
 التمكينيةالمجتمع المدني والتجربة 

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية نموذجًا  

 

 يوسف بن عثمان الحزيم . د 



 البداية

 ... شكرًا



 . أواًل    مقدمة

 .ثانيًا    المجتمع المدني والخيري السعودي

 .ثالثًا    مؤسسة العنود الخيرية

 .رابعاًً   قصة نجاح

 . خامسًا  الخالصة

 المحتويات

: 

: 

: 

: 

: 



 :المجتمع المدني

م في إشارته إلى أشخاص 1594يعود  إلى عام •

يقطنوووف فووي مجتمووع مم وويح ثوو  أصوو    

 : يستخدم بمعنيين

حسب النظريوة االسولت ندية   : المفهوم األول•

والدولوة ييور   " المجتمع المتمضر"فيعني  

 . االست دادية ذات الس وك المسؤول

 المقدمة: أواًل



 :تابع المجتمع المدني

ح وصو  المجتموع   "هيجو  ": المفهوم الثاني•

ح "الميوا  األخالقيوة  "المدني بأنه جزء مون  

المجتموع المودني    –األسر  )التي تتأل  من 

حيو  يعت ور المجتموع المودني     ( الدولوة  –

وسيطًا بوين األسور  وبوين المنظوور العوام      

 (. الميا  االجتماعية)ل دولة 

 المقدمة: أواًل



 :تابع المجتمع المدني

ت ووا التنميووة التووي ت  ووي احتياجووات    » •

دوف اإلساء  إلى مسوتق   األجيوال   ح الماضر

 . «القادمة

يتلوف مفهوم التنمية المستدامة مون ثالثوة   •

 ".ال يئة  -المجتمع  -االقتصاد : "ملونات

 المقدمة: أواًل



 : المم لة باألرقام

•  

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثانيًا



 : الرعوية

عالقة م اشر  بين طورفين أحودهما موان       •

(Donor ) واآلخووور مت قوووي(Recipient )

ويهدف الطورف األول إلوى مسواعد  ودعو      

الطرف الثاني المت قوي إلشو اا االحتياجوات    

األساسية والجمعيات الخيرية في هذه المالة 

 .ت عب دور الوسيط بين الطرفين

 

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثانيًا



 : التملين

العم ية التي بواسطتها يت  مساعد  األفوراد   •

والجماعات أف تتمل  في ظروفهواح وإنجوا    

أهدافهاح وبذلا تلووف قوادر  ع وى العمو      

لمسوواعد  نفسووها وييرهووا بووالتر يز ع ووى 

نقاط القو  ل سيطر  ع ى المووارد بالزيواد    

 . في المشار ة في األعمال االجتماعية

 

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثانيًا



 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : ثالثًا

 : الوصية



 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا

مؤسسة سعودية خيرية خاصةح تعم  داخ  المم لوة  

العربيووة السووعوديةح وتهوودف إلووى تأسووي  وتنميووة 

األوقاف بأع ى معودالت االسوتثمار  فواء ح لتنفيوذ     

-وصية األمير  العنود بنت ع دالعزيز بون مسواعد   

من خالل شرا تها بمؤسسات المجتموع   -رحمها اهلل

المم ي بالمناطق النائية معتمد  ع ى فريوق عم هوا   

  .الفعال والممدود



(1) 

 الوصية

(3) 

 العنود لالستثمار

(5) 

 العنود الخيرية

(6) 

 تمكين/ رعوية  

(10) 

 الموازنة التخطيطية

(9) 

 مجلس األمناء

(8) 

 التقييم

(7) 

 الشركاء

 جودة الرعوية

 المراكز

 الهيكل  التنظيمي /الكيان

 مناطق نائية

 مناطق التمكين

 التقرير المالي

GRI 

 الموردين

(2) 

 الرؤية

 القطاع الحكومي

(4) 

