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والتنمويالمجتمعياإلنفاقحجمفيالدولاعلىمنالسعوديةالعربيةالمملكةُتعد
ُتقدروقفيةجهةألف113منألكثرموطنا  فهي.االجماليالمحليالناتجمنكنسبة
فيسنويا  ريالمليار7.6يقاربماوتنفقريالمليار234عنيقلالبماأصولهاقيمة

.مختلفةوتنمويةاجتماعيةمجاالت

تشير.التنميةمؤشراتبعضفيتأخرالسخيالعطاءهذاُيقابلاألسفومعلكن
يفكبيرةتنمويةفرصإلىبالمملكةلإلحصاءالعامةالهيئةعنالصادرةاإلحصائيات
راألسوتخطيطإدارةومؤشراتالوقائيةالصحةومؤشراتللشبابالمهنيالنمومؤشرات
للتنميةالمتحدةاألمموأهداف2030المملكةرؤيةفيأساسيةمستهدفاتتمثلوالتي

.المستدامة

وإدارةتخطيطضعفمنيعانيالمملكةفيالمجتمعيالعملأنالتحدياتأهمأحد
األنشطةعلىيركزالمملكةفيالمجتمعيالعملكانطويلةلمدة.األثرومتابعة

تائجللناالستراتيجيالتخطيطدونالمستفيدين،وعددالمنفذةالبرامجكعددوالمخرجات
طةمتوسالنتائجأوالفرصة،أوالسلوكأوالمهارةأوالمعرفةفيكتغييراتالمدىقريبة
المدىبعيدةآثارأواالقتصادية،أوالصحيةأواالجتماعيةالحالةفيكتغييراتالمدى

.مراضاألوانتشاراالسريواالستقراركالبطالةالمجتمعيةالقضايامستوىعلىكتغييرات

ةالمملكرؤيةأهدافأحدفكانتوطنيةأولويةالمجتمعيةاألعمالأثرتعظيمأصبحلذلك،
أثرا  ربحيةغيرسعوديةمنظماتتدريهاالتيالمشاريعثلثمنأكثرتحققأن"2030

المشروعاتنسبةتبلغالراهن،الوقتفي."الوطنيةبأولوياتنايرتبطللقياسقابل  اجتماعيا  
%7األمدطويلةالوطنيةالتنميةأهدافمعتتواءمالتيأواجتماعيأثرلهاالتيالخيرية
.%33منأكثرإلىلتصلالنسبةهذهلرفع2030المملكةرؤيةوتهدف.فقط

الدليلهذامنالعامالهدف1.1

مواءمةعمليةلتسهيلالدليلهذايهدفالطموح،الوطنيالهدفهذاتحقيقنحوسعيا  
علىبناءالمملكةفيالتنميةفجواتالتقريريعرض.التنميةأهدافمعاألوقافجهود
ةوالمؤسسالمملكةفيالمتحدةاألممتقريرفيُنشرالذيوالطلبالعرضتحليل

التنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"(2021)الخاصالقطاعلتنميةاإلسالمية
هذهمعالتعاملفيمؤثرةأساليبويقترح."2030المملكةورؤيةالمستدامة

نموذجوُيعززالمجتمعي،التأثيرنظرياتعلىالمبنيالمواءمةنموذجحسبالفجوات
الهدفليس.وقفيةجهاتمنواقعيةبتجاربالتدخلوأساليبالفجواتبينالمواءمة

ةقاديتمكنحتىالتأثير،إمكانياتوبعضوأرقامحقائقعرضوانماحاسمةحلولتقديم
.بهمخاصةمؤثرةتدخلتتصميممناألوقاف

المقدمة. 1
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فرص التنمية. 2

:الغرض
افاألوقمساهمةحجمويرصدوالعالميةالوطنيةالتنميةمستهدفاتالقسمهذايؤطر

.والطلبالعرضتحليلعلىبناءالتنميةفجواتويعرضتحقيقهافي
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قةالعلذاتوالعالميةالوطنيةالمستهدفاتلتحديدالخطوةهذهتهدفالغرض
.المجتمعيةالتنميةبمجاالت

المصارفبمجاالتالعلقةذاتوالمؤشراتاألهدافوحصرمراجعةتمت
األمموأهدافوبرامجها2030المملكةرؤيةفيالعامةالوقفية
.المستدامةللتنميةالمتحدة

كيف؟

فرص التنمية. 2
مستهدفات التنمية الوطنية والعالمية. 1. 2

األعضاءالدولجميعاعتمدت
عامفيالمتحدةاألممفي

التنميةأهداف2015
دعوةباعتبارهاالمستدامة،

إنهاءعلىللعملعالمية
وضمانالكوكبوحمايةالفقر
بالسلمالناسجميعتمتع

.2030عامبحلولواالزدهار

العربيةالمملكةأطلقت
2016عامفيالسعودية

طموحةكخطة2030رؤية
الوطنيةأهدافهاعنُتعبر

قوتهامكامنإلىوتستند
نابضمجتمعتكوينلغاية
.مزدهرواقتصادبالحياة
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مستهدفات
ةلرؤيالثانيالمستوىوأهدافالمستدامةالتنميةأهدافتتقاطع

بناءتحديدهاتموالتياألوقافمصارفمجاالتمع2030المملكة
.وقفيةجهة42لـاالستراتيجيةالخططدراسةعلى

