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منــذ اللحظــة األوىل النطالقتهــا، ارتــأت مؤسســة الملــك خالــد أن تكــون متفــردة ومتميــزة، بمــا ســتقدمه للمجتمــع الســعودي وللمملكــة 
العربيــة الســعودية؛ وذلــك ألنهــا انبثقــت مــن صميــم أفــكار وقيــم ومبــادئ وتوجيهــات الملــك اإلنســان خالــد بــن عبدالعزيــز - رحمــه اللــه - 
ــد أهميــة االســتثمار فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، وإعــالء دور المــرأة فــي الحيــاة العامــة، وكان مــن دعــاة  الــذي كان همــه اإلنســان، فأكَّ

التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص.
وعبــر قرابــة عقديــن مــن الزمــن، حافظــت المؤسســة عــى هــذا اإلرث العظيــم الــذي تحملــه، والفكــر الــذي ينيــر دربهــا نحــو الريــادة والتألــق، 
واإلســهام بإخــالص فــي تنميــة المجتمــع، وبنــاء اإلنســان الســعودي وتمكينه؛ ليكــون فاعاًل وقــادًرا وقوًيــا لبناء الوطــن، وتطــوره، وازدهاره.
وكانــت المؤسســة - عــى الــدوام - حاضــرة ومواكبــة للنهضــة التــي تعيشــها بالدنــا. وهي – اليــوم - وعبر اســتراتيجيتها الجديدة، ســتواصل 

مســيرتها بمــا يســهم فــي إنجــاح »رؤيــة 2030« التــي وضعــت لهــا هدًفــا واضًحــا وســامًيا، وهو بنــاء مجتمــع حيوي، ووطــن طموح.
ــا  ــة، ودعمه ــات العامل ــراد والمنظم ــة األف ــي تقوي ــا ف ــن أهدافه ــر م ــة، الكثي ــنوات الماضي ــر الس ــد، عب ــك خال ــة المل ــت مؤسس ــد حقق لق
وتمكينهــا للوصــول إىل مجتمــع ســعودي متكافــئ الفــرص، يحظــى فيــه جميــع أفــراده بفــرص متســاوية. وهــي ماضيــة لتعزيــز اإلنجــازات، 
واالنطــالق فــي مســارات نوعيــة تســهم فــي دعــم القطــاع غيــر الربحــي وتنميتــه وتحفيــزه لمزيــد مــن العطــاء برعايــة ســامية مــن خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي عهــده - حفظهمــا اللــه – ومــا يقدمانــه مــن دعــم كبيــر لمؤسســات هــذا 
القطــاع لتــؤدي دورهــا المنشــود وتتــرك أثرهــا الخالــد وفًقــا لـ»رؤيــة 2030« التــي ركــزت عليهــا باعتبارهــا محــوًرا مهًمــا للتنمية المســتدامة 
ــًدا فــي المقدمــة بإنجازاتهــا وتقدمهــا  ــا وأب ــا لتظــل دوًم ــي لبالدن ــي اإلجمال ــج المحل والنهضــة الشــاملة، بمــا يرفــع مســاهمتها فــي النات

وعطائهــا وازدهارهــا وتطورهــا فــي كل المجــاالت.
 وخــالل عقــد مــن الزمــان حققــت جائــزة الملــك خالــد نتائــج مهمــة، وأســهمت فــي تكريــس قيــم أساســية فــي المجتمــع مــن خــالل تشــجيع 
المبــادرات التطوعيــة، وبنــاء قــدرات المنظمــات غيــر الربحيــة، وتبنــي الممارســات الخالقــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة. وتتضاعــف 
أهميتهــا ويكبــر أثرهــا بالرعايــة الكريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، لحفــل تكريــم الفائزيــن تقديــًرا 
منــه - حفظــه اللــه – للجائــزة، وتكريًمــا لهــم، وتشــجيًعا لمواصلــة عطائهــم وإبداعهــم الــذي ينعكــس عــى وطننــا الغالــي نمــًوا وازدهــاًرا 

ورقًيــا.
وفــي الختــام، ونحــن نســتعرض أهــم مــا حققنــاه فــي المؤسســة خــالل عــام مضــى، بمــا ينســجم مــع األهــداف والــرؤى التــي نطمــح إليهــا، 
نؤكــد مــن جديــد اســتمرارنا فــي أداء مهامنــا، وتحقيــق تطلعاتنــا مــن خــالل رؤيــة المؤسســة الجديــدة التي تســعى لتحقيق مجتمع ســعودي 
يســعى لالزدهــار، وتتكافــأ فيــه الفــرص، عــن طريــق تمكيــن أصحــاب المصلحــة عبــر االســتثمار االجتماعــي، وتحســين قــدرات المســاهمين 
فــي التنميــة لزيــادة أثرهــم، وتوظيــف البحــث العلمــي المبنــي عــى األدلــة والبراهيــن لتصميــم سياســات مبتكــرة، وكســب التأييــد حولهــا؛ 
ــر الكفــاءة  وذلــك بشــغف االلتــزام والحمــاس، وأعــى درجــات المســؤولية والشــفافية، والعمــل الجماعــي واإلصــرار عــى التطــور، وتقدي

لتحقيــق االبتــكار والريــادة واإلبــداع.

نحو مزيد من العطاء واالبتكار
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إن تقدم الدول والمجتمعات يبنيه المخلصون من أبنائها، الذين 
قامت عىل جهودهم نهضة مجتمعهم وعملوا عىل رقيه وازدهاره، 

وبقي العطاء
رحلت

وصاحبة السمو الملكي
األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل )يرحمها الله(

واحدة من هؤالء المخلصين
4الـتـقـريـر السـنـوي2019 20192019kkf.org.sa



أحــد  اللــه(  )يرحمهــا  البنــدري  األميــرة  تعتبــر 
قــادة صنــاع التغييــر والعمــل الخيــري فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، فبتوجيــه مــن 
مجلــس أمنــاء مؤسســة الملــك خالــد، حملــت 
ســموها )يرحمهــا اللــه( األمانــة عــى عاتقهــا 
كرئيــس تنفيــذي للمؤسســة، مســتندة إىل 
ــإذن اللــه( الملــك  ــه )ب أســس وقيــم المغفــور ل
خالــد، وقــد أدت دورهــا بتميــز وإبــداع فــي 
فــي  ورســالتها  المؤسســة  رؤيــة  تحقيــق 
ــاهد  ــر ش ــع خي ــتراتيجيتها، والواق ــوء إس ض
فقــد اســتطاعت أن ترقــى بالمؤسســة إىل 
أرفــع مســتوى مــن األداء اإلداري والمهنــي؛ 
شــامًخا  والصــرح  الكيــان  هــذا  ليســتمر 

معطــاًء.

"

غابــت روحهــا الطاهــرة عــام 2019م بعــد 18 
لهــا  شــهدت  والنمــاء،  بالخيــر  حافلــًة  عاًمــا 
أرجــاء الوطــن كافــة بأنهــا أيقونــة التحــول فــي 

القطــاع غيــر الربحــي فــي مملكتنــا الغاليــة.
ســعت ســموها وأســهمت -يرحمهــا اللــه- فــي 
تنميــة القطــاع غيــر الربحــي إىل مكانــة مرموقة 
بيــن الموضوعات الرئيســية في رؤيــة المملكة 
إن  حيــث  الوطنــي،  التحــول  وبرنامــج   2030
إســهاماتها كانــت فــي تغييــر النمــط التقليــدي 

للقطــاع ونقلــه مــن الرعــوي إىل التنمــوي. 
ونشــهد لســمو األميــرة )يرحمهــا اللــه( أن لهــا 
راســخة  ومواقــف  تنســى،  لــن  بصمــات 
ــة  ــا روح الحري ــت منه ــد انبثق ــدة، فق ــت خال بات
والــدفء  الواثقــة  المتفــردة  والشــخصية 
بعــد  ينقطــع ذكرهــا  لــن  الجــم.  والتواضــع 
فراقهــا، بــل ســتبقى أعمالهــا ونهجهــا، مصــدر 
إلهــام وإبــداع لنــا ولآلخرين، لقد كانت ســموها 
منبــع نشــاط وهمــة فــي العمــل كالغيــث أينمــا 
حــل نفــع وإذا رحــل بقــي أثــره فــي األرض، إذ تم 
تكريمهــا فــي عدد مــن المحافل والمؤسســات 

ــارزة. ــة الب ــة والمحلي الدولي

ريــادة األميــرة البنــدري فــي مضمــار العمــل 
ــد  ــراغ، فق ــن ف ــأِت م ــم ي ــاني ل ــري واإلنس الخي
نشــأت فــي بيــت مولــع بالعمــل االجتماعــي 
واإلنســاني، فوالدتهــا صاحبــة الســمو الملكــي 
األميــرة موضــي بنــت خالــد )حفظهــا اللــه(، مثــال 
المــرأة العربيــة القياديــة الناجحــة التــي كرســت 
ــة،  ــة االجتماعي ــال التنمي ــي مج ــا ف ــل حياته ج
ومناصرة قضايا المرأة ومســاعدة المحتاجين، 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ووالدهــا 
عبدالرحمــن الفيصــل -يرحمــه اللــه-، الذي كان 
بالنســبة لهــا الــروح الملهمــة التــي ترتــوي منهــا 
لعطائهــا ومســيرة حياتهــا، ونبراســا يضــيء 
ــكل  ــا ل ــق موجهــا ومشــجعا وداعم ــا الطري له
ــؤدي إىل  عمــل يخــدم المجتمــع الســعودي وي

ــاره. ازده
وليــس مــن الغرابــة أن تكــون األميــرة البنــدري 
)يرحمهــا اللــه( بهــذا التواضــع والقرب مــن الجميع 
انطبعــت  فشــخصيتها  الــدؤوب،  والعمــل 
بصفــات أجدادهــا وجداتهــا الذيــن تربــع حبهــم 
ــد -يرحمــه  فــي قلبهــا فورثــت مــن الملــك خال
اللــه- إنســانيته وقربــه مــن النــاس، وكأنهــا 
بلقائــه -يرحمــه  بأيــام شــعرت  قبــل رحيلهــا 
اللــه- فاسترســلت بكلمــات نابعــة مــن القلــب 
ســهلة بســيطة تحمــل معانــي كثيــرة، وكأنهــا 

ــودع:  ــة م وصي

المواطــن  تخــدم  وطنيــة  مؤسســة  مؤسســتكم،  خالــد  الملــك  مؤسســة 
الســعودي، ومــا نطلــب إال الدعــوة للملــك خالــد )رحمــة اللــه عليــه(، )اللــي( هــو كان 
شــغله الشــاغل مصلحــة المواطــن الســعودي، اللــه يرحمــه الملــك خالــد، كل 
مــا نفعلــه فــي النهايــة، إن شــاء اللــه ثوابــه لــه وأجــره عنــد اللــه، ومــا أقــدر أقول 

ــًدا". إال ويبقــى األثــر خال
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رؤية طموحة لمستقبل واعد

م فــي هــذا اإلطــار، برامــج ومبــادرات مبتكــرة ودعًمــا غيــر مســبوق، أســهم فــي تعزيــز القطــاع غيــر  وآلــت المؤسســة عــى نفســها أن تقــدِّ
الربحــي وتغييــر الصــورة الذهنيــة عنــه؛ ليكــون قطاًعــا مســؤواًل قــادًرا عــى اإلســهام فــي التنميــة المســتدامة، وازدهــار االقتصــاد الوطنــي 
بمــا يملكــه مــن أطــر مؤهلــة، ورؤيــة واضحــة للمســتقبل، تعتمــد عــى تمكيــن األفــراد وإحــداث التغييــر االجتماعــي اإليجابــي الــذي يتجســد 

فــي مجتمــع تتحقــق فيــه المســاواة وتكافــؤ الفــرص. 
وتتطلــع المؤسســة للمســتقبل بأمــل وثقــة وتفــاؤل، مســتلهمة القــوة واإلرادة والعزيمــة مــن الرعايــة النبيلــة والكبيــرة لخــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز - 
حفظهمــا اللــه – ومــا يقدمانــه مــن دعــم لمختلــف قطاعــات المجتمــع؛ لتحقيــق تطلعــات أبنــاء الوطــن لمرحلــة جديــدة هدفهــا مجتمــع 
ينبــض بالحيويــة، يحقــق فيــه جميــع المواطنيــن أحالمهــم وآمالهــم وطموحاتهــم فــي اقتصــاد وطنــي متطــور ومزدهــر، وتواصــل فيــه 

ُعــد. المملكــة العربيــة الســعودية مســيرة حافلــة بالعطــاء واإلبــداع واإلنجــاز، وتكــون نموذًجــا ناجًحــا ورائــًدا فــي العالــم عــى كافــة الصُّ
قــت المؤسســة نتائــج مبهــرة عــى أكثــر مــن صعيــد ومجــال، فــكان ال بــدَّ ضمــن مراجعاتهــا المســتمرة لبرامجها  وعبــر ســنواتها الســابقة، حقَّ
وخططهــا، وأهميــة مواكبتهــا للمســتجدات والظــروف، مــن إطــالق هويــة جديــدة واســتراتيجية تنســجم وتتــواءم مــع الرؤيــة الطموحــة 
»رؤيــة 2030« التــي جــاءت لتحفــز الجميــع، وتشــركهم فــي بنــاء الوطــن الطمــوح والمجتمــع الحيــوي، وأتــت االســتراتيجية الجديــدة لتعــزز 
مــا تحقــق مــن إنجــازات، ولتفتــح آفاًقــا أوســع للعطــاء باتجــاه مجتمــع ســعودي يســعى لالزدهــار وتتكافــأ فيــه الفــرص، مــن خــالل شــراكة 
ثالثيــة األطــراف، تجمــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة، وتتوجــه ألقــل الفئــات حًظــا فــي المجتمــع عبــر تمكينهــم ودعمهــم 

وتأهيلهــم؛ ليكونــوا قــوة دفــع متطــورة ومتجــددة للبنــاء، وتحقيــق التنميــة المســتدامة.  
 وأصــدرت المؤسســة، هــذا العــام، تقريــًرا بحثًيــا مهًمــا، وهــو )العدالــة عبــر األجيــال.. نحــو إطــار وطنــي لالزدهــار( يهــــدف إىل توفيــــر أدوات 
لترجمــــة منطلقــــات »رؤيــــة المملكــة 2030« الطموحــة ومســتهدفاتها بــأن تكــون بالدنا، كما نتمناها جميًعا مزدهــرة قويــة. وتضمن 
التقرير مفهوم المؤسسة لالزدهــــار فــــي إطــــار وطنــــي يراعي جميــــع جوانــب جــودة الحيــاة، مثــل: األمــــن والصحــة والتعليــم والترابــط 
االجتماعــــي والتــــوازن بيــــن الحيــــاة والعمــــل. كما يعتبر نموذًجــــا لمراقبــة األصــول الوطنيــــة المحركــة لجــودة الحيــــاة، مثــل: الثــروات 
الطبيعيــــة واالقتصاديــــة واالجتماعيــــة. وتتطلــع المؤسســة إىل تبنــي هــذا اإلطــار الوطنــي عــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
لتكــون مــن ضمــن دول مجموعــــة العشــــرين التــــي تتبنــــى لوحــــة مؤشــــرات تقيــــس أبعــــاد االزدهــــار المختلفــــة، ويؤهلهــا لتصبــح فــي 

مصــــاف دول العالــم فــي إحصــــاء االزدهــار الحالــي والمســتقبلي. 

حرصــت مؤسســة الملــك خالــد، منــذ نشــأتها، 
عــى أن يكــون لهــا تأثيــر فاعــل فــي مســار 
العربيــة  بالمملكــة  االجتماعيــة  التنميــة 
لتحقيــق  رؤيتهــا  مســتلهمة  الســعودية، 
ــه -  ــه الل ــد - رحم ــك خال ــم المل ــن قي ــك م ذل
صاحــب القــول المأثــور: »أتمنــى - إن شــاء 
اللــه - أن تســتمر المملكــة فــي الحفــاظ عــى 
رفاهيــة المواطــن الســعودي وراحتــه وتلبية 
احتياجاتــه الدائمــة«. وهــا نحن اليوم نســعى 
إلكمــال مســيرة دربــه واقتفــاء أثــره فقــد كان 
قائــًدا فــًذا كســب التقديــر والثنــاء واإلعجــاب 
باإلنجــاز  الحافلــة  حكمــه  ســنوات  خــال 
االجتماعــي  والتطــور  والنهضــة  والعطــاء 
واالقتصــادي واالزدهــار فــي كل المجــاالت؛ 
إذ أضحــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
عهــده الزاهــر تتبــوأ مكانــة رفيعــة ومرتبــة 

مرموقــة عــى مســتوى العالــم. 

