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نبذة عن مركز جريهارت
للعطاء االجتامعي، املشاركة املدنية واملسؤولية االجتامعية للرشكات 

،،
ــة واملســؤولية االجتامعيــة  ــة العطــاء املجتمعــي واملشــاركة املدني ــاء ثقاف ــارت عــى بن ــز جريهـ ــل مرك يعمـــ

للـشـــركات مـــن خالل تقديـــم البحـوث والعمـل عـلـى برامـــج محليـة وإقليميـة، وذلك لغـــرس وبناء مفاهيـم 

املســـؤولية االجتامعيــة، باإلضافــة إىل تعزيــز القـــدرات القياديــة للشــباب العــريب يف مجــال املشــاركة املدنيـــة، 

ويعمـــل املركـــز كذلــك مـــن خــالل رشاكات محليـــة إقليميــة وعامليــة يف القطاعــات األكادمييــة واملجتمـــع املدين 

وقطــاع األعــــامل، وذلــك بهـــدف تعزيـــز االتجـــاه العام.

أنشــئ املركــز عــام 2006م يف الجامعــة األمريكيــة بالقاهـــرة بهــدف نشـــر مفاهيـــم املســـؤولية االجتامعيـــة 

واملشــاركة املدنيـــة، وقـــد ســـمي املركز بهـــذا االســم عى اســم الراحل جـــون د. جريهـــارت الرئيـــــس التاســع 

للجامعــة األمريكيــة بالقاهـــرة، حيــث كانـــت حياتــه املهنيــة منوذجـــاً يحتــذى بـــه يف مجـــال الخدمــة العامـــة.

نبذة عن مؤسسة امللك خالد

تحمــل مؤسســة امللــك خالــد منــذ صــدور املوافقــة امللكيــة عــى تأسيســها يف تاريــخ 16 ذي الحجــة 1421هـــ، 

املوافــق 11 مــارس2001م فكــراً عمليــاً مغايــراً للســائد يف بيئــة عملهــا، وهــو مــا يجعلهــا مؤسســة فريــدة مــن 

ــت املؤسســة  ــة الســعودية، وحمل ــة بأشــكالها املتعــددة يف اململكــة العربي ــن املنظــامت غــري الربحي ــا ب نوعه

عــى عاتقهــا نــر مفاهيــم العمــل التنمــوي واإلنســاين القائــم عــى أســس إســراتيجية، ودعــم باقــي منظــامت 

القطــاع غــري الربحــي يف اململكــة لتســري عــى هــذا النهــج اإلنســاين االســراتيجي، و لتتحــول مــن مؤسســات قامئــة 

عــى األعطيــات والهبــات إىل مؤسســات ذات رؤيــة مســتدامة معتمــدة عــى ذاتهــا و تُــدار بأســاليب إداريــة 

ومعايــري فنيــة متقّدمــة تســاعدها عــى مواصلــة نشــاطها، وتوســيع نطــاق خدماتهــا، كــام تســعى املؤسســة ألن 

تكــون املؤسســة النموذجيــة الرائــدة يف العمــل اإلنســاين والتنمــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية وذات تأثــري 

إيجــايب عــى حيــاة النــاس عــر ابتــكار حلــول فاعلــة ملواجهــة التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، وتهــدف املؤسســة إىل اإلســهام بشــكل احــرايف ممنهــج يف التنميــة االجتامعيــة املســتدامة، 

عــر متويــل عــدد مــن الرامــج واملروعــات التنمويــة املتنوعــة وبنــاء الــراكات مــع مؤسســات القطــاع العــام 

والخــاص وغــري الربحــي داخــل اململكــة وخارجهــا، وذلــك مــن أجــل املســاهمة يف التنميــة املســتدامة للقطــاع 

الخــريي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

،،



3

أوالً: نـــود أن نشــكر املؤسســات املانحـــة يف اململكــة العربية الســعودية الهتاممهــا باملرشوع 

واإلجابــة عــى هــذا االســتبيان، ويتوجـــه فريـــق العمـــل كذلــك بأســـمى آيـــات الشـــكر 

والتقديــــر لـــكل املؤسســــات واألشـــخاص الذيــن سـاهموا يف إعــــداد هــذه الدراسـة يف 

كافــــة مراحلهـــا، وخاصة يف مراحـــل تصميـم املسـح واملنهجيـــة املتبعـة، ونخـص بالذكـر 

كل مـن: 

بــوال جونســن،معهد هــاوزر للمجتمــع املــدين، كليــة كينيــدي جامعــة هارفــارد؛ آنــا بينيــو، منســق إدارة املعرفــة، 

ــن  ــي ب ــات؛ ع ــز املؤسس ــاث، مرك ــس لألبح ــب الرئي ــل، نائ ــن؛ الري ماكجي ــم املانح ــة لدع ــادرات الدولي املب

ــح الراجحــي؛ ماجــد عثــامن،  ــن صال ــة، مؤسســة عبدالرحمــن ب ــح التنموي ــر إدارة املن ســليامن الفــوزان، مدي

ــا  ــم شــكر خــاص لـــ نتاشــ ــام بصــرية ونتوجــه بتقدي ــرأي الع ــز املــري لبحــوث ال ــذي، املرك ــر التنفي املدي

ماتيــــك، املستشار اإلرساتيجي، مؤسسة امللـــك خالد، لدعمهــــا الشــامل وتوجيهاتهــــا الفنيــة منــذ بدايــة 

فكــــرة املـــرشوع، كام نتقدم بالشكر أيضا لـ هـــدى حقـــي، مديـــرة إدارة الربامج واملنــــح، مؤسسة امللـــك 

خالـــد، ملالحظاتهــا الفنيــة التـــي أثـــرت التقريـــر وإىل باربــرا إبراهيــم، املديــر املؤســس ملركــز جريهــارت، 

لتوجيهاتهــا امللهمــة خــالل املــرشوع وكذلــك لـ ملـــا ظاظـــا، مديـــر مكتـــب املديرة العامة ملؤسســة امللـــك 

خالـــد، لتقدميهـــا الدعـــم اللوجســتي خالل فـتـــرة تنفيـذ املشـروع.

ونتوجـــه بالشكر الجزيل إىل مؤسســـة امللـــك خالـــد مبدينة الرياض يف اململكة 

العربية السعودية، عى متويـــل هـــذا املـرشوع.

الشكر و التقدير
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مقدمة

يـســـر مؤسســة امللــك خالـــد، بالتعـــاون مـــع مركـــز جريهـــارت للعطـــاء 

ــاركة املدنيـــة واملســـؤولية االجتامعيـــة اإلعـــالن عـــن  االجتامعــــي واملشـ

االنتهـــــاء مـــن أول تقريـــر مـــــن نوعـــه يف اململكـــة وهــو تقريـــر:

حقائـــق  الســـعودية:  العربيـــة  اململكـــة  يف  املانحــة  »املؤسســـات 
وإحصـــاءات«

إن الحاجــــة ملعلومـــات وافيـــة ومعلنـــة عــــن طبيعـــة عمـــل ونشـاط مؤسســـات العطـــاء االجتامعي يف 

اململكـــة كان السبب الرئييس إىل تصميـــم هذا االســـتبيان بهدف اإلجابة عـــى أســـئلة عديدة حـــول أنـــواع 

املؤسســـات وطبيعـــة عملهـــا وفتـــح حـــوار حول الـــدور واملســاهمة التنموية لهـــذه املؤسســات وتشـــجيع 

األبحـــاث ذات الصلة يف املســـتقبل، وتؤمن كل مـــن مؤسســة امللك خالد، ومركـــز جريهارت بأهميـــة األدلـــة 

واملعلومات يف فهـــم قطـــاع املؤسسات يف الســـعودية. ومـــن هذا املنطلق فقـــد ساهم اهتاممنا املشـــرك عـى 

توثيـــق أداء القطـــاع والتعرف عـــــى الفجـــــوات وأوجـــه االلتقـــاء التـي ميكـن مـــــن خاللها تصميـم أدوات 

ومخرجات تهـــدف إىل تحســـن كفــــاءة املؤسســـات بشـكل عـــام، وعلينا أن ال ننظر لهـــذا التقريـر عى أنه غاية 

يف حد ذاته، ولكننـــا ننظـــر إليـــه كوســــيلة لدعـــم حـوار مبنـي عـى األدلـــة املتعلقة بأداء وتأثـــري املؤسسـات يف 

تنميـــة اململكة.