فرص التنمية. 2
مستهدفات التنمية الوطنية والعالمية. 1. 2

المجال
إتاحة فرص العمل للجميع2.4
تمكين خلق فرص العمل من خلل المنشآت 3.4

غرالصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الص

القضاء على الفقر. 1
القضاء التام على الجوع. 2
المساواة بين الجنسين. 5

الحد من أوجه عدم المساواة. 10

الخدمات 
اإلنسانية

تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع 1.4
احتياجات سوق العمل

التعليم الجيد. 4 التعليم

االرتقاء بالخدمات الصحية1.2
تعزيز نمط الحياة الصحي2.2

الصحة الجيدة والرفاه. 3 الصحة

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية3.2
خلق بيئة ممكنة لتمكين السعوديين6.2

حيةالمياه النظيفة والنظافة الص. 6
مدن ومجتمعات محلية . 11

مستدامة
اإلسكان 

والتنمية 
الحضرية

تعزيز القيم اإلسلمية1.1
خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على أكمل 2.1
وجه

الدين 
والروحانيات

تعزيز الهوية الوطنية3.1
دعم الثقافة والترفيه5.2

مدن ومجتمعات محلية . 11
مستدامة

الفن 
والثقافة

ادتنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتص1.3
إطلق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة3.3
تعميق اندماج االقتصاد السعودي في 6.3

المنظومة اإلقليمية والعالمية

العمل اللئق ونمو االقتصاد. 8
الصناعة واالبتكار والهياكل . 9

األساسية
التنمية 

ةاالقتصادي

ضمان االستدامة البيئية4.2
حماية الموارد الحيوية للدولة4.5

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. 7
العمل المناخي13
الحياة تحت الماء14
الحياة في البر. 15

البيئة 
والمياه 
والزراعة

رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية1.6
تمكين الشركات من المساهمة المجتمعية2.6
يتمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربح3.6

االستهلك واإلنتاج المسؤوالن. 12
السلم والعدل والمؤسسات 16

القوية
عقد الشراكات لتحقيق األهداف17

تطوير قطاع
التنمية
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االسعوديةالعربيةالمملكة قيمةتقدروقفألف113منألكثرموطن 
ريالمليار7.6يقاربماوتنفقريالمليار234عنيقلالبماأصولها
.مختلفةوتنمويةاجتماعيةمجاالتفيسنويا  

تقدير قيمة األصول الوقفية حسب الجهة التابعة لها

فيالمملكةفياألوقافمساهمةحجملتحديدالخطوةهذهتهدفالغرض
.والعالميةالوطنيةالتنميةأهدافتحقيق

وقافاألحولالسابقةالدراساتونتائجالعامةاألوقافإحصائياتعلىبناء
االنفاقوحجمأصولوحجمعددإجماليتقديرتمعملها،ومجاالتالخاصة
.المجتمعيالنفعذاتلألوقافالسنوي

كيف؟

فرص التنمية. 2
حجم مساهمة األوقاف في التنمية. 2. 2

أوقاف المؤسسات 
األهلية

مليار ريال( 81)

الشركاتأوقاف 
الوقفية

أوقاف الجامعات مليار ريال( 43)
مليار ريال( 26)

األوقاف العائلية 
مليار ريال( 12)

أوقاف الهيئة 
العامة لألوقاف

مليار ريال ( 14)

أوقاف الجمعيات 
األهلية

مليار ريال( 17)

أخرى
مليار ريال( 40)

ستدامةالمالتنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"الخاصالقطاعلتنميةاإلسلميةوالمؤسسةالمملكةفيالمتحدةاألمم:المصدر
.2021"2030المملكةورؤية
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ريالمليار185يقاربماهناكبالمملكة،األوقافقطاعاجماليمن
فيريالمليار6.1يعادلسنويانفاقوحجموقفيةأصولمن

.ةالمستدامالتنميةبأهدافمباشرغيرأومباشرارتباطذاتمجاالت
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0
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30

7

5

223
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35

33

7

8 

4,937 

34,846 

4,381 

7,687 

10,014 

عدد الجهات
األصول بالمليون ريال

اإلنفاق السنوي بالمليون ريال

فرص التنمية. 2
حجم مساهمة األوقاف في التنمية. 2. 2

ستدامةالمالتنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"الخاصالقطاعلتنميةاإلسلميةوالمؤسسةالمملكةفيالمتحدةاألمم:المصدر
.2021"2030المملكةورؤية
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فرص التنمية. 2
حجم مساهمة األوقاف في التنمية. 2. 2

ريالمليار227يقاربماهناكبالمملكة،األوقافقطاعاجماليمن
فيريالمليار7.4يعادلسنويانفاقوحجموقفيةأصولمن

.2030المملكةرؤيةبأهدافمباشرغيرأومباشرارتباطذاتمجاالت

عدد الجهات
ن األصول بالمليو

ريال
اإلنفاق السنوي
بالمليون ريال

1150

13,268

1511

6,800

7,002 

20,198 

8,321 

13,315 

12,364 

تعزيز القيم اإلسلمية1.1

خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على أكمل وجه2.1

تعزيز الهوية الوطنية3.1

االرتقاء بالخدمات الصحية1.2

تعزيز نمط الحياة الصحي2.2

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية3.2

ضمان االستدامة البيئية4.2

خلق بيئة ممكنة لتمكين السعوديين6.2

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد1.3
71

10,014

8

224 

2,589 

3,733 

4,356 

6,969 

6,471 

37

435 

49

223

229 

662 

272 

436 

405 

9,677 

2,746 

755 

2,746

13,691 

11,574 

95,203 

541 

575 

2,736 

1,493 

4 

1,568 

2,116 

6,065 

34,846 

33 

35 

317

90

24

90

449

379

3122

17

18

إطلق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة3.3

يةاإلقليمية والعالمتعميق اندماج االقتصاد السعودي في المنظومة 6.3

لتطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العم1.4

إتاحة فرص العمل للجميع2.4

تمكين خلق فرص العمل من خلل المنشآت الصغيرة 3.4
والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر

