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 مقدمة:

منذ إطالق التقرير المعلوماتي في المركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد( للمرة   

 يرصدو. الرئيسة لمركز مدادالدورية من اإلصدارات هـ، أصبح هذا التقرير 1430األولى عام 

خالل فعاليات ونشاطات العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي  - كعادته ـ هذا التقرير

والثاني ار األول التي جاء بها اإلصد بالنتائج نتائجالهذه باإلضافة إلى مقارنة هـ، 1432عام 

ا  يقدم لها تحليالا و ،هـ1431و  1430 لعامي  . وصفيا

إلى تقديم  ،من خالل بيانات هذا التقرير ،ويسعى المركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد(       

المعلومة اإلحصائية حول العمل الخيري الخليجي للباحثين والمهتمين والعاملين وصناع القرار 

 في مجال العمل الخيري. 

وى لالرتقاء بمست ؛كونه يُساهم في تطوير العمل الخيريوتأتي أهمية هذا التقرير في   

. مواطن القوة والضعف في المؤسسات الخيرية في تلّمس هقيادات مساعدة و، األداء في مؤسساته

ا ـ يُساهم  كما  وتوضيح أثرها في  ،في إبراز نشاطات وخدمات مؤسسات العمل الخيريـ أيضا

يُمثل إحدى الوسائل التي تساعد على توفير المعلومات المتعلقة بالعمل الخيري لصانع ، والمجتمع

 . من أجل وضع االستراتيجيات التطويرية المناسبة للعمل الخيري ؛القرار
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التفاوت والتباين بين بيانات هذا التقرير خالل األعاوام الثالثاة 

تعااود أساابابه إلااى حجاام ونساابة تغطيااة  ،فااي بعاام المواضاايع (،هااـ1432 -هااـ 1430)السااابقة 

اإلخبارية التي يعتمد عليها مركز مداد في جمع ورصد قع والموا وعدد المصادر ،الموقع مراسلي

ا ـ  من الجدير بالاذكرو .منها خباراأل التقريار تشاير إلاى أن هاذا البياناات التاي جااء بهاا أن ـ  أيضاا

ا  هناك مقارناة  ،في عدد نشاطات العمل الخيري الخليجاي فاي جمياع المجااالتـ  ما حدإلى ـ  تقاربا

كاناال هااذه المجاااالت اجتماعيااة، صااحية،  سااواء ،هااـ1431بتلااا التااي كاناال فااي العااام المنصاارم 

 .قافية وتعليمية، دينية ودعويةتنموية، ث

 

ا، نأماال أن ة حااول واقااع العماال التقرياار إضااافة معلوماتيااة مفياادة وهاماا يقاادم هااذا وختامااا

 من أجل المساهمة في تطوير قطاع العمل الخيري. الخيري الخليجي؛
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 :الملخص التنفيذي

لالرتقاء بمستوى  ؛تأتي أهمية هذا التقرير في كونه يُساهم في تطوير العمل الخيري  

قياداته في تلّمس مواطن القوة والضعف في المؤسسات الخيرية.  مساعدة و، األداء في مؤسساته

ا ـ في إبراز نشاطات وخدمات مؤسسات العمل الخيري، وتوضيح أثرها في  كما  يُساهم ـ أيضا

المجتمع، ويُمثل إحدى الوسائل التي تساعد على توفير المعلومات المتعلقة بالعمل الخيري لصانع 

 يجيات التطويرية المناسبة للعمل الخيري. من أجل وضع االسترات ؛القرار

عرض من خاللها فعاليات وأحداث ونشاطات يتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية، تُ   

 يهـ، مع مقارنة هذه النشاطات بما كانل عليه في عام1432العمل الخيري الخليجي لعام 

فية الخاصة بالعمل الخيري العلمية والثقا الفعالياتوهذه األقسام هي:   هـ،1431و  هـ1430

نشاطات العمل ، ويعرض القسم الثالث في العمل الخيري الخليجي الجوائز والمسابقات ي،الخليج

 ،المجال الصحي، المجال التنموي، المجال االجتماعيوهي ) الخيري الخليجي في عدة مجاالت

يرصد نشاطات العمل (، أما القسم الرابع فإنه، المجال الديني والدعوي ،المجال الثقافي والتعليمي

 الخيري الخليجي في التبرعات المالية والعينية.

 المنهجية:

يعتمد هذا التقرير في توفير بياناته من خالل زوايا وأخبار الموقع اإللكتروني للمركز  

ة العمل الدولي لألبحاث والدراسات )مداد(، والذي يقوم برصد يومي ألخبار وفعاليات وأنشط

الخيري الخليجي من خالل مراسلي الموقع، ومن خالل متابعة العديد من الصحف اليومية 

الخليجية. ويتم بعد ذلا تصدير البيانات من خالل الموقع وتنقيحها وتصنيفها حسب موضوعاتها 

جل معالجة البيانات أمن  ((SPSSوترميزها من أجل ادخالها إلى برنامج التحليل اإلحصائي  

 ستخراج الجداول التكرارية والنسب المئوية ألبرز النتائج.ال

 

 أبرز النتائج:

التقرياار حااول نشاااطات العماال الخيااري الخليجااي خااالل عااام  هااايلإماان أباارز النتااائج التااي توصاال 

 هـ ما يلي:1432

 :هـ1432عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية )حسب الدولة( لعام أوالا: 

( جمعيااة 1315لمؤسسااات والجمعيااات الخيريااة الخليجيااة بمختلااف أنواعهااا )عاادد ابلاا  

مؤسساات خدماة المؤسساات والجمعياات هاذه مان مجماوع  (%60.7)ومؤسسة خيرية، حيث أن 

المؤسسااات والجمعيااات الخيريااة فااي دول مجلااس ، كمااا وتشااير النتااائج إلااى أن  أ لبيااة اجتماعيااة

من إجمالي  (%79.5)حيث شكلل ما نسبته في المملكة العربية السعودية  توجد التعاون الخليجي

 .(%7.8) هذه النسبة فيها لبلغيليها سلطنة ُعمان حيث ؛ المؤسسات والجمعيات الخليجية

ا: الفعاليات العلمية والثقافية للعمل الخيري الخليجي  :ثانيا

فاي دول  أُقيمالوالتي  ،الخيري عدد الفعاليات العلمية والثقافية المتخصصة في العملبل  

( فعاليااة، حيااث بلاا  عاادد المحاضاارات 136) ،هااـ1432مجلااس التعاااون الخليجااي خااالل العااام 

( 26رش العماال )و والبارامج  ( محاضارة، وعادد38المتخصصاة بموضاوعات العمال الخياري )

لاام يتجاااوز عاادد حلقااات النقاااش  نورشااة عماال متخصصااة بالعماال الخيااري. فااي حاايبرنامجااا و

 .وندوات ( حلقات4في العمل الخيري )والندوات المتخصصة 

ا: مسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي  :ثالثا
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نتائج هذا التقرير، أن عدد الجوائز والمسابقات في العمل الخيري الخليجي لعاام  أظهرت 

فاي ( جاائزة متخصصاة 11( مساابقة، مقابال )29( مسابقة وجائزة، بواقاع )40هـ قد بل  )1432

مااان الجاااوائز  عاااددهاااـ شاااهد أعلاااى 1432أن النصاااف األول مااان عاااام ، حياااث العمااال الخياااري

(، فاي حاين أن النصاف الثااني %62.5)( مسابقة وجاائزة؛ أي ماا نسابته 25)بواقع  ،والمسابقات

 .الجوائز والمسابقاتعدد ( من %37.5شهد )نفسه قد العام من 

ا: مجاالت العمل الخيري الخليجي  :رابعا

ا فااي مختلااف 2491هااـ )1432وع نشاااطات العماال الخيااري الخليجااي لعااام مجماابلاا   ( نشاااطا

المرتباة  علاىهـ 1432النشاطات الخيرية الخليجية االجتماعية خالل عام  وقد حصللالمجاالت. 

ا، 1172األولى بين النشاطات األخرى، حيث بلا  عاددها ) ( %47.0شاكلل ماا نسابته )و( نشااطا

، وعلاى مساتوى كال العمال الخياري الخليجاي فاي جمياع المجااالتمن المجماوع الكلاي لنشااطات 

 مجال من مجاالت العمل الخيري الخليجي فجاءت النتائج كما يلي:

 ( المجال االجتماعي:1

هـ قاد 1432أن نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال االجتماعي لعام  النتائج أوضحل

ا، منهاا )1172بلغل ) ا اجتماعياا ا خيريا ا فاي مجاال االهتماام 230( نشاطا ا اجتماعياا ا خيرياا ( نشااطا

( ماان المجمااوع الكلااي للنشاااطات االجتماعيااة الخيريااة %19.6بالمعاااقين، وشااكلل مااا نساابته )

( 211هـ. وجاءت نشاطات التوعياة االجتماعياة فاي المركاز الثااني، بواقاع )1432الخليجية لعام 

ا؛ أي ما نسبته ) ا في 157(. و )%18.0نشاطا مجال االهتمام بمساعدة الفقراء والمساكين، ( نشاطا

 .( من إجمالي نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال االجتماعي%13.4وبنسبة )

 ( المجال التنموي:2

ا 350)؛ هاـ 1432عدد النشاطات الخيرية الخليجية في المجال التنموي لعاام  بل  ( نشااطا

ا. وعلى مستوى المجاالت التنمويا ا تنمويا ة الفرعياة، نالحاأ أن نشااطات التنمياة االجتماعياة خيريا

ا؛ أي ماا نسابته )259كانل من أكثر النشاطات التنموياة تكاراراا؛ حياث بلغال ) ( %74.0( نشااطا

( 50وجاءت التنمية البيئية بالمركز الثاني، وبتكارار بلا  ) من مجمل النشاطات التنموية الفرعية.

ا؛ أي ما نسبته ) ( 18كز الثالث، فقد جاءت التنمية الريفية، وبتكرار بل  )(. أما المر%14.3نشاطا

ا، وبنسبة )  ( من مجمل نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال التنموي.%5.1نشاطا

 ( المجال الصحي:3

وفيما يتعلق بنشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال الصحي، فإن البيانات تشاير إلاى أن 

ا، 252هـ قاد بلا  )1432الصحية الخليجية لعام عدد النشاطات الخيرية  كاان أكثار هاذه  و( نشااطا

؛ تنشااطا( 107النشاطات تكراراا تلا التي تهتم بموضوع الرعاياة الصاحية؛ حياث بلا  عاددها )

( من مجمل األعمال الخيرياة الصاحية الخليجياة، تليهاا النشااطات المتعلقاة %42.5أي ما نسبته )

ا 73بواقع ) ،حتل المركز الثاني من حيث عدد النشاطاتباإلدمان والتدخين، التي ت ا خيرياا ( نشااطا

ا، وشكلل ما نسبته ) (، وجاءت النشاطات المهتمة بالعالج المجان بالمركز الثالث، %29.0صحيا

ا، وحققاال مااا نساابته )45بواقااع ) ا صااحيا ا خيريااا ماان مجمااوع عاادد النشااطات  (%17.9( نشاااطا

 .الصحية الخيرية
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 افي والتعليمي والبحوث:( المجال الثق4

في المجال الثقافي والتعليمي والبحاوث  ةخليجيال ةخيريال تنشاطاالأكثر  التقرير أن هذا كشف 

( 150) نشااطاتههاـ، كانال فاي تعلايم القاركن الكاريم؛ حياث بلا  عادد 1432خاالل العاام  لتمالتي 

ا، وبنسبة ) ا، وشكلل ماا 136(، تليها نشاطات التدريب؛ والتي بل  تكرارها )%29.8نشاطا ( نشاطا

ا؛ أي ماا نسابته 66(. وجاءت نشااطات التعلايم فاي المرتباة الثالثاة، بواقاع )%27.0نسبته ) ( نشااطا

 ( من إجمالي النشاطات الثقافية والتعليمية الخيرية الخليجية.13.1%)

 :يالديني والدعو( المجال 5

يشمل هاذا المجاال ثالثاة مجااالت فرعياة، هاي: )الادعوة، الاوعأ واإلرشااد، المجااالت الدينياة 

مجمااوع نشاااطات العماال الخيااري الخليجااي فااي المجااال الااديني والاادعوي لعااام  وقااد بلاا األخاارى(. 

