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 الدراسة ملخص

لمؤسسات الخيرية الدى  سياسات دعم البرامج والمشاريعالمنح و مجاالت
الرياض بمدينة دراسة ميدانية :المانحة

 أروى بنت إبراىيم السماعيل: إعداد الطالبة 

 عبدالرحمن بن عمر البّراك : بإشراف الدكتور

لقل اؼبؤسسات  الربامج كاؼبشاريع دعم  سياساتؾباات اؼبنح كالسعرؼ على ىقفت ىذه القراسة إذل      
مجاالت الدعم ما ىي : رلربقدت مشكلة القراسة يف السساؤؿ الرئيس السايف مقينة الرياض، كقق اؼباكبة 

 المنح المنّظمة لعملياتسياسات المعتمدة لدى المؤسسات الخيرية المانحة بمدينة الرياض، وما ال
 لدى تلك المؤسسات؟

تكوف ؾبسمع القراسة من كلسحميق أىقاؼ القراسة، ًب اسسخقاـ اؼبنهج الوصفي اؼبسحي، كقق      
( ٖٚ)لقل كزارة الشؤكف ااجسماعية كعقدىا  الرياض اؼبسجلةؼباكبة يف مقينة صبيع اؼبؤسسات اػبَتية ا

كًب اسسخقاـ ااسسبانة ، مؤسسة منها فمط( ٕٓ) ، اسسطاعت الباحثة السوصل إذلماكبةخَتية مؤسسة 
 .كأداة عبمع البيانات

كبة مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼبا أف معظم أبرزىاكاف كتوصلت القراسة إذل عقة نسائج      
أغلبية مفردات العينة ، كأف يف مقينة الرياض لقيها توجهات اسًتاتيجية يف عملية منح الربامج كاؼبشاريع

%( ٖ,ٖٚ)، كأف %(ٚٛ)من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تمقـ دعمان ماليان كذلك بنسبة  
 راجعسو كتطويرهيها كتمـو كذلك مبإجرائي لربامج اؼبنح لقلقيها دليل من مفردات العينة من اؼبؤسسات 

يف أكلويات دعم النسائج إذل أف اجملاؿ ااجسماعي قق احسل اؼبركز األكؿ كما أشارت  .بشكل دكرم
كاف اجملاؿ البيئي يف اؼبرتبة ، ك، يليو اجملاؿ السعليمي، ٍب الصحيلقل اؼبؤسسات اؼباكبةالربامج كاؼبشاريع 

 .األخَتة



  ب
 

لسمقمي اؼبنح، حظي  ددةتمـو بسطبيق معايَت مح صبيع مفردات العينةأكضحت نسائج القراسة كذلك أف      
، بينما أتى من بُت ىذه اؼبعايَت بأعلى نسبة تطبيق( الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من جهة رظبية مسجلة)معيار 
صبيع مفردات العينة من كما تبُت من النسائج أف  .ةيف اؼبرتبة األخَت( الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من أفراد)معيار 

على اعبهات اؼبسمقمة بطلب القعم، كقق كاف لشرط تشًتطها ؿبقدة لقيها شركط اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 
عقـ كفاية )النسبة األعلى من حيث تطبيق مفردات العينة، بينما كاف شرط ( سالمة الوضع النظامي للجهة)

عينة أخَتا، اتضح من النسائج أف  .يف اؼبرتبة األخَتة( نامج أك اؼبشركع اؼبطلوب دعمو القعم اغبكومي للرب
بُت نسبة السجانس كما أف من األنبية،  امسسول عارلاؼبنح صبيع إجراءات اؼبؤسسات اؼباكبة تورل القراسة من 
قان لقل عينة القراسة ىو ، كقق كاف اإلجراء األكثر تطيبىا ؽبذه اإلجراءات كاف مرتفعايف تطبيقاؼبؤسسات 

 (.تمقمي كصف تفصيلي للمشركع أك الربنامج)

اؼبسؤكلُت عن برامج اؼبنح لقل كبناء على ما توصلت إليو القراسة من نسائج، أكصت القراسة      
بضركرة ااىسماـ باؼبواقع االكًتكنية اػباصة هبا كتفعيلها لسسهيل كصوؿ اعبهات اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 

الة للمؤسسات اليت ليس لقيها موقع الكًتكين خاص، يرية كاؼبسسفيقين ؽبا، كإنشاء مواقع الكًتكنية فعّ اخل
كإجراءاتو بقأ الشفافية يف سياسات اؼبنح مبلسزاـ أنبية إشهار القليل اإلجرائي لربامج اؼبنح لقيها مع اابك

، كسهولة اسسمطاب جهات منفذه لربامج كمشاريع تسناسب مع سياسة اؼبنح كذلك لزيادة درجة اؼبصقاقية
بإعطاء مزيق من ااىسماـ للربامج كاؼبشاريع يف اجملاات البيئية كاغبموقية أكصت القراسة  ،أخَتان  . لقيها

 .كالبحثية اليت حظيت بقعم أقل من قبل اؼبؤسسات اؼباكبة كفما ؽبذه القراسة
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 :األول الفصل

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة  -1

دبا يف   باؼبملكة العربية السعودية العمل اػبَتم مؤسساتيف  مبوان ملحووان لسنوات األخَتة شهقت ا     
اػبَتية بأشكاؿ كىي اؼبؤسسات اليت تمقـ القعم للجهات  -اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبةذلك  تنامي عقد 

كتعق .  (قٖٖٗٔمقاد،) دكف انسظار ربميق أية مكاسب مادية( عيٍت  -اسسشارم –مادم ) ـبسلفة  
دعم حيث تساىم يف   غَت الرحبي،كنات األساسية للمطاع أحق أىم اؼبك اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 

   .للجمعيات كاعبهات اؼبنفذةالذم تمقمو من خالؿ  القعم اؼبشاريع السنموية كسق حاجات اؼبعوزين 

الذم تمـو بو ىذه اؼبؤسسات، كزبفيفها العبء على المطاع اغبكومي السنموم ؼبا لسعاوم القكر ك     
إصقار السشريعات اؼبنظمة  خالؿ ااعًتاؼ هبا كمن ىا أنبية تورلاغبكومات اؼبخسلفة كاػباص ، فإف 

تلك اؼبؤسسات قباح عمل إا أف  .لعملها، كتمقمي اغبوافز كالسسهيالت لسأسيسها كاسسمرارية نشاطها
، كىذا اػبَتية كالسنموية اليت أنشئت ألجلها مقل ققرهتا على ربميق أىقافهايعسمق بالقرجة األكذل على 

إذل اؼبسسفيقين سواء  بكافة أشكالواؼبنح  تمقميىا يف كضع اسًتاتيجية عمل معينة تسَت عليمنها يسطلب 
 . كانوا أفرادان أـ جهات خَتية

مقل كجود اسًتاتيجية عمل ؿبقدة تسَت عليها  بيافتسعى ىذه القراسة إذل  ،كيف ىذا الصقد     
سياسات اؿكذلك من خالؿ السعرؼ على ؾباات اؼبنح لقيها، كدينة الرياض، اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة مب

على حيث يشمل الفصل األكؿ  ،كتنمسم ىذه القراسة إذل طبس فصوؿ رئيسة. اؼبنح اؼبنظمة لعمليات
، بينما يوضح الفصل الثالث اإلجراءات كيمقـ الفصل الثاين أدبيات القراسة اإلطار العاـ للقراسة ، 

يف  ا بياف النسائج كالسوصياتربليلها ، كأخَتك اؼبنهجية للقراسة، ٍب يأٌب الفصل الرابع لعرض البيانات
 .   الفصل اػبامس
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 :مشكلة الدراسة  -2

كاإلجراءات سياسات اؿمن  عقدان اؼبؤسسات اؼباكبة ؾبموعة من ؾباات القعم، كما تضع ربقد      
سياسات اؼبنح على ضبط آلية كيساعق ربقيق ؾباات ك .دعم الربامج كاؼبشاريعتنظيم عملية ؿ السنفيذية
ساعق الباحثُت عن القعم م، كما  اؼباكبة كتوجيهها بشكل أمثل كبو ربميق غايات اؼبؤسسة اػبَتيةالقعم 

 .يف معرفة اؼبؤسسة  اؼبناسبة لقعم براؾبهم كمشاريعهم اؼبمًتحة

اػبَتية  باؼبملكة العربية السعودية ، حيث  تركز برامج   كيرل البعض  أف ىناؾ  تكراران يف برامج اؼبنح     
اؼبنح بشكل كبَت على برامج اإلغاثة كاإلحساف، يف حُت أف ىناؾ حاجة  إذل ترشيق اإلنفاؽ اػبَتم كتوجيهو 

 .(ٖ: قٖٗٗٔالصمر، )كبو اؼبشاريع السنموية 

ية اؼباكبة باؼبملكة تفسمر مواقعها إذل أف حوارل ثلثي اؼبؤسسات اػبَتكذلك كما تشَت دراسة حقيثة       
االكًتكنية إذل بيانات كمعلومات تسعلق بضوابط كمعايَت كإجراءات اؼبنح ، كأهنا تكسفي بسلمي طلبات اؼبنح 

% ٓٛعرب الربيق االكًتكين أك الربيق اؼبسجل، كمن ٍب معاعبسها داخليا كازباذ المرارات بشأهنا، يف حُت أف 
 تمقـ بيانات كاضحة فيما يسعلق بشركط كمعايَت اؼبنح عرب مواقعها االكًتكنية من اؼبؤسسات األجنبية

 . (ٙٗ:قٖٗٗٔالسبهاف، )

ؾباات القعم اؼبعسمقة لقيها ، من مؤسسة إذل أخرل بناء على زبسلف  نحسياسات ادلأف  كبالرغم من       
لشفافية، كما هبب أف تكوف مسوافمة إا أف ؾباات القعم كسياساتو كإجراءاتو يفًتض أف تسسم بالوضوح كا

مع رؤية اؼبؤسسات اؼباكبة كأىقافها، كأف تكوف تلك اجملاات كاألىقاؼ يف صبلسها داعمة للعملية السنموية 
  : كعليو فإف ىذه القراسة تسعى لإلجابة عن السؤاؿ الرئيس السارلبأبعادىا اؼبخسلفة ، 

 سياساتالخيرية المانحة بمدينة الرياض، وما المجاالت الدعم المعتمدة لدى المؤسسات ما ىي 
 . لدى تلك المؤسسات؟  المنح المنظمة لعمليات

 : تساؤالت الدراسة -3

 :اإلجابة عن عقة تساؤات حبثية كىي كالسارل  القراسةرباكؿ 
 ىل ىناؾ توجهات إسًتاتيجية يف اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض؟ -
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 ؾباات القعم اؼبعسمقة لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة دبقينة الرياض؟ما ىي  -
 ؟لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياضما ىي سياسات اؼبنح  -
 ما ىي إجراءات اؼبنح اؼبسبعة لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض ؟ -
 اؼباكبة يف مقينة الرياض؟تنظيم لعمليات اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية ىل ىناؾ  -

 :أىداف الدراسة  -4
 دعم  سياساتؾباات اؼبنح ككىو السعرؼ على من ىذه القراسة  إذل ربميق ىقؼ عاـ الباحثةتسعى      

 كيف ىذا السياؽ يربز عقد من األىقاؼ السفصيلية. يف مقينة الرياضلقل اؼبؤسسات اؼباكبة  الربامج كاؼبشاريع
: كىي كالسارل

اػبَتية اؼباكبة يف مقينة توجهات إسًتاتيجية يف اؼبنح لقل اؼبؤسسات السعرؼ على مقل كجود  -
 .الرياض

 .ت اػبَتية اؼباكبة دبقينة الرياضؾباات القعم اؼبعسمقة لقل اؼبؤسساالسعرؼ على  -
 .لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياضسياسات اؼبنح تسليط الضوء على  -
 .ػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض إجراءات اؼبنح اؼبسبعة لقل اؼبؤسسات االسعرؼ على  -
 .اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تتنظيم لعمليات اؼبنح لقل اؼبؤسساالسعرؼ على ما إذا كاف ىناؾ  -

 : أىمية الدراسة  -5

دبا ،  خالؿ السنوات األخَتة لمق شهقت اؼبملكة العربية السعودية تطوران ملحووان يف عمل المطاع اػبَتم     
مسجلة لقل كزارة  خَتيةالسعودية إذل تسع كشبانُت مؤسسة اػباصة اػبَتية يف ذلك ارتفاع عقد اؼبؤسسات 

، كيشَت السمرير الصادر من الوزارة إذل أف ما يمارب  (ىػٖٗٗٔكزارة الشؤكف ااجسماعية، ) ااجسماعيةالشؤكف 
إا أف ىذا النمو اؼبسزايق يف عقد  .خالؿ السنوات الثالث األخَتة ٝ من تلك اؼبؤسسات ًب تسجيلها ٖٓ

تلك اؼبؤسسات اػبَتية ، كتعاوم دكرىا يف تنمية اجملسمع ، دل يواكبو اىسماـ موازم من قبل الباحثُت ، حيث 
من  اليةاحل تربز أنبية القراسة كىنا .تنقر القراسات العربية  اؼبسعلمة بواقع تلك اؼبؤسسات كطبيعة عملها 

صا مع تناميو خصويقانية يف المطاع اػبَتم السعودم الناحية العلمية يف تزامنها مع اغباجة اؼباسة للقراسات ادل
اؼباكبة كدكرىا يف تنمية اجملسمع كتلبية مسطلباتو من خالؿ اػبَتية كيف السعريف باؼبؤسسات ، يف السنوات األخَتة
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، كبالسياسات كاإلجراءات اؼبسبعة يف القعم لقل اؼبؤسسات تلفةشاريع اؼبخدعمها للعقيق من الربامج كادل
.   اؼباكبة السعوديةاػبَتية 

على  اؼببسقئةك-اؼباكبة  اػبَتية أما من الناحية السطبيمية، فإف ىذه القراسة سسخقـ باألساس اؼبؤسسات    
كعلى ، اعها يف تمقمي اؼبنحكاليت يبكن إتب يف السعرؼ على آلية القعم لقل ـبسلف اؼبؤسسات -كجو اػبصوص

السعرؼ  علىتساعق اعبهات الراغبة يف القعم يؤمل أف  كما.ؾباات اؼبنح لقيها تفاديان ازدكاجية األدكار 
 . طلب القعم كأىم اؼبعايَت اليت تشًتطها اعبهات القاعمة  إجراءاتعلى 

 : حدود الدراسة  -6

اؼبعسمقة لقل اؼبؤسسات اػبَتية  اؼبنحؾباات على السعرؼ على القراسة تمسصر  :اغبقكد اؼبوضوعية  -
اؼبنظمة  جراءاتاإلسياسات ك، كاؿدبقينة الرياضاؼبرخصة من قبل كزارة الشؤكف ااجسماعية  اؼباكبة

 .لقيها  اؼبنح لعمليات
 .الرياض  مقينةيف  تمسصر ىذه القراسة على اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة: اغبقكد اؼبكانية  -
 .  ـٕ٘ٔٓ -قٖ٘ٗٔخالؿ العاـ اغبارل فهو ؽ الزمٍت للقراسة اأما بالنسبة للنط: اغبقكد الزمانية  -

 :مصطلحات الدراسة  -7

مصرحة من قبل كزارة الشؤكف كغَت رحبية كىي مؤسسات مسسملة : المانحة  الخيرية المؤسسات -
 . حسب اخسصاصهايرية اخلىات اجلفراد أك األاؼبمقمة من دعم الربامج كاؼبشاريع ؿااجسماعية 

لسنظيم عمليات دعم الربامج عليها اعبهة اؼباكبة  تعسمقاليت  اؼبعايَت كالشركطكىي  :سياسات المنح  -
  .كأىقافها لرسالة اؼبؤسسة كفمان  كاؼبشاريع

كىي اػبطوات العملية اليت تسطلبها عملية طلب كتمقمي اؼبنح للربامج كاؼبشاريع  :إجراءات المنح  -
 . اؼبمًتحة 

من جهات عقة لسمقمي بكافة أشكالو كىي كيانات تطوعية تسلمى القعم  :الجمعيات الخيرية  -
 . اػبقمات بكافة أنواعها إذل أفراد اجملسمع من غَت ىقؼ اغبصوؿ على الربح اؼبادم
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 :الدراسة قصور  -8

حة من قبل كزارة اػبَتية اؼبصرّ  بعض اؼبؤسسات يسمثل قصور ىذه القراسة يف تعذر كصوؿ الباحثة إذل      
، كعقـ المقرة على الوصوؿ إذل أم نظرا لعقـ ربقيث كسائل السواصل يف تمرير الوزارة الشؤكف ااجسماعية

كقق يعود السبب يف ذلك إذل حقاثة ، ترنتكسيلة تواصل أخرل عن طريق السؤاؿ أك البحث يف شبكة ااف
 . تلك اؼبؤسسات أك عقـ فعاليسها 

  

 



 
 

الفصل الثاني  

أدبيات الدراسة  

اإلطار النظري للدراسة : المبحث األول

 المؤسسات الخيرية المانحة -1
 مفهـو اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة  1-1
 أنواع اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة  1-2
 لفرؽ بُت اؼبنظمة اػبَتية كغَتىا من اؼبنظماتا  1-3
 أنبية اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 1-4
 اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية  سياسات  1-5

 ية المؤسسات الخيرية المانحة في المملكة العربية السعود -2
 العمل اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعودية ٔ-ٕ
 اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعوديةمؤسسات العمل  ٕ-ٕ
 األنظمة كاللوائح ذات العالقة بالمطاع اػبَتم كالسطوعي باؼبملكة ٖ-ٕ
 اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية  ٗ-ٕ
 مباذج ؼبؤسسات خَتية ماكبة يف اؼبملكة العربية السعودية ٘-ٕ

 التجربة الغربية للمؤسسات الخيرية المانحة -3

 : الدراسات السابقة: الثاني المبحث
 القراسات العربية -ٔ
 القراسات األجنبية   -ٕ
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 أدبيات الدراسة: الثاني  الفصل

اإلطار النظري للدراسة : األول المبحث

 المؤسسات الخيرية المانحة -1
:  مفهوم المؤسسات الخيرية المانحة  1-1

كجود اخسالفات يف مفهـو  ُيالحظبعق اسسعراض عقد من األدبيات يف موضوع القراسة اغبالية،      
احظ السقاخل اؼباكبة لقل الباحثُت أك اؼبراكز البحثية يف ـبسلف الثمافات، كما مُ  اػبَتية اؼبؤسسات

عقد من الباحثُت السبب يف  اكيعزك. الكبَت بينو كبُت عقد من اؼبفاىيم كاألكقاؼ كالصناديق كغَتىا 
ؿ اؼبؤسسات مكلذا تسباين أنظمة تسج ،ذلك إذل عقـ كجود تعريف قانوين ؿبقد ؽبذا اؼبصطلح 

كفيما يلي عرض ألبرز . (Jenkins,2012:11 )كفبارساهتا المانونية كاألنظمة المانونية كفما لذلك
جعسو من أدبيات ، كمن ٍب عرض ألبرز السعاريف ؼبفهـو اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة من خالؿ ما ًب مرا

 . ظبات ىذا اؼبفهـو ، كممارنسو باؼبفاىيم ذات العالقة 

اغبكومية كغَت الرحبية اؼباكبة كاؼبنظمات غَت  اػبَتية من السهل السفريق بُت اؼبؤسسات بقاية ، ليس     
ماكبة تسمي نفسها يف الواقع خَتية العقيق من الكيانات اليت يعسربىا الناس مؤسسات ؼ،  األخرل

لذا يلجأ عقد من الباحثُت إذل زبصيص معايَت معينة أك ظبات ك ،كالصناديق كاألكقاؼ أخرلدبسميات 
يف ىذا ث حقد الباحكقق . مشًتكة لسمييز اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة عن غَتىا من اؼبؤسسات غَت الرحبية 

 أهنا لسعريف اؼبؤسسات اؼباكبة اػبَتية كىيعقة معايَت ( Andrews)اجملاؿ امَتسوف انقركز 

OECD,2003:86) ) :

 .غَت حكومية -
 .غَت رحبية -
.  ؾ صنقكقا خاصا هبا ؿًب -
 .مقراء كأ( أمناء الصنقكؽ) احتقار من قبل اؼبنّ  -
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 .اػبَتية أك القينية أك غَتىا فبا ىبقـ الصاحل العاـ  الًتبوية أك تقعم األنشطة ااجسماعية أك -

منو طبس خصائص للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف ؿباكلة ( Anheier,2001:3)يرانوكما يمقـ       
: كىي كالسارل للجمع بُت السعاريف اؼبخسلفة

. ا بق أف تسسنق اؼبؤسسة على أصوؿ سواء كانت مالية أك غَتىا -
. أف تكوف تلك اؼبؤسسات مسسملة كمنفصلة عن اغبكومة  -
مقارة ذاتيا ، كقق تكوف بعض اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة تابعة لوكاات أف تكوف تلك اؼبنظمات  -

. حكومية أك شركات ، كتعمل كجزء منها ، إا أف ذلك ا يعٍت أهنا مرتبطة هبا ىيكليا 
أف تكوف غَت ىادفة لسوزيع األرباح،  فال يسم توزيع األرباح الناذبة من اسسخقاـ األصوؿ أك  -

اهبا أك األمناء أك أعضاء ؾبلس اإلدارة ، كهبذا فإف األىقاؼ األنشطة السجارية على أصح
. السجارية ليست ىي اليت توجو اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بشكل رئيسي 

أف زبقـ اؼبصلحة العامة ، فاؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة هبب أا تمسصر على تلبية احسياجات  -
 ، بل ىيقة من اؼبسسفيقينؿدائرة مغأك ، ةؾبموعة أك فئة ؿبقدة بققة ، كأعضاء أسرة معُت

.    أصوؿ خاصة زبقـ اؼبنفعة العامة 

عقة ( ػبَتية اؼباكبة يف المرف العشريناؼبؤسسات ا)مؤلف كساب  (kiger,2000:1)كيمقـ كيجر      
منظمة غَت حكومية ، غَت رحبية، سبوؿ من قبل أحق : تعاريف للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة من أبرزىا أهنا

ين أك ؾبموعة من اؼباكبُت ، كيقيرىا اؼباكبوف بأنفسهم ، أك ىبصص ؽبا ؾبلس إدارة ، حبيث  تساعق اؼبانح
األنشطة ذات الفائقة ااجسماعية ، كىي ا تسعى يف األساس إذل كسب األمواؿ بل إذل  إقامةعلى 

.  تمقمي اؼبنح

منظمة غَت حكومية كغَت ىادفة للربح، سبسلك عن عبارة ا بأنو كبشكل ممارب يعرفها أحق الباحثُت    
خاص هبا ، (أك مقيرين) أمناءمصادر سبويلها الذاتية يف صورة كقفيات كربل عادة، كتقار بواسطة ؾبلس 

ااجسماعية كالقينية كاػبَتية كالسعليمية أك أية أنشطة  األنشطة كهتقؼ إذل اؼبساعقة يف ربميق عقيق من
 .(Howe,1980)العامة الرفاىية تسعى لسحميقأخرل 
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" اؼبؤسسات اؼباكبة بأهنا فيعرؼ ( ٙ: قٖٖٗٔمقاد، )ز القكرل لألحباث كالقراسات اؼبرؾأما      
 -مادم) أشكاؿ القعم  اؼبؤسسات اػبَتية اليت تمقـ القعم للجهات اػبَتية يف أم شكل من

." ، دكف انسظار ربميق أية مكاسب مادية(يٍتع -اسسشارم

ؼباكبة ىي مصطلح إدارم حقيث معرب عن نوع من ااؼبؤسسة أف  (٘٘:قٖٓٗٔ)السلوميكيرل      
أنواع اؼبؤسسات ككوائفها كىي اليت لقيها اؼباؿ أك عُت الوقف كا تطلب السربعات ، كغالبا ا تمـو 

يع كؽبا بسنفيذ اؼبشاريع اػبَتية بنفسها ، دبعٌت أف لقيها ميزانيات سنوية ؿبقدة لسمويل الربامج كاؼبشار
. مصادر دخل لسمويل اؼبيزانيات

بأهنا منظمات تعسمق يف عملها ( ٚ:قٖٓٗٔ)بينما تعرفها مؤسسة عبق الرضبن الراجحي اػبَتية      
من اؼبسربع إذل كيانات نظامية خَتية أخرل لسحميق أىقاؼ ( اؼبالية كغَتىا) على ربويل اؼبمسلكات 

بأهنا أكرب ت األخرل يف المطاع غَت الرحبي ة عن غَتىا من اعبهاكسبساز اؼبنظمات اػبَتية اؼبانح . ؿبقدة 
ؼبعنية بسطوير العمل كاؼبؤسسات ا ،كاعبمعيات اػبَتية الية لقعم أنشطة اعبهات األخرلاؼبصادر ادل

، فهي ليست جهات منافسة كلكنها تمف خلف ىذه كمراكز البحث كالسعليم كالسقريب اػبَتم
. كالرسالة اؼبشًتكة النبيلةكرافقة من أجل ربميق األىقاؼ اؼبنظمات داعمة كموجهة 

يسسنق  ،كغَت رحبي ،كياف نظامي، غَت حكومي: اػبَتية اؼباكبة بأهنا  كىكذا يبكن تعريف اؼبؤسسة     
تمقمي القعم بأشكاؿ ـبسلفة إدارة خاص ، كيمـو ب/ أمناءإذل أصوؿ خاصة تقار من قبل اؼبناّح أك ؾبلس 

اؼبمقمة من اعبهات اػبَتية أك األفراد يف شىت اؼبيادين، كذلك دبا يسوافق مع ج كاؼبشاريع إلقامة الرباـ
 .   أىقافو كسياساتو

:  أنواع المؤسسات الخيرية المانحة  1-2

 كيمر يالحظفمثال ، كاىسمامهااؼبصّنفة حسب اعبهة  تصنيفات اؼبؤسسات اػبَتيةتلف تخ     
(kiger,2000:1 ) مركز اؼبؤسسات اػبَتية يف الوايات اؼبسحقة األمريكية أف(The Foundation 

Center ) كتشَت كولنز . لسلك اؼبؤسسات على اؼبهاـ  تصنيفويف يعسمق(Collins,2008 ) إذل أف
كذلك اسسنادا بشكل كبَت ، سات اؼباكبة كنبا اػباصة كالعامةبُت نوعُت أساسيُت من اؼبؤساؼبركز يفرؽ 

كأكثر ما يبيز اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة عن غَتىا ىو أف  .األنظمة الضريبية الفيقرالية اؼبطبمة عليهمإذل 
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ؼبركز بينما يسسخقـ ا. اؼبًتابطةأصوؽبا تأٌب من فرد، أك عائلة، أك شركة ، أك ؾبموعة من األطراؼ 
ٌب تمقـ اؼبنح كهقؼ أساسي ؽبا اؿ العامة اعبمعيات اػبَتية إذل لإلشارة مصطلح اؼبؤسسات اؼباكبة العامة

اؼباكبة العامة تسلمى سبويلها من قبل  اػبَتية فإف اؼبؤسساتاألخرل،  ككحاؿ اعبمعيات اػبَتية العامة. 
 .جهات مسعقدة غَت مًتابطة، كقق يشمل ذلك اؼبؤسسات اؼباكبة اػباصة كاألفراد ككذلك اؼبنح اغبكومية

 The Foundation)قا لسصنيف مركز اؼبؤسسات اػبَتية كىكذا فإف اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة كؼ

Center )تنمسم إذل(Collins,2008؛kiger,2000) :  

:  المؤسسات المانحة الخاصة 1-2-1

  ىي اليت أسست من قبل أفراد أك عائالت، كغالبان ما يشار إليها ك: اؼبؤسسات اؼباكبة اؼبسسملة
كىي . إذل ربميق أىقاؼ كاسعة للغاية العاـ، كسبيلباؼبؤسسات اؼباكبة العائلية أك ذات النفع 

 .من اؼبؤسسات اؼباكبة اػباصة  النوع األكثر انسشاران 
  كف خاصكف دؼ كاحق، لقيها مووفقىي عادة منظمات ذات ك: اؼبؤسسات اؼباكبة اؼبشغلة

ات اؼبنظممع   كتسشابو تلك اؼبؤسسات.  اجملرد الربامج بقا من اؼبنحتنفيذ حبيث تركز على 
اؼباكبة اؼبسسملة يف أهنا تسسلم أصوؽبا من فرد أك ؾبموعة صغَتة من اؼباكبُت، إا أهنا تمـو بسنفيذ 

كتشمل على سبيل اؼبثاؿ  .براؾبها اػبَتية بنفسها، بقا من تمقمي منح عبهات أخرل منفذة 
 دكر األيساـ كاؼبسسشفيات كاؼبكسبات كمراكز البحوث

   فرد أك عائلة  من، كىي اليت تسلمى أصوؽبا من شركات ا مؤسسات ماكبة تابعة لشركات
كعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالشركة السابعة ؽبا ، إا أهنا تعق كياف مسسمل عنها . ؿبقدة 
كيسشابو ىذا النوع مع اؼبؤسسات اؼباكبة اؼبسسملة يف تمقمي القعم لربامج يف ميادين عقة . قانونيا

إذل الًتكيز على اجملسمعات اليت تعمل فيها اؼبنظمة األـ، أك على ، لكنها سبيل يف عطائها 
كتمـو العقيق من . هنا رفع مسسول الوعي بالشركةألشركة، أك على األنشطة اليت من شمووفي ا

إذل آلية عمل اؼبؤسسات اؼباكبة ، كما أهنا  سسنادااققمي اؼبنح كاؼبساعقات من غَت الشركات بت
 . قق تمسصر على اؼبنح أك قق تسجاكز ذلك إذل تنفيذ الربامج 
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اليت أسست من قبل الشركات اػباصة لسنفيذ برامج اؼبسؤكلية كيبكن الموؿ بأهنا اؼبؤسسات      
يف منطمة نطاؽ ، مع تمقمي اؼبنح لألفراد كاعبماعات  األحيافااجسماعية للشركات يف معظم 

 عمل الشركة

: العامة المؤسسات المانحة 1-2-2

كتعق اؼبؤسسات اؼباكبة . الرئيسية  أىقافهاتمـو بسمقمي اؼبنح كأحق  اليت عامةاؿيرية اخلمعيات اجلكىي      
، كىي اليت تعسمق يف سبويلها على اجملسمعية الشكل األققـ كاألكثر شيوعان للمؤسسات اؼباكبة العامة 

، كمن ٍب تمقـ اؼبنح جملسمع (قق تكوف من بينها اؼبؤسسات اؼباكبة اػباصة)مصادر مسعقدة من اجملسمع 
 .معُت أك ؾباات ـبصصة يف نطاؽ جغرايف ؿبقد  

 .كىكذا ، فإف الفارؽ األساسي بُت اؼبؤسسات اؼباكبة اػباصة كالعامة ىو اخسالؼ مصادر السمويل     
كمع تشاهبهما من حيث النشاط الرئيسي كىو تمقمي اؼبنح بشكل عاـ ، إا أف نشاط اؼبؤسسات اؼباكبة 

اػباصة يف األساس ىو خقمة اجملسمع عن طريق تمقمي اؼبنح ؼبنظمات غَت رحبية أخرل ، بينما تمـو  
 اعبغرافية اليت تسواجق هبا اؼبنطمة يف اؼبماـ األكؿ بسمقمي اػبقمات اجملسمعية يفاؼبؤسسات اؼباكبة العامة 

 .(Grant Space)بشكل مباشر

 The Internal Revenue) األمريكيةالقاخلية  اإليراداتتصنف ككالة ،  كبشكل مشابو     

Agency  ) فاؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة اػباصة . اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة اسسنادان إذل مصقر األصوؿ
سواء كاف فردا أك عائلة أك شركة ، ككفما ؽبذا فإف اؼبؤسسات اؼباكبة  ىي اليت سبوؿ من قبل مصقر كاحق

أما اؼبؤسسات اػبَتية . اؼبسسملة ، كاؼبشغلة، كالسابعة للشركات صبيعها تعق مؤسسات خَتية ماكبة خاصة 
العضوية ، كمثاؽبا  اؼباكبة العامة فهي اليت سبوؿ من عقة مصادر كغالبا من خالؿ ضبالت السربعات أك

 .   (kiger,2000:1)نظمة األمم اؼبسحقةـ
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: وغيرىا من المنظماتالمانحة الخيرية  المؤسسةالفرق بين  1-3

:  المؤسسات الخيرية المانحة والجمعيات الخيرية 1-3-1

ىي اليت هتقؼ إذل تمقمي اػبقمات ااجسماعية نمقا أك عينا ككذلك اػبقمات  اعبمعيات اػبَتية     
دكف أف يكوف ىقفها اغبصوؿ على  اإلنسانيةالسعليمية أك الثمافية أك الصحية فبا لو عالقة باػبقمات 

.  (ٕٗ: قٖٔٗٔ،مركز إيفاد للقراسات كااسسشارات) اؼبادمالربح 

كزارة الشؤكف )ات اػبَتية باؼبملكة العربية السعودية كتعرفها ائحة اعبمعيات كاؼبؤسس     
بأهنا ىيئة أىلية تطوعية هتقؼ إذل تمقمي اػبقمات ااجسماعية فبا لو عالقة  (قٓٔٗٔااجسماعية،

باػبقمات اإلنسانية دكف أف يكوف ىقفها اغبصوؿ على الربح اؼبادم أك ربميق أية أغراض ا تسفق 
 .كالغرض الذم أكجقت ألجلو 

الموانُت  كيبمى الفارؽ األساسي بُت اعبمعية كاؼبؤسسة كما حقدتو قوانُت اؼبملكة كغَتىا من      
تآلف ؾبموعة من األفراد، يشًتط أا يملوا عن العشرين  سسوجب لميامهاماػبليجية كالعربية أف اعبمعية 

كتساىم اؼبنح كالسربعات كاؽببات كالصققات يف . اػباصة بسكوين اعبمعيات اػبَتية يف قوانُت اؼبملكة  
رىا اليت أنشئت من أجلها، إضافة إذل اإلعانات اغبكومية، كموارد أنشطسها، كرسـو اتأديسها ألدك

، ليت يشًتط لوجودىا رأس ماؿ معُتفهي ا أما اؼبؤسسات اػبَتية،  .أعضاؤىا العضويات اليت يمقمها
أكثر من مؤسس، كزبسلف عن اعبمعيات اػبَتية بأنو ا  كتسمى مؤسسات فردية خَتية، كقق يكوف ؽبا 
 .(قٕٖٗٔالنجار، )يسمح ؽبا بمبوؿ اؼبنح كا السربعات من العامة

يبكن إهباز أبرز أكجو السشابو معيات اػبَتية كفما لالئحة، سسات اػبَتية مع اجلكدبمارنة اؼبؤ     
  ( :ٔ)كااخسالؼ يف اعبقكؿ السارل رقم
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 (1)جدول رقم

وفقاً لالئحة الجمعيات والمؤسسات المؤسسات الخيرية و أوجو الشبة واالختالف بين الجمعيات الخيرية
 الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية الخيرية

المؤسسات الخيرية الجمعيات الخيرية المحاور   م

زبضعاف إلشراؼ كرقابة كزارة الشؤكف ااجسماعية من حيث تعيُت اإلشراف والرقابة  ٔ
  تنفيذ قراراهتا، كحلها كتصفيسها ؾبلس إدارة مؤقت إلدارهتا، ككقف 

تنشأ من قبل فرد  أك تنشأ بطلب من عشرين شخص فأكثر  التأسيس   ٕ
ؾبموعة أفراد 

يكوف طالبوا السأسيس سعوديي اعبنسية  ا بق أف 

داخل حقكد اؼبملكة فمط النطاق الجغرافي  ٖ

تمقمي اػبقمات بشكل تمقمي اػبقمات بشكل مباشر النشاط الرئيسي  ٗ
مباشر أك من خالؿ 
تمقمي القعم عبهات 

منفذة  

غَت رحبية كالنبا منظمات 

تسسفيق اعبمعيات اػبَتية من اإلعانات اليت المصادر المالية   ٘
تمقمها الوزارة  

 

ا تسسفيق  من اإلعانات 
تمقمها الوزارة  اليت 

للجمعيات اػبَتية 

ؽبا صبع السربعات  ا هبوز هبوز ؽبا صبع السربعات 

قق سبوؿ ذاتيان من قبل  ا سبوؿ ذاتيان من قبل اؼبؤسسُت
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 اؼبؤسس 

هبوز ؽبما قبوؿ اؽببات كالوصايا  

هبوز ؽبما اسسثمار األمواؿ الزائقة عن اغباجة يف أنشطة يكوف ؽبا عائق 
. مارل يساعقىا يف ربميق أىقافهما كذلك دبوافمة الوزارة 

