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إن مؤسســة الملــك خالــد تنتهــج عبــر برامجهــا، التــي يقــوم عليهــا كفــاءات مرموقــة وكــوادر بشــرية رفيعــة، أحــدث الممارســات 
ــر الربحــي، باســتخدام أدوات القيــاس والتقييــم والمراجعــة بمــا يضمــن ســامة  ــة المطبقــة فــي مجــاالت القطــاع غي العالمي

التوجــه والهــدف فــي كل برامجهــا ومبادراتهــا.

وتثمــن مؤسســة الملــك خالــد الدعــم الامحــدود الــذي توليــه الدولــة للقطــاع غيــر الربحــي، بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظهمــا اللــه-، لارتقــاء بالعمــل 

الخيــري والتنمــوي كأحــد مكونــات رؤيــة المملكــة 2030 مــن أجــل مجتمــع ســعودي حيــوي ومزدهــر وقــوي وطمــوح.

ا للحــد  لقــد واجــه العالــم خــال هــذا العــام ظروًفــا اســتثنائية جــراء جائحــة كورونــا كوفيــد – 19، وتطلــب ذلــك تعامــًا اســتثنائيًّ
مــن آثــاره الضــارة، ونجحــت المملكــة بدعــم وتوجيــه مــن القيــادة الرشــيدة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة، مــن خــال العمــل عــى 
عديــد مــن البرامــج والخطــط والمبــادرات إىل جانــب تقديــم الدعــم االقتصــادي غيــر المســبوق عــى مســتوى العالــم لمختلــف 
المنشــآت والقطاعــات، األمــر الــذي أدى إىل تماســكها وأســهم –بفضــل اللــه- فــي التخفيــف مــن اآلثــار الناجمــة عــن تفشــي هــذا 

الفيروس.

واستشــعاًرا مــن مؤسســة الملــك خالــد لمســؤوليتها الوطنيــة، ودعًما لجهــــود الحكومــــة قدمت الدعــم للمنظمات غيــر الربحية 
بما يمكنها من اســتمرار أنشــطتها وتنفيذ برامجها، كصنــــدوق الوقــــف الصحــــي، والمحفظة التــــي أنشــــأتها كل مــــن هيئــــة 

األوقــاف، ومجلــس المؤسســات األهليــة.

لقــد شــهدت المملكــة هــذا العــام اســتضافة قمــة مجموعــة العشــرين، واســتطاعت رغــم كل الظــروف أن تحقــق نجاًحــا الفًتــا 
عــى كافــة المســتويات، األمــر الــذي أكــد قــوة وتقــدم وازدهــار بادنــا. 

وكان لمؤسســة الملــك خالــد دور بــارز وريــادي، حيــث احتضنــت أعمــال مجموعــة تواصــل المجتمــع المدنــي )C20(، وحــازت عــى 
الثقــة الملكيــة الكريمــة بتســميتها جهــة تنفيذيــة لرئاســة أعمــال هــذه المجموعــة. 

ــي  ــد هــذا العــام مــن مهــام وإنجــازات مرموقــة، يعكــس اإلرادة والشــغف والتحل ــك خال ــه مؤسســة المل ــا، إن مــا حققت ختاًم
ــًدا. ــر خال ــدة، ليبقــى األث ــة خال ــق عمــل، آمــن برســالة ورؤي ــي يمتلكهــا فري بالمســؤولية الت

بكفاءات مرموقة وكوادر بشرية رفيعة

ُنطبق أحدث الممارسات العالمية

صاحب السمو الملكي
مستشار خادم الحرمين الشريفين

األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس األمناء 

اســتجابة لفكــر خــّاق،  ورســالة ســامية،  
تمحــورت مهــام وأنشــطة مؤسســة الملــك 
خالــد، وانبثقــت مــن إرث عظيــم،  لرابع ملوك 
تمثلــت  أفعــال،   أقوالــه  الــذي  المملكــة  
فــي إنجــازات شــملت كافــة المجــاالت، وفــي 
مقدمتهــا المواطــن الســعودي: »إننا نحرص 
عــى بنــاء قاعــدة اقتصاديــة قويــة، أساســها 
وقاعدتهــا اإلنســان الســعودي« الملك خالد 

–طيــب اللــه ثــراه-.



رغم التحديات غير المسبوقة

لقــد كانــت مؤسســة الملــك خالــد حاضــرًة فــي محيطهــا، ســريعة فــي اســتجابتها، كريمــًة فــي عطائهــا، وهــي ُتطلــق بشــكل اســتثنائي 
وبتوجيــه مــن مقــام مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس 
األمناء، »برنامــج مؤسســة الملــك خالــد لدعــم تداعيــات جائحــة كورونــا كوفيــد – 19«، بدعٍم فوري بلغت قيمته اإلجمالية 5,600,000 

مليــون ريــال. اســتجابًة لظــروف صعبــة جــراء انتشــار الجائحــة ومــا تركتــه مــن آثــار ســلبية عــى القطــاع غيــر الربحــي. 
وفــي شــأن متصــل، ســجلت مؤسســة الملــك خالــد حضــوًرا متميــًزا، وحــازت الثقــة الملكيــة الكريمــة فــي قيــادة مجموعــة تواصــل المجتمع 

المدنــي )C20(، المنبثقــة عــن قمــة مجموعــة العشــرين )G20(، التــي اســتضافتها المملكــة بــكل اقتدار. 
وأصــدرت المؤسســة تقريــرًا مرجعيــًا بعنــوان: »آفــاق القطــاع غيــر الربحــي«، الــذي كان مــن نتاجــه أن عــدًدا مــن التوصيــات التــي قدمهــا 

ــر تــم األخــذ بهــا مــن الجهــات والهيئــات والقطاعــات الحكوميــة ذات العاقــة.  التقري
وأنهــت مؤسســة الملــك خالــد بنجــاح المراحــل األوىل مــن برنامــج أهالينــا بالتعــاون مــع البنــك األهلــي الســعودي، حيــث تــم تخصيــص 3.6 

مليــون ريــال للمنظمــات التــي تعمــل وفــق منهــج التنميــة المســتدامة. 
ــذي  ــم الدعــم ال ــت هــذا العــام تقدي ــث واصل ــد، حي ــك خال ــرز أهــداف مؤسســة المل ــة يعــد أحــد أب ــر الربحي ــاء قــدرات المنظمــات غي إن بن
يســاعدها فــي مواجهــة ظــروف الجائحــة واالســتمرار فــي أداء برامجهــا وتعزيــز حضورهــا ببرامــج متنوعــة شــملت: »االحتضــان الكامــل 
والجزئــي، والــورش التدريبيــة، وســاهم لابتــكار، والريــادة االجتماعيــة«. واحتفلــت المؤسســة بتخريــج 10 زمــاء مــن برنامج شــغف بالتعاون 
مــع مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس إلعــداد وتأهيــل قــادة طموحيــن للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة. كمــا احتفلــت بتخريــج 27 فــي 

برنامــج أثــر لإلرشــاد الــذي يقــام بالتعــاون مــع شــركة موغلــي لإلرشــاد فــي بريطانيــا. 
واســتمرت المؤسســة فــي تعزيــز عاقاتهــا مــع الجامعــات الســعودية ضمــن مشــروع »ســاهم لابتــكار«، لتعزيــز وخلــق ثقافــة االبتــكار 
بيــن الشــباب. كمــا وقعــت المؤسســة مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا بهــدف تنفيــذ دراســة لتقييــم واقــع القطــاع 

غيــر الربحــي بمحافظــة العــا.
إن مؤسســة الملــك خالــد ماضيــة، وفــق قيــم ومبــادئ الملــك خالــد -يرحمــه اللــه–، فــي تحقيــق تكافــؤ الفــرص فــي المجتمــع الســعودي، 
وتعزيــز دور القطــاع غيــر الربحــي وتمكينــه ودعمــه بأشــكال وطــرق مبتكــرة مــا يجعــل أثــره مســتداًما، إضافــًة إىل العمــل عــى بنــاء قــدرات 

المنظمــات غيــر الربحيــة، وتنويــع مواردهــا، وإطــاق البرامــج النوعيــة ذات األثــر الخالــد.

بثبــات  خالــد  الملــك  مؤسســة  تواصــل 
ــي  ــر المســبوقة الت ــات غي وثقــة رغــم التحدي
ــازات  ــق اإلنج ــي تحقي ــيرتها ف ــا، مس واجهته
تماشــًيا  المســتدام  التنمــوي  البعــد  ذات 
وأهدافهــا  وتوجهاتهــا  اســتراتيجيتها  مــع 
بفضــل مــن اللــه، ثــم بدعــم كريــم مــن رئيــس 
وأعضــاء مجلــس أمنائهــا، وجهــود وإبــداع 

منســوبيها.

تم تخصيص "
3.6 مليون ريال 
للمنظمات التي 

تعمل وفق 
منهج التنمية 

المستدامة

مؤسسة الملك خالد..

حاضرة في محيطها.. سريعة في استجابتها

صاحبة السمو
األميرة نوف بنت محمد بن عبدالله

الرئيس التنفيذي
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نهج

ـاور األساسية لـعــمــلـنـا  الـمـحــ

الملك خالدوكسب التأييد
جائزةتصميم السياسات

حضور محلي بارز وتألق دولي 
وتمكيـــن القطاع غيـــر الربحي 

كشـــريك تنموي موثوق

تكريم المميزين ودعمهم لخدمة 
المجتمع بحلول تنموية مبتكرة 

ومستدامة 

تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين 
الفئات الهشة لمستقبل مزدهر

االجتماعي
االستثمار

صفحة20

القدرات
بناء

تمكين المنظمات غير الربحية 
وتعزيز دورها ومكانتها في 

المجتمع

3238 صفحة44صفحةصفحة

مجتمع سعودي تتكافأ فيه الفرص 
ويسعى لازدهار

تحقيق االزدهار عبر تفعيل دور المساهمين في التنمية وتمكينهم 
من خال االستثمار االجتماعي وبناء القدرات وكسب التأييد

الـرسـالـةالـــرؤيـــة

ــدأ تكافــؤ  ــز مب ــذ تأسيســها؛ لتعزي ــد من تســعى مؤسســة الملــك خال
الفــرص بيــن األفــراد، وتمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة لتمــارس 
دورهــا وتتــرك أثرهــا اإليجابــي بــكل شــفافية ونزاهــة، وتحقــق تنميــة 

ــات المســتهدفة فــي المجتمــع. ــكل الفئ مســتدامة ل

ولتحقيــق رســالتها وأهدافهــا وتطلعاتهــا، وتكريمــا ووفــاء لقيــم 
ــل  ــه- تعم ــه الل ــز -يرحم ــن عبدالعزي ــد ب ــح خال ــك الصال ــادئ المل ومب
االســتثمار  تشــمل:  متوازيــة  مســارات  عــدة  عــى  المؤسســة 
االجتماعــي، وبنــاء القــدرات، وكســب التأييــد؛ وذلــك مــن خــال رؤيــة 
واضحــة واســتراتيجية علميــة ومنهجيــة دقيقــة تقــوم عــى الصــدق 
والمســاءلة واإليمــان بتأثيــر العمــل الجماعــي المنظــم، إىل جانــب 

التفكيــر اإلبداعــي والحلــول المبتكــرة لمختلــف التحديــات. 

الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  عــى جمــع كل  المؤسســة  وحرصــت 
مــن أفــراد، ومنظمــات غيــر ربحيــة، ومؤسســات تجاريــة، وشــركاء 
ــٍر  ــق تغيي ــعى لتحقي ــد يس ــق واح ــل كفري ــم للعم ــن، وغيره حكوميي
اجتماعــي مســتدام ســيكون لــه آثــار مســتقبلية إيجابيــة ومســتدامة 

عــى المجتمــع الســعودي.

ورســخت المؤسســة مــن خــال إطــاق جائــزة الملــك خالــد نهجــا 
ثابتــا؛ لتكريــم الــرواد والمميزيــن فــي خدمــة المجتمــع بحلــول تنمويــة 
مســتدامة، وشــجعت عــى التفكيــر بشــكل مبــدع وخــاق والبحــث عن 
حلــول تحقــق التنميــة االجتماعيــة، وتســهم فــي إحــداث تغييــر جــذري 
فــي أداء المنظمــات غيــر الربحيــة؛ لتكــون االســتدامة فــي صميــم 

أعمالهــا ومهامهــا عــى الــدوام.

المؤسسة
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التنمية
المستدامة

شــــركـــاء الـمــؤسـسـة

شراكات دولية ومبادرات محلية لتحقيق التنمية المستدامة
تمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة جــدول أعمــال شــامًا يــؤدي تطبيقهــا إىل 
تمتــع جميــع النــاس بالســام واالزدهــار وتكافــؤ الفــرص. وحتــى تنجــح وتتحقــق عمليــا ال بــد مــن تضافــر 
ــداف  ــددة أله ــات المح ــوال إىل الغاي ــتويات وص ــف المس ــى مختل ــراكات ع ــد الش ــاون وعق ــود والتع الجه

التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030.

وتفخــر مؤسســة الملــك خالــد بكونهــا شــريكا رئيســيا لكثيــر مــن المنظمــات والــوكاالت المحليــة والدوليــة 
واإلقليميــة المختصــة، وداعمــا مميــزا للمبــادرات ذات الصلــة بالتنميــة البشــرية المســتدامة. وهــي تدعــم 
أكثــر مــن نصــف أهــداف التنميــة المســتدامة لألمم المتحــدة عبر برامجهــا ومبادراتهــا وأنشــطتها المتنوعة، 
التــي تهــدف إىل تمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة، وبنــاء قدراتهــا وتعزيــز توجهاتهــا مــن أجــل تحقيــق تنميــة 

6مســتدامة للمجتمــع.
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ــة  ــة الكريم ــة الملكي ــد بالثق ــك خال ــة المل ــرفت مؤسس تش
تواصــل  ألعمــال  والتحضيــر  واإلعــداد  التنظيــم  لتولــي 
المجتمــع المدنــي المنبثقــة عــن تــرؤس المملكــة لفعاليــات 
وتمكنــت   .15 الـــ  دورتهــا  فــي  العشــرين  قمــة مجموعــة 
المؤسســة بخبراتهــا وكوادرهــا وعاقاتها الدولية الواســعة 
مــن إنجــاح هــذه الفعاليــة المهمــة، وتنظيــم قمــة عالميــة 
لهــذا التجمــع حضرهــا أكثــر مــن 40 ألــف مشــارك مــن 118 
دولــة، وناقشــت قضايــا رئيســية ومصيريــة فــي 65 جلســة 
ــا، وخلصــت إىل توصيــات مهمــة  شــارك فيهــا 380 متحدث
ــع  ــات المجتم ــل منظم ــل عم ــى مجم ــا ع ــينعكس أثره س

ــم. ــة فــي العال ــة االجتماعي ــي والتنمي المدن

واســتجابة للظــروف الخاصــة بانتشــار فيــروس كوفيــد - 19 
ــا مــع الجهــود الحكوميــة وضعــت المؤسســة خطــة  وتجاوب
طارئــة للتعامــل مــع آثــار هــذه الجائحــة، وأطلقــت »برنامــــج 
مؤسســــة الملــــك خالــــد لدعــــم تداعيــــات جائحــــة كورونــــا 
ــال،  ــون ري ــه نحــو 5.600.000 ملي ــد – 19«، ووفــرت ل كوفيــ
تمثــل في دعم )صنــــدوق الوقــــف الصحــــي( الــــذي أنشــــأته 
وزارة الصحــــة بمبلــــغ 1.500.000 )مليــون ونصــف المليــون 
ريــال( ، ودعــــم المحفظــــة التــــي أنشــــأتها هيئــــة األوقــــاف 
ومجلــــس المؤسســات األهليــة بمبلــغ 1.500.000 )مليون 

وضمــن برامــج االســتثمار االجتماعــي لهــذا العــام أغلقــت 8 مشــاريع لمنــح تكافــؤ الفــرص مكنــت مئــات المســتفيدين 
والمســتفيدات مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل بعــد تلقــي التدريــب فــي تخصصــات مختلفــة.

 وألن االســتثمار فــي األفــراد والمنظمــات غيــر الربحيــة يعــد مــن أبــرز أهــداف 
المؤسســة، أطلقــت برنامــج »أهالينــا« بالتعــاون مــع البنــك األهلي الســعودي، وركز 
البرنامــج عــى دعــم المنظمــات غيــر الربحيــة لتقديــم برامــج مبتكــرة وحلــول إبداعيــة 
تســتهدف تطويــر وتأهيــل قــدرات الفئــات األقــل دخــا. وجــرى فــي هــذا الســياق 
تقديــم 3.6 مليــون ريــال إىل 9 جمعيــات تعمــل عــى خلــق فــرص وظيفيــة للفئــات 
المســتهدفة مــن خــال مشــاريع تنمويــة مســتدامة وجــرى اختيارهــا بعــد اجتيازهــا 

لعــدة مراحــل مــن الترشــيح والتدريــب والتقييــم.

