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كلمة سمو رئيس مجلس األمناء

أدركنا

فــي مؤسســة الملــك خالــد منــذ بداياتنــا فــي عــام
2001م ،أهميــة بنــاء قطــاع غيــر ربحــي فاعــل وممكــن
فــي المملكــة .كان هدفنــا عنــد التأســيس القضــاء علــى الفقــر فــي
المملكــة ،وأيقنــا أثنــاء عملنــا أنــه ال يمكــن المضــي فــي أي برنامــج
اجتماعــي دون شــركاء فاعليــن علــى األرض ،ومنــذ ذلــك الحيــن قمنــا
بتوجيــه مواردنــا وبرامجنــا نحــو تمكيــن المســاهمين فــي التنميــة
مــن جميــع القطاعــات لتحقيــق االزدهــار للمجتمــع الســعودي .وقــد
توجهنــا نحــو تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي علــى وجــه الخصــوص،
إليماننــا بقــدرة المنظمــات غيــر الربحيــة علــى مالمســة احتياجــات
المجتمــع والتعبيــر عنهــا ،فهــم الفاعليــن علــى أرض الواقــع،
وأصحــاب المبــادرات الخالقــة لمشــكالت المجتمــع .وقــد كانــت
المنظمــات غيــر الربحيــة منــذ بدايــات التنميــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،حاضــرة كشــريك تنمــوي ،يلبــي االحتياجــات المحليــة
للمجتمــع ،مــن خــال تقديــم الدعــم النقــدي والمــادي ،وتوفيــر
فــرص التعليــم للبنــات ،وبرامــج األمومــة والطفولــة.
وقدمنــا لكــم بنهايــة هــذا التقريــر جملــة مــن التوصيــات ،والتــي
نعدهــا بمثابــة خارطــة طريــق لتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي مــن النمــو
والتقــدم فــي مســاهمته التنمويــة .ونخــص بالذكــر أهميــة تخصيــص
برنامــج لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030لتعظيــم أثــر القطــاع غيــر
الربحــي ،أسـ ً
ـوة بغيــره مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة .باإلضافــة إلــى أهمية
تأســيس هيئــة وطنيــة لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي ،معنيــة بــأدوار
التســجيل والترخيــص والتمكيــن والتنظيــم للقطــاع ،بـ ً
ـدال مــن التشــتت
الحالــي فــي تنظيــم القطــاع بيــن أكثــر مــن  13جهــة حكوميــة.
ونشــجع جميــع القطاعــات علــى االســتعانة بقــدرات القطــاع غيــر
الربحــي ومنحــه الثقــة .أمــا األفــراد فنشــجعهم علــى المشــاركة
فيــه ،إمــا مــن خــال العمــل بــه ،أو التطــوع ،أو العطــاء .فالقطــاع غيــر
الربحــي هــو القنــاة األنســب للتعبيــر عــن الــذات وبنــاء المجتمــع وتنميــة
االقتصــاد ،وبــه تزدهــر األمــم.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد

فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

قدمنــا جملــة مــن التوصيــات والتــي
نعدهــا بمثابــة خارطــة طريــق لتمكيــن
القطــاع غيــر الربحــي مــن النمــو والتقــدم
فــي مســاهمته التنمويــة
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مقدمة

تتقدم

مؤسســة الملــك خالــد بهــذا اإلصــدار إلــى المهتميــن وصنــاع
القــرار والعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي ،والــذي نرصــد مــن
خاللــه اتجاهــات القطــاع فــي عدد من المؤشــرات اإلحصائيــة المتعلقة بمواضيع
العطــاء والتطــوع واألثــر االجتماعــي ،وحجــم وخصائــص المنظمــات غيــر الربحيــة
وتســليط الضــوء باألرقــام علــى القطــاع ،وأدواره االقتصاديــة والتنمويــة فــي
خلــق الوظائــف الالئقــة ،والمســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ونطمــح
عبــر هــذا التقريــر الــدوري إلــى التأكيــد علــى أهميــة ودور القطــاع غيــر الربحــي فــي
التنميــة الوطنيــة وتســليط الضــوء علــى مســاهمة القطــاع فــي تحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة .2030

كمــا ننــوه بــأن هــذا التقريــر يعــد مقياســا لخــط األســاس المبدئــي لعــدد مــن
المؤشــرات ،حيــث ُيبــرز هــذا التقريــر الخطــوط العريضــة التجاهــات وبيانــات القطــاع،
آمليــن فــي أن يكــون خطـ ً
ـوة أولــى نحــو مزيــد مــن البحــث والدراســة مــع اإلتاحــة
المرتقبــة للبيانــات التفصيليــة الموثوقــة التــي ســتصدر بــإذن اهلل عــن الهيئــة العامة
لإلحصــاء.
وقــد الحظنــا أن النقــص فــي بيانــات العمــل االجتماعــي ورصــد أرقــام القطــاع
غيــر الربحــي ظاهــرة شــائعة عالميــا ،حيــث تتراجــع جــودة ووتيــرة توفيــر البيانــات
المتعلقــة بالقطــاع حتــى فــي دول العالــم المتقدمــة .ويعــود ذلــك باألســاس
إلــى عجــز األســاليب اإلحصائيــة الحاليــة علــى فهــم نشــاطات القطــاع غيــر الربحــي
المتعــددة والقــدرة علــى حصرهــا .فضــ ً
ا عــن أن أســاليب المحاســبة القوميــة
واإلحصائيــة الحاليــة تميــل فــي الغالــب إلــى االنحيــاز نحــو حصــر األنشــطة الهادفــة
للربــح أكثــر مــن تلــك التــي تميــل للطوعيــة وغيــر الربحيــة .ويظهــر ذلــك جليــا فــي
ضعــف رصــد العمــل التطوعــي فــي إحصــاءات أســواق العمــل ،وضــم أنشــطة
القطــاع غيــر الربحــي فــي أحيــان كثيــرة ضمــن أنشــطة القطــاع الخــاص فــي بيانــات
الحســابات القوميــة.
إال أننــا نالحــظ علــى المســتوى العالمــي اتجاهــا مشــجعًا نحــو تطويــر تلــك
األســاليب اإلحصائيــة ،حيــث تتحــرك منظمــة العمــل الدوليــة نحــو محاولــة فهــم
وحصــر العمــل التطوعــي ضمــن مســوحات ســوق العمــل التــي توصــي بهــا .كمــا
نــرى محــاوالت أخــرى مشــجعة فــي تحســين موضوعيــة وعدالــة طــرق احتســاب
مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
ونطمــح فــي مؤسســة الملــك خالــد إلــى أن نســاهم فــي النقــاش العالمــي
الهــادف إلــى تحســين جــودة البيانــات واإلحصــاءات الخاصــة بالقطــاع غيــر الربحــي،
ونعمــل ســويًا مــع عــدد مــن الشــركاء الدولييــن فــي ســبيل تحقيــق ذلــك .كمــا أننــا
فخــورون بالتطــور المحــرز علــى المســتوى الوطنــي ،والتعــاون الــذي وجدنــاه مــن
الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والتزامهــا بإعــداد مســوحات وطنيــة خاصــة بالقطــاع غيــر
الربحــي هــذا العــام ،ممــا نعــده شــراكة اســتثنائية حتــى علــى الصعيــد العالمــي
فــي تجويــد إحصــاءات القطــاع غيــر الربحــي عبــر التعــاون الوثيــق بيــن منظمــات
اإلحصــاء الوطنــي الرســمية والقطــاع غيــر الربحــي .ونطمــح بــإذن اهلل ألن تكــون
المملكــة مثـ ً
ـاال متميــزًا علــى ذلــك.

برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد
بمؤسسة الملك خالد
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الملخص

حجم القطاع ومجاالت عمله

2,598

تقدر مؤسسة الملك خالد إجمالي عدد المنظمات غير الربحية

تتســم وظائــف القطــاع غيــر الربحــي بأنهــا وظائــف الئقــة ،ذات
ً
قبــوال.
أجــور أفضــل مــن القطــاع الخــاص ،وســاعات عمــل أكثــر
كمــا يعــد القطــاع األكثــر توازنــا فــي توظيــف الجنســين.

منظمة

بعــد رصــد الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والجامعــات
والمستشــفيات غيــر الربحيــة ،والجمعيــات التعاونيــة ،والغــرف
التجاريــة ،والهيئــات المهنيــة وغيرهــا مــن الكيانــات غيــر الربحيــة.

تراجــع المملكــة فــي عــدد المنظمــات مقابــل الســكان ،حيــث
توجــد منظمــة واحــدة لــكل  10,000مــن الســكان فــي المملكــة.
هيمنــت علــى القطــاع أنشــطة الخدمــات االجتماعيــة (،)26%
والتنميــة واإلســكان ( ،)25.6%والدعــوة واإلرشــاد والتعليــم
الدينــي (.)23%
هنــاك انخفــاض ملحــوظ فــي أعــداد المنظمــات ذات األنشــطة
الخدميــة كالتعليــم ( )0.6%والصحــة ( ،)3.2%وغلبــة للخدمــات
االجتماعيــة (.)26%
شهدت كل من مناطق

القطاع األكثر انفتاحًا
النشــاط غيــر الربحــي والطوعــي هــو المحــرك لجميــع أنشــطة
ومنظمــات القطــاع .فالعمــل التطوعــي هــو أســاس جميــع
المعامــات واألنشــطة .ولذلــك فــإن أبــواب القطــاع دائمــا
مفتوحــة للجميــع للمســاهمة ،ســواء كانــوا أفــراداُ فــي
المجتمــع ،أو قطــاع خــاص عبــر برامــج المســؤولية االجتماعيــة،
أو الحكومــة مــن خــال تقديــم الدعــم والمنــح.

الرياض

23.4%

مكة المكرمة

17.5%

القطاع األكثر توليدًا للوظائف
الالئقة في المملكة

عسير

توظــف منظمــات القطــاع غيــر الربحــي  47,038عامــل
وعاملــة علــى األقــل.
يتفــوق القطــاع غيــر الربحــي فــي نمــو وظائفــه علــى القطــاع
الخــاص.

-0.64%

-4.75%

معدل النمو في
القطاع غير الربحي

معدل النمو في
القطاع الخاص

وبالنظــر إلــى نوعيــة الوظائــف ،نجــد بــأن متوســط األجــور فــي
القطــاع غيــر الربحــي يبلــغ ( )5,323ريــال ،وهــو أفضــل مــن نظيــره
فــي القطــاع الخــاص البالــغ ( )4,455ريــال.
القطــاع غيــر الربحــي هــو أكثــر قطاعــات الدولــة توازنــا فــي
توظيــف الجنســين ،حيــث يشــكل اإلنــاث مــا نســبته  42.8%مــن
العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي ،مــا يعتبــر نســبة متفوقــة
مقارنــة بـــ 14.9%لمشــاركة إجمالــي اإلنــاث فــي ســوق العمــل.

القطاع األسرع نموًا في مساهمة
الناتج المحلي اإلجمالي السعودي
كأغلــب القطاعــات غيــر الربحيــة فــي دول العالــم ،ينمــو القطــاع
فــي المملكــة بوتيــرة أســرع فــي مســاهمته بالناتــج المحلــي
اإلجمالــي الســعودي ،متفوقــا بذلــك علــى نمــو القطــاع
الحكومــي والقطــاع الخــاص غيــر النفطــي.
تتــراوح مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي اقتصــاد المملكــة
بيــن  3و  4.5مليــار ريــال فــي عــام 2016م.
تقــدر مســاهمة القطــاع االقتصاديــة عنــد ( )4.375مليــار ريــال،
ومــن المتوقــع أن تصــل مســاهمة القطــاع فــي عــام 2020م
إلــى ( )6.505مليــار ريــال ،و( )17.532مليــار ريــال فــي عــام
2030م ،بافتــراض اســتمرار وتيــرة النمــو حــول ( ،)10%ممــا يعــد
دون الرقــم المســتهدف فــي عــام 2020م فــي برنامــج التحــول
الوطنــي.
علــى القطــاع أن ينمــو ســنويًا بنســبة طموحــة تتــراوح بيــن 31%
و  39%ســنويًا لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030

10.96%

كثافة للمنظمات غير الربحية بالمقارنة بمناطق المملكة األخرى.
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الملخص

قطاع منسي ومساء فهمه
يــرى المجتمــع الســعودي أن للقطــاع غيــر الربحــي
مســاهمة متوســطة أو ضعيفــة فــي التنميــة.
يــرى العاملــون فــي القطــاع أن ضعــف القوانيــن
وعــدم انضبــاط التدفقــات الماليــة هــي األكثــر
إعاقـ ً
ـة للعمــل.