ــزز " ــدة لتع ــتراتيجية الجدي ــت االس أت
إنجــازات، ولتفتــح  مــن  مــا تحقــق 
آفاًقــا أوســع للعطاء باتجــاه مجتمع 
ســعودي يســعى لالزدهــار وتتكافــأ 
شــراكة  خــالل  مــن  الفــرص،  فيــه 
ثالثيــة األطــراف، تجمــع القطاعــات 
الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة
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وأطلقــت المؤسســة النســخة الثانيــة مــن برنامــج »شــغف« بالتعــاون مــع مؤسســة بيــل وملينــدا جيتــس، وجامعــة كولومبيــا لألعمــال 
بمشــاركة نخبــة مــن أبنــاء الوطــن ســيكونون بعــد انتهــاء تدريبهــم قــادة للمســتقبل فــي المنظمات غيــر الربحيــة؛ إذ يتلقــون الدعــم والرعاية، 
ويكتســبون المهــارات والمعــارف، ويتــزودون بالخبــرات والعلــوم المتخصصــة، ويتحلــون بالمثابــرة والرؤيــة التــي ســتجعلهم قادريــن عــى 

إحــداث التغييــر اإليجابــي المنشــود. 
ــوم والثقافــة )اليونســكو(، جلســة نقــاش حــول  ــة والعل ونظمــت المؤسســة فــي باريــس وبالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربي
مؤشــرات االزدهــار البديلــة عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي واســتخداماتها فــي صناعــة القــرار، وذلــك فــي إطــار الشــراكة الطويلــة المــدى بيــن 
مؤسســة الملــك خالــد و)اليونســكو(، لتبــادل الخبــرات، والتعــاون المشــترك. وجــرى تدشــين تقريــر المؤسســة البحثــي )العدالــة عبــر األجيــال( 

بنســخته اإلنجليزيــة.
ويعــد برنامجــا بنــاء القــدرات واالســتثمار االجتماعــي، اللــذان يعمــالن عــى تحســين فــرص الدخــل ألقــل فئــات المجتمع حًظــا، ركيزة أساســية 
فــي منهــج المؤسســة وتوجههــا؛ فقــد حصلــت 15 جمعيــة خيريــة متعــددة التخصصــات عــى منــح مختلفــة، اســتفاد منهــا أكثــر مــن ألــف 
شــاب وشــابة مــن خــالل تأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل، وتزويدهــم بالمهــارات الضروريــة لالســتمرار، وتحســين مهاراتهــم ورفــع مســتوى 

دخلهــم، وفتــح المجــال أمامهــم لخــوض مشــاريع خاصــة بهــم. 
ــذت  كمــا أســهمت المؤسســة فــي إقامــة 5 ورش متنوعــة اســتفاد منهــا 1163 مشــارًكا مــن 66 جمعيــة موزعــة عــى مســتوى المملكــة، ونفَّ
برنامجهــا المتفــرد »أثــر لإلرشــاد« بالتعــاون مــع شــريكتها مؤسســة موغلــي لإلرشــاد، لتطويــر مهــارات المرشــدين والريادييــن االجتماعييــن 

عــى مســتوى المملكــة. 
وتفتخــر المؤسســة، بالتعــاون مــع جامعــة األميــر ســلطان، بإنجــاز مشــروع »ســاهم« لالبتــكار وريــادة األعمــال االجتماعيــة، بمشــاركة 52 
طالًبــا وطالبــة، انطالًقــا مــن أهميــة االبتــكار وريــادة األعمــال االجتماعيــة فــي حــل القضايــا االجتماعيــة وخلــق فــرص وظيفيــة للشــباب. 
وضمــن برنامجهــا لالحتضــان الكامــل الهــادف إىل تعزيــز العمل المؤسســي وبنــاء القدرات المؤسســية للمنظمــات غير الربحية، تــم احتضان 
ــاء القــدرات المؤسســية،  ــز العمــل المؤسســي وبن ــي الهــادف لتعزي ، ومــن خــالل االحتضــان الجزئ ــمَّ ــن ت ــة. فــي حي ــر ربحي 3 منظمــات غي

احتضــان 7 منظمــات غيــر ربحيــة عــى مســتوى المملكــة لمــدة تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وســنة.
ــة،  ــر الربحي ــات غي ــز للمنظم ــة، والتمي ــركاء التنمي ــروع: ش ــة ف ــي ثالث ــن ف ــام 2019، الفائزي ــا للع ــي دورته ــد، ف ــك خال ــزة المل ــت جائ م  وكرَّ
واالســتدامة، وذلــك فــي حفــل كبيــر رعــاه وحضــره خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز. واســتمرت المؤسســة داخلًيــا 
فــي توطيــد عالقاتهــا مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة المعنيــة، وحضــور ورش العمــل المتخصصــة بمجاالت نشــاطها، والندوات وجلســات 

النقــاش التــي تنعقــد إلقــرار مشــاريع أو اســتراتيجيات لهــا عالقــة بالجوانــب االجتماعيــة وريــادة األعمــال. 
قــت مؤسســة الملــك خالــد، هــذا العــام، الكثيــر مــن اإلنجــازات، ضمــن خطــط عملهــا وتوجهاتهــا وفــي ســياق األهــداف المرســومة   لقــد حقَّ
لهــا. وهــي ماضيــة لتحقيــق المزيــد مــن برامجهــا وطموحاتهــا، مــن خــالل شــراكاتها المميــزة مــع مختلــف الجهــات والقطاعــات - محلًيــا 
ودولًيــا - وبجهــود منســوبيها الذيــن كانــوا – وســيبقون - مــن أهــم أســباب النجــاح بجهدهــم وبذلهــم وعطائهــم الالمحــدود، وإصرارهــم 

عــى التحلــي بمعاييــر األداء النوعــي التــي تعتمدهــا مؤسســة ألزمــت نفســها بالتميــز واإلبــداع واالبتــكار؛ ليبقــى األثــر خالــًدا.

رؤية طموحة لمستقبل واعد

ورش العمل

جمعية خيرية متعددة التخصصاتورش العمل
عى منح مختلفة

شاب وشابة استفادوا منها من خالل 
تأهيلهم لدخول سوق العمل

مستفيد

جمعية مستفيدة

515

+1,000 1,163
66

"

نوف بنت محمد بن عبدالله
الرئيس التنفيذي

"حصلت
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ــراض ــعــ ــتـ االســ
الـــــســـــــــنــــوي

2 0 1 9

مًعا لمجتمع حيوي ووطن طموح
عــام مضــى مــن حيــاة مؤسســة الملــك خالــد، 
كان حافــاًل باإلنجــاز والعطــاء واألداء المميــز. 
ــر  ــة الكثي ــه المؤسس ــت في ق ــى حقَّ ــام مض ع
مــن األهــداف الســامية التــي وضعتهــا فــي 
الوصــول  فــي  يســهم  بمــا  مجــاالت،  عــدة 
ــرص،  ــه الف ــأ في ــعودي، تتكاف ــع س إىل مجتم
ويحقــق االزدهــار بمــا يتوافــق تماًمــا مــع 
الرؤيــة العظيمــة لبالدنــا التــي انطلقــت قبــل 
مجتمــع  تحقيــق  األول  وهدفهــا  ســنوات، 
ــوح. ــن طم ــر، ووط ــاد مزده ــوي، واقتص حي

ــك  ــم المل ــل وقي ــادئ وُمث ــاء لمب ــا وإحي ــد تكريًم ــك خال ــة المل ــت مؤسس  انطلق
ــا  ــه. وكم ــه الل ــه - رحم ــالل حيات ــا خ ــى تحقيقه ــرص ع ــا، وح ــي تبناه ــد، الت خال
كانــت المؤسســة، رائــدة خــالل الســنوات الســابقة فــي كل مــا قدمتــه مــن عطــاء 
د فــي مجــال نشــاطها؛ واصلــت هــذا العــام ريادتهــا وســجلت إنجازات  وإبــداع وتفــرُّ
ــي،  ــتثمار االجتماع ــالل االس ــن خ ــدة م ــتراتيجيتها الجدي ــذ اس ــر تنفي ــددة عب متع
وبنــاء القــدرات، وكســب التأييــد؛ لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

ــات المجتمــع الســعودي. ــع فئ الشــاملة لخدمــة جمي
ــع أفــراده بفــرص  ــه جمي وألن رؤيتهــا هــي مجتمــع ســعودي مزدهــر، يحظــى في
متســاوية، وتتوافــر لهــم اإلمكانــات لتحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهــم، اســتثمرت 
مــت  المؤسســة مواردهــا فــي األفــراد والجهــات التــي تعــزز تكافــؤ الفــرص. وقدَّ
الدعــم للمشــاريع والمنظمــات غيــر الربحيــة، المتميــزة بأدائهــا، وطريقــة عملهــا، 
مــت أكثــر مــن 3.8 مليــون ريــال عبــر  والفئــة التــي تخدمهــا. وخــالل هــذا العــام، قدَّ
15 منحــة لمشــاريع ومنظمــات عــى امتــداد المملكــة العربيــة الســعودية، يتنــوع 
عطاؤهــا، ومجــال عملهــا، والفئــات التــي تخدمهــا؛ فأســهم هــذا الدعــم فــي دفــع 
المئــات مــن الشــباب والشــابات لســوق العمــل بمهــن مختلفــة بعــد اكتســابهم 
المهــارات والخبــرات التــي تســاعدهم عى االســتمرار، وليكونوا ُمعينين ألنفســهم 
وألســرهم، ومســاهمين فعاليــن فــي تنميــة مجتمعاتهــم المحليــة وتحقيــق 

االســتدامة فيهــا.
ــاء القــدرات عامــل مهــم وحيــوي، لتمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة مــن أن  إن بن
تــؤدي دورهــا المنشــود فــي تحقيــق النمــو االجتماعــي واالقتصــادي، عبــر سلســلة 
برامــج تركــز عــى إعــداد القــادة المؤهليــن، واألطــر المدربــة إلنجــاز المهــام برؤيــة 
ــر النظــرة عــن القطــاع غيــر الربحــي، وتجــذب  إبداعيــة ترفــع مســتوى األداء، وُتغيِّ
االنتبــاه إليــه مســتقباًل كقطــاع محفــز ورئيســي لتنميــة المجتمع، وإحــداث التغيير 

اإليجابــي الــذي ينعكــس عــى جميــع أفــراده.

 وفــي هــذا اإلطــار، رعــت ودعمــت المؤسســة إقامــة 5 ورش متنوعــة، اســتفاد 
ــذت  ــة، ونفَّ ــتوى المملك ــى مس ــة ع ــة موزع ــن 66 جمعي ــارًكا م ــا 1163 مش منه
برنامــج »أثــر لإلرشــاد« بالتعــاون مــع شــريكتها مؤسســة موغلــي لإلرشــاد، والذي 
ــتوى  ــى مس ــن ع ــن االجتماعيي ــدين والرياديي ــارات المرش ــر مه ــدف إىل تطوي يه
المملكــة. كمــا نجحــت المؤسســة فــي تعزيــز وخلــق ثقافــة االبتــكار بيــن الطــالب، 
وتمكينهــم مــن اقتــراح حلــول مبتكــرة للقضايــا االجتماعيــة القائمــة، بواســطة 
برنامجهــا المميــز »ســاهم لالبتــكار« الــذي احتضــن 52 طالًبــا وطالبــة مــن 
جامعــة األميــر ســلطان فــي الريــاض. وإضافــة إىل ما ســبق، اســتمرت المؤسســة 
ــة  ــدرات علمي ــاء ق ــادف لبن ــي، اله ــل والجزئ ــان الكام ــج االحتض ــذ برنام ــي تنفي ف
وتنظيميــة، وفــق منهجيــة مؤسســية للمنظمــات غيــر الربحيــة، بمــا يســهم فــي 

تطويــر اإلدارات المعنيــة فيهــا لممارســة مهامهــا بشــكل فعــال ومســتدام.
ودعمــت مؤسســة الملــك خالــد هــذا العــام، أيًضــا القضايــا والسياســات التــي 
ــع  ــراكات م ــاء ش ــر بن ــعوديين، عب ــن الس ــادي للمواطني ــن االقتص ــق التمكي تحق
الجهــات الحكوميــة المعنيــة، والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمنظمــات 
العالميــة ذات الصلــة، بمــا يضمــن نقــل الخبــرات وتوطيــن المعرفــة فــي القطــاع 
ل عليــه  غيــر الربحــي الــذي أولتــه »رؤيــة المملكــة 2030« أهميــة خاصــة، وتعــوِّ
آمــااًل كبيــرة فــي بنــاء المجتمــع المزدهــر، والعمــل لزيــادة نســبة مســاهمته فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
إن مــا حققتــه المؤسســة خالل هذا العــام، رغم أهميته، ال يمثــل كل طموحاتها، 
وهــو خطــوة مــن خطــوات متعــددة قــررت المضــي بهــا، انطالًقــا مــن أهدافهــا 
ورؤيتهــا ورســالتها فــي تحقيــق االزدهــار، عبــر تفعيــل دور المســاهمين فــي 
ــة، وتمكينهــم وتحفيزهــم ودعمهــم، وصــواًل لمجتمــع ســعودي يســعى  التنمي

لالزدهــار وتتكافــأ فيــه الــــفرص.
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شراكات محلية ودولية 
لمجتمع

شركاء المؤسسةمتكافئ الفرص

تهــا  أقرَّ التــي  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تقتضــي 
والتعــاون؛  الشــراكة  بــروح  العمــل  المتحــدة،  األمــم 
ــين  ــي تحس ــهم ف ــي تس ــبة الت ــارات المناس ــاذ الخي التخ

القادمــة. لألجيــال  مســتدامة  بطريقــة  الحيــاة 
ــذ انطالقتهــا، تؤمــن  ــد، من ــك خال ــت مؤسســة المل وكان
أن الحلــول الفعالــة لقضايانــا االجتماعيــة المعقــدة ال 
تأتــي إال مــن خــالل التنســيق مــع شــركائنا والتعــاون 
مــع مختلــف األطــراف. شــركاؤنا هــم أفــراد، وشــركات، 
الفــرص،  تكافــؤ  مبــدأ  بدعــم  تعهــدت  ومؤسســات 
وتمكيــن المجتمعــات. ومًعا سنســعى جاهديــن لتحقيق 

ــتدام. ــر مس ــل، وتغيي ــج أفض نتائ
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نـهــــج
الـمــؤسـسة

ــى كل  ــي يحظ ــرص؛ لك ــؤ الف ــق تكاف ــى تحقي ــد ع ــك خال ــة المل ــل مؤسس  تعم
فــرد فــي المجتمــع الســعودي بفرصــة إطــالق طاقاتــه، والمســاهمة فــي ازدهــار 

المملكــة.
ــب  ــدرات، وكس ــاء الق ــي، وبن ــتثمار االجتماع ــالل االس ــن خ ــة م ــوم المؤسس وتق
التأييــد، بدعــم التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الشــاملة؛ لخدمــة جميــع فئــات 
المجتمــع الســعودي، وذلــك تكريًمــا وإحيــاء للمبــادئ والقيــم التــي تبناهــا الملــك 

خالــد خــالل حياتــه.
رؤيــة المؤسســة هــي مجتمــع ســعودي مزدهــر، يحظــى فيه جميــع أفــراده بفرص 
متســاوية، وتتوافــر لهــم اإلمكانيــات لتحقيــق كامــل أهدافهــم. وتــدرك أنــه مــن 
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل، يجــب عــى جميــع الجهــات الفاعلــة الرئيســة: 
ــن،  ــة، والشــركاء الحكوميي ــة، واألعمــال التجاري ــر الربحي األفــراد، والمنظمــات غي
وغيرهــم، أن تعمــل بشــكل موحــد نحــو تحقيــق هــدف مشــترك، وهــو إحــداث 

التغييــر االجتماعــي اإليجابــي الدائــم فــي المملكــة.
ــركات،  ــة، والش ــر الربحي ــات غي ــراد، والمنظم ــد األف ــي تحدي ــالتها ف ــص رس وتتلخ
والمبــادرات التــي تشــاركها رؤيتهــا، فــي مجتمــع ســعودي متكافــئ الفــرص، 
وتزويدهــم بــاألدوات، والمعرفــة، والخبــرة التــي يحتاجــون إليهــا لحــل المشــاكل 

ــة. ــتوى المملك ــى مس ــة ع االجتماعي
وهــي تدعــم فــي عملهــا، حشــد الــرأي، وكســب التأييــد، وتبنــي سياســات تعالــج 
األســباب الجذريــة للمشــاكل االجتماعيــة، وتســاعد عــى تمكين أقل الفئــات حًظا 
فــي المجتمــع؛ لكــي تــؤدي دورهــا االقتصــادي واالجتماعــي. وعبــر اســتثمارها في 
القطــاع غيــر الربحــي، وتعاونهــا الوثيــق مــع منظماتــه، تعمــل عــى إنشــاء قطــاع 

ُعــد. قــوي قــادر عــى إحــداث التغييــر اإليجابــي عــى مختلــف الصُّ
ــة  ــة الســعودية، وتحقيــق التنمي هــدف المؤسســة هــو ازدهــار المملكــة العربي

ــال ومتمكــن. المســتدامة بدعــم مــن مجتمــع فعَّ

مجتمع سعودي تتكافأ فيه الفرص 
ويسعى لالزدهار

تحقيق االزدهار عبر تفعيل دور 
المساهمين في التنمية وتمكينهم 
من خالل االستثمار االجتماعي وبناء 

القدرات وكسب التأييد

الـــرؤيـــة

الـرسـالـة

ـاور الـمـحــ
األساسية

للـعـــــمــل 

القدرات

وكسب التأييد

الملك خالد

بناء

تصميم السياسات

جائزة

ن المنظمات غير الربحية والشركات من  نمكِّ
إحداث التغيير االجتماعي واالقتصادي المستدام.

