
التقرير السنوي لعام

2022

مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 1283
إشراف فني من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

جمعية 

للبحوث والدراسات



تتقدم جمعية شارك للبحوث والدراسات بخالص الشكر والتقدير 

للراعي التقني شركة دعم القرار للبحوث والدراسات على دعمها 

التقني للجمعية ، ورعايتها لكل ماهو تقني من انظمة، البرامج 

االحصائية، محللين البيانات. وتنفيذها للوحات االحصائيات وعرضها 

في مقر الجمعية والموقع االلكتروني الرئيسي.

 

شكر خاص

https://idm.sa/index.php/idm-boards-interactive-dashboards


أن نكون المنظمة الغير ربحية الرائدة إقليميًا ومحليًا في صناعة 

المعلومة عبر تنفيذ األبحاث العلمية وبناء قواعد البيانات البحثية

اإلتقان في صناعة المعلومة ألجل الوطن

اإلتقان، الشفافية، المسؤولية ، العطاء ، االبداع

الرؤية

الرسالة

القيم



األهداف

دعم المشاريع والمبادرات البحثية في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار

مساندة الباحثين في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار. 

المساهمة في التعريف عن اهمية المشاريع والمبادرات البحثية في 
البحث والتطوير واالبتكار. 

تشجيع المهتمين على التطوع في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار.

تنفيذ الدراسات والبحوث عبر جمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير 
واألوراق العلمية

1

2

3

5
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أعضاء الجمعية العمومية 

رئيس مجلس االدارة مرام الحازمي

نائب رئيس مجلس االدارة د. ناصر بن دهيم

المدير التنفيذي نورا الثميري

عضو مجلس ادارة د. طالل األحمدي

عضو مجلس ادارة د. عبدهللا العويرضي

عضو مجلس ادارة مدى بسيوني

عضو مجلس ادارة تركي الفراج

المشرف المالي عبدالرحمن المرشد

عضو عامل د. زايد الخمعلي

عضو عامل د. هاني ال مدن

عضو عامل د. نزيه العثماني

عضو عامل رشا المبارك

عضو عامل ابراهيم الثميري

عضو عامل ساري بسيوني

عضو عامل مشاعل الجاسر

عضو عامل خالد الراجحي

عضو عامل د. سليمان الهدلق

الدور االسم



الخطة التشغيلية

توعية المجتمع باألبحاث 
والدارسات االستشارية

تنفيذ األبحاث العلمية 
والدراسات االستشارية

بناء قواعد البيانات البحثية 

تطوير وتنمية القدرات
البشرية



المستهدفات والمتحقق لعام 2022

1- البرامج والمشاريع التوعوية باألبحاث والدراسات االستشارية 
في 2022 وتشمل:

المستهدفات

المتحقق

مشاهدة

ظهور

زيارة

3 M

2000

1 M

التوعية باألبحاث عبر منصات التواصل االجتماعي 1

 ظهور

600 K



منصة عقول للبحث العلمي 

تم إعادة نشر حلقات طريق المعرفة على منصة 
شارك خالل الربع االول 

حققت مجموع مشاهدات حتى نهاية عام 2022
مايقارب 52 الف مشاهدة



المستهدفات والمتحقق لعام 2022

2- البرامج والمشاريع الخاصة ببناء قواعد البيانات في 2022 
وتشمل:

177.10 K 160 K قاعدة بيانات المشاركين في االبحاث

10271 10.1 K قاعدة بيانات المتطوعين

400 350 قاعدة بيانات الخبراء والمستشارين

المتحقق المستهدف الهدف

تم تقديم خدمات تطوعية تقدر تكلفتها
880,550 ريال سعودي

ادعم البحث العلمي من خالل التسجيل في 
قواعد بيانات جمعية شارك للبحوث والدراسات 

قامت شارك بتقديم 39,960 ساعة تطوعية 
خالل عام 2022



المستهدفات والمتحقق لعام 2022

3- البرامج والمشاريع الخاصة بتنفيذ األبحاث والدراسات في 2022 
وتشمل :