قطاع ينبع من مجتمع
حيوي ومبادر

قطاع واعد بإمكانات مالية
ضعيفة وغير مستدامة
المؤسسات:

الجمعيات األهلية:
تعتمــد الجمعيــات األهليــة فــي إيراداتهــا بنســبة  27%علــى
الدعــم الحكومــي البالــغ  450مليــون ريــال ،وهــو مــا يتســق مــع
المعــدالت العالميــة.
تعتمــد الجمعيــات بنســبة  38%علــى التبرعــات ،وتخصــص 49%
مــن إنفاقهــا علــى المســاعدات.
الجمعيات التعاونية:

210

ارتفــع متوســط الميزانيــة الســنوية للمؤسســات األهليــة فــي
المملكــة مــن  40,5مليــون ريــال فــي عــام 2015م إلــى 44,5
مليــون ريــال فــي عــام 2018م.
وتنفــق المؤسســات األهليــة مــا نســبته  36%مــن مصروفاتهــا
علــى مصــارف التشــغيل اإلداريــة والرواتــب ،مقابــل  64%علــى
البرامــج والمنــح .وتشــكل األوقــاف الخيريــة  30%مــن مصــادر
تمويــل المؤسســات األهليــة ،باإلضافــة إلــى  20%مــن عوائــد
االســتثمار ،و 22%مــن رأس المــال المخصــص مــن المؤســس.

مليون حجم رأس المال

476

مليون ريال حجم الموجودات

54

مليار
حجم األوقاف العامة

مليار
حجم األوقاف الخاصة

14,489

300

* األوقاف العامة اليدخل ضمنها أوقاف الحرمين ،وتشمل فقط األوقاف التي تديرها الهيئة العامة لألوقاف.

قطاع يساهم في تحقيق
األهداف االستراتيجية لرؤية
المملكة 2030

ريال سعودي

متوسط عطاء المتبرع السعودي خالل عام.

2,769

ريال سعودي

100

متوسط
عطاء المتبرع
السعودي
للمنظمات غير
الربحية خالل
عام

سنويًا متوسط
ساعات عمل
ساعة
المتطوع
السعودي
تطوعية

األوقاف العامة:

أمــا صنــاع القــرار فغالبــا مــا يصرفــون
النظــر عــن القطــاع غيــر الربحــي
وضــرورة تمكينــه ألنــه ليس من
ضمــن قائمــة أولوياتهــم.

يفضــل الســعوديون عــدم اإلفصــاح عن تبرعاتهــم وعطائهم،
لكنهــم علــى األغلــب يميلــون لتفضيــل توجيــه تبرعاتهــم
ً
مباشــرة عوضــا عــن دفعهــا للمنظمــات.
للمحتاجيــن
يميــل الســعوديون إلــى توجيــه أعمالهــم التطوعيــة
وتبرعاتهــم ألغــراض اإلغاثــة والخدمــات االجتماعيــة والدعــوة
واإلرشــاد والتعليــم الدينــي وكذلــك الصحــة.

يســاهم القطــاع غيــر الربحــي بشــكل مباشــر فــي تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة المملكــة :2030

%24

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

%34

تمكين حياة عامرة وصحية

%10
%2
%0
%30

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومية
تمكين المسؤولية اإلجتماعية
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قصتنا
جمعية اإلسعاف الخيري

قصتنا ..سيرة
القطاع غير
الربحي

يتميـز المجتمـع السـعودي لكونـه
مجتمعـا إسلاميًا ،بعطائـه الـذي تفرضـه
علينـا ثوابتنـا الدينيـة ،وتسـبغه علينـا عروبتنـا.
ويسـبق العمـل الطوعـي تشـكيل الدولـة الحديثـة
وأجهزتهـا ،ومـن الصعـب تحديـد نقطـة انطالقـة
العمـل التطوعـي فـي المملكـة ،فهـو مكـون أساسـي
إلنسـانية وفطـرة الفـرد السـعودي .ولكننـا نسـتطيع الحديـث عن
أوائـل المنظمـات غيـر الربحيـة التـي أخـذت شـك ً
ال مؤسسـيًا وبـدأت
بالعمـل الرسـمي فـي المملكـة.

الحرب السعودية اليمنية 1934م

مستشــفى أجيـاد ،وهـو المستشـفى الوحيـد آنذاك الـذي كان
فـي مكـة المكرمـة.

صـورة لمركـز بـاب الـوداع «الـذي أصبـح المركـز الرئيسـي
لإلسـعاف الخيـري» ،ويقـع حاليـا فـي حـارة البـاب بمكـة
المكرمـة ،وقـد تبـرع به جاللـة الملـك عبدالعزيز «رحمه
اهلل» .وجعلـه وقفـا للجمعيـة

وصـدر األمـر السـامي الكريـم رقـم  3306وتاريـخ 1354/3/2هــ الموافـق  3يونيـو 1935م باسـتمرار جمعيـة اإلسـعاف الطبـي الوطنـي
ً
أسـوة بغيرهـا مـن الجمعيـات فـي البلـدان األخـرى مثـل جمعيـة الهلال األحمـر اإلسلامية وجمعيـة الصليـب األحمـر
فـي عملهـا
سـام بإصـدار طوابـع بريديـة خاصـة بالجمعيـة ووضعهـا
مرسـوم
صـدر
وقـد
الطبـي.
اإلسـعاف
جمعيـة
اسـمها
وأصبـح
آنـذاك،
ٍ
علـى كل كتـاب أو اسـتدعاء أو معاملـة ترسـل بالبريـد.
وقـد بقـي مـن التبرعـات التـي جمعتهـا الجمعيـة مـا يكفـي لوضـع هيـكل المستشـفى األهلـي بالطائـف .ثـم بـدأت
الجمعيـة فـي عقـد جلسـاتها يوميـا وجمـع التبرعـات وتجهيـز المـواد واألدويـة وغيرهـا مـن لـوازم اإلسـعافات
األوليـة وشـكلت لهـا فروعـا ولجانـا فـي جـدة والمدينـة المنـورة ،باإلضافـة إلـى عقـد عـدد مـن المحاضـرات
واللقـاءات فـي علـوم الديـن والطـب واآلداب والشـعر.

جمعية اإلسعاف الطبي الوطني

واعتمـدت مـوارد الجمعيـة علـى التبرعـات والقـروش والطوابـع ،باإلضافة إلى االسـتثمار في إقامة
مركـز أشـعة ومصنـع للثلـج فـي منـى ،وتملـك أسـهم فـي شـركة التعديـن والشـركة العربيـة
للسـيارات .وبلغـت إيـرادات الجمعيـة عـام 1947م  3,445,564قرشـا سـعوديًا.

بسـبب قيـام الحـرب اليمنيـة السـعودية ونشـوب المعـارك
فـي جبـال عسـير وسـواحل تهامـة نشـأت الحاجـة اإلنسـانية
فـي أرض المعركـة إلسـعاف المصابيـن والجرحـى فـي مياديـن
القتـال باألطبـاء واألدويـة والضمـادات ،وتقدمـت مجموعـة مـن
المواطنيـن للحكومـة السـعودية آنـذاك بـأن تسـمح لهـم بتأليـف
جمعيـة فـي مكـة المكرمـة للمسـاهمة فـي العمـل اإلنسـاني،
فسـمحت الحكومـة بذلـك ،وبـرزت الجمعيـة فـي ميـدان العمـل
وبـدأت بجمـع التبرعـات ألداء الواجـب اإلنسـاني.

سيارة االسعاف التي تبرع بها الملك عبدالعزيز رحمه اهلل

وبعـد أن انتهـت الحـرب التـي تأسسـت جمعيـة اإلسـعاف
الطبـي الوطنـي ألجلهـا ،رفـع عـدد مـن أهـل مكـة طلبـا
للسـماح باسـتمرار عمـل الجمعيـة خـارج مياديـن الحـرب
لتخفيـف معانـاة الحجـاج والمعتمرين أثناء تأدية مناســكهم
ومـا يتعرضـون لـه مـن اإلصابـة باإلجهـاد وضربـات الشــمس
واإلعيـاء مـن األمـراض التـي كانـت تنجـم عـن االزدحـام
وحـرارة الشـمس .حيـث كان المصابـون والمرضـى حينهـا
ُي َ
نقلـون بواســطة أقاربهـم وذويهـم بطـرق غيـر صحيحـة إلـى

*

* «تاريــخ نشــأة هيئــة الهــال األحمــر الســعودي والجمعيــات الســابقة لــه»
http://www.srca.org.sa/ar/About/History

َّ
وتعـرض مصنـع الثلـج
وبعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ،نقصـت التبرعـات والمـوارد،
لالنتكاسـة والخسـارة ،وتأثـر نشـاط الجمعيـة الفكـري واألدبـي ،ولـم تسـتطع
الجمعيـة الوفـاء بالكثيـر مـن التزاماتهـا الطبيـة واإلسـعافية ومـا تقدمـه مـن
خدمات إنسانية ،ولم يبق لها سوى دعم وزارة المالية .فأصبحت جمعية
اإلسـعاف الخيـري بعدهـا أول نـواة لجمعيـة الهلال األحمر السـعودي
التـي أنشــئت فـي الريـاض عــام 1963م بمرســوم ملكـي ليشـمل
نشـاطها جميـع أنحــاء المملكـة ،وتحولـت الجمعيـة الحقـا
إلـى هيئـة الهلال األحمـر السـعودي بقـرار مـن مجلـس
الـوزراء فـي 2008م.

آفاق القطاع غير الربحي 2018

13

14

قصتنا

1962م عام الحماية االجتماعية
وبعـد جمعيـة اإلسـعاف الخيـري ،تشـير الوثائـق التـي تمكنـت مؤسسـة الملـك خالـد مـن الحصـول عليهـا إلـى صـدور
مرسـوم ملكـي فـي  19سـبتمبر 1961م لتأسـيس جمعيـة الكشـافة العربيـة السـعودية .ومثـل مـا كانـت بدايـة القطاع
ً
اسـتجابة للحاجـة اإلنسـانية فـي
غيـر الربحـي أثنـاء الحـرب السـعودية اليمنيـة خلال ثالثينيـات القـرن الماضـي
ً
اسـتجابة لحاجـة المجتمـع آنـذاك .حيـث نبعـت،
المملكـة ،بـدأ توسـع القطـاع فـي أوائـل السـتينات الميالديـة
ً
اسـتجابة للحاجـة الملحـة لدعـم الفئـات األقـل حظـا بعـد المنـع الرسـمي للـرق فـي
وفـق بعـض المصـادر،
المملكـة .حيـث واجهـت الدولـة السـعودية منـذ تأسيسـها مشـكلة الـرق والرقيـق وعملـت بجميـع
الوسـائل التدريجيـة للقضـاء عليـه ،كمنـع االتجـار بـه ،حتـى تقـرر فـي  6نوفمبـر 1962م إلغـاء الـرق
مطلقـا وتحريـر جميـع األرقـاء وتعويـض مـن يسـتحق.
وقبـل ذلـك بأسـابيع ،فـي  18أغسـطس 1962م صـدر نظـام الضمـان االجتماعـي
ليؤسـس أهـم شـبكة أمـان اجتماعـي فـي المملكـة تسـتهدف دعـم فئـات
المجتمـع األقـل حظـا ،وقـد كان العتقـاء بعـد منـع الـرق مـن أكثـر المسـتفيدين
مـن خدمـات الضمـان االجتماعي بسـبب الحاجة التي تشـكلت لديهم بعد
اسـتقاللهم الشـخصي.

