عن الفقر. وتساهم املؤسسة يف العديد من املشروعات ملكافحة الفقر يف العامل.

)43( جتارب مميزة للجهات املاحنة األملانية، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية، 2010م.

سياسات المنح والتأثير:
املنــح هــو احملــور األساســي لعمــل اجلهــات املاحنــة، لــذا فهــي تعتــي بتجويــده وحتــرص علــى أن يكــون منحهــا مؤثــرًا فحجــم املنــح مؤشــر علــى قــوة التأثــري 

لكــن نوعيــة املنــح مؤشــر أكــرب علــى قــوة التأثــري. وتتلخــص سياســات املنــح يف اآليت:

املنح خارج أملانيا: 
املنــح خــارج أملانيــا: توجــد جهــات يف أملانيــا متخصصــة هدفهــا نقــل األمــوال إىل الــدول األخــرى، وهــي مؤسســات لديهــا تراكــم معــريف يف هــذا   .1
اجملــال، وطريقــة واضحــة للعمــل، وخــربة يف آليــة انتقــال األمــوال، وهــم أعضــاء يف منظمــات داخــل أورواب وخارجهــا. وهــذه األمــوال الــيت تقدمهــا 
املؤسســات املاحنــة تصــب يف جمــاالت متعــددة لتحقيــق اســتفادة أفقيــة تعــود ابلنفــع علــى اجملتمــع، كاملنــح يف العلــوم واألحبــاث والصحــة واخلدمــات 
االجتماعيــة، وكذلــك االهتمــام ابملنــح الــيت تدعــم العالقــات الدوليــة مــع أمريــكا وأورواب واليــاابن واهلنــد، وكذلــك الــيت تتمــدد جنــواًب يف جنــوب أورواب، 
أو تصــل إىل آســيا يف الصــن مثــاًل، مــع الرتكيــز علــى القضــااي الرئيســة للمجتمــع، كالتعليــم والثقافــة واهلجــرة. ومــن غــري املســتغرب يف أملانيــا أن تكــون 

هنــاك جهــة ماحنــة لديهــم خميــم لالجئــن الصوماليــن، خيــدم أكثــر مــن ربــع مليــون فــرد )300000( يف املخيــم.

املنح يف البحوث: 
البحــوث هــي إحــدى الركائــز الــيت جُتــود األعمــال وتصقلهــا مــن خــالل نتائجهــا الــيت تقدمهــا للمؤسســات، وكلمــا كان البحــث حــرًا، بعيــدا عــن قيــود 
التوجيــه أو التقييــد؛ كان أكثــر نفعــا للمؤسســة، ولذلــك ال يتدخــل بعــض املاحنــن يف خمرجــات البحــث ونتائجــه. وقــد ُرِصــَدْت جوائــُز هتتــم هبــذا 
اجلانــب البحثــي، مثــل: جائــزة »كوبــر لبحــوث العلــوم الطبيعيــة«، والــيت تبلــغ قيمتهــا ثالثــة أرابع مليــون يــورو )750000(، وهــي جائــزة تـُْعــَى ببعــض 
اجلوانــب الــيت هتــم اجملتمــع، وال تكــون يف بعــض األحيــان ذات جــدوى؛ فينصــرف عنهــا القطــاع اخلــاص، كأن يكــون هنــاك ـ مثــال مــرض اندر يصيــب 
األطفــال، وهــو غــري منتشــر؛ فالبحــث فيــه غــري جمــٍد للقطــاع اخلــاص، فتوجــه اجلائــزة مهــة الباحثــن لدراســة هــذا املــرض، ورصــد جائــزة للبحــث الفائــز. 
كمــا تقيــم إحــدى اجلهــات املاحنــة بعــض املســابقات بــن الطــالب للكتابــة عــن التاريــخ، ويف كل عــام يتــم اختيــار موضــوع اترخيــي معــن، ومت نقــل 
الفكــرة لــدول خمتلفــة، حــى تلــك الــدول الــيت ال ترصــد مــاال هلــذه املســابقات، فيتــم دعمهــا مــن املؤسســة، وخــالل الســنوات العشــر املاضيــة شــارك أكثــر 

مــن )100000( متســابق يف هــذه املســابقة.

املنح من أجل الثقافة والتعليم: 
يوجــد اهتمــام خــاص ابملــدارس إبنشــاء برانمــج جوائــز للطــالب فيهــا؛ حيــث يتــم اختيــار املــدارس املميــزة لدعمهــا وتكرميهــا، كمــا أن إحــدى اجلهــات 
املاحنــة ختتــار الطــالب مــن أفضــل املــدارس األملانيــة ليتــم إحلاقهــم مبــدارس أكادمييــة. وقــد ذكــرت إحــدى اجلهــات أهنــا ال تســتطيع التحــدث عــن التعليــم 
أو الصحــة دون أن يكــون هنــاك امتــداد خارجــي ابلنظــر إىل جتــارب اآلخريــن، ال ســيما أفضــل املؤسســات يف أورواب ومــا تقــوم بــه، كتجربــة تعليــم 
الصغــار يف إيطاليــا مثــاًل، ابعتبارهــا مثــاال ومنوذجــاً للتعليــم القــوي الفّعــال. وجهــة أخــرى لديهــا مشــروع ابتعــاث قصــري إىل أملانيــا ملــدة عــام، يـَُقــدَّم فيــه 
للمبتعــث مكافئــٌة مــع الســكن، ومــن خــالل هــذه املــدة يتعــرف علــى الثقافــة األملانيــة، ويذهــب للعمــل يف إحــدى اجلهــات املميــزة ملــدة عــام، وال شــك 

أن هــذا يعطــي لديــه انطباعــاً نفســياً عميقــاً، ويثمــر تعلقــاً ابلثقافــة األملانيــة.

املنح من أجل التطوير: 
يتحــول املــال مــن قيمــة ماديــة إىل عنصــر فعــال يف يــد القائمــن عليــه عندمــا يرتبــط هبــدف، كالرغبــة يف التطويــر مثــال، وهــذا مــا جنــده يف أملانيــا، حــى 
إن إحــدى اجلهــات ختصصــت يف حتويــل الــدول مــن دول فقــرية إىل غنيــة »ابملعرفــة واملــال«، واملــال بــال فكــرة تســتثمره يفقــد قيمتــه لــدى اجلهــات 
املاحنــة؛ ولذلــك قامــت إحــدى اجلهــات املاحنــة يف أملانيــا إبعــداد مســابقة لألفــكار اجليــدة، والفكــرة الــيت تفــوز يتــم دعمهــا لوضــع منــوذج واحــد فقــط، 
ــَم. فالفكــرة املبتكــرة هلــا بريقهــا، وإن مل يكــن املشــروع كبــريا؛ لــذا يقولــون: »ميكننــا أن ندعــم مشــروعاً صغــرياً يف مدينــة صغــرية، ولكــن  فــإذا جنــح ُعمِّ

بفكــرة إبداعيــة«.
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املنح من أجل التأثري: 
ال يقتصــر دور املنظمــات اخلرييــة علــى تقــدمي اخلدمــات، بــل هــي تســعى ملمارســة دور يف توجيــه الــرأي العــام، أو القيــام بــدور الوســاطة بــن اجلهــات 
املاحنة واملنفذة. كما أن هذا التأثري ليس حمصوراً يف أملانيا، بل لديهم مشــاريع هتدف إىل التقارب بن الشــرق والغرب، كمشــروع: »الطاولة املســتديرة 
«، الــذي ابتــدأه صاحــب مؤسســة ماحنــة منــذ عــام 1960م، وهــو مشــروع جيمــع يف كل عــام ثالثــن سياســًيا مــن أحنــاء العــامل، أغلبهــم مــن أملانيــا؛ 
ملدارســة األفــكار والتقــارب بــن اجلميــع. كمــا أن للشــباب السياســين األملانيــن حضورهــم يف اهتمامــات بعــض اجلهــات املاحنــة؛ حيــث ختتــار تلــك 
اجلهــُة جمموعــة مــن السياســين األملــان، دون ســن األربعــن؛ للقيــام برحلــة خــارج أملانيــا، يلتقــون فيهــا ابلسياســين املميزيــن يف العــامل. وقــد زاروا ـ مثــاًل 
ـ إيــران ملــدة مخســة أايم، وقابلــوا كبــار السياســين اإليرانيــن، وعقــدوا معهــم عــدًدا مــن احلــوارات، كمــا ذهبــوا ـ أيًضــا ـ إىل جورجيــا ولبنــان وســوراي، ويف 
نيتهــم زايرة الســعودية. وهــذه الــزايرات ومــا ترمــي إليــه مــن أهــداف - كمــا ذكــروا - ال تســتطيع احلكومــة تنفيذهــا، ولكــن تنهــض هبــا اجلهــات املاحنــة. 
ومــع هــذا االهتمــام مــن اجلهــات املاحنــة ابلشــأن السياســي، إال أن تواصلهــم مــع الشــخصيات الربملانيــة واالعتنــاء بذلــك يتــم بشــكل فــردي، وليــس عــن 
طريــق مؤسســاهتم. وكذلــك إذا حــدث تغيــري يف القوانــن، فــإن عــدًدا مــن اجلهــات املاحنــة والروابــط يشــارك ابالقرتاحــات حــى تصــل إىل الربملــان األوريب؛ 
للمســاعدة يف بنــاء املنظومــة القانونيــة مــن خــالل عــرض تلــك املقرتحــات. بعــض املنظمــات تديــر محــالت سياســية لتوجيــه الــرأي العــام، وتنفــق يف هــذا 
الســبيل قرابــة )1.8( مليــون يــورو؛ هبــدف الضغــط علــى صانعــي القــرار والربملانيــن، وهــو ضغــط متارســه بوســائل متعــددة، منهــا: الربيــد اإللكــرتوين، 
والتوقيعــات، واخلطــاابت، واإلعــالم. وقــد تركــز إنفــاق إحــدى أبــرز املنظمــات املاحنــة والعاملــة ابلتطويــر يف محــالت التأثــري علــى الــرأي العــام وأصحــاب 

القــرار، مســتهدفًة جوانــب متعــددة؛ تعليميــة، وصحيــة، وثقافيــة، ورايضيــة، وسياســية …إخل.

استراتيجيات وتوجهات الجهات المانحة األلمانية:
إحدى اجلهات املاحنة األملانية متنح )80%( يف االسرتاتيجيات، و )20%( هبا مرونة مع الشركاء والربامج األخرى.  -

بعــض اجلهــات املاحنــة تباشــر عملهــا بنفســها، وأغلــب اجلهــات املاحنــة يف أملانيــا هلــا محــالت أتثــري ينفذوهنــا بشــكل مباشــر، وقــد ذكــرت إحــدى   -
اجلهــات إمجــااًل أن )60 %( مــن مشــاريعهم ينفذوهنــا أبنفســهم، و)40 %( مــن مشــاريعهم تـَُقــدَّم كمنــح تنفذهــا جهــات أخــرى. وإمجــااًل، فــإن اجلهــات 

املاحنــة يف أملانيــا تباشــر املنــح للحمــالت التأثرييــة بنفســها، أمــا منــح الربامــج واملشــاريع فهــي عــن طريــق الشــركاء املنفذيــن.
مــن االســرتاتيجيات الــيت تعمــل عليهــا املؤسســات املاحنــة يف أملانيــا: اســرتاتيجية احلــد مــن الفقــر، وهــي تشــمل مواجهــة الفقــر، والعمــل علــى حتقيــق   -
املســاواة، ومســألة الطاقــة، ورعايــة البيئــة، مــع الضغــط علــى صنــاع القــرار والربملانيــن لتحقيــق ذلــك؛ ألن مــن اســرتاتيجياهتم األساســية إعــداد محــالت 
لتغيــري القــرار ابلتأثــري اإلجيــايب علــى صانعيــه؛ فقــد أعــدت إحــدى اجلهــات محلــًة موجهــة إىل وزارة املاليــة، لكــي تزيــد الــوزارة مــن خمصصــات املؤسســات 

غــري الرحبيــة.
وللدســتور األملــاين خصوصيــة، فهــو ال يســمح بدعــم اجلانــب اإلغاثــي؛ لــذا فاملنظمــات الكبــرية يف أملانيــا ال تدعــم اجلانــب اإلغاثــي يف داخــل أملانيــا،   -
و قــد قوبــل هــذا األمــر برفــض شــعي شــديد يف عــام  )2003 م(، عندمــا حــدث فيضــان كبــري، فاعــرتض النــاس علــى هــذه االســرتاتيجية الــيت تصــرف 
اجلانــب اإلغاثــي إىل خــارج أملانيــا، وال تدعــم الداخــل؛ ممــا دفــع املنظمــات املاحنــة لبيــان أن الدســتور األملــاين ال يســمح بدعــم اجلانــب اإلغاثــي، وأن 
فقــري أملانيــا أفضــل حــاال مــن فقــري أفريقيــا؛ فأملانيــا دولــة غنيــة فيهــا فقــر، لكــن الفقــري خــارج أملانيــا أحــوُج إىل الدعــم، لذلــك جيــب أن يشــعر املواطــن 
األملــاين ابلعــامل، فعندمــا يذهــب إىل أفريقيــا لالطــالع علــى األوضــاع ســيتأثر أبحواهلــم البائســة الفقــرية، فلــدى إحــدى اجلهــات املاحنــة يف األردن مشــروع 
لالجئن العراقين، تعليًما، وإمداًدا ابملاء، وإدارًة للموارد الطبيعية، وكذلك لديهم ـ أيضاً ـ مشــاريع يف ابكســتان وكوســوفو والبوســنة؛ حيث إن دورهم 
يف كوســوفو والبوســنة حــثُّ النــاس علــى العيــش بســالم عــن طريــق العمــل املشــرتك بــن الشــباب مــن املســلمن واملســيحين مًعــا، وكذلــك يهتمــون هنــاك 

ابلرتكيــز علــى جمــال التعليــم، وإزالــة آاثر احلــرب مــن أذهاهنــم، ومســاعدهتم علــى التأقلــم يف أماكنهــم اجلديــدة ملــن مل يعــد إىل مكانــه.
ومــن حرصهــم علــى فاعليــة املشــروع وجــدواه فإهنــم حيبــذون أن يكــون املشــروع انبًعــا مــن أهلــه، ال مــن اقرتاحــات غريهــم، فعلــى ســبيل املثــال:   -

ذهــب جمموعــة مــن األملــان إىل غــزة، مث عــادوا فاقرتحــوا إقامــة روضــة أطفــال هنــاك، فــإن املؤسســة ال تلقــي ابال هلــذا املقــرتح؛ ألن االحتيــاج ال بــد أن 
يكــون انبًعــا مــن أهلــه. حــى إن أحــد مديــري املؤسســة يقــول: »مــن خــالل خــربيت ملــدة عشــرين عاًمــا وجــدت األفضــل أن يكــون املشــروع انبًعــا مــن 
أهلــه ال ُمْقرتَحــا عليهــم مــن غريهــم، وميكــن بعــد ذلــك أن يتبنــوه عــن طريــق ورش عمــل«. مث يتابــع قائــال: »ال بــد أن نســمع صــوت الشــارع، ولذلــك 
نرفــض ـ أيًضــا ـ الطلــب إذا كان مقدًمــا مــن طائفــة خاصــة إلنشــاء مدرســة خاصــة هبــا يف جمتمــع مثــل فلســطن مثــال. إهنــم يهدفــون إىل اإلفــادة الكليــة، 
ومشــاركة اجلميــع، وليــس طرفــا بعينــه، مــع االلتــزام - كمــا أســلفنا - بقوانــن البلــد وأعرافــه وتقاليــده، والتجربــة كذلــك مــع أكثــر مــن شــريك إىل أن 

يظفــروا ابلشــريك املناســب«.