ا. و كاناال مجاااالت الاادعوة ماان أكثاار النشاااطات الدينيااة والدعويااة 213قااد بلاا  ) ،هااـ1432 ( نشاااطا

(، تليهااا النشاااطات الخيريااة فااي %50.2؛ أي مااا نساابته )تنشاااطا( 107الخيريااة تكااراراا، بواقااع )

ا، وشاكلل ماا نسابته )60مجال الوعأ واإلرشاد، بتكرار بل  ) (، فاي حاين جااءت %28.2( نشااطا

ا؛ أي مااا نساابته 46ت الدينيااة األخاارى فااي المرتبااة الثالثااة، بتكاارار بلاا  )نشاااطات المجاااال ( نشاااطا

( من مجموع نشاطات العمل الخياري الخليجاي فاي المجاال الاديني والادعوي خاالل عاام 21.6%)

 هـ.1432

 

ا: التبرعات النقدية والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي  :خامسا

 ( التبرعات النقدية:1

إجمااالي التبرعااات النقديااة فااي دول مجلااس التقرياار؛  فااإن مااا تشااير إليااه بيانااات بحسااب 

كمااا نجااد أن  .( رياااال سااعوديا3,991,789,632هااـ بلاا  )1432التعاااون الخليجااي خااالل العااام 

ا  ( %31.7جهاات حكومياة، فاي حاين أن ) هاكاان مصادر (%50.9)نصف هذه التبرعات تقريباا

 مااابوالجمعيااات  والشااركاترادا،  وساااهمل المؤسسااات ماان إجمااالي التبرعااات كااان مصاادرها أفاا

 ( من إجمالي هذه التبرعات.%17.4نسبته  )

وعلى مستوى الدولة، فقد احتلل المملكة العربية السعودية المرتبة األولى من حيال قيماة 

(، %39.9التبرعات النقدية، تليها دولة قطر، وجاءت دولة اإلمارات في المرتباة الثالثاة، بواقاع )

وتشااير البيانااات إلااى أن أكثاار ماان نصااف التبرعااات  ،هااذا .( علااى التااوالي21.9%(، )26.9%)

( كانال مان %40.7( كانل من حكومة المملكة العربية الساعودية، و)%57.8النقدية الحكومية )

 حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 ( التبرعات العينية:2

فيما يتعلق بنشاط العمل الخيري الخليجي في التبرعات العينية، يتضاح مان خاالل بياناات 

( 652أن مجماال عادد نشاااطات العماال الخياري الخليجااي فااي التبرعاات العينيااة بلاا  )هاذا التقرياار 

ا، جااااء أكثرهاااا مااان مؤسساااات وشاااركات وجمعياااات ) (. وكانااال نسااابة نشااااطات %68.1نشااااطا

( ماان إجمااالي نشاااطات التبرعااات %23.9ءت ماان جهااات حكوميااة )التبرعااات العينيااة التااي جااا

هـ، في حين أن نسبة نشاطات التبرعات العينية لألفراد كانل هي األقال، 1432العينية خالل عام 

 %(.  8.0و بلغل )

وبحسااب نااوع التبرعااات العينيااة، جاااء عاادد نشاااطات التبرعااات التااي كاناال علااى شااكل 

(. وجااءت نشااطات %34.0(، وبنسابة )222األولى، بتكرار بلا  )مساعدات  ذائية في المرتبة 
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التبرعات العينية المتمثلة في المالبس والبطانيات واألحذية في المرتبة الثانياة، وشاكلل ماا نسابته 

(، فاي حااين جااءت نشاااطات المسااعدات الطبيااة فااي المرتباة الثالثااة، وبلغال نساابة هااذه 10.9%)

 .(%10.4النشاطات )

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية التقرير:

 مصادر البيانات: •

لمركاز ل لكتروناياإل عالموقاالمصدر الرئيس للبيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير هو     

يقااوم  (مااداد)مركااز  نإحيااث ؛ المتعااددة هزواياااماان خااالل  ،الاادولي لألبحاااث والدراسااات )مااداد(

وذلااا ماان خااالل متابعااة وسااائل بالرصااد اليااومي ألحااداث وفعاليااات العماال الخيااري الخليجااي، 

اإلعالم الخليجي المتنوعة )الصحف، وكااالت األنبااء، المواقاع اإللكترونياة للجمعياات الخيرياة، 

(، باإلضااافة إلااى المعلومااات التااي يقاادمها مراساالو الموقااع اإللكترونااي إلخوالمواقااع اإلخباريااة....

إلشااارة هنااا إلااى محدوديااة والبااال  عااددهم عشاارة مراساالين. وتجاادر ا (،مااداد)الخاااب بمركااز 

صااعوبة باإلضااافة إلااى  ،حااول العماال الخيااري الخليجااي معلومااات  و المصااادر التااي تااوفر بيانااات  

 .الحصول على تلا المعلومات

 األسلوب اإلحصائي: •

وصااف خصااائ  ل Descriptive Statistics)) تاام اسااتخدام أساالوا اإلحصاااء الوصاافي      

 .ونشاطات العمل الخيري الخليجي

 اإلحصائية المستخدمة: العمليات •

تحلياال البيانااات وصااف ول ((SPSS للعلااوم االجتماعيااةاإلحصااائي البرنااامج  اسااتخدامتاام       

  والمتوسطات الحسابية. ،نسب المئويةوال ،باستخدام التكراراتالواردة في التقرير، 

 جودة البيانات: •

 ،حاول العمال الخياري الخليجاي ومعلومات   محدودية المصادر التي توفر بيانات  بالر م من       

سااعى إلااى تااوفير البيانااات الموثوقااة ماان خااالل  (مااداد)، إال أن مركااز وصااعوبة الحصااول عليهااا

مان  باإلضاافة إلاى التأكاد مان ساالمة البياناات ،رصده اليومي لنشاطات العمل الخياري الخليجاي

راءات التااي اتخااذها المركااز وماان اإلجاا .مثاال تلااا البيانااات تااوفرخااالل مقارنتهااا بعاادة مصااادر 

 لضمان جودة بيانات هذا التقرير:

خ  العمل الخيري يال ما واستبعاد  ،حيل يتم في هذه المرحلة فرز البيانات. تنقيح البيانات: 1

 في المعلومات.الخليجي، باإلضافة إلى التأكد من عدم وجود تكرار 
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باإلضاافة إلاى  ،ومصادرها ،تاريخ المعلوماةويكون ذلا من خالل التأكد من . تدقيق البيانات: 2

خاصاة تلاا  ،-ر ام نادرتها ـامقارنتها بمصادر أخرى حسب ما هو متوفر مان مصاادر للبياناات 

 البيانات المتعلقة بالتبرعات النقدية.

تاتم المراجعاة  ،والتأكاد مان ساالمتها ،بعد أن ياتم تجمياع البياناات وتنقيحهاامراجعة البيانات:  .3

لضاامان عاادم التكاارار والخلااط فااي البيانااات  ؛ماان خااالل الوقااوك علااى كاال معلومااةالنهائيااة لهااا 

 والمعلومات.  

 

 أقسام التقرير: •

عرض من خاللها فعاليات وأحداث ونشاطات يتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية، تُ   

 يمقارنة هذه النشاطات بما كانل عليه في عام، مع هـ1432لعام  العمل الخيري الخليجي

 : هـ1431و  هـ1430

 

 حلقاات، الندواتالعلمية والثقافية )المؤتمرات،  يُسلط الضوء على الفعالياتالقسم األول:  -

 .(، الخاصة بالعمل الخيري الخليجيلخإ... العمل،  ورشالنقاش، 

 في العمل الخيري الخليجي. الجوائز والمسابقات: يبين القسم الثاني -

وقاد تام اعتمااد  .العمل الخيري الخليجي في عادة مجااالت: يعرض نشاطات الثالثالقسم  -

لعمل الخيري( في تقسيم مجاالت العمل الخيري الخليجي في ل)تصنيف مداد الموضوعي 

 وهذه المجاالت هي: .هذا التقرير

  .المجال االجتماعي •

 .المجال التنموي •

 .المجال الصحي •

 .المجال الثقافي والتعليمي •

 .المجال الديني والدعوي •

 .يرصد نشاطات العمل الخيري الخليجي في التبرعات المالية والعينية :الرابعالقسم  -
 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات والجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي: أوالً 

 



     
 

 

العمل اخلريي اخلليجي   .............................................................................................................................................

  هـ1432

15 

فقد بل  العادد اإلجماالي للمؤسساات والجمعياات الخيرياة   ،(1الجدول )حسب ما تشير إليه بيانات 

أكثار مان  ( مؤسسة وجمعية خيرية، كما وتشاير البياناات إلاى أن 1315هـ )1432الخليجية لعام 

المؤسسات والجمعياات الخيرياة هاي مؤسساات الخدماة االجتماعياة، حياث بلا  عاددها هذه نصف 

( مان مجماوع المؤسساات %60.7نسابته ) ( مؤسسة وجمعياة خيرياة اجتماعياة، تُشاكل ماا798)

( مؤسساة وجمعياة خيرياة؛ أي 213والجمعيات الخيرية، تليها المؤسسات الخيرية الدينية بواقاع )

 ( من مجموع المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية.%16.2ما نسبته )

 هـ1432لعام  (الدولةحسب )المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية عدد (: 1جدول )

تصنيف المؤسسات والجمعيات 

 الخيرية

 الدول

 المجموع

 ُعمان اإلمارات قطر البحرين الكويت السعودية

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 60.7 798 12.4 99 5.5 44 1.5 12 5.5 44 2.5 20 72.6 579 سات الخدمة االجتماعيةمؤس

 16.2 213 0.0 0 1.9 4 0.5 1 2.3 5 0.9 2 94.4 201 ت الدينيةالمؤسسا

 9.9 130 0.0 0 3.1 4 0.8 1 0.8 1 0.0 0 95.4 124 التعليم والبحثمؤسسات 

 4.1 54 5.6 3 3.7 2 5.6 3 14.8 8 1.9 1 68.5 37 الصحةمؤسسات 

إدارة وتنمية العمل منظمات 

 الخيري
89 93.7 1 1.1 1 1.1 2 2.1 2 2.1 0 0.0 95 7.2 

 0.8 11 9.1 1 0.0 0 0.0 0 9.1 1 0.0 0 81.8 9 التنمية واإلسكان والبيئةمؤسسات 

 0.5 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50.0 3 0.0 0 50.0 3 ت الثقافيةالمؤسسا

 0.5 7 0.0 0 28.6 2 14.3 1 0.0 0 14.3 1 42.9 3 ت واالتحادات المهنيةالمنظما

 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 1 ت القانونية والحقوقيةالمنظما

 100 1315 7.8 103 4.4 58 1.5 20 4.8 63 1.9 25 79.5 1046 المجموع

 

المؤسسااات والجمعيااات الخيريااة فااي دول أ لبيااة ( إلااى أن 1ويشااير الشااكل البياااني التااالي رقاام )

مان  (%79.5)حيث شكلل ما نسابته في المملكة العربية السعودية  توجد مجلس التعاون الخليجي

 هاااذه النسااابة فيهاااا لبلغااايليهاااا سااالطنة ُعماااان حياااث ؛ إجماااالي المؤسساااات والجمعياااات الخليجياااة

(7.8%.) 

 

 
 

 

 

 

السعودية
79.5%

الكويت
1.9%

البحرين
4.8%

قطر
1.5%

اإلمارات
4.4%

ُعمان
7.8%

(حسب الدولة)هـ 1432التوزيع النسبي لعدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخليجية لعام (: 1)شكل 
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مؤسساات مان نصاف الوبحسب تصنيف المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجياة، فاإن أكثار      

 ،هاي مؤسساات الخدماة االجتماعياة يالخليجامجلس التعاون والجمعيات الخيرية انتشاراا في دول 

( ماان %60.7تُشااكل مااا نساابته ) ،خيريااة اجتماعيااة( مؤسسااة وجمعيااة 798حيااث يبلاا  عااددها )

( مؤسساة 213ليها المؤسساات الخيرياة الدينياة بواقاع )المؤسسات والجمعيات الخيرية، توع مجم

 .( من مجموع المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية%16.2أي ما نسبته ) ؛وجمعية خيرية

(، يتبين أن عدد المؤسسات والجمعياات الخيرياة الخليجياة 2ومن خالل بيانات الجدول رقم )    

مؤسساة وجمعيااة  (15)أي بواقاع  ؛هاـ1431كانال علياه فاي عاام ماا ع %1.1ته نسابقاد زاد بماا 

 .خيرية

 هـ1432- 1430 (حسب تصنيفها)المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية عدد (: 2جدول )

 هـ1432 هـ1431 هـ1430 تصنيف المؤسسات والجمعيات الخيرية

 798 655 682 مؤسسات الخدمة االجتماعية

 213 302 210 الدينيةالمؤسسات 

 130 167 132 مؤسسات التعليم والبحث

 54 44 50 مؤسسات الصحة

 95 94 26 منظمات إدارة وتنمية العمل الخيري

 11 26 8 مؤسسات التنمية واإلسكان والبيئة

 6 6 6 المؤسسات الثقافية

 7 5 5 المنظمات واالتحادات المهنية

 1 1 1 المنظمات القانونية والحقوقية

 1315 1300 1120 المجموع
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 ً  للعمل الخيري الخليجي الفعاليات العلمية والثقافية :ثانيا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
توفير المعلومات الحديثة من ذوي االختصاب  فيلفعاليات العملية والثقافية أهمية ا تكمن

المتمثلاااة فاااي  ،هاااذه الفعاليااااتفاااي  المشااااركينالمناقشاااات وتباااادل ايراء باااين  نأكماااا  ،والخبااارة

تقادم ماادة علمياة قلماا نجادها فاي الكتاب وحلقاات النقااش، وورش العمال،  ،المؤتمرات، والندوات

 والبااحثين مظاهر االتصاال العلماي باين المتخصصاينباإلضافة إلى كونها أحد أهم المتخصصة، 

 .تبادل ايراء والخبرات والمقترحاتل

يتباين لناا أن عادد الفعالياات العلمياة  ،(3الجادول رقام ) من خالل البياناات التاي يعرضاها

والتي تمل في دول مجلس التعاون الخليجي خالل العاام  ،والثقافية المتخصصة في العمل الخيري

العماال  ( فعاليااة، حيااث بلاا  عاادد المحاضاارات المتخصصااة بموضااوعات136بلاا  ) ،هااـ1432

ورشاة عمال متخصصاة و ابرنامجا( 26العمال ) رشو والبرامج  عددو( محاضرة، 38الخيري )

 الخياريفاي العمال والندوات المتخصصاة حلقات النقاش لم يتجاوز عدد  نبالعمل الخيري. في حي

 .وندوات حلقات (4)

 

 هـ1432لعمل الخيري الخليجي عام العلمية والثقافية للفعاليات ا(: 3جدول)
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 النسبة % العدد الفعاليات العلمية والثقافية
 27.9 38 محاضرة

 19.1 26 برنامج

 19.1 26 ورشة عمل

 18.4 25 ملتقى

 5.9 8 مؤتمر

 3.7 5 منتدى

 2.9 4 حلقة نقاش

 2.9 4 ندوة

 100 136 المجموع

 

 

عادد الفعالياات العلمياة والثقافياة ( أن 2رقام ) التاالي الشاكلفيتضح من  ،أما على مستوى الشهر

شاهد هاـ 1432مان عاام النصاف األول إن ويمكنناا القاول  هاـ.1432عام بين معظم شهور  إلى حد مامتقاربة 

 لحياث بلغا ؛في دول مجلس التعاون الخليجي ة بالعمل الخيريتصخوالثقافية المانعقاد أكثر الفعاليات العلمية 

أي ماا نسابته  ؛فعالياة (39) فاي حاين أن .من المجموع الكلي للفعالياات (%71.5)ما نسبته  أي ،فعالية (98)

فااي النصااف الثااني ماان العااام نفسااه. هاذا وتشااير البيانااات إلاى أن المتوسااط الشااهري لعاادد  عقادت، (28.5%)

ا.11الفعاليات العلمية والثقافية المتخصصة في العمل الخيري بل  )  ( فعالية تقريبا

 

هااـ، نجااد أن فعاليااات العماال الخيااري 1432 - هااـ1430 األعااواموبالمقارنااة بااين بيانااات 

 .(%24.4هاـ بنسابة )1431عليه في عاام  قل عما كان قد هادعدحيث نرى أن  ؛متباينةالخليجي 
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العمل اخلريي اخلليجي   .............................................................................................................................................