ا هبوز ؽبما القخوؿ يف مضاربات مالية 

التنظيم المالي  ٙ
واإلداري 

نظامان لاّلئحة كضعت المواعق السنفيذية 
مفصالن للسنظيم اإلدارم كاؼبارل ؽبا 

المواعق السنفيذية دل تضع 
نظامان مفصالن لاّلئحة 

 للسنظيم اإلدارم كاؼبارل
ؽبا 

 اعبقكؿ من تصميم الباحثة*

: المؤسسات الخيرية المانحة واألوقاف 1-3-2

كالذم يعرؼ بأنو  اإلسالـيسشابو مفهـو اؼبؤسسات اػبَتية إذل حق كبَت مع مفهـو الوقف يف      
على حكم ملك اهلل تعاذل، كالسصقؽ باؼبنفعة حاا أك مآا،  -أم ماؿ يبكن اانسفاع بو-حبس العُت"

كما تنشأ ىيئة ". للصرؼ منو على جهة من اعبهات اػبَتية، مثل الفمراء، كاؼبساجق ، كاؼبسسشفيات 
عن إدارة اؼباؿ احملبوس من  لةمسسملة لكل منهما ، تكوف مسسمة مع إرادة كشركط اؼبانح، كمسؤك

إا أنو تظهر عقة اخسالفات بُت النموذجُت ، . ، كإنماذ رغبات اؼبانح اػبَتية من جانب آخر جانب
فهناؾ السباين يف منبع النشأة ، حيث يرتبط الوقف اإلسالمي بفكرة دينية ؿبضة، بينما تغلب على 

كومية اؼبسعلمة باإلعفاءات الضريبية اؼبؤسسات اػبَتية اؼببادرات اؼبقنية ،كاغبوافز احل
. (ٓٗ:قٖٓٗٔخفاجي،)

كباإلضافة إذل ذلك، فإف من بُت ااخسالفات اعبوىرية بُت مفهومي الوقف كاؼبؤسسة اػبَتية أنو      
حال اخسياران من قبل اؼبؤسسُت يف حياهتم، أك بمرار من الوزير يف بعض هبوز حل اؼبؤسسة اػبَتية 
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، بينما الوقف ملك هلل ا يبكن حلو كالسصرؼ يف أصولو (قٕٔٗٔ، الشؤكف ااجسماعيةكزارة ) اغباات
أصاب عمر : فمق أخرج البخارم عن ابن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ  سواء من قبل الواقف أك غَته ، 

اهلل  ، قاؿ صلىان قط أنفس منو، فما تأمرين بو؟أصبت أرضان دل أصب ما: خبيرب أرضان، فأتى النيب فماؿ
، فسصقؽ هبا عمر أنو ا يباع أصلها كا يوىب كا "إف شئت حبست أصلها كتصققت بو" عليو كسلم 

.  (ٓٔ-ٚ:قٖٖٗٔاعباسر، )  يورث، يف الفمراء كالمرىب كالرقاب كيف سبيل اهلل كالضيف كابن السبيل

: المسؤولية االجتماعيةبرامج المؤسسات الخيرية المانحة و 1-3-3

كىذا . باتت الشركات الكربل اآلف تسبٌت على نطاؽ كاسع مفهـو اؼبسؤكلية ااجسماعية للشركة     
 ان ىو بصورة أساسية ؾبموعة من اؼببادئ اليت تسعهق دبوجبها الشركة بأف تكوف شركة ذبارية ككيافاؼبفهـو 

كزارة اػبارجية )ةمن خالؿ تعزيز اؼبصلحة العامة كرد العطاء إذل اجملسمعات األىلي ان صاحل ان كطٍت
كليس ىناؾ تعريف ؿبقد كقاطع ؼبفهـو اؼبسؤكلية ااجسماعية يكسسب دبوجبو قوة إلزاـ .(ت.باامريكية،

كطنية أك دكلية، كمن ىنا فمق تعقدت صور اؼببادرات كالفعاليات حبسب طبيعة البيئة احمليطة، كنطاؽ 
كىذه اؼبسؤكلية بطبيعسها ليست . مالية كبشرية نشاط الشركة كأشكالو، كما تسمسع بو كل شركة من ققرة 

جامقة، بل ؽبا الصفة القيناميكية كالواقعية كتسصف بالسطور اؼبسسمر كي تسواءـ بسرعة كفق مصاغبها 
 . (ـٜٕٓٓالسحيباين، )كحسب اؼبسغَتات ااقسصادية كااجسماعية كالسياسية

من أىم الواجبات الواقعة على عاتق تعسرب  اؼبسؤكلية ااجسماعيةعلى أف  (قٜٕٗٔ)كيؤكق العريب     
الشركات كاؼبؤسسات الوطنية بالقكؿ، كىي السزاـ مسسمر من ىذه اؼبؤسسات يف تطوير كربسُت اؼبسسول 

السعليمي كالثمايف كااقسصادم كالضماف ااجسماعي ألفراد اجملسمع كذلك من خالؿ توفَت اػبقمات 
اعية لرجاؿ األعماؿ على ؾبرد اؼبشاركة يف األعماؿ اػبَتية كعمل كا تمسصر اؼبسؤكلية ااجسم .اؼبسنوعة

 فباإلضافة إذل االسزاـ باألنظمة كالموانُت اؼبسبعة، ىناؾ ما يسعلق بالنواحي الصحية ،ضبالت تطوعية
كالبيئية، كمراعاة حموؽ اإلنساف كخاصة حموؽ العاملُت، كتطوير اجملسمع احمللي، كاالسزاـ باؼبنافسة 

 .العادلة كالبعق عن ااحسكار، كإرضاء اؼبسسهلك

من حيث  كيسشابو مفهـو اؼبسؤكلية ااجسماعية مع مفهـو اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة السابعة للشركات     
 إا أف الفارؽ األساسي بينهما أف.  أف مثل تلك اؼبؤسسات تنشأ يف الغالب بقافع اؼبسؤكلية ااجسماعية



15 
 

السابعة  اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بينما ضمن أنشطة الشركات اػباصة، جسماعية تكوفأنشطة اؼبسؤكلية اا
عبارة عن ( Westhues and Einwiller,2006:146) كيسذس ك اينويلر كما يشَت إليو للشركات

ة قانونيان، كماديان، ككذا يف مسسملتنشأ يف األساس من قبل أصحاب الشركات إا أهنا  مؤسسية اتكياف
. كيسأثر الغرض منها باإلطار المانوين الذم ينظم عمل تلك اؼبؤسسات. رسالسها عن الشركات السابعة ؽبا

ككما ىو اغباؿ يف . ؤسسات معفاة من الضرائبكطاؼبا أهنا موجهة ألغراض اؼبنفعة العامة، فإف تلك ادل
 .ر عمل اؼبؤسسة هبم  الشركات السابعة ؽبا تلك اؼبؤسسات، فإف للمؤسسات اػبَتية مسسفيقين يسأث

فإف أحق اػبيارات ( Charity Commission,2009:4 )العمل اػبَتم الربيطانية  ؽبيئةككفمان      
ردبا كجزء من برنامج اؼبسؤكلية ااجسماعية لسلك )اؼبساحة للشركة الراغبة يف السربع للجمعيات اػبَتية 

ؿ ابق أف تأخذىا الشركة عقة عواـ اؽبيئةكقق كضعت .  ىو تأسيس مؤسسة خَتية تابعة ؽبا( الشركة
العامة فمط ،  اؼبنفعةعسبار عنق تأسيس مؤسسة خَتية تابعة ؽبا من أنبها أف يكوف الغرض منها بعُت اا

تعزيز مصاحل الشركة فال ( كلو بشكل جزئي ) فلو أرادت الشركة أف تنشئ مؤسسة تابعة ؽبا تسسهقؼ 
كبالسارل، فإف تلك اؼبؤسسات ابق أف تكوف مسسملة عن .ية يبكن أف تسمى تلك اؼبؤسسة مؤسسة خَت

 .   الشركات السابعة ؽبا كجمللس أمنائها اغبرية يف ازباذ المرارات، ككضع السياسات كخطط العمل

إذل أف الفارؽ ( Petkoski and other,2006:8) بيسكوسكي كآخركف  كبشكل مشابو، يشَت     
عية للشركات كالعمل اػبَتم للشركات أف األكذل حبكم طبيعسها مقؾبة يف األساسي بُت اؼبسؤكلية ااجسما

بينما يعق . عمل اؼبؤسسة األساسية، كمكوف ىاـ يف عملية تكوين الثركة كاسسقامة األرباح إسًتاتيجية
كبالسارل ، فإف اؼبسؤكلية ااجسماعية . العمل اػبَتم عمال خارجيا كبعيق عن األعماؿ األساسية للشركة 

 . لشركات حينما تنفذ بشكل فعاؿ ، يبكن أف تكوف مرحبة للشركة كمفيقة للمجسمع على حق سواءؿ

 : كفبا سبق ، يبكن تلخيص أىم ااخسالفات بُت اؼبفهومُت كما يلي     

اؼبسؤكلية ااجسماعية مفهـو أكسع من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة السابعة للشركات من حيث نطاؽ   -
، كالبيئة، كاجملسمع الذم تعمل فيو كالعمالءمشل كل من العاملُت يف الشركة، كاؼبسانبُت، السأثَت الذم م

الشركة، بينما تمسصر برامج اؼبؤسسات اػبَتية السابعة للشركات على فئة معينة كؾباات ؿبقدة مسبمان 
 . ضمن السياسة العامة لربامج اؼبنح 
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يسنوع شكل اؼبسؤكلية ااجسماعية للشركات، حيث يبكن أف تمـو هبا كحقة تابعة للشركة، أك يبكن  -
، بينما ا بق أف تكوف اؼبؤسسات اػبَتية أف تأخذ شكل مؤسسة خَتية مسسملة إداريا كماليا عن الشركة 

 . اػباصة السابعة للشركات مسسملة قانونيان كماديان عن الشركات ، كؽبا اسًتاتيجياهتا 

(: trusts)المؤسسات الخيرية المانحة وصناديق االئتمان  1-3-4

، كيمصق باألخَت كضع أمواؿ أك (trusts)قًتب مبوذج اؼبؤسسات اػبَتية مع مفهـو اائسمافم
أك  األمواؿالذم يمـو باسسثمار " األمناءؾبلس "عمار يف حيازة شخص أك جهة ما يطلق عليها 

ففي كال . العمارات لصاحل أىقاؼ صاحب اؼباؿ، سواء كانت أىقافان شخصية أـ أىقافان عامة
ة احملبوسة إذل مؤسسة مسسملة عن شخص اؼبانح، إا انو ا يشًتط خَتمّ  األمواؿالنموذجُت يعهق بإدارة 

.  (ٓٗ: ٖٔٗٔخفاجي، )أىقاؼ اائسماف، فمن اؼبمكن أف يقار لصاحل شخص اؼبانح كعائلسو

 : أىمية المؤسسات الخيرية المانحة 1-4

المطاع ) لمق قامت اإلدارة اغبقيثة يف القكؿ اؼبسمقمة يف اإلدارة كالصناعة كااقسصاد باعسماد      
كشريكان يف صبيع عمليات السنمية ، كقطاعان مسانقان للمطاع العاـ كاػباص ، ليس  قطاعا أساسيان ( الثالث

اشرة للفمر كاؼبرض كاعبهل باؼبساعقات كاؼبعونات فحسب، بل إف األمر تعقل على صعيق اؼبعاعبات اؼبب
ذلك إذل الشراكة السنموية من خالؿ الوجود الكبَت كاؼبنظم للمنظمات كاعبمعيات كااربادات كالشركات 

 .(ٖ٘: قٖٓٗٔالسلومي ،) كاؼبسسشفيات كاعبامعات غَت الرحبية

كااجسماعية كدعم اقسصاد اؼبعرفة كالثمافة ف السنمية ااقسصادية أ( ٗ٘: قٖٓٗٔ)كيؤكق  السلومي     
كربميق السيادة الوطنية خاصة يف المرف الواحق كالعشرين بسحقياتو كربواتو، ا يبكن أف تسحمق بالمطاع 

 الثالث اعالمط منظمات أنبية تكمنك. الموم للمطاع الثالثعن الوجود  العاـ كا بالمطاع اػباص بعيقان 
 كرقص فع ةالناجم كةالفج دس خالؿ منص كاػبا كمياغبك اعُتالمط بُت السوازف ؽربمي على ققرهتا يف

 من كافة اجملسمع أفراد إذل كمنسجاتو خقماتو صبيع إيصاؿ على قققرت دـكع م،البَتكقراط كمياغبك زااعبو
 جهة من ملموس مادم حرب ؽربمي دكف كمنسجاتو خقماتو تمقمي فع صااخل اعالمط اـكإحج ة،جو
 ةالثق فـ يقصر عـ كالفاعلية، كالكفاءة باؼبركنة مسسمل،يسمسع تنموم خقميع قطا فهو إذان   .رلأخ

  .ممابل دكف األساسية حاجاهتم كتلبية للناس اةاغبي ةنوعي ينربس إذل دؼقكم عبية،الش
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يف العاؼبُت العريب ( كمطاع ثالث)كباإلضافة إذل ذلك، فإف الفرص الساكبة أماـ المطاع اػبَتم      
 :كاإلسالمي كثَتة يصعب حصرىا كإف كاف من أنبها كما يشَت السلومي 

ة مالسوجو العاؼبي يزداد كبو تمليص دكر اغبكومات أك تغيَته يف اعبوانب ااقسصادية كالسياس -
 . فرصان غَت مسبوقة لسنشيط دكر المطاع الثالث كتوسيعو كتفعيلوا يوفر مم،كااجسماعية

النجاح اإلدارم الباىر لسطبيمات المطاع الثالث عاؼبيان، كاسسثمار السحقيات اػبارجية اؼبسنوعة،  -
كاسسيعاب ربقيات السنمية القاخلية اؼبسعقدة خاصة مع توفر كل كسائل السمنية كااتصاات 

  .اغبقيثة
الطفرات ااقسصادية  لكثَت من اغبكومات العربية كاإلسالمية، كما يسبع ذلك من كاقع  -

مقخالت مالية كاقسصادية ضخمة يبكن أف تسهم يف تنمية األكقاؼ كتفعيل الزكاة كالسربعات 
كالصققات ، كالشركع يف إنشاء اؼبؤسسات غَت الرحبية كدعمها لسشكل البنية الرئيسية 

 .، كلسمنح اسسثماراهتا كمشاريعها كأكقافها قوة اقسصادية كطنية ؿبلية ؼبؤسسات المطاع الثالث 

كدل يمسصر عمل اؼبنظمات اػبَتية اؼباكبة دبخسلف أشكاؽبا على تمقمي األمواؿ للجهات اػبَتية     
فحسب ، بل تعقل ذلك إذل اإلسهاـ يف اارتماء بعمل اؼبؤسسات اؼبمنوحة كتطويرىا كالرفع من 

ىم ، كما سانبت ىذه اؼبؤسسات يف مبو العمل اػبَتم كاتساع ؿمالعاملُت فيها كصملهم كتأهمسسول 
نطاقو من خالؿ القعم الذم تمقمو للمؤسسات الناشئة ، كىذا جعل اغبكومات تقعم كتسانق ىذه 

، فهي اؼبؤسسات كسبنحها الثمة نظرا لقكرىا الفاعل يف زبفيف األعباء عنها كمسانقهتا يف تنمية اجملسمع
تعقىا شريكا ا منافسا كا تشكل مصقر قلق ؽبا ، كىذا ما جعلها تسبوأ مكانة مرموقة يف اجملسمع كتمـو 

  (ٙ:قٖٓٗٔ،مؤسسة عبقالرضبن الراجحي كعائلسو اػبَتية) كجوبأداء رسالسها على أكمل 

، يف ؾباؿ العمل اػبَتم كبَتان را ن كيف اؼبملكة العربية السعودية، تلعب اؼبؤسسات اؼباكبة اػبَتية دك     
يمرب من  ؛ حيث ينسشر ماكتمقمي القعم ؽبا  ديق من اؼبشاريع للجهات اػبَتيةحيث تمـو برعاية الع

يف أرجاء اؼبملكة، تسنوع أشكاؿ القعم فيها لسشمل كافة اجملاات اػبَتية  مؤسسة خَتية رظبيةتسعُت 
 .كالسطوعية 
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يف ربميق السنمية اؼبسسقامة يف شىت اجملاات  ىامان  اػبَتية اؼباكبة دكران ف للمؤسسات كؾبمل الموؿ، فإ     
مثال ؼ. السياسية كااقسصادية كااجسماعية كالثمافية ، شأهنا يف ذلك شأف كافة قطاعات القكلة األخرل 

 مثل مشكالت مواجهة من خالؿ كااقسصادم السياسي ااسسمرار ربميقتساىم تلك اؼبؤسسات يف 
كما أنو ؽبا دكرا فاعالن يف ربميق السنمية الثمافية من خالؿ دعم البحوث العلمية . كالبطالة كغَتىا  الفمر

 . كىكذا.. كإقامة اؼبؤسبرات كاؼبلسميات الثمافية 

 :   المانحة المنح لدى المؤسسات الخيريةسياسات    1-5
ليات اؼبنح لقيها، كما ىو اغباؿ تسَت اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة كفق سياسات ؿبقدة سلفان تنظم عم     

كقبل السفصيل يف سياسات اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، ا بق من ربرير . يف أم منظمة أخرل 
 . مفهـو كل من السياسات، كاؼبنح، كسياسات اؼبنح  

السياسة بشكل مشورل على أهنا مبقأ  (.Oxford dictionary,n.d)يعرؼ قاموس اكسفورد     
ىنا يالحظ بأف مفهـو ك. العمل اؼبعسمق من قبل اغبكومة، أك اغبزب، أك قطاع األعماؿ، أك األفراد

السياسة ا يمسصر على اؼبنظمات فحسب بل يشمل كذلك مبادئ العمل  اؼبوجهة لكل من القكلة 
-ٔٔٔ: ـٜٜٗٔ)كآخركف عانة بسعريف درةكألغراض ىذه القراسة، يبكن ااست. كاألحزاب كغَتىم 

للسياسات بأهنا ؾبموعة اؼببادئ كالمواعق اليت ربكم سَت العمل، كاحملقدة سلفان من قبل اإلدارة،  (ٕٔٔ
 . كاليت يسًتشق هبا العاملوف يف اؼبسسويات اؼبخسلفة عنق ازباذ المرارات

السزاـ من قبل اؼبؤسسة  فهي عبارة عناكبة ، أما بالنسبة للمنح اؼبمقمة من قبل اؼبؤسسات اػبَتية ادل     
 Ford)   ةبسمقمي مقفوعات إذل اؼبنظمات أك األفراد ؼبقة زمنية ؿبقدة ؼبواصلة العمل على الربامج اؼبمنوح

Foundation,n.d.) . أك بعبارة أخرل ىي اؼبساعقات اؼبالية كالعينية اليت تمقـ للجمعيات األىلية
إكراـ، )اليت زبقـ اجملسمع كتعمل على تنمية كتطوير ققرات الفرد كاجملسمعإلنفاقها يف اؼبشركعات 

على أهنا اؼبساعقات اؼبالية أك العينية اؼبمقمة من قبل  إجرائيبشكل كيبكن تعريف اؼبنح . (ـٕٔٔٓ
سواء مؤسسات، أك أفراد، ) إذل اؼبمنوحُت ( اخل.سواء دكلة، أك شركة، أك مؤسسة، أك صنقكؽ) اؼباكبُت 

 .يف فًتة زمنية ؿبقدة لسنفيذ الربامج اليت تسوافق مع أىقاؼ اؼباكبُت  ( اخل..صباعات أك
 على أف مفهـو العطاء كاؼبنح يف أصلو ىو فبارسة خَتية مسجذرة( ٕٕ: ٖٖٗٔ)يؤكق السبهاف ك     

لقل معظم اغبضارات على مر الساريخ ، إا أنو يف العصر اغبقيث أصبح عبارة عن كويفة احًتافية سبارس 
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من قبل تنظيمات مسخصصة كمسسملة كؽبا صفة رظبية، كما أف ؽبا قواعقىا كإجراءاهتا العملية اؼبنضبطة 
يضمن الوفاء حبموؽ كال بسياسات تنظيمية ربكم العالقة بُت كل من اؼبانح كاؼبسسفيق بالشكل الذم 

 . ا ـالطرفُت كالسزاماتو
أهنا أداة تنظيمية، تسضمن ؾبموعة من ألغراض ىذه القراسة على  سياسة اؼبنحكيبكن تعريف      

األحكاـ كالمواعق كاإلجراءات اإلدارية، اليت تضبط العالقة بُت اعبهة اؼباكبة كاعبهة اؼبسسفيقة، بالشكل 
ية اؼبنح، كبالمقر الذم هبنب اعبهة اؼباكبة ىقر مواردىا كزيادة تكاليفها الذم يساعق على ترشيق عمل

السشغيلية؛ بسبب دعم اؼبشاريع كالربامج اػبَتية اليت ا تنسجم مع رسالسها اليت أنشئت من أجلها، أك 
 كفيما يلي تفصيل ؼبعايَت اؼبنح ، كؾبااتو، .(ٜ: قٖٗٗٔالسبهاف، ) أىقافها اليت ترغب يف ربميمها

 . كإجراءاتو مع عرض عقة مباذج ؼبؤسسات خَتية ماكبة ـبسلفة 

 : المنح معايير 1-5-1

ساعق مفبا  للجهات الراغبة يف اغبصوؿ على منحة تضع اؼبؤسسات اؼباكبة ضوابطان كشركطان ؿبقدة     
اكؾ فمثال تضع مؤسسة . ىذه اعبهات على ضبط عمليات اؼبنح كربميمها ألىقافها كسهولة مسابعسها

من قبل اعبهات  معايَت عامة ابق من توافرىا يف اؼببادرات اؼبمقمة( n.d.noitadnuoF kaO,) اػبَتية
األسباب اعبذرية للمشاكل، كأف تكوف قابلة للسكرار، كأف  تلك اؼببادرات منها أف تسسهقؼكطالبة اؼبنح 

كما تبُت اؼبؤسسة على موقعها االكًتكين السزامها . تشمل خطط لالسسقامة طويلة األجل كغَتىا 
بسمويل برامج ؿبقدة كىي الربامج اؼبسعلمة بالعنف ضق األطفاؿ، كالبيئة، كاإلسكاف كالسشرد، كحموؽ 

ا اؼبرأة، كالفركقات يف السعليم،كبرامج أخرل يف ؾباات الصحة كاإلغاثة كالسعليم اإلنساف القكلية، كقضام
كربقد اؼبؤسسة لكل برنامج نطاؽ جغرايف ؿبقد، كمعايَت سبويل خاصة مفصلة على موقعها . كالفنوف

، كسبويل كأخَتان فإف اؼبؤسسة تسسثٍت دعم األفراد، كاؼبنظمات القينية، كاغبمالت اانسخابية . االكًتكين
 . دكار إا يف حاات خاصة ٓٓٓ.ٕ٘اؼبنح القراسية ، أك اؼببادرات اليت تسطلب أقل من 

عشر ضابطان لسمقمي اؼبنح  اثٍت( ت.ب)الشيخ ؿبمق الراجحي اػبَتية  كبشكل فباثل ، ربقد أكقاؼ     
 : للجهات اػبَتة كىي

 .سالمة الوضع النظامي كالسنظيمي للجهة  -
 .باظبها( مفّعل)حساب بنكي أف يكوف للجهة  -
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 .أف يكوف اؼبشركع مسوافق مع سياسة األكقاؼ كؾباات اؼبنح -
 .أف يكوف اؼبشركع ضمن اخسصاص اعبهة طالبة القعم -
 . أف ا تزيق تكلفة اؼبشركع عن عشرة ماليُت لاير، كا تمل عن نصف مليوف لاير  -
 .القعم ٝ من اؼبووفُت اؼبسفرغُت يف اعبهة طالبةٖٓكجود ما نسبسو  -
 .تفرغ مقير اؼبشركع تفرغان كامالن  -
 .قابلية اؼبشركع للمياس كربقيق ـبرجات اؼبشركع بققة كبياف ـباطر اؼبشركع -
كجود خطة عمل تنفيذية مسضمنة الربنامج الزمٍت حسب اؼبراحل كاؼبسطلبات اؼبادية كالبشرية  -

 .كآلية ؼبسابعة السنفيذ
 . ركع لذلك كرأت إدارة األكقاؼ أنبيسوتعيُت اسسشارم للمشركع يف حاؿ حاجة اؼبش -
أف يمقـ تمريران خساميان شامالن مزكدان بالصور كاإلحصاءات عن الربنامج كأثره كالسوصيات  -

 . اؼبسسمبلية
 .  االسزاـ بسوثيق اؼبشركع يف صبيع مراحلو  -

اػبَتية يف زيارتو لعقد من  الراجحيمؤسسة عبقالرضبن فريق كذبقر اإلشارة ىنا إذل اسسطالع ؿ     
اؼباكبة اػبَتية يف اؼبملكة اؼبسحقة، حيث تضمن ااسسطالع اػبربة الربيطانية يف سياسات اؼبنح اؼبؤسسات 

مؤسسة عبقالرضبن )اؼبؤسسات معايَت تمقمي اؼبنح اليت رصقىا الفريق لقل تلك كمسابعسها ، كمن أىم 
( ٜٖ: قٖٓٗٔالراجحي اػبَتية،

 .مع سياسات اؼبؤسسة اؼباكبة كأىقافها توافق اؼبشركع -
 .كإداريااسسمالؿ اؼبشركع ماليان  -
 .غياب القعم اغبكومي -
 . سعة السأثَت اؼبسوقع -
 .كضوح ـبرجات اؼبشركع -
 . قابلية اؼبشركع للسطبيق، مهما كاف حجمو -
 .خضوع اؼبشركع للسحكيم، خاصة اؼبشاريع البحثية كما شاهبها -
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 : مجاالت المنح لدى المؤسسات الخيرية المانحة  1-5-2

تمسصر اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف تمقيبها للمنح يف اغلب األحياف على مشاريع كبرامج يف ميادين      
فهناؾ من اؼبؤسسات . ؿبقدة تسفاكت من جهة إذل أخرل حسب اىسماـ اعبهة كسياسة اؼبنح لقيها 

يمسصر على تمقمي اؼبنح إلجراء البحوث العلمية  ماشاريع الصحية، كىناؾ يمسصر على ادل مااؼباكبة مثالن 
كغالبان ما . بقعم الربامج اؼبسعلمة بفئة ؿبقدة كاؼبرأة أك الطفل ، كىكذا  ما ىو مسخصص، كما أف منها 

 . يشار إذل ؾباات اؼبنح ضمن أىقاؼ اؼبؤسسة اؼباكبة كسياسة اؼبنح لقيها 

 Bill & Melinda Gates)، تمقـ مؤسسة بيل كميلنقا قيسس اػبَتية فعلى سبيل اؼبثاؿ     

Foundation,n.d. ) ،منحان يف ؾباات أربع رئيسية فمط كىي السنمية العاؼبية، كالصحة العاؼبية
كالسياسة العاؼبية ، كؾباؿ خاص بالوايات اؼبسحقة لسحسُت نوعية السعليم كدعم األطفاؿ كاألسر 

 The William and Flora)أما مؤسسة كيليم كفلورا ىيولت .اؼبعرضُت للخطر يف كاية كاشنطن 

Hewlett Foundation, n.d. ) ،فسمقـ اؼبنح للربامج يف طبس ؾباات رئيسية كىي السعليم، كالبيئة
بينما تمسصر مؤسسة ركبرت ككد جونسوف . كالسنمية العاؼبية كالسكاف، كالفنوف، كالمطاع اػبَتم

يف تمقيبها للمنح على ؾباؿ الرعاية ( .Robert Wood Johnson Foundation,n.d)اػبَتية
 طالؿ بن الوليق فلمؤسسة العربية، اؼباكبة اػبَتية اؼبؤسسات لقل اغباؿ ككذلك .ريكُت فمطالصحية لألـ

 ،األدياف بُت كالسفاىم كاغبوار الكوارث، من كالسعايف اجملسمع، تنمية كىي تركيز ؾباات أربع ة مثالن اػبَتم
. (ت.اػبَتية، بمؤسسة الوليق بن طالؿ ) ةاػباص اؼبشاريع بعض إذل باإلضافة اؼبرأة، كسبكُت

  :كبشكل عاـ ، يبكن الموؿ بأف أبرز ؾباات القعم لقل اؼبؤسسات اؼباكبة اػبَتية ىي كما يلي
كسمقمي اؼبنح القراسية ،كرعاية اؼبوىوبُت، كدعم البحوث ، كإقامة القكرات : اجملاؿ العلمي  -

شاريع كاؼبؤسبرات كاؼبلسميات كالربامج السأىيلية، كاؼبسانبة يف بناء مباين عبهات تعليمية، كرعاية ادل
 .الثمافية 

كعالج اؼبرضى كذكم ااحسياجات اػباصة، كتأمُت اللواـز الطبية، كالربامج : اجملاؿ الصحي -
 .السوعوية الصحية، كإنشاء اؼبباين، كغَت ذلك 

كإغاثة اؼبنكوبُت كضحايا اغبركب،كتمقمي كسوة الشساء، كرعاية األرامل :  اجملاؿ اإلغاثي -
 .كاأليساـ، كخقمات اإلسكاف كغَتىا
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كمساعقة اؼبمبلُت على الزكاج، كبرامج السنمية األسرية كطباعة الكسب يف : اجملاؿ ااجسماعي  -
 . ىذا اجملاؿ، كغَتىا

دكرات ككرش العمل للجهات اػبَتية، كسمقمي ااسسشارات كاؿ:ؾباؿ تطوير المطاع اػبَتم -
 . كاؼبساعقة يف السطوير اإلدارم كإعادة اؽبيكلة

كطباعة الكسب يف ىذا اجملاؿ، كتأىيل القعاة ،كبناء اؼبساجق أك صيانسها : اجملاؿ القعوم -
 . اخل...

 :إجراءات المنح 1-5-3

أداء العمل، كعادة ما تسكوف من كيمصق باإلجراءات ىنا المرارات كالسوجيهات اليت ربقد كيفية      
 .ؾبموعة من اػبطوات احملقدة كاؼبرتبة ترتيبان زمنيان 

من مؤسسة ألخرل، كفيما يلي مبوذجاف من اإلجراءات اؼبسبعة يف اؼبسبعة زبسلف إجراءات اؼبنح ك     
 : تمقمي اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، كىي كالسارل 

تبُت اؼبؤسسة يف ( : The Ford Foundation)مؤسسة فورد اػبَتية  -
القليل اإلجرائي للمنح اؼبنشور على موقعها يف شبكة اانًتنت أف السمقـ 

بطلب اؼبنح يسم من خالؿ قسم اؼبنح على موقعها االكًتكين الذم سيطلب 
من طالب اؼبنحة يف البقاية تمقمي معلومات للسواصل معو، كتمقمي كصف 

ا، كقائمة باألشخاص الذين سيسولوف تنفيذ موجز للجهة اؼبطلوب دعمو
اؼبشركع، كبياف الغرض من اؼبشركع كاؼبشاكل اليت يهقؼ ؼبعاعبسها ، كاؼبيزانية 

بعق ذلك، يمـو فريق السمييم . السمقيرية ، كاإلطار الزمٍت اؼبسوقع للمشركع
دبراجعة الطلب، فإف كاف يسناسب مع أكلويات اؼبؤسسة كقيود اؼبيزانية، يطلب 

كبعق السمقـ بالطلب الرظبي، تمـو .ف اعبهة طالبة اؼبنحة السمقـ دبمًتح رظبي ـ
اؼبؤسسة باؼبراجعة اإلدارية كالمانونية يف غضوف ثالثة أشهر تمريبا غبُت اؼبوافمة 

   (.The Ford Foundation, n.d)النهائية على اؼبمًتح
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لقليل اإلجرائي يوضح ا: مؤسسة عبقالرضبن بن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتية -
للمؤسسة آلية سَت طلبات اؼبنح حيث يبر بعقة مراحل أكؽبا مرحلة اسسمباؿ 
الطلب كيسم فيها اسسالمو كالسأكق من ربمق شركط قبوؿ الشريك، كالسأكق 

 بسوجيو الطلباؼبقير السنفيذم يمـو من ربمق قبوؿ الطلب ، كتوريقه، ٍب 
ة عليو تأٌب مرحلة دراسة الطلب لإلدارة اؼبعنية أك اغبفظ، ٍب بعق اؼبوافق

اؼبسطلبات من الشريك ، كبعقىا يسم اعسماد منح الطلب كتوقيع  كإكماؿ
مؤسسة )غالقو ااتفاقيات كتسليم اؼبنح ،  كأخَتا أرشفة الطلب كمن ٍب إ

.   (قٕٖٗٔ، عبقالرضبن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتية

 المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية   -2
 :العربية السعودية العمل الخيري في المملكة 2-1

 اعبهق ما بُت العطاء أشكاؿ تنوعت كقق  .اإلسالمي اجملسمع ركائز من العطاء اػبَتم فبارسة تعق       
 يبثل اػبَتم  العمل كاف كلئن .كاعبمعيات كالمبيلة الفاعلة كاألفراد اعبهات صيغ تعقدت كاؼباؿ، كما كالوقت

 رافقا اليـو صار قق اػبَتم العمل فإف الذم حثت عليو الشريعة اإلسالمية ، ااجسماعي للسكافل صورة ذاتو يف
 . البشرية السنمية ركافق مهمان من

ات آرليف ؾبسمعاتو  -باؼبفهـو الواسع للخَتية –فلمق أكجق اإلسالـ من خالؿ تشريعات العمل اػبَتم      
حىت أصبحت حبق خَت أمة أخرجت للناس، حيث بناء اؼبساجق كما ينبثق  ككسائل قفزت باألمة اإلسالمية

كفريضة الزكاة كما ينسج عنها من تكافل اجسماعي بُت األغنياء كالفمراء،  رس كحلق العلم،امنها من اؼبق
كتنمية ، كشق الطرؽ ،كاؼبسسشفيات ،دارسكادل ،كاألكقاؼ كما يسصل هبا من األنشطة اػبَتية العظيمة كاؼبساجق

  (ٓٗ-ٜٖ:  قٖٓٗٔالسلومي،)كغَت ذلك من األمور اػبَتية ،كالبساتُت ،األسواؽ

من ااىسماـ ( حاات الطوارئ) كبسلك اآلليات اسسطاع اإلسالـ أف هبعل المطاع اػبَتم يسعقل دكر      
بكل شرائح اجملسمع،  ىسماـكاا( السنمية)إذل دكر  –كىو دكر مهم بال شك  -بالفمراء كاؼبساكُت أك اؼبشردين

كالفكرية فيسق النمص من غَت نزاع مع ، كالثمافية ،كالسياسية ،كااقسصادية ،ليصل إذل كل مكوناتو ااجسماعية



24 
 

) كيكوف ذا إسهاـ يف بناء مؤسسات القكلة ، كشريكا دائما يف عمليات السنمية ،مؤسسات المطاع اغبكومي
.  ( ٓٗ: ق ٖٓٗٔالسلومي، 

كما كاف للمطاع اػبَتم نصيب يف توجهات اؼبملكة العربية السعودية السنموية ،حيث تنص األسس      
تشجيع اؼبؤسسات اػباصة كاألفراد على اإلسهاـ يف األعماؿ السطوعية " ػبطة السنمية الثامنة على اإلسًتاتيجية

كاػبَتية يف اجملاات ااجسماعية كالصحية كالسعليمية، كترسيخ مفهومها كأنبيسها، كاارتماء بوسائل كأساليب 
رئيسية لسوجهات اؼبملكة كهنجها كما أف من السمات اؿ. ( ٖٖ.:ت.كزارة ااقسصاد كالسخطيط، ب)"أدائها 

السكامل بُت اعبهات الرظبية "يف توفَت اػبقمات ااجسماعية الرعائية كالسنموية كفما ػبطة السنمية الساسعة 
تعزيز اؼبشاركة األىلية " ، كلذا فإف من أىم أىقاؼ اػبطة يف ؾباؿ اؼبرأة كاألسرة"كمؤسسات اجملسمع اؼبقين

كالرعاية ااجسماعية، كتطوير كفاءة األداء للجهات اغبكومية كمؤسسات اجملسمع كدعمها يف عمليات السنمية 
كلسحميق أىقاؼ اػبطة يف ىذا اجملاؿ، كضعت عقد من السياسات كاف من " . اؼبقين كفاعليسها يف ىذا اجملاؿ

كزارة )" جقيقة دعم اعبمعيات اػبَتية فنيان كإداريان كماليان، كتشجيع تأسيس صبعيات كمؤسسات خَتية"أبرزىا 
. (ٜٕٖ-ٜٖٔ.:ت.ااقسصاد كالسخطيط، ب

على أف العالقة بُت مؤسسات العمل اػبَتم كاألفراد يف اؼبملكة العربية ( ٕٖ:قٖٔٗٔ)كتؤكق خفاجي     
مؤسسات العمل اػبَتم  كتشَت إذل أف. هتا بُت اؼبواطنُت كالقكلةاؽ نظَتالسعودية تكاد أف تبلغ من الموة ما يفو

