
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 في دراسة أجرتيا مؤسسة الممك خالد الخيرية
 ليس لديها رسالة واضحة % من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المممكة39

 

 % منها تعترف بضعفها في العالقات العامة والتسويق39
 

 

عمى المنظمات أجرتيا مؤسسة الممك خالد الخيرية عمى مستوى المممكة  ُتعد األولى من نوعيا كشفت دراسة
ىذه % من 69أن  العاممة في المممكة العربية السعودية )المؤسسات والجمعيات الخيرية( ربحيةالغير 

تعي ضعفيا في كل من العالقات العامة والتسويق وتنسب ىذا الضعف إلى تردد القطاع الخاص المنظمات 
 خيرية.ال من مبادرات اإلستراتيجية بدلً التبني  فيوالحكومي 

 
 ه تنموي مستداميوجد لديها توج   معظم الجمعيات الخيرية في المممكة ال

 

من المنظمات غير الربحية  %69أن بالمممكة؛  التي شّخصت واقع القطاع غير الربحي وأظيرت الدراسة
رسالة  لدييا أنب من ىذه المنظمات% 69العتقاد السائد لدى  منعمى الرغم ، رسالة واضحة اليس لديي
ختالف معايير نتيجة ل الحاصل ىذا التباين يعود، و الدراسةب حسب ما تم اكتشافو األىداف واألبعادواضحة 

ت يجر أُ بالمعايير المتبعة لدى المنظمات التي  - الذين أشرفوا عمى الدراسة -الخبراء  لدى التقييم الفعمية
 دراسة.الىذه عمييا 
المنظمات غير الربحية العاممة بالمجال الصحي أكثر  رسالةالفريق الذي أجرى الدراسة أن أيضًا يؤكد كما 

ىي عدم العتماد عمى التنمية أن إحدى الحقائق التي أفرزتيا الدراسة وبشكل واضح ، و تركيزًا ووضوحاً 
المنظمات  معظمتوجو  ، إذ يظير في فحوى الدراسة أنامة في البرامج والمشاريع المطروحة لمجميورالمستد

 . تنموي مستداموليس ب خيري ِصرف غير الربحية في المممكة
 
 



 
 
 
 

 

ن وجدت  أىداف واضحة امنظمات غير الربحية ل يوجد لديي% من ال39إلى أن أيضًا وأشارت الدراسة  وا 
جميع ذات صمة ب، فق عمييا ويمكن تحقيقيامت، قابمة لمقياس، ددةمح) في الغالب( SMART) ذكيةبِ ليست  فيي

التي لدييا أىداف واضحة ىي المنظمات ، بينما محددة بوقت زمني(، واقعية، الجيات المعنية والواقع المحمي
ات ة التي حصمت عمى درجالمنظمات غير الربحي ، حيث أن غالبيةاألكثر تخصصًا ومحددة في أىدافيا

بناء سائل الضرورية و مالالوعي برفع و  توفير الدعم المادي حول تتمحورف أىدا الدييمرتفعة بيذا الجانب 
 .التركيز عمى التدريب المينيو القدرات لألفراد 

 
ي المممكة العاممة فوالمؤسسات الخيرية  من ِقبل غالبية الجمعياتتركيز واضح  كشفت الدراسة عن وجودو 

أن الشباب عمى الرغم من الشباب والسيدات،  فئتي عمىكان قل األركيز الت، و فقط عمى فئتي الفقراء واأليتام
 % 09% من سكان المممكة والسيدات 24يمثمون 

من % 90 عم الجمعيات الخيرية؛ إلى أنويعزو سبب عدم استفادة شرائح عديدة من المجتمع من د
  .فئة أو فئتين محددة بذاتيا عمى % أو أكثر من جيودىا09المنظمات غير الربحية ركزت 

 
 

 شبه معدومة ي تقد م لممانحينالتوالفنية ثقافة إعداد التقارير المالية 
 

بمراقبة اإليرادات والنفقات لكل الجمعيات الخيرية في تقوم وزارة الشؤون الجتماعية  أن وأوضحت الدراسة
ست ومازالت تنظم من قبل المعايير المتبعة في العمميات المالية والحسابية أسّ  أن، و بشكل دوري المممكة

لي إلى وجود نظام إداري ما معظميا شيرت لتي تمقاىا فريق المشروع، إذلردود اليجابية اا ما يفسر وىووزارة ال
ولكن في  بشكل سنوي وزارةمالتقارير المالية ل تعدالمنظمات ، كما أن ىذه قوي لدى المنظمات غير الربحية