ونتمنـــى أن نكـــون قـــد نجحنـــا مـــن خالل التوضيـح املـــريئ، والتحليـل اإلحصـــايئ للتقريـر يف عـــرض العمـل امللهـم 

ومســـاهمة مؤسســـات العطـــاء االجتامعـــي يف الســـعودية يف مجـــال النفـــع العــام وكذلـــك الوســـائل االســراتيجية 

املتبعـــــة، ويف الحقيقــة فقــد أخذنــا عــــى عاتقنـــا العمـــل عــى تعزيـــز الرؤيـــة حـــول الـــدور االســـراتيجي ملنظامت 

القطــاع غــري الربحــي يف الســعودية و نحـــو املجتمـــع والحكومـــة واملؤسســـات نفســها، وإنـــه ملـــن دواعــــي رسورنــا أن 

نشارككم هـــذا التقريـــر كجـــزء هـــام مـــن هـــذه الرحلـة. 

 
البندري بنت عبد الرحمن الفيصل 

املديرة العامة ملؤسسة امللك خالد
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قطاع التعليم
من أكرث القطاعات التي تتلقى الدعم من 

املؤسسات املانحة يف اململكة العربية السعودية

75 : 25
هي نسبة ما يتم تخصيصه للمصاريف 

اإلدارية نسبة للمنح والرامج

،،

،،
من املؤسسات املانحة 

تعتمد عى الوقف كمصدر من 
مصادر دخلها

٪50 ،،

أهم
النتائج
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40,5 مليون ريال
هو متوسط قيمة امليزانية السنوية 

للمؤسسات املانحة يف اململكة العربية 
السعودية

القطاع الخريي
يساهم بشكل كبري يف تنمية املجتمع السعودي 

وفقاً آلراء املؤسسات املانحة 

من املؤسسات املانحة 
أشاروا للوائح والقوانن عى أنها أبرز العقبات 

التي تواجههم

40,5

٪72,9

،،

من املؤسسات يف اململكة العربية 
السعودية 

تقوم بتقييم ومتابعة املنح والرامج التي تقوم 
بتنفيذها بشكل رسمي

٪79.9 ،،
،،

،،

أهم
النتائج
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 القسم األول
الشكل اإلداري للمؤسسة

 املقدمة

املنهجية 

 القسم الثاين
مجاالت العمل: من العطاء الخريي إىل العطاء 

االجتامعي اإلسرتاتيجي 

 القسم الثالث
مصادر التمويل

 القسم الرابع
الحوكمة واإلدارة

القسم الخامس 
املتابعة والتقييم 

 القسم السادس
نظرة عامة عىل قطاع العمل الخريي يف اململكة 

العربية السعودية
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املقدمة
أدى ظهـــور ثـــورة النفـــط يف ســـبعينيات القـــرن املـــايض يف اململكة العربية السعودية - وذلـك يف مجتمـــع يتسـم تاريخيَّا 
بالعطاء- إىل إنتاج واحـــدة مـــن أغنـــى املناطـــق، و أحد أغنـــى مجـــاالت العطاء االجتامعي يف املنطقـــة العربيـــة، وقـــد 
اســـتطاعت اململكـــة العربيـــة الســـعودية أن تكـون رائـًدة يف مجـــال املساعدات اإلنسـانية يف جميـــع أنحاء العامل، وذلـك 
اســـتناداً إىل رأس مـــال اجتامعـــي قـوي، وعى الرغـم مـن أن مـؤرشات اململكـة العربية السـعودية قوية يف مجـال العطـاء 
االجتامعـــي، إال أنهـــا ال تعكـــس بشـــكل كاف التحـــوالت التـي تحـدث يف اململكـــة يف ذات املجال، وال سـيام التحـول مـن 
اإلدارة والرعايـــة الحكومية للنشاطات االجتامعيـــة إىل تحمـــل القطـــاع املـدين املسـؤولية بطريقـــة أكـرث فعاليـة، ويف هـذا 
الســـياق فـــإن تطـور العطـاء االجتامعـــي ليصبح أكـرث اسـراتيجية ومبنـي عـى الدراسـات أدى إىل ظهـور قطـاع لديه بناء 
مؤسســـي وإدارة حديـــثة باملؤسســات املانحـــة يف اململكـــة ، ويعــد هــذا القطــاع هــو مركــز الثقــل يف هــذا التحـــول كــام 
ويتجـلـــى هـــذا التغـيري يف تبني الدوافع االســـراتيجية، والكفـاءة يف توزيـع املـوارد، وتطبيـق الحكـم الرشـيد، باإلضافة إىل 

الســـعي نحـو تحقيـق األثـر مـن خـالل املؤسسـات املانحـة.

و يف ضـــوء هـــذا التحـــول الهـــام تـــم الركيـــز عى املؤسسـات املانحـــة، بـدالً مـن القطـــاع الخـريي والعطـــاء االجتامعـي 
بوجـــه عـــام، لتلبية الحاجـــة إىل ســـد الفجـوة املعرفيـة التـي تـم تحديدهـا بشـــكل واضـح عـن املؤسسـات املانحـة التـي 
تشـجع التغيـري االجتامعـي وتعالـج أسـباب الفقـر مـن الجـذور والتحديـات االجتامعيـة واالقتصاديـة بشـكل اسـراتيجي. 
وباإلشارة إىل عـــدم وجـــود أدلـــة موثقة تاريخياً عـــن حجـم ونطـاق ومســـاهمة املؤسسـات املانحـــة يف اململكـة العربيـة 
الســـعودية فضـــالً عـــن نـــدرة البيانـــات حول املنظـــامت الخرييـة يف املنطقـــة العربيـــة فإن هذا التقرير يستند إىل مسـح 
ميـــداين فريــد مـــن نوعـــه يف املنطقـــة العربيـــة، ويهــدف للحصـــول عــى البيانـــات املحليـــة الخاصـــة باململكـــة العربية 
السعودية، وذلـــك بطريقـــة متكننـــا مـــن قراءة البيانـــات واملـــؤرشات الخاصـــة عـــن املؤسســـات املانحـــة بحيـــث تكـون 
قابلـــة للمقارنـــة عـــى الصعيـد العاملـــي، ومتثـل نتائج التقريـر نقطة تحول يف املعرفـة الكميـــة والكيفيـة يف هـذا القطـاع 
الحيـــوي، وذلك عن طريـــق جمـــع بيانـات شـاملة ومقارنـة طبيعـة هـذه املؤسسـات وطريقـة ومجـاالت العمـل الخاصـة 
باملؤسسـات املانحـة، وكذلـك حجـم الكـوادر البريـة الخاصـة بهـا، والطريقـة املتبعـة يف اإلدارة، واملسـتفيدين، واألصـول 
الخرييـــة، باإلضافة إىل كيفيـــة توزيـــع امليزانيـــة مـــا بـن مصاريـف تشـغيل ومنـــح وبرامـــج باإلضافة إىل االسـتثامر يف كل 

قطـــاع، ونظـــم املتابعـة والتقييـم والتحديـات التـي يواجههـا منـــاخ األعـامل الخـاص بهـذا القطـاع.