 الموازنة التخطيطية

 المحفظة االستثمارية

 الهيكل التنظيمي

 الشركاء

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا



مركز األميرة العنود 

 لتنمية الطفل

 

 

 

مركز األميرة الدولي  

 العنود للتدريب 

 

 

 

 

مركز األميرة العنود 

 لتنمية الشباب 

 

 

مركز األميرة العنود 

 للحماية المجتمعية

 الطفل

 
 المرأة

 

 المجتمع

 

 الشباب

 

 مرا ز التملين

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا



مركز األميرة العنود 

لتنمية األشخاص ذوي  

 اإلعاقة

 

 

مركز األميرة العنود 

 الحضاري

 

 

 

 

 االحتياجات الخاصة

 
 غير المسلمين

 

 مرا ز التملين

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا



100  

 جمعية خيرية

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا

 :مناطق الرعوية



4 

 مناطق تمكينية

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا

 :مناطق التملين



1420-1431 

 بناء الممفظة االستثمارية الوقفية

 الرعوية 

1431 - 1433 

 جود  الرعوية 

1434 

 التملين

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية : رابعًا

 أين نمن اآلف؟



 “وارف”قصة نجاح : خامسًا

 : إحصائيات

 . نسمة[ 18.707.576]عدد المواطنين السعوديين •

 . سنة[ 14]من إجمالي عدد السلاف أق  من [ 37%]•

 . سنة[ 25]من إجمالي عدد السلاف أق  من [ 51%]•

  .سنة[ 29]من إجمالي عدد السلاف أق  من [ 3/2]•



 (: وارف)مر ز العنود لتنمية الش اب 

 من إدرا ًا وارف تأسي  يأتي: ن ذ  تعريفية•

 بالتزامهوا  الخيريوة  العنوود  األمير  مؤسسة

 التطور ومما ا  السعودي المجتمع بماجات

 .السعودية العربية بالمم لة الثقافي والمراك

 فوي  ودورهو   الشو اب  أهميوة  ذلوا  ومون 

 من األع ى النس ة الش اب يشل  إذ ح المجتمع

 .المم لة سلاف

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)تابع مر ز العنود لتنمية الش اب 

 وتنميوة  بتأهيو   متخصو   مر وز : الرسالة•

 ال ورام   فوي  مشوار ته   وتعزيوز  الشو اب 

 م وادرات  واحتضاف وت نيح والتطوعية الخيرية

 تتالقوى  ساحة ليلوف  حنوعية ش ابية ومشاريع

 .والتأثير النفوذ بمرا ز الشابة القيادات فيها

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)تابع مر ز العنود لتنمية الش اب 

 أهو   أحود  وارف مر وز  يلوف أف: األهداف•

 في الش اب تنمية مجال في الرائد  المرا ز

 بتمقيوق  حم2015 العوام  بدايوة  العربي العال 

 التطوا وتنفيذ تخطيط في المتمث ة أهدافه

 المهنيوة  االستشوارات  تقدي  و أشلاله بلافة

 .الش ابية ل م ادرات المادي والدع 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : ال رام  التي يقدمها مر ز وارف

برام  التطوا 

 101برنام  قو  التطوا •

 التط يقية في العم  التطوعي الدب وما•

اإلداري األمريلوي فوي العمو      اإلعتمواد شهاد  •

 CVAالتطوعي  

 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



   :وارف مر ز يقدمها التي ال رام  تابع

 الذات تطوير برام 

 "أريد وماذا ح أنا من " الذات ا تشاف•

 "أريد ما إلى اص   ي  " الذات إدار •

 الناس في وتؤثر اآلخرين تلسب   ي •

 حياتي قرارتي •

 وظيفة 101•

 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : التي يقدمها مر ز وارفال رام  تابع 

الم ادرات ودع  المشاريع  : 