في مجال البحث العلمي،  أستهدفنا في خطتنا التشغيلية بتنفيذ 

األبحاث والدراسات واألسثمار بجمع البيانات بشكل متواصل ألنظمة 

الرصد والدراسات التي تنفذ بكشل نصف سنوي او بشكل سنوي

تم تأسيس 5 فرق بحثية شملت: 

أبحاث السمنة 
والغذاء

أبحاث االمراض 
المزمنة

أبحاث صحة 
المرأة

أبحاث الصحة 
النفسية

تجربة
 المستفيد



Type something

المستهدفات والمتحقق لعام 2022

3- البرامج والمشاريع الخاصة بتنفيذ األبحاث والدراسات في 2022 
وتشمل:

مؤشر ممارسين النشاط البدني" مؤشر مقترح لوزارة الرياضة"

مؤشر الهوايات في المملكة العربية السعودية "مؤشر مقترح لبرنامج جودة الحياة"

مؤشر صحة المجتمع

مؤشر نظام رصد الصحة النفسية لوحة مؤشرات شارك

مؤشر المنتج المحلي

مؤشر استخدام برامج التواصل االجتماعي

مؤشر استهالك الشاي والقهوه

مؤشر استخدام تطبيقات التوصيل

مؤشر الصحة النفسية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

أمثلة على بعض اللوحات اإلحصائية

قامت جمعية شارك وبالتعاون مع  شركة IDM بتحويل البيانات البحثية المعقدة 
إلى لوحات احصائية تفاعلية وتقارير فنية يتم من خاللها عرض النتائج بشكل مبسط 

لتساهم في عمليات دعم القرار كما ستقوم IDM بتحديث لوحات االحصائيات بعد 
انتهاد جمع بيانات كل مشروع. 

 

لوحات االحصائيات

امسح الباركود لإلطالع على 
كافة لوحات االحصائيات

https://idm.sa/index.php/idm-boards-interactive-dashboards


الباحثين الرئسيين المشاركين في المجموعات البحثية 

الباحث الرئيس للمجموعات البحثية أ.د. ناصر بن دهيم

نائب الرئيس للمجموعات البحثية نورا الثميري

باحث - جمعية شارك د. رشا المبارك

باحث - جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل هبة النجيدي

باحث - جامعة الملك سعود د. عادل الحمدان

باحث - جامعة الملك سعود د. احمد الشامان

باحث د. فيصل القحطاني

باحث د. فهد القحطاني

باحث - الهيئة العامة للغذاء والدواء د. زايد الخمعلي

باحث - جامعة الملك عبدالعزيز د. رجاء السباع

باحث د. ريم الزاير

باحث - جامعة ام القرى د. سارة المبارك

باحث د. فهد النمري

باحث - جامعة ام القرى د. عبير الجعدي

الدور االسم



Type something

المستهدفات والمتحقق لعام 2022

3- البرامج والمشاريع الخاصة بتنفيذ األبحاث والدراسات في 2022 
وتشمل:

Consistency and Sensitivity Evaluation of the Saudi Arabia Mental Health Surveillance System (MHSS):
Hypothesis Generation and Testing

Socioeconomic and Behavioral Disparities Among Diabetics in Saudi Arabia: A Nation-Wide Descriptive
Study

Attitudes Toward Organ Donation in an Arab-Based Population

Microbiome-Targeted Therapies as an Adjunct to Traditional Weight Loss Interventions: A Systematic
Review and Meta-Analysis

Public Awareness of the Association between Periodontal Disease and Systemic Disease

Consumer Behavior at Supermarkets during Grocery Shopping in Saudi Arabia: A National Observational
Study

االوراق العلمية

قامت جمعية شارك للبحوث والدراسات بتفعيل دور المجموعات البحثية، وتمكنت 
خالل عام 2022 من نشر 6 بحوث في مجالت عالمية عالية التصنيف. كما تقوم 

المجموعات البحثية بكتابة العديد من األوراق العلمية بعدة تخصصات ومجاالت 
والمتوقع تسليمها للمجالت خالل العام القادم.  