  هـ1432

19 

قلال عماا كانال علياه فاي  قاد( نالحأ أن هناك فعاليات علمياة وثقافياة 4ومن خالل الجدول رقم )

 .السابقة األعوام

 

 

 

 

 

 هـ 1432 -هـ 1430(: الفعاليات العلمية والثقافية للعمل الخيري الخليجي 4جدول)

 هـ1432 هـ1431 هـ1430 العلمية والثقافية الفعاليات

 25 29 81 ملتقى

 26 62 32 برنامج

 4 17 17 ندوة

 8 21 16 مؤتمر

 38 41 16 محاضرة

 5 4 13 منتدى

 26 28 9 ورشة عمل

 4 7 2 حلقة نقاش

 136 209 186 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 هـ:1432الخليجي التي تمل في عام وفيما يلي قائمة بأسماء أبرز فعاليات العمل الخيري   

 :الملتقيات •

 .السعودية - الرياض /ينخيرية األطفال المعوق /"الملتقى العلمي األول ألبحاث اإلعاقة" .1

قاف.. وفكار فاي  »الاذي تنظماه األماناة العاماة لألوقااك، تحال عناوان  ،"17" الاـ الملتقى الوقفي .2

 .الكويل -«للفئات الخاصة رعايةا  ..الوقف
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هـ1432-1430عدد الفعاليات العلمية والثقافية للعمل الخيري الخليجي (: 3)شكل 
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 -مكاة المكرماة  /رابطة العالم اإلسالمي /الفقهي اإلسالميمجلس المجمع لملتقى الدورة العشرين  .3

 .السعودية

لتعريااف العالميااة لالهيئااة »الااذي تنظمااه  ،«الملتقااى األوروبااي الكااويتي الثاااني للمساالمين الجاادد» .4

 الكويل. -«باإلسالم

القطاااع األهلااي ماان منهجيااة الرعايااة إلااى »تحاال شااعار  ،ملتقااى العماال األهلااي فااي دورتااه الثالثااة .5

 وزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية. - «التنمية

إلنسااانية مؤسسااة زايااد العليااا للرعايااة ا -، تحاال شااعار "نلتقااي ماان أجلهاام"2010ملتقاى الشااركاء  .6

 .اإلمارات - وذوي االحتياجات الخاصة

األمر بالمعروك والنهاي عان المنكار ع هيئة والذي ينظمه فر ،معرض "خير أمة" الثالثوملتقى  .7

  .السعودية - منطقة الرياض في

 .السعودية -خيرية البر بالمنطقة الشرقية /الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية .8

مجلاس التعااون بادول الجمعياة الخليجياة لاعاقاة لادول  /الثالث للجمعيات ومراكز التأهيل الملتقى .9

  .الكويل -الخليج العربي

رياة خي /ملتقى مديري الجمعيات الخيرية التابعاة لخيرياة تحفايأ القاركن الكاريم بمنطقاة الريااض .10

 .السعودية - الرياض تحفيأ القركن الكريم بمحافظة

لجنااة الملتقيااات بالناادوة العالميااة  /"الملتقااى الخليجااي الثاااني عشاار لشااباا دول مجلااس التعاااون" .11

 .السعودية -القصيم  /للشباا اإلسالمي

خيريااة تحفاايأ القااركن الكااريم  /"رؤيااة جدياادة  اإلشااراك.."تحاال عنااوان  ،ملتقااى الربيااع الرابااع .12

 .السعودية - بمركز الروضة

 بان عباد الذي تنظمه وزارة الصحة ومؤسساة سالطان ،األول للجمعيات الصحية الخيرية ىالملتق .13

 .السعودية - العزيز كل سعود الخيرية

المجلااس  /" لخدمااة أفضاالالتواصاال الخيااري "تحاال شااعار  "،األولالتواصاال الخيااري "ملتقااى  .14

 .السعودية - في منطقة مكة المكرمة التنسيقي للجمعيات الخيرية

بار الخُ  /«.. فطرة إنسانية.. ونظرة حضاارية العمل التطوعي»تحل عنوان الثامن،  ملتقى إبداع  .15

 السعودية. –

 .الكويل -"اإلعالم وقضايا المجتمع"  الثامن العربي عالمياإلالملتقى  .16

بالتعاااون مااع إدارة  ،الناادوة العالميااة للشااباا اإلسااالمي بينبااع  /العماال التطااوعي األول ىملتقاا .17

 السعودية. - الخدمات االجتماعية في الهيئة الملكية بينبع

مركااز الملااا عبااد العزيااز  /" متطوعااون لمااد جسااور الحااوار "ملتقااى الحااوار الااوطني للشااباا  .18

 .السعودية - للحوار الوطني

 .السعودية -جدة  /شراكة وتكامل" ملتقى "المسؤولية المجتمعية... .19

 السعودية. –الرياض  /الملتقى التعاوني الثاني بين الجهات الخيرية والدوائر الحكومية .20

 السعودية.  – حساءاأل /ملتقى الفرق التطوعية والتجارا الناجحة .21

"الشااراكات المؤسسااية فااي القطاااع  /لمسااؤولية االجتماعيااة للشااركاتالمجلااس الثالااث ملتقااى ال .22

 .قطر - "الخيري

 /لزواج والرعاية األسرية في بريادةخيرية ا /الملتقى الخامس لجمعيات الزواج واألسرة بالمملكة .23

 .السعودية - القصيم

 .الكويل - األمانة العامة لألوقاك /األول لملتقى الكويتي التركيا .24

 .السعودية - عسير /نشر ثقافة العمل الخيري "" بمنطقة عسير للجهات الخيرية الملتقى األول .25

 

 الندوات: •

العزياز لوالدياه لاساكان  مؤسسة الملا عبد هللا بان عباد /ندوة تبحث برامج تحسين أحوال الفقراء .1

 .السعودية -الرياض  /التنموي
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- جاادة /العالميااة سااالميةاإل اثااة اإلهيئااة  /بعنااوان" ساابل تطااوير العماال الخيااري"ناادوة خيريااة  .2

 السعودية.

هيئااة  "/والنتااائج والتطبيقااات المفاااهيم. . والخاااب العااام للقطاااعين االجتماعيااة المسااؤولية"ناادوة  .3

 اإلمارات. –دبي  /تنمية المجتمع

 -المجلااس التنساايقي األعلااى للجمعيااات الخيريااة بمنطقااة الرياااض  /ناادوة تنساايق العماال الخيااري .4

 .السعودية

 المؤتمرات: •

 /"وطنياة مساؤولية االجتمااعي، والتطاوع الاتالحم"تحال شاعار  ،مؤتمر اإلمارات الثالث للتطوع .1

 اإلمارات. –أبوظبي 

 .اإلمارات - أبو ظبي  /مؤتمر اإلمارات اإلنساني .2

بمشااركة الجمعياة اإلساالمية  ،رابطاة العاالم اإلساالمي /" الحوار في المشترك اإلنساني "مؤتمر  .3

  .تايوان –تايبيه  /الصينية في تايوان

 .السعودية –خيرية رعاية األيتام بمنطقة الرياض  /المؤتمر السعودي األول لرعاية األيتام .4

 تركيا. - سطنبولإ /رابطة العالم اإلسالمي /المؤتمر العالمي العاشر لاعجاز .5

 .اإلمارات -دبي  /المؤتمر الرابع للعطاء اإلسالمي .6

 اإلمارات. –دبي  "/ديهاد"ض دبي العالمي لا اثة والتطوير مؤتمر ومعر .7

الهيئاة الخيرياة  "/المؤتمر السنوي الثااني حاول "تباادل المعلوماات مان أجال عمال إنسااني أفضال .8

 .الكويل -اإلسالمية العالمية 

 

 حلقات النقاش: •

ية رالتنمياة البشامركاز  /حلقة نقاش بعنوان " نحو عالقاة مثلاى باين مؤسساات العمال التطاوعي " .1

 .السعودية -التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  ،بمنطقة جازان

 .اإلمارات -عجمان -خيرية أم المؤمنينتنظيم  حلقة نقاش "المرأة والعمل الخيري" .2

النادوة  -اإلنسان و المجتمع في القركن و السنة و العلوم االجتماعية الحديثاة» حلقة النقاش العلمية  .3

 السعودية.  –الُخبر –العالمية للشباا اإلسالمي 

 –الُخباار  /الاادولي لألبحاااث والدراسااات )مااداد(المركااز  –" التبرعااات اإللكترونيااة " حلقااة نقاااش .4

  السعودية.
 

 ورش العمل: •

 .السعودية -خيرية البر بمحافظة البكيرية  /رشة عمل ) مجلس اإلدارة الفعال (و .1

جامعاة اإلماام محماد بان  /)تفعيل الممارسة المهنياة فاي مجاال رعاياة األيتاام(ورشة عمل بعنوان  .2

  السعودية. –الرياض  /مع خيرية رعاية األيتام )إنسان( بالتعاون ،سعود

ة العالميااة للشااباا الفاارق الشاابابية التابعااة للناادو /(ار القاادراتياااسااتراتيجيات اخت) ورشااة عماال .3

 السعودية. –جدة  /اإلسالمي

ضامن  ،، التي نظمتها الهيئاة العاماة للساياحة وايثاار فاي األحسااء(التطوع السياحي)ورشة عمل  .4

 السعودية. – حساءاأل /برنامج تمكين، بالتعاون مع مركز التنمية االجتماعية

المركااز الاادولي لألبحاااث  /(إعااداد دلياال إدارة المتطااوعين فااي الجمعيااات الخيريااة)ورشااة عماال  .5

 السعودية.  - جدة   /والدراسات "مداد"

 /(التخطيط والمتابعة والتقييم لمشاريع وبرامج المنظماات  يار الربحياة فاي المملكاة) عمل ورشة .6

  السعودية. –الرياض  /بالشراكة مع البنا األهلي التجاري ،مؤسسة الملا خالد الخيرية
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اإلسااالمي مكتااب الناادوة العالميااة للشااباا  /(العماال الخيااري بااين التااأطير والتطااويرورشااة عماال ) .7

 السعودية. –أبها  /بالمنطقة الجنوبية

وزارة الشاااؤون  /(الجواناااب الفنياااة والتطبيقياااة فاااي محاسااابة الجمعياااات األهلياااة)ورشاااة عمااال  .8

 .اإلمارات - رأس الخيمة /االجتماعية

 السعودية. –الرياض  /أ القركن الكريماإلدارة العامة لخيريات تحفي /(تدبر)ورشة عمل  .9

 (/التعلايم اإللكتروناي وعرمشاشااركين فاي النساخة المعتمادة مان كراء الماساتطالع )ورشة عمل  .10

 .السعودية - جدة  /لدعم وتأهيل ذوي اإلعاقة البصريةخيرية "إبصار" 

  -الرياض  /برنامج مؤسسة السبيعي لتطوير العمل التطوعي /(التسويق االجتماعيورشة عمل ) .11

 السعودية.

 .السعودية –الرياض  /العزيز الخيرية سلطان بن عبدمؤسسة  /)اإلعالم الخيري( ملعورشة  .12

 .السعودية -مكة المكرمة  /ورشة عمل كرسي البر للخدمات اإلنسانية في جامعة أم القرى .13

 ،والدراساات "ماداد" بحاثلألالدولي  المركز /(تفعيل مفهوم المسؤولية االجتماعيةعمل )ورشة  .14

 السعودية. –جدة  /شركة عطاء للتنميةاية من رعب

 - الريااض /خيرية النهضة النساائية /(التطوعي وتدريب متدربات الجمعياتالعمل )عمل ورشة  .15

 .السعودية

خيرية البار فاي  /(لجمعية البر ستراتيجيةاالالمجتمع المحلي يشارك في بناء الخطة )ورشة عمل  .16

 .السعودية -محافظة عنيزة 

بالتعااون ماع مكتااب  ،الهاالل األحمار القطاري /(الادعم اإلنسااني وإدارة الكاوارث ورشاة عمال ) .17

 –الدوحاة  /وبدعم مان وزارة الخارجياة القطرياة (،OCHA)األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية 

 قطر.