الشرائح المستفيدة من الجهات المانحة:
املستفيدون املعروفون والقائمون واملتفق عليهم.. 1
املستفيدون احملتملون.. 2
املستفيدون الذين ليس هلم قانون حمدد أو تصنيف معن وإمنا ترجع لتقدير أصحاب الصالحية.. 3
املستفيدون الصفوة.. 4

أبرز آليات المتابعة للمنح:
زايرة اجلهة املمنوحة.. 1
وضع مناذج لتقارير الزايرة، وهي مناذج مطلوبة من اجلهات اليت يتم زايرهتا من البداية.. 2
االطالع على نظام اجلهة املمنوحة.. 3
ختصيص جزء من املنح لبناء القدرات لديهم.. 4
التواصل معهم بشكل مستمر وعدم االنقطاع.. 5
قراءة تقاريرهم بعن حتقيق اهلدف.. 6
وجود مقيم مستقل لكل مشروع.. 7
التوثيق املستمر الذي جُيمع بعد ذلك يف كتاب.. 8

أبرز آليات قياس أثر المنح:
تعتــي اجلهــات املاحنــة بتنفيــذ مشــاريع وبرامــج تقــوم علــى تغيــري احليــاة، ومــن أبــرز صعــوابت تلــك املشــاريع قيــاس أثرهــا، حيــث مــا زالــت برامــج قيــاس 
األثــر وحجــم األرقــام االقتصاديــة ال تكفــي يف التأثــري علــى اجملتمــع، ومــن طــرق القيــاس املتاحــة أن يكــون لدينــا أعضــاء متواجــدون مــن اجلمعيــات ملتابعــة 

التنفيــذ، والتأكــد مــن جنــاح اإلجنــاز.
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آلية استقبال طلبات المنح:
من أهم اخلطوات يف استقبال طلبات املنح أن يكون هناك:. 1
تعريف ابملشروع يتضمن إجابة ألبرز التساؤالت اآلتية:. 2
أين مصادر قوتك؟. 3
من الشخص الذي سيتواصل معنا؟. 4
ما هي استدامة املشروع؟. 5
ما هي آلية تواصل أعضاء املشروع؟. 6
ما املشرتايت الثابتة؟. 7
ما املشرتايت املستهلكة؟. 8
هل يوجد ممول آخر؟. 9

ميزانية املشروع.. 10
مصادر أخرى للدخل يف املشروع.. 11
إضافة معايري خاصة ملشروع بعينه.. 12

علمــاً أن إحــدى اجلهــات عنــد التقــدم إليهــا مبشــروع مــا، فإهنــا تطلــب مــن اجلهــة املتقدمــة اإلجابــة عــن عشــرة أســئلة خمتصــرة، فــإذا مــا كان هنــاك قبــول 
مبدئــي ابلفكــرة؛ قُــدِّم إليهــا منــوذج آخــر لتتــم تعبئتــه، حبيــث يعطــي صــورة أوضــح لألمــر، نســتطيع مــن خالهلــا قيــاس األثــر. ومثــال آخــر جلهــة ماحنــة، 
عدد الطلبات املقدمة هلا ســنوايً يصل إىل مائة ومخســن طلبا يف العام، فيتســلمون الطلب، وينظرون يف مقرتح املشــروع، مع فحص احملتوى والرتكيب 
اخلارجــي، وإذا مل يكــن الطلــب مكتمــال أعــادوه إىل مــن قدمــه، أمــا إذا كان مكتمــال، وانل املوافقــة، فإنــه يُرفــع للمجلــس التنفيــذي، وهــو جملــس جيتمــع 
مــن )5- 6( مــرات يف الســنة، ولــه صالحيــة املوافقــة علــى املنــح، وعنــد املوافقــة يرســل إشــعار لصاحــب الطلــب، مث حُيَــوَّل املبلــغ، ويبــدأ احتســاب وقــت 

الطلــب مــن وقــت وصــول املوافقــة هلــم، و يف خطــاب االعتمــاد يكــون هنــاك حمتــوى تفصيلــي للميزانيــة. 
و هــذا املبلــغ احملــول ال بــد مــن صرفــه يف األمــر املقــدم يف الطلــب حتديــًدا، فــال ميكــن ـ مثــال ـ منــح مــال إلنشــاء مدرســة فيصــرف يف متهيــد شــارع، وال 
بــد مــن االلتــزام ابلوقــت احملــدد للتنفيــذ، حــى إذا احتاجــوا تغيــريًا فــال بــد مــن تبليــغ اجمللــس قبــل ذلــك. وقــد ذكــروا التــزام اجلهــات املنفــذة ابألنظمــة الــيت 
ترمسهــا اجلهــة املاحنــة؛ خشــية قطــع املنحــة بعــد ذلــك، ومــن يتأخــر يف التنفيــذ يوقــف عنــه دفعــات املــال، وإذا مل تســتطع اجلهــة املنفــذة القيــام ابألمــر 
يعــاد املبلــغ حســب الطلــب. كمــا أن مــن حــق اجلهــة املاحنــة طلــب املبلــغ ـ أيضــا ـ إذا اختلفــوا، أو اللجــوء إىل احملكمــة عنــد الضــرورة، ولكنهــم ذكــروا 

أن هــذا مل حيــدث خــالل اخلمــس الســنوات املاضيــة.

مصادر الدخل للمؤسسات المانحة والمنظمات الخيرية:
للمؤسسات مصادر متعددة يف الدخل تتمثل يف:

األوقاف والعائد على األصول. . 1
االستثمار ومن أمثلته: بيع اخلدمات. األنشطة التجارية . . 2
العائد من األسهم، )إحدى اجلهات ذكرت أن لديها أسهماً بـ )18( مليون يورو(. . 3  .4
العائد من العقارات .. 4
العائد من املمتلكات كشركات ومستشفيات. . 5
التربعات التطوعية ومحالت مجع التربعات. وال يرغب املتطوعون عادة يف معرفة أحد بتربعهم.. 6

20. تجارب مميزة للجهات المانحة البريطانية:

جــاءت هــذه الدراســة نتيجــة زايرة ميدانيــة مــن قبــل فريــق عمــل مؤسســة عبــد الرمحــن بــن صــاحل الراجحــي اخلرييــة لعــدد مــن املؤسســات املاحنــة ابململكــة 
املتحــدة )بريطانيــا(، خــالل الفــرتة مــن 2 -2009/7/10م، حيــث مت عقــد أكثــر مــن ثالثــن لقــاء، ضمــت )57( شــخصية مــن القطــاع اخلــريي، 
ينتمــون إىل أكثــر مــن )25( منظمــة ومؤسســة خرييــة وقانونيــة وحبثيــة وأكادمييــة. واجلديــر ابلذكــر أن عــدد املؤسســات املاحنــة يف بريطانيــا يبلــغ )8800( 

مؤسســة، وبدعــم ســنوي تقــوم بتقدميــه يقــدر بـــ )4.5( بليــون جينيــه إســرتليي. 
وحــول تفاصيــل اجلهــات واملؤسســات املاحنــة الربيطانيــة الــيت مت زايرهتــا، فــإن اجلــدول التــايل يوضــح ملخصــا حــول جمــاالت عمــل هــذه اجلهــات 

واملؤسســات:

منوذج من املؤسسات واجلهات املاحنة يف بريطانية

ملخص املؤسسة وأبرز جماالت عملها اسم اجلهة
أكرب املؤسسات املاحنة يف العامل، يبلغ عدد موظفيها )4350( يتوزعون يف 

)60( دولة، هتتم ابألنشطة اإلغاثية، يتعاون مع املنظمة )20 ألف( متطوع 
يف )700( متجر اتبع هلا. تبلغ إيرادات التربعات املنتظمة )40( مليون 

جينيه إسرتليي، تشارك يف 2000 مشروع.

أكسفام 
Oxfam

يعمل على توعية املاحنن وأتهيلهم، ويتعاون مع حوايل )200( عائلة غنية 
يف أمريكا الشمالية وأورواب وآسيا وأفريقيا، يعلم قرابة )10000( طالب 

وطالبة يف )100( مدرسة بريطانية.

معهد العمل اخلريي
Institute for philanthropy

تعمل يف جمال البحوث والدراسات، متتلك وقفاً يقدر حجمه املايل )250( 
مليون جنيه إسرتليي، يبلغ دخله السنوي )9( مليون جنيه اسرتليي.

مؤسسة انفيلد – لندن
The Nuffeld Foundation

هتتم بتنظيم عمل املؤسسات، حيث بلغ حجم املنح املقدمة عن طريق 
الرابطة 1.2 بليون جنيه إسرتليي عام 2055م، ويبلغ عدد أعضاء الرابطة 

)300( مؤسسة.

مؤسسة انفيلد – لندن
The Nuffeld Foundation

هتتم بتنظيم عمل املؤسسات، حيث بلغ حجم املنح املقدمة عن طريق 
الرابطة 1.2 بليون جنيه إسرتليي عام 2005م، ويبلغ عدد أعضاء الرابطة 

)300( مؤسسة.

رابطة املؤسسات املاحنة
 Association of charitable

Foundation

)44( جتارب مميزة للجهات املاحنة الربيطانية، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية، 2009م.
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منوذج من املؤسسات واجلهات املاحنة يف بريطانية

ملخص املؤسسة وأبرز جماالت عملها اسم اجلهة
متنح يف جمال التعليم، وبلغ إنفاقها منذ 1998 أكثر من 21.8 مليون جنيه 

إسرتليي، ويبلغ سنوايً 10 مليون جنيه إسرتليي. 
الوقف اإلعالمي

Media Trust

تقدم املنح يف جمال برامج رعاية الشباب، ويبلغ انفاقها السنوي 42 مليون 
جنيه إسرتليي.

كاتش 22
Catch22

كمــا و تركــز معظــم املؤسســات املاحنــة يف بريطانيــا علــى حماولــة التأثــري علــى السياســات وصنــاع القــرار حمليــاً وعامليــاً؛ حيــث دعــت إحــدى املؤسســات 
الربيطانيــة املاحنــة مــا يزيــد عــن 4000 مــن صنــاع القــرار السياســي والعلمــاء واإلعالميــن واملفكريــن، خــالل عــام واحــد، حلضــور لقــاءات واجتماعــات؛ 
للتشــاور حــول اجملــاالت واملواضيــع املختلفــة الــيت ختــدم أهــداف املؤسســة اخلرييــة املاحنــة. كمــا و حتــرص املؤسســات املاحنــة علــى توظيــف فريــق عمــل 

تنفيــذي، بــدوام كامــل؛ ســعياً لتحقيــق أهدافهــا.

أبرز مجاالت المنح في المؤسسات المانحة البريطانية:
البحوث والدراسات العلمية.	 
مشاريع وبرامج الشباب.	 
الربامج التعليمية.	 
دورات التدريب العام أو املتخصص.	 
اخلدمات االستشارية.	 
الربامج اإلغاثية.	 
الربامج الصحية.	 
جمال اإلعالم، هبدف التأثري على صناع القرار.	 
الربامج اخلاصة ابألطفال.	 
برامج تعايش األداين.	 

ضوابط طلب المنح في المؤسسات المانحة البريطانية:
تقوم اجلهات املاحنة الربيطانية ـ غالباً ـ بتوفري الطلبات اآلتية من اجلهات اليت تطلب املنح:

تقدمي وصف أويل للمشروع مبا ال يزيد عن صفحتن.	 
تــزود اجلهــة الطالبــة للمنــح املؤسســة املاحنــة مبعلومــات عــن اترخيهــا، والوضــع املــايل، والنشــأة، واحلجــم، والبنيــة التنظيميــة، وتفاصيــل حــول ارتباطهــا 	 

مبؤسســات أخــرى.
توفري وصفاً تفصيلياً عن املشروع: اإلطار العام، األهداف، املدة الزمنية، مكانه، كيفية التنفيذ، التحدايت املتوقعة، ...إخل.	 
تقدمي تقومي لفرص النجاح أو فشل املشروع، وكيفية قياس أهدافه احملددة، وآليات تعميم نتائجه للفئات املهتمة.	 
تقــدمي تصــور تفصيلــي حــول متويــل املشــروع، مــن خــالل تقــدمي ميزانيــة مفصلــة تشــمل النفقــات التفصيليــة، ومقــدار وصــور دعــم املمولــن اآلخريــن 	 

حــال وجودهــم، وكذلــك فــرص احلصــول علــى متويــل مــن جهــات أخــرى عنــد احلاجــة، وأيــة مواعيــد حرجــة متعلقــة ابلتمويــل.
تقدمي التقرير املايل السنوي األخري.	 
تقدمي تقارير شهرية حول سري املشروع للمؤسسة املاحنة. 	 
تقدمي تقرير هنائي وتقرير التقومي من اجلهة املستفيدة؛ لضمان املساءلة والشفافية.	 

معايير تقديم المنح في المؤسسات المانحة البريطانية:
استقالل املشروع مالياً وإدارايً.	 
غياب الدعم احلكومي.	 
حجم التأثري املتوقع من املشروع.	 
وضوح خمرجات املشروع.	 
قابلية املشروع للتطبيق، بغض النظر عن حجمه.	 
خضوع املشروع للتحكيم، خاصة املشاريع البحثية.	 

توافق املشروع مع سياسات املؤسسة املاحنة.

استراتيجيات المنح في المؤسسات المانحة البريطانية:
دراسة احتياجات اجملتمع احمللي.	 
االستمرارية يف التمويل ملدة ترتاوح ما بن سنة إىل 3 سنوات.	 
التعرف على نقاط القوة والضعف يف القطاعات اليت يتم متويلها.	 
السعي لتطوير التعليم كماً وكيفاً.	 
الرتكيز على برامج التطوع وإدارة املتطوعن.	 
الرتكيز على توفري التعليم ملالين من األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة.	 
االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة، ومساندة حقوقهم، وبذل اجلهود لدجمهم يف اجملتمع.	 
االستفادة من أصحاب اخلربة كمستشارين متطوعن.	 
التخطيط لألهداف بدقة، وحتديد طرق معاجلة املشكالت املتوقعة.	 
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21. دراسة تحليلية لثالثة من أبرز األوقاف في المملكة المتحدة :

تناولــت هــذه الدراســة التحليليــة ثالثــة منــاذج مــن األوقــاف يف اململكــة املتحــدة )بريطانيــا(، وأصــل هــذه الدراســة ابللغــة اإلجنليزيــة، حيــث قامــت شــركة 
أوقــاف ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي القابضــة )ســاعي( برتمجــة هــذه الدراســة التحليليــة، وهــذه األوقــاف الثالثــة هــي: مؤسســة قارفيلــد، وقــف 

ويلكــوم، كنيســة إجنلــرتا. وســيتم عــرض جتربــة هــذه األوقــاف يف جمموعــة مــن العناصــر وفــق مــا يتضمنــه اجلــدول التــايل:

كنيسة إجنلرا وقف ويلكوم  مؤسسة
قار فيلد ويستون البند

)5,1( مليار جنيه إسرتليي 
حمفظة متنوعة من استثمارات 

تدار خارجيا، وحمفظة ممتلكات 
داخليا.

)17,3( مليار جنيه إسرتليي 
حمفظة متنوعة من االستثمارات 

تدار داخليا وخارجيا.

)7,1( مليار جنيه إسرتليي
أسهم وقفية.

الصناديق الوقفية اليت 
تديرها

)33( مفوضا من الكنيسة. )10( حكام إلدارة التوجه 
االسرتاتيجي.

جملس تنفيذي إلدارة الشؤون 
اليومية.

)9( أمناء من الساللة املباشرة ل 
)قار فيلد وستون(.

حوكمة

)33( مفوضا من الكنيسة. جلان مراجعة ذات خربة يف كل 
جمال من اجملاالت املعنية.

)9( أمناء من الساللة املباشرة ل 
)قار فيلد وستون(.

اختاذ القرارات 
التمويلية

املسؤولية اجملتمعية.

بناء النوااي احلسنة.
إدارة استثمار نشطة.

املسؤولية اجملتمعية.

بناء النوااي احلسنة.
عطااي اسرتاتيجية.

املسؤولية اجملتمعية.

بناء النوااي احلسنة.
التوجه االسرتاتيجي 

يف املنح اخلريي

)45( دراسة حتليلية لثالثة من أبرز األوقاف يف اململكة املتحدة، شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة )ساعي(، 2016م..

كنيسة إجنلرا وقف ويلكوم  مؤسسة
قار فيلد ويستون البند

إدارة استثمار نشطة.
تدار األوراق املالية لسوق 

رأس املال بصورة أساسية عن 
طريق مديرين خارجين، مع 
إدارة حمفظة ممتلكات داخليا.
تدار االستثمارات من خالل 

إجراءات توافقية وحوكمة واسعة 
النطاق.

تشمل األوراق املالية 
االستثمارية اآليت:

أسهما حملية وعاملية.
أسهما خاصة مباشرة.

دخال اثبتا.
يسمح لألمناء ابلسحب من 
رأس مال االستثمار بغرض 

الوفاء ابلتزامات تقاعد منسويب 
الكنيسة.

حمفظة االستثمار متوجهة 
توجها شديدا حنو االستثمار 

يف األمالك، لذلك قد تتعرض 
إىل املخاطر نتيجة عدم تنوعها 

الكايف.
هدف عائد االستثمار هو 
متوسط معدل التضخم يف 

اململكة املتحدة )مؤشرة سعر 
.)%5+( )RPI ( التجزئة

إدارة استثمار نشطة.
إن إدارة االستثمار)املباشرة( مقيدة 

ب)50%(من  القيمة اإلمجالية 
لألصول, حيث تدار معظم 

االستثمارات القائمة )65%(عن 
طريق مديرين خارجين.

تدار االستثمارات من خالل 
إجراءات توافقية وحكومة واسعة 

النطاق.
تشمل األوراق املالية االستثمارية 

اآليت:
أسهما عامة.

أسهما خاصة.
أمالكا.

نقدا وسندات.
يسمح لألمناء ابلسحب من رأس 

مال االستثمار.
عند النظر إىل تركيبة االستثمارات 
األساسية , نالحظ تنوعا جيدا يف 

موارد الدخل.
هدف عائد االستثمار هو متوسط 
معدل التضخم يف اململكة املتحدة 

األمريكية )+%4,5(.

يف الغالب غري مبادر.
حتصل العوائد من خالل أنصبة 

األسهم األصلية اليت شكلت 
الوقف.