ويعكـس التقريـر نهًجــا معتمــًدا عـى البيانـات مـن مؤسسـة امللـك خالـد ومركـز جريهارت لفهـم هـذا القطـاع، ورسـم 
أدائـــه، وتحديـــد الثغـــرات لضامن تصميـــم وتطبيـــق تدخـالت تـؤدي إيل تحســـن فعاليـة الجهـــات املانحة. هذا التقريـر 
ليـــس غايـــة يف حـــد ذاتـــه بـــل هـــو بدايـــة ملناقشـة مســـتمرة قامئة عى األدلــــة عـــن أداء وتأثـــري املؤسسات املانحة يف 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلــك بهـــدف الرويــج لفكــر مختلــف فيــام يتعلق بكيفيـــة عمـــل القطـــاع مــع منظامت 
البنية التحتية الخريية، واملنظــــامت البحثيــــة واملختصــــن والحكومة وأصحــــاب املصلحــــة للعمــــل بشــــكل جامعــــي 

بالقطــاع. للنهــوض 

ويتنـــاول هـــذا التقريـــر نتائـــج املسـح امليـــداين الخـاص باملؤسســـات املانحـة يف اململكـــة العربيـة الســـعودية، وقد تم 

عــرض النتائــج مــن خــالل ســـتة أقســـام هــي:

القســـم األول: يتنـــاول الشـــكل اإلداري للمؤسســـات مـــن حيـث كونهـــا ملكية أم خاصة، كام يتناول الطريقـة التـي 	 
تعمـــل بهـــا املؤسسـات مـن حيـــث إعطـاء منـح أو تنفيـذ برامـج أو الجمـع بـن األسـلوبن، كـام يسـتعرض الجهات 
املســتفيدة مــن املنــح والرامــج، كذلـــك يتــم التعــرف عــى نطــاق العمــل الجغرايف لهـــذه املؤسســـات، وهـــل يتـــاح 

لهـــا العمـل خـارج اململكـة أم ال.
القسـم الثـاين: يتنـاول مجـاالت العمـل الخاصـة باملؤسسـات مـن حيـث القطاعـات التـي تعمـل عليهـا، كذلـك يتـم 	 

التعـرف عى حجـم امليزانيـة املخصصـة لـكل قطـاع، وكيفيـة توزيـع امليزانيـة الخاصـة باملؤسسـات املانحـة مـا بـن 
مصاريـف التشـغيل واملنـح والرامـج.

القسـم الثالـث: يتـم التعـرف فيـه عـى مصـادر التمويـل املختلفـة لهـذه املؤسسـات وحجـم امليزانيـة السـنوية لهـا.	 
القســـم الرابـــع: يتناول كيفيـــة تطبيـــق املؤسســـات املانحـــة ملبـــادئ الحوكمـــة واإلدارة الرشـيدة، وكيفيـــة اختيـار 	 

أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء والـدور الـــذي يقومـون بـه.
القســـم الخامـــس: يتنـــاول اآلليـات التـي تتبعهـا املؤسسـات يف عمليـة املتابعـــة والتقييـم الخاصـة بالرامـج واملنـح 	 

التـــي تقـــوم بتنفيذهـا، وكيـف يتـم إعـداد تقاريـــر املتابعـة والتقييـم وآليـات تداولهـا.
القســـم السادس: يتـــم عـــرض صـــورة عامـــة لقطـاع العمـــل الخـريي يف اململكـــة، وأهـم القطاعـــات التـي يسـاهم 	 

العمـــل الخـــريي يف تنميتهـــا ومتكينها؛ وذلـــك مـــن وجهـة نظـــر املؤسسـات املانحـــة يف اململكـة.
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قـــام مركـــز جريهـــارت بالجامعـــة األمريكيـــة بالقاهـرة بالتعـــاون مـع مؤسســـة امللـك خالـــد يف الرياض بتنفيذ 
مســـــح شـــــامل للمؤسســـــات املانحـــة يف اململكـة وذلـك بهـدف رسـم صـــورة عامـــة لهذه املؤسسـات مـن 
حيـــــث طبيعتهـــــا وحجـــــم التمويـل الـذي تحصـل عليـــه وكيفيـة توزيـع هـــذا التمويـــل وأهـم القطاعـات 
التـــــي تعمـــــل بهـــــا ومســـــاهمة قطـاع العمـــل الخـــــريي يف اململكـة يف النهـــــوض باملجتمـــع، ولتحقيـق 
هـــذه األهـــــداف تـــــم االعتـــامد عى اإلطـار الخـاص بـــــوزارة العمل والتنمية االجتامعية باململكـــة العربيـة 
الســـعودية حيـــث يحتـــوي اإلطـار عى كافـــة بيانـات االتصـال الخاصـة باملؤسســـات املانحـة، وقـد بلـغ إجـاميل 

عـــدد املؤسســـــات املانحـــــة يف اململكـــــة 121 مؤسسة مانحة موزعـــة علـــى كافـــــة مناطـق اململكة. 
و تـــــم تصميـــــم إستامرة إستبيان خاصـــــة باملســـح، وعقـــدت العديـــد مـن ورش العمـل مـــع العديـد مـن 
الخـــــراء يف مجـــــال العطـــــاء االجتامعـــــي والبحـــــوث امليدانيـــة عى املســـتوى املحـــي والـــدويل، إىل أن 
تـــم التوصـــــل إىل الشـــكل النهـــايئ الستامرة اإلســـــتبيان الخاصة باملســـح، ويف بدايـــة العمـل امليـــداين تـم 
تنفيذ تجربـــــة مسبقة أســـــفرت عـــن وجـــود بعـــض املشكالت يف بعـض األسئلة وقـــد تـــم تعديـل االسـتامرة 
لتدارك هـــذه اإلشــكاالت قبـــل البـــدء يف العمـــل امليـــداين، كام و تـــمت اإلســـتعانة مبجموعـــة مـــن الباحثـــن 
امليدانـــين لتنفيذ املســـــح وتـــــم رشح الهـــــدف مـــــن املســـح بشـــــكل واف كـــام تـــم إعـــــداد كتيـــب 
يحتــوى عــى رشح مفصــل لكافـــــة البيانـــــات املطلـــــوب جمعهـــا مـــع رشح واضـــــح لكافـــة املصطلحـــات 

الـــــواردة باستامرة املســـح.
ونظـــــرا لطبيعـــــة املســـــح، تـــــم االتصال يف البداية بكافـة املؤسســـات املانحة مـــن خـــالل بيانـات االتصال 
الخاصـــــة بهــــم، وذلــــك لتحديــــد موعد مســـــبق الســـــتيفاء االســتامرة من مــــدراء ورؤســــاء املؤسســات 
املانحة، كــــام تــــم أيضــــا إرســال االســــتامرات بشــكل مســبق بهــــدف تجهيــز بعــــض البيانـــات الخاصــة 
بامليزانيــــات وأعـــــداد العاملـــن وذلـــــك بهـــدف تقليل فـتــرة املقابلة مـع املســـــتجيبن، وقـد تـم تنفيـــذ 