كاتاب مادير مكتاب وإدارياا مان ماوظفي م رلسابعة عشا (تطوير القدرات المؤسساية)ورشة عمل  .18

 .كوسوفو -مدينة بريفال  /قطر الخيرية /قطر الخيرية في دول البلقان

مكااة  /(إعااداد خطااط وباارامج تشااكيل فاارق األعمااال التطوعيااة للجهااات الحكوميااة) عماالورشااة  .19

 .السعودية - المكرمة

 (/التعاااون بااين صااندوق تنميااة المااوارد البشاارية ) هاادك ( والمؤسسااات الخيريااة ) ورشااة عماال .20

 ،جامعاة الملاا ساعود /ريجحاي وعائلتاه لتطاوير العمال الخياكرسي عبد الارحمن بان صاالح الرا

  السعودية. –الرياض  /بالتعاون مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

الخيرياااة  الجمعيااااتو الجمعياااة الوطنياااة لحقاااوق اإلنساااان  باااينسااابل التعااااون ورشاااة عمااال ) .21

 .السعودية - مكة المكرمة /(واالجتماعية

 .السعودية - مكة المكرمة /الشيخ عيدخيرية  /(مقاصد الشريعة والعمل الخيريورشة عمل ) .22

 .الدوحة -قطر  /(إدارة واستثمار أموال الوقف )ورشة العمل اإلقليمية  .23

 .السعودية -المستودع الخيري بأملج  /(قيادة فرق العمل الفعالة لألعمال التطوعيةورشة عمل ) .24

بالتعااون   ،اإلسالمية والعمال الخياري بادبي ونؤالشدائرة  /(تسويق العمل الخيريورشة عمل ) .25

 .اإلمارات -دبي  /مع مؤسسة المنتدى اإلسالمي

 -الاادمام  /جامعااة الملااا فهااد للبتاارول والمعااادن /(إدارة المؤسسااات  ياار الربحيااةورشااة عماال ) .26

 .السعودية
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 مسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي ثالثاً:
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العمل الخيري ال تقل أهميتها ونتائجها عن  المتخصصة فيالمسابقات والجوائز  نإيمكننا القول 

ا من مبدأ اإلتقان، والتميز في العمل الخيري، واالرتقاء  نهاإالفعاليات العلمية؛ حيث  توضع انطالقا

.بجودة خدماته  

أن عادد الجاوائز والمساابقات فاي  ،(5الجادول رقام ) مان خاالل ،التقريارهذا تُظهر نتائج 

مقابال  ،مساابقة (29)بواقاع  ،( مساابقة وجاائزة40)قد بل   هـ1432العمل الخيري الخليجي لعام 

 .متخصصة في العمل الخيري جائزة (11)

 هـ1432(: مسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي لعام 5جدول )

 النسبة % العدد المسابقات والجوائز

 72.5 29 الخيري مسابقات العمل

 27.5 11 جوائز العمل الخيري

 100 40 المجموع
 

شاهد أعلاى  هاـ1432األول مان عاام  النصاف( أن 4رقام )التاالي  الشكل البياانييوضح و

أن فاي حاين  ،(%62.5)أي ما نسبته  ؛( مسابقة وجائزة25)بواقع  ،من الجوائز والمسابقات عدد

وتشير بيانات كما  .والمسابقاتالجوائز عدد ( من %37.5شهد ) قدنفسه  العاممن النصف الثاني 

 (3هااـ بلاا  )1432العماال الخيااري لعااام وجااوائز أن المتوسااط الشااهري لمسااابقات نفسااه  الشااكل

 خالل العام نفسه. وائزجالو فعاليات في المسابقات

 

 

 

 

 

 

في عدد مسابقات وجوائز  اتراجعهـ شهد 1432العام ( نجد أن 6)رقم جدول المن خالل 

 حيث كان عدد(، %60.0وبنسبة بلغل ) ،هـ1431 بالعاممقارنة العمل الخيري الخليجي 

( 29العدد ليصل إلى ) قل هذاو ،مسابقة (67)هـ 1431في عام مسابقات العمل الخيري الخليجي 

( 33كان عدد جوائز العمل الخيري الخليجي ) هـ1431في عام و هـ.1432مسابقة في عام 

 هـ.1432( جائزة في عام 11العدد ) بل في حين  ،جائزة

 هـ1432 -هـ 1430(: مسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي 6جدول )

 المجموع جوائز العمل الخيري مسابقات العمل الخيري السنة

1430 28 10 38 

1431 67 33 100 

1432 29 11 40 

4

0

5

7

3

66

2

0

4

2
1

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8

(حسب الشهر)هـ 1432عدد مسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي لعام (: 4)شكل
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 هـ:1432وجوائز العمل الخيري الخليجي التي تمل عام وفيما يلي قائمة بأسماء مسابقات     

 مسابقات العمل الخيري: •

مكة  –مستشفى حراء تنظيم  –المسابقة العلمية العاشرة لحفأ القركن الكريم والسنة  .1

 .السعودية -المكرمة

- مدينة بريدةـ الجمعية الخيرية لتحفيأ القركن ـ في دورتها الرابعة  "نافس"مسابقة  .2

 .السعودية

 ،برعاية جمعية دار البر -مسابقة دار البر للقركن الكريم والسنة النبوية بدورتها األولى  .3

 .اإلمارات - وتنظيم منطقة عجمان التعليمية

 .الكويل - مبرة المتميزين للقركن والعلوم الشرعية - مسابقة الحساوي القركنية .4

 .السعودية - الخمسة ابفروعهمسابقة األمير سلمان بن عبد العزيز لحفأ القركن الكريم  .5

مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملا عبدهللا بن عبدالعزيز لحفأ القركن الكريم والسنة  .6

 .السعودية - النبوية للطالا والطالبات

 .السعودية -مسابقة وزارة التربية والتعليم لحفأ القركن الكريم  .7

 .السعودية - والخطابةمسابقة األمير محمد بن فهد بن جلوي للقركن والسنة  .8

 .السعودية -مسابقة القركن الكريم بمنطقة مكة المكرمة  .9

-األمير سلطان بن عبد العزيز كل سعود في حفأ القركن الكريم للعسكريين  مسابقة .10

 .السعودية

وزارة األوقاك والشؤون  - مسابقة الشيخ جاسم بن محمد كل ثاني لحفأ القركن الكريم .11

 .قطر - اإلسالمية

على  ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ،مسابقة القركن الكريم .12

 .السعودية - مستوى المملكة

 .السعودية - وزارة التربية والتعليم - مسابقة القركن الكريم السنوية لطالا المدارس .13

- لقركن الكريمة العالمية لتحفيأ االهيئ - المسابقة القركنية الثانية لطالا مدارس جدة .14

 .السعودية

 .السعودية - مسابقة الحرس الوطني لحفأ القركن الكريم للعسكريين .15

ممثلة  ،التي تستضيفها إدارة التربية والتعليم ،مسابقة القركن الكريم والبحوث اإلسالمية .16

 .السعودية -بقسم التوعية اإلسالمية بتبوك 

-ية واألوقاك والدعوة واإلرشاد مسابقة القركن الكريم بوزارة الشؤون اإلسالم .17

 .السعودية

 .قطر -مسابقة العمل التطوعي للشباا الجامعي: قطر الخيرية بالتعاون مع جامعة قطر .18

 .السعودية - مسابقة القركن الكريم لمنسوبي كلية الملا خالد العسكرية .19

 .السعودية - مسابقة )الصوت الندي( لطالا حلقات الجمعية بالمجمعة .20

األمير سلطان بن عبدالعزيز لحفأ القركن الكريم والسنة النبوية في العاصمة مسابقة  .21

 .السعودية - جاكرتا لعامها الخامس

التابعة للفرع النسائي  ،مسابقة القركن الكريم الخامسة: روض القركن لبراعم النور .22

 .قطر - بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد كل ثاني الخيرية

 .قطر - م على الجزيرةِ لألطفالمسابقِة تالوة القركِن الكري .23

 .الكويل - مسابقة القركن الكريم والحديث الشريف لشباا دول مجلس التعاون الخليجي .24

يره علااى مسااتوى مسااابقة الشاايخ عبااد اإللااه عبااد هللا المطااوع لحفااأ القااركن الكااريم وتفساا .25

بالتعاااون مااع المركااز  ،الهيئااة العالميااة لتحفاايأ القااركن الكااريم - جمهوريااة طاجاكسااتان

 .الكويل - اإلسالمي والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
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 .السعودية - نادي الشعيب - مسابقة خالد بن ناصر المعطش لحفأ القركن الكريم .26

 .الكويل - مسابقة الكويل للقركن الكريم .27

 .السعودية - مسابقة حائل للقركن الكريم للبنات .28

تنظمها وزارة  ،الفرنسية "مونل الجولي"فأ القركن الكريم وتالوته في مدينة حمسابقة  .29

  .السعودية - الشؤون اإلسالمية واألوقاك والدعوة واإلرشاد

 العمل الخيري: جوائز •

  .السعودية - جائزة جود للعمل التطوعي على مستوى المنطقة الشرقية .1

 .اإلمارات - جائزة الشارقة للعمل التطوعي .2

بِّيَّة بن راشد كل مكتوم للعلوم الطّ  مدانحجائزة الشَّْيخ  .3 عين في الخدمات الّطِ بِّيَّة للمتطّوِ

 .اإلمارات - اإلنسانيَّة

لجمعية حرفة  نساناإلوالتي تمنح تقديرا للعمل في مجال تعزيز حقوق  ،جائزة )شاليو( .4

 .السعودية - بالقصيم

 .البحرين - جمعية الكلمة الطيبة - التطوعيجائزة الشيخ عيسى بن علي كل خليفة للعمل  .5

دار اإلنماء االجتماعي، عضو مؤسسة قطر  - جائزة العمل التطوعي في نسختها التاسعة .6

 قطر. - للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

: تحل مسمى ،ق التحفيأل  جائزة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى لمعلمي حِ  .7

 .السعودية - تحفيأ القركن الكريم ببريدةجمعية  - روا كياته(بّ )ليدّ 

 .الكويل -جائزة الكويل الدولية لحفأ القركن الكريم وقراءته وتجويده وتالوته  .8

 .السعودية - جائزة حائل لألعمال الخيرية .9

 في المتطوعين فرع) األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيزجائزة صاحب السمو الملكي  .10

 .السعودية - (البر أعمال

 .السعودية -جائزة األداء المتميز لجمعيات تحفيأ القركن الكريم  .11
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 ً  مجاالت العمل الخيري الخليجي: رابعا
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وقاد تام اعتمااد تصانيف  .من مجااالت العمال الخياري الخليجاي تناول هذا القسم نشاط خمسة  ي

وهاااذه  العمااال الخياااري الرئيساااية والفرعياااة. المركاااز الااادولي لألبحااااث والدراساااات )ماااداد( لمجااااالت

  -المجاالت هي:

 -المجال االجتماعي: ويشمل المجاالت الفرعية التالية: .1

 .رعاية اليتيم •

 .مساعدة المرضى •

 .رعاية األطفال •

 .المعاقين •

 .المسجونين وأسرهم •

 .كبار السن •

 .الفقراء والمساكين •

 .التوعية االجتماعية •

  .والمهاجرين( ،)األحداث، األرامل، الالجئينمجاالت اجتماعية أخرى:  •

 -المجال التنموي: ويشمل المجاالت الفرعية التالية: .2

 .التنمية االجتماعية •

 .التنمية البيئية •

 .التنمية الريفية •

 .التنمية الزراعية •

  .بنوك التنمية •

  .صناديق التنمية •

 -المجال الصحي: ويشمل المجاالت الفرعية التالية: .3

 .الصحيةالرعاية  •

 .العيادات المتنقلة •

 .العالج بالمجان •

 .الصيدليات المتنقلة •

 .اإلدمان والتدخين •

 .األمراض المزمنة •

 

 -المجال الثقافي والتعليمي والبحوث: ويشمل المجاالت الفرعية التالية: .4

 .التعليم •

 .رعاية الموهوبين •

 .التدريب •

 .تعليم القركن الكريم •

 .إنشاء المعاهد والكليات الدينية •

 .البحث العلمي •

 .المكتبات العامة •

 .المراكز الثقافية •

 .األندية األدبية والثقافية •

 .المعارض الثقافية •

 .الندوات الثقافية •

 -المجال الديني والدعوي: ويشمل المجاالت الفرعية التالية: .5

 .الدعوة •
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 .الوعأ واإلرشاد •

المساجد، إقامة معارض دينية،  وصيانة ونظافة : )بناءمجاالت دينية أخرى •

 .(، و يرهاإقامة مشاريع خيرية دينية

هاـ فاي جمياع مجااالت 1432وعلى مستوى مجمل نشاطات العمل الخيري الخليجي لعام 

وعند المقارنة بين نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجاالت الخمسة الساابقة  ،العمل الخيري

الاااذكر )المجاااال االجتمااااعي، المجاااال التنماااوي، المجاااال الصاااحي، المجاااال الثقاااافي والتعليماااي 

 ( يوضح ما يلي:7فإن الجدول التالي رقم ) ،والبحوث، المجال الديني والدعوي(

 

 

 

 

 هـ1432 العمل الخيري جاالتم حسبنشاطات العمل الخيري الخليجي (: 7جدول )

 النسبة% العدد مجاالت العمل الخيري

 47.0 1172 المجال االجتماعي

 20.2 504 المجال الثقافي والتعليمي والبحوث

 14.1 350 المجال التنموي

 10.1 252 المجال الصحي

 8.6 213 المجال الديني والدعوي

 100 2491 المجموع
 

ا ( 2491) هـ1432مجموع نشاطات العمل الخيري الخليجي لعام بل   فاي مختلاف  نشااطا

خاااالل عاااام  النشااااطات الخيرياااة الخليجياااة االجتماعياااةأن  الساااابق الجااادولويوضاااح  المجااااالت.