غري أن إدارة الشركات األساسية 
هي نفسها إدارة األمناء اليت تدير 

املؤسسة.
وحيصل بعض الدخل القليل من 

الصناديق اليت تدار خارجيا.
ال يسمح األمناء ابلسحب من 

رأس مال األوقاف )إال بتصويت 
األغلبية(.

يعد تنوع الدخل ضعيفا , حيث 
يعتمد على األنصبة اخلاصة 

ابلشركات األساسية العاملة. 
ال توجد أهداف عوائد استثمارية 

حمددة مسبقا.

منهجية االستثمار
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كنيسة إجنلرا وقف ويلكوم  مؤسسة
قار فيلد ويستون البند

)فرتة مقيدة بسبب حمدودية 
البياانت(.

شهدت القيمة اإلمجالية حملفظة 
االستثمار اخنفاضا بنسبة 

)7%(، بعد نفقات التمويل 
اخلريي.

شهدت القيمة اإلمجالية حملفظة 
االستثمار زايدة تقدر ب)%64( 

بعد نفقات التمويل اخلريي . وهذا 
ميثل معدل منو سنوي مركب بنسبة 

)5,65%( سنواي.
متوسط العائد السنوي حملفظة 

االستثمار للفرتة )%10(.

شهد تثمن األصول األساسية 
)الوقف( زايدة تقدر ب 

)177%(. وهذا ميثل معدل منو 
سنوي مركب بنسبة )%12( 

سنواي.

عوائد االستثمار

 )1,16( :2012-2007
مليار جنيه إسرتليي.

مع متوسط إنفاق سنوي يبلغ 
)4,27%( من القيمة اإلمجالية 

للمحفظة االستثمارية.

2007-2013: )6,04( مليار 
جنيه إسرتليي.

مع متوسط إنفاق سنوي يبلغ 
)4,27%( من القيمة اإلمجالية 

للمحفظة االستثمارية.

 )407,62( :2013-2004
مليون جنيه إسرتليي.

مع متوسط إنفاق سنوي يبلغ 
)1.08%( من القيمة اإلمجالية 

للمحفظة االستثمارية.
ال يوجد منهج مصاغ لتخصيص 

ميزانية النفقات.

قيمة املنح اخلريي

22. تجربة مؤسسة بوسطن المانحة بالواليات المتحدة األمريكية:

يف عــام 2015م احتفلــت مؤسســة بوســطن مبــرور 100 عــام علــى إنشــائها، وهــي تعــد اليــوم واحــدة مــن أكــرب وأقــدم املؤسســات اجملتمعيــة يف الــوالايت 
املتحــدة، وتعكــس اســرتاتيجيتها التزامهــا جتــاه النــاس واملــكان يف بوســطن، حيــث تســعى إىل حتقيــق النجــاح واالزدهــار لســكان بوســطن، ونشــر احليويــة 

والنشــاط يف جمتمعهــا، مــن خــالل التأثــري علــى اجملــاالت املهمــة يف اجملتمــع، وحتســن مســتوايت الصحــة واألمــن والرفــاه واالقتصــاد.
أموال املنح يف مؤسسة بوسطن ابلوالايت املتحدة:  •

     تقدم املؤسسة منحها للجهات اخلريية يف بوسطن ملساعدهتا على حتقيق أهدافها، اليت تغطي مثاين اسرتاتيجيات، وذلك من خالل:

)46(  ورقة عمل: عرض جتارب مؤسسات ماحنة يف جمال مسارات املنح وإجراءاته، حممد اجمليدل، 2017م.

تفاصيل املنح قيمة املنح أنواع املنح

1. الدعم التشغيلي العام مبا ال يتجاوز 150 ألف دوالر، أو ما بن 
10 – 15 % من امليزانية التشغيلية أيها أقل. وميكن أن يستمر هذا املنح 

إىل مخس سنوات، وهو مشروط بوجود خطة اسرتاتيجية للجهة، وخطة 
واضحة لتحقيق النتائج.

2. دعم املشاريع: يرتبط بدعم املشاريع اليت تتماشى مع اسرتاتيجيات 
املؤسسة، ويشمل الربامج اليت تغطي احتياجات اجملتمع، وأنشطة بناء 

القدرات، واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الكبرية، مثل: املستشفيات 
واجلامعات. وخيتلف دعم املشاريع يف احلجم واملدة ونسبة تغطية التكاليف 

التشغيلية للمشروع، لكنه يرتاوح بن 25 – 100 ألف دوالر، ويتم ـ غالبا 
ـ تقدميه لعام واحد فقط.

3. منح الفرص اخلاصة: وهو إما دعم عام أو دعم مشاريع، لكنه يقدم 
توفري التمويل األويل أو بناء القدرات لألفكار واملنظمات اجلديدة اليت تعاجل 
احتياجات حرجة ومهمة يف اجملتمع، حى ولو مل تكن تتوافق بشكل مباشر 

مع اسرتاتيجيات املؤسسة، وعادة ما يكون هذا النوع ملدة عام واحد، 
ويرتاوح بن 15 و50 ألف دوالر، وهو ذو قدرة تنافسية عالية؛ ولذلك 

فإنه ميثل عددا قلياًل من املنح الذي يقدم كل عام.

16 مليون دوالر سنواًي املنح التنافسية

خمصص لدعم األنشطة واملنظمات اليت تعزز مهمة املؤسسة، وجتعلها 
تتواصل مع جمموعة واسعة من املنظمات، خاصة تلك اليت ال تستطيع 

احلصول على املنح التنافسية.

7500 دوالر للجهة 
الواحدة

منح صندوق الرؤية 

هي منح غري مقيدة، تقدم ملرة واحدة للمنظمات املتميزة اليت حتقق 
منجزات تساهم يف قيادة اجملتمع وتعزيز التعاون وقيادة املتطوعن، ويتم 

تقدمي هذا النوع من املنح حسب تقدير جملس اإلدارة، املبي على توصية 
العاملن يف املؤسسة، وليس مفتوحاً للتقدمي عليه.

يتم تقديرها الحقًا املنح الزرقاء

يتم دعم ما يقارب 15 مبادرة سنوايً، بشرط أن تكون هذه املبادرات 
مرتبطة ابسرتاتيجيات مؤسسة بوسطن. ويتم حتديد دعم املبادرة الواحدة 

حسب فكرة املبادرة، معتمدة بذلك على تقدير جملس اإلدارة.

يتم تقديرها الحقًا مسار املبادرات

ال تدعم مؤسسة بوسطن إنشاء األصول واألوقاف، والبحث الطيب أو األكادميي واملنح الدراسية واملنح ذات األغراض 
الدينية أو دعم املرشحني للمناصب السياسية، كما ال تقدم املنح لألفراد.
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بالواليــات  المانحــة  واينبــرغ  وجانيــت  هــاري  مؤسســة  تجربــة   .23
األمريكيــة: المتحــدة 

أتسســت هذه املؤسســة عام 1959م، وبلغ قيمة املنح الســنوي للمؤسســة، حســب آخر تقرير منشــور، 98 مليون دوالر أمريكي، و تقدم املؤسســة 
املنــح للربامــج واألصــول الــيت ختــدم جمــاالت الرتكيــز فيهــا، وهي:خدمــات كبــار الســن

تطوير القوى العاملة.	 
اخلدمات الصحية.	 
توفري احلاجات األساسية.	 
املعاقون.	 
التعليم.	 
الدعم العام للمجتمع.	 

حيث يقتصر الدعم داخل النطاق اجلغرايف احملدد لعملها. أما ابلنسبة ملسارات املنح فهي ثالثة مسارات كاآليت:
املسار األول: الدعم التشغيلي العام: حيث تقدم املنحة لتوفري تكاليف تشغيل املنظمات اخلريية، دون االرتباط بربانمج حمدد.
املسار الثاين: دعم برانمج حمدد داخل املنظمة: مع الرتكيز على املنظمات ذات السجالت املتميزة يف اخلدمات اليت تقدمها.

املسار الثالث: دعم مشاريع األصول: حيث تدعم املؤسسة شراء أو بناء أو ترميم املباين، وشراء املعدات، وذلك وفق أربعة شروط هي:
أال تزيد مسامهتها عن 30 % من التكلفة اإلمجالية للمشروع األصلي، حبيث توفر ابقي تكاليف املشروع من مصادر أخرى.. 1
أال يزيــد إمجــايل املنحــة عــن )5,100,000( دوالر يتــم دفعهــا علــى ثــالث ســنوات متواصلــة، ويف حالــة زايدة املبلــغ عــن ذلــك يتــم متديــد مــدة . 2

الدفــع.
جيب أن تُثبت املنظمة املستفيدة أن لديها التمويل الكايف لصيانة األصل وإصالحه، ودعم عملياته التشغيلية.. 3
إذا كان مبلــغ املنــح )420,000( دوالر أو أكثــر فيشــرتط أن حيمــل األصــل اســم )هــاري وجانيــت(، بطريقــة يتــم االتفــاق عليهــا بــن املؤسســة . 4

واملنظمــة املســتفيدة.

)47(  ورقة عمل: عرض جتارب مؤسسات ماحنة يف جمال مسارات املنح وإجراءاته، حممد اجمليدل، 2017م.

24. تجربة مؤسسة كليفالند المانحة بالواليات المتحدة 
األمريكية:

 نشأت مؤسسة كليفالند سنة 1914م، و هي متتلك أوقافاً تُقدر بـ )1.8( مليار دوالر، وتُقدم سنوايً حوايل )80( مليون 
دوالر ســنوايً علــى شــكل منــح للجهــات اخلرييــة يف جمتمــع كليفالنــد الكــربى، نصــف هــذا املنــح يتــم توجيهــه إىل جهــات معينــة لدعــم برامــج حمــددة، 
والنصــف اآلخــر يتــم حتديــد جمــاالت صرفــه مــن جملــس إدارة املؤسســة واملوظفــن العاملــن حبســب أولــوايت املؤسســة واحتياجــات اجملتمــع. أمــا فيمــا 

يتعلــق مبســارات )أنــواع( املنــح يف مؤسســة كليفالنــد، فهــي علــى ثالثــة مســارات، هــي:

1. منــح االســتجابة: حيــث يتــم دعــم املنظمــات غــري الرحبيــة يف النطــاق اجلغــرايف للمؤسســة مــع إعطــاء األولويــة الــيت تعكــس واحــداً أو أكثــر ممــا 
أييت:

2. املنح االستباقية: هتتم هذه املنح ابملشاريع اليت تسعى إىل إجياد حلول طويلة األجل ملشكالت اجملتمع يف اجملاالت اآلتية: 

اختبار األفكار اجلديدة 
والشراكات املختلفة

دعم تغيري السياسات والدفاع 
عن احلقوق

تعزيز وتطوير املنظمات 
اخلريية

حتسني فرص احلصول على 
اخلدمات والربامج للسكان 

الضعفاء واحملرومني

التنمية 
االقتصادية

تطوير األحياء 
واملساكن

الفنون 
والثقافة

إصالح التعليم 
العام

تنمية الشباب 
واخلدمات اإلنسانية
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3. املنــح املوجهــة: يتــم تقــدمي هــذه املنــح مــن خــالل شــراكات مــع اجلهــات املاحنــة األخــرى أو املاحنــن اآلخريــن؛ ملســاعدهتم علــى حتقيــق أهدافهــم 
اخلرييــة، وتوفــري احتياجــات اجملتمــع، وتغطــي هــذه املنــح اجملــاالت اآلتيــة: 

25. تجربة مؤسسة جارفيلد ويستون بالمملكة المتحدة:

أتسست مؤسسة جارفيلد وستون سنة 1958م، و تبلغ أصول املؤسسة حالياً أكثر من سبعة مليارات جنيه إسرتليي، 
كمــا يبلــغ إمجــايل مــا قدمتــه املؤسســة مــن منــح منــذ إنشــائها )735( مليــون جنيــه إســرتليي، توزعــت علــى )1769( منحــة. وحبســب آخــر تقاريــر ماليــة 

صادرة عن املؤسســة، فقد بلغت التكاليف التشــغيلية للمؤسســة )520( ألف جنيه إســرتليي؛ أي ما نســبته )1%( فقط من امليزانية التشــغيلية.

أمــا خبصــوص مســارات )أنــواع( املنــح يف مؤسســة جارفيلــد، فهــي موجهــة ملســار واحــد هــو االســتجابة للطلبــات، كمــا أن املؤسســة تؤكــد علــى أنــه 
ليــس لديهــا أولــوايت حمــددة، بــل تدعــم جمموعــة واســعة مــن املشــاريع اخلرييــة؛ ممــا يعطــي مرونــة للمنظمــات الــيت تتعامــل مــع احتياجــات معينــة يف نطــاق 
عمــل املؤسســة، ابإلضافــة إىل دعــم املنظمــات الــيت ُتظهــر جــودة عاليــة يف تنفيــذ براجمهــا ومشــاريعها. كمــا تؤكــد املؤسســة علــى أهنــا تُقــدر التحــدايت 
والصعــوابت الــيت تواجــه املنظمــات اخلرييــة يف احلصــول علــى التربعــات ومجــع املــال؛ لذلــك فهــي حتــرص علــى تبســيط إجــراءات املنــح مــن خــالل اآليت:

1. املنح الرئيسية: اليت تبلغ 100 ألف جنيه إسرتليي أو أعلى.
2. املنح العادية: اليت تقل عن 100 ألف جنيه إسرتليي.

حيث يستفيد من منح املؤسسة سنوايً ما متوسطه )1500( جهة خريية.

املناطق األشد احتياجًا

صندوق الدعم التنظيمي

صندوق املاحنن

دعم املنظمات اخلريية

صندوق اإلعاانت

صندوق املنح الدراسية

دعم تغيري األنظمة
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26. ممارسات المؤسسات المانحة في كندا:
    

بشــكل عــام، ال توجــد ممارســة حمــددة تتبعهــا مجيــع املؤسســات املاحنــة، ولكــن ميكننــا القــول إن أكثــر املمارســات انتشــاراً يف املؤسســات املاحنــة الكنديــة 
تتخــذ اإلجــراءات اآلتيــة )دورة املنــح(:

إدارة ومتابعة 
املنح

اإلعداد 
للمنح

اعتماد 
املنح

دراسة 
وتقييم الطلبات

اإلغالق 
والتقييم

)50( ورقة عمل: املمارسات الشائعة للمؤسسات املاحنة الغربية، حممد اجمليدل، 2017م.
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كما و ميكننا القول إن أكثر مسارات املنح اليت قدمتها معظم املؤسسات املاحنة الكندية تتمثل يف اآليت:

و من املمارسات الشائعة يف املؤسسات الكندية، واليت تساعد على إدارة املنحة بفاعلية:
استخدام التقنية يف متابعة املنحة.  .1

تقاريــر املتابعــة أثنــاء املشــروع ويف هنايتــه، وخاصــة التقريــر املــايل، الــذي يضمــن صــرف الدعــم فيمــا مت ختصيصــه لــه. ويف مجيــع األحــوال، فــإن املهــم   .2
أن تكــون املؤسســة واضحــة حــول نوعيــة املعلومــات الــيت تريــد تضمينهــا يف التقريــر.