وخالل نفس الفترة بدأت أول جمعية خيرية في المملكة ،تحت مسمى جمعية
النهضـة النسـائية الخيريـة بالريـاض .والتـي كانـت نواتهـا نـادي فتيـات الريـاض ،ولكـن بعـد
فتـرة مـن تأسـيس النـادي ،واسـتجابة للحاجـة االجتماعيـة فـي المملكـة ،تحـول النـادي إلـى
الجمعيـة التـي بـدأت بخدمـة المجتمـع والفقـراء مـن خلال صيانـة الدخـل والتدريـب والخدمـات
االجتماعيـة .وتـم تسـجيل الجمعيـة رسـميًا فـي سـجل وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة بتاريـخ
 23يوليـو 1963م بعـد فتـرة قصيـرة مـن بـدء السـماح للجمعيـات الخيريـة بالعمل رسـميًا والتسـجيل لدى
الـوزارة ،وقـد كانـت الجمعيـة النسـائية الخيريـة بجـدة أول الجمعيـات تسـجي ً
ال لـدى الـوزارة قبـل ذلـك بأيـام
فـي تاريـخ  11يوليـو 1963م .والـذي تزامـن إنشـاؤها فـي جـدة مـن قبـل مجموعـة مـن السـيدات ،بعد أن شـكلوا
قبـل ذلـك لجنـة األمومـة والطفولـة بجـدة ،والتـي اهتمـوا مـن خاللهـا بتوعيـة الفقيـرات ومحـو أميتهـن وتقديـم
الخدمـات والتثقيـف الصحـي لهـن.
وقبـل ذلـك بأشـهر ،صـدر نظـام الجمعيـات التعاونيـة فـي المملكـة بتاريـخ  10فبرايـر 1963م ،وقـد كانـت الجمعيـة التعاونيـة
متعـددة األغـراض بالدرعيـة هـي أول الجمعيـات المسـجلة حينهـا ،فـي نفـس يـوم صـدور النظـام.

وبعـد عقـود مـن العمـل االجتماعـي الناشـئ فـي
المملكـة ،صـدرت يـوم  22ينايـر 1990م الئحـة تنظيـم الجمعيـات
والمؤسسـات الخيريـة ،ولـم يبـدأ تسـجيل أي مؤسسـة خيريـة فـي
المملكـة رسـميًا حتـى عـام 1996م .وفـي  11مـارس 2001م
تأسسـت مؤسسـة الملـك خالـد الخيريـة بأمـر ملكي ،والتي ك ّرسـت
جهودهـا لبنـاء القطـاع غيـر الربحي فـي المملكة ،حيـث آمن أبناء
جاللـة الملـك خالـد أن اسـتمرار أعمـال الخير التي ُعـرف بها -رحمه
اهلل -واسـتدامة أثرهـا يتطلـب وجـود منظمـات غيـر ربحيـة ممكنـة
محليـا فـي مناطـق المملكـة تسـتطيع الوصـول إلـى المسـتفيد
وخدمتـه .ورعـت المؤسسـة حينهـا الملتقـى األول للجمعيـات
الخيريـة فـي المملكـة ،وبـدأت مشـروع التنميـة المحليـة فـي
محافظـة قلـوة بمنطقـة الباحـة ،والتـي كانـت حينهـا أحـد أكثـر
المحافظـات فقـرًا فـي المملكـة ،واسـتهدف المشـروع تمكيـن
الجمعيـات الخيريـة فـي المحافظـة لخدمـة أهاليهـا وتمكينهـم
مـن احتياجهـم ودعمهـم للوصـول إلى االسـتقالل المالـي .كما
عملـت المؤسسـة علـى مـدار الــ 17عامـا الالحقة في بنـاء قدرات
العامليـن بالقطـاع غير الربحي على المسـتوى الوطني ،واحتضان
الجمعيـات الخيريـة ،وتقديـم المنـح الماليـة لبرامجهـا التنمويـة.
وقـد كان عـدد الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة حيـن تأسيسـها ال
يتجـاوز  115منظمـة ،ووصلـت اليـوم بحمـد اهلل إلـى  1125جمعيـة
ومؤسسـة أهليـة مسـجلة لـدى الـوزارة؛ مـا يشـكل تضاعـف الرقـم
عشـرة أضعـاف تقريبـا خلال فتـرة عمـل مؤسسـة الملـك خالـد.

وفـي يـوم  1ديسـمبر 2015م صـدر نظـام
الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة بالمملكـة
بعـد دراسـة دامـت ألكثر من عشـر سـنوات ،ولم
يكتمـل إصـدار لوائحـه التنفيذيـة حتـى اآلن.
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تعريف القطاع غير الربحي

القطاع
األكثر
انفتاحًا

تعريف مؤسسة الملك خالد للقطاع غير الربحي
في المملكة العربية السعودية:

الدولة
القطاع العام

المجتمع
القطاع
غير
الربحي

القطاع الخاص

اســتضافت المؤسســة ورشــة عمــل «إحصــاءات القطــاع غيــر الربحــي» بالشــراكة مــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء
وبمشــاركة العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي واإلحصائييــن ،وتوصلــت الورشــة إلــى أن القطــاع يمثــل االقتصــاد
االجتماعــي للدولــة ،ويتكــون مــن أشــكال متعــددة مــن األنشــطة المجتمعيــة (مثــل التطــوع ،والعطــاء ،وبرامــج
المســؤولية االجتماعيــة ،والريــادة االجتماعيــة) والكيانــات غيــر الهادفــة للربــح (مثــل الجمعيــات والمؤسســات
الخيريــة) التــي تتميــز بكونهــا:

 )1ﺗﻨﺒﻊ مــن ﻣﺒﺎدرات ذاتيــة للمواطنيــن بــإرادة طوعيــة ومســتقلة عــن
الجهــات الحكوميــة ،كمــا أنهــا
 )2تخــدم هدفــا مجتمعيــا أو نفعــا عامــا ،بحيــث ال تســتهدف بشــكل
رئيــس تعظيــم األربــاح الماديــة وتوزيعهــا كعوائــد اســتثمارية

تطلق الكثير من العبارات للتعريف بالقطاع غير الهادف للربح:
القطاع الثالث

القطاع األهلي

القطاع الخيري

القطاع االجتماعي

المجتمع المدني

وفــي تعــدد هــذه العبــارات داللــة علــى تفــاوت اآلراء حــول
القطــاع ،وصعوبــة تمييــز نشــاطاته والجهــات القائمــة عليهــا .ألن
مبــادئ (الطوعيــة) و (غيــر الربحيــة) التــي تميــز جميــع نشــاطاته،
تســمح ألي فــرد أو كيــان القيــام بهــذه النشــاطات ،ســواء بصفتــه
الشــخصية ،أو مــن خــال منظمــة فــي قطــاع حكومــي أو
خــاص .لذلــك فــإن انفتاحيــة القطــاع وســهولة النفــاذ إليــه ،تجعــل
إدراك وحصــر نشــاطاته أمــرًا فــي غايــة الصعوبــة ،ولكنهــا فــي
نفــس الوقــت تجعــل نشــاطات القطــاع متنوعــة وعظيمــة األثــر
والفائــدة.
وتســعى مؤسســة الملــك خالــد مــن خــال هــذا التقريــر إلــى
تقديــم تعريــف حــي للقطــاع غيــر الهــادف للربــح فــي المملكــة
بهــدف حصــر مســاهماته االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى أكمــل
وجــه.
آفاق القطاع غير الربحي 2018
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الجدل

كمــا أننــا كمؤسســة حريصــون علــى إيجــاد تعريــف
إجرائــي للقطــاع لالســتخدامات اإلحصائيــة والعلميــة،
بمــا يدعــم عمليــة تصنيــف المنظمــات غيــر الهادفــة
للربــح لغــرض إجــراء المســوحات والدراســات الالزمــة لحصــر
مســاهمات القطــاع ،علــى النحــو التالــي:

حول مصطلحات القطاع!
تعــددت اآلراء حــول المســميات الخاصــة بالقطــاع ،وهــذا االختــاف هــو انعــكاس لتبايــن
المــدارس الفكريــة حــول تعريــف الدولــة .ومــن المتعــارف عليــه بـ ّ
ـأن الدولــة مكونــة مــن ثالثــة
قطاعــات رئيســية :الحكومــة ،والقطــاع الخــاص ،والقطــاع غيــر الهــادف للربــح.

()1

شروط التصنيف كمنظمة غير هادفة للربح:
 .1الكيان المؤسسي:

وينظــر علمــاء السياســة إلــى القطــاع الحكومــي كمركــز الدولــة ،ولذلــك يطلقــون علــى
القطــاع الحكومــي اســم القطــاع األول ،ويتبعــه القطــاع الثانــي (القطــاع الخــاص) ،ومــن ثــم
القطــاع غيــر الهــادف للربــح (القطــاع الثالــث).

أن تكــون مســجلة لــدى جهــة رســمية أو مصــرح لهــا
كشــخصية اعتباريــة مســتقلة.

 .2االستقاللية:
أ .أال تؤثــر الجهــات الحكوميــة بشــكل مباشــر فــي التوجــه
العــام للمنظمــة وســير برامجهــا عبــر فــرض االرتبــاط
اإلداري المباشــر ،أو تعييــن أغلبيــة القيــادات ،أو غيرهــا
مــن أوجــه النفــوذ المنافــي لالســتقالل.
ب .أن يتــاح االنضمــام إلــى عضويــة المنظمــة لجميــع
أفــراد المجتمــع ،أو لــكل أصحــاب المهنــة التي أسســت
المنظمــة مــن أجلهــا ،ويشــاركون فــي صناعــة القــرار
داخلهــا ويتــاح لهــم االنضمــام لمجالــس إدارتهــا
وجمعياتهــا العموميــة.

 .3اإلدارة الذاتية:
أن تتحمــل المنظمــة المســؤولية الكاملــة عــن نتائــج
أعمالهــا وتبعــات المخاطــر االقتصاديــة واألربــاح
والخســائر.

وندرك بأن القطاع غير الربحي ال
يتكـون فقـط مـن كيانـات ومنظمـات،
وإنمـا مـن نشـاطات أيضـا ،قـد ال تأخـذ
ً
أشـكاال مؤسسـية،
فـي الكثيـر مـن األحيـان
ولكنهـا النبـض المحـرك للقطـاع ومحـوره.
وألنشـطة القطـاع غيـر الربحـي تصنيـف دولـي
متفـق عليـه ( ،)2( )ICNPOوتعتمـده حاليـا وزارة العمـل
والتنميـة االجتماعية:

الدعوة واإلرشاد
والتعليم الديني

التعليم واألبحاث

الصحة

وتنطلــق نظــرة علمــاء االجتمــاع للمجتمــع مــن عالقــات األفــراد والجماعــات داخــل المجتمعــات
والشــبكات التــي يتــم تشــكيلها ،واألنشــطة المجتمعيــة ،لذلــك فهــم يــرون مكونــات الدولــة مــن
منظــور مختلــف :الحكومــة ،القطــاع الخــاص ،والقطــاع الطوعــي .حيــث ينظــرون إلــى كــون
(الطوعيــة) هــي األســاس والصفــة المهيمنــة لنشــاطات القطــاع غيــر الهــادف للربــح.

كما ّ
أن هناك مصطلحًا رائجًا آخر ،وهو

«منظمات المجتمع المدني»

 .4اإلرادة الطوعية:
أن تكــون المشــاركة فــي المنظمــة غيــر إجباريــة (فيمــا
عــدا المنظمــات المهنيــة والتجاريــة).

ّ
أمــا علمــاء االقتصــاد فينطلقــون مــن نظرتهــم لألمــور لمــا يعتبــرون بأنــه المحــرك
الرئيســي للفطــرة اإلنســانية ،وهــو جنــي األربــاح .ولذلــك يقســمون قطاعــات الدولــة
إلــى :الحكومــة ،القطــاع الربحــي (الخــاص) ،والقطــاع غيــر الربحــي.