املســـح امليداين خــــالل الفـتـرة مــن 11 ينايــــر2015م إىل 14مايــو 2015م.
ونظـــــراً لضعــــف بيانــــات االتصــــال الخاصــــة باملؤسســــات إســــتطاع فريـــــق العمـــــل التواصل مـــــع 76 

مؤسســة بشــــكل إجــــاميل.
حيــث بلــــغ عــــدد املؤسســــات التــــي رفضــــت إســــتيفاء البيانــــات 17 مؤسســــة وبالتــايل فقــد بلــغ عــــدد 
املؤسســــات التــــي تــــم الحصــــول عــــى بياناتهــــا 59 مؤسسة، أما فيام يخص املؤسســــات التــــي رفضــــت 
كانت األسباب أن بعضهــــم أبدى تحفظــــه عــــى طبيعــــة املســــح بينــــام مل يبٍد البعــــض اآلخــــر أي أســباب 
للرفــــض، وتجــــدر اإلشـــــارة إىل أن فريـــق البحــث امليــداين قــام بجهـــــود مكثفة يف ســـبيل الحصــول عى 

بيانــــات االتصــــال باملؤسســات التــي مل يتــــم التوصــل إليهــا.

املنهجية
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القسم األول : الشكل اإلداري للمؤسسة

طبيعة املؤسسة
يعــرض هــذا القســم الشــكل العــام والطبيعيــة اإلداريــة للمؤسســات املانحــة يف 
اململكــة، كام يتناول الطرق املختلفـــــة التـــــي تتبعهـــــا هـــذه املؤسســـــات يف 
القيـــــام بوظيفتهـــــا والجهـــــات التـــــي تتلقـــى املنـــح والرامـــج الخاصة بها، 
وقـــد أظهـــرت نتائـج املسـح امليـــداين أن 86% من املؤسسات هـــي مؤسســـات 
خاصـــــة ميلكهـــــا أفـــــراد مـــــن املجتمـــع الســـــعودي، بينـــام بلغـت نسـبة 
املؤسســـات امللكيـــة يف العينـــة 12% وضمت العينة مؤسسة واحـــدة اختلفـــت 
طبيعتهـــــا عـــــن التصنيفـــــات املعروفـــــة للمؤسســـات الخرييـــــة املانحـــة، 

واتضح أن هـــــذه املؤسســـــة عبـــارة عـــن مؤسســـة خرييـة حكوميـة.
وجديـــر بالذكـــر أنـه عى الرغـم مـن أن املؤسسـات امللكيـة أنشـــأها أشـــخاص 
ينتمـــــون إىل العائلـــــة املالكــة إال أن هـــذه املؤسســـات تـــم إنشـــــاؤها وفقــاً 
لقـــــرار مجلـــــس الـــوزراء رقـــم 107 الـــــذي تـــم إصـــداره يف 25 من جـــامدى 

اآلخـــرة 1410 هـــ املوافق 23 ينايـــر 1990م.

طريقة عمل املؤسسة
وفقاً للتعريـــــف العـــــام فـــإن املؤسسـات املانحـــة هـي املؤسسـات التـــي تقـوم فقـط بتقديـــم منـح للجمعيـات الخرييـة واملنظـامت غـــري الهادفـــة للربـح، 
ولكـــن بشـكل عمـي وعــلـى مسـتوى العـامل ال ينطبـــق هـــذا التعريـــف عى هـذه املؤسســـات حيـث تسـعى املؤسســـات املانحـــة لتنفيـذ برامـج خاصـة 
بهـــــا، وال يوجـــد دليـــل عمـــــي واضـــــح للطريقـــة املثـلــى التـي ميكـــن مـــن خاللها أن تصل املؤسســـات املانحـة إىل أفضـل النتائـج، و تعـــددت الطـرق التـي 
تعمـــــل بهـــــا املؤسســـات املانحـــــة يف اململكـــة العربيـــــة الســـعودية، و وفقاً إلجابات أصحـــــاب ومديـــــري املؤسســـــات املانحـــة يف اململكـــة عـــن الطـرق 
التـــــي يعتمـــدون عليهـــا يف عمـــل املؤسسـة أظهـــرت النتائـــج اعتـامد املؤسسـات املانحـة عى أكـرث مـن طريقـة حيـــث أظهرت الدراســة أن نســـبة 66,1% من 
املؤسســات تقـــوم بتنفيـــذ برامجهـــا بنفســـها، ونسبة 40,7% من املؤسســـات تقـــوم بإعطـاء قـــروض ألفـــراد أو مؤسســـات أو تقديـــم هبـــات عينيــة، 

وتجـــــدر اإلشـــــارة هنا إىل أنـــــه ال توجـــــد مؤسســـة تعتمـــــد عى طريقـة واحـدة يف العمـــل، بـــل تقـوم املؤسســـات باملـــزج بـن أكـرث مـن طريقـة.

خاصة

ملكية

مؤسسة خ�ية حكومية

٪٨٦٫٠

٪١٢٫٠

٪٢٫٠

إعطاء قروض ملؤسسات

إعطاء قروض ألفراد

تنفيذ برامج

منح دارسية

إعطاء منح ملؤسسات

إعطاء منح ألفراد

إدارة منظامت/جهات أخرى 

تقديم هبات عينية

أخرى
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%40.7

%40.7

%40.7

%39.0
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%18.6

%13.6
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الجهات املتلقية للمنح والربامج
أمـــــا بالنســـــبة للجهـــــات املتلقيـــة للمنـــــح والرامـــج، فأشـــار 
ــح  ــن املنــ ــات إىل أن 62,7 % مــ ــل املؤسســـ ــؤولون داخـــ املســـ
والرامــــج الخاصــة بهــم يتــم توجيههــــا مبــارشة لألفــراد، بينـــام 
ــات  ــا إىل الجمعيـــ ــات بتوجيههـــ ــن املؤسســـ ــوم 55,9% مـــ تقـــ
الخرييـــة، ثـــم الجهـات الوسيطة بنسبة 27,1% وتعمـــل الجهـــات 
الوســـــيطة كهمـــزة وصـــل بـــن املؤسسات املانحـــة واملؤسسـات 
الخرييـــــة التنفيذيـــة والتـي لهـا برامـــج تعمـــــل عى أرض الواقـع، 
ــات  ــات للمؤسســـ ــم توصيـــ ــيطة بتقديـ ــات الوسـ ــوم الجهـ وتقـــ
املانحـــــة حـــــول بعـــــض الجمعيـــــات الخرييـــــة التـــــي تقـــوم 

بتنفيـــــذ هذه الرامـــــج بهـــــدف دعمهـــــا.