اؼبسعقدة، كقق  كاإلنسانيةتسمايز يف رسالسها ااجسماعية لكنها  يف دكافعها القينية المويةتسشارؾ السعودية 
دامة قق تنامت انصبت جهودىا لسنوات طويلة على اعبانب الرعوم، إا أف مسانباهتا يف جهود السنمية اؼبست

.  يف اآلكنة األخَتة

اتو يف اؼبملكة العربية السعودية، سيسم السطرؽ يف ىذا كلسسليط الضوء على كاقع العمل اػبَتم كمؤسس     
الفصل إذل مفهـو العمل اػبَتم، كمراحل تطوره من اؼباضي حىت كقسنا اغباضر ، ٍب تصنيف مؤسسات العمل 
اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعودية، كاألنظمة كاللوائح اؼبسعلمة بالعمل اػبَتم ، كأخَتان قراءة كاقع اؼبؤسسات 

يرية اؼباكبة يف اؼبملكة من حيث عقدىا كتوزيعها كاعبهات السابعة ؽبا ، كمن ٍب تسليط الضوء على ائحة اخل
 . اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية، كاسسعراض مباذج من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة
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:  مفهوم العمل الخيري  2-1-1

يبذلو فرد أك صباعة أك مؤسسة ؼبساعقة اآلخرين اجملهود الذم يبكن تعريف العمل اػبَتم بأنو   
كقق يكوف العمل اػبَتم أمران كاجبان كما ىو . احملساجُت دكف أف ينسظر ممابالن ماديان عما يمقمو أك يبذلو 

اغباؿ يف الزكاة اؼبفركضة يف اؼباؿ ، أك أمران تطوعيا كالصققات اؼبسسحبة، كاألكقاؼ كاؼبساعقات األخرل 
 . (قٕٛٗٔلة، شبا) اؼبخسلفة

أف ( ـٕٕٔٓ)الغامقم فَتل ،"العمل السطوعي"كيفرؽ البعض بُت مفهـو العمل اػبَتم ك مفهـو      
 خاصةن إذا نظرنا إليو من جانب العمل اإلنساين السطبيمي"عمل اػبَتماؿ"أمشل من  العمل السطوعي

ما  بعمل اإلنساف قق يسطوع ألف ،أك شريعة من معسمق غَت منطلق  إنسانيان  دافعو يكوف، كالذم البحت
حصرين فيما حثت كتطبيماتو من" العمل اػبَتم" يأٌب ، بينماكمفهـو شرعي" اػبَتيَّة"خل يف لكّنو ا يق

ة كاؼبسلمُت خاصة، يف من اإلحساف عبنس اإلنساف عاـل بو القين اغبنكأكص ةعليو الشريعة اإلسالمي
كتمقمي العوف  على عمل اػبَت صوص الشرعية اليت ربثكأكثر الن .باغبيواف، كالبيئة، كغَتىا كالعناية

 .العمل السطوعي اد هبا العمل اػبَتم كاؼبساعقة يمص

اره ؾبموعة بباعت" السكافل ااجسماعي"فكرة  عمليا هبسقاػبَتم كبذا يبكن الموؿ بأف مفهـو العمل      
لسمقمي السربع  ذلك كيقفعهمالناس  حاجاتيسحسسوف  لبعض األشخاص الذينمن األعماؿ اػبَتية 

 . جبهودىم كأكقاهتم كأمواؽبم ػبقمة ىؤاء الناس هبقؼ ربميق اػبَت كاؼبنفعة ؽبم

دبا ىذا المطاع يبكن ربقيق ظبات أما فيما يسعلق بالمطاع اػبَتم الرظبي بشكل خاص ، فإنو        
 :(ـٕٗٓٓخضر، ) يلي

 .عن اغبكومات ااسسمالؿ الذاٌب ؽبياكل اؼبنظمات غَت اغبكومية -
توافر مبادرة ذاتية من اؼبواطنُت لسشكيل مثل ىذه اؼبنظمات مع كجود درجة عالية من  -

 .درجات السطوع داخلها 
 .أهنا منظمات غَت رحبية -
إذا حممت ىذه اؼبنظمات عائقان اك فائضان، فال يوزع على أعضاء ؾبلس اإلدارة كلكن  -

 .يسسخقـ لصاحل تطوير عمل تلك اؼبنظمات 
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:  تطور العمل الخيري في المملكة العربية السعودية  2-1-2

ىذا يف الناشطُت السالـ كأتباعهم كأكَّؿ  يرتبط تاريخ العمل اػبَتم بقعوة األنبياء كالرسل عليهم     
كلمق تسابق اؼبسلموف يف أعماؿ اػبَت من الصحابة إذل يومنا ىذا ، فما من كجو من أكجو اػبَت . اجملاؿ

 .فيو أك أكقفت عليو أكقافا زبقـ مصاحل األمة  إا كقق أنفق

اجملسمع،  كثمافة القينية، اغبوافز دفعت فمق اػبليجي، اجملسمع ركائز من العطاء فبارسةكتعق      
باذباه  كاسسمراره اػبَتم العمل فبارسة إذل اؽبائلة، السعة ٍب الشقيق كالضيق ااقسصاد، كخصائص
 مسغَتان  السبعينيات منذ اػبليجية اجملسمعات شهقهتا اليت النفطية الطفرة ككانت .كاػبارجية احمللية اجملسمعات

 كربوؿه  اؼبوارد، يف ككفرة اػبَتية، اعبمعيات يف زيادة فواكبسها اؼبنطمة؛ اػبَتم يف العمل مسَتة يف ىامان 
 يف مؤثرة ربوات كالعشرين اغبادم المرف من األكذل السنوات شهقت ٍب .اػبليجي العطاء عاؼبية باذباه
 كمؤسساتو، كفاِعِلْيو، اػبَتم، العمل بنية يف ملموسان  تغيَتان  أحقث فبا اػبليجي اػبَتم العمل ؾباؿ

 ااسسثمارات، كتزايق الثالثة، النفطية الطفرة شحذت فمق .كالقكلية احمللية كبيئسو آلياتو، ك كأىقافو،
 يف اؼبطرد السوسع يف ذلك كذبلى .اػبليجية اجملسمعاتيف  الكامنة العطاء دكافع األمواؿ، رؤكس كتضخم

 اػبَتية القينية اؼبؤسسات كخطت .العطاء الشخصي كخاصة اإلسالمية القافعية إذل اؼبسسنق ءالعطا
 اػبَتية اؼبؤسسات تنامت كما ،الرعوية كالسنموية كمصارفها اإلدارية بنيسها تطوير كبو كاسعة خطوات
 المطاع كربقيقان  اػبَتم، ميقاف العمل كلوج على جقيقة فئات كتشجعتة، الغريب لنظَتهتا احملاكية
. (ٕٓ:قٖٔٗٔخفاجي، ) اػباص

فإنو  ،الثالثة أما فيما يسعلق بالعمل اػبَتم يف الوقت اغباضر، خاصة على مسسول القكلة السعوديَّة     
يسبمها  قق بقأ فيها بقايةن مبكرة ممارنة بقكؿ اػبليج، حيث دل الرظبييبكن الموؿ بأف العمل اػبَتم 

مع  )ـٜٓٙٔ -ىػ ٖٔٛٔ)فمق بقأ يف السعوديَّة يف عاـ( دكلة البحرين آنذاؾ)سول فبلكة البحرين 
 كاليت قامت بسنظيم صناديق الرب اػبَتية، (ـٕٕٔٓالغامقم،)ة تأسيس كزارة العمل كالشئوف ااجسماعيَّ 

 كسجلسها كجمعيات خَتية كفق لوائح نظمت عملها كإجراءات تأسيسها، حيث صقرتاؼبوجودة 
ىػ ، ٍب صقرت ائحة اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية بمرار ؾبلس ٜٖ٘ٔائحة لسنظيم العمل هبا عاـ 
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دعم ىذا  كماااسسمرار كالسوسع يف ىذا اجملاؿ،  ىػ مشجعة على ٓٔٗٔ/ٙ/ٕ٘يف " ٚٓٔ"الوزراء رقم 
األىلية لسنظيم جهود األفراد كاعبماعات كتوجيههم  نشاء اإلدارة العامة للمؤسسات كاعبمعياتالنشاط بإ

كاانسفاع بإمكاناهتم  ،كحل مشكالهتم ،ؼبمابلة احسياجاهتم كذلك ،للعمل اؼبشًتؾ مع اعبهود اغبكومية
 ،جملسمعات احملليةبصورة مسكاملة جبوانب اغبياة ااقسصادية كااجسماعية ؿ من أجل النهوض ،كطاقاهتم
 كتسحقد اؼبهاـ الرئيسية ؽبذه اإلدارة يف . (ج.ت.كزارة الشؤكف ااجسماعية، ب)السكامل بينها كربميق

: (أ.ت.كزارة الشؤكف ااجسماعية، ب)

  .نشر الوعي ااجسماعي للنهوض باجملسمعات احمللية كتشجيع إنشاء اعبمعيات اػبَتية -
  .ت اػبَتيةتسجيل كدراسة طلبات إنشاء اعبمعيا -
  .كاؼبادم للمؤسسات كاعبمعيات تمقمي القعم اإلرشادم كاؼبعنوم -
كاعبمعيات كمقل مطابمسها ػبطط  تمومي كمراجعة خطط كبرامج كأنشطة اؼبؤسسات -

  .الوكالة كاإلشراؼ على تنفيذ األنشطة فيها
  .اغبسابات اػبسامية كاألكضاع اؼبالية للمؤسسات كاعبمعيات مراجعة -
  .اإلشراؼ النسائي يف كل ما ىبص اعبمعيات كاؼبؤسسات النسائية مكاتب السنسيق مع -
 كاػبربات كالسعاكف مع األجهزة احمللية كالقكلية اؼبخسصة بالسعاكف  تبادؿ اؼبعرفة -

 .ااجسماعي

من ؾبرد تمقمي اؼبساعقات اؼبالية إذل توفَت  كلمق تطورت خقمات ىذه اعبمعيات كاؼبؤسسات      
تساعق األفراد على ااعسماد على النفس من خالؿ تنمية مهاراهتم  شرة كغَت اؼبباشرة اليتاػبقمات اؼببا

 كحرصت كزارة العمل كالشؤكف ااجسماعية على تشجيع. السعليم كالسثميف كالسأىيل عن طريق برامج
ة كتعمل اؼبملك اؼبواطنُت على تأسيس اؼبزيق من اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية لسنسشر يف ـبسلف مناطق

نفوس أبناء ىذا الوطن كربميمان للسكافل  على دعمها ماديان كفنيان كإداريان اسسثماران لطاقات اػبَت الكامنة يف
 . (ج.ت.كزارة الشؤكف ااجسماعية، ب)ؼ اغبٍت ااجسماعي الذم وبرص عليو القين اإلسالمي

ـ ، صقر األمر اؼبلكي بفصل قطاع العمل عن قطاع الشؤكف ٕٗٓٓ -قٍٕ٘ٗٔب يف عاـ      
ااجسماعية، فأصبح ىناؾ كزارة خاصة بالشؤكف ااجسماعية كىي معنية بالقرجة األكذل بالشأف 

يف ىذا دالة على أف الميادة السياسية يف القكلة كااجسماعي ، ككزارة أخرل معنية بمطاع العمل ،  
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)  ر أنبية اعبانب ااجسماعي يف حياة القكؿ كشعوهبا، فبا يوجب إفراده بوزارة مسسملةتسسشع
، كينقرج ربت مظلة ىذه الوزارة عقد من اؼبنظمات اػبَتية اليت  (ٕٕ: قٕ٘ٗٔالسقحاف،كاعباسر، 

كائح تسنوع طبمان ألىقافها، إا أهنا تشًتؾ صبيعان يف إطار اػبقمة السطوعية كقق حقدهتا ؾبموعة الل
مركز إيفاد للقراسات )السنظيمية اليت أعقهتا كزارة الشؤكف ااجسماعية  كما يلي

:  (ٖٗ:قٖٔٗٔ،كااسسشارات

كىي اليت هتقؼ إذل تمقمي اػبقمات ااجسماعية نمقان أك عينان ، : اعبمعيات اػبَتية -
سانية ككذلك اػبقمات السعليمية أك الثمافية أك الصحية،  فبا لو عالقة باػبقمات اإلف

 .دكف أف يكوف ىقفها اغبصوؿ على ربح مادم
كىي اليت تنشأ بسخصيص ماؿ  معُت ؼبقة غَت معينة لعمل ذم : اؼبؤسسة اػبَتية اػباصة -

صفة إنسانية أك علمية أك فنية أك ألم عمل آخر من أعماؿ الرب كالرعاية كالنفع العاـ 
 . دكف قصق الربح اؼبادم

كتعسرب مراكز السنمية ااجسماعية على : اجسماعية األىلية اللجاف األىلية كعباف السنمية ا -
السنظيمية ؼبراكز السنمية ااجسماعية الصادرة  ضوء ما كرد يف المواعق السنفيذية لالئحة

مؤسسات اجسماعية تمـو " ىػ ٕٛٗٔ -٘-ٔٔ يف ٔٙٔبمرار ؾبلس الوزراء اؼبوقر رقم
كإشراكهم يف  ،لية إذل النمو كالسطويراؼبح على أساس إقناع اؼبواطنُت حباجات ؾبسمعاهتم

كمشاركسهم ماديان كأدبيان  ،اإلصالح الالزمة كزبطيط برامج ،حبث احسياجاهتم كمشاكلهم
كقق أدخل نظاـ .  )ب. ت.، بكزارة الشؤكف ااجسماعية)يف سبيل تنفيذ ىذه الربامج

عباف السنمية ااجسماعية احمللية الذم أخذت بو اإلدارة العامة للسنمية ااجسماعية 
كمحاكلة للسوسع يف برامج السنمية ااجسماعية، كذلك لسغطية أكرب عقد فبكن من 
مناطق اؼبملكة اليت ا تصل إليها خقمات اؼبراكز كىي يف أمس اغباجة إليها، كمن 

عباف سهولة السكوين كالبساطة اؼبسناىية يف السكاليف اؼبادية كدكرىا خصائص ىذه اؿ
ااهبايب يف ممابلة اغباجات اجملسمعية بربامج مسجقدة كمسسمة بالبساطة اؼبسناىية كسهولة 

السنفيذ كالسكاليف ، كمن أمثلة ىذه اللجاف ااجسماعية اللجنة ااجسماعية، كالزراعية، 
 كعبنة الشباب 
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هنا أعضاء منطمة معينة كتكوف كيمصق هبا كل صبعية يكوّ : السعاكنيةاعبمعيات  -
غايسها ربسُت حالة أعضائها سواء من الناحية اإلنساجية أك ااسسهالكية باشًتاؾ 

كتنمسم إذل طبسة أنواع كىي  .مسبعو يف ذلك اؼببادئ السعاكنية ،جهود األعضاء
تعاكنية ااسسهالكية، ، كاعبمعيات اؿاألغراضاعبمعيات السعاكنية مسعقدة 

كاعبمعيات السعاكنية الزراعية، كاعبمعيات السعاكنية اؼبهنية ، كأخَتان اعبمعيات 
 . السعاكنية للخقمات 

يركز األكؿ على توافر : إف تطوير مؤسسات العمل اػبَتم مرىوف بثالثة ؿبقدات أساسيةكأخَتان ، ؼ    
من أجل إتاحة الفرصة أماـ تطور اؼبؤسسات اػبَتية كأنشطسها يف اجملسمع  اغبكومةية لقل سياساإلرادة اؿ

كيرتبط احملقد الثاين . شريكان ازمان يف مسَتة السنمية الوطنية  -بصفة عامة –، كاعسبار المطاع اؼبقين 
لشراكة بامسالؾ المطاع اػبَتم كمؤسساتو كقياداتو الكفاءة كالفاعلية كاؼبهنية اؼبؤسسية اليت تؤىلهم ؿ

كيعٌت احملقد الثالث بشيوع ثمافة . مع مؤسسات القكلة فضال عن اسسحماؽ ثمة اجملسمع   السنموية
مرتكزة على اؼبشاركة اجملسمعية كااهبابية كالسطوع ، حبيث توفر مناخا مسانقان لألنشطة 

.  (ٖٔ: قٖٔٗٔخفاجي،)اػبَتية

:  العمل الخيري في المملكة العربية السعودية تنظيم 2-2

من اعبقير بالذكر أف مؤسسات العمل اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعودية ا تمسصر على تلك      
اغبقيث عن كاقع العمل اػبَتم يف اؼبملكة العربيَّة السعوديَّة السابعة لوزارة الشؤكف ااجسماعية، بل إف 

 (:ـٕٕٔٓالغامقم،)رئيسة على النحو السارل ينمسم إذل طبسة أقساـ

  :ون االجتماعيةؤوزارة الش 2-2-1 

كما  -يف اؼبملكة، كينقرج ربسها( الرعوم كااجسماعي كالسنموم)األـ للعمل اػبَتم  كتعسرب اعبهة      
اؼبؤسسات  اعبمعيات اػبَتية،: )قطاعات رئيسية للعمل اػبَتم كىي ثالثة -سبت اإلشارة إليو سابمان 

  .السعاكنية للعمل السعاكين يسمثل يف اعبمعيات، كقطاع (اػبَتية اػباصة، عباف السنمية
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  :اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ونؤوزارة الش 2-2-2
  :يف اؼبملكة، كينقرج ربسها قطاعاف رئيسياف نبا( كالقعوم القيٍت)كتعسرب اعبهة األـ للعمل اػبَتم            

 الكرمي صبعيات ربفيظ المرآف:   
ٍب تلسها عاـ  ىػ يف مكة اؼبكرمة، ٕٖٛٔصبعية لسحفيظ المرآف الكرمي عاـ  كقق تأسست أكؿ     

كيف . تواذل إنشاء اعبمعيات ىػ، ٍبٖٙٛٔىػ صبعية اؼبقينة، فيما أسست صبعية الرياض عاـ ٖٖٛٔ
المرآف الكرمي يف جامعة اإلماـ ؿبمق بن سعود  ىػ ،أنشئت األمانة العامة عبمعيات ربفيظ ٓٓٗٔعاـ 

شراؼ على انسمل اإل ،قٗٔٗٔكيف عاـ  .صبعيات السحفيظ كعهق إليها اإلشراؼ على اإلسالمية،
حيث تأسس اجمللس األعلى للجمعيات اػبَتية لسحفيظ المرآف  اإلسالمية كفؤاعبمعيات إذل كزارة الش

 الكرمي
 اؼبكاتب السعاكنية للقعوة كاإلرشاد كتوعية اعباليات:  

ىذه  بقأتالسعاكنية من حيث القكر مؤسسات خَتية مسخصصة يف القعوة، كقق  كتعسرب اؼبكاتب     
مكسب توعية اعباليات يف بريقة ، ٍب تواذل إنشاء ىذه اؼبكاتب إنشاء منذ أكثر من ربع قرف ب اؼبكاتب

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميَّة كاإلفساء كالقعوة كاإلرشاد حىت إنشاء كبميت ربت إشراؼ
القاخل  ىػ، حيث انسمل اإلشراؼ عليها إذل إدارة القعوة يفٗٔٗٔة الشئوف اإلسالميَّة عاـ كزار

  .بالوزارة
 :وزارة التعليم العالي 2-2-3

األىلي على قواعق إلنشاء مؤسسات خَتية خاصة باألغراض  نصت لوائح السعليم العارل     
اػبَتية بأهنا منشأة ذات شخصية اعسبارية يكوف الثانوم؛ كقق كصفت اؼبؤسسة  السعليمية فوؽ اؼبسسول

كيعسمق  األساسي تمقمي خقمة تعليمية فوؽ اؼبسسول الثانوم دكف أف هتقؼ للرِّبح اؼبادم، غرضها
 .إنشاؤىا كمبوىا على السمويل اؼبارل الذاٌب اؼبسسمرّ 

اد أك شخص أك على أف تنشأ اؼبؤسسة اػبَتية من قبل فرد أك ؾبموعة أفر كما نصت المواعق     
 اعسباريُت، ككنموذج عملي ؽبذه اؼبؤسسات تأٌب مؤسسة الرياض اػبَتية للعلـو كاليت عقة أشخاص

 .تسبع ؽبا جامعة األمَت سلطاف
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 :العربية السعودية المؤسسات الخيرية الدولية في المملكة 2-2-4
ات اؼبذكورة كفق نظمها للوزار يف الوقت الذم تسبع اعبمعيات اػبَتية ذات النشاط احمللي     

القكرل تبمى حائرة، إذ ا يوجق ؽبا نظاـ  كلوائحها اؼبعسمقة، فإف اؼبؤسسات اػبَتية ذات النشاط
  :مرجعيات كآليات تأسيس ىذه اؼبؤسسات إذل كلوائح موحقة تشرؼ عليها، فيما تسنوع

 صقر قرار إنشائها عاـ  النقكة العاؼبيَّة للشباب اإلسالمي كاليت مؤسسات صقرت دبرسوـو ملكي مثل
  .ـٕٜٚٔ-ىػٕٜٖٔ

  يف كثَت من  مؤسسات تسبع لرابطة العادل اإلسالمي؛ كىي مؤسسات تسبع الرابطة كيمّر إنشاءىا
ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العاؼبية،كمؤسسة مكة اؼبكرمة اػبَتية، : األحياف ؾبلس أمناء الرابطة مثل

لسحفيظ المرآف الكرمي، كاؽبيئة العاؼبية للسعريف  ئة العاؼبيةكاؼبؤسسة العاؼبية لإلعمار كالسنمية، كاؽبي
 .إخل... اؼبسلمُت باإلسالـ، كاؽبيئة العاؼبية للمحامُت

  كإدارة اؼبساجق -سابما-كػمؤسسة اغبرمُت كركزت على العمل اػبَتم باػبارج مؤسسات نشأت ،. 
  اإلسالمية،  ؾ مثل اؼبؤسسةمؤسسات خَتية مسجلة يف اػبارج كلبعضها مكسب سبثيل إعالمي كذؿ

 .كمؤسسة البصر، كاؼبنسقل اإلسالمي
 :لإلغاثة واألعمال الخيرية في الخارج الهيئة السعودية األىلية 2-2-5

 ـ بإنشاء اؽبيئة السعودية األىليةٕٗٓٓ/ٕ/ٕٚىػ اؼبوافق ٕ٘ٗٔ/ٔ/ٙأمر ملكي بساريخ  صقر     
اػبَتية كاإلغاثية  كّلفت بالمياـ بشكل حصرم جبميع األعماؿلإلغاثة كاألعماؿ اػبَتيَّة باػبارج، كاليت 

 .، كذلك هبقؼ تنظيم العمل اػبَتم كاإلغاثي خارج اؼبملكةيف اػبارج

ملف من العرض السابق ؼبؤسسات العمل اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعودية أف يسضح كىكذا      
ضاربنا تارات كاعبهات اغبكومية، فبا يسبِّب كبال شك الوز بُت ؾبموعة كبَتة من ػبَتم اغبارل يعـوا العمل

إنشاء نظاـ موحق يشمل تظهر اغباجة اؼباسة إذل كالربامج كاؼبشاريع، كمن ىنا  يف اؼبصاحل كاألىقاؼ
كينظم  كاؼبؤسسات كاؼبكاتب كاللجاف اؼبكّونة للعمل األىلي، كيسَّسم باؼبركنة كالشمولية، صبيع اعبمعيات

 .م يف اؼبملكةأداء العمل األىل

القكرل لألحباث قاـ اؼبركز كيف ؿباكلة للسصنيف العلمي جملاات العمل اػبَتم كمؤسساتو،      
تصنيف مقاد اؼبوضوعي )بعنواف  ىػ ٕٛٗٔعاـ يف دراسة علمية ؿبكمة بإجراء ( مقاد)كالقراسات 
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كذلك لسلبية احسياجات مؤسسات العمل اػبَتم يف تنظيم مصادر اؼبعلومات ،حيث ،  (للعمل اػبَتم
اػبليج العريب كالعادل اإلسالمي،  جملاات العمل اػبَتم يف منطمة ان موضوعي ان تصنيفتضمنت القراسة 

، السروبي،كالعريب)على النحو السارل تسفرعالرئيسيَّة  اػبَتم مؤسسات العمل أشارت القراسة إذل أف ك
  (قٕٛٗٔ

كمنها النوادم األدبية كالثمافية كالرياضية ، كمؤسسات  :كالرياضية اؼبؤسسات الثمافية كاألدبية -
 .ضباية اآلثار كاؼبساحف 

 .كمنها مؤسسات القعوة كالوعظ كاإلرشاد ، كاؼبراكز اإلسالمية  :اؼبؤسسات القينية كالقعوية  -
سرة كالطفولة ، كمؤسسات األيساـ ، كمنها مؤسسات األ :مؤسسات اػبقمة ااجسماعيَّة  -

 . كاإلغاثة كالكوارث احمللية 
 .كمنها منظمات حموؽ اإلنساف ، كصبعيات ضباية اؼبسسهلك  :المانونيَّة كاغبموقيَّة اؼبؤسسات -
كمنها اؼبؤسسات اؼباكبة ، كمؤسسات إدارة األكقاؼ  :مؤسَّسات إدارة كتنمية العمل اػبَتم  -

 .كااسسثمارات 
ك األمية ، كمؤسسات محـ كربفيظ المرآف ككمنها مؤسسات تعلي: لسعليم كالبحث ا ؤسساتـ  -

 . البحث العلمي ، كرعاية اؼبوىوبُت 
 .كمنها مؤسسات اإلسكاف ااجسماعي ، كمكافحة السلوث:كالبيئة مؤسسات السنمية كاإلسكاف  -
 .كاؼبسسشفيات اػبَتية ، كالعيادات اؼبسنملة  :ؤسسات الصحةـ -
كمؤسسات السالـ العاؼبي ، كالنمابات اؼبهنية ، كاألحزاب  :ااربادات اؼبهنيَّةاؼبنظمات ك -

 .السياسية 

 :األنظمة واللوائح ذات العالقة بالقطاع الخيري بالمملكة  2-3

 عقةيبكن تصنيف األنظمة ذات العالقة بالعمل اػبَتم كالسطوعي باؼبملكة العربية السعودية إذل      
فئات كذلك اسسنادان إذل طبيعة اعبمعيات كاؼبؤسسات اػباضعة ألحكامها كطبيعة النشاط الذم تزاكلو، 

 :(قٕٛٗٔالعسييب، ) فيما يلي بياف لألنظمة ذات العالقة دبحور القراسة اغباليةك
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 كزباطب بأحكامها مؤسسات ااجسماعيةكىي تلك األنظمة الصادرة عن كزارة الشؤكف : الفئة األولى 
كتعاكنية غَت ىادفة للربح، كينقرج ربت مفهـو  كاجسماعيةكصبعيات سبارس نشاطات ذات طبيعة إنسانية 

 : ىذه الفئة األنظمة كاللوائح السالية

.  ىػٕٖٛٔ/ٙ/ٕ٘كتاريخ ( ٕٙ)نظاـ اعبمعيات السعاكنية الصادر باؼبرسـو اؼبلكي رقم  -

كتاريخ ( ٚٓٔ)ائحة اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية الصادرة بمرار ؾبلس الوزراء رقم  -
كتاريخ ( ٓٙٚ)ىػ كقواعقىا السنفيذية الصادرة بالمرار الوزارم رقم ٓٔٗٔ/ٙ/ٕ٘
 . ىػٕٔٗٔ/ٔ/ٖٓ

كتاريخ ( ٚٗ٘)ائحة صبيع السربعات للوجوه اػبَتية الصادرة بمرار ؾبلس الوزراء رقم  -
 . ىػٜٖٙٔ/ٖ/ٖٓ

كتاريخ ( ٜٔٗ)ائحة إعانة اعبمعيات السعاكنية الصادرة بمرار ؾبلس الوزراء رقم  -
.  ىػٜٖٛٔ/٘/ٓٔ

كتشمل ىذه الفئة األنظمة األساسية كاللوائح القاخلية لسلك اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة  :  الثانيةالفئة 
ػبضوع ألحكاـ ائحة اليت يسم إنشاؤىا دبوجب أكامر ملكية، حيث أف ىذه الفئة ًب اسسثناؤىا من ا

اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية، كبالسارل من اػبضوع إلشراؼ أية جهة حكومية، حيث تسمسع ىذه 
كيف ىذه اغبالة فإف النظاـ األساسي ؽبذه . اؼبؤسسات باسسمالؿ كامل يف إدارة شؤكهنا اإلدارية كاؼبالية

تعلق بشؤكف ىذه اؼبؤسسات اإلدارية اؼبؤسسات كلوائحها القاخلية ىي اؼبرجع المانوين يف كل ما م
: كمن أمثلة ىذه اؼبؤسسات . كما أهنا زبضع إلشراؼ أجهزهتا الرقابية القاخلية،كالسنظيمية كاؼبالية 

.  مؤسسة اؼبلك عبقاهلل بن عبقالعزيز لوالقيو لإلسكاف السنموم، كمؤسسة اؼبلك خالق اػبَتية

كىي تلك األنظمة كاللوائح اؼبسعلمة باألكقاؼ اػبَتية، كتنقرج ضمن اخسصاصات ؾبلس :  ثالثةالفئة ال
األكقاؼ األعلى ككزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالقعوة كاإلرشاد، كيقخل ضمن ىذه الفئة األنظمة 

 : كاللوائح السالية 

. ىػٖٙٛٔ/ٚ/ٛٔ كتاريخ( ٖ٘/ـ)نظاـ ؾبلس األكقاؼ األعلى الصادر باؼبرسـو اؼبلكي رقم  -ٔ
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 . ىػٖٜٖٔ/ٔ/ٜٕكتاريخ ( ٓٛ)ائحة تنظيم األكقاؼ اػبَتية الصادرة بمرار ؾبلس الوزراء رقم  -ٕ

  .ؾبموعة المواعق اؼبالية كاحملاسبية لألكقاؼ اػبَتية  -ٖ

 :العربية السعودية  المؤسسات الخيرية المانحة في المملكة 2-4

لوائح كزارة الشؤكف ااجسماعية ما يسمى باؼبؤسسات يوجق يف  اا بق من اإلشارة إذل أنو ، بقاية     
، كتسنوع نشاطاهتا مابُت تمقمي " اؼبؤسسات اػبَتية "، كإمبا ىي موجودة دبسمى بشكل رظبي  "اؼباكبة"

ك يف ىذا احملور سيسم قراءة كاقع .  اؼبنح فمط، كمابُت اؼبنح كالسنفيذ، كما زبسلف كذلك يف ؾباؿ الًتكيز 
حيث ىي ؾباؿ تركيز –ية اؼباكبة السابعة لوزارة الشؤكف ااجسماعية على كجو اػبصوصاؼبؤسسات اػبَت

من حيث بقاياهتا، كتوزيعها ، كالمواعق اؼبنظمة لعملها، كمباذج منها، كالسحقيات اليت   -ىذه القراسة
 .تواجهها يف اؼبملكة العربية السعودية 

ق ، فإف ٖٗٗٔعامة للجمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية عاـ كبالرجوع إذل السمرير الصادر من اإلدارة اؿ     
، كزارة الشؤكف ااجسماعية) مؤسسة( ٜٛ)ؾبموع اؼبؤسسات اػبَتية باؼبملكة العربية السعودية يبلغ 

، ٍب يف اؼبنطمة الشرقية ، كبعقىا اؼبكرمةيًتكز كجودىا يف منطمة الرياض ، ٍب يف منطمة مكة  ( قٖٗٗٔ
كيبُت اعبقكؿ . ،ٍب  منطمة اؼبقينة اؼبنورة، كأخَتا يف منطميت عسَت كاغبقكد الشمالية تأٌب منطمة المصيم

 :  ، كنسبسها ممارنة باجملموع الكلي لعقد اؼبؤسساتسسات اػبَتية يف كل منطمةتعقاد اؼبؤ( ٕ)رقم 

 (2)جدول رقم

 توزيع المؤسسات الخيرية في مناطق المملكة العربية السعودية  

 سسات اػبَتيةمناطق اؼبؤ عقدىا النسبة

ٕٙٝ 
 منطمة الرياض ٘٘

ٜٔٝ 
 منطمة مكة اؼبكرمة ٚٔ

ٖٝ 
 منطمة اؼبقينة اؼبنورة ٖ
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ٙٝ 
 منطمة المصيم ٘

ٛٝ 
 اؼبنطمة الشرقية ٚ

ٔٝ 
 منطمة عسَت ٔ

ٔٝ 
 منطمة اغبقكد الشمالية ٔ

 ٜٛ: اجملموع
 

   اعبقكؿ من تصميم الباحثة*

أظباء اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة باؼبملكة العربية السعودية يف كل منطمة، إضافة يشَت السمرير ذاتو إذل  كما
ظ كيالح  .ٔجيل ، كتارىبو، كعناكين اؼبؤسساتإذل بيانات تسعلق بساريخ تأسيس كل مؤسسة، كرقم السس

غ ق، إذل أف بلٙٔٗٔ، حيث ًب السصريح ألكؿ مؤسسة خَتية عاـ حقاثة اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة
من حيث األىقاؼ الرئيسية تلك اؼبؤسسات زبسلف ك. قٖٗٗٔمؤسسة يف عاـ ( ٜٛ)عقدىا 

كاآلليات، فالبعض منها مؤسسات هتقؼ إذل تمقمي اؼبنح كفق سياسة ؿبقدة ، كالبعض ا يمسصر على 
كالثمافة أك )ىو مسخصص يف ؾباؿ معُت  كما أف منها ما. اؼبنح بل يسجاكز ذلك إذل السنفيذ اؼبباشر

تصنيفان للمؤسسات اػبَتية اػباصة  (قٕٖٗٔ) كيمقـ الصاحل.، كمنها ما ىو مسعقد اجملاات (صحةاؿ
 : السابعة لوزارة الشؤكف ااجسماعية  من حيث األىقاؼ الرئيسية ؽبا كما يلي 

، كعادة (اخل..،الًتاث األسرة، الثمافة، الصحة) مؤسسات مسخصصة يف ؾباؿ معُت -
كمنها اؼبركز ع اليت ىي يف ؾباؿ زبصصها مع اؼبسسفيقين مباشرة،ما تمـو بسنفيذ اؼبشارم

اػبَتم لإلرشاد ااجسماعي كااسسشارات األسرية ، صنقكؽ السكافل ااجسماعية 
 . بوزارة الًتبية، ك مركز سعود البابطُت اػبَتم للًتاث كالثمافة 

مع اعبهات  مؤسسات هتقؼ إذل تمقمي القعم اؼبارل كالعيٍت كاؼبعنوم بالشراكة -
حسب اخسصاصها ، كىي (اخل..األسرية، كالثمافية، كالصحية) اػبَتية يف ؾباات عقة 

، كعادة ما تمـو بقعم  -كىي ؿبل القراسة -ما تسمى باؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة
                                                           

 
  .  ( )انًهحك رلى أَظز   
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مشاريع اعبهات اػبَتية كاإلشراؼ عليها دكف القخوؿ يف السنفيذ اؼبباشر مع 
سليماف بن عبقالعزيز الراجحي اػبَتية، ك مؤسسة ؿبمق  اؼبسسفيقين ، كمثاؽبا مؤسسة

كعبقاهلل إبراىيم السبيعي اػبَتية، ك مؤسسة ضبق بن عبقالرضبن اغبصيٍت اػبَتية، ك 
 .  مؤسسة عبقالرضبن بن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتية

كليس ىناؾ إطار ؿبقد للعالقة بُت الطرفُت، اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة من جهة ، كاؼبسسفيقين من      
لمبوؿ طلبات  كإجراءاتجهة أخرل يف اؼبملكة العربية السعودية، كإمبا كضعت بعض اؼبؤسسات شركطان 

 .اؼبنح، كما ألفت عباف للبت يف طلبات اؼبنح

 :مؤسسات الخيريةالالئحة األساسية للجمعيات وال 2-4-1

كاف لالئحة األساسية للمؤسسات كاعبمعيات اػبَتية كالصادرة عن كزارة الشؤكف ااجسماعية يف      
كبالسارل . ىػ دكرا بارزان يف تنظيم كضبط العمل اػبَتم يف اؼبملكة العربية السعودية كيف تمنينو ٓٔٗٔعاـ 

كجود ىذا النظاـ مسسويات ا بأس هبا من اسسطاعت اعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية أف ربمق يف ول 
. اانضباط يف أدائها على اؼبسسول اؼبارل كاإلدارم  

كزارة الشؤكف ) اػبَتيةالمواعق السنفيذية لالئحة اعبمعيات كاؼبؤسسات  ق صقرتٕٔٗٔ يف عاـٍب      
 كل" كعرفسها بأهنا ، كاليت خصصت الباب الثاين للمؤسسات اػبَتية اػباصة ( قٕٔٗٔااجسماعية ، 

 أف دكف جهات معينة، أك ألفراد خَتيَّة اجسماعيَّة خقمة تمقمي األساسي غرضها يكوف خَتيَّة منشأة
 المواعق أك أحكاـ الالئحة مع تسعارض أخرل أغراض أية ربميق أك اؼبادم الربح ؽربمي تسسهقؼ
" دبمسضاىا الصادرة السعليمات أك السنفيذية