الجمعيات والروابط
المهنية والعلمية

الثقافة والترفية

التأييد
والمؤازة

وهــو تعبيــر يطلــق لإلشــارة للنشــاطات المدنيــة واألهليــة ،والتــي تضــم
األحــزاب والجماعــات السياســية والنقابــات العماليــة والصحفيــة،
ونشــاطات المواطنــة المختلفــة.

 .5غير هادفة للربح:
أال تحقــق أرباحــا أو أن تلتــزم بقيــود علــى توزيــع األربــاح،
علــى أن يتــم تدويــر معظــم األربــاح علــى برامــج
ا لمنظمــة .

الخدمات االجتماعية

البيئة

أخرى
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حجم القطاع ومجاالت عمله
وقــد حرصــت مؤسســة الملــك خالــد مــن خــال هــذا اإلصــدار علــى تقديــم عــدد يعكــس حجــم
القطــاع الحقيقــي وتنوعــه ،ليتضاعــف العــدد الحقيقــي للمنظمــات غيــر الربحيــة ليصــل إلى

تنوع المنظمات
وضعف الرصد

2,598

بعد رصدالجمعيات
والمؤسسات
األهلية والجامعات
والمستشفيات غير
الربحية ،والجمعيات
التعاونية ،والغرف
التجارية ،والهيئات
المهنية وغيرها.

منظمة

تعـد منظمـات القطـاع غيـر الربحـي فـي المملكـة متنوعـة مـن حيـث
مجـاالت عملها ونشـاطاتها .إال أن تشـتت المنظمات فـي تبعيتها التنظيمية
بيـن أكثـر مـن

13

949
الجمعيات األهلية

جهة
حكومية قد أدى إلى صعوبة حصر أعدادها
ومساهماتها بالشكل الدقيق.
باإلضافة إلى أن حصر تعريف
منظمات القطاع في الجمعيات
والمؤسسات الخيرية ،ال يعكس
حجم القطاع الحقيقي في
المملكة ،حيث يصل إجمالي
عدد الجمعيات والمؤسسات
الخيرية المسجلة لدى وزارة
العمل والتنمية االجتماعية إلى:

1,125
منظمة
فقط

591

521

جمعيات تحفيظ
القرآن الكريم
والمكاتب التعاونية
للدعوة واإلرشاد

لجان التنمية
االجتماعية

235
المؤسسات
الجامعات
الصادرة
والكليات
بأمر
غير
المستشفيات
ملكي
الربحية غير الربحية

8

5

16

176

الجمعيات
التعاونية

الهيئات
المهنية

9

الجمعيات الغرف
العلمية التجارية

25

28

الصناديق
العائلية

11

أندية
أدبية

16

المؤسسات
األهلية
أخرى

8

ويظهـر بـأن الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة مـن أكثـر المنظمـات غيـر الربحيـة عـددًا ،تليهـا
جمعيـات تحفيـظ القـرآن والمكاتـب التعاونيـة للدعـوة واإلرشـاد ،ثـم لجـان التنميـة االجتماعيـة.
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أنشطة القطاع:
كمـا أن هـذه المنظمـات باختالفهـا وتعددهـا
تتقاطـع فـي أنشـطتها ،وبالرجـوع إلـى تصنيـف األمـم
المتحـدة الدولـي للمنظمـات غيـر الربحيـة( )3فيمكـن تقسـيم
نشـاطات المنظمـات فـي المملكـة علـى النحـو التالـي:

33

التأييد
والمؤازرة

الجمعيات والروابط
المهنية والعلمية

301

وقـد شـهد القطـاع بعـد إصـدار نظـام الجمعيـات والمؤسسـات
األهليـة الجديـد فـي عـام 2015م نمـوًا مطـردًا في طلبات تأسـيس
الجمعيـات .حيـث بلغـت طلبـات تأسـيس جمعيـة أهليـة بنهايـة عام
2016م:

مـا يشـكل أربعـة أضعـاف الرقـم الحالـي تقريبـا للمنظمـات غيـر
الربحيـة فـي المملكـة .وال توجـد بيانـات متاحـة توضـح طلبـات
التأسـيس للمنظمـات األخـرى ،سـواء كانـت جمعيـات تعاونيـة أو
( )4مؤسسـات أهليـة أو غيرهـا .ممـا يعطي داللة علـى النمو المتوقع
جمعية
مسـتقب ً
ال للقطـاع والـذي سـنتناوله فـي الفصـول القادمـة مـن
التقريـر بالتفصيـل.

الدعوة واإلرشاد
والتعليم الديني

601
17

18

البيئة

التعليم
واألبحاث

35

الثقافة
والترفيه

لكل  10آالف من السكان

فرنسا

التنمية واالسكان

666

* تحليل مؤسسة الملك خالد

53
49

منظمات دعم العمل
الخيري والتطوع

الخدمات االجتماعية

674

200

عدد المنظمات غير الربحية

الصحة

83

169

كندا

حيث هيمنت على القطاع:
أنشطة الخدمات االجتماعية
التنمية واإلسكان
الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

%26
%25.6
%23

أمريكا

18
الكيان

الصهيوني

17
ماليزيا

5

1

مصر

السعودية

* تصنيـف مؤسسـة الملـك خالـد للمنظمـات
غيـر الربحيـة فـي المملكـة
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المؤسسات األهلية..
لجان التنمية :الحاضر الغائب

التوزيع الجغرافي:

تشكل لجان التنمية ما مجموعه ( )20%من إجمالي الكيانات

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ،فقد شهدت كل من مناطق

غير الربحية في المملكة .وتقوم وزارة العمل من خالل
مراكز التنمية االجتماعية الموزعة في المناطق
والمحافظات بتشجيع إنشاء اللجان المكونة من
أهالي المناطق ،لتلبية االحتياجات التنموية

الرياض

23.4%

لهذه المجتمعات .وتفتقر لجان التنمية
مكة المكرمة

17.5%

إلى العمل المؤسسي والتخطيط

عسير

10.96%

كثافة للمنظمات غير الربحية
بالمقارنة بمناطق المملكة األخرى.

التنموي ،وتقوم على جهود
فردية.

ويعزى االرتفاع في الرياض إلى ارتفاع عدد المؤسسات األهلية ( ،)106وتمركز جميع الهيئات المهنية
بالمنطقة ،باإلضافة إلى المنظمات التي تعمل على نطاق وطني.

ومـن المالحـظ تجـاوز عـدد لجـان التنميـة االجتماعيـة
وجمعيـات تحفيـظ القـرآن فـي بعـض المناطـق ألعـداد
الجمعيـات األهليـة حيـث تشـكل لجـان التنميـة االجتماعيـة
مـا نسـبته:

غير الربحية بالمملكة

41
59

25%

من إجمالي
المنظمات في
عسير

21%

نجران تجاوز عدد

لجان التنمية ()27
عدد الجمعيات

األهلية ()25

أما فيما يتعلق بجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة،
فقد بلغ إجماليها

23%

163

212

231

456

من مجموع
المنظمات في
المملكة

وتشـهد منطقـة الباحـة كثافـة كبيـرة لهـذه المنظمـات
بنسـبة تصـل إلـى ( )67.2%مـن إجمالـي المنظمـات غيـر
الربحيـة فـي المنطقـة.

285
56

167

76
182

610
61

()5

بحســب نتائــج مســح مؤسســة الملــك خالــد للمؤسســات األهليــة 2018م ،يوجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية  187مؤسســة
أهليــة تأســس أغلبهــا بعــد عــام 2001م ،تتــوزع بشــكل كبيــر بيــن مناطــق الريــاض ومكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية ،وبشــكل أقــل فــي
مناطــق القصيــم والمدينــة المنــورة وعســير والجــوف والحــدود الشــمالية .وتخلــو الخمــس مناطــق اإلداريــة األخــرى مــن أي مؤسســات
أهليــة .وتشــكل المؤسســات األهليــة الخاصــة مــا نســبته  80%مــن إجمالــي المؤسســات فــي المملكــة مقارنــة بـــ 20%للمؤسســات الخيريــة
شــبه الحكوميــة أو تلــك الصــادرة بأوامــر ملكيــة وســامية.
ويتــوزع عــدد العامليــن فــي المؤسســات األهليــة إلــى  33موظــف بالمتوســط لــكل مؤسســة .كمــا تســتفيد المؤسســات األهليــة مــن
المتطوعيــن فــي تســيير أعمالهــا بعــدد ســاعات تطوعيــة تعــادل  36موظفــا بــدوام كامــل ( )FTEســنويًا لــكل مؤسســة .وغالبــا مــا يشــارك
أعضــاء مجلــس األمنــاء أو مجلــس اإلدارة فــي تســيير األعمــال التنفيذيــة للمؤسســات وخصوصــا اتخــاذ القــرارات الخاصــة باختيــار الجهــات
الممنوحــة .وتميــل المؤسســات األهليــة إلــى إســناد مهــام الخدمــات القانونيــة واالتصــال المؤسســي والتســويق إلــى جهــات خارجيــة
لتنفيذهــا.
وقــد أفــادت  20%مــن المؤسســات بأنهــا ال تقــوم بقيــاس األثــر الناتــج عــن البرامــج والمنــح بعــد اكتمالهــا ،بينمــا يقــوم  90%منهــا
بتقييــم االحتياجــات (قبــل التنفيــذ) والنتائــج والمخرجــات (أثنــاء وبعــد التنفيــذ) ،لكــن نــادرًا مــا يتــم االســتعانة بجهــات خارجيــة لعمــل ذلــك.
وعلــى صعيــد الحوكمــة ،فقــد أفــادت غالبيــة المؤسســات األهليــة بأنهــا تقــوم بإعــداد تقاريــر حــول البيانــات الماليــة المدققــة ومصــادر
المهنية
الهيئات
وتمركزـا،جميع
(،)106
المؤسساتـلاألهلية
عدد
الرياض
ويعزى
ســنوي عــن األنشــطة والبرامــج.
بنشــر تقريــر
واالكتفــاء
بهــا داخليـ
لالحتفــاظ
ـح ،لكنهــا تميـ
ارتفاعالمنـ
إلىتوزيــع
وبيانــات
فيــات
االرتفاعالنفق
وملخــص
التمويــل
بالمنطقة ،باإلضافة إلى الجمعيات التي تعمل على نطاق وطني.
وتســتمر المؤسســات األهليــة هــذا العــام فــي تنفيــذ البرامــج ،حيــث أفــادت  31%مــن المؤسســات بأنهــا تقــوم بتنفيــذ البرامــج التنمويــة
بنفســها .مقارنــة بـــ 33%مــن المؤسســات التــي يتضمــن عملهــا إعطــاء منــح إمــا للمنظمــات أو لألفــراد.

التوزيع الجغرافي للمنظمات

وفي
من المنظمات
في مكة
المكرمة

نظرة أعمق

31٪
21٪
18%
15٪
6٪

تنفيذ برامج تنموية
أخرى
إعطاء منح لمنظمات غير ربحية
إعطاء منح ألفراد «بما في ذلك منح دارسية»
إعطاء قروض ألفراد

6٪

تقديم هبات عينية
كمــا تميــل أغلــب المؤسســات األهليــة الســعودية إلــى توجيــه أموالهــا ألغــراض التعليــم والتدريــب
والتأهيــل لســوق العمــل باإلضافــة إلــى مكافحــة الفقــر .وتقــوم  80%منها بموائمــة أولوياتها
مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030وخصوصــا أهــداف  )1تمكيــن المســؤولية االجتماعيــة
 )2تمكيــن حيــاة عامــرة وصحيــة و )3تعزيــز القيــم اإلســامية والهويــة الوطنيــة .بينمــا
تقــوم  36%مــن المؤسســات بموائمــة أولوياتهــا مــع أهــداف األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة  ،2030وبالتحديــد أهــداف:
 )1القضاء على الفقر )2 ،التعليم الجيد ،و )3الصحة الجيدة والرفاه.
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األثر التنموي

للقطاع غير الربحي

يبـرز الـدور الكبيـر للقطـاع في تقديمه للخدمـات االجتماعية والصحيـة والتعليمية
والتـي تشـكل عالميـا غالبية أنشـطة المنظمات غيـر الربحية.
نسبة المنظمات الخدمية من إجمالي عدد المنظمات غير الربحية في الدول *

اليابان
الكيان الصهيوني
كندا
* تقريـر مركـز دراسـات المجتمـع المدنـي فـي جامعـة جـون
هوبكنـز األمريكيـة تحـت عنوان«:الوضـع العالمـي للمجتمـع
المدنـي والتطـوع فـي ضـوء تطبيـق المعاييـر األخيـرة الصـادرة
عـن األمـم المتحـدة 2013 -م»

فرنسا
البرازيل
السعودية

%95
%89
%85
%80
%61
%55

ويظهر تركز األنشطة الخدمية في الخدمات االجتماعية والتنمية واإلسكان بين المنظمات غير
الربحية في المملكة .وضعف أنشطة التعليم والصحة.

