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مقدمة

مؤسســـة الملـــك خالـــد عىل تعمل 
الفـــرص  تكافـــؤ  تحقيـــق 
وتحقيق االزدهار عبر تفعيل دور المســـاهمين 
فـــي التنميـــة مـــن خـــالل برامجهـــا المتنوعة 
التي تدعـــم المشـــاريع التنمويـــة والمبادرات 
المؤسســـية  القـــدرات  بناء  بهـــدف  الرياديـــة 
للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة والعامليـــن فيهـــا 
تحســـين  فـــي  فعـــال  بشـــكل  للمســـاهمة 
وتطويـــر أدائها والرفـــع من جـــودة الخدمات 
واألنشـــطة التـــي تقدمهـــا هـــذه المنظمات 
للفئـــات المســـتفيدة بشـــرائحهم المختلفة، 
ومـــن أجـــل تلبيـــة احتياجاتهـــم، وتحســـين 
المســـتوى االجتماعـــي واالقتصـــادي لهـــم. 

ولمؤسســـة الملـــك خالـــد منـــذ تأسيســـها 
حتـــى تاريخـــه خبـــرات تراكميـــة وأثـــر إيجابي 
وقصص نجـــاح فـــي تمكين وتطويـــر أعمال 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة في كافـــة مناطق 
المملكـــة، ونتيجة لذلـــك تولد إيمـــان عميق 
الدراســـات  إجـــراء  بأهمية  المؤسســـة  لـــدى 
والواقع  االحتياجـــات  للتعـــرف عىل  الميدانية 
الفعلـــي للمنظمات غير الربحيـــة لكل منطقة 
مســـتهدفة قبل المباشـــرة بإجراءات التدخل، 
والعمـــل  التعـــاون  المؤسســـة  قيـــم  ومـــن 

الجماعـــي في تحقيق التنمية، التي تســـهم 
في التعرف عـــىل أرض الواقـــع لالحتياجات 
وتوصيـــات  بنتائـــج  والخـــروج  الفعليـــة، 
أصحـــاب  مـــن  منبثقـــة  مبتكـــرة  وحلـــول 
المصلحة ومجتمع الدراســـة المســـتهدف.

والمقدمـــة أعـــاله جـــزء ال يتجـــزأ مـــن مذكـــرة 
التعـــاون التـــي تمـــت بيـــن الهيئـــة الملكيـــة 
بمحافظـــة العـــال ومؤسســـة الملـــك خالـــد 
ــن  ــي تتضمـ ــر  2020م، التـ ــخ 9 نوفمبـ بتاريـ
ــام المؤسســـة بتنفيـــذ دراســـة ميدانيـــة  قيـ
بهـــدف التعـــرف عـــىل واقـــع واحتياجـــات 
ــال  ــة العـ ــة بمحافظـ ــر الربحيـ ــات غيـ المنظمـ
وتقييـــم األداء المؤسســـي لهـــا، ومقابلـــة 
ووجهـــاء  والخـــاص  الحكومـــي  القطـــاع 
ــة  ــىل وجهـ ــرف عـ ــة للتعـ ــان المحافظـ وأعيـ
الممكنـــة،  التعـــاون  وفـــرص  نظرهـــم 
كمـــا ســـتتضمن الدراســـة ســـبل تطويـــر 
المنظمـــات مـــن خـــالل تقديـــم توصيـــات 
ومقترحـــات قابلـــة للتنفيـــذ، وبحيـــث تكـــون 
األســـاس الـــذي سيســـاعد كافـــة األطـــراف 
بوضـــع  االختصـــاص  حســـب  المعنيـــة 
غيـــر  المنظمـــات  لتمكيـــن  عمـــل  خطـــط 

الربحيـــة والعامليـــن بهـــا.
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أهمية الدراسة 

هدف الدراسة

تعـــد هـــذه الدراســـة هـــي المرحلـــة األوىل 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مشـــروع  مـــن 
الهيئـــة الملكية لمحافظة العال ومؤسســـة 
الملـــك خالد، حيث ســـتوفر الدراســـة قاعدة 
بيانـــات لمنظمـــات القطـــاع غيـــر الربحي في 
المحافظـــة، وتقييـــم الوضـــع الراهـــن لتلك 
المنظمـــات بحيـــث تكـــون خـــط األســـاس 
التطور والتحســـن  )Baseline( فـــي قيـــاس 
نتيجة التدخالت المســـتقبلية. إضافة إىل أن 
الدراسة ستســـهم في توثيق عمل وإنجازات 
هذه المنظمات خـــالل عامي 2018 و2019م.

وتأتي أهمية هذه الدراســـة لكونها الدراسة 
األوىل التـــي يتـــم تنفيذهـــا عـــىل المنظمات 
غيـــر الربحيـــة في محافظـــة العـــال، حيث لم 
يســـبق أن قامـــت أي جهـــة بإجـــراء دراســـة 
من هـــذا النـــوع لتقييـــم األداء المؤسســـي 

تســـعى هـــذه الدراســـة إىل تحقيـــق األهـــداف المشـــتركة بيـــن الهيئـــة الملكيـــة 
لمحافظـــة العـــا ومؤسســـة الملـــك خالد من خـــال تحقيـــق التنميـــة االجتماعية 
واالقتصاديـــة، والوصـــول لألهداف التنموية والمســـاهمة في نمـــو الناتج المحلي، 
وتمكيـــن المنظمـــات غير الربحيـــة، والتناغم والتكامـــل بين القطاعـــات )الحكومي، 

الربحي( غيـــر  الخاص، 

الدراســـة الميدانيـــة نفذتها مؤسســـة الملـــك خالد للتعـــرف عىل واقـــع المنظمات 
غيـــر الربحيـــة بمحافظة العـــا، بدايـــًة من توثيـــق البيانـــات األساســـية للمنظمات 
المســـتهدفة، واســـتطاع اآلراء مع ممثلـــي القطـــاع الحكومي والخـــاص ووجهاء 
وأعيـــان محافظـــة العـــا، لتكـــون مخرجـــات الدراســـة موضوعيـــة بالتشـــارك مع 
أصحـــاب المصلحة وأفـــراد المجتمـــع، إضافة إىل إمكانيـــة تعميم االســـتفادة من 
نتائـــج هذه الدراســـة للجهـــات المعنيـــة، مـــا ســـيمكن القائمين عىل أعمـــال هذه 
المنظمـــات والمهتميـــن في هـــذا القطاع من المســـاهمة في وضـــع خارطة طريق 

للتطوير والتحســـين ألبـــرز المجاالت المؤسســـية.

وتحديـــد احتياجـــات المنظمات غيـــر الربحية 
المحافظة. فـــي 

وستســاعد هــذه الدراســة المنظمــات غيــر 
الربحيــة بمحافظــة العــال فــي التعــرف عــىل 
أدائهــا المؤسســي الحالــي، وعــىل نقــاط قوتها 
التــي  والتحديــات  لهــا،  المتاحــة  والفــرص 
تواجههــا، باإلضافــة إىل تحديــد احتياجاتهــا 
مخرجــات  أن  إىل  إضافــة  ألهميتهــا.  وفقــًا 
نتائــج  مــن  تتضمنــه  ومــا  الدراســة  هــذه 
الــذي  األســاس  تكــون  ســوف  وتوصيــات 
يســاعد المعنييــن مــن أصحــاب القــرار فــي 
مواقعهــم المختلفــة عــىل التخطيــط وبنــاء 
وتطويــر  لتمكيــن  اإلســتراتيجية  الخطــط 
منظمــات هــذا القطــاع لكــي تصبــح نموذجــًا 
بيــن المنظمــات غيــر الربحيــة عــىل مســتوى 

المملكــة.

الفئة
المستهدفة 

بالدراسة
الدراســـة  بهذه  المســـتهدفون 
المنظمـــات  هـــم  الميدانيـــة 
الربحيـــة بمحافظـــة العال  غيـــر 
والعاملـــون والمتطوعـــون بها، 
باإلضافـــة إىل بعـــض أصحـــاب 
والمحتملين  الحالييـــن  العالقة 
مـــن ممثلي القطـــاع الحكومي، 
وأعيـــان  ووجهـــاء  والخـــاص، 

المحافظـــة.
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منهجية الدراسة 

تم اعتماد منهج المســـح الميداني الشـــامل في هذه الدراســـة من خال اســـتخدام المقابات 
واالســـتبانات، ويعـــد هـــذا المنهج مناســـبًا لمثل هـــذه النوع من الدراســـات لكـــون مجتمع 
الدراســـة محـــدودا ويمكن الوصـــول إليه، إضافـــة إىل مراجعـــة وتحليل التقاريـــر والوثائق 

الخاصة بأعمـــال المنظمات غيـــر الربحية.

تـــم إعداد عـــدة اســـتبانات تحتوي عـــىل مجموعة من األســـئلة الهادفـــة التي تســـاعد فريق 
الدراســـة في عملية تقييم االحتياجات وحصر اإلنجازات، من خال إجـــراء الزيارات والمقابات 
الميدانيـــة مع مجتمع الدراســـة )المنظمات غيـــر الربحية( ومع عينة مـــن القطاعين الحكومي 
والخـــاص، وعينـــة مـــن القيـــادات ووجهـــاء المحافظـــة، للتعرف عـــىل آرائهـــم واقتراحاتهم 
للمســـاهمة في تطوير وتحســـين أعمال المنظمـــات غير الربحية لكي تقـــوم بدورها التنموي 

عـــىل الوجه األمثـــل، حيث تم تنفيذ الدراســـة عـــىل عدة مراحـــل تضمنت اآلتي:

األعمال المكتبية وتضمنت:
 التخطيط للمشروع.

 وضع خطة العمل متضمنة اإلطار الزمني للدراسة.

الخاصة  التقارير  ومراجعة  والوثائق  البيانات  كافة  جمع   
بأعمال المنظمات غير الربحية بمحافظة العال.

 تصميم أدوات الدراسة.

 تفريغ البيانات التي تم جمعها من الزيارات الميدانية.

 استخالص النتائج وتحليل البيانات الكمية والنوعية.

مع  النهائي،  بشكلها  الدراسة  وكتابة  التوصيات  صياغة   
للنتائج  للتطوير والتي تستجيب  المقترحة  التدخالت  تحديد 

التي خرجت بها الدراسة.
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األعمال الميدانية:
1. جمع البيانات األساسية:

تـــم عقد لقاء تعريفي مـــع المنظمات غير الربحيـــة في محافظة العال بمشـــاركة فريقي عمل 
من مؤسســـة الملك خالد ومـــن الهيئة الملكيـــة، تضمن اللقاء اإلعالن عن انطالق الدراســـة 
والتعريـــف بأهميتهـــا، أهدافهـــا، خطة العمـــل التنفيذية للدراســـة وتوزيع اســـتبانة البيانات 
األساســـية عـــىل المنظمات غيـــر الربحية بهـــدف توثيـــق بياناتهـــا وتوفير قاعـــدة معلومات 
شـــاملة تســـاعد أصحاب القرار والداعميـــن والمهتمين بالتعرف عـــىل تصنيف ومجاالت عمل 

بالمحافظة. الربحيـــة  غير  المنظمات 

2. المقابالت النوعية واستطالع الرأي:

تـــم إجراء زيـــارات ميدانية للتعرف عـــىل القادة االجتماعييـــن في المحافظة وإجـــراء مقابالت 
نوعيـــة فرديـــة مع عينة من القـــادة المؤثرين مـــن القطاعين الحكومي والخـــاص من محافظ 
ورؤســـاء مراكـــز ومديري إدارات حكوميـــة ووجهاء وأعيان ناشـــطين فـــي المحافظة للتعرف 
عـــىل وجهة نظرهم حـــول القطاع واســـتطالع آرائهـــم حول أولويـــات التحســـين، وذلك من 
منطلـــق إســـتراتيجية البحث عـــن المعلومات من خـــارج الصندوق ومقارنتها مـــع المعلومات 

التـــي يتم جمعها من مجتمع الدراســـة المســـتهدف.

3. عقد ورش العمل والمجموعات المركزة: 

وذلك بهدف مناقشـــة وبشـــكل مركز أهـــم القضايا والتحديـــات االجتماعيـــة والتنموية التي 
يجـــب عىل المنظمات غيـــر الربحية فـــي محافظة العـــال مواجهتها، وبناء صـــورة واضحة عن 
أبـــرز نقاط القوة والضعف والفـــرص والتحديات التي تواجهها هـــذه المنظمات، وعرض نتائج 
الدراســـة وتوصياتهـــا والتوافق عـــىل أفضل أولويـــات عمليـــات التدخل من أجل التحســـين 

والتطوير.

4. المسح النوعي: 

تـــم إجـــراء زيارات ميدانية لمقـــرات عمل جميع المنظمـــات غير الربحية )مجتمع الدراســـة( في 
محافظـــة العـــال ومقابلة أصحـــاب القرار في هـــذه المنظمات، حيث تم اســـتخدام اســـتمارة 
صممـــت لتقييم مرحلة األداء المؤسســـي تتكون من خمســـة أجزاء رئيســـة تتنـــاول تقييم 
جوانـــب الحوكمـــة والتخطيط اإلســـتراتيجي، والموارد البشـــرية، والموارد الماليـــة، واالتصال 

والمشاريع. والبرامج  المؤسســـي، 
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أدوات الدراسة

مجتمع وعينة الدراسة

 بهـــدف جمـــع بيانات الدراســـة تـــم عقد ورشـــتي عمـــل، وتصميم ثـــاث اســـتبانات خاصة 
تتضمـــن مجموعـــة مـــن األســـئلة، واســـتخدام المقابلة مـــع االســـتبانة التي تتطلـــب إجراء 
الزيـــارات الميدانية ومتابعـــة عمليات التحقق وتدقيـــق البيانات من خـــال االتصال الهاتفي 
مـــع من تم مقابلتهـــم، إضافة إىل عمل مجموعات نقـــاش مركزة تناولـــت الجوانب المتعلقة 
بعمـــل المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العـــا، واالســـتبانات التـــي تم تصميهـــا لغرض 

الدراســـة وورش العمـــل كالتالي:

تكـــون مجتمع الدراســـة الكلـــي المســـتهدف مـــن )24( أربعة وعشـــرين منظمة غيـــر ربحية 
متنوعـــة االختصاصـــات فـــي محافظة العـــا بما فيهـــا من أعضـــاء مجلـــس إدارة وعاملين 
ومتطوعيـــن، إضافـــة إىل أخـــذ آراء ووجهـــات نظـــر من هـــم خارج نطـــاق عمـــل المنظمات، 
ويمكـــن أن يكـــون لهم دور فاعـــل في تطويـــر المنظمـــات غير الربحيـــة، حيث تـــم االعتماد 
عـــىل أســـلوب العينة غيـــر العشـــوائية، وذلك باختيار شـــكل العينـــة الغرضيـــة أو القصدية  
Purposive sample وهـــي: العينـــة التـــي يتعمـــد فريـــق الدراســـة أن تكـــون مـــن حاالت 
معينـــة، أو وحـــدات معينة؛ ألنها تمثـــل المجتمع األصـــل، والتي تتكون من الجهـــات الفاعلة 
والمؤثـــرة في عمـــل المنظمات غير الربحيـــة من كافة قطاعـــات المجتمـــع المحلي حكومية 
وخاصـــة، ومـــن القيـــادات االجتماعية الفاعلـــة والمهتمة بتطويـــر عمل القطاع غيـــر الربحي 
فـــي محافظة العـــا، وقد تـــم اختيارهـــم ومقابلتهـــم بالتنســـيق والتعاون مـــع فريق عمل 
الهيئـــة الملكية بمحافظـــة العا لعدد )12( جهـــة حكومية و)2( من القطـــاع الخاص و)5( من 

المحافظة. وأعيـــان  وجهاء 

وقـــد تمكـــن فريق الدراســـة مـــن مقابلـــة ممثلـــي )21( منظمة غيـــر ربحيـــة، كما تـــم مقابلة 
وتعبئـــة االســـتبانات لـ )3( منظمات غير ربحيـــة لم تكن مضافة إىل مجتمع الدراســـة وهي فرع 
الجمعيـــة العربية الســـعودية للثقافة والفنون، والجمعية الســـعودية للمحافظـــة عىل التراث، 
ونـــادي العـــال الرياضي، وبذلـــك يصبح عـــدد المنظمات التـــي تـــم مقابلتهـــا )24( منظمة غير 

ربحيـــة في محافظـــة العال، كما هـــو مبين فـــي الجدول رقـــم )1( اآلتي:

 نموذج استبانة لجمع معلومات تحديد االحتياجات واألولويات

 نموذج استبانة لجمع البيانات األولية لتأسيس قاعدة بيانات 

 نموذج استبانة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

 ورشـــة عمل التحليـــل الرباعـــي SWOT للتعرف عىل نقاط القـــوة والضعف 
والفـــرص والتحديـــات الخاصة بالمنظمـــات غير الربحية

 ورشـــة عمل لعـــرض ومناقشـــة نتائـــج الدراســـة والتحقق مـــن المخرجات 
واالطـــالع عىل الحلـــول والتوصيات بشـــكل تشـــاركي.
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الجدول رقم )1(:
مجتمع الدراسة )المنظمات غير الربحية بمحافظة العال(

نوعهااسم المنظمة#

خدمات اجتماعيةجمعية البر الخيرية بالعال1
خدمات اجتماعيةجمعية البر الخيرية بالجديدة2
خدمات اجتماعيةجمعية البر الخيرية بجيدة3
خدمات اجتماعيةجمعية فضال الخيرية4
خدمات اجتماعيةالجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5
خدمات اجتماعيةجمعية البر الخيرية بمغيراء6
تنمية أسريةجمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7
العمل التطوعيجمعية العمل التطوعي بالعال8
ذوي اإلعاقةجمعية عال لذوي اإلعاقة9

أرامل ومطلقاتجمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10
تحفيظ القرآن الكريمجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11
دعوة وإرشادجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12
خدمات اجتماعيةفرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13
 أيتام فرع جمعية رعاية األيتام – تكافل14
لجنة تنمية اجتماعيةلجنة التنمية االجتماعية بالعال15
لجنة تنمية اجتماعيةلجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16
لجنة تنمية اجتماعيةلجنة التنمية االجتماعية بثربة 17
تعاونية متعددة األغراضالجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18
تعاونية زراعيةالجمعية التعاونية الزراعية19
تعاونية سياحيةالجمعية التعاونية للسياحة20
تعاونية متعددة األغراضالجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21
ثقافة وفنونفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22
التراثفرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23
رياضي ثقافي اجتماعينادي العال الرياضي 24

بينمـــا تكونـــت عينة الدراســـة للمقابـــالت والزيارات الميدانيـــة المركزة للجهـــات الحكومية مـــن )12( جهة حكوميـــة، حيث تمت 
مقابلـــة )27( فـــردًا كما هـــو موضح في الجـــدول رقم )2(:
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الجدول رقم )2(:
عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت مع ممثلي القطاع الحكومي في محافظة العال

المنصب الجهةاالسم#

محافظمحافظة العالأ . راشد عبدالله القحطاني1
مركز التنمية االجتماعية الجهة أ . نايف عويضة2

اإلشرافية ممثل وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

مدير المركز
اإلشراف النسائيأ . روان أبو ذياب3
اإلشراف النسائيأ . منى أبو حمود4
أ . موسى محمد الموسى5

فرع إدارة التعليم
مدير قسم العالقات العامة واإلعالم بالوكالة

قسم اإلرشاد والتوجيهأ . يوسف البلوي6
مدير القطاع الصحي ومدير مستشفى األمير عبدالمحسنفرع إدارة الصحةد.  مطلق الفقير7
أ . عيد الحريصي8

بلدية العال
نائب المدير

مدير إدارة الخدماتد. هيثم الفريدي9
المعهد الصناعي وكلية التدريب أ . عبداإلله القحطاني10

المهني والتقني
عميد الكلية ومشرف المعهد

وكيل خدمات المتدربينم. محمد عبدالله الجود11
أ . عبدالله بشير العنزي12

إدارة السجون
نائب المدير

مسؤول شؤون األفرادأ . إبراهيم محمد الطويلعي13
أ . دوشان العنزي14

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
المدير 

نائب المديرأ . نايف صالح الجهني15
فرع إدارة المساجد والدعوة أ . فيصل سليمان البلوي16

واإلرشاد
المدير بالوكالة مدير المساجد

مدير الموارد البشرية مدير سابقأ . ناجي بن علي آل مسعود17
نائب المديرفرع جامعة طيبة بمحافظة العالد. ريان األنصاري18
موظف بالمركزمركز بئر األراكأ . دخيل الله عليشة البلوي19
أ . علي خليفة20

الهيئة الملكية لمحافظة العال
قطاع التنمية االجتماعية 

واالقتصادية

مشرف برنامج المشاركة المجتمعية
مدير الرعاية الصحيةأ . وليد الغامدي21
مشرفة برنامج المشاركة المجتمعيةأ . غنى الحربي22
محللة برنامج التنمية االقتصاديةأ . أمل البلوي23
محللة برنامج الرعاية الصحية أ . جود العقيل24
مدير برامج المشاركة المجتمعيةد. رامي السكران25
أخصائي أول تخطيط القطاعأ . بدر السرور26
مديرة مشاريعأ . ساندرا الحسني27

أما الوجهاء وأعيان محافظة العال، فقد تم مقابلة عينة من )5( أفراد وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )3( اآلتي:
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الجدول رقم )3(:
عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت مع الوجهاء وأعيان محافظة العال

الجدول رقم )4(:
عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت من ممثلي القطاع الخاص في محافظة العال

أمـــا القطـــاع الخـــاص فقد تـــم مقابلة عدد )2( مـــن القطاع الخـــاص المحلي )مـــن أبناء محافظـــة العال( كما هـــو موضح في 
الجدول رقـــم )4( اآلتي:

الصفةاالسم#

شيخ أسرة الفقرا، عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكية.أ . فهد بن سلطان 1
شيخ عشيرة البدنة من حرب، عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكية.أ . خالد بن حمد بن فرحان المورعي الحربي2
شيخ قبيلة الرموث من بلي عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكيةأ . سعود محمد بن جزاء الرموثي البلوي 3

مدير القطاع الصحي سابقًاد. حامد أحمد الشويكان 4
عضو المجلس التنسيقي مدير فرع جمعية المحافظة عىل التراث السعودي.

عميد متقاعد من أهالي العال يسكن بالرياضأ . علي محمد الصقير5

المنصب الجهةاالسم#

مؤسس والرئيس التنفيذيدليل العالأ . أحمد فاضل1
صاحب المؤسسةمؤسسة أرنوىأ . خالد السحيمي البلوي2
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إجراءات تنفيذ 
الدراسة

تـــم إجراء عـــدة اجتماعات مع فريق عمـــل من الهيئـــة الملكية بمحافظة العـــا ومع الجهات 
المختلفـــة المعنية بتطوير عمـــل المنظمات غيـــر الربحية بالمحافظة، ووضـــع خطة تنفيذية 
مـــن عدة مراحـــل إلنجاح عمليـــة تنفيذ الدراســـة، حيث تم تنفيذ الدراســـة عىل ثـــاث مراحل 

كالتالي:

البحـــث المكتبـــي الـــذي تضمن 
جمـــع كافـــة البيانـــات المتعلقة 
بمجتمع الدراســـة الســـابقة من 
إضافة  المكتبـــي،  البحـــث  خالل 
إىل المعلومـــات المتوافـــرة لدى 
الهيئة الملكيـــة لمحافظة العال.

البيانـــات ومراجعة  تفريغ  مرحلة 
وتحليـــل النتائـــج وإعـــداد تقرير 

النهائي. بشـــكله  الدراسة 

الدراســـة الميدانيـــة وتضمنـــت 
الخطـــوات التاليـــة:

 عقـــد اجتماع عـــام مـــع ممثلي 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة فـــي 
بهدف  للتعريف  العـــال  محافظة 

لدراسة. ا
 عقـــد ورشـــة التحليـــل الرباعـــي 
غيـــر  المنظمـــات  مـــع   SWOT
الربحيـــة فـــي محافظـــة العـــال 
للتعـــرف عىل أبـــرز نقـــاط القوة 
والتحديات  والفـــرص  والضعف 

نظرهم. وجهـــة  مـــن 
وعقـــد  الميدانيـــة  الزيـــارات   
مقابالت مع ممثلـــي المنظمات 
مقراتهـــم  فـــي  الربحيـــة  غيـــر 
إلجراء التقييم المؤسســـي لكل 
منظمـــة والتعرف عـــىل واقعها 

واحتياجاتهـــا.
 إجـــراء المقابالت المباشـــرة مع 
عينـــة مـــن قيـــادات المجتمـــع 
المحلـــي الفاعلين من القطاعات 
والوجهاء  والخاصـــة  الحكومية 
الشـــخصية  بصفتهـــم  ســـواًء 
أو  اجتماعييـــن  كناشـــطين 
الوظيفيـــة في هذه  بصفتهـــم 
القطاعـــات، وبذلـــك تمكنـــا من 
جمـــع بيانـــات كاملـــة وصالحة 
والوصـــول  الدراســـة  ألغـــراض 
األفـــراد  مـــن  نتائجهـــا  إىل 

والمؤسســـات.
 عقد ورشـــة عمل لعـــرض نتائج 
وفـــق  )االحتياجـــات  الدراســـة 
أولوياتهـــا والحلـــول المقترحـــة 

لمعالجتهـــا(.

المرحلة

األولـــــى
المرحلة

الـثــانـيـة
المرحلة

الـثـالـثــة
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العـــال مـــن بيـــن المناطـــق التي لهـــا حضور 
تاريخـــي بـــارز، حيـــث تعـــد موطنًا لسلســـلة 
مـــن المواقـــع التاريخيـــة واألثريـــة القديمة 
يعـــود تاريخهـــا إىل آالف الســـنين، إىل عهـــد 
الحضارتيـــن الديدانّيـــة واللحيانّيـــة، نـــزل بها 
نبينـــا الكريم محمد -صىل الله عليه وســـلم- 
فـــي طريقـــه إىل غـــزوة تبوك. ســـميت العال 
بعدة أســـماء قبـــل االســـتقرار عىل اســـمها 
الحالـــي، فقد كانـــت هذه المدينـــة في القرن 
الســـادس قبل الميـــالد ُتعرف قديمًا باســـم 
)دادان/ديدان( نســـبة للشـــعب الديداني الذي 
اســـتوطنها وأنشـــأ مملكًة فيها، وفي العصر 
الجاهلي ُعرفت بُقْرح إبان نشـــاطها كســـوق 
تجارية مهمـــة عند العرب، وفـــي فترة الحقة 
حتـــى نهاية القرن الســـادس الهجـــري أطلق 
عليها وادي القرى؛ بســـبب كثـــرة القرى فيها 
ورّبمـــا تعود هذه التســـمية لوجود مســـجد 
ُيعرف باســـم مســـجد العضام، إال أّنهـــا بدًءا 
من القـــرن الســـابع الهجـــري تحّولـــت الحقًا 
الســـم العال؛ نظرًا لوجود عينان مشـــهورتان 
بمائهـــا العـــذب، ُتعـــرف العين األوىل باســـم 
المعّلـــق، أّمـــا العيـــن الثانية فتعرف باســـم 
تدعـــل، وُيحكى أّنه عـــىل منبع عيـــن المعّلق 
أشـــجار نخيل شـــاهقة العلـــو، ولذلك أطلق 
اســـم العـــىل أو العال، ويقـــال: إنها ســـميت 
بذلك منـــذ القرن الثاني الهجري، لكن شـــيوع 

االســـم تأخـــر حتى القرن الســـابع. 

تشـــتهر مدينـــة العـــال بألقاب عديـــدة، حيث 
الجبـــال، وأيضـــًا بعاصمة  ُتعـــرف بعـــروس 

التاريـــخ واآلثـــار، وتعـــود هـــذه األلقـــاب لما 
تتحىّل به مـــن طبيعة جبلّية ســـاحرة، إضافة 
إىل المواقـــع األثرّية الكثيـــرة الموجودة فيها، 
حيـــث ُعثـــر فيها عـــىل عديـــد مـــن التماثيل، 
وأيضـــًا المعابـــد التـــي تعـــود لعـــام )900( 
تســـعمائة قبـــل الميـــالد حيـــث كان عصـــر 

. نيين للحيا ا

وتقع إىل الشـــمال مباشـــرًة من مدينة العال 
آثـــار الحجر، المعروفـــة أيضـــًا بمدائن صالح، 
وهـــي آثـــار ترجـــع إىل حضـــارة األنبـــاط قوم 
نبـــي الله صالح، أشـــهرها البيـــوت التي كانوا 
يحفرونهـــا في الصخور. ومنطقـــة الحجر تقع 
عـــىل مســـاحة ممتدة مـــن اآلثـــار المفتوحة 
بشـــكل طبيعـــي وهي مـــن ضمـــن المواقع 
األثريـــة المســـجلة في منظمة اليونيســـكو.

وتشـــير عديد من الدراســـات التاريخية إىل أن 
»العـــال« زارها رحالة مســـلمون خالل رحلتهم 
إىل الحـــج، ومنهم: ابن بطوطة ســـنة 726هـ، 
الجزيري األنصاري ســـنة 961هـ،  وعبدالقـــادر 
زارهـــا مجموعة مـــن المستكشـــفين  كمـــا 
العربية،  للجزيـــرة  زيارتهـــم  الغربييـــن خـــالل 
وأعد الرحالـــة اإلنجليزي ج.كوك دراســـة عام 
1903م عن العال بعنوان: ) الكتابات الســـامية 
الشـــمالية(، وهي داللـــة واضحة عىل اهتمام 
الغـــرب منذ القـــدم بدراســـة التـــراث القديم 
الممتـــد مـــن الشـــام إىل الجزيـــرة العربيـــة، 
بترجمـــة  عبدالعزيـــز  الملـــك  دارة  واهتمـــت 

معظمهـــا إىل اللغـــة العربية.

نبذة تاريخية
عن محافظة العال*

المرجـــع رقـــم )1(: هيئـــة الخبراء بمجلـــس الـــوزراء، لوائح * 
وأنظمـــة تنظيـــم الهيئة الملكيـــة لمحافظة الُعـــال، تاريخ 
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الموقع والمساحة 

تبلـــغ مســـاحة محافظة العـــا )29261( كم2 تســـعة وعشـــرين 
ألفـــًا ومائتيـــن وواحد وســـتين كيلومتـــرًا مربعًا، وتمثـــل 19.6% 
من مســـاحة منطقـــة  المدينـــة المنـــورة؛ ولذلك تعـــد محافظة 
العـــا أكبـــر محافظة مـــن بيـــن المحافظـــات التي تتبـــع منطقة 
المدينـــة المنـــورة مســـاحًة، حيث تشـــغل مســـاحة طولية تصل 
إىل 25 كـــم، وعرضهـــا ما بيـــن 3 إىل 5 كـــم، وتتمتـــع المحافظة 
بموقعها وتضاريســـها الجغرافية تميزها عـــن غيرها من المواقع 
بتشـــكياتها الجبليـــة المتنوعة وكثبانهـــا الرمليـــة الذهبية. كما 
ترتفع عن مســـتوى ســـطح البحر بمـــا يزيد عىل )700( ســـبعمائة 
متـــٍر. ومناخها قاري حـــار في الصيف وبـــارد في الشـــتاء، وترتبط 
العـــا بالمـــدن المحيطة بها بطـــرق زراعية عن الوجـــه )200( كم، 
وعـــن تبـــوك )250( كم، وعن حائـــل قرابة )400( كـــم، وعن خيبر 

كم  )200(

تقـــع محافظة العا في شـــمال غـــرب الجزيرة العربيـــة، عىل خط 
طـــول 37,54 وخط عـــرض 26,40 وتتبـــع إداريًا منطقـــة المدينة 
المنـــورة، وهـــي إحـــدى المحافظـــات الثمـــان التي تتكـــون منها 
منطقـــة المدينة المنورة فـــي المملكة العربية الســـعودية، وتقع 
في الجـــزء الشـــمالي الغربي من منطقـــة المدينة المنـــورة وتبعد 
عنهـــا تقريبـــًا 300 كيلو متر شـــمااًل، كمـــا تقع مدينـــة العا بين 
جبليـــن كبيريـــن عـــىل وادي خصـــب التربـــة يحدانها من الشـــرق 
والغرب حيـــث يمتد جزء منهمـــا جهة الجنوب، ومناخهـــا قاّري حار 

في الصيـــف، وبارد في الشـــتاء.
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مراكز
محافظة العال

مدينـــة العال هـــي مركز المحافظـــة ويبلغ عدد المراكـــز التابعة للمحافظـــة )12( مركزًا، 
منهـــا )4( أربعـــة مراكز من فئـــة )أ(، و)8( ثمانية مراكـــز من فئة )ب(، كما يتبـــع لها إداريًا 

مـــا يفوق )80( الثمانيـــن هجرة، والمراكز مـــن الفئتين هي عـــىل النحو التالي:

ثربـــة، األبـــرق، أبو خريط، أبـــو زبيرة، أبو نخيلة، أرتامـــا، أمتان العريقة، أم ضبـــاع، أم زرب، أم قفن أم طليحة، برمـــة، البالطة، جثيوث، 
الجـــو، جيدة، الحســـيات، حريمـــل، الحفيرة، الخـــالص، الخشـــيبة، الذييلن الرقيبة، الزبائر، شـــعيب ســـرار، شوســـاء، ضاعا، ضاع، 
الضبعيـــة، الضليعـــة، العذيـــب، عرعر، عـــورش، الفرش، الفقيـــر، قراقر، قاع، التـــرك، قاع الحاج، قـــرم، القصيبة، قصيـــر عمودان، 
قعـــرة الدومـــة، كتيفة، الكويـــرة، المنتزه، الملســـن، المحرق، المخينـــق، المخاظة، المقـــرح، مقطع الرحي، مصـــادر، نخال، الوزب.

مركز الحجر: 
يقـــع المركـــز فـــي الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي من 
محافظـــة العـــال: وتمتـــد الِحجـــر عـــىل مســـاحة 
52 هكتـــاًرا، وتتكـــون مـــن أكثـــر مـــن 100 مدفٍن 

جيد. بشـــكل  محفوظـــة 

مركز مغيراء:
)مغيـــراء / مغيرا(، يقـــع المركز في الجـــزء الجنوبي 
الشـــرقي من محافظة العال عـــىل بعد 20 كيلومترا 
جنوب شـــرق العال، ويعد أقـــرب المراكز للعال، وقد 
يصبـــح حيا من أحيـــاء العال يتوســـط المركز طريق 
العـــال – خيبـــر، ويقطنـــه قبائل ولد علي مـــن عنزة. 
المســـاحة تبلغ )5,224كـــم2(، ويمثل %17,85 من 
مســـاحة المحافظة، ويأتي فـــي المرتبة األوىل في 
عـــدد الســـكان، حيـــث يبلغ عـــدد ســـكانه )8952( 

. نسمة

مركز فضال:
يقـــع المركـــز فـــي الجـــزء الجنوبـــي الغربـــي مـــن 

العـــال. محافظـــة 

مركز النجيل:
يقع المركز في الجزء الغربي من محافظة العال.

مركز الجديدة.
مركز العين الجديدة.

مركز وقير.
مركز الورد:

يقع المركز في الجزء الغربي من محافظة العال.

مركز البريكة:
يقـــع المركـــز في الجـــزء الشـــمالي مـــن محافظة 

. لعال ا

مركز العذيب.
مركز شالل:

يقـــع المركـــز فـــي الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن 
محافظـــة العـــال

مركز بئر األراك.

أواًل: المراكز 

من فئة )أ( 

وتتبع محافظة العال ما يقرب من )300( قرية وهجرة،
ومن أسماء القرى والهجر في محافظة العال:

أواًل: المراكز 

من فئة )ب( 
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سكان 
محافظة العال

الخدمات الطبية
في محافظة العال

يصل عمر االســـتيطان البشـــري في محافظة 
العـــال إىل نحـــو 4000 عـــام، ويصـــل عـــدد 
نســـمة،   55.010 العـــال  محافظـــة  ســـكان 
حيث يبلـــغ عدد الذكـــور )29,612( ذكرا، وعدد 
اإلنـــاث )25.398( أنثى حســـب الهيئة العامة 
لإلحصاء العـــام 1431هـ في دليـــل الخدمات 
الســـادس عشـــر – لمنطقة المدينة المنورة، 
أّمـــا عـــدد ســـّكانها الحالـــي فإّنـــه يزيد عىل 

خمســـة وســـتين ألف نسمة.

تتوافر فـــي محافظة العال الخدمـــات الطبية 
األساســـية، ولعـــل أول مستشـــفى أنشـــئ 
األميـــر  مستشـــفى  هـــو  المحافظـــة  فـــي 
عبدالمحســـن بمدينـــة العـــال، الـــذي يخـــدم 
المحافظـــة ويحتوي عـــىل )128( ســـريرًا، كما 
يوجد )11( مركزًا صحيـــًا، إضافة إىل مجمعات 
طبية تجاريـــة صغيرة، ومركـــز للهالل األحمر 

. ي د لسعو ا

الزراعة في 
محافظة العال

يعتمـــد أهالـــي العال  عىل الزراعة بشـــكٍل كبيـــر؛ ويعود ذلـــك إىل خصوبة 
أراضيهـــا ووفـــرة مياههـــا، باإلضافـــة إىل احتوائها عىل عديد مـــن العيون 
الجاريـــة، التي يقـــّدر عددها بــــ)40( أربعين عينـــًا، ومن أهم تلـــك العيون: 
شـــالل، والعادليـــة، وفتـــح الخيـــر، والزهرة، وســـهلة، والعلوية، الســـعة ـ 
العطيـــة ـ الجادة ـ الشـــرقة ـ أم الليف ـ تدعل ـ كريمة ـ السبســـبي ـ صالح 
ـ العوجـــاء ـ الجديـــدة ـ المالحة ـ الخميســـية ـ البحرية ـ الهبـــوب ـ الرزيقية ـ 
البركـــة ـ الحمدية ـ المحموية ـ المنصورة ـ اليســـيرة ـ المنشـــية ـ المدنية ـ 
الحزم، ويشـــار إىل أّن توزيع ميـــاه العيون كان يتم وفق نظـــام للري، بحيث 
يتـــوزع عـــىل أهـــل المنطقـــة من قبـــل مجلس مخصـــص لهـــذا الغرض. 
وتســـمى كل حصة الوجبـــة، فهناك الوجبة وهي أربع وعشـــرون ســـاعة، 
ونصـــف الوجبة وهي اثنا عشـــر ســـاعة، وربع الوجبة هي ســـت ســـاعات، 
ويكون نصيب كل شخص حســـبما يملكه من مساحة زراعية ويستعينون 
بتوزيع )الوجب( أو الحصص بالســـاعة الشمســـية أو الطنطورة، كما كانت 
تســـمى قديمًا حل محـــل ذلك كله اآلبـــار االرتوازية وطرق الري ووســـائله 
الحديثـــة. اشـــتهرت هذه المدينـــة بوجود عديـــد من المحاصيـــل الزراعية 
مثـــل الخضراوات، والحبـــوب، بأنواعها المختلفة، والفواكه، كما اشـــتهرت 
بزراعـــة الحمضيـــات والنخيـــل ومن أهـــم أنواع التمـــور: الحلـــوة ـ البرنية ـ 
برنية بنات ســـعدـ  بنجانةـ  جســـبةـ  جاســـبـ  جســـبى جمعةـ  جسبة المجر 
ـ جســـبة العيســـى ـ حمر جبل ـ عنبـــرة ـ مرود أبو خميس ـ مـــرود أبو لويفي 

ـ قـــرن أبو حـــواء ـ قعيس - المبرومـــة وغير ذلك

ويـــزرع من الحمضيـــات والفواكـــه البرتقـــال ـ الليمـــون الحلـــو ـ الليمون 
الحامـــضـ  البنزهيـــرـ  اليوســـفيـ  الرمـــانـ  العنـــبـ  المانجـــو، ويـــزرع من 

الحبـــوب القمـــح ـ الشـــعير ـ الـــذرة ـ الدخن.

كما اشـــتهر أهل العال فـــي الماضـــي، بالصناعات اليدوية المشـــتقة من 
النخلـــة، فصنعـــوا منهـــا المكتـــل والقفة والنفيـــة والمجـــالد والخصفة 
والمهفة، باإلضافة إىل الصناعات الخشـــبية وصناعـــة الجلود والصناعات 

الحجريـــة، والرحى والمســـن والمهراس.
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السياحة في 
محافظة العال

ـــث  ـــري، حي ـــراث أث ـــر ت ـــا أكب ـــد الع تع
المـــدن  أقـــدم  مـــن  واحـــدة  تعـــّد 
الجزيـــرة  شـــبه  فـــي  المعروفـــة 
ثـــروة  تشـــّكل  كمـــا  العربيـــة، 
وطنيـــة وأكبـــر تجمـــع آلثـــار أقـــوام 
معينيـــة،  مـــن  غابـــرة  وحضـــارات 

ولحيانيـــة. ونبطيـــة،  وديدانيـــة، 

تجاريـــة؛  منطقـــة  العـــا  وكانـــت 
ـــور  ـــق البخ ـــىل طري ـــا ع ـــًرا لوقوعه نظ
والتوابـــل، بينمـــا تعـــّد اليـــوم ملتقـــى 
ــن  ــه مـ ــا تحتويـ ــياح؛ لمـ ــًدا للسـ فريـ
إرث تاريخـــّي عظيـــم وطبيعـــة جبليـــة 
ســـاحرة، إضافـــة لطقـــس مثالـــي 
تعـــّد  كمـــا  الشـــتاء،  فصـــل  فـــي 
النجـــوم  لرؤيـــة  جميلـــة  فرصـــة 
بوضـــوح فـــي الليـــل؛ نظـــًرا لبعـــد 

العـــا عـــن التلـــوث الضوئـــي.

ووفـــرة  األرض  خصوبـــة  لعبـــت 
ـــا  ـــل الع ـــي جع ـــا ف ـــاه دوًرا هاًم المي
ــخ،  ــر التاريـ ــارات عبـ ــتقرًا للحضـ مسـ
إذ  فيهـــا،  حضاراتهـــم  وأقامـــوا 
آلثـــار  بقايـــا  المؤرخـــون  اكتشـــف 
الذيـــن  اللحيانييـــن  تعـــود لعصـــر 
ــا قبـــل الميـــاد بــــ  اســـتوطنوا فيهـ

عـــام.  900

اآلثـــار  مـــن  عـــددًا  العـــا  وتضـــّم 
منهـــا: المميـــزة، 

مدينة

األثرية
العال
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كانت تســـمى مدائن صالـــح قديًما 
الِحْجـــر، وهي من المواقـــع العريقة 
موقًعـــا  تعـــّد  كمـــا  والتاريخيـــة، 
عالميـــا، حيث أدرجـــت ضمن قائمة 

العالمي. للتـــراث  اليونيســـكو 

وتعـــّد المدينـــة ثانـــي أكبـــر مـــدن 
األنبـــاط، وعىل غـــرار مدينـــة البتراء 
للدفن  األبنيـــة  معظم  اســـُتخدمت 
 131 عـــىل  تحتـــوي  حيـــث  حصـــًرا، 
الصخـــور،  فـــي  محفـــورة  مقبـــرة 
وهي آخـــر اآلثار المتبقيـــة من مدن 

. ط نبا أل ا

مدائن صالح

تعد محطة ســـكة الحجـــاز المحطة 
األخيرة للقطار فـــي المدينة المنورة 
القـــادم من بالد الشـــام، الـــذي ُبني 
منـــذ العهـــد العثمانـــي وانطلقـــت 
أوىل رحالته عـــام 1907م، حيث كان 
يشـــق الجزيـــرة العربيـــة قادًما من 
وســـط تركيا مـــروًرا بالشـــام، ومن 

ثّم يتجـــه إىل المدينـــة المنورة. 