ونصــف المليــون ريــال(، كمــا قدمت المؤسســة »منحــة الحد 
مــن آثــار جائحــة كوفيــد – 19« للجمعيــات المســتفيدة مــن 
ــدف  ــة بهـــ ــا 26 جمعي ــغ عدده ــث بل ــة، حي ــج المؤسس برام
إعالـــــة األســـــر األقـــــل دخــا، خاصـــــة فـــــي المناطـــــق 
النائيـــــة، ومنحــت المؤسســة 100 ألــف ريــال لــكل جمعيــة 
لدعــم  ريــال  مليــون  بلغــت 2.600.000  إجماليــة  بقيمــة 
6308 مســتفيدين فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وشــمل 
الدعــم المنــح الماليــة والســات الغذائية والحقائــب الصحية 
ــات. ــات والمعقم ــوة والكمام ــرائية والكس ــائم الش والقس

عطاء مستمر من أجل مجتمع مزدهر
رغــم الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العالــم عامــة والمملكة 
خاصــة هــذا العــام نتيجــة انتشــار فيــروس كوفيــد - 19، نجحــت 
الملــك خالــد فــي المضــي قدمــا فــي أداء رســالتها  مؤسســة 
والتكيــف مــع المســتجدات الطارئــة، وتقديــم الدعــم لشــركائها 
فــي العمــل التنمــوي مــن المنظمــات غيــر الربحيــة وتمكينهــم 
لمواصلــة العطــاء وخدمة الفئات المســتفيدة، إىل جانب مواصلة 
تنفيــذ البرامــج المقــررة فــي بنــاء القــدرات واالســتثمار االجتماعــي 
وكســب التأييــد وتصميــم السياســات وأعمــال الترشــح والتقييم 
لجائــزة الملــك خالــد بفروعهــا الثاثــة المهمــة. وكذلــك فــي إنجــاح 
الحــدث األبــرز الــذي عقــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــو 
ــة  ــي المؤسس ــال تول ــن خ ــرين )G20(، م ــة العش ــة مجموع قم
.)C20( مهــام اســتضافة جميــع أعمــال تواصــل المجتمع المدنــي

2 0 2 0
االســتـعــراض 
ـــــنــوي ـــســـ الـ

7
الـتـقـريـر السـنـوي 2020



2 0 2 0
االســتـعــراض 
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تتميــز مؤسســة الملــك خالــد بمــا تقدمــه مــن دعــم نوعــي لبنــاء قــدرات المنظمــات 
غيــر الربحيــة، وتعزيــز مواردهــا الداخليــة وصقــل تجاربهــا لتــؤدي مهامهــا عى أفضل 
ــج  ــر برام ــك عب ــتدامة؛ وذل ــاريع مس ــو مش ــاق نح ــع واالنط ــة المجتم ــكل لخدم ش
مبتكــرة تتمثــل فــي االحتضــان الكامــل والجزئــي وورش التدريــب المتخصصــة 
وشــغف وريــادة األعمــال االجتماعيــة. وخــال هــذا العــام أقيمــت 3 ورش تأهيليــة 
بمشــاركة 83 متدربــا ومتدربــة مــن 17 جمعيــة، واســتفاد مــن الــورش التدريبيــة 
العامــة التــي أقيمــت فــي 6 مناطــق 1858 متدربــا ومتدربــة. كمــا جــرى تطويــر أعمال 
االتصــال المؤسســي والخطــط االســتراتيجية وتطبيــق الحوكمــة عــى أعمــال 10 

مــن الجمعيــات التخصصيــة التــي اســتفادت مــن االحتضــان الكامــل والجزئــي.

واحتفلــت المؤسســة بدفعــة مــن الخريجيــن والمؤهليــن لقيــادة برامــج المنظمــات 
غيــر الربحيــة ورفــع مســتواها؛ وذلــك مــن خــال برنامــج الزمالــة الخيــري الســعودي 
"شــغف"، الــذي ينفــذ بالتعــاون مع مؤسســة بيل وميلينــدا جيتس، إلعــداد وتأهيل 
قــادة طموحيــن ســيكون لهــم األثــر الفعــال فــي تعزيــز مســيرة هــذا القطــاع 
واالنطــاق بــه آلفــاق جديــدة عــى مســتوى األداء والفاعليــة والــدور اإليجابــي. كمــا 
احتفلــت بتخريــج فــوج آخــر مــن الريادييــن والمرشــدين بعــد إنهائهــم لــدورة تدريبيــة 
اســتمرت لمــدة ســنة مــن خــال برنامــج )أثــر لإلرشــاد(، الــذي أقيــم بالتعــاون مــع 
شــركة موغلــي لإلرشــاد البريطانيــة، ويعــد مــن أبــرز البرامــج النوعيــة للتدريــب 

وتطويــر المهــارات.

وتفخــر المؤسســة بشــراكتها مــع الجهــات 
الحكوميــة وتعاونهــا الدائــم معهــا بمــا 
يخدم األهداف المشــتركة التي تســتهدف 
ــؤ  ــق تكاف ــوره وتحقي ــع وتط ــو المجتم نم
تواصلــت  اإلطــار  هــذا  وفــي  الفــرص. 
واالجتماعــات  اللقــاءات  العــام  هــذا 
مــع  والنــدوات  والزيــارات  والمشــاورات 
وكان  الحكوميــة،  والهيئــات  الــوزارات 
للمؤسســة حضــور بــارز فــي المحافــل التي 
والتحليــل  بالــرأي  ومشــاركة  حضرتهــا، 
مــن  كثيــر  فــي  والتوصيــات  والدراســة 
التــي  والتنمويــة  االجتماعيــة  القضايــا 
تهــم فئــات كثيــرة فــي المجتمــع، ولقيــت 
بعــض  وأخــذت  والتقديــر،  االحتــرام  كل 
التوصيــات طريقهــا للتنفيــذ مــن خــال 
نظــام  ومنهــا  صــدرت  التــي  األنظمــة 

المحــدث. االجتماعــي  الضمــان 
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بـرنـــامـج مــؤســسـة الـمــلـك خـــالــــد
لـــــدعـــم تـداعــيـــات جـائــحـة كـورونــا

واســتجابت مؤسســة الملــك خالــد مــن جانبهــا لهــذا الظــرف الطــارئ 
مــع جهــود حكومتنــا المرنــة، وبنــاء عــى توجيهات من مقام مستشــار 
خــادم الحرميــن الشــريفين، صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل 
ــاء، قــررت المؤسســة  ــز رئيــس مجلــس األمن ــن عبدالعزي ــد ب ــن خال ب
إطاق »برنامــــج مؤسســــة الملــــك خالــــد لدعــم تداعيــــات جائحــة 
كورونــــا كوفيــــد – 19«، حيــث بلــغ الدعم اإلجمالــي نحو 5.600.000 
مليــون ريــال، تمثــل فــي دعــم )صنــــدوق الوقــــف الصحــــي( الــــذي 
أنشــــأته وزارة الصحــــة بمبلــــغ 1.500.000 )مليون ونصف المليون 
ريال( ، ودعــــم المحفظــة التــي أنشــأتها هيئــة األوقــاف ومجلــس 
المؤسســــات األهليــــة بمبلــــغ 1.500.000 )مليون ونصف المليون 
ريــال(، كمــا قدمــت المؤسســة »منحــة الحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد 
– 19« للجمعيــات المســتفيدة مــن برامــج المؤسســة، حيــث بلــغ 
عددهــا 26 جمعيــة بهـــــدف إعالـــــة األســـــر األقـــــل دخــا، خاصـــــة 
فـــــي المناطـــــق النائيـــــة، ومنحــت المؤسســة 100 ألــف ريــال لــكل 
جمعيــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 2.600.000 مليــون ريــال لدعــم 
6308 مســتفيدين فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وشــمل الدعــم 
ــائم  ــة والقس ــب الصحي ــة والحقائ ــات الغذائي ــة والس ــح المالي المن

الشــرائية والكســوة والكمامــات والمعقمــات.
ــد - 19 ، صــدرت الموافقــة الســامية  ونتيجــة النتشــار جائحــة كوفي
عــى تأجيــل الحفــل الســنوي لتوزيــع جوائــز الملــك خالــد، الــذي 
يقــام ســنويًا برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين، مــع 
االســتمرار فــي تلقــي الترشــيحات للجائــزة ومواصلــة العمــل عليهــا، 

تمهيــدا إلعــان الفائزيــن وتكريمهــم فــي عــام 2021 لتواصــل جائــزة 
ــد رســالتها فــي تكريــم المتميزيــن فــي مجــاالت التنميــة  الملــك خال

المســتدامة.
وكان لجامــع الملــك خالــد حضــورًا فاعــًا رغــم ظــروف اإلغــاق 
الخاصــة بالجائحــة، مــن خــال تصويــر برنامــج رســائل رمضانيــة لنشــر 
الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع، ورســائل توعويــة حــول فيــروس كورونا، 
واتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة، إضافــًة إىل نشــر الحلقــات عبــر حســاب 
ــاهدات  ــدد المش ــغ ع ــر« وبل ــة »تويت ــى منص ــد ع ــك خال ــع المل جام

أكثــر مــن 400 ألــف مشــاهدة.
ــادرات، خاصــة مــع انتشــار  ــد عــدة مب ــك خال ــق جامــع المل كمــا أطل
جائحــة كوفيــد - 19 ومنهــا مبــادرة فطــورك فــي البيــت، اســتهدفت 
ضيــوف ســفرة التفطيــر بجامــع الملــك خالــد، وكذلــك المتضــررون 
ــن  ــر م ــم أكث ــم تقدي ــل، وت ــراد والعوائ ــن األف ــا م ــة كورون ــن جائح م
1600 ســلة غذائيــة )كوبونــات شــرائية(، وأكثــر مــن 144 ألــف وجبــة 
إفطــار طيلــة شــهر رمضــان المبــارك، باإلضافــة إىل مبــادرة )وقايــة( 
المخصصــة للحفــاظ عــى ســامة رجــال األمــن مــن مخاطــر فيــروس 
عــى  احتــوى  وقايــة(  )صنــدوق   100 تقديــم  وتضمنــت  كورونــا، 
)معقمــات –كمامــات – ســجادة صــاة – قفــازات(، ووزعــت عــى 100 

مــن رجــال األمــن فــي نقــاط تمركزهــم بالريــاض.
واســتمرت الــدورات المختلفــة، حيــث أقيمــت دورة تصحيــح التــاوة 
الـــ23 لهــذا العــام )إلكترونيــًا( وبمشــاركة أكثــر مــن 259 طالبــا مــن 

20 جنســية عــى مــدى 20 يومــا.

ا بــكل المعاييــر جــراء مــا تعــرض لــه العالــم مــن انتشــار جائحــة كوفيــد - 19  لقــد كان هــذا العــام اســتثنائيًّ
ومــا تركتــه مــن آثــار ســلبية عــى القطــاع غيــر الربحــي الــذي تراجعــت مؤشــراته اإليجابيــة بشــكل كبيــر نتيجة 
ــب هــذا الوضــع تدخــًا عاجــًا وفاعــًا  ــا. وتطّل ــا ومحلًي ــاد الطلــب عــى خدماتــه عالميًّ توقــف الدعــم وازدي
لمواجهــة التحديــات الصحيــة والتنمويــة الطارئــة، كمــا حــدث فــي المملكــة، حيــث وجهــت قيادتنــا الرشــيدة 
ــة دورة عملهــا. وحققــت المملكــة نجاحــا منقطــع  ــة لمواصل ــم الدعــم الكامــل للمنشــآت االقتصادي بتقدي
النظيــر فــي الحفــاظ عــى صحــة اإلنســان وحياتــه، انعكــس عــى انخفــاض عــدد اإلصابــات واســتمرار مظاهر 

الحيــاة االعتياديــة فــي مختلــف المجــاالت.
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عام رئاسة
المملكة لمجموعة

دول العشرين..
تميز وتفرد
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فــي نهايــة عام 2019م تشــرفت المؤسســة بنيل الثقة الملكية الغالية بتســميتها رئيســا ومســتضيفا 
ــي )C20(، ضمــن أعمــال الرئاســة الســعودية لمجموعــة  ألعمــال مجموعــة تواصــل المجتمــع المدن
دول العشــرين. وقــد بــدأت منــذ اللحظــة األوىل للتكليــف الكريــم باإلعــداد والتحضيــر، وقامــت بتهيئــة 
القطــاع غيــر الربحــي للمشــاركة فــي أعمــال المجموعــة عبــر عقــد معســكر تدريبــي تحضيــري تقدمــت 
للمشــاركة فيــه 500 منظمــة غيــر ربحيــة ســعودية فــي مؤشــر عــى حــرص المنظمــات غيــر الربحيــة 
فــي المملكــة عــى الخــوض فــي نقاشــات السياســات العالميــة وتقديــم اآلراء حولهــا، إىل جانــب رغبــة 
منســوبي القطــاع بالمشــاركة فــي أعمــال مجموعــة التواصــل ودعــم جهــود المملكــة فــي اســتضافة 

.)G20( مجموعــة دول العشــرين

C20 مجموعة تواصل المجتمع المدني

وجــاء التكليــف الســامي للمؤسســة بالقيام بهــذه المهمة 
بعــد مــا حققتــه مــن نجــاح خــال مشــاركتها فــي أعمــال 
خــال  الرســمية  المدنــي  المجتمــع  تواصــل  مجموعــة 
الرئاســتين األلمانيــة واألرجنتينيــة لمجموعــة العشــرين 
2017و2018م، وعضويتهــا فــي اللجنــة الثاثيــة خــال 

الرئاســة اليابانيــة للمجموعــة عــام 2019م.  

وتستمر المؤسسة  في 
دعم المجموعة خالل 

الرئاسة اإليطالية لعام 
2021م من خالل عضويتها 

في اللجنة الثالثية
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C20 مجموعة تواصل المجتمع المدني

تتويجــا لمســيرة حافلــة بالنشــاط واألعمــال خــال ســنة 
ــة الســعودية خــال  ــة، اســتضافت المملكــة العربي كامل
شــهر نوفمبــر قمــة قــادة مجموعــة العشــرين برئاســة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
-حفظــه اللــه- وبمشــاركة جميــع قــادة المجموعــة، حيــث 
بحثــت قضايــا مصيريــة تهــم العالم وتســهم فــي ازدهاره 

ونمــوه ومواجهــة التحديــات التــي يتعــرض لهــا.

وســبقت هــذه القمــة العالميــة لزعماء وقــادة مجموعة العشــرين، 
المدنــي  المجتمــع  ناجحــة لمجموعــة تواصــل  قمــة افتراضيــة 
كان لمؤسســة الملــك خالــد الــدور األساســي والبــارز فــي نجاحهــا 
جميــع  مــع  والتواصــل  منهــا،  المنشــودة  األهــداف  وتحقيــق 
المشــاركين بمــا يضمــن حضورهــم الفاعــل ومناقشــتهم لجــدول 
أعمــال حافــل بــكل مــا يعــزز ويدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، 
ويرســخ تجاربهــا وأعمالهــا وينقــل صوتهــا إىل طاولة صنــاع القرار.

قمة
مجموعة تواصل
المجتمع المدني 
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بيانات وزارية

بيانات مشتركة
مع مجموعات التواصل

وثيقة سياسات رسمية ألـــــــف
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 24
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 اجتماعا رسميًا ووزاريًا

بيانا وورقة سياسات شاملة

توصية

حضور 

تقديم 

تقديم 

مراجعة

متابع

متحدثًا

تفاعل إلكتروني

دولة مشاركة

وعكســت المؤشــرات اإليجابيــة لهــذه القمــة مــدى النجــاح والتميــز الــذي تحقــق  من خــال حضور 
صنــاع القــرار، والمنظمــات الدوليــة، وممثلــي المجتمــع المدنــي العالمي، وخبــراء السياســات 
وكســــب التأييــد بعــدد مشــاركين وصــل إىل 40 ألــف مشــارك وهــو رقــم قياســي فــي تاريخ قمم 
المجموعــة العالميــة ، إىل جانــب توســيع عــدد األعضــاء إىل أكثــر مــن 1500 عضــو مــن 80 دولــة 
حــول العالــم، وزيــادة عــدد مجموعــات العمــل إىل 11 مجموعــة تخصصيــة تحاكــي نظيراتهــا فــي 
المســار الحكومــي لمجموعــة دول العشــرين، ومشــاركة 380 متحدثــا فــي 65 جلســة للنقــاش 
عــى مــدار خمســة أيــام، وحضــور ممثلــي المجتمــع المدنــي العالمــي مــن 118 دولــة حــول العالــم.