%5.75

الصحة

الخدمات االجتماعية

%46

التنمية واإلسكان

%47

(أ) الخدمات االجتماعية والدور
التنموي لجمعيات البر
يتضــح مــن تصنيــف نشــاطات المنظمــات فــي المملكــة
بــأن غالبيــة المنظمــات تنشــط فــي مجــال تقديــم الخدمــات
االجتماعيــة ،والتنميــة واإلســكان ،والنشــاط الدينــي والدعــوي.
ومــن المهــم التأكيــد علــى أن جميــع األنشــطة التــي يقدمهــا
القطــاع ،بمــا فــي ذلــك الخدمــات االجتماعيــة ،هــي نشــاطات
أنشــأت لتلبــي احتياجــا فــي المجتمــع .وقــد بــرز مؤخــرًا نقــاش
متســع حــول دور جمعيــات البــر فــي المملكــة ،وانتقادهــا لتقديــم
خدمــات رعويــة ،بســبب تقديمهــا للدعــم النقــدي والعيني المباشــر
للمحتاجيــن .وبغــض النظــر عــن خطــأ التعميــم ،حيــث أن بعــض
جمعيــات البــر قــد أدخلــت بالفعــل طابعــا تنمويــا لبرامجهــا ،نجــد
هنــا أن مــن الضــروري التأكيــد علــى هــذا النــوع مــن أنشــطة صيانــة
الدخــل واإلعانــات النقديــة ،فــي حــال تــم توجيههــا لألشــخاص
المســتحقين مــن ذوي الفئــة محــدودة الدخــل ،وباســتخدام
خطــوط الفقــر والكفايــة.
حيــث أن لذلــك أثــر تنمــوي مهــم فــي تحســين الوضــع
المعيشــي للفئــات األقــل حظــا ،ويعــد مســاهمة
فاعلــة مــن القطــاع فــي تمويــل شــبكات األمــان
االجتماعــي ضمــن منظومــة الحمايــة االجتماعيــة
للــدول .ولذلــك فــإن هــذا النشــاط مــن أكثــر نشــاطات
المنظمــات غيــر الربحيــة انتشــارًا فــي العالــم ،رغــم تفــاوت طبيعــة
إدارتــه .كمــا أظهــرت تحليــات مؤسســة الملــك خالــد تفــوق
قــدرة الجمعيــات الخيريــة ودقــة اســتهداف اإلعانــات النقديــة غيــر
الحكوميــة فــي المملكــة بشــكل يتجــاوز قــدرة البرامــج الحكوميــة
علــى الوصــول للمســتفيدين وتوجيــه الدعــم لمســتحقيه والحــد
مــن انتفــاع الميســورين.

توزيع نسبة المنظمات غير الربحية في
المملكة بحسب األنشطة الخدمية

التعليم واألبحاث %1.20
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(ب)الخدمات التعليمية والبحثية والريادة
في تأسيس التعليم األهلي في المملكة:
ســاهمت الجامعــات غيــر الربحيــة فــي تأســيس التعليــم األهلــي بالمملكــة،
وكانــت الجامعــات غيــر الربحيــة هــي أول  3جامعــات يتــم الترخيــص لهــا
كجامعــات أهليــة .حيــث ّ
أن  6مــن أصــل  11جامعــة أهليــة تعمــل فــي
المملكــة حاليــا ،تصنــف جامعــة غيــر ربحيــة ،وبنســبة ( .)54.5%كمــا
بــدأت تنتشــر مراكــز األبحــاث غيــر الربحيــة فــي المملكــة ،رغــم غيــاب
التشــريعات المنظمــة لهــا ،وتســاهم فــي تقديــم قيمة مضافة
للطــرح المعرفــي الســعودي ،مثــل مركــز الملــك ســلمان
ألبحــاث اإلعاقــة (المســجل كجمعيــة خيريــة) ،ومركــز
الملــك عبــداهلل للبحــوث والدراســات البتروليــة ،ومركــز
الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية.

إضاءات

مركز الملك عبداهلل للدراسات
والبحوث البترولية (كابسارك)

()7

يعــد مركــز الملــك عبــداهلل للدراســات والبحــوث البتروليــة (كابســارك) أحــد الصــروح الرائــدة
فــي مجــال األبحــاث المتخصصــة فــي اقتصاديــات الطاقــة وهــو علــم يعنــى باســتهالك
واســتخدام الطاقــة وأثرهــا االقتصــادي واالجتماعــي علــى األســواق والمجتمعــات .أنشــئ
المركــز بمرســوم ملكــي فــي عــام 2013م فــي مدينــة الريــاض ،ويتميــز بكونــه كيــان غيــر ربحــي
مســتقل يتــم تمويلــه مــن خــال وقــف أقامتــه الحكومــة الســعودية ممــا يخولــه بإنتــاج الدراســات
والبحــوث بموضوعيــة تامــة.

ً
وإيمانــا بأهميــة إثــراء المحتــوى العلمــي ،ال تقتصــر جهــود
المركــز علــى اإلســهامات البحثيــة فحســب فيســخر المركــز بوابــة
مفتوحــة تتضمــن مــا يقــارب  900قاعــدة بيانــات وعــدد مــن
النمــاذج واألدوات المتعلقــة باالقتصــاد والطاقــة يســتطيع أي
شــخص ســواء كان صانــع قــرار ،أو باحــث علمــي ،أومهتــم فــي
مجــال الطاقــة بشــكل عــام الوصــول إليهــا واســتخدامها بحريــة
ومــن غيــر قيــود.
ويحــرص المركــز علــى معالجــة التحديــات الملحــة فــي مجــال
الطاقــة مثــل توليــد مصــادر مســتدامة للطاقــة صديقــة للبيئــة مــن
خــال الســعي التســاق أهــداف سياســات الطاقــة مــع مخرجاتهــا،
وتعزيــز القيمــة الناتجــة عــن اســتهالك الطاقــة ،والحــد مــن تكاليــف
إمدادهــا وذلــك لتحقيــق حيــاة عامــرة للمجتمــع الســعودي تتســم
بالجــودة والرفــاه.
ويعــد مركــز الملــك عبــداهلل للدرســات والبحــوث البتروليــة مثـ ً
ـاال
علــى إمكانيــة مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي مختلــف
جوانــب رؤيــة المملكــة .2030

وتتجســد أهــداف كابســارك للحــد مــن االســتهالك وتكاليفــه
فــي التصميــم الهندســي للمبنــى الــذي يســتخدم الطاقــة
الشمســية بنســبة  20%لتوليــد احتياجــه مــن الطاقــة ،ويحتضــن
المركــز تحــت ســقفه مجموعــة مــن الخبــراء والباحثيــن مــن
الســعودية ومختلــف أنحــاء العالــم.
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إضاءات

(ج) الخدمات الصحية وتأخر إسنادها للقطاع
يعــد إســناد خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليميــة مــن أكثــر
أنمــاط الخدمــات إســنادًا للقطــاع غيــر الربحــي حــول العالــم .ففــي
الواليــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال 59% ،مــن المستشــفيات
األمريكيــة تعتبــر منظمــات غيــر هادفــة للربــح ،مقارنــة بـــ 25%
هادفــة للربــح 15% ،مستشــفى حكومــي .لكــن توســع القطــاع
غيــر الربحــي فــي تقديــم هــذه الخدمــات النوعيــة يتطلــب تحفيــزًا
حكوميــا مــن خــال تســهيل مشــاركة القطــاع غيــر الربحــي فــي
عمليــات التخصيــص ،وتقديــم األولويــة لــه فــي اســتثمار المرافــق
الحكوميــة أو الحصــول علــى األراضــي أو التمويــل المدعــوم.

مستشفى عبداللطيف جميل

في المملكة
مستشفيات فقط
غير ربحية

152 318

مستشفى
حكومي

()6

مستشفى خاص

قبــل أكثــر مــن  20عامــا ،قــام مؤســس شــركة عبداللطيــف
جميــل بافتتــاح مستشــفى غيــر ربحــي بمدينــة جــدة يعــد مــن
أوائــل المستشــفيات المتخصصــة فــي التأهيــل الطبــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية .ويهــدف مستشــفى عبداللطيــف جميــل ألن
يكــون رائـ ً
ـدا فــي تعزيــز جــودة حيــاة المعاقيــن مــن الكبــار والصغــار عــن
طريــق تقديــم برامــج إعــادة التأهيــل الشــامل المتنوعــة بأعلــى المعاييــر
المهنيــة ومــن قبــل طاقــم طبــي احترافــي ومتمــرس.
يســاهم المستشــفى فــي تأهيــل حــاالت طبيــة متعــددة ومنهــا تأهيــل
الكســور ،وأمــراض الجهــاز العصبــي والتنفســي ،وتأهيــل المصابيــن بعــد
الحــوادث أو عمليــات البتــر .ويقــدم كذلــك برامــج متخصصــة منهــا
برنامــج إصابــات الدمــاغ المكتســبة ،وبرنامــج إصابــات النخــاع الشــوكي،
ووحــدة الرعايــة المســتديمة لرعايــة وتأهيــل ذوي األمــراض المزمنــة.

في الواليات المتحدة األمريكية

%15
%60

مستشفيات غير هادفة للربح
مستشفيات هادفة للربح
مستشفيات حكومية

%25

ويقــوم مستشــفى عبداللطيــف جميــل بالتركيــز علــى جميــع
الجوانــب التــي تقــود إلــى تعافــي المريــض وتحســين صحتــه البدنيــة
والنفســية ويحــرص ً
أيضــا علــى دعــم األســرة فتشــمل برامجــه خدمــات
مســاندة مثــل الرعايــة النفســية واالجتماعيــة ،والتثقيــف الغذائــي،
والتدريــب علــى المهــارات الحياتيــة ،وتهيــأة المريــض للعــودة لمقاعــد
العمــل أو الدراســة.

ً
وانطالقــا مــن إيمــان شــركة عبداللطيــف جميــل بالمســؤولية
االجتماعيــة وأهميــة ســد حاجــة المرضــى غيــر القادريــن علــى تحمل
تكاليــف العــاج ،تــم تخصيــص مكتــب خــاص للمســاعدات الخيريــة
يحــدد االحتياجــات الطبيــة للحالــة المرضيــة ويقيــم الوضــع االقتصــادي
واالجتماعــي للمريــض وبنــاء علــى ذلــك يقــوم المســؤولين عــن
دراســة الحالــة بتحديــد نســبة المســاهمة العالجيــة .إضافــة إلــى ذلــك،
يحــرص المستشــفى علــى التعــاون مــع الجهــات الخيريــة لتقديــم
الدعــم لمســتفيدهم.
منــذ إنشــائه وحتــى اليــوم ،تمكــن مستشــفى عبداللطيــف
جميــل مــن الحصــول علــى شــهادة المركــز الســعودي العتمــاد
المنشــآت الصحيــة وشــهادة المجلــس األســترالي لمعاييــر الرعايــة
الصحيــة ،وقــام المستشــفى بالتعامــل مــع حــاالت متعــددة مــن
اإلعاقــة يفــوق عددهــا  47,000حالــة تقري ًبــا.
يطمــح القائمــون علــى المستشــفى بصنــع األمــل فــي حيــاة
مرضاهــم وتمكينهــم مــن ممارســة حياتهــم اليوميــة مــن خــال
الكفــاءة فــي الحلــول العالجيــة المبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن
واالهتمــام بالعامــل اإلنســاني بجانــب الرعايــة الطبيــة)8(.
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القوى العاملة
نمو الوظائف في القطاع غير
الربحي والقطاع الخاص()11

القطاع األكثر
توليدًا للوظائف
الالئقة في
المملكة

«تتسـم وظائـف القطـاع غيـر الربحـي بأنهـا
وظائـف الئقـة ،ذات أجـور أفضـل مـن القطـاع
الخـاص فـي المتوسـط ،وسـاعات عمـل أكثـر
ً
قبـوال .كمـا يعـد القطـاع األكثـر توازنـا فـي
توظيـف الجنسـين ،ويبـدو أن القطـاع أفضـل
فـي مواجهـة الضغـوط االقتصاديـة»

-0.64%

-4.75%

معدل النمو في
القطاع غير الربحي

معدل النمو في
القطاع الخاص

وهو توفير المكونات التالية:

0.5%

 )1الفرص الوظيفية العادلة  )2األجر الكافي
 )3ساعات العمل الالئقة

 )4بيئة العمل اآلمنة

47,038

()9

موظف

فـي الجمعيـات والمكاتـب التعاونيـة
الخاضعـة إلشـراف وزارة العمـل والتنميـة
االجتماعيـة ووزارة الشـؤون االسلامية والدعـوة
واإلرشـاد دون العامليـن فـي المنظمـات غيـر الربحيـة
األخـرى.