يعـــود تاريـــخ البلـــدة القديمـــة إىل 
القرن الــــرابع عشـــر الميالدي، حيث 
يبلـــغ عمرهـــا 650 عامـــًا، تشـــّكل 
البلـــدة أطـــالاًل لنحـــو 800 منـــزل، 
وترتفـــع البلـــدة القديمـــة 70 مترًا 
البحـــر، وقـــد هجرها  عـــن ســـطح 
الســـكان فـــي بدايـــة الثمانينيـــات 

لتصبـــح بذلك مـــزارًا ســـياحيًا.

القديمة قلعة  البلدة  كما تتوســـط 
موســـى بن نصيـــر، التي تعـــود إىل 
الميـــالد،  قبـــل  الــــسادس  القـــرن 
وهـــي مبنية مـــن الحجر المشـــذب 
المقـــام عىل رأس هضبـــة صغيرة.

محطة سكة الحجاز

البلدة القديمة
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تتميـــز الخريبـــة بجبالهـــا ذات اللون األحمـــر القاتم، 
التـــي أصبحـــت متحفـــًا مفتوحـــًا، حيـــث عثـــر فيها 
عـــىل نقوش لكتابـــات ورســـومات توثـــق للحضارة 
اللحيانيـــة التـــي عاشـــت في شـــمال غربـــي الجزيرة 
العربيـــة، وحكمـــت المنطقـــة قبل القرن الســـادس 

الميالد. قبـــل 

 ومـــن ضمن اآلثار التـــي تضمها الخريبـــة، تبرز مقابر 
األســـود التـــي تشـــّكل مقابـــر أثريـــة منحوتـــة في 
الجبـــال عىل شـــكل أســـود عددهـــا 21 قبـــًرا، حيث 
صممـــت وُبنيـــت بطريقـــة هندســـية رائعـــة، وقـــد 
ســـميت هذه القبور بمقابر األســـود نســـبًة لنقوش 

األســـود التـــي ُتزّين مدخـــل كل قبر.

يقـــع جبل إثلـــب فـــي الجهة الشـــمالية الشـــرقية 
مـــن مدائن صالـــح، وهو عبـــارة عن كتلـــة صخرية، 
يتوســـطه ممـــر ضيـــق يبلغ طولـــه 40 متـــًرا، كما 

ُيعتقـــد أن األنباط اتخـــذوه مركـــًزا دينيا.

صخـــرة الفيل هي واحدة من المجســـمات الصخرية 
الرملية التي تشـــكلت بفعل عوامـــل التعرية وتبعد 
7 كيلومتـــرات مـــن الشـــرق لمنطقـــة العـــال، وهي 
عبـــارة عن صخـــرة عمالقة يبلـــغ ارتفاعهـــا 50 متًرا 
عـــن ســـطح األرض، وتتميز بشـــكلها الفريـــد الذي 

يشـــبه الفيل.

الخريبة )مقابر األسود(

جبل إثلب

صخرة الفيل
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نبذة موجزة عن
الهيئة الملكية لمحافظة العال

تأسســـت الهيئة الملكيـــة لمحافظة العا بتاريـــخ 20 يوليو 
2017م، بنـــاًء عـــىل مرســـوم ملكـــي يقضـــي بإنشـــاء الهيئة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ولي العهـــد، نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء، وزيـــر الدفاع. وتهـــدف الهيئة إىل تطويـــر محافظة 
العـــا عىل نحو يتناســـب مـــع قيمتها التاريخية وما تشـــتمل 
عليـــه من مواقـــع أثريـــة، وتحقيـــق المصلحـــة االقتصادية 
والثقافيـــة واألهـــداف التـــي قامـــت عليهـــا رؤيـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030م. كما تهـــدف إىل تنويع مصادر 
الدخل وتوســـيع قاعدة االقتصاد الســـياحي؛ ما يدفع عجلة 
النمـــو االقتصـــادي والســـياحي ويخلـــق وظائـــف إضافيـــة 

. لمنطقة با
وتتمثل المبادئ التوجيهية االثنا عشر

لميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العال في التالي:

وتشـــير المـــادة الرابعـــة من لوائـــح وأنظمة تنظيـــم الهيئـــة الملكية لمحافظـــة العال في البنـــد رقـــم )11( إىل: إعطاء 
الصالحيـــات للهيئـــة في تأســـيس الكيانـــات غيـــر الربحية والشـــركات داخـــل المملكة وخارجهـــا، والمشـــاركة فيها 

بمفردهـــا أو مـــع الغير، وشـــراء وبيـــع الحصص واألســـهم والمصالح في الشـــركات أو المشـــاريع المشـــتركة.

حماية المناظر الطبيعية 
والمعالم الثقافية

تطوير القطاع السياحي مع 
الحفاظ عىل الخصائص الطبيعية 

والتاريخية الفريدة للمكان

دمج البنية التحتية اإلبداعية
في جميع النظم

تطوير وجهة عالمية 
للتراث والثقافة والفنون

تطوير شبكات الطرق والمواصات
دون التأثير عىل البيئة

نظام أمني
غير مرئي

ضمان استدامة الحياة 
الفطرية والنظام البيئي

إعادة اإلحياء
والترميم والتجديد

تصميم أماكن ومنتجات 
وأنظمة آمنة وصحية ضمن 

منظومة االقتصاد الدائري

تعزيز الممارسات 
الزراعية المتوازنة

تطوير وتمكين
المجتمع المحلي

استخدام التصميم 
االستباقي
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والقســـم المعنـــي باالهتمام بمجال تطوير عمـــل المنظمات 
غيـــر الربحيـــة بالهيئـــة الملكيـــة لمحافظة العا هو قســـم 

الشـــراكة المجتمعية ومـــن أهدافه اإلســـتراتيجية اآلتي: 

 تطوير وجهة سياحية عالمية ناجحة تتسم بالمسؤولية
 الحفاظ عىل التراث النشط والبيئة الطبيعية

 إنشاء مجتمع محلي مزدهر
 تطوير عروض فنية وثقافية نابضة بالحياة

 التوجيه بتطوير األصول الماديـــة وفًقا لميثاق وتوجيهات 
العال محافظة 

 جذب االستثمار الخارجي

 تنظيم فعال
 ضمان أمن وسالمة المقيمين والزوار

 تقديم خدمات المدينة بطريقة مستدامة

 ضمان تميز أفراد المجتمع
 ضمان التميز التشغيلي

 تشجيع االبتكار

 تنويع االقتصاد من خالل تطوير القطاعات األخرى

السياحة والتراث والطبيعة

المجتمع المحلي

التطور المادي

تمكين الخدمات

التميز المؤسسي

التنوع االقتصادي
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نتائج استبانة البيانات األساسية 
والمقابالت لتقييم واقع المنظمات 

غير الربحية في محافظة العال
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بنـــاء عىل نتائج الدراســـة والزيـــارات الميدانية فقد بلغ عـــدد المنظمات 
غيـــر الربحيـــة فـــي محافظة العـــا حتـــى تاريخ إعـــداد هذه الدراســـة 
)24( منظمـــة غيـــر ربحية حســـب ما هو موضـــح في الجـــدول رقم )5(، 
إضافـــًة إىل ثـــاث )3( منظمات غيـــر ربحية تخصصية تحت التأســـيس 
حســـب ما هـــو موضح في الجدول رقـــم )6(. حيث بلغ عـــدد المنظمات 

غير الربحيـــة وفقـــًا للتصنيف اآلتي:

عدد الجمعيات
األهلية الخيرية

عدد الجمعيات
الفرعية بمحافظة العال

عدد
الجمعيات التعاونية

عدد الجمعيات
األهلية التخصصية 

كما أضاف
فريق الدراسة

لم تكن ضمن قاعدة البيانات 
السابقة )قبل تنفيذ الدراسة(.

عدد
الجمعيات الدينية 

عدد لجان
التنمية االجتماعية 

فرعانجمعيات

جمعيات جمعيات

منظمات غير ربحية جمعيتان

لجان

لجمعيات خيرية مقرها 
األساسي بالمدينة المنورة

كما تبين لفريق عمل الدراسة اآلتي:

 ال يوجد جمعيات نسائية بالمحافظة.
 ال يوجـــد تمثيـــل للفئـــة النســـائية بالجمعيات 

العموميـــة وعضويـــة مجالـــس اإلدارات.
 لـــم يتبين وجود أي مؤسســـة أهليـــة مانحة أو 

فـــرع لها فـــي المحافظة.
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الجدول رقم )5(:
مجتمع الدراسة من المنظمات غير الربحية بمحافظة العال حسب النشاط ورقم التسجيل وتاريخ التأسيس 

الجدول رقم )6(:
يوضح عدد المنظمات غير الربحية تحت التأسيس بمحافظة العال

رقم اسم المنظمة#
التسجيل

تاريخ التأسيس
النشاط

مياديهجري
خدمات اجتماعية1992/9/1م1413/3/4هـ117جمعية البر الخيرية بالعال1
خدمات اجتماعية14-8-2006م1427/7/20هـ351جمعية البر الخيرية بالجديدة2
خدمات اجتماعية4-3-2008م1429/2/26هـ420جمعية البر الخيرية بجيدة3
خدمات اجتماعية14-2-2009م1430/2/19هـ460جمعية فضال الخيرية4
خدمات اجتماعية19-8-2009م81430/28هـ523الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5
خدمات اجتماعية3-12-2014م1436/2/11هـ672جمعية البر الخيرية بمغيراء6
تنمية أسرية23-10-2016م1438/1/22هـ813جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7
العمل التطوعي22-10-2017م1439/2/2هـ1035جمعية العمل التطوعي بالعال8
ذوي اإلعاقة16-3-2019م1440/7/10هـ1164جمعية عال لذوي اإلعاقة9

أرامل ومطلقات12-9-2019م1441/1/13هـ1320جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10
تحفيظ القرآن الكريم26-12-1992م1413/7/4هـ3/098جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11
دعوة وإرشاد4-3-1993م1413/9/11هـ3/303جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12
خدمات اجتماعية1999م1420هـ626فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13
 أيتام 2014م1435هـ590فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14
لجنة تنمية اجتماعية20-4-2004م1425/3/1هـ137لجنة التنمية االجتماعية بالعال15
لجنة تنمية اجتماعية6-7-2010م1431/7/24هـ374لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16
لجنة تنمية اجتماعية30-8-2015م1436/11/15هـ472لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17
تعاونية متعددة األغراض15-6-1997م1390/4/10هـ45الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18
زراعية متعددة األغراض 1397/2/12هـ103الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 19
تعاونية زراعية5-4-2011م1432/4/30هـ227الجمعية التعاونية الزراعية20
تعاونية سياحية19-1-2017م1438/4/20هـ284الجمعية التعاونية للسياحة21
ثقافة وفنون--------- فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22
التراث5-6-2010م1431/6/22هـ9127فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23
رياضي ثقافي اجتماعي20-8-1981م1401/10/20هـ1/2737نادي العال الرياضي 24

تخصص المنظمة#
جمعية صحية 1
جمعية لألسر المنتجة2
جمعية لإلسكان الخيري3

27 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال28
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

وقـــد جاءت نتائـــج مقابات الجهات واألشـــخاص الذين تمـــت مقابلتهم )حســـب المرفق رقم 
)1(: الـــذي يوضـــح قائمة بأســـماء من تمـــت مقابلتهـــم من ممثلي هـــذه المنظمـــات(، حيث 
بلغ عـــدد المنظمـــات )24( منظمة، وعـــدد ممثلي هـــذه المنظمات الذين حضـــروا المقابات 
بلـــغ )73( ممثـــًا، حيث جـــاء تفريغ اســـتبانات معلومـــات البيانـــات األساســـية لتقييم واقع 

المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي محافظة العا وفـــق اآلتي: 

جمعية البر الخيرية بالعال

مثلها خالل المقابلة كل من:
األستاذ/ عبدالرزاق عبدالرحمن العتيق

نائب رئيس مجلس اإلدارة.
األستاذ/ سالم محمد أحمد بن موسى 

عضو مجلس إدارة.

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 2020/11/24م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة البر الخيرية بالعال هـــي جمعية أهلية خيرية غير ربحية تأسســـت بتاريخ 1413/2/4هــــ الموافق 1992/8/2م 
برقـــم تســـجيل )117(، ويشـــرف عليها مركز التنميـــة االجتماعية بالعـــال التابع لفـــرع وزارة الموارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينة المنـــورة. وتقع الجمعيـــة في مدينة العال فـــي حي الصخيرات، وتســـتهدف الجمعية 
الفقـــراء واأليتام، واألرامل، والمطلقات، وأســـر الســـجناء، وتعمل الجمعيـــة بدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

جانب من مقابلة ممثلي
جمعية البر بالعال 

 السالل الغذائية
 كسوة الشتاء

 زكاة الفطر
 السالل الرمضانية

 إفطار صائم.

لدى الجمعية وحدة للعمل التطوعي
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية هو محافظة العال 

األستاذ/ أحمد عمر أحمد العتيق  
المدير التنفيذي.

األستاذ/ منصور محمد النجدي
عضو مجلس اإلدارة ومسؤول العالقات العامة واإلعالم.

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

500 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تـــم انتخابه بتاريـــخ 1438/2/15هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 2/15/ 1442هـ

1

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال28
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



29 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

20 متطوع9 أعضاء 12 موظف 913 8

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

50 عضو

3 داعمين

3020

07 4111

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00810
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00912

دوام جزئيدوام كامل

150000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

580000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

46عدد البرامج والمشاريع المنفذة
10901090عدد المستفيدين

420470الذكور
400420اإلناث

270200الفئات الخاصة

560770المصروفات التشغيلية
747642المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

25 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

10 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

3 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

13084121907949

29 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال30
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية البر الخيرية بالجديدة 2
األستاذ/ فهد مسند منقرة

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ أحمد سعود منقرة

المدير التنفيذي
األستاذ/ نايف فهد الهريم

مشرف مشروع وقف النخيل

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/23م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة البـــر الخيريـــة بالجديدة هـــي جمعيـــة أهلية خيريـــة غير ربحيـــة تأسســـت بتاريـــخ 1427/7/20هــــ بتاريخ 
2006/8/14م برقـــم تســـجيل )351(، ويشـــرف عليهـــا مركـــز التنميـــة االجتماعية بالعـــال التابع لفـــرع وزارة الموارد 
البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة. وتقـــع الجمعية فـــي محافظـــة العال فـــي الجديدة، 

وتســـتهدف الجمعيـــة الفقـــراء واأليتـــام واألرامـــل وتعمـــل الجمعية بـــدوام خالل الفتـــرة الصباحيـــة فقط.

 مشروع إفطار صائم
 مشروع توزيع األضاحي

 مشروع صيانة وترميم المنازل
 مشروع سقيا الماء

 األجهزة المنزلية
 السالل الغذائية

 كفالة األيتام

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

300 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تـــم انتخابه بتاريـــخ 6-11-1439هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 16/ 11/ 1443هـ.

مثلها خالل المقابلة كل من:

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية البر الخيرية بالجديدة

ليس لدى الجمعية وحدة للعمل التطوعي.
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية هو مركز الجديدة والقرى التابعة له وتبلغ قرابة الـ )20( قرية وهجرة.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال30
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



31 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع7 أعضاء 7 موظف 70 7

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

32 عضو

4 داعمين

302

00 070

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00322
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00124

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

830000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
368000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

1313عدد البرامج والمشاريع المنفذة
14821447عدد المستفيدين

642632الذكور
800770اإلناث

4045الفئات الخاصة

714247المصروفات التشغيلية
1300000المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

20142473411251

31 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال32
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية البر الخيرية بجيدة3

األستاذ/ محمد أحمد البلوي 
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالرحمن مسعود البلوي 
مشرف الشركات وأنشطة الجمعية

األستاذ/ عواد معوض 
باحث اجتماعي

وذلك في يوم األحد الموافق 2020/11/29م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
جمعيـــة البـــر الخيريـــة بجيدة هـــي جمعية أهليـــة خيريـــة غير ربحيـــة تأسســـت بتاريـــخ 1429/2/26هــــ الموافق 
2008/3/4م، برقم تســـجيل )420(، في محافظة العال ويشـــرف عليهـــا مركز التنمية االجتماعيـــة التابع لفرع وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية فـــي منطقـــة المدينة المنـــورة. وتقع الجمعية فـــي قرية جيـــدة التي تتبع 
محافظـــة العال، وتســـتهدف الجمعية األرامل واأليتام، واألســـر المحتاجـــة، وذوي الدخل المحدود، واألســـر المنتجة، 

وتعمـــل الجمعية بدوام خـــالل الفتـــرة الصباحية فقط.

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

100 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

1441/2/19هـ  بتاريـــخ  انتخابـــه  تم 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1445/2/19هـ. بتاريـــخ  األوىل 

مثلها خالل المقابلة كل من:

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية البر الخيرية بجيدة

تعمـــل الجمعية حاليًا عىل تأســـيس وحدة للعمل التطوعـــي. النطاق الجغرافي لعمـــل الجمعية هو 
قـــرى الفلفة – الســـطيع – المهددة – الســـطاح – ذورة – عاودات – بئـــر األراك – أماهيد – الخرار.

 بناء مساكن خيرية
 السقياء

 وتطوير معصرة إنتاجية لزيت 
لبان )المورينجا(

 وإعانة المقبلين عىل الزواج
 وإعانة المرضى

 إفطار صائم
 وإدخال الكهرباء للمستهدفين 

من خدمات الجمعية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال32
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



33 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع9 أعضاء 15 موظف 90 11

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

36 عضو

4 داعمين

360

00 4150

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00900
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

01428

دوام جزئيدوام كامل

274000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

82000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

89عدد البرامج والمشاريع المنفذة
114123عدد المستفيدين

5055الذكور
5054اإلناث

1414الفئات الخاصة

576860المصروفات التشغيلية
741098المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

4 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

3 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

1317958851647

33 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال34
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية فضال الخيرية 4
األستاذ/ ناصر عيد البلوي 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ فالح حمدان الهوين

المدير التنفيذي

وذلك في يوم األحد الموافق 2020/11/29م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة فضال الخيرية هي جمعيـــة أهلية خيرية غير ربحية تأسســـت بتاريخ 1430/2/19هــــ الموافق 2009/2/14م 
برقـــم تســـجيل )460( فـــي مركز فضـــال التابـــع لمحافظة العال، ويشـــرف عليهـــا مركـــز التنمية االجتماعيـــة بالعال 
التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقة المدينـــة المنورة. وتقع الجمعيـــة في مركز فضال 

وتســـتهدف الجمعية األســـر الفقيـــرة وتعمل الجمعية بـــدوام خالل الفتـــرة الصباحية فقط.

 كفالة رضيع
 كفالة أسرة

 برنامج األوتار
 برنامج عشرة ذو الحجة
 برنامج سداد المعسرين

ترميم وبناء المنازل لألسر المحتاجة

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

300 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
االنتســاب الـسنـوي للجمعيـة.

تـــم انتخابه بتاريـــخ 1441/9/18هـ، 
وتنتهي أعمــــال المجلس للفتــــرة 

بتاريـــخ 1445/9/11هـ.  األوىل 

مثلها خالل المقابلة كل من:

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية البر الخيرية بالجديدة

تعمل الجمعية هو مركز فضال وتخدم الجمعية أكثر من )15( من القرى والهجر التابعة لها.

األستاذ/نايف فالح جازي البلوي 
محاسب الجمعية

األستاذ/ سلمان حمدان البلوي  
باحث اجتماعي

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال34
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



35 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع5 أعضاء 6 موظف 50 6

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

19 عضو

3 داعمين

190

00 051

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00311
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000

دوام جزئيدوام كامل

200000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

207000إيرادات الدعم الخاص

1012عدد البرامج والمشاريع المنفذة
2540عدد المستفيدين

00الذكور
00اإلناث

2540الفئات الخاصة

445678المصروفات التشغيلية
1067500المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

15131781965491

35 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال36
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية الخيرية والخدمات 
االجتماعية بمركز النجيل

5
األستاذ/ تركي مرزوق البلوي

المدير التنفيذي
األستاذ/ عايش حمود البلوي 

محاسب الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
الجمعيـــة الخيريـــة والخدمـــات االجتماعيـــة بمركـــز النجيل هـــي جمعية أهليـــة خيرية غيـــر ربحية تأسســـت بتاريخ 
1430/8/28هــــ الموافـــق 2009/8/19م، برقم تســـجيل )523( فـــي مركز النجيـــل التابع لمحافظة العال، ويشـــرف 
عليهـــا مركز التنميـــة االجتماعية بالعال التابـــع لفرع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة بمنطقة المدينة 
المنـــورة. تقـــع الجمعيـــة في مركـــز النجيل، وتســـتهدف الفقـــراء، واأليتـــام، واألرامـــل، والمطلقات، وكبار الســـن، 

ومحـــدودي الدخـــل، وذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتعمـــل الجمعية بدوام خـــالل الفتـــرة الصباحية فقط.

 السالل الغذائية
 األجهزة الكهربائية 

 كسوة الشتاء 
 كفالة األيتام

 الترميم وبناء المنازل لألسر 
المحتاجة 

 التدريب والتأهيل

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

200 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

1438/8/21هـ،  بتاريـــخ  انتخابه  تم 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 1442/8/21هـ.

جانب من مقابلة المدير 
التنفيذي للجمعية الخيرية 

بمركز النجيل

ولدى الجمعية )12( متطوعًا في الفريق التطوعي. 
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية هي قرى النجد – الخرقة – غربين – أفق - سرار.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال36
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



37 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

12 متطوع9 أعضاء 9 موظف 94 8

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

28 عضو

5 داعمين

271

08 190

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

01422
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00108

دوام جزئيدوام كامل

600000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

95000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

77عدد البرامج والمشاريع المنفذة
11001100عدد المستفيدين

500500الذكور
506506اإلناث

9494الفئات الخاصة

769000المصروفات التشغيلية
1297680المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

6 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

1 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

20666806259114

37 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال38
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية البر الخيرية بمغيراء 6
األستاذ/ قالط إبراهيم العنزي 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ عبدالعزيز سليمان العنزي 

رئيس قسم تنمية الموارد المالية
األستاذ/ مانع علي العنزي 

محاسب الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/23م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
جمعيـــة البـــر الخيريـــة بمغيراء هـــي جمعيـــة أهلية خيريـــة غير ربحيـــة تأسســـت بتاريـــخ 1436/2/11هــــ الموافق 
2014/12/3م، برقـــم تســـجيل )672( فـــي مركـــز مغيـــراء التابـــع لمحافظـــة العـــال، ويشـــرف عليها مركـــز التنمية 
االجتماعيـــة التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقـــة المدينة المنورة. تقـــع الجمعية في 
قريـــة مغيراء، وتســـتهدف الجمعية الفقـــراء واأليتام واألرامـــل والمطلقات، وتعمـــل الجمعية بـــدوام عىل فترتين 

ومســـائية. صباحية 

 سقيا الماء
 كسوة الشتاء 
 السلة الغذائية

 الحقيبة المدرسية
 كفالة األيتام

 كفالة األرامل
 ترميم المنازل 

 التدريب والتأهيل للعاطلين 
عن العمل

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

300 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تم انتخابـــه بتاريخ 1440/10/15هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1444/11/18هـ. بتاريخ  األوىل 

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية البر الخيرية بمغيراء

األستاذ/ عيداء ناجي العنزي   
سكرتير الجمعية

األستاذ/ سعد عبيد العنزي   
أمين مستودع الجمعية

وليس لدى الجمعية وحدة عمل تطوعي. 
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية قرى مغيراء – أبو زرائب – الوسيطة - البدائع – ضباعا.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال38
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



39 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع7 أعضاء 7 موظف 70 6

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

20 عضو

0 داعمين

200

00 161

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00700
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00412

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

732887دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
203603إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

07عدد البرامج والمشاريع المنفذة
315325عدد المستفيدين

110115الذكور
125125اإلناث

8085الفئات الخاصة

420712المصروفات التشغيلية
314119المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

2 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

734831882192

39 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال40
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية التنمية األسرية بالعال 7
األستاذ/ عمر سعيد عيد البلوي

المدير التنفيذي

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/30م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة التنمية األســـرية بالعـــال هي جمعيـــة أهلية خيريـــة غير ربحية تأسســـت بتاريـــخ 1438/1/22هــــ الموافق 
2016/10/23م، برقـــم تســـجيل )813( فـــي محافظة العال ويشـــرف عليهـــا مركز التنميـــة االجتماعية بالعـــال التابع 
لفـــرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقة المدينـــة المنورة. تقع الجمعية فـــي مدينة العال في حي 

الصخيرات، وتســـتهدف األســـر والشـــباب وتعمـــل الجمعية بدوام عـــىل فترتين صباحية ومســـائية.

 إعانة الشباب المقبلين عىل الزواج
 التدريب األسري

 االستشارات األسرية
 تأهيل المقبلين عىل الزواج 

 توفير األجهزة للطلبة

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

500 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تـــم انتخابه بتاريـــخ 1438/1/22هـ 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

بتاريـــخ 1442/1/22هـ. األوىل 

جانب من مقابلة المدير 
التنفيذي لجمعية التنمية 

األسرية بالعال

وليس لدى الجمعية وحدة للعمل التطوعي. 
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية هو محافظة العال ومراكزها.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال40
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



41 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع11 أعضاء 3 موظف 110 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

20 عضو

2 داعمين

200

00 121

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

001010
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00200

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

600000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
110000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

58عدد البرامج والمشاريع المنفذة
140360عدد المستفيدين

50140الذكور
90220اإلناث

00الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

5 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

444325725200

41 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال42
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية العمل التطوعي بالعال 8
المهندس/ هيثم صالح الفريدي

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ عمار الغيشي 

المدير التنفيذي

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 24-11-2020م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة العمل التطوعي بالعال جمعية أهلية تأسســـت بتاريخ 1439/2/2هـ الموافق 2017/10/22م برقم تســـجيل 
)1035( فـــي محافظـــة العال، ويشـــرف عليها مركز التنميـــة االجتماعية التابع لفـــرع وزارة الموارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة. وتقـــع الجمعية بمدينـــة العال فـــي حي الروضـــة، وتســـتهدف الجمعية 

المتطوعيـــن، وتعمـــل الجمعية بـــدوام خالل الفترة المســـائية فقط.

 تأهيل وتدريب المتطوعين 
 المقهى الثقافي

 فريق العال الثقافي 
 بيئة العال

 حفظ النعمة

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

500 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تـــم انتخابـــه بتاريـــخ 1439/2/2هـ 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1443/2/2هـ. بتاريـــخ  األوىل 

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية العمل التطوعي 

بمحافظة العال

ولدى الجمعية فرق تطوعية مختلفة بعدد )500( متطوع. 
النطاق الجغرافي لعمل الجمعية هو محافظة العال وضواحيها.

األستاذة/ زاهية عبدالوهاب الحربي 
مديرة وحدة العمل التطوعي

األستاذة/ وجدان سعود شكر    
عضو في لجنة اإلدارة التنفيذية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال42
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



43 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

500متطوع5 أعضاء 0 موظف 5300 0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

25 عضو

3 داعمين

205

0200 000

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

01400
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

250000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
150000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

2035عدد البرامج والمشاريع المنفذة
58008500عدد المستفيدين

36504200الذكور
21504300اإلناث

00الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

30 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

00

43 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال44
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية عال لذوي اإلعاقة 9
األستاذ/ إبراهيم عبدالله القاضي 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ أحمد سليمان البريكيت 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذة/ فاطمة غانم العنزي

المديرة التنفيذية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة عال لذوي اإلعاقة بالعال هي جمعية أهلية برقم تســـجيل )1164( تأسســـت بتاريـــخ 1440/7/10هـ الموافق 
2019/3/16م فـــي محافظة العال، ويشـــرف عليهـــا مركز التنمية االجتماعيـــة التابع لوزارة الموارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينـــة المنورة. تقـــع الجمعية في مدينـــة العال في حـــي الصخيرات وتســـتهدف الجمعية 

ذوي اإلعاقـــة، وتعمل الجمعية بـــدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 برنامج موهبتي 
 برامج تدريبية وتثقيفية

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

500 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

بتاريـــخ 1440/7/10هـ،  انتخابه  تم 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 1444/7/10هـ.

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية عال لذوي اإلعاقة 

بمحافظة العال

لـــدى الجمعية فريـــق تطوعي يتكون مـــن )15( متطوعـــا من الجنســـين، والنطـــاق الجغرافي لعمل 
الجمعية داخـــل مدينة العـــال وضواحيها. 

األستاذ/ محمد عبدالله الجود 
عضو مجلس اإلدارة وأمين الصندوق

األستاذة/ هند العبيلي   
مديرة وحدة التطوع

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال44
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



45 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

15 متطوع7 أعضاء 2 موظف 75 0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

22 عضو

1 داعمين

157

010 220

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

11500
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00110

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

50000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

04عدد البرامج والمشاريع المنفذة
0200عدد المستفيدين

050الذكور
0150اإلناث

00الفئات الخاصة

76758المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

1 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

767580

45 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال46
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات 10
األستاذ/ نايف فالح البلوي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ أحمد مفلح البلوي 

سكرتير الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األحد الموافق 2020/11/29م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
جمعيـــة ســـاعي لخدمة األرامـــل والمطلقات بمركـــز فضال هي جمعيـــة أهلية خيريـــة تخصصية تأسســـت بتاريخ 
1441/1/13هــــ الموافـــق 2019/9/12م برقـــم تســـجيل )1320( فـــي محافظـــة العال، ويشـــرف عليها مركـــز التنمية 
االجتماعيـــة التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقـــة المدينة المنورة. تقـــع الجمعية في 
قريـــة فضال التـــي تعد مركزًا يتبـــع محافظة العال، والنطـــاق الجغرافي لعمـــل الجمعية هو مركز فضـــال ويحق لها 
فتـــح فروع فـــي باقي مراكز محافظة العال. تســـتهدف الجمعية األرامـــل والمطلقات، وتعمـــل الجمعية بدوام خالل 

الفتـــرة الصباحية فقط.

 تقديم المساعدات النقدية لألرامل 
 المطلقات بنظام الكفالة

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

200 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

تـــم انتخابـــه بتاريـــخ 1441/1/17هـ 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1445/1/17هـ.  بتاريـــخ  األوىل 

جانب من مقابلة ممثلي 
جمعية ساعي لخدمة األرامل 

والمطلقات بمركز فضال

ليس لـــدى الجمعية فريـــق تطوعي في المرحلـــة الحالية، والنطـــاق الجغرافي لعمـــل الجمعية مركز 
فضـــال والهجر والقـــرى التابعة له. 

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال46
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



47 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع5 أعضاء 1 موظف 50 1

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

10 عضو

1 داعمين

100

00 010

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00122
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

50000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
00عدد المستفيدين

00الذكور
00اإلناث

00الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

00

47 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال48
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة العال

11
األستاذ/ سعد محمد عبدالرحمن

المدير التنفيذي
األستاذ/ محمد عبدالرحمن جريد 

مشرف الشؤون التعليمية
األستاذ/ محمد سليم إبراهيم عثمان

موجه الشؤون التعليمية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 2020/11/24م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
الجمعيـــة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريـــم بمحافظة العال هي جمعية دينية غير ربحية تأسســـت بتاريخ 1413/7/4هـ 
الموافـــق 1992/12/26م برقم تســـجيل )3098( في محافظة العال، ويشـــرف عليها إداريًا مركـــز التنمية االجتماعية 
التابـــع لفـــرع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقة المدينـــة المنورة، وفنيـــًا فرع وزارة الشـــؤون 
اإلســـالمية والدعوة واإلرشـــاد بمنطقة المدينة المنورة. وتقـــع الجمعية في مدينة العال، وتســـتهدف جميع أهالي 

المحافظـــة والمراكز والقـــرى والهجر وما حولهـــا، وتعمل الجمعية بـــدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 برنامج تعزيز الوطنية واالعتدال 
 حلقات التحفيظ
 )16( دارا نسائية 

 معهـــد إلعداد معلمـــات تحفيظ 
القـــرآن الكريم 

 الروضة القرآنية 
 المسابقات

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

500 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

جاٍر العمـــل عىل اختيار وتشـــكيل 
جمعية عموميـــة وانتخاب مجلس 

للجمعية. إدارة 

جانب من مقابلة ممثلي 
الجمعية الخيرية لتحفيظ 

القرآن بمحافظة العال

النطاق الجغرافي لعمل الجمعية محافظة العال والمراكز التابعة لها.

األستاذ/ سمير صالح البلوي  
محاسب الجمعية

األستاذ/ إسماعيل محمد معوض    
مشرف ومنسق إداري

األستاذ/ محمد موسى عبدالرحمن     
موظف إداري

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال48
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



49 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع10 أعضاء 155موظف 100 30

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

55 عضو

2 داعمين

4510

00 851897

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00901
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

001510

دوام جزئيدوام كامل

997500إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

25000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
30000إيرادات الدعم الخاص

331335عدد البرامج والمشاريع المنفذة
17481335عدد المستفيدين

800505الذكور
948830اإلناث

00الفئات الخاصة

788786المصروفات التشغيلية
1453587المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

33 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

22423734573683

49 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال50
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات 12
األستاذ/ فهد بن عبدالعزيز البلوي

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ أحمد سلوم العتيق 

المدير التنفيذي

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/30م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

جمعيـــة الدعوة وتوعيـــة الجاليات هي جمعية دينيـــة غير ربحية في محافظة العال تأسســـت بتاريـــخ 1428/9/11هـ 
الموافـــق 2007/9/23م، برقم تســـجيل )303/3( ويشـــرف عليها إداريًا مركـــز التنمية االجتماعية بالعـــال التابع لفرع 
وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، وفنيًا فرع وزارة الشـــؤون اإلســـالمية والدعوة 
واإلرشـــاد بمنطقة المدينـــة المنورة. وتقـــع الجمعية في مدينة العال في حي الرزيقة، وتســـتهدف الدعوة لإلســـالم 
للجاليات غير المســـلمة والتوعية للمســـلمين فـــي محافظة العال ومراكزهـــا، وتعمل الجمعية بـــدوام عىل فترتين 

ومسائية. صباحية 

 برنامج تعزيز الوطنية واالعتدال
 المحاضرات والندوات 

 المسابقات الدعوية

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية

300 ريال
للعضـــو وهو نفســـه رســـم 
للجمعية. الســـنوي  االنتساب 

1438/4/14هـ،  بتاريـــخ  انتخابه  تم 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 1442/1/3هـ.

جانب من مقابلة ممثلي جمعية 
الدعوة واإلرشاد وتوعية 
الجاليات بمحافظة العال

النطاق الجغرافي لعمل الجمعية داخل محافظة العال ومراكزها.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال50
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



51 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

13 متطوع5 أعضاء 5 موظف 59 4

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

41 عضو

3 داعمين

356

04 132

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00410
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00201

دوام جزئيدوام كامل

100000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

180000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

1212عدد البرامج والمشاريع المنفذة
40007500عدد المستفيدين

30006000الذكور
10001500اإلناث

00الفئات الخاصة

156929المصروفات التشغيلية
508965المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

12 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

665894581150

51 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال52
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

فرع جمعية المستودع الخيري بمحافظة العال 13
األستاذ/ مشعل حضرم المهيوب

المدير التنفيذي
األستاذ/أحمد عايش العنزي 

مدير إدارة الرعاية والتأهيل

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات فرع الجمعية:

فـــرع جمعية مســـتودع المدينـــة المنورة الخيري بمحافظـــة العال وهي جمعيـــة خدمية تعنى برعاية األســـر الفقيرة 
وحضانـــة األعمال الخيرية، تأســـس الفرع في عـــام 1422هـ، ويتبـــع جمعية المســـتودع الخيري بالمدينـــة المنورة، 
والجمعية األم تأسســـت في عام 1415هـ الموافق 1994م، ومســـجلة برقم )626(، يشـــرف عىل الفـــرع مركز التنمية 
االجتماعيـــة التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقـــة المدينة المنورة. تقـــع الجمعية في 
مدينـــة العـــال في حي الصخيرات، وتســـتهدف الفقراء والمســـاكين واألرامـــل والمطلقات، وتعمـــل الجمعية بدوام 

عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 الســـقيا ويخدم )15( قريـــة ويصل عدد 
أفرادها ما يقـــارب )2500( فرد

 خدمات الرعاية المختلفة ومنها توفير 
السكن والسلة الغذائية واألجهزة 

الكهربائية
  التأهيل والتدريب

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية
والعضوية  االنتســـاب  رســـم 
العمومية هو من  بالجمعيـــة 
الرئيســـة  الجمعية  اختصاص 

بالمدينـــة المنورة.

تم انتخابـــه بتاريـــخ 1441/7/19هـ، 
وتنتهـــي أعمال المجلـــس الفرعي 
للفترة األوىل بتاريخ 1445/7/19هـ. 

جانب من مقابلة ممثلي فرع 
جمعية المستودع الخيري 

بمحافظة العال

النطـــاق الجغرافـــي لعمل الجمعية هـــو محافظة العال ومراكزهـــا بما تضمه من قـــرى وهجر، ويتبع 
للفـــرع فريق ينابيع الخيري التطوعي النســـائي.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال52
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



53 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

50 متطوع8 أعضاء 14 موظف 818 10

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

5 داعمين

00

032 4104

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00710
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00158

دوام جزئيدوام كامل

57600إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

110000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
190000إيرادات الدعم الخاص

1712عدد البرامج والمشاريع المنفذة
86038603عدد المستفيدين

41154115الذكور
44884488اإلناث

00الفئات الخاصة

602235المصروفات التشغيلية
2230395المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

6 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

9 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

3 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

28326303314081

53 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال54
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

فرع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام )تكافل( 14
األستاذ/ سليمان عبدالرحمن البلوي

مشرف فرع العال
األستاذ/ إبراهيم عودة البلوي

موظف استقبال بالفرع

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات فرع الجمعية:

فـــرع الجمعيـــة الخيرية لرعاية األيتـــام )تكافل( بمحافظة العال تأســـس عام 1435هـ/ 2014م، كفـــرع لجمعية رعاية 
األيتـــام بالمدينة المنورة والمســـجلة برقم تســـجيل )590(، ويشـــرف عـــىل الفرع مركـــز التنمية االجتماعيـــة التابع 
لفـــرع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعية بمنطقـــة المدينة المنـــورة. ويقع فرع الجمعية فـــي مدينة العال 
طريـــق المدينـــة المنورة في حي الســـالم، ويســـتهدف الفرع األيتـــام وأمهات األيتـــام، وتعمل الجمعيـــة بدوام عىل 

فترتين صباحية ومســـائية.

 الكفاالت الشهرية
 المســـاعدات الماليـــة والعينيـــة 

األيتام وأمهـــات  لأليتـــام 
 توفير األجهزة الطبية والعالجية

 بناء وترميم المنازل 
 البرامج الثقافية والتعليمية 

 نادي تكامل الثقافي

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية
والعضوية  االنتســـاب  رســـم 
العمومية هو من  بالجمعيـــة 
الرئيســـة  الجمعية  اختصاص 

بالمدينـــة المنورة.

وال يوجد مجلـــس إدارة كونه فرعا 
يتبع المقـــر الرئيس للجمعية. 

جانب من مقابلة ممثل فرع 
جمعية تكافل بالعال

النطاق الجغرافي لعمل الجمعية محافظة العال والمراكز التابعة لها.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال54
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



55 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع0 أعضاء 4 موظف 00 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

3 داعمين

00

00 240

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00400

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

210000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

67عدد البرامج والمشاريع المنفذة
10201790عدد المستفيدين

200410الذكور
310485اإلناث

0895الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

00

55 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال56
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالعال 15
األستاذ/ ماجد فالح البلوي 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ / خالد سالم البلوي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/23م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات اللجنة:

لجنـــة التنميـــة االجتماعية األهلية بالعال هـــي لجنة تنموية تأسســـت بتاريخ 1425/3/1هـ الموافـــق 2004/4/20م، 
برقـــم تســـجيل )137(، ويشـــرف عليهـــا مركـــز التنميـــة االجتماعية التابـــع لفـــرع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينة المنـــورة. وتقع اللجنـــة في مدينة العـــال في حـــي العزيزية، وتســـتهدف جميع أفراد 

المجتمـــع والشـــباب، وتعمل اللجنـــة بدوام عـــىل فترتين صباحية ومســـائية.

 التوعية البيئية
 مكافحة التدخين 

 دورة تأهيل اختبار القدرات 
 برامج الطفل والناشئة

 فرحة العيدين
 حفل المعايدة

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية
عموميـــة  جمعيـــة  يوجـــد  ال 
فـــي تنظيـــم لجـــان التنميـــة 
رسوم  وال  األهلية  االجتماعية 
تأســـيس أو رســـوم انتساب. 

تـــم تشـــكيله مـــن قبـــل الجهـــة 
اإلشـــرافية بتاريـــخ 1441/9/25هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 25/ 9/ 1445هــــ.

جانب من مقابلة رئيس لجنة 
التنمية االجتماعية بالعال

ولدى اللجنة متطوعون يبلغ عددهم )100( متطوع )30( منهم ذكور و)70( منهم إناث، 
أما النطاق الجغرافي لعمل اللجنة فهو داخل محافظة العال.

األستاذ/ عبدالله عوض فريج البلوي 
أمين الصندوق

األستاذ/ صالح عبدالله البلوي   
الرئيس التنفيذي باللجنة

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال56
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



57 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

100متطوع7 أعضاء 4 موظف 730 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

1 داعمين

00

070 240

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00400
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00004

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

242000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

55عدد البرامج والمشاريع المنفذة
800500عدد المستفيدين

400200الذكور
400300اإلناث

00الفئات الخاصة

128571المصروفات التشغيلية
293446المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

5 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

422017239446

57 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال58
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بمغيراء 16
األستاذ/ إبراهيم حمود

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ صالح سليمان 
مشرف الخدمات باللجنة

األستاذ/ عبدالعزيز سليمان 
رئيس اللجنة السابق ومستشار باللجنة

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/23م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات اللجنة:

لجنـــة التنمية االجتماعيـــة األهلية بمغيـــراء هي لجنة تنمويـــة غير ربحية تأسســـت بتاريخ 1431/7/24هــــ الموافق 
2010/7/6م، برقـــم تســـجيل )374(، ويشـــرف عليها مركـــز التنميـــة االجتماعية التابع لفـــرع وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينة المنورة. وتقـــع اللجنة في قرية مغيـــراء وهي إحدى مراكـــز محافظة العال، 

وتســـتهدف اللجنـــة جميع فئـــات المجتمع، وتعمـــل اللجنة بدوام عـــىل فترتين صباحية ومســـائية.

 اصنع حياتك للشباب
 مركز اإلنتاج األسري »سنعات«

 برنامج تمكين المرأة
 برنامج مشـــروعي محفظة اقراضية 

التنمية بنك  مع 
 مشروع القرية السياحية

 برنامج أنتم في عيوننا لذوي 
االحتياجات الخاصة 

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية
عموميـــة  جمعيـــة  يوجـــد  ال 
فـــي تنظيـــم لجـــان التنميـــة 
رسوم  وال  األهلية  االجتماعية 
تأســـيس أو رســـوم انتساب.