ندعم السياسات المؤثرة إيجاًبا في التنمية 
االجتماعية، ونقترح لها التصميم، ونحشد لها الرأي.

نعد برامج استدامة مؤثرة بالتعاون مع المنظمات 
غير الربحية، ونشجع عىل تبني ممارسات المسؤولية 

االجتماعية.

نستثمر مواردنا في الجهات التي تعزز تكافؤ 
الفرص لجميع فئات المجتمع السعودي.

االجتماعي
االستثمار
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االجتماعي
االستثمار

برامج مبتكرة وشاملة،
دعم نوعي لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع
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منح تكافؤ الفرص 

ــل  ــي تعم ــات الت ــراد، والمنظم ــم لألف ــد الدع ــك خال ــة المل م مؤسس ــدِّ تق
عــى تعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وخلــق فــرص تنمويــة مســتدامة تعــود 
بالمنفعــة عــى المجتمــع ككل، انســجاًما مــع أهدافها في النمــو االجتماعي 

واالقتصــادي الشــامل.
ولتحقيــق ذلــك، بــدأت المؤسســة منــذ العــام 2018، التركيــز عــى تحســين 
فــرص الدخــل للفئــات الهشــة فــي المجتمــع بابتــكار طــرق نوعيــة للدعــم 
ــن  ــة م ــاريع االجتماعي ــوض بالمش ــتدام، والنه ــر المس ــق التأثي ــذي يحق ال

خــالل عــدة برامــج تحقــق الهــدف المنشــود.

م برنامــج منــح تكافــؤ الفــرص، منًحــا ماليــة للمنظمــات غيــر الربحيــة لتنفيــذ  يقــدِّ
ــل: األســر محــدودة  ــات الهشــة فــي المجتمــع، مث ــة تســتهدف الفئ مشــاريع تنموي
الدخــل، وذوي االحتياجــات الخاصــة، والعاطليــن عــن العمــل، واألرامــل والمطلقــات، 
بهــدف تأهيلهــم ورفــع مســتوى مهاراتهــم الوظيفيــة، وإيجاد ســبل معيشــية تحقق 

لهــم دخــاًل ومســتوى معيشــًيا أفضــل.
مت المؤسســة خــالل عــام 2019م، خمس عشــرة منحة  ومــن خــالل هــذا البرنامــج قدَّ
لمشــاريع تنــدرج فــي مجــال تكافــؤ الفــرص وبقيمــة إجماليــة وصلــت إىل 3.8 مليــون 
ريــال، وفــي نطــاق جغرافــي واســع مــن الريــاض إىل مكــة المكرمــة وحائــل والمنطقــة 
الشــرقية وجــازان، وبتنــوع مهنــي شــمل جمعيــات خيريــة ولجاًنــا للتنميــة االجتماعيــة 
ومراكــز للتدريــب وشــركات ناشــئة؛ إذ أســهمت المنــح المقدمــة فــي تأهيل العشــرات 
ــم  ــين مهاراته ــتمرار وتحس ــة لالس ــارات الضروري ــم بالمه ــل، وتزويده ــوق العم لس
ورفــع مســتوى دخلهــم بحًثــا عــن فــرص أفضــل للعمــل، أو االســتثمار بمشــاريع 

خاصــة.
كمــا أتاحــت المنــح لمائتيــن وســتة وخمســين شــخًصا، الحصــول عــى فرصــة عمــل، 
أو مصــدر دخــل كإنشــاء مشــاريع صغيــرة بعــد تأهيلهــم وتدريبهــم وتحويلهــم مــن 

فئــات عاطلــة عــن العمــل إىل فئــات منتجــة.

مـنــحــة

عدد المستفيدينالمبلغ اإلجمالي للمنح عدد المنح

مـسـتـفــيـدًامـلـيـون ريـال ســعـودي
153.810151015
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تكافــؤ  منــح  برنامــج  عبــر  خالــد،  الملــك  مؤسســة  مــت  قدَّ
الفــرص، الدعــم لعــدة جمعيــات خيريــة متخصصــة بهــدف 
تمكيــن الشــباب والنســاء وتأهيلهــم وزجهــم بســوق العمــل 
حســب المهــن المتاحــة؛ إذ أســهمت المنحــة المقدمــة لجمعية 
ماجــد بــن عبدالعزيــز للتنميــة والخدمــات االجتماعيــة فــي مكــة 
المكرمــة، في تدريب خمســة وثمانين شــاًبا وشــابة، وتأهيلهم 
للعمــل فــي قطــاع الســياحة والضيافــة، ونجــح %70 منهــم 

فــي العمــل بعــد انتهــاء التدريــب المقــرر.
ــارات  ــد لالستش ــة الغ ــة رؤي ــة لمؤسس ــة المقدم ــا المنح وأمَّ
اإلداريــة والمهنيــة، فــكان هدفهــا تأهيــل مائتيــن وخمســين 
التــي  األساســية  الوظيفيــة  المهــارات  عــى  وشــابة  شــاًبا 
تمكنهــم مــن الدخــول فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص في 

الريــاض.
واســتطاعت شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة التــي حصلــت 
عــى منحــة مــن المؤسســة، توفيــر خمــس وعشــرين فرصــة 
وظيفيــة فــي قطــاع التجزئــة والمبيعــات وحضانــات األطفــال 
إىل  إضافــة  وتدريبهــن.  تأهيلهــن  بعــد  لســيدات  بالريــاض 
تدريب عشــر نســاء عــى مهــارات اإلدارة، وتقديم االستشــارات، 

ــدء فــي إدارة المشــاريع الصغيــرة. والدعــم الفنــي لهــن للب
وتمكنت جمعية مســاعي الخيرية من تأهيل خمســة وعشرين 
رائــدة أعمــال، وتزويدهن بالمهارات الضرورية إلدارة المشــاريع 
الصغيــرة، وتــم تقديــم الخدمــات والدعــم اللوجســتي لعشــرة 

مشــاريع رياديــة قائمــة تديرهــا نســاء فــي مجــاالت مختلفة.
وأتاحــت المنــح المقدمة من المؤسســة لجمعية البر بالمنطقة 
الشــرقية، تأهيل مائة وخمســين شــاًبا وشــابة للدخول لســوق 
العمــل فــي مجــاالت البيــع، والســكرتارية، وســالمة المنشــآت، 
وذلــك مــن خــالل شــراكات مــع عــدد مــن شــركات القطــاع 

الخــاص.
 ومــن جانــب آخــر، اســتفادت شــركة إجــادة الفنيــة للتدريــب مــن 
المنحــة المقدمــة لتأهيل ثالثين فتاة عــى مهارات متخصصة 
فــي مجــال خدمــة العمــالء، وأخالقيــات العمل، ومهــارات البيع، 
والتخطيــط المالــي واالدخــار، تمهيــًدا لتوظيفهــن فــي شــركات 

خاصــة بنفــس المجــال، ومتابعتهن عــى رأس العمل.

ون
يد

تف
س

لم
ا

جمعية بنيان الخيرية
النسائية للتنمية األسرية

جمعية
البر 

مؤسسة رؤية الغد 
لالستشارات اإلدارية والمهنية

جمعية البطالية
الخيرية

شركة إثراء
المعرفة المحدودة

جمعية رفحاء الخيرية
)وارف(

جمعية مساعي
الخيرية

جمعية األسر
المنتجة 
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الفنية للتدريب 

لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بمغيراء
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للتجارة

جمعية األسر
المنتجة الخيرية 
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ــا جمعيــة رفحــاء الخيريــة )وارف(، فكانــت  أمَّ
تأهيــل  فــي  ســبًبا  لهــا  المقدمــة  المنحــة 
مســتفيدي  أبنــاء  مــن  شــخًصا  أربعيــن 
ــل  ــوق العم ــول س ــم لدخ ــة، وإعداده الجمعي
اآللــي،  الحاســب  بمهــارات  تزويدهــم  بعــد 
وتصميــم  العمــالء،  وخدمــة  والســكرتاريا، 

الفوتوشــوب.
فــي  الخيريــة  البطاليــة  جمعيــة  ونجحــت 
األحســاء فــي تأهيــل ثالثيــن فتــاة للعمــل 
بمهــارات  تزويدهــن  بعــد  التجزئــة  بمحــالت 
والزبائــن،  العمــالء  وخدمــة  الكاشــير، 

اإللكترونــي. والتســويق 
وأســهمت المنحــة المقدمــة لشــركة تنويــل 
للتجــارة فــي تمكيــن مائــة شــاب وشــابة مــن 
الملتحقيــن بالتدريــب المهنــي، وتحضيرهــم 
ــابهم  ــد اكتس ــل بع ــرص عم ــى ف ــول ع للحص
المهــارات الوظيفيــة، وتــم توظيــف ســبعة 
مجــال  فــي  المســتفيدين  مــن  وتســعين 

الضيافــة.
النســائية  الخيريــة  بنيــان  جمعيــة  ونجحــت 
خــالل  مــن  الريــاض،  فــي  األســرية  للتنميــة 
المنحــة المقدمــة لهــا، فــي تأهيــل خمســة 
مــن  المســتفيدين  مــن  شــاًبا  وأربعيــن 
خدماتهــا وزجهــم بســوق العمــل بعــد تدريبهــم 
وتمكينهــم بعــدد مــن مهــارات تطويــر الــذات، 

الماليــة. اإلدارة  ومهــارات 
وتحقيًقــا ألهدافهــا فــي دعــم أقــل الفئــات 
حًظــا، قدمــت المؤسســة مــن خــالل برنامــج 
لمؤسســات  الدعــم  الفــرص،  تكافــؤ  منــح 
وشــرائح  نوعيــة  بفئــات  تهتــم  وجمعيــات 
مهمــة فــي المجتمــع، إذ عملــت جمعيــة األســر 
المنتجــة بمنطقــة جــازان عــى تأهيــل خمســين 
الضمــان  بنظــام  المشــمولين  مــن  أســرة 
االجتماعــي فــي مجــال تشــغيل المقاصــف 
تســاعدها  بمهــارات  وتزويدهــا  المدرســية، 

عــى ذلــك، وتشــمل مهــارات إدارة المخــازن، 
والمشــتريات، وإدارة المــال واإلنفاق، والصحة 
الوجبــات  وتحضيــر  الغذائيــة،  والســالمة 
المنظمــة  واللوائــح  المدرســية،  الغذائيــة 
لتشــغيل المقاصــف. كمــا تابعــت الجمعيــة 
ــر المتحقــق مــن هــذا  خــالل عــام دراســي، األث
التدريــب والمــردود المــادي المتحقــق لألســر 
المســتفيدة. ونفــذت جمعيــة األســر المنتجــة 
الخيريــة بمنطقــة حائــل، نفــس المشــروع مــن 
ــل خمســين أســرة أيًضــا  ــب وتأهي خــالل تدري
للعمــل فــي تشــغيل المقاصــف المدرســية 

بالمنطقــة.
وليــس بعيــًدا عــن هــذا المجــال، عملــت لجنــة 
التنميــة االجتماعيــة األهليــة بحــي النســيم، 
عــى زيــادة دخــل عــدد مــن األســر المنتجــة مــن 
خــالل تأهيــل وتدريــب خمــس وثالثيــن ســيدة 

عــى مهــارات المكيــاج والطبــخ والتســويق.
ــة  ــة األهلي ــة االجتماعي ــة التنمي ــت لجن وأطلق
بمغيــراء، مشــروًعا لتأهيــل ســبعين ســيدة 
عــى  تدريبهــن  خــالل  مــن  المنزلــي  للعمــل 
وصناعــة  والطهــي،  المعجنــات،  صناعــات 
تأميــن  عــى  والعمــل  والتجميــل،  القهــوة، 
منافــذ بيــع للمنتجــات التــي يتــم تجهيزهــا فــي 

مركــز إنتــاج خــاص باألســر المنتجــة. 
 وقدمــت المؤسســة، مــن خــالل البرنامج منحة 
ــادرة  ــب«، ومب ــون الجــدد للتدري لمركــز »المدرب
ــم.  ــة وتوظيفه ــل ذوي اإلعاق ــعي« لتأهي »س
ــاًبا  ــن ش ــل ثالثي ــروع تأهي ــدف المش وكان ه
مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة القادريــن 
عــى العمــل، إذ خضعــوا لبرنامــج تأهيلي مهني 
نظــري وعملــي، تضمــن تزويدهــم بمهــارات 
متنوعــة فــي مجــال المأكــوالت الغذائيــة مــع 
تقديــم التوعيــة ألســرهم وزمالئهــم لضمــان 
نجــاح المشــروع، وتأميــن فــرص عمــل مناســبة 

لهــم فــي القطــاع الخــاص.

رفحاءتوزع المنح حسب المناطق 

حائل

1

1

الشرقية

الرياض

2

8

العال

مكة المكرمة

جازان

1

1

1
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منحة ريادة األعمال االجتماعية
عدد المستفيدين

رواد أعمال اجتماعيين
4

هــي منــح تقــدم لحاضنــات األعمــال لتنفيــذ مشــروع احتضــان لــرواد األعمــال االجتماعييــن، 
وتمكينهــم فنيــا وماليــا لتطويــر مبادراتهــم االجتماعيــة إىل شــركات ناشــئة تهــدف إىل تحقيــق أثــر 

ــة. ــة مختلف ــا مجتمعي ــل قضاي ــي ح ــهم ف ــي يس مجتمع
وقــد تــم منــح شــركة راز لالستشــارات التطويريــة منحــة ريــادة األعمــال االجتماعيــة لتنفيــذ مشــروع 
»فاعلــون«، ويهــدف المشــروع إىل احتضــان أربعــة رواد أعمــال اجتماعييــن، وتأهيلهــم وتمكينهــم 

بالمهــارات والمعــارف الالزمــة إلنشــاء شــركاتهم االجتماعيــة. وهــم:

مـنــحــة واحـــدة

عدد المنح

1
1234

 :

 :

 :

 :

أكنةحياتي سكراستارفيشمشروع البوصلة

يهدف المشروع إىل 
تنمية المهارات القيادية 

وبناء الفريق من خالل 
المغامرات والتحدي، 

باعتبار احتياجات الشباب 
إلثراء تجاربهم الحياتية 

في ظل المدنية الحديثة.

يهدف المشروع إىل 
تدريب المتأتئين للتحكم 

في التأتأة، وكذلك تدريب 
األهالي عىل التعامل مع 

الطفل المتأتئ، ورفع 
الوعي لدى المدارس 

والمجتمع بشكل عام.

يهدف المشروع إىل 
مساعدة المصابين 

بمرض السكر من سن 
الميالد حتى 30 عاما، 

عىل كيفية التعايش مع 
المرض بدون مضاعفات 

نفسية وجسدية من 
خالل التثقيف والتوعية 

عبر مقاطع توعوية 
ودورات تأهيلية وتوفير 

األدوات الطبية.