المسجل منهم بين مشتركي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنهاية
الربع الرابع من عام 2017م.
ممــا يوضــح تفاوتــا بيــن األعــداد المســجلة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة والــوزارت األخــرى ،وقــد يكــون ســبب ذلــك ضعــف تســجيل
واشــتراك العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي لــدى التأمينــات
االجتماعيــة ،أو تفــاوت التعريفــات بيــن الجهــات الحكومية وتشــتت
بيانــات العامليــن بينهــم.

21,1

حائل
2.6%

تبوك

القصيم
9.7%

إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي على التوظيف
بمعدل

الجوف
2.1%

2.2%

مليون ريال سنويًا

35,260

الحدود
الشمالية

أحد أبرز ضمانات الحماية االجتماعية في سوق العمل،

253,2

موظف

مناطق المملكة

ماهو العمل الالئق؟

 )5التأمين االجتماعي

()10

توزيع الوظائف بين

المدينة
المنورة

الشرقية
12.3%

5.5%

الرياض

مكة
المكرمة

38.3%

17.6%

مليون ريال
()12
شهريًا

عسير
5.7%

الباحة
1.1%

ويستهدف برنامج التحول الوطني  2020الوصول بذلك إلى

50,000
عام ً
ال وعاملة في عام 2020م

جازان
1.6%
نجران 0.9%
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القوى العاملة

نمو أكبر

مؤشر بيئة العمل اآلمنة

في الوظائف الالئقة

4,455 5,323
ريال سعودي

ريال سعودي

متوسط األجور
في القطاع غير الربحي

في القطاع الخاص

متوســط األجــور فــي القطــاع غيــر الربحــي
أفضــل مــن نظيــره فــي القطــاع الخــاص،
بســبب أن القطــاع الخــاص يعتمــد بشــكل
مفــرط علــى األيــدي العاملــة متدنيــة
المهــارة واألجــر ،ممــا يجعــل القطــاع غيــر
الربحــي موفــرًا أفضــل للوظائــف الالئقــة
بشــكل عــام)13(.

ساعات العمل الالئقة

7,908

45

متوسط ساعات العمل الفعلية في
سوق العمل السعودي تقف عند

ساعة أسبوعيًا ()14

4

اإلصابات المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بينما تشير بيانات مؤسسة الملك خالد أن ساعات العمل
الفعلية للعاملين في منظمات القطاع غير الربحي

حصة القطاع
غير الربحي
منها

أقل من

إناث

إصابات
فقط()15

أكثر القطاعات في الدولة

ساعة أسبوعيًا

42.8%

6

إصابة عمل خالل الربع الثالث من عام 2017م حسب معدل

توازنًا في توظيف الجنسين

57.2%
ذكور

القطاع غير الربحي

14.9%
إناث

85.1%
ذكور

القطاع الخاص

آفاق القطاع غير الربحي 2018

35

36

المساهمة االقتصادية

القطاع األسرع نموًا
في مساهمة الناتج
المحلي اإلجمالي
السعودي

رغــم أن مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الســعودي ال تــزال ضعيفــة ،لكنها تنمو بوتيرة مشــجعة.
حيــث تفــوق القطــاع غيــر الربحــي منــذ عــام 2013م فــي معــدالت
نمــوه علــى معــدل نمــو االقتصــاد الســعودي كامــاً .فقــد بلــغ
معــدل النمــو الســنوي لمســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ( .)10.4%وهــو مــا يتســق مــع معــدالت نمــو
القطــاع فــي الــدول األخــرى ،حيــث دائمــا مــا يتفــوق القطــاع غيــر
الربحــي علــى معــدالت نمــو اقتصــاد الــدول)17(.

مليار ريال في عام 2016م .وعلى القطاع أن ينمو سنويًا بنسبة طموحة
تتراوح بين  31%إلى  39%لتحقيق أهداف رؤية المملكة )16( .2030

في الناتج المحلي اإلجمالي ()18

7%

القطاع غير الربحي

2.76%

«كأغلـب القطاعـات غيـر الربحيـة فـي
دول العالـم ،ينمـو القطـاع فـي المملكـة
بوتيـرة أسـرع فـي مسـاهمته بالناتـج
المحلـي اإلجمالـي السـعودي ،متفوقـا
بذلـك علـى نمـو القطـاع الحكومـي
والقطـاع الخـاص غيـر النفطـي»

يشكل

0.13%

من الناتج المحلي
اإلجمالي
()20

3

مليار ريال سعودي

+7%

0.25%

من الناتج المحلي
غير النفطي

القطاع الحكومي

غير النفطى

 3.5مليار ريال

2.8

مليار ريال سعودي

2015 2016

27.5%

يعادل القطاع

1.15%
القطاع الخاص

مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي

يشكل

تراوحت مساهمة القطاع غير الربحي في اقتصاد المملكة بين  3و 4.5

نسبة نمو مساهمة القطاعات المختلفة

 3.0مليار ريال

0.12%

من الناتج المحلي
اإلجمالي()19

0

()21

من أنشطة التعدين والتحجير في المملكة (غير الزيت الخام والغاز الطبيعي)
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المساهمة االقتصادية

رؤية المملكة  2030الطموحة
لمساهمة القطاع غير الربحي

بافتــراض اســتمرار معــدالت النمــو الحاليــة،
فإنــه مــن المتوقــع أن تنمــو مســاهمة
القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ســنويًا بمعــدل

10.4 %

تستهدف رؤية المملكة  2030الوصول بمساهمة القطاع غير
الربحي إلى  5%من الناتج المحلي اإلجمالي

ولذلــك ،فــإن تطويــر آليــة احتســاب المســاهمة عبــر تبنــي المعايير
الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ضــروري فــي توثيــق دور
القطــاع غيــر الربحــي االقتصــادي بدقــة ،ممــا قــد يرفــع بمســتوى
المســاهمة الحقيقيــة إلــى مســتويات قياســية مقارنــة بالتجــارب
الدوليــة فــي هــذا المجــال .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن النظــر إلــى
التجربــة الكنديــة فــي احتســاب مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فســتقف المســاهمة عنــد:

وترتفع المساهمة إلى:

لتصل إلى

12,248

4,544
مليار ريال

مليار ريال

بعــد تبنــي المعيــار الدولــي المحــدث عبــر إضافــة مســاهمة
المستشــفيات والجامعــات والكليــات غيــر الربحيــة.
وهنــا تبــرز أهميــة تعريــف الكيانــات غيــر الربحيــة وتضميــن أنشــطتها
االقتصاديــة فــي آليــة احتســاب المســاهمة االقتصاديــة.

40%
20%

2030م

2020م

0%

وبحسب برنامج التحول الوطني  ،2020فمن
المستهدف أن تبلغ مساهمة القطاع في عام 2020م إلى:

على أن تصل بعد ذلك
إلى ما يعادل  5%من
الناتج المحلي اإلجمالي
في عام 2030م
بحسب وثيقة رؤية
المملكة .2030

وتشير تقديرات مؤسسة الملك خالد إلى أنه من الصعب الوصول إلى
المســتهدف بحلــول عــام 2020م علــى افتــراض اســتمرار اســتخدام
آليــة االحتســاب الحاليــة ،والتــي تخضــع بدورهــا للمراجعــة مــن قبــل
الهيئــة العامــة لإلحصــاء لتكويــن حســاب فرعــي ُي ِّ
حســن مــن دقــة
احتســاب مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي عبــر تبنــي المعاييــر الصــادرة
عــن األمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد.

16
مليار ريال

وبنــاء علــى التجــارب الدوليــة فــإن اآلليــة الجديــدة الموصــى
بهــا مــن قبــل األمــم المتحــدة لحســاب المســاهمة االقتصاديــة
للقطــاع غيــر الربحــي قــد ترفــع مــن قيمــة مســاهمة القطــاع غيــر
الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســعودي بنســبة تتــراوح
مــا بيــن الضعفيــن إلــى خمســة أضعــاف.

عبـر تبنـي آليـة االحتسـاب الموصـى بهـا عالميـا ،قـد ترتفـع
المسـاهمة االقتصاديـة الحقيقيـة للقطـاع غيـر الربحـي بنسـبة
تتـراوح بيـن:

وباالعتمــاد علــى تقديــرات مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســعودي الصــادرة عــن وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة عنــد ( )4,375مليــار ريــال ،فإنــه مــن المتوقــع
أن تصــل مســاهمة القطــاع فــي عــام 2020م إلــى ( )6,505مليــار
ريــال .ممــا يعــد دون الرقــم المســتهدف فــي عــام 2020م فــي
برنامــج التحــول الوطنــي عنــد ( 16مليــار).

500%- 200%

2.5 %
6.8 %
تشير تقديرات مؤسسة الملك خالد إلى أنه من الممكن أن تتراوح

مساهمة القطاع الحقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي بين)22( :

6

مليار ريال

22
مليار ريال

ولتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول
الوطنــي  ،2020فــإن علــى القطــاع غيــر الربحــي الســعودي أن
ينمــو ســنويًا بوتيــرة طموحــة تتــراوح بيــن  38%و 51%لتحقيــق
مســتهدفات  2020ووتيــرة طموحــة تتــراوح بيــن  31%و 39%ســنويًا
لتصــل إلــى المســتهدف فــي عــام 2030م.
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متوسط مساهمة القطاعات غير الربحية عالميًا

3.5% - 1.7%

عبــر تجميــع المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع غيــر الربحــي عالميــا ،يمكــن أن نتصــور المســاهمة االقتصاديــة المجمعــة بمثابــة االقتصــاد
ظهــر ذلــك حجــم المســاهمة المتناميــة للقطــاع غيــر الربحــي فــي دول العالــم .ويمكــن مالحظــة
الـــ 16بيــن دول العالــم األكبــر اقتصــادًا .و ُي ِ
ذلــك عبــر متوســط المســاهمة االقتصاديــة فــي الــدول التــي قامــت بتطويــر آليــة احتســابها تماشــيًا مــع المعيــار الدولــي الحديــث لتقــف
عنــد ( )3.5%بالمتوســط ،وهــو مــا يعــد قريبــا مــن المســاهمة المســتهدفة فــي رؤيــة المملكــة  ،2030مقارنــة بـــ( )1.7%بالمتوســط عبــر
اســتخدام آليــة االحتســاب القديمــة المعمــول بهــا حاليــا فــي المملكــة وتخضــع للمراجعــة.

نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ()24

٪1.7

متوسط المساهمة في الدول العشرة
آلية االحتساب الحالية
آلية االحتساب المقترحة

٪1.5

كندا

٪7.1
٪5.5

الواليات المتحدة

بلجيكا

٪5.5
٪0.9
٪5.1
٪2.0

اليابان

فرنسا

٪2.4
٪1.2
٪3.3
٪1.9

نيوزيالندا

16

قيرغيزستان

٪2.8
٪0.7
٪2.2

لو تخيلنا القطاع غير الربحي في العالم كدولة،
ألصبح االقتصاد الـ

٪1.8

البرتغال

التشيك

بين الدول األكبر
اقتصادًا في
العالم)23( .