بتاريخ 1441/11/28هـ،  تم تشكيله 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1445/11/28هـ. بتاريخ  األوىل 

جانب من لجنة التنمية 
االجتماعية األهلية بمغيراء

ولـــدى اللجنة فريـــق تطوعي مكـــون مـــن )6( متطوعيـــن، والنطاق الجغرافـــي لعمـــل اللجنة داخل 
مركـــز مغيـــراء وقرى وهجـــر أبو زرائـــب وقير.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال58
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



59 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

11 متطوع6 أعضاء 4 موظف 611 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

4 داعمين

00

00 222

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00300
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00040

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

170000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
397000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

1010عدد البرامج والمشاريع المنفذة
17001150عدد المستفيدين

500450الذكور
1200700اإلناث

00الفئات الخاصة

61000المصروفات التشغيلية
367000المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

3 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

20 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

428000498213

59 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال60
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بثربة 17
األستاذ/ مشعل حضرم الميهوبي

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ زايد علي زايد الميهوبي 

المدير التنفيذي
األستاذ/ عزيز عبدالله الميهوبي

سكرتير اللجنة

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/30م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات اللجنة:

لجنـــة التنميـــة االجتماعيـــة األهلية بثربـــة هي لجنة تنمويـــة غير ربحية تأسســـت بتاريـــخ 1436/11/15هــــ الموافق 
2015/8/30م، رقم التســـجيل )472(، ويشـــرف عليها مركـــز التنمية االجتماعيـــة التابع لفرع وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينة المنـــورة. وتقع اللجنة فـــي قرية ثربة وتتبـــع مركز شـــالل محافظة العال، 

وتســـتهدف اللجنـــة جميع أفـــراد المجتمع، وتعمـــل اللجنة بدوام خـــالل الفتـــرة الصباحية فقط.

 مشـــروع تربية األغنام بالتعاون مع 
الخاص القطاع 

 دورات اللغة اإلنجليزية 
 دورات الخياطة

 فعاليات فرحة العيد 
 رعاية سباق اإلبل

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرسوم العضوية
عموميـــة  جمعيـــة  يوجـــد  ال 
فـــي تنظيـــم لجـــان التنميـــة 
رسوم  وال  األهلية،  االجتماعية 
انتساب.  رســـوم  أو  تأســـيس 

تم تشـــكيله بتاريخ 1441/6/15هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ 1445/6/15هـ.

جانب من مقابلة لجنة التنمية 
االجتماعية بثربة

ولدى اللجنة فريق تطوعي مكون من )3( متطوعين. 
النطاق الجغرافي لعمل اللجنة داخل ثربة وقرى وهجر شالل والمنقا والملسن.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال60
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



61 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

70 متطوع9 أعضاء 3 موظف 940 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

1 داعمين

00

030 130

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

01512
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00102

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

120000إيرادات الدعم الخاص

2531عدد البرامج والمشاريع المنفذة
23002300عدد المستفيدين

16001400الذكور
700900اإلناث

00الفئات الخاصة

66853المصروفات التشغيلية
116580المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

3 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

23 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

183433570903

61 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال62
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال 18
األستاذ/ عبدالعزيز عبدالله شاكر 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ جميل جمعة كريمي 

المدير التنفيذي
سعد جمعة بن إبراهيم 

عضو مجلس اإلدارة وأمين الصندوق

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:
الجمعيـــة التعاونية متعـــددة األغراض بمحافظة العال تأسســـت بتاريخ 1390/4/10هـ الموافـــق 1970/6/15م، برقم 
تســـجيل )45( فـــي محافظة العال، ويشـــرف عليهـــا مركـــز التنمية االجتماعيـــة التابع لفـــرع وزارة الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة بمنطقـــة المدينـــة المنورة، وتقـــع الجمعية فـــي مدينة العال فـــي حي الروضـــة، وتهدف إىل 
تحســـين األحـــوال االقتصادية واالجتماعية ألعضائها ولمـــن يتعاونون معهم من األفـــراد والجماعات، وتنفيذ بعض 
المبـــادرات التي تخدم المجتمـــع وفقًا للمبـــادئ التعاونية. وتعمل الجمعيـــة بدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 االستثمار العقاري
بنـــاء وحـــدات ســـكنية ومبـــاٍن   
تجاريـــة ومحـــالت  اســـتثمارية 

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرأس مال التأسيس

جانب من مقابلة ممثلي 
الجمعية التعاونية متعددة 

األغراض في العال

النطاق الجغرافي لعمل الجمعية داخل محافظة العال.

952,950 ألف ريال
بالجمعية  المســـاهمين  عدد  وصل 
)426( عضـــوًا وال تزيـــد حصـــة كل 
قيمـــة  ســـهم   )100( عـــن  عضـــو 
الســـهم الواحد )5( رياالت، وال يوجد 

حـــد أدنـــى لملكية األســـهم. 

تـــم انتخابـــه فـــي عـــام 1436هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

األوىل بتاريـــخ  12/9/ 1441هــــ. 
وجاري العمل عىل ترشيح

مجلس إدارة جديد.

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال62
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



63 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

1 موظف5 أعضاء 51

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

426 عضو

0 داعمين

4260

0010

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00131
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00001

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
426426عدد المستفيدين

412412الذكور
1414اإلناث

00الفئات الخاصة

146011المصروفات التشغيلية
90831المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

236842472200

000 متطوع

63 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال64
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية التعاونية الزراعية 
متعددة األغراض بالجديدة

19

الجمعية التعاونيـــة الزراعية متعددة األغراض بالجديدة تأسســـت بتاريخ 12-2-1397هـ الموافـــق 31-1-1977م، برقم 
تســـجيل )103(، ويشـــرف عليها مركـــز التنمية االجتماعيـــة التابع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية 
بمنطقـــة المدينة المنـــورة. وتقع الجمعية فـــي مركز الجديدة، وتســـتهدف الجمعية المزارعيـــن، والنطاق الجغرافي 

لعمـــل الجمعية مركـــز الجديدة والقـــرى التابعة للمركز. 

 الجمعية دعم المبادرات 
والمسؤولية المجتمعية

 تنفيذ ورش عمل تخدم ريادة 
األعمال.

 تعمل الجمعية بدوام في الفترة 
المسائية فقط

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرأس مال التأسيس

154,500 ألف ريال
ورســـم االنـتـســـاب الـسـنـــوي.

تـــم انتخابه بتاريـــخ 12-11-1436هـ 
وتاريـــخ انتهـــاء أعمـــال المجلس 
11-11-1441هـ،  بتاريخ  األوىل  للفترة 
ترشـــيح  عـــىل  العمـــل  وجـــاري 

مجلـــس إدارة جديـــد.

األستاذ/ محمد حمود منقرة 
رئيس مجلس اإلدارة

مثلها خالل المقابلة كل من:

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال64
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



65 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع5 أعضاء 0 موظف 50 0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

314 عضو

0 داعمين

3131

00 000

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00500
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

200000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

36000إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
00عدد المستفيدين

00الذكور
00اإلناث

00الفئات الخاصة

20000المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

20000236000

65 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال66
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية التعاونية الزراعية بالعال 20
األستاذ/ عبدالله عبدالرحمن خليفة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ رامي أحمد السويري 

عضو مجلس إدارة
األستاذ/ محمد األمين محمد

محاسب الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم األربعاء الموافق 2020/11/25م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

الجمعيـــة التعاونيـــة الزراعية بمحافظة العال تأسســـت بتاريخ 1432/4/30هــــ الموافق 2011/4/5م برقم تســـجيل 
)227(، ويشـــرف عليهـــا مركز التنميـــة االجتماعية التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقة 
المدينـــة المنـــورة. تقـــع الجمعية فـــي مدينة العال فـــي حي الصخيـــرات، وتســـتهدف مزارعي العال ومـــا حولها في 
مجـــاالت الخدمـــات الزراعية، والتصنيع الزراعي، والتســـويق. تعمـــل الجمعية بدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 مشروع اإلرشاد الزراعي
 المحل الزراعي

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرأس مال التأسيس

1436/5/14هـ،  بتاريـــخ  انتخابه  تم 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 
1441/6/30ه،  بـتـاريــــخ  األولــــــى 

وجـاري الـعــــمل عـلـى تـرشـيــح
مجلس إدارة جديد.

جانب من مقابلة ممثلي 
الجمعية التعاونية الزراعية 

بمحافظة العال

النطاق الجغرافي لعمل الجمعية داخل محافظة العال.

2,000,000 ريال

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال66
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



67 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع7 أعضاء 6 موظف 70 6

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

91 عضو

1 داعمين

892

00 060

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00501
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00402

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

105000دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
9191عدد المستفيدين

8989الذكور
22اإلناث

00الفئات الخاصة

275420المصروفات التشغيلية
1987144المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

2 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

22625642706898

67 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال68
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية التعاونية للسياحة 21
األستاذ/ أحمد إبراهيم فاضل 

عضو مجلس اإلدارة واألمين العام
األستاذ/ عبدالله إبراهيم المبارك

المدير التنفيذي
األستاذ/ عبدالرحمن منصور

محاسب الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 2020/11/24م، ونورد فيما يلي أبرز معلومات الجمعية:

الجمعية التعاونية للســـياحة بمحافظة العال تأسســـت بتاريـــخ 1438/4/20هـ الموافق 2017/1/19م، برقم تســـجيل 
)284(، ويشـــرف عليها مركـــز التنمية االجتماعية التابـــع لفرع وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بمنطقة 
المدينـــة المنـــورة. تقع الجمعية في مدينـــة العال، وتهدف إىل مشـــاركة المجتمع المحلي وتعزيـــز مفهوم االقتصاد 

التشـــاركي، ودعم شـــباب وشـــابات األعمال، وتعمل الجمعية بدوام عىل فترتين صباحية ومســـائية.

 دعم المبادرات والمسؤولية 
المجتمعية

 وتنفيذ ورش عمل تخدم ريادة األعمال

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعيةمجلس اإلدارة الحاليرأس مال التأسيس

1,350,000 ريال
ورســـم االنـتـســـاب الـسـنـــوي.

تم انتخابـــه بتاريـــخ 1438/6/3هـ، 
للفترة  المجلـــس  أعمـــال  وتنتهي 

1442/6/30هـ. بتاريـــخ  األوىل 

جانب من مقابلة ممثلي 
الجمعية التعاونية السياحية 

بمحافظة العال

والنطاق الجغرافي لعمل الجمعية داخل محافظة العال. 

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال68
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



69 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

170 متطوع7 أعضاء 3 موظف 740 3

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

59 عضو

6 داعمين

563

0130 030

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00501
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00111

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

435000إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
5959عدد المستفيدين

5656الذكور
33اإلناث

00الفئات الخاصة

66100المصروفات التشغيلية
176408المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

2 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

1 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

242508276750

69 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال70
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

فرع جمعية الثقافة والفنون

نتائج المقابالت للمنظمات الثالث التي تم إضافتها لمجتمع الدراسة 22
األستاذ/ األستاذ عبدالله أحمد موسى

ممثل جمعية الثقافة والفنون بمحافظة العال

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم اإلثنين الموافق 2020/11/30م، ونورد فيما يلي أبرز نتائج هذه المقابلة: 

تتبـــع جمعية الثقافـــة والفنون وزارة الثقافة وهي جمعيـــة غير ربحية بدأ العمل فيها عـــام 1437هـ وجاٍر العمل عىل 
تجهيـــز وصيانـــة مقر الجمعيـــة، المبنى تم التبرع بـــه من األهالي وتدفـــع مصروفات المبنى بجهـــود ذاتية. وتختص 
الجمعيـــة بالثقافـــة والفنـــون وتربـــط الماضي بالحاضـــر من خالل االهتمـــام بالفرق الشـــعبية واأللعاب الشـــعبية 

واألكالت التراثية والمنســـوجات الشـــعبية كالســـدو وأعمال الخوص من ســـعف النخيل والموروث الشعبي.

 المسرح 
 الفنون التشكيلية

 الحرف اليدوية 
 اللجنة الثقافية

 الخطابة والشعر 
 نادي الطهاة
 نادي االبتكار

فريق تطوعي 

منهما سيدة تعمل في العالقات 
العامة، ويتركز عملهما في سبعة 

مجاالت وهي: 

الحاجة ماسة إىل تقديم الدعم في ورش العمل والتدريب لهم كمتطوعين وللمستفيدين؛
لتحقيق أهداف الجمعية.

لديها عامان متطوعان بدون رواتب

20 متطوعا
نصفهـــم مـــن اإلنـــاث، كمـــا عقـــدوا ثـــالث شـــراكات مـــع التعليم 
وجمعيـــة العمـــل التطوعي ومـــع مركـــز التنمية، كما يوجـــد لديهم 

تعـــاون مع الهيئـــة الملكيـــة قســـم الشـــراكة المجتمعية.
وعملوا عىل تأسيس مجموعة لألسر المنتجة قرابة الـ)50( سيدة.

جانب من مقابلة ممثلي الجمعية 
التعاونية الزراعية بمحافظة العال

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال70
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



71 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

20 متطوع0 أعضاء 1 موظف 010 1

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

0 داعمين

00

010 010

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00100

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
00عدد المستفيدين

00الذكور
00اإلناث

00الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

00

71 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال72
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث 23
الدكتور/ حامد أحمد الشويكان

 مدير فرع الجمعية

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 2020/12/1م، ونورد فيما يلي أبرز نتائج هذه المقابلة:

الجمعية الســـعودية للمحافظة عىل التراث تأسســـت بمدينـــة الرياض بتاريخ 1431/6/22هــــ الموافق  2010/6/5م، 
بموجـــب قرار تســـجيل رقـــم )9127( وتتبع إداريـــًا وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية وفنيـــًا وزارة الثقافة. 
وتعمـــل الجمعيـــة عىل تأســـيس فرع لهـــا بمحافظة العـــال، تهـــدف الجمعيـــة إىل المحافظة عىل التـــراث وخدمة 
المهتميـــن به، وتهيئة وســـائل المحافظة عىل التراث الوطني، وكمـــا تهتم بتوعية المجتمع بأهميـــة التراث بنوعيه 

المادي وغيـــر المادي بهـــدف حمايته من اإلهمـــال واالندثار.

 مشاريع توثيق التراث غير المادي الوطني
 ومتابعة تسجيله عىل الئحة منظمة )اليونسكو(

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعية

جانب من مقابلة ممثل الجمعية 
السعودية للمحافظة عىل التراث

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال72
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



73 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة

بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المشاركات التدريبية والتطويرية

المستفيدين من البرامج والمشاريع

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع0 أعضاء 0 موظف 00 0

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

0 عضو

0 داعمين

00

00 000

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000
ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراه

00000

دوام جزئيدوام كامل

إيرادات األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(

إيرادات الدعم الخاص

00عدد البرامج والمشاريع المنفذة
00عدد المستفيدين

00الذكور
00اإلناث

00الفئات الخاصة

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

عدد المؤتمرات التي شاركت 
فيها الجمعية لفترة ثالث 

سنوات ماضية

0 مؤتمر

20182019

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

0 برامج

عدد العقود االستشارية التي تم 
توقيعها لتطوير الجمعية لفترة 

ثالث سنوات ماضية

0 عقود

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

00

73 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال74
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

نادي العال الرياضي 24
األستاذ/ علي سعد جبر 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ محمد سليمان النجدي 

نائب الرئيس
األستاذ/ عبدالرحمن حمد اإلمام

المدير المالي

مثلها خالل المقابلة كل من:

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 1-12-2020م، ونورد فيما يلي أبرز نتائج هذه المقابلة:

نـــادي العـــال الرياضي هـــو ناٍد )رياضـــي ثقافي اجتماعـــي( بمحافظة العـــال برقم تســـجيل )1/2737( تأســـس بتاريخ 
8/20/ 1401هــــ الموافق ســـنة 1981م، في محافظة العال ويشـــرف عليـــه المكتب الرئيس لـــوزارة الرياضة بمنطقة 
المدينـــة المنـــورة وهو النـــادي الوحيد فـــي المحافظـــة. يقع النادي فـــي حي الصخيـــرات في مدينة العـــال، ويعمل 

النـــادي بدوام عـــىل فترتين صباحية ومســـائية.

دعما سنويا

30 عضوًا

 7
 أعضـــاء متطوعيـــن يتـــم انتخـــاب 
مجلـــس اإلدارة كل أربـــع ســـنوات.

300,000 ريال
مـــن وزارة الرياضة لدعم األنشـــطة 

ومزاولتها.

134,000 ريال
لصيانة المالعب وحافلة النادي

والمعدات

األستاذ/ أحمد إبراهيم ناصيف   
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ ماهر سليمان جبر      
األمين العام

األستاذ/ نجيب عبدالله آل صالح     
عضو مجلس اإلدارة

عدد أعضاء الجمعية العمومية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة الحالي

تم انتخابه بتاريخ 1434هـ، وتنتهي أعمال المجلس للفترة األوىل بتاريخ 1442هـ.
قام مجلس اإلدارة  بإعداد خطة إســـتراتيجية للعشـــر ســـنوات القادمة بجهود ذاتية، وهو اآلن في الســـنة الخامسة 
مـــن عمـــره وحقق إنجازات جيـــدة، حيث وصل فريق كـــرة القدم الصـــاالت إىل الدرجة الممتـــازة، وينافس فريق كرة 
القـــدم األول عىل صـــدارة دوري الدرجة الثالثـــة، يعمل في النادي موظفان اثنان فقط ســـكرتير ومحاســـب، وهناك 
معانـــاة في توفيـــر تكاليف المدقق الخارجي، حيث تصل إىل )8( آالف ريال في الســـنة وبحاجة أن يشـــملهم التدقيق 
الخارجـــي مجانـــًا، كما هـــو حاصل فـــي الجمعيات األهلية مـــن قبـــل وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية، 
ويصـــل إجمالي مصروفـــات النادي عىل فريق كرة القـــدم األول إىل )750( ألف ريال من تنقـــالت ومالبس وتجهيزات 
وعـــالج العبين... إلخ، حيث بلـــغ إجمالي مصروفات النادي للعـــام الماضي )619( ألف ريال، وإجمالـــي اإليرادات )540( 
ألـــف ريال )434( ألـــف ريال من الـــوزارة و)100( ألف ريال من اســـتثمار النـــادي، ويتم حاليًا تغطيـــة العجز من رصيد 

سابق في حســـاب النادي.

 دعم األنشطة الرياضية ومزاولتها 
ككرة القدم

 كرة القدم صاالت
 كرة الطائرة

 تنس الطاولة
 ألعاب القوى

أبرز مشاريع وأنشطة الجمعية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال74
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا
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بيانات الكادر الوظيفي

الدعم الحكومي واألوقاف

المصروفات واإليرادات العامة

إجمالي المتطوعينعدد أعضاء مجلس اإلدارة عدد موظفي المنظمة

0 متطوع7 أعضاء 2 موظف 70 2

عدد أعضاء الجمعية العمومية

 عدد الداعمين

30 عضو

1 داعمين

300

00 020

دوام جزئيدوام كامل

100000إيرادات األوقاف
دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

434000إيرادات الداعمين )المؤسسات المانحة(
إيرادات الدعم الخاص

-المصروفات التشغيلية
-المصروفات عىل المشاريع واألنشطة

إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفات

7500000

إنجـــاز المنشـــأة الرياضية عىل األرض الحالية للنادي التي يمارس نشـــاطاته عليهـــا، وال يؤيد مجلس اإلدارة أن يتم إنشـــاء مدينة 
رياضيـــة فـــي الموقع الـــذي بنيت فيه مباني فـــرع جامعة طيبة، ألنـــه بعيد عن المدينة حيـــث يرون أن موقع النـــادي الحالي مميز 
وال يفضلـــون االنتقـــال لموقع آخـــر، العتقادهم بضعف التـــردد عىل النـــادي نتيجة بعد المســـافة. كما تم الرفع للـــوزارة بطلب 
الموافقـــة عـــىل االســـتثمار فـــي الجهـــة الجنوبية للنـــادي، بعد أن تم عمل دراســـة جـــدوى ومتوقـــع الدخل من هذا االســـتثمار 

مليـــون ريال، إال أن الـــوزارة رفضت الطلب.

أعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي بحاجـــة إىل دورات تدريبيـــة متخصصة فـــي اإلدارة 
والتخطيـــط والمتابعة، وكذلك في تأهيـــل مدير تنفيذي للنـــادي، وكذلك التأهيل 
فـــي المجاليـــن اإلداري والمالـــي، ويتميـــز أعضاء مجلـــس إدارة النـــادي بالحماس 
وبالعمـــل بـــروح الفريـــق، وجميعهم فاعلـــون ومتعاونـــون من أجـــل تطوير عمل 
النـــادي، والدليـــل عىل ذلك بمجـــرد علمهم بزيـــارة فريق الدراســـة للنـــادي حضروا 
جميعهـــم، بينمـــا هذا لـــم يحصل خـــالل تنفيذ الدراســـة فـــي الزيـــارات الميدانية 

والمقابـــالت التي تـــم تنفيذهـــا للمنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظة.

أبرز احتياجات النادي

ال يوجـــد أي تعـــاون أو شـــراكات مـــع المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي المحافظة، 
وفريـــق عمل النـــادي عىل اســـتعداد تـــام للتعـــاون وعقد الشـــراكات.

جانب من مقابلة رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي العال الرياضي

مـلـخــص الـبـيـانــات األســاســيـة لـلـجـمــعــيــة
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نتائج تحليل استمارة البيانات األساسية
للمنظمات غير الربحية في محافظة العال

أواًل:
الموارد البشرية من أعضاء مجلس إدارة وعاملين

ومتطوعين في المنظمات غير الربحية في محافظة العال

بعد تفريغ وتحليل نتائج اســـتبانة البيانات األساســـية 
للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة فـــي محافظـــة العـــال في 
ألعضـــاء  التعليمـــي  والمســـتوى  األعـــداد  مجـــال 
الجمعيـــة العموميـــة ومجالـــس اإلدارات والعامليـــن 

اآلتي: تبيـــن  والمتطوعيـــن 
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الجدول رقم )7(:
يوضح أعداد األعضاء والعاملين والمتطوعين في المنظمات غير الربحية في محافظة العال

إجمالي المتطوعينعدد موظفي المنظمةعدد أعضاء مجلس اإلدارةعدد أعضاء الجمعية العمومية

إناثذكورالكلثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراهدوام جزئيدوام كاملإناثذكورالكلثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراهإناثذكورالكلإناثذكورالكلاسم الجمعية#

الجزء األول: الجمعيات األهليةالجزء األول: الجمعيات األهلية

5030209900081012841110091220137جمعية البر الخيرية بالعال1

32302770003227707000124000جمعية البر الخيرية بالجديدة2

36360990009001511415001428000جمعية البر الخيرية بجيدة3

19190550003116605100000000جمعية فضال الخيرية4

282719900142298190001081248الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5

20200770007007616100412000جمعية البر الخيرية بمغيراء6

20200111100010103212100200000جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7

25205550014000000000000500300200جمعية العمل التطوعي بالعال8

2215777011500202200011015510جمعية عال لذوي اإلعاقة9

10100550001221101000000000جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10

26222735747401354976249135840122724547322225المجموع اإلجمالي

الجزء الثاني: الجمعيات الدينية الجزء الثاني: الجمعيات الدينية 

554510101000090111530851897001510000جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11

413565500041054132002011394جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12

96801615150001311120348621990017111394المجموع اإلجمالي

الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال 

000880007101410410400158501832فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13

000000000004224000400000فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14

000880007101812614400558501832المجموع اإلجمالي

الجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعيةالجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعية

0007700040042240000041003070لجنة التنمية االجتماعية بالعال15

00066000300422220004011110لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16

000990015123213000102704030لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17

000222200112121165920014618181100المجموع اإلجمالي

الجزء الخامس: الجمعيات التعاونيةالجزء الخامس: الجمعيات التعاونية

4264260550001311101000001000الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18

91892770005016606000402000الجمعية التعاونية الزراعية19

5956377002401330300011117040130الجمعية التعاونية للسياحة20

314313155الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالجديدة21

890884624240021033101001000051417040130المجموع اإلجمالي

الجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرىالجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرى

000000000001100100100201010 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22

000000000000000000000000فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

30300770000002202000000000نادي العال الرياضي 24

30300770000003302100100201010المجموع اإلجمالي

127812215715015001696151322411411011411001511843981480501المجموع االجمالي في جميع المنظمات
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000000000000000000000000فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

30300770000002202000000000نادي العال الرياضي 24

30300770000003302100100201010المجموع اإلجمالي

127812215715015001696151322411411011411001511843981480501المجموع االجمالي في جميع المنظمات

79 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال80
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

تحليل الجدول
أبرز نتائج تحليل البيانات األساسية للموارد البشرية في 7رقم

المنظمات غير الربحية في محافظة العا جاءت كالتالي:

1278115

981
500

9 224

150
1

426

بلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعيات العمومية 
في )24( منظمة في محافظة العال

أعىل نسبة عدد موظفين كانت في 
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعدد 

بلغ إجمالي عدد المتطوعين في 
المنظمات غير الربحية في محافظة العال

أعىل نسبة في عدد المتطوعين كانت 
في جمعية العمل التطوعي بعدد

العدد اإلجمالي للمنظمات الـ )24( تعتمد في 
تنفيذ أعمالها عىل أعضاء مجلس اإلدارة

وإن قامت بتعيين موظفين 
فإن عددهم يتراوح ما بين )3-1( 

موظفين ال غير.

الحاصلون عىل 
الشهادات من الموظفين

بلغ إجمالي عدد العاملين بأجر في 
المنظمات غير الربحية في محافظة العال

بلغ إجمالي عدد أعضاء مجالس اإلدارات في 
المنظمات غير الربحية في محافظة العال

الحاصلون عىل درجة الدكتوراه
من مجالس اإلدارات

أعىل عدد في أعضاء الجمعيات العمومية كانت 
للجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال بعدد

موظفًا ومعلمًا عضوًا
لحلقات التحفيظ 

متطوعًا

متطوع

منظمات موظفًا

عضوًا

عضو واحد

عضوًا

122130

480

300

114

150

5785

501

200

110

0

ثانويدبلومبكالوريسماجستير

61011843

109
دوام جزئيدوام كامل

115

ثانويدبلومبكالوريسماجستير

1511513

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال80
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



81 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

ثانيًا:
المصادر المالية إيرادات المنظمات غير الربحية

في محافظة العال موزعة حسب جهات الدعم
بعـــد تفريغ وتحليل نتائج اســـتبانة البيانات األساســـية للمنظمات غيـــر الربحية في محافظة العـــال في مجال جهات 

الدعـــم واألوقاف للمنظمـــات غير الربحية بمحافظـــة العال تبين اآلتي:

81 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال82
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

 عدداسم الجمعية#
الداعمين

إيرادات
األوقاف

دعم وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

إيرادات الداعمين 
المؤسسات المانحة(

إيرادات
الدعم الخاص

الجزء األول: الجمعيات األهلية

3150000580000جمعية البر الخيرية بالعال1

4830000368000جمعية البر الخيرية بالجديدة2

*427400082000جمعية البر الخيرية بجيدة3

3200000207000جمعية فضال الخيرية4

560000095000الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5

732887203603جمعية البر الخيرية بمغيراء6

2600000110000جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7

3250000150000جمعية العمل التطوعي بالعال8

150000جمعية عال لذوي اإلعاقة9

150000جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10

122400025128871588603207000المجموع اإلجمالي

الجزء الثاني: الجمعيات الدينية 

29975002500030000جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11

3100000180000جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12

1097500020500030000المجموع اإلجمالي

الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال 

557600110000190000فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13

3210000فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14

576000320000190000المجموع اإلجمالي

الجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعية

1242000لجنة التنمية االجتماعية بالعال15

4170000397000لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16

1120000لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17

0412000397000120000المجموع اإلجمالي

الجزء الخامس: الجمعيات التعاونية

الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18

1105000الجمعية التعاونية الزراعية19

6435000الجمعية التعاونية للسياحة20

20000036000الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21

03050000471000المجموع اإلجمالي

الجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرى

 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22

فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

1100000434000نادي العال الرياضي 24

10000004340000المجموع اإلجمالي

2479100322988729446031018000المجموع االجمالي في جميع المنظمات

الجدول رقم )8(:
يوضح األوقاف والجهات الداعمة للمنظمات غير الربحية في محافظة العال

* 200 سلة غذائية من الهيئة الملكية بالعال + 70 سلة غذائية من المستودع الخيري

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال82
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



83 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

تحليل الجدول
أبرز نتائج تفريغ البيانات األساسية إليرادات المنظمات غير الربحية 8رقم

في محافظة العا موزعة حسب جهات الدعم كانت كاآلتي:

8

57,6001,018,000

997,500

2,479,10053

المنظمات غير الربحية من العدد اإلجمالي 
الـ)24( منظمة في محافظة العال لديها أوقاف

بلغ إجمالي دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
للمنظمات غير الربحية في محافظة العال مبلغ

أقل المنظمات دخاًل من إيرادات الوقف كان 
فرع جمعية المستودع الخيري بالعال مبلغ

بلغ إجمالي دعم القطاع الخاص واألفراد 
للمنظمات غير الربحية في محافظة العال مبلغ

أعىل إيرادات من األوقاف تحصلت عليها 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مبلغ 

بلغ إجمالي دعم الجهات المانحة للمنظمات 
غير الربحية في محافظة العال مبلغ 

بلغ إجمالي إيرادات األوقاف للمنظمات غير الربحية 
التي تمتلك أوقافا في محافظة العال مبلغ

بلغ إجمالي عدد الجهات الداعمة المختلفة 
للمنظمات غير الربحية الـ )24( في محافظة العال

منظمات

ريال سعودي
جهة

ريال سعوديريال سعودي

ريال سعوديريال سعودي

ريال سعودي

وتأتي في المرتبة الثانية
الجمعية الخيرية بمركز النجيل بمبلغ

من بينها أرباح أسهم 
الجمعيات التعاونية األربع

60,000

3,229,887
ريال سعودي

2,944,603

83 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال84
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

ثالثًا:
مشاركة المنظمات غير الربحية في المؤتمرات

وورش العمل والعقود االستشارية
بعـــد تفريـــغ وتحليـــل نتائـــج اســـتبانة البيانـــات األساســـية للمنظمـــات غيـــر الربحية في 
محافظـــة العـــال في المؤتمـــرات والـــدورات التدريبيـــة والعقـــود االستشـــارية تبين اآلتي

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال84
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



85 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

اسم الجمعية#
عدد المؤتمرات التي شاركت 

فيها الجمعية لفترة ثالث 
سنوات ماضية

عدد البرامج التدريبية التي تم 
تنفيذها للفئات المستفيدة 

لفترة ثالث سنوات ماضية

عدد العقود االستشارية التي 
تم توقيعها لتطوير الجمعية 

لفترة ثالث سنوات ماضية

الجزء األول: الجمعيات األهلية

25104جمعية البر الخيرية بالعال1

جمعية البر الخيرية بالجديدة2

430جمعية البر الخيرية بجيدة3

جمعية فضال الخيرية4

061الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5

020جمعية البر الخيرية بمغيراء6

050جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7

0300جمعية العمل التطوعي بالعال8

010جمعية عال لذوي اإلعاقة9

000جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10

29575المجموع اإلجمالي

الجزء الثاني: الجمعيات الدينية 

0330جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11

0120جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12

0450المجموع اإلجمالي

الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال 

693فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13

000فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14

693المجموع اإلجمالي

الجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعية

050لجنة التنمية االجتماعية بالعال15

3200لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16

3230لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17

6480المجموع اإلجمالي

الجزء الخامس: الجمعيات التعاونية

000الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18

020الجمعية التعاونية الزراعية19

201الجمعية التعاونية للسياحة20

000الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21

221المجموع اإلجمالي

الجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرى

 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22

فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

نادي العال الرياضي 24

000المجموع اإلجمالي

431619المجموع االجمالي في جميع المنظمات

الجدول رقم )9(:
يوضح المؤتمرات والبرامج والعقود االستشارية في المنظمات غير الربحية في محافظة العال

85 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال86
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

تحليل الجدول
9رقم

438
16133

4

30

3

23

1

20

1

9
25

بلغ عدد المؤتمرات والملتقيات التي شاركت 
فيها المنظمات غير الربحية في المحافظة 

خالل الثالث سنوات الماضية

عدد المنظمات لم تشارك خالل 
الثالث سنوات الماضية في أي 

مؤتمر أو ملتقى

عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها 
للمستفيدين من المنظمات غير الربحية في 

محافظة العال بلغ 

أكثر المنظمات التي قامت بتنفيذ دورات 
تدريبية أو ورش تطويرية لمستفيديها جاءت 

عىل التوالي المنظمات اآلتي أسماؤها:

المنظمات التي قامت بتوقيع اتفاقيات مع 
جهات استشارية وهي عىل التوالي

عدد التعاقدات االستشارية التي عقدتها 
المنظمات غير الربحية في محافظة العال 

خالل الثالث سنوات الماضية 

أكثر المنظمات التي شاركت في مؤتمرات 
وملتقيات كانت جمعية البر الخيرية بالعال بعدد

منظماتملتقى

دورة
دورة

دورة

دورة

دورة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

جمعية البر الخيرية بالعال

جمعية العمل التطوعي بالعال

وفرع جمعية المستودع الخيري بالعال

لجنة التنمية االجتماعية بثرية

والجمعية الخيرية بمركز النجيل

ولجنة التنمية االجتماعية

والجمعية التعاونية للسياحة

عقود فقط مع جهات استشارية

ملتقى

عقود

عقود

عقد واحد

عقد واحد

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال86
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



87 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

رابعًا:
البرامج والمشاريع المنفذة وأعداد المستفيدين 

منها في العامين 2018 و2019م
بعـــد تفريغ وتحليـــل نتائج اســـتبانة البيانات األساســـية للمنظمات غير الربحيـــة في محافظة العال فـــي مجال عدد 

البرامج والمشـــاريع والمســـتفيدين منها للعاميـــن 2018 و2019م تبين اآلتي

87 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال88
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

الجدول رقم )10(:
يوضح عدد البرامج والمشاريع والمستفيدين منها في عامي 2018 - 2019 في المنظمات غير الربحية

20182019

اسم الجمعية#
البرامج 

والمشاريع 
المنفذة

عدد 
الفئات اإلناثالذكورالمستفيدين

الخاصة
البرامج 

والمشاريع 
المنفذة

عدد 
الفئات اإلناثالذكورالمستفيدين

الخاصة

الجزء األول: الجمعيات األهلية

4109042040027061090470420200جمعية البر الخيرية بالعال1

1314826428004013144763277045جمعية البر الخيرية بالجديدة2

81145050149123555414جمعية البر الخيرية بجيدة3

10252512400040جمعية فضال الخيرية4

71100500506947110050050694الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5

31511012580032511512585جمعية البر الخيرية بمغيراء6

51405090083601402200جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7

205800365021500358500420043000جمعية العمل التطوعي بالعال8

000004200501500جمعية عال لذوي اإلعاقة9

0000000000جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10

671006654224121523941318561626545478المجموع اإلجمالي

الجزء الثاني: الجمعيات الدينية 

33174880094803313355058300جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11

124000300010000127500600015000جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12

455748380019480458835650523300المجموع اإلجمالي

الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال 

178603411544880128603411544880فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13

61020200310071790410485895فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14

239623431547980191039345254973895المجموع اإلجمالي

الجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعية

5800400400055002003000لجنة التنمية االجتماعية بالعال15

101700500120001011504507000لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16

2523001600700031230014009000لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17

40480025002300463950205019000المجموع اإلجمالي

الجزء الخامس: الجمعيات التعاونية

04264121400426412140الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18

09189200918920الجمعية التعاونية الزراعية19

05956300595630الجمعية التعاونية للسياحة20

0000000000الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21

0576557190576557190المجموع اإلجمالي

الجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرى

0000000000 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22

0000000000فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

0000000000نادي العال الرياضي 24

0000000000المجموع اإلجمالي

1753081316594131865232043693919799157671373المجموع االجمالي في جميع المنظمات

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال88
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



89 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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تحليل الجدول
أبرز نتائج البيانات األساسية للبرامج والمشاريع المنفذة وعدد المستفيدين 10رقم

منها في العامين 2018 و2019م في محافظة العا جاءت كاآلتي:

175

200

30,813
36,939

204

بلغ عدد البرامج والمشاريع المنفذة
لعام 2018م

بدأت جمعية عال لذوي اإلعاقة بتقديم خدماتها 
في عام 2019م، حيث بلغ عدد المستفيدين منها

بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 
والمشاريع لعام 2018م

بينما ارتفع هذا العدد في عام 2019م إىل 

بينما ارتفع هذا العدد في عام 2019م إىل 

مشروع

مستفيد

مستفيدًا

مستفيدًا

ام
يت

أ
ام

يت
أ

مشاريع

16,594

19,799

50

13,186

15,767

150

1,373

1,033

8,603

8,603

5,800

8,500

4000

7,500

أعىل جمعية في عدد المستفيدين من البرامج 
والمشاريع في عام 2018م

أما في عام 2019م،
أعىل جمعية في عدد المستفيدين جاء

فرع جمعية المستودع الخيري

فرع جمعية المستودع الخيري

جمعية العمل التطوعي

جمعية العمل التطوعي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال90
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

خامسًا:
المصروفات واإليرادات للمنظمات غير الربحية 

بمحافظة العال لعام 2019م
بعـــد تفريغ وتحليـــل نتائج اســـتبانة البيانـــات األساســـية للمنظمات غيـــر الربحية في 

محافظـــة العال في مجـــال المصروفـــات واإليـــرادات بأنواعهـــا تبين اآلتي

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال90
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91 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

المصروفات اسم الجمعية#
التشغيلية

المصروفات عىل 
إجمالي اإليراداتإجمالي المصروفاتالمشاريع واألنشطة

الجزء األول: الجمعيات األهلية

56077074764213084121907949جمعية البر الخيرية بالعال1

714247130000020142473411251جمعية البر الخيرية بالجديدة2

5768607410981317958851647جمعية البر الخيرية بجيدة3

445678106750015131781965491جمعية فضال الخيرية4

769000129768020666806259114الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5

420712314119734831882192جمعية البر الخيرية بمغيراء6

00444325725200جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7

جمعية العمل التطوعي بالعال8

7675876758جمعية عال لذوي اإلعاقة9

جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بمركز فضال10

35640255468039947638916002844المجموع اإلجمالي

الجزء الثاني: الجمعيات الدينية 

788786145358722423734573683جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11

156929508965665894581150جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12

945715196255229082675154833المجموع اإلجمالي

الجزء الثالث: فروع لجمعيات كبرى في المدينة المنورة بمحافظة العال 

602235223039528326303314081فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13

فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14

602235223039528326303314081المجموع اإلجمالي

الجزء الرابع: لجان التنمية االجتماعية

128571293446422017239446لجنة التنمية االجتماعية بالعال15

61000367000428000498213لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16

66853116580183433570903لجنة التنمية االجتماعية بثربة 17

25642477702610334501308562المجموع اإلجمالي

الجزء الخامس: الجمعيات التعاونية

14601190831236842472200الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18

275420198714422625642706898الجمعية التعاونية الزراعية19

66100176408242508276750الجمعية التعاونية للسياحة20

20000020000236000الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21

507531225438327619143691848المجموع اإلجمالي

الجزء السادس: منظمات غير ربحية أخرى

 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22

فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23

00750000نادي العال الرياضي 24

007500000المجموع اإلجمالي

5875930126923951976265029472168المجموع االجمالي في جميع المنظمات

الجدول رقم )11(:
يوضح المصروفات بأنواعها في المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال92
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تحليل الجدول
11رقم

5,875,930

12,692,39529,472,168

19,762,650

788,786

6,259,114

1,987,144

769,000

4,573,683

1,453,587

714,247

3,411,251
3,314,081
2,706,898

1,300,000
1,297,680

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للمنظمات 
غير الربحية في محافظة العال لعام 2019م لعدد 

)16( منظمة التزمت بتعبئة البيانات

بلغ إجمالي المصروفات عىل البرامج والمشاريع 
في المنظمات غير الربحية في محافظة العال لعام 
2019م لعدد )15( منظمة التزمت بتعبئة البيانات

بلغ إجمالي اإليرادات الكلية للمنظمات غير الربحية 
في محافظة العال لعام 2019م، لعدد )16( منظمة 

التزمت بتعبئة البيانات 

بلغ إجمالي المصروفات الكلية التشغيلية 
والمصروفات عىل البرامج والمشاريع للمنظمات 
غير الربحية في محافظة العال لعام 2019م لعدد 

)18( منظمة التزمت بتعبئة البيانات مبلغ 

أعىل جمعية في إجمالي
المصروفات التشغيلية لعام 2019م

أعىل جمعية في إجمالي اإليرادات
المحصلة لعام 2019م، كانت

أعىل جمعية في إجمالي المصروفات
عىل البرامج والمشاريع لعام 2019 كانت

ريااًل

ريااًلريااًل

ريااًل

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

الجمعية الخيرية بمركز النجيل

الجمعية التعاونية الزراعية بالعال

الجمعية الخيرية بمركز النجيل

جمعية المحافظة عىل القرآن الكريم

جمعية المحافظة عىل القرآن الكريم

جمعية البر بالجديدة

جمعية البر الخيرية بالجديدة

فرع جمعية المستودع الخيري

الجمعية التعاونية الزراعية بالعال

جمعية البر بالجديدة

الجمعية الخيرية بمركز النجيل

أبرز نتائج البيانات األساسية للمصروفات واإليرادات
للمنظمات غير الربحية في محافظة العا جاءت كاآلتي

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال92
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال94
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



95 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

نتائج مقابالت التقييم المؤسسي 
وتحليل االحتياجات للمنظمات غير 

الربحية في محافظة العال



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال96
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

تـــم في هذا الجزء من الدراســـة تصميم اســـتبانة تمكن فريق الدراســـة مـــن التعرف عىل األداء المؤسســـي 
الحالـــي للمنظمـــات غير الربحية وتحديد احتياجـــات كل منظمة من المنظمات غير الربحيـــة في محافظة العا، 
وذلـــك من خال تنفيـــذ زيارات ميدانية لمقـــر كل منظمة، وإجراء مقابات وعقد جلســـات مركـــزة مع ممثلين 
لهـــذه المنظمات مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة وموظفين ومتطوعيـــن في هـــذه المنظمات؛ ما يســـاعد عىل 
تحديـــد الخطوات واإلجـــراءات الواجب اتخاذها لانتقال مـــن مرحلة إىل مرحلة أفضل في األداء المؤسســـي، 

وقد تكونت هذه االســـتبانة من ســـتة أجزاء رئيســـة هي:

وقد تم إنجـــاز الزيـــارات الميدانيـــة والمقابالت وتعبئة االســـتبانات عىل 
مـــدى أســـبوعي عمل فـــي محافظة العال لعـــدد )23( منظمـــة من أصل 
)24( منظمـــة غير ربحيـــة في المحافظـــة، حيث جاءت نتائج االســـتبانات 
فـــي مختلـــف الجوانـــب األساســـية والمهمة فـــي عمل المنظمـــات غير 

اآلتي: وفـــق  الربحية 

الجدول رقم )12(:
طريقة احتساب النتائج في استمارة التقييم المؤسسي

الحوكمة واتخاذ القرار

التخطيط اإلستراتيجي

األنظمة اإلدارية والموارد البشرية

اإلدارة المالية وتنمية الموارد المالية

االتصال المؤسسي والعالقات العامة

البرامج والمشاريع 

1
2

3

4

5

6

ضعيف – متوسط - جيد

ضعيف – متوسط - جيد

 مبتدئة )56-31(
 في مرحلة التطور )80-57(

 في مرحلة التعزيز والتوسع )95-81(
 فعالة )105-96(

 مبتدئة )37-23(
 في مرحلة التطور )54-38(

 في مرحلة التعزيز والتوسع )70-55(
 فعالة )79-71(

 مبتدئة )61-34(
 في مرحلة التطور )87-62(

 في مرحلة التعزيز والتوسع )104-88(
 فعالة )118-105(

 مبتدئة )38-21(
 في مرحلة التطور )54-39(

 في مرحلة التعزيز والتوسع )64-55(
 فعالة )73-65(

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال96
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



97 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

الجدول رقم )13(:
يوضع نتائج التقييم المؤسسي في مجال الحوكمة واتخاذ القرار للمنظمات غير الربحية في محافظة العال

1الحوكمة واتخاذ القرار
جاءت نتائج تحليل استبانة التقييم المؤسسي في مجال الحوكمة

واتخاذ القرار »ضعيف« في )23( منظمة تم تقييمها وفق الجدول التالي:

الحوكمة واتخاذ القرار

نتيجة التقييمجيدمتوسطضعيفاسم الجمعية#

ضعيفجمعية البر الخيرية بالعال1
ضعيفجمعية البر الخيرية بالجديدة2
ضعيفجمعية البر الخيرية بجيدة3
ضعيفجمعية فضال الخيرية4
ضعيفالجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5
ضعيفجمعية البر الخيرية بمغيراء6
ضعيفجمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7
ضعيفجمعية العمل التطوعي بالعال8
ضعيفجمعية عال لذوي اإلعاقة9

ضعيفجمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10
ضعيفجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11
ضعيفجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12
ضعيففرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13
ضعيففرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بالعال15
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بثربة 17
ضعيفالجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18
ضعيفالجمعية التعاونية الزراعية19
ضعيفالجمعية التعاونية للسياحة20
ضعيفالجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة21
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تحليل جدول رقم )13(

1
 جميـــع المنظمـــات غيـــر الربحية وعددهـــا )24( منظمـــة في محافظـــة العال تحتـــاج إىل توعية وتدريـــب وتمكين 
ألعضـــاء مجالس اإلدارات في مجـــال الحوكمة ومصفوفة الصالحيـــات واتخاذ القرارات اإلســـتراتيجية والتنظيمية.