التفاعل بشكل فعال مع المواطنين3.5

حماية الموارد الحيوية للدولة4.5

رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية1.6

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي3.6

ستدامةالمالتنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"الخاصالقطاعلتنميةاإلسلميةوالمؤسسةالمملكةفيالمتحدةاألمم:المصدر
.2021"2030المملكةورؤية
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العزيزعبدالملكوقف
العزيزعبدبنهللاعبدالملكمنبقرار2002عامالوقفلهذااألساسحجرُوضع

صرحاالوقفأصبح.ريالمليار28السوقيةقيمتهابلغتريال،مليار7.5وبرأسمال
وحدة10,970علىتحتويطابقا  282بإجماليأبراجسبعةمنمكونامعماريا
دعمفيالوقفيساهم.مربعمترمليون105عنتزيدمساحةعلىوتمتدسكنية
.الرحمنضيوفوخدمةالشريفينالحرمينوصيانةرعايةمشاريع

الراجحيعبدالعزيزبنسليمانأوقاف
لتياالقابضةالراجحيالعزيزعبدبنسليمانأوقافشركةقبلمناألوقافهذهتدار

العملفيالمساهمةالمؤسساتكأهم28المركزوحققت2011عامتأسست
افلألوقالسوقيةالقيمةتبلغ.سعوديريالمليار16قيمتهبتبرعالعالمفيالخيري
والعقارات،التمويل:مختلفةقطاعاتفياستثماراتمعريالمليار50حوالي

ملالعمجاالتوتتعدد.والتكنولوجياوالتعليم،الصناعيواإلنتاج،والزراعةواألغذية
غيرالمنظماتودعم،(الراجحيسليمانكليات)التعليملتشملللوقفالخيري
.وصيانتهاالمساجدوبناءالربحية،

الموسىوقف
ةرؤيتتمثل.وقفيةكشركةوتسجيلهالموسىوقفتأسيستم،2009عامفي

تحقيقفييشاركمتطورخيريقطاعبناءفيالفاعلةالمساهمةفيالوقف
ةوالماليوالبشريةالمؤسسيةالقدراتتنميةعلىالوقفأعمالتركز.التنمية

والنساءواأليتامللفقراءاالجتماعيةالخدماتتقديمإلىباإلضافةاألهلية،للجمعيات
أصولمنسعوديريالمليار1.3الشركةتمتلك.والتعليماإلسلميةالقيموتعزيز
.سنويا  سعوديريالمليون40حواليوتنفقوقفية

بخشطهعبدهللاوقف
بعدالخيرألعمالأملكهمننسبةبوقفبخشطههللاعبداألعمالرجلأوصى
وقفيةكشركةتسجيلهوتمبخشطهعبدهللاوقفتأسس2014عامففي.وفاته
سنويا  ريالمليون85حوالياألوقافتنفق.وقفيةأصولمنريالمليون500تملك

ضافةباإلالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةمناطقفيللفقراءالمباشرالدعملتقديم
عبدهللاالشيخمركزمثلالمتخصصةالصحيةالرعايةمجاالتتطويرجهوددعمإلى
.األطفاللكلىالصحيةالرعايةفيللتميزبخشطـه

أمثلة على مساهمات األوقاف الكبيرة

فرص التنمية. 2
حجم مساهمة األوقاف في التنمية. 2. 2
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تحليلعلىمبنيةكفجواتالتنميةفرصلتحديدالخطوةهذهتهدفالغرض
.والطلبالعرض

ومستوىاألوقافمنالعرضمستوىلتقييممنهجيإطاراستخدامتم
علىبناءالتنمية،مجاالتمنفرعيمجاللكلاالحتياجكحجمالطلب
.والنوعيةالكميةالمدخلتمنومزيجمحددةمعايير

كيف؟

فرص التنمية. 2
تحليل العرض والطلب. 3. 2

وحدة مقياس المعايير
مصدر البيانات4الى 1التقييم من 

عوامل الطلب

اتساع االحتياج
نسبة المتأثرون من أفراد 
المجتمع أو المحتاجون 

لهذه التنمية

اإلحصاءات السكانية الصادرة عن الهيئة ▪
العامة لإلحصاء

تقارير الوزارات ذات العلقة▪
تقديرات خبراء التنمية في المملكة▪

عمق االحتياج
مستوى تحقيق 

مستهدفات التنمية في 
المجال

أهداف التنمية المستدامة في المملكة ▪
وضع التقرير اإلحصائي لل–العربية السعودية 

(2020)الراهن 
-2016)2030كتيب إنجازات رؤية المملكة ▪

2020)

مدى أساسية االحتياج ضرورة االحتياج
اجاتنظريات التنمية البشرية ونظريات االحتي▪حسب نظريات االحتياجات