الجمعيات
الخريية

الجهات 
الوسطية

منظامت 
غري هادفة 

للربح

مبارشة أخرى
لألفراد
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املحلية

جمعيات 
أهلية
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٪٤٧٫٥

٪١٦٫٨

٪١٣٫٦

٪١٣٫٦

٪٨٫٥

نطاق العمل الجغرايف 
مـــــن خــالل التعـــرف عــى نطـــــاق عمـــل املؤسســـات 
الجغـــــرايف، أظهــرت النتائــــج أن 47,5% مــــن املؤسســــات 
اململكــة ككل، مبعنــى غــــري محــدودة  تعمــل داخــــل 
بالنطــــاق الجغــــرايف. بينــــام بلغــــت نســــبة املؤسســــات 
التــي تعمــــل داخــل نطــاق جغــرايف محــدد )محافظــة( 
ــل  ــل داخ ــبة 16,8% تعم ــات، و نســ ــن املؤسســ 13,6% م
منطقــة بعينهــا، وميكـــــن تصنيـــــف الفئــة االخـــــرية عــى 
أنهـــــا مؤسســـــات عطـــــاء اجتامعي محـــــي ألن عملهـــا 
يركـــــز عى نطـــــاق جغـــــرايف محـــــدد، وكـــام ســـيوضح 
الحقـــا تعتمـــد بعـض هـذه املؤسســـات عى مصـادر متويـل 

. محليـة

القسم األول : الشكل اإلداري للمؤسسة

ال
٧٨٫٠ ٪

نعم
٢٢٫٠ ٪

ال
٪٧٨٫٠

نعم
٪٢٢٫٠

هل يتاح للمؤسسة املانحة متويل أي نشاط خارج اململكة؟
وفقاً ملراجعــــة القوانــــن الخاصــــة بعمــــل املؤسســات الخرييــــة يف اململكــة بشــكل 
عام، تبــــن أنــــه ال يجــوز للمؤسســــات أن تقــوم بإرســال أي متويــل للخــارج، لكننــا 
بالرجــــوع إىل بعــــض الخــــراء داخــــل اململكــــة تبــــن أنــه مــن املمكــــن أن تقــوم 
بعــــض املؤسســــات بإرســــال متويــــل للخــــارج وخصوصــاً املؤسســــات امللكيــة، لــــذا 
تــــم ســــؤال املســــتجيبن عــن إمكانيــة إرســال متويــل للخــــارج مــن عدمــه، وقــد 
أشــــارت نســــبة 22% مــــن املؤسســات إىل أنــــه يتــاح لهــا إرســــال متويــل للخــارج، 
وتجــــدر اإلشــــارة هنــــا إىل أن هــــذه النســــبة تشــــمل بعــض املؤسســــات الخاصــة 

امللكيــة. غــري 
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القسم الثاين : مجاالت العمل

من العطاء الخريي إىل العطاء االجتامعي االسراتيجي
يقتـــرص مفهـــوم العطـــاء االجتامعـــي يف املنطقـــة عى املســـاعدات املاديـــة املبــارشة للقطاعــات األقل حظا، وكذلـــك النشـــاطات املتعلقـــة بالدعـــوة، 
وتظهـــر نتائـــج املســـح الـدور املتزايـد للمؤسسـات املانحـة يف القطاعـات غـري التقليديـة مـام يعكـس التطـور الـذي لحـق بهـذا القطـاع، وتظهـر النتائـج أيضاً 
مـــدى التنـــوع والتبايـــن يف القطاعـــات التـــي تعمـــل بهـــا املؤسسـات املانحـــة يف اململكـة، مثـل تأهيـــل الشـباب لســـوق العمـل، ومتويـل املروعـــات املتوسطة 

والصغرية، وقطـــــاع العلـوم والتكنولوجيـــا، وكذلـك الثقافـة والفنـون.
و جديـــر بالذكـــــر أن أغلـــب املؤسســـات مل تركـــز عى قطـــاع واحـــــد بـــــل تعـددت القطاعـــات التـي تعمـل هـذه املؤسســـات عى تنميتهـــــا، وكان مـن أبـرز 
النتائـــج هـــو مـــا أشـــار إليـه املسؤولون يف املؤسســـات، حيـــث احتل قطـــاع التعليـــــم الرتيب األول، وقـد بلغـت نسـبة املؤسسـات التـي تخصـص جـزء مـــن 
الرامـــج واملنـــح الخاصـــة بهـــا لهـــذا القطـــاع 71,2 %، ومبقارنـــه هـــــذه النتيجـــة مـع بعـض املســـوح املشـــابهة التـي تـم تنفيذهـــا يف دول أمريـكا االتينيـــة 
وجنـــوب آسيا والواليـــات املتحـــدة نجـــــد أيضاً أن قطـــــاع التعليـــم يحصـــل عى نصيـــــب األسـد مـن إسـتثامرات املؤسســـات املانحـــة يف هـذه الـدول، جـاء 
بعـــــد ذلـــك قطـــاع األرسة بنســـبة 52,5%، ومن ثم كٌّل مـــــن قطاعـات الصحـة، وتنميـة املجتمـع املحـي، ورعايـــــة ذوي االحتياجـات الخاصـة يف املرتبـة الثالثـة؛ 

حيـــث بلغـــــت نســـــبة املؤسســـــات التـــــي تخصـص جـزء مـــن املنـــح والرامـج لهـــــذه القطاعـــــات 47,5% لكل قطاع عى حدة.
 أمـــــا بالنســـــبة لقطاعي الدعـــــوة واإلغاثـــــة فقـــــد بلغـــــت نســـــبة املؤسســـــات التـــي تعمـــــل عى هـــــذه القطاعـــــات 44,1% لكل منهام، وقد بلغت 
النسبة لقطــــاع الرياضــــة 13,6%. كــــام بلغــــت النســــبة لقطاعــي الثقافــــة والفنون، وقطــــاع العلوم والتكنولوجيا 20,3% لكل منهام، وجـــاء قطـــاع الزراعـــة 

والصيـــــد يف نهايـــــة القامئـــــة حيـــــث بلغـــــت نســـــبة املؤسســـــات التـــــي تخصـــــص جزءاً من برامجها ومنحها لهذا القطاع 3,4 %.
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القطاعات ذات األولوية حسب ميزانية الربامج 
تشـــري النتائــج إىل أن املؤسســات تخصــص جــزءا مــن منحهــا وبرامجهــا لقطــاع الدعــوة مــا نســبته 23,8 % يف املتوســط، وذلــك مــن إجــاميل امليزانيــة 
املخصصــة للمنــح والرامــج، أما بالنســـــبة للمؤسســـــات التـــــي تعمـــــل يف مجـــــال األرسة فإنهـــــا تخصـــــص يف املتوســـــط 23,7% مـــــن إجـــــاميل امليزانيـــة 
املخصصـــة للمنـــح والرامـــج، ويـــأيت بعـد ذلـك قطاعـا التعليـم ومتويـل املروعـات الصغـرية حيـث تخصـــص املؤسسـات التـي تعمـل يف هذيـن القطاعـن %21,6 
و 20,1% من إجاميل امليزانية املخصصة للمنح والرامج عى التوايل، أمـــــا بالنســـــبة لقطـــــاع تنميـــــة املجتمـــــع املحـــــي فقـــــد بلغـــــت نســـــبة مـــــا يتـــم 

تقدميه لهـــــذا القطـــــاع 19,9% مـــــن إجـــــاميل امليزانيـــــة املخصصـــــة للمنـــح والرامـــج مـــــن قبـــــل املؤسسات التي تعمل يف هذا القطاع.