ا 1172حيث بل  عددها ) ،احتلل المرتبة األولى بين النشاطات األخرىهـ 1432 شكلل  ،( نشاطا

 .من المجموع الكلي لنشاطات العمال الخياري الخليجاي فاي جمياع المجااالت (%47.0) ما نسبته

 ؛المجاال االجتمااعي مان أكثار النشااطات تكاراراا فاي ومن الطبيعاي أن تكاون النشااطات الخيرياة 

يعناي  ؛(%60.7ماا نسابته )والجمعيات الخيرية االجتماعية تشاكل المؤسسات أن وذلا يعود إلى 

و  (%20.2)أن وكاذلا نجاد  سات والجمعياات الخيرياة الخليجياة،سمجموع المؤ أكثر من نصف

علاى  ،التنماويوالمجاال  ،المجال الثقافي والتعليماي والبحاوثنشاطات كانل لكل من  (14.1%)

 (.5وهذا ما يوضحه الشكل البياني التالي رقم ) .التوالي

 

 

 

 

المجال الصحي
10.1%

المجال الديني والدعوي
8.6%

هـ1432التوزيع النسبي لمجاالت العمل الخيري الخليجي عام (: 5)شكل 
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هاـ، نجاد 1432 - هـ1430 وامعاألوإذا ما قارنا بين نشاطات العمل الخيري الخليجي خالل       

ا قليالا أن هناك  حياث نجاد أن  ،جمياع المجااالتفي نشاطات العمل الخيري الخليجي عدد في تذبذبا

هااـ بنساابة 1431هااـ عمااا كااان عليااه فااي عااام 1432عاادد هااذه النشاااطات قااد انخفاام فااي عااام 

 (:8وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم )، (4.6%)

 هـ1432 -هـ 1430 الخيري الخليجي حسب المجاالتنشاطات العمل (: 8جدول )

 هـ1432 هـ 1431 هـ 1430 مجاالت العمل الخيري

 1172 1214 743 المجال االجتماعي

 504 686 253 المجال الثقافي والتعليمي والبحوث

 252 321 216 المجال الصحي

 350 197 161 المجال التنموي

 213 194 83 المجال الديني والدعوي

 2491 2612 1456 المجموع

 

ا ـ من خالل الجدول الساابق يتضاح لناا       أن المجااالت االجتماعياة والمجااالت الثقافياة ـ أيضاا

-هااـ 1430السااابقة ) اموعاااألالثالثااة الماارتبتين األولااى والثانيااة خااالل قااد تصاادرت والتعليميااة 

( 6وبالنظر إلى الشكل البياني رقام ) من حيث عدد النشاطات التي تمل في نفس العام. هـ(1432

ا في عدد النشاطات الخيرية بين عامي   هـ.1432و  1431نجد أن هنالا تقاربا

 

 

 

 

 

 

الخيرياة الخليجياة حساب مجااالت العمال فاي وعلى مستوى المتوسط الشاهري لعادد النشااطات    

العماال الخيااري ( يوضااح أن نشاااطات 7هااـ؛ فااإن الشااكل التااالي رقاام )1432الخيااري خااالل عااام 

ا، 98) شاهري بواقاعاالجتماعي بلغال أعلاى متوساط  الخليجي في المجال ا خيرياا وجااءت ( نشااطا

ا، فاي حاين 42طات المجال التعليمي والثقافي في المرتبة الثانية وبمتوسط بل  )انش ( نشاطا شهريا

ا 18نشاطات المجال الديني والدعوي شهدت أقل قيمة وبمتوسط شهري بل  )أن     .( نشاطا
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 -كما يلي: النتائج لفقد كان ،كل مجال من مجاالت العمل الخيرينشاطات مستوى  وعلى 

 المجال االجتماعي:( 1

( أن نشاااطات العماال الخيااري الخليجااي فااي المجااال 9يتضااح ماان خااالل الجاادول رقاام )

ا، منهااا  (1172)هااـ قااد بلغاال 1432االجتماااعي لعااام  ا اجتماعيااا ا خيريااا ا  (230)نشاااطا نشاااطا

ا فااي مجااال االهتمااام  ا اجتماعيااا ماان المجمااوع  (%19.6)شااكلل مااا نساابته و، بالمعاااقينخيريااا

نشاااطات التوعيااة وجاااءت  .هااـ1432لعااام  الكلااي للنشاااطات االجتماعيااة الخيريااة الخليجيااة

ا؛ أي مااا نساابته  (211)فااي المركااز الثاااني، بواقااع  االجتماعيااة  (157)و  .(%18.0)نشاااطا

ا فااي مجااال ماان إجمااالي  (%13.4)، وبنساابة الفقااراء والمساااكينبمساااعدة االهتمااام  نشاااطا

 .نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال االجتماعي

 

 هـ1432جلس التعاون الخليجي لعام (: نشاطات العمل الخيري االجتماعي في دول م9جدول )

 النسبة % العدد المجاالت االجتماعية الفرعية

 19.6 230 المعاقون

 18.0 211 التوعية االجتماعية

 13.4 157 الفقراء والمساكين

 12.7 149 رعاية اليتيم

 10.4 122 مساعدة المرضى

 6.5 76 المسجونون وأسرهم

 5.1 60 رعاية األطفال

 3.2 37 كبار السن

 11.1 130 مجاالت اجتماعية أخرى

 100 1172 المجموع
 

ـ فإننا نجد  ،الخيرية الخليجية على مستوى الشهروعند مقارنة عدد النشاطات االجتماعية 

 ،شهد أكبر عادد مان النشااطات االجتماعياة الخيرياة محرمأن شهر ـ  (8) الشكلمن خالل بيانات 

ا 160حيااث بلاا  عااددها ) طات االجتماعيااة ( ماان مجماال النشااا%13.7أي مااا نساابته ) ؛( نشاااطا

والااذي بلاا  عاادد النشاااطات االجتماعيااة  ،شااعبانوكاناال المرتبااة الثانيااة لشااهر  الخيريااة الخليجيااة.

ا 144الخيرية فيه ) ا اجتماعيا ا خيريا (. فاي حاين نجاد %12.3وشكل هذا العدد ماا نسابته ) ،( نشاطا

حيث بل  العدد  ؛هـ1432من العام شوال أن أقل عدد للنشاطات االجتماعية الخيرية كان في شهر 

ا. 67) فيه ا خليجيا ا خيريا ا اجتماعيا  ( نشاطا

نجاااد أن أكثااار مااان نصاااف النشااااطات الخيرياااة  -(8رقااام ) -نفساااه  الشاااكلوباااالنظر إلاااى  

وتشاير كماا  (.جماادى الثانياة – محارماألولاى ) الساتة( كانل خالل األشهر %55.1)االجتماعية 

ا 98أن المتوسااط الشااهري للنشاااطات االجتماعيااة الخيريااة الخليجيااة بلاا  )إلااى بيانااات ال ( نشاااطا

ا    .شهريا
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 -هااـ  1430 وامعاااألبااين بيانااات  ، وعنااد المقارنااة(10بااالنظر إلااى الجاادول التااالي رقاام )و      

و 1431 يلنشاااطات االجتماعيااة الخيريااة الخليجيااة خااالل عااامل أكباار عااددهااـ، نجااد أن 1432

خاالل عاام أن أكثر النشااطات االجتماعياة الخيرياة حين في ، في رعاية المعاقين تمثللهـ 1432

وتشااير النتااائج إلااى أن  ،هااذا .والمساااكينمساااعدات وخدمااة الفقااراء تقااديم التمثلاال فااي هااـ 1430

هاـ 1430الفتارة  خاللاالهتمام بكبار السن ورعايتهم ما زالل أقل النشاطات االجتماعية الخيرية 

  هـ.1432 -

 

 هـ1432 -هـ 1430ي دول مجلس التعاون الخليجي نشاطات العمل الخيري االجتماعي ف(: 10جدول )

 هـ1432 هـ1431 هـ1430 المجاالت االجتماعية الفرعية

 157 145 194 الفقراء والمساكين

 149 174 133 رعاية اليتيم

 230 279 122 المعاقون

 211 138 54 التوعية االجتماعية

 60 106 39 رعاية األطفال

 122 147 34 مساعدة المرضى

 76 81 33 المسجونون وأسرهم

 37 23 22 كبار السن

 130 121 112 مجاالت اجتماعية أخرى

 1172 1214 743 المجموع

  

(؛ يتضح لنا أن عدد نشاطات المجاالت االجتماعية 9ومن خالل بيانات الشكل التالي رقم )      

 (.%3.4وبنسبة ) ـ،ه1431هـ عما كانل عليه في عام 1432الخيرية الخليجية تراجعل في عام 
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عدد نشاطات العمل الخيري االجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام (: 8)شكل 
(حسب الشهر)هـ 1432

12141172
1400

جي عدد نشاطات العمل اخلريي االجتماعي يف دول جملس التعاون اخللي(: 9)شكل 
هـ1430-1432
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 المجال التنموي:( 2

أن عاادد  ناارى ،(11وماان خااالل مااا تعرضااه النتااائج فااي الجاادول رقاام ) ،فااي هااذا المجااال

ا  (350)هـ قد بل  1432النشاطات الخيرية الخليجية في المجال التنموي لعام  ا  نشاطا ا  خيريا  .تنمويا

كانال مان أكثار نالحأ أن نشاطات التنمية االجتماعية  ،ة الفرعيةوعلى مستوى المجاالت التنموي

ا  (259)حيااث بلغاال  ؛النشاااطات التنمويااة تكااراراا  ماان مجماال  (%74.0)أي مااا نساابته  ؛نشاااطا

  .الفرعيةالتنموية النشاطات 

ا  (50)بتكااارار بلااا  و ،باااالمركز الثااااني البيئياااةجااااءت التنمياااة و أي ماااا نسااابته  ؛نشااااطا

ا  (18)بتكاارار بلا  و ،الريفياةالتنميااة جااءت فقااد  ،المركااز الثالاث أماا (.14.3%) وبنساابة ، نشاااطا

 .نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال التنمويمن مجمل  (5.1%)

 هـ1432لعام  الخليجي في المجال التنموينشاطات العمل الخيري  (:11جدول )

 النسبة % العدد المجاالت التنموية الفرعية

 74.0 259 التنمية االجتماعية

 14.3 50 التنمية البيئية

 5.1 18 التنمية الريفية

 4.0 14 صناديق التنمية

 2.6 9 التنمية الزراعية

 0.0 0 بنوك التنمية

 100 350 المجموع
 

النصف األول مان عاام أن  ،(10) شكلومن خالل بيانات  ،فإننا نجد ،أما على مستوى الشهر     

ا 222حيث بلا  عاددها ) ،عدد النشاطات التنموية الخيرية أكثر من نصفشهد  هـ1432  ؛( نشااطا

بلاا  عاادد  فااي حااين( ماان مجماال النشاااطات التنمويااة الخيريااة الخليجيااة، %63.4أي مااا نساابته )

ا 128) في النصف الثاني من نفس العامالخيرية  التنمويةالنشاطات  ا خيرياا ا ( نشاطا وشاكل  ،تنموياا

 (. %36.6هذا العدد ما نسبته )

ا ـ وبالنظر   الخيرياة  التنموياةأن المتوسط الشهري للنشاطات نجد  ،نفسه الشكلإلى ـ أيضا

ا 29الخليجية بل  ) ا شهريا    .( نشاطا
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أن عدد النشاطات ( 11والشكل البياني رقم )( 12الجدول التالي رقم ) نالحأ من خاللو 

حيث وصلل  ؛هـ1431هـ عما كان عليه في عام 1432الخيرية الخليجية قد زاد في عام التنموية 

التنمية  في مجالهي للنشاطات التنموية ، وكانل أكبر زيادة (%43.7الزيادة إلى ) نسبة

 . االجتماعية

 

 هـ1432 - هـ1430 نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال التنموي (:12جدول )

 هـ1432 هـ 1431 هـ 1430 المجاالت التنموية الفرعية 

 التنمية االجتماعية
85 136 259 

 18 17 22 التنمية الريفية

 9 11 21 التنمية الزراعية

 50 31 18 التنمية البيئية

 0 2 9 بنوك التنمية 

 14 0 6 صناديق التنمية 

 350 197 161 المجموع

 

 

 

 

 المجال الصحي:( 3
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البيانااات فااي فااإن  ،العماال الخيااري الخليجااي فااي المجااال الصااحيبنشاااطات وفيمااا يتعلااق 

هاـ قاد بلا  1432النشاطات الخيرياة الصاحية الخليجياة لعاام عدد أن تشير إلى ( 13الجدول رقم )

ا 252)  ؛الرعاياة الصااحيةكاان أكثار هااذه النشااطات تكاراراا تلاا التااي تهاتم بموضاوع  و، ( نشااطا

ل الخيرياة الصاحية من مجمال األعماا (%42.5)أي ما نسبته  ؛تنشاطا( 107حيث بل  عددها )

التاي تحتال المركاز الثااني مان حياث عادد  ،النشاطات المتعلقاة باإلدماان والتادخين اليهتالخليجية، 

ا  (73)بواقع  ،النشاطات ا خيريا نشاطا ا صاحي ا النشااطات وجااءت  ،(%29.0)ماا نسابته  وشاكلل ،ا

ا  (45)بواقااع  ،بااالمركز الثالااث المجااان العالجالمهتمااة باا ا خيرياا نشاااطا ا صااحي ا نساابته  وحققاال مااا ،ا

 .من مجموع عدد النشطات الصحية الخيرية (17.9%)

 هـ1432الصحي لعام الخليجي في المجال (:نشاطات العمل الخيري 13جدول )

 النسبة % العدد المجاالت الصحية الفرعية

 42.5 107 الرعاية الصحية

 29.0 73 اإلدمان والتدخين

 17.9 45 العالج بالمجان

 8.7 22 المتنقلةالعيادات 

 2.0 5 األمراض المزمنة

 0.0 0 الصيدليات المتنقلة

 100 252 المجموع

 

ا في أن  ،(12) الشكلومن خالل بيانات  ،فإننا نجد ،على مستوى الشهرو  عددهناك تقاربا

ا ـ وباالنظر  هاـ،1432عاام  في معظم الشاهور خاالل خليجيةالالصحية  الخيرية النشاطات ـ أيضاا

ا 21الخيرياة الخليجياة بلا  ) الصحيةنجد أن المتوسط الشهري للنشاطات  نفسه الشكلإلى  ( نشااطا

ا،  ( 36بواقاع ) ،المرتبة األولاى مان حياث عادد هاذه النشااطات (ذو القعدة)وقد تصدر شهر شهريا

ا  ا صحيا ا خيريا    .نشاطا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـ، نجد أن نشاطات العمل الخيري في 1432و  هـ1431بين بيانات عامي بالمقارنة 

عليه  لهـ عما كان1432في عام تراجعل المجال الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي قد 

والشكل البياني  (14وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم )(، %21.5نسبة )ب ،هـ1431في عام 

 .(13رقم )
 

 هـ1432 - 1430 الصحية نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجاالت(: 14جدول )
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(حسب الشهر)هـ 1432عدد نشاطات المجاالت الصحية الخليجية الخيرية لعام (: 12)شكل 
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 هـ1432 هـ 1431 هـ 1430 المجاالت الصحية الفرعية

 45 75 62 العالج بالمجان

 107 85 46 الرعاية الصحية

 5 11 44 األمراض المزمنة

 73 92 33 اإلدمان والتدخين

 22 49 23 العيادات المتنقلة

 0 9 8 الصيدليات المتنقلة

 252 321 216 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المجال الثقافي والتعليمي والبحوث:4

فااي المجااال الثقااافي والتعليمااي  ةخليجياا ةخيرياا تنشاااطا (504)أن  (15الجاادول رقاام )يبااين 

إلااى أن أكثاار النشاااطات الثقافيااة الجاادول نفسااه ، كمااا يشااير هااـ1432خااالل العااام  لتمااوالبحااوث 

ا،  (150) نشااطاته عاددحياث بلا   ؛القركن الكريم تعليموالتعليمية الخيرية الخليجية كانل في  نشااطا

ا، وشاكلل ماا نسابته  (136)بل  تكرارهاا  ؛ والتيالتدريبنشاطات  ليهات، (%29.8)وبنسبة  نشااطا