عوامل العرض

اجمالي االنفاق السنوي حجم االنفاق
من األوقاف

على بيانات األوقاف العامة والتقديرات المبنية▪
دراسات لعينات من األوقاف

حجم الجهد
عدد األوقاف التي يعتبر 

المجال مجال تركيز رئيسي
لها

على بيانات األوقاف العامة والتقديرات المبنية▪
دراسات لعينات من األوقاف

االستدامة
مدى توفر الرغبة والقدرة 
الشرائية وتوفر األعمال 

الملبية لها
تقديرات خبراء التنمية في المملكة▪
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تصنيف 
فجوات 
التنمية

:الفجواتمنأنواعثلثةوالطلبالعرضتحليلانتج

فجوةالىالعرضوانخفاضالطلبارتفاعيؤدي:الكميةالفجوة1)
أبرزمن.2030ورؤيةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيكمية

فرصخلقمستهدفاتهيالكميةالفجواتذاتالمستهدفات
أنحينفي.واالبتكارالصناعةودعماالقتصاديوالتمكينالعمل
تقديممنتحولتقدالمملكةفيالوقفيةالمؤسساتمنالعديد
نسبةنأإالتمكينية،برامجتقديمإلىالمحتاجةللفئاتالمباشرالدعم

امنخفضةهذهالتمكينمجاالتفياإلنفاق إنفالمقابل،في.نسبي 
.كبيرالتنمويةالمجاالتبهذهالمتأثرينالسكانعدد

والعرضالطلبيكونالمجاالتبعضفي:النوعيةالفجوة2)
رزأبمن.ضعيفةتكونالنتائججودةولكنمعقولبشكلمتكافئين

المستهدفاتهيالمملكةفيالنوعيةالفجوةذاتالمستهدفات
يمالتعلمجاليفيالوقفياالنفاقإن.والتعليمبالصحةالمتعلقة
مستهدفاتتحقيقحيثمنالنتائجولكننسبيا  مرتفعوالصحة
مؤشراتحيثمنالمثال،سبيلعلىالمجالين،هاتينفيالتنمية
ةمنخفضالعامة،الوقائيةالصحةممارساتأوللشبابالمهنيالنمو
.نسبيا  

طلبعلىحصلتتنمويةمستهدفاتهناك:التخصصيةالفجوة1)
اولكنهلهاالشعبويالطلبانخفاضبسببالدرجةحيثمنمنخفض
.موجودغيراألوقافمنألجلهاالمبذولالجهديكونويكادمهمة
المناخيوالعملالبيئةحمايةمستهدفاتالنوعهذاأمثلةتشمل

السكانعدديكونقد.المحليةوالثقافةالفنونعلىوالحفاظ
حسبملحةليستلهاوالحاجةقليلالمستهدفاتبهذهالمهتمون

هذاحجممنحتىأقلاألوقافمنالعرضولكناالحتياجاتنظريات
.الطلب

فرص التنمية. 2
أنواع الفجوات. 4. 2

ستدامةالمالتنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"الخاصالقطاعلتنميةاإلسلميةوالمؤسسةالمملكةفيالمتحدةاألمم:المصدر
.2021"2030المملكةورؤية
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فجوة كمية
طلب مرتفع وعرض منخفض

م يتغير التقيي
بمرور الوقت 

واختلف 
المناطق 
.  والسياقات

والغرض هنا 
إجراء تقييم 

تقريبي 
.  وتوضيحي

يمكن لقادة 
األوقاف إجراء 
ة تحليلت مماثل

ة للسياقات الخاص
.بهم

إتاحة فرص العمل للجميع2.4
تمكين خلق فرص العمل3.4
التفاعل بشكل فعال مع المواطنين3.5
إطلق قدرات القطاعات غير النفطية3.3

العمل اللئق ونمو االقتصاد. 8
يةوالهياكل األساسالصناعة واالبتكار . 9

ةالسلم والعدل والمؤسسات القوي16
عقد الشراكات لتحقيق األهداف17

فجوة 
كمية

تعزيز نمط الحياة الصحي2.2
يتواءمتطوير رأس المال البشري بما 1.4

مع احتياجات سوق العمل
بحيللقطاع غير الرتمكين تحقيق أثر أكبر 3.6

الصحة الجيدة والرفاه. 3
التعليم الجيد. 4
القضاء على الفقر. 1

الحد من أوجه عدم المساواة. 10

فجوة 
نوعية

االرتقاء بجودة الحياة في المدن3.2
ضمان االستدامة البيئية4.2
حماية الموارد الحيوية للدولة4.5

مدن ومجتمعات محلية مستدامة11
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. 7

الحياة في البر. 15الحياة تحت الماء   . 14
العمل المناخي. 13

فجوة 
ةتخصصي

ب 
طل

ر ال
ؤش

م
(

ياج
الحت

ا
)

مؤشر العرض

فجوة نوعية
طلب وعرض متناسبان لكن فعالية 

العرض منخفضة

:مجاالت التنمية في كل نوع فجوةأبرز

فرص التنمية. 2
أنواع الفجوات. 4. 2

فجوة تخصصية
طلب منخفض لكن العرض مهم وغير 

موجود تقريبا  

ستدامةالمالتنميةأهدافتحقيقفياألوقافدور"الخاصالقطاعلتنميةاإلسلميةوالمؤسسةالمملكةفيالمتحدةاألمم:المصدر
.2021"2030المملكةورؤية
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أساليب التأثير. 3

:الغرض
ملعواقعمنبأمثلةويوضحهاالمختلفةالمجتمعيالتأثيرأساليبالقسمهذايشرح

.الواقعهذاتحدياتعلىالضوءويسلطالمملكةفياألوقاف
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ادةقيتبناهاوالتيالمجتمعيالتأثيرأساليبلشرحالخطوةهذهتهدفالغرض
.المرجواألثرلتحقيقالوقفيةالمؤسسات