يهدف المشروع إىل 
رعاية المسنين، بحيث 
يتم رعايتهم اجتماعيا 

وطبّيا ونفسيا واقتصاديا 
عن طريق أخصائيين 
نفسيين وأخصائيين 

اجتماعيين.
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القدرات
بناء

لتحقيق التميز المؤسسي واألثر المستدام،
دعم المنظمات غير الربحية وتمكينها ومساعدتها عى النمو واالبتكار
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االحتضان الكامل 
يهــدف االحتضــان الكامــل إىل دعــم المنظمــات 
غيــر الربحيــة وتمكينهــا، وتعزيز العمل المؤسســي 
اســتراتيجية  خطــط  وضــع  خــالل  مــن  فيهــا 
وبرامــج مبتكــرة تســهم فــي تزويــد العامليــن فيها 
ــة؛  ــاالت متخصص ــي مج ــارف ف ــارات والمع بالمه
لرفــع مســتوى األداء فــي منظماتهــم، والعمــل 
معهــم لتحقيــق إنجــازات نوعيــة تنعكــس عــى 

الفئــات المســتهدفة.

ــق هــذا االحتضــان نتائــج إيجابيــة لهذه الجمعيــات، فعى ســبيل المثال: تم  وحقَّ
إجــراء التقييــم المؤسســي، واالنتهــاء مــن التخطيــط االســتراتيجي والتشــغيلي 

لجمعيــات »كيــان« و»قوت« و»ســاعد«.

وتــم االنتهــاء مــن الخطــة االســتراتيجية لجمعيــة اإلســكان، وتدريــب العامليــن 
عــى التنفيــذ واالنتهــاء مــن الهيــكل الوظيفــي ودليــل الحوكمــة الشــامل 

ــق. ــى التطبي ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــب أعض ــى تدري ــل ع ــاٍر العم ــة، وج للجمعي
ــا جمعيــة الجنــوب، فقــد تمــت المتابعة واإلشــراف عــى األداء االســتراتيجي،  وأمَّ
وتطويــر إدارة تنميــة المــوارد الماليــة. وكذلــك تطويــر اإلدارة الماليــة واالنتهــاء 
مــن مشــروع دعــم اإلدارة التنفيذيــة نتيجــة التغيــر اإلداري للجمعيــة، واالنتهــاء 

مــن مشــروع دعــم وتطويــر وتعزيــز كفــاءة المــوارد البشــرية.

 جمعية كيان لرعاية األيتام بالرياض.
 جمعية المطاعم والمقاهي »قوت« بالرياض.

 جمعية ساعد األهلية بالحدود الشمالية.

 جمعية اإلسكان األهلية بالقصيم.
 جمعية الجنوب النسائية بمنطقة عسير.

 جمعية رفيدة لصحة المرأة بالرياض.

وخالل العام 2019م جرى احتضان ثالث منظمات غير ربحية، هي:

واستمر االحتضان للجمعيات التي بدأ العمل معها خالل األعوام 2016-2018م، وهي: 6
مــن بيــن أهــم أهــداف مؤسســة الملــك خالــد، منــذ انطالقتهــا، بنــاء قــدرات المنظمات 
غيــر الربحيــة، وتمكينهــا مــن إحــداث التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي المســتدام، 
ــك  ــة لتل ــم والرعاي ــة الدع ــام. وإتاح ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــا ع ــس إيجاًب ــذي ينعك ال
المنظمــات بمــا يســهم فــي رفــع مســتوى أدائهــا وخدماتهــا، وتزويــد العامليــن فيهــا 
بالمهــارات والخبــرات والمعــارف التــي يحتاجونهــا لتحقيــق أهدافهــم بشــكل مبتكــر 
ق، اعتمــاًدا عــى منهجيــة واضحــة، وعمــل مؤسســي راســخ، يتــرك أثــًرا إيجابًيــا  وخــالَّ
عــى مجمــل نشــاطها وحركتها ومســاهمتها فــي ازدهــار المجتمع. وتعمل المؤسســة 

عــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل مشــاريع متنوعــة، تشــمل:
االحتضان الكامل
االحتضان الجزئي

ورش العمل التدريبية
االبتكار وريادة األعمال االجتماعية

برنامج الزمالة الخيري السعودي »شغف«

منظـمات غير ربحية 

تم االحتضان الكامل لعدد:

17الـتـقـريـر السـنـوي2019 20192019kkf.org.sa

ت
درا

لق
ء ا

بنا



االحتضان الجزئي
ــز االحتضــان الجزئي عى دعــم مجاالت محددة   يركِّ
تبًعــا لحاجــة المنظمــة المســتهدفة، والعمــل عــى 
تطويرهــا وتمكينهــا؛ لمعالجــة التحديــات التــي 
تواجههــا، ومســاعدتها عــى تحقيــق نتائــج أفضل 

7وتأثيــر إيجابــي أكبــر عــى المســتفيدين.
منظـمات غير ربحية 

 الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه »إشراق«
 جمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة

 جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره
 جمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات

 جمعية طفولة آمنة
 الجمعية الخيرية السعودية لمرضى الكبد »كبدك«

 لجنة التنمية االجتماعية النسائية األهلية بأبها.

وخالل العام 2019م، جرى احتضان سبع منظمات غير ربحية، وهي: 

وذلــك فــي مجــال »حوكمــة مجالــس إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة«، واســتمر 
المشــروع لمــدة ســنة، إذ كان يهــدف إىل تعزيــز وتطويــر المهــارات الالزمــة 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة فــي مجــال الحوكمــة، وتطويــر أدلــة 

األنظمــة واللوائــح للمنظمــات غيــر الربحيــة المتعلقــة بالحوكمــة. 
ــع  ــامل بالوض ــر ش ــداد تقري ــملت: إع ــة ش ــج مهم ــدة نتائ ــروع ع ــق المش  وحقَّ
ــات الحوكمــة للمنظمــات المســتهدفة، وتصميــم  الراهــن والفجــوات ومتطلب
والسياســات،  والهيــاكل،  المواثيــق،  ويشــمل:  الشــاملة،  الحوكمــة  إطــار 
واللوائــح، واألوصــاف الوظيفيــة للمنظمــة، باإلضافــة إىل عقــد ورش عمــل 
تدريبيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية في المنظمات المســتهدفة 

ــة الحوكمــة. ــق أدل ــة تطبي حــول كيفي
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ورش العمل التدريبية
 يعقــد برنامــج بنــاء القــدرات بالمؤسســة، سلســلة مــن ورش العمــل التدريبيــة التي تهدف 
إىل تطويــر أداء المنظمــات غيــر الربحيــة والعاملين فيهــا، وتزويدهم بالمعــارف والمهارات 
التــي تســاعدهم عــى النجــاح والتميــز فــي مهامهــم. وتشــمل مجــاالت أساســية، مثــل: 

مهــارات القيــادة، وتنميــة المــوارد الماليــة، واالتصــال المؤسســي، وقيــاس األثــر.

ورش  أربــع  إقامــة  2019م،  العــام  شــهد 
متنوعــة التخصصــات، اســتفاد منهــا مائــة 
وســتة مشــاركين مــن ســبع عشــرة منظمــة 
غيــر ربحيــة مــن مختلــف مناطــق المملكــة، إذ 
ركــزت هــذه الــورش النوعية عــى موضوعات 
أثــر  لقيــاس  والتقييــم  كالمتابعــة  مهمــة 
المشــاريع التنمويــة، واالتصــال المؤسســي، 
ــدراء  ــادة للم ــة، والقي ــوارد المالي ــة الم وتنمي

التنفيذييــن للمنظمــات غيــر الربحيــة.

5
منظـمة غير ربحية ورش عمل

استفاد منهاتم عقد
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القيادة للمدراء التنفيذيين 
للمنظمات غير الربحية 

تضمــن هــذا المشــروع ثــالث ورش عمــل منفصلــة، 
حضرهــا ســبعة عشــر مديــًرا ومديــرة تنفيذييــن مــن 
ســبع عشــرة منظمــة غيــر ربحيــة. واســتمر المشــروع 
ومهــارات  قــدرات  بنــاء  بهــدف  كامــل،  عــام  لمــدة 
وتأهيــل المــدراء التنفيذييــن فــي المنظمــات غيــر 
المهــارات  ز  تعــزِّ عمــل  بخطــط  والخــروج  الربحيــة، 
اإلداريــة والقياديــة لديهــم، من خالل قيــاس الجدارات 
اإلداريــة والقياديــة لهم، والتركيــز عى التطوير اإلداري 
والقيــادي. وبالتالــي قيــادة منظماتهــم، وتمكينهــا 
ــام بدورهــا تجــاه المســتفيدين والمجتمــع،  مــن القي
ــة  ــر الربحــي فــي المملكــة العربي ــة القطــاع غي وتنمي
نــت ورشــة العمــل محــاور مهمــة  الســعودية. وتضمَّ
شــملت  الربحيــة،  غيــر  المنظمــات  بــإدارة  متعلقــة 
ــة،  إدارة المواهــب والمــوارد البشــرية، واإلدارة المالي
وتنميــة  الفعالــة،  والعالقــات  الفعــال،  واالتصــال 

المــوارد الماليــة، والحوكمــة.

17

    تطوير خطط إدارية وقيادية 
لمديري المنظمات غير الربحية

  تم الخروج بخطط عمل تنفيذية 
للمشاركين من المدراء 

التنفيذيين 

مشارًكا ومشاركة من 17 منظمة 
غير ربحية

سنة واحدة   

تنمية الموارد المالية 
للمنظمات غير الربحية

هدفــت الورشــة التــي حضرهــا اثنان وثالثون مشــارًكا ومشــاركة 
مــن ســبع عشــرة منظمــة غيــر ربحيــة، إىل بنــاء قــدرات ومهــارات 
المســؤولين فــي إدارة تنميــة المــوارد الماليــة، وبنــاء قــدرات 
المنظمــات غيــر الربحيــة، وتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا والخــروج 
بخطــط عمليــة لتنميــة المــوارد الماليــة للمنظمــات غيــر الربحيــة 
واالســتدامة  المســتفيدين  خدمــة  مــن  لتتمكــن  المشــاركة، 
الماليــة لعملهــا. وركــزت ورشــة العمــل التــي اســتمرت عــى مــدى 
ــية  ــارات األساس ــملت: المه ــة ش ــاور مهم ــى مح ــام ع ــة أي خمس
الالزمــة لتنميــة المــوارد الماليــة للمنظمات غير الربحيــة، والمبادئ 
األساســية وأخالقيــات العمــل فــي إدارات تنميــة المــوارد الماليــة، 
ــة إدارة  ــة، وكيفي ــق االســتدامة المالي ــات لتحقي ــد األولوي وتحدي
المنظمــة،  لمــوارد  العائــد  ذات  التنمويــة  والمشــاريع  البرامــج 
والتقنيــة الحديثــة فــي تنميــة المــوارد الماليــة، ومعرفــة مصــادر 
التمويــل والشــراكات االســتراتيجية المجتمعيــة. وقــد اســتمرت 
ــة  ــة المشــاركة لمــدة ثماني ــر الربحي المتابعــة مــع المنظمــات غي

أشــهر بعــد ورشــة العمــل للتأكــد مــن تطبيــق خطــط العمــل.

32

    الوصول لخطط عملية لتنمية 
الموارد المالية للمنظمات 

غير الربحية لتتمكن من 
خدمة المستفيدين وتحقيق 

االستدامة المالية لعملها

  تم الخروج بخمسة عشر خطة 
تنفيذية لتنمية الموارد المالية 

للمنظمات المشاركة

مشارًكا ومشاركة من 17 منظمة 
غير ربحية 

  8 أشهر
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االتصال
المؤسسي

ما منظمــات القطــاع غيــر  استشــعرت مؤسســة الملــك خالــد، أهميــة االتصــال المؤسســي ودوره فــي إنجــاح أي عمــل، وال ســيَّ
الربحــي التــي تحتــاج إىل تطويــر فــي هــذا الجانــب. وشــهدت ورشــة العمــل الخاصــة باالتصــال المؤسســي، حضــور ســتة وعشــرين 
مشــارًكا ومشــاركة مــن ســت عشــرة منظمــة غيــر ربحيــة، إذ كان هدفهــا الرئيــس بنــاء قــدرات ومهــارات المســؤولين فــي إدارة 
االتصــال المؤسســي، وبنــاء قــدرات المنظمــات غيــر الربحيــة، وكذلــك الخــروج بخطــط عمليــة لالتصــال المؤسســي للمنظمــات 
غيــر الربحيــة المشــاركة، ورســائل اتصاليــة واضحــة لتتمكــن مــن اســتقطاب الداعميــن، وبالتالــي تنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها التي 
تخــدم مســتفيديها. ولتتحقــق هــذه األهــداف، اشــتمل برنامــج ورشــة العمــل التــي عقــدت عــى مــدى خمســة أيــام عــى محــاور 
متخصصــة شــملت: مهــارات االتصــال الفعــال والتواصــل المؤثر، واالتصال االســتراتيجي والعالقــات المجتمعية، واســتراتيجيات 
االتصــال والعالقــات العامــة فــي إدارة األزمــة والســمعة، واالنضبــاط بأخالقيــات االتصــال ومهــارات التعامــل مــع شــكاوى 
المســتفيدين، ووضــع خطــة لمراحــل االتصــال والتســويق عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي تحقــق أهــداف المبــادرات والبرامــج، 
وإدارة االتصــاالت المؤسســية عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، وتصميــم الهويــة المؤسســية. وقــد اســتمرت المتابعــة مــع 

المنظمــات غيــر الربحيــة المشــاركة لمــدة ســبعة أشــهر بعــد ورشــة العمــل للتأكــد مــن تطبيــق خطــط العمــل.
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     تطوير خطط االتصال المؤسسي 
للمنظمات غير الربحية

  تم الخروج بستة عشر خطة عمل 
تنفيذية لالتصال المؤسسي 

للمنظمات المشاركة 

مشارًكا ومشاركة من 16 منظمة 
غير ربحية

  6 أشهر
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شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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https://www.youtube.com/watch?v=5Fok_kiXrN4


المتابعة والتقييم لقياس أثر
مشاريع المنظمات غير الربحية

ــي عقــدت عــى مــدى خمســة  هدفــت ورشــة العمــل، الت
أيــام، بمشــاركة ســت عشــرة منظمــة غيــر ربحيــة، وحضــور 
ــة  ــط عملي ــروج بخط ــاركة، إىل الخ ــارًكا ومش ــن مش ثالثي
لمتابعــة وتقييم المشــاريع التنموية الخاصــة بالمنظمات 
غيــر الربحيــة المشــاركة، وقيــاس أثرهــا؛ لتتمكــن مــن 
ــا  ــن خدماته ــتفيدين م ــة المس ــليم لخدم ــط الس التخطي
عــت  بطريقــة ممنهجــة. وحتــى تتحقــق هــذه األهــداف تنوَّ
ومصطلحــات  مفاهيــم  لتشــمل:  الورشــة  مضاميــن 
ــة،  ــاريع التنموي ــر للمش ــاس األث ــم وقي ــة والتقيي المتابع
والمبــادئ والمهــارات األساســية فــي المتابعــة والتقييــم 
وقيــاس األثــر، وبنــاء اإلطــار المنطقــي وأدوات قيــاس 
األداء. وقــد اســتمرت المتابعــة مــدة ســتة أشــهر بعــد 
االستشــارية  الجهــة  قبــل  مــن  العمــل  ورشــة  انتهــاء 
المنفــذة لتوجيــه الجمعيــات وتقديــم االستشــارات لهــم 

ــم بناؤهــا. ــي ت ــذ خطــط العمــل الت حــول تنفي

30

    تطوير خطط المتابعة والتقييم 
لقياس أثر المشاريع التنموية 

للمنظمات غير الربحية

  تم الخروج بستة عشر خطة 
عمل لمتابعة وتقييم المشاريع

مشارًكا ومشاركة من 16 منظمة

  6 أشهر
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بناء قدرات منظمات
القطاع الثالث في الميدان

اســتهدف هــذا المشــروع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المناطــق 
الطرفيــة والنائيــة، وكان الهــدف الرئيــس منــه الوصــول إىل 
المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المناطــق النائيــة التــي لــم يتمكــن 
العاملــون فيهــا مــن االلتحــاق بــورش العمــل التطويريــة خــارج 
مناطقهــم، وبنــاء قــدرات العامليــن فيهــا للقيــام بأدوارهــم تجــاه 
االجتماعــي  العمــل  ثقافــة  ونشــر  والمجتمــع،  المســتفيدين 
والتطوعــي، وحــث الشــباب عى العمــل التطوعي مــع المنظمات 