االوراق العلمية



المستهدفات والمتحقق لعام 2022

4- البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير القدرات البشرية في 2022 
وتشمل:

المستهدفات
تطوير برامج تدريبية 

تطوير 3 برامج تدريبية جديدة في مجال البحث العلمي على منصة 
شارك التعليمية وبواقع 300 متدرب بحد أدنى لكل برنامج

المتحقق

تم تطوير 1 برامج تدريبية: 
1- االخالقيات والنزاهة العلمية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

رابط المنصة التعليمية 

آساسيات البحث العلمي سفراء الصحة مسار تطوير المهارات الذاتية والمهنية

637
812

1789

831

536

1543

191 170 225

2020 2021 2022

إحصائيات منصة شارك التعليمية



اإلتفاقيات الموقعة لعام 2022

Informed Desicion Making  (IDM)

January/2022

Cunsomer Protaction Association 

June /2022

Enayah Association 

Augest /2022

Saudi National Institute of Health (SNIH)
Augest /2022

Rofaida Women's Health Organasition 

July /2022



ISO9001 التميز المؤسسي: شهادة الجودة
منذ بداية عام 2022 قامت جمعية شارك و بجهود الدكتور ناصر بن 

دهيم/ نائب رئيس مجلس االدارة بمؤامة جميع أعمالها اإلدارية  
ضمن معايير الجودة العالمية ISO9001، و وفقنا قبل نهاية العام 
بإجتياز كافة المتطلبات الجودة و حصلنا على شهادة الجودة 

ISO9001

ISO37001 التميز المؤسسي: شهادة الحوكمة

منذ بداية عام 2022 قامت جمعية شارك و بجهود الدكتور ناصر 
بن دهيم/ نائب رئيس مجلس االدارة بمؤامة العمليات البحثية 
ومخرجاتها مع معايير الحوكمة العالمية لتطبيق متطلبات 
ISO37000 للحوكمة والتي تكللت بالحصول على شهادة االيزو 

.37001

الجوائز واإلمتيازات للجمعية خالل عام 2022

https://twitter.com/hashtag/ISO9001?src=hashtag_click


تكريم الجمعية خالل منتدى 
سياسات المرأة 

تم تكريم الجمعية من قبل جمعية رفيدة 
لصحة المرأة خالل منتدى سياسات المرأة 
بحضور معالي الدكتور ماجد الفياض و 
صاحبة السمو الملكي االميرة موضب بنت 

خالد ال سعود

تم تكريم الجمعية من قبل جمعية  حماية المستهلك في يوم 
المستهلك العالمي وبحضور المعالي الدكتور توفيق الربيعة 
والدكتور سعد القصبي و العديد من الشخصيات والجهات 

االعتبارية

تكريم المدير التنفيذي من قبل جمعية 
حماية المستهلك وذلك تنظيمها ورش 

عمل للمشاريع االقتصادية  

عضوية لمدة خمس سنوات في المجلس التنسيقي التابع 
للمركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية 

الجوائز واإلمتيازات للجمعية خالل عام 2022



الجوائز واإلمتيازات للجمعية خالل عام 2022

حصلت الجمعية على المركز الثالث في مسار تمكين العمل 
التطوعي - جائزة التطوع - وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية 



تفعيل مجاالت التعاون بين جمعية شارك و شركاؤها

مؤشر ممارسين النشاط البدني" مؤشر مقترح لوزارة الرياضة"

مؤشر الهوايات في المملكة العربية السعودية "مؤشر مقترح لبرنامج جودة الحياة"

مؤشر صحة المجتمع

مؤشر نظام رصد الصحة النفسية لوحة مؤشرات شارك

مؤشر المنتج المحلي

مؤشر استخدام برامج التواصل االجتماعي

مؤشر استهالك الشاي والقهوه

مؤشر استخدام تطبيقات التوصيل

مؤشر العمل التطوعي

مؤشر استهالك المشروبات الغازية

مؤشر الصحة النفسية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

IDM لوحات إتخاذ القرار مع شركة



 تنفيذ تحليل بيانات اسعار السلع الغذائية

تم تنفيذ تحليل البيانات لمتوسط أسعار الغذاء ومقارنتها 
مابين العامين 2021 و 2022 لشهر ابريل و مايو