C20 مجموعة تواصل المجتمع المدني
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C20 مجموعة تواصل المجتمع المدني

وشــارك فــي أعمــال القمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
عبدالعزيــز بــن ســلمان وزيــر الطاقــة فــي حــوار خــاص حــول 
مســتقبل الطاقــة الخضــراء، كمــا شــارك عــدد مــن ممثلــي 
الرئاســة الســعودية لــدول العشــرين، وهــم معالــي الدكتــور 
فهــد بــن عبداللــه المبــارك وزيــر الدولــة عضــو مجلس الــوزراء 
منيــر  الدكتــور  ومعالــي  العشــرين،  لمجموعــة  الســعودي 
بــن محمــود الدســوقي مســاعد وزيــر االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات، وســعادة األســتاذ عبدالعزيــز بــن متعــب الرشــيد 
مســاعد وزيــر الماليــة للشــؤون الدوليــة والسياســات المالية 
الكليــة، وعــدد مــن ممثلــي رئاســة المملكــة فــي برنامــج 

ــي لمجموعــة دول العشــرين. المســار المال

 )C20( كما شاركت مجموعــــة تواصــــل المجتمــــع المدنــــي
برئاســــة مؤسســــة الملــك خالــد فــــي األعمــال المصاحبــة 
ــس  ــمو الرئيــ ــجلت ســ ــرين، وس ــادة دول العشــ ــة قــ لقمــ
التنفيــــذي حضورها الفاعل في المركــز اإلعامــي العالمــي، 
وشــــاركت وفريــــق العمــــل فــــي عــــدد مــــن اللقــــاءات 
مجموعــــة  بمنجــــزات  للتعريــف  والصحفيــــة  اإلعاميــــة 
ــي )C20( والتوصيــات التــي تــم  ــع المدنــ ــل المجتمــ تواصــ
إقرارهــا لتطويــر وتعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي. 

تشــتمل  وتوصيــات  ختامــي  بيــان  إىل  القمــة  وخلصــت 
ــادة  ــة لق ــة والموجه ــات المقترح ــن السياس ــة م ــى حزم ع
المجموعــة، وقــد تســلم معالــــي وزيــــر المــــوارد البشــــرية 
ــليمان  ــد بــــن ســ ــة المهنــــدس أحمــ ــة االجتماعيــ والتنميــ
الراجحــــي نيابــــة عــــن خــــادم الحرميــن الشــــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــدالعزيــز -يحفظــه اللــه-، البيــان الختامــي 

ــية. ــم الرئيس ــي قمته ــة ف ــادة المجموع ــى ق ــه ع لعرض
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ــي  ــع المدنــ ــل المجتمــ ــة تواصــ شــاركت مجموعــ
التنفيــذي  الرئيــس  ســمو  فــي  ممثلــة   )C20(
ــات  ــاءات واالجتماع ــف اللق ــي مختل ــة ف للمؤسس
واللجــان المعنيــة بتنظيــم أعمــال قمــة مجموعــة 
العشــرين وذات الصلــة بنشــاط المجموعــة وبرامج 

ــا. عمله
وفــي هــذا اإلطــار شــاركت فــي االجتمــــاع الــــوزاري 
ــرين،  ــي دول العشــ ــاد فــ ــة الفســ األول لمكافحــ
الــذي عقــد برئاســــة معالــــي األســــتاذ مــــازن بــــن 
إبراهيــــم الكهمــــوس، رئيــــس هيئــــة الرقابــــة 
ومكافحــــة الفســــاد. وقدمــت ســــموها مداخلــة 
حــــول مواقــــف المجتمــــع المدنــي مــــن أولويــات 
النزاهــــة والشــــفافية والمســــاءلة فــــي اإلنفــــاق 
الحكومــــي خــــال األحــــوال االعتياديــــة وخــــال 
األزمــــات وحــزم التحفيــــز والخطــط المســتقبلية.

ــل  ــة تواصــ ــس مجموعــ ــمو رئيــ ــت ســ واجتمعــ
المجتمــــع المدنــــي )C20( مــــع معالــــي الشــــيربا 
طــــرح  وتــــم  المبــــارك،  فهــــد  د.  الســــعودي 
المســــتجدات الخاصــة بمســار العمــل الحكومــي 

والمشــاركة فــي اجتمــــاع الشــــيربا.
المشــــاركين  والشــــيربا  ســــموها  وحضــــرت 
 )C20( لمجموعــــة تواصــــل المجتمــــع المدنــــي
فعاليــــة الطاولــــة المســتديرة للجهــــات المانحــة 
للطفولــــة  المتحــــدة  األمــــم  منظمــــة  مــــع 
)يونيســــيف(، حــــول تأثيــــر جائحــــة كورونــــا عــــى 
الراميــــة  الدوليــــة  الجهــــود  وأبــــرز  األطفــــال 
لتخفيــــف وطأتهــــا عـلـــى األطفــــال األقــــل حظــًا 

وأســــرهم.
ــع  ــات مــ ــة اجتماع ــموها ثماني ــتضافت س واســ
فــــي  والرســــمية  النظيــرة  العمــل  مجموعــات 
ــر مــــن 230  ــا أكثــ ــي، حضرهــ الجانــــب الحكومــ
حــول  المدنــي  المجتمــــع  لمنظمــــات  ممثــــا 
مجموعتــــي  االجتماعــــات  وشــــملت  العالــــم. 

البنيــــة التحتيــــة والهيكلــــة الماليــــة العالميــــة مــــن 
والتنميــــة  التعليــــم  ومجموعــــات  المالــــي،  المســــار 
واالقتصــــاد الرقمــي والصحــة ومكافحــة الفســاد مــن 

ــيربا. ــار الشــ مســ
وشــــاركت ســمو رئيســــة مجموعــــة التواصــل المدنــي 
وشــــيربا المجموعــــة فــــي اللقــــاء مــــع معالــــي وزيــــرة 
خارجيــــة مملكــــة النرويــــج لمناقشــــة تحفيــــز مشــاركة 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــة النرويجيــــة فــي مجموعــة 

التواصــــل وأوجــــه التعــــاون المشــتركة.
ــدة  ــم المتحــ ــفيرة األمــ ــعادة ســ ــموها ســ والتقــت ســ
بالريــــاض، وناقشــت معهــا التعــــاون فــــي المجــــاالت 
البحثيــــة ومشــــاركة الخبــــراء فــــي أبحــــاث الوقــــف 
الرســــمية  واالجتماعــــات  المســــتدامة  والتنميــــة 
لمجموعــة تواصــل المجتمــع المدنــي لــدول العشــرين 

.)C20(
ــة العمــل  ــال ورشــ ــة فــي أعمــ ــاركت المجموعــ كمــا شــ
المصاحبــــة لمجموعــــة عمــل الطاقــة لــــدول العشــرين 
حــــول اســــتقرار أســــواق الطاقــــة، وضمــــان الوصــــول 
الشــامل والميســر إىل الطاقــة فــي الــدول األقــل حظــا.
وقدمت مجموعــة التواصــل ورقــة عمــل فــي الفعاليــة 
عمــــل  لمجموعــــة  الرســــمي  لاجتمــــاع  المصاحبــــة 
ــق  ــزت عــى تحقي ــي ركــ ــرين، الت ــدول العشــ ــة لــ التنميــ
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي دول العشــرين وحــول 

ــم. العال

حضور فاعل ودور مؤثر

C20 مجموعة تواصل المجتمع المدني

مــن شــهر  ابتــداء  اإليطاليــة  الرئاســة  عــام  اســتعدادا النطــاق 
ديســمبر، اســتضافت المؤسســة برئاســة ســمو الرئيــس التنفيــذي 
االجتمــاع الختامــي لمراســم تســليم الرئاســة للمجتمــع المدنــي 
التقريــر  االجتمــاع  خــال  المؤسســة  واســتعرضت  اإليطالــي، 
الختامــي عــن نتائــج ومنجــزات »المجموعــة« لعــام 2020م، ومنهــا 
مجموعــــة تواصــــل المجتمــــع المدنــــي )C20( ومرئياتهــــا التــــي 
تــــم أخذهــــا فــي االعتبــار أثنــــاء الرئاســــة الســــعودية لمجموعــــة 
لتقديــم دعمهــا  الكامــل  اســتعدادها  عــن  وأعربــت  العشــــرين. 
وخاصــة خبراتهــا وتجاربهــا إلنجــاح أعمــال المجموعــة اإليطاليــة. 
وحضــرت المؤسســة إطــاق أعمــال مجموعــة تواصــل المجتمــع 
المدنــي اإليطالــي وشــاركت فــي عــدة اجتماعــات تنســيقية مــع 
الجانــب اإليطالــي واإلندونيســي والهنــدي أعضــاء الترويــكا الخاصــة 
بـ»المجموعــة«، وقدمــت الدعــم والمســاندة فيمــا يتعلــق بقوائــم 
التواصــل وتصميــم الشــعار وتطبيقاتــه وقيــادة أعمــال المجموعة 

ــد. ــب التأيي ــات وكس ــال السياس ــي مج ف

تبادل خبرات مع المجتمع المدني اإليطالي
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تعزيز تكافؤ الفرص 
وتمكين الفئات الهشة 

االجتماعيلمستقبل مزدهر
االستثمار



يقــدم برنامــج أهالينــا لاســتثمار االجتماعــي منحــا ماليــة للمنظمــات غيــر الربحية بالشــراكة 
ــات  ــج فئ ــتهدف البرنام ــة، ويس ــاريع تنموي ــال مش ــن خ ــعودي م ــي الس ــك األهل ــع البن م
المجتمــع األقــل دخــا، والعمــل عــى صقــل مهاراتهــا مــن خــال التأهيــل والتدريــب، 
ودعمهــا لبنــاء مســتقبل واعــد مــن خــال إيجــاد فــرص حقيقيــة تضمــن تحقيــق دخــل جيــد 

ومســتوى معيشــي أفضــل.
ويركــز البرنامــج عــى منهــج التنميــة المســتدامة طويلــة األجــل فــي تلبيــة احتياجــات أفــراد 
المجتمــع، وأن تملــك المنظمــة المتقدمــة للمنحــة القــدرة والخبــرة، عــى تنفيــذ مشــاريع 
تنمويــة تســهم فــي خلــق فــرص وظيفيــة متنوعــة للفئــات المســتهدفة، وذلــك اســتنادا 

إىل منهجيــة علميــة قائمــة عــى الحقائــق واألرقــام.

اســتهدفت الــدورة األوىل للبرنامــج المنطقــة الوســطى والمنطقــة الغربيــة والمدينــة المنورة. 
واســتهدفت الــدورة الثانيــة منطقــة الحــدود الشــمالية وحائــل والجــوف وتبــوك والمنطقــة 

الشــرقية وجــازان ونجــران والباحــة وعســير.
والجديــر بالذكــر أن برنامــج أهالينــا يمــر بعــدة مراحــل تحقيقــا لمبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفرص، 
تبــدأ مــن فتــح بــاب التقديــم واســتقبال الطلبــات وفرزهــا وتقييمهــا واختيــار المناســب منهــا، 
ــم ونمــاذج المنحــة  ــة التقدي ــة للبرنامــج لشــرح آلي ــك ورش العمــل التعريفي ــام بعــد ذل وتق
ــر  ــة تطوي ــا بمرحل ــة مبدئي ــات المقبول ــر الجه ــة تم ــاذج المنح ــتام نم ــد اس ــل، وبع بالتفصي
المقترحــات مــن خــال االجتماعــات عــن بعــد، والزيــارات الميدانيــة قبــل التوقيــع مــع الجهــات 

التــي تســتحق الدعــم.

االستثمار االجتماعي 

برنامج أهالينا
لالسـتـثــــمـــــار االجــتــمـــــاعــي
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مليون ريال

منظمة

مقترح مشروع

ممثًا

ورش تعريفية وفنية 

كدعـــم لمنظمـــات غيـــر ربحيـــة مـــن مختلـــف مناطـــق 
ـــم للبرنامـــج  ـــاب التقدي ـــح ب المملكـــة. حيـــث جـــرى فت

عـــى مرحلتيـــن.

قدمت عى البرنامج بدورتيه األوىل والثانية

تطابـــق  مـــن  التحقـــق  بعـــد  اختيارهـــا  تـــم 
مقترحـــات  وتقييـــم  الموضوعـــة  الشـــروط 

المشـــاريع عـــى أكثـــر مـــن مرحلـــة

عن المنظمات غير الربحية

عن المنظمات غير الربحية في

لاطاع عى نماذج تقديم مقترحات المشاريع
 المدينة القصيم جدة  الرياض

1
4الشمالية

الشرقية

الوسطى 

1

5

المدينة المنورة 

الغربية

الجنوبية 

3

2
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برنامج أهالينا
لالسـتـثــــمـــــار االجــتــمـــــاعــي

الــــــدورة 1
ــى األولــــ

الجهات الفائزة بالمنح

االستثمار االجتماعي 

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام

 الرياض
 مشروع

تمكين

المستفيدون

25

تأهيــل األيتــام العاطليــن عــن العمــل مــن خــال إلحاقهــم ببرنامــج 
الصحــة والســامة المهنيــة، الــذي يهــدف إىل تدريبهــم للحصــول 
عــى فــرص وظيفيــة فــي المنشــآت الصناعيــة عبــر شــراكات يتــم 

بموجبهــا التوظيــف واســتمرار تأهيلهــم عــى رأس العمــل.

تنمية المجتمعات الريفية

 الرياض
 مشروع

أهالينا في الريف

المستفيدون

60

ــاج  ــمل: )إنت ــة تش ــارات حرفي ــى مه ــتهدفة ع ــة المس ــل الفئ تأهي
الصابــون  صناعــة  النحــل،  مــن  التحويليــة  المنتجــات  العســل، 
والمنتجــات التجميليــة(، إضافــة إىل تأهيــل مــا يقــارب ثلــث هــذه 
الفئــة عــى مهــارات دراســة الجــدوى والتســويق، بمــا يمكنهــم مــن 
إدارة مشــاريعهم الخاصــة. ودعــم الجميــع مــن خــال التمويــل 

والتســويق والتوظيــف.

جمعية أعمال للتنمية األسرية 

 الرياض
 مشروع

برنامج ستار

المستفيدون

10+50

تأهيــل وتدريــب الفئــة المســتهدفة للعمــل فــي القطــاع الســياحي 
مــن خــال برنامــج تأهيلــي متخصــص فــي مجــاالت الســياحة 
العملــي  والتدريــب  النظــري  التعليــم  بيــن  يجمــع  والضيافــة، 
بالتعــاون مــع رواد التدريــب فــي هــذه المجــاالت، وبمــا يخلــق فرصــا 

وظيفيــة مناســبة للمســتفيدين.

احتياط

 جمعية عنيزة للتنمية 
والخدمات اإلنسانية 

 القصيم 
 مشروع
مكني

المستفيدون

50

تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة القادريــن عــى العمــل وتزويدهــم 
وإعــداد  )المحاســبة-التغليف(،  مجــاالت:  فــي  البيــع  بمهــارات 
وتحضيــر األطعمــة مــن خــال برنامــج تأهيــل نظــري، وبرنامــج 
تدريــب ميدانــي فــي بيئــة العمــل. إضافــة إىل تأهيــل زمــاء العمــل 

الطبيعييــن للتعامــل مــع ذوي اإلعاقــة.

 جمعية بنيان الخيرية النسائية 
لإلسكان والتنمية

 الرياض
 مشروع
همة

المستفيدون

60

تأهيــل وتدريــب الســيدات لالتحــاق بوظائــف تتعلــق بخدمــة 
العمــاء والمبيعــات مــن خــال االنضمــام لبرنامــج: )جــواز ســفر 
للنجــاح(، أحــد برامــج المنظمــة الدوليــة للشــباب باالتفــاق مــع 
شــركة جلــوورك الرائــدة فــي مجــال التوظيــف، ومن ثــم توظيفهن 

ــاص. ــاع الخ ــآت القط ــي منش ف

جمعية البر بالمدينة المنورة 

 المدينة المنورة
 مشروع

عذق التوظيف

المستفيدون

30

مــن  والمطلقــات  األرامــل  مــن  المســتهدفة  الفئــة  تمكيــن 
الحصــول عــى فــرص وظيفيــة فــي صالونــات التجميــل، والمتاجــر 
ــي  ــي منته ــج تدريب ــن ببرنام ــال إلحاقه ــن خ ــك م ــة، وذل اإللكتروني

بالتوظيــف والمتابعــة عــى رأس العمــل.