تطبيق سياسة الدفعة املؤجلة، واليت عادة ما ترتاوح بن 5 – 10% من قيمة املنحة، ويتم دفعها بعد استالم التقرير النهائي للمشروع.  .3
اكتشاف وإيقاف املنح اليت خترج عن اإلطار احملدد هلا، بغض النظر عن األسباب اليت أدت إىل هذا االحنراف.  .4

دعم الربامج واخلدمات واملشاريع

دعم برامج الزمالة

دعم بناء القدرات

دعم األصول

دعم برامج االستثمار االجتماعي

الدعم التشغيلي العام

الدعم التأسيسي للمنظمات أو الربامج اجلديدة

دعم تغيري األنظمة

دعم األوقاف

دعم التحدي املبي على اشرتاط مجع مبالغ إضافية من مصادر أخرى

27. دراسة: مؤسسات وقفية رائدة –تجارب ودروس- )50( :

هتــدف الدراســة إىل روايــة وعــرض قصــص جنــاح متميــزة يف عــامل األوقــاف، حيــث تناولــت الوقــوف علــى عناصــر القــوة والتميــز واإلبــداع لــدى كل واحــدة 
مــن تلــك الوقفيــات، ومــن هــذه التجــارب: 

:)Goodwill( 1. وقفية
أغلــب املؤسســات الوقفيــة الغربيــة لديهــا جانــب أو ذراع اســتثماري، ومــا قامــت بــه وقفيــة )Goodwill( هــو أهنــا أسســت جمموعــة مــن املتاجــر 
لبيــع البضائــع، حيــث تســتقبل متاجرهــا اهلــدااي واهلبــات مــن البضائــع القابلــة للبيــع وفــق اســرتاتيجيات معينــة، مث تعمــل علــى بيعهــا مــن خــالل فروعهــا 
املنتشــرة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وعــدد مــن الــدول األخــرى، حيــث توجــد لوائــح وحمــددات تتعلــق بنوعيــة وحجــم وكميــة املتــربع هبــا، يف املقابــل 
فــإن املتــربع يســتفيد خصًمــا ضريبيًــا مســتحًقا مــن الدولــة علــى تلــك اهلبــات والتربعــات. ويف حــال عــدم بيــع ســلع معينــة وكســادها، فلــدى متاجــر الوقفيــة 
بعــض الفــروع املخصصــة للتصفيــة والبيــع بســعر زهيــد، هبــدف التخلــص مــن تلــك الســلع الكاســدة. ونظــرًا للنجــاح التجــاري الــذي لقيتــه املؤسســة؛ 
قامــت عــام 2002 م إبنشــاء موقــع إلكــرتوين لبيــع بضائعهــا. كمــا أن الوقفيــة تبيــع بضائعهــا عــرب عــدد مــن املواقــع اإللكرتونيــة املعروفــة، مثــل: موقــع 
)EBay( التجــاري. يف عــام 2011 م، بلغــت أرابح متاجــر )Goodwill( جمتمعــة مــا يُقــارب )4( مليــارات دوالر، اســتخدمت الوقفيــة 82 
% مــن هــذه األرابح يف توفــري فــرص العمــل، وتقــدمي برامــج نوعيــة لتدريــب وأتهيــل قطــاع عريــض مــن الشــباب األمريكــي للتقــدم لوظائــف الئقــة هبــم. 
الوقفيــة قــدرت حجــم إســهاماهتا، مــن حيــث توفــري فــرص العمــل والتدريــب، مبــا يقــارب 4 ماليــن فــرد يف العــام 2011 م. إحصــاءات عــام 2014 
م، الــيت أصدرهتــا الوقفيــة، تؤكــد الــدور الــذي تضطلــع بــه، حيــث قامــت الوقفيــة بتوظيــف 318,000 شــخص، ســواًء يف متاجرهــا أو مــن خــالل 
برامــج التدريــب املتصلــة أبرابب العمــل، كمــا أن املؤسســة تقــدر حجــم الرواتــب واملــزااي املاليــة الــيت يتقاضاهــا هــؤالء مبــا يقــدر بـــ 3 مليــارات دوالر، وهــو 
مــا يعــي - يف نظــر املؤسســة - مزيــًدا مــن التنميــة للمجتمعــات احملليــة يف خمتلــف اجملــاالت االقتصاديــة أو التعليميــة أو الصحيــة، ســواء أكان ذلــك 
للعاملــن أم لعائالهتــم. كذلــك فــإن الوقفيــة تقــدر أعــداد الذيــن قدمــت هلــم خدمــات يف العــام 2014 م بـــ 26 مليــون شــخص، منهــم مليــوان شــخص 
اســتفادوا مــن الربامــج التدريبيــة، و24 مليــواًن اســتفادوا مــن اخلدمــات اإللكرتونيــة عــرب مواقعهــا. يف عــام 2002م، ومبناســبة مــرور املئويــة األوىل لتأســيس 

الوقفيــة، أطلقــت املؤسســة وثيقــة مستهــا 2020، مبوجبهــا مت إطــالق عــدد مــن احلمــالت لدمــج مــا يقــارب 20 مليــواًن يف وظائــف الئقــة ومناســبة.
     أمــا الرســالة الــيت تؤمــن هبــا الوقفيــة، فهــي تنطلــق مــن إطــار احلفــاظ علــى كرامــة اإلنســان، وذلــك مــن خــالل رفــع املســتوى املعيشــي لألفــراد 
والعائــالت، وهــو مــا يعــي يف احملصلــة متاســك اجملتمعــات. كذلــك تــرى الوقفيــة أهنــا مــن خــالل براجمهــا التدريبيــة لتأهيــل الشــباب األمريكــي، فإهنــا تطلــق 
طاقاهتــم الكامنــة لصــاحل اجملتمعــات احملليــة، بــدال مــن إهدارهــا أو تســببها إبشــكاالت أو جرائــم نتيجــة اإلحبــاط الناتــج عــن عــدم العمــل. وهنــاك عــدد 

مــن الدراســات الــيت أثبتــت أن الوقفيــة حققــت عــدًدا مــن أهدافهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابحلــد مــن مســتوى اجلرائــم يف اجملتمــع األمريكــي.

)51(  مؤسسات وقفية رائدة – جتارب ودروس- شركة آفاق األوقاف، دائر النفائس للنشر والتوزيع – األردن، الطبعة الثانية 2018م. حيتوي الكتاب على مناذج 
كثرية من الوقفيات يصعب يف هذا املقام عرض مجيع التجارب، حيث سيتم عرض أربع جتارب متميزة، وننصح ابلرجوع إىل الكتاب لالطالع على تفاصيل جتارب 

األوقاف.
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:)British Heart Foundation( 2. مؤسسة القلب الخيرية البريطانية
يف عــام 2013م، بلــغ عــدد املتاجــر التابعــة هلــذه املؤسســة اخلرييــة حــوايل )730( متجــراً، حيــث تقــدر أرابح هــذه املتاجــر بـــ )31( مليــون جنيــه 
إســرتليي، وهــو مــا ُيشــكل )23 %( مــن حجــم الدخــل الســنوي العــام للمؤسســة. العاملــون يف هــذه املؤسســة مــن املتطوعــن؛ حيــث بلــغ عددهــم عــام 
)2013م( حــوايل )20,000( متطــوع. وخبصــوص املتاجــر الوقفيــة يف البلــدان الغربيــة، فــإن عددهــا كبــري جــداً، ففــي بريطانيــا وحدهــا يبلــغ عــدد هــذه 

املتاجــر )9000( متجــر، وميكــن معرفــة موقــع كل واحــد منهــا مــن خــالل هيئــة خمتصــة ابملتاجــر الوقفيــة، وهلــا موقــع إلكــرتوين هــو: 
.)Charity Retail Association(

3. أوقاف مجموعة   TATA  الدولية:
إمرباطوريــة )TATA( نشــأت بفضــل رجــل هنــدي يدعــى »جامســيت اتات«، ولــد عــام 1839 م يف فــرتة االحتــالل الربيطــاين، فتشــكلت 	 

أحالمــه لتتعلــق هبــدف واحــد، وهــو حتقيــق االســتقالل االقتصــادي عــن املســتعمر، حيــث كان يؤمــن حبكمــة مفادهــا: »أن اســتقالل اهلنــد رهــن بقــوة 
اقتصادهــا«، فحــدد لنفســه 4 أهــداف: أوهلــا: شــركة للحديــد والصلــب، واثنيهــا: معهــد تعليمــي عاملــي، واثلثهــا: فنــدق، ورابعهــا: حمطــة لتوليــد الطاقــة 
الكهرابئيــة، وقــد لقــب هــذا الرجــل الحًقــا أبيب الصناعــة اهلنديــة. تقــدم هــذه األوقــاف )120( منحــة تعليميــة ســنوايً، حيــث أوصــى مؤســس الوقفيــة 
أوالده قبــل وفاتــه أن يكــون جــزء مــن ثروتــه لصــاحل الطــالب إلكمــال دراســتهم العليــا يف أفضــل جامعــات العــامل. أصبــح العمــل اخلــريي مرتبطــاً مــع 
هــذه األوقــاف، وال يغادرهــا أبــداً، حيــث مت أتســيس مدينــة لصناعــة الصلــب وحمطــة كهــرابء تغــذي مدينــة بومبــاي، كمــا أســس ابــن مؤســس املؤسســة 

TATA وقفيــة بعــد وفــاة والــده، خمتصــة مبجــاالت الصحــة والتعليــم، وتقــدم املنــح ألكثــر مــن 600 مؤسســة غــري رحبيــة.
تعتــرب اليــوم جمموعــة شــركات TATA إحــدى كــربايت الشــركات يف اهلنــد، والــيت تعمــل يف عــدة قطاعــات، مثــل: الكيمــاوايت وصناعــة الصلــب 	 

والســيارات، حيــث متتلــك اجملموعــة مــا يقــارب )114( شــركة يف أكثــر مــن 80 دولــة، حيــث متتلــك مصانــع ســيارات جاغــوار والنــد روفــر، ومصانــع 
ســيارات دايــو وغريهــا. مت تقديــر مبيعــات اجملموعــة يف عــام 2014م بـــ )108( مليــارات دوالر، كمــا يبلــغ عــدد املوظفــن فيهــا بـــ )116( ألــف. أمــا 
الصناديــق الوقفيــة للعائلــة، الــيت متتلــك احلصــة األكــرب مــن اجملموعــة، فريأســها وضمــن عضويتهــا أفــراد مــن العائلــة. وهكــذا اســتطاعت العائلــة، عــرب هــذه 
اهليكليــة اإلبداعيــة، ضمــان إدارهتــم للمجموعــة، كذلــك ضمــان اســتقاللية ودميومــة اجملموعــة، مــع أن األوقــاف هــي املالــك األكــرب. و مــن حيــث طريقــة 

إدارة العمــل الوقفــي واخلــريي، فتقــوم اجملموعــة التجاريــة والوقفيــات بطريقــة تشــاركية، وفــق عــدة مناهــج وطــرق، مــن أمههــا:
إنشــاء الوقفيــات التشــغيلية واملؤسســات اخلرييــة ذات األغــراض اخلاصــة، ودعمهــا مــن خــالل الصناديــق الوقفيــة، وإســنادها بشــكل غــري مباشــر مــن   .1

:)TATA( شــركات اجملموعــة ذات االختصــاص. ومــن تلــك الوقفيــات الــيت أنشــئت بفضــل صناديــق الوقــف لعائلــة
معهد )TATA( البحثي.	 
مستشفى )TATA( بفروعه.	 
معهد )TATA( للتدريب املهي.	 
املعهد اهلندي للبحوث.	 
أكادميية )TATA( لكرة القدم.	 
مركز )TATA( للتكنولوجيا يف جامعة هارفرد.	 

2. التعاون بن القطاعن التجاري والوقفي لتقدمي حلول جذرية ملشاكل الناس، خاصة يف اهلند، من ذلك:
أســهمت عــدة قطاعــات جتاريــة اتبعــة جملموعــة )TATA( يف اخــرتاع جهــاز لتنقيــة املــاء امللــوث، حيــث بلغــت تكلفــة اجلهــاز 21 دوالرا، وهــو   •

مُيّكــن األســر الــيت ليــس هلــا مصــدر للمــاء النظيــف مــن االعتمــاد عليــه ملــدة ســنة، كمــا أن اجلهــاز ال حيتــاج إىل مصــدر كهــرابء.

ساعدت جمموعة )TATA(، من خالل برانمج تعليمي، األمين لتعلم القراءة خالل 40 ساعة.  •
تقوم اجملموعة إبنشاء حمطات للكهرابء يف القرى النائية، وذلك عرب أفكار غري مكلفة وممكنة التطبيق  •

3. املســؤولية االجتماعيــة حنــو موظفــي اجملموعــة: لقــد امتــد العمــل اخلــريي ليشــمل وينتظــم داخــل العمــل اإلداري بشــكل أو آبخــر، وهــو أمــر كان قــد 
أوص ى بــه املؤســس جامســيت.

3. تقــدمي خدمــات جتاريــة تراعــي البعــد االجتماعــي: تقــوم رؤيــة )TATA( علــى تقــدمي اخلدمــات التجاريــة حملتاجيهــا، خاصــة يف القــرى الفقــرية 
والنائيــة، وإن كان ذلــك يســتلزم إلزامهــم بدفــه رســوم رمزيــة، فهــم عمــل خــريي وفــق أســس جتاريــة.

5. تقــدمي املنــح املاليــة: تقــدم املؤسســات الوقفيــة التابعــة جملموعــة )TATA( جمموعــة كبــرية مــن املنــح تراعــي فيهــا إحــداث فــرق كبــري يف اجملتمــع، ومبــا 
يضمــن دميومــة أثــر املنــح، عــرب برامــج خرييــة مدروســة. حيــث تعتمــد الوقفيــات علــى اختيــار الشــركاء الذيــن يســاعدوهنا لتحقيــق أهدافهــا، حيــث حتــرص 
علــى التعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة لتحقيــق أهــداف الوقفيــات، نتيجــة هلــذه االحرتافيــة يف ممارســة العمــل اخلــريي، فقــد حصلــت اجملموعــة علــى عــدة 

جوائــز يف اجملــال اخلــريي، كان مــن أمههــا جائــزة كارنيجــي للعمــل اخلــريي - أحــد أوقــاف كارنيجــي.

: Charity Water )4. أوقاف الماء )التخصص – التسويق – التكنولوجيا
بــدأت فكــرة أوقــاف املــاء عنــد رجــل امســه )Scott( حيــث كان مصــوراً ويتابــع مــن خــالل مهنتــه جهــود املنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية يف بعــض الــدول 
اإلفريقيــة، حيــث أن معظــم اجلهــود اإلغاثيــة الــيت مت تقدميهــا تتعلــق ابجلوانــب الصحيــة، وقــد الحــظ )Scott( أعــداد املرضــى الكبــري الــيت تعــد أروقــة 
املستشــفيات قــادرة علــى اســتيعاهبم، ومــن هنــا قــرر )Scott( أن يتحــرك وأخــذ يفكــر ابألمــر –يعتــرب أكثــر رجــال العــامل قــدرة علــى تســويق أفــكاره 
الوقفية وجلب التمويل الالزم ملشــروعاته- حى وصل إىل أصل املشــكالت الصحية هي بســبب أن مياه الشــرب القذرة اليت يتناوهلا الســكان. حيث 
كان أول مشــروع وقفــي أقامــه كان بتمويــل منــه عندمــا أقــام حفــاًل لـــ )80( شــخصاً مــن أصدقائــه وفــرض علــى كل مشــرتك ابحلفــل دفــع مبلــغ )30( 
دوالر، واســتخدم هــذا الريــع حلفــر بئــر يف إحــدى الــدول اإلفريقيــة، وقــد قــام برتويــج هــذا املشــروع واإلجنــاز بعــد أن رأى أثــره علــى بعــض اجملتمعــات يف 
الــدول اإلفريقيــة، واســتفاد مــن خربتــه اإلعالميــة يف الرتويــج للمشــروع مــن خــالل الصــور والتســجيالت وخمرجــات املشــروع. حيــث كــرب املشــروع إىل أن 
أصبــح مؤسســة وقفيــة ماحنــة متخصصــة يف توفــري امليــاه للشــعوب اإلفريقيــة. يــرى )Scott( أن جنــاح مؤسســة أوقــاف املــاء يرجــع إىل عــدة عوامــل منهــا:
املؤسســة ال أتخــذ شــيئاً مــن أمــوال املاحنــن؛ حيــث يذهــب 100 % مــن هــذا املــال للمشــاريع الوقفيــة مباشــرة، ويظهــر اســم املتــربع واملبلــغ الــذي   -
تــربع فيــه يف ميزانيــة املشــروع، حيــث يــرى )Scott( أن إحــدى مشــكالت القطــاع اخلــريي هــو ختــوف املاحنــن مــن هــدر األمــوال احلاصــل بســبب 

املصاريــف اإلداريــة، واملرتبــات الكبــرية الــيت أيخذهــا القائمــون علــى العمــل اخلــريي.
تقــدم املؤسســة للداعمــن فرصــة االطــالع علــى مشــاريعهم، ورؤيــة التقــدم احلاصــل فيهــا، مــن خــالل تقاريــر مفصلــة وفيديوهــات دوريــة، كذلــك   -

توفــري خدمــة )GPS(؛ لتحديــد مواقــع هــذه املشــاريع، والتعريــف هبــا، ونســبة التقــدم احلاصــل بــكل مشــروع.
إبــداع املؤسســة يف اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، وتوظيفهــا يف دعــم الربامــج الوقفيــة؛ حيــث إن اســتخدام املؤسســة لوســائل التواصــل   -
االجتماعــي بطريقــة إبداعيــة ســاعدها يف إجيــاد قناعــة وثقــة عنــد اجلمهــور جتــاه املؤسســة؛ األمــر الــذي ســاهم يف حتويــل هــذه املؤسســة إىل عالمــة جتاريــة 

مشــهورة يف عــامل العمــل اخلــريي.
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التوجهات االستراتيجية 
فـــــــي المنـــح لعينة مــــن المؤسســــــــات 

المانحة في المملكة العربية السعودية

التوجــــهات االستراتيجية فـــي المنــــح لعينة 
من المؤسسات المانحة في المملكة العربية 

السعودية )52( :

يتضمــن هــذا القســم فقــرات تعريفيــة جملموعــة مــن املؤسســات اخلرييــة املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث تعتــرب هــذه املؤسســات مــن أكثــر 
املؤسســات شــهرة، ومــن أوائــل املؤسســات الــيت مت أتسيســها، وجتــدر اإلشــارة إىل أن السياســات العامــة للمنــح يف بعــض املؤسســات املاحنــة الســعودية 

ميكــن تصنيفهــا إىل قســمن، مهــا: 
دعم أتسيس كياانت مستقلة ختدم توجهات املؤسسة، وتتوافق مع االحتياجات اجملتمعية.  .1

دعم مشاريع وبرامج تقدمها وتنفذها اجلمعيات اخلريية، وتكون هذه املشاريع إما مشايع قائمة أو مشاريع جديدة.  .2

)52(  مت احلصول على معلومات املؤسسات املاحنة من خالل ما هو معلن من قبل املؤسسات نفسها، سواء يف مواقعها اإللكرتونية أو تقاريرها السنوية، حيث 
كانت زايرة املواقع خالل الفرتة من 10 – 20 رمضان 1439هـ.
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
تضع مؤسسة امللك خالد، ضمن اسرتاتيجيتها، أولوية لدعم رواد األعمال 

االجتماعين؛ وذلك إمياانً منها أبمهية املبادرات واملشاريع اليت تساهم يف حل 
قضااي اجتماعية، وتؤّمن - ابلوقت نفسه - فرصا وظيفية للشباب السعودي. 