 ال يوجـــد لوائـــح داخليـــة تفصيليـــة في معظـــم المنظمات غيـــر الربحية فـــي محافظـــة العال )دليل للسياســـات 
الداخلية(. واإلجـــراءات 

 ال يوجـــد أي عمليـــة لتقييم أداء عمـــل مجلـــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وعناصر القـــوة والضعف غير معروفة 
أو باألحـــرى ال يتـــم التعرف عليهـــا وتحديدها والتعامـــل معها؛ ما يبقي وضـــع هذه المنظمات عـــىل ما هي عليه 

تطوير. دون 

 جميـــع المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بالمحافظـــة يتفقون عـــىل أن الحوكمـــة تقتصر عىل نشـــر الوثائق فـــي الموقع 
اإللكترونـــي فقـــط، حيـــث إن من أهـــم ما يرتكـــز عليه نجـــاح المنظمة هـــو الســـالمة القانونية الداخليـــة، وهذا 

ينعكـــس عىل قـــوة الهيكلـــة التنظيمية وحوكمـــة اإلجراءات وســـالمة التطبيق للسياســـات.

 ال يوجـــد لـــدى المنظمـــات غير الربحيـــة أي إلمام بطبيعـــة العالقة بين أعضـــاء المجلـــس واإلدارة التنفيذية، حيث 
يوجـــد تداخـــل في الصالحيـــات والمســـؤوليات. وجـــود الحوكمـــة للمنظمـــات غير الربحيـــة في غايـــة األهمية، 
وتســـهم عىل الحد مـــن الفســـاد اإلداري والقانوني والمالـــي، كما أنها تنظـــم العالقة بين أعضـــاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيـــة؛ مـــا ينعكس عـــىل توزيع الصالحيـــات والمســـؤوليات داخل المنظمة بشـــكل منظم.

 لـــم يكن هنالك عملية اســـتالم وتســـليم من قبل مجالـــس اإلدارات المتعاقبـــة عىل هذه المنظمـــات، األمر الذي 
كان يؤثـــر عـــىل أداء عمل المجالـــس الجديدة، حيـــث يتعين عىل المجلس البـــدء من جديد.

 لوحـــظ أن أعضـــاء المجلـــس في لجـــان التنميـــة االجتماعيـــة بداية التأســـيس لديهم فهـــم خاطئ فـــي النظام، 
ويعتقـــدون بأنهم ســـوف يتلقـــون مكافآت ماليـــة تجاه العضويـــة؛ ما يؤثر ذلك بانســـحابهم مـــن العضوية. من 
جهـــة أخرى، أفـــراد مجتمع القـــرى التابعة للمحافظة يعتقـــدون بأن األعضـــاء يتلقون مكافآت مالية مـــن الوزارة، 

وقـــد يكون ذلك أحد مســـببات عـــزوف أفـــراد المجتمع من تقديـــم الدعم.

 لوحـــظ أن دور أعضـــاء مجالس اإلدارات فـــي المنظمات غير الربحية بمحافظة العال بحاجـــة إىل تفعيل، بحيث يقوم 
كل عضـــو بالدور والمهام المنوطة بـــه، والعمل بروح الفريق، وذلـــك يتطلب تحديـــد األدوار )المهام والصالحيات( 
ألعضـــاء مجالـــس إدارات المنظمـــات غيـــر الربحيـــة والمديريـــن التنفيذيين للتمكن مـــن معالجة الثغـــرات وعدم 
تداخـــل األدوار والصالحيات. ســـواًء تحكـــم مجلس اإلدارة في عمـــل المدير التنفيذي وعـــدم تفويض الصالحيات 

العكس. أو  له 

 تبيـــن لـــدى فريق الدراســـة أن المنظمـــات غير الربحيـــة ما زالـــت بحاجة إىل توضيـــح أهمية وتطبيق السياســـات 
الخاصـــة بالحوكمـــة، حيث إن العمـــل الحالي يقتصر عـــىل إرفاق المتطلبات األساســـية بالموقـــع اإللكتروني دون 
تطبيق أو تفعيل لسياســـات الشـــفافية واإلفصـــاح وااللتزام وغيرها من السياســـات الداخليـــة؛ ما انعكس ذلك 

في ضعـــف الحوكمة داخـــل المنظمات غيـــر الربحية.

 مســـتقبل المنظمات غير الربحية بالمحافظة مهدد بعدم االســـتدامة واالســـتقرار نتيجة القصـــور المعرفي ألنظمة 
عمـــل المنظمـــات غيـــر الربحية، وعدم وجود حوافز للشـــباب والشـــابات في القطـــاع كصف ثاٍن يكمل المســـيرة 

التنموية. 
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 الهيـــاكل التنظيميـــة فـــي هـــذه المنظمات غيـــر فعالـــة، وال تدعم تحقيـــق أهداف هـــذه المنظمات مـــن ناحية 
المالءمـــة الوظيفيـــة. عدم فاعلية الهياكل التنظيميـــة يعود إىل قلة المعرفة لدى المنظمـــات غير الربحية بأهمية 

»تســـكين« الوظائف واســـتقطاب القيـــادات المؤهلة وتوظيفهم للمســـاهمة في تحقيـــق النتائج المرجوة.

 إجـــراءات صنـــع القـــرار غير واضحـــة، وكذلك إجـــراءات االتصـــال الداخلي غيـــر معروفـــة وغير متفـــق عليها في 
معظـــم المنظمـــات التي تم مقابلتهـــا، عدم وجود اإلجـــراءات الواضحة ينعكـــس عىل طريقة العمل العشـــوائي 
غيـــر الممنهـــج، بينما المنظمـــات غير الربحية بحاجـــة إىل تعزيز العمل المؤسســـي الذي ال يعتمد عـــىل وجود األفراد.

 تبيـــن لـــدى فريق الدراســـة أن هناك تضارب مصالـــح في عمل بعض أعضـــاء مجالس اإلدارات غيـــر مقصود يؤثر 
ســـلبًا عـــىل تطبيق السياســـات. باإلضافة لوجـــود فجوات كبيـــرة في األداء المؤسســـي، حيث لوحـــظ أن عدد )4( 
منظمـــات بينهـــم أعضاء مجلـــس إدارة، موظفون متطوعون يعملـــون داخل المنظمات لمصالح شـــخصية بعيدًا 

عن المصلحـــة العامة.

 وجـــود ضعف فـــي عملية تقييم لعمل مجلـــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وعناصر القـــوة والضعف غير معروفة 
أو باألحـــرى ال يتـــم التعرف عليهـــا وتحديدها والتعامـــل معها؛ ما يبقي وضـــع هذه المنظمات عـــىل ما هي عليه 

تطوير. دون 
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الجدول رقم )14(:
يوضح نتائج التقييم المؤسسي في مجال التخطيط اإلستراتيجي للمنظمات غير الربحية في محافظة العال

2التخطيط اإلستراتيجي
جاءت نتائج تحليل استبانة التقييم المؤسسي في مجال التخطيط اإلستراتيجي عىل النحو التالي:

)20( منظمة كانت ضعيفة في هذا المجال، و)3( منظمات فقط حصلت عىل درجة تقييم »متوسط« وفق الجدول التالي: 

التخطيط اإلستراتيجي

نتيجة التقييمجيدمتوسطضعيفاسم الجمعية#

متوسطجمعية البر الخيرية بالعال1
ضعيفجمعية البر الخيرية بالجديدة2
ضعيفجمعية البر الخيرية بجيدة3
ضعيفجمعية فضال الخيرية4
ضعيفالجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل5
ضعيفجمعية البر الخيرية بمغيراء6
ضعيفجمعية التنمية األسرية بمحافظة العال7
ضعيفجمعية العمل التطوعي بالعال8
ضعيفجمعية عال لذوي اإلعاقة9

ضعيفجمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال10
ضعيفجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال11
ضعيفجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات12
متوسطفرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة13
ضعيففرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(14
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بالعال15
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بمغيراء16
ضعيفلجنة التنمية االجتماعية بثربة 17
ضعيفالجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال18
ضعيفالجمعية التعاونية الزراعية19
ضعيفالجمعية التعاونية للسياحة20
ضعيفالجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 21
ضعيف فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون22
ضعيففرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث23
متوسطنادي العال الرياضي 24
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التخطيط اإلستراتيجي
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2
 عـــدد )19( منظمة من إجمالـــي المنظمات الـ )24( ال يوجد لديها خطط إســـتراتيجية ســـنوية، وإن وجدت لدى ثالث 
منظمـــات، فإنهـــا غيـــر مفعلة وال يســـتطيع المســـؤولون في هـــذه المنظمات ربطهـــا في تحقيق رؤيـــة وتوجه 

. لمنظمة ا

 )21( من أصل )24( منظمة غير ربحية حصلت عىل نتيجة »ضعيف« في تقييم مجال التخطيط اإلستراتيجي.

 عـــدد ثـــالث منظمـــات حصلت عـــىل تقييم »متوســـط« في مجـــال التخطيـــط اإلســـتراتيجي ما زالـــت تحتاج إىل 
التطويـــر في هـــذا المجال كون أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والعاملين ليس لـــدى جميعهم المعرفة في هـــذا المجال.

 تبيـــن لفريـــق عمل الدراســـة أن أعضاء منظمـــات مجتمع الدراســـة الذين تمـــت مقابلتهم لم يســـتطيعوا تحديد 
القيـــم التـــي تتبناهـــا منظماتهم؛ ما انعكـــس عىل عدم ربـــط خططهم التشـــغيلية بالخطة اإلســـتراتيجية وعدم 
قدرتهـــم عـــىل تحديـــد توجهاتهـــم اإلســـتراتيجية التي تســـاعدهم عـــىل التنفيذ وتحقيـــق المؤشـــرات وخدمة 

المســـتفيدين عىل الوجـــه األمثل.

 جميـــع المنظمـــات غير الربحيـــة ال يتم فيهـــا إجراء عملـــي لتحليل المـــوارد البشـــرية والمالية والماديـــة، وكذلك 
لقدرتهـــا التنظيميـــة ومحيطها الخارجي؛ بســـبب غيـــاب التخطيط اإلســـتراتيجي.
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التخطيط اإلستراتيجي
تحليل الجدول رقم )14(:

2
 التخطيـــط اإلســـتراتيجي هو مـــن أهم المجاالت المؤسســـية المهمة الذي يســـاعد عىل تنظيم عمـــل المنظمات 
غيـــر الربحية وتحويلها إىل عمل مؤسســـي مبنـــي عىل رؤية واضحة وتوجهات إســـتراتيجية محـــددة، للوصول إىل 
أفضـــل النتائج المرجـــوة واألثر المتوقع. المنظمـــات غير الربحيـــة بالمحافظة ترى أن التخطيط اإلســـتراتيجي هو 
وثيقـــة ال بد مـــن وجودها فـــي المنظمة، ألنها مـــن متطلبات الجهة اإلشـــرافية وبعـــض الجهـــات المانحة، حيث 
تعمل جميع المنظمات بشـــكل عشـــوائي مـــن خالل اقتناص الفـــرص الموجودة في القطاعـــات الخاصة الداعمة 
للنشـــاط الزراعي أو الســـياحي بعيدًا عن ربط أي شـــراكة أو مشروع تنموي بالقضية األساســـية، التي تم تأسيس 

المنظمـــة من أجلها.

 الخطـــط اإلســـتراتيجية إن وجدت لـــدى المنظمات، فهـــي مكتوبة في التقاريـــر فقط وبجهود ذاتيـــة غير ممنهجة 
ومحكمـــة مـــن ذوي االختصاص، وال يســـتطيع كثير من العاملين الحديث عنها أو تفســـيرها؛ ما أســـهم ذلك في 

ضعف أداء المنظمـــات وانحرافها عن تحقيق أهدافها اإلســـتراتيجية.

 هنـــاك ضعف عام لدى جميـــع المنظمات غير الربحية في التخطيط اإلســـتراتيجي الفعال، الذي يشـــمل التخطيط 
المالـــي، والتخطيـــط لتنفيـــذ البرامج والمشـــاريع وفقـــًا لألهداف اإلســـتراتيجية، وعـــدم وجود لوائـــح تنظيمية 

متكاملـــة، وضعف البنية التقنيـــة للمنظمات. 

 حصلت )3( منظمات عىل تقييم »متوسط« في هذا المجال عىل النحو اآلتي: 

 فـــرع جمعيـــة المســـتودع الخيـــري: نظـــرًا ألن الجمعية الرئيســـة في المدينـــة المنـــورة لديها خطة 
إســـتراتيجية وتأخـــذ بعيـــن االعتبـــار تطويـــر عمل الفـــروع التابعة لهـــا، وبالتالـــي تبيـــن لفريق عمل 
الدراســـة أن الفـــرع يتبـــع إدارتـــه الرئيســـة من حيـــث وجود خطـــة إســـتراتيجية، وتطبيـــق عمليات 
المتابعـــة والتقييـــم الدورية مـــن قبل اإلدارة الرئيســـة، وقد تـــم التحقق من ذلك باالطالع المباشـــر 

عىل الوثائـــق واإلجـــراءات المتبعة خـــالل الزيـــارة الميدانية.

 جمعيـــة البـــر بالعـــال: يوجـــد جهـــود حثيثـــة مـــن مجلـــس اإلدارة الحالي في رســـم خطـــة الجمعية 
اإلســـتراتيجية مـــن حيث الرؤية والرســـالة وتعيين المديـــر التنفيذي، وهم بحاجة إىل المســـاعدة في 

تدريـــب الموظفيـــن عىل تنفيذ الخطـــة اإلســـتراتيجية، وقياس مـــدى تحقيق مؤشـــرات األداء.

 نـــادي العـــال الرياضـــي: قام أحد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة تخصصه في مجـــال التعليـــم بإعداد خطة 
إســـتراتيجية للمرحلـــة القادمـــة، ولكنها خطـــة بجهـــود ذاتية غير محكمـــة من مختصيـــن في هذا 
المجـــال. نـــادي العـــال الرياضي هـــو الوحيـــد بالمحافظة، ولديـــه فرص عديـــدة للتطوير وتشـــغيل 
مجاالتـــه االجتماعيـــة والثقافيـــة، التي تســـهم في اســـتثمار طاقات الشـــباب، لذا فهـــم بحاجة إىل 
جهـــة استشـــارية لتحكيم الخطـــة اإلســـتراتيجية والعمل عـــىل تطويرها بما يتناســـب مـــع طبيعة 

  . فظة لمحا ا

 لم يســـتطيع معظم من تـــم مقابلتهم تحديد اإلجابـــة الواضحة عىل األســـئلة التي تتناول أبـــرز جوانب التخطيط 
اإلســـتراتيجي عـــىل ســـبيل المثال ما الـــذي تريد المنظمـــة القيام بـــه؟ وما الذي يجـــب عىل المنظمـــة القيام به؟ 

وما هي القضية األساســـية التي تم تأســـيس المنظمـــة ألجلها؟.
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الجدول رقم )15(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية( 

الجدول رقم )16(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية( – مرحلة التطور

3األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(
بعد تحليل نتائج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية في محافظة العا

لمجال األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية( تبين اآلتي:

التقييم  )31-56( مبتدئةالنتيجةاسم الجمعية#

مبتدئة41جمعية البر الخيرية بالجديدة1
مبتدئة38جمعية البر الخيرية بجيدة2
مبتدئة37جمعية فضال الخيرية3
مبتدئة31الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية مركز النجيل4
مبتدئة55جمعية البر الخيرية بمغيراء5
مبتدئة39جمعية التنمية األسرية بمحافظة العال6
مبتدئة39جمعية العمل التطوعي بالعال7
مبتدئة50جمعية عال لذوي اإلعاقة8
مبتدئة31جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات بفضال9

مبتدئة51جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعال10
مبتدئة40جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات11
مبتدئة13فرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة12
مبتدئة14فرع جمعية رعاية األيتام )تكافل(13
مبتدئة31لجنة التنمية االجتماعية بالعال14
مبتدئة33لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء15
مبتدئة25لجنة التنمية االجتماعية بثربة 16
مبتدئة31الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال17
مبتدئة31الجمعية التعاونية الزراعية18
مبتدئة42الجمعية التعاونية للسياحة19
مبتدئة31الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 20
مبتدئة31 فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون21
مبتدئة31فرع الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث22
مبتدئة37نادي العال الرياضي 23

التقييم )57-80( مرحلة التطورالنتيجةاسم الجمعية#

في بداية مرحلة التطور57جمعية البر الخيرية بالعال1
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األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(
أبرز النتائج

3
 )22( منظمة غير ربحية في التقييم المؤسسي لمجال األنظمة )الموارد البشرية( جاءت في مرحلة مبتدئة.

 منظمـــة واحـــدة فقط وهي جمعيـــة البر الخيريـــة بالعال في بدايـــة مرحلة التطـــور، كما هو موضح فـــي الجدول 
رقـــم )16(، وهـــذا يعني أيضا أنهـــا بحاجة إىل مســـاعدة للتطوير في هـــذا المجال للوصـــول إىل مرحلة أفضل.

 جميـــع المنظمـــات ال تتبع معاييـــر وإجراءات محـــددة لتقييـــم أداء العامليـــن، وبالتالي وجود ضعـــف في قياس 
المعاييـــر )مؤشـــرات األداء( التي ســـيتم تنفيذهـــا وتحقيقها )مخرجـــات ونتائج( من خـــالل أعمالهم.

 ال يوجـــد لـــدى المنظمـــات وصف وظيفـــي واضح لكافـــة الوظائـــف وإن وجد ال يتم ربطـــه بالهيـــكل التنظيمي 
. للمنظمة

 ال يوجد لدى المنظمات غير الربحية نظام مناسب لتعيين واختيار وتدريب ورفع كفاءة الموظفين والمتطوعين.

 ال يوجد لدى المنظمات سلم للرواتب والبدالت والحوافز يتناسب مع إمكانات وموارد المنظمة.

 ال يوجـــد دليـــل للموظف فـــي معظم المنظمـــات التي تم مقابلتهـــا، وليس لـــدى العاملين في هـــذه المنظمات 
المهني. لتطورهـــم  فردية  خطط 

 ال يوجـــد أنظمة حوافز ومكافآت الســـتقطاب الكفاءات من الشـــباب كصـــف ثاٍن للعمل بالمنظمـــات غير الربحية 
. مستقباًل

 إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي المنظمات غيـــر الربحية بمحافظـــة العال غير فاعلـــة، وال تقوم بمهامهـــا المأمولة في 
تحقيـــق االســـتثمار األمثل للموارد البشـــرية، كمـــا أنها تفتقـــر إىل عدم وجـــود المتخصصين في المجـــال، وعدم 
وجـــود السياســـات واإلجـــراءات الواضحة والمحـــددة، عىل الرغم مـــن أن احتياجـــات ومتطلبات الموارد البشـــرية 
تنبـــع مـــن التخطيط اإلســـتراتيجي، وتعـــد إدارة المـــوارد من أهـــم اإلدارات الرئيســـة بالمنظمة التي تســـهم في 

تحقيـــق التنظيم المؤسســـي، ومعالجـــة التســـرب الوظيفي للكفاءات فـــي المنظمات غيـــر الربحية. 

 ال يوجـــد هيـــاكل تنظيمية فـــي المنظمات غير الربحيـــة بمحافظة العال؛ مـــا انعكس عىل عـــدم مالءمة الوظيفة 
مـــع كثير مـــن العاملين بتلـــك المنظمـــات وباألخـــص التخصصية التـــي بحاجة إىل معـــارف ومهارات كــــ )تنمية 
المـــوارد الماليـــة، والبرامج والمشـــاريع، واإلدارة الماليـــة(، وهذا انعكس ســـلبًا عىل تحقيق المســـتهدفات لكثير 

مـــن المنظمات غيـــر الربحية.

 المنظمـــات غيـــر الربحيـــة ال تـــرى أهميـــة وجـــود إدارة للموارد البشـــرية، وقـــد يقتصر عملهـــا عىل الســـكرتارية. 
للمنظمات الناشـــئة/حديثة التأســـيس فرصـــة لوجود إدارة الموارد البشـــرية للمســـاهمة فـــي تحقيق مخرجات 
التخطيـــط اإلســـتراتيجي فـــي تحديد متطلبـــات الوظائف ورســـم الهيـــاكل التنظيميـــة المالئمـــة لطبيعة عمل 
المنظمات، وبالتالي يتم اســـتقطاب الكفاءات المناســـبة، ويســـاعد تلك المنظمات باالنطالقة الفاعلة في تحقيق 
أهدافهـــا اإلســـتراتيجية، وللمنظمات الكبرى التي تم تأسيســـها من 5-10 ســـنوات وجود إدارة للموارد البشـــرية؛ 

مـــا يعطيها الفرصـــة لتحقيق التنظيم المؤسســـي وتطويـــر اإلجراءات والسياســـات والتدريب عـــىل تنفيذها. 

تحليل الجداول رقم )15( و )16(
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الجدول رقم )17(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال األنظمة والمصادر المالية – مرحلة مبتدئة

الجدول رقم )18(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال األنظمة والمصادر المالية – في مرحلة التطور 

الجدول رقم )19(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال األنظمة والمصادر المالية – مرحلة التعزيز والتوسع

4األنظمة المالية وتنمية الموارد المالية
جاءت نتائج تحليل استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية في محافظة العا في مجال األنظمة والمصادر المالية عىل 

النحو التالي: )13( منظمة حصلت عىل تقييم »مبتدئة«، و)10( منظمات عىل تقييم »في مرحلة التطور«، بينما حصلت منظمة واحدة 
فقط عىل تقييم »في مرحلة التعزيز والتوسع«، حسب الجدول اآلتي:

التقييم )23-37( مبتدئةالنتيجةاسم الجمعية#

مبتدئة34جمعية فضال الخيرية 1
مبتدئة36جمعية التنمية األسرية بالعال2
مبتدئة37جمعية العمل التطوعي بالعال3
مبتدئة37جمعية عال لذوي اإلعاقة4
مبتدئة29جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات5
مبتدئة31لجنة التنمية االجتماعية بالعال 6
مبتدئة27لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء 7
مبتدئة35لجنة التنمية االجتماعية بثربة8
مبتدئة26الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال9

مبتدئة23الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 10
مبتدئة23جمعية الثقافة والفنون 11
مبتدئة23الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث12
مبتدئة33نادي العال الرياضي13

التقييم )38-54( في مرحلة التطورالنتيجةاسم الجمعية#

في مرحلة التطور42جمعية البر الخيرية بالعال1
في مرحلة التطور42جمعية البر الخيرية بالجديدة2
في مرحلة التطور40جمعية البر الخيرية بجيدة3
في مرحلة التطور38الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية بمركز النجيل4
في مرحلة التطور52جمعية البر الخيرية بمغيراء5
في مرحلة التطور40جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العال6
في مرحلة التطور53فرع جمعية المستودع الخيرية7
في مرحلة التطور45فرع جمعية رعاية األيتام – تكافل8
في مرحلة التطور41الجمعية التعاونية الزراعية بالعال9

في مرحلة التطور40الجمعية التعاونية للسياحة 10

التقييم   )55-70( في مرحلة التعزيز والتوسعالنتيجةاسم الجمعية#

في بداية هذه المرحلة 55الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال1
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األنظمة المالية وتنمية الموارد المالية
أبرز النتائج

4
 )13( منظمـــة غير ربحيـــة في محافظة العال جـــاءت في مرحلة »مبتدئة« فـــي التقييم المؤسســـي لمجال األنظمة 

المالية وتنميـــة الموارد المالية.

 )10( منظمـــات غيـــر ربحية في محافظة العال جاءت فـــي مرحلة »التطور« بدرجات متفاوتة في التقييم المؤسســـي 
لمجال األنظمة الماليـــة وتنمية الموارد المالية.

 )1( منظمـــة واحـــدة فقط جـــاءت متقدمة عـــىل كافة المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة العال وهـــي الجمعية 
الخيريـــة لتحفيـــظ القـــرآن الكريم بمحافظـــة بالعال، حيـــث جاءت فـــي بداية مرحلـــة التعزيز والتوســـع في مجال 

المالية.  المـــوارد  تنمية 

 عـــدد )23( منظمـــة غيـــر ربحية فـــي محافظة العـــال يحتاجون إىل تدخـــل وتطوير في هـــذا المجـــال للوصول إىل 
وضـــع أفضل.

 المكلفـــون بالعمليـــات المالية داخل الـ )19( منظمة غير ربحية بالمحافظة ســـواًء كان أميـــن الصندوق من مجلس 
اإلدارة أو ممـــن تـــم تكليفه مـــن العاملين للقيـــام بعمليات المحاســـبة الداخلية غير متخصصيـــن ويحتاجون إىل 

وتأهيل. تمكين 

 ال يوجـــد لـــدى معظـــم المنظمات دليل للسياســـات واإلجـــراءات الماليـــة؛ ما يـــؤدي إىل عدم شـــفافية ووضوح 
واســـتقرار العمليات واإلجـــراءات التخاذ القـــرارات المالية الســـليمة.

 ال يوجـــد لدى معظـــم المنظمات نظام فعـــال لعمليـــات التخطيط المالي، وكذلـــك لتقييم مـــدى فاعلية اإلنفاق 
لدى هـــذه المنظمات.

 بينمـــا أوضحت نتائج تحليل اســـتبانة التقييم المؤسســـي بـــأن )11( منظمة من إجمالـــي )23( منظمة كان وضعهم 
المالـــي ليـــس مبتدئًا، بـــل في بداية مرحلـــة التطور؛ ما يدل وبشـــكل واضح عـــىل عدم وجود خطـــط واضحة في 

عمليات الصـــرف لهذه الموارد وقياس مـــدى فاعليتها.

 ال يوجد لدى معظم الجمعيات نظام مفعل لجمع التبرعات، وال مصادر تمويل دائمة، متجددة، متنوعة.

 ال يوجد خطط لالستدامة المالية لعدد )16( منظمة غير ربحية من مجتمع الدراسة.
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األنظمة المالية وتنمية الموارد المالية
تحليل الجداول رقم )17( و )18( و )19(: 

4
 بالنســـبة للتدقيـــق المالـــي الخارجي، فقـــد كلفت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية االجتماعية شـــركة متخصصة 
للقيـــام بهـــذه المهمة عىل مجموعة مـــن المنظمات التي تقع في نطاقهـــا الجغرافي، إال أنه لـــدى هذه المنظمات 
بعض المالحظات عىل الشـــركة، أهمها التأخير في تســـليم التقاريـــر المالية في موعدها. بينمـــا بعض المنظمات 
األخـــرى بالعـــال التـــي لم تبدأ هذه الشـــركة باإلشـــراف عليهـــا توجد لديهـــم معاناة فـــي إيجاد المراجـــع الخارجي 

المناســـب، إضافـــة إىل ارتفاع التكلفـــة المالية التي يدفعونهـــا لهذا الجانب.

 تبيـــن لفريق الدراســـة أن مجتمع الدراســـة الذين تمـــت مقابلتهم من المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة العال 
ذكـــروا أن أكبـــر عائق يواجه هـــذه المنظمات هو العجز عـــن تنفيذ البرامج والمشـــاريع نتيجة تدني المـــوارد المالية.

 ال تقـــوم بعض الجمعيـــات بتحديث معلوماتها حول مصـــادر التمويل المتنوعة؛ ما انعكس ســـلبًا عىل قلة الموارد 
الماليـــة، ووجـــود الفجوة بين المنظمات الفاعلـــة وغير الفاعلة في مجال تنميـــة الموارد المالية.

 ضعـــف االتصـــال المنتظم مـــع المتبرعيـــن والداعمين، وهذا يعـــود إىل عدم وجـــود المختصين بالمجـــال، وعدم 
وجـــود التكامل لـــإلدارات الداخليـــة بالمنظمات بيـــن إدارات االتصال المؤسســـي وإدارات تنمية المـــوارد المالية.

 هناك ضعف في نســـبة اإلنفاق عىل المشـــاريع مقابل التشـــغيل، حيث إن أفضل الممارســـات تشـــير إىل تطبيق 
قاعـــدة 30/70 حيـــث إن اإلنفاق عىل المشـــاريع يكـــون %70 واإلنفاق عىل التشـــغيل يكون %30 مـــن الموازنة 

السنوية.

 معظـــم مجالـــس إدارات المنظمات غير الربحيـــة ال يقومون بأدوارهـــم المطلوبة في تنمية المـــوارد المالية، حيث 
أقـــر المديـــرون التنفيذيون بـــأن اللجان األساســـية غير مفعلـــة »فقط مكملي العـــدد لنظام العضويـــات«، وذلك 
يعد فجوة مؤسســـية فـــي العالقة بيـــن مجالـــس اإلدارات واإلدارة التنفيذيـــة داخل المنظمـــات، وذلك ينعكس 

ســـلبًا عىل تنميـــة الموارد الماليـــة للمنظمات وتحقيق اســـتدامتها.
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الجدول رقم )20(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال االتصال المؤسسي والعالقات العامة – مرحلة مبتدئة

الجدول رقم )21(:
الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال االتصال المؤسسي والعالقات العامة – مرحلة التطور

5االتصال المؤسسي والعالقات العامة
جاءت نتائج تحليل استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية في محافظة العا

في مجال االتصال المؤسسي والعاقات العامة تبين اآلتي:

التقييم )34-61( مبتدئةالنتيجةاسم الجمعية#

مبتدئة51جمعية البر الخيرية بالجديدة1
مبتدئة52جمعية البر الخيرية بجيدة2
مبتدئة45جمعية فضال الخيرية 3
مبتدئة41الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية بمركز النجيل4
مبتدئة49جمعية التنمية األسرية بالعال5
مبتدئة67جمعية العمل التطوعي بالعال6
مبتدئة34جمعية عال لذوي اإلعاقة7
مبتدئة40جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات8
مبتدئة47الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال 9

مبتدئة48جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العال10
مبتدئة38فرع جمعية رعاية األيتام – تكافل11
مبتدئة38لجنة التنمية االجتماعية بالعال 12
مبتدئة47لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء 13
مبتدئة34لجنة التنمية االجتماعية بثربة14
مبتدئة34الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال15
مبتدئة44الجمعية التعاونية الزراعية بالعال16
مبتدئة54الجمعية التعاونية للسياحة 17
مبتدئة34الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 18
مبتدئة34جمعية الثقافة والفنون 19
مبتدئة34الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث20
مبتدئة34نادي العال الرياضي21

)62-87( في مرحلة التطورالنتيجةاسم الجمعية#

في بداية مرحلة التطور 62جمعية البر الخيرية بالعال1
في بداية مرحلة التطور63جمعية البر الخيرية بمغيراء2
في مرحلة التطور69فرع جمعية المستودع الخيري3
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االتصال المؤسسي والعالقات العامة
أبرز النتائج

تحليل الجداول رقم )20( و )21(

5
 )21( منظمـــة غيـــر ربحية في محافظة العال جـــاءت في مرحلة »مبتدئـــة« في التقييم المؤسســـي لمجال االتصال 

المؤسســـي والعالقات العامة.

 )3( منظمـــات غير ربحيـــة في محافظة العال جـــاءت في مرحلة »التطـــور« بدرجات متقاربة وفي بدايـــة المرحلة في 
التقييم المؤسســـي لمجال االتصال المؤسســـي والعالقات العامة.

 جميـــع المنظمـــات غير الربحية التـــي تم الوصول لها في الدراســـة في محافظـــة العال وعددهـــا )23( منظمة غير 
ربحيـــة بحاجـــة إىل تدخل وتطوير في هـــذا المجال للوصـــول إىل وضع أفضل مـــن الوضع الحالي.

 جميـــع المنظمـــات غير الربحيـــة ال يوجد لديها خطط إســـتراتيجية متخصصـــة في االتصال المؤسســـي بمجاالته 
والتســـويق. العامة،  والعالقات  اإلعالمية، 

 ال تضـــع بعيـــن االعتبار خطط الجمعيات لالتصال والتعـــاون مع الغير وال طرق وإجـــراءات لتقييم فاعلية االتصال 
والتواصل بالغير وال في إعداد وتنفيذ البرامج واألنشـــطة المشـــتركة.

 ال تحافظ بعض المنظمات عىل االتصال مع المنظمات غير الربحية األخرى.

 ال يتـــم رصـــد بند فـــي الموازنة لهذا الجانـــب، بينما تشـــير أفضل الممارســـات إىل ضرورة رصد نســـبة من 9-12% 
مـــن الموازنة الســـنوية إلدارة االتصال المؤسســـي والعالقات العامة، لكـــي تقوم اإلدارة بتحقيق مســـتهدفاتها.

 ال يوجد نظام لتقييم فاعلية االتصال الداخلي والخارجي.

 ال تقـــوم المنظمـــات بأنشـــطة للتأثيـــر عىل المســـؤولين بمـــا في تلك األنشـــطة التي تهـــدف إىل كســـب التأييد 
لقضيـــة معينة عـــىل المســـتوى المحلي.

 ال تحافـــظ المنظمـــات عىل اتصـــال منتظم مع ممثلـــي القطاعات الحكوميـــة والخاصة بالمحافظـــة، وهذا يعود 
إىل عـــدم وجـــود المختصيـــن في هـــذا المجـــال، باإلضافـــة إىل ضعف التعـــاون والتكامـــل بيـــن إدارات االتصال 

المؤسســـي وإدارات تنمية المـــوارد المالية.
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الجدول رقم )22(:
يوضح الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال البرامج والمشاريع - مبتدئة

الجدول رقم )23(:
الوضع الحالي للمنظمات غير الربحية في مجال البرامج والمشاريع – في بداية مرحلة التطور

6البرامج والمشاريع
جاءت نتائج تحليل استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية في محافظة العا

في مجال البرامج والمشاريع وفقا للجدول اآلتي

التقييم )21-38( مبتدئةالنتيجةاسم الجمعية#

مبتدئة 29جمعية البر الخيرية بالجديدة1
مبتدئة 27جمعية البر الخيرية بجيدة2
مبتدئة 29جمعية فضال الخيرية 3
مبتدئة 24الجمعية الخيرية والخدمات االجتماعية بمركز النجيل4
مبتدئة 29جمعية التنمية األسرية بالعال5
مبتدئة 25جمعية ساعي لخدمة األرامل والمطلقات6
مبتدئة 26جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العال7
مبتدئة 29فرع جمعية رعاية األيتام – تكافل8
مبتدئة 21لجنة التنمية االجتماعية بالعال 9

مبتدئة 24لجنة التنمية االجتماعية بمغيراء 10
مبتدئة 26لجنة التنمية االجتماعية بثربة11
مبتدئة 30الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال12
مبتدئة 35الجمعية التعاونية الزراعية بالعال13
مبتدئة 32الجمعية التعاونية للسياحة 14
مبتدئة21الجمعية التعاونية الزراعية متعددة األغراض بالجديدة 15
مبتدئة 28جمعية الثقافة والفنون 16
مبتدئة 24الجمعية السعودية للمحافظة عىل التراث17
مبتدئة 32نادي العال الرياضي18

التقييم )39-54( مبتدئةالنتيجةاسم الجمعية#

في بداية مرحلة التطور41جمعية البر الخيرية بالعال1
في بداية مرحلة التطور40جمعية البر الخيرية بمغيراء2
في مرحلة التطور45جمعية العمل التطوعي3
في بداية مرحلة التطور40جمعية عال لذوي اإلعاقة4
في مرحلة التطور46الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العال5
في بداية مرحلة التطور40فرع جمعية المستودع الخيري6
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البرامج والمشاريع
أبرز النتائج

تحليل الجداول رقم )22( و )23(

6
 )17( منظمـــة غيـــر ربحية في محافظـــة العال جاءت في مرحلـــة »مبتدئة« في التقييم المؤسســـي لمجـــال البرامج 

والمشاريع.

 )6( منظمـــات غير ربحيـــة في محافظة العال جـــاءت في مرحلة »التطـــور« بدرجات متقاربة وفي بدايـــة المرحلة في 
التقييم المؤسســـي لمجال البرامج والمشاريع.

 جميـــع المنظمـــات غير الربحية التي تم الوصول إليها في الدراســـة فـــي محافظة العال وعددهـــا )23( منظمة غير 
ربحيـــة بحاجة إىل تدخـــل وتطوير في هذا المجـــال للوصول إىل وضع أفضل مـــن الوضع الراهن. 

 جميـــع المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بالمحافظـــة ال تقوم بدراســـة تحديـــد االحتياجـــات لمناطقها المســـتهدفة وال 
لمســـتفيديها بهـــدف الوصول إىل مقترحات واقعية للمشـــاريع واألنشـــطة التـــي تنفذها وتكـــون قابلة لتمويل 

الجهـــات المانحـــة بالمملكة.

 ال يوجد لدى المنظمات نظام واضح ومفعل لمتابعة وتقييم المشاريع.

 ال يوجد لدى المنظمات نظام مناسب لتقييم نتائج وأثر برامجها وأنشطتها عىل المستفيدين.

 ال يوجـــد لـــدى المنظمـــات نظـــام مناســـب إلعـــادة تصميـــم أنشـــطتها لجعلهـــا أكثر مالءمـــة لحاجـــات الفئات 
المســـتهدفة.

 ال يوجد لدى المنظمات معايير واضحة ومحددة للمحافظة عىل جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 )20( منظمـــة غيـــر ربحيـــة بالمحافظة ال تقوم بإعداد خطط ســـنوية لبرامجها وأنشـــطتها، وال يتم إعـــداد موازنات 
تقديريـــة؛ ما يعكس العشـــوائية في العمل غيـــر الممنهج.

 إدارة البرامـــج والمشـــاريع من اإلدارات المهمة والرئيســـة فـــي المنظمات غيـــر الربحية، التي تســـاعد عىل تحقيق 
المســـتهدفات وتنفيذ المبـــادرات بطرق علمية وممنهجـــة، وتتم فاعليـــة إدارة البرامج والمشـــاريع وفقًا ألفضل 
الممارســـات داخـــل المنظمـــات غيـــر الربحية عنـــد االلتزام بتطبيـــق منهجيـــة المتابعـــة والتقييم، التـــي تعد أداة 
تخطيـــط وإدارة تزود العاملين بتغذية راجعة مســـتمرة يســـتفاد منهـــا إلدارة البرامج والمشـــاريع، واتخاذ القرارات 

بشـــكل أكثر فاعلية، والتخطيط الســـنوي بشـــكل منتظم.

 العاملـــون بـــإدارات البرامج والمشـــاريع خبراتهم محـــدودة في وضع الخطـــط الالزمة إلدارة المشـــروع منذ البداية 
حتـــى اإلغالق، وهذا يعود لعـــدم منحهم فـــرص االلتحاق بالـــدورات التدريبية المتخصصة بهـــذا المجال.

 هنـــاك ضعف عام لـــدى جميع المنظمات غيـــر الربحية بمحافظة العال فـــي أنظمة التوثيق لبرامجها ومشـــاريعها؛ 
مـــا انعكس ســـلبًا عىل عدم وجـــود مخرجات ونتائج وأثـــر لها في نطاق عملهـــا بالمحافظة.

 ال تقـــوم المنظمـــات بعمليـــات المتابعـــة والتقييم بعـــد تنفيذ أنشـــطتها وبرامجهـــا، وذلك يعـــود إىل عدم وجود 
المختصيـــن بهـــذا المجـــال، وعدم التدريب واالســـتثمار البشـــري للعاملين فـــي إدارات البرامج والمشـــاريع.

 ال تقـــوم المنظمـــات بقياس رضـــا الفئات المســـتهدفة عن الخدمـــات التي تقدمهـــا؛ ما انعكس ســـلبًا عىل عدم 
وجـــود أهميـــة لتلك المنظمـــات بالمحافظة مـــن وجهة نظر وجهـــاء وأعيـــان المحافظة الذين تمـــت مقابلتهم.

 ضعـــف التعاون وتبـــادل الخبرات فيما بين المنظمات المتشـــابهة فـــي التخصص، وكذلك في تبـــادل المعلومات 
ومقارنـــة الحلـــول معهـــا، وذلـــك لعدم وجـــود معرفـــة لمدى أهميـــة التعاون والتشـــارك فـــي تنفيذ المشـــاريع 

التنمويـــة بالمحافظة.
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نتائج ورشة عمل التحليل الرباعي 
للمنظمات غير الربحية 

في محافظة العال
SWOT

ANALYSIS
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تم اســـتخدام التحليـــل الرباعي أو ما يســـمى بتحليـــل )SWOT ANALYSIS( لتقييم وتحديـــد العوامل الداخلية 
مـــن نقاط قـــوة وضعـــف، والعوامل الخارجيـــة من فـــرص وتهديدات، مـــن وجهة نظـــر المنظمات غيـــر الربحية 

بمحافظـــة العال، التـــي تؤثر عىل عملهـــا وبالتالي تحقيـــق أهدافها. 