جمعية رعاية األجيال الخيرية

 جدة
 مشروع
جاهز

المستفيدون

55

ــة للشــباب مــن ذوي الدخــل المحــدود فــي مجــاالت:  ــق فــرص وظيفي خل
)الترفيــه – خطــوط اإلنتــاج – مبيعــات التجزئــة( وبوظائــف متنوعــة منهــا: 
)المكاتــب األماميــة – اإلشــراف - الخدمــة - البيــع(، مــن خــال برامــج 
تأهيــل تمكنهــم مــن إعــداد خطــط تطويــر الشــخصية بواســطة مرشــدين 

ــل. ــى رأس العم ــم ع ــارات له ــم االستش ــم وتقدي ــن، ومتابعته مؤهلي

جمعية ماجد بن عبدالعزيز 
للتنمية والخدمات االجتماعية

 جدة 
 مشروع

توطين

المستفيدون

60

ــن  ــدود الباحثي ــل المح ــن ذوي الدخ ــتهدفة م ــة المس ــل الفئ تأهي
عــن فــرص وظيفيــة    فــي مجــال الســياحة والضيافــة، بعــد إتمــام 
التأهيــل األساســي عــى مهــارات خدمــة العمــاء والمبيعــات نظريــا 

وعمليــا.

 لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بالقيم

 الطائف
 مشروع

نهوض

المستفيدون

30

خلــق فــرص وظيفيــة نوعيــة للســيدات الجامعيــات فــي مجــال التدريــب 
العــرض،  مهــارات  المدربيــن،  )تدريــب  مهــارات:  عــى  تدريبهــن  بعــد 
وتســويق الــذات(، إىل جانــب التدريــب العملــي فــي المراكــز المتخصصــة 
واســتخراج شــهادات مزاولــة المهنــة مــن المؤسســة العامــة للتدريــب 

التقنــي والمهنــي.
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برنامج أهالينا
لالسـتـثــــمـــــار االجــتــمـــــاعــي

الــــــدورة 2
الـثـــانـيـة

الجهات الفائزة بالمنح

جمعية البر الخيرية بالرفيعة

 الشرقية
 مشروع

رطبًا جنيا

المستفيدون

28+60

تأهيــل الفئــة المســتهدفة مــن الجامعيــات والحاصــات عــى 
التســويق  العمــاء،  )خدمــة  مهــارات:  عــى  وتدريبهــن  الثانويــة 
االجتماعــي،  التواصــل  لمواقــع  المحتــوى  صياغــة  اإللكترونــي، 
اإلنفوجرافيــك، الســكرتارية(، بهــدف توظيفهــن للعمــل عــن بعــد 

فــي شــركات القطــاع الخــاص.

احتياط

 جمعية البر الخيرية 
بطلعة التمياط

 الجوف
 مشروع

فرصة

المستفيدون

45

تمكيــن الفئــة المســتهدفة مــن األرامــل والمطلقــات إلدارة مشــاريعهن 
الخاصــة بعــد تقديــم التأهيــل والتدريــب لهــم فــي إدارة المشــاريع 
والتســويق اإللكترونــي. إىل جانــب المســاعدة فــي تأميــن المقــرات 

ــنة. ــا حس ــن قروض ــاريع ومنحه ــة للمش التجاري

جمعية البر بدومة الجندل

 الجوف
 مشروع

إنتاج الوجبات المغلفة

المستفيدون

25

ــات الغذائيــة،  تمكيــن الفئــة المســتهدفة مــن النســاء مــن إنتــاج الوجب
مــن خــال   تأهليهــن بمهــارات: )تحضيــر األغذيــة والبيــع، والتعبئــة 
واســتخدام  الصحيــة،  واالشــتراطات  المعاييــر  وتطبيــق  والتغليــف، 
فــي  إنتــاج  مركــز  وتجهيــز  الحســابية(،  والعمليــات  اآللــي  الحاســب 
الجمعيــة ألداء األعمــال، والمســاعدة فــي إنجــاز عقــود تضمــن اســتدامة 

البيــع مــع المــدارس والجمعيــات وغيرهــا مــن المنشــآت.

جمعية الملك عبدالعزيز النسائية

 الجوف 
 مشروع

تمكين المرأة

المستفيدون

30

دعــم األســر المنتجــة وتطويــر عملهــا مــن خــال تأهيلهــا وتدريبهــا 
عــى مهــارات التســويق والتســعير وتصويــر المنتجــات وخدمــة 
والتســويق  واالستشــارة  الدعــم  فــي  ومســاعدتها  العمــاء، 

ــها. ــى نفس ــاد ع ــن االعتم ــن م ــى تتمك ــات حت للمنتج

 لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بمدينة الروضة

 حائل
 مشروع

ريادة وتمكين

المستفيدون

60

بعــض  إنتــاج  عــى  النســاء  وتدريــب  تأهيــل  إىل  المشــروع  يهــدف 
والشــموع،  والــدروع،  )اإلكسســوارات،  الحرفيــة  المصنوعــات 
والحلويــات، والديكوبــاج( ، والمســاعدة فــي إبــرام عقــود لتســويق وبيــع 
ــة. ــات المختلف ــة والمؤسس ــات الخيري ــع الجمعي ــة م ــات الحرفي المنتج

مجلس الجمعيات األهلية 

 جازان
 مشروع

تأهيل الكوادر البشرية
في قطاع التنمية االجتماعية

المستفيدون

25

وال  التنفيذيــة،  اإلدارة  مجــاالت  فــي  المســتهدفة  الفئــة  تأهيــل 
التشــغيلي،   والتخطيــط  اإلســتراتيجي،  )التخطيــط  مهــارات:  ســيما 
والمهــارات الماليــة لغيــر المالييــن، وتنميــة المــوارد الماليــة، والحوكمــة 
ــي  ــم ف ــل لـــ 70 % منه ــرص عم ــر ف ــى  توفي ــل ع ــفافية(، والعم والش

منظمــات ومؤسســات غيــر ربحيــة فــي المنطقــة.

 جمعية اإلعاقة الحركية 
للكبار )عازم(

 عسير
 مشروع

 تمكين ذوي 
وذوات اإلعاقة الحركية

المستفيدون

25

تأهيــل الفئــة المســتهدفة مــن ذوي الدخــل المحــدود الباحثيــن عــن فــرص 
وظيفيــة    فــي مجــال الســياحة والضيافــة، بعــد إتمــام التأهيــل األساســي 

عــى مهــارات خدمــة العمــاء والمبيعــات نظريــا وعمليا.
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ِلَنـــــــــُكن
معـــــــهم

االستثمار االجتماعي 

مـنـحـة الـحــد مـن آثــار
جــائـــحــة كـوفـيـد- 19

شــهد عــام 2020 ظروفــا غيــر عاديــة نتيجــة انتشــار جائحــة كوفيــد - 19 ومــا نجــم عنهــا مــن تعطــل 
كثيــر مــن المصالــح واألعمــال، وتأثــر عديــد مــن القطاعــات فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة.

وعانــت الجمعيــات والمنظمــات غيــر الربحيــة مــن آثــار هــذه الجائحــة وكافحــت للحــد مــن تأثــر الفئــات 
المســتفيدة مــن خدماتهــا وبرامجهــا. ومراعــاة مــن مؤسســة الملــك خالــد لهــذه الظــروف وانطالقــا 
مــن حرصهــا عــى دعــم هــذه المنظمــات لمواصلــة أداء رســالتها وتقديــم برامجهــا، قــرر مجلــس األمنــاء 
تقديــم المنــح الطارئــة، وتبنــي المشــاريع المجتمعية لمســاعدة المتضررين مــن هذه الجائحة؛ بســـــبب 

الظـــــروف االستثنائية واألزمـــة التـــي ســـببتها.
 وقدمــت المؤسســة منحــة إغاثيــة للجمعيــات المســتفيدة مــن برامــج المؤسســة، حيــث بلــغ عددهــا 

26 جمعية بهـــــدف إعالـــــة األســـــر األقـــــل دخال، خاصـــــة فـــــي المناطـــــق النائيـــة.
ومنحــت المؤسســة 100 ألــف ريــال لــكل جمعيــة وبقيمــة إجماليــة بلغت 2.6 مليــون ريــال لدعم 6308 

مســتفيدين فــي كل مناطــق المملكة. 
وشــمل الدعــم المنــح الماليــة والســالت الغذائيــة والحقائــب الصحيــة والقســائم الشــرائية والكســوة 

ــات والمعقمات. والكمام

جمعية البر األهلية
بمركز الحكامية

جازان

جمعية األسر المنتجة 
بمنطقة جازان

جازان

جمعية البر
بأبوعريش

جازان

جمعية البر بجبال
الحشر بمنطقة جازان 

جازان

جمعية الملك
فهد النسائية

جازان

جمعية الريان الخيرية  
بوادي الريان

جازان

جمعية البر
بالطوال

جازان

الجمعية الخيرية للخدمات 
االجتماعية

نجران

جمعية البر الخيرية
بحبونا
نجران

جمعية البر
الخيرية ببيشة

بيشة

جمعية البر
في بلجرشي

الباحة

جمعية البر
الخيرية 

طبب ربيعة ورفيدة 

جمعية البر
بقرى وادي حجر 

مكة المكرمة

جمعية البر
الخيرية بصوير

مكة المكرمة

جمعية البر
في مركز الحريضة

عسير

جمعية البر
بالغالة - القنفذة 

مكة المكرمة

جمعية البر
بأم الدوم 

مكة المكرمة

جمعية البر
الخيرية بالقنفذة 

مكة المكرمة

جمعية البطالية
الخيرية
االحساء

لجنة التنمية االجتماعية 
األهلية بمغيراء

العا

جمعية األسر المنتجة 
الخيرية بمنطقة حائل

حائل

جمعية البر الخيرية
في القاعد

حائل

جمعية جبة
الخيرية

حائل

جمعية البر
الخيرية باالرديفة 

الجوف

جمعية مساعي
الخيرية النسائية

الرياض

الجمعية الخيرية
بالدلم
الدلم
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 تمكين المنظمات 
غير الربحية وتعزيز 

دورها ومكانتها 
في المجتمع

القدرات
بناء



حرصــت مؤسســة الملــك خالــد منــذ تأسيســها عــى تطويــر 
المنظمــات غيــر الربحيــة وتعزيــز دورهــا واســتدامتها مــن 
ــاء القــدرات  ــذي يهــدف إىل بن ــاء القــدرات، ال خــال برنامــج بن
العامليــن  الربحيــة وتأهيــل  للمنظمــات غيــر  المؤسســية 
فيهــا؛ لتحقيــق تغييــر اجتماعــي واقتصــادي مســتدام يلمــس 

ــه. ــل مع ــة ويتفاع ــاره اإليجابي ــع آث المجتم

ولتحقيــق هــذا الهــدف ركــزت المؤسســة عــى منــح هــذه 
المنظمــات فرصــًا للحصــول عى األدوات والمهــارات والتدريب 
ومــن ثــم االنتقــال لابتــكار والنمــو، إىل جانــب تعزيــز المــوارد 
ــا  ــق أهدافه ــا وتحقي ــتدامة عمله ــن اس ــي تضم ــة الت الداخلي
ــي  ــتهدفة ف ــات المس ــف الفئ ــات مختل ــي احتياج ــكل يراع بش
المجتمــع. ويعمــل برنامــج بنــاء القــدرات بالمؤسســة عــى 

ــك مــن خــال مشــاريع متعــددة تشــمل: ــق ذل تحقي
 االحتضان الكامل 
 االحتضان الجزئي

 ورش العمل التدريبية والتوجيهية
 االبتكار وريادة األعمال االجتماعية  

 برنامج الزمالة الخيري السعودي »شغف«

بناء القدرات 
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العامليــن  المؤسســي وبنــاء قــدرات  العمــل  الكامــل إىل تعزيــز  يهــدف مشــروع االحتضــان 
بالمنظمــات غيــر الربحيــة المســجلة فــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، مــن خــال 

تطويــر اإلدارات الرئيســة المختلفــة التــي تشــمل:

يهــدف االحتضــان الجزئــي إىل تحقيــق نفــس األهــداف المرجــوة 
مــن االحتضــان الكامــل، ولكــن بالتركيــز عــى مجــال واحــد بعــد 
دراســة وتقييــم كل منظمــة عــى حــدة وتقديــم الدعــم المناســب 
ــز واالســتمرار فــي عملهــا  ــر والتمي ــذي يســاعدها عــى التطوي ال
وتحقيــق أهدافهــا وبرامجهــا وتأثيرهــا النوعــي عــى المجتمــع. 

وذلــك للخــروج بخطــط تنفيذيــة لــكل مجــال/إدارة رئيســة تــم تطويرهــا وتدريــب العامليــن عــى 
تنفيذهــا ممــا يســاهم فــي رفــع مســتوى األداء الفــردي والمؤسســي.

واســتفادت جمعيــة درة النســائية فــي حفــر الباطــن مــن فرصــة االحتضــان الكامــل، حيــث تــم البــدء 
ــة  ــدرات بالمؤسس ــاء الق ــج بن ــل برنام ــق عم ــل فري ــن قب ــي م ــم المؤسس ــة التقيي ــن مرحل ــا م معه
ــاء خطــة اســتراتيجية لثاثــة  للتعــرف عــى الفجــوات المؤسســية للجمعيــة، وتــم التدخــل فــي بن

أعــوام تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة.
وفيمــا يتعلــق بالجمعيــات التــي اســتمر احتضانهــا مــن أعــوام ســابقة، فقــد انتهت جمعيــة المطاعم 
والمقاهــي »قــوت« فــي الريــاض مــن العمــل عــى مرحلــة الحوكمــة، بينمــا تركــز اهتمــام جمعيــة 
ــة المــوارد  ــر البرامــج والمشــاريع، والحوكمــة، وتنمي ــام فــي الريــاض عــى تطوي ــة األيت ــان لرعاي كي
الماليــة. وحققــت جمعيــة اإلســكان األهليــة فــي القصيــم تطــورًا فــي مجــال االتصــال المؤسســي، 
وإدارة المشــاريع. وعملــت كل مــن جمعيــة رفيــدة لصحــة المــرأة فــي الريــاض، وجمعيــة الجنــوب 
النســائية فــي أبهــا عــى تطويــر خطط العمــل والمشــاريع التنمويــة، وتطبيق خطــة 2020م، إضافة 

إىل موازنــة وخطــة عمــل 2021م.

التقييم المؤسسي

تطوير الشراكات المجتمعية

إدارة الموارد البشرية
وأنظمتها

 تطوير اإلدارة المالية
واألنظمة المحاسبية

تطوير إدارة المشاريع
وأنظمة المتابعة والتقييم

حوكمة مجلس اإلدارة

التخطيط اإلستراتيجي

تنمية الموارد المالية

تطوير إدارة االتصال المؤسسي 
العامة والعالقات 

باإلضافة إىل االستمرار في احتضانفي عام 2020م تم احتضان 

تم خال عام 2020 احتضان 

 جمعية درة النسائية 
بحفر الباطن

جمعيات من مختلف  مناطق المملكة

جمعيات أهلية
والعمل عى تطوير الخطط اإلستراتيجية لها وهي:

5

4

عــددًا  الجمعيــات  لهــذه  الجزئــي  االحتضــان  ــق  وحقَّ
مــن الفوائــد التــي تركــزت فــي بنــاء وتطويــر الخطــط 
اإلســتراتيجية، ومعرفــة أثرهــا عــى مجمــل حركــة العمــل 
واألداء للمنظمــات واستشــعار المســتقبل، ورفــع الكفاءة 
التشــغيلية لهــا بمــا يتفــق مــع مواردهــا المالية والبشــرية.

بناء القدرات 

االحتضان الجزئي االحتضان الكامل 

جمعية قدرة لرعاية
ذوي  اإلعاقة بالقصيم

الجمعية السعودية 
لفرط الحركة وتشتت 
االنتباه )إشراق( بالرياض

 جمعية حارف لألسر 
المنتجة بالدمام

 جمعية دعم المطلقات 
واألرامل وأبنائهم بجدة
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تســهم ورش العمــل التدريبيــة فــي تحســين أداء المنظمــات 
بشــكل عــام، وزيــادة مهــارات العامليــن فيهــا، بمــا يحقــق 
التزامــًا أكبــر بمعاييــر القيــاس والتقييــم واالبتــكار والجــودة 
الموضوعــة.  الخطــط  وتنفيــذ  واألنشــطة،  البرامــج  فــي 
وأولــت مؤسســة الملــك خالــد هــذا الجانــب عنايــة خاصــة من 
ــل  ــات ورش العم ــاالت وموضوع ــع مج ــف وتنوي ــال تكثي خ
التدريبيــة، التــي تنفذهــا للمنظمــات غيــر الربحيــة مــن كافــة 
مناطــق المملكــة وفــي مجــاالت مختلفــة تصــب فــي أســاس 

عملهــا وأهدافهــا.