المواعق السنفيذية لالئحة تفصيالت فيما يسعلق بسنظيم عمل اؼبؤسسات اػبَتية بقءان كما ققمت      
بشركط تأسيس اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة يف اؼبسعلمة للبنود  كفيما يلي عرض. إذل حلها بسأسيسها كصوان 

  : اؼبملكة العربية السعودية، كضبط مواردىا اؼبالية، كاغباات اليت هبوز فيها حل اؼبؤسسة 

  أحكاـ تسعلق بسأسيس ( ٛٚ)إذل اؼبادة(ٙٚ)تسناكؿ اؼبواد من اؼبادة  :تأسيس المؤسسة
تنشأ تنص على أف ( ٙٚ)فاؼبادة . اؼبؤسسات اػبَتية يف اؼبملكة العربية السعودية 
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أفراد طبيعيُت من ذكم المرابة من القرجة  اؼبؤسسة اػبَتية اػباصة من قبل فرد أك ؾبموعة 
كا هبوز تأسيس أكثر من مؤسسة . ينشخص أك عقة أشخاص معنوماألكذل، أك من 

ا هبوز تأسيس مؤسسة األشخاص طاليب السأسيس ، كما  خَتية لنفس الشخص أك
، رابطة قرابة من القرجة األكذل  خَتية باسم علم من األعالـ أك أم شخص دكف كجود

 ( . ٛٚ)ك(ٚٚ)كفما للمادتُت
: اؼبؤسسة اػبَتية اػباصة كىي كما يلي شركط تأسيس( ٕٛ)كما ربقد اؼبادة 

 .أف يكوف طالب أك طالبوا السأسيس سعودم اعبنسية  -ٔ
 . أف يكوف طالب أك طالبوا السأسيس كاملي األىلية  -ٕ
أف يعق طالب أك طالبوا السأسيس نظامان أساسيان للمؤسسة اؼبراد  -ٖ

تسجيلها يسفق مع أحكاـ الالئحة، كالمواعق السنفيذية كالمرارات 
 . كالسعليمات الصادرة دبمسضاىا 

ؿبصوران داخل حقكد اؼبملكة كباإلضافة إذل ذلك، هبب أف يكوف نشاط اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة      
 . من تلك المواعق( ٜ٘)عليو اؼبادة فمط ، كما تنص 

  على ما ( ٓٛ)تمسصر اؼبوارد اؼبالية للمؤسسة كما نصت عليو اؼبادة :الموارد المالية للمؤسسة
 : يلي 

 . السمويل الذاٌب من اؼبؤسس  -ٔ

 . عائقات اسسثمارات اؼبؤسسة كأنشطسها  -ٕ

 . األكقاؼ كاؽببات كالوصايا  -ٖ

تمقمها  ، فإف اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة ا تسسفيق  من اإلعانات اليت (ٚٛ)ك( ٔٛ)ككفمان للمادتُت     
كسبنع من . ؽبا صبع السربعات كالوصايا ، كلكن ا هبوز  كهبوز ؽبا قبوؿ اؽببات . الوزارة للجمعيات اػبَتية 

تسمح جمللس أمنائها ( ٜٚ)ة إا أف اؼباد( . ٕٜ)القخوؿ يف مضاربات مالية كما تشَت إليو اؼبادة
يف أنشطة يكوف ؽبا عائق مارل يساعقىا يف ربميق أىقافها، دبا ا اسسثمار أمواؽبا الزائقة عن حاجسها 
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من الالئحة كاليت تنص على أف الوزارة ىي اعبهة اؼبخسصة بكل ما يسعلق ( ٕ)يسعارض مع اؼبادة 
.  باعبمعيات كاؼبؤسسات اػبَتية اؼبسجلة رظبيا لقيها 

تسوذل الوزارة اإلشراؼ على أعماؿ اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة يف اغبقكد اليت  :اإلشراف والمتابعة      
على  اإلطالع ( –ٜٓ)كما تشَت إليو اؼبادة  –كؽبا يف سبيل ذلك . ترل الوزارة لزـك اإلشراؼ عليها 

تمقمي أم معلومات أك بيانات أك كعلى اؼبؤسسة . دفاتر اؼبؤسسة كسجالهتا ككثائمها اليت تسعلق بعملها 
 . مسسنقات أخرل تطلبها الوزارة 

ككفما للمادة ذاهتا ، فإف للوزير كقف تنفيذ أم قرار يصقر عن اؽبيئات المائمة على شؤكف اؼبؤسسة      
إذا كاف ـبالفان ألحكاـ الالئحة كقواعقىا السنفيذية ، أك المرارات الصادرة دبمسضاىا أك لنظاـ اؼبؤسسة 

 . ألساسي ا

  كما  –يمسصر حل اؼبؤسسة حالن اخسياريان على اؼبؤسس أك اؼبؤسسُت يف حياهتم : حل المؤسسة
، كليس جمللس إدارة اؼبؤسسة أك أمنائها بعق كفاة اؼبؤسس أك اؼبؤسسُت  ( -ٜٔ)تنص عليو اؼبادة

من ىذه المواعق كاليت ذبيز بمرار من ( ٖٙ) قرار اغبل ، كزبضع اؼبؤسسة يف ىذه اغبالة للمادة 
       .ٕاغباات بعضاعبمعية اػبَتية يف  الوزير حل

كهبقر السنبيو إذل أف اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة الصادرة دبوجب أكامر ملكية ا تسرم عليها أحكاـ      
 : كمن تلك اؼبؤسسات(  . ٜٗ)الالئحة كالمواعق السنفيذية حسب ما نّصت عليو اؼبادة 

 مؤسسة اؼبلك خالق اػبَتية -
 العنود بنت عبقالعزيز بن مساعق مؤسسة األمَتة  -
 مؤسسة اؼبلك عبقاهلل لوالقيو لإلسكاف السنموم   -
 العزيز كرجالو للموىبة كاإلبقاع  مؤسسة اؼبلك عبق -
 مؤسسة اؼبلك فيصل اػبَتية  -
 العزيز  مؤسسة األمَت سلطاف بن عبق -
 صنقكؽ اؼبئوية  -

                                                           
 
(  )اَظز انًهحك رلى  
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 مؤسسة عبقالرضبن السقيرم اػبَتية  -
 مؤسسة آؿ إبراىيم اػبَتية  -

 :نماذج لمؤسسات خيرية مانحة في المملكة العربية السعودية  2-5

تسوزع اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية يف مناطق عقة ، إا أف أغلبها يًتكز يف      
ض اؼبؤسسات اؼباكبة مقينة الرياض ، كلكن ذلك ا يعٍت تركز نشاطاهتا يف اؼبنطمة ذاهتا، بل إف بع

ككما تسفاكت اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة السعودية يف نطاؽ . تشمل كافة مناطق اؼبملكة يف تمقمي اؼبنح 
أبرز اؼبؤسسات اػبَتية كمن . عملها ، فهي كذلك تسفاكت يف اخسصاصاهتا ، كمقل شهرهتا ، كفاعليسها 

 مؤسسة سليماف بن عبقالعزيز الراجحي اػبَتيةؿ على سبيل اؼبثااؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية 
مؤسسة عبقالرضبن صاحل دبنطمة الرياض، كمؤسسة ؿبمق ك عبقاهلل إبراىيم السبيعي يف منطمة الرياض، ك

كلكل من تلك اؼبؤسسات أىقاؼ خاصة موضحة على .باؼبنطمة الشرقية  الراجحي كعائلسو اػبَتية
 .ٖإذل سياساهتا اؼبنظمة لعمليات اؼبنح كآلية عملها  باإلضافةمواقعها االكًتكنية ، 

  :التجربة الغربية للمؤسسات الخيرية المانحة -3 

ىذا احملور عرضا ـبسصرا لواقع  كوبوموبسل المطاع اػبَتم بكافة مؤسساتو مكانة بارزة يف القكؿ اؼبسمقمة      
 .اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف كل من الوايات اؼبسحقة األمريكية كاؼبملكة اؼبسحقة

ففي الوايات اؼبسحقة األمريكية ، مرت اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة  بكافة أنواعها دبراحل تطور عقيقة إذل      
أف كصلت إذل كضعها اغبارل، فمعظم اؼبؤسسات اؼباكبة اػباصة ققيبان بقأت عملها لصاحل مؤسسات معينة 

لكن الوضع اخسلف عما ىو عليو . فمراءكاؼبسسشفيات أك اؼبقارس، أك لسلبية حاجة اجسماعية معينة كمساعقة اؿ
مع بقايات المرف العشرين مع وهور مؤسسات خَتية خاصة ألغراض عامة فبثلة يف مؤسسة كارنيجي يف 

كقق شهق المرف العشركف تطور ملحوظ يف حمل اؼبؤسسات  .( ٖٜٔٔ)، ك مؤسسة رككفلر(ٜٔٔٔ)نيويورؾ
إلطار المانوين كالسنظيمي لعمل تلك اؼبؤسسات، كوهور أنواع اػبَتية اؼباكبة يف الوايات األمريكية مع كضع ا

مسعقدة من تلك اؼبؤسسات اليت تؤدم أدكارىا بطرؽ ـبسلفة تعكس قيم كأىقاؼ اؼباكبُت، كالرؤية ااسًتاتيجية 
 كقق كاف لوفرة البورصة يف هناية المرف دكر كبَت يف. جمللس اإلدارة، كالبيئة اليت تعمل فيها تلك اؼبؤسسات 

                                                           
 
( . 6)نًعهىياث أكثز عٍ حهك انًؤسساث اَظز انًهحك رلى  
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 قق كصل" العصر الذىيب للعمل اػبَتم" إحقاث طفرة غَت مسبوقة يف العمل اػبَتم ، حىت بقا للكثَتين أف 

(Collins,2008 ) 

كيؤكق الباحث عبق . كإداريان  ماليان  اؼبسسملة اػبَتية للمؤسسات مبوذجان  األمريكية اػبَتية اؼبؤسسات تعقك     
 الثاين النصف خالؿ ملموسان  كنوعيًّا كميًّا صعودان   شهقت قق اؼبؤسسات تلك على أف (ٕٚ:ـٕٛٓٓ)اغبفيظ

 أنشطسها توسع فضال عن اؼبالية، ققراهتا كتزايقت ؽبا اؼبنشئة اعبهات تنوعت حبيث العشرين، المرف من
 اإلطار، ىذا كيف ..الثانية العاؼبية اغبرب فيما بعق مالئمان  كاقسصاديًّا سياسيًّا مناخان  مسسثمرة ااجسماعية،

 (Ford Foundation) فورد مؤسسة مثل العلمي كالبحث بالسعليم اؼبعنية خاصة اػبَتية، اؼبؤسسات أسهمت
 إذل األىلي -اغبكومي السعاكف ىذا امسق كما كتطبيمها، السعليمية السياسات صياغة يف اغبكومة مساعقة يف

 مسميز دكر لعب من األمريكية اػبَتية اؼبؤسسات كسبكَّنت .اؼبسحقة الوايات خارج كالسنموية اإلغاثية األنشطة
 األمريكية اػبَتية تااؼبؤسس سبكَّنت كقق .كخارجها اؼبسحقة الوايات داخل ااجسماعيُت الفاعلُت صعيق على
 اغبكومة تبٍت بفضل األمريكي، اجملسمع يف اؼبؤثر دكرىا أركاف كتوطيق ااجسماعية، حركسها مساحات توسيع من

  .العامة اغبياة ؾباات يف تقخلية غَت سياسة الفيقرالية

 أىم من السجارم العمل معًتؾ تقخل اقسصادية مؤسسات باعسبارىا اػبَتية اؼبؤسسات مع السعامل كيعق     
 األمريكي اؼبقين كاجملسمع ؿااألعم قطاع قيادات من عقد نظم فمق األمريكية، اػبَتية اؼبؤسسات قباح أسباب

 شبيو جقيق، شكل يف اػبَتية أعماؽبم كغَتىم سايج أكليفيا كمارغريت رككفلر، دم كجوف كارنيغي، آنقرك مثل
 كالسعليم، الصحة، ؾباؿ يف كدائمة مهمة مسانبات اػبَتية اؼبؤسسات ققمت كقق .الكربل ؿااألعم بشركات
 كاغبفاظ للمقف، القاخلية األحياء كتأىيل إحياء إعادة يف فّعالة كانت كما .كالفنوف الشباب، كتطوير كالبيئة،

 اؼبؤسسات من العقيق يسعى فمثالن، .العادل كعرب اؼبسحقة الوايات عرب للمجسمعات ااجسماعي النسيج على
 بسوسعة اؼبسعلمة كاؼبشاريع ألحباثلمياـ باكا كاإليقز، كالسل، اؼبالريا، أمراض مشاكل إذل معاعبة اليـو اػبَتية
 ( ٕٛ:ـٕٛٓٓعبقاغبفيظ،) يف العادل الفمَتة القكؿ يف األطفاؿ أمراض تسسهقؼ اليت السلميح برامج

ـ فإف ٕٔٔٓ األخَتة لعاـ( The Foundation Center) مركز اؼبؤسسات اػبَتية إلحصاءاتكفما ك     
تشكل نسبة اؼبؤسسات اؼباكبة اؼبسسملة ،  األمريكيةمؤسسة خَتية ماكبة يف الوايات اؼبسحقة  ٚٚٚ,ٔٛىناؾ 

مؤسسات خَتية ماكبة % ٔتابعة لشركات، % ٖمؤسسات خَتية ماكبة مشغلة، ك% ٙ، ك% ٜٓمنها نسبة 
اؼبرتبة  (Bill & Melinda Gates Foundation)اػبَتية  جيسس كربسل مؤسسة بيل كميلنقا. ؾبسمعية
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 The Foundation)دكار مليار ٖإصبارل اؼبنح لقيها  حيث ذباكز، من حيث إصبارل اؼبنح اؼبمقمة  األكذل

Center, 2013) . 

أما يف اؼبملكة اؼبسحقة ، فإف من بُت أقبح السجارب يف ىذا اجملاؿ ىي إنشاء رابطة اؼبؤسسات اػبَتية      
من عاـ  هتااقسصرت عضوماليت ك ـ ،ٜٜٛٔعاـ ( Association of Charitable Foundations)اؼباكبة

مؤسسة  ٖٓٓيف عضويسها حوارل ىذه الرابطة تضم ك .فمط على اؼبؤسسات اػبَتية يف اقبلًتا ككيلز  ٕ٘ٓٓ
كالصناديق  كالصناديق احمللية كاجملسمعية ،، الكبَتة  عقد من اؼبؤسسات اػبَتية اؼبسسملةخَتية مسسملة تسنوع مابُت 

تسباين أحجاـ ىذه اؼبؤسسات كؾباات اىسمامها ؛ فبعضها ك. العائلية، كاؼبؤسسات اػبَتية السابعة للشركات
  (.Association of Charitable Foundations, n.d) ؿبلية، كالبعض منها عاؼبية

إذل دعم أنشطة اؼبؤسسات اؼباكبة، كسبثيل مصاحل أعضائها، كتشجيع اؼبمارسات اؼبسميزة يف  ةكتسعى الرابط     
كتصقر العقيق من النشرات كاؼبطبوعات ػبقمة اؼبؤسسات . تمقمي اؼبنح، كالنشاط الفعاؿ للمؤسسات اؼباكبة 

" ار ااسسئماف كاؼبؤسسات اػبَتيةأخب" كتعسرب نشرة. األعضاء، كاؼباكبُت األفراد، كالراغبُت يف اغبصوؿ على اؼبنح
الرابطة؛ كىي ؾبلة فصلية تساعق اؼبؤسسات األعضاء على ربقيث معلوماهتم عن توجهات  إصقاراتمن أبرز 

مطبوعات دكرية  إصقارتمقمي اؼبنح كتبادؿ اػبربات كالرؤل فيما بينهم كالسعرؼ على اؽبمـو اؼبشًتكة، فضال عن 
كتشجيعهم على مشاطرة ااىسمامات كالسجارب كاسسكشاؼ فرص العمل أخرل هبقؼ الربط بُت اؼبؤسسات 

كما ذبرم الرابطة مسحان دكريان للمؤسسات األعضاء، هبقؼ رصق أنشطسهم كرسم خريطة عامة . اؼبشًتؾ 
 .للمطاع اؼبانح 

ترا خَتية يف اقبل مؤسسة ٓٓٓ,ٖٙ اؼبنشورة من قبل الرابطة إذل أف ىناؾ ٕٕٔٓتشَت إحصاءات عاـ ك     
كما أف عقد اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف .  ككيلز فبن يمقموف القعم للمنظمات أك األفراد كجزء من نشاطاهتم

، كتشَت البيانات إذل أف يف اقبلًتا ككيلز لوحقنبا مؤسسة خَتية ماكبة  ٓٓٓ,ٕٔيمارب اؼبملكة اؼبسحقة بأصبعها 
جنيو اسًتليٍت ، كىي تعسمق على ااسسثمارات  ٓٓٓ,ٓٓ٘مؤسسة خَتية كقفية يسجاكز دخلها السنوم  ٜٓٓ
 . (Jenkin,2012 : 12) يف سبويلها ألنشطسها% ٜٓبنسبة 
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 الدراسات السابقة: الثاني المبحث

حوؿ مباشرة  عقـ توافر دراسات اتضح بعق تسبع لألدبيات العربية كاألجنبية اؼبسعلمة دبوضوع القراسة ،      
سياسات اؼبنح كأثره يف تفعيل العمل  إشهارحوؿ ثالث دراسات، األكذل عقا  حسياسات كإجراءات اؼبن

كاألخَتة تسعلق بآلية منح حوؿ رأم اعبهات اػبَتية يف اؼبؤسسات اؼباكبة السعودية ، كالثانيةاػبَتم اؼبؤسسي، 
صائص السنظيمية اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة األمريكية للمنظمات البيئية غَت اغبكومية باسرائيل، كعالقة اخل

العمل اػبَتم  إطاريف  تصب أما فيما عقا ذلك فمق كانت أغلب القراسات .لسلك اؼبنظمات بمرارات اؼبنح 
، أك القكر الذم تمـو بو اؼبؤسسات اؼباكبة على ة إحقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، أك دراسة حاؿبشكل عاـ

، كمن ٍب عرض للسجربة الغربية يف ًب الوقوؼ عليها  يلي عرض ألىم القراسات اليت كفيما ،ـبسلف أنواعها
 .ىذا اجملاؿ 

:  الدراسات العربية -3

يف اؼبقينة اؼبنورة ( أفاؽ جقيقة ؼبسسمبل أفضل) لسمى اعبهات اؼباكبة مب ققمت عقة أكراؽ حبثية          
حوؿ أثر اعبهات اؼباكبة يف تطوير البحث  (قٖٗٗٔ)حجرباؼبملكة العربية السعودية كاف من بينها كرقة 

ىذه القراسة إذل السعريف بأثر  كتسعى. حالة العلـو ااجسماعية : العلمي يف اؼبملكة العربية السعودية
اعبهات اؼباكبة باؼبملكة العربية السعودية يف تطوير البحث العلمي بصفة عامة، كيف ؾباؿ البحث 

على كجو اػبصوص، من خالؿ برامج اؼبسؤكلية ااجسماعية للشركات ، كمعوقات  كاإلنساينااجسماعي 
يف اؼبملكة ، كما هتقؼ القراسة  كاإلنسانيةالسأثَت الفعاؿ لسلك اعبهات يف حبوث العلـو ااجسماعية 

ة اعبهات اؼباكبة من المطاع اػباص يف ىذا اجملاؿ كاقًتاح آرل ركذلك إذل السعرؼ على كسائل تفعيل دك
كقق اسسخقـ الباحث اؼبنهج الوصفي لسنفيذ تلك . عملية اسسمطاب القعم اؼبارل لسمويل تلك البحوث

على البيانات  باإلطالعالقراسة باعسباره األنسب ؼبثل تلك القراسات ااسسطالعية ، فماـ الباحث 
كالنقكات كاؼبؤسبرات  اؼبسوفرة حوؿ موضوع القراسة يف ـبسلف أكعية أدبياهتا كالكسب كاجملالت العلمية

كالسوصيات كالسمارير العلمية اليت صقرت حوؿ ىذا اؼبوضوع، كما أجرل بعض اؼبمابالت مع اؼبهسمُت 
 األساتذة من عينة الباحث كاخسار .من اعبهات البحثية اغبكومية أك السابعة للمطاع اػباص أك الباحثُت 

 اجملاؿ يف العلمية السخصصات غالبية مثلوا العلمية القرجات ـبسلف من عضوا( ٖٜ) بلغت اعبامعيُت
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 مرتبطة ؿباكر عقة تضمن اسسبياف خالؿ من القراسة تساؤات حوؿ مرئياهتم على للسعرؼ ااجسماعي،
أف اعبهات اؼباكبة تركز يف دعمها  أنبها من عقة نسائج إذل القراسة تلك كخلصت.  القراسة بسساؤات

على الربامج البحثية اليت ترتبط دبشركعاهتا كاليت زبقـ مصاحل صباىَتىا كتموية نفوذىا ، فيالحظ سبركز 
مشركعات تلك اعبهات اؼباكبة يف اجملاؿ الصناعي كبالسارل اىسمامها بالبحث العلمي يف ذلك اجملاؿ 

غبقاثة مفهـو اؼبسؤكلية ااجسماعية للشركات كعقـ ااتفاؽ على كنظرا . للبحث ااجسماعي كإنباؽبا
أكلويات القعم كضعف أك غياب معايَت األداء لواجبات اؼبسؤكلية ااجسماعية، فمق نسج عن ذلك عقـ 

شعور اعبهات اؼباكبة بأف دعم البحث العلمي ىو من صميم مسؤكلياهتا ، فبا نسج عنو غياب السياسات 
لربامج اؼبسؤكلية ااجسماعية ، كغياب البحث العلمي عن أكلويات القعم لقل اعبهات اؼبرسومة كاػبطط 

كخسم الباحث دراسسو بسمقمي آلية ممًتحة لسفعيل دكر اعبهات اؼباكبة يف النهوض بالبحث  . اؼباكبة
 .العلمي يف اجملاؿ ااجسماعي 

بُت الليربالية .. بعنواف اؼبؤسسات اؼباكبة العاؼبية فمق ققمت كرقة علمية( قٖٗٗٔ)  خفاجيأما       
كسعت الورقة  يف إطار ممارف لسمصي السباين الميمي كالوويفي بُت . األمريكية كاإلدماجية األؼبانية 

اؼبؤسسات اؼباكبة األكركبية كنظَتهتا األمريكية ، كقق اخسارت الباحثة مؤسسيت فورد األمريكية كمؤسسة 
كما رظبت خريطة مسكاملة للمالمح العامة ؼبؤسسيت فورد .انية للممارنة بينهما ركبرت بوش األدل

األمريكية كركبرت بوش األؼبانية من حيث البيئة احمليطة، كالنشأة، كالرسالة، كالربامج العملية، كآليات 
لة كالمطاع غَت كقق نُظر للمؤسسسُت يف إطار مباذج العالقة بُت القك. اؼبنح كالسمويل، كالبنية السنظيمية 

فكانت مؤسسة فورد فبثلة للنموذج الليربارل األمريكي . الرحبي ، انطالقا من األصوؿ ااجسماعية لألخَت 
كشفت القراسة عن تأثر اؼبؤسسسُت ك .، بينما عربت مؤسسة ركبرت بوش عن النموذج اإلدماجي األؼباين

حوؿ تأثَت البيئة اغبضارية احمليطة كتثبت اؼبؤشرات فرضية القراسة . بوضوح بسمات مبوذجيهما 
فالبيئة األمريكية قق سهلت ؼبؤسسة فورد . باؼبؤسسات اؼباكبة على مقل عاؼبية رسالسها كبراؾبها 

اانطالؽ كبو عاؼبية األىقاؼ كالربامج منذ فًتة مبكرة يف نشاطها ، بينما كانت البيئة األكركبية ، 
كيالحظ بأف .معنية باألساس باغبركة داخل قارهتا األـ  بالسطبيق على مؤسسة ركبرت بوش األؼبانية

القراسة ا تمّوـ أم من ااذباىُت باعسباره إهبابيا أك سلبيا، بل سعت لسحقيق مالمح العالقة السبادلية 
 .  بُت اؼبؤسسات اؼباكبة كرسالسها 
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كهتقؼ إذل . كاإلسالميةبعنواف كاقع اؼبؤسسات اؼباكبة العربية كرقة  (قٖٗٗٔ) شليبققـ  كما     
،كإذل السعرؼ على دراسة كاقع اؼبؤسسات اؼباكبة بالسوداف يف إطار ربميق مماصق اؼبنح للمانح كاؼبمنوح 

اسسخالص صيغة ميثاؽ  كمن ٍب  ،اؼباكبة اإلسالمية السودانية كضوابطها اإلدارية  أساليب اؼبؤسس
البحث على عينة من اؼبؤسسات اؼباكبة اؼبسلمة  كقق اعسمق. أخالقي لعمل اؼبؤسسات اإلسالمية اؼباكبة

ككاف من أىم النسائج اليت ًب الوصوؿ إليها كاليت سانبت يف تشكيل توجهات اؼبيثاؽ اؼبهٍت يف السوداف 
، % ٚٗنسبة اؼبنظمات اؼبسخصصة من اؼبؤسسات اؼباكبة بالسوداف للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة أف اؼبمًتح 

 كصيانة اؼبسسشفيات بنسبة اآلبار، ٍب حفر % ٚٗة بالصحة كالسعليم بنسبة يعسليها اؼبؤسسات اؼبهسم
. %ٓٙيسم اخسيار أفضل العركض خقمة جملسمعاهتا بنسبة ؼتمييم اؼبسنافسُت للقعم كخبصوص  .% ٖٔ

، كاؼبسابعة %ٚ,ٙٙ، كاإلدارية بنسبة %ٖ,ٖ٘ربرص اؼبؤسسات اؼباكبة على اؼبسابعة اؼبالية بنسبة كما 
  % .ٖ,ٖٔ، كعرب السمارير بنسبة %ٓٗاؼبيقانية بنسبة 

بعنواف اسسطالع رأم دراسة  (قٖٖٗٔ)عاـ ( مقاد)اؼبركز القكرل لألحباث كالقراسات أعق  ك
 أداءدراسة إذل السعرؼ على تلك اؿ ىقفت ك. اعبهات اػبَتية يف اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة السعودية 

. سياساهتا، كالصورة النمطية عنها، من كجهة نظر اعبهات اػبَتية،، ككإجراءاهتااؼبؤسسات اؼباكبة، 
صبعيات خَتية، كمكاتب دعوة كإرشاد، ك عباف للسنمية   ىااليت ًب اسسطالع رأم مشلت اعبهات كقق 

 .جهة خَتية موزعة على صبيع اؼبناطق( ٖٚٗ)بلغ حجم العينة الكلي ؽبذه القراسة حيث  ،
اذباه عاـ كموافمة ساحمة من قبل  أف ىناؾف أنبها إذل عقة نسائج ـ كتوصلت القراسة ااسسطالعية

اعبهات اػبَتية على معايَت كشركط اؼبنح اليت تمقمها اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة ؽبم ، حيث أيق 
بقرجة كبَتة ما يمارب ثالثة أرباع اعبهات اػبَتية معايَت توليها اؼبؤسسات اؼباكبة أنبية عنق تمقيبها 

يف ممقمسها ااسسمرار اإلدارم كاؼبارل، كأف تكوف مشاريع ضركرية كملحة،ككفاءة اؼبوارد القعم ك
ككذلك اغباؿ بالنسبة لإلجراءات ، حيث كاف ىناؾ تأييقا ساحمان ؽبذه اإلجراءات، .البشرية 

تشكل العالقات الشخصية أكثر العناصر اليت كما  ".تمقمي القعم على دفعات "باسسثناء إجراء 
ثالثة أرباع اعبهات اػبَتية ىي كأف  .اػبَتية تإهبابيا يف العالقة بُت اؼبؤسسات اؼباكبة كاعبهاتسهم 

من أبرز يعقكف اؼبشايخ كالقعاة كالمضاة كما أف  .اليت تطلب القعم أكا من اؼبؤسسات اؼباكبة
اعبهات  أيقت األغلبية الساحمة منكقق  .اؼبؤثرين على دعم اؼبؤسسات اؼباكبة للجهات اػبَتية

تصقرت مؤسسة ك. اػبَتية أف للمؤسسات اؼباكبة أثرا إهبابيا على ؾباؿ عمل اعبهات اػبَتية 
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سليماف الراجحي اػبَتية قائمة اؼبؤسسات اؼباكبة اليت تفضلها اعبهات اػبَتية من حيث الشهرة 
صاحل سسة ٍب مؤاعبميح، ، ٍب مؤسسة كالرغبة يف السعامل معها، تلسها مؤسسة السبيعي كالسفضيل

 .الثنياف مؤسسة الضحياف كٍب مؤسسة األمَتة العنود، ٍب مؤسسة الراجحي، 

إشهار سياسات اؼبنح كأثره يف تفعيل : بعنواف دراسة السبهاف  أعق، (قٖٖٗٔ) كيف نفس العاـ       
اؼبنهج اؼبكسيب السحليلي على  كقق ركزت ىذه القراسة من خالؿ تطبيق. العمل اػبَتم اؼبؤسسي  

السعرؼ على مفهـو سياسة اؼبنح يف المطاع اػبَتم كعن كيفية إشهاره كالسعرؼ على كاقع اؼبؤسسات 
اػبَتية اؼباكبة باؼبملكة كطريمة إشهارىا لسياسة كإجراءات اؼبنح اؼبعسمقة لقيها ، من خالؿ ممارنة آليات 

 أف نسائجاؿ أوهرتك. يا بأفضل اؼبمارسات العاؼبية كالقكلية إشهار سياسة كإجراءات اؼبنح اؼبطبمة ؿبل
 اليت اؼبنح كؾباات كأىقافها هبويسها السعريف على ربرص احمللية اؼباكبة اعبهات من%( ٜٓ) ىناؾ

 يف اؼبعلومات ىذه مثل تسسخقـ تفصيلية، حيث غَت معلومات شكل على جاءت كإف تسسهقفها
 اػبَتية اؼبؤسسات %(٘ٙ) ثلثي حوارل أف القراسة نسائج أوهرت كذلك .كالقعائية اإلعالمية األغراض
 اؼبنح، كإجراءات كمعايَت بضوابط تسعلق كمعلومات بيانات إذل اإللكًتكنية مواقعها تفسمر الوطنية،
 كازباذ داخليا معاعبسها ٍب كمن اؼبسجل، الربيق أك اإللكًتكين الربيق عرب اؼبنح طلبات بسلمي كتكسفي
 بينتك. اإللكًتكنية مواقعها على اؼبنح سياسة إشهار بأنبية الوعي عقـ بسبب كىذا بشأهنا، المرارات

 اخسلفت كإف العاؼبية كالقكلية، اؼباكبة اعبهات لقل مطبق عاـ كمفهـو اؼبنح سياسة أف القراسة كذلك
 ـبصصة ركابط لقيها األجنبيةاؼباكبة  اعبهات من %(ٓٛ)ؾ فهنا عنو، السعبَت يف اؼبسسخقمة األظباء
 اؼبؤسسات يساعق اسًتشادم مبوذج تمقمي النسائج أىم من كما كاف.اؼبنح كإجراءات ضوابط لسصفح
 لإلشهار، المابلة اؼبعلومات صبيع على ربسوم كاليت هبا، اػباصة اؼبنح صياغة سياسة على الوطنية اؼباكبة
يف  يعسمقىا اليت اؼبنح كآليات كأىقافو، كتوجهاتو اؼبانح ىوية على للسعرؼ اؼبوقع؛ زكار وبساج إليها كاليت
 .حاؼبن تمقمي

بعنواف السمويل القكرل للمؤسسات األىلية الفلسطينية ( ق ٕٖٗٔ)عاـ دراسة كما ققـ  أبو ضباد      
كىقفت  .ـ ٕٓٔٓ-ـٕٓٓٓكأثره على السنمية السياسية يف قطاع غزة دراسة ميقانية يف الفًتة مابُت 

ىذه القراسة إذل الوقوؼ على دكر السمويل القكرل للمؤسسات األىلية الفلسطينية، كمعرفة تأثَته على 
السنمية السياسية يف قطاع غزة، كمقل القكر الذم لعبو السمويل القكرل يف ربميق مسطلبات السنمية 
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توصيف كربليل مقل  كقق اعسمقت القراسة على. السياسية للمجسمع الفلسطيٍت كفق احسياجاتو 
مسانبة السمويل القكرل يف إحقاث تنمية سياسية يف قطاع غزة ، كعلى برامج السنمية السياسية اليت 

نفذهتا اؼبؤسسات األىلية الفلسطينية اؼبسلمية للقعم كمقل مالءمسها لرباؾبها السنموية، مسسخقمة أداة 
ؤسسات األىلية احمللية اليت تبنت برامج تنموية ااسسبياف على ؾبسمع اؼبؤسسات القكلية كشركائهم من ادل

أف السمويل القكرل ا وبمق موعة من النسائج كاف من أنبها كقق توصلت القراسة إذل مج. سياسية 
 .أكلويات السنمية الفلسطينية بسبب سعيو إذل ربميق غايات سياسية للقكؿ اؼباكبة يف اجملسمع الفلسطيٍت 

اؼبنظمات القكلية سبت كفق خطة تنموية تسناسب مع أىقافها السياسية،  أف اؼبساعقات اليت ققمسهاك
أف اؼبؤسسات األىلية الفلسطينية ليس لقيها أجنقة كطنية ك. كليس مع احسياجات اجملسمع الفلسطيٍت 

كاضحة ذباه أكلويات السمويل كىي تسسجيب بشكل مباشر لربامج كسياسات اؼباكبُت فبا انعكس بشكل 
 . ع السنمية السياسيةسليب على كاؽ

دراسة بعنواف جهود اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف تنمية   (قٕٖٗٔ)كيف السنة ذاهتا ، ققـ الصاحل     
كقق تناكلت ىذه القراسة ربقيق ؾباات السنمية لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، ككيفية . اجملسمع احمللي

بنائها، باإلضافة إذل ربقيق دكر اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة باؼبملكة يف ربميق السنمية من الناحية القعوية 
افية كالسعليمية كاألسرية كااقسصادية كاؼبؤسسية كالصحية كالبيئية كاإلعالمية كمعاعبة الفمر ، ككذلك كالثق

كقق اعسمق الباحث على .السعرؼ على اؼبعوقات اليت تواجو تلك اؼبؤسسات يف تنمية اجملسمع احمللي 
عربية السعودية السابعة لوزارة اؼبنهج الوصفي يف دراسسو اليت غطت اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة باؼبملكة اؿ

مؤسسة خَتية  ٕ٘الشؤكف ااجسماعية أك الصادرة دبرسـو ملكي ، حيث تكونت عينة القراسة من 
أف أىم اجملاات اليت هتسم هبا ككاف من أىم نسائج دراسسو . ماكبة اسسطاع الباحث السواصل معها 

قة أفراد العينة على أهنا ضمن خطة القعم اؼبؤسسات اؼباكبة كتأٌب يف اؼبرتبة األكذل من حيث مواؼ
، ٍب يأٌب كل من اجملاؿ القعوم كاألسرم يف اؼبرتبة الثانية % ٜٙللمؤسسة ؾباؿ معاعبة الفمر بنسبة 

، ٍب اجملاؿ %ٓٛ، ٍب اجملاؿ السعليمي بنسبة % ٗٛ، ٍب يأٌب اجملاؿ الصحي بنسبة % ٛٛبنفس النسبة 
، ٍب كل من اجملاؿ ااقسصادم كاإلعالمي بنسبة % ٓٙسي بنسبة ،ٍب اجملاؿ اؼبؤس%ٙٚالثمايف بنسبة 

بينت النسائج أف إعقاد خطة الربامج كاؼبشاريع كما  %.ٗٗ، كأخَتا اجملاؿ البيئي بنسبة % ٙ٘مشاهبة 
اليت سبوؽبا اؼبؤسسة يسم بناءان على احسياج اجملسمع بالقرجة األكذل ، ٍب احسياج اعبمعيات اػبَتية، ٍب رؤية 

 . املُت يف اؼبؤسسة، ٍب رؤية قيادات العمل اػبَتم الع
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بعنواف دكر اؼبؤسسات  ؼبلسمى اؼبؤسسات العربية القاعمةكرقة عمل  (قٕٖٗٔ) السمالوطيدمت ؽك     
كاف من ك( . كبو عطاء أكثر فاعلية يف اؼبنطمة العربية)العربية اؼباكبة يف دعم منظمات اجملسمع اؼبقين 

من أجل  إعادة صياغة سياساهتا  كيف يبكن للمؤسسات العربية اؼباكبة عليها الباحثةاحملاكر اليت ركزت 
على ضركرة إعادة صياغة سياسات اؼباكبُت ، حيث أكقت الباحثة العريب   عادلاؿعطاء أكثر فعالية يف 

ية توجيو اؼبزيق من اؼبنح كاؼبساعقات لقعم مؤسسات الًتب: العرب بالعمل على عقة ؿباكر من أنبها
من اجل تطوير اؼبناخ الثمايف كااجسماعي السائق كبو نشر ثمافة السطوع كالعطاء  ،كالثمافة كاإلعالـ