مناطقمختلفمنوقفيةمؤسسات42عملأسلوبدراسةتمت
الموارد،وتنوعوالشراكات،المخاطرة،حيثمنوتحليلهاالمملكة
.المستهدفةوالفئاتالتدخل،مستويات

كيف؟

أساليب التأثير. 3
أنواع أساليب التأثير. 1. 3

الشرقية

الرياض 

مكة المكرمة

5

23

11

مليون23

مليون78

مليون43

عدد المؤسسات متوسط اإلنفاق
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علىواعأنأربعةإلىلألوقافالمجتمعيالتأثيرأساليبتصنيفيمكن
لوبأسالىالمباشرةالرعايةأسلوبمنيتراوحوالذيالتعقيدطيف

.المنظومةتحسين

أساليب التأثير. 3
أنواع أساليب التأثير. 1. 3

يمكن تصيف أساليب التأثير المجتمعي إلى أربعة أنواع مختلفة 

رعاية مباشرة
(أ)

ابتكار حلول
(ب)

تمكين قدرات
(ج)

تحسين منظومة
(د)

ة تقديم خدمات مباشر
للمستفيدين من 

مسكن ومأكل وعالج

تطوير الخدمات 
كتطوير عالج أو منهج 

تعليمي

تمكين الجهات 
المقدمة للخدمات 

ورواد األعمال

تحسين المنظومة أو 
اإلطار المنظم 

للمؤسسات المقدمة
للخدمات

تنفيذ عمليات ▪
التشغيل مباشرة

بناء أبنية تقديم▪
الخدمات

ةتوفير سلع متكرر▪

اجراء البحوث ▪
ير التطبيقية  لتطو

منتجات تحسن من 
أثر الخدمات 

.المقدمة
تلبية احتياجات ▪

فريدة من خالل 
المنظمات 
المتخصصة

بناء القدرات ▪
المؤسسية

دعم رواد األعمال ▪
قيادة نماذج ▪

الشراكة بين 
القطاعين العام 

والخاص
ك قيادة تغيير سلو▪

المجتمع

االستثمار في ▪
القطاعات لتمكين 
األسواق من تلبية

االحتياجات 
المجتمعية

التأييد والمناصرة▪
لتبني تشريعات 

.قائمة على األدلة

أمثلة من قطاع الصحة

إنشاء وتشغيل 
ات سلسلة مستشفي

ة تطوير وتقديم طريق
مبتكرة وفعالة 

لغسيل الكلى

دعم برنامج التميز 
في خدمات مراكز 

الرعاية الصحية 
األولية بشراكة مع 

وزارة الصحة

جهود تحسين 
منظومة التأمينات 
ير الصحية لضمان توف

رعاية صحية متكاملة
لجميع السكان 
بطريقة عادلة 

وميّسرة

معقدةبسيطة

أساليب
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رعاية مباشرة
(أ)

ابتكار حلول
(ب)

تمكين قدرات
(ج)

تحسين منظومة
(د)

وضوح األثر

قياس األثر

اتساع األثر

استدامة األثر

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

                      
                     

رتفكيدونمحدودةموارداهدار(ب)و(أ)أسلوبيتبنيعندشيوعا  األكثرالزالتتكمن
منبالرغمالمنظومةمستوىعلىمستدامأثرلتحقيقالتوسععلىالقدرةفي

.المقدمةللتدخلتالعاليةالجودة
نمالمعقوللألمرالوصولعدم(د)و(ج)أسلوبيتبنيعندشيوعا  األكثرالزالتتكمن

يةوحافزلجاهزيةوتوقعاتتغييرافتراضاتعلىاالعتمادبسببالنتائجأوالمخرجات
.واقعيةغيرشركاء

رةالمباشوالرقابةالتحكممنعاليةدرجة(ب)و(أ)أسلوبييوفر.مزاياتأثيرأسلوبلكل
ملموسةوالنتائجالمخرجاتتكونأنيمكنلذلك،نتيجة.للشراكاتأقلوحاجةللعمل

وذا  نف(د)و(ج)أسلوبييوفرالمقابل،في.التدخلتالىوالنسبالقياسوسهلةوعميقة
الحكوميالصرفميزانيةمن%1بضخاألوقافأحدقامتإذاالمثال،سبيلعلى.أكبر

أوواسعنطاقعلىالخدماتجودةفيتحسينإلىذلكيؤديفقدموجهة،كمساهمة
.الحلولاستدامةتضمنأنظمةتطوير

أساليب التأثير. 3
مميزات كل أسلوب. 2. 3
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نموذج المواءمة. 4