ا؛ أي ماااا نسااابته  (66)فاااي المرتباااة الثالثاااة، بواقاااع  التعلااايموجااااءت نشااااطات  .(27.0%) نشااااطا

 .من إجمالي النشاطات الثقافية والتعليمية الخيرية الخليجية (13.1%)

 هـ 1432(: نشاطات العمل الخيري الخليجي في المجاالت الثقافية والتعليمية والبحوث لعام 15جدول )

 النسبة % العدد المجاالت الثقافية والتعليمية الفرعية

 29.8 150 تعليم القركن الكريم

 27.0 136 التدريب

 13.1 66 التعليم
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 النسبة % العدد المجاالت الثقافية والتعليمية الفرعية

 12.3 62 البحث العلمي

 7.3 37 المعارض الثقافية

 4.2 21 رعاية الموهوبين

 2.8 14 األندية األدبية والثقافية

 1.6 8 إنشاء المعاهد والكليات الدينية

 1.2 6 الندوات الثقافية

 0.6 3 المراكز الثقافية

 0.2 1 المكتبات العامة

 100 504 المجموع

 

حسب ـ والبحوث  يوالتعليمعدد النشاطات الخيرية في المجال الثقافي وإذا ما قارنا 

أكثر من نصف النشاطات الخيرية في أن  ،(14التالي رقم ) الشكلومن خالل  ،نالحأـ الشهر 

 ،هـ1432( كانل خالل النصف األول من عام %57.3والبحوث ) يوالتعليمالمجال الثقافي 

ا 289والبال  عددها ) ا تعليميا ا ثقافيا ا خيريا وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المتوسط الشهري  .( نشاطا

( 42هـ قد بل  )1432نشاطات الخيرية في المجاالت الثقافية والتعليمية والبحوث لعام لعدد ال

ا   .نشاطا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

لنشاطات اإلجمالي ل عددالفي  اتراجع(، نجد أن هناك 16من خالل الجدول التالي رقم )       

هـ عما كانل عليه في عام 1432والبحوث خالل عام  ةيوالتعليمالخيرية في المجاالت الثقافية 

 .  (%26.5) التراجعحيث بلغل نسبة هـ، 1431

 

 هـ1432 - هـ1430 الفرعية الخيرية الخليجية ةيوالتعليمالنشاطات الثقافية (: 16جدول )

 هـ1432 هـ 1431 هـ 1430 الثقافية والتعليمية الفرعيةالمجاالت 

 66 46 77 التعليم

 150 142 65 تعليم القركن الكريم

 6 35 32 الندوات الثقافية

 8 21 20 إنشاء المعاهد والكليات الدينية

 21 34 17 رعاية الموهوبين

 62 78 13 البحث العلمي

 136 214 12 التدريب

 3 8 6 المراكز الثقافية

 14 13 4 األندية األدبية والثقافية

 37 92 4 المعارض الثقافية

 1 3 3 المكتبات العامة
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حسب ) هـ 1432عدد النشاطات الثقافية والتعليمية الخليجية الخيرية عام (: 14)شكل 
(الشهر
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 هـ1432 هـ 1431 هـ 1430 الثقافية والتعليمية الفرعيةالمجاالت 

 504 686 253 المجموع

 

ا فاي ( أن 15يوضح الشكل البياني رقام ) عادد النشااطات الثقافياة والتعلمياة  الخيرياة هنالاا تفاوتاا

هاـ وقاد 1431هاـ(، حياث كانال أعالهاا فاي عاام 1432 – 1430الخليجية خالل الفترة الزمنية )

ا.  686بلغل  ا خيريا ا تعليميا   نشاطا ثقافيا

 

 

 

 

 

 :ي( المجال الديني والدعو5

يشاامل هااذا المجااال ثالثااة مجاااالت فرعيااة، هااي: )الاادعوة، الااوعأ واإلرشاااد، المجاااالت 

نشاطات العمل الخيري  ( أن مجموع17يتضح من بيانات الجدول التالي رقم ). والدينية األخرى(

ا  (213)هااـ قااد بلاا  1432الخليجااي فااي المجااال الااديني والاادعوي لعااام  جاااالت مكاناال  . ونشاااطا

؛ أي ما نسبته تنشاطا (107)من أكثر النشاطات الدينية والدعوية الخيرية تكراراا، بواقع  الدعوة

ا،  (60)، بتكاارار بلاا  الااوعأ واإلرشااادليهااا النشاااطات الخيريااة فااي مجااال ت، (50.2%) نشاااطا

فااي المرتبااة  المجاااالت الدينيااة األخاارىجاااءت نشاااطات فااي حااين  ،(%28.2)مااا نساابته  وشااكلل

ا؛ أي ماا نسابته  (46)الثالثة، بتكرار بلا   مان مجماوع نشااطات العمال الخياري  (%21.6)نشااطا

 هـ.1432خالل عام  الخليجي في المجال الديني والدعوي

 

 هـ 1432العمل الخيري الخليجي في المجاالت الدينية والدعوية لعام (: نشاطات 17جدول )

 النسبة % العدد المجاالت الدينية والدعوية الفرعية

 50.2 107 الدعوة

 28.2 60 الوعأ واإلرشاد

 21.6 46 مجاالت دينية أخرى

 100 213 المجموع

 

ا في  ( 16 التالي ) الشكلفإن بيانات  ،أما على مستوى الشهر تشير إلى أن هناك تقاربا

كما وتشير النتائج إلى أن عدد  عدد النشاطات الخيرية الدينية والدعوية في معظم شهور السنة،

ا في النصف األول والثاني من العام  النشاطات الدينية والدعوية الخيرية جاءت متساوية تقريبا

وية الخيرية في دول مجلس التعاون وقد بل  المتوسط الشهري للنشاطات الدينية والدع .هـ1432

ا.18الخليجي حوالي )  ( نشاطا
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وبالمقارنة بين عدد النشاطات الدينية والدعوية الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجاي ماا باين  

وبنسابة بلغال  ،هـ، نجد أن هذه النشاطات شهدت نمواا مان حياث عاددها1432و  هـ1431عامي 

ا 194هاـ )1431بل  إجمالي عدد هذه النشااطات فاي عاام حيث %(،  8.9) ارتفاع هاذا و، ( نشااطا

ا خالل العام 213العدد ليصل إلى ) ا خيريا ا ودعويا ا دينيا وهذا ما يوضحه كل من  هـ.1432( نشاطا

 .(17( والشكل البياني رقم )18جدول رقم )

 

 - هـ 1430 والدعوينشاطات العمل الخيري الخليجي في المجال الديني (: 18جدول )

 هـ1432

هـ1432 1431 هـ 1430 هـ المجاالت الدينية والدعوية الفرعية  

 107 97 27 الدعوة

 60 69 21 الوعأ واإلرشاد

 46 28 35 مجاالت دينية أخرى

 213 194 83 المجموع
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 ً  والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي النقديةالتبرعات : خامسا
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 :النقديةالتبرعات  (1 

تاام االعتماااد فااي الحصااول علااى معلومااات التبرعااات النقديااة والعينيااة فااي دول مجلااس 

الموقااع اإللكترونااي للمركااز الاادولي لألبحاااث  علااىالتعاااون الخليجااي علااى المعلومااات المتااوفرة 

والدراسات )مداد(؛ حيث يقوم الموقع بالرصد اليومي ألحداث وفعالياات العمال الخياري الخليجاي 

 المعلنة في وسائل اإلعالم الخليجية المتنوعة.

قيماة : اإلشارة هنا إلى أنه سيتم الحديث عن التبرعات النقدية من ناحيتين: األولاى روتجد

المساتفيدون مان  :أماا الناحياة الثانياة ، وبعدة مستويات.التبرعات النقدية التي قدمتها جهات التبرع

  ضمن عدة مستويات. ،التبرعات النقديةهذه 

 

 :النقدية اتجهة التبرع -أ

 ،جهاة التبارع إلاى ثاالث فئااتالتبرعاات مان حياث فقد تم تقسايم  ،بناءا على البيانات المتوفرة

وقااد تاام  .هااي: )تبرعااات حكوميااة، تبرعااات شااركات ومؤسسااات وجمعيااات، تبرعااات أفااراد(

 ، وبعدة مستويات:حسب هذه الفئاتالتالية استخراج النتائج 

إجماالي التبرعاات النقدياة فاي دول فاإن  (19جادول رقام )الما تشير إلياه بياناات وبحسب 

 روباالنظ .اساعودي ( رياال3,991,789,632)بل  هـ 1432مجلس التعاون الخليجي خالل العام 

ا 18إلى الشكل البياني رقم ) جهات  هاكان مصدر (%50.9)( نجد أن نصف هذه التبرعات تقريبا

وسااااهمل  ا، ( مااان إجماااالي التبرعاااات كاااان مصااادرها أفاااراد%31.7فاااي حاااين أن )حكومياااة، 

  التبرعات.هذه إجمالي ( من %17.4نسبته  ) ماب والجمعيات والشركاتالمؤسسات 

 
 هـ 1432قيمة التبرعات النقدية )بالريال السعودي( في دول مجلس التعاون الخليجي لعام  (:19جدول )

 (حسب جهة التبرع)

 النسبة% قيمة التبرعات جهة التبرع

 50.9 2,030,871,393 حكومية

 31.7 1,265,828,176 أفراد

 17.4 695,090,063 مؤسسات وشركات وجمعيات

 100 3,991,789,632 المجموع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

هاـ المرتباة األولاى باين الشاهور 1432من العاام  شوالاحتل شهر وعلى مستوى الشهر، 

( من إجمالي التبرعات %25.5حيث بلغل نسبة التبرعات فيه ) ؛من حيث قيمة التبرعات النقدية

( ماان إجمااالي %13.5والااذي بلغاال نساابة التبرعااات فيااه ) ،رجاابالماليااة الخليجيااة، يليااه شااهر 

( ماان %0.1بواقااع ) ،بأقاال نساابة ماان التبرعااات النقديااة جمااادى األولااىالتبرعااات، وجاااء شااهر 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن بعم التبرعاات قاد تكاون معلناة فاي  إجمالي التبرعات النقدية الخليجية.

 ن التبارعوهذا يتوقف على حسب موعد اإلعالن عا ،الحقيقيالتبرع  فيه شهر  ير الشهر الذي تم

حكومية
50.9%

أفراد
31.7%

مؤسسات وشركات 
وجمعيات

17.4%

هـ 1432لعام التوزيع النسبي للتبرعات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي (: 18)شكل 

(حسب جهة التبرع)
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 .في المصادر المختلفة للمعلومة

 
حسب جهة التبرع )هـ 1432لعام  دول مجلس التعاون الخليجي)بالريال السعودي( في  النقدية(: قيمة التبرعات 20جدول )

  (والشهر

 الشهر

  جهة التبرع

 المجموع أفراد مؤسسات وشركات وجمعيات حكومية

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 10.1 402,719,861 1.9 7,504,542 98.1 395,215,319 0 0 محرم

 9.7 386,445,509 2.5 9,821,800 0.2 820,000 97.2 375,803,709 صفر

 1.1 45,586,600 8.0 3,656,300 19.6 8,930,300 72.4 33,000,000 ربيع األول

 2.1 83,140,375 0.0 0 76.8 63,827,575 23.2 19,312,800 ربيع الثاني

 0.1 3,436,404 23.3 800,000 44.7 1,536,404 32.0 1,100,000 جمادى األولى

 6.4 254,199,453 24.4 62,084,000 0.2 550,000 75.4 191,565,453 ةجمادى ايخر

 13.5 538,075,900 2.0 10,600,000 8.8 47,391,900 89.2 480,084,000 رجب

 10.7 427,673,642 0.2 800,000 22.6 96,646,836 77.2 330,226,806 شعبان

 10.5 420,147,732 15.9 66,753,534 9.9 41,519,048 74.2 311,875,150 رمضان

 25.5 1,018,824,095 98.5 1,003,806,000 1.4 14,435,295 0.1 582,800 شوال

 0.6 24,890,020 0.0 2,000 19.6 4,888,020 80.4 20,000,000 ذو القعدة

 9.7 386,650,041 25.9 100,000,000 5.0 19,329,366 69.1 267,320,675 ذو الحجة

 100 3,991,789,632 31.7 1,265,828,176 17.4 695,090,063 50.9 2,030,871,393 المجموع

 

، (19والشاكل البيااني رقام ) (21وعلى مستوى الدولة، وحسب ما يوضحه جادول رقام )

دولاة ، تليهاا النقدياةالسعودية المرتبة األولى مان حيال قيماة التبرعاات  المملكة العربيةفقد احتلل 

على  (%21.9)، (%26.9)، (%39.9)في المرتبة الثالثة، بواقع  اإلماراتدولة  جاءت، وقطر

( كانل %57.8وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف التبرعات النقدية الحكومية ) ،هذا .التوالي

( كاناال ماان حكومااة دولااة اإلمااارات العربيااة %40.7ماان حكومااة المملكااة العربيااة السااعودية، و)

 المتحدة.