الملكيـــة  الهيئـــة  قامـــت  حيـــث 
لمحافظـــة العـــال بالتعاون مـــع مركز 
التنميـــة االجتماعية بتوجيـــه الدعوة 
لكافـــة المنظمات غير الربحية ســـواًء 
كانت خيريـــة أو تخصصيـــة أو دينية 
أو لجان تنميـــة اجتماعية أو جمعيات 
تعاونيـــة، حســـب البيانـــات المـــزودة 
مـــن قبلهـــم، للحضـــور والمشـــاركة 
حضـــر  وقـــد  العمـــل.  ورشـــة  فـــي 
الورشـــة )35( مشـــاركا من الجنسين 
مـــن ممثلـــي )19( منظمة غيـــر ربحية 
العـــال اســـتجابوا للدعوة  بمحافظـــة 
حســـب المرفـــق رقـــم )--(، وقـــد تم 
تقسيمهم إىل ســـت مجموعات عمل 

كل حســـب مجـــال عمله:

ومـــن ثـــم قامت كل مجموعـــة بعرض نتائج عملها مرتبة حســـب األهميـــة واألولوية من وجهة نظرهـــم. وفي ختام 
الورشـــة تم توزيع نموذج لتقييم الورشـــة عىل جميع المشـــاركين بهدف التطوير في المســـتقبل، وقد تم اســـتالم 
)32( نمـــوذج تقييم من المشـــاركين، حيث تجاوزت نســـبة الرضا %98 وكان مـــن أبرز المالحظـــات المطالبة بتنفيذ 
مزيـــد مـــن ورش العمل، وبـــأن هذا أول لقـــاء يتم فيه جمـــع المنظمات غير الربحيـــة في مثل هذا النـــوع من ورش 
العمـــل، والمطالبـــة بإعطاء وقت أكبر للورشـــة. واســـتمارة واحـــدة فقط أوضحت عدم الرضا عن الورشـــة؛ بســـبب 
عـــدم االلتزام بوقت الورشـــة المحدد مســـبقًا، وكان الســـبب في أن الورشـــة تأخرت عن البدء فـــي موعدها لمدة 20 

دقيقـــة؛ بســـبب انتظار حضور بقيـــة الجمعيات القادمين من مســـافات بعيـــدة، وقد كانت النتائـــج وفق اآلتي:

المجموعة األوىل
تناولت الجمعيات الخيرية.

المجموعة الثانية
تناولت لجان التنمية االجتماعية.

المجموعة الثالثة
تناولت الجمعيات التخصصية.

المجموعة الرابعة
تناولت الجمعيات التعاونية.

المجموعة الخامسة
تناولت الجمعيات الدينية.

المجموعة السادسة
التطوعي  العمـــل  تناولـــت جمعيات 

بالمحافظة.  والمتطوعيـــن 
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مـــن اإلمكانـــات التـــي تتمتع بهـــا المنظمات غيـــر الربحيـــة في محافظـــة العال، 
والتي ستســـاعد عىل تلبية المطالـــب وتعزيز القدرات واإلمكانـــات التي تمتلكها 

المنظمـــات كانت وفـــق اآلتي:

مـــن أبـــرز نقـــاط الضعـــف الداخليـــة التـــي تعيـــق المنظمـــات غيـــر الربحية في 
محافظـــة العـــال مـــن تحقيـــق أهدافهـــا تمثلت فـــي النقـــاط اآلتية:

التحليل

التحليل

نقاط القوة

نقاط الضعف

1

2

الرباعي

الرباعي

1. سهولة الوصول إىل المستفيدين لدى بعض المنظمات غير الربحية.
2. السرعة في اإلنجاز لدى بعض المنظمات غير الربحية.

3. سهولة التواصل لدى بعض المنظمات مع مركز التنمية االجتماعية.
4. وجود بعض من أعضاء مجالس اإلدارات الذين لديهم االستعداد للعمل والتطوير.

5. التعاون بين العاملين والمتطوعين في بعض المنظمات غير الربحية.
6. توفر الموارد المالية الجيدة لعدد محدود من المنظمات غير الربحية.

7. وجود مقر ملك لبعض المنظمات في المحافظة.
8. وجود استثمارات وأوقاف لبعض المنظمات غير الربحية في المحافظة.

1. قلـــة الكوادر البشـــرية ســـواًء المتخصصـــة أو المدربة )المهـــارة والخبـــرة( في معظـــم المنظمات غير 
المحافظة. فـــي  الربحية 

2. عـــدم وجود مـــوارد مالية مســـتدامة لمعظـــم المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظة، حيـــث ال يوجد 
رأســـمال ثابت يتـــم االعتماد عليـــه لتنفيذ البرامج واألنشـــطة.

3. ضعف رواتب العاملين في المنظمات غير الربحية.
4. الشـــعور بعـــدم وجود األمان الوظيفـــي لدى معظم العاملين فـــي المنظمات غير الربحيـــة؛ ما يؤدي إىل 

انخفاض نســـبة ثبات العاملين فيها )الـــدوران الوظيفي(.
5. بعـــض مباني المنظمـــات غير الربحية مســـتأجرة خاصة حديثة التأســـيس؛ ما يزيد من األعبـــاء المالية 

. عليها
6. ضعف وجود الشباب في الجمعيات العمومية للمنظمات غير الربحية في المحافظة.

7. قلـــة وجود الشـــباب في مجالـــس إدارات المنظمات غير الربحية؛ ما يســـبب عزوف وابتعاد الشـــباب عن 
المشـــاركة والمســـاهمة في عمل هذه المنظمات.

8. عدم فاعلية بعض مجالس إدارات المنظمات غير الربحية والبيروقراطية في عمل اإلدارة.
9. عزوف تسجيل أعضاء المجتمع المحلي في عضوية الجمعيات العمومية.

10. قلة عدد العاملين في معظم المنظمات غير الربحية مقارنة بمتطلبات العمل.
11. ضعف االهتمام بجانب اإلعالم والتسويق لدى معظم المنظمات غير الربحية في المحافظة.

12. عـــدم قدرة بعـــض الجمعيات عىل تغطية التكاليف التشـــغيلية من: )قرطاســـية، وتنقـــالت، وصيانة، 
وتقنية...( لعـــدم وجود موارد ثابتـــة لتغطيتها.

13. عـــدم قـــدرة معظـــم الجمعيـــات الخيرية عىل جـــذب المتطوعيـــن لمســـاعدتها في تنفيذ أنشـــطتها 
وبرامجهـــا؛ مـــا يســـتدعي الحاجة إىل تقديم المســـاعدة فـــي التدريـــب والتوجيه.

14. انغالق بعض المنظمات غير الربحية عىل نفسها وعدم استقبال الراغبين بالتطوع معها.
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كانـــت أبـــرز الفرص الخارجيـــة التي تســـّهل وصـــول المنظمات غيـــر الربحية في 
محافظـــة العـــال إىل تحقيق أهدافهـــا كاآلتي:

تبيـــن أن مـــن أبـــرز التهديـــدات والمخاطـــر الخارجية التـــي قد تؤثر عـــىل كفاءة 
المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي محافظة العـــال كاآلتي

التحليل

التحليل

الُفرص

التهديدات أو المخاطر

3

4

الرباعي

الرباعي

دعم واهتمام الدولة بتطوير عمل القطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة 2030م.  .1
2. اهتمام الهيئة الملكية لمحافظة العال في تطوير عمل بعض المنظمات غير الربحية في المحافظة.

3. سهولة التواصل مع الجهات الحكومية.
4. كثرة الجهات التي يمكن عقد شراكات معها.

5. الموقع الجغرافي والتاريخي وتطور السياحة بالمحافظة فرصة لالستثمار. 
6. وجود بعض الفرق التطوعية الشبابية دون مظالت قانونية في المحافظة.

7.  االستفادة من المواسم والمناسبات في المحافظة لمصلحة عمل المنظمات غير الربحية.
8. وجود المنظمات غير الربحية في وسط محب للعمل الخيري والتعاون والتراحم.

إيقـــاف منح األراضـــي، وكذلك تصاريح البناء أو االســـتثمار؛ ما أوقف ســـعي المنظمات إىل االســـتدامة   .1
المالية من خالل المشـــاريع االســـتثمارية.

2. حجـــم التعليمات المكثفـــة التي تتطلب جهـــدا ووقتا من قبل الجهة اإلشـــرافية وعـــدم إعطاء الوقت 
الكافـــي لتحضيرها أو إنجازها.

3. التأخر في الحصول عىل الموافقات لتنفيذ بعض المبادرات.
4. عدم وجود جهات مانحة في المحافظة.

5. ضعف الدعم المالي وبرامج المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص في المحافظة.
6. قلة الشراكات بين المنظمات غير الربحية مع الدوائر الحكومية. 

7. ضعف شبكة االتصال واإلنترنت في المحافظة.
8. ضعف الوعي أو القناعة من المجتمع المحلي حول دور المنظمات غير الربحية في بعض المناطق.

9. قلة تجاوب بعض التجار لدعم المنظمات غير الربحية. 
10. قلة الدعم المالي للمنظمات غير الربحية.

11. ضعف الوعي المجتمعي بأهمية العمل التعاوني.
12. اســـتغالل بعض الجهات للمتطوعين؛ ما يســـبب ضعف مشـــاركة الشـــباب وإقبالهم عـــىل المبادرات 

التطوعيـــة التي تعلـــن عنها المنظمات غيـــر الربحية.
13. عدم وجود رغبة لدى أفراد المجتمع المحلي لالنضمام لعضوية المنظمات غير الربحية.
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نتائج المقابالت مع عينة من 
القطاعين الحكومي والخاص 
ووجهاء وأعيان محافظة العال
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القطاع الحكومي
في محافظة العال

1
أجريـــت مقابالت ميدانيـــة مع القطـــاع الحكومي الذي يمكـــن أن يقوم بـــدور فاعل في عمل 
المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي محافظة العـــال. وقد تـــم مقابلة ممثلـــي )12( جهـــة حكومية 

بمحافظـــة العـــال مثلهـــا )27( فردًا كما هـــو موضح بالجـــدول )24( اآلتي:
الجدول رقم )24(:

عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت مع ممثلي القطاع الحكومي بمحافظة العال

المنصب الجهةاالسم#

محافظمحافظة العالأ . راشد عبدالله القحطاني1
مركز التنمية االجتماعية الجهة أ . نايف عويضة2

اإلشرافية ممثل وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

مدير المركز
اإلشراف النسائيأ . روان أبو ذياب3
اإلشراف النسائيأ . منى أبو حمود4
أ . موسى محمد الموسى5

فرع إدارة التعليم
مدير قسم العالقات العامة واإلعالم بالوكالة

قسم اإلرشاد والتوجيهأ . يوسف البلوي6
مدير القطاع الصحي ومدير مستشفى األمير عبدالمحسنفرع إدارة الصحةد.  مطلق الفقير7
أ . عيد الحريصي8

بلدية العال
نائب المدير

مدير إدارة الخدماتد. هيثم الفريدي9
المعهد الصناعي وكلية التدريب أ . عبداإلله القحطاني10

المهني والتقني
عميد الكلية ومشرف المعهد

وكيل خدمات المتدربينم. محمد عبدالله الجود11
أ . عبدالله بشير العنزي12

إدارة السجون
نائب المدير

مسؤول شؤون األفرادأ . إبراهيم محمد الطويلعي13
أ . دوشان العنزي14

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
المدير 

نائب المديرأ . نايف صالح الجهني15
فرع إدارة المساجد والدعوة أ . فيصل سليمان البلوي16

واإلرشاد
المدير بالوكالة مدير المساجد

مدير الموارد البشرية مدير سابقأ . ناجي بن علي آل مسعود17
نائب المديرفرع جامعة طيبة بمحافظة العالد. ريان األنصاري18
موظف بالمركزمركز بئر األراكأ . دخيل الله عليشة البلوي19
أ . علي خليفة20

الهيئة الملكية لمحافظة العال
قطاع التنمية االجتماعية 

واالقتصادية

مشرف برنامج المشاركة المجتمعية
مدير الرعاية الصحيةأ . وليد الغامدي21
مشرفة برنامج المشاركة المجتمعيةأ . غنى الحربي22
محللة برنامج التنمية االقتصاديةأ . أمل البلوي23
محللة برنامج الرعاية الصحية أ . جود العقيل24
مدير برامج المشاركة المجتمعيةد. رامي السكران25
أخصائي أول تخطيط القطاعأ . بدر السرور26
مديرة مشاريعأ . ساندرا الحسني27
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وقد جاءت نتائج المقابالت وفق اآلتي: 

محافظة العال
تـــم مقابلـــة األســـتاذ راشـــد عبداللـــه القحطانـــي محافـــظ محافظة العـــا، وذلك فـــي يـــوم الثاثـــاء الموافق 
2020/11/24م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز محاور المقابلـــة التي تمت مع المحافظ، والتـــي تعبر عن وجهة 

نظـــره تجـــاه المنظمات غيـــر الربحية بمحافظـــة العا:

 بدايـــًة اســـتقبل المحافظ فريق الدراســـة، وبدأ بعرض موجز عـــن محافظة العال، وأشـــار إىل أن محافظة العال 
تتضمـــن مدينـــة العال و )12( مركـــزا يتبع المحافظـــة، ويعد مركز مغيـــراء المصنف فئة )أ( حســـب تصنيفات 
وزارة الداخليـــة مـــن المراكـــز ذات التعـــداد الســـكاني العالـــي، وأن محافظة العـــال منطقة زراعيـــة، والقطاع 
الزراعـــي فيهـــا بحاجة إىل دعم لتحســـين الوضع االقتصادي لفئـــة المزارعين، وهم بحاجة إىل توجيه وإرشـــاد 
خاصـــة في مجال تســـويق منتجاتهـــم، حيث إن معظـــم المنتجات الزراعيـــة يتم عرضها في ســـوق الخضار، 
وهناك تحديات داخل الســـوق فيما يتعلق بالبيع والشـــراء، هـــذه التحديات بحاجة إىل مســـاهمة الجمعيات 
التعاونيـــة الزراعيـــة لتعالج التحديات التـــي تواجه فئـــة المزارعين بالمحافظـــة، وذكر أن الجمعيـــة التعاونية 
الزراعيـــة قـــد بادرت بعمل مشـــروع وخصـــص لهم مكان من قبـــل وزارة الزراعـــة في مدخل العـــال، إال أن هذا 
المشـــروع توقف بســـبب اإلجراءات المتعلقة بالتصاريح،  وقـــد تم الرفع من قبل المحافظـــة للهيئة الملكية 
بهـــذا الخصـــوص. كما عملت الهيئـــة الملكية عىل تنظيـــم مهرجان لموســـم التمور، والحمضيـــات، والمانجا 

والعنـــب؛ ما أســـهم في مســـاعدة المزارعين عىل تســـويق منتجاتهم.

 وعند ســـؤاله عـــن آلية تنفيـــذ المشـــاريع الخيريـــة بالمحافظة، أجـــاب قائال: بنـــاء عىل توجيهات ســـمو أمير 
منطقـــة المدينـــة المنـــورة، أشـــار المحافـــظ إىل أن المشـــاريع الخيريـــة ال يمكن اعتمـــاد تنفيذهـــا إال وفق 
اإلجـــراءات والتعليمـــات القانونيـــة، بحيث يكون المشـــروع مخططا لـــه بعناية من كافة الجوانـــب ويبنى عىل 

عمليات التنســـيق مـــع المعنييـــن بالمحافظة.

 كمـــا أشـــار المحافظ إىل أن حاجة بعض األســـر ازدادت خالل جائحـــة كورونا للعديد من المتطلبات األساســـية 
كاألجهـــزة اإللكترونيـــة للطـــالب والطالبات، وســـداد اإليجـــارات، وفواتيـــر الكهربـــاء، وحاجة الدعـــم المالي، 
خصوصـــًا لألســـر الذين كانوا يعتمـــدون عىل الدخـــل اليومي، وأن المنظمـــات غير الربحية تســـهم مع غيرها 

مـــن القطاعات في ســـد تلـــك االحتياجات. 

 يـــرى المحافـــظ أن زيـــادة عدد المنظمـــات غير الربحيـــة بطريقة غير مدروســـة أمـــر غير مجٍد، حيـــث تتضارب 
األدوار وتتكـــرر أعـــداد المســـتفيدين بيـــن المنظمـــات، كما يـــرى أن التخصص فـــي مجال عمـــل المنظمات 
يســـهم فـــي معرفة وتحديـــد الفئات المســـتهدفة وضـــرورة تكوين قاعدة بيانـــات بقوائم واضحـــة ومعلنة 
ومحدثـــة بالمســـتفيدين، والوضـــوح في الموارد وفـــي عملية الصـــرف وأن تصرف هذه المـــوارد في المكان 
المناســـب، ألن عمـــل المنظمات غيـــر الربحية بالمحافظـــة يحتاج إىل تعزيـــز ثقة المجتمع فيها؛ ما يســـتدعي 

الشـــفافية في إظهار الحاجـــات واألعداد.

 أشـــاد المحافظ بـــدور الجمعيات والعامليـــن في المجال االجتماعـــي والتنموي والتطوعي، الذين لهم نشـــاط 
فـــي المحافظـــة والذين يربطـــون عملهم برؤيـــة المملكـــة 2030م، حيث يتميـــز أهل المحافظة بنشـــاطهم 
في الجانب التطوعي، لمســـاهماتهم الفاعلة في مناســـبات المحافظة الرســـمية والموســـمية، ويرى ضرورة 
تطويـــر الوضـــع الحالي والعمل عـــىل تحقيق االســـتدامة الماليـــة للمنظمات غيـــر الربحية واالســـتفادة من 

وجـــود الهيئة الملكيـــة بمحافظة العال.
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مركز التنمية االجتماعية بمحافظة العال )فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية(
تـــم مقابلـــة مديـــر المركز األســـتاذ نايـــف عويضة وبحضـــور من اإلشـــراف النســـائي األســـتاذة روان أبـــو ذياب 
واألســـتاذة منـــى أبو حمـــود، وذلك في يـــوم الثاثاء الموافـــق 24-11-2020م، ونـــورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز 
محـــاور المقابلة التـــي تمت مع ممثلـــي مركز التنمية، التـــي تعبر عن وجهة نظرهـــم تجاه المنظمـــات غير الربحية 

بمحافظـــة العا:

القطاع الحكومي
في محافظة العال

1

 بدأت المقابلة باإلشـــادة إىل اللقـــاء األول التعريفي الذي تم فيه دعوة المنظمات غيـــر الربحية بمحافظة العال 
من قبل مؤسســـة الملك خالـــد والهيئة الملكيـــة، وأهميته كونـــه األول الذي يجمع المنظمـــات غير الربحية 
فـــي محافظة العـــال، والتعريف عن مركـــز التنميـــة االجتماعية بمحافظة العـــال، المركز كان يعمـــل فيه )39( 
موظفـــًا ونتيجة التغييرات التي شـــهدتها وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة )وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة ســـابقًا( تم تقليص عـــدد الموظفيـــن إىل )9( موظفين، وحاليًا اســـتقر عـــدد الموظفين عىل )17( 
يعملـــون في اإلدارات الرئيســـة بالمركز، ومنهم موظف األمن والســـالمة الذي يشـــرف عـــىل عمل الجمعيات، 
وموظف لإلعانـــات والمراجعة المالية، وموظف لإلشـــراف عىل الحوكمة، وموظف للمســـؤولية المجتمعية، 
وموظف منســـق لوحدة العمـــل التطوعي، وهذه الوحـــدة تركز عىل الجهـــود التطوعية، ولـــذا ال يوجد لديها 

موازنـــة ماليـــة من اإلدارة العامـــة، والبقية يعملون في اإلشـــراف عىل الدور االجتماعيـــة بالمحافظة. 

 أشـــار مديـــر المركز إىل أن عـــدد المنظمات غير الربحيـــة في المحافظة التي يشـــرف عليها المركـــز بلغ عددها 
)21( منظمـــة مـــا بين جمعيات خدمـــات اجتماعيـــة، وتخصصية، ودينيـــة، وتعاونية، ولجان تنميـــة اجتماعية، 
وجـــاٍر التأســـيس لجمعيات جديدة تخصصية في المجاالت الصحية، واإلســـكان، واألســـر المنتجة )نســـائية(، 

والمســـؤولية المجتمعية، ومركـــز لضيافة األطفال.

 أعـــرب مدير المركز عن أهمية اســـتمرار دعم رواتب العامليـــن في المنظمات غير الربحيـــة، حيث إن المنظمات 
تعاني من نســـبة ارتفاع الـــدوران الوظيفي نتيجـــة تدني الرواتب. وذكر تجربة مشـــروع االســـتثمار االجتماعي 

بالتعـــاون مع القطاع الخـــاص في دعم رواتب موظفـــي المنظمات غير الربحيـــة مقابل امتيازات. 

 كما أشـــاد بشـــراكة بعض منظمات المحافظة مع القطاع الخاص عىل ســـبيل المثال تجربة شـــركة هاشـــم 
للمقـــاوالت، حيـــث أصبـــح نطاقهـــا عاليا، حيـــث نفـــذوا برنامجـــا للمســـؤولية االجتماعية مـــع جمعية جيدة 
الخيريـــة في اســـتخالص زيـــت نبتة المورينجـــا، ومع لجنة التنميـــة االجتماعيـــة بالمغيراء، ومع لجنـــة التنمية 

االجتماعيـــة بتربة في مجـــال الثروة الحيوانيـــة ومنتجاتها.

 فـــي عـــام 2014م، وافـــق محافـــظ العال عـــىل طلب بعـــض المنظمات غيـــر الربحيـــة عىل تأســـيس مجلس 
تنســـيقي لتطويـــر وتعزيـــز عمليات التنســـيق والتكامـــل، وتم رفـــض الطلب من قبـــل فرع الـــوزارة بمنطقة 

المنورة.   المدينـــة 

 اســـتعرض مديـــر مركز التنمية أبـــرز احتياجات المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة العال، ومنهـــا العمل عىل 
تحقيق االســـتدامة الماليـــة، إضافة إىل إيجـــاد حوافز ألعضاء مجالـــس اإلدارات في المنظمـــات؛ لكي يصبح 
مجـــال العمـــل في المنظمـــات جاذبًا وليس منفـــرًا كما هو حاصـــل اآلن، كما تم التأكيد عـــىل حاجة مجالس 
اإلدارات الحاليـــة للمنظمـــات غير الربحيـــة وجميع العاملين في هـــذا القطاع والمتطوعيـــن إىل التدريب »من 
األلـــف إىل اليـــاء«، وأن أغلـــب المنظمات تجهل مســـارات الدعم التي تقدمهـــا الوزارة، والمركز عىل اســـتعداد 
لتنفيـــذ ورش عمـــل وزيارات ميدانية لشـــرح طريقـــة وآلية طلبات الدعـــم، كما تعانـــي المنظمات من ضعف 
التواصل، و«بعض األقســـام النســـائية مهمشـــة ليس لهـــم أي صالحية فـــي التخطيط أو االقتـــراح واتخاذ 

القرار، بل منفـــذون فقط«.
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القطاع الحكومي
في محافظة العال

1

 أشـــار مدير مركـــز التنمية إىل جهود بعـــض المنظمات غير الربحيـــة وأعضاء مجالس اإلدارات في اســـتقطاب 
المديريـــن التنفيذييـــن، وذكـــر مثال جمعيـــة النجيل وتميـــز مديرها التنفيذي فـــي عمله وقدرتـــه عىل تنمية 
المـــوارد الماليـــة »بعقلية رجل أعمـــال«؛ ما أدى إىل تأييد اســـتمراره بالعمل كمدير تنفيـــذي للجمعية من قبل 

مجلس اإلدارة الســـابق والحالي.

 وفيمـــا يتعلق بحوكمـــة المنظمات التي تنفذهـــا الوزارة، ذكر أن إحـــدى المنظمات حصلت عـــىل درجة تقييم 
متدنيـــة؛ مـــا انعكس عـــىل انخفاض مبلـــغ الدعم المالـــي من الـــوزارة لها، »بينمـــا هي عـــىل أرض الواقع من 
أهـــم منظمـــات المحافظة التـــي أثبتت وجودهـــا« لكن متطلبـــات الدعم فـــي الحوكمة تتم بنـــاء عىل درجة 

التقييـــم )90( درجة فأعـــىل، ويبلغ مقـــدار الدعم للمنظمـــات )735( ألف ريال.

فرع إدارة التعليم بمحافظة العال
تم مقابلة األســـتاذ موسى محمد الموســـى مدير إدارة التعليم، واألستاذ يوسف البلوي قســـم اإلرشاد والتوجيه، 
وذلـــك في يـــوم الثاثاء الموافـــق 24-11-2020م، ونورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التي تمت مع 

مديـــر إدارة التعليـــم، التي تعبر عن وجهة نظـــره تجاه المنظمات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريـــف عـــن دور وزارة التعليـــم فـــي مناطق المملكة بشـــكل عـــام، والفـــرع بالمحافظة 
عـــىل وجه الخصـــوص، وأن الفرع لديه عديـــد من المهام فـــي التوجيه واإلرشـــاد واألنشـــطة المتعلقة بأبناء 
الشـــهداء، ويبلغ عدد المدارس فـــي محافظة العال )99( مدرســـة، ولدينا )68( مبنى، واحد منها مســـتأجر، وما 
زالـــت الحاجة إىل إنشـــاء مدارس عىل ســـبيل المثال: حي العزيزية فـــي مدينة العال منطقـــة أصبحت مزدحمة 
وبحاجـــة إىل التوســـع. والفرع يشـــرف عىل أندية الحـــي وعددهـــا )2( بنين و)2( بنـــات، وأندية الحـــي المتعلم 
وتعليـــم الكبـــار، ووصل عدد المســـتفيدين من هـــذه األنشـــطة إىل )700( طالب لجميع األعمـــار مجانًا وفي 
بعـــض األحيان مقابل رســـوم رمزية للبرنامـــج المميز، وأشـــار إىل أن الدعم المحلي ضعيف لعـــدم وجود رجال 
األعمـــال فـــي المحافظة، وقســـم التخطيـــط بالفرع معنـــي بالشـــراكة وآخر شـــراكة تمت مع فـــرع جمعية 
رعايـــة األيتام – تكافل في مشـــروع نادي الحـــي ولمدة فصل كامل، ونعمل بالتنســـيق مـــع الجهات المعنية 
حكوميـــة أو خاصة عىل ســـبيل المثـــال دعم الطالب بأجهـــزة للتمكن مـــن التعلم اإللكترونـــي نتيجة جائحة 

كورونـــا، حيـــث تم تأميـــن )100( جهاز للطالب عـــن طريق أفـــراد داعمين من خـــارج المحافظة. 

 وفـــي التطـــرق إىل أبـــرز المعوقـــات التـــي تواجه المنظمـــات غير الربحيـــة من وجهـــة نظره، اســـتدامة الدعم 
المالـــي، حيـــث يتوقـــف الدعـــم عىل الـــوزارة وبالنســـبة للجـــان التنمية فـــي كثير مـــن األحيان الدعـــم يتأخر، 
أفضـــل منظمـــة لديها موارد مالية جمعيـــة التحفيظ حاليًا، أمـــا بقية المنظمات المـــوارد لديها ضعيفة ودعا 
لضـــرورة مســـاعدة منظمـــات المحافظة عىل تنميـــة مواردها المالية، وبصفـــة عامة في المرحلـــة الحالية ال 
يوجـــد رضـــا تام عن أعمـــال المنظمات من حيـــث نوعية خدماتها عـــىل الرغم من أن معظـــم أعضاء مجالس 
إدارات المنظمـــات والمتطوعيـــن من الذين يعملـــون أو متقاعدون من التعليم، كما أنه يـــرى أن هنالك عزوفا 
عـــن المشـــاركة بعضوية المنظمـــات؛ ألنها »ربطـــة« أي تتطلب االلتزام؛ مـــا يؤدي كذلك إىل عدم االســـتمرار، 
حيـــث نـــرى أن أعضاء المنظمـــات متكررين وفي أكثـــر من منظمـــة، وبعضهم غير فاعل فقـــط مجرد »إكمال 
نصـــاب« في مجلـــس اإلدارة، ولذلك يقع العمـــل عىل عدد محدود منهـــم، ونتمنى أن يكـــون هنالك محفزات 

ومميـــزات لكل من يعمل فـــي هذا المجـــال التطوعي.
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فرع الصحة/ مستشفى األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العال

إدارة البلدية بمحافظة العال

القطاع الحكومي
في محافظة العال

1

تـــم مقابلـــة الدكتور مطلـــق الفقير مدير القطـــاع الصحي ومدير مستشـــفى األمير عبدالمحســـن بمحافظة العا، 
وذلـــك في يـــوم الثاثاء الموافـــق 24-11-2020م، ونورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التي تمت مع 

مديـــر إدارة المستشـــفى، والتي تعبـــر عن وجهة نظره تجـــاه المنظمات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

تـــم مقابلة األســـتاذ عيد الحريصـــي نائب رئيـــس البلدية والدكتـــور هيثم الفريدي مديـــر إدارة الخدمـــات بالبلدية 
وذلـــك في يـــوم الثاثاء الموافـــق 24-11-2020م، ونورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التي تمت مع 

ممثلـــي البلدية، التـــي تعبر عن وجهـــة نظرهم تجاه المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريـــف عن الخدمـــات الصحية بالمحافظـــة، حيث يخدم مستشـــفى األمير عبدالمحســـن 
محافظـــة العـــال ويحتوي عىل )128( ســـريرا، كما يوجـــد )11( مركزا صحيـــا، إضافة إىل مجمعـــات طبية تجارية 
صغيـــرة، وخدمات في الطـــب المنزلي لما يقـــارب )130( مريضا يتـــم الوصول إليهم باالستشـــارات واألجهزة 
الطبيـــة واألغذيـــة واألدوية. معظم مبانـــي المراكز الطبية مســـتأجرة والقطاع الصحي فـــي أمس الحاجة إىل 
اســـتكمال بعـــض الخدمات للمســـتفيدين منها الرعايـــة التأهيلية، عـــالج النطق التخاطـــب، تأهيل األطراف 
الصناعيـــة، واألجهزة الطبية كأجهزة الغســـيل لمرضى الفشـــل الكلوي، عىل ســـبيل المثـــال: يوجد )3( حاالت 
مـــن األطفـــال المرضـــى يتم إرســـالهم إىل تبـــوك ثالثة أيـــام في األســـبوع، ودعـــا إىل ضرورة دعـــم الجهات 
المانحـــة لتلبيـــة احتياجـــات القطـــاع الصحي، كما أشـــار مدير المستشـــفى عىل الـــدور الحيوي الـــذي قام به 
القطاع الصحي بشـــكل عام، ومستشـــفى األمير عبدالمحســـن بـــن عبدالعزيز عىل وجه الخصـــوص من ناحية 
االســـتعداد الجيـــد لجائحة كورونا، حيـــث بلغ عدد الحاالت حتى تاريخـــه )1193( حالة حتى تاريـــخ المقابلة، بينما 
بلـــغ عدد الحاالت النشـــطة )150( حالـــة، وحاالت التعافـــي )1020( حالة، وعـــدد الوفيـــات )23( وفاة »رحمهم 

الله«.

 وعنـــد الحديث عن أبرز المشـــاكل الصحية التـــي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، أشـــار مدير المستشـــفى 
إىل أن هنـــاك انتشـــارا لـ«طيـــف التوحد« وفي إطـــار حصر الحـــاالت تبين ما يقـــارب )30( حالة؛ ما يســـتدعي 
أســـرهم إىل االنتقـــال خـــارج المحافظـــة لمناطق تتوافـــر فيها خدمة عـــالج أبنائهـــم، أيضًا أطفـــال األنيميا 
وحـــاالت زواج األقـــارب، ومـــا ينتج عنهـــا من أمـــراض وراثية، إضافـــة إىل مرض يهـــدد معظم ســـكان القرى 
أال وهـــو مرض الالشـــمانيا والمســـببة لـــه ذبابة الرمـــل، حيث وصلـــت الحاالت فـــي إحدى القـــرى إىل )100( 
حالة وتســـبب تآكل الجلد وتنتشـــر في األماكن المهجـــورة و«الخرابات«، ويعمل القطـــاع الصحي بالمحافظة 

بالتعـــاون مع المعنييـــن عىل مواجهتها بالـــرش بالســـيارات »والمواتير«.

 أشـــار مدير المستشـــفى إىل اســـتعدادهم التام للتعاون مع كافة المنظمات غير الربحية، حيث ســـبق التعاون 
مـــع مركز التنميـــة االجتماعية ولجنة التنميـــة االجتماعية بتربة، كما تم عقد شـــراكة مـــع إدارة التعليم حول 
الخدمـــات الصحية في المـــدارس، والرقابة الصحيـــة لمقاصف المـــدارس، وتوفير المياه الصالحة للشـــرب، 
والعنايـــة بصحة الطالب، والعمـــل عىل تفعيل األيام العالميـــة الخاصة باألمور الصحيـــة وكل ذلك من خالل 

برنامج الخدمة االجتماعية بالمستشـــفى.

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريـــف عـــن دور البلديـــة بالمحافظـــة، وأشـــار إىل أن البلديات فـــي المملكة تقـــوم بدور 
مهـــم فـــي خدمة المجتمـــع المحلي، وذلك من خالل نشـــر الوعـــي، وتقديـــم الخدمات، وصيانـــة الممتلكات، 
والحدائـــق وتهيئـــة وتوفير حاويـــات النظافـــة، وتتعاون البلديـــة مع الجهـــات المختلفة في تهيئـــة المواقع 
والصيانة وتســـهيل الخدمـــات وتوفير اإلضـــاءة للمهرجانـــات والمناســـبات المختلفة الوطنية والســـياحية 
والرياضيـــة حتـــى في القـــرى النائية، ولـــدى البلديـــة أربعة مكاتـــب خدمات في مراكـــز الجديـــدة، والمغيراء، 
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والنجيـــل، والعذيـــب، وتعـــد البلدية مـــن الداعمين للعمـــل التطوعي، 
خاصـــة بعد تأســـيس وحـــدة العمـــل التطوعي فـــي البلديـــة، وهذه 
الوحـــدة ســـاعدت البلدية للعمـــل في هـــذا المجال، والمســـؤول عن 
هـــذه الوحدة شـــخص مؤهل، ويـــرأس منظمة غير ربحيـــة متخصصة 
فـــي العمل التطوعـــي. وفي عـــام 2019م، تبنت البلديـــة فريقا تطوعيا 
بـــدأ بعـــدد )20( متطوعـــا ينفـــذون مبـــادارت لخدمـــة المجتمـــع، كما 
تـــم تنفيـــذ بعـــض ورش العمـــل التدريبية في مجـــال تنميـــة مهارات 
المتطوعيـــن بالتعاون مع جمعيـــة العمل التطوعـــي، وإدارة الفعاليات 
مع كليـــة التدريب التقنـــي والمهني، واإلســـعافات األوليـــة، ولكن في 
نفس الوقـــت البلدية تحتاج إىل المســـاعدة في هيكلـــة وحدة العمل 
التطوعـــي التـــي ال يوجد لهـــا دعم وال وصـــف واضح لمهـــام الوحدة، 
وبمســـاعدة من أصحاب الخبـــرة لتمكين هذه الوحدة فـــي البلدية من 

أداء عملهـــا عىل الوجه المنشـــود.

 بـــدأت المقابلة بالتعريف الموجز عن تأســـيس المعهـــد الصناعي الذي 
تم إنشـــاؤه في عـــام 1430هــــ، ومؤسســـة التدريب المهنـــي والتقني 
التي تأسســـت فـــي عام 1436هــــ، وتم تحويلهـــا إىل كلية هـــذا العام 
1442هــــ، وصـــل عـــدد الـــكادر الوظيفـــي إىل )56( ما بيـــن مدربين )9( 
منهـــم إداريـــون، و )935( متدربا مـــا بين المعهد والكليـــة، ويتم تقديم 
مكافـــآت مالية شـــهرية للطـــالب بمبلـــغ )1000( ريال لطـــالب الكلية 
ومبلـــغ )700( ريـــال لطـــالب المعهد، كمـــا يوفر المعهـــد تخصصات 
كهرباء، وتبريد وتكييف، وميكانيكا ســـيارات، وحاســـب آلي، بينما توفر 
الكليـــة تخصصـــات ميكانيكا ســـيارات، إدارة مكتبيـــة، إدارة فعاليات، 
ويوجـــد إدارة للتنســـيق الوظيفـــي لمتابعة الخريجين فـــي توفير فرص 
عمـــل لهـــم، حيث يتـــم كل ســـنتين ونصف الســـنة تخريـــج دفعة من 
الملتحقيـــن بالمعهـــد والكليـــة يصل عددهم مـــا بيـــن )60( إىل )70( 
طالبـــا، وما زال هنـــاك معاناة فـــي المرحلـــة الحالية فـــي إيجاد فرص 
العمـــل بمحافظة العال؛ ألن عدد الشـــركات في المحافظـــة قليل جدًا، 
وبســـبب إيقاف إصـــدار الصكـــوك لألراضـــي منذ ثالث ســـنوات حتى 

ريخه.  تا

 وعنـــد التطـــرق إىل أوجـــه التعـــاون بين البلديـــة والمنظمـــات غير الربحيـــة بالمحافظـــة، أشـــار إىل أن البلدية 
تتعـــاون مـــع المنظمات غيـــر الربحية في إعطـــاء البيانات عـــن المســـتفيدين، ومنها االســـتعالم عن الرخص 
التجاريـــة والمـــزارع والعمـــال الذين ليـــس لديهم مشـــاريع، والتحـــدي يكمن في وجـــود أكثر مـــن )14( جهة 
يقـــوم المســـتفيدون بمراجعتها للحصـــول عىل براءة ذمـــة، والبلدية أســـهمت بتذليل الصعوبات وتســـهيل 

اإلجـــراءات وتحويـــل الخدمـــات إىل إلكترونية »اســـتعالم وربط مع أبشـــر«.

إدارة المعهد الصناعي وكلية التدريب التقني والمهني بمحافظة العال
تـــم مقابلـــة األســـتاذ عبداإللـــه القحطاني عميـــد الكليـــة التقنية ومشـــرف المعهـــد والمهندس محمـــد عبدالله 
الجـــود وكيل خدمـــات المتدربين، وذلـــك في يوم اإلثنيـــن الموافـــق 30-11-2020م، ونورد فيما يأتي اقتباســـات 
ألبـــرز محـــاور المقابلة التـــي تمت مع ممثلـــي إدارة المعهـــد وكليـــة التدريب، التي تعبـــر عن وجهـــة نظرهم تجاه 

العا: بمحافظة  الربحيـــة  غيـــر  المنظمات 
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مقابلة شعبة إدارة السجون في محافظة العال:
حيث تم مقابلة كل من األســـتاذ عبدالله بشـــير العنزي مســـاعد مدير إدارة الســـجن واألســـتاذ محمـــد الطويلعي 
مســـؤول شـــؤون األفـــراد، وذلك فـــي يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 1-12-2020م، ونورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز 
محـــاور المقابلـــة التـــي تمت مع ممثلي شـــعبة إدارة الســـجون، والتـــي تعبر عن وجهـــة نظرهم تجـــاه المنظمات 

غيـــر الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلة بالتعريف عن شـــعبة إدارة الســـجون 
بالمحافظـــة، التـــي تـــم افتتاحها في عـــام 1429هـ، 
والمبنـــى مســـتأجر بمبلغ يقدر بــــ )200( ألـــف ريال 
ســـنوي وجاٍر العمل عىل البحث عن اســـتئجار موقع 
آخر أفضـــل إىل أن يتـــم الحصول عـــىل قطعة أرض 
إلنشـــاء مبنـــى مناســـب. كما أكـــدوا أهميـــة وجود 
أخصائـــي نفســـي أو اجتماعـــي متفـــرغ للعمل في 
الســـجن للتعامـــل مـــع النـــزالء، حيـــث إن الوضـــع 
الحالـــي يتـــم ترتيـــب زيـــارة لألخصائـــي مرتين في 
األســـبوع فقـــط، ومـــن أبـــرز أســـباب وجـــود النزالء 
بالسجن مشـــكلة المخدرات، والســـرقات، ومشكلة 
الوالديـــن، وهنالـــك حـــاالت عديـــدة مـــن  عقـــوق 
النـــزالء تعددت مرات عودتهم للســـجن مـــن مرتين 
إىل ثـــالث، وبعض مـــن الحـــاالت الذين تـــم الحكم 
عليهـــم وانتهت مـــدة محكوميتهم، لـــم يتم اإلفراج 
عنهم بســـبب عدم موافقة األهل )هـــذا ينطبق عىل 

جنائية(. غيـــر  حاالت 

 وعنـــد ســـؤالهم عن فـــرص التعاون مـــع المنظمات غيـــر الربحية، عبر عن اســـتعدادهم للتعـــاون مع الجهات 
المختلفـــة فيما يخـــدم مصلحة المجتمع، حيـــث يتوافر في مبنى الكلية والمعهد مســـرح يتســـع لعدد )120( 
شـــخصا، وقاعـــات تدريب، كمـــا يقدم المعهـــد والكلية بعض الـــدورات التدريبيـــة مجانًا. عىل ســـبيل المثال: 
هنـــاك تواصل مـــع الضمان االجتماعي لالســـتفادة من طالب الكليـــة والمعهد بتخصص الكهربـــاء والتبريد 

والتكييـــف لتنفيذ عمليـــات صيانة لمنازل أســـر الضمان مقابل دفـــع ثمن القطع والمـــواد لإلصالح.

 أشـــاروا إىل أنهـــم ال يوجـــد تعاون حالـــي بين الشـــعبة والمنظمات غيـــر الربحيـــة بالمحافظة ســـوى جمعية 
الدعوة واإلرشـــاد لتنفيـــذ المحاضـــرات الدينية والتوعويـــة للنزالء.

 فيمـــا يتعلـــق بالشـــراكات المجتمعية، هنـــاك تعاون بيـــن الشـــعبة وإدارة التعليـــم إلتاحة الفرصـــة للنزالء 
إلكمال دراســـتهم عـــن بعد، إال أن هنـــاك تحديات تواجـــه النزالء أهمها عـــدم التمكن من متابعة دراســـتهم 

عن بعد بســـبب عـــدم توافر األجهـــزة الالزمة.

 فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات المجتمعية تـــم التعرف عـــىل جهود الشـــعبة وتعاونها مـــع الضمـــان االجتماعي، 
بهدف تحســـين الوضـــع االقتصادي واالجتماعـــي للنزالء من خالل التواصـــل مع الضمان؛ لدعم أســـر النزالء 

محكوميتهم. فتـــرة  خالل 
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إدارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العال
حيـــث تـــم مقابلة األســـتاذ دوشـــان العنزي مديـــر الفرع، واألســـتاذ نايف 
صالح الجهنـــي نائب مدير الفـــرع، وذلك في يوم األربعـــاء الموافق 12-2-
2020م، ونـــورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محاور المقابلـــة التي تمت مع 
ممثلـــي فرع الـــوزارة، والتي تعبر عـــن وجهة نظرهم تجـــاه المنظمات غير 

الربحيـــة بمحافظة العا:

 وجـــد جمعيـــة تعاونية زراعيـــة واحدة فقط تعمل فـــي المحافظة في مجـــال الزراعة عدد المســـاهمين فيها 
واالشـــتراكات قليـــل؛ لعدم شـــعور المواطنيـــن بموجود مـــردود ربحي منهـــا، وموضوع تأســـيس الجمعيات 
موضـــوع مهم، وكنـــا نتناقش فيه مـــع الوزارة خاصة فـــي أهمية تأســـيس جمعيات تعاونيـــة زراعية تخدم 
المزارعيـــن في المحافظة، حيـــث تحوي المحافظة ما يزيد عىل )5( آالف مزرعة، مقســـمة عـــىل عدة قطاعات: 
القطـــاع الجنوبي، والقطاع الشـــمالي، والقطاع الغربي، وتعانـــي جهة جنوب العال )الدرع العربي( من مشـــكلة 

المياه. نقص 

 متوقـــع فـــي المرحلة القادمة التنســـيق فيما بيننا وبين البلدية الســـتالم ســـوق الخضار وســـوق المواشـــي 
البلدية. من 

 المحافظـــة مـــن وجهة نظرهم تحتاج تأســـيس -عـــىل األقـــل- )5( جمعيات تخصصيـــة كجمعية متخصصة 
بأشـــجار الحمضيات البرتقال والليمون، وجمعية متخصصة في أشـــجار النخيـــل والتمور، وجمعية متخصصة 
في سوســـة النخيل، وجمعيـــة متخصصة في منتجـــات المورينجا واللبان )اليســـر(، وجمعيـــة متخصصة في 
مخلفـــات األشـــجار من نخيـــل وغيرها من األشـــجار، وجمعيـــة للنحالين وجمعيـــة للثروة الحيوانيـــة وتصنيع 

منتجات األلبـــان واألجبان.