:الغرض
واتفجمعالتأثيرأساليبمواءمةنموذجيقترحثمالمواءمةنظرياتالقسمهذايناقش

.المملكةفياألوقافعمللسياقمناسبالتنمية



|19|مؤثرةأوقافتصميم

مصادر البحث
محرك بحث مكتبة جنوب ▪

كاليفورنيا للبحث في قواعد 
البيانات عابرة التخصصات مثل 

ProQuest وScienceDirect 
JSTORو

استراتيجية البحث
البحث في نظريات مواءمة ▪

يةأساليب التأثير مع فجوات التنم
البحث في تطبيقات نظريات ▪

المواءمة

معايير االنتقاء
(.peer-reviewed)محكمة ▪
أو 2010تم نشرها في )حديثة ▪

(.بعد
المجتمع/تنوع السياق▪
منشورة في مجلت أكاديمية ▪

.  علمية

طريقة التحليل
تم تحليل المحتوى مقابل ▪

ة عنوان الدراس: الفهرسة التالية
، والمجلة وتاريخ النشر، السياق

النظرية

التدخلتأساليبمواءمةنظرياتلمراجعةالخطوةهذهتهدفالغرض
.التنميةفجواتطبيعةمعالمجتمعية

يةوالتكيفالفنيةالمشاكلكنظريةالمواءمةنظرياتأهممراجعةتمت
السياقونظرية،(2003وسنودن،كورتز)سينفنونظرية،(1994هايفيتر،)

.(2017جرين،)والثقة
كيف؟

نموذج المواءمة. 4
نظريات المواءمة. 1. 4
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مقر األسلوب أسلوب التدخل

خبرة المسؤولون تطبيق المعرفة 
واإلجراءات الحالية

فّنية 
(Technical)

األشخاص الذين يعانون 
من المشكلة

ابتكار طرق جديدة فية  تكيُّ
(Adaptive)

دىمعلىاألسلوبفعاليةتعتمد.بالمطلقسيئأوجيدأسلوبيوجدالأنهعلىالعلماءيتفق
.معالجتهاالمرجوالمجتمعيةالقضيةوطبيعةاألسلوببينالتوافق

نموذج المواءمة. 4
نظريات المواءمة. 1. 4

التخطيط 
الخّطي 
التقليدي

التغذية 
الراجعة 
السريعة

التجريب 
والتحسين

االنتقال
الى

ربع آخر

سياق غير مستقررسياق مستق

ق ب
وثو

ة م
جي

راتي
ست

ا
ها

ق ب
وثو

ر م
غي

ية 
يج

رات
ست

ا
ها

إطار السياق والثقة 
(2017جرين، )

(1994هايفتز، )المشاكل الفنية والتكيفية 

إطار سنفين
(2003كورتز وسنودن، )

بة  مركَّ
(Complicated)

الممارساتأنسب

دة معقَّ
(Complex)

ممارسات ناشئة

واضحة
(Obvious)

أفضل الممارسات

فوضوية
(Chaotic)

ممارسات جديدة
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نموذج المواءمة. 4
نموذج مواءمة أسلوب تأثير الوقف مع . 2. 4

فجوات التنمية

نموذج 
المواءمة

ومدراءموقفينمناألوقافمجالفيالمصلحةأصحابمعظميعتقد
األربعةالتأثيرأساليبأنسياساتوصناعوخبراءوقفيةمؤسسات
يعتقد.والعالميةالوطنيةالتنميةأهدافلتحقيقمهمةجميعها
علىيركببشكليعتمدأنيجبالتأثيرأسلوباختيارأنأيضا  منهمالعديد
وأللموقف"التغييرنظرية"وكذلكالتنميةمجالفيالفجوةطبيعة
.التنميةسيحققماحولنظرهوجهة

رعاية مباشرة

بأسلوب أسلوب أ

ابتكار حلول

جأسلوب 

تمكين قدرات

دأسلوب 

تحسين منظومة

طلب مرتفع
وعرض منخفض

طلب وعرض 
ية متناسبان لكن فعال
العرض منخفضة

طلب منخفض لكن 
العرض مهم وغير 
موجود تقريبا  

فجوة 
تخصصية

فجوة 
نوعية

فجوة 
كمية
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أوالمجاالتعابرةالفجواتمنمختلفةأنواعثلثةهناك،13صفحةفيموضحهوكما
أثرا  ظموأعللتطبيققابليةأكثرالتأثيرأسلوبيكونأنيمكنكيفهنانشرح.القطاعات

.الفجواتمنمحددةألنواع

فيللتدخلاألولىالخطوةهواألسلوبهذايكونماعادة."مباشرةرعاية"(أ)أسلوب
.نواالعبيواالحتياجاتالسياقفهمالمباشرالتدخلأسلوبيسمححيثتنموي،مجالأي

العملفرصإتاحةمثل)والطلبالعرضبينالكميةالفجواتذاتالتنميةمستهدفات
طقةمنفياألقلعلىمباشرة،المشكلةلمعالجة(أ)بأسلوبلتدخلتتحتاجقد،(للجميع

.العرضوزيادةالتكلفةتقليلفيهناالشراكاتتساعدوقد.محددةجيوغرافيه

ناأطلقوالتي–معدومشبهالعرضولكننسبيا  األقلالطلبذاتالتنميةمستهدفات
–(نالفوتعزيزالخاصةاالحتياجاتذويتعليممثل)"التخصصيةالفجوات"مصطلحعليها
.(أ)التأثيرألسلوبالكبيرةاألوقافتبنيخللمنفيهاكبيرتحولتحقيقيمكن

مالتعليمثل)جودة/نوعيةفجواتبهاالتيالتنميةمستهدفاتحتىذلك،إلىإضافة
اماستخد.التعليملمنظومةالجودةعالينموذجا  (أ)أسلوبتدخلتتوفرأنيمكن،(الجيد
التغييرعلويجلألوقافالتشغيلتكلفةمنيقللهناوالشراكاتالحكوميةالتحتيةالبنية
.ممكنا  التعليممنظومةفي

الخدماتجودةتحسينفييساعدأن(ب)ألسلوبيمكن."حلولابتكار"(ب)أسلوب
نمعاليعرضبوجودتتميزالتيالنوعيةالفجواتذاتالمستهدفاتلتحقيقالمقدمة