وأقامت المؤسسة خال عام 2020 

واستفاد من ورش العمل

ومنظمتــان مــن كل مــن المدينــة المنــورة 
وجــدة، ومنظمــة واحــدة مــن كل من مكة 
واألحســاء  والدمــام  وحائــل  المكرمــة 

ــوك. ــم وتب والطائــف والقصي

مــــــن

تم عقد 

بلغت نسبة تحسن مهارات المشاركين في هذه الورش

وتم خال عام 2020 الوصول إىل مناطق مختلفة في المملكة لتأهيل 
وتدريب العاملين بالمنظمات غير الربحية

تم تدريب 

فقد تم تصميم 

شــــاركــــت

3

81
17

83

45

61858 ورش عمل

مشاركًا ومشاركة 

مشاركًا ومشاركة
في 5 مناطق 

ركزت عىل موضوعات ذات أثر عىل أداء المنظمات 

منظمة من مختلف مناطق 
المملكة العربية السعودية

جلسة توجيه وإرشـــاد للمشاركين من 
المنظمـــات المعنيـــة للخـــروج بخطط 
عمـــل تنفيذيـــة لـــكل موضـــوع تـــم 
تدريبهم عليه. ووفقا لمؤشـــرات األداء 

بعة لمتا ا و

وذلـــك فـــي مواضيـــع مختلفـــة شـــملت المهـــارات 
الحديثـــة في العمـــل الخيري والتنموي، وأساســـيات 
العمل التطوعي، والتســـويق وتنمية الموارد المالية، 
والجهـــود التطوعية فـــي األزمـــات، ودور المنظمات 

غيـــر الربحية فـــي األزمات.

خطة عمل تنفيذية 
للمنظمات المشاركة

منظمات من الرياض

%91.3
والمهارات  المعـــارف  تحســـنت  حيـــث 
لـ 74 مشـــاركا مـــن أصل 81 مشـــاركا 

حضـــروا هـــذه الورش. 

الجوف

الرياض

مكة المكرمة

عسير

نجران

ورش العمل التدريبية
بناء القدرات 

االتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية 

القيادة للمديرين التنفيذيينالمتابعة والتقييم لقياس األثر
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والريادة االجتماعية

ــج  ــي برنام ــاركًا ف ــج 27 مش ــام 2020 تخري ــهد ع ش
أثــر لإلرشــاد الــذي يعتبــر أحــد البرامــج النوعيــة التــي 
تقيمهــا المؤسســة بالتعــاون مــع شــركة موغلــي 
ــا، ويهــدف البرنامــج إىل إيجــاد  لإلرشــاد فــي بريطاني
البيئــة التنظيميــة المناســبة للمرشــدين والريادييــن 
االجتماعييــن مــن خــال التدريــب والتأهيــل وتطويــر 
لتحقيــق  الازمــة  والقياديــة  اإلداريــة  المهــارات 

ــاح. النج
ــوف  ــرة ن ــمو األمي ــور س ــرج بحض ــل التخ ــم حف وأقي
بنــت محمــد بــن عبدالله آل ســعود الرئيــس التنفيذي 
المديــر  بيــري،  كاثليــن  والســيدة  للمؤسســة، 
ــن  ــن المهتمي ــر م ــدد كبي ــي«، وع ــذي لـ»موغل التنفي

بريــادة األعمــال االجتماعيــة.

انطاقــا من أهميــة االبتكار والريــادة االجتماعية 
وضــرورة التوســع فــي نشــرها وتعريــف الشــباب 
ــد  ــك خال ــة المل ــت مؤسس ــي، أول ــا اإليجاب بأثره
الرائــدة فــي هذا المجــال اهتمامــا خاصا بتمكين 
معارفهــم  وصقــل  قدراتهــم  وبنــاء  الشــباب 
ومهاراتهــم؛ ليســهموا فــي تقديــم حلــول مبدعة 

ومبتكــرة للتحديــات التــي تواجــه المجتمــع. 
ــكار  وتنفــذ المؤسســة مشــروع »ســاهم« لابت
مــع  بالتعــاون  االجتماعيــة،  األعمــال  وريــادة 
الجامعــات الســعودية، الــذي تســعى مــن خالــه 
الشــباب،  بيــن  االبتــكار  ثقافــة  وخلــق  لتعزيــز 
وتمكينهــم مــن اقتــراح حلــول مبتكــرة للقضايــا 
الطــاب  تزويــد  إىل  باإلضافــة  االجتماعيــة، 
والطالبــات بمهــارات وأدوات االبتــكار ليكونــوا 

جــزًءا فعــااًل فــي مجتمعاتهــم.
ثــاث  مــع  االتفــاق  تــم  عــام 2020  وخــال   
ــروع  ــذ المش ــي تنفي ــا ف ــاون معه ــات للتع جامع
األميــر  وجامعــة  الفيصــل،  جامعــة  وهــي: 
ســلطان، وجامعــة األميرة نــورة بنــت عبدالرحمن، 
وتــم تطويــر المحتــوى التدريبــي وتجهيــز المــواد 
المطبوعة اســتعدادا للتدريــب والتطبيق العملي 
للمشــروع. ونظــرا لظــروف انتشــار جائحــة كورونا 
ــت فــي  ــة، تمثل ومــا رافقهــا مــن إجــراءات وقائي
ــن  ــم ع ــام التعلي ــاد نظ ــات واعتم ــاق الجامع إغ

ــذ المشــروع. ــل تنفي ــم تأجي بعــد ت

بناء القدرات 

أثر
لإلرشاد

ساهم لابتكار

إىل جانــب تقديــم الدعــم المســتمر وجلســات المراجعــة والمتابعــة. 
وســيتمكن المشــاركون مــن االنضمــام لعائلــة خريجــي »موغلــي«، 

والبقــاء عــى تواصــل معهــم لتحقيــق اإللهــام وتوجيــه اآلخريــن. 

وتضمن البرنامج الذي شارك فيه 

1413
رائد أعمال اجتماعيامرشًدا

عدة أنشطة وفعاليات منها

ورشة عمل تمهيدية 
تعريفية للبرنامج

ربط المرشدين برواد 
األعمال االجتماعيين

ورش عمل تدريبية حول
مفاهيم اإلرشاد

وضع إطار للعالقة 
اإلرشادية بينهم
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شــهد عــام 2020 توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مؤسســة الملــك خالــد والهيئــة الملكيــة 
لمحافظــة العــا؛ وذلــك بهــدف تنفيــذ دراســة لتقييــم واقــع القطــاع غيــر الربحــي 
بمحافظــة العــا والتعــرف عــى احتياجاتــه وتقديــم التوصيــات حــول ســبل تطويــره.

وفي إطار هذه المذكرة تم تصميم ثاث استبانات خاصة بالدراسة

مذكرة تفاهم مع الهيئة 
الملكية لمحافظة العا

بناء القدرات 

وجــاٍر العمــل عــى إعــداد التقريــر النهائــي 
بتطويــر  الخاصــة  التوصيــات  وتقديــم 
القطــاع غيــر الربحــي فــي محافظــة العــا.

24
73

4

منظمة غير ربحية

ممثًا عنها

من وجهاء المحافظة
وممثلين من القطاع الخاص

زيارة

ومقابلة

ومقابلة

جهة حكومية بالمحافظة12

إىل جانب
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يعــد »شــغف« مــن البرامــج المبتكــرة التــي أطلقتهــا مؤسســة الملــك خالد بالتعــاون مع 
مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس، إلعــداد وتأهيــل قادة طموحيــن للعمل فــي المنظمات 
غيــر الربحيــة فــي المملكــة. ويكتســب »شــغف« أهميتــه مــن تركيــزه عــى تأهيــل قــادة 
فــي القطــاع غيــر الربحي من خال اســــتقطاب 10 مــــن الشــــباب الســــعوديين حديثــــي 
التخــــرج مــــن الجنســــين، للعمــل فــي هــــذا القطــاع والمشــاركة فــــي رفــع مســتوى 

جــــودة مخرجاتــــه وذلك بهدف:

 تحســين الصــورة الذهنيــة للقطــاع غيــر الربحــي فــي 
المملكــة، كبيئــة جاذبــة الســتقطاب الكفــاءات الســعودية 

الموهوبــة، مــن خــال الفئــة المشــاركة فــي البرنامــج. 
 رفــع مصداقيــة المهــن فــي قطــاع المنظمــات غيــر 

الربحيــة وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق تحفيــزًا قويــا باتجــاه 
زيــادة االحتــراف المهنــي للقطــاع.

 تطبيق المعارف والخبرات المكتســبة مــن خــارج المملكــة   
إلحــداث تغيــرات إيجابيــة فــي المنظمات المستهدفة.  

بناء القدرات 

برنامج الزمالة 
الخيري السعودي

خــال شــهر أبريــل مــن عــام 2020م تــم االحتفــال بتخريــج الدفعــة الثانيــة مــن 
برنامــج شــغف بعــد 16 شــهرًا قضوهــا فــي العمــل بمنظمــات غيــر ربحيــة وهــي: 

 
الرياض

جدة

6
3

زماء
من 6 منظمات

زماء
من منظمتين

األحساء
زميلة1

واحدة

الزمــاء  بمشــاركة  افتراضيــا  الحفــل  وأقيــم 
العشــرة وأقاربهــم وممثليــن مــن مؤسســة بيــل 
وميلينــدا جيتــس وجامعــة كولومبيــا لألعمــال. 

حيــث تــوزع المشــاركون عى 
327 مناطــق كمــا يلــي:
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حضور محلي 
بارز وتألق دولي 

وتمكين للقطاع 
غير الربحي 

السعودي كشريك 
تنموي موثوق 

تصميم السياسات
وكسب التأييد



مضــت مؤسســة الملــك خالــد هــذا العــام فــي 
تعزيــز أواصــر العاقــة مــع مختلــف الجهــات 
الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات غيــر الربحية 
ذات الصلــة بالتنميــة االجتماعيــة والبشــرية، 
وذلــك اســتمرارا لنهجهــا الثابــت فــي التعــاون 
الفعــال مع جميــع األطراف المعنيــة، ومحاولة 
لمواكبــة  جديــدة  سياســات  وبنــاء  التغييــر 
رؤيــة المملكــة 2030 وتقديــم أفضــل الدعــم 
وانطاقــا  المجتمــع،  فــي  الهشــة  للفئــات 
ــا  ــة ومبادئه ــة المتراكم ــرات المؤسس ــن خب م
األساســية وتوجهاتهــا لتعزيــز تكافــؤ الفــرص 
ومحاربــة الفقــر وتحقيــق االســتدامة وتمكيــن 
المنظمــات غيــر الربحيــة، وتوطيــد الصــات 
مــع المنظمــات اإلقليميــة والعالميــة بهــدف 
ألفــكار  وصــوال  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل 
مبدعــة تســهم فــي نقلة نوعيــة لمجمــل المهام 

ــل. ــاالت العم ــف مج ــي مختل ــطة ف واألنش

مــن  سلســلة   2020 عــام  شــهد  الســياق  هــذا  وفــي 
الفعاليــات من زيارات وورش عمــل واجتماعات ومنتديات، 
حرصــت فيهــا المؤسســة عــى الحضــور الفاعــل وتقديــم 
الــرأي الناصــح المســتند إىل تجــارب وخبــرات ودراســات 
علميــة، إىل جانــب قيادتهــا لمجموعــة التواصــل الخاصــة 
بالمجتمــع المدنــي )C20(، والمنبثقــة عــن قمــة العشــرين 
)G20( التــي اســتضافتها المملكــة العربيــة الســعودية 

هــذا العــام.

ســمو  للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  انضمــت 
األميــرة نــوف بنــت محمــد بــن عبداللــه إىل اللجنــــة 
ــتراتيجية لألوقــــاف  ــارية للدراســــة اإلســ االستشــ
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، التي تهدف إىل 
بحث إمكانيــــات مســاهمة األوقــاف فــي تحقيــق 
أهــــداف خطــــة التحــــول الوطنــــي ورؤيــــة 2030 
فــــي المملكــــة، وينفــذ الدراســة مكتــــب الممثــــل 
المقيــم لألمــــم المتحــدة والمؤسســة اإلسامية 

لتنميــــة القطــــاع الخــاص.
للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  ســمو  وشــاركت 
فــي منتــدى الريــاض االقتصــادي، وكانــت ضمــن 
المتحدثيــن الرئيســيين فــي جلســة مناقشــة دور 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  الربحــي  غيــر  القطــاع 
مؤسســة  تجربــة  تناولــت  حيــث  واالجتماعيــة، 
ــذا  ــاهمة ه ــز مس ــي تعزي ــا ف ــد ودوره ــك خال المل
القطــاع فــي التنميــة وأهميــة تحقيــق االســتدامة 

واالنتقــال مــن الرعويــة إىل اإلنتاجيــة.

حضور محلي مؤثر

كسب التأييد وتصميم السياسات 
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 تنمية المجتمعحقوق اإلنسان 

وفــي إطــار الحــرص عــى حقــوق الفئــات األضعــف فــي المجتمــع ومتابعــة أحوالهــم، التقــت 
ســمو الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة معالــــي الدكتــور عــواد بن صالح العواد رئيــــس هيئــــة 
حقــــوق اإلنســان لبحــث عــدد مــن الملفــات ذات االهتمــام المشــترك، وتعزيــز مشــاركة 

المنظمــات غيــر الربحيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

وبهــدف توطيــد العاقــة بيــــن المؤسســــة ووزارة 
المــوارد البشــــرية والتنميــة االجتماعيــة استضافت 
ســــمو الرئيــــس التنفيــــذي ســــعادة وكيــــل الــوزارة 
لتنميــة المجتمــع وفريــق عملــه، بحضــور ومشــاركة 
قــــادة البرامــــج من المؤسسة. وتقرر تشكيل فريــــق 
عمــــل مشــترك لبحــث أوجــه التعــاون بين الجانبين. 
لمناقشــة  اجتماعــات  عــدة  الفريــــق  هــذا  وعقــــد 
مشــــاركة مؤسســــة الملــك خالــد فــــي مبــــادرات 
ــع  ــات المجتم ــف فئ ــتهدف مختل ــي تس ــة الت الوكالــ

ــا. ــا وتجاربه ــن خبراته ــتفادة م واالس
كمــا عقــد اجتمــاع مــع وكيــــل التمكيــــن والضمــــان 
بخطــط  الــوزارة  لتعريــف  الــوزارة  فــي  االجتماعــــي 
الحمايــــة  يخــص  فيمــا  االســتراتيجية  المؤسســة 
االجتماعيــة، باإلضافة إىل مشــاركتها في التحديثات 
عــى نظــــام الضمــــان االجتماعــــي الجديــــد، حيــث 

ــه. ــا بخصوصــ ــة مرئياتهــ قدمــت المؤسســ
وقــد صــدر المرســــوم الملكــــي الكريــــم بالموافقــــة 
علــــى نظــــام الضمــان االجتماعــــي الجديــد، وتضمن 
عــــددا مــــن التحســــينات التــــي أوصــــت المؤسســة 
خــــال األعــــوام الماضــــي بتبنيهــــا، ومنهــــا إشــــراك 
المنظمــــات غيــــر الربحيــة وتحديــد المــاءة الماليــة 
كمعيــــار الســــتحقاق الدعــــم عوضــــا عــــن الفئــــات 

ــددة مســبقا. المحــ
كمــا صــدر المرســوم الملكــي الكريــم بالموافقــة عــى 
نظــام الغــرف التجاريــة، متضمنــا المحافظــة عــى 
الصفــة غيــر الربحيــة للغــرف التجاريــة، وهــو االقتــراح 

الــذي تقدمــت بــه المؤسســة إىل وزارة التجــارة 
ــات العمــوم. ــاء طــرح مشــروع النظــام لمرئي أثن

كمــا قدمــت المؤسســة خــال مشــاركتها فــي 
الورشة التي نظمتها الوكالــة المســاعدة للتنميــة 

المســــتدامة بــوزارة االقتصــــاد والتخطيــط 
عرضا لتجربتهــــا فــــي مجــال التوعيــــة باألهــداف 
ــة فــــي  ــا الوطنيــــة والدوليــ التنمويــــة وجهودهــ

هــــذا المجــال.
حيث التقى فريــــق تصميــــم السياسات وكســــب 
التأييــــد فــي المؤسســــة فريــــق وزارة االقتصــــاد 
والتخطيــط المعنــي بملــف التنميــة المســتدامة، 
لمواصلــــة التعــــاون القائــــم فــــي تعميــم ونشــر 
وأهدافهــــا  المســــتدامة  التنميــــة  مفاهيــــم 
ــة، والحوكمــة  ــات المملكــ ــف قطاعــ ــي مختلــ فــ

المناســــبة الُممّكنــة لذلــــك.
ــر  واســتضافت المؤسســة خــال هــذا العــام مدي
عــام »صنــدوق النفقــة« وفريــق العمــل، حيــث 
نظمــت ورشــة للتعريــف بالصنــدوق ونظــام عملــه 
وآليــات الصــرف للمســتحقين مــن خدماتــه، إىل 
ــدم  ــا يخ ــه بم ــدوق ومبادرات ــات الصن ــب تطلع جان
رؤيــة 2030. ويعــد الصنــدوق أحــد مشــاريع وزارة 
العــدل، وقــد أســهمت مؤسســة الملــك خالــد فــي 
دراســة مقتــرح إنشــائه بهــدف إشــباع الحاجــات 
الُمنِفــق  فيهــا  امتنــع  التــي  لألســرة  األساســية 
عــن القيــام بنفقتهــا خــال فتــرة التقاضــي وعــدم 

ــري. ــتقرار األس االس
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أطلقــت المؤسســة هــذا العــام حملــة عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بعنــوان: )قــد الثقــة(، بهــدف تعزيز الثقــة بالجمعيــات غير الربحيــة وتغيير 

الصــورة الذهنيــة عــن أنشــطتها المتعــددة وأوجــه الصــرف فيها.