ومن هذا املنطلق، فقد تبنت املؤسسة دعم )3( من الشباب والشاابت 
 Acumen( السعودين لاللتحاق بربانمج الزمالة لصندوق أكيومن

Fund(،  الذي يستمر ملدة عام كامل، حيث يتطرق الربانمج إىل مواضيع 
خمتلفة ذات عالقة ابلقيادة، مثل: التأمل الذايت، ومهارات التفاوض، ابإلضافة 

إىل التدريب على تقنيات التقييم، و التسويق واإلدارة. ويتيح الربانمج فرصة 
للمشاركن لتطبيق املهارات املكتسبة ميدانياً؛ حيث يتم تعين كل مشارك يف 

إحدى شركات الرايدة االجتماعية التابعة لصندوق )أكيومن(؛ ملساندة اإلدارة 
العليا يف معاجلة مشاكل حساسة، مثل: تنمية األسواق، تنقيح خطط العمل، 

حتسن سلسلة التوريد أو حى قيادة مبادرة جتارية جديدة.

الرايدة االجتماعية 
واالستثمار االجتماعي

مؤسسة امللك خالد 
اخلريية

تنشط املؤسسة يف تنفيذ عدد من الربامج، اليت من شأهنا بناء قدرات 
املنظمات احمللية غري الرحبية، وذلك عرب ورش عمل تدريبية متخصصة تالئم 
احتياجاهتا، وجتمع التدريب النظري ابلتطبيق العملي. وتقّدم املؤسسة هذه 

الربامج املتقدمة ابلتعاون مع عدد من املنظمات واملؤسسات التعليمية الدولية 
املرموقة املتخصصة يف هذا اجملال. وقد استفاد من هذه الربامج مئات العاملن 

يف مؤسسات وهيئات القطاع غري الرحبي يف اململكة، يف مجيع املستوايت 
الوظيفية.

بناء القدرات

يسعى برانمج تصميم السياسات وكسب التأييد إىل معاجلة نقص منظومة 
احلماية االجتماعية وضعف الفرص املتكافئة للفئات اهلشة يف اململكة، عن 
طريق الدراسات، ومجع وحتليل األدّلة املوثّقة، ابإلضافة لرفع الوعي، وحشد 

التأييد للتأثري اإلجيايب على صناعة القرار. حيث يهدف هذا التوجه إىل:
1. ابتكار احللول والسياسات يف جمال احلماية االجتماعية.

2. التأثري اإلجيايب يف السياسات احلكومية املتعلقة ابحلماية االجتماعية.
3. إيصال صوت اجملتمع املدين لدوائر صنع القرار.

4. تعظيم أثر البحوث والدراسات، وردم الفجوة بن البحث ورسم 
السياسات.

السياسات وكسب التأييد

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
    قبل البدء بعمل برامج شبابية، قامت املؤسسة، و ابلتعاون مع جهات 
عاملية، مثل: )املنظمة الدولية للشباب، والتعليم من أجل التوظيف(، بعمل 

سلسلة من الدراسات؛ للوصول لفهم شامل حول احتياجات الشباب 
السعودين من وجهة نظر العديد من األطراف املعنية مبشاريع التنمية اإلجيابية 

للشباب، مبا يف ذلك املنظمات غري الرحبية، وشركات القطاع اخلاص، 
ومؤسسات القطاع احلكومي. كما و مت التواصل مع الشباب أنفسهم؛ لفهم 

احتياجاهتم من وجهة نظرهم الشخصية.
     كما و تطرقت الدراسات إىل فهم احتياجات التوظيف يف القطاع اخلاص 
يف اململكة العربية السعودية، ومعرفة أنواع الوظائف املتوفرة واملهارات )احلياتية 
والتقنية( اليت حيتاج إليها الشباب السعودي لشغر هذه الوظائف، والتحدايت 

اليت يواجهها القطاع اخلاص عند توظيف الشباب السعودي. وقد أسهمت 
هذه الدراسات يف توجيه وحتديد شكل الدعم املطلوب للوصول إىل هدف 

املؤسسة، وهو متكن وأتهيل الشباب السعودي بتعزيز مهاراهتم، وزايدة 
قابليتهم للتوظيف واالستمرارية يف العمل.

    وبناء على ذلك قامت املؤسسة بعمل شراكات مع عدة جهات، منها 
جهات حكومية، مثل: )صندوق تنمية املوارد البشرية(، ومنها جهات دولية، 

مثل: )املنظمة الدولية للشباب(؛ لتصميم برامج تناسب الشباب، والوصول 
إليهم بطريقة مناسبة تالمس احتياجاهتم. وقد مت تنفيذ عدد من الربامج 

والفعاليات الشبابية عن طريق منظمات غري رحبية، ومؤسسات تعليمية تعمل 
مع الشباب يف مناطق خمتلفة يف اململكة، حيث مت تعزيز قدرات جمموعة منهم 

يف جانب تصميم وتنفيذ مشروعات رايدة األعمال.

الشباب مؤسسة امللك خالد 
اخلريية

• برامج الوصية: )برانمج األضحية، برامج السقيا، برامج عمارة املساجد، 
برامج الصدقة على الفقراء(.

• الربامج املومسية: )برامج اإلغاثة، برامج احلج والعمرة(.
• الربامج الدعوية: )كرسي األمرية العنود، برامج طباعة الكتب، برامج 

مكاتب الدعوة، برامج الدورات العلمية(.
• برامج تعليم القرآن الكرمي: )مراكز العنود النسائية لتعليم القرآن الكرمي، 

حلقات تعليم القرآن الكرمي وحفظه، املسابقات واجلوائز اخلاصة حبفظ كتاب 
هللا(.

الربامج اخلريية مؤسسة األمرية 
العنود بنت عبد 
العزيز بن مساعد 
بن جلوي آل 
سعود اخلريية
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
• مركز العنود احلضاري: وهو يهدف لتفعيل دور املسجد كمركز إشعاع 

روحي وعلمي، ومكان للعبادة والتعلم والتعليم، وموطن تذكري وتفقيه وتوجيه.
• مركز وارف: مركز متخصص يهتم بتأهيل وتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم 
يف الربامج اخلريية والتطوعية، وتبي واحتضان مبادرات ومشاريع شبابية نوعية؛ 

ليكون ساحة تتالقى فيها القيادات الشابة مبراكز النفوذ والتأثري.
• مركز العنود الدويل للتدريب: مركز تدريب خريي معتمد، يتبع مؤسسة 

األمرية العنود اخلريية، يُعى ابلتدريب والتنمية الذاتية واجملتمعية.
• مركز شدن: مركز يعى بتمكن وتنمية الطفل بتقدميه لعدد من الربامج 

واخلدمات لألطفال ومن يرعاهم، ابالستعانة خبرباء ومتخصصن يف منذجتها 
واختبارها أبكثر الطرق كفاءة وفاعلية.

• مركز قادر: متكن األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع السعودي، من خالل 
برامج ومشاريع مركز »قادر«.

• مركز محاية: مركز متميز ومتخصص يف تعزيز عوامل احلماية، وتقليل 
عوامل اخلطورة يف األسرة واجملتمع يف اململكة العربية السعودية، ابلشراكة مع 

القطاعات احلكومية واألهلية.

مراكز التمكن مؤسسة األمرية 
العنود بنت عبد 
العزيز بن مساعد 
بن جلوي آل 
سعود اخلريية

مؤسســة محد 
احلصيي اخلريية

دعم جهود التكامل بن املؤسسات الرتبوية والتعليمية.	 
متكن القدرات املؤسسية للمؤسسات الرتبوية والتعليمية.	 
إبراز املؤسسات الرتبوية والتعليمية، ونشر منتجاهتا.	 

االرتقاء ابملؤسسات الرتبوية 
والتعليمية وإبراز دورها

املساندة يف إظهار املختصن واملختصات ومنتجاهتم.	 
دعم وتبي مشاريع املختصن واملختصات.	 
املسامهة يف مأسسة عمل املختصن واملختصات.	 

إبراز املختصن واملختصات 
يف الرتبية والتعليم وتعظيم 

أثرمها

اإلسهام يف تطوير أدوات التأثري الرتبوي.	 
نشر مناذج ومفاهيم الرتبية وممارساهتا املطورة.	 
املسامهة يف تنمية املربن واملربيات.	 

تعظيم أثر املربن واملربيات

دعم إثراء وتفعيل احملتوى القيمي.	 
حتسن البيئة التعليمية والرتبوية احملفزة لإلبداع واالبتكار.	 

دعم تعزيز القيم اجملتمعية 
لدى الشباب والفتيات

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
املسامهة يف استثمار املؤثرين يف دعم قيم اجملتمع.	 
دعم قيم اجملتمع من خالل احلمالت وامللتقيات.	 
دعم صناعة اإلعالم القيمي اجملتمعي.	 

دعم القيم اجملتمعية من 
خالل اإلعالم والتقنية

مؤسســة محد 
احلصيي اخلريية

رفع مستوى الوعي الثقايف لألسرة.	 
وعي أفراد األسرة حبقوقهم وواجباهتم.	 
االعتزاز ابهلوية اإلسالمية.	 

اجملال الثقايف مؤسسة آل اجلميح 
اخلريية

تعزيز القيم اإلسالمية لدى أفراد األسرة.	 
زايدة الوازع الديي لدى أفراد األسرة.	 
رفع مستوى الرتبية األسرية.	 

اجملال الرتبوي

أتهيل قيادات اجتماعية واعية.	 
زايدة الرتابط والتكاتف األسري.	 
تعظيم قيمة احلياة الزوجية.	 
تفعيل دور األسرة اإلجيايب يف اجملتمع.	 

اجملال االجتماعي

تعزيز قيمة الوسطية يف اإلنفاق األسري.	 
تعزيز قيمة العمل والكسب احلالل.	 
املسامهة يف حتقيق االكتفاء الذايت لألسر.	 

اجملال االقتصادي

ال يوجد تفاصيل حول التوجهات امليدان التعليمي
امليدان التطويري
امليدان الصحي
امليدان اإلغاثي
امليدان األسري

امليدان اإلرشادي
امليدان املومسي والطارئ

امليدان الدعوي
امليدان اإلعالمي والتقي

مؤسسة عبد الرمحن 
بن صاحل الراجحي 

وعائلته اخلريية
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
رعاية برامج تعزيز اهلوية والقيم.	 
العناية بصناعة اإلعالم يف تعزيز اهلوية والقيم.	 
متتن اجلهات املهتمة بتعزيز اهلوية والقيم.	 

تعزيز هوية وقيم اجملتمع وقف سعد و عبد 
العزيز املوسى

رعاية األفكار املبتكرة للبيئات  الرتبوية.	 
متتن اجلهات الرتبوية املتخصصة.	 
تبي املشاريع واملنتجات الرتبوية املتميزة.	 
املسامهة يف بناء واستثمار املربن.	 

البناء الرتبوي للشباب 
واألطفال

رعاية األفكار واملشاريع التنموية للفقري واحملتاج.	 
تطوير اجلهات اخلريية على املمارسات التنموية.	 

تنمية حياة الفقري واحملتاج

  العناية ابلتأهيل اجملتمعي لطالب املنح.	 
رعاية ومتتن اجلهات املهتمة بطالب املنح.	 

العناية بطالب املنح

  أتسيس ورعاية وحدات لتنمية املوارد املالية يف اجلهات اخلريية.	 
رعاية املشاريع التسويقية للجهات اخلريية.	 
رفع كفاءة أداء العمليات املالية .	 

تطوير القدرات املالية 
للقطاع اخلريي

بناء كوادر بشرية مؤهلة.	 
حتسن البيئة التنظيمية والتشغيلية للجهات اخلريية.	 
بناء واستقطاب الكوادر البشرية املتخصصة واملميزة.	 
حتفيز تبي القطاع اخلريي ألفضل املمارسات.	 
اإلسهام يف تعزيز االستدامة املالية لقطاع العمل اخلريي.	 

تطوير العمل اخلريي مؤسسة حممد و 
عبدهللا إبراهيم 
السبيعي اخلريية

اإلملام مبشكلة الفقر وآليات معاجلته.	 
 سد حاجات الفقري.	 
  توعية الفقري وأتهيله.	 
تقدمي خدمات الرب ذات األجر األعظم.	 

ختفيف الفقر 
ودعم أعمال الرب

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
الشباب:

اإلملام بتوجهات الشباب وصناعتها.	 
دعم برامج وكياانت نوعية يف جمال الشباب.	 

املرأة:
اإلملام بتوجهات املرأة وصناعتها.	 
دعم برامج وكياانت نوعية يف جمال املرأة.	 

الطفل:
صناعة توجهات لرعاية الطفل.	 
دعم برامج وكياانت نوعية يف جمال الطفولة.	 

تنمية اإلنسان مؤسسة حممد و 
عبدهللا إبراهيم 
السبيعي اخلريية

الدعوة:
تطوير أفكار وأدوات وبيئات الدعوة ونشرها.	 
دعم املبادرات والربامج النوعية للدعوة.	 
نشر املعروف يف اجملتمع.	 

العلم الشرعي:
 تفعيل دور العلماء املؤثرين، رجااًل ونساًء.	 
نشر العلم الشرعي	 

خدمة كتاب هللا:
صناعة رؤية لتعليم وحتفيظ كتاب هللا.	 
رعاية برامج ومبادرات حلفظ كتاب هللا وتعليمه وتدبره.	 

املساجد:
العناية مبساجد الشيخن، واملساجد االخرى إنشاء وصيانة.	 
 املسامهة بتفعيل دور املساجد تعليمياً ودعوايً واجتماعياً.	 
املسامهة بتفعيل دور التعليم والدعوة ابحلرمن الشريفن.	 

الربية والتعليم:
اإلسهام يف برامج التعليم العام والعايل القيمية	 
صناعة وتفعيل الرموز الرتبوية والتعليمية.	 

اإلعالم:
االرتقاء ابإلعالم اهلادف.	 

الوعي اجملتمعي
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
يشمل هذا اجملال الربامج والكياانت التعليمية اليت حتقق األهداف 

االسرتاتيجية بكافة مستوايت التعليم النظامي )العام، فوق الثانوي، اجلامعي 
،العايل( وابلرتكيز على التوجهات اآلتية :

جودة املعلمن.	 
التعليم املبكر.	 
املوهبة.	 
املنح الدراسية.	 

التعليم مؤسسة سامل بن 
حمفوظ اخلريية

يشمل هذ اجملال الربامج اليت تسهم يف متكن مؤسسات القطاع الثالث 
سواء من خالل دعم وتطوير بنيتها التنظيمية وكوادرها البشرية، كما يشمل 

املبادرات االسرتاتيجية اليت تسهم يف استدامة مؤسسات القطاع الثالث 
وابلرتكيز على التوجهات اآلتية:

رفع جودة املوارد البشرية.	 
رفع جودة العمل املؤسسي.	 
تعزيز مركزية املستفيد وفهم احتياجات اجملتمع.	 

متكن مؤسسات القطاع 
الثالث

يشمل هذا اجملال الربامج اليت ختدم قضااي اجتماعية بشكل مباشر ومؤثر، 
أو تساهم يف إحداث أثر تنموي، ويتم اختيارها بناًء على دراسات منهجية، 

وابلرتكيز على التوجهات اآلتية:
قضااي الشباب.	 
التطوع.	 
القيم.	 

التنمية اجملتمعية

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
مؤسسة مناهج العاملية: مؤسسة تربوية متخصصة، تعمل وفق أسس 	 

علمية ومنهجية هادفة؛ لصناعة املناهج الدراسية املتكاملة يف بنائها وأهدافها 
وأبعادها الرتبوية والنفسية والسلوكية، ابللغة العربية واللغات األخرى، وتقوم 

بنشرها وتوزيعها وتدريب املعّلمن عليها، إضافة لصناعة الربجميات واملواد 
التعليمية، وتقدمي االستشارات، وإعداد البحوث والدراسات التعليمية 

والرتبوية، ونشر اللغة العربية، وتعليمها لغري الناطقن هبا.
مركز بناء األسر املنتجة )جى(: يقدم خدمات إقراض متناهي الصغر 	 

للنساء، دون اللجوء للكفاالت التقليدية، حيث يعتمد على مبدأ الضمان 
االجتماعي للنساء فيما بينهن، ويرسخ ثقافة العمل ومبدأ االعتماد على 

الذات، ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء ابجملتمع. ومن آاثر هذا املشروع احلد 
من ظاهريت الفقر والبطالة ابجملتمع، من خالل املشاريع املدرة للدخل.