غيــر الربحيــة.
عمــل  ورشــة  وعشــرون  ســبع  أقيمــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
وخمســون  وثمــاٍن  ألــف  حضرهــا  متخصصــة،  ومحاضــرة 
ــة،  ــة اجتماعي ــان تنمي ــة، ولج ــات خيري ــن جمعي ــابة م ــاًبا وش ش
للدعــوة  التعاونيــة  والجمعيــات  القــرآن،  تحفيــظ  وجمعيــات 
واإلرشــاد، والفــرق التطوعيــة مــن مناطــق المملكــة، باإلضافــة 
إىل تقديــم االستشــارات التطويريــة لهــذه المنظمــات. تضمنــت 
الحديثــة  المهــارات  العمــل مواضيــع متنوعــة شــملت  ورش 
ــة المــوارد  ــري واالجتماعــي، والتســويق، وتنمي فــي العمــل الخي
ــد أفــكار  ــي، وتولي ــة، ودراســة احتياجــات المجتمــع المحل المالي
ــاء قــدرات  ــة مقترحــات المشــاريع، وبن المشــاريع، وإعــداد وكتاب
الشــباب فــي مجــال العمــل التطوعــي، وتمكينهــم مــن االلتحــاق 

ــة. ــر الربحي ــات غي ــع المنظم ــل م بالعم

 1058

    تطوير خطط المتابعة 
والتقييم لقياس أثر المشاريع 
التنموية للمنظمات غير الربحية

  المشروع مستمر لتلبية الطلبات 
الكثيرة التي تصل إىل المؤسسة 

من المنظمات غير الربحية حيث 
يتم جدولتها وفًقا الستراتيجية 

المؤسسة

شاًبا وشابة من جمعيات
في مناطق نائية 

  6 أشهر / 27 ورشة
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االبتكار والريادة االجتماعية

»ساهم« لالبتكار وريادة األعمال االجتماعية
مشــروع يســعى إىل نشــر ثقافــة االبتــكار والريــادة االجتماعية في 
المملكــة العربية الســعودية، انطالًقا من أهميــة االبتكار والريادة 
فــي حــل القضايــا االجتماعيــة، وخلــق فــرص وظيفيــة للشــباب، 
وريــادة  لالبتــكار  المؤسســة مشــروع »ســاهم«  ــذت  نفَّ وقــد 
األعمــال االجتماعيــة، بالتعــاون مــع جامعــة األميــر ســلطان، وكان 
الهــدف الرئيــس منــه خلــق وتعزيــز ثقافــة االبتــكار بيــن الشــباب، 
وتمكينهــم مــن اقتــراح حلــول مبتكــرة للقضايــا االجتماعيــة 
ــكار  ــارات وأدوات االبت ــات بمه ــالب والطالب ــداد الط ــة، وإم القائم
ليكونــوا فعاليــن فــي مجتمعاتهــم، ولتحقيــق »رؤيــة 2030« 
للمملكــة العربيــة الســعودية، ورفــع روح المســؤولية المجتمعية 
بأنفســهم  الطــالب  ثقــة  وتعزيــز  والطالبــات،  الطــالب  لــدى 
ــي  ــم ف ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــات والتحدي ــة الصعوب ــي مواجه ف
ــق الفــرص  ــادة خل ــة المســتقبلية، وزي ــة والمهني حياتهــم العملي
بيــن الطــالب. وأقيــم المشــروع بمشــاركة إثنيــن وخمســين طالًبــا 
ــذ لمــدة شــهر عــى ثالث  وطالبــة مــن جامعــة األميــر ســلطان، ونفِّ
مراحــل شــملت حملــة توعويــة حــول المشــروع لمــدة أســبوعين، 
ــدة  ــكار لم ــدي االبت ــام، وتح ــة أي ــدة خمس ــا لم ــكًرا تدريبًي ومعس
ــة،  ــات متخصص ــم موضوع ــى تقدي ــروع ع ــز المش ــن. ورك يومي
مثــل: نمــوذج العمــل االجتماعــي واالبتــكار االجتماعــي، ومنهجيــة 
المالــي للمشــروع االجتماعــي،  التفكيــر التصميــم، والنمــوذج 
وبيئــة ريــادة األعمــال وقيــاس األثــر االجتماعــي، وكيفيــة عــرض 

ــط للمشــروع. ــة والتخطي أفــكار المشــاريع االجتماعي

    التوعية بأدوات االبتكار وريادة 
األعمال االجتماعية وخلق جيل 
من المبتكرين لقضايا المجتمع 

الملحة

   إيجاد حلول لهذه التحديات:
معــدالت  خفــض  يمكــن  كيــف   

الشــباب؟ بيــن  االكتئــاب 
الســن  كبــار  جــذب  يمكــن  كيــف   

المجتمــع؟ فــي  لالنخــراط 
 كيف يمكن زيادة وصول واســتخدام 

النساء للخدمات المصرفية؟

   النتائج
 المركز األول | عبق

تجربــة  تقــدم  إلكترونيــة  منصــة 
ســياحية داخليــة، مــن قبــل كبــار الســن 
المتقاعديــن واالســتفادة مــن خبراتهــم 

فــي عــدة مجــاالت

 المركز الثاني | إحسان
ــب  ــاف مواه ــدف إىل اكتش ــق يه تطبي
ــار الســن وتطويرهــا عــن  وهوايــات كب
ومتطوعيــن،  خبــراء  مدربيــن  طريــق 
ويتميــز بالتنــوع فــي المجــاالت وجــودة 

ــر التطوي

 المركز الثالث | معن
تطبيــق إلكترونــي يســتهدف مرضــى 
بيــن  الربــط  طريــق  عــن  االكتئــاب، 
النفســيين  واألطبــاء  االختصاصييــن 
باالكتئــاب  المصابيــن  واألشــخاص 

بالدعــم  ومدهــم 

طالًبا وطالبة

   شهر واحد
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أثر لإلرشاد
مؤسســة  مــع  شــراكتها  خــالل  مــن  المؤسســة  أطلقــت   
ــن  ــا لدعــم المرشــدين والرياديي ــي لإلرشــاد، مشــروعًا نوعًي موغل
االجتماعييــن بهــدف إيجــاد البيئــة التنظيميــة المناســبة لهــم، من 
خــالل التدريــب والتأهيــل، وتطويــر المهــارات اإلداريــة والقياديــة 

ــاح. ــق النج ــة لتحقي الالزم
وتضمن المشــروع الذي اســتمر لمدة ســنة عدة أنشــطة، شــارك 
ــا،  فيهــا أربعــة عشــر مرشــًدا، وثالثــة عشــر رائــد أعمــال اجتماعًي
وشــمل ورشــة عمــل تعريفيــة لبرنامــج »أثــر« لمــدة يوميــن، 
وورشــة عمــل تدريبيــة حــول مفاهيــم اإلرشــاد، وربــط المرشــدين 
ــدة  ــل لم ــة العم ــم اتفاقي ــن، وتصمي ــال االجتماعيي ــرواد األعم ب
أربعــة أيــام، وورشــة عمــل لوضــع اإلطــار للعالقــة اإلرشــادية، 
وتقديــم الدعــم المســتمر لمــدة ســتة أشــهر، وجلســة المراجعــة 
للمفاهيــم لمــدة يــوم واحــد فقــط، ومتابعــة العالقــة اإلرشــادية 

ــن رواد األعمــال والمرشــدين خــالل عــام 2019م.  بي
وأتاحــت المؤسســة للمشــاركين فــي البرنامــج، االنضمــام لعائلــة 

خريجــي موغلــي، والبقــاء عــى تواصــل إللهــام وتوجيــه اآلخريــن.

27

     تطوير مهارات المرشدين 
والرياديين االجتماعيين الذين 

لديهم أعمال مبتكرة وقابلة 
للتطوير

   إيجاد مجموعة من المرشدين 
المدربين لدعم رواد األعمال 

االجتماعيين

مرشًدا ورائد أعمال

سنة واحدة   

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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تدريب مكثف وشراكة عالمية
قادة جدد إلحداث الفرق في العطاء واإلنجاز واألداء
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برنامج زمالة خيري لدعم فعالية 
القطاع غير الربحي بدأ عام 2016م 

مؤسسة الملك خالد
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس

16 شهًرا

 تحسين الصورة الذهنية للقطاع 
غير الربحي

 االستفادة من الخبرات الخارجية 
إلحداث تغيير إيجابي في القطاع 

غير الربحي

 استقطاب وتمكين مجموعة من 
قادة المستقبل في القطاع غير 

الربحي 
 تطوير مهارات المشاركين 

بالبرنامج ليصبحوا قادة في 
تطوير القطاع غير الربحي 

 إيجاد سفراء في المملكة العربية 
السعودية لقضايا التنمية 

المحلية
 إحداث نقلة نوعية في الجانب 
اإلداري والقيادي لهذا القطاع

من 9 منظمات غير ربحية 
مشاركين

ــع  ــاون م ــغف«، بالتع ــج »ش ــد برنام ــك خال ــة المل ــت مؤسس  أطلق
مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس، إلعــداد وتأهيــل قــادة طموحيــن 
االســم  لــه هــذا  المملكــة، واختــارت  فــي  الربحــي  غيــر  للقطــاع 
منســجًما مــع معانــي البرنامــج وأهدافــه النبيلــة، لالرتقــاء بمســتوى 
ــي  ــر االجتماعــي اإليجاب ــر الربحــي، واإلســهام فــي التغيي القطــاع غي

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

واســتكمااًل للنجــاح الــذي حققــه برنامــج »شــغف« في نســخته األوىل، 
ــي  ــج ف ــن البرنام ــة م ــخة الثاني ــد النس ــك خال ــة المل ــت مؤسس أطلق
ــر 2019م بمعســكر توجيهــي للمشــاركين لمــدة أســبوع كامــل،  يناي
جــرى فيــه شــرح أهــم تفاصيــل ومراحــل البرنامــج وتــم وضــع خطــط 
شــخصية ومهنيــة للمشــاركين، وذلــك فــي مقــر المؤسســة بالتعــاون 
مــع »برنامــج التميــز العربــي«. ومــن َثــمَّ تتالــت المراحــل فالتحــق 
المشــاركون بالعمــل فــي المنظمــات غيــر الربحيــة، وقامــوا برحلــة 
ــي  ــج التدريب ــور البرنام ــة لحض ــدة األمريكي ــات المتح ــة للوالي تعليمي
المكثــف عــن إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة ومهــارات القيــادة لمــدة 
ــل  ــة بي ــي مؤسس ــك ف ــو 2019م، وذل ــهر يولي ــي ش ــابيع ف ــة أس ثالث

ــا لألعمــال. ــدا غيتــس، وجامعــة كولومبي وميلين
تناولــت  ربعيــة،  تدريبيــة  عمــل  ورش  أربــع  المشــاركون  وحضــر 
موضوعــات متنوعــة شــملت: معادلــة تحقيــق الرضــا الوظيفــي، 
والتفكيــر التصميمــي، والقيــادة التكيفيــة، وقيــاس األثــر للمشــاريع.

وجــرى تنظيــم اثنتــي عشــرة جلســة إرشــادية لــكل مشــارك مــع 
المرشــد الخــاص بــه بمعــدل جلســة واحــدة شــهرًيا. 

ــة  ــكل مشــارك فــي بداي ــة ل وُصممــت خطــة عمــل شــخصية ومهني
ــذه  ــة ه ــت متابع ــي«، وتم ــز العرب ــج التمي ــل »برنام ــن قب ــج م البرنام

ــاركين. ــع المش ــي م ــكل ربع ــج بش ــل البرنام ــن قب ــط م الخط
وسيســتمر البرنامــج خــالل عــام 2020م بحضور المشــاركين العشــرة 
الذيــن يعملــون فــي تســع منظمــات غيــر ربحيــة مــن مختلــف مناطــق 

المملكة.

بـرنامج الـزمـالـة الـخـيـري السـعودي »شغف«

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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حضور داخلي وخارجي
تعزيز تكافؤ الفرص ودعم تمكين اإلنسان وترسيخ العدالة االجتماعية

تصميم السياسات
وكسب التأييد
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مؤسســة  وضعــت  انطالقتهــا،  منــذ 
واضحــة  اســتراتيجية  خالــد  الملــك 
أحــد أهــم  للعمــل واألداء، كان مــن 
أركانهــا، التأثيــر اإليجابــي فــي صناعــة 
ــي  ــة الت ــات الحكومي ــرار والسياس الق
تدعــم التمكيــن االقتصــادي للفئــات 
األقــل حًظــا، باســتخدام نهــج قائم عى 
األدلــة والبراهيــن، وتصميــم حلــوٍل 
فعــال  بشــكٍل  تســهم  لسياســاٍت 
ــة،  ــة االجتماعي ــام الحماي ــاء نظ ــي بن ف
للتحديــات  جديــد  منظــور  وتقديــم 

المعقــدة. االجتماعيــة 

ــم السياســات  اســتثمرت المؤسســة جهودهــا فــي تصمي
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــات الوطني ــع األولوي ــق م ــي تتواف الت
للقضــاء  المســتدامة؛  التنميــة  وأهــداف  الســعودية، 
عــى الفقــر، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص، إىل جانــب الشــمول 
ــة  ــة، والحماي ــر الربحي ــي واالســتدامة، والمنظمــات غي المال
االجتماعيــة، وغير ذلك. وتفتخر المؤسســة أيًضا بالعالقات 
القــرار  صنــاع  مــن  شــركائها  مــع  بنتهــا  التــي  المتميــزة 
ــاص،  ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــادة المجتم ــن، وق الحكوميي
بهــدف تحســين البرامــج المقدمــة للفئــات األقــل حظــًا، 
مــن خــالل ورش العمــل، وحلقــات النقــاش واالجتماعــات. 
كمــا ســعت المؤسســة مــن خــالل هــذه العالقــات إىل 
المســاهمة فــي تشــكيل جــداول األعمــال، واألولويــات 
ــي  ــة ف ــات االجتماعي ــع الفئ ــوق جمي ــان حق ــة، وضم العام

المملكــة العربيــة الســعودية.
وخــالل العــام 2019، كانــت المؤسســة حاضــرة بقــوة فــي 
أكثــر مــن ميــدان داخلــي وخارجــي، عبــر حلقــات النقــاش، أو 
ــات  ــل واالجتماع ــان العم ــات ولج ــل، أو المنتدي ورش العم
بأهــم  متعلقــة  ودراســات  مشــاريع  إلقــرار  الحكوميــة؛ 
المحــاور التــي تركــز عليهــا المؤسســة وتعمــل عــى إنجازها، 
وكذلــك عبــر إصــدار التقاريــر الموثقة لقضايا تهــم المجتمع 

الســعودي، وتنــدرج ضمــن األهــداف العامــة للمؤسســة.

إصدار تقرير »العدالة عبر األجيال« 

إصدار تقرير »الشمول المالي«

تنظيم جلسة نقاش بالشراكة مع 
اليونسكو في باريس 

تنظيم المعسكر التحضيري للمنظمات 
غير الربحية السعودية لمجموعة تواصل 

المجتمع المدني

المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع 
المستوى لتحقيق أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة في نيويورك

المشاركة بورقة عمل بالمنتدى 
االقتصادي العالمي لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

المشاركة في ورشة عمل التنمية 
السكانية التي عقدتها الهيئة الملكية 

لتطوير مدينة الرياض

المشاركة في وضع استراتيجية ريادة 
األعمال االجتماعية في المملكة العربية 

السعودية 

تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع برنامج 
تطوير القطاع المالي

المشاركة في ورشة عمل اللجنة الوطنية 
لرعاية السجناء والمفرج عنهم وذويهم

إنجازات البرنامج
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استعرض التقرير مؤشـــــرات الشـــــمول المالـــــي المتعلقـــــة باالدخار، واالقتراض، ومعدالت امتالك الحســـــابات البنكيـــــة، 
ومســـــتوى الثقافــة الماليـــــة فـــــي المجتمـــــع الســـــعودي، وإيضــاح الجهـــــود الحكوميــة فــي هـــــذا المجــال. كما تضمن 
التقرير عدة توصيـــــات ورؤية مؤسسة الملك خالد لعـــــدة جهات حكوميـــــة؛ لتعزيـــــز الحصـــــول عى الخدمـــات الماليـــة، 
لـــكلٍّ مـــن: المـــرأة، وغيـــر حاملـــي الهويـــة القانونيـــة، والمتعثريـــن عـــن ســـداد الديـــون، والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

مــت المؤسســة عرًضــا لتقريــر الشــمول المالــي فــي المملكــة خــالل إحــدى جلســات نقاش ورشــة عمــل اللجنــة الوطنية  وقدَّ
ــون،  ــن عــن ســداد الدي ــة، والمتعثري ــا الحقوقي ــي ناقشــت القضاي ــة الســجناء والمفــرج عنهــم وذويهــم )تراحــم( الت لرعاي
وتوصيــات المؤسســة حــول شــمولهم المالــي، وتعديــل السياســات الحكوميــة، بمــا يضمــن إيقــاف إجراءات حبــس المدين 

المتعثر.
وعقــدت فــي هــذا اإلطــار، ورشــة عمــل بالشــراكة مــع برنامــج تطويــر القطــاع المالــي (أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة 2030 )حول 
التوعيــة الماليــة فــي المملكــة، وحضرهــا مقدمــو برامــج التوعيــة الماليــة مــن القطــاع غيــر الربحــي والخــاص والحكومــي، 
ــي الســعودي، وبنــك التنميــة االجتماعيــة. وتــم تقديــم عــرض أمــام  وممثلــون مــن وزارة الماليــة، ومؤسســة النقــد العرب
لجنــة البرنامــج التنفيــذي لـ«رؤيــة المملكــة 2030« لتطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة )برئاســة معالــي وزيــر الماليــة، 
ومعالــي محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، ومعالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة( حــول الشــمول المالــي فــي 

المملكــة، ومناقشــة القيــود الماليــة المفروضــة عــى القطــاع غيــر الربحــي.