وقد حصدت الحملة تفاعًا بارزًا في مواقع التواصل االجتماعي، ومنها تضامن عدد من الجمعيات األهلية بتبني 
وسم الحملة )# قد_الثقة( ضمن األسماء التعريفية.

وانطلقــت الحملــة بتصريــح من صاحب الســمو الملكي 
األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبدالعزيــز مستشــار خــادم 
الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس األمنــاء، أكــد فيــه 
أن القطــاع غيــر الربحــي الســعودي يحظــى - ولله الحمد 
- بثقــة المواطنيــن والجهــات العامــة والخاصــة، منوهًا 
ــة،  ــات الخيري ــه الجمعي ــوم ب ــذي تق ــوي ال ــدور التنم بال
مــن خــال مواجهــة اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــا عــى الفئــات األقــل دخــا  واإلنســانية لجائحــة كورون
فــي المجتمــع. وقــال ســموه: "إن للجمعيــات الخيريــة 
نحــن كمؤسســات مانحــة فــي  فضــًا كبيــرًا علينــا 
المملكــة، حيــث نثــق بقدرتهــا عــى تســخير التبرعــات 
إىل  بالوصــول  المنشــود  أثرهــا  وتحقيــق  والمنــح 
الصــرف،  أوجــه  وتحــري  الُمســتَحق،  المســتفيد 
والتدقيــق فــي كفــاءة اســتخدام المــوارد". وأشــاد 
ســموه بقــدرة الجمعيــات الخيريــة بشــكل متميــز عــى 
تدريــب الكفــاءات، وتســخير الجهــود وتعييــن األْكَفــاء 
عــى تحــري مواطــن االحتيــاج التنمــوي، وتقديــم الدعــم 
لمســتحقيه، وتتبــع حالتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
وإعانتهــم عــى تحقيــق االكتفــاء واالســتقال المالــي. 
ولفــت ســموه النظــر إىل أن جهــود الجمعيــات الخيريــة 
ــي  ــه -، الت ــا الل ــة - حفظه ــا الغالي ــر قيادتن ــل تقدي مح

لــت مــن خــال رؤيــة المملكــة 2030 عــى الــدور  عوَّ
التنمــوي المنشــود مــن القطــاع غيــر الربحي الســعودي؛ 
لتعظيــم أثــره وتوســيع نطــاق أعمالــه ومســاهمته 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، مشــيدًا بااللتــزام الواســع 
بمعاييــر الحوكمــة والشــفافية والنزاهــة، التــي أثبتــت 
مــن خالهــا الجمعيــات الخيريــة قدرتهــا عــى التحســين 
المســتمر ومعالجــة النقــص، واالســتثمار فــي تحقيــق 

ــة والحوكمــة.  ــد مــن الكفــاءة والعدال مزي
ودعــا ســمو األمير فيصل بن خالــد المانحين والداعمين 
الجمعيــات  مــؤازرة  إىل  الســعودي  المجتمــع  وأفــراد 
الخيريــة الوطنيــة، والعمــل معهــا بالدعــم والعضويــة 
فــي مجالــس اإلدارات والجمعيات العمومية واإلســهام 
فــي توجيههــا وتطويرهــا؛ لتســتمر فــي المســاهمة 
كقطــاع تنمــوي فاعــل فــي المملكــة أثنــاء األزمــات 

واألوقــات االعتياديــة عــى حــد ســواء.
وشــملت الحملــة تغريــدات ومقاطــع فيديــو تضمنــت 
عــن  للحديــث  الجمعيــات  مســؤولي  مــع  لقــاءات 
األنشــطة المنفــذة والنظم المتبعة فــي اإلدارة والرقابة 
والحوكمــة والشــفافية، التــي تســهم جميعهــا فــي 
تحقيــق أهدافهــا لخدمــة الفئــات المســتهدفة وبأعــى 

ــة. ــة والعدال ــر النزاه معايي

#الثـقـة
قــــد
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شــهد العــام الحالــي عــدة لقــاءات عقدتهــا ســمو 
الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة مــع أصحــاب القرار 
ــة  ــد مــن الجهــات اإلقليمي والمســؤولين فــي عدي

والدوليــة وشــملت:

 الصنــدوق العالمــي لمكافحــة اإليــدز والســل 
والماريا.

 اللجنــة االستشــارية لمشــروع بحــث مواءمــة 
األوقــاف.

 التنميــة المســتدامة بقيــادة مشــتركة مــن 
مكتــب المنســقة المقيمــة لألمــم المتحــدة. 

 المؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع الخــاص.

وتــم خــال هــذه اللقــاءات بحــث عــدد مــن 
بقضايــا  تتعلــق  التــي  المشــتركة  القضايــا 
االجتماعيــة  والعدالــة  المســتدامة  التنميــة 
وتكافــؤ الفــرص، ودعــم منظمــات المجتمــع 
المدنــي وتعزيــز العاقــات مــع هــذه الجهــات 

دوليــا. الفاعلــة 
وشــاركت المؤسســــة فــــي تنظيــــم ورشــــة 
عمــــل خليجيــة للتعريــف بتجربــــة المملكــــة 
فــــي تمكيــــن القطــــاع غيــر الربحــــي والتنميــة 
المســــتدامة، بالتعــــاون مــــع أمانــــة مجلــــس 
االقتصــــاد  ووزارة  الخليجــــي،  التعــــاون 
والتخطيــط، ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
لألوقــــاف،  العامــــة  والهيئــــة  االجتماعيــــة، 
وهيئــــة حقــــوق اإلنســــان، وممثليــــن مــــن 
منظمــــات غيــر ربحيــة ســــعودية. وجــرى خــال 
ــر  ــاع غي ــاق القط ــر آف ــتعراض تقري ــة اس الورش
مــا  وأبــرز  المؤسســة  الــذي أصدرتــه  الربحــي 
تضمنــه مــن دراســات والتوصيــات التــي خلــص 

إليهــا.

تقدير دولي 

أصـــدرت المؤسسة دراســة خاصــة لصنــاع القــرار 
بالمملكــة، غيــر معــدة للنشــر العــام، تناقــش مــن 
خالهــا مفهــوم الهشاشــة واألدبيــات والتعريفــات 
العالميــة ذات العاقــة، وطــرق اســتخدام البيانــات 
الكميــــة والنوعيــة لتقصــي حالــة الهشاشــة بيــن 
أفــــراد المجتمــــع الســتهداف الفئــــات األقــل دخا 
بالتدخــــات التنمويــــة المائمــــة فــي ســــبيل بنــاء 
شــبكة حمايــة اجتماعيــة متكاملــة فــي المملكــة.

مجموعــة  منتــدى  المؤسســة  ونظمــت 
أقيــم  الــذي   ،)F20( األهليــة  المؤسســات 
بعنــوان: )أســبوع الحلــول(، وركــز عــى قضايــا 
ــن  ــل، م ــاخ والتموي ــة والمن ــمل البيئ ــة تش مهم
أجــل األثــر المترتــب الــذي ســيكون لــه وقــع عــى 
المؤسســات  دور  وأهميــة  القادمــة،  األجيــال 
األهليــة فــي إنجــاز األهــداف التــي تســاهم فــي 

األجيــال.  عبــر  العدالــة  تحقيــق 
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حصريــة  إلكترونيــة  بنســخة  التقريــر  إطــاق  وتــم 
ألول مــرة ضمــن حملــة تواصــل اجتماعــي متكاملــة 
تحميــل  و200,000  ظهــور  ماييــن   4 حصــدت 
لنســخة التقريــر، و180,000 تفاعــل إلكترونــي حــول 

التقريــر. 
ــروف  ــل الظ ــي ظ ــة ف ــخته الثاني ــر بنس ــدر التقري وص
الخاصــة بجائحــة كورونــا، التــي أثــرت ســلبيا عــى 
القطــاع غيــر الربحــي مــن جانبيــن فــازداد الطلــب عــى 

الخدمــات وتراجعــت المــوارد الماليــة.
سجل التقريـــــر التقـــــدم الكبير الـــذي أحـــرزه القطاع 
ــتهدفات  ــى المســـ ــول إلـــ ــي الوص ــي فـــ ــر الربح غيـــ
المرصــودة لــه فـــــي برنامــج التحــول الوطنـــــي ورؤيــة 
المملكـــــة 2030، وأهمها ارتفاع عـــــدد المنظمـــات 
غيـــــر الربحيـــــة ليصــل إىل )6902( منظمــة، بنســـــبة 
ــن  ــو بلغـــــت )%166(، وزيــادة أعــداد المتطوعيـــ نمـــ
أعـــــداد  وزيـــــادة  متطـــــوع،  مليـــــون   )2.8( إلـــــى 
 )72.151( إلـــــى  لتصــل  القطـــــاع  فــي  العامليـــــن 
التحــول  برنامــج  مســـــتهدف  متجــاوزًا  موظفــا، 

الوطنــي عنــد 50 ألــف وظيفــة.

حجــم  عــى  ركــزت  فصــول  عــدة  التقريــر  وتضمــن 
القطــاع ومجــاالت عملــه، والقــوى العاملة فــي القطاع، 
وماليــة القطــاع، والمســاهمة االقتصاديــة للقطــاع 
غيــر الربحــي، والتطــوع، والعطــاء، والصــورة الذهنيــة، 
ــر  ــد - 19 األث ــر الربحــي خــال جائحــة كوفي والقطــاع غي
والتأثيــر، والمشــاركات الدوليــة لمنظمــات القطــاع غيــر 

الربحــي فــي المملكــة.
ولحظ التقرير أن أغلــب المنظمــات غيــر الربحيــة فــي 
المملكــــة تتركز فــــي نشــــاط الخدمــــات االجتماعيــــة 
ضعيــــف  وجــود  مقابــــل  واإلرشــــاد،  والدعــــوة 
للمنظمــات غيــر الربحيــة العاملــة فــي مجــال البيئــة 
والتعليــم واألبحــــاث والتأييــد والمــؤازرة والثقافــــة 

والترفيــه.
ــرادات التقديريــة للمنشــآت  ــي اإلي وأشــار إىل أن إجمال
ــل  ــارات مقاب ــن 8 ملي ــر م ــل إىل أكث ــة وص ــر الربحي غي
نفقات وصلت إىل 7.5 مليار. وكان أعاها فــــي مجــــال 
ــارات  ــارب 3 مليــ ــغ يقــ ــة بمبلــ ــات االجتماعيــ الخدمــ
ريــــال، وأدناهــــا فــي مجــال البيئــة بمبلــغ يقــارب 35 

ريــال. مليــون 

كسب التأييد وتصميم السياسات 

آفاق القطاع غير الربحي
تــقــريــر

أصــدرت المؤسســة تقريــر آفــاق القطــاع غيــر الربحــي، الــذي دأبــت عــى 
ــر  ــطة غي ــات األنشـ ــر المرجعــي لبيان إصــداره كل عاميــن ليكــون التقري
الهادفــة للربــح فــي المملكة، وحرصــا منها عى أهمية تمكيـــــن القطاع 
ــتهدفات  ــريك تنمــوي لتحقيــق مســـ ــر الربحــي فــي المملكــة كشـــ غيـــ
ــاهمته  ــتقراره ومســـ ــوه واســـ ــة نم ــة 2030، ومتابع ــة المملكـــ رؤي

التنمويـــــة فـــي االقتصـــــاد وخلـــق الوظائـــف. 

مؤشرات إيجابية

6902
%166

2.8

72,151

منظمة

مليون متطوع

موظف

ارتفاع عدد المنظمـــات
غير الربحية ليصل إىل

بنسبة نمو 

زيادة أعداد المتطوعين لـ

وزيادة العاملين
في القطاع حيث بلغوا

حـــــــّمـــــل
اإلصــــــدار
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آفاق القطاع غير الربحي
تــقــريــر

بالنســبة  التطــوع  أهميــة  عــى  التقريــر  وشــدد 
للمنظمــات وللعمــل أيضــا، وأكــد أن تعريــف التطوع 
الــذي وضعتــه المؤسســة هــو العمــل غيــر مدفــوع 
األجــر أو المســاهمة بالوقــت لخدمــة اآلخريــن خــارج 
نطــاق األســرة وال يكــون الشــخص مضطــرا للقيــام 
بــه، ويمكــن تقديمــه مــن خــال منظمــة غيــر ربحيــة، 

أو يقــدم بشــكل مباشــر.

وأشــار التقريــر إىل أن المجتمــع الســعودي يتســم 
األرقــام  زالــت  مــا  ولكــن  الخيــر،  وحــب  بالعطــاء 
العطـــــاء  قيمـــــة  إجمالـــــي  لتحديــد  والمســوح 
ــت  ــد عمل ــودة، وق ــة مفقـــ ــي المملك ــنوية فـــ الســـ
المؤسســـــة مــع الهيئـــــة العامـــــة لإلحصــاء لقياس 
الســـــعودي  المجتمــع  فــي  العطـــــاء  ســـــلوكيات 
للوقــوف علـــــى أهــم التوجهــات فــي هـــــذا الجانــب.

كوفيد - 19
خصــص التقريــر فصــا كامــا للحديــث عــن اآلثــار الناجمــة عــن 
جائحة كورونا، حيث تتوقــــع أغلــــب المنظمــــات غيــــر الربحيــة 
تراجــــع قدرتهــــا علــــى االســــتمرار بالعمــــل فــــي حــــال امتدت 
األزمــــة فــــي ضــــوء ضعــــف الدعــــم الحكومــــي المخصــص، 
وتراجــــع اإليــــرادات وزيــــادة الطلــــب علــــى خدماتهــــا، حيــــث 
تخفيــــض  إلــــى  المنظمــــات  مــــن  تقريبــــًا   30% اضطــــر 
الميزانيــات أو تقليــل األنشــطة والخدمــات، بينمــا لجــأ 14% 
مــن المنظمــات إلــى القيــام بتســريح )مؤقــت أو دائــم( لعــدد 

مــــن الموظفيــن مدفوعــــي األجــر.
ونوه التقرير باالستطاع الذي قامـــــت مؤسســـــة الملك خالد 
بتنفيذه في شـــــهر أبريل 2020م لمرئيـــــات 560 مشــاركا من 
الجمعيــات األهليــة حـــــول تأثيــر جائحة كورونـــــا وتداعياتهـــــا 
االجتماعيـــــة واالقتصاديـــــة علـــــى القطـــــاع، بهـــــدف إيضاح 
أهـــــم التحديـــــات التــي تواجـــــه القطــاع وســـــبل معالجـــــة 
ــا يضمــن اســـــتدامة واســـــتمرارية األعمــال فـــــي  ذلـــــك بمـــ

المنظمــات غيـــــر الربحيــة بالمملكــة. 
وقــد أكــدت 50 جمعيــة حصــول تراجــع كبيــر فــي وضعهــا 
المالــي والتبرعــات المقدمــة لهــا؛ مــا دفعهــا التبــاع خطــط 
للتقليــل مــن أنشــطتها وميزانياتهــا وموظفيهــا وتبنــي مفهوم 
العمــل عــن بعــد. وكانــت أكثــر نتائــج االســتبيان الصادمــة، 
ــر الربحيــة تراجــع قدرتهــا عــى  توقــع %71 مــن المنظمــات غي

ــة. ــتمرت األزم ــال اس ــي ح ــام ف ــال ع ــال خ ــتمرارية األعم اس
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الملك خالد
جائزة

تكريم المميزين 
ودعمهم لخدمة 
المجتمع بحلول 
تنموية مبتكرة 

ومستدامة
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منــذ  المتعــددة  بفروعهــا  خالــد  الملــك  جائــزة  نالــت 
لتفردهــا  والمتابعــة؛  والتقديــر  االهتمــام  تأسيســها 
وتميزهــا فــي دعــم مرشــحيها مــن خــال المســاهمة في 
ــي  ــم االجتماع ــم أثره ــم لتعظي ــم وقدراته ــع كفاءته رف
والتنمــوي عــى المجتمعــات. وتســتهدف الجائــزة ثــاث 

ــي: ــي وه ــع المحل ــي المجتم ــة ف ــرائح مهم ش

وحظيــت الجائــزة برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز »حفظــه اللــه«، 
الجوائــز  توزيــع  حفــل  عــى حضــور  حريصــا  كان  حيــث 
ــن وتشــجيعهم عــى االســتمرار  ــم الفائزي الســنوي وتكري
ــة،  ــم المحلي ــة مجتمعاته ــم لخدم ــم وتميزه ــي عطائه ف

ــا. ــا وازدهاره ــا وتطوره ــي نهضته ــهام ف ــة، تــم دعــوة واإلس ــزة العلميــة واالجتماعي ــة الجائ ونظــرًا لمكان
المديــر العــام لبرنامــج الجائــزة لانضمــام إىل عضويــة لجنة 
جوائــز المســؤولية االجتماعيــة فــي وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة وحضــور اجتماعاتهــا.
كمــا تــم دعــوة األميــن العــام لجائزة الملــك خالــد لانضمام 
لعضويــة المجلــس التنســيقي لجوائــز وبرامــج الجــودة 
والتميــز المؤسســي، الــذي يعمــل تحــت مظلــة الهيئــة 

الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة.