شركة عطاءات العلم: شركة عطاءات العلم احملدودة شركة موقوفة وقفا 	 
منجزا ابتغاء وجه هللا تعاىل، و تعمل لتحقيق البناء العلمي الشرعي وخدمة 

العلم، وتطوير البيئات العلمية، ودعم العاملن فيها، وتعزيز اهلوية االسالمية، 
واحملافظة عليها، وخدمة املؤسسات املاحنة واملمنوحة للمجاالت العلمية 

والتعليمية، وتقدمي اخلطط والدراسات والبحوث الى من شأهنا رفع كفاءة 
املشاريع واجلودة فيها، وقياس أدائها؛ بغرض حتقيق أفضل النتائج أبقل 

الكلف، وتعمل على تسهيل العلم ونشره، وتقريبه ونفع العباد به، أبي وسيلة 
متاحة مباحة، ملتزمة يف ذلك كله ابلضوابط الشرعية واألنظمة.

صندوق االستدامة املالية: صندوق غري رحبي، أتسس عام 2011م، برأس 	 
مال قدره )100( مليون رايل، مببادرة ومتويل من مؤسسة سليمان بن عبد 

العزيز الراجحي اخلريية، وابلشراكة االسرتاتيجية مع وزارة الشؤون االجتماعية؛ 
لتمويل املشاريع االستثمارية للجهات اخلريية بــــاململكة العربية السعودية، 
كقرض حسن، هبدف املسامهة يف حتقيق االستدامة املالية هلذه اجلهات.

مركز بيت اخلربة للبحوث والدراسات االجتماعية: بيت خربة وطي، 	 
يهدف - من خالل الدراسات والبحوث االجتماعية - إىل بناء وتطوير 

قدرات املنظومات األسرية، واالرتقاء هبا إىل مستوى اجلودة والكفاءة املهنية، 
وحتسن أدائها؛ لتلبية حاجات املستفيدين ومتطلباهتم، وتعزيز التنمية األسرية.

املشاريع النوعية مؤسسة سليمان 
بن عبد العزيز 
الراجحي اخلريية

هي املشاريع اليت تساهم يف متكن اجلهات املستفيدة، ومساعدهتا على حتقيق 
أهدافها، وتلبية احتياجات املستفيدين من اخلدمات األساسية اليت تقدمها.

املشاريع الدورية
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
هي املشاريع ذات األثر املتحقق على مستوى مناطق اململكة العربية 

السعودية، املقدمة من اجلهات الرئيسة أو املشاريع النوعية، ويتم استقباهلا 
ودراستها يف املركز الرئيس للمؤسسة.

املشاريع املركزية مؤسسة سليمان 
بن عبد العزيز 
الراجحي اخلريية

هي املشاريع املبتكرة يف فكرهتا أو فئة املستهدفن أو وسيلة تنفيذها، وتساهم 
يف تنمية وخدمة اجملتمع.

املشاريع املتميزة

هي املشاريع املوجهة لتعزيز وإدامة قدرات اجلهات املستفيدة والعاملن فيها يف 
جماالت مثل: التخطيط، تطوير القيادات والعاملن، تطوير الربامج والعمليات، 

تطوير اهلياكل واللوائح واألنظمة، توفري األنظمة واألجهزة التقنية.

مشاريع بناء القدرات

هي املشاريع اليت حتقق عوائد مالية واجتماعية، من خالل تقدمي اخلدمات 
واحللول؛ لتعزيز االستدامة املالية والتنمية اجملتمعية.

مشاريع االستثمار 
االجتماعي

هي املشاريع اليت تتضمن أتسيس كياانت جديدة مستقلة، تساهم يف تنمية 
وخدمة اجملتمع، من خالل تقدمي خدمات جديدة، أو توسيع اخلدمات 

احلالية.

مشاريع أتسيس ورعاية 
الكياانت املستقلة

هي املشاريع اليت تتضمن أتسيس كياانت جديدة اتبعة جلهات خريية، حبيث 
تساهم يف تنمية وخدمة اجملتمع، من خالل تقدمي خدمات جديدة، أو توسيع 

اخلدمات احلالية.

مشاريع أتسيس ورعاية 
الكياانت التابعة

هي املشاريع املوّجهة لدعم الدراسات والبحوث واإلسهامات العلمية واإلثراء 
املعريف؛ لتنمية القطاع.

مشاريع اإلثراء املعريف

وقف الفقراء واملساكن.	 
وقف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي.	 
وقف بناء املساجد.	 
وقف الزواج.	 
وقف الرب.	 

األوقاف أوقاف حممد بن 
عبد العزيز الراجحي

تطوير وحتسن بيئة العمل يف إدارات تنمية املوارد املالية يف اجلهات اخلريية؛ 
للوصول لعوائد مالية جمزية للجهة، واحلمالت اإلعالمية اليت حُتث على 

اإلنفاق.

تنمية املوارد املالية

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
جمال يعى بدعم وتطوير الوسائل اإلعالمية اجلماهريية والتقنية، مع الرتكيز 
على اإلعالم اجلديد، وكل ما له عالقة به، من برامج ووسائل وتطبيقات.

اإلعالم والتقنية أوقاف حممد بن 
عبد العزيز الراجحي

تفريغ وأتهيل وتطوير واستقطاب القيادات للعمل اخلريي، ومتتن البنية 
التنظيمية واإلجرائية للموارد البشرية يف اجلمعيات اخلريية.

تنمية املوارد البشرية

رعاية العلماء وطلبة العلم املؤثرين والواعدين، وخدمتهم؛ الستثمار أوقاهتم 
لنفع األمة، ورعاية طالب العلم من السعودين وطالب املنح الوافدين، ورعاية 

الربامج واملشاريع اليت تسهم يف تنمية قدرات الطالب واستثمارهم؛ لتطوير 
قدراهتم العقلية واملنهجية والعلمية والرتبوية واملهارية، ومبا يسهم يف متكينهم 

وفاعليتهم وأتثريهم املستقبلي.

العناية ابلعلماء وطلبة العلم

األعمال والربامج اليت ال ينقطع نفعها، مثل: املساجد، واملصاحف، وسقيا 
املاء، وغريها.

الصدقة اجلارية

تطوير أداء اجلهات اخلريية يف جمال اللوائح واألنظمة وأدلة اإلجراءات واخلطط 
االسرتاتيجية والتشغيلية، وتطوير آليات املتابعة وقياس األداء، و إنشاء مراكز 
استشارات هلا أتثري يف جمال األنظمة والتشريعات، و تقدمي االستشارات يف 
هذا اجملال للجهات اخلريية، و تبي بعض األنظمة احلكومية اليت ختدم قطاع 

األوقاف واخلريي واالجتماعي.

األنظمة واللوائح

الدراسات والبحوث ذات األبعاد االسرتاتيجية اجلادة واملؤثرة، واليت تالمس 
احتياجات جمتمعية وتنموية، وتنفذها جهات ذات اختصاص وخربة يف 

هذا اجملال، وفق منهجية علمية رصينة، ويكون هلا أثر على صناع القرار يف 
اجلهات املستهدفة، أو على اجلهات أو الفئات اليت حتتاجها، أو على الرأي 

العام بشكل عام.

الدراسات والبحوث

الربامج اليت تعاجل مشكالت وظواهر اجتماعية قائمة، من خالل توعية اجملتمع 
أبضرارها، وأسباهبا، وطرق عالجها، عرب وسائل مجاهريية خمتلفة، مع الرتكيز 

على القيم اإلسالمية واالجتماعية.

الربامج التوعوية

املشاريع والربامج اليت يتم دعمها يف هذا اجملال يتم وضع آلياهتا وسياساهتا 
وفق رؤية جملس النظار.

تفريج الُكرب
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
1. بناء املساجد وصيانتها وتكييفها وفرشها. والشيخ صاحل بن عبد 

العزيز الراجحي - أجزل هللا له املثوبة - يذكر أنه ـ رمحه هللا ـ أسهم بصفته 
الشخصية ببناء وترميم أكثر من )550( مسجداً وجامعاً يف خمتلف أحناء 

اململكة.
2. دعم الربامج وامللتقيات والندوات الدعوية املتنوعة.

3. طباعة الكتب، ونسخ األشرطة اإلسالمية وتوزيعها، سواء ابللغة العربية أو 
ابللغات األجنبية، ابلتعاون مع اجلامعات السعودية ومكاتب الدعوة وتوعية 

اجلاليات ابململكة.
4. دعم ونشر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، والتكفل برواتب املعلمن 
واملعلمات، ابلتعاون مع اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبناطق 

اململكة، ابإلضافة إىل دعم ورعاية حلقات حتفيظ القرآن الكرمي بعدد من 
املساجد.

5. دعم الرسالة الدعوية والتوعوية للرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر.

6. مسابقة حفظ القرآن الكرمي والسنة النبوية لطالبات املرحلة الثانوية يف 
مجيع مناطق اململكة، ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ــ تعليم البنات.

7. تنظيم محالت خريية للحج كل عام، ابلتعاون مع اجلمعيات اخلريية يف 
خمتلف مناطق اململكة.

الربامج الدعوية أوقاف الشيخ 
صاحل بن عبد 

العزيز الراجحي )53(

)53(  مت استخالص جماالت املنح عن الفيديو التعريفي للمؤسسة بتاريخ 28 رمضان 1439، من خالل الرابط: 
https://www.youtube.com/watch?v=HrunWjUaqWQ

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
1. إنشاء جممع الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي التعليمي لتحفيظ 

القرآن الكرمي يف الرايض، مببلغ )12( مليون رايل، ابلتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم.

2. إنشاء جممع الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي التعليمي لتحفيظ 
القرآن الكرمي يف مكة املكرمة، مببلغ )7( مالين رايل، ابلتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم ــــ تعليم البنات.
3. إنشاء جممع الشيخ صاحل بن عبدالعزيز الراجحي التعليمي لتحفيظ القرآن 
الكرمي يف البكريية ابلقصيم، مببلغ )13( مليون رايل، ابلتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم.
4. مدارس الصاحلية اخلريية جبدة، وقد بلغ جمموع ما أنفق عليها منذ إنشائها 

أكثر من )13( مليون رايل.
5. برانمج صندوق إدارة أوقاف صاحل بن عبدالعزيز الراجحي للمنح 

الدراسية، مببلغ )14( مليون رايل، ابلتعاون مع جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية.

6. برانمج صندوق إدارة أوقاف صاحل بن عبدالعزيز الراجحي للمنح 
الدراسية، مببلغ )7.600.000( رايل، ابلتعاون مع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

املنورة.

الربامج التعليمية أوقاف الشيخ 
صاحل بن عبد 
العزيز الراجحي
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تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
1. إنشاء مركز الشيخ صاحل بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقن 

يف حمافظة اخلرج، مببلغ )18.104.284( رايل، ابلتعاون مع وزارة الشؤون 
االجتماعية, مث أضيف مبلغ )1.850.000( رايل لبناء إضافات يف املشروع.

2. مشروعات إسكان الفقراء واحملتاجن يف منطقة جازان، ابلتعاون مع مجعية 
األمري حممد بن انصر بن عبدالعزيز لإلسكان اخلريي.

3. برانمج التكافل االجتماعي ملساعدة الفقراء واأليتام واألرامل، ابلتعاون مع 
اجلمعيات اخلريية يف مناطق اململكة العربية السعودية.

4. برانمج مساعدة الشباب الراغبن ابلزواج، ابلتعاون مع صناديق الزواج 
واجلمعيات اخلريية يف مناطق اململكة العربية السعودية.

5. تبي ورعاية حفالت الزواج اجلماعي يف بعض مدن اململكة.
6. برانمج توزيع التمور اخلريي، ابلتعاون مع اجلمعيات اخلريية يف مناطق 

اململكة العربية السعودية.
7. برانمج إفطار الصائمن، وتقدمي وجبات السحور والقهوة يف احلرمن 

الشريفن وبعض املساجد يف اململكة، خالل شهر رمضان املبارك.
8. توزيع الوجبات )اجلافة والساخنة( خالل موسم احلج على ضيوف الرمحن.

9. توزيع الوجبات اجلافة على املدارس الفقرية مبكة املكرمة.
10. برانمج إدارة أوقاف صاحل عبدالعزيز الراجحي لألسر املنتجة، بتوظيف 
عدد من النساء يف مشاريع إدارة األوقاف الزراعية، ابلتعاون مع اجلمعيات 

اخلريية مبنطقة القصيم.
11. برانمج التيسري على املعسرين ابلسداد عن املسجونن يف احلق اخلاص.

12. برانمج كفالة أسر السجناء، ابلتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 
وأسرهم.

13. برانمج التوعية أبضرار املخدرات، ابلتعاون مع املديرية العامة ملكافحة 
املخدرات.

الربامج االجتماعية أوقاف الشيخ 
صاحل بن عبد 
العزيز الراجحي

تفاصيل التوجهات توجيهات املنح املؤسسة
1. مركز الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي لالعتالل السكري يف العن 

)مبى مالصق ملستشفى امللك خالد التخصصي للعيون ابلرايض(، مببلغ 
)40( مليون رايل، ابلتعاون مع وزارة الصحة.

2. مركزا الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي للرعاية الصحية األولية يف 
حلبان واحلوميات مبحافظة عفيف على طريق مكة املكرمة الرايض السريع، 

مببلغ )8( مالين رايل، ابلتعاون مع وزارة الصحة.
3. مركزا الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي اإلسعافين يف طريق القصيم 

الرايض السريع، وطريق القصيم حائل، مببلغ )600( ألف رايل، ابلتعاون مع 
مجعية اهلالل األمحر السعودي.

4. تقدمي أجهزة طبية للمستشفيات واملراكز الطبية واألفراد احملتاجن هلا، 
ضمن برانجمي أجهزة الفشل الكلوي، وأجهزة املعوقن، وقد بلغ ما أنفق على 

ذلك أكثر من )12( مليون رايل.
5. دعم ومساعدة مجعية اإلحسان الطبية اخلريية مبنطقة جازان، مببلغ مليون 

رايل.

الربامج الصحية أوقاف الشيخ 
صاحل بن عبد 
العزيز الراجحي

بعد استعراض جماالت املنح لعينة من املؤسسات املاحنة يف اململكة العربية السعودية؛ سيتم يف هذه الفقرة استعراض حجم تغطية جماالت املنــــــــــــح 
هلذه املؤسسات جملاالت العمل اخلريي الذي أشار إليها تصنيف مداد املوضوعي للعمل اخلريي ، وذلك مبا ُيساعد يف معرفة اجملاالت اليت مل يتم 

تغطيتها أو مل تشملها سياسات املنح يف املؤسسات املاحنة، حيث يقدم اجلدول التايل ملخصاً لذلك: 
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مــن خــالل اجلــدول الســابق ميكننــا حتديــد اجملــاالت األكثــر اهتمامــا وتغطيــة يف سياســات املنــح لــدى عينــة مــن 
املؤسســات املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وعددهــا )11( مؤسســة، حيــث جنــد أن مــن هــذه اجملــاالت 

)مرتبــة مــن األكثــر إىل األقــل(:
التعليم	 
التدريب	 
الفقراء واملساكن	 
رعاية املوهوبن	 
تعليم القرآن الكرمي	 
البحث العلمي	 
رعاية الشباب	 
الدعوة	 
الوعظ واإلرشاد	 
جماالت دينية أخرى	 
جماالت اإلعالم	 
األسرة والزواج	 
دعم املشاريع الصغرية	 
إنشاء املعاهد والكليات الدينية	 
التنمية االجتماعية	 
اجملاالت التقنية	 

كمــا وميكننــا أيضــاً ومــن خــالل اجلــدول الســابق نفســه حتديــد جمــاالت املنــح األقــل اهتمامــاً وأقــل تغطيــة ضمــن 
سياســات املنــح يف املؤسســات املاحنــة، وهــذه اجملــاالت هــي )مرتبــة مــن األقــل فاألقــل(:

رعاية األطفال	 
املعاقون	 
الرايدة االجتماعية واالستثمار االجتماعي	 
الرعاية الصحية 	 
العيادات املتنقلة	 
العالج ابجملان	 
الصيدليات املتنقلة	 
اإلدمان والتدخن	 
األمراض املزمنة	 
القروض احلسنة	 
املكتبات العامة	 
املراكز الثقافية	 
األندية األدبية والثقافية	 

املعارض الثقافية	 
الندوات الثقافية	 
السياسة االجتماعية	 
رعاية اليتيم	 
مساعدة املرضى	 
املسجونون وأسرهم	 
التوعية االجتماعية	 
األرامل	 
املرأة	 
التطوع	 
صناديق التنمية	 
السياسة التنموية	 
جماالت الكوارث واألزمات	 
كبار السن	 
األحداث	 
الالجئون واملهاجرون	 
اقتصادايت األوقاف	 
مجع الزكاة والصدقات وتوزيعها	 
إنشاء املصانع ألغراض خريية	 
التنمية البيئية	 
التنمية الريفية	 

التنمية الزراعية	 
بنوك التنمية	 
التعاون الدويل اإلمنائي	 
اجملاالت املهنية	 
اجملاالت األمنية	 
جماالت أسرى احلرب	 
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وابلتــايل فــإن عنــد التفكــري يف وضــع سياســات للمنــح يف أي مؤسســة يتوجــب األخــذ بعــني االعتبــار اجملــاالت 
أعــاله ومقارنتهــا ابالحتياجــات اجملتمعيــة، وهــذا مــا ســيتم مقارنتــه يف الفقــرة التاليــة.

