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 تمهيد

المجتمععععم المععععدرة وا  ا   : أواًل

 .  والحكم الرشيد

تعريف ا  ا   والحكم الرشيد. 

   عالقععا المجتمععم المععدرة ةعع   ا

 .  والحكم الرشيد



 

  .السعو ي والخيري المدرة المجتمم :ث ريً 

    تعريععف المجتمععم المععدرة والخيععري

 السعو ي

 تععع  يل المجتمعععم المعععدرة والخيعععري

 السعو ي

 أهميعععا المجتمعععم المعععدرة والخيعععري

 السعو ي

 

 



 

 عبدالعزيز ةن عبداهلل الملك مب   ات :ث لث ًً

 .السعو ي الخيري المدرة المجتمم ومب   ات

والتغيير التغير وةيئا المب   ات  وافم.  

     مب   ات الملعك عبعداهلل لتمكعين المجتمعم

 . الخيري والمدرة السعو ي

السعو ي والخيري المدرة المجتمم مب   ات.   

      التحععوالت الثف فيععا وا عتم عيععا و ثعع

 .  المب   ات على ا  ا   والحكم الرشيد

 



 
 والخيري المدرة المجتمم مستفبل : اةع ًً

   .الرشيد والحكم وا  ا   السعو ي

فرص التطوير  . 

مخ طر ومعوق ت محتملا . 

   الخالصا :خ مسً 

 



 الخالصا



البحث أ ةعا مح و  هة المجتمم المعدرة  تن ول  

وا  ا   والحكععم الرشععيد والمجتمععم المععدرة   

الخيععري السعععو ي ومبعع   ات خعع  ن الحععرمين  

الشريفين الملك عبداهلل ةن عبدالعزيز ومب   ات 

المجتمم المعدرة السععو ي ومسعتفبل المجتمعم     

المععدرة والخيععري السعععو ي  وا  ا   والحكععم  

 : م  يلةالرشيد خلص البحث إلى 

 



ة لنمو الكبير لعدو   أهم العوامل التة أسهمت من 

الملعك  إ ا   المجتمم المدرة والخيري السعو ي 

 . عبداهلل ةن عبدالعزيز االصالحيا

من سي سعيا ا  ا   الملكيعا تطعوير ةيئعا عمعل      

المجتمععم المععدرة والخيععري السعععو ي وتععدعيم 

 . الث لثالفط ع 

السعكنة وا تفع ع مسعتول التعلعيم الكمعة      النمو 

 .والنوعة

 



ترعما اال ا   الملكيا إلى مشروع ت ةإرشع   العديعد   

من المنظم ت التة تدعم المجتمم المعدرة والخيعري   

السعو ي مثل ارشع   هيئعا حفعوإل ا رسع ح وتحويعل      

 .وزا   االعالن إلى هيئا شبه حكوميا مستفلا

تم إ م ج المرأ  فعة عمليعا التنميعا فعة االرتخع         

 . و خول الشو ل

 

 



الحض  يا للمجتمعم المعدرة ة تجع      ضغطت النهضا 

تحسععين افعع    التنميععا ومح  ةععا الفسعع   واةععراز 

الشععف فيا ة لرق ةععا علععى ال ا  الحكععومة وتحسععين  

المس وا  واالسه ن فة سد العجز الحكومة ةعل تععدل   

 .  و   إلى تطوير خي  ات اصالحيا

المجتمعم المعدرة والخيعري السععو ي ةعإطالإل      ة    

مب   اته للمش  اا فة إ ا   الشأح العع ن معن خعالل    

المسععلوليا االعتم عيععا ةعمععل ملسسععة أو تجمععم   

 . وتنظيم خ ص

 



النهضا الحض  يا ع  ت ثم  ه  فة العفعل السععو ي   

والععوعة الععع ن االعتمعع عة ترعمععا فععة المم  سعع ت 

 .  الفكريا وا ةداعيا واالحتراف

فعة الفيع ن   له ة لغ الثعر  العمل الخيري والمدرة اح 

ةدو   ة تج   اال ا   والحكم الرشعيد اعمع ال اال ارعه    

يغلب عليه االتج   رحو التمكعين ةعدال ععن الرعويعا     

 .التفليديا

ة تجع   تعميع    ةضعف العمل الخيري والمدرة ينمو  

المأسسا أو التعأثير فعة السي سع ت الحكوميعا وفعة      

 . التحديدالميزاريا الع ما على وعه 

 



يجب صي غا شرااا ةين  وزا   التخطعي  ووزا    

الم ليا ةعد االيم ح ةدو  الفط ع الث لث فعة صعي غا   

ذلك الدو  اشعريك  يعيف فعة ةفع   المجتمعم      

 . وتشغيله

المجتمم المدرة والخيري السععو ي معوقع ت   يواعه 

ايض   اخليا متعلفا عله  ة لمم  س ت الفي  يعا غيعر   

 . السويا  اخل الفط ع ذاته

 



اح مستفبل المجتمم المدرة الخيري السعو ي لتأثير  

فة اال ا   والحكم ة لمملكا العرةيا السعو يا مرهوح 

ةتعزيز العدو  الحكعومة ومع لجعا الفطع ع الث لعث      

 . مشكالته من الداخل

 



تأهيل خبرا  سعو يين ميداريين عبر اقتح ن العمل إح 

وااتس   الخبر  الميداريا فة المنظم ت الدوليا ذات 

العالقا يواابه ايض  خلع  شعراا ت وتح لفع ت معم     

تلععك المنظمعع ت الدوليععا السععيم  مععم هيئععا االمععم 

المتحعد  والمنظمع ت الت ةععا لهع م المعنيعا ةعع لحكم      

الصعع لا الععؤي أجمععن ع زمعع  ارععه المععدخل الكبيععر   

 .والتنموياوالصحيا للمش  اا السي سيا 

 



 لمزيد من االطالع

 www.yalhuzaim.com 
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