 
  (حسب جهة التبرع والدولة)هـ 1432لعام ي دول مجلس التعاون الخليجفي )بالريال السعودي(  النقديةالتبرعات قيمة (: 21) جدول

 الشهر

 جهة التبرع

 حكومية
مؤسسات وشركات 

 وجمعيات
 المجموع أفراد

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 39.9 1,594,076,328 16.4 261,980,600 9.9 157,727,367 73.7 1,174,368,361 السعودية

 26.9 1,073,920,766 92.7 995,883,576 6.0 64,622,370 1.2 13,414,820 قطر

 21.9 875,866,753 0.9 7,964,000 4.8 41,803,200 94.3 826,099,553 اإلمارات

 11.2 447,876,050 0.0 0 96.2 430,887,391 3.8 16,988,659 الكويل

 0.0 49,735 0.0 0 100 49,735 0.0 0 البحرين

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُعمان

 100 3,991,789,632 31.7 1,265,828,176 17.4 695,090,063 50.9 2,030,871,393 المجموع
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 ـ( تعني ال تتوفر معلومات.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجد أن هاذه القيماة  ،هـ1432 - هـ1430األعوام  خاللقيمة التبرعات النقدية وإذا ما قارنا        

تتعارض  وذلا بسبب أن هذه التبرعات تُقدم كمسااعدات ومعوناات لألفاراد والادول التاي ؛متذبذبة

ولعاال ارتفاااع قيمااة التبرعااات النقديااة فااي دول مجلااس التعاااون  .لكااوارث وأزمااات خااالل الساانة

ماان أكثاار الساانوات التااي كاناال هااـ؛ هااو بساابب أن هااذه الساانة ربمااا 1431خااالل عااام الخليجااي 

 ،من الكوارث الطبيعية واألزمات والحاروا لعديدل ،وخاصة اإلسالمي ،تعرضل فيها دول العالم

باإلضااافة إلااى كااوارث الساايول  ،مثاال: إعااادة إعمااار  اازة بعااد الحاارا اإلساارائيلية علااى القطاااع

من الكوارث والمساعدات التاي حادثل فاي  و يرها ،واألمطار التي ضربل مدينة جدة بالسعودية

ا كبيراا في قيمة التبرعات النقدياة فاي عاام  ،تلا السنة هاـ عماا 1431حيث نالحأ أن هناك ارتفاعا

ا ـ هـ، كما نالحأ 1430كانل عليه في عام     هـ.1432برعات خالل عام انخفاض هذه التـ أيضا

حسب جهة )في دول مجلس التعاون الخليجي  )بالريال السعودي(قيمة التبرعات النقدية  (:22جدول )

 هـ1432 - هـ1430 (التبرع

 جهة التبرع
1430 1431 1432 

 النسبة% القيمة النسبة% القيمة النسبة% القيمة

 50.9 2,030,871,393 90.6 14,794,028,030 82.4 2,103,592,570 حكومية

مؤسسات وشركات 

 وجمعيات
277,415,602 10.9 736,594,988 4.5 

695,090,063 17.4 

 31.7 1,265,828,176 4.9 794,911,500 6.7 172,208,240 أفراد

 100 3,991,789,632 100 16,325,534,518 100 2,553,216,412 المجموع

 المستفيدون من التبرعات النقدية: -ب

 ،همااا: مسااتفيدون داخاال الدولااة ،ن ماان هااذه التبرعااات إلااى قساامينالمسااتفيديتاام تقساايم 

فإن  ،(23ومن خالل الجدول التالي رقم ) ،وبحسب ما تشير إليه النتائج ومستفيدون خارج الدولة.

( فااي دول مجلااس التعاااون الخليجااي اسااتفاد منهااا %51.5التبرعااات النقديااة ) أكثاار ماان نصااف

 ،الدولاة خاارجذهبال لمساتفيدين ( من التبرعات النقدية %48.5)و ،مجلسدول ال داخلأشخاب 

أو دول أصاابتها كاوارث وأزماات مختلفاة ومتعاددة  ،وهي تكون في الغالب مساعدات لدول فقيرة

 .هـ1432خالل عام 

 

السعودية
39.9%

قطر
26.9%

اإلمارات
21.9%

الكويت
11.2%

البحرين
0.0%

هـ 1432التوزيع النسبي للتبرعات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام (: 19)شكل 
(حسب الدولة)

 ال تتوفر معلومات حول قيمة التبرعات النقدية في سلطنة ُعمان.
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 هـ 1432لعام في دول مجلس التعاون الخليجي )بالريال السعودي( التبرعات النقدية قيمة (: 23جدول )

  (ن من التبرعاتالمستفيديحسب )

 النسبة % العدد المستفيدون من التبرعات النقدية

 2,055,808,849 مستفيدون داخل الدولة
 

51.5 
 

 1,935,980,783 مستفيدون خارج الدولة
 

48.5 
 

 3,991,789,632 اجملموع
 

100 

 

 

إلاى  شهر منتتفاوت قيمة التبرعات النقدية الخليجية بين المستفيدين داخل وخارج الدولة 

قيمة التبرعات النقدية للمستفيدين داخل الدولة أكثار  ار تكون فيهوشهبعم الن هناك إكخر، حيث 

ل والعكس صحيح، وهذا ما تشير إليه البياناات واألرقاام فاي الجادو ،منها للمستفيدين خارج الدولة

 (.  24التالي رقم )

 

 

 

 

حسب )هـ 1432لعام في دول مجلس التعاون الخليجي  )بالريال السعودي(قيمة التبرعات النقدية (: 24)جدول 

  (والشهر ،ن من التبرعاتالمستفيدي

 الشهر

 المستفيدون من التبرعات

 المجموع مستفيدون خارج الدولة مستفيدون داخل الدولة

 النسبة% القيمة النسبة% القيمة النسبة% القيمة

 10.1 402,719,861 93.1 375,040,000 6.9 27,679,861 محرم

 9.7 386,445,509 97.2 375,803,709 2.8 10,641,800 صفر

 1.1 45,586,600 0.0 0 100 45,586,600 ربيع األول

 2.1 83,140,375 4.7 3,937,815 95.3 79,202,560 ربيع الثاني

جمادى 

 األولى

3,436,404 100 0 0.0 3,436,404 0.1 

جمادى 

 ايخرة

62,944,353 24.8 191,255,100 75.2 254,199,453 6.4 

 13.5 538,075,900 9.1 49,084,000 90.9 488,991,900 رجب

 10.7 427,673,642 64.6 276,449,160 35.4 151,224,482 شعبان

 10.5 420,147,732 94.5 396,975,254 5.5 23,172,478 رمضان

 25.5 1,018,824,095 0.03 322,000 100 1,018,502,095 شوال

 0.6 24,890,020 0.7 166,570 99.3 24,723,450 ذو القعدة

 9.7 386,650,041 69.0 266,947,175 31.0 119,702,866 ذو الحجة

 100 3,991,789,632 48.5 1,935,980,783 51.5 2,055,808,849 المجموع
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فااي دول مجلااس التعاااون ( حجاام االسااتفادة ماان التبرعااات النقديااة 25يوضااح الجاادول التااالي رقاام )و       

، حياث نجاد أن هنااك سواء كانال هاذه االساتفادة داخال الدولاة أو خارجهااالخليجي على مستوى كل دولة، 

ذهبل معظم تبرعاتها النقدية إلى مستفيدين داخل الدولة، و أخارى كاان معظام التبرعاات النقدياة فيهاا  دوالا 

ذهبال لمسااتفيدين داخاال  دولاة قطاار( مان التبرعااات النقدياة فااي %93.9لمساتفيدين خااارج الدولاة؛ مااثالا: )

 ن خارج الدولة. كانل لمستفيدي اإلمارات( من التبرعات النقدية لدولة %94.3في حين أن ) ،الدولة
 

 

 

 

 هـ1432في دول مجلس التعاون الخليجي لعام )بالريال السعودي( قيمة التبرعات النقدية (: 25جدول )

 (والدولة ،ن من التبرعاتالمستفيديحسب ) 

 الدولة

 المستفيدون من التبرعات

 المجموع مستفيدون خارج الدولة مستفيدون داخل الدولة

 النسبة% القيمة النسبة% القيمة النسبة% القيمة

 39.9 1,594,076,328 40.7 648,990,530 59.3 945,085,798 السعودية

 11.2 447,876,050 88.3 395,403,929 11.7 52,472,121 الكويل

 0.0 49,735 0.0 0 100 49,735 البحرين

 26.9 1,073,920,766 6.1 65,797,124 93.9 1,008,123,642 قطر

 21.9 875,866,753 94.3 825,789,200 5.7 50,077,553 اإلمارات

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُعمان

 100 3,991,789,632 48.5 1,935,980,783 51.5 2,055,808,849 المجموع

 )ـ(: تعني ال تتوفر معلومات.

( فاي دول مجلاس %66.7( أن أكثر من نصف التبرعاات النقدياة الحكومياة )26كما ويبين الجدول رقم )

خاارج الدولاة، كماا أن معظام التبرعاات النقدياة التاي  نيساتفيدم، كانال لصاالح هاـ1432الخليجي لعاام  التعاون

ا ـ ( ذهباال %75.6مصاادرها مؤسسااات وشااركات وجمعيااات ) الدولااة، فااي حااين أن  خااارجلمسااتفيدين ـ أيضااا

 داخل الدولة.  نيمستفيد( من تبرعات األفراد النقدية كانل لصالح 95.6%)

 هـ 1432(: قيمة التبرعات النقدية )بالريال السعودي( في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 26جدول )

 )حسب المستفيدين من التبرعات، وجهة التبرع(

 جهة التبرع
 المجموع مستفيدون خارج الدولة مستفيدون داخل الدولة

 النسبة% القيمة النسبة% القيمة النسبة% القيمة

 50.9 2,030,871,393 66.7 1,355,000,029 33.3 675,871,364 حكومية

مؤسسات وشركات 

 وجمعيات

169,883,843 24.4 525,206,220 75.6 695,090,063 17.4 

 31.7 1,265,828,176 4.4 55,774,534 95.6 1,210,053,642 أفراد

 100 3,991,789,632 48.5 1,935,980,783 51.5 2,055,808,849 المجموع

 التبرعات العينية: (2

 

ا ـ فإن الحديث عن التبرعات العينية سيكون  ،كما هو الحال بالنسبة للتبرعات النقدية أيضا

، وبعاادة وهااي نشاااطات التبرعااات العينيااة التااي قاادمتها جهااات التباارع ،ماان ناااحيتين: األولااىـاا 

ن مااان هاااذه المساااتفيديهاااي نشااااطات التبرعاااات العينياااة حساااب ف ،أماااا الناحياااة الثانياااة مساااتويات.
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 ضمن عدة مستويات. ،التبرعات

 

 :لتبرعات العينيةجهة ا -أ

يتضاح مان خاالل بياناات  ،نشاط العمل الخيري الخليجي في التبرعات العينيةفيما يتعلق ب

مجماال عاادد نشاااطات العماال الخيااري الخليجااي فااي التبرعااات العينيااة بلاا  ( أن 27الجاادول رقاام )

ا، جاء 652) وكانل نسبة نشااطات  (.%68.1وشركات وجمعيات )ن مؤسسات م هاأكثر( نشاطا

( ماان إجمااالي نشاااطات التبرعااات %23.9)التبرعااات العينيااة التااي جاااءت ماان جهااات حكوميااة 

، هـ، في حين أن نسبة نشاطات التبرعات العينية لألفراد كانل هي األقال1432العينية خالل عام 

  %(. 8.0بلغل ) و
 

 

 نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي (: 27جدول )

 (حسب جهة التبرع)هـ 1432لعام 

 النسبة% العدد جهة التبرعات العينية
 68.1 444 مؤسسات وشركات وجمعيات

 23.9 156 حكومية

 8.0 52 أفراد

 100 652 المجموع

 

ن شاهر رمضاان إيمكننا القول  ،(28ومن خالل بيانات جدول رقم ) ،وعلى مستوى الشهر        

 ،انشااط( 188والاذي بلا  ) ،نشااطات التبرعاات العينياةكان من أكثر شهور السنة من حيث عادد 

في المرتباة الثانياة مان حياث عادد النشااطات  ربيع األول(، وجاء شهر %28.8وشكل ما نسبته )

(. وكاااان أقااال عااادد لنشااااطات %16.3وبنسااابة ) ،تنشااااطا( 106والتاااي بلااا  عاااددها ) ،العينياااة

 (.%0.9وبنسبة ) ،( نشاطات6حيث بل  هذا العدد ) ؛صفرالتبرعات العينية في شهر 

 

 هـ )حسب جهة التبرع، والشهر(1432(: نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 28جدول )

 الشهر

 جهة التبرع

 المجموع أفراد مؤسسات وشركات وجمعيات حكومية

 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد

 4.8 31 19.4 6 58.1 18 22.6 7 محرم

 0.9 6 0.0 0 100 6 0.0 0 صفر

 16.3 106 3.8 4 61.3 65 34.9 37 ربيع األول

 6.3 41 12.2 5 85.4 35 2.4 1 ربيع الثاني

 2.8 18 22.2 4 66.7 12 11.1 2 جمادى األولى

 3.2 21 14.3 3 42.9 9 42.9 9 جمادى ايخرة

 2.8 18 16.7 3 66.7 12 16.7 3 رجب

 6.0 39 10.3 4 69.2 27 20.5 8 شعبان

 28.8 188 3.2 6 75.0 141 21.8 41 رمضان

 9.8 64 17.2 11 65.6 42 17.2 11 شوال
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 8.7 57 3.5 2 66.7 38 29.8 17 ذو القعدة

 9.7 63 6.3 4 61.9 39 31.7 20 ذو الحجة

 100 652 8.0 52 68.1 444 23.9 156 المجموع

 

جاااء عاادد نشاااطات التبرعااات التااي كاناال علااى شااكل  ،وبحسااب نااوع التبرعااات العينيااة

نشااطات وجااءت  .(%34.0وبنسابة ) ،(222بتكرار بلا  ) ،في المرتبة األولى مساعدات  ذائية

العينية المتمثلة في المالبس والبطانيات واألحذية في المرتبة الثانياة، وشاكلل ماا نسابته  التبرعات

 هفااي المرتباة الثالثااة، وبلغال نساابة هااذ المسااعدات الطبيااة اتنشاااط ت، فاي حااين جااء(10.9%)

 .(29، وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم )(%10.4) اتالنشاط
 

 

 

 

 

 

 

 هـ 1432العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام نشاطات التبرعات (: 29جدول )

 (وجهة التبرع ،حسب نوع التبرع العيني)

 نوع التبرع العيني

 جهة التبرع

 حكومي
مؤسسات وشركات 

 وجمعيات
 المجموع أفراد

 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد

 7.5 49 24.5 12 18.4 9 57.1 28 تبرع بالدم

 10.4 68 4.4 3 61.8 42 33.8 23 ومساعدات طبيةأجهزة 

 34.0 222 3.6 8 68.0 151 28.4 63 مساعدات  ذائية

 10.9 71 2.8 2 76.1 54 21.1 15 وبطانيات ،وأحذية ،مالبس

مبااااني )مسااااكن، مااادارس، مستشااافيات، جامعاااات، مسااااجد، 

  يرها(
7 17.5 27 67.5 6 15.0 40 6.1 

 2.0 13 38.5 5 46.2 6 15.4 2 و يرها(وقف )أراضي ومباني، 

 0.5 3 0.0 0 100.0 3 0.0 0 كفالة يتيم

 0.5 3 33.3 1 66.7 2 0.0 0 أجهزة حاسب

 2.5 16 25.0 4 56.3 9 18.8 3 وسيارات ،وأجهزة كهربائية ،مولدات كهرباء

 7.2 47 12.8 6 70.2 33 17.0 8 خدمات حج وعمرة

 7.8 51 3.9 2 92.2 47 3.9 2 إفطار صائم

 7.1 46 4.3 2 87.0 40 8.7 4 مساعدات طالبية

 3.5 23 4.3 1 91.3 21 4.3 1 مساعدات زواج

 100 652 8.0 52 68.1 444 23.9 156 المجموع

 