تفعيل مجاالت التعاون بين جمعية شارك و شركاؤها



 تنفيذ دراسة متوسط أسعار السلع االساسية من 2009  وحتى
2021

قامت جمعية شارك بدراسة واعداد تقرير 
لمتوسط أسعار 42 سلعة أساسية لألسرة 

بالريال السعودي في
المملكة العربية السعودية من منافذ بيع 

التجزئة بحسب
البيانات المنشورة من الهيئة العامة لالحصاء،

على افتراض أن
ضريبة القيمة المضافة 15 %موجودة في 

جميع السنوات من
2021 وحتى 2009

تفعيل مجاالت التعاون بين جمعية شارك و شركاؤها



قامت جمعية شارك  بالتعاون مع شركة دعم القرار IDM  بتنفيذ دراسة
ولوحة احصائيات لمؤشر صحة المرأة لجمعية رفيدة والتي تعنى بالتعرف
على مدى وعي النساء في المملكة بصحتهم الجنسية والناتجة من

االمراض المنقولة. 

لإلطالع على لوحة االحصائيات: اضغط هنا

تفعيل مجاالت التعاون بين جمعية شارك و شركاؤها

تنفيذ دراسة وعي النساء باالمراض المنقولة جنسيًا

قامت جمعية شارك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك عبر استخدام
مركز االتصال في جمعية شارك من قبل جمعية حماية المستهلك وذلك في

المشاريع التالية: 
1- قياس السمعة 
2- رضا المستهلك 

3- قياس مدى الرضا عن نظافة المدارس

اإلستفادة من مركز اإلتصال

https://rofaida.org/all-programs/7/%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


شارك في الصحف 

رابط

الخبر

جمعية شارك تعتمد انشطتها وانجازاتها في الجمعية

العمومية 2021

صحيفة

الوطن



شارك في الصحف 

رابط الخبر المنهجيات الخاطئة لجمع وتحليل البيانات و تأثيرها على القرار صحيفة الرياض



شارك في الصحف 

رابط الخبر " حكاية جهود رصد وتحسين الصحة النفسية خالل جائحة كورونا كيمارك



شارك في الصحف 

رابط الخبر الباحة االعلى قراءة في المملكة صحيفة الرياض

في مواقع التواصل االجتماعي



شارك في الصحف 

رابط

الخبر

جمعية شارك للبحوث والدراسات تحصل على شهادة اعتماد

.اآليزو الدولية لنظام إدارة الجودة

صحيفة

اليمامة



شارك في الصحف 

رابط الخبر نجران األعلى في استهالك الفواكه والخضار صحيفة الوطن



شارك في الصحف 

رابط

الخبر

السمنة تحاصر اإلناث واألمراض المزمنة تصطاد

الذكور

صحيفة

الوطن



شارك في الصحف 

رابط الخبر حائل األعلى في استهالك الشاي والقهوة السعودية صحيفة مكة



شارك في التلفزيون والراديو

مشاهدة الفيديو معدالت القراءة في المملكة االخبارية

مشاهدة الفيديو دراسات تثبت ارتفاًعا في أعراض اإلكتئاب لمستخدمي إبر التخسيس
الشارع

السعودي

مشاهدة الفيديو
د.ناصر بن دهيم: البحوث على صحة المجتمع مستمرة ويتم تقييمها كل

ربع سنة

الشارع

السعودي

مشاهدة الفيديو مصابين بالسمنة في السعودية و النساء أكثر سمنة من الرجال 24%
MBC في

اسبوع

مشاهدة الفيديو
نسبة السمنة كسبب رئيسي في الوفاة لدينا في السعودية تصل إلى

18%
MBC

االستماع للمقابلة حصلت جمعية شارك على شهادة الجودة بانوراما

مشاهدة

الفيديو
الرياض تتصدر معدالت السمنة والباحة االقل برنامج الراصد