    تقرير للتعريف بالفئات 
األقـــل حًظا التي ال تستفيد 

بشكل كامل مـــن المنتجـــات 
والخدمـــات الماليـــة والبنكيـــة

حـــــــّمـــــل
اإلصــــــدار

ــًرا  ــد، تقري ــك خالـــ ــة الملـــ أصــدرت مؤسســـ
التعريـــــف  بهــدف  المالــي،  الشــمول  عــن 
بالفئــات األقـــــل حًظــا التــي ال تســـــتطيع 
المنتجـــــات  مـــــن  الكاملـــــة  االســـــتفادة 
ــة. وتضمــن  ــة والبنكيـــ ــات الماليـــ والخدمـــ
عـــــرًضا لمقترحـــــات تمكــن هــذه الفئــات 
مـــن الحصـــول علـــى الخدمـــات، بمـــا يؤدي 
ــان  ــتهم، وضمـــ ــتوى معيشـــ ــع مســـ إىل رف
مـــــن  والتقليـــــل  المالـــــي،  اســـــتقاللهم 

فـــــرص عوزهــم.

الشمول
المالي

  عرض التقرير في ورشة عمل 
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 
والمفرج عنهم وذويهم )تراحم(

  ورشة عمل بالشراكة مع برنامج 
تطوير القطاع المالي( أحد 

برامج تحقيق رؤية 2030 )حول 
التوعية المالية في المملكة
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وخلــص التقريــر إىل عــدة توصيــات، منهــا: دعــوة اللجنــــة االســــتراتيجية فــــي 
مجلــــس الشــــؤون االقتصاديــــة والتنميــــة لتبني اإلطــــار الوطنــــي لالزدهــــار 
كأداة لمتابعــــة تنفيــــذ »رؤيــــة المملكــــة 2030«، وتعميمــــه عـلـــى البرامــــج 
التنفيذيــــة القائمــــة والمرتقبــــة فــــي الدفعــــة الثانيــــة مــــن برامــــج تحقيــــق 
ــار  ــور االزدهــ ــر محــ ــاة عبــ ــودة الحيــ ــان جــ ــة 2030«، لضمــ ــة المملكــ »رؤيــ
الحالــــي، واســــتدامة ثــــروات المملكــــة عبــــر محــــور ازدهــار المســــتقبل، مــع 
إعــــادة النظــــر فــــي برنامــــج جــــودة الحيــــاة، وتفعيــــل دور صنــــدوق التنميــة 
الوطنــــي كمرجعيــــة أساســــية فــــي المحافظــــة عــــى ثــــروات المملكــــة 
المتعــــددة، ودعــــم الهيئــــة العامــــة لإلحصــــاء الســــتكمال جهودهــــا فــــي 
إصــدار المســوح والمؤشــرات الخاصــة باالزدهــار، ومعالجــة مشــكلة العجــز 
االكتــــواري المتوقــــع فــــي حســــابات التقاعــــد عاجــاًل، والعمــــل عــى ضمــان 
اســــتدامتها عبــــر األجيــال، ودمــج المؤسســــة العامــة للتقاعــد والمؤسســة 
العامــــة للتأمينــــات االجتماعيــة فــي جهــة حكوميــة واحــدة تعنــى بالتأميــن 

االجتماعــي.
وتــم إيصــال التقريــر إىل 112 صانــع قــرار، مــع خطابــات مخصصــة فــي مجــاالت 
عملهــم. كمــا تــم تحميــل التقريــر أكثــر مــن 73 ألــف مــرة مــن خــالل الموقــع 

اإللكترونــي، وحقــق 128 ألــف تفاعــل، وأكثــر مــن 1,7 مليــون وصــول.

112

73K

128K

    تقرير يناقش جودة الحياة في 
المملكة وتقييم ثرواتها الحالية 

وكيفية استدامتها لألجيال 
القادمة

  تدشين النسخة اإلنجليزية 
من التقرير في مقر اليونسكو 

)UNESCO( بباريس

  عرض التقرير في المنتدى 
االقتصادي العالمي لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا/ 
)WEF( األردن

من صناع القرار حصلوا عى التقرير

تحميل التقرير من موقع المؤسسة

تفاعل وأكثر من 1,7 مليون وصول

حـــــــّمـــــل
اإلصــــــدار

عبــر  »العدالــة  بعنــوان:  خاًصــا  تقريــًرا  المؤسســة  أصــدرت 
األجيــال: نحــو إطــار وطنــي لالزدهــار«، وناقــش الوضــع الحالــي 
لجــودة الحيــاة فــي المملكــة، وتقييم ثــروات المملكــة الحالية، 
التقريــر  وتضمــن  القادمــة.  لألجيــال  اســتدامتها  وكيفيــة 
مقدمــة عــن أبــرز مؤشــرات قيــاس االزدهــار المتاحــة، واإلطــار 
الوطنــي لقيــاس االزدهــار فــي المملكــة. واســتعرض عبــر ســتة 
فصــول االزدهــار الحالــي، ومســتقبل االزدهــار، وتقييــم جــودة 
الحيــاة، واســتدامة االزدهــار فــي المملكة، واســتخدامات لوحة 
مؤشــرات االزدهــار فــي رســم السياســات الحكوميــة واالزدهــار 

فــي »رؤيــة المملكــة 2030« وبرامجهــا التنفيذيــة.

العدالة
عبر األجيال 
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    مناقشة مؤشرات االزدهار 
البديلة عن الناتج المحلي 

اإلجمالي واستخداماتها في 
صناعة القرار

  هدفت إىل إطالق شراكة طويلة 
المدى بين مؤسسة الملك خالد 

واليونسكو لتبادل الخبرات 
والتعاون المشترك

 تدشين تقرير المؤسسة البحثي 
»العدالة عبر األجيال«

       بنسخته اإلنجليزية 
حـــــــّمـــــل
اإلصــــــدار

جلسة نقاش
بالشراكة مع اليونسكو في باريس

مــت مؤسســة الملــك خالــد، خــالل شــهر ســبتمبر 2019م،  نظَّ
جلســة نقــاش بالشــراكة مــع منظمة األمــم المتحــدة للتربية 
ــي  ــي ف ــا الرئيس ــي مقره ــكو( ف ــة )اليونس ــوم والثقاف والعل
باريــس، لمناقشــة مؤشــرات االزدهــار البديلــة عــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، واســتخداماتها فــي صناعــة القــرار. وكان 
للجلســة عــدة أهــداف تمثلــت فــي تســليط الضــوء عــى 
أحــدث األدبيــات والمرجعيــات الدوليــة فــي مجــال قياســات 
التنميــة واالزدهــار الشــمولية، وإتاحــة المســاحة الحتضــان 
حــوار عابــر للحضــارات حــول الموضــوع، وتبــادل التجــارب بين 
الــدول، وإطــالق شــراكة طويلــة المــدى بين مؤسســة الملك 
خالــد واليونســكو لتبــادل الخبــرات، والتعــاون المشــترك فــي 
مجــال أبحــاث السياســات االحتوائيــة، وإشــراك المنظمــات 
الدوليــة وصنــاع القــرار فــي النقــاش حــول بدائــل الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي وعالقتهــا بالتربيــة والتعليــم والثقافــة 

كأولويــات.
منظمــات  مــن  خبــراء  و5  مشــارًكا   70 الجلســة  وحضــر 
 ،)UNEP( للبيئــة  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مثــل:  دوليــة، 
وصنــدوق النقــد الدولــي )IMF(. وشــهدت الجلســة تدشــين 
ــخته  ــال" بنس ــر األجي ــة عب ــي "العدال ــة البحث ــر المؤسس تقري
اإلنجليزيــة، وتــم تســليط الضــوء عــى المؤشــرات الخاصــة 

بالتعليــم والثقافــة ورأس المــال البشــري.

و 5 خبراء من70
IMF, UNEP, UNESCO

مشاركًا

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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المعسكر التحضيري
للمنظمات غير الربحية السـعـوديـة
لمجموعة تواصل المجتمع المدني

اســتضافت مؤسســة الملــك خالــد معســكرًا تدريبــًا مكثفــًا يضــم أكثــر 
مــن 40 منظمــة غيــر ربحيــة ســعودية مــن أنحــاء المملكــة بمقرهــا فــي 

مدينــة الريــاض.
أعمــال  فــي  للمشــاركة  المنظمــات  تهيئــة  المعســكر  واســتهدف 
مجموعــة تواصــل المجتمــع المدنــي لــدول العشــرين )C20( التــي 
ــمية  ــل الرس ــات التواص ــن مجموع ــادم ضم ــام الق ــالل الع ــتعقد خ س

.)G20( العشــرين  لــدول 
وتضمــن المعســكر عــددًا مــن المهــارات والمواضيــع ذات العالقــة 
ــد،  ــب التأيي ــة، وكس ــة اإلحصائي ــة، والتوعي ــة للتنمي ــات العالمي باألولي
والبروتوكول والمراســم، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة.
الحكومييــن  الشــركاء  مــن  بالتعــاون  التدريبيــة  الــورش  وُقدمــت 
دول  لمجموعــة  الســعودية  األمانــة  مثــل  خالــد  الملــك  لمؤسســة 
العشــرين ووزارة االقتصــاد والتخطيــط والهيئــة العامــة لإلحصــاء، 
ــراء العالمييــن مــن برنامــج األمــم المتحــدة  كمــا شــارك عــدد مــن الخب
اإلنمائــي ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ومنظمــة العمــل العالمية 
والبنــك الدولــي فــي تقديــم تجاربهــم وخبراتهــم، وحرصــت المؤسســة 
عــى إتاحــة المــادة التدريبيــة فــي متنــاول منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــي. ــا اإللكترون ــر موقعه ــة عب المهتم
ــل  ــة تواص ــي مجموع ــاركت ف ــد ش ــد ق ــك خال ــة المل ــر أن مؤسس يذك
ــم  ــا ث ــي ألماني ــام 2017م ف ــذ ع ــرين من ــدول العش ــي ل ــع المدن المجتم
األرجنتيــن. وتشــارك حاليــًا كعضو الترويــكا في اللجنــة التوجيهية تحت 
الرئاســة اليابانيــة هــذا العــام، ومــن المتوقــع أن تســهم المؤسســة فــي 

قيــادة أعمــال المجموعــة فــي المملكــة خــالل عــام 2020م.
مجموعة تواصل المجتمع 
الـمـدنـي لـدول العـشـريـن

تحمـيـل الـمـادة التـدريـبية 
ــكـر الــشـــامــلـة للمـعــسـ

C20

BOOTCAMP
PREPARATORY

for
Saudi Non-profits
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مهـــممهـــم
حضور دوليبـــارز

تأثير محلي

تحقيًقــا ألهدافهــا وللتعريــف ببرامجهــا ورؤيتهــا، ســجلت 
المؤسســة خــالل هــذا العــام، حضــوًرا بــارًزا فــي أكثــر مــن 
نشــاط دولــي لــه صلــة بالتنميــة المســتدامة، إذ حضــرت 
المؤسســة فــي المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى؛ 
لتحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
الرئيســية  الجلســة  فــي  وشــاركت  يوليــو.  شــهر  فــي 
للوفــد الســعودي التــي أقيمــت بعنــوان: »تحقيــق الفــرص 
المتكافئــة فــي ســوق العمــل الســعودي«. كمــا حضــرت 
جلســة أخــرى للمنتــدى السياســي بدورتــه هــذه التــي 
ــمولية  ــان الش ــراد وضم ــن األف ــوع« تمكي ــت موض تناول
والمســاواة«، مــع مراجعــة مســتوى تحقيــق األهــداف 

ــة. ــاواة والعدال ــة بالمس الخاص
عبــر  »العدالــة  لتقريرهــا  عرًضــا  المؤسســة  مــت  وقدَّ
األجيــال«، مــع التركيــز عــى اإلطــار الوطنــي لالزدهــار، 
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  فــي  مشــاركتها  خــالل 
)WEF( لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، الــذي 

أقيــم فــي منطقــة البحــر الميــت فــي األردن.
شــهد هــذا العــام حضــوًرا مهًمــا لمؤسســة الملــك خالــد فــي أكثــر مــن فعاليــة ومناســبة ذات صلــة بعملهــا ونشــاطها وبرامجهــا، ومنهــا 
ــي  ــة ف ــد الحضري ــر المراص ــن تطوي ــث ع ــاض؛ للحدي ــة الري ــر مدين ــة لتطوي ــة الملكي ــا الهيئ ــي عقدته ــكانية الت ــة الس ــل التنمي ــة عم ورش
المملكــة. إىل جانــب المســاهمة فــي محتــوى اســتراتيجية الصحــة فــي كل السياســات، إذ ركــزت عــى توســيع نطــاق محــددات ومهــددات 
الصحــة العامــة لتشــمل جوانــب االزدهــار وجــودة الحيــاة، والمســاواة والهويــة القانونيــة والصحــة النفســية، وتزاحــم المســاكن والصــرف 
الصحــي وســاعات العمــل الشــاقة، وتلــوث الهــواء، ودور المراصــد الحضريــة فــي دعــم صانــع القــرار بالبيانــات الرســمية عــى المســتوى 
المحلــي. كمــا كان للمؤسســة حضورهــا الفعــال ضمــن الفريــق الــذي وضــع اســتراتيجية ريــادة األعمــال االجتماعيــة فــي المملكــة، التــي 
اعتمدتهــا الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )منشــآت(. وكذلــك ضمــن الفريــق التوجيهــي لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة، الــذي تــوىل التحضيــر إلطــالق المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي، ودراســة البيئــة التشــريعية، وحوكمــة القطــاع غيــر 

الربحــي، الــذي صــدر قــرار تأسيســه مــن مجلــس الــوزراء.
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التميز في الدعم والتنمية
تكريم الرواد من أفراد ومنظمات إلحداث التغيير اإليجابي والتنمية المستدامة 

الملك خالد
جائزة
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جائــزة الملــك خالــد، تعتبــر مــن أهــم الجوائــز الوطنيــة، وهــي منصــة تكريــم 
ــاق  ــن نط ــتهدفة ضم ــات المس ــاء للفئ ــي البنَّ ــر االجتماع ــة للتغيي ــة عملي ومنظوم
المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم فيهــا اختيــار الفائزيــن، مــن خــالل آليــة واضحــة، 
ــزة  ــى الجائ ــوس. وُتعن ــي الملم ــم اإليجاب ــم، وأثره ــاس أدائه ــق قي ــن طري ــم ع تت
بتكريــم المبــادرات االجتماعيــة واألفــراد، والمنظمــات غيــر الربحيــة، ومنشــآت 
القطــاع الخــاص، ممــن يتولــون زمــام المبــادرة فــي دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة 

ــادي. ــي واالقتص ــتوى االجتماع ــى المس ع

ــم، إذ  مته ــة وكرَّ ــاالت مهم ــي مج ــن ف ــزة المتميزي ــدت الجائ ــن، رص ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــدار أكث ــى م ع
تعتبــر الجائــزة الوحيــدة مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط؛ لتميزهــا بالدعــم العملــي الفعــال لمرشــحيها، 
ــكل  ــم بش ــة مجتمعه ــن خدم ــم م ــم، وتمكينه ــة وقدراته ــم التنظيمي ــع كفاءاته ــي رف ــاهمة ف والمس