يعــرض اجلــدول التــايل ملخصــاً لالحتياجــات اجملتمعيــة ومــدى مشــول هــذه االحتياجــات ضمــن جمــاالت املنــح 
لــدى عينــة مــن املؤسســات املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وابلنظــر إىل بيــاانت اجلــدول التــايل جنــد أن أكثــر 

جمــاالت املنــح الــي تغطــي االحتياجــات اجملتمعيــة متثلــت يف التــايل )مرتبــة مــن األكثــر إىل األقــل(: 

التدريب والتأهيل	 
التعليم	 
البحث العلمي	 
رعاية املوهوبن	 
الفقراء واحملتاجن	 
الوعظ واإلرشاد	 
الدعوة	 
تعليم القرآن	 
رعاية الشباب	 
بناء املساجد والعناية هبا	 
دعم املشروعات الصغرية 	 
رعاية األسرة	 
أتهيل املقبلن على الزواج	 
التنمية االجتماعية	 
البيئات التقنية )التطبيقات، املواقع اإللكرتونية(	 

أمــا خبصــوص االحتياجــات اجملتمعيــة الــي كانــت أقــل تغطيــة ومشــول يف جمــاالت املنــح لــدى عينــة مــن املؤسســات 
املاحنــة الســعودية، فكانــت كالتــايل )مرتبــة مــن األقــل تغطيــة فاألقــل(:

ذوي االحتياجات اخلاصة	 
رعاية األطفال	 
إنشاء املعاهد والكليات 	 
األمراض املزمنة )الكلى، القلب، السرطان، السكري، ..إخل(	 

الرعاية الصحية	 
الزكاة والصدقات 	 
املكتبات الثقافية 	 
املراكز الثقافية	 
التطوع	 
رعاية األيتام	 
املسجونون وأسرهم	 
اإلدمان والتدخن	 
مشاريع اإلغاثة اإلنسانية	 
اإلسكان	 
كبار السن	 
التنمية البيئية	 
اقتصادايت األوقاف	 
توفري فرص عمل 	 
الـتأهيل لسوق العمل 	 
أمن اجملتمع	 

وعليــه فإنــه ميكنــين القــول إن أكثــر )10( مــن االحتياجــات اجملتمعيــة وبنفــس الوقــت األقــل منحــاً ضمــن جمــاالت 
املؤسســات املاحنــة هي: 

أمن اجملتمع	 
التأهيل لسوق العمل	 
توفري فرص العمل	 
اقتصادايت األوقاف	 
التنمية البيئية	 
كبار السن	 
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خالصة نتائج الدراسات

خالصة نتائج الدراسات 
واألحباث ومصادر املعلومات:

تنوعــت األدبيــات واملراجــع الــيت مت عرضهــا يف القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر؛ فقــد اشــتمل القســم الرابــع علــى دراســات وأحبــاث وأوراق علميــة وأدلــة 
ومنــاذج وتقاريــر إجنــاز، وتناولــت مجيــع األدبيــات موضوعــات مباشــرة وغــري مباشــرة ذات عالقــة ابلتوجهــات املســتقبلية للمنــح والعمــل اخلــريي يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك االحتياجــات اجملتمعيــة، ابإلضافــة إىل االســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة يف قضــااي التوجهــات االســرتاتيجية 
يف املنــح اخلــريي. وقبــل احلديــث عــن خالصــة نتائــج األدبيــات الــيت مت عرضهــا يف هــذا التقريــر، نــود اإلشــارة هنــا إىل أن صناعــة التوجهــات املســتقبلية 

واالســرتاتيجية ألي عمــل أو ألي قطــاع - غالبــاً – مــا تعتمــد علــى مصــادر وأدوات ميكــن إمجاهلــا يف اآليت: 

التوجهات والرؤى الوطنية وبراجمها )رؤية 
اململكة 2030 وبرانمج التحول الوطين 

(2020

التحدايت والصعوابت الي تواجه القطاع

الدراسات واألحباث املتخصصة يف القطاع

املستجدات واملتغريات الداخلية واخلارجية يف 
بيئة القطاع

االحتياجات اجملتمعية

اإلحصاءات الرمسية املوثوقة

الفرص املتاحة أمام القطاع

رؤية اخلرباء واملستشارين
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ويف هــذا التقريــر مت االعتمــاد علــى نتائــج الدراســات واألحبــاث واألدبيــات املتعلقــة مبوضــوع التقريــر. ومــن خــالل حتليــل نتائــج هــذه األدبيــات؛ جنــد أن 
التوجهــات االســرتاتيجية للعمــل اخلــريي واملنــح ميكــن إمجاهلــا يف القضــااي اآلتيــة:

مضمون التوجهات  التوجهات
االسراتيجية م

)التخطيط االسرتاتيجي، القيادة، إدارة األنظمة، تنمية املوارد املالية والبشرية، احلوكمة، 
تطوير الرأمسال البشري، تنمية الثقافة املؤسسية، إدارة املشاريع )التصميم، واإلجناز، 

واملتابعة، والتقييم(.

بناء القدرات الداخلية 
ملؤسسات القطاع اخلريي.

1

وتشمل )منذجة اخلدمات واحرتامها للمواصفات واملعايري املهنية، إنتاج ونشر 
املمارسات، املشاركة يف إنتاج املعايري املهنية، التدريب والتطوير(.

بناء القدرات الفنية 
ملؤسسات القطاع اخلريي.

2

وتشمل )الشراكة والتعاون، إدارة املعرفة، التنسيق والتكامل، استثمار اإلعالم 
والعالقات العامة(.

بناء القدرات اخلارجية 
ملؤسسات القطاع اخلريي.

3

اجملالس التنسيقية	 
تفعيل تنفيذ الربامج واملشاريع القائمة على الشراكة	 
حتفيز ودعم الشراكات القائمة ومنذجتها	 

التفعيل احلقيقي للشراكات 
والتعاون بن مؤسسات 

ومجعيات القطاع.

4

التوعية اجملتمعية ابلعمل التطوعي.	 
الربامج واألنشطة التطوعية اجلاذبة للشباب.	 
الفرق التطوعية وتنظيمها.	 
كيان تنسيقي للربامج التطوعية.	 

تطوير وتنمية العمل 
التطوعي وتفعيل الطاقات 

الشبابية.

5

مشاريع حتويل القطاع اخلريي إىل أكرب قطاع جاذب للخربات والطاقات 	 
واجلدارات.

منذجة سلم رواتب وهيكل إداري، وسلم تقدم وظيفي يف املؤسسات اخلريية.	 
الشراكة مع صانع القرار لتكون املؤسسات اخلريية جاذبة للوظائف، وتكون ذات 	 

دخل جمٍد ومنافس.

بيئة املؤسسات اخلريية بيئة 
جاذبة للقدرات واجلدارات.

6

مضمون التوجهات  التوجهات
االسراتيجية م

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي يف القطاع اخلريي.	 
العمل اخلريي واحملافظة على البيئة )العمل اخلريي صديق البيئة(.	 
جمال املصادر الطبيعية واملياه.	 
األنظمة والتشريعات وتطويرها مبا خيدم العمل اخلريي.	 
الرايدة االجتماعية واالستثمار االجتماعي.	 
متكن املرأة.	 

الرتكيز على جماالت جديدة 
يف العمل اخلريي، ذات 
اهتمام عاملي وتواكب 

املستجدات، منها:

7

املعرفة العلمية للعاملن يف القطاع اخلريي.	 
مركز معلومات العمل اخلريي.	 
إدارة املعرفة واملعلومات والتطوير يف املؤسسات اخلريية.	 
املشاريع والربامج وفق تقدير االحتياج احلقيقي للمجتمع.	 
املراكز واملعاهد التعليمية املتخصصة يف جمال القطاع اخلريي.	 

الدراسات والبحوث 
واملعلومات:

8

وحــول مــا يتعلــق أبولــوايت االحتياجــات اجملتمعيــة الــيت تضمنتهــا الدراســات واملراجــع الــيت مت االعتمــاد عليهــا يف هــذه الدراســة، وكذلــك جمــاالت املنــح 
حســب املراجــع والدراســات واملواقــع اإللكرتونيــة للمؤسســات املاحنــة وشــركات املســؤولية االجتماعيــة، ابإلضافــة إىل أســاليب املنــح االســرتاتيجي، فــإن 

خالصــة هــذه النتائــج تتمثــل يف اآليت:



املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 141املنح اخلريي يف اململكة العربية السعودية 140

أواًل: اجملاالت التفصيلية لالحتياجات اجملتمعية:

بعــد اســتعراض وحتليــل مضمــون )11( دراســة حــول االحتياجــات اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مت مجــع وتصنيــف هــذه االحتياجــات حســب 
جماالهتــا، ومت االعتمــاد يف هــذا التصنيــف علــى تصنيــف مــداد املوضوعــي جملــاالت العمــل اخلــريي ، مــع إجــراء بعــض اإلضافــات للتصنيفــات الفرعيــة 

جملــاالت العمــل اخلــريي. وحبســب هــذه التصنيــف كانــت أكثــر االحتياجــات اجملتمعيــة تكــراراً حســب مــا هــو موضــح يف اجلــدول التــايل:

العدد االحتياجات
55 اجملال االجتماعي
26 اجملال الديي والدعوي
25 اجملال التعليمي والبحثي
9 اجملال التنموي
8 اجملال الصحي
8 اجملال االقتصادي
5 اجملال املهي
2 اجملال الثقايف واإلعالمي
1 اجملال التقي
1 جمال الكوارث واألزمات
1 اجملال األمي

 تفاصيل االحتياجات حسب فئات اجملاالت
(مرتبة حسب األولوية)

 جماالت االحتياجات
اجملتمعية

رعاية الشباب	 
التطوع	 
الفقراء واحملتاجون	 
ذوو االحتياجات اخلاصة	 
رعاية األطفال	 
اإلسكان	 
رعاية األسرة	 
كبار السن	 
أتهيل املقبلن على الزواج	 
رعاية األيتام	 
املسجونون وأسرهم	 

اجملال االجتماعي

الوعظ واإلرشاد	 
الدعوة	 
تعليم القرآن	 
بناء املساجد والعناية هبا	 

اجملال الديي والدعوي

التدريب والتأهيل	 
التعليم	 
البحث العلمي	 
رعاية املوهوبن	 
إنشاء املعاهد والكليات	 

اجملال التعليمي والبحثي

التنمية االجتماعية	 
التنمية البيئي	 

اجملال التنموي

يشــري اجلــدول الســابق إىل أن أكثــر االحتياجــات اجملتمعيــة متثلــت يف: اجملــال االجتماعــي، اجملــال الديــي والدعــوي، اجملــال التعليمــي والبحثــي. وميكننــا 
القــول إن هــذه االحتياجــات ُتشــكل احلاجــات األساســية حليــاة اإلنســان. وإذا مــا أردان اســتعراض االحتياجــات اجملتمعيــة التفصيليــة، الــيت تنــدرج حتــت 

كل جمــال مــن اجملــاالت الســابقة، فهــي كمــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:
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 تفاصيل االحتياجات حسب فئات اجملاالت
(مرتبة حسب األولوية)

 جماالت االحتياجات
اجملتمعية

اإلدمان والتدخن	 
األمراض املزمنة )الكلى، القلب، السرطان، السكري، ..إخل(	 
الرعاية الصحية	 

اجملال الصحي

دعم املشروعات الصغرية 	 
الزكاة والصدقات 	 
اقتصادايت األوقاف	 

اجملال االقتصادي

توفري فرص عمل 	 
الـتأهيل لسوق العمل 	 

اجملال املهي

املكتبات الثقافية 	 
املراكز الثقافية	 

اجملال الثقايف واإلعالمي

البيئات التقنية )التطبيقات، املواقع اإللكرتونية(	  اجملال التقي

مشاريع اإلغاثة اإلنسانية	  جمال الكوارث واألزمات

أمن اجملتمع	  اجملال األمي

      نالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن أكثر االحتياجات اجملتمعية يف اجملال االجتماعي متثلت يف: رعاية الشباب، التطوع، الفقراء واحملتاجن، 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، رعايــة األطفــال، اإلســكان، وغريهــا. أمــا يف اجملــال الديــي والدعــوي، فكانــت املشــاريع والربامــج األكثــر احتياجــاً يف هــذا 
اجملــال هــي: الوعــظ واإلرشــاد، الدعــوة، تعليــم القــرآن، بنــاء املســاجد والعنايــة هبــا. وهكــذا ابلنســبة لباقــي جمــاالت االحتياجــات، والــيت ســيتم مقارنتهــا 

مــع جمــاالت املنــح؛ ملعرفــة مــدى التوافــق واالختــالف بــن أولــوايت جمــاالت االحتياجــات، وجمــاالت املنــح الــيت تقــوم هبــا اجلهــات املاحنــة حاليــاً.

اثنيًا: اجملاالت التفصيلية للمنح اخلريي:

يف هذا املوضوع قمنا حبصر وتصنيف اجملاالت واملشاريع اليت هتتم هبا اجلهات املاحنة، حيث مت االعتماد يف ذلك على حتليل مضمون )27( دراسة 
ومرجعــا تناولــت موضــوع املنــح يف اململكــة العربيــة الســعودية، وتوجهــات املنــح لعينــة مــن أشــهر وأكــرب املؤسســات املاحنــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
وقد بلغ عددها )45( مؤسســة، ابإلضافة إىل جماالت املنح اليت تقدمها شــركات القطاع اخلاص ذات املســؤولية االجتماعية )CSR( يف اململكة، 

والــيت بلــغ عددهــا )129( شــركة. ومــن خــالل التحليــل والتصنيــف جملــاالت املنــح، فكانــت أبــرز جمــاالت املنــح حســب مــا يوضحــه اجلــدول التــايل:

إذا مــا قــاران بــن جمــاالت االحتياجــات اجملتمعيــة وجمــاالت املنــح، جنــد أن هنــاك بعــض التوافــق يف أولــوايت بعــض اجملــاالت واختالفــا يف جمــاالت 
أخــرى؛ حيــث إن اجملــال االجتماعــي شــّكل أولــوايت االحتياجــات اجملتمعيــة، وكذلــك كان مــن أولــوايت املنــح اخلــريي عنــد اجلهــات املاحنــة، يف حــن 
أن اجملــال الديــي والدعــوي احتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث االحتياجــات اجملتمعيــة، ونــراه جــاء يف مرتبــة متأخــرة مــن حيــث أولــوايت املنــح لــدى اجلهــات 
املاحنــة. وعليــه؛ فإنــه مــن الضــروري عقــد مقارنــة تفصيليــة بــن اجملــاالت وتفاصيلهــا الــيت شــكلت احتياجــات جمتمعيــة، وبــن اجملــاالت وتفاصيلهــا يف 

املنــح الــذي تقدمــه اجلهــات املاحنــة.

عدد تكرارها يف الدراسات واملراجع جماالت املنح اخلريي
235 اجملال االجتماعي
189 اجملال التعليمي والبحثي
125 اجملال التنموي
59 اجملال الصحي
41 اجملال االقتصادي
41 اجملال الديي والدعوي
21 اجملال الثقايف واإلعالمي
4 جمال الكوارث واألزمات
3 اجملال القانوين
2 اجملال التقي
1 اجملال السياسي
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أمــا فيمــا يتعلــق بتفاصيــل املشــاريع وتصنيفهــا ضمــن كل جمــال مــن جمــاالت املنــح، فــإن اجلــدول التــايل يوضــح جمــاالت املنــح حســب تصنيــف املشــاريع 
ضمــن كل جمــال:

 تفاصيل جماالت املنح حسب فئات اجملاالت
(مرتبة حسب األولوية) جماالت املنح اخلريي

الفقراء واحملتاجون	 
رعاية الشباب	 
التطوع	 
ذوو االحتياجات اخلاصة	 
املرأة	 
رعاية األيتام	 
رعاية األسرة	 
األرامل واملطلقات	 
اإلسكان	 
رعاية األطفال	 
التعليم	 
املسجونون وأسرهم	 
أتهيل املقبلن على الزواج	 
كبار السن	 

اجملال االجتماعي

التعليم	 
التدريب والتأهيل	 
البحث العلمي	 
رعاية املوهوبن	 
إنشاء املعاهد والكليات	 

اجملال التعليمي والبحثي

التنمية االجتماعية	 
التنمية البيئية	 
التنمية الزراعية	 
التنمية الريفية	 

اجملال التنموي

 تفاصيل جماالت املنح حسب فئات اجملاالت
(مرتبة حسب األولوية) جماالت املنح اخلريي

الرعاية الصحية	 
العالج ابجملان	 
األمراض املزمنة	 
الصيدليات املتنقلة	 
العيادات املتنقلة	 

اجملال الصحي

دعم املشروعات الصغرية	 
القروض احلسنة	 
التأهيل لسوق العمل	 
الزكاة والصدقات	 
اقتصادايت األوقاف	 
توفري فرص عمل	 

اجملال االقتصادي

الدعوة	 
الوعظ واإلرشاد	 
بناء املساجد والعناية هبا	 
تعليم القرآن 	 
خدمات احلج والعمرة	 

اجملال الديي والدعوي

اإلعالم اخلريي	 
الندوات الثقافية	 
األندية الثقافية	 
املكتبات العامة	 
املراكز الثقافية	 
املعارض الثقافية	 
املواقع اإللكرتونية	 
القنوات الفضائية	 

اجملال الثقايف واإلعالمي
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 تفاصيل جماالت املنح حسب فئات اجملاالت
(مرتبة حسب األولوية) جماالت املنح اخلريي

اإلغاثة اإلنسانية	  جمال الكوارث واألزمات

األنظمة والقوانن	  اجملال القانوين

التطبيقات التقنية	 
املواقع اإللكرتونية	 

اجملال التقي

السياسات العامة	  اجملال السياسي

نــود التأكيــد هنــا علــى ضــرورة عقــد مقارنــة تفصيليــة بــن اجملــاالت وتفاصيلهــا الــيت شــكلت احتياجــات جمتمعيــة، وبــن اجملــاالت وتفاصيلهــا يف املنــح 
الــذي تقدمــه اجلهــات املاحنــة؛ وذلــك مــن أجــل حتديــد الفجــوة بــن االحتياجــات اجملتمعيــة وجمــاالت املنــح الــيت هتتــم هبــا اجلهــات املاحنــة يف اململكــة.