 .مجيات واألفراد المانحين ليذه المنظماتلم قدّ تُ التي فنية المالية و التقارير الالمقابل ل توجد ثقافة إعداد 
 
حيث أنيا تقوم بتقديم  ،نفسيا مراعية لمنوع الجتماعي غير الربحية في المممكة % من المنظمات39ر عتبِ وت  

وبالرغم  ،وخدماتيا عدم التمييز في أنظمتياق سياسة ، وتطبّ لمموظفين والموظفات لدييا فرص تدريبية متكافئة
إل أن نوعية  ؛من النساء والرجالمن أن الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات تستيدف أعداد شبو متساوية 

 .ازالت تتسم بالتقميدية والنمطيةالخدمات المقدمة لمنساء م



 
 
 
 

 
 

 

 لوجود خطة إستراتيجية % من المنظمات غير الربحية تفتقر99
 

سياسات مكتوبة وواضحة حول كيفية إشراك  الديي غير الربحية المنظمات منفقط % 42 الدراسة أن وتظير
 .خطة إستراتيجية إلدارة منظماتيملوجود يا من %99فتقر ت، و وعين في أعمال وفعاليات المنظمةالمتط

 غير الربحية في المممكة المنظمات من% 99وفيما يتعمق بالنشاط والمشاريع المطروحة تكشف الدراسة أن 
 مواردىا وطاقاتيا مبعثرةف بقية المنظماتأما  ،تياجات الحقيقية لمفئة المستيدفةبناء عمى الح م مشاريعياتصمّ 

، أما من جانب آخر لعدم تركيز جيودىا عمى فئات محددة بعينيا محدود وطفيفمن نشاطيا واألثر المرجو 
 الديي غير الربحية في المممكة % من المنظمات39 الدراسة أن نظام المتابعة والتقييم فقد أكدتوفيما يتعمق ب

 .ىذا النظام
 

ن حكومية المؤسسات الة مع فاعمليا شراكة غير الربحية % من المنظمات 88 الدراسة أيضًا أن وأوضحت وا 
حظ كات المبرمة مع القطاع الخاص لم تبينما الشرا، عمميا مرتبط بالسياسات المحمية والوطنيةف ،لم تكن كذلك

 .من ىذه المنظمات % فقط99 سوى بيا
 

بحمالت لحشد المجتمع المحمي  أنيا تقوم منظمات غير الربحية تزعم% من ال69 والمثير بيذه الدراسة أن
عدم توفر كما أن ، عية أكثر من حشد المجتمع المحميبينما الحقيقة ىي أن ىذه الحمالت تتخذ شكل التو 

ما  سببو عدم وجود نظام مؤسسي واضح لجمع التبرعات وىو المنظماتلغالبية ىذه الموارد المالية الكافية 
 الواضح لدييا. نظامىذا ال وجود إذ اعترفت بعدم المنظماتىذه من % 64 أكدتو

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

% من المنظمات غير الربحية ليس لديها أي تواجد عمى 93أكثر من 
 !!اإلنترنتشبكة 

 
أن  ، حيثيات البنية التحتية لمحاسب اآلليأساس تتوفر بيا غير الربحية معظم المنظماتأن وذكرت الدراسة 

وبالرغم من أىمية الحاسب اآللي في العمل  ،استخدام الحاسب اآللي قدرة عمى% من الموظفين لدييم ال38
في اىتمام  اً ا ممحوظلمتواصل مع الجميور؛ تظير الدراسة تراجعً  ترافي واستخدام شبكة اإلنترنتالح

 يحدث بانتظام اً الكتروني اً لدييا موقعفقط منيا أن % 99 المنظمات غير الربحية بيذه الوسيمة الميمة إذ يؤكد
 .% من المنظمات غير الربحية ليس لدييا أي تواجد عمى شبكة اإلنترنت99وأكثر من 

 

أن القطاع غير ب منظمة؛ 490مى التي ُأجِريت ع فريق مؤسسة الممك خالد الخيرية في نياية الدراسة وأوصى
جمع أىميا  مجالتعدة في  بناء قدراتوتركيز جيوده و بحاجة إلى في المممكة العربية السعودية حي ربال

 إضافة إلى ،داخل المنظمة التطوير اإلداري والتنظيميوالعمل عمى  العالقات العامةتفعيل دور التبرعات و 
دارتياالتخطيط اإلستراتيجي وتصميم المشاريع  ، بناء الشراكات وحشد المجتمع المحميو ، بشكل سميم وا 

 .ماتتقنية المعمو ب والىتمام
 

 المصدر: مؤسسة الممك خالد الخيرية