ــول مســتدامة. أفضــل، وبحل
مــت الجائــزة لتكــون أحــد برامــج مؤسســة الملــك خالــد، بهــدف تحقيــق زيــادة أثــر المنظمــات غيــر  وُصمِّ
الربحيــة، والقطــاع الخــاص، والمبــادرات التطوعيــة فــي تنميــة المجتمــع وازدهــاره؛ ولتكــون أداة تغييــر 
وتطويــر فاعلــة وشــاملة لتكريــم المبــادرات االجتماعيــة، والمنظمــات غيــر الربحيــة، ومنشــآت القطــاع 
الخــاص داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. وتســتهدف الجائــزة المبــادرات المميــزة فــي مجــال ابتــكار 
الحلــول للتحديــات المجتمعيــة، وتطبيــق الممارســات الرائــدة لالســتدامة فــي األعمــال التجاريــة، واألداء 
ــة  ــزة إىل إيجــاد بيئ ــك تســعى الجائ ــدوره ينعكــس عــى خدمــة المجتمــع. وكذل ــذي ب ــز ال اإلداري الممي
ــز التنميــة المســتدامة مــع العمــل عــى توســيع  محفــزة للعطــاء، ورفــع مســتوى كفــاءة األداء، وتعزي

دائــرة التأثيــر، واالرتقــاء بالفكــر االســتراتيجي. 
وتنفــرد جائــزة الملــك خالــد بميــزة مهمــة، وهــي تقديمها دراســة متخصصــة تحليلية لجميع المشــاركين 
ــة  ــم، وكيفي ــي أعماله ــور ف ــوة والقص ــاط الق ــى نق ــوء ع ــلط الض ــق تس ــة طري ــا خارط ــكل نتائجه تش
م عــى شــكل بطاقــة  تحســين أدائهــم، وتعزيــز الممارســات المميــزة. وتقتــرن هــذه الدراســة، التــي ُتقــدَّ
أداء، بفرصــة تعليميــة ودعــم عــى مــدار العــام، مــن خــالل فتــح قنــوات التواصــل مــع المشــاركين، وعقــد 

الــورش التعليميــة، بمــا يمكنهــم مــن متابعــة التحســن واالبتــكار والتطــور. 
ــة،  ــركاء التنمي ــروع: ش ــة ف ــي ثالث ــن ف ــام 2019، الفائزي ــا للع ــي دورته ــد، ف ــك خال ــزة المل ــت جائ م وكرَّ
والتميــز للمنظمــات غيــر الربحيــة، واالســتدامة، وذلــك فــي حفــل كبيــر برعايــة وحضــور خــادم الحرميــن 
ــزة، ومضامينهــا  ــة الجائ ــه - ألهمي ــه - حفظــه الل ــًرا من ــز، تقدي ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب الشــريفين المل
الســامية، وأهدافهــا التنمويــة، ولإلنســان الملهــم الــذي تحمــل الجائــزة اســمه المغفــور لــه بــإذن اللــه 

ــد بــن عبدالعزيــز. الملــك خال

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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م هــذه الجائــزة مبــادرات األفــراد، والمجموعــات التطوعيــة المتميــزة التــي  ُتكــرِّ
اســتطاعت مــن خــالل عملهــا إحــداث فــرق ملمــوس فــي حيــاة النــاس داخــل 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بــأن هنــاك العديــد مــن 
المواطنيــن والمقيميــن يســهمون فــي معالجــة القضايــا المجتمعيــة الملحــة، وذلك 
مــن خــالل ابتــكار حلــول لمواجهــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمع 
الســعودي. وتقبــل الجائــزة المبــادرات المرشــحة، بغــض النظــر عــن حجمهــا، ســواء 
كانــت صغيــرة أو كبيــرة، عــىل أن تعالــج قضيــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة، وتســاهم 

فــي حلهــا بشــكل مبتكــر وخــالق.
ويتــم تقييــم الترشــيحات لألعمــال، أو المبــادرات التطوعيــة، بنــاء عــىل معاييــر تتمثل 
فــي أثرهــا اإليجابــي عــىل المجتمــع الحالــي، أو المتوقــع، وقدرتهــا عــىل االســتدامة، 

وتميزهــا فــي طــرح الحلــول، وقابليتهــا للنمــو واإللهــام.
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المركز األول

وتين
مؤسس المبادرة:

د. تميم محمد الغنام

المركز الثاني

إحياء
مؤسسا المبادرة:

أ . سميرة محمد طايع
أ. أضواء خالد الشماسي

المركز الثالث

دراجتي 
السعودية

مؤسس المبادرة:
أ . عبدالله علي الوثالن

ــة تأسســت عــام 2017، وتعمــل عــى  منصــة إلكتروني
تنظيــم  عمليــة التبــرع بالــدم فــي المملكــة العربيــة 

ــدم. ــوك ال ــن ببن ــط المتبرعي ــالل رب ــن خ ــعودية م الس

وانطالًقــا مــن رســالتها فــي دعــم المشــاركين بالجائــزة، ومتابعــة 
ــم  ــرى تنظي ــودة؛ ج ــداف المنش ــق األه ــم لتحقي ــل معه التواص
والعــرض  التســويق  مهــارات  لتطويــر  ليوميــن  عمــل  ورشــة 
ألصحــاب المبــادرات الحائــزة عــى أعــى أداء فــي نســخة الجائــزة 
للعــام 2018، إضافــة إىل مشــاركتهم في معرض شــركاء التنمية 
)دائــم( الــذي يهــدف إىل دعــم هــذه المبــادرات مــن خــالل إيجــاد 
ــم  ــراز جهوده ــة، وإب ــات المعني ــع الجه ــراكات م ــاء ش ــرص لبن ف

ــا. إعالمًي

إىل  عــام 2015، وتهــدف  انطلقــت  مبــادرة تطوعيــة 
تحســين البيئــة التعليميــة داخــل المــدارس الخيريــة 
مــن خــالل ترميــم مبانيهــا ورفــع الطاقــة االســتيعابية 

لهــا.

ــر  ــدف إىل نش ــام 2012، وته ــدأت ع ــة ب ــادرة تطوعي مب
ثقافــة ممارســة  الرياضــة بيــن أفــراد المجتمــع ودمجها 

بالعمــل التطوعــي.

مبادرة

مبادرة حائزة عى أعى تقييم

ومــن َثــمَّ جــرت الزيــارات التحققيــة للمبــادرات 
المتأهلــة، وإعــادة تقييمهــا مــن خالل اســتعراض 
أعمالهــم ومبادراتهم، وتــم اختيار الفائزين الثالثة 
األوائــل بالجائــزة بعــد التصويــت اإللكترونــي عبــر 

موقــع الجائــزة.

مبادرة مطابقة لألهلية والشروط

بلغ عدد المسجلين للجائزة

تقييم المبادرات واختيار

المرحلة األوىل

المرحلة الثانية

ُأِجيز منها

950

12

112

لــزيـــارة مــــوقــــع
الجائزة اإللكتروني

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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https://kka.kkf.org.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0-oB0TTdmf0
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تهــــدف هذه الجائــــزة إلــــى تحســــين مســتوى األداء اإلداري للمنظمــــات غيــر الربحيــة، 
ـا علــى جــودة الخدمــات المقدمــــة لمســتفيديها، ويجعلهــا أكثــر  ـً بمــــا ينعكــــس إيجاب
فاعليــــة وتأثيــــًرا فــــي تنميــــة المجتمــــع، ورفــع مســتوى كفــاءة العمل وتعظيــم أثرها 

االجتماعــي، وتحســين القــدرات اإلداريــة، وتشــجيع ممارســات الحوكمــة الرشــيدة. 
وتســتهدف الجائــزة المنظمــات غيــر الربحيــة  )المؤسســات والجمعيــات الخيريــة ولجــان 
التنميــة( المســجلة لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، منــذ ثالث ســنوات 
فأكثــر، بغــض النظــر عــن حجــم المنظمــة، أو مواردهــا  الماليــة، أو المجــاالت التــي تعمــل 

بهــا، أو نــوع األنشــطة التــي تقدمهــا.
ــاء عــىل آليــة تركــز عــىل تحليــل األداء اإلداري،  ويجــري تقييــم المنظمــات المترشــحة، بن
وفــق المعاييــر المتعلقــة باالســتراتيجية مجلــس اإلدارة، والحوكمــة، والمــوارد البشــرية،  
واإلدارة الماليــة،  واالســتثمار، والتواصــل، وتنميــة المــوارد، وتقنيــة المعلومــات،  وقيــاس 

األداء واألثــر.

تميز المنظمات
غير الربحية

لد
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جائ



وحرًصــا عــى تطويــر مخرجــات الجائــزة، مــع المحافظــة عــى مصداقيــة 
النتائــج، واســتقاللية التقييــم، جــرى التعاقــد مــع مكتــب متخصــص فــي 
االستشــارات وتطويــر األعمــال؛ لتقييــم المنظمــات المرشــحة للجائــزة، 
وتقديــم التوصيــات والمالحظــات الكفيلــة بتطويــر أداء المنظمــات؛ 
لتســتطيع االســتمرار فــي تحقيــق األهــداف الموضوعــة لهــا، ومواكبــة 

المســتجدات فــي هــذا القطــاع.

وجــرى تزويــد جميــع المنظمــات المشــاركة بالجائــزة ببطاقــة أداء، 
تتضمــن تحليــل أداء المنظمــة فــي المعاييــر المنصــوص عليهــا، والذي 
يشــمل نتائــج التقييــم، باإلضافــة إىل التوصيــات والمالحظــات بغــرض 

ــر. التحســين والتطوي
شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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ون
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فا
ال

المركز األول

جمعية التنمية 
األسرية بمنطقة 
المدينة المنورة 

)أسرتي( 

المركز الثاني

الجمعية النسائية 
الخيرية األوىل بجدة

المركز الثالث

جمعية زهرة 
لسرطان الثدي

منظمــة غيــر ربحيــة تســاهم فــي تحقيــق االســتقرار 
األســري مــن خالل محوريــن مهميــن: »الجانــب الرعوي« 
ــر ذوي  ــرة لألس ــات المباش ــم اإلعان ــي تقدي ــل ف المتمث
ــي  ــل ف ــوي« المتمث ــب التنم ــدود، و»الجان ــل المح الدخ
تقديــم البرامــج التأهيليــة والتوعويــة لألســرة واألفــراد 

المقبليــن والمقبــالت عــى الــزواج

وفــق  تعمــل  متخصصــة  ربحيــة  غيــر  منظمــة 
اســتراتيجية مبنيــة عــى كســر دائــرة الفقــر مــن خــالل 
التدخــل المبكــر فــي حيــاة األطفــال عــن طريــق تطويــر 
مهاراتهــم العلميــة والعمليــة والرياضيــة لتمكينهــم 

مــن تحقيــق ذاتهــم

منظمــة غيــر ربحيــة مختصــة بالتوعيــة بمــرض ســرطان 
ــي  ــي واالجتماع ــي الصح ــر الوع ــالل نش ــن خ ــدي، م الث
فــي المجتمــع، باإلضافــة إىل دعــم البحــوث العلميــة 
ــم  ــة مــن أجــل تقدي والتعــاون مــع الجهــات ذات الصل

ــدي األفضــل لمكافحــة مــرض ســرطان الث

منظمة غير ربحية

منظمات حائزة عى أعى أداء

وزيارتهــم ميدانًيــا؛ ُأعِلــن عــن الفائزيــن الثالثــة 
بالجائــزة األوائــل 

منظمــة مطابقة لألهلية والشروط

بلغ عــدد المنظمــات المســجلة 

تقييم المنظمات واختيار

المرحلة األوىل

المرحلة الثانية

جرى اجتيــاز

267
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https://www.youtube.com/watch?v=hbCYmSalX08


تهــــدف الجائــــزة إلــــى تشــــجيع منشــــآت القطــــاع الخــــاص علــــى تبنــي 
الممارســات الرائــدة فــي مجــال االســتدامة؛ لتفعيــل دور القطــاع فــي 

تنميــة المجتمــــع وازدهــاره.
م الجائــزة المنشــآت الملهمــة التــي جعلــت االســتدامة فــي صميــم  وُتكــرِّ
رت فــي أعمالهــا بمــا يحقق لها نمــًوا في الجانــب االقتصادي  أعمالهــا، وطــوَّ

واالجتماعي.
ــزة تنافســية، مــن خــالل  ــي خلقــت مي ــزة المنشــآت الت وتســتهدف الجائ
تبنيهــا وتطبيقهــا المبتكــر لالســتدامة فــي ممارســاتها التجاريــة وأعمالها؛ 
التطــور والتقــدم  فــي تحفيــز  الجائــزة دوًرا مهًمــا  تــؤدي  ذلــك  وعــىل 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــادي والبيئ ــي واالقتص االجتماع

االســـتــــــدامــــة
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منشأة

منشأة حائزة عى أعى أداء جرت زيارتها ميدانًيا

وتــم تطبيــق معاييــر التقييــم المحــددة عليهــا، 
وجــرى اختيــار الفائزيــن الثالثــة األوائــل

منشأة مطابقة لألهلية والشروط

بلــغ عــدد المنشــآت المســجلة للجائــزة

تقييم المنشآت واختيار

المرحلة األوىل

المرحلة الثانية

ُأِجيز منها

157

14

عقــدت ورشــة عمــل أفضــل الممارســات 44
الرائــدة؛ لتعزيــز األداء االجتماعــي، والبيئــي، 
واالقتصــادي، لجميــع المنشــآت المشــاركة 
ــرى  ــام 2018م، وج ــزة لع ــخة الجائ ــي نس ف
األداء،  تحليــل  يوضــح  بتقريــر  تزويدهــا 
ويتضمــن نتائــج التقييــم، والمالحظــات، 
والتوصيــات؛ بمــا يســاعدها عى التحســين 
النشــرة  وتســتمر  ألعمالهــا.  والتطويــر 
اإللكترونيــة الشــهرية لجائــزة االســتدامة 
فــي اإلصــدار الشــهري؛ للتعريــف والتوعيــة 
بمعاييــر االســتدامة، والممارســات المميــزة 
فــي مجــال االســتدامة. كمــا عقــدت ورش 
ــا،  ــا، وأهميته ــزة، وأهدافه ــة بالجائ تعريفي
بالتعــاون مــع أكثــر مــن جهــة، ومنها شــركة 

ــداول«. ــة »ت ــوق المالي الس

ويتلقى المشــاركون تقييًما تفصيلًيا ألدائهم، 
وتقييمهــا،  أعمالهــم  مراجعــة  خــالل  مــن 
التحديــات  لمواجهــة  امتثالهــم  ومــدى 
كمــا  واالقتصاديــة.  والبيئيــة،  االجتماعيــة، 
يحصــل المشــاركون - أيًضــا - عــى فرصــة 
االنضمــام إىل حلقــات التدريــب، وورش العمل 
أقرانهــم،  مــع  التجــارب  لتبــادل  المســتمرة؛ 
التنميــة  ممارســات  أفضــل  عــى  والتعــرف 
االقتصــادي،  نموهــا  وتعزيــز  المســتدامة، 

ومــن َثــمَّ نمــو المملكــة.