 معظـــم إجـــراءات تطوير المزارع فـــي المرحلة الحاليـــة من بناء وخدمـــات مرافقة والمســـتودعات والثالجات 
متوقفـــة بنـــاًء عـــىل تعليمـــات الهيئـــة الملكية، حيـــث إنه أكثـــر من مواطـــن )صاحـــب مزرعة، مـــزارع( كانوا 
قـــد ســـبق وطلبوا دعمهـــم بقروض، إال أنهـــم أوقفوا مشـــاريعهم لهذا الســـبب ومنها جهة أرادت أن تنشـــئ 
مشـــروعا للدواجـــن إال أنهـــا أيضـــًا توقفت، إضافـــة إىل جمعيـــة زراعيـــة بالحجر كان لهـــا رقم إال أنهـــا أيضًا 

توقفـــت، وجمعيـــة كان لهم محطـــة محروقات قديمـــة مقابل اآلثـــار توقفت.

 هنالـــك ضعـــف واضح فـــي مجال التســـويق لـــدى الجمعيات، وكذلـــك المزارعـــون وهم بحاجـــة إىل تدريب 
فـــي مجال التســـويق، حيث يتـــم عقد مهرجانات زراعية لمســـاعدتهم عىل تســـويق منتجاتهـــم، ولكن عملية 
العرض والبيع عىل ســـبيل المثال تـــم زويدهم بكراتين صغيرة لعرض وبيع منتجاتهـــم إال أن بعض المزارعين 

متعـــودون عىل البيع بالكراتيـــن الكبيرة.

 عندمـــا تتم بعض المناســـبات التي تتعلق بالزراعة عىل ســـبيل المثال كزراعة األشـــجار فـــي األعمال التطوعية 
ال يتـــم التنســـيق معنا عىل الرغم من أننا نســـاعد في توزيع األشـــتال والبذور.

 ال يوجد تنسيق حالي بيننا وبين مركز التنمية االجتماعية الجهة المسؤولة عن الجمعيات.

 كان لدينـــا بعـــض الخطـــط لتطويـــر الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعية وفـــي توفير الدعـــم لها من حيـــث تأجير 
األراضـــي التابعـــة للزراعة بأســـعار رمزية، إضافة إىل أننا ســـبق وأن أطلقنـــا برنامجا لتبادل الخبـــرات الخارجية، 
فأرســـلنا مديـــر الجمعيـــة التعاونيـــة الزراعية وبعـــض المزارعيـــن إىل دولة المغرب لالســـتفادة مـــن التجارب 

المختلفـــة في هـــذا المجال.

 جمعياتنـــا بحاجـــة إىل تعيين مديريـــن تنفيذيين متخصصيـــن، وتنفيذ ورش عمل تدريبيـــة للرفع من قدراتهم 
عـــىل أن يتم إعطاؤهـــم الصالحيات من قبـــل مجالس اإلدارات عـــىل أن يكونوا موظفين وتدفـــع لهم رواتب 

ليتمكنـــوا من اإلنجاز.

القطاع الحكومي
في محافظة العال
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إدارة المساجد والدعوة واإلرشاد بمحافظة العال

إدارة فرع الجامعة

المديـــر كان فـــي إجازة، حيث تم مقابلة األســـتاذ فيصل ســـليمان البلوي نائب المدير ومدير المســـاجد، واألســـتاذ 
ناجي بن علي آل مســـعود مســـؤول الموارد البشـــرية والمدير الســـابق، وذلك في يوم الخميـــس الموافق 12-3-

2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبـــرز محاور المقابلـــة، التي تمت مع ممثلـــي الفرع، والتـــي تعبر عن وجهة 
نظرهم تجـــاه المنظمات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

تـــم مقابلـــة الدكتور ريـــان األنصاري نائب مديـــر فرع جامعة طيبـــة بمحافظة العـــا، وذلك يوم الثاثـــاء الموافق 
-24 -11 2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبـــرز محـــاور المقابلة التي تمت مـــع ممثل فـــرع الجامعة، والتي 

تعبر عـــن وجهة نظره تجـــاه المنظمات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريـــف بعمل الفـــرع، حيث يوجـــد في العـــال قرابة )300( مســـجد 
مطلـــوب مـــن إدارة المســـاجد والدعوة واإلرشـــاد بمحافظـــة العال العمل عـــىل توثيق 
الصكـــوك الخاصـــة بها؛ بســـبب بنـــاء مســـاجد بطريقة عشـــوائية وغير مســـجلة “كل 
واحـــد في بيته يســـوي مســـجد”، ومنذ )3( ســـنوات توقفنـــا ، وال نســـتطيع حتى قبول 

المتبرعيـــن الذين يريـــدون التبرع ببناء مســـاجد.

 المنظمـــات الدينية فـــي المرحلة الحالية ال يوجد عليها إشـــراف من قبلنا، وفي الســـابق 
كانـــت عمليـــة اجتهـــاد واألمور غيـــر واضحـــة بالنســـبة لعملية اإلشـــراف، حيـــث يتم 
التعامـــل مع هـــذه المنظمات بشـــكل ودي، واإلشـــراف في حـــاالت ضيقة جـــدًا، عىل 
ســـبيل المثـــال إن طلبـــوا الموافقة عـــىل إحضار داعية عىل حســـابهم أو تنفيذ نشـــاط 
ديني في المســـاجد نعطيهم الموافقة، وبالنســـبة لألوقاف ال يوجـــد لدينا رؤية واضحة 
لهـــا، نرفع باحتياجاتنـــا إلدارتنا في المدينة المنـــورة ويكون ردهم: )أنتـــوا عندكم الهيئة 
الملكيـــة(، والجمعيتـــان الدينيتان بالمحافظة همـــا جمعية تحفيظ القـــرآن ولها تقريبا 
)8( أوقـــاف، وجمعية الدعوة واإلرشـــاد لها وقف وعندها مبنى تـــم تأجيره بـ)300( ألف 

ريـــال، والكادر في هـــذه المنظمات ضعيـــف وبحاجة إىل التأهيـــل والمتطوعين.  

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريف بفرع الجامعة الذي تأســـس فـــي العام 1430هــــ وبلغ عدد طالب الفـــرع )4( آالف 
طالـــب وطالبـــة، وعـــدد اإلناث أكثر مـــن الذكور، حيـــث يبلغ عـــدد اإلنـــاث )2700( طالبة، يوجد فـــي الجامعة 
تخصصـــات عمليـــة وأدبيـــة كتخصـــص األحيـــاء، والرياضيـــات، والحاســـب اآللي، والدراســـات اإلســـالمية، 
واللغـــة العربيـــة، واللغـــة اإلنجليزية، كما تـــم إضافة شـــهادة الدبلوم بتخصصات شـــبكات الحاســـب اآللي، 
والفندقـــة، والســـياحة. تعمل الجامعة مـــع وزارة التعليم عىل تحويـــل الكليات إىل كليـــات تطبيقية للتوافق 
مـــع متطلبات المرحلة، وســـوف يتم إضافـــة تخصصات جديـــدة: بكالوريوس فـــي إدارة األعمال، وتخصص 

التمريض. التطبيقيـــة  العلوم 

 لفـــرع الجامعـــة تعاون مـــع جمعية العمـــل التطوعي بحكم وجـــود األنشـــطة التطوعية فـــي الجامعة، وتم 
المشـــاركة فـــي دورتيـــن فـــي مقر الجمعيـــة، وكذلـــك تعاون مـــع جمعيـــة التحفيـــظ وغيرها، كمـــا تعمل 
الجمعية عىل اســـتئجار مباني األوقـــاف من الجمعيات حتى قيمـــة اإليجار المطلوبة ال يكـــون هنالك تفاوض 

فيها؛ كـــون قيمة اإليجـــار تذهب للعمـــل الخيري.

 وهنالـــك تعـــاون مـــع الهيئـــة الملكية، حيـــث تمت مطالبـــة الهيئة بإشـــراك طـــالب وطالبـــات الجامعة في 
مبـــادرة التشـــجير، حيـــث يوجد في فـــرع الجامعة نادي حمايـــة الطبيعة، ونـــادي الجوالة. وفـــرع الجامعة عىل 
اســـتعداد تام فـــي تقديم كافة اإلمكانـــات المتوافرة بالفـــرع كاألجهـــزة، والمختبرات، والقاعات، والمســـرح، 
واالستشـــارات، والدورات التدريبية في الحاســـب اآللي، واللغـــة اإلنجليزية وغيرها لخدمـــة المجتمع. وتم في 
ختـــام المقابلـــة اقتراح عقـــد اجتماع دوري عن طريـــق المحافظ بيـــن مختلف الجهات فـــي المحافظة لعرض 

التعاون. مجاالت 

القطاع الحكومي
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مركز بئر األراك

قطاع التمكين االقتصادي االجتماعي بالهيئة الملكية بمحافظة العال

رئيـــس المركـــز األســـتاذ عبدالرحمن مزهـــر لم يكن فـــي المركز، حيث تمـــت مقابلة نائـــب رئيس المركز األســـتاذ 
دخيل الله عليشـــة موســـى البلـــوي، باالضافة إىل عملـــه بوظيفة كاتب بالمركـــز، وذلك في يـــوم األربعاء الموافق 
2-12-2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التي تمت مـــع موظف المركـــز، والتي تعبر عن 

وجهة نظـــره تجاه المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

تـــم مقابلـــة عبر منصـــة ZOOM عدد )8( مـــن العاملين في الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة العا من قطـــاع التمكين 
االقتصـــادي االجتماعـــي وهـــم: علـــي خليفـــة، غنـــى الحربـــي، وليد الغامـــدي، أمـــل البلوي، جـــود العقيـــل، رامي 
الســـكران، ســـاندرا الحســـني، وذلك في يوم األربعـــاء الموافـــق 16-12-2020م، ونورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز 
محـــاور المقابلـــة التي تمـــت مع ممثلي قطـــاع التمكيـــن بالهيئة الملكيـــة، والتي تعبـــر عن وجهـــة نظرهم تجاه 

الربحيـــة بمحافظة العا: المنظمات غيـــر 

 فـــي بدايـــة المقابلة تـــم الحديث عـــن المركز، حيث يخـــدم مركـــز األراك خصلـــة، ووادي عمـــودان، ووادي دوره، والســـطح، 
وأماهيـــل. والمركز بحاجـــة إىل وجود جمعية تخدم المركز مســـتقلة، ونحن عىل اســـتعداد بتوفير مقـــر للجمعية، واألعضاء 

متطوعـــون وجاهزون ولكـــن ما هي اإلجـــراءات لذلك؟.

 أشـــار اىل أن دور الجمعيـــات المحيطة بالمركز غيـــر واضح، خاصة جمعية فضـــال، وجمعية جيدة، ودورها عـــىل أرض الواقع 
قليـــل، خصوصـــًا جمعيـــة جيدة، كمـــا ال يوجد تنســـيق بين هـــذه الجمعيات معنـــا، بل في بعـــض األحيان نحـــن من نقوم 

بإرســـال بعض الخطابات لهم لمســـاعدة الحـــاالت المحتاجة.

 بـــدأت المقابلـــة بقيام ممثلي الهيئـــة بالحديث عن وجهـــة نظرهم حول المنظمات غيـــر الربحية في المحافظـــة، فقد لوحظ 
عـــىل المنظمـــات غير الربحيـــة أن بعض أعضاء مجالـــس إدارات المنظمـــات غير الربحيـــة حديثو العهد بعضويـــة المجالس 
وليـــس لديهـــم خبرة فـــي هذا المجـــال وال يعرفـــون المهام المنوطـــة بهم، كمـــا تتخذ القـــرارات من قبل أعضـــاء مجلس 
اإلدارة دون العمـــل عىل إشـــراك العاملين فـــي منظماتهم في عملية اتخاذ القـــرار، ومهمة عديد من المنظمـــات غير الربحية 
فـــي تمكين األســـر في االعتماد عىل أنفســـهم غير واضحـــة، أو أن هذه المنظمات لم يســـتطيعوا تمكين هذه األســـر بعد، 
مـــع فقدانهـــم للمعرفة والمهارة فـــي التعامل مع المســـتفيدين، والعمل الحالي عمل تنافســـي فيما بينهـــم غير مبني عىل 

والتنسيق. التعاون 
 هنالـــك عـــدم وضوح لـــدى المنظمات غيـــر الربحية في فهـــم دور الهيئـــة الملكية، إضافـــة إىل أن المنظمات نفســـها ليس 
لديهـــا مهمة واضحة، عىل ســـبيل المثال الجمعيـــات التعاونية جمعيات تهـــدف إىل تحقيق الربح لمســـاهميها وهم يأتون 
إىل الهيئـــة يطلبـــون الدعـــم المالي، حتى لـــو وجد جزء من األرباح فـــال بد أن يذهب لدعـــم المجتمع المحلـــي، إال أن ذلك غير 

واضح )كيف وأين ســـيصرف هـــذا المال؟(.
 أغلـــب المنظمـــات غير الربحية يحتاجـــون إىل التأهيل ورفـــع كفاءة أعضاء مجالـــس اإلدارات والعامليـــن لديهم، خاصة في 
كيفيـــة التعامـــل مع الفئات التي يســـتهدفونها وفي كيفيـــة العمل عىل اســـتمرار برامجهم ومشـــاريعهم والرفع من نوعية 
وجـــودة هـــذه البرامـــج، كمـــا أن القطاع النســـائي غير مفعل فـــي هذا المجـــال، وإن وجد وبشـــكل محدود فـــال يمكن من 

القرار. اتخاذ  المشـــاركة في 
 دور الباحـــث االجتماعـــي فـــي معظم المنظمـــات غير الربحيـــة بالمحافظـــة ضعيف، وتعامـــل الباحث االجتماعـــي في هذه 
المنظمـــات ســـواء مع األســـر أو األفراد تعامـــل ال يدل عىل أن الباحثيـــن االجتماعيين قـــد تم تأهيليهـــم وتدريبهم في هذا 

. لتخصص ا
 لوحـــظ عنـــد التواصـــل فيمـــا بين الهيئـــة وبيـــن المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظـــة عدم وجود منســـق واحـــد يمثل 
المنظمـــة، بحيـــث كل ما يتم متابعـــة أي موضوع يظهر عضو مجلـــس إدارة أو موظف مختلف عن الذي تم التنســـيق معه 
فـــي المرة الســـابقة، ولذلـــك نقترح بأن يتـــم تعيين منســـق واحد لكل منظمـــة؛ لكي تســـهل عملية التواصـــل والمتابعة.

 يـــرى بعض العاملين فـــي الهيئة أن قطاع التمكيـــن االقتصادي واالجتماعي فـــي الهيئة الملكية بحاجـــة إىل تحديد الهيكل 
التنظيمـــي فيـــه، وتحديد الهدف اإلســـتراتيجي له، ووضـــع مهام تفصيليـــة للعاملين فيـــه، لتحقيق األهداف التي أنشـــئ 

أجلها. من 

القطاع الحكومي
في محافظة العال

1
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القطاع الخاص 
بمحافظة العال

2
تـــم إجراء مقابالت ميدانيـــة مع القطاع الخـــاص بمحافظة العال، إيمانًا بأهميـــة دور القطاع 
فـــي دعم ومســـاندة عمل المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظة ، حيث تـــم مقابلة عدد )2( 
من شـــركات القطاع الخـــاص المحلي في المحافظة حســـب الجدول رقـــم )25( وفق اآلتي:

الجدول رقم )25(:
عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت مع ممثلي القطاع الخاص بمحافظة العال

المنصب الجهةاالسم#

مؤسس والرئيس التنفيذيمؤسسة دليل العالأحمد فاضل1
صاحب المؤسسةمؤسسة أرنوىخالد السحيمي البلوي2

تـــم مقابلة األســـتاذ أحمد فاضـــل المؤســـس والرئيس التنفيذي لشـــركة دليل العـــا، وذلك في يـــوم الخميس 
الموافـــق 26-11-2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز محاور المقابلـــة التي تمت مع األســـتاذ أحمد، والتي 

تعبـــر عن وجهة نظره تجـــاه المنظمات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بتقديـــم نبذة عن الشـــركة: منذ العـــام 2008م بدأ مجموعة من شـــباب العـــال بعد أن علمـــوا بأهمية الموقع 
اإلســـتراتيجي لمحافظة العال، وما فيها من مورود ثقافي مهم بتأســـيس مشـــروع في المجال الســـياحي باســـتخدام سيارات 
الدفـــع الرباعـــي، وتقديم خدمة الجوالت الســـياحية لضيـــوف العال والتخييـــم في مكان ســـياحي مميز يســـمى )الرقاصات(، 
حيـــث لـــم يكن فـــي ذلك الحين ســـوى فندقيـــن في العـــال، فتم شـــراء تجهيزات مخيـــم مكون من بيت شـــعر، وأثـــاث، وتم 
تأســـيس وتجهيز فرقة شـــعبية والعمـــل عىل تقديم األكالت الشـــعبية مـــن إنتاج األســـر المنتجة بالعال، صاحب المشـــروع 
مـــارس العمـــل الكتســـاب الخبرة كمدير فـــي فندق أراك وشـــريكه أيضًا قـــد عمل في العالقـــات العامة. كمـــا حضر صاحب 
المشـــروع دورة بعنـــوان: )كيـــف تبدأ مشـــروعك الخاص( بتنظيم من هيئة الســـياحة والبنـــك األهلي آنـــذاك بالرياض في عام 
2010، وقـــدم ثالث أفكار لمشـــاريع تنظيـــم، ونقل، ومخيمـــات صحراوية، معظمها تراثـــي، وتم عمل دراســـات جدوى، وكان 
مـــن المفتـــرض أن يتم تقديم تمويل لفكرة مشـــروع، إال أنـــه لم يتم تقديم الدعم، ثم بدأنا في عام 2011م بمشـــروع بإنشـــاء 
مكتـــب لتنظيـــم الرحـــالت الســـياحية بإمكانات محـــدودة، بحيث نوفـــر الخدمات مـــن مواصـــالت واالســـتقبال والتوديع في 
المطـــار ورحالت ســـياحية بالتعـــاون مع هيئة الســـياحة ولجنة التنمية الســـياحية والجهات اإلشـــرافية عىل قطاع الســـياحة 
الســـابقة قبـــل مجـــيء الهيئة الملكيـــة للمحافظة، كان المشـــروع فـــي بدايته وهو ومشـــروع صغير ولكن عامـــي 2017م و 
2018م نعدهمـــا مـــن بدايـــة االنطالق والتوســـع نحو األفضل، كما اســـتفدنا في فترة قبل قـــدوم الهيئة الملكيـــة من برنامج 

عيش الســـعودية وأرامكـــو ورحالت العال.

 أشـــار إىل أن المحافـــظ الســـابق قد قدم لهم الدعـــم لعمل المخيمات »الصحراويـــة« بعد أن تم االطالع عـــىل تجربة األردن في 
هـــذا المجـــال، وبعد اكتســـاب الخبـــرة تم عمـــل برنامج متكامل فـــي منطقة مداخيـــل بالعال ليلـــة فندق، وليلـــة مخيم الذي 
تكـــون من )20( خيمة وبيت شـــعر ومطعم ومســـتلزماتهم، وتـــم افتتاح منتج مداخيـــل الصحراوي من أميـــر المنطقة، ومن 
وزيـــر الســـياحة آنذاك بحضور كافة المســـؤولين ومنها تم منح التراخيص الالزمة للمشـــروع، تم اســـتقبال األمراء والســـفراء 
والـــوزراء، وبعـــد هذه المرحلة بـــدأ التحدي الثاني في مواجهة المنافســـين، خاصة بعـــد أن قامت البلدية بعد أربعة شـــهور من 

حصولنـــا عـــىل التراخيص بفتح منتجع شـــادن الذي تميز بقـــرب موقعه من موقع مشـــروعنا.

 فـــي نهايـــة عـــام 2017 بداية 2018م أنشـــئت الهيئـــة الملكية بالمحافظـــة وتم اعتبار هـــذه فرصة ال بد من اســـتثمارها، فبدأ 
الطلـــب يزداد عىل الخدمـــات التي يقدمها مشـــروعنا زادت بحيث أصبحت الحجوزات لمدة شـــهرين قادميـــن، ولكن عندما جاء 
قـــرار الهيئـــة بإغـــالق المواقع األثرية تعطل مشـــروعنا لمدة )6( أشـــهر، ثم جاء موســـم شـــتاء طنطورة في شـــهر ديســـمبر 
2019م، حيـــث تـــم طلب مـــن قبل الهيئـــة بقيام المشـــروع لتنفيذ مخيـــم، وأنشـــأنا مخيما ثانيا خـــالل )75( يـــوم مع إضافة 
الوحـــدات الصحيـــة )حمامـــات( ومكيفات وتم رفـــع الطاقة االســـتيعابية من )25( وحـــدة إىل )70( وحدة، وكذلـــك تم الطلب 

مؤسسة دليل العال
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حيـــث تـــم مقابلة صاحب المؤسســـة األســـتاذ خالد الســـحيمي البلـــوي، وذلك في يـــوم الثاثـــاء الموافق 12-1-
2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التـــي تمت مع األســـتاذ خالد، والتي تعبـــر عن وجهة 

نظره تجـــاه المنظمات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العا:

بتقديم عرض أســـعار تأجيـــر ســـيارات، وكان العدد المطلوب مـــن من )40( 
إىل )60( ســـيارة، ولكـــن بعد أســـبوع مـــن العمل تـــم الطلب منـــا رفع عدد 
الســـيارات إىل )170( ســـيارة، حيث تم االســـتعانة بشـــباب المنطقـــة الذين 
أســـهموا في تنفيذ المهمة في شـــتاء طنطـــورة عىل أكمل وجـــه، ومن ثم 
تم فتح في التوســـع في المشـــروع بفتـــح خطوط جديدة خـــارج المحافظة 
مـــع نيوم وشـــركة البحـــر األحمر، وتـــم فتح مكتـــب بالرياض وســـيتم فتح 
مكتـــب بتبوك، وتـــم الحصول عـــىل أكثر من عطـــاء وجاء الموســـم الثاني، 
ولكنهـــم أخذوا شـــركة ثانيـــة من الريـــاض للضيوف المهميـــن ) )VIP وعىل 
الرغـــم مـــن ذلك فـــإن هـــذه الشـــركة طلبـــت االســـتعانة بخدماتنـــا، وفي 
الموســـم الواحـــد كان يعمل معنا )250( إىل )300( شـــاب. وأشـــار في ختام 
المقابلـــة إال أنهـــم عـــىل اســـتعداد للتعاون مـــع المنظمـــات غيـــر الربحية، 
حيث ســـبق أن تم التعـــاون مع مجلس الشـــباب التابع للجمعيـــة التعاونية 
الســـياحية، وتـــم توفير المواصالت )15( ســـيارة لفريق حمايـــة التابع للهيئة 

الملكية خـــالل حمالت التنظيـــف في المواقـــع األثرية. 

 بـــدأت المقابلـــة بتقديم نبذة عن المؤسســـة: معنى اســـم »أرنوى« هـــو وادي في العـــال جميل وتضاريســـه مختلفة عن بقية 
تضاريس العال تخصص المؤسســـة في مجال الســـياحة وأنشـــأت في عام 2015م كمشـــغل للجوالت الســـياحية، حيث عمل 
صاحب المؤسســـة كمرشـــد للجوالت الســـياحية ووجد في هذا المشـــروع فرصة مجدية وفي نهاية عـــام 2017م عندما بدأت 
الهيئـــة الملكيـــة في المحافظـــة زادت من فرص الربح للمؤسســـة، وأصبحت متخصصـــة في تقديم الخدمات مع الشـــركات 
التـــي لديهـــا تعاقـــدات مع الهيئـــة الملكية بتحـــدٍّ أكبر وفي مجـــاالت لم تكن في الحســـبان من قبـــل، وقال إن شـــركة دليل 
العـــال ومؤسســـة أرنوى الشـــركتان الوحيدتـــان المحليتان اللتان تعمـــالن وتداران من قبـــل أبناء المحافظة في هـــذا المجال، 
بـــدأ العمل في المشـــروع بشـــخصين ويتـــم االعتماد عىل تشـــغيل شـــباب المحافظة، بلغ عـــدد العاملين في المشـــروع )14( 
عامـــاًل من الجنســـين )9( ذكـــور و )5( إناث، وفي موســـم طنطـــورة أحد الفعاليـــات التي نفذتهـــا الهيئة الملكية تم تشـــغيل 
)120( شـــابا وفتـــاة، بدأ المشـــروع برأســـمال )500( ألف ريـــال، اآلن وصلـــت المبيعات في مؤسســـة أرنوى )13( مليـــون ريال. 
واآلن أصبح يتبع مؤسســـة أرنوى شـــركة متخصصة لنشـــاط الحركلة )الهايكنج(، ويتم العمل عىل تأســـيس مشـــاريع جديدة 

نوعيـــة منها: ناٍد صحي يخـــدم المجتمع وقطاع الســـياحة. 

، وذلك بأهميـــة العمل عـــىل التخطيط المســـبق ومعرفة المنوي   كمـــا أشـــار اىل أنهم في مؤسســـة أرنـــوى يقفون أمام تحـــدٍّ
تنفيـــذه من المشـــاريع عىل مدار الســـنة؛ لكي تكون المؤسســـة مســـتعدة في توفير القوى البشـــرية، خاصة في المواســـم، 
كمـــا طالـــب من الهيئـــة الملكيـــة أن تقف إىل جانب الشـــباب أصحـــاب المشـــاريع الريادية من أبنـــاء المجتمـــع المحلي، كما 
طالـــب بعـــدم التأخير في صـــرف بعـــض المطالبات الماليـــة، التي تضع المؤسســـة في وضع محـــرج في تســـديد االلتزامات 

الماليـــة المترتبة عليها بعـــد االنتهاء من تنفيـــذ المهمة.

 ليـــس لدينـــا أي مانـــع من الشـــراكات ودعـــم المنظمات غيـــر الربحيـــة، ولكن هنالـــك فهم خاطـــئ للمســـؤولية االجتماعية 
)يبغـــون منـــا دفـــع فقط(، أنـــا من أهل العال وننســـق مـــع ممثل الهيئـــة الملكيـــة، حيث تنقصنـــا خطط واضحـــة آللية دعم 
وتبنـــي مبـــادرات المجتمع المحلـــي، أعطونا مبادرة اجتماعية مميزة لنتمكن من المشـــاركة )اآلن ثالث ســـنوات ما في شـــيء(. 
وكذلـــك قدم االســـتعداد لتقديم الدعم ألبنـــاء المحافظة أصحاب المشـــاريع الصغيـــرة، بحيث يصبحون من أهـــم المزودين 

لنا فـــي العقود التـــي ننفذها.

مؤسسة أرنوى

129 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال130
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

وجهاء وأعيان
محافظة العال

3
تـــم إجـــراء مقابـــالت ميدانية مع وجهـــاء وأعيـــان المحافظة للتعـــرف عـــىل انطباعاتهم عن 
المنظمـــات غير الربحيـــة ودورها من وجهـــة نظرهم. وقد تـــم مقابلة عدد )4( مـــن الوجهاء 

واألعيان حســـب الجـــدول رقم )26(.

الجدول رقم )26(:
عينة الدراسة للزيارات الميدانية والمقابالت مع الوجهاء وأعيان محافظة العال

الصفةاالسم#

شيخ أسرة الفقرا، عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكية.أ . فهد بن سلطان 1
شيخ عشيرة البدنة من حرب، عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكيةأ . خالد بن حمد بن فرحان المورعي الحربي2
شيخ قبيلة الرموث من بلي عضو المجلس التنسيقي في الهيئة الملكيةأ . سعود محمد بن جزاء الرموثي البلوي 3

مدير القطاع الصحي سابقًاد. حامد أحمد الشويكان 4
عضو المجلس التنسيقي مدير فرع جمعية المحافظة عىل التراث السعودي.

عميد متقاعد من أهالي العال يسكن بالرياضأ . علي محمد الصقير5

مقابلة الشـــيخ فهد بن ســـلطان الفقير شـــيخ قبيلة الفقرا والمنابهـــة عضو المجلس التنســـيقي بالهيئة الملكية، 
وذلـــك في يـــوم الخميس الموافـــق 26-11-2020م، ونـــورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محاور المقابلـــة التي تمت 

مع الشـــيخ فهـــد، والتي تعبر عن وجهـــة نظره تجاه المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالحديث عن التغيـــرات االجتماعيـــة التي تشـــهدها المحافظة، حيث أصبح فـــي هذه الحياة 
عديـــد مـــن المتطلبـــات الضرورية لألســـر، ومعاييـــر الحكم عىل الفقـــراء أصبحت تحتـــاج إىل إعادة دراســـة، 
فهنـــاك أســـر عندها أبناء مـــن االبتدائيـــة للجامعة، ورب األســـرة يريد أن يرعى أســـرته ولكن ما عنده ســـيارة 
خاصـــة بعد المســـافات فـــي المحافظة، ويوجد أســـر لديهم أيتـــام، والقائمـــون عليهم شـــباب عاطلون عن 
العمـــل، كمـــا أشـــار إىل أن العمل الرعـــوي )اإلعطـــاء الوقتي( ليس حـــاًل، وليس مســـتدامًا، قـــد تعين هذه 
المســـاعدات المحتـــاج ألســـبوع أو لشـــهر ولكن بعـــد ذلك يرجع الحـــال إىل مـــا كان عليه، هنالـــك حاجة إىل 
التوجـــه نحو تنمية اإلنســـان قبـــل المكان، واالحتياجـــات تختلف من وقـــت إىل آخر، وطالب مؤسســـة الملك 
خالـــد بالمســـاهمة ولعب دور أكبـــر في تبنـــي وتأهيل المنظمـــات غير الربحية فـــي المحافظـــة، وفي تنفيذ 
مشـــاريع نوعيـــة غير مشـــاريع الدعم العينـــي، المنظمات غيـــر الربحية تحتـــاج إىل االطالع عـــىل التجارب من 
خـــالل إحضار القـــدوة كمؤسســـة الملك خالـــد، الجمعيات المحليـــة نظرتها محـــدودة، واألســـر الفقيرة في 
المحافظة بحاجة إىل إجراء دراســـة شـــاملة اجتماعية وصحية، ومن ثم تنفيذ المشـــاريع مع أهمية إشـــراك 
عمـــد األحيـــاء، والوجهاء واألعيـــان وأئمة المســـاجد وتفعيل دورهم فـــي المجال االجتماعـــي التنموي، وعبر 
عـــن عدم قيـــام المنظمات غير الربحيـــة في المحافظة بالتواصل والتنســـيق مع أعيان وجهـــاء المحافظة من 
قبـــل، كمـــا تقومون أنتم اآلن، مؤسســـة الملـــك خالد، في هذه الدراســـة، )لقد تعـــودوا أن الدولـــة تجمعهم(.

الشيخ فهد بن سلطان الفقير
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 وتحـــدث الشـــيخ فهد عـــن أن المحافظة يوجد فيهـــا مقومات للتنمية من ســـياحة وحضـــارات قديمة ومياه 
وزراعـــة، حيـــث إن معظم الســـكان يعتمـــدون عىل الزراعة ســـواًء كانـــت مزارع صغيـــرة أو كبيـــرة، وأفضل 
الزراعـــات فـــي العال وباتجاه الشـــمال أما الجنـــوب فالزراعة أضعف، ولـــدى المزارعين منتجـــات عديدة، ولكن 
هنالـــك صعوبة في التســـويق، وال يوجـــد مصانع للتمور، وعىل ســـبيل المثال هنالك احتياجـــات كثيرة لدعم 
المزارعيـــن وتطويـــر الزراعة في المحافظـــة، حتى محالت بيـــع المســـتلزمات الزراعية ال يجد فيهـــا المزارعون 
معظـــم احتياجاتهـــم، وال يوجد مختبر للجـــودة، وال يوجد خيـــارات لدى المزارعيـــن عند بيع اإلنتـــاج. الجمعية 
التعاونيـــة متعـــددة األغراض التـــي كان من أول المؤسســـين لها بدأت قويـــة واآلن ضعيفة )أي مشـــروع ال 

ينجح(. الدولـــة ال  يدعم من 

 وأشـــار إىل أنـــه لـــم يـــرى دورا فاعال للمنظمـــات غيـــر الربحية فـــي المحافظة ودورهـــا محـــدود، إال الجمعية 
الخيريـــة بالنجيل لها ســـمعة جيـــدة ونعدها أفضـــل الموجـــود، نعرف وجود عشـــرات األســـر المحتاجة ولم 
نشـــاهد للمنظمات أي نشـــاط مع هذه األســـر وهـــم يحتاجون إىل جهة فاعلة لتشـــرف عليهـــم، خاصة في 
منطقتـــي العذيب التـــي تحتوي عىل )أربـــع جمع صـــالة( ويتوقع عدد ســـكانها )5( آالف نســـمة، والحجر التي 
تعـــد مركزًا يتبـــع المحافظة ويتوقع عدد ســـكانها )3500( نســـمة، والعذيب والحجر ال توجـــد فيهما جمعية 

ونحـــن بحاجة إىل جمعيـــة تغطيهما.

 وأفـــاد بأنـــه ال توجد إحصائيـــات للفقر بالمحافظـــة، وتركز المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظة فقط عىل 
توزيع المســـاعدات العينية وأحيانـــًا تكون قديمة وبعضها ال يـــؤكل، يوجد احتياجات أخرى لدى بعض األســـر 
المحتاجـــة منهـــا: دفع إيجارات المنـــازل ونعلم أن إمكانيـــات الجمعيات ضعيفة ال تغطي جميـــع االحتياجات، 
إضافـــة إىل احتياجـــات قطاع الشـــباب وهي أكبـــر من قـــدرات المنظمات غيـــر الربحية الحالية؛ ما يســـتدعي 
تأســـيس منظمـــات غير ربحيـــة تخصصية تركز عـــىل تلبية هـــذه االحتياجـــات. أكثر الشـــباب اآلن منضمون 
للهيئـــة الملكية، واســـتفادوا من االبتعاث، والســـياحة واآلثـــار، والضيافة، ممثلو الهيئة أيضـــًا تواصلوا معنا 

ونســـقوا وأهدافهم جيـــدة، ولديهم اهتمام بتطوير اإلنســـان قبـــل األرض باالعتماد عىل أهـــل المنطقة.
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مقابلـــة الشـــيخ خالد بـــن حمد بن فرحـــان المورعي الحربي شـــيخ قبيلة البدنة مـــن حرب، وذلك في يـــوم الخميس 
الموافـــق 26-11-2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة التـــي تمت مع الشـــيخ خالد، والتي 

تعبـــر عن وجهة نظـــره تجاه المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالحديث حول الجهـــود في العمل الخيـــري في المحافظـــة، حيث أن معظمهـــا بجهود فردية 
تعتمد عىل نشـــاط األشـــخاص في تبني تأمين المســـاعدات لألســـر الفقيرة، هنالك بالفعـــل حاجة إىل الدعم 
والصـــرف الســـريع )في نـــاس تعيش بالوديـــان(، وأشـــار إىل أنهم في الســـابق كانـــوا يقومون باســـتقطاب 
الشـــباب للعمل الخيـــري ويعملون معًا عىل توزيع المســـاعدات في أحياء العال وفي منطقـــة وقير، والبخريط، 
ومصـــادر، بحيـــث يتم تقســـيم فريق العمـــل إىل مجموعـــات وكل مجموعة تأخـــذ عىل عاتقهـــا التوزيع عىل 

األحياء. هـــذه  في  المحتاجين 

 وأفـــاد الشـــيخ خالد بأنـــه اآلن عضو في جمعية الدعوة واإلرشـــاد وتوعيـــة الجاليات بالعـــال، ولكن من وجهة 
نظـــره فإن أوضـــاع المنظمات غيـــر الربحية ضعيـــف عىل الرغم مـــن أن بعضها فـــي بداية التأســـيس كانوا 
أنشـــط، وذكـــر عىل ســـبيل المثال جمعيـــة التنمية األســـرية، وكذلـــك الجمعيـــات التعاونية مـــا زال دورهم 

ضعيفـــا، المنطقـــة زراعية والمزارعـــون بحاجة إىل دعـــم ومن هذه االحتياجات إنشـــاء مصنـــع للتمور.

 وأكـــد عـــىل أن التواصل والتنســـيق قليل بيـــن المنظمات غيـــر الربحية وبيـــن األعيان والوجهـــاء، ودعا إىل أن 
يتـــم قبل تأســـيس أي منظمـــة غير ربحية ال بـــد من تأهيل فريـــق جاهز قادر عـــىل إدارتهـــا، والعمل عىل حل 
العائـــق الرئيـــس الـــذي تعاني منـــه المنظمات وهـــو الدعم المـــادي، ومن ثـــم تعمل هـــذه المنظمات عىل 
االســـتعانة بالجهات االستشـــارية )ال خاب من استشـــار( ومن ثم تطويـــر منهجية العمـــل بالعمل عىل تأهيل 

وتنمية اإلنســـان )كيف يســـتطيع االعتماد عىل نفســـه(.

الشيخ خالد بن حمد بن فرحان المورعي الحربي

وجهاء وأعيان
محافظة العال
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مقابلـــة الشـــيخ ســـعود محمد بن جـــزاء بن مشـــرف الموثي البلوي شـــيخ قبيلة الرمـــوث من بلي 
عضـــو المجلس التنســـيقي فـــي الهيئـــة الملكيـــة وعمل معلمـــًا للغـــة العربية، وذلـــك في يوم 
األربعـــاء الموافـــق 2-12-2020م، ونـــورد فيما يأتي اقتباســـات ألبـــرز محاور المقابلـــة التي تمت 
مع الشـــيخ ســـعود، والتي تعبر عـــن وجهة نظره تجـــاه المنظمات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلـــة بالتعريـــف بقبيلـــة الرموث وهـــي من قرية 
فضـــال الرموث باألصل مـــن قرية جيدة أهـــل فلقا، ومنهم 
بعض األســـر مـــن الطبقة الكادحـــة يحتاجـــون إىل خدمات 
الضمـــان االجتماعي وخدمات المنظمات غيـــر الربحية، يبلغ 
تعـــداد الســـكان قرابة )1600( نســـمة، ومنهـــم من يعيش 
فـــي مركـــز األراك الـــذي يحتـــاج إىل مركز صحـــي؛ ألن أقرب 
مركـــز صحي يبعـــد )60( كيلومترا في مركـــز فضال وكذلك 
المـــدارس، وكثيـــر من األســـر يعتمـــدون عىل مســـاعدات 
الضمـــان االجتماعـــي، وكثيـــر من بيوت األســـر لـــم تصلها 
خدمـــات الكهرباء بعد، عىل ســـبيل المثال فـــي مركز األراك 
يوجـــد )30( وحدة ســـكنية بنيـــت بمســـاعدة جمعية األمير 
ســـلطان بن عبدالعزيـــز، إال أنه ومـــن أكثر من )12( ســـنة لم 
تصلهـــا الكهرباء وتكلفة إيصـــال الكهرباء للمنـــازل عالية، 
)9( مـــن أصحـــاب هـــذه الوحـــدات الســـكنية فقـــط ركبوا 

عـــدادات كهرباء عىل حســـابهم )بعد واســـطة وحب خشـــوم( ومـــا وصلهم مســـاعدة لتأثيث هـــذه الوحدات إىل هـــذه اللحظة، 
كمـــا أن شـــبكة االتصـــاالت، واإلنترنت ضعيفة وفي بعـــض المواقع معدومـــة، لقد كان كثيـــر من أهل المنطقـــة يعتمدون في 
معيشـــتهم عىل التكســـب من االحتطـــاب، ولكن هذا األمر أصبـــح ممنوعا، تتميز المنطقة بشـــجرة األراك كمـــورد طبيعي محلي 
يمكن االســـتثمار فيه بين األســـر المنتجة وإحدى الشـــركات فـــي المدينة المنورة بهذا الخصوص لتشـــغيل عدد كبير من األســـر 

ولكنهـــا تعطلت.

 ويرى الشـــيخ أن فكرة الجمعيات الخيرية في األســـاس مســـاعدة المحتاجيـــن والمجتمع بحاجة إليها، ولكن من المؤســـف وبكل 
شـــفافية وصراحـــة صارت عملية )ما أدري ويش أســـميها( لم تعد المســـاعدات تصل إىل مســـتحقيها )فالن يقـــرب فالن وفالن 
مـــا يقرب لي(، وأشـــاد بجمعية فضال، ولكـــن جميع عملها رعوي مـــع أنه ال يخلو عملهـــا من بعض المحســـوبية، ودعا إىل أهمية 
إدخـــال الحوســـبة للمنظمات غيـــر الربحية، وربطها برقم هوية المســـتفيد للتأكد مـــن حاجته وعدم حصوله عـــىل الدعم من أكثر 

من جهة، والعمل عىل تأســـيس قاعدة بيانات للمســـتفيدين للتعرف عىل من يســـتحق المســـاعدة ومن ال يســـتحقها.

 وأضـــاف بـــأن جمعيـــة جيدة التـــي تبعـــد قرابـــة )35( كيلومترا ال تصلنـــا خدماتها عـــىل الرغم مـــن أنهم يخدمون تجمع ســـكان 
المرميـــة وهـــذا خـــارج النطـــاق الجغرافي لعمـــل الجمعية، وأشـــار إىل أن محافظ العال الســـابق طلـــب منه أن يكـــون عضوًا في 
جمعيـــة جيـــدة، ولكنـــه اعتـــذر كونهم من نفـــس القبيلـــة وال يريد أن يتصـــادم معهـــم. وأشـــار إىل أن لديه بعـــض المالحظات 

الخاصـــة في عمـــل جمعية جيـــدة وجمعية فضـــال فكالهمـــا تحتاجان إىل مســـاعدة الجهات اإلشـــرافية.

 أكـــد عـــىل أهمية تحديـــد النطـــاق الجغرافـــي لعمـــل المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظـــة لتفـــادي االزدواجية فـــي تقديم 
المســـاعدات والخدمـــات، حيـــث كان قـــد اطلع قبل ســـنتين عىل كشـــوفات المســـتفيدين لبعـــض المنظمات فوجـــد بعضهم 
متوفيـــن، وبعضهـــم لم يســـتلم مســـاعدات من الجمعيـــة، وكانـــت البيانات غيـــر محدثة، بل إن بعـــض األســـماء وهمية أو من 
خـــارج المنطقـــة، ولذلك دعـــا إىل أن يكون هناك رقابـــة وتدقيق لبيانات المســـتفيدين من هـــذه المنظمات، وتكـــون اإلجراءات 

المتبعـــة معلنـــة حتى ال يتـــم الخلط بيـــن المســـتفيدين والعمل عىل ربـــط أســـمائهم وأرقامهم بالنفـــاذ الوطني.