تحقيقحيثمنالعرضفعاليةلكناألوقافمنالمبذولوالجهدالصرفحجمحيث
.منخفضالمستهدفات

جودةتحسينفيدورا  األوقافتلعبأنيمكنالجيد،التعليممجالفيالمثال،سبيلعلى
فعاليةكثرأمنتجاتواختبارابتكارخللمناالبتدائيةالمرحلةلطلبةوالكتابةالقراءةتعليم
أسلوبييلتبنالوقفيحتاجفعالية،األكثرالحلولإيجادحالفي.والكتابةالقراءتعليمفي

.مدارسجميععلىالحلولتطبيقلتوسيع(د)و(ج)

نموذج المواءمة. 4
نموذج مواءمة أسلوب تأثير الوقف مع . 2. 4

فجوات التنمية
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نموذج المواءمة. 4
نموذج مواءمة أسلوب تأثير الوقف مع . 2. 4

فجوات التنمية

جودةفيتحولإلحداثمهمالقدراتبناءأسلوب."قدراتتمكين"(ج)أسلوب
نميةالتلمستهدفاتخاصبشكلمناسبةوبالتاليالمنتجاتأوالخدماتتقديممنظومات

.النوعيةالفجواتذات

ذاتالتنميةمستهدفاتلتحقيقومستدامالنطاقواسعتغييراحداثوقفأرادإذا
فيقطفليس(للمواطنينالملئمالسكنتوفرمثل)والطلبالعرضبينالكميةالفجوات
.(د)و(ج)التأثيرأسلوبيتبنيالضروريمنفسيكونمحددة،جيوغرافيهمنطقة

الحلولوتمويللدعموالبنوكاإلسكانوزارةمعاألوقافشراكةذلك،علىاألمثلةمن
الحاجةيغطيسوقخلقفيوالمساعدةاألعمالوروادالشركاتمنالمقدمةالسكنية
فةالتكلمنيقللأنيمكنالذيواالبتكارالبحثودعموميّسرةعادلةبطريقةللسكن

شكليالحاالت،هذهجميعفي.للمستفيدينمباشربشكلالمساكنلتقديمالمطلوبة
.جيداّ نموذجا  (ج)أسلوب

يف–اإلسكان–التنميةلمجالتمويليصندوقإنشاءكذلك(ج)أسوبيشملأنيمكن
قبلنموبناءهاتحفيزهاتمالعالمفينراهاالتيالتنميةحلولمنالعديد.السابقالمثال
.تنمويةتمويليةجهات

، اللتياالمجاالتفيللتدخلالمناسبالوحيداألسلوبهو(ج)التأثيرأسلوبيكونقدأخيرا 
.الحكوميةالجهاتقدراتبناءمثلخاصة،فرديةبجهودالتدخلفيهايمكن

لالحلواستدامةلضمانعادةضروري(د)التأثيرأسلوب."منظومةتحسين"(د)أسلوب
ليةاألوالصحيةالرعايةخدماتجودةتحسينتمإذاالمثال،سبيلعلى.البعيدالمدىعلى
وبناءللجودةالمطورةالتخصصيةالخدماتمنمجموعةأي–(ج)بأسلوبتدخلتخللمن

تالسياسامنمجموعةلتطويرحاجةهناكفستكون،(ذلكإلىوماالصحيةالمراكزقدرات
أي–ل  مثالنتائجمؤشراتعلىبناءوالمراكزالصحيةالكوادرلتقييمالتنظيميةاألطرأو

.الجودةفيالتحسناستدامةلضمان–(د)بأسلوبتدخلت

لوحيدااألسلوبهو(د)التأثيرأسلوبيكونقد،(ج)التأثيرأسلوبفيكماذلك،إلىإضافة
.التشريعاتتحسينمثلممكن،غيرفرديةبجهودالتدخليكونعندماالممكن
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أمثلة واقعية. 5

:الغرض
فجواتمعمتوائمةوقفيةجهاتعملالستراتيجياتواقعيةأمثلةالقسمهذايعرض

.2030المملكةورؤيةالمستدامةالتنميةبأهدافالعالقةذاتالتنمية
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أوقاف من أجل الفئات الهشة
(مليون ريال201)صندوق انسان االستثماري الوقفي ▪
(مليون ريال14)صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام ▪
(مليار ريال1)الوقف الصحي ▪
رباط وقفي في مدينة جدة62▪

اشرة الرعاية المبتلعب األوقاف أدوارا  رئيسية في رعاية الفئات الهشة بأسلوب 
اطق انسانية من خلل تقديم الغذاء والسكن والعلج في منفجوات كمية لسد ( أ)

(. 10هدف )تؤدي هذه الجهود للتخفيف من أوجه عدم المساواة . محددة

أوقاف من أجل التعليم الجيد
(مليار ريال20)أوقاف جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية ▪
(مليار ريال4.9)أوقاف جامعة الملك سعود ▪
(مليار ريال1.5)أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ▪
شركة دروب الوقفية▪

من خلل الدراسات ابتكار الحلول ( ب)أحد أساليب تأثير الجامعات هو أسلوب 
الخدمات المقدمة في المجاالت ذات جودةمخرجاتوالبحوث التي تهدف لتحسين 

رات بناء القدكما أنها تساهم في . مثل الصحة األولية والزراعةالفجوات النوعية 
.من خلل تأهيل الطلب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل( أسلوب ج)