التعليم

تنمية المجتمع المحلي

  نشاط الدعوة

الثقافة والفنون

األسرة

الرياضة

ذوي اإلحتياجات الخاصة

أخرى

الزراعة والصيد

تمويل المشروعات
(متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة)

العلوم والتكنولوجيا

اإلغاثة

تأهيل لسوق العمل

القطاع الصحي

٢٣٫٨ ٪

٪٢٣٫٧

٪٢٢٫٩

٪٢١٫٦

٪٢٠٫١

٪١٩٫٩

٪١٦٫٩

٪١٥٫٣

٪١٢٫٥

٪١٢٫٥

٪١١٫٤

٪١١٫٢

٪٧٫٥

٪٦٫٣

1000

القسم الثاين : مجاالت العمل

املنح و الربامج

٪٧٤٫٤

مرصوفات التشغيل

٪٢٥٫٦

كيف يتم توزيع امليزانية الخاصة باملؤسسة
يعـــــد توزيـــــع امليزانيـــة مـــا بـــن مرصوفات التشـــغيل أحـــــد أهـــم العوامـــل التـــي تـــدل 
عى كفـــــاءة عمـــــل املؤسســـــات واملنـــــح، حيـــــث تشـــــري األدبيـــــات يف هـذا املجـــــال إىل أن 
الحالــــة املثـلـــى لتوزيــــع امليزانيــــة يجب أال تتجــــاوز نســــبة مرصوفــــات التشــــغيل والرامـــــج 
35% مــــن إجــــاميل امليزانيــــة الســنوية للمؤسســــة، وبنــاء عـى ذلــك تــم ســــؤال املســؤولن يف 
املؤسسات املانحة يف اململكـــــة عن كيفيـــــة توزيـــــع ميزانيتهـم السـنوية بـن مصاريـف التشـــغيل 
واملنـــح والرامـــج، وأظهـرت النتائـــج أنـه يتـم توجيـــه 25,6% يف املتوسـط مـن إجـــاميل امليزانية 
الســـــنوية ملرصوفات التشـــــغيل بينـــــام يتـــم توجيـــــه 74,4% منها للمنح والرامــــج مــــام يشــري 

إىل مــــدى كفــــاءة توزيــع امليزانيــة للمؤسســــات املانحــة يف اململكــة.
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أوقاف خريية 

زكاة /صدقات

رأس املال الخاص باملالكهبات / ترعات

أخرى

أرباح املجموعة /صناديق استثامر 
/حسابات بنكية

٪٥٤٫٢ ٪٤٩٫٢ ٪٣٠٫٥ ٪١٨٫٦ ٪١٥٫٣ ٪١٠٫٢

55

0

متوسط مساهمة املصادر املختلفة يف إجاميل دخل املؤسسات لعام 2014م

مليون ريال ٤٠٫٥

مليون ريال ٩٢,٦

مليون ريال ٤٠٫٥

مليون ريال ٩٢,٦

40,5 مليون ريال
هــــو متوســـــط امليزانيـــــة الســـــنوية للمؤسســـــات املانحـــة وقـــد 
بلغـــــت أعلــــى قيمة للميزانيـــــة الســـــنوية للمؤسســـــات املانحـــة 
470 مليون ريال ســــعودي، بينـــــام بلغـــــت أقـــل قيمـــــة للميزانيـة 

الســـــنوية 300 ألــف ريــال ســعودي.

92,6 مليون ريال
هــــو متوســـط قيمـــة الوقـــف الخـــاص باملؤسســـات التـــي تعتمـــد 
عــى الوقـــــف كمصـــــدر مـــــن مصـــادر دخلهـــــا، وقـــد بلغـــــت أعــى 
قيمـــة للوقـــف 600 مليــــون ريال ســــعودي، وبلغــت أقــــل قيمــة 150 

ألف ريـــــال ســـــعودي.

ويف هـــــذا الســـــياق مل يكـــــن مـــــن املتوقـــــع أن يجيـــــب عـــــن األســـــئلة الخاصـــــة بامليزانيـــــات 75 % من املؤسسات، بينام أبدى 25% تحفظهم عى هذا 
النوع من األسئلة، وقـــــد عزى بعضهـــــم الســـــبب يف ذلـــــك إىل رغبتـــــه يف إخفـــــاء الصدقـــــة عمالً بقـــــول الرســـــول الكريـــــم: »ســـــبعة يظلهـــم الله يف 
ظلـــه يـــــوم ال ظـــــل إال ظلـــــه: اإلمـــــام العـادل، وشـاب نشـأ يف رعايـة الله، ورجـل قلبـه معلـق باملسـاجد، ورجـــالن تحابـا يف الله اجتمعـا عليـه وافرقـا عليـه، 
ورجـــــل دعتـــــه امـــــرأة ذات منصـــــب وجـــامل فقـال إين أخـــــاف الله، ورجـل تصـدق بصدقـة فأخفاهـا حتـى ال تعلـم شـــــامله مـا تنفـق ميينـه«، يف حن أن 

بعـــض املؤسســـــات مل تبـــدي أي سـبب لرفضهـا اإلفصـاح عـن هـذه املعلومـات.

ومـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاهم يف اســـتدامة املؤسســـات املانحـة بشـكل خـــاص واملؤسســـات الخرييـة بشـكل عـــام هـي مصـــادر التمويـل التـي 
تعتمـــــد عليها هذه املؤسسات، وتتعـــــدد مصـــــادر التمويـــــل مـــــا بـــن أوقـــاف خرييـــــة وزكاة وصدقـــات وهبـــات وترعـــــات، وقـــد تكـــون أيضا من 
رأس املـــــال الخـــــاص باملالـــــك أو أربـــــاح بنكيـــــة أو جـــزء مـــن أربـــــاح الركات وكذلـــك عوائـــد صناديـــق االســـتثامر، وقد أظهرت النتائج أن نسبة %54,2 
مـــــن املؤسســـــات تعتمـــــد عى الهبـــــات والترعـــــات، وميثـــل هـــــذا املصـــدر بالنســـبة للمؤسســـــات التـي تعتمـد عليـه مـا يعـــادل  48,4% من إجاميل 
مصـادر التمويـل الخاصـة بهـا، وتـأيت بعـد ذلـك األوقـاف الخرييـــة؛ حيـــث أشـــارت 49,2% من املؤسسات إىل أنهـــا مـــن بـــن مصـــادر التمويـــل الخاصـة 

بهـــا، وميثـــل هـذا املصـدر لتلـــــك للمؤسسـات مـا يعـــادل نسبته %53,6.

مصادر التمويل الخاصة باملؤسسة
إن أحـــــد أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه قطـــاع العمـــل الخـــريي 
عى مســـتوى العـــامل هـــي كيفيـــة املواءمـــة مـــا بـــن الشـــفافية الخاصـة 
مبصـــادر متويـــــل املؤسســـــة وأحقيـــــة املؤسســـــة يف الحفـــــاظ عــى 
الخصوصيـــــة ورسيـــــة بياناتهـــا، أمـــا عى مســـتوى الوطـــن العـــريب 
فتلعـــــب الثقافـــة الـــــدور الرئيـــــي يف تحديـــــد مـــا يتـــم اإلفصـــاح 
ــى وإن كان  ــريي حتـــ ــي والخـــ ــاء االجتامعـــ ــوص العطـ ــه بخصـــ عنـ

العطـــــاء بدافـع غـــــري دينـي.