الشيخ سعود محمد بن جزاء بن مشرف الموثي البلوي
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مقابلـــة الدكتور حامـــد أحمد الشـــويكان تخصـــص صيدلة 
مدير فرع الجمعية الســـعودية للتـــراث، مدير القطاع الصحي 
ســـابقًا، متقاعـــد، عضـــو المجلـــس التنســـيقي والمحلـــي 
وصاحـــب مزرعـــة وذلك في يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 12-1-

2020م، ونـــورد فيما يأتي اقتباســـات ألبرز محـــاور المقابلة 
التـــي تمت مع الدكتـــور حامـــد، والتي تعبر عـــن وجهة نظره 

تجـــاه المنظمات غيـــر الربحية بمحافظـــة العا:

 بـــدأت المقابلة بالتعريف بالمشـــروع الـــذي يمتلكه الدكتور حامد الشـــويكان، وهي عبارة عن مزرعة ســـميت  
بمذاق العال وأنشـــئت فـــي عام 1996م، وتقـــع بالعذيب محافظة العال، تبلغ مســـاحتها )17( ألـــف متر تحتوي 
المزرعـــة عىل مجموعة متنوعة من النباتات واألعشـــاب والخضراوات وأشـــجار النخيل المنتجـــة ألنواع عديدة 
مـــن التمور وأشـــجار الحمضيـــات والمنجا والجوافـــة والرمان، وهـــذه المنتجات عـــىل الرغم مـــن جودتها إال 
أنـــه يعاني من تســـويق هـــذه المنتجـــات، ولكـــن كان للهيئـــة الملكيـــة دور مميـــز في مســـاعدته عىل حل 
هـــذه المشـــكلة، حيث عملـــت عىل تطويـــر المزرعة وتهيئتها بالشـــكل المناســـب لزيارة الســـياح من الداخل 
والخارج، وتم وضع رســـم دخول للمزرعة في الموســـم الســـياحي الماضي بمبلغ )150( رياال. تشـــمل الخدمة 
الجولـــة في المزرعـــة التراثية، وتنـــاول منتجاتها، وشـــرب العصير الطبيعـــي، واالطالع عىل بعـــض المنتجات 
الحرفيـــة والتراثيـــة، وتدعـــم الهيئة رواتب أربعـــة )4( موظفين في المزرعـــة، ولهذا فقد أعرب عن اســـتعداده 
التـــام للتعـــاون مع المنظمات غيـــر الربحية المختلفـــة في محافظة العـــال، ومن باب مســـؤوليته االجتماعية 
كقطاع خاص في اســـتقبال منتجات األســـر المنتجة، والمنتجـــات التراثية، وبيعها لزوار المزرعة، مقابل رســـم 

رمزي يتفـــق عليه مع هـــذه المنظمات.

الدكتور حامد أحمد الشويكان
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مقابلـــة العميـــد المتقاعد علي محمد الصقير مـــن أبناء العا 
يعيش بمنطقـــة الرياض، وذلك في يـــوم الخميس الموافق 
26-11-2020م، ونـــورد فيمـــا يأتي اقتباســـات ألبـــرز محاور 
المقابلـــة التي تمت مع األســـتاذ علي، والتـــي تعبر عن وجهة 

نظره تجاه المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العا:

 بـــدأت المقابلة بالحديـــث عىل أنه مـــن أهالي محافظة 
العـــال وطبيعـــة عملـــه التـــي تطلبـــت العيـــش خارج 
العـــال، حيـــث يقيم حاليـــًا فـــي مدينة الريـــاض، وعديد 
مـــن أهالـــي العـــال بســـبب ظـــروف العمل يعيشـــون 
خارجهـــا منهم في المنطقة الشـــرقية، وفـــي المنطقة 
التواصـــل  ويتـــم  الغربيـــة،  والمنطقـــة  الوســـطى، 
فيمـــا بينهـــم عبـــر مجموعـــات التواصـــل االجتماعـــي 
كـ)الوتســـاب( وتربطهـــم عالقة جيدة بأعيـــان ووجهاء 
المحافظـــة ويتـــم التواصل معهم خاصـــة في تقديم 
الدعـــم من خاللهم لمســـاعدة األســـر الفقيرة، وأشـــار 
إىل أنهـــم يعرفـــون أن الفقير من أبنـــاء المحافظة لديه 

عـــزة النفس، ومنهم من ال يســـتطيع الذهاب لطلب المســـاعدة أو اســـتالم المســـاعدات مباشـــرة مـــن المنظمات 
غيـــر الربحيـــة خوفًا من التشـــهير، لـــذا يقومون بتوجيه الدعم مباشـــرة لألســـر الفقيرة، وليس من خـــالل المنظمات 
بســـبب ضعف ثقتهم فيهـــا، ولكونهم مطلعين عـــىل عمل هذه المنظمات ولـــم يجدوا أنها اســـتطاعوا من تقديم 
المســـاعدات عـــىل النحو األفضـــل، ولم يشـــعروا أن الفقراء الذيـــن يتعاملون معهم قد تحســـنوا، وأشـــار وبناء عىل 
تجربتهم المباشـــرة في مســـاعدة األســـر المحتاجة إىل أن النســـاء هـــم األقدر واألنشـــط عىل دخول بيـــوت الفقراء 
والتعـــرف عـــىل أحوالهم ومن خـــالل الجيران، وهـــذا ما حصل مـــع زوجته عندما يـــزورون العال، حيـــث يقومون عىل 

رعاية األســـرة بشـــكل متكامـــل إىل أن يتحســـن وضعهم.

 وأضـــاف أن هنـــاك كثيـــرا من أبناء العال الذين يعيشـــون خارجهـــا ويمكن أن يكـــون لهم دور مميز فـــي دعم الموارد 
الماليـــة للجمعيـــات، وبإمـــكان المنظمـــات غير الربحيـــة اعتبار هـــذه فرصة يمكن االســـتفادة منها، ولكـــن ما زالت 
طريقـــة عمـــل هـــذه المنظمات ضعيفة، حيـــث كانت لهم تجربة ســـابقة مع إحـــدى المنظمات التي تـــم توفير دعم 

مالـــي كبير لهـــا لتقديمه للفقراء فرفضوا اســـتالم الدعـــم وكان ردهم: )باللـــه ال تحرجونا(.

 وفـــي ختام حديثه أشـــار إىل أن هنـــاك كثيرا من المنظمـــات غير الربحية، خاصة جمعيات البر تنشـــئ المســـتودعات 
الكبيـــرة، وتخـــزن المســـاعدات وتتأخر في صرفهـــا، وهذه الطريقـــة أصبحت تقليديـــة قديمة وال بد من مســـاعدة 
وتوجيه هذه المنظمات إىل إتباع أســـاليب حديثة وأفضل في مســـاعدة األســـر المحتاجة؛ ما يســـتدعي العمل عىل 

بنـــاء قدرات العاملين والمتطوعين فيها لتنويع وتحســـين مشـــاريعهم وأنشـــطتهم.

العميد المتقاعد علي محمد الصقير

وجهاء وأعيان
محافظة العال
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1
بناًء عـــىل نتائج الزيـــارات الميدانية والمقابـــالت ونتائج تفريغ اســـتبانات المعلومات 
األساســـية واســـتمارات التقييم المؤسســـي وورش العمـــل وتحليلهـــا التي أجريت 
للمنظمـــات غير الربحية، والقطاعـــات الحكومية والخاصة ووجهـــاء وأعيان محافظة 

العـــال نعرض ملخصـــًا ألبرز النتائـــج وفق اآلتي:

 حـــرص فريـــق الدراســـة بعد إجراء التقييم المؤسســـي لـــكل منظمة عىل إطـــالع قادة المنظمات ســـواًء من 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو العامليـــن باإلدارة التنفيذيـــة عىل نتائج التقييم المؤسســـي لمجـــاالت: التخطيط 
اإلســـتراتيجي، والحوكمة، واألنظمـــة اإلدارية والموارد البشـــرية، واألنظمـــة المالية، وتنمية المـــوارد المالية، 
واالتصـــال المؤسســـي والعالقـــات العامة والبرامج والمشـــاريع )المتابعـــة والتقييم( وإقرارهـــم عىل النتائج 

بالتوقيـــع والختم عىل اســـتمارات التقييم المؤسســـي.

 ضعـــف تأهيـــل الموارد البشـــرية العاملـــة في هذه المنظمات هو أحد األســـباب الرئيســـة فـــي ضعف هذه 
المنظمات، فالعنصر البشـــري هو األســـاس فـــي عملية التنمية واالهتمـــام بتطويره وتأهيله هو األســـاس 
الـــذي سيســـاهم في تطوير جوانـــب الضعف ومعالجـــة التحديات، التي تعانـــي منها المنظمـــات غير الربحية 

فـــي محافظة العال.

 مجتمع الدراســـة أكـــد باإلجماع عىل حاجة المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة العال إىل البناء المؤسســـي، 
وبنـــاء القدرات من خـــالل التدريب والتمكين لكافـــة أعضاء مجالـــس اإلدارات والعاملين باإلدارات الرئيســـة، 
خاصـــة أن كثيـــرا منهم يعمل متطوعا، أو محتســـبا، أو مجتهـــدا، وغير متخصص في المجـــال الذي يعمل به، 
لذلـــك ال بـــد من العمل عـــىل تغطية هذا الجانب باالســـتثمار فـــي القدرات البشـــرية، الذي هو األســـاس في 

عمليـــة النهوض بالقطـــاع غير الربحي.

 أكـــد مجتمع الدراســـة أن وجـــود الهيئة الملكية في المحافظـــة هي فرصة ال بد من اســـتثمارها لتطوير عمل 
المنظمات غيـــر الربحية بالمحافظة.

 أكـــد جميع أفراد مجتمع الدراســـة أن هذه الدراســـة والزيـــارات الميدانية وورش العمل التـــي تم عقدها هي 
المبـــادرة األوىل التي تتـــم للمنظمات غير الربحيـــة في المحافظة.

 الحاجـــة إىل إجـــراء الدراســـات والبحوث واالســـتطالعات الميدانية، وبشـــكل دوري فيما يخـــدم مصلحة عمل 
القطـــاع غير الربحي بالمحافظـــة وتطويره، خاصة في مجـــال تحديد احتياجات المجتمـــع المحلي وقياس أثر 

برامج وأنشـــطة المنظمـــات في المناطق التي تســـتهدفها.      

 أكـــد مجتمـــع الدراســـة أن المنظمـــات غيـــر الربحيـــة مقصرة فـــي االهتمـــام بجانـــب االتصال المؤسســـي 
والعالقـــات العامـــة واإلعالم، ولم يتم تنـــاول هذه الجانـــب حتى في الهيـــاكل التنظيمية لهـــذه المنظمات؛ 
مـــا يضعف التعريـــف بدورهـــا وإنجازاتها عىل مســـتوى المنطقـــة والمملكة، وهـــذا الجانب من أبرز أســـباب 

المالية. مواردهـــا  ضعف 

 المنظمـــات غيـــر الربحيـــة )مجتمع الدراســـة( والقطاع الحكومـــي حتى الخـــاص جميعهم أكـــدوا عىل أهمية 
التعـــاون واالســـتعداد لعقـــد الشـــراكات فيما بينهـــم، فيما يخـــدم عمل جميـــع األطراف ويســـاعدهم عىل 
تحقيـــق أهدافهـــم المشـــتركة، وبالتالـــي هنالك فرصـــة كبيرة لعمل شـــراكات مـــع القطاعـــات الحكومية 
والخاصـــة، ولكـــن الشـــراكات الحاليـــة مبنيـــة عىل اجتهـــادات فقط وغيـــر مبنية عـــىل خطط بعيـــدة المدى 

واضحة. واتفاقيـــات 
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 أكـــد معظـــم شـــيوخ ووجهـــاء المحافظة الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم أن هناك عـــدم تواصل مع قبـــل ممثلي 
المنظمـــات معهـــم، وكذلك أكد معظمهم عـــىل عدم الرضا عن دور هـــذه المنظمات وضعـــف ثقتهم فيها، 

خاصة فـــي مجال تقديم المســـاعدات لألســـر المحتاجة.

 تعانـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة فـــي محافظـــة العـــال من ضعـــف إقبـــال قيـــادات المجتمـــع المحلي عىل 
المشـــاركة في عضويـــة مجالـــس إداراتها، إضافـــة إىل ضعف ثقافـــة أفـــراد المجتمع المحلي نحـــو أهمية 

وفوائـــد المشـــاركة في عمـــل هـــذه المنظمات.

 أقـــر كثير مـــن أعضاء مجالـــس اإلدارات والعاملين مـــن أن الدور األكبر فـــي إدارة مجلـــس إدارة المنظمة غير 
الربحيـــة يقـــع عـــىل عاتق اثنيـــن أو ثالثة مـــن إجمالي عـــدد األعضـــاء، بينما بقيـــة أعضاء المجلـــس »مجرد 

تكملـــة عدد«.  

 لوحـــظ أن مصفوفـــة الصالحيات لمجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية غير واضحة، وذلك يؤثر ســـلبًا عىل عمل 
المديريـــن التنفيذيين، كما لوحـــظ أن بعض مجالس اإلدارات، خاصة في جمعيات البـــر تعمل بطريقة تقليدية 
ال يســـعون إىل التغييـــر والتطوير، والعكس حاصل في البعـــض اآلخر من المنظمات، فالمديـــر التنفيذي فيها 

يمتلـــك جميع الصالحيات مقابل ذلـــك دور مجلس اإلدارة يكون ضعيف ال يحقق التوجهات اإلســـتراتيجية.

 ســـوف تســـهم هذه الدراســـة، خاصة الجزء المتعلـــق بالتقييم المؤسســـي للمنظمات غيـــر الربحية الذي تم 
إجـــراؤه لكل منظمـــة عىل حدة فـــي تصنيفها ضمن ثالثة مســـتويات عـــىل األقل )جيد، متوســـط، ضعيف( 
وفـــي مراحل أربعة وهـــي: مرحلة مبتدئة، ومرحلـــة التطور، ومرحلة التعزيز والتوســـع، ومرحلـــة فعالة، بحيث 
يتـــم التعامـــل مع هذه المنظمـــات عند تنفيذ التدخالت ســـواًء في التدريـــب والتأهيل أو الدعـــم أو غير ذلك 

بنـــاًء عىل هذا التصنيـــف، من أجل إعطـــاء األولوية واالهتمـــام للمنظمات الضعيفة أو حديثة التأســـيس.

 تبيـــن لفريـــق الدراســـة أن جميـــع المنظمات غيـــر الربحية فـــي محافظة العال ال تتـــم فيها عملية االســـتالم 
والتســـليم من مجلـــس اإلدارة المنتهيـــة مدته للمجلـــس الجديد؛ ما يؤدي فـــي كثير مـــن المنظمات إىل أن 
يبـــدأ مجلس اإلدارة الجديـــد دورته دون إكمال توجهات وخطط المجلس الســـابق، وهذا ينعكس ســـلبًا عىل 

المنظمـــات التي أسســـت منذ خمس ســـنوات فأكثر.

 كمـــا أن نتائـــج التقييـــم المؤسســـي التـــي تمت لجميـــع المنظمات غيـــر الربحية فـــي محافظـــة العال يمكن 
اعتمادهـــا كتقييم قبلي واالســـتناد لها عند إجراء أي دراســـة مســـتقبلية لقياس األثر والتغيـــرات التي حدثت 

لهـــذه المنظمات بعـــد تنفيذ التدخـــالت الالزمة المبنيـــة عىل توصيات هذه الدراســـة.
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أبرز توصيات الدراسة حسب المجاالت المؤسسية 
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2

إن عمليـــة التطوير ألي منظمة غيـــر ربحية يجب أن تبدأ من وضوح التوجه اإلســـتراتيجي 
ألعضائها واســـتعداد العاملين فيها، لذا يجب عىل كل منظمة أن تســـعى إىل التحســـين 
المســـتمر، وأن تقـــوم بتحديـــد األهـــداف الخاصة بهـــا والفئـــات المســـتفيدة التي تود 
تقديـــم الخدمـــات لها في ضـــوء ِقَيِمهـــا ومواردهـــا البشـــرية والمالية، وتمثـــل عملية 
التقبـــل والتأييد وكســـب الثقة المتبادلة بيـــن أعضاء الجمعيـــة العمومية وبين مجلس 
إدارة المنظمـــة والمجتمع الذي تعمل فيـــه من أهم عوامل النجـــاح وتحقيق األهداف، 
إذ إنها تعتبر المحرك والدافع األســـاس لجميع النشـــاطات والعمليـــات في تطوير عمل 

المنظمـــات غير الربحية.

ولذلـــك عىل جميع األطـــراف المعنيـــة العمل عىل اســـتثمار الفرصة المتاحـــة والتعاون 
التـــام الـــذي تبذلـــه الهيئة الملكيـــة والجهات اإلشـــرافية مـــن أجل التمكن واإلســـهام 
فـــي مواجهة تحديـــات العمل الخيـــري واالجتماعـــي والتطوعي التي تواجـــه المنظمات 
غيـــر الربحيـــة فـــي المحافظة، مما يســـاهم في تعزيـــز قـــدرات المنظمات غيـــر الربحية 

وتمكينهـــا مـــن التعامل االحترافـــي وتحقيق أهدافهـــا المرجوة.

وبنـــاًء عىل ما ســـبق من جمـــع المعلومـــات وتحليلها وعقد اللقـــاءات واالجتماعـــات وورش العمـــل والتعرف 
عىل الواقـــع واالحتياجات ونقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات، ومناقشـــة واســـتعراض المعوقات التي 
تواجـــه المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي محافظة العـــال. يقدم فريق الدراســـة األطر األساســـية التي تســـهم في 
تطويـــر عمـــل المنظمات غير الربحيـــة ووضع التصورات المســـتقبلية حول ســـبل تمكينها، بحيـــث تكون هذه 
الدراســـة والتوصيات التـــي تضمنتها خارطة طريـــق واقعية وعملية ألصحـــاب القرار والمهتمين؛ ما ســـيجعل 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بمحافظـــة العـــال نموذجـــًا يحتذى به فـــي حال األخـــذ بالتوصيـــات وفقـــا للمجاالت 

المؤسســـية اآلتية:

1الحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي لمجالس إدارات المنظمات غير الربحية في محافظة العال:
 مجـــال الحوكمـــة ينـــال اهتمامًا كبيـــرًا من قبـــل وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة خالل هذه 
المرحلـــة، حيث قامت الـــوزارة بتعيين الجهات االستشـــارية لزيارة المنظمات وإجراء تقييـــم الحوكمة لمعظم 
المنظمـــات بمحافظـــة العـــال، وحديثًا تقـــوم الوزارة بربـــط دعم هذه المنظمـــات بمدى حصولهـــم عىل )90( 
درجـــة وأعـــىل، إال أن فريق الدراســـة تبين لـــه أن التقييـــم يعتمد عىل اإلجـــراءات التقنية فقـــط وعىل ضرورة 
وجـــود موقع إلكترونـــي للمنظمة، وإرفاق البيانات والسياســـات الخاصـــة بالحوكمة في الموقـــع اإللكتروني 
للمنظمـــات، وكذلـــك المنظمات ما زالت ال تدرك أهميـــة الحوكمة وتطبيق السياســـات المطلوبة، األمر الذي 
يســـتدعي عقـــد ورش عمل لتدريـــب أعضاء مجالـــس اإلدارات وكافة العامليـــن في هذا المجـــال لتمكينهم 

مـــن أداء أدوارهم.

 العمـــل عـــىل مســـاعدة المنظمـــات غير الربحيـــة في محافظـــة العال بـــأن تبدأ بتحديـــد وبدقة المجـــال الذي 
ســـتركز عىل العمل فيـــه، كونه مـــن الصعب أن تكـــون المنظمة قادرة عىل االســـتمرار واالســـتدامة في كل 
شـــيء، ولهـــذا فإنه ال بد من توجيـــه هذه المنظمات إىل أهميـــة قيامها بالتركيز عىل برامج وأنشـــطة محددة، 

تـــرى أنها هـــي التي ســـتحقق أهدافها، وأنه فـــي مقدورها العمـــل عليها.

 تحتـــاج معظـــم المنظمات غير الربحيـــة في المحافظة إىل أن تســـتند مجالـــس اإلدارات فيهـــا إىل مرجعيات 
مكتوبـــة وواضحة عند مباشـــرتها أعمالها، مثـــل وجود األنظمة واللوائـــح الداخلية )السياســـات واإلجراءات(، 
والخطـــط اإلســـتراتيجية والقيم واألهداف، مع التأكـــد عىل أن يعرف كل عضو من أعضـــاء مجالس اإلدارات 

هـــذه المرجعيات لكـــي يلتزم فيها ويســـعى إىل تحقيقها.
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لجنة التخطيطلجنة الدراسات واألبحاث: 

 وبالتالـــي ال بـــد من مســـاعدة هـــذه المنظمات عـــىل أن يكون لـــكل منظمة غير ربحيـــة توجه إســـتراتيجي محدد 
يتضمن رســـالة واضحة تســـعى المنظمة إىل المســـاهمة في تحقيقهـــا، وال بد لهذه الرســـالة أن تكون مكتوبة، 

وموثقـــة، ويســـتطيع جميع المعنيين فـــي المنظمة من االطـــالع عليها.

 كذلك أهميـــة تحديد أهداف لكل منظمـــة، وتوضيحها ألعضاء مجلس اإلدارة والجمعيـــة العمومية، والعاملين 
واألفراد والفئات المســـتهدفة والمؤسســـات األخرى؛ ما يعكس صورة جيدة عـــن المنظمة وواقعها.

 أهميـــة العمل عىل تنفيذ أنشـــطة توعوية لتحفيز أفراد المجتمع المحلي عىل المشـــاركة فـــي عضوية الجمعيات 
العموميـــة، ومجالس إدارات هذه المنظمـــات والعمل التطوعي فيها.

 العمل عـــىل توفير الـــدورات وورش العمل المتخصصة لتأهيل أعضـــاء مجالـــس اإلدارات والمديرين التنفيذيين 
في هـــذه المنظمات عىل اعتمـــاد منهجية التخطيط اإلســـتراتيجي طويل المـــدى، الذي يأخذ فـــي االعتبار تقييم 
عوامـــل القـــوة والضعف داخـــل المنظمة، وتقييـــم الفرص المتاحـــة، والمخاطـــر التي تعترض عمـــل المنظمة، 
والتـــي ستســـاعدها عىل توفير االســـتقرار واالســـتمرارية فـــي اإلدارات المتعاقبة عىل المنظمة، مـــع التأكيد عىل 
أهميـــة مشـــاركة كافة أعضـــاء مجالس اإلدارات فـــي وضع الخطـــط؛ ما يعزز الشـــعور باالنتمـــاء وملكية هذه 

لتنفيذها. اســـتعدادهم  وبالتالي  الخطط، 

 أهميـــة تفعيـــل عمليـــة التواصل والتنســـيق فيما بيـــن الشـــيوخ والوجهاء مع ممثلـــي المنظمات غيـــر الربحية 
فيمـــا يخـــدم عمل هذه المنظمـــات، عىل أن يبدأ ممثلـــو المنظمات غيـــر الربحية بالخطوة األوىل من أجل كســـب 

الثقة وتحســـين الســـمعة والشفافية.

 دعـــم مشـــاركة فئـــات المجتمـــع المختلفة من الشـــباب والنســـاء فـــي العمل االجتماعـــي والتنموي وتشـــجيع 
مشـــاركتهم فـــي عضوية المنظمات غيـــر الربحية الحالية، وتمكينهم من تأســـيس كيانات تـــدار من قبلهم وفق 

الضوابـــط المختلفة. 

 العمـــل عـــىل اعتماد معايير لتأســـيس لجـــان منبثقة من مجالـــس إدارات المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة 
العال تســـهم فـــي تطوير عملهـــا، ومن هـــذه اللجان التي يمكن التشـــجيع عـــىل تأسيســـها نذكر اآلتي:

وهي اللجنة التي تتوىل 
إعداد الدراسات واألبحاث 

الخاصة باهتمامات 
المنظمة، كما تقوم 

بإعداد قواعد المعلومات 
ذات الموضوعات 

المتصلة بمجال عمل 
المنظمة.

وهي اللجنة التي تتوىل 
رسم السياسات العامة 
للمنظمة، وتتوىل وضع 

مسودات الخطط 
اإلستراتيجية لها بتكليف 

من مجلس اإلدارة، 
وتهدف هذه اللجنة إىل 

تحديد معالم الطريق 
الذي ستسلكه المنظمة 

لتحقيق أهدافها.

لجنة تطوير العضويةلجنة البرامج والمشاريع
وهي اللجنة التي تقوم 

بعملية تطوير برامج 
ونشاطات المنظمة، كما 

تتوىل اقتراح مشاريع 
وبرامج جديدة من دورات، 

وورش عمل، وندوات 
ومؤتمرات وغيرها من 

األنشطة.

وهي اللجنة التي تتوىل 
متابعة تقديم الخدمات 

لألعضاء وتحصيل 
اشتراكاتهم السنوية، كما 

تسعى هذه اللجنة إىل 
المحافظة عىل أعضاء 

المنظمة، وزيادة عددهم 
من خالل االتصال بأفراد 

جدد وعرض العضوية 
عليهم، كما تقوم بتطوير 

الخدمات التي تقدم 
لألعضاء بما يكفل 
االحتفاظ باألعضاء 

الموجودين واستقطاب 
غيرهم، كما تقوم هذه 

اللجنة بتحقيق التواصل 
بين المنظمة وأعضائها. 
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2األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية( في المنظمات غير الربحية
 أهميـــة العمل عىل إنشـــاء هياكل تنظيميـــة للمنظمات غير الربحيـــة تتناغم مع الخطط اإلســـتراتيجية لكل 
منظمـــة، الذي يســـاعد في اســـتقطاب الكفـــاءات؛ ما يســـتدعي العمل عـــىل تمكين مجالـــس اإلدارات عىل 
اعتمـــاد الهيـــاكل التنظيمية التي تتالءم مع التوجهات اإلســـتراتيجية، وتمكيـــن اإلدارات التنفيذية عىل وضع 

أوصـــاف للمهام الوظيفية لجميـــع اإلدارات الرئيســـة وبالتالي يتم تحقيق األهـــداف المرجوة.

 العمـــل عىل مســـاعدة المنظمات غيـــر الربحية للقيـــام بتطوير دليـــل إجراءات وسياســـات الموارد البشـــرية، 
وتطويـــر النمـــاذج ســـواء اليدويـــة أو المحوســـبة التي مـــن الممكن اســـتخدامها فـــي متابعة ســـير العمل، 
يتضمـــن أنظمـــة التقييم والتعيين والعقوبـــات والرواتب واألوصاف الوظيفية وتقييـــم األداء وكل ما يخص 

المـــوارد البشـــرية، مع ضرورة اســـتدامة العمـــل عىل تحديـــد وتحديث الدليل بشـــكل دوري.

 بســـبب قلـــة الموارد البشـــرية في المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العال، فـــإن االهتمام ال بـــد أن يركز عىل 
أســـاليب اإلدارة الحديثـــة وممارســـاتها الفاعلـــة كعنصر أســـاس ال بد مـــن تفعيله والوصول بـــه إىل أفضل 
الممارســـات التـــي تمكـــن المنظمـــات من اســـتثمار مواردهـــا البشـــرية والمالية؛ مـــا يســـتدعي العمل عىل 
تدريـــب المعنيين فـــي اإلدارات الرئيســـة في المنظمات غيـــر الربحية عىل المهـــارات اإلدارية التي تســـهم في 
العمـــل التكاملـــي ويحقق االســـتثمار للمـــوارد المتاحة وتحويلهـــا إىل مخرجـــات تحقق األهداف، وتشـــمل 
 ،Staffing والتوظيف ،Organizing والتنظيـــم ،Planning عىل مجموعة مـــن المهارات اإلداريـــة كالتخطيـــط
والتوجيـــه واإلشـــراف Directing and Supervisor، والرقابــــة Control، والقيــــادة Leadership، واالتصـــال 
القـــرارات Decision Making، واإلبـــالغ والتقاريـــر  Communication، والتنســـيق Coordination، واتخـــاذ 
Reports and Reporting، والموازنـــات Budgeting. وإن وجـــود اإلدارة الفاعلـــة فـــي المنظمات ســـوف يعزز 

اآلتية: القـــوة  جوانب 
 تحديد دقيق لألهداف وفقًا لواقع وإمكانات كل منظمة بمحافظة العال.

 توظيف طاقات الموارد البشرية الموجودة بشكل أفضل وربطهم بمؤشرات أداء.
 تحديد األنشطة والممارسات األفضل لتحقيق األثر المتوقع.

 حصر لكل الموارد البشرية الموجودة والشواغر المتوافرة.
 تفعيل عمليات المتابعة والتقييم بشكل مستمر للبرامج والمشاريع.

 تعزيز صورة المنظمة؛ مما يساهم في إمكانات حصولها عىل الدعم والتمويل.
 الحفـــاظ عـــىل اســـتدامة عمـــل المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، وبالتالـــي اســـتمرارية تقديم 

الخدمـــات والمشـــاريع التـــي تســـهم في تنميـــة محافظـــة العال.

 ضـــرورة تفعيل االجتماعات الداخلية للمنظمات بشـــكل دوري، باعتبارها الوســـيلة األفضـــل لمتابعة الخطط 
واألهـــداف وآليـــات العمـــل، وذلك ألن من أهـــم مصـــادر التعامل مع مشـــكالت العمل فـــي المنظمات غير 
الربحيـــة يأتـــي من خالل عقد االجتماعات بشـــرط أن يتم تنفيذهـــا بكفاءة، وبعكس ذلك تكـــون االجتماعات 
مصدرًا للمشـــاكل في المنظمة، ومـــن هنا تأتي أهمية بناء قدرات رؤســـاء المجالـــس والمديرين التنفيذيين 

عىل عقـــد وإدارة اجتماعات دورية تتميـــز بالفاعلية والكفاءة.

 العمـــل عـــىل تصميم وتنفيذ برامـــج تدريبية خاصـــة لبناء قـــدرات المديريـــن التنفيذيين فـــي المنظمات غير 
الربحيـــة والعامليـــن فيها كل في مجـــال تخصصه.

 العمـــل عىل مســـاعدة المنظمـــات غير الربحية فـــي محافظة العال عىل تطويـــر أنظمة لمراجعـــة وتقييم أداء 
العامليـــن لديها وربطهـــا باالحتياجات التدريبيـــة والتطوير الوظيفي.

 اســـتقطاب الكفـــاءات مـــن ذوي الخبرة وتكليفهـــا باالطالع عىل أوضـــاع واحتياجات المنظمات وأنشـــطتها 
وإنجازاتها في ســـبيل تقديـــم مقترحـــات للتطوير والســـتدامة العمل التنموي فـــي المحافظة.
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3األنظمة المالية وتنمية الموارد المالية في المنظمات غير الربحية في محافظة العال

 ضـــرورة العمل عىل توجيه المنظمات غير الربحيـــة في محافظة العال للبدء بتوثيق جميع البرامج والمشـــاريع 
واألنشـــطة التـــي تقـــوم بتنفيذها، لكـــي تتوافر قاعدة بيانـــات ومعلومات تمكـــن من متابعـــة وتقييم واقع 
العمـــل االجتماعـــي والتنموي الفعلـــي، ونقاط القوة والضعف فـــي األداء لكل منظمة عىل حـــدة، وذلك لكي 

تتمكن من رســـم الخطط المستقبلية.  

 العمل عىل إجراء دراســـة ألوضـــاع العاملين في المنظمات غيـــر الربحية في محافظة العال، وذلك لمســـاعدة 
هـــذه المنظمـــات عىل تحســـين أوضاع العامليـــن فيها، ومن أجـــل إيجاد واعتماد سياســـة واضحـــة لتوزيع 

الحوافـــز والبدالت، والمســـتحقات للعاملين والمتطوعيـــن في هذه المنظمـــات، كل وفق إمكاناته.

 العمـــل عىل مســـاعدة المنظمات غيـــر الربحية للقيام بتطوير دليـــل إجراءات خاص باألنظمـــة المالية، وتطوير 
النمـــاذج ســـواء اليدويـــة أو المحوســـبة، التي مـــن الممكن اســـتخدامها في متابعة ســـير تنفيـــذ العمليات 

الماليـــة ومراقبـــة وتقييم فعاليـــة اإلنفاق فيها.

 العمـــل عـــىل تدريـــب العامليـــن بـــاإلدارات الماليـــة بالمنظمـــات عىل فهـــم القوائـــم المالية وتصنيـــف بنود 
المصروفـــات واإليرادات، وتحديد مصـــادر الدعم بدقة: )أمـــوال المنظمة، هبات، تمويل، منحة من مؤسســـة 

. مانحة(

 العمـــل عىل تأســـيس إدارة/ قســـم لتنميـــة الموارد الماليـــة أو تأهيل موظفيـــن من المنظمات غيـــر الربحية 
في هـــذا المجال يعمل عـــىل تطوير الموارد الماليـــة وتحديد المـــوارد المطلوبة الســـتدامة المنظمة وتنفيذ 

ونشاطاتها. برامجها 

 وضـــع الخطـــط المناســـبة لتنميـــة المـــوارد الماليـــة للمنظمات غيـــر الربحية من خـــالل الوصـــول إىل طرق 
ومصـــادر تمويليـــة متنوعة كحمـــالت جمع األمـــوال، والتبرعـــات، والتعرف عىل مؤسســـات تمول مشـــاريع 

تنمويـــة أو اســـتثمارات المنظمة كاألوقـــاف وغيرها.

 العمـــل عىل زيـــادة أعضاء الجمعيـــات العمومية فـــي المنظمات غير الربحيـــة لتتمكن المنظمـــات من توفير 
مصـــدر دائـــم لهـــا وتغطية بعـــض تكاليفها، وحـــث األعضاء الحالييـــن عىل االلتـــزام بدفع رســـوم العضوية 

السنوية. 

 إجراء دراســـة متخصصـــة لحصر المـــوارد المادية والماليـــة للمنظمات غيـــر الربحية بالمحافظة مـــن المباني 
واألراضـــي وتوثيقهـــا، إضافة إىل االســـتعانة بأصحاب االختصاص لدراســـة إمكانية اســـتثمارها االســـتثمار 

األمثـــل لتحقيق مـــورد مالي يســـاهم في اســـتدامة عملها.

 توجيـــه المنظمات غير الربحية لمصـــادر التمويل واإلعانات غيـــر الحكومية للعمل عىل تنميـــة الموارد المالية 
لهـــذه المنظمات؛ ما يخفـــف من اعتمادها عىل اإلعانـــات الحكومية.

 تحقيق الســـالمة المالية ضمـــن إطار الحوكمة وفـــق توجهات وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية، 
وكذلـــك التوجيه بـــأن تتم العمليـــات المالية والمحاســـبية الخاصـــة بالمنظمات غيـــر الربحية وفـــق معايير 
وقواعـــد تضمـــن تمتعها بالشـــفافية واالنضباط؛ ما يوفـــر الضمانات الالزمة للتأكد من حســـن اســـتثمارها 
لمواردهـــا الماليـــة وبمـــا يتفق مـــع أهدافها التـــي وجدت من أجلهـــا، األمر الذي ســـيعزز صـــورة القطاع غير 

الربحـــي فـــي المحافظة، ويســـاعد عىل تقويـــة فرصة من الحصـــول عىل الدعـــم والتمويل.
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4االتصال المؤسسي والعالقات العامة في المنظمات غير الربحية في محافظة العال

 جمـــع وتحليـــل اإلحصـــاءات المتعلقة بـــأداء المنظمات غيـــر الربحية وإجراء الدراســـات االجتماعيـــة، وإعداد 
اإلصـــدارات والدوريات المعنيـــة بإنجازات هذه المنظمات وعرضها عىل المســـؤولين والمانحين، للمســـاهمة 

فـــي الترويـــج لها وفي تمويـــل برامجها وأنشـــطتها الخيرية واالجتماعيـــة والتنموية.

 مســـاعدة المنظمـــات فـــي التعـــرف عـــىل مصـــادر التمويـــل المختلفة، وعـــىل الطـــرق المثـــىل للتعامل مع 
المموليـــن، حيـــث تعاني معظم المنظمات غير الربحية من شـــح مصـــادر التمويل وعدم القـــدرة في الوصول 

للجهـــات المانحة وللقطـــاع الخاص.

 توجيـــه المنظمـــات غير الربحية إىل كســـب ثقة الممولين وعـــدم إغفال دورهم في دعم هـــذه المنظمات؛ ما 
سيساعد عىل اســـتدامة التعامل معهم.

 تبـــادل الخبـــرات بين المنظمـــات غيـــر الربحية التـــي تمتلك قصص نجـــاح في مجـــال تنمية المـــوارد المالية 
للمســـاهمة فـــي تشـــجيع العمـــل التعاوني والتشـــاركي مـــع إمكانيـــة التعاون مـــع القطاع الخـــاص، الذي 

تتوافـــق خبرته مـــع نوع االســـتثمار المـــراد تنفيذه.

 التشـــجيع عـــىل عقـــد دورات متخصصة في إعـــداد الخطـــط والموازنات التقديريـــة الســـنوية للمنظمات غير 
الربحيـــة تتضمـــن حســـاب التكاليـــف المباشـــرة وغير مباشـــرة وحســـاب الوفـــر أو العجز الســـنوي الذي قد 
تتحملـــه المنظمـــات، وذلـــك من أجل التخطيـــط الصحيح قبـــل تنفيذ البرامج واألنشـــطة، ومـــن أجل العمل 

عىل توفيـــر المـــوارد المادية والماليـــة لتغطية العجـــز إن وجد.

 تعزيـــز أهميـــة دور االتصال المؤسســـي، وتأســـيس إدارات في جميع المنظمـــات غير الربحيـــة في محافظة 
العال تتـــوىل دورها المأمـــول في إبـــراز الجهود واألنشـــطة لجذب الداعميـــن والمهتمين.

 تحديـــد بند صرف لالتصال المؤسســـي ضمـــن الميزانيـــة العامة الســـنوية للمنظمات غير الربحيـــة، حيث إن 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة والمتوائمة محليًا يكـــون بند الصـــرف إلدارة االتصال المؤسســـي والعالقات 
العامـــة ضمـــن الميزانيـــة العامـــة للمنظمـــة مـــن 9-%12؛ لكي تســـهم اإلدارة فـــي تحقيق المســـتهدفات 

والتوجهات.

 المنظمـــات غير الربحيـــة بالمحافظـــة ضعيفة في تصميـــم الهوية المبتكـــرة الخاصة بها، التـــي تمكنها في 
المؤسسية. الســـمعة  تكوين 

 تكويـــن قنـــوات اتصـــال وعالقـــات عامة مع الجهـــات األخرى، وذلـــك بالعمل عـــىل مســـاعدة المنظمات غير 
الربحيـــة عـــىل إيجاد شـــبكة مـــن العالقـــات العامة في بيئـــة العمـــل، لخلق آفاق تعـــاون وعمـــل جديدة مع 
المنظمـــات األخـــرى، وتشـــجيعها عىل اســـتثمار الفرص المتاحـــة لتقوية عالقـــات المنظمـــات والتعريف بها 
وبنشـــاطاتها وبأهدافهـــا وإنجازاتهـــا، وخلق فـــرص للعمل في إطـــار تحالفات مـــن المنظمـــات األخرى التي 
تجتمـــع عـــىل األهداف نفســـها، أو من خالل اســـتقطاب اهتمـــام الشـــخصيات العامة، أو الجمهـــور إىل تلك 

األهداف.

 تعزيـــز التعـــاون بين القطـــاع الحكومي والمنظمات غيـــر الربحية فيما يتعلـــق بمعالجة الحـــاالت الطارئة التي 
تحـــال إىل الجمعيـــات الخيريـــة مـــن قبـــل مؤسســـات المجتمع: )مثـــال عىل ما حصـــل في جائحـــة فيروس 

كورونا(.

 أهميـــة توجيه المنظمـــات للتعاون مع القطاعيـــن الحكومي والخـــاص، والمنظمات المحيطـــة، والمنظمات 
الوطنيـــة في توفيـــر قواعد بيانات يتم تبادلها بيســـر وســـهولة.
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 العمـــل عـــىل تزويد المنظمات غيـــر الربحية بدليل )الذي تم إعداده من قبل فريق الدراســـة(، الـــذي تضمن معلومات 
التواصـــل لكافـــة المنظمـــات الموجودة فـــي المحافظة، يتم تحديثها بشـــكل مســـتمر، وذلك لتفعيل وتشـــجيع 

التنســـيق والتواصل وتبادل المعلومات والخبـــرات فيما بينها.

 تشـــجيع المنظمـــات غير الربحيـــة بعقد لقـــاءات دورية بين ممثلـــي اإلعالم المحلـــي بالمحافظـــة والمنظمات غير 
الربحيـــة مـــن أجـــل التعريـــف ببرامج ومشـــاريع المنظمـــات؛ مـــا يمكنهم مـــن الوصـــول إىل الممولين مـــن خارج 

المحافظـــة، وذلك يســـهم في تنـــوع مصـــادر الدعم لـــدى المنظمات.

5البرامج والمشاريع )األنشطة وتقديم الخدمات( للمنظمات غير الربحية في محافظة العال
 تطويـــر منهجية عمـــل وطرق تعامل المنظمـــات غير الربحية، خصوصـــًا جمعيات البر مع المســـتفيدين، وتوجيهها 
إىل المرونـــة في تنفيـــذ الخدمات الرعويـــة والتنموية، عىل أن تقـــوم الجمعيات بتمكين المســـتفيدين من خدماتها 

الرعويـــة لتحقيق الخدمات التنموية المســـتدامة: )برامـــج الحماية االجتماعية(.

 العمل عىل مســـاعدة المنظمات غيـــر الربحية في تصميم وتطوير البرامج والمشـــاريع واألنشـــطة والخدمات، التي 
تتناســـب مع التوجه اإلســـتراتيجي لكل منظمة؛ مما يســـاهم في تنوع الخدمات واألنشـــطة للفئات المســـتهدفة 

بالمحافظة.

 تشـــجيع المنظمـــات غير الربحية عـــىل االبتـــكار والتحديث المســـتمر لبرامجها وأنشـــطتها مع العمـــل عىل تقديم 
الدعـــم للمبـــادرات المتميزة عىل مســـتوى المحافظة.

 العمـــل عـــىل مســـاعدة المنظمات عىل وضع خطـــط عمل محـــددة وبخط زمني واضـــح لكل برامجها وأنشـــطتها؛ 
ما سيســـاعد المنظمة عـــىل متابعة تنفيـــذ األعمال وتقييمهـــا، وبالتالي امتـــالك القدرة عىل تطويرها مســـتقباًل.

 إجـــراء دراســـة لتحديد األحياء األقل دخـــال، تهدف إىل وضع معايير لحصـــر المناطق المحتاجـــة للخدمات، وما فيها 
من ســـلبيات ومجـــاالت التدخل داخـــل كل حي من أحيـــاء المحافظة، وبناًء عىل نتائج الدراســـة تقـــوم كل منظمة 

معنية بدورها بمعالجة المشـــاكل واالحتياجات كل حســـب اختصاصه.

 العمـــل عـــىل تنفيذ ورش عمل تطويريـــة لتمكين العاملين فـــي المنظمات غير الربحية عىل إجراء دراســـة احتياجات 
المجتمـــع المحلـــي والخـــروج بأفـــكار؛ لتنفيذ مشـــاريع تنمويـــة باتباع منهجيـــات مختلفـــة منها: )البحث الســـريع 

بالمشـــاركة PRA(،  بحيـــث يتم تصميم المشـــاريع بنـــاًء عىل االحتياجـــات الفعلية للفئات المســـتفيدة.