أوقاف من أجل حماية التراث الثقافي
(مليون ريال15)مؤسسة صالح حمزة صيرفي الخيرية ▪
(مليون ريال28)صندوق االنماء الوقفي للمساجد ▪

تقدم بعض األوقاف في المملكة مساهمات مميزة في مجال حماية التراث 
رجع كتطوير مابتكار الحلول بتطبيق أسلوب الفجوة التخصصيةالثقافي ذو 

. الكتروني عن تاريخ وآثار وعادات وتقاليد ولهجات مدن أو مناطق محددة

أوقاف من أجل األمن الغذائي
(مليار ريال12)أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي ▪
(مليون ريال100)مؤسسة عبدهللا السليمان الخيرية ▪

من خلل دعم البحث والتطوير ( ج)تمكين القدرات تبنت بعض األوقاف أسلوب 
مثل زراعة النخيل والتمور فجوات تخصصية وتمويل الحلول في مجاالت ذات 

. باستخدام الزراعة العضوية ومصادر الطاقة المتجددة

أمثلة واقعية. 5
أمثلة المواءمة مع أهداف التنمية. 1. 5
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أوقاف من أجل التمكين االقتصادي
(مليار ريال1)نماء المنورة، وقف المنورة ▪
(مليار ريال1.2)مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي ▪
مؤسسة المجدوعي الخيرية▪
الخيرية العوهليمؤسسة ▪

يرة دعم المنشآت الصغ( د)بتحسين منظومة لدى الجهات الوقفية اهتماما  كبيرا  
دعم سلسل ( 1والمتوسطة كأحد عوامل التمكين والنمو االقتصادي من خلل 

.تطوير حلول تمويلية( 3الربط بالخدمات الحكومية للمنشآت، ( 2اإلنتاج والبيع، 

أوقاف من أجل الحلول السكنية
أوقاف الماجد▪
(مليون140)مؤسسة حياة الخيرية ▪
مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية▪

عم تستخدم العديد من الجهات الوقفية منصة جود لتقديم إعانات دفع اإليجار أو د
-فجوات كميةلسد ( أ)الرعاية المباشرة األسر لشراء وحدات سكنية بأسلوب 

.تتساهم الجهود في تحقيق االستقرار السكني العاجل للفئا. الحاجة للسكن

أوقاف من أجل تعزيز الصحة والعافية
(مليون ريال500)وقف عبدهللا طه بخش ▪
(مليون ريال63)صندوق اإلنماء وريف الوقفي ▪
(مليون ريال70)جمعية زمزم الخيرية ▪

اهم الجمعيات الصحية المعتمدة على األوقاف والصناديق الوقفية الصحية تس
الرعايةفي تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين بأسلوب 

. الحاجة للعلج-فجوات كمية لسد ( أ)المباشرة 

أوقاف من أجل تمكين المسؤولية االجتماعية
أوقاف نورة الملحي▪
(مليار ريال1.5)مؤسسة العنود الخيرية ▪
(مليون ريال300)الخيرية العراديأوقاف ▪

ب تهتم العديد من الجهات الوقفية بمشاركة الشباب في خدمة المجتمع بأسلو
ة التطوع والريادة االجتماعية وتطوير البنية التحتيتحسين منظومة عبر ( د)

.التنظيمية والمؤسساتية لهما لضمان استدامة المشاركة المجتمعية

أمثلة واقعية. 5
2030أمثلة المواءمة مع أهداف رؤية . 2. 5
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:المهنيةالخبرات
(.مستمر-2013)مستشار استراتيجيات تعظيم األثر•
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، جامعة •

(.2018-2017)سان دييغو 

:فيهاشاركتالتيالمشاريعأبرز
دراسة إمكانيات األوقاف في تحقيق أهداف •

2030التنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 
.لصالح مكتب األمم المتحدة في المملكة

ةقياس أثر برامج مؤسسة سالم بن محفوظ الخيري•
الح قياس أثر حملة تقليل السكريات لألطفال لص•

مجلس الصحة الخليجي
بناء استراتيجية االستثمار االجتماعي في جازان•

لصالح مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية
دكو قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي لصالح س•

القابضة
ن بناء المؤشر الوطني للطلق لصالح مجلس شؤو•

األسرة وجمعية المودة للتنمية األسرية
ي تطوير نموذج تقييم الحالة لألخصائي االجتماع•

لصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان
دراسة االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود •

ريةالشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي الخي
ية تقييم وتطوير مبادرات مراكز األحياء لصالح جمع•

مراكز األحياء في منطقة مكة المكرمة
ح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لصال•

(متقن)برنامج باسمح لخدمة المجتمع 
ح تقييم مخرجات ونتائج البرامج المجتمعية لصال•

مؤسسة عبد هللا إبراهيم السبيعي الخيرية
دراسة الفجوات في منظومة الريادة االجتماعية •

.لصالح مؤسسة الراجحي اإلنسانية
صالح المشاركة في تنفيذ ملتقى نظرية التغيير ل•

.مؤسسة الملك خالد الخيرية

:العلميةالخلفية
دكتوراة دراسات القيادة من جامعة سان دييغو، •

كاليفورنيا
ماجستير سياسات عامة من جامعة جنوب •

كاليفورنيا، كاليفورنيا
ة شهادة استراتيجيات التأثير المجتمعي من جامع•

بنسيلفانيا 

تأليف. 7

أفنان كوشك. د
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