كاؼبشاركة العامة، كربميق اؼبزيق من ااكبياز لقعم مشركعات كبرامج اؼبنظمات اغبموقية كالقفاعية الساعية 
لربامج بناء المقرات داخل تنظيمات  ك تمقمي القعم الالـز إذل توسيع ؾباؿ اغبموؽ كاغبريات العامة،

كاؼبعنية برسم  -اسيما اؼبيقاين منها-اجملسمع اؼبقين هبقؼ تطوير األداء، كااىسماـ باؼبشركعات البحثية
خرائط ألكضاع السنمية البشرية، كدعم السشبيك كبناء الشراكات بُت منظمات اجملسمع اؼبقين كبعضها 

 .األخرل لسبادؿ اػبربات كتنسيق اعبهود كتوزيع األدكار كاؼبسئوليات البعض، كبينها كبُت قطاعات القكلة
أنو رغم الساريخ اؼبشهود كتراكم اػبربات الناجحة، كتعقد النماذج الرائقة  كما تؤكق الباحثة على

للمؤسسات العربية اؼباكبة ىناؾ كخاصة يف ول السطورات اغبالية على الساحة العربية كأبرزىا الثورات 
ة يف تونس كمصر كاانسفاضات األىلية يف عقيق من القكؿ األخرل، فإف ىناؾ فرص جقيقة الشعيب

لعطاء عريب أكثر حيوية كفاعلية يف مسانقة تنظيمات اجملسمع اؼبقين يف سعيها للمشاركة يف صياغة عمق 
 .اجسماعي جقيق وبمق آماؿ كطموحات الشعوب العربية إذل اغبرية كالعقالة كاؼبساكاة كالرخاء

بعنواف دكر اؼبؤسسات اػبَتية يف دراسة علم السياسة  (قٖٓٗٔ)عاـ كما نشرت دراسة ػبفاجي      
اخسارت الباحثة  كقق(. ـٕٗٓٓ-ٜٓ٘ٔ) دراسة حالة مؤسسة فورد : يف الوايات اؼبسحقة األمريكية 

ىم ااذباىات مؤسسة فورد يف تلك الفًتة لسحليل دكرىا يف دراسة علم السياسة كحاكلت الوقوؼ على أ
مسحا شامال لنشاط ( ـٕٗٓٓ  –ٜٓ٘ٔ)كسبثل دراسة الفًتة الزمنية . البحثية اليت دعمسها اؼبؤسسة 

كخلصت الباحثة إذل عقة نسائج من أنبها كجود عالقة طردية .اؼبؤسسة على الصعيقين الوطٍت كالقكرل 
 -نفماهتا ممابل البفاض مواردىابسبب ارتفاع  -بُت تزايق حقة الصعوبات اؼبالية للجامعات األمريكية

كبُت أنبية دعم اؼبؤسسات اػبَتية للعملية السعليمية كالبحثية هبا ، ككذلك إذل اعسماد اؼبؤسسة على 
رئيسيسُت يف دعم دراسة السياسة كنبا تكوين بنية ربسية للبحث السياسي األكاديبي من  إسًتاتيجيسُت

أما ااسًتاتيجية . ، كدعم تقريب الكوادر البحثية اؼبؤىلة  خالؿ دعم إنشاء العقيق من اؼبراكز البحثية
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كأخَتا، فإنو كلما ارتبطت فركع علم السياسة اؼبقعومة من . األخرل فهي دعم مشركعات حبثية مسميزة
فإف كخالصة األمر، . فورد بأىقاؼ اؼبؤسسة، كفلسفسها العامة، زاد ثمل سبويل اؼبؤسسة ؽبذه الفركع

لمقرات مالية ىائلة كرؤية كاضحة اؼبعادل حوؿ أىقافها العامة اليت ترصبسها إذل برامج  امسالؾ مؤسسة فورد
تفصيلية، قق أتاح ؽبا لعب دكر مسميز يف إطار اغبركة األكاديبية يف علم السياسة، كالعلـو اؼبرتبطة بو 

.   أيضا

اكبة يف دعم اؼبشاريع اؼبؤسسات ادل إجراءاتبعنواف دراسة  ( ق ٜٕٗٔ) ققـ كل من  غناـ كصاحلك    
 إجراءاتحوؿ  السنموية من كجهة نظر اؼبؤسسات اؼبسسفيقة يف فلسطُت، كقق سبحورت القراسة

 .اؼبؤسسات اؼباكبة يف دعم اؼبشاريع السنموية يف فلسطُت ، كذلك بسناكؿ مؤسسة السعاكف كحالة دراسية 
اؼبشاريع السنموية من كجهة نظر اؼبؤسسات حبثت القراسة يف كافة إجراءات اؼبؤسسات اؼباكبة يف دعم ك

كأوهرت  .صبيع اؼبؤسسات اؼبسسفيقة من دعم مؤسسات السعاكف اليت كانت عينة طبمية من  اؼبسسفيقة
النسائج أف نسبة مشاركة اؼبؤسسات اؼبسسفيقة يف ربقيق ااحسياجات كاألكلويات اجملسمعية كانت 

يف  إعالناتليت علمت بوجود دعم للمشاريع بناء على ، كنسبة اؼبؤسسات اؼبسسفيقة ا(ٖٝٔ)منخفضة 
، كأنو ا يوجق ااىسماـ الكايف باؼبراسالت كاعبقاكؿ ( ٝٔٗ)أيضاالصحف احمللية كانت منخفضة 

الزمنية اؼبسعلمة بمبوؿ أك رفض أك تأجيل طلبات اؼبشاريع ، كأف اؼبؤسسات اؼبسسفيقة تفضل السمقـ 
ا بااتفاقية كملحماهتا قبل توقيعها كأف تكوف باللغة العربية ، كأف اؼبقة قبطلب دعم أكرل، كأف يسم مناقشت

(  . يوما ٔٗدبعقؿ ) الزمنية اليت كانت تصل خالؽبا القفعات اؼبالية إذل حساب اؼبشركع طويلة 
ًب من قبل منسمي اؼبشاريع يف مؤسسة السعاكف مأف تمييم اؼبشاريع اؼبنجزة إذل النسائج أيضا  ت كأشار

، كليس من قبل جهة تمييم خارجية ، كأنو ا يوجق ااىسماـ الكايف دبوضوع بناء ققرات (ٖٝٙ)
  .اؼبؤسسات اؼبسسفيقة ، كموضوع توثيق البيانات عن اؼبشاريع اؼبنجزة كربقيثها كمراقبسها 

 :  الدراسات األجنبية      

الية فمق ًب الوقوؼ على عقد من أما فيما ىبص القراسات األجنبية اؼبسعلمة دبوضوع القراسة احل     
( Greenspan)دراسة لمرينسباف من بينهاكالقراسات كاخسيار األقرب منها ؼبوضوع القراسة اغبالية 

مسسول : اؼبنظمات البيئية غَت اغبكومية يف اسرائيل كاؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبةبعنواف ( ـٕٕٔٓ)
اؽبقؼ من تلك كقق كاف .  السنظيمية، كآلية ااخسيارااعسمادية على اعبهات اؼباكبة ، كاػبصائص 
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القراسة ربويل انسباه المارئ من القراسات اؼبعسادة عن آثار سبويل اؼبؤسسات اؼباكبة على اؼبنظمات غَت 
الرحبية إذل آلية اخسيار تلك اؼبؤسسات للمسسفيقين من اؼبنح، أم الًتكيز على آلية ااخسيار بقا عن 

ؽ الباحث دراسسو على اؼبنظمات البيئية غَت اغبكومية يف اسرائيل يف عالقسها مع كقق طب. النسائج
كاعسمق الباحث يف دراسسو على اؼبنهج الكمي كالكيفي ( . األمريكية اليهودية)اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 

ذل عقة سة إكقق توصلت القرا. لبياف العالقة بُت اػبصائص السنظيمية للممنوحُت كقرارات ااخسيار 
عقـ كجود ارتباط بُت عمر اؼبنظمات غَت اغبكومية ، كتوجهها اعبغرايف كبُت نسائج كاف من أبرزىا 

اؼبنظمات غَت الرحبية اليت تعسمق على اؼبسطوعُت كأف . قرارات اؼبنح من قبل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة 
ؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة سبيل اكما أف .بشكل أقل ىي أكثر اعسمادية على سبويل اؼبؤسسات اؼباكبة 

تعسمق على اؼبسطوعُت بشكل أقل، مسجلة ) لسمقمي اؼبنح إذل اؼبنظمات اليت سبساز هبيكل تنظيمي مهٍت 
سبيل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة إذل سبويل ك. ( قانونيا، لقيها ؾبلس إدارة أكرب، كمووفُت بأجور أكثر

 .  نسائج قابلة للمياساؼبنظمات غَت الرحبية اليت بإمكاهنا تمقمي

بعنواف دكر السمييم يف اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة ( ـٕٔٔٓ)عاـ ( Watts)لواتزنشرت دراسة كما      
اؼبؤسسات بالوايات اؼبسحقة عن  كحبثت تلك القراسة يف القكر الذم يلعبو السمييم يف تلك. اجملسمعية 

إذل أم درجة سبارس تلك اؼبؤسسات السمييم يف الواقع؟ ككيف : طريق اإلجابة على تساؤات مثل 
تسعامل اؼبؤسسات اليت سبارس السمييم مع نسائجو؟ كىل ااخسالفات يف فبارسة السمييم مرتبطة باػبصائص 

مؤسسة مصنفة  ربت مسمى اؼبؤسسات اػبَتية  ٜٖٔكقق مشلت عينة القراسة . السنظيمية للمؤسسة ؟ 
الغالبية العظمى من كأف . كتشَت النسائج إذل أف تطبيق السمييم الفعلي منخفض . اؼباكبة اجملسمعية

اؼبؤسسات اؼباكبة اجملسمعية ليس لقيها تعليمات ؿبقدة للسمييم سواء كاف السمييم من قبل اؼبؤسسة اؼباكبة 
على الرغم من أف الغالبية العظمى من تلك ك .ات اؼبسسفيقة من القعم ذاهتا ، أك من قبل اعبو

اؼبؤسسات سبارس أك تطالب بمقر من السمييم، إا أف األدلة تشَت إذل أف ااسسفادة من نسائج السمييم قق 
ا توجق عالقة بُت حجم اؼبنظمة، ككذا حجم أصوؽبا ، كبُت مقل فبارسسها كما انو . تكوف ؿبقكدة 

 . ـ للسميي
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بعنواف  (and others ydooM ) ين كدم كآخردل، نشرت دراسة (ـٕٔٔٓ)كيف نفس العاـ          
القراسة إذل اإلجابة عن السؤاؿ اؼبثار يف عنواف القراسة  ىقفت.  ماىي اؼبؤسسات اػبَتية العائلية ؟

كتمـو القراسة .حوؿ حمل اؼبؤسسات اػبَتية العائلية لسمقمي تصور أمشل ؼبفهومها  اإلشكاات كإزالة
دبسح السعاريف اؼبخسلفة للمؤسسات اػبَتية العائلية اؼبمقمة سواء من قبل اؼبؤسسات أك الباحثُت ، 

كقق اسسعاف الباحثوف ببعض . إذل ااخسالفات بُت اؼبؤسسات اليت تصنف ربت ىذه الفئة  باإلضافة
كقق توصلت القراسة إذل كضع إطار مفاىيمي جقيق . األمثلة للمؤسسات اػبَتية لسوضيح بعض النماط

أكثر مشوا ؽبذا اغبمل وبوم أبعاد معينة ؽبذا اؼبفهـو بقا من تعريف كاحق ؼبا تعنيو اؼبؤسسات اػبَتية 
.  العائلية ، فبا يساعق الباحثُت  يف ىذا اغبمل مسسمبالن 

 Shui-Yan)ك كشو ياف تانق( G ocsicnarF)دراسة من قبل فرانسيسكو ققمت قق ك      

Tang )بعنواف أثر اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة على اؼبنظمات البيئية غَت اغبكومية من ( ـ ٕٛٓٓ )يف عاـ
ـ ٕٓٓٓعلى دراسة مسحية سابمة ؽبما عاـ  كقق اعسمق الباحثاف .كجهة نظر اؼبسسفيقين من اؼبنح 

للمنظمات البيئية غَت اغبكومية بالوايات اؼبسحقة كاليت تسلمى دعما من اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة يف 
كقق ًب اسسخقاـ ااسسبانة كأداة للمسح، كتسمثل النسيجة الرئيسية أف اؼبنظمات البيئية غَت . اليفورنياؾ

اغبكومية ترل أف دعم اؼبؤسسات اػبَتية لو تأثَت مفيق على منظماهتم، كجزء من ىذا السأثَت ااهبايب 
السنوع ك ااسسماللية لقل  يسمثل يف مساعقهتا يف بناء ققرات اؼبنظمة كبالسارل ضماف ققر أكرب من

كأوهرت النسائج أف القعم يؤثر بشكل مسفاكت حيث كاف أكثر إهبابية يف تأثَته .  اؼبقافعُت عن البيئة
      . على السمويل ، كأكثر سلبية يف تأثَته على قيادة اؼبنظمات 

( Jonathan S. Davies)فيزمفمق نشرت دراسة للباحث جوناثاف دكباإلضافة إذل ذلك ،      
دراسة حالة صنقكؽ جوزيف راكنًتم : بعنواف  اؼبؤسسات اػبَتية كالعب سياسي ( ـٕٗٓٓ)عاـ

غَت اغبكومية من أجل ااصالح  كتسناكؿ القراسة دكر الصنقكؽ يف دعم ضبالت اؼبنظمات. اػبَتم
لة اؼبطالبة حبرية اغبم مسمثلُت يفالقيبوقراطي، كتركز على ثالثة مسسفيقين من اؼبنح اؼبمقمة من الصنقكؽ 

اؼبعلومات ، كاؼبطالبة بإدماج ااتفاقية األكركبية غبموؽ اإلنساف يف قانوف اؼبملكة اؼبسحقة، كاؼبراجعة 
كخلصت القراسة إذل نسائج من أنبها أف الصناديق اػبَتية يبكنها ربميق أىقاؼ سياسية . القيبوقراطية

 .بواسطة اؼبنح اؼبمقمة

http://nvs.sagepub.com/search?author1=Shui-Yan+Tang&sortspec=date&submit=Submit
http://nvs.sagepub.com/search?author1=Shui-Yan+Tang&sortspec=date&submit=Submit
http://nvs.sagepub.com/search?author1=Shui-Yan+Tang&sortspec=date&submit=Submit
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أثر : المطاع اػبَتم  إيقيولوجيةبعنواف دراسة (  ـٖٜٛٔ)عاـ  (Berman)مافبَتكأخَتان، فمق ققـ      
، كاليت ناقش فيها السحيزات  مؤسسات كارنيجي، كفورد، كرككفلر على السياسة اػبارجية األمريكية

للمؤسسات اػبَتية الثالث، كاليت دفعسها لقعم مباذج معينة من دراسات السنمية داخل  اإليقيولوجية
كأشار بَتماف يف دراسسو إذل كجود عالقة كثيمة بُت رؤية . اعبامعات األمريكية، كنشرىا يف العادل النامي 

د أف اؼبؤسسات اؼبؤسسات اػبَتية، كربركاهتا القكلية كبُت أىقاؼ السياسة اػبارجية األمريكية، كأؾ
سعت إذل تطبيق سياسات سبويلية تؤثر يف بنية اغبركة األكاديبية يف العادل النامي، دبا ىبقـ مصاحل 

   .السياسة اػبارجية اغبكومية

 :يلي وبتحليل الدراسات السابقة يالحظ ما

بعض القراسات اؼبشار إليها على دراسة حالة كاحقة فمط من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة اقسصرت  -
 .( ـٜٕٓٓ)فاجيخلكمؤسسة فورد ، (ـٕٛٓٓ)غناـ ك صاحلكقراسة حالة مؤسسة السعاكف لكل من 

 يالحظ أف القراسة اؼبمقمة من اؼبركز القكرلاؼبنح، بينما  كؾبااتتركز القراسة اغبالية على سياسات  -
من كجهة نظر  السياساتأهنا تناكلت  زبسلف عن القراسة اغبالية يف (  مقاد)لألحباث كالنشر 

اؼبسسفيقين من خقمات اؼبؤسسات اؼباكبة كاعبهات اػبَتية ، بينما القراسة اغبالية تسناكؿ ذلك من كجهة 
 . نظر اؼبؤسسات اؼباكبة نفسها

إشهار سياسات اؼبنح كأثرىا يف تفعيل العمل  كبالرغم من أف دراسة الباحث بنقر السبهاف حوؿ -
اػبَتم ربقثت بشكل مباشر عن مفهـو سياسات كإجراءات اؼبنح ، ككاقعها لقل اؼبؤسسات اػبَتية 
اؼباكبة يف اؼبملكة ، إا أهنا اقسصرت حوؿ ما إذا كانت تلك السياسات كاإلجراءات معلنة يف مواقع 

ة ؼبنح كإجراءاتو لقل اؼبؤسسات اؼبانحسياسات اؿ يف غَت تفصي اؼبؤسسات اػبَتية السعودية أـ ا ، من
 . يف اؼبملكة العربية السعودية كاليت تسعى القراسة اغبالية إذل بيانو 

من حيث تركيزىا على آليات ااخسيار ( ـٕٕٔٓ)ككذلك تمًتب القراسة اغبالية من دراسة قرينسباف  -
مباشر إذل آلية تمقمي اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة  بقان من النسائج ، فمق تعرضت دراسسو بشكل

إا أهنا اقسصرت على العالقة بُت اػبصائص السنظيمية للمنظمات اػبَتية كدكرىا يف تمقمي . األمريكية 
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اؼبنح ، كما أهنا طبمت يف بيئة ـبسلفة حيث مشلت اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة األمريكية اليت سبوؿ 
 .ئية يف اسرائيلاؼبنظمات اليب

ركزت عينة زبسلف أغلب القراسات السابمة عن القراسة اغبالية من حيث ؿبور الًتكيز ، فمق كما  -
حوؿ أثرىا (ـٖٕٔٓ)على جانب معُت كقراسة حجراػبَتية اؼباكبة من القراسات على أثر اؼبؤسسات 

منظمات اجملسمع اؼبقين،  حوؿ دكرىا يف دعم( ـٕٔٔٓ)يف تطوير البحوث العلمية، كدراسة السمالوطي
، كدراسة حوؿ أثرىا على اؼبنظمات البيئية غَت اغبكومية ( ـٕٛٓٓ) كدراسة فرانسيسكو كشو ياف

على عالقة اؼبؤسسات اػبَتية  ىااقسصرت بعضك. حوؿ دكرىا يف تنمية اجملسمع احمللي ( قٕٖٗٔ)الصاحل 
ثرات اليت تؤثر على عمل اؼبؤسسات اؼبؤك  ،( ـٕٗٓٓ) ك دافيز( ـٖٜٛٔ)بالسياسة كقراسة بَتماف
، ك القكر الذم يلعبو تمييم اؼبنح لقل ىذه اؼبؤسسات كما تناكلسو ( ـٖٕٔٓ)اػبَتية كقراسة خفاجي

سياسات اؼبنح لقل ؾباات ك، بينما تبحث تلك القراسة يف جانب آخر كىو (  ـٕٔٔٓ)دراسة كاتز
 .  اؼباكبة السعودية اػبَتية اؼبؤسسات

على اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية   القراسة اغباليةكيف الوقت الذم تمسصر فيو  -
كأبو (ـ ٕٛٓٓ)كقراسة غناـ كصاحل ، فإف عقدا من القراسات السابمة أجريت يف مناطق ـبسلفة 

بالسوداف،  (ـٖٕٔٓ)دبصر ،  كدراسة شليب( ـٕٔٔٓ)بفلسطُت ، كدراسة السمالوطي(  ـٕٔٔٓ)ضباد
( ـٖٜٛٔ)  ك بَتماف( ـٖٕٔٓ) ك( ـٜٕٓٓ)كدراسة خفاجي بإسرائيل ، ( ـٕٕٔٓ)كدراسة قرينساف

 .كغَتنبا بالوايات اؼبسحقة األمريكية

يف اؼبملكة ، يالحظ أف اؼباكبة اغبالية على السمويل احمللي للمؤسسات اػبَتية  كبينما تمسصر القراسة -
( ـٕٔٔٓ) القكرل للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة ، كقارسة أبو ضباد  سات تركز على السمويلابعض القر

 ( .ـٖٜٛٔ) كدراسة بَتماف 

يف منطمة الرياض كاؼبسجلة لقل كزارة الشؤكف  اؼباكبة اغبالية صبيع اؼبؤسسات اػبَتية تشمل القراسة -
د من تلك بعض القراسات اؼبعركضة على نوع كاح اإلجسماعية على اخسالؼ أنواعها ، بينما تركز

، كدراسة مؤسسات اػبَتية العائلية فمطلل( ـٕٔٔٓ)دراسة ميشيل مودم كآخركف اؼبؤسسات ؾ
 .  عن اؼبؤسسات اػبَتية اجملسمعية ( ـٕٔٔٓ)كاتز
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تسناسب أىقاؼ القراسة اغبالية مع السوصيات اليت ققمت يف كثَت من القراسات السابمة من ناحية  -
 .من البحوث يف حمل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبةضركرة تكثيف اعبهود كإجراء مزيق 

فإف القراسة اغبالية تسفق مع القراسات السابمة يف السأكيق على القكر الفاعل للمؤسسات , كىكذا      
اؼبسمثل يف يف نطاؽ تركيزىا عنها زبسلف  اػبَتية اؼباكبة ، كأنبية كجود اسًتاتيجية ؿبقدة للمنح ،إا أهنا 

، كهبذا فهي تأٌب السعرؼ على ؾباات كسياسات اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض 
مكّملة للجهود السابمة يف ىذا اجملاؿ ، كمناسبة للحاجة اؼباسة لسكثيف اعبهود كإجراء القراسات 

 .العلمية يف حمل القراسات اػبَتية 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها: الثالث الفصل 

يسسعرض ىذا الفصل اإلجراءات اؼبنهجية اليت اتبعت يف ىذه القراسة كاليت تسضمن اؼبنهج      
اؼبسسخقـ، كربقيق ؾبسمع كعينة القراسة، كبياف األداة اؼبسسخقمة عبمع البيانات، ٍب اخسبارات الصقؽ 

 :ب اؼبسبع يف ربليل بيانات القراسة، كذلك على النحو السارلكالثبات لسلك األداة، كأخَتان توضيح األسلو

 : منهجية الدراسة  -1
دعم الربامج  سياساتؾباات اؼبنح كالسعرؼ على ىقفت ىذه القراسة بشكل عاـ إذل      

يف مقينة الرياض ، كقق اسسخقمت القراسة  اؼباكبة السعودية اػبَتية لقل اؼبؤسساتكاؼبشاريع 
اؼبسحي، كىو ذلك النوع من البحوث الذم يسم بواسطة اسسجواب صبيع أفراد يف الوصاؼبنهج 

ؾبسمع البحث أك عينة منهم، كذلك هبقؼ كصف الظاىرة اؼبقركسة من حيث طبيعسها كدرجة 
 . (ٜٔٔ:قٕٚٗٔالعساؼ، ) كجودىا

 :مجتمع وعينة الدراسة  -2

ناطق كعناكين اؼبؤسسات اػبَتية يف بالرجوع إذل السمرير الصادر من كزارة الشؤكف ااجسماعية مب    
 (٘٘)منطمة الرياض يبلغ  اؼبملكة العربية السعودية، فإف العقد اإلصبارل للمؤسسات اػبَتية يف

، كبعق النظر إذل نشاط تلك اؼبؤسسات تبُت أهنا ٗمنها كاحقة خارج مقينة الرياض مؤسسة خَتية
. ٘اليت تنطبق عليها ائحة اؼبؤسسات اػبَتيةتشمل اؼبؤسسات اؼباكبة كغَتىا من اؼبؤسسات اػبَتية 

ااقسصار على اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة اليت تمـو بقعم  كلسحميق أىقاؼ ىذه القراسة، فمق ًب
 -على اخسالؼ أنواع القعم  –الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من قبل األفراد أك اعبهات اػبَتية 

الوصوؿ إذل ىذا العقد بعق  السواصل ىاتفيان   ًب ققك .لسشكل اجملسمع الكلي للقراسة( ٖٚ)كعقدىا

                                                           
 
( .  )اَظز انًهحك رلى 
 
 ( )اَظز انًهحك رلى 
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مع اؼبؤسسات اػبَتية اؼبقرجة يف تمرير الوزارة لسمييز اؼبؤسسات اؼباكبة عن غَتىا، أك عن طريق 
 . ٙالسؤاؿ ك البحث عن كل ما كسب عنها يف شبكة اانًتنت يف حاؿ تعذر ااتصاؿ

ف صبيع مفردات اجملسمع الكلي للقراسة اليت سبكنت تكونت ـ أما بالنسبة لعينة القراسة ، فمق     
مؤسسة، أما اؼبؤسسات األخرل فمق تعذر الوصوؿ إليها ( ٕٓ)الباحثة من الوصوؿ إليها كعقدىا 

بسبب عقـ ربقيث كسائل ااتصاؿ هبا يف السمرير الصادر من كزارة الشؤكف ااجسماعية، كعقـ 
كقق ًب توزيع أداة القراسة على اؼبسؤكلُت عن  .السمكن من اغبصوؿ على أم كسيلة تواصل أخرل

، ًب اسسبعاد كاحقة  ٚاسسبانة( ٙٔ)مؤسسة خَتية ماكبة، كاف العائق منها ( ٕٓ)برامج اؼبنح يف 
 %(. ٘ٚ)منها لعقـ اكسماؿ اإلجابات، كبالسارل كانت نسبة ااسسجابة 

 :أداة الدراسة -3

كأداة عبمع بيانات القراسة من اؼبسؤكلُت عن برامج اؼبنح يف  ااسسبانة ًب ااعسماد على     
صبع بيانات حيث أهنا سبكن من كذلك ؼبناسبسها لطبيعة اؼبوضوع، ،  عينة القراسة اؼبؤسسات

 .القراسةالقراسة كمن ٍب ربليلها لإلجابة على تساؤات 

ا، كبااسًتشاد بأدبيات كتساؤاتويسوافق مع أىقاؼ القراسة دبا كقق ًب تصميم اسسبانة خاصة      
عبارة مسعلمة ( ٗٔ)اعبزء األكؿ على  مشلكتكونت ااسسبانة من أربع أجزاء رئيسية، . القراسة 

بالبيانات العامة لعينة القراسة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، بينما تكونت األجزاء الثالثة األخرل 
ءات اؼبنح لقل اؼبؤسسات، كتفصيل ذلك عبارة مسعلمة دبجاات كسياسات كإجرا( ٖٗ)من 

 :كالسارل

 اعبزء عقة أسئلة مغلمة عامة تسعلق بالبيانات العامة حوؿ اؼبؤسسة مثل  مشل ىذاك: اعبزء األكؿ
اسم اؼبؤسسة، كعقد فركعها، كتاريخ إنشائها، كالنطاؽ اعبغرايف ػبقماهتا، كاآللية اليت تسبعها 

اؼبالية للمؤسسة، كما إذا كاف لقيها دليل إجرائي لربامج اؼبؤسسة يف تنفيذ أعماؽبا، كاؼبصادر 

                                                           
، يؤسست بٍ ٌ انصانح انخٍزٌت، صُذوق انىئاوعثًايؤسساث حعذر انىصىل إنى أي يعهىيت عُها حًاياً  وهً يؤسست ( 9)باسخثُاء  6

يؤسست يذي انخٍزٌت،يؤسست عبذانكزٌى انذروٌش،يؤسست بٍُت بُج  عًار انخٍزٌت، يؤسست األيٍز يحًذ بٍ عبذانزحًٍ انفٍصم،

 .، ويؤسست وانذة األيٍز طالل بٍ سعىد(صهت)، يؤسست خانذ بٍ سعذ(انزواد)سعىد
7

 (5)العينة من المؤسسات الخيرية المانحة في مدينة الرياض، انظر الملحق رقمللحصول على أسماء مفردات  
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اؼبنح، كىل يسم مراجعسو كتطويره بشكل دكرم،كىل ىو معلن، كما كسيلة اإلعالف إف كاف 
 . معلنان 

كباإلضافة إذل ذلك، مشل ىذا اعبزء سؤاا عن أنواع اؼبنح اؼبمقمة من قبل اؼبؤسسة، كما إذا      
نح اؼبمقمة للمؤسسة، كآلية السمييم إف كانت اإلجابة بنعم، كأخَتان عن كاف يسم تمييم طلبات ادل

 . مقل فاعلية آلية السمييم اؼبسبعة

  مشل ىذا اعبزء دل اؼبؤسسات اػبَتية، حيث علق دبجاات اؼبنح ؿكت: اعبزء الثاين(ٔٓ )
 -نادران  -أحيانان  -غالبان  -دائمان ) ممياس ليكرت اػبماسي  ًب ااعسماد فيها علىؾباات 

كقق ًب ترميزىا على أساس . لمياس ما إذا كانت اؼبؤسسة تمقـ القعم يف أم منها ( أبقان 
 .ٔ= ، كأبقان ٕ= ، كنادران ٖ=، كأحيانان ٗ= ، كغالبان ٘=دائمان  :أف 

  ـ ىذا اعبزء ًب تمسيعلق بسياسات اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية ، ككقق ت :اعبزء الثالث
 : السارل إذل عقة ؿباكر على الشكل 

عبارة مسعلمة دبعرفة مقل تطبيق اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة لعقد ( ٔٔ)مشل احملور األكؿ  -
من اؼبعايَت عنق دعم الربامج كاؼبشاريع، كًب اسسخقاـ ممياس ليكرت الرباعي اؼبخصص 

كًب ( . دائمان ، أحيانان، نادران، أبقان : ) لمياس ااذباىات، كأخذ اؼبمياس الشكل السارل
 . ٔ= ، كأبقان ٕ= ، كنادران ٖ=، كأحيانان ٗ= دائمان : رميزىا على أساس أف ت

ىي كسيلة  إذا كانت معايَت القعم معلنة أـ ا، كما احملور السارل دبعرفة ما اخسصبينما  -
 .النشر إذا كانت اإلجابة بنعم

اؼبؤسسات  الشركط اليت تطبمهادبعرفة  مسعلمة عبارة( ٗٔ)مشل أما احملور األخَت فمق  -
ممياس ليكرت الرباعي  كًب اسسخقاـ. اعبهات اؼبسمقمة بطلب اؼبنح  اػبَتية اؼباكبة على

يشًتط دائمان ، : ) اؼبخصص لمياس ااذباىات حبيث أخذ اؼبمياس الشكل السارل
كًب ترميزىا على أساس أف يشًتط ( . يشًتط أحيانان، يشًتط نادران، ا يشًتط إطالقان 

 .ٔ=، كا يشًتط إطالقان ٕ= ، كيشًتط نادران ٖ=ط أحيانان ، كيشًتٗ= دائمان 
 دبقل إتباع اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة لعقد من اإلجراءات بعق اسسيفاء  كىو مسعلق : اعبزء الرابع

ممياس ليكرت الرباعي  كًب اسسخقاـ .إجراءات (ٙ)كعقدىا  شركط دعم الربامج كاؼبشاريع
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دائمان ، أحيانان، : ) اؼبخصص لمياس ااذباىات يف ىذا احملور ، كأخذ اؼبمياس الشكل السارل
 .ٔ= ، كأبقان ٕ= ، كنادران ٖ=، كأحيانان ٗ= دائمان : كًب ترميزىا على أساس أف ( . نادران، أبقان 

 :صدق أداة الدراسة  -4

من سواء  ٛمن احملكمُتللسأكق من صقؽ أداة القراسة واىريان،  ًب عرضها على ؾبموعة      
أعضاء ىيئة السقريس بمسم اإلدارة العامة جبامعة اؼبلك سعود ، أك األكاديبيُت اؼبسخصصُت بالعمل 

، كًب أخذ تلك كقق تفضلوا مشكورين بإبقاء مالحظاهتم كممًتحاهتم حوؿ ؿبسول ااسسبانة. اػبَتم
 .ٜاؼبالحظات كاؼبمًتحات بعُت ااعسبار للوصوؿ إذل الشكل النهائي لالسسبانة

 :ثبات أداة الدراسة  -5

معامل تائج مسماربة عنق كل مرة، ًب حساب كأهنا تعطي فللسأكق من ثبات أداة القراسة      
معامل الثبات حملاكر ( ٖ)ؿ رقم ، كيوضح اعبقك(Alpha Cronbach Coefficient) الفاكركنباخ

 :سسبانةاا

 معامل ثبات الفا كرونباخ لمحاور االستبانة(: 3)جدول رقم

 المحور
 قيمة معامل الثبات عدد العبارات

 .ؾباات اؼبنح لقل اؼبؤسسة
ٔٓ ٖٚٓ, 

 .دعم الربامج كاؼبشاريع معايَت
ٔٔ ٖٙٔ, 

 .اعبهات اؼبسمقمة بطلب اؼبنح اليت تشًتطها اؼبؤسسة علىلشركط ا
ٔٗ ٕٙٓ, 

 بعق اسسيفاء شركط دعم الربامج كاؼبشاريع اإلجراءات اليت تسبعها اؼبؤسسة 
ٙ ٚٗٚ, 

 ااسسبانة كاملة
ٗٔ ٛٓٓ, 

 

                                                           
 
 
 ( )اَظز انًهحك رلى  
9
 (. )اَظز انًهحك رلى 
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ككما ىو موضح يف اعبقكؿ السابق، فمق بلغت قيمة معامل الثبات لالسسبانة جبميع ؿباكرىا      
 . (ٖٕٙ: قٕ٘ٗٔ)كما يشَت إليو المحطاين كآخركفكىي درجة عالية ( ,ٓٓٛ)

 :أساليب تحليل البيانات  -6

بعق صبع ااسسبانات من عينة القراسة كمراجعسها للسأكق من اكسماؽبا كاسسبعاد غَت اؼبكسملة منها، ًب      
خقمت است، حيث (SSPS)برنامج اغبـز اإلحصائية للعلـو ااجسماعية تفريغ البيانات كربليلها باسسخقاـ 

 : األساليب اإلحصائية السالية

 .لمياس ثبات أداة القراسة ( Alpha Cronbach Coefficient)كركنباخ  لفاا معامل -
 .السوزيع السكرارم كالنسب اؼبئوية للسعرؼ على خصائص عينة القراسة -
كاؼبسوسطات اغبسابية للسعرؼ على توجهات العينة كااكبرافات اؼبعيارية، السكرارات، كالنسب اؼبئوية،  -

 . ذباه عبارات ؿباكر أداة القراسة، كلإلجابة عن أسئلة القراسة 

 



 
 

 

 

 الرابعالفصل 

 

عرض وتحليل البيانات
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الفصل الرابع    

وتحليل البيانات عرض 

تساؤات القراسة بواسطة عرض كتفسَت النسائج اليت  ًب السوصل إليها  عنيركز ىذا الفصل على  اإلجابة     
األكلية ، كمن ٍب  اػبَتية اؼباكبة من خالؿ البحث اؼبيقاين،  دبا يف ذلك السحليل الوصفي لبيانات اؼبؤسسات

  .ؤسسات، كإجراءاهتا ؾباات القعم لقيها، كسياسات اؼبنح لقل ادل

:  لبيانات الدراسة الوصفي التحليل

 : لعينة الدراسةالبيانات العامة  -1

 العينة حسب عدد فروع المؤسسة مفرداتتوزيع : ( 4) رقم جدول

 عدد الفروع التكرار النسبة المئوية

 ا توجق فركع ٗٔ %ٖٜ

ٚ% ٔ ٖٔ 

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

، كذلك بنسبة ليس لقيها فركع أف النسبة الكربل من اؼبؤسسات اؼباكبة ( ٗ)يسضح من اعبقكؿ رقم     
(ٜٖ,ٖ .)% 

 العينة حسب تاريخ إنشاء  للمؤسسة مفرداتتوزيع ( :5)جدول رقم 

 تاريخ اإلنشاء العدد النسبة المئوية

 سنوات ٘أقل من  ٙ %ٓٗ
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 سنوات ٓٔ سنوات إذل أقل من ٘من  ٖ %ٕٓ

 سنة ٘ٔأقل من  سنوات إذل  ٓٔمن  ٖ %ٕٓ

 سنة فأكثر ٘ٔ ٖ %ٕٓ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

مبو عقد اؼبؤسسات خالؿ السنوات العشر اؼباضية، ( ٘)يالحظ من خالؿ اعبقكؿ السابق رقم       
ياض حقيثة النشأة نسبيا، من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الر%( ٓٙ)حيث أف النسبة األكرب 