اثلثاً: أساليب املنح اخلريي:
تناولــت الدراســات واملراجــع الــيت تضمنتهــا هــذه الدراســة احلديــث عــن أســاليب واســرتاتيجيات تتبعهــا اجلهــات املاحنــة يف تقــدمي دعمهــا ومنحهــا 

للمشــاريع واجلهــات الــيت تســتهدفها. ومــن خــالل مــا مت الوصــول إليــه مــن نتائــج جنــد أن هنــاك: 
دعمــا ومنحــا يكــون موجهــاً ملشــاريع وبرامــج وأنشــطة: وهــذا يكــون ضمــن جمــاالت املنــح الــيت هتتــم هبــا املؤسســة املاحنــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى   .1

ُتشــكل هــذه اجملــاالت احتياجــا جمتمعيــا.
دعمــا جزئيــا للمشــاريع؛ حيــث إن بعــض املؤسســات املاحنــة تعتمــد علــى هــذا األســلوب ابملنــح مــن أجــل مســاعدة اجلهــات واجلمعيــات اخلرييــة يف   .2

تنويــع وتعــدد مصــادر الدعــم لديهــا، مبــا خيــدم اســتقرارها ماليــاً.
دعما لتأسيس أو تشغيل كياانت اتبعة أو مستقلة، وهذا ما يُعرف ابلدعم املوجه للجهة اخلريية، سواء كان يف التأسيس أو التشغيل.  .3

كما تنوعت أساليب ما بن تقدمي املنح من أجل التطوير، وتقدمي املنح من أجل الثقافة والعلوم، وهناك أسلوب منح من أجل التأثري.   .4
هنــاك بعــض املؤسســات املاحنــة الــيت تقــدم قروضــاً ميســرة للمؤسســات اخلرييــة هبــدف الدعــم املؤقــت للربامــج واملشــاريع أو للمصاريــف التشــغيلية،   .5

ويكــون تســديد القــرض ابلشــكل امليســر الــذي يناســب اجلهــات اخلرييــة.
اعتمــدت بعــض اجلهــات املاحنــة علــى مــا ُيســمى بدعــم التحــدي، املبــي علــى اشــرتاط مجــع مبالــغ إضافيــة مــن مصــادر أخــرى، وهــو قريــب بدرجــة   .6

كبــرية مــن الدعــم اجلزئــي للمشــاريع، ولكــن هــذا الدعــم يكــون ملصاريــف التشــغيل والتأســيس.
الدعــم االســرتاتيجي: غالبــاً مــا يكــون هــذا الدعــم ملعاجلــة قضــااي جمتمعيــة واســعة، ويكــون مشــروطا بوجــود اســرتاتيجية متكاملــة لــدى اجلهــة اخلرييــة   .7

يف التعامــل مــع القضيــة اجملتمعيــة، مثــل: اســرتاتيجية احلــد مــن الفقــر.

الدراســات  جميــع  ذكرتهــا  التــي  المنــح  أســاليب  جميــع  مراجعــة  وبعــد 
والمصــادر التــي اعتمــدت عليهــا هــذه الدراســة، فإننــا نوصــي باتبــاع أســلوب 

المنــح وفــق ثاثــة مســارات، هــي:

أواًل: مسار منح االستجابة: 
حيث يتم دعم املنظمات غري الرحبية يف النطاق اجلغرايف للمؤسسة املاحنة مع إعطاء األولوية للمنظمات اليت تعمل بواحد أو أكثر مما أييت:

اختبار األفكار اجلديدة والشراكات املختلفة.	 
تعزيز وتطوير املنظمات اخلريية.	 
دعم تغيري السياسات والدفاع عن احلقوق.	 
حتسن فرص احلصول على اخلدمات والربامج للسكان الفقراء واحملتاجن.	 

اثنيــاً: مســار املنــح االســتباقية: منــح املشــاريع الــي تســعى إىل إجيــاد حلــول طويلــة األمــد ملشــكالت اجملتمــع يف اجملــاالت 
اآلتيــة: 

التنمية االقتصادية.	 
إصالح التعليم العام.	 
تطوير األحياء واملساكن.	 
تنمية الشباب .	 
الثقافة واإلعالم.	 

اثلثــاً: مســار املنــح املوجهــة: حيــث يتــم تقــدمي املنــح مــن خــالل شــراكات مــع اجلهــات املاحنــة األخــرى أو املاحنــني اآلخريــن 
ملســاعدهتم علــى حتقيــق أهدافهــم اخلرييــة وتوفــري احتياجــات اجملتمــع، وتغطــي هــذه املنــح اجملــاالت اآلتيــة: 

املناطق األشد احتياجاً.	 
صندوق اإلعاانت.	 
صندوق املاحنن.	 
صندوق الدعم التنظيمي.	 
صندوق املنح الدراسية.	 
دعم املنظمات اخلريية.	 
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الخاتمة

بناء على ما سبق ذكره من جماالت ومشاريع، سواء يف االحتياجات، أو توجهات العمل اخلريي، أو يف املنح اخلريي، و أبرز نتائج وتوصيات 
الدراسات واملراجع اليت تناولتها هذ الدراسة؛ فإننا نقدم جمموعة من املعايري املقرتحة اليت تساعد يف حتديد األولوية لتقدمي املنح اخلريي :  

من األمهية أن يكون املشروع/اجملال:
- التوافق مع رؤية اململكة 2030م، ومضمون برانمج التحول الوطي 2020م، ومع سياسات التنمية يف 

الدولة.
- من املشاريع اليت نتائجها واضحة ومباشرة حنو حتقيق التنمية يف القطاع اخلريي.

- خطته االسرتاتيجية واضحة وحمددة حنو التنمية.

حيقق التنمية يف 
القطاع اخلريي

من األمهية أن يكون املشروع/اجملال:
- مرفقا بدالئل )دراسة، إحصاءات، تقارير( تؤكد أنه يلي االحتياج احلقيقي.

- تتوفر دراسات سابقة نفذهتا جهات أخرى تعزز تلبية املشروع/اجملال لالحتياج احلقيقي للمستفيدين. 

يلي االحتياج احلقيقي 
للمستفيدين 

توضيح املعيار املعيار
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هذا يعي أن يتوجب على املؤسسة املاحنة عندما تقر دعم مشروع، من خالل رؤية اسرتاتيجية له، 
أن يكون هذا الدعم وفق الرؤية االسرتاتيجية للمشروع، أي االستمرار بدعمه حى حتقيق األهداف 

االسرتاتيجية له، وعدم قطع الدعم عنه يف منتصف الطريق، حيث ميكن حتقيق الدعم من خالل شراكات 
اسرتاتيجية تكاملية مع مؤسسات ماحنة أخرى.

توفر ميزانية لتبنيه 
برؤية اسرتاتيجية

مدى توفر جهات حملية أو إقليمية أو دولية لديها خربة سابقة وممارسة انجحة يف تنفيذ مشاريع مشاهبة 
للمشروع املراد تقدمي الدعم له؛ من أجل االطالع على هذه التجربة، واالستفادة منها بكافة تفاصيلها.

توجد خربات سابقة 
ميكن االستفادة منها

غالباً ما تكون املشاريع اليت يتم تنفيذها من منطلق الشراكة والتكامل هي مشاريع انجحة، وذات جدوى 
وأثر كبري يف اجملتمع، حيث إن التخطيط والتنفيذ والتقييم املشرتك جلميع تفاصيل املشروع يضمن له – 

مبشيئة هللا - النجاح وحتقيق النتائج واملخرجات املرجوة.

توفر شركاء يف 
التخطيط والتنفيذ 

والتقييم 

ضروري أن تكون املشاريع حتاكي الواقع، وتكون قابلة للقياس والتطبيق واملتابعة واملراقبة يف مجيع مراحلها، 
كما أنه من الضروري إمعان النظر طوياًل يف إمكانية تنفيذ املشروع مبا يتوافق مع مجيع اإلمكاانت املتاحة، 

فإذا مت البدء يف تنفيذ املشروع ال بد من االستمرار يف تنفيذه حى النهاية.

مشاريع التوجه واقعية 
وميكن تنفيذها

يف بداية التخطيط لدعم مشروع ال بد من التحقق من وجود خرباء ومستشارين من السهل التواصل 
معهم؛ وذلك من أجل املساعدة وتقدمي املشورة والرأي خالل مراحل تنفيذ املشروع، ويف حال كانت 

هناك صعوابت وحتدايت وخماطر تواجه تنفيذ املشروع يف أي مرحلة من مراحله. 

وجود خرباء 
ومستشارين 
للمشروع/اجملال

عندما يكون املشروع الذي تقدمت به اجلهة اخلريية للمؤسسة املاحنة من أجل تقدمي الدعم له مقروانً 
بدراسة جدوى وأثر يعود على اجملتمع وتنميته؛ كان ذلك مقنعاً ومشجعاً للجهة املاحنة يف تقدمي الدعم 

للجهة اخلريية.

يتوفر دراسات 
تفصيلية ومعمقة حول 
اجلدوى االجتماعية 

للتنفيذ
ال بد على املؤسسة املاحنة التأكد من مجيع معطيات اجلهة اخلريية اليت تقوم بتقدمي طلب دعم للمشاريع، 
وهذه املعطيات غالبا ما تتعلق ابلتصريح الرمسي للجهة اخلريية، والبناء املؤسسي، وخطتها االسرتاتيجية، 

ومسعتها يف اجملتمع، والنجاحات اليت حققتها يف تنفيذ املشاريع املشاهبة، ...إخل.

اجلهة اخلريية املتقدمة 
لدعم املشروع

من خالل املعايري الواردة يف اجلدول السابق؛ ميكن لنا استخدام منوذج مصفوفة أولوايت العمل على املشاريع اخلريية وتقدمي الدعم واملنح هلا، 
وذلك من خالل درجة حتقيق املشروع يف كل معيار من املعايري السابقة، فكلما زاد وزن املعيار، وكانت أولويته يف املراتب األوىل، فإنه 

يعترب مهماً )56( :  

)56( هذا منوذج مقرتح من فريق عمل إعداد التقرير مت استخالصه من منهجية تقدير االحتياجات اجملتمعية.

توضيح املعيار املعيار

التوصيات:
اشــتملت املراجــع واألدبيــات الــيت تناوهلــا التقريــر علــى معلومــات وبيــاانت علــى درجــة كبــرية يف األمهيــة، حيــث تســاعد - بشــكل كبــري  - يف بنــاء 
توجهــات مســتقبلية للمنــح ودعــم مشــاريع اجلهــات اخلرييــة، إال أنــه هنــاك مجلــة مــن التوصيــات الــيت ال بــد مــن مراجعتهــا واألخــذ هبــا يف موضــوع حتديــد 

جمــاالت املنــح وأســاليبه، وحتديــد االحتياجــات اجملتمعيــة، وهــي:

ال بــد مــن الوقــوف علــى مجيــع التوجهــات واملقرتحــات الــيت خرجــت هبــا الدراســات الــيت تضمنهــا هــذا التقريــر، وخصوصــاً مــا تضمنتــه رؤيــة اململكــة   .1
2030م وبرانمــج التحــول الوطــي 2020م؛ مــن أجــل قيــاس مــدى وجودهــا وحتققهــا علــى أرض الواقــع يف القطــاع اخلــريي الســعودي، ومــدى النقــص 

فيهــا، ودورهــا يف النهــوض ابلقطــاع اخلــريي؛ ممــا يكــون لــه األثــر الكبــري يف تنميــة اجملتمــع احمللــي، وســد الفجــوات املوجــودة.
تنفيــذ الدراســات التطبيقيــة امليدانيــة، الــيت هتــدف إىل استشــراف االحتياجــات اجملتمعيــة وتوجهــات املنــح؛ ممــا يســاعد ذلــك يف عقــد مقارنــة مــع   .2

نتائــج الدراســات الــيت تضمنهــا التقريــر، وكذلــك مــع نتائــج وخالصــة التقريــر نفســه.
ضــرورة التنويــع يف األدوات الــيت تقيــس التوجــه املســتقبلي للمنــح اخلــريي، واالســتفادة مــن نتائجهــا مــن خــالل مقارنتهــا مــع نتائــج املســح املكتــي   .3
والدراســات التطبيقيــة، ومــن هــذه األدوات: ورش العمــل املتخصصــة، جمموعــات الرتكــز، حلقــات النقــاش املقننــة، اســتطالع آراء خــرباء العمــل اخلــريي، 

اســتطالع رأي صانــع القــرار اخلــريي، االطــالع علــى التجــارب واملمارســات يف هــذا اجملــال، اســتخدام أدوات الدراســات املســتقبلية.
االســتفادة مــن اإلحصائيــات الشــاملة واحملدثــة، حــول مجيــع تفاصيــل مؤسســات وجمــاالت ومشــاريع القطــاع اخلــريي؛ مــن أجــل الوقــوف علــى   .4
فجوات التغطية يف اجملاالت و القضااي اخلريية، ومدى االحتياج هلا. وهذا يساعد يف قياس مدى وعمق الفجوة يف املنح اخلريي للمشاريع والقضااي 

ذات األولويــة وامللحــة، مبــا خيــدم مســرية التنميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
دعــم تنفيــذ الدراســات الــيت تقــوم هبــا اجلهــات العلميــة، والــيت هتــدف إىل قيــاس وتقديــر االحتيــاج احلقيقــي للمســتفيدين يف مجيــع املناطــق واملــدن   .5

املســتهدفة؛ ممــا يســاعد علــى تقنــن الدعــم، وحتقيــق العائــد األكــرب منــه )الكفــاءة(؛ وابلتــايل حتقيــق التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع.
ال بــد أن أتخــذ مراحــل دراســة وحتليــل التوجهــات املســتقبلية للمنــح والعمــل اخلــريي الوقــت الــكايف، واســتخدام أدوات ومصــادر متعــددة؛ وذلــك   .6

مــن أجــل مقارنــة نتائــج كل أداة ومصــدر؛ ممــا يســاعد علــى حتديــد التوجهــات الصحيحــة؛ وابلتــايل ينعكــس ذلــك علــى جــودة املخرجــات وأثرهــا.

 مؤشرات
  كمية تدعم
األولوية 58

اجملموع57 

درجة حتقق معايري حتديد األولوايت
(الدرجة الكلية من 5)

 املشاريع
 املقدمة

 للحصول
على دعم

معيار

9

معيار

8

معيار

7

معيار

6

معيار

5

معيار

4

معيار

3

معيار

2

معيار

1

مشروع 
)أ(

مشروع 
)ب(

مشروع 
)ج(

)57( من خالل جمموع درجات حتقق املعايري يف كل مشروع؛ تكون األولوية يف دعم املشاريع اليت حتقق جمموع درجات أعلى.
)58( املقصود هنا: ذكر الشواهد اليت تدعم كل معيار، سواء كانت هذه املؤشرات أرقاما، أو دراسات، أو تقارير، أو نتائج سابقة ملموسة.
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المراجع:

احتياجات وأولوايت العمل اخلريي يف بعض حمافظات منطقة الرايض، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية، 1436هـ.  .1
احتياجات وأولوايت العمل التطوعي مبحافظة حفر الباطن، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي، 1436هـ.  .2

احتياجات وأولوايت العمل التطوعي يف اإلحساء، مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي، 1435هـ.  .3
احتياجات اجملتمع يف حي الثقبة ابملنطقة الشرقية، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية، 1437هـ.  .4

احتياجات اجلمعيات اخلريية مبنطقة مكة املكرمة، مكتب بيت خربة الرب للدراسات واالستشارات اإلنسانية جبامعة أم القرى، 2015م.  .5
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