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ

بناء قوى
عاملة وطنية تنافسية

ابتكار حلول
للتطوير واالستثمار االجتماعي

دعم الموردين
المحليين وتمكينهم

االلتزام بالجودة العالية وحسن 
اإلدارة )الحوكمة السليمة(

اإلدارة
البيئية المسؤولة

أو  )مؤسســات  الخاصــة  للمنشــآت  ويتــاح 
شــركات ربحيــة( وشــبه الخاصــة، التقــدم للجائــزة 
الــذي  المجــال  أو  النشــاط،  عــن  النظــر  بغــض 
تعمــل فيــه. إذ يتــم التقييــم بطريقــة مبتكــرة 
ومــن خــالل معاييــر جــرى تصميمهــا لتتوافــق 
فــي  المتمثلــة  والمحليــة  العالميــة  األطــر  مــع 
أهــداف التنميــة المســتدامة، و»رؤيــة المملكــة 
2030«. وكل المشــاركين فــي الجائــزة يجــري 

تقييــم أدائهــم مــن خــالل خمســة معاييــر:
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ون
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المركز األول

أرامكو
السعودية

مصفاة ينبع 

المركز الثاني

تاتا للخدمات 
االستشارية

المركز الثالث

شركة الصحراء 
العالمية 

للبتروكيماويات 
)سبكيم(

 هــي مصفــاة بتــرول خاصــة تابعــة لشــركة أرامكــو 
البتــرول  منتجــات  مجــال  فــي  تعمــل  الســعودية، 
التكريريــة عاليــة الجــودة، وتقــع المصفــاة فــي مدينــة 
ينبــع الصناعيــة، وبــدأت العمــل فــي عــام 1983م، وتبلغ 
طاقتهــا التكريريــة 250 ألــف برميــل فــي اليــوم، وهــي 

ــي ــكل رئيس ــة بش ــوق المحلي ــدم الس تخ

هــي شــركة تابعــة لمجموعــة شــركات تاتــا، وبــدأت 
عملياتهــا منــذ أكثــر مــن 50 عاًمــا، وتعمــل فــي 46 
دولــة. شــركة تاتــا للخدمــات االستشــارية، هــي شــركة 
ــول  ــات والحل ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــي خدم ــدة ف رائ
ــا 436000  ــة. تضــم الشــركة عالمًي ــة والتجاري الرقمي

ــاء ــم نس ــا، ٪36 منه موظًف

 هــي شــركة ســعودية مدرجــة فــي الســوق الماليــة 
وتســتثمر  1999م،  عــام  تأسســت  الســعودية، 
»ســبكيم« بشــكل نشــط في الصناعات البتروكيماوية 
والكيماويــة إلنتــاج مــواد تســتخدم فــي صناعــة العديد 
مــن المنتجــات الكفيلــة بتحقيــق رفاهيــة اإلنســان. 
وتنتشــر مصانــع الشــركة فــي كل مــن مدينــة الجبيــل 

لدالصناعيــة والريــاض وحائــل
خا

ك 
مل
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https://www.youtube.com/watch?v=NLxLaYFIYhg


رسالة سامية ومنارة للعلم
برامج نوعية لتعزيز دور الجوامع في خدمة المجتمعات 

الجوامع
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يعــدُّ جامــع الملــك خالــد - رحمــه اللــه - فــي حــي أم الحمــام، معلًمــا بــارًزا فــي الريــاض 
العاصمــة، واشــتهر عــى مــدار أكثــر مــن 40 ســنة كمنــارة للعلــم والنــور وإفــادة 
ــة  ــامية نبيل ــالة س ــب رس ــه - صاح ــه الل ــد - رحم ــك خال ــا كان المل ــا كم ــاس، تماًم الن
اهتــم باإلنســان، وتمكينــه وتعليمــه وتهيئتــه ألداء دوره فــي الحيــاة، بمــا يحملــه مــن 

ــة وأخــالق وســمو. ــم، وتربي عل

تأســس الجامــع عــام 1988م، واشــتهر بكونــه 
معتكًفــا يكثــر عليــه اإلقبــال فــي شــهر رمضــان 
المبــارك، إىل جانــب ما يقدمــه من وجبات لإلفطار 
والمعتكفيــن،  الصائميــن  وخدمــة  والســحور، 
ودورات  الشــرعية،  المحاضــرات  واســتضافة 
ــم  ــا يض ــده. كم ــم وتجوي ــرآن الكري ــظ الق تحفي
الجامــع مغســلة لألمــوات، وهــو مــن الجوامــع 

ــز. ــالة الجنائ ــة لص ــي المدين ــية ف الرئيس

وفــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه المؤسســة 
للجامــع وتعزيــز دوره المجتمعــي شــهد برامــج 
ــم حملــة للتبــرع بالــدم مــن  نوعيــة متعــددة، إذ نظَّ
ــهم  ــل، وأس ــدم المتنق ــك ال ــتضافة بن ــالل اس خ
الطوعيــة  الخدمــات  مــن  عــدد  تقديــم  فــي 
ــة  ــالل »جمعي ــن خ ــي م ــع المحل ــة المجتم لتنمي
عنايــة الصحيــة«، و»عيــادة مكافحــة التدخيــن«، 

و»جمعيــة ســعي لتأهيــل ذوي اإلعاقــة«.

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ

أبرز
اإلنجازات

معتكف ومعتكفة 

استضافة

700
صائم وصائمة

Youtube مشاهدة عى موقع

درسًا ومحاضرة

مستفيد

تفطير

بلغ عدد مشاهدة المحاضرات

أكثر من

حضرها 

52,400

1,154,893

340

135,700
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https://www.youtube.com/watch?v=bJsjoCpeBWw&list=PLJTK5GEFl-eu-wlZJp4JCOCRID_7YWx_c


أبرز
اإلنجازات

دورة للمسلمين الجدد

أكثر من

48
مسلم جديد

طالب و12 مدرًسا و15 حلقة تحفيظ

حفاظ للقرآن الكريم 

معتمًرا من خالل برنامج ضيوف 
جامع الملك خالد للـعمـرة

مستفيد من مشروع الدعوة عبر اإلنترنت

أكثر من

أكثر من 

تخريج 

باإلضافة إىل

أكثر من

1,325

400 

8

 245

72,834

وفــي إطــار االهتمــام الــذي توليــه المؤسســة 
ــج  ــهد برام ــي ش ــز دوره المجتمع ــع وتعزي للجام
ــم حملــة للتبــرع بالــدم من  نوعيــة متعــددة، إذ نظَّ
ــدم المتنقــل، وأســهم  ــك ال خــالل اســتضافة بن
الطوعيــة  الخدمــات  مــن  عــدد  تقديــم  فــي 
ــة  ــالل »جمعي ــن خ ــي م ــع المحل ــة المجتم لتنمي
عنايــة الصحيــة«، و»عيــادة مكافحــة التدخيــن«، 

و»جمعيــة ســعي لتأهيــل ذوي اإلعاقــة«.
وشــهد مركــز الملــك خالــد اإلرشــادي، إقامــة 
ــر  ــا أكث ــرة، تابعه ــا ومحاض ــن 340 درًس ــر م أكث
مــن 135.700 ألــف شــخص، وتنظيــم خمــس 
دورات علميــة وتدريبيــة، حضرهــا أكثــر من 200 
مشــارك. فــي حيــن شــاهد محتــوى المحاضــرات 

ــاهًدا. ــة 1.154.893 مش ــت، قراب ــر اإلنترن عب
وفيمــا يتعلــق بتحفيــظ القــرآن الكريــم، تقام في 
الجامــع 15 حلقــة للتحفيــظ، وذلــك بعــد صــالة 
ويقــوم  والعشــاء.  والمغــرب  والعصــر  الفجــر 
بالتدريــس فيهــا 12 مدرًســا، حســب األوقــات 
المخصصــة لهــم، وبلــغ عــدد الطــالب الخاتميــن 
ــالب  ــدد الط ــالب، وع ــة ط ــم ثماني ــرآن الكري للق
فــي الحلقــات 200 طالــب. كمــا تميــزت حلقــات 
جامــع الملــك خالــد بإقامــة حلقــات )القاعــدة 
النورانيــة(، وهــي مخصصــة لطــالب المرحلــة 

ــا. ــا 32 طالًب ــدرس فيه ــة، وي التمهيدي

العــام،  هــذا  خالــد،  الملــك  جامــع  وتميــز 
ــا  ــدد طالبه ــغ ع ــي بل ــة الت ــرأة اإللكتروني بالمق
أكثــر مــن 120 طالًبــا وطالبــة، وعــدد الخريجيــن 
26، وعــدد المجازيــن بالمتــون 54. وأقيمــت 
ــوم اإلقــراء،  دورات علميــة متخصصــة فــي عل
وشــارك بعــض أعضائهــا فــي مؤتمــر القــراءات 
ــة، كمــا زاروا المراكــز  ــع بالمملكــة المغربي الراب
للتعريــف  وطنجــة  مراكــش  فــي  القرآنيــة 
بمشــروع »اتســاق«. كمــا تمــت ترجمــة الملــف 
اللغــات  إىل  »اتســاق«  لمشــروع  التعريفــي 
اإلنجليزيــة، والروســية، واإلســبانية. وعــى أن 
تتــم ترجمتــه إىل اللغــة األوردية، بالتنســيق مع 
كليــة القــرآن فــي الهــور. وتــمَّ نشــر المحتــوى 
يوتيــوب،  باإلقــراء عــى موقــع  المتخصــص 
ــدد  ــع، وع ــتركين 6200 متاب ــدد المش ــغ ع وبل

المشــاهدات 430.000 ألــف مشــاهدة.

تولــي  خالــد،  الملــك  جامــع  إىل  وإضافــة 
بجامــع  ورعايتهــا  اهتمامهــا  المؤسســة 
ــذي  ــو ال ــاض، وه ــي الري ــز ف ــك عبدالعزي المل
بنــاه الملــك خالــد - رحمــه اللــه - وتمــت إعــادة 
الثالثــة  فاقــت  بتكلفــة  وفاتــه  بعــد  بنائــه 
مالييــن ريـــال عــام 1995م. ويشــغل الجامــع 
مســاحة قدرهــا 1994 متــًرا مربًعــا، ويتكــون 

مــن طابقيــن.
شــــاهــد
ــد الـمــزيــ

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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https://www.youtube.com/user/KingKhalidJ
https://www.youtube.com/watch?v=iqGbIFONzr4


المالي
األداء

البرامج واألنشطة

المصاريف اإلدارية 
والخدمات المشتركة

73%

27%

22%

13%

6%

11%

21%

1%

جائزة الملك خالد
برنامج بناء القدرات

برنامج تصميم السياسات
برنامج االستثمار االجتماعي

الجوامع
كرسي الملك خالد
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دأبــت مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة عــى 
ــا  ــددة  دعًم ــات متع ــادرات وفعالي ــم مب تنظي
للتواصــل الداخلــي بيــن منســوبيها وإضفــاء 
روح المشــاركة فــي المناســبات االجتماعيــة، 
وتحفيــًزا للعمــل الجــاد والــدؤوب لتحقيــق 

ــا. ــا وأهدافه تطلعاته

المؤسسي
التواصل

تتنــوع هــذه المبــادرات عــى مــدار العــام بحيــث يتــاح 
أعــى  وتحقيــق  فيهــا  المشــاركة  الموظفيــن  لجميــع 
ــة بينهــم  ــز أواصــر المحب ــي وتعزي حــاالت التفاعــل اإليجاب
بمــا ينعكــس عــى مجمــل المهــام واألداء والعطــاء فــي 
بيئــة عمــل إيجابيــة نوعيــة تحــرص المؤسســة عــى أن 
تكــون كذلــك بمــا توفــره مــن إمكانــات وأجــواء مناســبة 

تعكــس تميزهــا وريادتهــا.
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معايدة 
وإفطار

يوم 
الموظف

اليوم 
الوطني

أيام
عالمية

تقيــم المؤسســة حفــل المعايــدة مرتيــن 
وعيــد  الســعيد  الفطــر  عيــد  فــي  ســنوًيا 
األضحــى المبــارك، ويتــم فــي كل معايــدة 
بيــن مختلــف  والتبريــكات  التهانــي  تبــادل 
وكذلــك  المؤسســة،  ومنســوبي  قيــادات 
األحاديــث الوديــة التــي تعــزز عالقــات المحبة 

والتعــارف بيــن الجميــع.
اإلفطــار  حفــل  المؤسســة  تقيــم  كمــا 
إذ  منســوبيها،  جميــع  بحضــور  الرمضانــي 
يحــرص  مهــم  ســنوي  تقليــد  إىل  تحــول 
واللقــاء  فيــه  المشــاركة  عــى  الجميــع 
بالزمــالء والزميــالت بأجــواء رمضانية جميلة 
وتبــادل التهانــي واألمانــي الطيبــة والدعوات 
بــأن تكــون أيامهــم خيــًرا وبركــة، وأن يتقبــل 

منهــم  الصيــام والقيــام.

انطالًقــا مــن حرصهــا عــى جمــع الموظفيــن 
وعائالتهــم فــي أجــواء مــن الفــرح والســرور، 
الموظــف  يــوم  ســنوًيا  المؤسســة  تقيــم 
الفعاليــات  مــن  العديــد  يتضمــن  الــذي 
واألنشــطة والمســابقات التــي يشــارك فيهــا 
بســعادة  وعائالتهــم(  )موظفــون  الجميــع 
ونشــاط خــالل يــوم كامــل يتــم قضــاؤه فــي 

ــة. ــة الجميل ــن الترفيهي ــد األماك أح

الخيريــة  خالــد  الملــك  مؤسســة  تشــارك 
ســنوًيا الوطــن أفراحــه فــي ذكــرى اليــوم 
الوطنــي من خــالل احتفال خــاص تتنوع فيه 
ــة  ــاركون عظم ــتذكر المش ــات، ويس الفعالي
هــذا الحــدث فــي تاريــخ المملكــة العربيــة 
الســامية  ومعانيــه  ودالالتــه  الســعودية 
ــر  ــي تبقــى محــل تقدي ــه وقيمــه الت وأهميت
واعتــزاز بمــا تحقــق مــن إنجــازات وعطــاءات 
بــن  عبدالعزيــز  المؤســس  الملــك  بقيــادة 
ــاؤه  ــده أبن ــن بع ــعود، وم ــن آل س عبدالرحم
األوفيــاء الذيــن حافظــوا عــى هــذا الكيــان 

الموحــد شــامًخا قوًيــا مزدهــًرا.

ــا مــن رســالتها اإلنســانية الشــاملة  انطالًق
تشــارك مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة 
فــي االحتفــال بالعديــد مــن األيــام العالميــة 
ذات الصلــة بنشــاطها وأهدافهــا، ومنهــا 
اليــوم العالمــي لريــادة األعمــال االجتماعية، 
واليــوم العالمــي لألعمــال الخيريــة، واليــوم 
العالمــي لمحــو األميــة، واليــوم العالمــي 
مــن  وغيرهــا  األرض..  ويــوم  للمــرأة، 
المناســبات التــي تشــارك فيهــا مــن خــالل 
التعريــف  فــي  تســهم  متعــددة  أنشــطة 
بأهميــة هــذه األيــام وأثرهــا عــى المجتمــع 
المحلــي والعالمــي، إىل جانــب التعريــف بمــا 
ــه المؤسســة فــي هــذه المجــاالت  تقــوم ب

لتحقيــق أهدافهــا ومهامهــا المتعــددة.

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ
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األثر
خـــالـــــدًا

بقيــادة مجلــس األمنــاء تســعى مؤسســة الملــك خالــد إىل تأديــة مهامهــا 
وأعمالهــا، وهــي تعــي تماًمــا أن تضافر الجهــود، وتعاون مختلــف الجهات؛ 
هــو العامــل المهــم لتحقيــق النجــاح. ولهــذا كانــت دائًمــا حاضــرة بخبراتها، 
وبرامجهــا، وخططهــا، لإلســهام مــع مختلــف األطــراف والشــركاء فــي 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص، فــي البحــث عــن أفضــل الســبل التــي تتيح 
الوصــول لألهــداف المنشــودة فــي التنميــة المجتمعيــة، وتكافــؤ الفرص، 
وإحــداث التغييــر االجتماعــي اإليجابــي، الــذي ســيكون لــه آثــار مســتقبلية 
ــن  ــة، وتمكي ــر الربحي عــىل مجمــل عمــل ونشــاط األفــراد والمنظمــات غي
النوعــي،  والتدريــب  والتأهيــل  اإلعــداد  عبــر  المجتمــع  فئــات  مختلــف 

والحلــول المبتكــرة، بمــا يحقــق النمــو الشــامل والمســتدام.

شــــاهــد
ــد الـمــزيــ

مجلس أمناء 
الـمـــؤسـسة

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيس األعى

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس األمناء

صاحبة السمو الملكي األميرة
الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

عضوة مجلس األمناء

صاحبة السمو الملكي األميرة
نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

عضوة مجلس األمناء

صاحبة السمو الملكي األميرة
موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

األمينة العامة 
رئيسة لجنة االستثمارات

صاحبة السمو الملكي األميرة
البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

عضوة مجلس األمناء
عضوة لجنة االستثمارات

صاحب السمو الملكي األمير
حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن خالد بن العبدالله الفيصل 

عضو مجلس األمناء
عضو لجنة االستثمارات

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود

عضو مجلس األمناء

صاحبة السمو األميرة
نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود

الرئيس التنفيذي
عضوة مجلس األمناء

عضوة لجنة االستثمارات

صاحبة السمو الملكي األميرة
بسمة بنت بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود

عضوة مجلس األمناء

صاحبة السمو الملكي األميرة
نورة بنت فيصل بن بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود

عضوة مجلس األمناء
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ويبقى

https://www.youtube.com/watch?v=n5jOUbmHWWo


@KKFoundationwww.kkf.org.sa

https://www.facebook.com/KKFoundation
https://twitter.com/kkfoundation
https://www.instagram.com/kkfoundation/
www.kkf.org.sa
https://www.youtube.com/user/kingkhalidfoundation
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