 . نواتس ٓٔذباكز  عمرىا حيث دل م

 ردات العينة حسب النطاق الجغرافي لخدمات المؤسسةمفتوزيع ( : 6)جدول رقم 

 النطاق الجغرافي العدد النسبة المئوية

 مقينة الرياض ٕ %ٖٔ

 منطمة الرياض ٓ %ٓ

 كافة مناطق اؼبملكة العربية السعودية ٕٔ %ٓٛ

 اؼبنطمة الشرقية كالوسطى كالغربية ٔ %ٚ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

أف معظم اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تسوزع خقماهتا يف ( ٙ)يسبُت من اعبقكؿ رقم     
 %(. ٓٛ)كافة مناطق اؼبملكة العربية السعودية كذلك بنسبة 
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 توزيع مفردات العينة حسب اآللية التي تتبعها المؤسسة في تنفيذ أعمالها( 7)جدول رقم 

 اآللية العدد النسبة المئوية

       تمقمي اؼبنح عبهات منفذة ٛ %ٖ٘

 تنفيذ أعماؽبا بنفسها ٓ %ٓ

 خالؿ اؼبنح كالبعض اآلخر بنفسها تنفيذ بعض األعماؿ من ٚ %ٚٗ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

كفيما ىبص اآللية اليت تسبعها مفردات عينة القراسة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف تمقمي         
تمـو بسمقمي اؼبنح عبهات منفذة كا تباشر %( ٖ٘)خقماهتا ، فإف أكثر من نصف تلك اؼبؤسسات 

خالؿ اؼبنح كالبعض  تنفيذ بعض األعماؿ منتنفيذ الربامج كاؼبشاريع بنفسها ، كباقي اؼبؤسسات تمـو ب
 .اآلخر بنفسها 

أربع خيارات  ًب كضعبالنسبة للمصادر اؼبالية للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض، فمق أما      
إمكانية اخسيار أكثر من مصقر للمسؤكلُت عن برامج اؼبنح يف اؼبؤسسات عينة القراسة  كأتيح ،لإلجابة

 : ككانت اإلجابات على النحو السارل  تلك اؼبؤسساتكفمان للمصادر اليت تعسمق عليها 

 توزيع مفردات العينة حسب المصادر المالية للمؤسسة(: 8)جدول رقم 
 المصدر المالي التكرار النسبة

 أكقاؼ فمط ٘ %ٖٖ
 اسسثمارات فمط ٕ %ٖٔ
 ىبات فمط ٔ %ٚ
 أكقاؼ كاسسثمارات ٕ %ٖٔ
 أكقاؼ كاسسثمارات كىبات ٕ %ٖٔ
 أكقاؼ كاسسثمارات كتربعات مالؾ ٔ %ٚ
 أكقاؼ كاسسمطاع من اؼبووفُت ٔ %ٚ
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سبويل مباشر من اؼبؤسس  ٔ %ٚ
اجملموع  ٘ٔ %ٓٓٔ

ثلث اؼبؤسسات ؿبل القراسة تعسمق على األكقاؼ كمصقر  فأ( ٛ)كيسضح من اعبقكؿ السابق رقم     
ٝ على اؽببات فمط، يف حُت تعسمق ٚٝ منها على ااسسثمارات، ك ٖٔكحيق للسمويل، بينما تعسمق 

 . باقي اؼبؤسسات على أكثر من مصقر للسمويل 

 الخيريةتوزيع مفردات العينة حسب أنواع المنح التي تقدمها المؤسسة للجهات (: 9)جدول رقم

 أنواع المنح اإلجابة التكرار النسبة المئوية

 مالية نعم ٖٔ %ٚٛ

 ا  ٕ %ٖٔ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 اسسشارية نعم ٜ %ٓٙ

 ا ٙ %ٓٗ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 عينية نعم ٛ %ٖ٘

 ا ٚ %ٚٗ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 بشرية نعم ٕ %ٖٔ

 ا ٖٔ %ٚٛ
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 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 إعالمية نعم ٗ %ٕٚ

 ا ٔٔ %ٖٚ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 تقريبية نعم ٛ %ٖ٘

 ا ٚ %ٚٗ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

عقدان من أنواع اؼبنح اليت تمقمها اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة  ااسسبانةكبشكل مشابو، حقدت     
ككما . للجهات اػبَتية، كأتاحت ؼبفردات العينة إمكانية اخسيار أكثر من نوع حسب نشاط اؼبؤسسة 

من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تمقـ دعمان %( ٚٛ)، فإف (ٜ)يشَت إليو اعبقكؿ رقم
سبثلت يف تمقمي اسسشارات مسعقدة يف ؾباات مسنوعة حسب )تمقـ دعمان اسسشاريان %( ٓٙ)ماليان، ك

اخسصاص اؼبؤسسة كاجملاؿ اإلدارم كاؼبارل كالفٍت كالمانوين كااسًتاتيجي، كاؼبشاركة يف صناعة مشركع 
من %( ٖ٘)، ك(ة اغبميمية لو، كاقًتاح تعقيالت على الربامج كاؼبشاريع اؼبمًتحة كتمقير السكلف

سبثل ىذا النوع من القعم يف تمقمي السمور، كالكسب اليت طبعت على )اؼبؤسسات تمـو بسمقمي دعم عيٍت 
نفمة اؼبؤسسات، كتأمُت مواصالت، كالسربع بأجهزة الكًتكنية مسسغٌت عنها، أك اؼبساعقة بأجهزة 

سبثل )منها تمقـ دعمان بشريان %( ٖٔ)، بينما (كمعقات من الشركات اؼبملوكة للعائلة صاحبة اؼبؤسسة
تمقـ دعمان %( ٕٚ)، ك(ىذا النوع من القعم يف توويف كتفريغ الكوادر، كتوفَت كوادر لفعاليات 

لة توزع على كالنشر كاإلعالف يف الصحف كاجملالت اػباصة باؼبؤسسة، كتمقمي مواد مسج) إعالميان 
مسمثل يف تمقمي دكرات تقريبية يف ) تمقـ دعمان تقريبيان %( ٖ٘)، ك( المنوات الفضائية كاإلذاعات 

ؾباات عقة كإدارة العمل اػبَتم، كتنمية اؼبوارد اؼبالية، كتأىيل الكوادر، كدكرات تقريبية كتأىيلية منسهية 
 (. بالسوويف
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 ح جرائي لبرامج المناإلدليل نسبة للبالتوزيع مفردات العينة (: 10)جدول رقم

 المحور اإلجابة التكرار النسبة المئوية

 دليلىل يوجق  نعم ٔٔ %ٖٚ

 ا ٗ %ٕٚ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 ؟بشكل دكرم ىل يسم مراجعة القليل كتطويره نعم ٔٔ %ٓٓٔ

 ىل القليل معلن ؟ نعم ٜ %ٕٛ

 ا ٕ %ٛٔ

 اجملموع ٔٔ %ٓٓٔ

االكًتكين عرب اؼبوقع  ٔ %ٔٔ
 للمؤسسة اػبَتية اؼباكبة

 كسيلة اإلعالف

 مساح كرقيان يف ممر اؼبؤسسة ٙ %ٚٙ

 كل ما سبق ٕ %ٕٕ

 اجملموع ٜ %ٓٓٔ

مقل توافر دليل إجرائي لربامج اؼبنح لقل مفردات العينة من ( ٓٔ)يسضح يف اعبقكؿ رقم      
توفر ىذا القليل يف %( ٖٚ)اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض حيث أف غالب اؼبؤسسات 

كخبصوص اؼبؤسسات اؼباكبة اليت لقيها دليل . من اؼبؤسسات اليت ليس لقيها دليل إجرائي( ٕٚ)ممابل 
، إا أف األدلة اإلجرائية  بشكل دكرم مراجعة القليل كتطويرهفإهنا صبيعها تمـو إجرائي لربامج اؼبنح 

، أك أف %(ٔٔ)فمط من تلك اؼبؤسسات معلنة كذلك إما عرب اؼبوقع االكًتكين للجهة %( ٕٛ)لػ
 %(.ٕٕ)، أك أف يكوف معلنان بكلي الطريمسُت %(ٚٙ)يكوف مساح كرقيان لقل اؼبؤسسة 
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 مفردات العينة وفقاً لتقييم طلبات المنح المقدمة للمؤسسة توزيع(: 11)جدول رقم 

 ىل يتم تقييم طلبات المنح تكرارال النسبة المئوية

 نعم ٗٔ %ٖٜ

 ا ٓ %ٓ

 الطلبات مرتفعة الميمة (ألف لايرٓٓ,ٓٓ٘أكثر من )  ٔ %ٚ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 آلية التقييم تكرارال النسبة المئوية

 ؾبلس النظارة ٓ %ٓ

 ؾبلس األمناء ٕ %ٖٔ

 عبنة منبثمة من ؾبلس النظارة ٔ %ٚ

 عبنة منبثمة من ؾبلس األمناء ٓ %ٓ

 اؼبقير السنفيذم للمؤسسة ٔ %ٚ

 اإلدارة اؼبعنية ٕ %ٖٔ

 عبنة من اإلدارات السنفيذية باؼبؤسسة ٔ %ٚ

 اؼبووف اؼبعٍت ٔ %ٚ

 ا يوجق أحق ؿبقد ٙ %ٓٗ

اػبطة فريق السخطيط قبل اعسماد  ٔ %ٚ
 كإدارة اعبودة يف السنفيذ

 أخرل
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 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 آلية التقييممدى فاعلية  التكرار النسبة المئوية

 فعالة جقان  ٘ %ٖٖ

 فعالة ٜ %ٓٙ

 .فعالة إذل حق ما ٔ %ٚ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

أف صبيع مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة ( ٔٔ)يسبُت من اعبقكؿ السابق رقم     
بسمييم الطلبات فمط الرياض تمـو بسمييم صبيع طلبات اؼبنح اؼبمقمة ؽبا، باسسثناء مؤسسة كاحقة تمـو 

كفيما يسعلق بآلية السمييم اؼبسبعة يف تلك اؼبؤسسات، فإف النسبة . لاير ٓٓٓ,ٓٓ٘اليت تسجاكز قيمسها 
ليس لقيها أحق معُت يف تمييم الطلبات فمق يكوف أيا من اػبيارات اؼبوضوعة %( ٓٗ)منها العظمى

من اؼبؤسسات يمـو ؾبلس أمنائها بعملية السمييم ، %( ٖٔ)حسب اعسبارات خاصة باؼبؤسسة، بينما
 توكل عملية السمييم إلدارة معنية ، كيسساكل عقد اؼبؤسسات اليت توكل عملية%( ٖٔ)كبنفس النسبة 

السمييم للجنة منبثمة من ؾبلس النظارة ، أك اؼبقير السنفيذم للمؤسسة ، أك عبنة من اإلدارات السنفيذية 
 .  %(ٚ)، يف نفس النسبة باؼبؤسسة، أك اؼبووف اؼبعٍت

كبالنسبة ؼبقل فاعلية آلية تمييم طلبات اؼبنح اؼبسبعة لقل مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية      
 ثلث اؼبسؤكلُت عن برامج اؼبنح يف تلك اؼبؤسسات إذل أف آلية السمييم فمق أشاراؼباكبة يف مقينة الرياض، 

  .بأهنا فعالة، بينما يرل ما يمارب الثلثُت منهم فعالة جقا

 

 

 



76 
 

 لدى المؤسسات الخيرية المانحة في مدينة الرياض ت الدعممجاال -2

ىذا اعبزء للسعرؼ على ؾباات دعم الربامج كاؼبشاريع لقل مفردات عينة القراسة من اؼبؤسسات  سعىم   
ما ىي ؾباات القعم اؼبعسمقة :  كىواػبَتية اؼباكبة، كذلك لإلجابة على السساؤؿ الثاين من تساؤات القراسة 

 لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة دبقينة الرياض؟ 

 (12)جدول رقم

مجاالت  أفراد العينة حول التجاىاتلتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا
 . دعم البرامج والمشاريع

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

ٔ ٙٔ, ٗ,ٙٙ ٓ % ٓ ٓ % ٓ ٚ% ٔ ٕٓ % ٖ ٖٚ %  ااجسماعياجملاؿ  ٔٔ

ٕ ٔ,ٓٔ ٗ,ٕٓ ٓ % ٓ ٚ % ٔ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٖ٘ %  السعليمياجملاؿ  ٛ

ٖ ٔ,ٕٚ ٖ,ٜٖ ٚ % ٔ ٚ % ٔ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٗٚ %  الصحياجملاؿ  ٚ

ٗ ٔ,ٗٓ ٖ,ٛٙ ٖٔ % ٕ ٓ % ٓ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٗٚ %  القيٍتاجملاؿ  ٚ

٘ ٔ,ٔٛ ٖ,ٙٓ ٓ % ٓ ٕٚ % ٗ ٖٔ% ٕ ٖٖ % ٘ ٕٚ %  الثمايفاجملاؿ  ٗ

ٙ ٔ,ٜ٘ ٖ,ٖ٘ ٖٔ % ٕ ٕٓ % ٖ ٖٔ% ٕ ٚ % ٔ ٗٚ % طوير المطاع ؾباؿ ت ٚ
 اػبَتم

ٚ ٔ,ٗٙ ٖ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٕٓ % ٖ ٕٓ %  اإلعالمياجملاؿ  ٖ

ٛ ٔ,ٔٙ ٕ,ٖٚ ٚ % ٔ ٖ٘ %  البحثياجملاؿ  ٔ %ٚ ٗ %ٕٚ ٔ %ٚ ٛ

ٜ ٔ,ٕٜ ٕ,ٙٓ ٕٚ % ٗ ٕٓ % ٖ ٕٚ % ٗ ٕٓ % ٖ ٚ %  اغبموقياجملاؿ  ٔ

ٔٓ ٔ,ٜٔ ٕ ٗٚ % ٚ ٕٚ % ٗ ٚ % ٔ ٕٓ % ٖ ٓ %  البيئياجملاؿ  ٓ



77 
 

اسسجابات مفردات القراسة حوؿ ؾباات دعم الربامج كاؼبشاريع لقل اؼبؤسسات ( ٕٔ)كضح اعبقكؿم     
اجملاؿ ااجسماعي قق احسل اؼبركز األكؿ دبسوسط اػبَتية اؼباكبة بالرياض، كتشَت البيانات يف اعبقكؿ إذل أف 

قايف، ٍب ؾباؿ تطوير ٍب الصحي، ٍب القيٍت، ٍب الث ،اجملاؿ السعليميالربامج كاؼبشاريع يف يليو ، (ٙٙ,ٗ)يبلغ
 .(ٕ)المطاع اػبَتم، ٍب اإلعالمي، ٍب البحثي، ٍب اغبموقي، ككاف اجملاؿ البيئي يف اؼبرتبة األخَتة دبسوسط يبلغ

 :المؤسسات الخيرية المانحة في مدينة الرياضسياسات المنح لدى  -3

مقل كجود توجهات إسًتاتيجية السساؤؿ األكؿ من تساؤات القراسة عن اإلجابة على تسم ىذا اعبزء  يف    
ما ىي : كىو الثالثعن السساؤؿ  ، ككذا اإلجابةيف اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض

 .  ؟لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياضسياسات اؼبنح 

السساؤؿ اؼبسعلق بسياسات اؼبنح من  عنجابة كتسضح اإلجابة عن السساؤؿ األكؿ من خالؿ اإل      
اسسجابات ، كااكبرافات اؼبعيارية كاؼبسوسطات اغبسابية ،كالنسب اؼبئوية ،اسسخراج السكراراتخالؿ 

اؼبعايَت اليت توليها اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة أنبية عنق : أفراد العينة ذباه ؿبورين من ؿباكر القراسة كنبا
 . لشركط اليت تشًتطها على اعبهات اؼبسمقمة بطلب اؼبنحدعم الربامج كاؼبشاريع، ك ا

 :  البرامج والمشاريع لدى المؤسسات الخيرية المانحة  دعممعايير  3-1

 (:13)رقم  جدول

تجاه العينة  مفردات التجاىاتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .أىمية عند دعم البرامج والمشاريع  المعايير التي توليها المؤسسة

المتوسط أبداً نادراً أحياناً دائماً المعايير 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب 

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

كاؼبشاريع اؼبمقمة الربامج 
 .من جهة رظبية مسجلة

ٔٗ ٜٖ %ٔ ٚ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٜٖ ٕ٘ ,ٔ 

كاؼبشاريع ذات الربامج 
 .األثر األكرب

ٖٔ ٛٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٛٙ ٖ٘ ,ٕ 



78 
 

الربامج كاؼبشاريع اؼبسوافمة 
 .مع خطسها ااسًتاتيجية

ٖٔ ٛٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٛٙ ٖ٘ ,ٕ 

الربامج كاؼبشاريع غَت 
 .اؽبادفة للربح

ٔٔ ٖٚ %ٗ ٕٚ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٖٚ ٗ٘ ,ٖ 

الربامج كاؼبشاريع األكثر 
 اسسقامة

ٔٔ ٖٚ %ٖ ٕٓ %ٔ ٚ %ٓ ٓ %ٖ,ٙٙ ٙٔ ,ٗ 

الربامج كاؼبشاريع اؼبلحة 
 اجسماعيان 

ٔٓ ٙٚ %ٗ ٕٚ %ٔ  ٚ  %ٓ ٓ %ٖ,ٙٓ ٖٙ ,٘ 

الربامج كاؼبشاريع المادرة 
على ااعسماد على 

 .نفسها مسسمبالن 

ٙ ٗٓ %ٚ ٗٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٖ,ٕٙ ٚٓ ,ٙ 

الربامج كاؼبشاريع 
 .اإلبقاعية

ٛ ٖ٘ %ٖ ٕٓ %ٖ ٕٓ %ٔ ٚ %ٖ,ٕٓ ٔ,ٓٔ ٚ 

الربامج كاؼبشاريع اليت دل 
يسبق دعمها من قبل 

 .اؼبؤسسة

ٚ ٗٚ %ٖ ٕٓ %٘ ٖٖ %ٓ ٓ %ٖ,ٖٔ ٜٔ ,ٛ 

الربامج كاؼبشاريع اؼبعركؼ 
المائموف عليها لقل 

 .اؼبؤسسة 

ٗ ٕٚ  %٘ ٖٖ %٘ ٖٖ %ٔ  ٚ  %ٕ,ٛٓ ٜٗ ,ٜ 

امج كاؼبشاريع اؼبمقمة الرب
 .من أفراد

ٕ ٖٔ %ٔ ٚ %ٕ ٖٔ %ٔٓ ٙٚ %ٔ,ٙٙ ٔ,ٔٔ ٔٓ 

ية عنق دعم ذباه اؼبعايَت اليت توليها اؼبؤسسة أىمالعينة  مفردات إذل اذباىات( ٖٔ)يشَت اعبقكؿ رقم   
 : الربامج كاؼبشاريع، كيبكن ترتيب اؼبعايَت السابمة كفمان للمسوسطات اغبسابية لقرجة السطبيق كما يلي 
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اؼبرتبة األكذل دبسوسط حسايب ( مسجلةالربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من جهة رظبية )احسل معيار  -
من مفردات العينة من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل ( %ٖٜ)، حيث أف (ٖٜ,ٖ)يبلغ 

 .تمـو بسطبيمو أحيانان ( %ٚ)دائم، ككاحقة فمط
الربامج كاؼبشاريع اؼبسوافمة مع خطسها )معياراف كنبا ( ٙٛ,ٖ)كيأٌب يف اؼبرتبة الثانية دبسوسط يبلغ -

، حيث أف كالنبا مطبق بشكل دائم .( الربامج كاؼبشاريع ذات األثر األكرب)ك ( ةااسًتاتيجي
 . منها ( %ٖٔ)من مفردات العينة ، كأحيانان لقل ( %ٚٛ)لقل

، ( ٖٚ,ٖ)يف اؼبرتبة الثالثة دبسوسط يبلغ( الربامج كاؼبشاريع غَت اؽبادفة للربح)ٍب يأٌب معيار  -
 .أحيانان ( %ٕٚ)طبيمو دائمان، كمن أفراد العينة تمـو بت( %ٖٚ)حيث أف 

( ٙٙ,ٖ)يف اؼبرتبة الرابعة دبسوسط يبلغ( الربامج كاؼبشاريع األكثر اسسقامة)بعق ذلك يأٌب معيار  -
منها ( %ٚ)أحيانان ، ك( %ٕٓ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٖٚ)، حيث أف 

 .نادران 
، ( ٓٙ,ٖ)يف اؼبرتبة اػبامسة دبسوسط يبلغ( ان الربامج كاؼبشاريع اؼبلحة اجسماعي)ٍب يأٌب معيار  -

منها تمـو ( %ٚ)أحيانان، ك( %ٕٚ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٚٙ)حيث أف 
 .بسطبيمو نادران 

( الربامج كاؼبشاريع المادرة على ااعسماد على نفسها مسسمبالن )كيف اؼبرتبة السادسة، يأٌب معيار  -
( %ٚٗ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٓٗ)حيث أف ، ( ٕٙ,ٖ)دبسوسط يبلغ

 .منها تمـو بسطبيمو نادران ( %ٖٔ)أحيانان، ك
، حيث ( ٕٓ,ٖ)دبسوسط يبلغ( الربامج كاؼبشاريع اإلبقاعية)أما يف اؼبرتبة السابعة ، يأٌب معيار  -

منها تمـو ( %ٕٓ)أحيانان، ك(  %ٕٓ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٖ٘)أف 
 .ا تمـو بسطبيمو أبقان ( % ٚ)بسطبيمو نادران،

يف اؼبرتبة الثامنة .( الربامج كاؼبشاريع اليت دل يسبق دعمها من قبل اؼبؤسسة)ٍب يأٌب معيار  -
أحيانان، ( %ٕٓ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٚٗ)، حيث أف ( ٖ)دبسوسط يبلغ

 .ادران منها تمـو بسطبيمو ف( %ٖٖ)ك
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يف اؼبرتبة الرابعة ( معرفة األشخاص المائمُت على الربامج كاؼبشاريع )بعق ذلك يأٌب معيار  -
( %ٖٖ)من أفراد العينة تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٕٚ)، حيث أف (ٓٛ,ٕ)دبسوسط يبلغ

 .ا تمـو بسطبيمو أبقان ( %ٚ)منها نادران، بينما ( %ٖٖ)أحيانان ، ك
، ( ٙٙ,ٔ)دبسوسط يبلغ( الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من أفراد)يأٌب معيار كيف اؼبرتبة األخَتة ،  -

نادران، (%ٖٔ)أحيانان، ك( %ٚ)من أفراد العينة  فمط تمـو بسطبيمو دائمان، ك( %ٖٔ)حيث أف 
 .ا تمـو بسطبيمو أبقان ( %ٚٙ)بينما 

ة دل يشار إليها يف اعبقكؿ كباإلضافة إذل ما سبق، فمق أشار بعض أفراد العينة إذل معايَت إضايف     
حاؿ اؼبنشأة عنق كنوع اػبقمات اؼبمقمة للمسسفيقين، كالسابق كمنها كجود كادر بشرم منفذ، 

ألكلوية للفئات اؼبهّمشة أك كمقل إمكانية مبذجة الربنامج أك اؼبشركع، اكعقد اؼبسسفيقين ، كالسأسيس، 
 .اعبهات يف اؼبناطق النائية 

كىكذا يالحظ أف مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بشكل عاـ تلسـز دبعايَت معينة عنق       
من  درجة تطبيمهاتمقيبها القعم للربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من ـبسلف اعبهات، إا أف اؼبعايَت زبسلف يف 

 . حسب اخسصاص اؼبؤسسة كأىقافهامؤسسة إذل أخرل 

يبكن اإلجابة على السساؤؿ األكؿ من تساؤات القراسة عن مقل كجود  كعلى ضوء ما سبق ،      
توجهات إسًتاتيجية يف اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض باإلهباب ، كذلك لالرتفاع 

حيث " دعم الربامج كاؼبشاريع اؼبسوافمة مع خطسها ااسًتاتيجية "لعبارة  اؼبالحظ يف اؼبسوسط اغبسايب
 .، كىذا يشَت إذل أف معظم اؼبؤسسات لقيها خطط موجهة للقعم (ٙٛ,ٖ)بلغ م

كبسؤاؿ أفراد العينة عما إذا كانت اؼبعايَت اؼبسبعة معلنة أـ ا جاءت اإلجابات على النحو السارل      
 ( : ٗٔ)كما يسضح يف اعبقكؿ رقم
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  دعم البرامج والمشاريعتوزيع مفردات العينة وفقاً لمدى إعالن معايير ( :14)جدول رقم

 ىل المعايير معلنة ؟ العدد النسبة المئوية

 نعم ٜ %ٓٙ

 ا ٔ %ٚ

 بعض منها ٘ %ٖٖ

 اجملموع ٘ٔ %ٓٓٔ

 وسيلة اإلعالن العدد النسبة المئوية

عرب اؼبوقع االكًتكين للمؤسسة  ٖ %ٕٔ
 .اػبَتية اؼباكبة 

 .مساحة كرقيان يف ممر اؼبؤسسة  ٘ %ٖٙ

 ما سبقكل  ٙ %ٖٗ

 اجملموع ٗٔ %ٓٓٔ

من اؼبؤسسات ، %( ٓٙ)معايَت القعم معلنة لقل صبيع أف ( ٗٔ)يسبُت من اعبقكؿ السابق رقم      
من %( ٕٔ)كبالنسبة لوسيلة اإلعالف عن تلك اؼبعايَت، فإف . بعض اؼبعايَتمنها تمـو بإعالف %( ٖٖ)ك

منها تسيحها كرقيان يف ممر %( ٖٙ)ية اؼباكبة، ك اؼبؤسسات توفرىا عرب اؼبوقع االكًتكين للمؤسسة اػبَت
كأضاؼ بعض مفردات العينة أف اؼبعايَت . منها تعلنها بكلي الوسيلسُت السابمسُت%( ٖٗ)اؼبؤسسة، ك

 .مساحة شفهيا عن طريق ااتصاؿ باؼبؤسسة، أك عن طريق اللماءات القكرية باعبهات اػبَتية 
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 : شروط طلب الدعم من المؤسسات الخيرية المانحة 3-2      

ؼبعرفة مقل تطبيق اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة لبعض الشركط على اعبهات اؼبسمقمة بطلب اؼبنح، ًب      
ذباىات أفراد العينة ا ، كااكبرافات اؼبعياريةحساب السكرارات، كالنسب اؼبئوية، كاؼبسوسطات اغبسابية

 :كورة كما يشَت إليو اعبقكؿ السارل لشركط اؼبذذباه ا

 (:15)جدول

مدى  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول
 تطبيق المؤسسة للشروط التالية على الجهات المتقدمة بطلب المنح

المتوسط أبداً يشترط يشترط نادراً يشترط أحياناً يشترط دائماً الشروط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب 

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

النظامي سالمة الوضع 
 .للجهة

ٔ٘ ٔٓٓ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٗ ٓٓ ,ٔ 

تمقمي كصف أكرل ـبسصر 
 .للربنامج أك اؼبشركع

ٔٗ ٜٖ %ٔ ٚ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٜٖ ٕ٘ ,2 

تمقمي ميزانية مفصلة 
 .للربنامج أك اؼبشركع

ٔٗ ٜٖ %ٔ ٚ  %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٜٖ ٕ٘ ,2 

أف يكوف الربنامج أك 
اؼبشركع ضمن ؾباات 

 . عمل اعبهة طالبة القعم 

ٖٔ ٛٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٛٙ ٖ٘ ,3 

تمقمي اعبهة اؼبمنوحة تمرير 
خسامي للربنامج أك 

 . اؼبشركع

ٖٔ ٛٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٛٙ ٖ٘ ,ٖ 

 ٖ, ٖ٘ ٙٛ,ٖ% ٓ ٓ% ٓ ٓ% ٖٔ ٕ% ٚٛ ٖٔكجود حساب بنكي 



83 
 

للجهة طالبة اؼبنح باظبها 
 . الصريح

أف يكوف الربنامج أك 
ؼبشركع ؿبقدان بفًتة زمنية ا

 . معينة

ٜ ٙٓ %٘ ٖٖ %ٔ ٚ  %ٓ ٓ %ٖ,ٗٙ ٖٛ ,4 

كجود ىيكلة إدارية 
 .كاضحة يف اعبهة اؼبقعومة

ٙ ٗٓ %ٚ ٗٚ %ٔ ٚ %ٔ ٚ %ٖ,ٕٓ ٛٙ ,5 

قابلية الربنامج أك اؼبشركع 
 .للمياس

٘ ٖٖ %ٚ ٗٚ %ٖ ٕٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٖٔ ٚٗ ,

 

6 

كجود مقير مسفرغ بشكل 
كامل للربنامج أك 

 . اؼبشركع

ٗ ٕٚ %ٚ ٗٚ %ٕ ٖٔ %ٕ ٖٔ %ٕ,ٛٙ ٜٜ ,7 

تمقمي حساب خسامي 
 . معسمق للسنة اؼباضية

ٙ ٗٓ %ٔ  ٚ %ٗ ٕٚ %ٗ ٕٚ %ٕ,ٙٓ ٔ,ٕٜ 8 

كجود ؿباسب قانوين 
 خارجي يف اعبهة اؼبقعومة 

ٗ ٕٚ %ٖ ٕٓ %٘ ٖٖ %ٖ ٕٓ %ٕ,ٖ٘ ٔ,ٕٔ 9 

غياب القعم اغبكومي 
للربنامج أك اؼبشركع 

 .اؼبطلوب دعمو 

٘ ٖٖ% ٕ ٖٔ %ٗ ٕٚ %ٗ ٕٚ %ٕ,ٗٙ ٔ,ٕٗ 10 

عقـ كفاية القعم 
اغبكومي للربنامج أك 

 .اؼبشركع اؼبطلوب دعمو 

٘ ٖٖ% ٖ ٕٓ %ٗ ٕٚ %ٖ ٕٓ %ٕ,ٖٖ ٔ,ٔٚ 11 
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درجة تطبيق مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة للشركط اؼبذكورة، ( ٘ٔ)يوضح اعبقكؿ رقم    
 : كيبكن ترتيبها تنازليان كفمان للمسوسطات اغبسابية كما يلي 

، حيث ( ٗ )اؼبرتبة األكذل دبسوسط حسايب يبلغ ( سالمة الوضع النظامي للجهة)احسل شرط  -
 .أف صبيع اؼبؤسسات تطبمو على اعبهات طالبة القعم 

تمقمي ميزانية )ك ( تمقمي كصف أكرل ـبسصر للربنامج أك اؼبشركع)يأٌب يف اؼبرتبة الثانية كال من  -
من ( %ٖٜ)، حيث أف (ٖٜ,ٖ)كذلك دبسوسط حسايب يبلغ( مفصلة للربنامج أك اؼبشركع

 .منها تمـو بسطبيمهما أحيانان ( %ٚ)كل دائم ، كاؼبؤسسات تمـو بسطبيق ىذين الشرطُت بش
كجود حساب بنكي للجهة طالبة اؼبنح باظبها ) الشركط السالية يف اؼبرتبة الثالثة  كىيٌب ٍب تأ -

تمقمي )ك (أف يكوف الربنامج أك اؼبشركع ضمن ؾباات عمل اعبهة طالبة القعم)ك ( الصريح

( %ٚٛ)، حيث أف (ٙٛ,ٖ)دبسوسط حسايب يبلغ (شركعاعبهة اؼبمنوحة تمرير خسامي للربنامج أك ادل
 . ا أحيانان منها تمـو بسطبيمو( %ٖٔ)بشكل دائم ، ك ف اؼبؤسسات تمـو بسطبيمهاـ

دبسوسط ( أف يكوف الربنامج أك اؼبشركع ؿبقدان بفًتة زمنية معينة)كيف اؼبرتبة الرابعة يأٌب شرط  -
بسطبيمو بشكل دائم ،  من اؼبؤسسات تمـو( %ٓٙ)، حيث أف (ٙٗ,ٖ)حسايب يبلغ

 . تمـو بسطبيمو إا نادران  ا( %ٚ)منها تمـو بسطبيمو أحيانان، بينما ( %ٖٖ)ك
دبسوسط حسايب يف اؼبرتبة اػبامسة ( كجود ىيكلة إدارية كاضحة يف اعبهة اؼبقعومة)ٍب يأٌب شرط -

 منها( %ٚٗ)من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ، ك( %ٓٗ)، حيث أف (ٕٓ,ٖ)يبلغ
 . ا تمـو باشًتاطو أبقان ( %ٚ)تمـو بسطبيمو إا نادران ، ك ا( %ٚ)تمـو بسطبيمو أحيانان، بينما 

دبسوسط حسايب يف اؼبرتبة السادسة ( قابلية الربنامج أك اؼبشركع للمياس) ٍب يأٌب شرط -
منها ( %ٚٗ)من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ، ك( %ٖٖ)، حيث أف (ٖٔ,ٖ)يبلغ

 .تمـو بسطبيمو إا نادران  ا( %ٕٓ)طبيمو أحيانان، بينما تمـو بت
يف اؼبرتبة السابعة (  كجود مقير مسفرغ بشكل كامل للربنامج أك اؼبشركع)بعق ذلك يأٌب شرط  -

من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ، ( %ٕٚ)، حيث أف (ٙٛ,ٕ)دبسوسط حسايب يبلغ
ا %( ٖٔ)من اؼبؤسسات تشًتطو نادران ، ك( %ٖٔ)منها تمـو بسطبيمو أحيانان، ك ( %ٚٗ)ك

 .تشًتطو أبقان 
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دبسوسط حسايب ( .تمقمي حساب خسامي معسمق للسنة اؼباضية)كيف اؼبرتبة الثامنة يأٌب شرط  -
منها ( %ٚ)من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ، ك( %ٓٗ)، حيث أف (ٓٙ,ٕ)يبلغ

منها ا تشًتطو ( ٕٚ%)طو نادران ، بينما من اؼبؤسسات تشًت( %ٕٚ)تمـو بسطبيمو أحيانان، ك 
 .أبقان 

دبسوسط يف اؼبرتبة الساسعة ( كجود ؿباسب قانوين خارجي يف اعبهة اؼبقعومة)ٍب يأٌب شرط  -
من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ، ( %ٕٚ)، حيث أف (ٖ٘,ٕ)حسايب يبلغ

ا ( %ٕٓ)بسطبيمو إا نادران، كا تمـو ( %ٖٖ)منها تمـو بسطبيمو أحيانان، بينما ( %ٕٓ)ك
 .تمـو بسطبيمو أبقان 

يف اؼبرتبة ( غياب القعم اغبكومي للربنامج أك اؼبشركع اؼبطلوب دعمو )بعق ذلك يأٌب شرط  -
من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل ( %ٖٖ)، حيث أف (ٙٗ,ٕ)دبسوسط حسايب يبلغالعاشرة 
من اؼبؤسسات تشًتطو نادران ، ( %ٕٚ)منها تمـو بسطبيمو أحيانان، ك ( %ٖٔ)دائم ، ك

 .ا تشًتطو أبقان ( %ٕٚ)ك
( عقـ كفاية القعم اغبكومي للربنامج أك اؼبشركع اؼبطلوب دعمو )كيف اؼبرتبة األخَتة يأٌب شرط  -

من اؼبؤسسات تمـو بسطبيمو بشكل دائم ( %ٖٖ)، حيث أف (ٖٖ,ٕ)دبسوسط حسايب يبلغيف 
( %ٕٓ)من اؼبؤسسات تشًتطو نادران ، ك( %ٕٚ)ك  منها تمـو بسطبيمو أحيانان،( %ٕٓ)، ك

 .ا تشًتطو أبقان 

إضافية دل يشار إليها يف اعبقكؿ  شركطكباإلضافة إذل ما سبق، فمق أشار بعض أفراد العينة إذل      
حصوؿ اعبهة اؼبسمقمة على القرجة ككىي أا تكوف اعبهة طالبة القعم ذات نشاط ذبارم، السابق 

، ككجود فريق عمل للمشركع، كأا تزيق ، كعقـ اؼببالغة يف اؼبصاريف السشغيليةالطلباؼبؤىلة لمبوؿ 
من اؼبووفُت % ٖٓماليُت كا تمل عن نصف مليوف لاير، ككجود ما نسبسو  ٓٔتكلفة اؼبشركع عن 

 اؼبسفرغُت يف اعبهة طالبة القعم، كمعرفة أىم الشركاء يف دعم اؼبشركع كاثبات ما يوضح شراكسهم كنسب
 .كالسنظيم اؼبارل كاإلدارم يف اعبهة طالبة القعمدعمهم، 
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 :في مدينة الرياض  إجراءات المنح لدى المؤسسات الخيرية المانحة -4

ما ىي إجراءات اؼبنح اؼبسبعة لقل  :كىو الرابعاإلجابة عن تساؤؿ القراسة  اعبزء، تسميف ىذا      
 ،اؼبئويةكالنسب  ،كذلك عن طريق حساب السكرارات ،اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض ؟

حوؿ اإلجراءات اليت تسبعها اؼبؤسسات إلجابات أفراد العينة  ، كااكبرافات اؼبعياريةكاؼبسوسطات اغبسابية
 . بعق اسسيفاء شركط دعم الربامج كاؼبشاريع