٪3.5

تايالند

٪2.0
٪0.8

٪1.7

٪0.5
٪0.8
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مالية القطاع غير الربحي
ويظهــر مــن ذلــك اعتمــاد الجمعيــات الخيريــة علــى اإلعانــات
الحكوميــة بنســبة متســقة بشــكل كبيــر مــع المعــدالت العالميــة.
حيــث يبلــغ مخصــص اإلعانــات للجمعيــات الخيريــة:

قطاع واعد
بإمكانات مالية
ضعيفة وغير
مستدامة

450

تعتمد الجمعيات الخيرية في إيراداتها بنسبة 27%
على الدعم الحكومي ،وهو ما يتسق مع
المعدالت العالمية.

مليون ريال

100 +
مليون ريال

550

تنوع إيرادات ومصروفات

مخصص اإلعانات للجمعيات التعاونية

تفصيل توزيع اإليرادات بحسب مصادرها واإليرادات
بحسب مصروفاتها)30( :

مليون ريال بشكل سنوي()29

الجمعيات األهلية

مقدار الدعم المقدم
للمنظمات غير الربحية من
الحكومة

تعتمد الجمعيات األهلية في إيراداتها على اإلعانات الحكومية بنسبة:

تعتمد الجمعيات بنسبة
 38%على التبرعات النقدية
والمشروطة والعينية مجتمعة،
وتخصص  49%من إنفاقها على
المساعدات.

المصروفات

اإليرادات

6%

49%

إيرادت أنشطة
 8%تبرعات
عينية

34% 33% 27%
في المملكة العربية

السعودية()25

في الواليات

المتحدة ()26

مساعدات

4%

أخرى

22%

مصروفات
عمومية

11%

في المملكة

المتحدة()27

زكاة

30%

تبرعات

32%
المعدل

العالمي()28

المعدل العالمي للدعم المالي
الحكومي الموجه للقطاع غير الربحي

18%
27%

دعم حكومي

أخرى

25%

أنشطة
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مالية القطاع غير الربحي

نشاط الجمعيات التعاونية حسب النوع حتى  30ذو الحجة  1432هـ

األوقاف
بحسـب تقديـرات تقريـر حديـث للجنـة األوقـاف فـي الغرفـة التجاريـة بالمنطقـة الشـرقية حـول
اقتصاديـات الوقـف ،يقـدر حجـم األوقـاف العامـة الخاضعـة إلشـراف الجهـات الحكوميـة فـي
المملكـة)31( :

54
مليار
حجم األوقاف
العامة

300
مليار
حجم األوقاف الخاصة

()33

عدد األعضاء

رأس المال «ألف ريال»

الموجودات «ألف ريال»

متعددة األغراض

39983

120183

210000

زراعية

10152

40188

240000

استهالكية

570

1632

8204

مهنية

321

3486

1240

تسويقية

48

10243

13920

صيادو األسماك

255

800

2410

خدمات

155

33391

0

51484

209923

475774

اإلجمالي

مالية المؤسسات األهلية ()34

* األوقاف العامة ال يدخل ضمنها أوقاف الحرمين،
وتشمل فقط األوقاف التي تديرها الهيئة العامة لألوقاف.

متوسط الميزانية السنوية للمؤسسات األهلية في المملكة

إنفاق المؤسسات
األهلية)35( :

موجودات ورؤوس أموال وأعضاء الجمعيات التعاونية:

44.5

36% 64%

بلغ حجم رأس مال الجمعيات التعاونية (بنهاية عام
1432م) ما قيمته  210مليون ريال ،بموجودات
قدرت بـ 476مليون ريال ومشاركة أكثر من 51
ألف عضو.

البرامج والمنح

*

مصارف
التشغيل
اإلدارية
والرواتب

عضو في الجمعيات التعاونية()32

مليون ريال

40.5
مليون ريال

مصادر تمويل المؤسسات األهلية

51,000

50
مليون

2018

األوقاف الخيرية 30%

رأس المال المخصص من المؤسس 22%
عوائد االستثمار 20%

2015

40
مليون

* لكن  40%منها تتوقع أن تنقص
ميزانياتها بشكل ملحوظ مستقبالً.

أخرى 13%
زكاة 9.2%
صدقات  /تبرعات 5.56%
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العطاء والتطوع
يفضل السعوديون عدم اإلفصاح
عن تبرعاتهم وعطائهم ،لكنهم
فـي نتائـج مسـح خـط األسـاس األولـي لمؤسسـة الملـك خالـد حـول العطـاء والتطـوع بيـن أفـراد
على األغلب يفضلون توجيه
المجتمـع السـعودي ،أشـارت عينـة هاتفيـة ممثلـة عـن البالغيـن السـعوديين بـأن)36( :
تبرعاتهم للمحتاجين
ً
مباشرة عوضًا عن

قطاع ينبع من
مجتمع حيوي..
ومبادر

لم يتبرعوا

14,489

و ُيترجـم ذلـك ،باإلضافـة إلـى المسـاهمة فـي تأسـيس منظمـات غيـر ربحية
مؤسسـية وهادفـة ،فـي عمليـة العطـاء المالـي والتبرعـات والعمـل
التطوعـي .ومـن الصعـب جـدًا خصوصـا فـي مجتمـع محافـظ يدفعـه
دينـه الحنيـف إلـى إخفـاء التبـرع والـزكاة والصدقـة ،حصـر األمـوال
والعطـاء المبـذول فـي المملكـة .حيـث نـادرًا مـا يتجـاوب أفـراد
المجتمـع بصراحـة مـع الباحثيـن حـول حجـم عطائهـم
وتبرعاتهـم ،خوفـا مـن أن يكـون ذلـك سـببًا فـي تفريـط
األجـر الـذي احتسـبوه ألجـل اهلل عنـد بـذل الصدقـة
والتبـرع.

46% 49%

منهم قاموا بالتبرع خالل
فترة الـ( )12شهرًا الماضية

منهم رفض اإلجابة
على هذا السؤال

وأفادت نسبة أقل من المواطنين بتوجيه تبرعاتهم إلى المنظمات

غير الربحية ،حيث أجاب 31%

من أفراد العينة بأن حصة المنظمات

2,769

غير الربحية من تبرعاتهم كانت

تعريفنا للعمل التطوعي وضوابطه

التطوع هو العمل غير مدفوع األجر أو المساهمة بالوقت
لخدمة اآلخرين خارج نطاق األسرة وال يكون الشخص
مضطرًا للقيام به ،ويمكن تقديمه من خالل
منظمة غير ربحية أو يقدم بشكل مباشر.

ريال سعودي

متوسط المبالغ لكل فرد متبرع
تجاوب مع السؤال

العمل غير الربحي في المملكة ..التطوع والعطاء
يمتـاز القطـاع غيـر الربحـي عالميـا عـن غيـره مـن قطاعـات الـدول بأنـه نابـع عـن مبـادرات طوعيـة وغيـر هادفـة للربـح مـن
أفـراد مجتمعـه .ويمتـاز القطـاع غير الربحي السـعودي كذلك بمسـتوى مشـاركة فاعلة مـن أفراده المؤمنيـن بمبادراتهم
وقضاياهـم المجتمعيـة ،مـن مكافحـة الفقـر ،إلـى بنـاء قـدرات الشـباب ،ورعايـة الفئـات األقـل حظـا.

5%

دفعها للمنظمات.

ورفض 41%

ريال سعودي

منهم اإلجابة على السؤال.

وتشـير الدراسـات الدوليـة ،إلـى أن  26%مـن أفـراد المجتمـع السـعودي قـد
أفصحـوا عـن تبرعهـم لجمعيـة خيريـة خلال شـهر مـاض )37(.و ُيظهـر ذلـك بـأن
السـعوديين يفضلون توجيه تبرعاتهم للمحتاجين مباشـرة عوضًا عن توجيهها
مـن خلال الجمعيـات والمنظمـات غيـر الربحيـة .كمـا يفضـل األفـراد السـعوديون
التبـرع والعمـل التطوعـي ألغـراض اإلغاثـة والطـوارئ والخدمـات االجتماعيـة،
باإلضافـة إلـى أغـراض الدعـوة واإلرشـاد والتعليـم الدينـي ،وكذلـك الصحـة.
كمـا أفـاد مسـح المؤسسـة بـأن  27%مـن السـعوديين قـد شـاركوا فـي
أعمـال تطوعيـة خلال الــ( )12شـهرًا الماضيـة ،بمتوسـط ( )100سـاعة تطوعيـة
للفـرد خلال سـنة .وقـد قـام ( )60%منهـم بالتطوع بشـكل فردي مسـتقل فقط
دون االنضمـام إلـى جمعيـة أو مؤسسـة خيريـة لعمـل ذلـك .وهـو مـا يؤكـد
اسـتمرار تفضيـل األفـراد السـعوديين القيـام بأعمـال التطـوع والتبرعـات بشـكل
فـردي ومباشـر للمجتمـع دون االعتمـاد علـى منظمـات القطـاع غيـر الربحـي.

100

ساعة
تطوعية

سنويًا وسيط ساعات عمل المتطوع السعودي

يميل السعوديون إلى توجيه أعمالهم
التطوعية وتبرعاتهم ألغراض اإلغاثة
والخدمات االجتماعية والدعوة
واإلرشاد والتعليم الديني وكذلك
الصحة.
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الصورة الذهنية
الصورة الذهنية لصانع القرار
حول القطاع غير الربحي

قطاع منسي
ومساء فهمه

وأبـدت نتائـج الدراسـة النوعيـة لمؤسسـة الملـك خالـد حـول الصـورة الذهنيـة للقطـاع بيـن متخـذي القـرار فـي
المملكـة حيـادًا أو تغاضيـا مـن صنـاع القـرار حـول جـدوى أو أهميـة القطـاع غيـر الربحـي .كمـا أن النتائـج تشـير
إلـى تشـكيك عـدد مـن صنـاع القـرار (خصوصـا فـي القطاعـات المنظمـة لـه) بنزاهـة التعاملات الماليـة
للمنظمـات غيـر الربحيـة ،متأثريـن بالصـورة السـلبية التـي تشـكلت فـي أوقـات سـابقة حـول بعـض
المنظمـات الخيريـة ودورهـا فـي تمويـل اإلرهـاب أو نشـر الفكـر المتطـرف.

«يرى المجتمع السعودي أن للقطاع غير
الربحي مساهمة متوسطة أو ضعيفة في
التنمية ،ويرى العاملون في القطاع أن ضعف
القوانين وعدم انضباط التدفقات المالية هي
ً
إعاقة للعمل .لكن صناع القرار غالبًا ما
األكثر
يصرفون النظر عن القطاع غير الربحي وضرورة
تمكينه» ()38

الصورة الذهنية للمجتمع
حول القطاع غير الربحي
بنـاء علـى نتائـج مسـح خـط األسـاس األولـي لمؤسسـة الملـك
ً
خالـد حـول الصـورة الذهنيـة للقطـاع غيـر الربحـي عنـد المجتمـع
السـعودي ،عبـرت عينـة هاتفيـة ممثلـة عـن البالغيـن السـعوديين بـأن دور
المنظمـات غيـر الربحيـة داعـم ومكمـل بشـكل فعـال لـدور الدولـة .كمـا يميل
أغلـب المتجاوبيـن إلـى أن العمـل التطوعـي أنفـع للمجتمـع مـن التبـرع بالمـال،
وأن العمـل التطوعـي يسـاهم فـي حـل الكثيـر مـن المشـاكل االجتماعيـة؛ كمـا أنـه
يرى أغلب المواطنين بأن للقطاع غير الربحي
الـذات.
يزيـد مـن فـرص الفـرد فـي الحصـول علـى وظيفـة ويسـاهم فـي تحقيـق تقديـر
مساهمة متوسطة أو ضعيفة في
ويـرى األغلـب بـأن خدمـة األقـارب وجـه مـن أوجـه العمـل التطوعـي ،وهـو مـا يأتـي مخالفـا
خدمة وتطوير المجتمع السعودي.
للتعريـف العالمـي للتطـوع ألنـه ال يعتـد بـه إال إذا قدمـه الفـرد خـارج نطـاق األسـرة القريبـة.