المر ز بوططال  م وادرات تخودم الشو اب     يقوم  

وتهوودف ل توعيووة وتعزيووز ثقافووة التطوووا بووين 

المشوار ة المجتمعيوة وروح   وتعزيز  أوساطه 

ولذا فطف وارف يقدم الودع   .الم ادر  لدى الش اب

واالستشارات المهنية ل مشواريع التطوعيوة التوي    

 .المجتمعتسعى لتنمية 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : التي يقدمها مر ز وارفال رام  تابع 

الم ادرات ودع  المشاريع: 

 المقر•

 خطة العالقات العامة•

 مظ ة رسمية•

 التدريب والتملين•

 االستشارات المهنية•

 الدع  المالي•

 

انواا الدع  المقدم من 

 وارف

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : التي يقدمها مر ز وارفال رام  تابع 

  اإلجتماعياإلعالم والتواص: 

برنووام  ت فزيوووني واقعووي  •

عوورع ع ووى قنووا  المجوود  

هووو 33الفضووائية فووي صووي  

 8تنوووواف  موووون خاللووووه 

تطوعيوة بجووائز   مجموعات 

 .أل  ريال 100.000بقيمة 

 متطوعون 

برنووام  إذاعووي ع ووى إذاعووة •

UFM  قصوة شواب   يستعرع

أو شابة من الط قة الوسطىح 

اعترضته  ظروف صع ة في 

حيوواته ح وحققوووا نجاحووات 

 .ع ى أصعد  مخت فة 

 حكايتي

 ع وى إذاعوة    إذاعىبرنام  •

UFM هوح يقدم 34رمضاف في

م ووادرات شوو ابية متميووز ح  

ويعرضووها لتلوووف حووافزا   

 .ودافعا ل ش اب المتطوا

 سواعد جود 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : التي يقدمها مر ز وارفتابع ال رام  

 اف مون سوعي الرئاسوة     :واإلستشاراتالدراسات 

إيجواد  ( وارف)العامة لرعاية الشو اب بالتعواوف موع    

األفلار في األنشطة لن ض شرا ة نوعية تعيد اإللهام 

خطة استراتيجية في تطووير  حبواسطة إعداد الش ابية 

الش اب ل رقوي  ممتوى برام  الرئاسة العامة لرعاية 

بأفلار الشاب  والسومو بأخالقياتوه وتنميوة مهاراتوه     

 .  حتى يتس  بالنض  والعطاء لوطنه وأمته

 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : الفعاليات

الشو اب  المدربين إلعداد التطوا م تقى 

 . التطوعي ل عم 

التطوعي ل عم  العالمي اليوم.  

(. وارف الوطن يوم) الوطني اليوم 

الدوليوة  ل منظموة األول  الوطني ال قاء 

 IAVE التطوا لجهود

 

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : وارف باألرقام

 . نسمة[ 10]عدد فروا وارف •

 . شر اء[ 5]عدد الشر اء •

 . فرصة تطوعية[ 26]الفرص التطوعية •

 . مدرب[ 277]المدربين الخريجوف •

 . ساعة تطوعية[ 5125]الساعات التطوعية •

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 : تابع وارف باألرقام

 . مر  في السنة[ 87]مرات انعقاد ال رام  التدري ية •

 . مدرب[ 72]المدربين السعوديين •

 . مدربين[ 3]المدربين الدوليين •

 . مدرب[ 2031]المتدربين •

 . ساعة تدري ية[ 346]الساعات التدري ية •

 “وارف”قصة نجاح : خامسًا



 ضرور  تملينية منظمة إلى انتقالنا أف نؤمن

 نمارسه الذي الرعوي الجانب إلى باإلضافة م مةح

 مجال في الم همة القيادية اللفاءات ج ب و ذلا

 العم  وتشجيع والتملينيح الخيري العم 

 النسائيةح األنشطة سيما وال والم ادراتح التطوعي

 ق   من الملومي القطاا إقناا نفسه الوقت وفي

 .التنمية لتمقيق  مساعدين أنفسنا تسويق

 الخالصة: سادسًا