 (:16)جدول رقم

حول اإلجراءات المعيارية إلجابات أفراد العينة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات
 .التي تتبعها المؤسسات بعد استيفاء شروط دعم البرامج والمشاريع 

المتوسط أبداً نادراً أحياناً دائماً اإلجراءات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب 

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

تمقمي كصف تفصيلي 
 .للمشركع أك الربنامج

ٖٔ ٛٚ %ٕ ٖٔ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٛٙ ٖ٘ ,ٔ 

مسابعة اؼبؤسسة اؼباكبة 
لسَت الربنامج أك 

 .اؼبشركع

ٕٔ ٛٓ %ٕ ٖٔ %ٔ ٚ %ٓ ٓ %ٖ,ٖٚ ٜ٘ ,ٕ 

توثيق اعبهة اؼبمنوحة 
عبميع مراحل الربنامج أك 

 .اؼبشركع

ٔٔ ٖٚ %ٖ ٕٓ %ٔ ٚ %ٓ ٓ %ٖ,ٙٙ ٙٔ ,ٖ 

تمقمي القعم على 
 .دفعات 

ٛ ٖ٘ %ٚ ٗٚ %ٓ ٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٖ٘ ٘ٔ ,ٗ 

السغطية اإلعالمية 
 .للمشركع اؼبقعـو

ٖ ٕٓ %ٜ ٙٓ %ٖ ٕٓ %ٓ ٓ %ٖ,ٓٓ ٙ٘ ,٘ 
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يسم السعامل الكًتكنيا مع 
 .اعبهات طالبة اؼبنح

ٖ ٕٓ %ٛ ٖ٘ %ٖ ٕٓ %ٔ  ٚ %ٕ,ٛٙ ٖٛ, ٙ 

األنبية بالنسبة أف صبيع اإلجراءات على مسسول عارل من ( ٙٔ)يسبُت من اعبقكؿ السابق رقم
كفيما يلي ترتيب كذلك لالرتفاع اؼبالحظ يف اؼبسوسط اغبسايب لكل منها ، للمؤسسات اػبَتية اؼباكبة

 :تلك اإلجراءات كفمان لقرجة السطبيق 

األكثر تطبيمان لقل عينة القراسة من ( تمقمي كصف تفصيلي للمشركع أك الربنامج) إجراءكاف  -
من اؼبؤسسات تمـو ( %ٚٛ)، حيث أف (ٙٛ,ٖ)ؾ دبسوسط يبلغ اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة كذؿ

 .  بسطبيمو أحيانان  ـمنها تمو( %ٖٔ)مع اعبهات طالبة القعم، كاإلجراء بشكل دائم  هبذا
، ( ٖٚ,ٖ)دبسوسط يبلغ ( مسابعة اؼبؤسسة اؼباكبة لسَت الربنامج أك اؼبشركع)جاء بعق ذلك  -

منها نادران ( %ٚ)أحيانان ، ك( %ٖٔ)، ك من اؼبؤسسات تطبمو بشكل دائم( %ٓٛ)حيث أف
 . ما تمـو بسطبيمو 

( توثيق اعبهة اؼبمنوحة عبميع مراحل الربنامج أك اؼبشركع)ٍب يف اؼبرتبة الثالثة ، كاف إجراء  -
منها ( %ٕٓ)من اؼبؤسسات تطبمو بشكل دائم ، ك( %ٖٚ)،حيث أف(ٙٙ,ٖ)دبسوسط يبلغ

 .طبيمو منها نادران ما تمـو بت( %ٚ)أحيانان ، ك
،حيث أف (ٖ٘,ٖ)يف اؼبرتبة الرابعة دبسوسط يبلغ( تمقمي القعم على دفعات )ٍب جاء إجراء  -

 .منها أحيانان ما تمـو بسطبيمو ( %ٚٗ)من اؼبؤسسات تطبمو بشكل دائم ، ك( %ٖ٘)
دبسوسط ( السغطية اإلعالمية للمشركع اؼبقعـو)ٍب يف اؼبرتبة اػبامسة ، جاء إجراء   -

منها أحيانان ، ( %ٓٙ)من اؼبؤسسات تطبمو بشكل دائم ، ك( %ٕٓ)أف ،حيث(ٓٓ,ٖ)يبلغ
 .منها نادران ما تمـو بسطبيمو ( %ٕٓ)ك

دبسوسط ( يسم السعامل الكًتكنيا مع اعبهات طالبة اؼبنح)كاف اإلجراء  كأخَتان  -
منها أحيانان ، ( %ٖ٘)من اؼبؤسسات تطبمو بشكل دائم ، ك( %ٕٓ)،حيث أف(ٙٛ,ٕ)يبلغ

 .ا تمـو هبذا اإلجراء أبقان  ( %ٚ)منها نادران ما تمـو بسطبيمو، ك( %ٕٓ)ك
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 :لدى المؤسسات الخيرية المانحة في مدينة الرياض تنظيم عمليات المنح -5

ىل )السساؤؿ األخَت من تساؤات القراسة الرئيسية كىو عن على ضوء كل ما سبق، يبكن اإلجابة      
، حيث تعكس إجابات أفراد (؟اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تاؼبؤسساتنظيم لعمليات اؼبنح لقل ىناؾ 

العينة أنو بشكل عاـ يوجق تنظيم لعمليات اؼبنح لقل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة العاملة دبقينة الرياض، كتربز 
 : أىم مالمح ىذا السنظيم يف السارل 

لقيها دليل إجرائي لربامج اؼبنح،  ةنحمفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباأكثر من ثلثي   -
 .كتمـو دبراجعسو كتطويره بشكل دكرم 

تمـو بسمييم صبيع طلبات اؼبنح اؼبمقمة ؽبا  ةمفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼبانحصبيع  -
 . لاير  ٓٓٓ,ٓٓ٘بسمييم الطلبات اليت تسجاكز قيمسها  فمط باسسثناء مؤسسة كاحقة تمـو

تمييم طلبات نة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بشكل عاـ دبعايَت معينة عنق تلسـز مفردات العي -
برامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من ـبسلف اعبهات، إا أف اؼبعايَت زبسلف من مؤسسة إذل أخرل دعم اؿ

 . حسب اخسصاص اؼبؤسسة كأىقافها
يمارب الثلث أكثر من نصف اؼبؤسسات ؿبل القراسة تمـو بإشهار معايَت القعم لقيها، كما  -

 .فمط منها تمـو بإشهار بعض اؼبعايَت
شركطان ؿبقدة على اعبهات اؼبسمقمة لطلب مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة تشًتط  -

 . زبسلف من مؤسسة إذل أخرل حسب اخسصاص اؼبؤسسة كأىقافهاالقعم، إا أهنا 
تسبع مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة إجراءات منظمة يف عملية تمقمي اؼبنح ،ك  -

بالنظر إذل البفاض قيمة ااكبراؼ اؼبعيارم لإلجراءات اؼبشار إليها، يبكن الموؿ باف نسبة 
 . السجانس عالية بُت مفردات العينة يف تطبيمها لسلك اإلجراءات



 
 

   

 

 

 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس 

النتائج والتوصيات 

 

يف ىذا الفصل، يسم اسسعراض أىم النسائج اليت توصلت إليها ىذه القراسة، كعلى ضوئها ًب كضع      
 : عقد من السوصيات كذلك على النحو السارل 

 :النتائج   -1

 : توصلت القراسة إذل عقد من النسائج يبكن إهبازىا كما يلي 

  مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تشَت النسائج إذل أف حوارل ثلثي
 من%( ٕٓ)بينما سنوات من تاريخ إنشائها،  ٓٔعمرىا ذباكز النشأة نسبيا حيث دل محقيثة 

كتبلغ نسبة اؼبؤسسات اليت ؽبا . سنة ٘ٔسنوات إذل أقل من    ٓٔ اؼبؤسسات أعمارىا بُت
 .من تلك اؼبؤسسات %( ٕٓ)سنة فأكثر ما نسبسو ٘ٔأكثر من 

  معظم مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تسوزع خقماهتا يف كافة
 . العينة من إصبارل %( ٓٛ)مناطق اؼبملكة العربية السعودية كذلك بنسبة 

 مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة تمـو بسمقمي اؼبنح عبهات منفذة كا  أكثر من نصف
 بمية اؼبؤسساتتمـو ، بينما %( ٖ٘)كذلك بنسبة   تباشر تنفيذ الربامج كاؼبشاريع بنفسها

  .بسنفيذ بعض األعماؿ من خالؿ اؼبنح كالبعض اآلخر بنفسها
 ؿ القراسة تعسمق على األكقاؼ كمصقر كحيق للسمويلحوارل ثلث اؼبؤسسات مح(ٖٖ )% ،

على اؽببات فمط، يف حُت تعسمق باقي ( ٝٙ)منها على ااسسثمارات، ك( ٖٝٔ)بينما تعسمق 
  .اؼبؤسسات على أكثر من مصقر للسمويل 

 لك أغلبية مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تمقـ دعمان ماليان كذ
%( ٖ٘)، ك%( ٓٙ)، كأكثر من نصفها تمقـ دعمان اسسشاريان كذلك بنسبة  %( ٚٛ)بنسبة  
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من اؼبؤسسات تمـو بسمقمي دعم عيٍت، كنفس النسبة من اؼبؤسسات تمقـ دعمان تقريبيان،  بينما 
منها تمقـ دعمان إعالميان، %( ٕٚ)ا وبظى القعم اإلعالمي كالبشرم بنفس األنبية حيث أف 

 .منها تمقـ دعمان بشريان  %(ٖٔ)ك
  ،أكثر من ثلثي مفردات العينة من اؼبؤسسات فإف كبالنسبة لسوافر القليل اإلجرائي لربامج اؼبنح

إا أف .اػبَتية اؼباكبة لقيها دليل إجرائي لربامج اؼبنح، كتمـو دبراجعسو كتطويره بشكل دكرم 
انو إما عرب اؼبوقع االكًتكين من تلك اؼبؤسسات اليت لقيها دليل إجرائي تمـو بإع%( ٕٛ)

، أك أف يكوف معلنان بكلي %(ٚٙ)، أك أف يكوف مساح كرقيان لقل اؼبؤسسة %(ٔٔ)للجهة 
 %(.ٕٕ)الطريمسُت 

  صبيع مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تمـو بسمييم صبيع طلبات
فمط بسمييم الطلبات اليت تسجاكز قيمسها  اؼبنح اؼبمقمة ؽبا، باسسثناء مؤسسة كاحقة تمـو

 .لاير ٓٓٓ,ٓٓ٘
 اجملاؿ ااجسماعي قق احسل اؼبركز األكؿ من ناحية اسسحماقية دعم النسائج كذلك  إذل أف  كأشارت

 ، يليو اجملاؿ السعليمي(ٙٙ,ٗ)الربامج كاؼبشاريع يف ىذا اجملاؿ لقل مفردات العينة دبسوسط يبلغ
، ٍب ؾباؿ تطوير المطاع (ٓٙ,ٖ)، ٍب الثمايف(ٙٛ,ٖ)، ٍب القيٍت( ٖٜ,ٖ)،ٍب الصحي ( ٕٓ,ٗ)

، ككاف اجملاؿ البيئي ( ٓٙ,ٕ)، ٍب اغبموقي (ٖٚ,ٕ)، ٍب البحثي (ٖ)، ٍب اإلعالمي (ٖ٘,ٖ)اػبَتم 
 (.ٕ)يف اؼبرتبة األخَتة دبسوسط يبلغ 

ااجسماعي ، فإنو كبالنظر إذل ارتفاع اؼبسوسط اغبسايب كالبفاض ااكبراؼ اؼبعيارم يف اجملاؿ   
كىكذا تسشابو نسائج ىذا احملور مع ما توصلت إليو دراسة . يعق األكثر تشابو بُت اؼبؤسسات

من حيث أف أكثر اجملاات اىسمامان من قبل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف ( قٕٖٗٔ)الصاحل 
سبامان اجملاؿ ، كأقلها اه( خصصو الصاحل دبجاؿ معاعبة الفمر)ىو اجملاؿ ااجسماعي  اؼبملكة
 .البيئي 

  لسمييم صبيع مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض تمـو بسطبيق معايَت معينة
الربامج )،  كقق حظي معيار دعم الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من اعبهات اػبَتية أك األفرادطلبات 

الربامج كاؼبشاريع اؼبسوافمة )معيار بأعلى نسبة تطبيق ، يليو ( كاؼبشاريع اؼبمقمة من جهة رظبية مسجلة
معيار يف اؼبرتبة الثانية ، ٍب .( الربامج كاؼبشاريع ذات األثر األكرب)معيار ك ( مع خطسها ااسًتاتيجية
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معيار ، ٍب ( الربامج كاؼبشاريع األكثر اسسقامة)معيار  ، ٍب( بحالربامج كاؼبشاريع غَت اؽبادفة للر)
الربامج كاؼبشاريع المادرة على ااعسماد على نفسها )معيار ، ٍب ( الربامج كاؼبشاريع اؼبلحة اجسماعيان )

 الربامج كاؼبشاريع اليت دل يسبق دعمها) معيار ، ٍب(لربامج كاؼبشاريع اإلبقاعيةا)معيار ، ٍب (مسسمبالن 
، ٍب يأٌب معيار (معرفة األشخاص المائمُت على الربامج كاؼبشاريع )معيار ، ٍب .(من قبل اؼبؤسسة

 .يف اؼبرتبة األخَتة( الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من أفراد)

  كهبذا  إذل أف معظم اؼبؤسسات ؿبل القراسة لقيها خطط موجهة للقعمكذلك أشارت النسائج
لقل تلك  إسًتاتيجية يف عملية منح الربامج كاؼبشاريع توجهات السأكيق على كجوديبكن 

 . اؼبؤسسات
   من مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بإعالف معايَت القعم لقيها %( ٓٙ)تمـو .

من اؼبؤسسات توفرىا عرب اؼبوقع %( ٕٔ)كبالنسبة لوسيلة اإلعالف عن تلك اؼبعايَت، فإف 
%( ٖٗ)منها تسيحها كرقيان يف ممر اؼبؤسسة، ك%( ٖٙ)ؼباكبة، ك االكًتكين للمؤسسة اػبَتية ا

أضاؼ بعض مفردات العينة أف اؼبعايَت مساحة كما . لنها بكلي الوسيلسُت السابمسُتمنها تع
 .شفهيا عن طريق ااتصاؿ باؼبؤسسة، أك عن طريق اللماءات القكرية باعبهات اػبَتية 

، فإف نسائج القراسة اغبالية تسفق معها من ( قٖٗٗٔ)كبالرجوع إذل نسائج دراسة السبهاف     
 تسسهقفها اليت اؼبنح كؾباات كأىقافها هبويسها السعريف على احمللية اؼباكبة اعبهاتحيث حرص 

من ناحية ااعسماد على اؼبواقع االكًتكنية أما . تفصيلية غَت معلومات شكل على جاءت كإف
اػبَتية اؼباكبة، فإف نسائج القراسة اغبالية أكثر إهبابية يف إعالف معايَت القعم لقل اؼبؤسسات 

 الوطنية اػبَتية اؼبؤسسات  %(٘ٙ) ثلثي حوارل أف تشَت إذل من دراسة السبهاف السابمة كاليت
 كمعايَت بضوابط تسعلق كمعلومات بيانات إذل اإللكًتكنية مواقعها تفسمر من مفردات العينة

 ٍب كمن اؼبسجل، الربيق أك اإللكًتكين الربيق عرب اؼبنح طلبات بسلمي كتكسفي اؼبنح، كإجراءات
 .بشأهنا المرارات كازباذ داخليا معاعبسها

  تشًتط صبيع مفردات العينة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة شركطان ؿبقدة على اعبهات اؼبسمقمة
حيث النسبة األعلى من ( سالمة الوضع النظامي للجهة)بطلب القعم ، كقق كاف لشرط 

ك ( تمقمي كصف أكرل ـبسصر للربنامج أك اؼبشركع)شرط ، يليو كال من لو  تطبيق مفردات العينة
 تأٌب الشركط السالية يف اؼبرتبة الثالثة كىي، ٍب ( تمقمي ميزانية مفصلة للربنامج أك اؼبشركع)شرط 
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اؼبشركع أف يكوف الربنامج أك )ك ( كجود حساب بنكي للجهة طالبة اؼبنح باظبها الصريح)
تمرير خسامي للربنامج أك تمقمي اعبهة اؼبمنوحة )ك  ،(ف ؾباات عمل اعبهة طالبة القعمضم

كجود ىيكلة )شرط ، ٍب ( أف يكوف الربنامج أك اؼبشركع ؿبقدان بفًتة زمنية معينة)ٍب   ،( اؼبشركع
الربنامج أك اؼبشركع قابلية )شرط ، ٍب يف اؼبرتبة الرابعة( إدارية كاضحة يف اعبهة اؼبقعومة

 شرط ، ٍب( كجود مقير مسفرغ بشكل كامل للربنامج أك اؼبشركع)بعق ذلك يأٌب شرط ، (للمياس
كجود ؿباسب قانوين خارجي يف )شرط  ، ٍب(.تمقمي حساب خسامي معسمق للسنة اؼباضية)

، ( غياب القعم اغبكومي للربنامج أك اؼبشركع اؼبطلوب دعمو)شرط  ، ٍب( اعبهة اؼبقعومة
 ( . عقـ كفاية القعم اغبكومي للربنامج أك اؼبشركع اؼبطلوب دعمو)يأٌب شرط  كأخَتان 

 كقق كاف لنسبة للمؤسسات اػبَتية اؼباكبةصبيع اإلجراءات على مسسول عارل من األنبية با ،
األكثر تطبيمان لقل عينة القراسة من ( تمقمي كصف تفصيلي للمشركع أك الربنامج) إجراء

مسابعة اؼبؤسسة اؼباكبة لسَت الربنامج أك )إجراء ػبَتية اؼباكبة، جاء بعق ذلك اؼبؤسسات ا
تمقمي )إجراء ، ٍب (توثيق اعبهة اؼبمنوحة عبميع مراحل الربنامج أك اؼبشركع)إجراء ، ٍب ( اؼبشركع

 يسم)كأخَتان  كاف اإلجراء ( السغطية اإلعالمية للمشركع اؼبقعـو) إجراء ، ٍب(القعم على دفعات 
 (.السعامل الكًتكنيا مع اعبهات طالبة اؼبنح

 لقل مفردات العينة من  بشكل عاـ أشارت النسائج كذلك إذل كجود تنظيم يف عمليات اؼبنح
اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف مقينة الرياض كذلك من خالؿ األدلة كالسياسات كاإلجراءات 

 .لك اؼبؤسسات اؼبنظمة لعمليات اؼبنح يف ت

 :التوصيات  -2

يف ضوء أدبيات القراسة، كما أسفرت عنو ىذه القراسة اغبالية، يسسعرض ىذا احملور عقدان من      
 : السوصيات اليت يُؤمل أف تسهم يف تفعيل عمل اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، كذلك على النحو السارل

 ديث كسائل ضركرة اؼبراجعة القكرية للسمرير الصادر من الوزارة بأظباء اؼبؤسسات اػبَتية كتح
 . ااتصاؿ اؼبقرجة، كإلغاء أم مؤسسة غَت فاعلة 
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  توصي القراسة اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة بضركرة ااىسماـ باؼبواقع االكًتكنية اػباصة هبا
كتفعيلها لسسهيل كصوؿ اعبهات اػبَتية كاؼبسسفيقين ؽبا، كإنشاء مواقع الكًتكنية فعالة 

 .   كًتكين خاصللمؤسسات اليت ليس لقيها موقع اؿ
 أنبية إشهار القليل اإلجرائي لربامج اؼبنح لقيها توصي القراسة اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة ب

كذلك لزيادة درجة اؼبصقاقية ،  كإجراءاتوبقأ الشفافية يف سياسات اؼبنح مبلسزاـ باإلضافة إذل اا
 . كسهولة اسسمطاب جهات منفذه لربامج كمشاريع تسناسب مع سياسة اؼبنح لقيها

 بقعم الربامج كاؼبشاريع يف اجملاات البيئية كاغبموقية  توصي القراسة اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة
 .دراسةكالبحثية اليت ربظى بقعم أقل من قبل اؼبؤسسات اؼباكبة كفما ؽبذه اؿ

  الراغبُت بسأسيس مؤسسات خَتية ماكبة جقيقة بضركرة مراجعة أىقاؼ توصي القراسة
 لالزدكاجيةتفاديان  ،اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية كخططها ااسًتاتيجية

 . كلسحميق السكامل بينها  يف ؾباات الًتكيز
  توصي القراسة الباحثُت بإجراء اؼبزيق من القراسات للسعرؼ أكثر على كاقع عمل اؼبؤسسات

اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة من حيث معوقات عملها، أك ممارنسها باؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف 
. دكؿ أخرل ، أك دراسة حالة من اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة يف اؼبملكة



 
 

 
 
 

 المراجع قائمة          
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 .ٚٔٔالعقد 

 بُت الليربالية األمريكية كاإلدماجية  ..اؼبؤسسات اؼباكبة العاؼبية .( ـٖٕٔٓ -قٖٗٗٔ) . خفاجي ، رىاـ
: اؼبملكة العربية السعودية  .( أفاق جديدة لمستقبل أفضل) ملتقى الجهات المانحة في . األؼبانية

  .اؼبقينة اؼبنورة

 دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في (. ـٜٕٓٓ -قٖٓٗٔ.)  خفاجي، رىاـ
رسالة ماجسسَت . ( 2004 -1950دراسة حالة مؤسسة فورد )الواليات المتحدة األمريكية 

 .األمانة العامة لألكقاؼ: الكويت منشورة، 
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(. ٔ)، عالعمل الخيري

 المفاىيم والعمليات، منهج تحليلي علمي: اإلدارة الحديثة (.ٜٜٗٔ).كآخركفرة، عبقالبارم د .
 .بيةاؼبركز العريب للخقمات الطال: عماف

 حبث ممقـ .  اشهار سياسات المنح وأثره في تفعيل العمل الخيري(. قٖٗٗٔ.)السبهاف، بنقر
 .جامعة اؼبلك سعود: الرياض. اسسكماؿ مسطلبات اؼباجسسَت

 ،حالة : اؼبسؤكلية ااجسماعية كدكرىا يف مشاركة المطاع اػباص يف السنمية(. ـٜٕٓٓ.)صاحل السحيباين
تقييم : المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية( من) العربية السعوديةتطبيمية على اؼبملكة 

  .بَتكت. واستشراف
 مراكز تنمية المجتمعات المحلية في المملكة ( . قٕ٘ٗٔ. ) كاعباسر ،عبقاهلل  ؛عبقاهلل  لسقحاف،ا

 .كزارة الشؤكف ااجسماعية : الرياض.  (دراسة ميدانية تقييمية) العربية السعودية 
 اؼبركز :  جقة. تصنيف مداد الموضوعي للعمل الخيري(. قٕٛٗٔ. )كالعريب، أضبق ؛السروبي، خالق

 .(مقاد)القكرل لألحباث كالقراسات 

 الرياض.  رؤية مستقبلية: القطاع الثالث والفرص السانحة( .قٖٓٗٔ.)السلومي، ؿبمق. 

 اؼباكبة يف دعم منظمات اجملسمع دكر اؼبؤسسات العربية . ( ـ ٕٔٔٓ -قٕٖٖٔ).  ، جناتالسمالوطي
  .بَتكت. لتقى المؤسسات العربية الداعمةفي م. (كبو عطاء أكثر فاعلية يف اؼبنطمة العربية)اؼبقين 

 ع مجلة المنتدى.سبويل العمل اػبَتم .( قٕٛٗٔ. )شبالة ، حسن بن ؿبمق ،(ٔٓٛ . )

 ملتقى في .العربية كاإلسالميةكاقع اؼبؤسسات اؼباكبة بعنواف  .( ـٖٕٔٓ -قٖٗٗٔ) .، عماد شليب
 .اؼبقينة اؼبنورة: اؼبملكة العربية السعودية  .( أفاق جديدة لمستقبل أفضل) الجهات المانحة 

 جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي (. قٕٖٗٔ.) الصاحل، عبقالكرمي
رسالة ماجسسَت غَت .  السعوديةدراسة مطبقة على المؤسسات الخيرية المانحة بالمملكة العربية 

. جامعة اإلماـ ؿبمق بن سعود اإلسالمية : منشورة ، الرياض 
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 الملتقى العلمي للجهات ( يف ) السوازف ااسًتاتيجي لإلنفاؽ اػبَتم(. قٖٗٗٔ. )الصمر،خالق
 .اؼبملكة العربية السعودية.المانحة

 مية العالقات القكلية كتموية اجملسمع اؼبقين دكر اؼبؤسسات اػبَتية يف تن(. ـٕٛٓٓ.) اغبفيظ، عالء عبق
دائرة الشؤكف اإلسالمية كالعمل اػبَتم : ديب. ؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالثالم( من). العاؼبي
 .بقيب

 دراسة )المردود االجتماعي والبيئي للمنح الواردة للجمعيات األىلية(.ـ ٕٔٔٓ.)الفساح، إكراـ عبق
جامعة عُت مشس : مصر. منشورة يف العلـو البيئية  دراسة ماجسسَت". ميدانية بمنطقتي المرج والمطرية

.  
 األطر القانونية ذات العالقة بالقطاع الخيري والتطوعي في (. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ.) العسييب، موسى

. لعربية السعوديةالمملكة ا
 مساح على . المسؤولية االجتماعية واحتياجات المجتمع( ـٕٛٓٓ-قٜٕٗٔ.)العريب، أضبق : 

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=40 .[٘ ٖ٘ٗٔرجب.] 
 مكسبة العبيكاف: الرياض .إلى البحث في العلوم السلوكيةالمدخل (.قٕٚٗٔ.)العساؼ ،صاحل 

 ع مجلة اإلسالم اليوم. قراءة يف كاقع العمل اػبَتم( .ـٕٕٔٓ.)الغامقم، أيبن،ٕٛ .

 المؤسسات المانحة في دعم  إجراءات.( ـ ٕٛٓٓ –ق ٜٕٗٔ). ، عزاـكصاحل، مازف ؛غناـ
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  استطالع رأي الجهات الخيرية في ، (ـٕٕٔٓ-قٖٖٗٔ)، (مقاد)اؼبركز القكرل لألحباث كالقراسات
. مقاد: اؼبملكة العربية السعودية . المؤسسات الخيرية المانحة السعودية 

 تصنيف الجمعيات الخيرية في المملكة (. ـٕٓٔٓ -قٖٔٗٔ.)مركز إيفاد للقراسات كااسسشارات
 .خالق اػبَتية  مؤسسة اؼبلك: الرياض. دراسة ميدانية مطبقة على منطقة الرياض:العربية السعودية 

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=40


97 
 

  مساح على . مجال التركيز.مؤسسة الوليق بن طالؿ اػبَتية: 
http://www.alwaleedfoundations.org/ar/focus-areas . [٘قٖ٘ٗٔ شواؿ] 

 مساح على. العزيز الراجحي اػبَتية مؤسسة سليماف بن عبق :http://www.rf.org.sa/ ، 
[. ٖ٘ٗٔرجب ٘]

 تجارب مميزة للمؤسسات ( . ـٜٕٓٓ -قٖٓٗٔ. ) الرضبن الراجحي كعائلسو اػبَتية  مؤسسة عبق
 .القماـ . المانحة البريطانية

 مساح على (ت.ب).الرضبن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتية مؤسسة عبق  :
http://alrajhicharity.org/portals  ،[٘ ٖ٘ٗٔرجب .]

 القماـ. الئحة دعم برامج الشركاء( . قٕٖٗٔ.)مؤسسة عبقالرضبن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتية. 
 مساح على. اػبَتية مؤسسة ؿبمق ك عبقاهلل إبراىيم السبيعي :

http://www.sf.org.sa/default.aspx?i=1    ،[٘ ٖ٘ٗٔرجب .]

 إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ىل يصنعها المانح؟( . ـٕٔٔٓ -قٕٖٖٔ.)النجار، أضبق  .
  http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=186 :على  مساح

[  قٖ٘ٗٔربيع ثاين ٚ] 

  خطة التنمية الثامنة  (أ.ت.ب).كزارة ااقسصاد كالسخطيط. 

  خطة التنمية التاسعة (ب. ت.ب. )كزارة ااقسصاد كالسخطيط . 

 دليل يف . اؼبؤسسات اػبَتية، كالشركات، كاألفراد –اؼبمولوف ( . ت.ب.)مريكية كزارة اػبارجية األ
: مساح على. المنظمات غير الحكومية

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2012/11/201211261391
24.html#ixzz2ttDNrjgD  

  القواعد التنفيذية لالئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ( .قٕٔٗٔ.) كزارة الشؤكف ااجسماعية .
  تقرير مختصر بمناطق وأسماء وعناوين الجمعيات الخيرية  ( . ىػٖٗٗٔ.)كزارة الشؤكف ااجسماعية

http://www.alwaleedfoundations.org/ar/focus-areas
http://www.rf.org.sa/
http://alrajhicharity.org/portals
http://www.sf.org.sa/default.aspx?i=1
http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=186
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2012/11/20121126139124.html#ixzz2ttDNrjgD
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2012/11/20121126139124.html#ixzz2ttDNrjgD


98 
 

 مساح على . اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية (أ. ت.ب).كزارة الشؤكف ااجسماعية :
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=2

[ ٖ٘ٗٔرجب ٔ]،  7
 مساح على . اعية التنمية االجتم (ب. ت.ب).كزارة الشؤكف ااجسماعية :

http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=2 
[ ٖ٘ٗٔرجب ٔ]، 

 مساح على.  الجمعيات الخيرية (ج.ت.ب).كزارة الشؤكف ااجسماعية :
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6 

[ ٖ٘ٗٔرجب ٔ]، 

 الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية(. قٓٔٗٔ.)كزارة الشؤكف ااجسماعية  .

 المراجع األجنبية: ثانياً  
 

 Anheier,H, and Daly,Siobhn.( 2004). Philanthropic  Foundations: : A 

New Global  Force?.In Global Civil Society . London: Sage .   

 Anheir, helmet.(2001). Foundations in Europe: a comparative 

perspective. Civil  Society Working paper series,18 .  

 Association of Charitable Foundations. Available at: 

http://www.acf.org.uk/. .[2014,march16] 

 Berman, Edward H.( 1986). The Ideology of Philanthropy: The 

Influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on 

American Foreign Policy. Albany: The State University of New York 

Press. 

 Bill and Melinda Gates Foundation. What We Do?. Available at: 

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do . [2014,August 1] 

 Charity Commission.(2009). A Guide to Corporate Foundations. 

http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=27
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=27
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=2
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6
http://www.acf.org.uk/
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do


99 
 

 Collins,Sarah.(2008). Foundation Fundamentals.( 8th Edition). 

Foundation Center. Available at: 

http://foundationcenter.org/getstarted/onlinebooks/ff/text.html 

 Ford Foundation . Grants. Available at: 

http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants. 

[2014,August 1] 

 Ford Foundation. Types of Grants. Available at : 

http://www.fordfoundation.org/grants/types-of-grants .[ 

2014,August 1]  

 Francisco, G, and Shui-Yan Tang.( 2008).Foundation Impact on 

Environmental Nongovernmental Organizations: The Grantees' 

Perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly . vol. 37, 

no.4. 

 Grant space. Knowledge Base . Available at : 

http://grantspace.org/tools/knowledge-base/Funding-

Resources/Foundations .[2014,Nov.1] 

 Greenspan ,Itay.( 2012). Israeli Environmental  NGOS And 

Philanthropic Foundations: Donor Dependence, Organizational 

Characteristics, And Selection Mechanisim. A Dissertation in Social 

Welfare Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 

Philosophy. 

 Howe, Barbra.(1980) . The Emergence of Scientific 

Philanthropy,1900-1920: Origins, Issues,and outcome. In Robert 

Arvone(ed.), Pholanthropy and Cultural Imperialism : The 

Foundationss at Home and abroad .Bosten. 

 Jenkins,R.(2012). The Governance and the Financial Management 

of Endowed Charitable Foundations. London: ACF. 

 Jenkins,Richard.(2012). The Governance & Financial Management  

of Endowed Chaitable Foundations. London: Association of 

charitable foundation.  

http://foundationcenter.org/getstarted/onlinebooks/ff/text.html
http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants
http://www.fordfoundation.org/grants/types-of-grants
http://nvs.sagepub.com/search?author1=Shui-Yan+Tang&sortspec=date&submit=Submit


100 
 

 Jonathan S. Davies.( 2004). The Foundation as a Political Actor: The 

Case of the Joseph Rowntree Charitable Trust. Political Quarterly. 

 Kiger,J.C.(2000). Philanthropic foundations in the Twentieth 

Century. Westport,CT: Greenwood Press.  

 Moody,M , Knapp ,A,and Corrado,M. (2011). What Is a Family 

Foundation?. The Foundation Review .Vol. 3, Iss. 4 . 

 Oak Foundation . Grants. Available at:  

http://www.oakfnd.org/node/48 . [august 12, 2014 ] .  

 OECD.(2003). Philanthropic Foundations and Development Co-

operation. OECD Journal on Development ,Volume(4),Issue(3). 

 Oxford Dictionary . 

 Petkoski,D, Jarvis,M,and de la Garza,G.( 2006).The Private Sector as a 

True Partner in Development .The International Bank for 

Reconstruction and Development.  

 Robert Wood Johnson Foundation. About RWJF. Available at:  

http://www.rwjf.org/en/about-rwjf.html. [2014,August 1] 

 The Foundation Center( 2013) . Foundation statistics.  available at: 

http://data.foundationcenter.org/ .[2014,march16] 

 The William and Flora Hewlett Foundation . For Grant-seekers. 

Available at:  .http://www.hewlett.org/grants/grantseekers . 

[2014,August 1] 

 Watts,Brad. (2011). The Role of Evaluation in Community 

Foundations. Western Michigan University. 

 Westhues ,Martina, and Telekom ,Deutsche.(2006). Corporate 

Foundations: Their Role for Corporate Social Responsibility. 

Corporate Reputation Review. Vol. 9, No. 2. 

 

http://scholarworks.gvsu.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Moody%22%20author_fname%3A%22Michael%22&start=0&context=455552
http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=tfr
http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=tfr
http://scholarworks.gvsu.edu/tfr/vol3
http://scholarworks.gvsu.edu/tfr/vol3/iss4
http://www.oakfnd.org/node/48
http://www.rwjf.org/en/about-rwjf.html
http://data.foundationcenter.org/
http://www.hewlett.org/grants/grantseekers
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brad+R.+Watts%22


 
 

 

 

المالحق 

 

 أسماء و مناطق المؤسسات الخيرية في المملكة العربية ( : 1)ملحق رقم

 .السعودية المصرحة من وزارة الشؤون االجتماعية

  القواعد التنفيذية لالئحة المؤسسات الخيرية(: 2)ملحق رقم 

 أسماء المحكمينقائمة ب(: 3)ملحق رقم. 

 استبانة الدراسة :(4)ملحق رقم. 