 :العينية المستفيدون من التبرعات -ب

ن مان هاذه التبرعاات إلاى المساتفيديتام تقسايم  ،العينياةمن التبرعاات حيث االستفادة من و

تشاير النتاائج فاي الجادول رقام ، ومساتفيدون خاارج الدولاة. وخل الدولةهما: مستفيدون دا ،قسمين

كاااان  ،(%70.4ونسااابتها ) ،نشااااطا (459( إلاااى أن أ لاااب نشااااطات التبرعاااات العينياااة )30)

ا للتبرعات العينية193المستفيدون منها داخل الدولة، مقابل )  لكانا ،(%29.6وبنسابة ) ،( نشاطا

ا الشكل البياني رقم )خارج الدولة نلمستفيدي  .(20، وهذا ما يوضحه أيضا

 ،واألوقااااك ،بالااادم التبرعباااالمتمثلاااة  ،نشااااطات التبرعاااات العينياااة نإيمكااان القاااول و

نشاااطات أن فااي حااين  ،بشااكل كاماالن داخاال الدولااة لمسااتفيديكاناال موجهااة  ،ومساااعدات الاازواج
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عاددها  لا بقاد و ،لمساتفيدين خاارج الدولاةكانال  ،الطبياةالمتمثلاة بالمسااعدات  ،التبرعات العينية

ا 48) والباال   ،كانل أكثار عادداا مان تلاا التاي اساتفاد منهاا مساتفيدون داخال الدولاةحيث  ،( نشاطا

ا.20عددها )         ( نشاطا
 

 هـ 1432نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام (: 30جدول )

 (ن من التبرعاتوالمستفيديحسب نوع التبرعات العينية )

 نوع التبرعات العينية

 المستفيدون من التبرعات العينية

مستفيدون داخل 

 الدولة

مستفيدون خارج 

 الدولة
 المجموع

 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد
 7.5 49 0 0 100 49 تبرع بالدم

 10.4 68 70.6 48 29.4 20 أجهزة ومساعدات طبية

 34.0 222 45.5 101 54.5 121 مساعدات  ذائية

 10.9 71 25.4 18 74.6 53 وبطانيات ،وأحذية ،مالبس

مباااااني )مساااااكن، ماااادارس، مستشاااافيات، جامعااااات، مساااااجد، 

  يرها(
28 70.0 12 30.0 40 6.1 

 2.0 13 0 0 100 13 وقف )أراضي ومباني، و يرها(

 0.5 3 0 0 100 3 كفالة يتيم

 0.5 3 0 0 100 3 حاسبأجهزة 

 2.5 16 6.3 1 93.8 15 وسيارات ،وأجهزة كهربائية ،مولدات كهرباء

 7.2 47 6.4 3 93.6 44 خدمات حج وعمرة

 7.8 51 7.8 4 92.2 47 إفطار صائم

 7.1 46 13.0 6 87.0 40 مساعدات طالبية

 3.5 23 0.0 0 100 23 مساعدات زواج

 100 652 29.6 193 70.4 459 المجموع
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

فاإن بياناات الجادول  ،أما فيماا يتعلاق بنشااطات التبرعاات العينياة الشاهرية وعالقتهاا بالمساتفيدين منهاا

( تشير إلى أن أكبر عدد لنشاطات التبرعات العينية بالنسبة للمستفيدين داخل الدولة وخارجها كانل فاي 31)

ا نشاااط (188) بواقااع  ،شااهر رمضااان ا 125)، منهااا ا ا 63مقاباال ) ،لمسااتفيدين داخاال الدولااة ( نشاااطا ( نشاااطا

هااـ فااي المرتبااة الثانيااة ماان حيااث عاادد 1432ماان العااام  ولاألربيااع جاااء شااهر و لمسااتفيدين خااارج الدولااة.

ين شاطون ،مستفيدين داخل الدولةل تنشاطا (104)، منها تنشاطا (106)، بواقع نشاطات التبرعات العينية

جااءت ، تنشااطا (6)األخيارة، بواقاع جااء فاي المرتباة  صافرفاي حاين أن شاهر  .لمساتفيدين خارجهاا اثنين

  لصالح مستفيدين داخل الدولة. جميعها
 

 

 ،ن من التبرعاتالمستفيديحسب نوع )هـ 1432نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام (: 31جدول )

 (والشهر

ولةمستفيدون داخل الد
70.4%

ولةمستفيدون خارج الد
29.6%

لس التعاون التوزيع النسيب لنشاطات التربعات العينية يف دول جم(: 20)شكل 
(حسب املستفيدين من التربعات)هـ 1432اخلليجي لعام 
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 الشهر
 المجموع خارج الدولةمستفيدون  مستفيدون داخل الدولة

 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد

 4.8 31 16.1 5 83.9 26 محرم

 0.9 6 0.0 0 100 6 صفر

 16.3 106 1.9 2 98.1 104 ربيع األول

 6.3 41 34.1 14 65.9 27 ربيع الثاني

 2.8 18 11.1 2 88.9 16 جمادى األولى

 3.2 21 4.8 1 95.2 20 جمادى ايخرة

 2.8 18 0.0 0 100 18 رجب

 6.0 39 41.0 16 59.0 23 شعبان

 28.8 188 33.5 63 66.5 125 رمضان

 9.8 64 42.2 27 57.8 37 شوال

 8.7 57 52.6 30 47.4 27 ذو القعدة

 9.7 63 52.4 33 47.6 30 ذو الحجة

 100 652 29.6 193 70.4 459 المجموع

 

، هو (21والشكل البياني رقم ) (32التالي )أبرز النتائج التي يوضحها الجدول لعل من و 

ها كاال ماان المؤسسااات والشااركات والجمعيااات تالتااي قاادم ،أن معظاام نشاااطات التبرعااات العينيااة

داخال الدولاة، فاي حاين أن أكثار مان نصاف  نيلمساتفيدل ذهبا ،(%84.6واألفراد ) ،(77.3%)

موجهااة لمسااتفيدين  كاناالة ها الجهااات الحكوميااتوقاادم بهااا قاماالالتبرعااات العينيااة التااي  نشاااطات

 .( من إجمالي عدد نشاطات التبرعات العينية الحكومية%53.8وبنسبة بلغل ) ،خارج الدولة

هـ، 1432(: نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 32جدول)

 نيوالمستفيدحسب جهة التبرع 

 جهة التبرع

مستفيدون داخل 

 الدولة

مستفيدون خارج 

 الدولة

 المجموع

النسبة العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

% 

 23.9 156 53.8 84 46.2 72 حكومية

مؤسسات وشركات 

 وجمعيات

343 77.3 101 22.7 444 68.1 

 8.0 52 15.4 8 84.6 44 أفراد

 100 652 29.6 193 70.4 459 المجموع

 

 

 

46.2

77.384.6

53.8

22.715.4

20%

40%

60%

80%

100%

ي لعام التوزيع النسبي لنشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليج(: 21)شكل 
هـ، حسب جهة التبرع والمستفيدون من التبرعات العينية1432
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ا نالحاأ  ،(33وبالنظر لبيانات الجادول التاالي ) عادد فاي ( %36.8) بلغال نسابته تراجعاا

هـ عما كانل عليه في عام 1432نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 

السياساية فاي العاالم،  األزمااتوالكاوارث الطبيعياة  أنإلاى  يعاودالسبب في ذلاا  لعلو ؛هـ1431

علياه خاالل العاام  عماا كانالكانال أكثار  ،هـ1431دول العالم اإلسالمي، خالل عام في وخاصة 

 .هـ1432

 

 نشاطات التبرعات العينية في دول مجلس التعاون الخليجي(: 33جدول )

  هـ1432 -هـ 1430 

 السنة

عدد نشاطات التبرعات 

 العينية

 112 هـ 1430

 892 هـ 1431

 652 هـ 1432

 

عدد نشاطات هنالا تغير وتفاوت في نجد أن (، 22الشكل البياني التالي رقم )وبالنظر إلى 

هـ( وقد بل  أعلى عدد لهذه النشاطات  1432 – 1430خالل الفترة ) الخليجيةالتبرعات العينية 

ا وأقلها في عام 892هـ بواقع )1431في عام  هـ والتي بل  عدد نشاطات التبرعات 1430( نشاطا

ا في مجال التبرعات العينية الخليجية.112العينية فيها )  ( نشاطا
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 قائمة المراجع:

، م2008 -2000الخليجي: مؤتمرات وندوات العمل الخيري بدول مجلس التعاون  .1

 .2009أحمد عبادة العربي،  (، د.)دراسة وصفية تحليلية

 ، مركز الكتب األردني.1990، مقدمة في اإلحصاءأبو صالح وعوض،  .2

3. www.jmasi.com/ehsa/tables2.htm/26.Jan 2011 

 

 

 

  

http://www.jmasi.com/ehsa/tables2.htm/26.Jan%202011
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 ابملركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(:تعريف 

 :رسالتنا ❖

ودعاهـــ   إفيـــ  القـــ ار    دوره لـــدا عـــا    يل لتطـــ ا  ال اـــل انـــل إ مـــر خـــ     ـــ ا   و  حنـــر م دـــا درا ـــا  د    
  الدائاة.   ادةإ يف  طار مر الش  وم ض عية   واحرتافية   ة على أ س علاية   رتاتيجية املبني  قة والدرا ا  االابمل ل مة امل ث  

 

 :األهداف العامة ❖
 درا ة واقع وا تش اف مستقبل ال ال انل . •
 أتعيل مفاهي  ال ال انل . •
 الت عية  دور القطاع انل  دقطاع اثلث ش اك يف التناية. •
 وحتداد أول اي  ال ال فيها.  امج عالإ وت مجتها  ىل  إوضع رؤاة مشرتدة •
 يف جه د اهليئا  واملؤ سا  واألف اد يف تنفيذ املشاراع انلاة. تقليص الفج ا إ و لغاء اال دواجية •
 التط ا  الن ع  للاؤ سا  انلاة. •

 

 :الربامج البحثية ❖
مر خ   عدة درا ا  ت عل امل دا  ىل حتداد مخسة   امج  حبثيةإ مر شأهنا أن ُتساعد على االرتقاء  

 وامل ل مايت الذ  ا اين من  القطاع انل  حالياًإ وه :ابل ال انل إ وأن تُ ال ج النقص  البحث   

   انمج مستقبل ال ال انل . •

   انمج   هام ال ال انل  يف التناية. •

   انمج أفضل املاار ا  ال املية يف ال ال انل . •

   انمج الكفاءة اإلداراة واملالية ملؤ سا  ال ال انل . •

 انليج .   انمج قاعدة م ل ما  ال ال انل  •

إ         ل ق   قاش  واتك  ن دلُّ   انمج  علا    مر جما عة مر املشاراع البحثيةإ وجما عة مر الف اليا  املسا دة ل  مر ح 
 . ومؤمت ا    لقاءا    إ وعقد  و ُور ش  عالإ و  د وا إ وحماض ا   

 :إصدارات املركز ❖

 أوال: اإلصدارات املطبوعة:

 .الخيريتصنيف مداد الموضوعي للعمل  .1

 .أولويات بحوث ودراسات العمل الخيري .2

 .نترنلمواقع الجمعيات الخيرية الخليجية على اإل .3

 .دور الجهات الخيرية في المسؤولية االجتماعية للشركات .4

 .المتبرع والمنظمة الخيرية .5

 م2008 –م 2000مؤتمرات وندوات العمل الخيري بدول مجلس التعاون الخليجي  .6

 .(تقويمية تحليلية دراسة)
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 .هـ )تقرير معلوماتي(1430العمل الخيري الخليجي خالل عام  .7

 .هـ )تقرير معلوماتي(1431العمل الخيري الخليجي خالل عام  .8

 .األنشطة االتصالية في المؤسسات الخيرية السعودية )دراسة تحليلية تقويمية( .9

 التسويق االجتماعي. .10

 

 اثنياً: اإلصدارات اإللكرتونية:

نشرة أضواء مداد "العدد األول" )نشرة فصلية تسلط الضوء على أحدث كتب العمل  .1

 .والفرنسية( اإلنجليزيةالخيري المنشورة باللغتين 

 .نشرة أضواء مداد "العدد الثاني" .2

 .نشرة أضواء مداد "العدد الثالث" .3

 .نشرة أضواء مداد "العدد الرابع" .4

تعنى  ،دد األول" )نشرة سنوية إلكترونيةنشرة مؤتمرات العمل الخيري في العالم "الع .5

برصد أهم المؤتمرات والندوات الدولية والعربية واإلسالمية المختصة في العمل 

 .خالل العام( الخيري

 .نشرة مؤتمرات العمل الخيري في العالم "العدد الثاني" .6

 .نشرة مؤتمرات العمل الخيري في العالم "العدد الثالث" .7

 .خيري في العالم "العدد الرابع"نشرة مؤتمرات العمل ال .8

 

 مة(:ك  ة حمُ اثلثاً: اجمللة الدورية )جملة علمي  

 .مجلة مداد لدراسات العمل الخيري )العدد األول( .1

 .سات العمل الخيري )العدد الثاني(مجلة مداد لدرا .2

 .(الثالثمجلة مداد لدراسات العمل الخيري )العدد  .3

 

 : والدراسات )مداد(للتواصل مع املركز الدويل لألحباث 

  .(21322)جدة (، 120500ا )ب.  -المملكة العربية السعودية   -
 (00966)  2 6285030فاكس:  (00966)  2 6285454هاتف:  -

  info@medadcenter.com :البريد اإللكتروني -

 www.medadcenter.comالموقع اإللكتروني:  -
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