وبســبب الظــروف الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، وبنــاء عــى 
الملــك خالــد صــدرت  أمنــاء مؤسســة  اقتــراح مجلــس 
الموافقــة الســامية عــى تأجيــل حفــل تكريــم الفائزيــن 
بالجائــزة إىل عــام 2021م، كما تقــرر أن يتم االكتفاء بتقييم 
المشــاركين وتزويدهــم ببطاقــات األداء التحليليــة، عــى أن 
يتــم انتقــال جميــع المشــاركين إىل العــام القــادم 2021م.

 المبادرات االجتماعية
 المنظمات غير الربحية

 منشآت القطاع الخاص

وتعــزز حضورهــا وتمكنهــا مــن أداء رســالتها بشــكل 
خــاق ومبــدع ومســتدام.

جائزة الملك خالد
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جائزة الملك خالد 
لشركاء التنمية

تشجيع مبـــــادرات األفـــــراد والمجموعـــــات التطوعيـــــة 
المتميـــزة، التـــي تقوم بطـــرح حلـــول لمواجهـــة القضايا 

االجتماعيـــة الملحـــة.

تستهدف جميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة 

معايير للتقييم

مـتــقــدم
400

5
مؤهلين

204

اإللهامالقابلية للنموالتميزاالستدامةاألثر اإليجابي

تهــدف جائــزة الملــك خالــد لشــركاء التنميــة إىل تكريــم المبــادرات الفرديــة والجماعيــة التطوعيــة المتميزة، 
التــي اســتطاعت التأثيــر فــي المجتمــع بشــكل إيجابــي فــي مجــاالت مختلفــة، مــن خــال التفكيــر بحلــول 
إبداعيــة لمواجهــة التحديــات التــي تعيــق نمــو وتقــدم المجتمــع. وتأتــي الجائزة لتقــدم لها الدعــم والتمكين 
لمزيــد مــن النجــاح ومواصلــة األداء وديمومــة العطــاء. وتســتهدف الجائــزة المواطنيــن والمقيميــن فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.
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تقــدم للتســجيل فــي هــذا الفــرع مــن جائــزة الملــك خالــد 400 
مرشــح مــن مختلــف مناطــق المملكــة، وذلــك خــال مرحلــة التســجيل 
اإللكترونــي التــي اســتمرت قرابة الشــهر والنصف، وقدمت المســاعدة 
والتوجيــه لهــم مــن فريــق الجائــزة أثنــاء فتــرة الترشــح. وأكمــل 

االســتمارات المطلوبــة 204 مرشــحين منهــم. 

وبنــاء عــى الظــروف االســتثنائية نتيجــة فيــروس كورونــا المســتجد واإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة وتنفيــذا لتوجيهات 
مجلس األمناء، تقرر انتقــال جميــع اســتمارات المتقدميــن للمشــاركة فــي الجائــزة لعــام 2021م.

جائزة الملك خالد لشركاء التنمية

المتقدمين
من اإلناث

المتقدمين
من الذكور

400

%43.6

%56.4

مـتــقــدم

احصائيات المتقدمين حسب النوع والفئة العمرية

16-24 عام25-36 عام

36-40 عام50 عام وأكثر

%38.2%15.7

%11.3%34.8

ــر  ــاس أث ــج قي ــر نتائ ــام تقري ــذا الع ــال ه ــدر خ ص
ــا  ــرة م ــة للفت ــركاء التنمي ــد لش ــك خال ــزة المل جائ
بيــن عامــي 2016-2018، حيــث يهــدف التقريــر إىل 
قيــاس تأثيــر جائــزة شــركاء التنميــة، وتوضيــح 
أثــر التدخــات التــي قامــت بهــا الجائــزة للمبــادرات 
شــركاء  معــرض  مشــروع  خــال  مــن  المتميــزة 
عــدة  قيــاس  التقريــر  ويشــمل  )دائــم(.  التنميــة 
التوســــع  منهــا:  المبــادرات  أداء  مــن  جوانــب 
الجغرافــــي للمبــادرات، اســــتثمار القيمــة الماليــة 
للفائزيــن، االســتدامة الماليــة، اســتدامة المــوارد 
البشــــرية ومــــدى تحــــول المبــادرات مــــن العمــل 
بشــكل تطوعــي إلــى العمــل بشــكل مؤسســي، 
ــة  ــادرات المدعوم ــه المب ــا حققت ــر م ــد التقري ورص
جــرت  مبــادرة   18 عددهــا  والبالــغ  الجائــزة  مــن 

دراســتها مــن أصــل 24 مبــادرة.

أنشطة وفعاليات 

المعيــار األساســي لتقييــم المشــاركين هــو مــدى التأثير فــي المجتمع 
ومــدى اســتدامة األعمــال وتطورهــا ونموهــا والتميــز واالبتــكار فيهــا. 
ــا  ــدة مزاي ــاركين ع ــزة للمش ــدم الجائ ــة تق ــز القيم ــة إىل الجوائ إضاف

منهــا: 

الريـــادة  مشـــروع  فـــي  للقبـــول  األولويـــة 
ــد  ــك عنـ ــزة، وذلـ ــادرات المتميـ ــة للمبـ االجتماعيـ
تطابـــق المبـــادرة االجتماعيـــة لألهليـــة والشـــروط.

الدخول في برنامج شركاء التنمية )دائم( للمبادرات 
المتميزة.

لحفـــل  المميـــزة  المبـــادرات  أصحـــاب  دعـــوة 
ـــة خـــادم الحرميـــن  ـــد تحـــت رعاي ـــزة الملـــك خال جائ

ــه. ــه اللـ ــريفين يحفظـ الشـ
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جائزة الملك خالد
لتميز المنظمات غير الربحية

تحســين مســتوى األداء اإلداري للمنظمــات غيــر الربحيــة، 
وجعلهــا أكثــر فاعليــة وتأثيــرا فــي تنميــة المجتمــع.

تستهدف المنظمـــــات غيـــــر الربحيـــــة: )المؤسســـــات 
والجمعيــات الخيريــة ولجـــــان التنميــة( المسجلة بوزارة 

المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية.

معايير للتقييم

منظمـة متقدمة
 282

7
منظمـة مــؤهــلـة
68

 الموارد الحوكمةاالستراتيجية
البشرية

اإلدارة المالية 
واالستثمار

التواصل 
وتنمية الموارد

تقنية 
المعلومات

قياس
األداء واألثر

تهــدف الجائــزة إىل تكريــم وتشــجيع األداء المميــز فــي المنظمــات غيــر الربحيــة، وتحفيزهــا لالتــزام 
بأفضــل الممارســات فــي األداء المؤسســي وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة بمــا ينعكــس عــى النتائــج 
المتحققــة، ويتــرك أثــرا فاعــا وتغييــرا ملموســا ومســتداما لدى الفئــات التي تســتهدفها هــذه المنظمات.

ويمكــن لجميــع المنظمــات غيــر الربحيــة مــن مؤسســات وجمعيــات خيريــة ولجــان التنميــة المســجلة فــي 
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات الترشــح للجائــزة.
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تقــدم  الثاثــة  للفائزيــن  المقدمــة  الجوائــز  جانــب  إىل 
تشــمل: للمشــاركين  مزايــا  عــدة  الجائــزة 

جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية 

تحليليـــة  أداء  بطاقـــات  عـــىل  المنظمـــة  حصـــول 
توضـــح مســـتوى أدائهـــا اإلداري الحالـــي، وتوصيـــات 

لتحســـين أدائهـــا المســـتقبلي. 

ـــول  ـــاركة لدخ ـــات المش ـــار المنظم ـــي اختي ـــة ف األولوي
ـــدرات. ـــاء الق ـــج بن برنام

ـــد تحـــت  ـــزة الملـــك خال دعـــوة المشـــاركين لحفـــل جائ
ـــه. ـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين يحفظـــه الل متقدما282ًرعاي

وفــي إطــار المتابعــة ألعمــال الجائــزة وفــي ظل ظــروف جائحة كورونــا أعدت 
الجائزة استبيانا خاصا بقيــــاس أثــــر جائحــــة كورونــــا عــى المنظمــات غيــر 
الربحيــــة المشــــاركة فــي جائــــزة التميــز، حيث شمل االستبيان قياس تأثير 
الجائحــة عــى المســتوى اإلســتراتيجي، والمالــي، ومــدى إمكانيــة المنظمــات 

مــن تقديــم خدماتهــا فــي ظــل التحــول للعمــل عــن بعد. 

وتــــم االنتهــــاء مــــن تطويــر اســتمارة الترشــح، وكذلــك بطاقــــات األداء، إىل 
جانــب تنظيــم نــدوة عــن بعــد لحوكمــــة المنظمــــات ودور مجلــــس اإلدارة 
بالتعــاون مــع جمعيــة النهضــة النســائية ومكتــب ســاند لاستشــارات 
اســتفاد منهــا 180 مشــاركا ومشــاركة، ومنــح جميــع المشــاركين بالجائــزة 

ــام 2020م. ــاركة لع ــام المش ــهادات إتم ش

أنشطة وفعاليات 
بلــغ عــدد المنظمــات غيــر الربحيــة التــي تقدمــت 
مرحلــة  فــي  وذلــك  للتســجيل 282 منظمــة، 
قرابــة  اســتمرت  التــي  اإللكترونــي  التســجيل 
الشــروط  منظمــة   68 واجتــازت  شــهرين. 
واألهليــة الموضوعــة للجائــزة. وأصبحــت هــذه 
المنظمــات مؤهلــة لمرحلــة التقييــم. وبنــاء عى 
لتوجيهــات  وامتثــاال  كورونــا  جائحــة  ظــروف 
بتقييــم  االكتفــاء  جــرى  األمنــاء  مجلــس 
ــات األداء  ــا بطاق ــاركة ومنحه ــات المش المنظم
التحليليــة ونقــل جميــع اســتمارات المتقدميــن 

للمشــاركة فــي الجائــزة لعــام 2021 م.

منطقة الرياض

المنطقة الشرقية
%27

%24

منطقة مكة المكرمة

%21
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جائزة الملك خالد 
لاستدامة

تشــجيع منشــآت القطــاع الخــاص علــى تبنــي الممارســات 
الرائـــــدة فــي مجــال االســتدامة والمسؤولية االجتماعية.

المنشـــآت الخاصـــة وشـــبه الخاصـــة التـــي تعمـــل داخـــل 
المملكة العربية الســـعودية: )مؤسسات أو شركات ربحية(.  

معايير للتقييم

مـنـشـأة متقدمة
 155

5
مـنـشـأة مــؤهــلـة
29

بناء قوى عاملة 
وطنية تنافسية

دعم وتمكين 
الموردين المحليين

ابتكار حلول للتطوير 
واالستثمار االجتماعي

اإلدارة البيئية 
المسؤولة

تهــدف جائــزة الملــك خالــد لاســتدامة إىل تكريــم ودعــم منشــآت القطــاع 
ــؤولية  ــتدامة والمس ــة المس ــادرات التنمي ــات ومب ــى ممارس ــي تتبن ــاص الت الخ
االجتماعيــة ووضعهــا فــي صميــم اســتراتيجيات أعمالهــا، باإلضافــة إىل تعزيــز 

ــية. ــا التنافس قدرته

االلتزام بالجودة العالية وحسن 
اإلدارة )الحوكمة السليمة(
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تتيح الجائزة للمشاركين فيها من المنشآت المختلفة ما يلي:

ولضمــان الشــفافية فــي مختلــف مراحــل الجائزة يتــــم تقييــــم ورصــــد درجــــات كل منشــــأة مــــن قبــــل 
محلــــلين مســــتقلين، وتجري مراجعــــة النتائــــج مــــن قبــــل محلــــل ثالث؛ لضمــــان جــــودة العملية قبل 

تدقيــق واعتمــاد التقييــم النهائــي.

ونظــرا لظــروف جائحــة كورونــا والتزامــا بقــرار مجلــس األمنــاء 
تــم االكتفــاء بتقييــم المنشــآت المشــاركة ومنحهــا بطاقــات 
األداء عن العام الحالي، إضافة إىل منح جميـــــع المشـــــاركين 

شـــــهادات لمشـــاركتهم في الجائـــزة.

جائزة الملك خالد لاستدامة

تحليليـــة  أداء  بطاقـــات  عـــىل  المنشـــآت  حصـــول 
توضـــح مســـتوى أداء المنشـــأة الحالـــي، وتوصيـــات 

لتحســـين أدائهـــا المســـتقبلي. 

ـــي توفـــر  ـــدة، الت حضـــور ورش عمـــل الممارســـات الرائ
ــرات، وتعلـــم أفضـــل  فرصـــة لتبـــادل األفـــكار والخبـ

ممارســـات التنميـــة المســـتدامة. 

حضـــور المشـــاركين حفـــل توزيـــع الجوائـــز تحـــت 
رعايـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين يحفظـــه اللـــه.

منشأة متقدمة155

بعــد  للجائــزة 155 منشــأة  المســجلة  المنشــآت  عــدد  بلــغ 
ــة الشــهرين  ــد قراب ــذي امت ــي، ال ــاب الترشــيح اإللكترون فتــح ب
والنصــف، وقــدم فريقــا برنامــج الجائــزة والجهــة االستشــارية 
المعنيــة بالتقييــم المســاعدة والتوجيــه للمتقدميــن أثنــاء 
الترشــيح  طلبــات  جميــع  تدقيــق  وبعــد  الترشــح،  فتــرة 
ــي  ــا ف ــة وتقييمه ــة الموضوع ــروط واألهلي ــا للش ومطابقته
المرحلــة األوىل، بلــغ عــدد المنشــآت المطابقــة فــي هــذه 
ــى  ــت ع ــآت حصل ــار 10 منش ــم اختي ــأة. وت ــة 29 منش المرحل
أعــى أداء، وتــم انتقالهــا إىل مرحلــة الزيــارات الميدانية بشــكل 
افتراضــي، وكانــت المنشــآت األعــى أداء فــي هــذه المرحلــة:

شركة مستشفى
الدكتور سليمان فقيه

شركة صدارة
للكيميائيات

الشركة السعودية 
للميثانول )الرازي(

المعهد السعودي
التقني للتعدين

شركة أنظمة االتصاالت 
وااللكترونيات المتقدمة

إدارة التوزيع في المنطقة 
الغربية-أرامكو السعودية

مستشفى الحمادي
النزهة

إدارة حقن مياه البحر
أرامكو السعودية

شركة الفارابي 
للبتروكيماويات

شركة أرامكو السعودية 
لزيوت األساس )لوبريف(

أنشطة وفعاليات 
انطاقــا مــن الحــرص عى تحقيق أفضل النتائج وتجاوبا مع اقتراحات المنشــآت المشــاركة 
ــة  ــة اإللكترونيـــ ــين المنصـــ ــم وتحســـ ــم والتقيي ــات التقدي ــر آلي ــم تطوي ــزة، ت ــي الجائ ف
للجائــزة مــن خــال تســهيل عمليــة التقديــم، وإدخــــال أدوات تعليميــــة محفــــزة للبحــــث 
والتطويـــر عليهــا، كمــا جــرت دراســة علميــة لــكل جوانــب الجائــزة ومخرجاتهــا بحيــث تكــون 
متوافقــة أكثــر مــع رؤيــة 2030 وأهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة والمبـــــادرة العالميـــــة 

للتقاريـــــرGRI ، ومعاييـــــر SASB والمعاييـــــر الوطنيـــة لاســـتدامة.