 قائمة بأسماء عينة الدراسة من المؤسسات الخيرية  :(5)ملحق رقم

 .المانحة في مدينة الرياض

  نماذج لمؤسسات خيرية مانحة في المملكة العربية (: 6)رقمملحق

 .السعودية

 



101 
 

 

 

أسماء و مناطق المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية المصرحة  -1
 من وزارة الشؤون االجتماعية

 منطقة الرياض : 
 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

ٕٜٔٗ 
اؼبركز اػبَتم لإلرشاد ااجسماعي  ٙٔٗٔ ٕٛ عمر بن سعود البليهق اػبَتية  مؤسسة

 كااسسشارات األسرية

ٔ 

ٕٜٔٗ 
 ٕ اؼبؤسسة اػبَتية الوطنية للرعاية الصحية اؼبنزلية  ٛٔٗٔ ٜٕ ؿبمق بن صاحل العذؿ  مؤسسة

ٕٜٔٗ 
 ٖ مؤسسة ؿبمق العلي الصانع اػبَتية ٜٔٗٔ ٖٓ الًتاث اػبَتية مؤسسة

ٕٜٔٗ 
مؤسسة سليماف بن عبقالعزيز الراجحي  ٕٔٗٔ ٖٔ العثيم اػبَتية مؤسسة

 اػبَتية 

ٗ 

ٕٜٔٗ 
 ٘ مؤسسة آؿ عمراف اػبَتية  ٕٔٗٔ ٕٖ عبقاللطيف العيسى  مؤسسة

ٕٜٔٗ 
 ٙ مؤسسة عبقالعزيز بن باز اػبَتية  ٕٔٗٔ ٖٖ اؼبشعل اػبَتية مؤسسة

ٕٜٔٗ 
 ٚ مؤسسة ضبق اعباسر اػبَتية ٕٔٗٔ ٖٗ ؿبمق عباهلل اعبميح  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
عثماف الصاحل اػبَتية للثمافة كأعماؿ  مؤسسة ٕٕٗٔ ٖ٘ حسُت عبقاللطيف ؿبمق عبقاللطيف مؤسسة

 اػبَت

ٛ 

ٖٔٗٓ 
ؿبمق بن عبقاهلل بن سعيقاف كأكاده  مؤسسة
 اػبَتية 

 ٜ مركز سعود البابطُت اػبَتم للًتاث كالثمافة ٕٕٗٔ ٖٙ

ٖٔٗٓ 
 ٓٔ مؤسسة الطيار اػبَتية ٖٕٗٔ ٖٚ عبقاهلل المرعاكم الشيخ  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
فواز كسلماف كعبقالعزيز اغبكَت  مؤسسة

 ككالقيهم اػبَتية 

 ٔٔ مؤسسةؿبمق إبراىيم اػبضَت اػبَتية ٖٕٗٔ ٖٛ

ٕٜٔٗ 
 ٕٔ (مووفي سابك)صنقكؽ بر اػبَت  ٖٕٗٔ ٜٖ مؤسسة الوليق بن طالؿ 

ٖٔٗٓ 
 ٖٔ مؤسسة ؿبمق كعبقاهلل إبراىيم السبيعي اػبَتية ٖٕٗٔ ٓٗ العميل اػبَتيةالشيخ علي بن ناصر  مؤسسة
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ٖٔٗٓ 
مؤسسة ؿبمق بن عبقالعزيز بن صاحل  ٖٕٗٔ ٔٗ اؽبقل اػبَتية  مؤسسة

 الراجحي اػبَتية

ٔٗ 

ٖٔٗٓ 
مركز اؼبلك سعود لذكم ااحسياجات  مؤسسة
 اػباصة 

 ٘ٔ مؤسسة آؿ صبيح اػبَتية ٕٗٗٔ ٕٗ

ٖٔٗٓ 
 ٙٔ مؤسسة صاحل بن غازل السقاف اػبَتية ٕٗٗٔ ٖٗ لولوة بنت عبقالعزيز اػبَتية  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
 ٚٔ اؼبؤسسة اػبَتية لرعاية األيساـ  ٖٕٗٔ ٗٗ عبقاهلل بن زيق بن غنيم  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
 ٛٔ صنقكؽ الوئاـ اػبَتية ٕ٘ٗٔ ٘ٗ عبقالكرمي بن عبقاهلل القركيش  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
صنقكؽ السكافل ااجسماعية بوزارة الًتبية  ٕٛٗٔ ٙٗ إبراىيم السلطاف اػبَتية  مؤسسة

 كالسعليم 

ٜٔ 

ٖٔٗٓ 
 ٕٓ مؤسسة عبقاهلل بن ناصر بن عمار اػبَتية ٕٛٗٔ ٚٗ "الركاد"بنية بنت سعود بن عبقالعزيز  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
 ٕٔ سليماف بن صاحل العلياف اػبَتيةمؤسسة  ٕٛٗٔ ٛٗ عبقالعزيز الراشق اغبميق الثمافية اػبَتية  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
مؤسسة األمَت ؿبمق بن عبقالرضبن الفيصل  ٜٕٗٔ ٜٗ (صلة)خالق بن سعق بن عبقالعزيز  مؤسسة

 كعائلسو اػبَتية 

ٕٕ 

ٖٔٗٓ 
 ٖٕ مؤسسة مقم اػبَتية للخقمات اإلنسانية ٜٕٗٔ ٓ٘ ابن جربين اػبَتية  مؤسسة

ٖٔٗٓ 
مؤسسة الشيخ عبقالرضبن عبقاهلل آؿ فرياف  ٜٕٗٔ ٔ٘ الراجحي اػبَتية عبقاهلل بن عبقالعزيز  مؤسسة

 اػبَتية 

ٕٗ 

ٖٔٗٓ 
كالقة األمَت طالؿ بن سعود بن  مؤسسة

 عبقالعزيز 

 ٕ٘ مؤسسة ؿبمق صاحل الشاكم اػبَتية ٜٕٗٔ ٕ٘

ٖٕٔٗ 
 ٕٙ مؤسسة سعود بن فهق اػبَتية ٜٕٗٔ ٖ٘ سعفة المقكة اغبسنة اػبَتية  مؤسسة

ٖٕٔٗ 
 ٕٚ مؤسسة عبقاهلل عمر نصيف اػبَتية ٜٕٗٔ ٗ٘ خَتية مؤسسة-مركز اآلمَت سلماف للشباب

ٖٖٔٗ 
ؿبمق بن سلماف لن عبقالعزيز آؿ سعود  مؤسسة
 اػبَتية

٘٘  
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  منطقة مكة المكرمة : 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

اؼبؤسسة اػبَتية لوالقة ثامر بن عبقالعزيز آؿ  ٕٓٗٔ ٓٔ مؤسسة األمَت عبقالعزيز بن تركي آؿ سعود  ٕٛٗٔ
 سعود 

ٔ 

 ٕ مؤسسة أبو داككد اػبَتية  ٕٔٗٔ ٔٔ مؤسسة منصور العلي الشعييب اػبَتية ٕٛٗٔ

 ٖ مؤسسة حسن عباس شربسلي اػبَتية ٕٕٗٔ ٕٔ مؤسسة ىاتُت اػبَتية  ٜٕٗٔ

مؤسسة برامج عبقاللطيف صبيل لسنمية اجملسمع  ٜٕٗٔ
 اػبَتية 

 ٗ مؤسسةحسن طاىر اػبَتية  ٖٕٗٔ ٖٔ

 ٘ مؤسسة الثنياف كاخوانو اػبَتية  ٖٕٗٔ ٗٔ مؤسسة عبقالمادر البكرم اػبَتية  ٜٕٗٔ

 ٙ مؤسسة الشيخ مرعي بن ؿبفوظ كأبناؤه اػبَتية  ٕٗٗٔ ٘ٔ مؤسسة عبقاهلل السليماف  ٜٕٗٔ

 ٚ مؤسسة صاحل بن ضبزة صَتيف اػبَتية  ٕٗٗٔ ٙٔ مؤسسة ركافق اػبَتية  ٜٕٗٔ

 ٛ مؤسسة ىيا بنت سعق السقيرم اػبَتية  ٕٚٗٔ ٚٔ مؤسسة الالمي اػبَتية  ٖٓٗٔ

 ٜ مؤسسة ؾبمع إماـ القعوة اػبَتية  ٕٛٗٔ 

  منطقة المدينة المنورة : 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

 ٔ مؤسسة سنابل اؼبقينة اؼبنورة الألعماؿ اػبَتية   ٖٕٗٔ

 ٕ مؤسسة جائزة اؼبقينة اؼبنورة اػبَتية  ٖٕٗٔ

 ٖ مؤسسة اؼبقينة اؼبنورة اػبَتية لسنمية اجملسمع ٕٚٗٔ
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  منطقة القصيم: 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

 ٔ مؤسسة ؿبمق العلي السويلم اػبَتية   ٕٔٗٔ ٗ مؤسسة إبراىيم علي العبودم لإلسكاف اػبَتية  ٕٛٗٔ

 ٕ مؤسسة الشيخ ؿبمق بن صاحل العثيمُت اػبَتية  ٕٕٗٔ ٘ مؤسسة عبقالعزيز بن ؿبمق العوىلي  ٖٓٗٔ

 ٖ مركز رؤية للقراسات ااجسماعية  ٕٗٗٔ 

  المنطقة الشرقية : 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

ضبق  مؤسسة عبقالعزيز كؿبمق كعبقاللطيف ٜٕٗٔ ٓٔ مؤسسة خالق القبل   ٖٓٗٔ
 اعبرب اػبَتية 

ٔ 

 ٕ مؤسسة حسن المحطاين   ٜٕٗٔ ٔٔ مؤسسة األمَت ؿبمق بن فهق للسنمية اانسانية  ٖٓٗٔ

 ٖ مؤسسة ضبق بن عبقالرضبن اغبصيٍت اػبَتية ٖٓٗٔ ٕٔ (ظبو)مؤسسة فرحاف بن مبارؾ ػبقمة اجملسمع  ٖٓٗٔ

مؤسسة عبقالرضبن بن صاحل الراجحي كعائلسو  ٖٓٗٔ 
 اػبَتية 

ٗ 

  منطقة عسير: 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

 ٔ مؤسسة فيصل بن ؿبمق بن ؾبرم    ٖٓٗٔ

  منطقة الحدود الشمالية: 

 ـ اسم اؼبؤسسة تأسيسها

 ٔ مؤسسة مربة السالـ اػبَتية   ٕٗٗٔ
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 القواعد التنفيذية لالئحة المؤسسات الخيرية -2
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109 
 

 قائمة بأسماء المحكمين -3
 

 مسخصص يف العمل اػبَتم ، كرساليت اؼباجسسَت كالقكسوراه يف ذات : اغبيقرم إبراىيم . د
 اجملاؿ 

 ككيل كزارة الشؤكف ااجسماعية للسنمية كدكسوراه يف علم ااجسماع ، :عبقاهلل السقحاف . د
 .ااجسماعية 

 ( مقاد) اػبَتية مقير عاـ اؼبركز القكرل لألحباث كالقراسات: خالق السروبي . د 
 عضو ىيئة السقريس بمسم اإلدارة العامة جبامعة اؼبلك سعود: عقناف الشيحة . د. 
 جبامعة اؼبلك سعود عضو ىيئة السقريس بمسم اإلدارة العامة:عبقالرضبن الشمرم. د. 
 يف عمل خطط كأنظمة  كمسخصصأسساذ دبعهق اإلدارة العامة ، : فيصل البواردم. د

 .ؼبؤسسات خَتية
 جامعة القماـ  -أسساذ إدارة األعماؿ كالسسويق : صاحل الرشيق. د. 
 مقير مركز اآلراء اػبليجية اسسطالعات الرأم كاإلحصاء : سامر أبو رماف . د. 
 جسماع ، جامعة المصيمدكسوراه يف علم اا: ؿبمق السيف . د. 
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 االستبانة بصورتها النهائية -4
 اؼبملكة العربية السعودية 

 جامعة اؼبلك سعود 

 كلية إدارة األعماؿ  

 قسم اإلدارة العامة 

 

 

ضمن مسطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجسسَت يف اإلدارة العامة 

 

 بنت إبراىيم السماعيل أروى: إعداد

 عبدالرحمن بن عمر البّراك : إشراف الدكتور

 م2015 -ه1435

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 : بعنوان دراسةلاستبيان 

لمؤسسات الدى  سياسات دعم البرامج والمشاريعالمنح و مجاالت
 الخيرية المانحة

بمدينة الرياض دراسة ميدانية 
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 السالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو ،، 

سياسات دعم البرامج المنح و مجاالت" حوؿ تمـو الباحثة بإجراء دراسة ميقانية      
  ."بمدينة الرياضدراسة ميدانية  :لمؤسسات الخيرية المانحةالدى  والمشاريع

ربميق كؼبا لسفاعل اؼبسؤكلُت عن برامج اؼبنح يف اؼبؤسسات اػبَتية من أنبية بالغة يف      
بناء على ذبربة  ، نأمل من سعادتكم السكـر باإلجابة على األسئلة الساليةأىقاؼ ىذه القراسة

 . كاديبيةاألألغراض ؿا سرية كلن تسسخقـ إول أف البيانات ستكنؤكق لكم  ،مؤسسسكم

بواسطة  ىػٖ٘ٗٔ/ٔٔ/ٗٔاإلجابة على أسئلة ااسسبانة كإعادهتا قبل نأمل تلطفكم ب        
كيف حاؿ كجود أم الربيق االكًتكين اؼبوضح أدناه، أك إشعارنا اسسالمها منكم يقكيان ، 

 : السواصل عرب الطرؽ السالية  يُرجىاسسفسار 

 ٕٖٚ٘ٙٗٙٓ٘ٓ :رقم الجوال 

 sm.arwa@hotmail.com :البريد االلكتروني

 

 شاكرة لكم حسن تجاوبكم

 أركل بنت إبراىيم السماعيل

 جامعة اؼبلك سعود -ماجسسَت اإلدارة العامة
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 :البيانات العامة: أوالً 

 ...................................................(:اختياري)المؤسسةاسم  -
 .......................................................:عدد فروع المؤسسة -
 : المؤسسة تاريخ إنشاء -

  سنوات ٘أقل من. 
  سنوات  ٓٔ سنوات إذل أقل من ٘من . 
  سنة ٘ٔسنوات إذل أقل من   ٓٔمن. 
 ٔ٘ سنة فأكثر . 

 :  النطاق الجغرافي لخدمات المؤسسة -
  مقينة الرياض. 
   منطمة الرياض  
  اؼبملكة العربية السعودية كافة مناطق. 
 أخرل.................................................: 

 ما اآللية التي تتبعها المؤسسة في تنفيذ أعمالها؟ -
 تمقمي اؼبنح عبهات منفذة      . 
 تنفيذ أعماؽبا بنفسها. 
 تنفيذ بعض األعماؿ من خالؿ اؼبنح كالبعض اآلخر بنفسها. 

 (.يبكن اخسيار أكثر من مصقر )المالية للمؤسسة ؟ادر مصما ىي ال -
  األكقاؼ 
  ااسسثمارات 
  اؽببات 
 أخرل.............: 
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 ىل لدى المؤسسة دليل إجرائي لبرامج المنح ؟  -
   نعم.              
  ا. 

في حال توفر دليل إجرائي لبرامج المنح لدى المؤسسة، ىل يتم مراجعة  -
 ؟بشكل دوري الدليل وتطويره

  نعم.               
  ا. 
  أحيانان. 

في حال توفر دليل إجرائي لبرامج المنح لدى المؤسسة ، ىل ىذا الدليل معلن  -
 ؟ 

                نعم 
  ا 

  فما ىي وسيلة اإلعالن ؟( نعم)إذا كانت اإلجابة بـ  
  عرب اؼبوقع االكًتكين للمؤسسة اػبَتية اؼباكبة. 
  مساح كرقيان يف ممر اؼبؤسسة . 
 صبيع ما سبق. 

يبكن اخسيار أكثر من ) ما أنواع المنح التي تقدمها المؤسسة للجهات الخيرية؟ -
 ( نوع

 ةمارل . 
 (آمل السوضيح.) ةاسسشارم...............................................: 
  (السوضيحآمل . ) عينية...............................................: 
 (آمل السوضيح.) بشرية...............................................: 
  (آمل السوضيح)  . ةإعالمي...............................................: 
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 (السوضيحآمل )  . ةتقرييب...............................................: 
  أخرل....................................................................: 

 ىل يتم تقييم طلبات المنح المقدمة للمؤسسة؟ -
 نعم. 
 ا. 
  (حقد اؼببلغ)الطلبات مرتفعة الميمة......: 
  (السحقيقآمل )إجابة أخرل...................:. 

 ، فما ىي آلية التقييم المتبعة في مؤسستكم المانحة ؟"نعم"إذا كان الجواب ب -
  ؾبلس النظارة . 
 ؾبلس األمناء. 
 عبنة منبثمة من ؾبلس النظارة.  
   عبنة منبثمة من ؾبلس األمناء. 
  اؼبقير السنفيذم للمؤسسة. 
  اإلدارة اؼبعنية. 
  السنفيذية باؼبؤسسةعبنة من اإلدارات. 
  اؼبووف اؼبعٍت. 
 ا يوجق أحق معُت. 
 أخرل................... : 

 من وجهة نظرك، ما مدى فاعلية آلية تقييم طلبات المنح المتبعة في المؤسسة؟ -
  فعالة جقان. 
 فعالة. 
 أعلما . 
 فعالة إذل حق ما. 

 غَت فعالة. 
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 : مجاالت المنح لدى المؤسسة : ثانياً 

  إلى أي حد تساىم المؤسسة في دعم البرامج والمشاريع في المجاالت التالية
 : عنق اػبيار الذم يبثل  اؼبؤسسة ( √)فضالن ضع عالمة ؟ 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  المجال م
      .السعليمياجملاؿ  ٔ
      .اجملاؿ ااجسماعي ٕ
      .اجملاؿ البحثي  ٖ
      الصحياجملاؿ  ٗ
      .اجملاؿ اإلعالمي ٘
      ؾباؿ تطوير المطاع اػبَتم ٙ
      القيٍت اجملاؿ  ٚ
      اجملاؿ الثمايف ٛ
      اجملاؿ البيئي ٜ

       اغبموقياجملاؿ  ٓٔ

  : ............................................................ أخرل 

  : سياسات المنح لدى المؤسسة : ثالثاً 

  التالية توليها المؤسسة أىمية عند دعم البرامج والمشاريع ؟المعايير أي من 
 : عنق اػبيار الذم يعكس سياسة اؼبؤسسة ( √)فضالن ضع عالمة 
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  المعايير م
     .الربامج كاؼبشاريع اؼبسوافمة مع خطسها ااسًتاتيجية ٔ
     .الربامج كاؼبشاريع األكثر اسسقامة  ٕ
     .الربامج كاؼبشاريع غَت اؽبادفة للربح ٖ
     .الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من جهة رظبية مسجلة ٗ
     .الربامج كاؼبشاريع اؼبمقمة من أفراد  ٘
     .الربامج كاؼبشاريع اإلبقاعية ٙ
ااعسماد على نفسها الربامج كاؼبشاريع المادرة على  ٚ

 .مسسمبالن 
    

     .الربامج كاؼبشاريع ذات األثر األكرب ٛ
     الربامج كاؼبشاريع اؼبلحة اجسماعيان  ٜ

     .الربامج كاؼبشاريع اليت دل يسبق دعمها من قبل اؼبؤسسة ٓٔ
     .الربامج كاؼبشاريع اؼبعركؼ المائموف عليها لقل اؼبؤسسة  ٔٔ

 في الجدول السابق؟   إليها اإلشارةتم تلم  أخرىمعايير  ىل لديكم أي

..........................................................................................................
................................................................................................... 

  ىل المعايير التي تتبعها مؤسستكم عند دعم البرامج والمشاريع معلنة؟ 
                نعم 
  ا 
  بعض منها . 

  يمكن اختيار أكثر من )فما ىي وسيلة النشر ؟ ( نعم)إذا كانت اإلجابة بـ
 (إجابة
  عرب اؼبوقع االكًتكين للمؤسسة اػبَتية اؼباكبة. 
  مساحة كرقيان يف ممر اؼبؤسسة . 
 صبيع ما سبق. 
 أخرل...............................................: 
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  المؤسسة ألي من الشروط التالية على الجهات المتقدمة بطلب  تطبيقما مدى
 :اؼبؤسسة   يعكس سياسةاػبيار الذم  عنق( √)فضالن ضع عالمة  ؟ المنح

يشترط  الشروط م
 دائماً 

يشترط 
 أحياناً 

يشترط 
 نادراً 

ال يشترط 
 إطالقاً 

     .سالمة الوضع النظامي للجهة  ٔ
كجود حساب بنكي للجهة طالبة اؼبنح باظبها  ٕ

 . الصريح
    

     . تمقمي حساب خسامي معسمق للسنة اؼباضية ٖ
     .كجود ىيكلة إدارية كاضحة يف اعبهة اؼبقعومة ٗ
     .للربنامج أك اؼبشركعتمقمي كصف أكرل ـبسصر  ٘
     .تمقمي ميزانية مفصلة للربنامج أك اؼبشركع ٙ
أف يكوف الربنامج أك اؼبشركع ضمن ؾباات  ٚ

 . عمل اعبهة طالبة القعم 
    

أف يكوف الربنامج أك اؼبشركع ؿبقدان بفًتة زمنية  ٛ
 . معينة 

    

     .قابلية الربنامج أك اؼبشركع للمياس ٜ
غياب القعم اغبكومي للربنامج أك اؼبشركع  ٓٔ

 .اؼبطلوب دعمو 
    

عقـ كفاية القعم اغبكومي للربنامج أك  ٔٔ
 .اؼبشركع اؼبطلوب دعمو 

 

    

كجود مقير مسفرغ بشكل كامل للربنامج أك  ٕٔ
 . اؼبشركع

    

كجود ؿباسب قانوين خارجي يف اعبهة  ٖٔ
 اؼبقعومة 

    

اؼبمنوحة تمرير خسامي للربنامج أك تمقمي اعبهة  ٗٔ
  .اؼبشركع
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  في الجدول السابق؟   إليها اإلشارةتم تخرى لم أ شروطىل لديكم أي
..........................................................................................................

................................................................................................... 

 : إجراءات المنح  : رابعاً 

  ما مدى إتباع المؤسسة لإلجراءات التالية بعد استيفاء شروط دعم البرامج
 : عنق اػبيار الذم تسبعو اؼبؤسسة ( √)فضالن ضع عالمة والمشاريع ؟ 

 
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  اإلجراء م
     .تمقمي كصف تفصيلي للمشركع أك الربنامج ٔ
     .تمقمي القعم على دفعات  ٕ
توثيق اعبهة اؼبمنوحة عبميع مراحل الربنامج  ٖ

 .أك اؼبشركع
    

مسابعة اؼبؤسسة اؼباكبة لسَت الربنامج أك  ٗ
 .اؼبشركع

    

     .السغطية اإلعالمية للمشركع اؼبقعـو ٘
     .يسم السعامل الكًتكنيا مع اعبهات طالبة اؼبنح ٙ

 
 

 . وشكراً على تجاوبكم
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قائمة بأسماء عينة الدراسة من المؤسسات الخيرية المانحة في مدينة  -5
 الرياض

 
 مؤسسة سليماف بن عبقالعزيز الراجحي اػبَتية 
  عبقاللطيف العيسى مؤسسة 
 مؤسسة اؼبشعل اػبَتية 
 مؤسسة حسُت عبق اللطيف ؿبمق عبق اللطيف 
  سليماف بن صاحل العلياف اػبَتية 
 مؤسسة الطيار اػبَتية 
 مؤسسة ؿبمق صاحل الشاكم اػبَتية 
 مؤسسة ؿبمق كعبقاهلل إبراىيم السبيعي اػبَتية 
 مؤسسة ؿبمق بن عبقالعزيز بن صاحل الراجحي اػبَتية 
 مؤسسة آؿ صبيح اػبَتية. 
 مؤسسة اؽبقل اػبَتية. 
 مؤسسة ؿبمق بن عبقاهلل بن سعيقاف كأكاده اػبَتية 
 مركز األمَت سلماف للشباب 
  صنقكؽ بر اػبَت. 
 مؤسسة األمَت الوليق بن طالؿ اػبَتية 
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 نماذج لمؤسسات خيرية مانحة في المملكة العربية السعودية -6

 

  الراجحي الخيريةمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز  :
انطلمت اؼبؤسسة قبل قرابة ثالثة عمود من الزمن كمّرت بعقة مراحل، فبقأت بإنشاء عبنة للعمل      

كاسسمر العمل  ، ىػ ٖٓٗٔاػبَتم تابعة للشيخ صاحل بن عبقالعزيز الراجحي كإخوانو يف بقايات عاـ 
 ،كبو إذل أف ًب تغيَت اؼبسمى من مكسب إذل مؤسسة سليماف بن عبق العزيز الراجحي اػبَتيةعلى ىذا اؿ

كتعق ىذه اؼبؤسسة كإحقل . قٕٔٗٔبساريخ ( ٓٔ)دبوجب ترخيص كزارة الشؤكف ااجسماعية رقم 
حيث تركز جهودىا على دعم اؼبؤسسات غَت الرحبية اؼبسجلة يف اؼبملكة العربية  ،اؼبؤسسات اؼباكبة

لسعودية يف اجملاات السعليمية، كااجسماعية، كالصحية، كالقعوية، كاإلعالمية، كبناء اؼبساجق، كغَتىا ا
. من أعماؿ اػبَت اؼبخسلفة

هتقؼ اؼبؤسسة بالسنسيق مع اعبمعيات اػبَتية اؼبرخص ؽبا من قبل كزارة الشؤكف ااجسماعية كمن ك     
 : اؼبادم إذل ما يليدكف أف يكوف من أغراضها اغبصوؿ على الربح 

.  تمقمي الرعاية ااجسماعية جبميع أنواعها -

.  تمقمي الرعاية الصحية كإنشاء اؼبراكز الصحية كالسأىيلية -

تمقمي الرعاية السعليمية كإنشاء اؼبراكز السعليمية كاؼبساعقة يف إجراء البحوث كالقراسات ذات  -
.  النفع العاـ للمجسمع

القعوة اإلسالمية كفمان للمنهج الصحيح ككفق منظور اعبهات الشرعية يف اؼبملكة العربية  -
.  السعودية

.  إنشاء اعبوامع كاؼبساجق كاألكقاؼ -

صبيع أكجو الرب بالطريمة اليت وبثنا عليها ديننا اإلسالمي كحسب ما يمرره ؾبلس النظار يف  -
 .أكقاؼ اؼبؤسس
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نشأت ىذه الوحقة كنواة أساسية ، كقق  اؼبؤسسة اتأىم كحقمن كحقة العمل اػبَتم  كتعق     
ؽبا، حيث أهنا ىي اؼبسؤكلة بالقرجة األكذل  داعمةكتعمل بمية الوحقات  ،ىػ ٖٓٗٔللمؤسسة يف عاـ 

اؼبشركعات كالربامج النوعية  دعمكتمـو ىذه الوحقة ب. عن ربميق تطلعات كاسًتاتيجيات اؼبؤسسة
رحبية اؼبسجلة رظبيان يف اؼبملكة، حيث تمـو بقراسة صبيع طلبات القعم للمؤسسات كاعبهات غَت اؿ

كيبلغ عقد الربامج كاؼبشركعات اؼبقعومة سنويان ألف برنامج كمشركع، يف اجملاات  .اؼبمقمة للمؤسسة
القعوية، كالصحية، كااجسماعية، كالسعليمية، كاإلعالمية، كاؼبساجق، كذلك كفق ضوابط كمعايَت إدارية 

: الية ؿبقدة، كفيما يلي كصف ـبسصر ؽبذه الضوابط كاؼبعايَتـك

 الضوابط: 
كىي عناصر قبوؿ أك رفض طلبات القعم، إذ يلـز توفر ىذه العناصر صبيعان يف اعبهة      

اؼبسمقمة ليسم دعمو، كىذه الضوابط ربمق اغبماية المانونية للجهة، حيث أهنا جزء ا يسجزأ من 
: تسعى إذل تمنُت كضبط العمل اػبَتم باؼبملكة، كىي إسًتاتيجية القكلة اليت

 .للجهة( من جهة ااخسصاص)رظبي  كجود تصريح -
 .الصريحكجود حساب بنكي باسم اعبهة   -
 .شركع اؼبمقـ من اخسصاص اعبهةأف يكوف الربنامج أك ادل  -
. كجود تمرير ؿباسب قانوين للجهة -

 المعايير: 
اؼبؤسسة من كل جهة تسمقـ بطلب دعم أف تمقـ كىي عناصر تمييم نسبية، حيث تطلب      

من إصبارل % ٓٚتمريران يسم تمييمو يف ضوء معايَت ؿبقدة، كيشًتط أف ربصل اعبهة على نسبة 
: تلك اؼبعايَت، كاحملقدة بالسارل

 .كجود ؾبلس إدارة •
 .مقير تنفيذم معُت •
 ".جزئي أك كلي"اؼبووفوف  •
 .السقريب كالسطوير للمووفُت •
 .(اؼبوارد الذاتية)الية ة ادلااسسقاـ •
 .اػبطة كاؼبوازنة السنوية •
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 .كائح القاخليةالل •
 .الربامج اؼبقعومة سابمان  •
 تفاعل اعبهة مع فرع اؼبؤسسة  •

 مؤسسة محمد و عبداهلل إبراىيم السبيعي الخيرية : 

كتُعٌت باػبقمات ، (ٕٕ)كىي مؤسسة خَتية ماكبة مسجلة يف كزارة الشؤكف ااجسماعية برقم      
ااجسماعية كالصحية كاإلغاثية كالسعليمية كالثمافية كالسطويرية ككافة كجوه الربِّ كاإلحساف داخل اؼبملكة 

الشيخ : الضوابط الشرعية، كاألنظمة اؼبرعية، انطالقان من شرط الواقفُتكالعربية السعودية كفق األكلويات، 
خالؿ عمل مؤسسي، كفريق  كذلك من بن إبراىيم السبيعي، ؿبمق بن إبراىيم السبيعي، كالشيخ عبق اهلل

عمل مؤىل، يمـو بقعم اؼبؤسسات كاعبمعيات كاؼبكاتب اػبَتية العاملة يف اؼبيقاف، كربميق مفهـو 
 .الشراكة يف العمل اػبَتم

إدارة ا ؾباؿ اخسصاص ؿبقد، كىي يسوزع العمل اػبَتم يف اؼبؤسسة على طبس إدارات، لكل منو     
 .إدارة اإلعالـ، كإدارة تنمية اإلنساف ، كإدارة تطوير العمل اػبَتم، كإدارة الوعي اجملسمعيك ،أعماؿ الرب 

: كتفاصيل أىقافها كما يلي 

كىي إدارة تعٌت بالربامج كاؼبشركعات اليت زبقـ فئات اجملسمع األكثر حاجة،  :إدارة أعماؿ الرب -
.  خسالؼ أنواعها، إضافة إذل العناية بسخفيف الفمرمن خالؿ أعماؿ الرب كاإلحساف على ا

كىي إدارة تعٌت بالربامج كاؼبشركعات اليت زبقـ العملية السعليمية  :إدارة الوعي اجملسمعي   -
  .كالعلمية كالقعوية كاؼبساجق

كىي إدارة تعٌت بسطوير قطاع العمل اػبَتم كمؤسساتو كالعاملُت فيو،  إدارة تطوير العمل اػبَتم -
األىقاؼ ااسًتاتيجية لإلدارة يف ؾباؿ تطوير العمل كتسمثل  .خالؿ تمقمي الربامج اؼبسنوعةمن 

يف أما .ربسُت البيئة السنظيمية كالسشغيلية للجهات اػبَتية، كبناء كوادر بشرية مؤىلةيف  اػبَتم
، ميزةبناء كاسسمطاب الكوادر البشرية اؼبسخصصة كادل، فهي هتقؼ إذل ؾباؿ قطاع العمل اػبَتم

اإلسهاـ يف تعزيز ااسسقامة اؼبالية لمطاع العمل ، كربفيز تبٍت المطاع اػبَتم ألفضل اؼبمارساتك
 .اػبَتم
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كىي إدارة حقيثة النشأة يف اؼبؤسسة، كتركز براؾبها على ثالث فئات  :إدارة تنمية اإلنساف   -
 . مهمة يف اجملسمع، كىم الشباب، كاؼبرأة، كالطفل

  .كىي إدارة تعسٍت بسطوير اإلعالـ اؽبادؼ، كالرقي بو، كدعم مسَتتو :إدارة اإلعالـ  -

 : تسَت عليها يف تمقمي اؼبنح ، كبياف تلك السياسات كما يلي  سياساتكللمؤسسة 

تعمل اؼبؤسسة من خالؿ الشراكة مع اعبهات العاملة يف تطوير كدعم العمل اػبَتم دكف  -
 . القخوؿ يف العمل السنفيذم

تقعم اؼبؤسسة اؼبشاريع اليت زبقـ قطاعات العمل اػبَتم آخذة بعُت ااعسبار دكاـ كعظم  -
.  األجر، ككثرة اؼبنفعة للمسسفيق، كموافمة اؼبشاريع ػبطة اؼبؤسسة ااسًتاتيجية

تقعم اؼبؤسسة اعبهات اليت ا يوجق عليها إشكاات أمنيو أك شرعية أك إدارية أك مالية؛ كذلك  -
السأكق من أىلية اعبهة كاسسحماقها للقعم أك الشراكة كفق معايَت علمية ربمق بعق السحرم ك

.  اعبودة يف النسائج مع مسابعة األعماؿ ك تمويبها

ربرص اؼبؤسسة على السأكق من موثوقية اعبهات اليت تسعامل معها، كسبسعها بالوضوح كالشفافية،  -
.  كالعمل اؼبؤسسي

.  تلسـز اؼبؤسسة بصرؼ الزكاة يف مصارفها الشرعية حسب الفسول اؼبعسمقة لقيها -

.  يكوف الصرؼ على اؼبشركعات كالربامج حسب اؼبوازنات اؼبعسمقة -

تشارؾ اؼبؤسسة إعالميان ألجل تمقمي مباذج من األعماؿ اػبَتية  -

:   دعم اؼبؤسسة للربنامج كاؼبشاريع اػبَتية فهيمسطلبات كمعايَت أما عن 

 .سالمة الوضع النظامي للجهة  -

. أف توجق للجهة اؼبنفذة خطة عمل  -
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. أف يكوف للجهة حساب بنكي باظبها  -

. أف يكوف اؼبشركع ضمن اخسصاص اعبهة الطالبة للقعم  -

. أف يكوف اؼبشركع منسجمان مع سياسات اؼبؤسسة كأىقافها كمعايَتىا -

. آلية ؼبسابعة السنفيذ أف يرفق مع اؼبشركع اؼبطلوب دعمو خطة عمل ممبولة ك -

. أكلوية القعم للمؤسسات كالربامج األعم نفعان  -

. أف ا يسجاكز القعم مرتُت يف السنة للجهة  -

الربنامج كأثره كتوصيات أف يمقـ تمريران خساميان شامالن مزكدان بالصور كاإلحصاءات عن  -
  .مسسمبلية

 ةمؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلتو الخيري: 

كاؼبكوف من الشيخ عبقالرضبن بن  بن صاحل الراجحي كعائلسو اػبَتم مكسب عبقالرضبنافسساح  ًب      
ىػ  ، كبعق ذلك صقر السصريح الرظبي من كزارة الشؤكف ٕٛٗٔيف عاـ كعائلسو صاحل الراجحي 
 كذلك يف, تسعى اؼبؤسسة لإلسهاـ باارتماء يف المطاع اػبَتم ك. ىػٖٓٗٔيف (  ٘ٚ)ااجسماعية برقم 

، ت اػبَتية يف تطويرىا من القاخل اعبمعيا، كاألفراد من عاملُت كقيادات كىي  تطوير مسسوياتو الثالثة
  .الربامج كاؼببادرات السطويرية على مسسول المطاع اػبَتم ك

ؼبشاركة يف ا، كاؼبؤسسة لسكوف مبوذجان يف اؼبنح بناء اإلسًتاتيجية يف أىقاؼ اؼبؤسسة كتسمثل        
  .نشر ذبربة اؼبؤسسة كنملها للماكبُت ، كشاريع كالربامج اؼبميزة كدعمها ابسكار ادل، كتطوير المطاع اػبَتم 

ق  أصقرت اؼبؤسسة ائحة مفصلة لقعم برامج الشركاء تشمل على معايَت قبوؿ ٕٖٗٔكيف عاـ      
ككما . كغَتىاعم ، كمعايَت دعم الربامج يَت قبوؿ الطلب، كسياسات القعم، كميادين القاالشركاء ، كمع

 ، كاؼبيقاف الصحي ، كاؼبيقاف السعليميتشَت الالئحة، فإف اؼبؤسسة تمقـ منحان يف ميادين عقة ؾ
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. السمٍت كاإلعالمي اؼبيقاف، كالقعوم ، كاؼبوظبي  ، كغاثي اإل، ك اإلرشادم ، كالسطويرم ، كااجسماعي 
 : إا أف ؽبا سياسات ؿبقدة يف تمقمي اؼبنح كىي كالسارل 

 .ادفة للربحالوغَت يمسصر دعم اؼبؤسسة على الربامج  -
. تقعم اؼبؤسسة برامج الشركاء عرب اتفاقيات موقعة من الطرفُت -
. عملية تنفيذ الربامج اؼبقعومة ليست من اخسصاص اؼبؤسسة -
. يف ااتفاقية اؼبربمة مع الشركاء تمقـ اؼبؤسسة دعمها على دفعات ؿبقدة مسبما -
ا تنظر اؼبؤسسة أثناء ترشيح الربامج للقعم يف الربامج اػباصة باألفراد اليت ا تسبع جهة أك ىيئة  -

 .رظبية مسجلة 
السوجو كبو دعم برامج إسًتاتيجية هتقؼ لسحميق الرؤل اؼبشًتكة تفاديا لسفسيت ميزانية اؼبؤسسة  -

 .اؼبخصصة للقعم
. امج اؼبرشحة كاخسيار اؼبميز منها آلية أساسية يف ربقيق أكلويات القعمتمييم الرب -
تشًتط اؼبؤسسة بصفة إلزامية توثيق الشركاء للمشاريع اؼبقعومة من خالؿ تمارير ممركءة كمرئية  -

 .، كبناء عليو تسلم القفعة األخَتة من العمق اؼبسفق عليو
ددا خالؿ السنة اؼبالية اؼبسضمنة للقعم الربنامج الذم سبق دعمو ا يبكن ترشيحو للقعم مج -

 .اؼبمقـ
 .نطاؽ دعم اؼبؤسسة اعبغرايف ىو اؼبنطمة الشرقية كما كاف النفع عبميع اؼبناطق -
. تعطى األكلوية بالقعم للشركاء الذين كانت ؽبم مع اؼبؤسسة مشاريع مقعومة كناجحة -
 .للشركاء بأكلوية دعم اؼبؤسسة" اؼبشاريع السطويرية"ربظى  -

 