القسم الثالث : مصادر التمويل
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القسم الرابع: الحوكمة واإلدارة

التعي� 

٪٧٦٫٩

االنتخاب

٪١٣٫٥
يتم تعي� جزء
وانتخاب جزء

٪٥٫٨
ال يعرف

٪٣٫٨

100

0

طريقة اختيار اعضاء مجلس األمناء
مـــــن خــــالل املســـح تـــم التعـــــرف عــى طريقـــــة اختيـــار 
أعضـــــاء مجلـــس األمنـــاء وقـــد بلغـت نســـبة املؤسســـات التـي 
أشـارت إىل أنهـا تعتمـــد طريقـــة التعيـــن فقــط 76,9%، بينــام 
أشــــارت نســــبة 13,5 % أنها تعتمـــــد عى طريقـــــة االنتخـــاب 
فقـــــط الختيـــار أعضـــــاء مجلـــس األمنـــاء، وقـــد بلغـــت نسـبة 
املؤسســـات التـــي تعتمـد كلتـــا الطريقتـــن التعين و االنتخاب يف 

ــاء %5,8. ــار مجلــس االمن اختي

مجلس األمناء

املدير العام أو التنفيذي

لجنة داخلية متخصصة

مجلس اإلدارة

أخرى

٪٢٥٫٤

٪٢٠٫٤

٪٦٫٨

٪٢٣٫٧

٪٢٣٫٧

املسؤول عن اتخاذ القرارت األساسية يف املؤسسة
تعـــــددت آراء املستجيبن حـــول املســـؤول عـن اتخـاذ القـــرارت الخاصـــة باختيـــار الجهـــــات التـــي يتـــم منـــحها أو املروعـــات التـــي يتـــم تنفيذهـــا 
حيـــث أشــــار 25,4% مــــن املؤسســــات أن املســــؤول عـــــن اتخاذ هـــــذه القـرارت هـو مجلـــس األمنـاء يـأيت بعـد ذلـــــك املديـر التنفيـــــذي أو لجنـه داخليـة 

متخصصـة وذلـــــك بنســـبة 23,7% لــكل منهــام.
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أهم التحديات التي تواجه املؤسسات املانحة يف اململكة العربية السعودية
هنـــــاك العديـــــد مـــــن التحديـــــات التـــي تواجـــه منـــــاخ العمـــل الخـــــريي للمؤسســـات املانحـــة يف اململكـة ومـــــن خالل املســـح تـم 
التعـــرف عى أهـم التحديـــات واملعوقـــات التي تواجـــه تلـــك املؤسســـات وذلـك بهـدف تحديـد أولويـــات العمـل يف الفتـرة القادمـة، مـن 
خـــــالل الركيـــز عى أهـــم هـــذه التحديـــات ومحاولـــة التغلـــب عليهـــا بهـدف تعزيـز الـدور الـذي تقـــوم بـــه هـذه املؤسسـات يف العمليـة 
التنمويـــة داخـــــل اململكـــة، وأظهـرت النتائـج أن اللوائـــح والقوانـــن الخاصـــة بتنظيـــم عمـل املؤسسـات املانحـــة يف اململكـة هـي مـن أهـم 
التحديـــات التـــي تواجـــه هـــــذه املؤسســـات حيـــث أشـــار بذلك 72,9%، ومتثـــل اللوائـــــح والقوانـــن اإلطـــــار املنظـم لعمـل هـــذه املنظومـة 
كـــام متثـــل مظلـــــة الحاميـــة لهـــذه املؤسســـات مـــن أي تدخالت غري متوقعة، يـــأيت بعـــد ذلـــــك كل مـــن عـــدم توفـــــر موظفـن مؤهلـــن 
والبريوقراطيـــة الحكوميـــــة وذلـــــك بنســـــبة 69,5% لكل منهام، وقد أشار أيضاً 59,3% مــــن املؤسســــات أن مــــن بــن أهــــم التحديــات التــي 
تواجههــــا هــــي عــــدم وجــود جهـــات منفـــذة جيـــدة ملَِنحهـــا التمويـــلية، بينــام أشــار 57,6% من املؤسســات أن عدم انتظــام التدفقــات 

املالية يعــد أحــــد التحديــات.

وتســـاهم املراكـــز البحثيـــة والجهـــات املسـاندة يف لعـب دور مهـم يف مجـال بنـــاء القـدرات ونر أفضل املامرسـات ودعـم السياسـات املبنيـة عى 
أبحـــاث مســـتقلة تساهم يف خلق إطار قانوين ميكن قطـــاع العطـــاء االجتامعـــي.

72,9%القوانن واللوائح

%69,5

%69,5

%57,6

%59,3

%10,2

عدم توفر موظفن مؤهلن

عدم انتظام التدفقات النقدية

عدم وجود جهات منفذة جيدة ملَِنحها التمويلية

البريوقراطية

أخرى

القسم الرابع: الحوكمة واإلدارة
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القسم الخامس: املتابعة والتقييم

ال

نعم

٪٢٠٫٣

٪٧٩٫٧

تقييم الربامج واملنح 
تعـــد املســـؤولية أمـــام املانحـــن واملســـتفيدين واملجتمـــع بشـــكل عـــام وكذلـك داخل 
املؤسســـة مـــن أهـــم الجوانـــب اإلداريـــة التـي يجـــب عى أي مؤسسـة االهتـــامم بهـا، 
كـــام أن وضـــع أســـاس واضـح للمتابعـــة والتقييـــم ملتابعـة األداء أصبـح مـــن املكونـات 
األساســـية لســـري العمـل داخـل املؤسسـات؛ مـــام يعـزز مـن فعاليـة الـدور الـذي تلعبـه 
املؤسســـات يف املجتمـــع ، ومـــن خالل املســـح تـــم التعـرف عى الطـــرق املختلفـة التـي 
تتبعهـــا املؤسســـات يف عمليـــة املتابعة والتقييم، فقـــد أظهـرت النتائـــج أن نسبة %79,7 
من املؤسسات املانحـــة يف اململكـــة تقـــوم بعمـــل تقييـــم رسـمي للرامـــج واملنـح التـي 

تقـــوم بتنفيذهـــا، بينـــام يوجـــد 20,3% مــن املؤسســات ال تقــوم بذلك.

املسؤول عن تنفيذ التقييم
تقــوم 55,3% مـــن املؤسســـات بأعـــامل التقييــم الرســـمي بتخصيـــص فريـــق مـــن 
العاملـــن يف املؤسســـة يتـــوىل عمليـــة التقييــم التــي تتـــم داخـــل املؤسســـة، بينام 
27,7% مـــن املؤسســـات تعتمـد عى التقاريـر التـي تقدمهـا فـرق العمـل املسـؤولة 
عـن املنـح والرامـج املختلفـة حيـث تكـون مـن ضمـن مهـام هـذا الفريـق تقديـم 
تقارير متابعـــة وتقييـــم للرامـــج واملنـــح املوكلـــة إليهم، بينـــام يقـــوم فقـط %8,5 
مــن املؤسســات بإســناد مهمــة املتابعـــة والتقييـــم لجهـــه خارجيـــة متخصصـــة يف 

املجـال. هـذا 












٪٥٥٫٣٪٢٧٫٧ ٪٨٫٥ ٪٨٫٥

100

0

ال

نعم

٪١٣٫٩

٪٨٦٫١

تداول التقارير الخاصة بالتقييم مع آخرين
أمـــا فيام يتعلق بتـــداول هـــذه التقاريـر، فقد تـم توجيه ســـؤال للمؤسسـات عـن مـدى 
تـــداول هـــذه التقاريـــر مـع آخريـن سـواء داخـل املؤسســـة أو خارجهـا، وأشارت %86,1 

مـن املؤسسـات أنهـا تقـوم بتـداول التقاريـر الخاصـة باملتابعـة والتقييـم مـع آخريـن.
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الجهات أو األشخاص اللذين يتم تقديم هذه التقارير لهم
يتم تـــداول تقاريـــر املتابعة والتقييم مـــع مجلـــس األمنـــاء ومجلـــس اإلدارة حيـــث أشـــار بذلـــك 57,6% و 52,5% من املؤسسات عى التوايل، يف حن يقوم %27,1 

إمــا بنرهــا أو تقدميهــا للمجتمــع املحــي.