وواصــل فريــق الجائــزة هــذا العــام أداء مهامــه 
خاصــة  ورشــة  عقــد  خــال  مــن  بهــا  للتعريــف 
بالتعــاون مــع الســوق الماليــة الســعودي )تــداول(، 
حضرهــا 40 مشــاركا مــن 27 منشــأة، وخصصــت 
للشــركات المدرجــة فــي الســوق للحديــث عــن دور 
الجائــــزة فــي تحســين اســــتراتيجيات االســتدامة 
البيئــــي  بالجانــــب  الصلــــة  ذات  والممارســــات 
واالجتماعــــي والحوكمــــة، تماشــــيا مــــع أفضــــل 

ــة.  ــة والعالميــ ــتدامة الوطنيــ ــات االســ ممارســ

وعقــدت ثــاث ورش إلكترونيــة للتعريــف بالجائــزة 
وأهميتهــا وطريقــة التقديــم عليهــا واســتفاد منهــا 
35 مشــاركا. كمــا تــم تفعيــل برنامــج ســفراء جائزة 
الملــك خالــد لاســتدامة مــن خــال التنســيق مــع   
ســــفير جائــــزة الملــــك خالــــد لاســــتدامة لعــــام 
ألرامكــو  التابعــة  ينبــع  مصفــاة  وهــو  2020م 
الســعودية، وجــرى شــرح المهــام الخاصــة بالترويــج 

ــزة ومزاياهــا والدعــوة للمشــاركة فيهــا.  للجائ

ــد لاســتدامة  ــك خال ــزة المل ــر جائ ــر أث وصــدر تقري
للعــام الـــ 11 متضمنــا تقييمــا ألدائهــا فــي العــام 
عــام  منــذ  المســتدام  وأثرهــا   ،2019 الســابق 
المشــاركة فيهــا وعــى  المنشــآت  2009م عــى 

المملكــة.  فــي  المســتدامة  التنميــة 

وعقدت ورشــة عمــل الممارســات الرائــدة لــألداء 
لجميــــع  واالقتصــــادي  واالجتماعــــي،  البيئــــي، 
المنشــــآت المشــــاركة فــي نســــخة الجائــزة لعــام 
2019م، حيــث تــم اســتعراض نتائــج الجائــزة لعــــام 
2019م، ونظمت خال الورشة جلســات فرديــة مع 
المنشــــآت المهتمة لمناقشــــة التقريــــر التحليلــــي 
اســتعراض  تــم  كمــا  األداء(،  )بطاقــــة  ألدائهــــا 
ومناقشــة أبــرز التحديــات وطــرح الحلــول، وقــد بلــغ 

ــاركة. ــاركا ومش ــور 28 مش ــدد الحض ع
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الجوامع

واصــل جامــع الملــك خالــد -رحمــه اللــه- فــي حــي أم الحمــام بالريــاض، أداء رســالته 
الســامية؛ ليظــل منــارة للعلــم واإليمــان ونشــر المعرفــة ومســاعدة المحتاجيــن، 
ــج  ــزت برام ــد - 19 تمي ــة كوفي ــار جائح ــة بانتش ــتثنائية الخاص ــروف االس ــم الظ ورغ
وأنشــطة جامــع الملــك خالــد -رحمــه اللــه- هــذا العــام بالتنــوع فــي مجــاالت مختلفــة 
عكســت دور الجامــع المهــم ورســالته النبيلــة لخدمــة المجتمــع برعايــة ومتابعــة مــن 

مؤسســة الملــك خالــد.

وأقيمــت خــال هــذا العــام 314 محاضــرة ودرســا علميــا، 
حضرهــا 25.600 متابــع، فيمــا وصــل عــدد المشــاهدات 
 3.905.243 إىل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
المرئيــة  التغريــدات  مشــاهدو  بلــغ  كمــا  مشــاهدة، 
759.300 مشــاهدة، وعــدد المشــتركين فــي »يوتيــوب« 
خاصــة  محاضــرة   213 وأقيمــت  مشــترك،  ألــف   44
بتوعيــة الجاليــات، بلــغ عــدد المشــاهدات لهــا عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي 639.690 مشــاهدة، فيمــا وصــل 

عــدد المســلمين الجــدد إىل 556 مســلما.

ــغ  ــث بل ــرا، حي ــاطا كبي ــد نش ــك خال ــرأة المل ــهدت مق وش
عــدد طابهــا 70 طالبــا، ونفــذت 75 درســا علميا أســبوعيا، 
ونظمــت 10 دورات علميــة عــن بعــد فــي تخصصــات علوم 
القــراءة والتجويــد، وشــارك فيهــا 4000 متــدرب ومتدربة 
مــن 31 دولــة. وحصــل 40 طالبــا عى إجــازة المتــون، فيما 
تخــرج مــن المقــرأة 26 طالبــا. وبلــغ عــدد المشــتركين فــي 
المقــرأة 32.150 مشــتركا، وفــي »تويتــر«  »يوتيــوب« 
مشــتركا.   22.956 »فيســبوك«  وفــي  متابعــا،   2.224
ــوب« إىل  ــن وصــل عــدد المشــاهدات فــي »يوتي فــي حي
614.689 مشــاهدة، وعــدد التفاعــات عــى »فيســبوك« 

6.903 تفاعــات.
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وفيمــا يتعلــق بتحفيــظ القــرآن الكريــم، أقيمــت خــال هــذا العــام 15 حلقــة للتحفيــظ، التحــق بهــا 206 
طــاب مــن 20 جنســية وقــام بالتدريس 13 مدرًســا ومشــرفا، وبلــغ عدد الطــاب الخاتمين للقــرآن الكريم 

13 طالبــا، وعــدد المجازيــن بروايــة حفــص عــن عاصــم 8 طــاب، وأقيمــت 4 دورات لتطويــر المعلميــن.
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وخــال شــهر رمضــان حــرص القائمــون عــى الجامــع عــى تفعيــل دوره رغــم ظــروف اإلغــاق الخاصــة 
بالجائحــة، وفــي هــذا اإلطــار تــم تصويــر برنامــج رســائل رمضانيــة لنشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع، 
ــا  ــض الوصاي ــة وبع ــراءات الوقائي ــاع اإلج ــا، واتب ــروس كورون ــول في ــة ح ــائل توعي ــت الرس وتضمن
المتعلقــة بشــهر رمضــان، وتــم نشــر الحلقــات عبــر حســاب جامــع الملــك خالــد عــى منصــة »تويتــر« 

وبلــغ عــدد المشــاهدات أكثــر مــن 400 ألــف مشــاهدة.

الجوامع

واســتمرت الــدورات المختلفــة، حيث 
أقيمــت دورة تصحيــح التــالوة الـــ23 
لهــذا العــام )إلكترونيــًا( وبمشــاركة 
أكثــر مــن 259 طالبــا من 20 جنســية 

واســتمرت 20 يومــا.

ونظمــت مقــرأة جامــع الملــك خالد 3 
دورات متخصصــة عــن بعــد بعنــوان 
ــا 713  ــارك فيه ــة، ش ــق تجويدي دقائ
ــا ومتدربــة مــن 31 دولــة حــول  متدرب

العالــم واســتمرت 8 أيــام.

وقدم عدد من أصحاب الفضيلة المشــاركين 
فــي دروس ومحاضــرات جامــع الملــك خالــد 
ــة رســائل مســجلة بثــت  ــام العادي خــالل األي
عبــر منصتي »تويتــر« و«يوتيــوب«، وتناولوا 

فيهــا قضايــا إيمانيــة وحياتيــة متعــددة.

وأطلقــت مبــادرة داخليــة بعنــوان: )الصنــدوق الصحــي التوعــوي( فــي إطــار الحــرص عــى دعــم 
موظفــي المؤسســة خــالل فتــرة الحجــر المنزلــي، حيــث تــم تقديــم 165 صندوقــا يحتــوي عــى 
مــواد وقائيــة مثــل: )كمامــات وقفــازات ومعقمــات ومــواد وقايــة(، إىل جانــب مــواد توعويــة 
مثــل: )كتــاب حديــث الصبــاح، وإمســاكية، وأذكار الصبــاح والمســاء(، وقدمــت هــذه الهدايــا 

لجميــع الموظفيــن وضيــوف الجامــع.
وأمــا مبــادرة )وقايــة( فكانــت مخصصــة للحفــاظ عــى ســالمة رجال األمــن من مخاطــر فيروس 
كورونــا، وتضمنــت تقديــم 100 )صنــدوق وقايــة( احتــوى عــى )معقمــات – مناديــل – كمامــات 

– ســجادة صــالة – قفــازات(، وزعــت عــى 100 مــن رجــال األمــن فــي نقــاط تمركزهــم بالريــاض.
وشهد جامــــع الملــــك عبدالعزيــــز بأم الحمام فــــي الريــــاض، وهــــو الــــذي بنــــاه الملــك خالــد 
-رحمــــه اللــــه- وتمــت إعــادة بنائــه بعــــد وفاتــه بتكلفــة فاقــت الثالثــة مالييــن ريـــال عــام 
1995م، نشــاطا مهمــا فــي مجــال تحفيــظ القــرآن الكريــم، حيــث بلــغ عــدد حلقــات التحفيــظ 4 
حلقــات شــارك فيهــا 60 طالبــا بإشــراف 4 مدرســين، وتمكــن طالبــان مــن ختــم القــرآن الكريم.

رمــضـــــان
ــا،  ــا علمي ــر 349 درس ــم تصوي ــي ت ــب اإلعام ــي الجان وف
و6 مقاطــع مرئيــة خاصــة بالبرامــج والحمــات الخاصــة، 
ووصــل عــدد المشــاهدات لقنــاة جامــع الملــك خالــد عــى 
ــة  ــم إقام ــاهدة، وت ــون مش ــوب" 3.145.943 ملي "يوتي

10 دورات علميــة وإطــاق 197 تصميمــا ثابتــا.
2063.1 15

1313
مليون مشاهدةطاب حلقة 

حافظًا لكتاب اللهمعلمًا

قناة اليوتيوبتحفيظ القرآن الكريم

ــن  ــارة م ــاوات مخت ــر ت ــم نش ــا ت كم
ــيخ  ــوت الش ــد بص ــك خال ــع المل جام
اهتمامــا  ولقيــت  الجليــل  خالــد 
عــدد  بلــغ  حيــث  كبيــرة،  ومتابعــة 
 22 »يوتيــوب«  عــى  المشــاهدات 

مشــاهدة. ألــف 

وأطلــق جامــع الملــك خالــد عــدة مبــادرات، خاصــة مــع انتشــار جائحــة 
كوفيــد - 19 ومنهــا مبــادرة فطــورك فــي البيــت، اســتهدفت ضيــوف 
ســفرة التفطيــر بجامــع الملــك خالــد، وكذلــك المتضررون مــن جائحة 
ــر مــن 1600 ســلة  ــم أكث ــم تقدي ــل، وت ــراد والعوائ ــا مــن األف كورون
غذائيــة )كوبونــات شــرائية(، وأكثــر مــن 144 ألــف وجبــة إفطــار طيلــة 

شــهر رمضــان المبــارك.
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تشــارك المؤسســة فــي االحتفــال باأليــام العالميــة ذات الصلــة بتوجهاتهــا اإلنســانية واالجتماعية والتنموية، وتســهم 
ــام بمــا يــؤدي إىل تحقيــق  ــادرات، التــي تخــص هــذه األي فــي هــذا اإلطــار بإقامــة عديــد مــن الفعاليــات وتقديــم المب
ا ومنهــا أيــام: الصحــة، واألرض، والصحــة المهنيــة، واالتصــاالت، والمتبرعــون  األهــداف المرجــوة مــن إطاقهــا ســنويًّ
ــوم  ــة، والي ــال الخيري ــي لألعم ــوم العالم ــة، والي ــال االجتماعي ــادة األعم ــي لري ــوم العالم ــب الي ــرأة، إىل جان ــدم، والم بال
ــى  ــل ع ــا، والعم ــل معه ــى التفاع ــة ع ــرص المؤسس ــي تح ــبات الت ــن المناس ــا م ــاني، وغيره ــل اإلنس ــي للعم العالم

إنجاحهــا، والتعريــف بمــا تقدمــه فيمــا يتعلــق بهــذه األيــام مــن مبــادرات وفعاليــات.

ــام األوىل النتشــار جائحــة )كوفيــد - 19( عــى اتخــاذ سلســلة مــن  ــذ األي عملــت المؤسســة من
الخطــوات واإلجــراءات التــي تحفــظ ســامة جميــع الموظفيــن والعامليــن فيهــا، وإىل جانــب 
تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد، أطلقــت المؤسســة حملــة للتوعيــة بمخاطــر وأعــراض فيــروس 
كورونــا وســبل الوقايــة منــه، وبعــد عــودة العمــل المباشــر فــي المؤسســة اســتمرت حمــات 
ــزت عــى قضايــا مهمــة مثــل: )العــودة بحــذر، والتباعــد االجتماعــي، وااللتــزام  التوعيــة وركَّ
بالكمامــة(، وغيرهــا مــن اإلجــراءات والتحذيــرات والتنبيهــات الخاصــة بمنــع انتشــار هــذا 

ــن. ــادة عــدد المصابي الفيــروس والحــد مــن زي

أيام عالمية

تحــرص المؤسســة عــى توفيــر أفضــل بيئــة عمــل للموظفيــن وتحفيزهــم 
ــذا  ــي ه ــم. وف ــي كل أعماله ــل ف ــق األفض ــاء، وتحقي ــداع والعط ــى اإلب ع
الســياق وضمــن عديــد مــن المبــادرات التــي تقدمهــا للعامليــن فيهــا، 
تقيــم المؤسســة الفعاليــة الســنوية ليــوم الموظــف وتتضمــن عديــدا 
مــن األنشــطة والفعاليــات الترفيهيــة والمســابقات المنوعــة بمشــاركة 

ــة. ــرور والبهج ــرح والس ــن الف ــواء م ــي أج ــم ف ــن وعوائله الموظفي

يوم الموظف

يوم الطفل العالمي

اليوم العالمي لاتصاالتاليوم العالمي للصحة المهنيةيوم األرض العالمييوم الصحة العالمي

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم اليوم الدولي للقضاء عى العنف ضد المرأة

التوعية بجائحة كورونا

المشاركة في حمات وسائل التواصل االجتماعي

27,15927,57514,18132,998

1,5668,9332,4332,617

الوصولالوصولالوصولالوصول

التفاعلالتفاعلالتفاعلالتفاعل

ِلَنـــــــــُكن
معـــــــهم

بالتعاون مع

المؤسسي
االتصال

كان إلدارة االتصــال المؤسســي حضــور مميــز فــي مواكبة النجاحــات التي حققتها 
مؤسســة الملــك خالــد هــذا العــام فــي مختلــف المجــاالت، وإبــراز اآلثــار اإليجابيــة 
ــف وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعــالم، وهــذا مــا تجســد بشــكل  ــر مختل عب
واضــح فــي المتابعــة والمشــاهدة واإلعجــاب التــي ســجلت أرقاًمــا قياســية فاقــت 

كل التوقعــات.
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المالي
األداء

ريـــــــــــااًل
سـعــوديًا 47,031,378

12,724,672

59,756,051

1 برنامج جائزة الملك خالد

2 برنامج تطوير األعمال

3 برنامج بناء القدرات

4 برنامج دعم صناديق جائحة كورونا

5 برنامج الجوامع

6 برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد

7 برنامج االستثمار االجتماعي

%14
%3
%7
%5

%20
%16
%14

البرامج واألنشطة%79

المصاريف اإلدارية والخدمات المشتركة%21

إجمالي المصروفات

1

3

4

5

6
7

8

ريـــــــــــااًل
سـعــوديًا

ريـــــــــــااًل
سـعــوديًا
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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

ويبقىاألثر

خـــالـــــدًا

تفخــر مؤسســة الملــك خالــد بمــا حققتــه منــذ تأسيســها مــن إنجــازات، ومــا قدمتــه 
مــن أعمــال وبرامــج ومبــادرات كان لهــا األثــر الخالــد عــى مســيرة العمــل التنمــوي 

المجتمعــي؛ ليكــون مســتداما وفعــاال ومباشــرا وشــفافا.
بتفــاؤل وثقــة وأمــل الســتمرار مســيرتها  وتتطلــع المؤسســة إىل المســتقبل 
وتقديــم مزيــد مــن العطــاء واإلبــداع والتميــز، بتضافــر جهودهــا مــع جهود الشــركاء 
المعنييــن مــن القطاعــات الثاثــة: )القطــاع الحكومــي، والقطــاع الخــاص، والقطــاع 
غيــر الربحــي(، وصــوال إىل األهــداف المنشــودة في مجتمع ســعودي مزدهــر متكافئ 

فــي الفــرص، وتغييــر اجتماعــي إيجابــي، ونمــو شــامل ومســتدام.
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@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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