 تشـــجيع وتحفيـــز المنظمات غيـــر الربحية عـــىل تنفيذ برامـــج ومشـــاريع لتدريب وتأهيل المســـتفيدين مـــن أبناء 
األســـر الفقيرة عىل تأســـيس المشـــاريع الصغيرة؛ لكي ينتقلـــوا من دائرة الفقـــر إىل االعتماد عىل الـــذات، وحثهم 
عـــىل االســـتفادة مـــن البرامـــج المدعومة التـــي تقدمهـــا الدولة في هـــذا المجال؛ ما يســـهم في تحقيـــق أهداف 

المســـتفيدين. أعداد  بتقليص  المرجـــوة  المنظمات 

 مســـاعدة المنظمات غيـــر الربحية عىل وضـــع خطط تشـــغيلية للبرامج والمشـــاريع والتخطيط المالـــي قبل بداية 
كل عـــام، بحيث تكـــون الخطط محـــددة وواضحة وذات إطـــار زمني؛ ما يســـتدعي القيام بعقـــد دورات متخصصة 
في إعداد الخطط والموازنات التقديرية الســـنوية تتضمن حســـاب التكاليف المباشـــرة وغير المباشـــرة، وحســـاب 

الفائض أو العجز الســـنوي الـــذي قد تتحمله هـــذه المنظمات.

 توجيـــه المنظمـــات غيـــر الربحية لتوثيق جميع األنشـــطة التـــي يتم تنفيذها من برامج ومشـــاريع، وإيجاد: )شـــبكة 
معلومـــات موحدة عـــن المســـتفيدين مـــن خدماتها( من أجل االســـتعالم عـــن المراجعيـــن، لمعرفـــة أوضاعهم، 
ومجاالت تعدد اســـتفادتهم مـــن المنظمات، إضافة إىل تأســـيس قاعدة للبيانات وشـــبكة للمعلومات في مناطق 

عملهـــا، وتوجيهها للتعـــاون مع كافة الجهـــات المعنية في توفيـــر هذه البيانـــات وتبادلها.
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 العمـــل عىل تنفيـــذ ورش عمل تطويرية؛ لتمكيـــن العاملين بالمنظمات غير الربحية عـــىل قياس األثر لبرامجها 
ومشـــاريعها؛ ما يســـاعد المنظمـــات عىل بناء قدراتها في إجراء التحليل الســـنوي الذي يســـهم في تحســـين 

وتطوير البرامج والمشـــاريع، وبالتالي يتـــم تحقيق األثر المرجو مـــن أداء المنظمات بالمحافظة.

 أهميـــة تنفيذ دورة لتدريـــب المدربين من العامليـــن أو المتطوعين في المنظمات غيـــر الربحية يتم اختيارهم 
ضمـــن أســـس ومعايير موضوعية مـــن أجل تمكينهم مـــن نقل الخبـــرة والمعرفة إىل مناطقهـــم، ومن أجل 

توفيـــر الجهد والتكاليـــف عىل المنظمات غيـــر الربحية عند تنفيـــذ برامج التوعية والتدريـــب الخاصة بها.

6نشر ثقافة العمل التطوعي في محافظة العال
 مســـاعدة المنظمـــات غيـــر الربحيـــة عىل نشـــر ثقافة العمـــل التطوعـــي، حيث إنه عـــىل الرغم مـــن أن هناك 
متطوعيـــن فـــي مجالس اإلدارات أو فـــي الجمعيـــات العمومية، إال أن تأســـيس وتبني الفـــرق التطوعية في 

هـــذه المنظمات مـــا زال محـــدودًا خاصة خارج مدينـــة العال.

 العمـــل عـــىل تأســـيس وحـــدات تطوعية فـــي كل منظمـــة غير ربحيـــة في محافظـــة العال ومســـاعدة هذه 
المنظمـــات عـــىل تطوير آليـــات واضحـــة لمســـاهمة المنظمات غيـــر الربحيـــة بمحافظة العال عـــىل تحقيق 
أهـــداف رؤية المملكة 2030م فـــي زيادة أعداد المتطوعيـــن، والعمل عىل تصميم برامـــج خاصة بتوجيههم 
وتدريبهـــم عىل تشـــكيل اللجـــان التطوعيـــة، مع التركيـــز عىل فئـــة الشباب/الشـــابات؛ ما سيســـاعدها في 
تخفيـــف العـــبء الـــذي تتحمله المنظمـــات، وعىل إنجـــاز متطلبـــات العمل، مـــع التأكيد عـــىل أن تقوم هذه 
المنظمـــات وبشـــكل منظم ومســـتمر في تفعيـــل عمل الفـــرق التطوعيـــة التخصصية، وبحيـــث يكون قرار 

إنشـــاء الفرق التطوعيـــة مبنيًا عـــىل حاجة واقعيـــة للمنظمات.
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 قـــد يكون قطاع التمكيـــن االقتصادي االجتماعي بالهيئـــة الملكية لمحافظة العال هو األنســـب في المرحلة الحاليـــة لقيادة عملية 
التنســـيق بيـــن المنظمات غيـــر الربحية فـــي المحافظة تطويرها بديـــاًل عن اللجنة التنســـيقية الســـابقة التي تـــم المطالبة بها من 

قبل بعـــض المنظمات ووافق عليهـــا المحافظ الســـابق ولم تفعل. 
 أهميـــة عقد االجتماعـــات للمنظمات غير الربحية بشـــكل دوري لتشـــجيع التعـــاون ولتبادل الخبـــرات فيما بينها وعـــرض اإلنجازات، 

ومناقشـــة المعوقـــات، والعمل عىل إيجـــاد الحلول لها بصورة تشـــاركية.
 مـــن أبرز المهـــام المطلوبة في المرحلـــة القادمة لتحقيق شـــمول خدمات المنظمات غيـــر الربحية في محافظة العـــال، وعدم تداخل 
األدوار فيمـــا بينهـــا، وازدواجية تقديـــم الخدمات، ومعرفة المناطق غيـــر المخدومة، هو القيام بعقد اجتماع تنســـيقي بحضور جميع 
المنظمـــات غيـــر الربحية في المحافظـــة لالتفاق عىل تحديد النطـــاق الجغرافي لكل منظمة؛ ما سيســـهم في اتخاذ القرار األنســـب 
بخصـــوص توســـيع نطاق العمـــل للمنظمات المؤهلة فـــي المناطق غيـــر المخدومة، أو بالمســـاهمة في تأســـيس كيانات جديدة 

فـــي المناطـــق التي ال يوجد فيهـــا منظمات غير ربحية تخدمها وال تســـتطيع المنظمات القريبة التوســـع أو تقديـــم الخدمات لها.
 تشـــجيع عقـــد االجتماعات الداخلية فـــي المنظمات غير الربحية بشـــكل دوري، كونها الوســـيلة األفضل في التعامل مع مشـــكالت 

العمـــل، ومن هنا تأتـــي أهمية بناء قدرات قيـــادات هذه المنظمات عـــىل عقـــد وإدارة االجتماعات بكفاءة.
 تأهيـــل المنظمـــات غير الربحيـــة في مجال دراســـة االحتياجـــات للمجتمع المحلـــي، وإعداد وتصميـــم مقترحات المشـــاريع، وإدارة 

التقارير.  وإعداد  المشـــاريع، 
 دعـــوة الجهـــات المانحـــة بالمملكة لحضـــور ملتقى بالمحافظـــة لتقديم الدعـــم المالي والفنـــي لمقترحات المشـــاريع المميزة التي 

المنظمات. أعدتها هـــذه 
 إيجـــاد جهـــات متخصصة في المشـــاريع اإلنتاجيـــة لتقديم الدعم الفنـــي والتقني إلنجاح المشـــاريع، التي تنفذهـــا بعض المنظمات 
غيـــر الربحيـــة بمحافظة العال المبنيـــة عىل الموارد الموجـــودة في مناطق عملهـــا، وعىل أن يتم إجراء دراســـة الجـــدوى االقتصادية 
لهذه المشـــاريع، وتمكين األفراد المعنيين في إدارة هذه المشـــاريع مع مهارات اإلدارة والبيع والتســـويق، أو حتى عقد شـــراكة مع 
القطـــاع الخاص للمســـاهمة في إدارة وتشـــغيل هذه المشـــاريع حتى تصبـــح مصدر دخل للمنظمات، وكذلك وســـيلة لتشـــغيل 

األســـر المســـتهدفة وتحقيق دخل يمكنها من االعتمـــاد عىل ذاتها.
 إجراء دراســـة ميدانيـــة للقطاع الخاص في المنطقة بهدف التعـــرف عىل إمكاناته واهتماماته من أجل تفعيل دوره في المســـؤولية 

االجتماعية، وبالتالي دعم المنظمات غيـــر الربحية في المحافظة.
 العمـــل عىل مســـاعدة المنظمـــات غير الربحيـــة بمحافظة العال عـــىل إجراء تقييـــم األداء المؤسســـي بشـــكل دوري وتقييم األداء 
المالـــي واإلداري والبرامج واألنشـــطة، من أجل مســـاعدة المنظمات لتحقيق غاياتها التي ُأنشـــئت من أجلها، والتحقق من مســـتوى 
الخدمـــات التـــي تقدمها، ومـــدى تأثيرها عـــىل بيئة العمـــل المحيطة بها، كما تســـاعدها عىل تحديـــد وضعها ومـــدى قدرتها عىل 
تنفيـــذ أنشـــطة أخرى، وأخـــذ الدروس ورصـــد النتائج وقصـــص النجاح مـــن الخبرات التـــي مرت بها، لتســـتفيد منها في أنشـــطتها 

. لمستقبلية ا
 عـــدد )9( مـــن القطاعـــات الحكوميـــة بمحافظة العال بحاجـــة إىل إشـــراكهم فـــي دورات تعريفية عـــن دور المنظمات غيـــر الربحية، 

للمســـاهمة في تحســـين وتطويـــر الشـــراكات المجتمعية بيـــن القطاعـــات بالمحافظة.
 يوجد مجاالت للتعاون بين شـــعبة إدارة الســـجون والمنظمـــات غير الربحية في مجال تدريب الباحثيـــن االجتماعيين لتمكين العاملين 
مـــع النـــزالء في الســـجن عىل كيفيـــة التعامل والتواصـــل مع النـــزالء، إضافة إىل تنفيـــذ ورش تطويريـــة للنزالء أنفســـهم )خاصًة 
المنـــوي اإلفراج عنهـــم( في مجاالت عدة كالمهارات الحياتية األساســـية، وكيفية تأســـيس المشـــاريع الخاصة لكـــي يعتمدوا عىل 

أنفسهم.
 أهميـــة تكليـــف جهة معنيـــة تتوىل متابعـــة تنفيذ التوصيـــات ومقترحات التطويـــر في هذه الدراســـة، والقيام باالطـــالع الميداني 
وبشـــكل دوري عـــىل أوضاع وأنشـــطة وإنجـــازات المنظمات غيـــر الربحية ومتابعـــة تنفيذها؛ ما سيســـاعد عىل تحقيـــق األهداف 

المرجوة.

147 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال148
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



149 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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مرفقات
الدراسة 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال150
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

مرفق
يوضح عدد السكان والمساكن للمراكز اإلدارية بمنطقة

المدينة المنورة من واقع التعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ 1 رقم

*من واقع بيانات التعداد السكان والمساكن 1431هـ )2010(م
دليل الخدمات السادس عشر 2017 م_منطقة المدينة المنورة

عدد السكان بالجنسية ) سعودي - غير سعودي ( والجنس وعدد المساكن عىل مستوى المحافظات *

عدد السكان

الجملةغير سعوديسعودي

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورعدد المساكنالمحافظات

1943071152991513791639200393492139743253749759499374048385451المدينة المنورة )مقر االمارة(

481282703691096611607087968118118615631906889154399145ينبع

108665501025398296121068019708710443302342820902العال

11248592522804031212757411656409516782687524803المهد

12373631742989733277645314055048567212849228229بدر

794348592237092488350527354317435402297420566خيبر

1008355276265302874651007484352501762578224394الحناكيه

686535382172361814633614822879320211675415267وادي الفرع

569030169144071576229944202574271751398713188العيص

17702157886699815465143871647863496011255828623883631945307503الجملة

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال150
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



151 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

مرفق
نموذج استبانة جمع معلومات

لتحديد االحتياجات حسب األولوية

مشروع دراسة احتياجات المنظمات غير الربحية في محافظة العال

2 رقم

رقم الجوالالعمل/الوظيفةاالسم

الحلول المقترحة للتطويرتأثيرها عىل من؟تصنيفها )حاجة أم مشكلة(ما هي الحاجة أو المشكلةاألولوية

1

2

3

4

5

أية مالحظات أخرى:

ما هو مجال عملك؟

ما هو المجال الذي يمكن لمجال عملك أن 
يقدم للمنظمات غير الربحية بالمحافظة؟

ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به 
المنظمات غير الربحية في المحافظة؟

بنــاًء عــىل عملــك فــي محافظــة العــال يرجــى ذكــر االحتياجــات أو المشــاكل أو الصعوبــات التــي تواجههــا المنظمــات غيــر الربحيــة والحلــول 
واالقتراحــات التــي تراهــا مناســبة لمعالجــة ذلــك مــن أجــل التحســين والتطويــر ســواء فــي مجــال عملــك أو بشــكل عــام، يرجــى ترتيبهــا 

حســب األهميــة واألولويــة فــي الجــدول أدنــاه:

التوقيعالتاريخ

151 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال152
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

مرفق
نموذج استمارة جمع البيانات األولية

لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية 3 رقم

نموذج استمارة جمع البيانات األولية لتأسيس قاعدة بيانات  
وحصر اإلنجازات  للمنظمات غير الربحية

في

اسم المنظمة

اليوم ....................................... التاريخ ......................................................................... المكان ...................................................يوم وتاريخ ومكان تعبئة البينات

مراجعة وتدقيق من فريق الدراسة
.1
.2

بنــاًء عــىل عملــك فــي محافظــة العــال يرجــى ذكــر االحتياجــات أو المشــاكل أو الصعوبــات التــي تواجههــا المنظمــات غيــر الربحيــة والحلــول 
واالقتراحــات التــي تراهــا مناســبة لمعالجــة ذلــك مــن أجــل التحســين والتطويــر ســواء فــي مجــال عملــك أو بشــكل عــام، يرجــى ترتيبهــا 

حســب األهميــة واألولويــة فــي الجــدول أدنــاه:

أسماء ومناصب أعضاء المنظمة الذين 
أسهموا في تعبئة البيانات

المنصباالسم

اسم ورقم جوال المنسق من طرف 
المنظمة لمراجعة وتحديث البيانات

رقم الجوالاالسم

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال152
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



153 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

نموذج استمارة جمع البيانات األولية لتأسيس قاعدة بيانات  
وحصر اإلنجازات  للمنظمات غير الربحية

في

1المعلومات العامة
نوعهااسم المنظمة

تاريخ التأسيسرقم التسجيل

جهة اإلشرافجهة الترخيص

المحافظةالمنطقة

القرية / الحيالمدينة/ المركز

الفئة المستهدفة

 صباحي                            مسائي                            صباحي ومسائيطبيعة دوام الجمعية

تاريخ انتخاب
مجلس اإلدارة الحالي:

تاريخ انتهاء دورة عمل 
مجلس اإلدارة الحالي

رسم االنتساب السنويرأسمال التأسيس

النطاق الجغرافي لعمل المنظمة )المناطق التي تخدمها المنظمة(: 

اإليميلرقم جوالاسم رئيس مجلس اإلدارة

اإليميلرقم جوالاسم المدير التنفيذي

بيانات التواصل

الفاكسالهاتفالعنوان البريدي

الموقع اإللكترونيالبريد اإللكتروني

حسابات المنظمة: 

اسم البنكاسم البنك

رقم الحسابرقم الحساب
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال154
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

عدد منسوبي المنظمة بحسب الدرجة العلمية

ثانويدبلومبكالوريسماجستيردكتوراهالمعيارالمعيارالبند

عضوعدد أعضاء مجلس اإلدارة3.1

موظفعدد أعضاء مجلس اإلدارة3.2

متعاونعدد العاملين بدوام جزئي3.3

متطوععدد العاملين المتطوعين3.4

سنةعدد سنوات الخبرة3.5

إجمالي عدد عدد المتطوعين خالل هذا العام
المتطوعين

إجمالي عدد 
ساعات 

المتطوعين إناثذكوررقم الجوالاسم المسؤول عن الوحدة

)            (   عضوةعدد اإلناث)            (   عضوعدد الذكور)            (   عضوعدد أعضاء الهيئة العمومية للمنظمة 

)            (   عضوةعدد اإلناث)            (   عضوعدد الذكور)            (   عضوعدد أعضاء مجلس اإلدارة للمنظمة الحالي: 

)            ( موظفةعدد اإلناث)            ( موظفعدد الذكور)            ( موظفعدد موظفي المنظمة الحالي: 

)            ( موظفعدد الموظفين بدوام جزئي:)            ( موظفعدد الموظفين بدوام كامل:

معلومات الموارد البشرية

كفاءات فريق العمل:

مأسسة العمل التطوعي

2

3

4
4.1

4.2

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين؟

إذا كانت اإلجابة بنعم فضاًل تعبئة بيانات وحدة العمل التطوعي في الجدول التالي:

 نعم                   ال

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال154
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



155 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

العدد/المجالوحدة القياسالمعيارالبند

عضوعدد المؤتمرات التي شاركت فيها الجمعية لفترة ثالث سنوات ماضية6.1

موظفعدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للفئات المستفيدة لفترة ثالث سنوات ماضية6.2

متعاونعدد العقود االستشارية اإلدارية التي تم توقيعها لتطوير الجمعية لفترة ثالث سنوات ماضية6.3

 نعم                   ال

 نعم                   ال
 نعم                   ال

أبرز مصادر دخل المنظمة

سادسًا: أنشطة الجمعية / التدريبية والتطويرية

5

6

5.1

6.4
6.5

المصادر الذاتية: هل لدى المنظمة أوقاف؟

هل يوجد قاعة تدريب بالمنظمة؟ 
هل تقوم المنظمة بتنفيذ تدريب وورش عمل تدريبية

إدارة وتشغيل الوقف

مالحظاتمشتركقطاع خاصذاتيإيرادات الوقف تكلفة الوقف اسم الوقف وطبيعته#

مالحظاتسنة الدعماسم البرنامج أو المشروع قيمة الدعم اسم جهة الدعم / المنح / التبرع#

4.2

4.3

إذا كانت اإلجابة بنعم فضاًل تعبئة أبرز مصادر الدخل الذاتية في الجدول التالي:

المصادر الخارجية
فضًا قم بتعبئة أبرز مصادر الدخل الخارجية في الجدول التالي: )من جهات حكومية، مؤسسات مانحة، قطاع خاص، 

مشاريع تجاريـة، أفراد، أخرى... إلخ(:
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال156
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

4.6

4.7

إذا كانت اإلجابة بنعم فضاًل قم بتعبئة الجدول التالي؟

أبرز االحتياجات التدريبية للمنظمة؟

نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

مالحظاتكم مرة عقدتعددهمالمستهدفوناسم الدورة أو الورشة#

اسم البرنامج أو المشروع:

وصف موجز

أسباب التميز

اسم البرنامج أو المشروع أو #
الهدف اإلستراتيجي موسميغير دائمدائم الخدمات المقدمةالمستهدفونالنشاط

الذي يخدمه

مالحظاتالمستهدفون من المنظمةموضوع االحتياج التدريبي #

7البرامج والمشاريع
فضاًل اذكر أبرز خمسة برامج أو مشاريع تنفذها المنظمة في الجدول التالي:7.1

فضاًل عّرف بشكل موجز برنامجا أو مشروعا نوعيا ترى المنظمة أنها تتميز به7.2
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نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

استخدام التقنية: 

الجهات االستشارية

8

9

 نعم                   ال

 نعم                   ال

8.1

9.1

هل تستخدم المنظمة أنظمة إلكترونية؟

هل تتعامل المنظمة مع جهات استشارية

8.2

9.2

: إذا كانت اإلجابة بنعم فيوضح التالي:

إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي أفضل الجهات االستشارية التي تتعامل معها المنظمة؟

مالحظاتتاريخ التشغيلالتكلفةالجهة المشغلةاســـــم النظام#

مالحظات )تقييمها(رقم الجوالالمسؤول المباشرمقرهااسم الجهة#
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال158
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

10إنجازات المنظمة
10.1

10.3

10.2

10.4

عدد المستفيدين من برامج وأنشطة المنظمة لعام 2018م

عدد المستفيدين من برامج وأنشطة المنظمة لعام 2019م

اإليرادات والمصروفات لعام 2018م 

اإليرادات والمصروفات لعام 2019م 

عدد البرامج واألنشطة المنفذة

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

عدد البرامج واألنشطة المنفذة

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

مصروفات المشاريع واألنشطةالمصروفات التشغيلية قيمة التبرعات العينيةمنح المشاريع والتبرعات دعم الجهة اإلشرافية

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

إجمالي مجموع المصروفاتإجمالي مجموع اإليرادات

اإلجمالي

مصروفات المشاريع واألنشطةالمصروفات التشغيلية قيمة التبرعات العينيةمنح المشاريع والتبرعات دعم الجهة اإلشرافية

اإلجماليعدد األيتامعدد اإلناث عدد الذكور 

إجمالي مجموع المصروفاتإجمالي مجموع اإليرادات

اإلجمالي

التوقيع والختماعتماد المفوض من مجلس إدارة المنظمة

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال158
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



159 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

نموذج استمارة جمع البيانات األولية
لتأسيس قاعدة بيانات وحصر اإلنجازات للمنظمات غير الربحية

بيانات أعضاء مجلس إدارة المنظمة

نشكر لكم تعاونكم

المنصب في الوظيفة األساسيةاالسم#
مجلس اإلدارة

الخبرة في 
اإليميلالجوالالمجال

159 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال160
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

مرفق
استبانة الدراسة

نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية 4 رقم

اسم المنظمة

اليوم ......................................................................................... التاريخ ......................................................................................... يوم وتاريخ زيارة فريق التقييم للمنظمة

 قبلي                            بعدينوع التقييم

أجرى التقييم من فريق الدراسة
.1
.2

أسماء ومناصب أعضاء المنظمة 
المشاركين في تعبئة استمارة التقييم

المنصباالسم

بيانات التواصل مع المنظمة لمراجعة 
وإجراء التقييم البعدي

رقم الجوالاسم المنسق من طرف المنظمة

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال160
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



161 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

1الحوكمة واتخاذ القرار
اإلجابةالمعيار#

1
ما هي أهم القرارات التي تتخذ في مجلس إدارة المنظمة 

سنويًا؟

2
هل يوجد الئحة عمل داخلية ألعضاء مجلس اإلدارة؟

كم مرة يجتمع أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية؟

ما هي األهداف اإلستراتيجية للمنظمة وكيف تم وضعها؟3

كيف تسهم أهداف المنظمة اإلستراتيجية بتحقيق الرسالة؟4

5
هل يوجد دليل شامل للحوكمة؟، وهل يشارك أعضاء مجلس 

اإلدارة في صياغة السياسات واإلجراءات؟

6
هل يتم اجتماع اإلدارة التنفيذية مع موظفي المنظمة بشكل 

دوري؟

7
كيف يتم تقييم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؟ وكيف يتم 

التعرف عىل عناصر القوة والضعف لدى اإلدارة؟

8
كيف تتم عملية توثيق محاضر االجتماعات وحاالت تفويض 

الصالحيات )قائمة بالصالحيات المفوضة(

ُتفصح مباشرة موقع الجمعيةكيف يتم اإلفصاح عن الوثائق التالية:9
ال توجدال يفصح عنهاعند الطلب

وثائق التنظيم والحوكمة الخاصة بالمنظمة9.1

النموذج الشامل 9.3

سياسة تضارب المصالح9.4

القوائم المالية9.5

سياسة الخصوصية واالحتفاظ بالوثائق وإتالفها9.6

أسماء أعضــاء مجالس اإلدارات9.7

راتب المدير التنفيذي 9.8

أسماء الموظفين القياديين في المنظمة9.9

9.10
اسم وعنوان وهاتف الشخص المسؤول عن االحتفاظ 

بسجالت ووثائق المنظمة

التقرير السنوي9.11

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

161 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 



واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال162
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالالمعيار#

123هل مهمة المنظمة واضحة ومعروفة لكافة األعضاء والموظفين؟ )الرؤية والرسالة(1

123هل يتمتع الهيكل التنظيمي )بالشفافية( الشخص المناسب بالمكان المناسب؟ 2

123هل يدعم الهيكل التنظيمي أهداف المنظمة بشكل كاٍف؟ التوافق والخبرات؟3

123هل إجراءات صنع القرار محددة بوضوح؟ بناء عىل ماذا؟4

5
هل لدى المنظمة إستراتيجية وإجراءات لالتصال الداخلي واضحة ومتفق عليها 

ومعروفة لدى الجميع في المنظمة؟ ما هي؟
123

123ما هي القيم التي تتبناها المنظمة؟6

123هل لدى المنظمة خطط إستراتيجية سنوية شاملة؟ التحقق...7

123هل يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في صياغة السياسات اإلستراتيجية بشكل كامل؟ كيف؟8

9
هل توفر المنظمة لكافة أقسامها تعليمات واضحة عن جهات المرجعية ومجاالت 

أنشطتها؟ كيف؟ )دليل السياسات واإلجراءات الداخلية(
123

123هل لدى المنظمة نظام مناسب وفعال للتخطيط لألنشطة ومتابعتها؟ ما هو؟ وكيف؟10

123هل يشارك الموظفون في التخطيط لألنشطة؟ كيف؟11

123هل لدى المنظمة نظام مناسب لتعيين الموظفين؟ ما هو وكيف؟ )االستقطاب(12

123هل لدى المنظمة وصف وظيفي واضح لكل وظيفة؟  التحقق...13

123هل لدى المنظمة سلم مناسب للرواتب والبدالت والحوافز؟14

123هل تتبع المنظمة معايير وإجراءات محددة لتقييم أداء العاملين؟ كيف؟15

16
هل لدى المنظمة نظام مناسب لتدريب ورفع كفاءة العاملين؟ كيف يتم تحديد 

االحتياجات التدريبية؟
123

17
هل يستمر الموظفون بالعمل مع المنظمة بعد تلقيهم التدريب وحصولهم عىل الخبرة؟  

)معدل الدوران الوظيفي مقارنة بين معدل الموظفين في بداية السنة ونهايتها(
123

123هل لدى المنظمة نظام مناسب الختيار وتدريب ورفع كفاءة المتطوعين؟ كيف؟18

المجموع

2األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 1

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال162
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



163 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالال بالتأكيدالمعيار#

1234تتخذ القرارات بعد التشاور مع من يتأثرون بتلك القرارات، كيف؟1

1234تم إبالغ كل موظف بأهداف وغايات ومهام المنظمة، )دليل الموظف(2

1234تقوم المنظمة بقياس رضا الموظفين وأخذ آرائهم ومقترحاتهم3

1234لدى المنظمة إجراءات ثابتة ومتفق عليها إلنجاز مهامها، كيف؟4

1234يتم إبالغ كل موظف وبانتظام بكافة األمور المهمة في المنظمة، كيف؟5

1234تقوم المنظمة وبشكل دوري بمراجعة عملية آليات االتصال الداخلي كيف؟6

1234ملفات االتصال شاملة ومنظمة ويمكن االطالع عليها، كيف؟7

8
كل موظف يعرف المعايير )مؤشرات أداء( التي يتم تقييم عمله عىل أساسها، 

ما هي؟
1234

9
كل موظف يعرف ويفهم المهام واألهداف التي سيتم تنفيذها 

وتحقيقها )مخرجات ونتائج( من خالل عمله، كيف؟
1234

10
تكافئ المنظمة المبادرات واألفكار الجديدة المطروحة من قبل العاملين، 

كيف ومتى؟
1234

1234تشجع المنظمة العاملين عىل رفع مهاراتهم باستمرار، كيف؟11

1234كل موظف لديه خطة فردية لتطوره المهني. التحقق...12

1234الموظفون مطلعون عىل نتائج النشاطات التي تقوم بها المنظمة، كيف؟ 13

المجموع

جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 2

آلية التحليل ونتائج تقييم األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(:

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

مرحلة التطورالنقاط

مبتدئة31 – 56

في مرحلة التطور57 – 80

متماسكة / تتوسع81 – 95

فعالة96 – 105

عالمة المنظمةاألنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(

مجموع عالمات الجدول األول

مجموع عالمات الجدول الثاني

المجموع

مرحلة التطور

163 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال164
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالالمعيار#

1

هل لدى المنظمة تعليمات وإجراءات شفافة التخاذ قراراتها المالية؟
ما هي هذه التعليمات وكيف تتخذ؟

)دليل السياسات واإلجراءات المالية(.
123

123هل لدى المنظمة نظام للتخطيط المالي؟ 2

123هل لدى الجمعية نظام لتقييم فاعلية اإلنفاق؟ التحقق...3

123هل تتم مراجعة ومراقبة دفاتر المنظمة داخليا بشكل منتظم؟ كيف ومن؟4

123هل هناك تدقيق خارجي مالئم ومنتظم؟ كيف ومن؟5

123هل لدى المنظمة سياسات وإجراءات محاسبية واضحة؟ ما هي؟6

7
هل لدى الجمعية نظام مفعل لجمع التبرعات؟ كيف؟

123)خطة لتنمية الموارد المالية( ومسؤول عن تنفيذها

123هل تقوم المنظمة حاليًا بجمع المعلومات الحديثة عن مصادر التمويل المحتملة؟ كيف؟8

123هل لدى المنظمة مصادر تمويل متجددة؟ 9

123هل لدى المنظمة أكثر من ثالثة مصادر تمويل؟ من؟10

11
هل لدى المنظمة مصدرا تمويل عىل األقل يشكل كل منهما أكثر من %10 من 

ميزانيتها السنوية الكلية؟ من؟
123

12
هل يتم الفصل بين أموال المشاريع بشكل مالئم لتفادي تسرب التمويل من مشروع 

آلخر؟ كيف؟
123

123هل تقوم المنظمة بدفع فواتيرها بأسلوب مناسب وبانتظام؟ ...13

المجموع

3المصادر المالية )اإلدارة المالية(
جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 1

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال164
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



165 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالال بالتأكيدالمعيار#

1234السياسة واإلجراءات المالية في المنظمة واضحة ومستقرة، كيف؟1

1234الموظفون يعرفون اإلجراءات األساسية التخاذ القرارات المالية، كيف؟2

3
يهتم الموظفون بالتكلفة ويبحثون عن أفضل طريقة الستعمال األموال 

المتوافرة، كيف؟
1234

4
هناك خطط الستمرارية كافة مشاريع المنظمة الحالية عىل المدى 

الطويل، ما هي؟
1234

1234المبالغ المتوافرة للمنظمة حاليًا تكفي لتنفيذ خطتها السنوية...5

6
يتم إصدار التقارير المالية في الوقت المناسب وتقدم للهيئة العمومية 

والجهة المسؤولة عنها )الجهة اإلشرافية( متى كيف؟
1234

1234كافة المسؤولين في المنظمة يعرفون الوضع المالي الحالي للمنظمة - كيف؟7

1234قسم المحاسبة يطبق اإلجراءات التي تبنتها المنظمة لتسجيل الدخل واإلنفاق... 8

1234هنالك أدوات مناسبة تستخدمها المنظمة الستقطاب الداعمين9

10
المسؤولون يدركون أهمية الجهود المستمرة للحصول عىل التمويل 

واستدامته، كيف؟
1234

المجموع

جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 2

آلية التحليل ونتائج تقييم األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(:

مرحلة التطورالنقاط

مبتدئة23 – 37

في مرحلة التطور38 – 54

متماسكة / تتوسع55 – 70

فعالة71 – 79

عالمة المنظمةالمصادر المالية

مجموع عالمات الجدول األول

مجموع عالمات الجدول الثاني

المجموع

مرحلة التطور
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال166
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالالمعيار#

123هل لدى المنظمة طرق وإجراءات ثابتة لالتصال مع المنظمات األخرى؟ كيف؟1

2
هل توجد خطة لالتصال المؤسسي للمنظمة وتحدث باستمرار وهل تأخذ بعين االعتبار 

االتصال والتعاون مع الغير؟ 
123

123هل لدى المنظمة طرق وإجراءات لتقييم فاعلية االتصال والتواصل بالغير؟ ما هي وكيف؟3

123هل يتم رصد بند بالموازنة لالتصال )العالقات العامة(؟4

123هل لدى المنظمة شعار إلكتروني وهوية مبتكرة؟5

123هل تحافظ المنظمة عىل اتصاالت مع المنظمات المانحة؟ كيف؟6

123هل تحافظ المنظمة عىل اتصاالت مع مجلس الجمعيات األهلية عىل مستوى المنطقة؟7

123هل تحافظ المنظمة عىل اتصاالت مع مستوى األفراد الداعمين؟8

123هل تحافظ المنظمة عىل اتصاالت مع مجتمع األعمال؟9

10
هل تتعاون المنظمة مع اإلدارة الحكومية المحلية )الحاكم اإلداري، البلدية( لتنفيذ 

برامجها؟ من؟ وأمثلة...
123

123تنشر المنظمة تقريرها السنوي عبر وسائل التواصل االجتماعي11

12
هل تتعاون المنظمة مع المنظمات الغير حكومية في إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة؟ 

من وكيف؟
123

123هل تتعاون المنظمة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرامج واألنشطة؟ من وكيف؟13

14
هل تقوم المنظمة بأنشطة للتأثير عىل المسؤولين بما في تلك األنشطة التي تهدف 

إىل حشد التأييد لقضية معينة عىل المستوى المحلي؟ كيف؟
123

123هل لدى المنظمة نظام للدعاية لنفسها ونشاطاتها؟ كيف؟15

123هل لدى المنظمة إستراتيجية إعالمية واضحة؟ ما هي؟16

123هل تدعو المنظمة ممثلي اإلعالم لحضور أحداثها وأنشطتها الرئيسية؟ متى ومن وكيف؟17

18
هل تحافظ المنظمة عىل اتصاالت منتظمة مع أجهزة اإلعالم المطبوع والمسموع 

واإللكتروني والمرئي؟ كيف؟
123

المجموع

4االتصال المؤسسي )العالقات الخارجية(
جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 1

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال166
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



167 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالال بالتأكيدالمعيار#

1234يوجد لدى المنظمة أدوات تستخدمها للتواصل؟1

1234تحاول المنظمة دعوة ممثلي الشركات والحكومة للمشاركة في بعض اجتماعاتها...2

3
تحاول المنظمة إعداد و/أو المشاركة في إعداد مسودات التشريعات 

والتعليمات الجديدة...
1234

4
لدى المنظمة برنامج مفعل للقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات أخرى، 

ما هو البرنامج؟
1234

1234تقوم المنظمة بإبالغ أجهزة اإلعالم بأنشطتها بشكل منتظم، كيف ومتى؟5

1234العاملون في المنظمة يعرفون الشركاء الحاليين للمنظمة. من هم؟6

7
تحتفظ المنظمة بقاعدة بيانات متكاملة عن الجهات التي يمكن التعاون وعقد 

شراكات معها؟
1234

1234لدى المنظمة برنامج مفعل للقيام بمشاريع مشتركة مع المؤسسات الحكومية المناسبة8

9
لدى المنظمة معلومات جاهزة يتم تحديثها باستمرار عن نفسها 

وأنشطتها الحالية أمثلة...
1234

1234تنشر المنظمة بيانات صحفية عن كل أنشطتها...10

1234لدى المنظمة موقع إلكتروني متكامل ويتم تحديثه بانتظام...11

12
يستطيع كافة موظفي المنظمة الحصول عىل المعلومات من خالل 

اإلنترنت، أمثلة...
1234

13
تعمل إدارة المنظمة وباستمرار بناء عالقات مع الجهات المختلفة 

بالمنطقة من أجل الشراكات...
1234

14
تعقد المنظمة اجتماعات منتظمة مع الشركاء المهتمين بمشاريعها 

وأنشطتها، كيف ومن؟
1234

1234برأي المسؤولين، تعامل الجهات الحكومية المنظمة كشريك، أمثلة...15

1234يوجد مسؤول متخصص في المنظمة مسؤول عن تنفيذ خطة التواصل...16

المجموع

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 2

آلية التحليل ونتائج تقييم األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(:
مرحلة التطورالنقاط

مبتدئة34 – 61
في مرحلة التطور62 – 87

متماسكة / تتوسع88 – 104
فعالة105 – 118

عالمة المنظمةاالتصال المؤسسي )العالقات الخارجية(

مجموع عالمات الجدول األول
مجموع عالمات الجدول الثاني

المجموع
مرحلة التطور

167 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال168
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالالمعيار#

123هل لدى المنظمة نظام واضح ومفعل لمتابعة ومراقبة المشاريع؟ كيف؟1

2
هل لدى المنظمة نظام مناسب لتقييم أثر نتائج أنشطتها وبرامجها عىل المدى القريب 

والبعيد؟ ما هو النظام وكيف يستخدم؟
123

123هل لدى المنظمة نظام مناسب لدراسة وتقييم حاجات الفئات المستهدفة؟ كيف؟3

4
هل لدى المنظمة نظام مناسب إلعادة تصميم أنشطتها لجعلها أكثر مالءمة لحاجات 

الفئات المستهدفة؟ كيف؟
123

5
هل تأخذ المنظمة بعين االعتبار الظروف االجتماعية والجغرافية والثقافية للفئة 

المستهدفة عند تقديم خدماتها؟ كيف؟ 
123

6
هل لدى المنظمة نظام واضح ومفعل لتوثيق برامجها وخدماتها؟ كيف؟

)أتمتة، برامج حماية وحفظ احتياطي(
123

123هل تحتفظ المنظمة بقاعدة بيانات متكاملة عن المجموعات المستهدفة؟ وكيف؟7

123هل تقوم المنظمة بعمليات المتابعة بعد اكتمال أنشطتها وبرامجها؟ كيف؟8

9
هل يتم إبالغ المجموعات المستهدفة بأنشطة المنظمة وخدماتها بشكل منتظم؟ 

كيف؟
123

123هل تتمتع المنظمة باحترام ودعم المجتمع المحلي الذي تعمل فيه؟ كيف؟10

11
هل تتبادل المنظمة المعلومات مع المنظمات المماثلة األخرى وتقارن الحلول معها؟ 

وكيف؟
123

المجموع

5البرامج وتقديم الخدمات )المشاريع واألنشطة(
جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 1

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال168
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



169 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا دراسة ميدانية تحليلية 

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

اإلجابة / العالمة

نعم بالتأكيدنعمالال بالتأكيدالمعيار#

1234المسؤولون يعرفون المرحلة الحالية التي وصلت إليها المشاريع، كيف؟1

1234المسؤولون والموظفون يعرفون نتائج األنشطة الحالية، كيف؟2

1234هناك اتصال منتظم بين المجموعات المستهدفة والمنظمة، كيف؟3

1234تقوم المنظمة بعمليات مسح خاصة بها، كيف؟4

5
المسح الذي تجريه المنظمة بنفسها أو عن طرق وكيل لها تعتبره المنظمات 

غير الحكومية األخرى مصدرًا موثوقًا للمعلومات، الشرح مع ذكر األمثلة...
1234

6
تقيم المنظمة باستمرار بقياس مدى رضا الفئات المستهدفة عن الخدمات 

المقدمة، كيف؟
1234

1234لدى المنظمة نظام لتقييم مدى تأثيرها عىل الفئات المستهدفة، ما هو؟7

8
لدى المنظمة معايير واضحة ومحددة للمحافظة عىل نوعية الخدمات المقدمة، 

ما هي؟ )النوعية والجودة(
1234

9
قامت المنظمة وبشكل ملحوظ أثناء الـ)12( شهرا األخيرة بتعديل برامجها 

لتتماشى مع احتياجات الفئة المستهدفة بشكل أفضل، كيف؟
1234

10
قدمت المنظمة أثناء الـ)12( شهرا األخيرة حلواًل جديدة أو استعملت آليات 

جديدة لتحسين برامجها، كيف؟
1234

المجموع

جدول
الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةرقم 2

آلية التحليل ونتائج تقييم األنظمة اإلدارية )الموارد البشرية(:

مرحلة التطورالنقاط

مبتدئة21 – 38

في مرحلة التطور39 – 54

متماسكة / تتوسع55 – 64

فعالة65 – 73

عالمة المنظمةالبرامج وتقديم الخدمات )المشاريع واألنشطة(

مجموع عالمات الجدول األول

مجموع عالمات الجدول الثاني

المجموع

مرحلة التطور

169 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال170
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

ملخص كلي للتقييم

استبانة الدراسة
نموذج استمارة التقييم المؤسسي للمنظمات غير الربحية

باستخدام هذا النموذج من التقييم قامت .................................................................................................)اسم المنظمة(.....................................................................................................
بإجراء تقييم تشاركي لمنظمتها في موقعها الكائن في ................................)الموقع(...........................................   بتاريخ ......................................................................
وتم تلخيص النتائج في التقرير وقام  .......................................................................................................................)اسم(..........................................................،.............................................................

بتيسير هذه العملية جنبًا إىل جنب مع اآلتية أسماؤهم:

قم بتعبئة مجموع الدرجات التي حصلت عليها المنظمة في المجاالت المختلفة خالل تعبئة نموذج التقييم،
ثم اختر مرحلة التطور التي تقع ضمن الدرجة التي حصلت عليها المنظمة:

التوقيعالمنصب الوظيفي / الصفةاالسم#

1

2

3

4

5

المعياروضع العالماتالمعيار#

رأيي الفريق االستشاريجيدةمتوسطةضعيفة الحوكمة واتخاذ القرار1

األنظمة اإلدارية2
مجموع 
الجدول 

األول
)       (

مجموع 
الجدول 

الثاني
)       (

المجموع

)      ( مبتدئة )56-31(
)      ( في مرحلة التطور )80-57(

)      ( في مرحلة التعزيز والتوسع )95-81(
)      ( فعالة )105-96(

األنظمة المالية3
مجموع 
الجدول 

األول
)       (

مجموع 
الجدول 

الثاني
)       (

المجموع

)      ( مبتدئة )37-23(
)      ( في مرحلة التطور )54-38(

)      ( في مرحلة التعزيز والتوسع )70-55(
)      ( فعالة )79-71(

4
االتصال المؤسسي 
)العالقات الخارجية(

مجموع 
الجدول 

األول
)       (

مجموع 
الجدول 

الثاني
)       (

المجموع

)      ( مبتدئة )61-34(
)      ( في مرحلة التطور )87-62(

)      ( في مرحلة التعزيز والتوسع )104-88(
)      ( فعالة )118-105(

5
البرامج وتقديم الخدمات 

)المشاريع واألنشطة(

مجموع 
الجدول 

األول
)       (

مجموع 
الجدول 

الثاني
)       (

المجموع

)      ( مبتدئة )38-21(
)      ( في مرحلة التطور )54-39(

)      ( في مرحلة التعزيز والتوسع )64-55(
)      ( فعالة )73-65(

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال170
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا



171 واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال
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واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال172
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا

المراجع

1. موقع الهيئة الملكية لمحافظة العال 
www.rcu.gov.sa 

2. موقع إمارة منطقة المدينة المنورة 
www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/

agencyDetails/AC007

3. الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، 
مجموعــة األنظمــة الســعودية، المجلــد الخامــس، 
الملكيــة  الهيئــة  تنظيــم  اإلداريــة،  التنظيمــات 
هـــ   15/02/1442 النشــر  تاريــخ  العــال  لمحافظــة 
الموافــق: 2020/10/02 م. )لوائــح وأنظمــة تنظيــم 

الهيئــة الملكيــة لمحافظــة الُعــال(. 
laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/173312b1-
59e747-cd-b88e-ac4b00e40ae7?lawId=4d0f16b6-

fb1544-e3-b88c-ac4b00e40a6d

واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العال172
دراسة ميدانية تحليلية احـتـيـاجـــاتــهـا وســــبـل تـطــويــرهــا





ويـبـــقــى األثــــــر خـــــالـــدًا

@KKFoundationwww.kkf.org.sa