مجلس اإلدارة 

مجلس األمناء

الجهات املانحة

املجتمع املحي

يتم نرها

أخرى

%57.6

%52.5

%30.5

%27.1

%27,1

%10.2

القسم الخامس: املتابعة والتقييم 

شفافية املؤسسات
عمالً مببـــدأ املســـاءلة والشـــفافية، تـــم التعـــرف عى املؤسســـات التـــي تقـــوم بإعـــداد 
تقاريـــر توثـــق النشـاطات الخاصـــة بهـا، حيـث بلغـت نســـبة املؤسسـات التـي أشـارت 
إىل أنهـــا تقـــوم بإعـداد تقاريـر توثـــق النشـاطات التـي متـت خالل العام السابق %89,9.

نعم

ال
٪١٠,٢

٪٨٩,٨

ــج  ــى الربام ــي تتلق ــات الت ــي للجه ــم فن ــم دع ــتجابة يف تقدي اإلس

ــح واملن
تفتقـــر بعـــض الجمعيـات الخرييـــة املتلقيـة للمنـح لبعـض الخـــرات اإلداريـة أو املاليـة 
لذا تحتـــاج هـــذه الجمعيـــات يف بعـــض األحيـــان إىل دعـم فنـي بجانـــب الدعـم املـايل، 
وقد أشارت 45,8% مـــن املؤسســـات املانحـــة أنهـــا تقـــوم بتقديـم بعـــض الدعـم الفنـي 

للجهـــات املتلقيـــة ملنحهــا وبرامجها.

نعم

ال
٪٤٥٫٨

٪٥٤٫٢
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القسم السادس: نظرة عامة عى قطاع العمل الخريي يف اململكة العربية السعودية

أهم التحديات التي تواجه قطاع العمل الخريي يف اململكة:
تنـــاول التقريـــر يف قســـم ســـابق أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه املؤسســـات املانحـــة يف اململكـــة، ويف هـذا القســـم ســـوف نتطرق إىل نظـرة عامـــة حول قطـاع 
العمـــل الخـــريي يف اململكـــة، وذلـــك مـــن خالل التعـرف عى أهـم التحديـــات التـي تواجه هـذا القطـاع بشـكل عـام. اختلفـــت آراء املستجيبن فيـام يخـص أهـم 
التحديـــات التـــي تواجـــه قطـــاع العمـل الخـــريي بشـكل عـام عام يتعلق باملؤسسات املانحـــة، حيـث أشـاروا إىل أن أهـم التحديـات التـــي تواجـه العمـل الخـريي 
بشـــكل عـــام هـــو عـــدم توفــر موظفـــن مؤهلــن، وذلـــك بنســـبة 72,9%، تــأيت بعــد ذلــك القوانــن واللوائــح بنســبة 71,2% وقــد بلغــت نســبة املؤسســات التــي 
أشــارت إىل أن البريوقراطيــة متثــل أحــد أهــم التحديــات 64,4%، ويــأيت بعــد ذلــك عــدم انتظــام التدفقــات النقديــة بنســبة 61%، وأخــرياً يــأيت عــدم وجــود جهــات 

منفــذة جيــدة بنســبة %54,2.

عدم توفر موظفن مؤهلن

القوانن واللوائح

عدم انتظام التدفقات النقدية

عدم وجود جهات منفذة جيدة ملَِنحها التمويلية

البريوقراطية

أخرى

%72,9

%71,2

%64,4

%61,0

%54,2

%11,9

ما مدى مساهمة القطاع الخريي يف تنمية املجتمع السعودي
اعتـامداً عى خـرات املسـتجيبن يف مجـال العمـل الخـريي داخـل اململكـة تـم التعـرف عى مـدى مسـاهمة قطـاع العمـل الخـريي يف تنميـة املجتمـع السـعودي 
وذلـــك من خالل مقيـــاس مـــن خمـــس درجـــات ، وقـــد أظهـــرت النتائـــج أن 42,4% يرون أن قطاع العمـــل الخـريي يســـاهم مسـاهمة جيـــدة يف تنميـة املجتمـع 
الســـعودي بينـــام يـــرى 37,3% أنــه يســاهم مســاهمة قويــة وقويــة جــداً، بينــام أشــار 20,3% أن قطــاع العمــل الخــريي داخــل اململكــة مســاهمته مابــن ضعيفــة 

أو أنــه ال يســاهم مطلقــاً يف التنميــة.

ال يساهم مساهمة قوية
٢٠٫٤٪

مساهمة قوية جدا
١٦٫٩٪

مساهمه ضعيفةمساهمة جيده
١٫٧٪١٨٫٦٪٤٢٫٤٪
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أهم القطاعات التي يساهم العمل الخريي يف تنميتها بشكل أسايس يف اململكة العربية السعودية
تجـــدر اإلشـــارة أنـــه عنـــد السـؤال عـن أهـم القطاعـــات التـي يسـاهم قطـاع العمـل الخـريي يف تنميتهـا داخـل اململكـة تـــم السـامح للمسـتجيبن باختيـار أهـم 
قطاعـــن فقـــط، وقـــد جـــاء يف املقدمـــة قطـــاع األرسة حيـث أشـــار بذلـــك 50,8%، يأيت بعد ذلك نشاط الدعوة وذلك بنسبة 44,1%، يليه بفـــارق ملحـوظ قطاعـي 
التعليـــم والصحـــة حيـــث أشـــار بذلـــك 27,1% و 23,7% عــى التــوايل، أمــا قطــاع اإلغاثــة فقد بلغت نســبته 18,6% يأيت بعده قطاع التأهيل لســـوق العمـــل وذلـــك 
بنســـبة 15,3%. ومـــن امللفـــت للنظـر أنـه بالنسـبة لقطاعـات الزراعـة والصيـد، والعلـــوم والتكنولوجيـا، والثقافـة والفنـون، وكذلـك الرياضـة، ال يـرى املسـتجيبون 

أن العمـل الخـريي يسـاهم يف تنميتهـا بـأي شـكل مـن األشـكال.

ذوي اإلحتیاجات الخاصة

الزراعة والصید

األسرة

نشاط الدعوة

التعلیم

القطاع الصحي

اإلغاثة

تأھیل لسوق العمل

تمویل المشروعات (متناھیة الصغر، الصغیرة، المتوسطة)

أخرى

تنمیة المجتمع المحلي

العلوم والتكنولوجیا

الثقافة والفنون

الریاضة

٪٥٠٫٨

٪٤٤٫١

٪٢٧٫١

٪٢٣٫٧

٪١٨٫٦

٪١٥٫٣

٪١٠٫٢

٪٥٫١

٪٣٫٤

٪١٫٧

٪٠٫٠

٪٠٫٠

٪٠٫٠

٪٠٫٠
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