ويميـل أغلـب صنـاع القـرار إلـى فـرض المزيـد مـن القيـود الماليـة واإلداريـة علـى عمـل
القطـاع غيـر الربحـي ،أم ً
لا فـي التضييـق علـى الممارسـات المشـبوهة لـدى فئـة مـن
العامليـن فـي القطـاع .ونـادرًا مـا يحـاول صانـع القـرار تعزيـز الرقابـة الفعالـة علـى
عمليـات المنظمـات غيـر الربحيـة مـع تمكيـن العمـل غيـر الربحـي النزيـه والمؤثـر
صانع القرار ال يرى القطاع غير
فـي المجتمـع ،ممـا يشـكل قيـودًا إضافيـة علـى نمـو القطـاع وتطـوره
الربحي ،وال يشعر بوجوده!
وتعظيـم أثـره .ويظهـر ذلك في تأخر صدور التشـريعات الممكنة للقطاع
وكيل وزارة
غيـر الربحـي مثـل عـدد مـن اللوائـح التنفيذيـة لنظـام الجمعيـات
والمؤسسـات األهليـة ،وتأخـر صـدور نظـام الشـركات غيـر الربحيـة،
وتعثـر تفعيـل الهيئـة العامـة لألوقـاف حتـى اآلن .ومـع
ذلـك ،فقـد راهنـت وثيقـة رؤيـة المملكـة  2030على دور
القطـاع غيـر الربحـي وااللتـزام بتعظيـم أثـره وعمقـه
ليصـل إلـى

5%

من الناتج المحلي اإلجمالي

ويوافـق أغلـب األفـراد السـعوديون بـأن للقطـاع غيـر الربحـي مسـاهمة فـي خدمـة وتطويـر
المجتمـع السـعودي ،لكـن معظمهـم يـرى بـأن هـذه المسـاهمة متوسـطة أو ضعيفـة .وأبـدى  11%مـن
عينـة المسـح رأيهـم بـأن القطـاع ال يسـاهم فـي خدمـة أو تطويـر المجتمـع السـعودي.
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الصورة الذهنية

الصورة الذهنية لدى العاملين
في القطاع غير الربحي:

يرى العاملون في القطاع أن ضعف القوانين
وعدم انضباط التدفقات المالية هي األكثر
ً
إعاقة للعمل ،وأن القطاع أكثر قدرة على الوصول
للمستفيدين مع مساهمة متوسطة في تنمية
المجتمع السعودي.

وفـي مسـح خـط األسـاس األولـي حـول رأي العامليـن فـي
القطـاع غيـر الربحـي بالمملكـة الـذي أجرتـه مؤسسـة الملـك خالـد
هـذا العـام ،اتفـق أغلـب العاملـون فـي القطـاع غيـر الربحـي علـى
أن الجمعيـات الخيريـة أكثـر قـدرة علـى الوصـول للمسـتفيدين مـن
غيرهـا .كمـا يـرى العاملـون أن للقطـاع غيـر الربحـي مسـاهمة
متوسـطة فـي تنميـة المجتمـع السـعودي ،ولكنهـم يـرون أن
دور برامـج المسـؤولية االجتماعيـة للشـركات والمؤسسـات
األهليـة أضعـف مـن دور الجمعيـات الخيريـة فـي
المساهمة بتنمية المجتمع.
كمـا َّ
صنـف العاملـون فـي القطـاع غيـر الربحي
ضعـف القوانيـن واألنظمـة وعـدم انضبـاط
التدفقـات الماليـة كأكثـر التحديـات
تقييـدًا وإعاقـة للعمـل الخيـري في
المملكـة.

ويظهر من نتائج الدراسة النوعية لمؤسسة الملك خالد( )39أن
الصـورة الذهنيـة للعامليـن في القطاع غيـر الربحي حول بعضهم
البعـض والمنظمـات التـي ينتمـون لهـا (مهنيـة ،تعاونيـة ،مانحـة،
خيريـة ..إلـخ) متفاوتـة .بحيث يبـدو للعاملين في الهيئـات المهنية
غيـر الربحيـة أن المجتمـع ال يـرى نفعهـم العـام أو يؤمـن بجـدوى
دعمهـم أو التبـرع لهـم ،وتعانـي هـذه الهيئـات مـن شـح التمويـل
وضعـف االهتمـام والغيـاب التـام للتبـرع .وتطالب الهيئـات المهنية
بإلزامية تسـجيل أصحاب المهن لديهم ،ليشـكل ذلك دخ ً
ال مناسـبًا
لهـم يمكنهـم مـن خدمـة المهنـة والدفـاع عنهـا .كمـا يطالبـون
بوجـود تنظيـم للهيئـات المهنيـة ،حيـث تتفـاوت األدوات النظاميـة
التـي تـم علـى إثرها إنشـاء هذه الكيانـات ،وآليات الحوكمة بحسـب
نظـام كل هيئـة ،مـع غيـاب تشـريعات واضحـة تسـهل تأسـيس
وعمـل هـذه الهيئات.
كمـا اعترضـت الهيئـات المهنيـة علـى منافسـة لجـان الغـرف
التجاريـة علـى دورها ،وتشـتت المسـتفيدين بينهمـا .كما أن الغرف
التجاريـة تنظـر لنفسـها علـى أنهـا ذات طابع غير ربحـي في أصلها،
ولكنهـا ال تنجـح فـي ترجمـة ذلـك علـى أهدافهـا وأعمالهـا
اليوميـة .لكـن المالحـظ أن الهيئـات المهنيـة بجميـع أشـكالها
تعانـي مـن ضعـف التواصـل مـع المجتمـع ،ومـع نظيراتهـا مـن
القطـاع غيـر الربحـي ،مـع إقصـاء واضح مـن المنظمات غيـر الربحية
األخـرى لهـم.

لدينا الئحة الستقبال األعطيات في الهيئة المهنية،
ولكن لم يتقدم أحد للتبرع منذ إنشاء الهيئة!
ممثل هيئة مهنية
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ضرورة إيجاد برنامج تنفيذي للقطاع غير الربحي

لتحقيق رؤية 2030

األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة :2030
وقـد تمـت ترجمـة التزامـات وتوجهـات الرؤيـة إلـى أهـداف اسـتراتيجية ،لغـرض دعـم تنفيـذ هـذه
االلتزامـات والـرؤى ،وقيـاس مسـتوى اإلنجـاز.

يتسع األفق..
وتضيق سبل
التنفيذ

مجتمع حيوي
تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية
تمكين حياة عامرة
وصحية

اقتصاد مزدهر
تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

وطن طموح
تعزيز فاعلية الحكومة
تمكين المسؤولية
االجتماعية

96

مستهدفات رؤية  2030الخاصة
بالقطاع غير الربحي:
رفع مساهمة القطاع غير الربحي من  0.3%إلى  5%من الناتج المحلي
رفع نسبة المشروعات التنموية ذات األثر االجتماعي من  7%إلى 33%
االرتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  26إلى 10
الوصول إلى ( )1مليون متطوع مقابل  11ألف متطوع اآلن

ومن التزامات رؤية المملكة :2030
تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين وأصحاب الثروة بما
يساهم في نمو القطاع غير الربحي
تحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة
تمكين القطاع غير الربحي من التحول نحو المؤسسية
تهيئة البيئة التقنية المساندة
تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي واألجهزة الحكومية
تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها وبناء قدراتها
غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع

إال أن القطـاع غيـر الربحـي ،وتنـوع أنشـطته وكياناتـه
قـادر علـى المسـاهمة الفاعلـة فـي تحقيـق العديـد
مـن األهـداف االسـتراتيجية لرؤيـة  .2030وقـد
قامـت المؤسسـة بتقييـم أنشـطة المنظمـات
غيـر الربحيـة ،وتصنيـف المنظمـات
وفقـا لمسـاهمتها فـي األهـداف
االسـتراتيجية العامـة للرؤيـة علـى
النحـو التالـي:

34%
30%
24%
10%
2%
0%

6

3

محاور

أهداف عامة

هدف تفصيلي

توزيع المنظمات غير الربحية بحسب مساهمتها في
تحقيق األهداف االستراتيجية العامة لرؤية 2030
تمكين حياة عامرة وصحية

تمكين المسؤولية اإلجتماعية

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومية
* تحليل مؤسسة الملك خالد
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ضرورة إيجاد برنامج تنفيذي للقطاع غير الربحي

لتحقيق رؤية 2030

اقتصاد مزدهر

أندية أدبية

تحفيظ قرآن
ومكاتب دعوة

3%

95%

2%

الهدف االستراتيجي الثالث:

مجتمع حيوي

تنمية وتنويع االقتصاد
يعـد هـذا الهـدف موجهـا للقطاعـات التجاريـة والصناعيـة فـي المملكـة ،بهـدف تنويـع
وتشـجيع الصناعـات الجديـدة ،وإطلاق القطاعـات الواعـدة ،وتعظيـم أصـول الدولـة مـن خلال
صنـدوق االسـتثمارات العامـة ،كمـا أنـه يهـدف السـتثمار الموقـع الجغرافـي للمملكـة كونهـا
محـور القـارات الثلاث.

جمعية أهلية

24%

الهدف االستراتيجي األول:

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
ينـدرج تحـت هـذا الهـدف ترسـيخ القيـم المسـتمدة مـن
ديننـا وثقافتنـا ،كقيـم الوسـطية والتسـامح ،واإلتقـان واالنضبـاط،
والعدالـة والشـفافية ،والعزيمـة والمثابـرة .كمـا ُيعنـى هـذا الهـدف
بتعزيـز الهويـة الوطنيـة ،والمحافظـة علـى تـراث المملكة ،والعنايـة باللغة
العربيـة .باإلضافـة إلـى خدمـة ضيـوف الرحمـن.

وبالرغـم مـن أنـه قـد يبـدو بـأن هـذا الهدف يخـص القطـاع الحكومـي والخـاص على وجه
التحديـد ،إال أن للمنظمـات غيـر الربحيـة دور كبيـر ممث ً
لا بالغـرف التجاريـة فـي حشـد جهـود
القطـاع الخـاص لتشـجيع االسـتثمارات الجديـدة ،وتنسـيق الجهـود بيـن القطاعيـن الخـاص
والحكومـي .باإلضافـة إلـى أن الجمعيـات التعاونيـة لهـا دور حيـوي فـي تنميـة اقتصاديـات
الـدول ،حيـث وصلـت المسـاهمة االقتصاديـة لهـا حـول العالـم  3تريليـون دوالر )40( ،وبلغـت
أعـداد أعضـاء التعاونيـات حـول العالـم مـا يزيـد عـن البليـون ،وسـاهمت فـي توفيـر وظائـف
تجـاوزت الوظائـف التـي سـاهمت فـي إيجادهـا الشـركات العالميـة .والزالـت مسـاهمة القطـاع
فـي المملكـة تحـت هـذا الهـدف ضعيفـة ،حيـث تسـاهم

10٪

ونـرى ّ
بـأن مجـاالت عمـل المنظمـات غيـر الربحيـة فـي المملكـة تسـاهم فـي
تحقيـق هـذا الهـدف االسـتراتيجي المهـم لبنـاء شـخصية اإلنسـان السـعودي وهويتـه.
حيـث تعمـل
مـن المنظمات في خدمة هذا الهدف ،وتتنوع

24٪

الهدف االستراتيجي الثاني:

من المنظمات
تحت هذا الهدف.

هـذه الكيانـات ،بيـن جمعيـات أهليـة ،وجمعيـات
تحفيـظ قـرآن ومكاتـب الدعـوة ،وأنديـة أدبية.
جامعات
غير ربحية

%18

مستشفى غير ربحي

تمكين حياة عامرة وصحية
تصب معظم نشاطات المنظمات غير الربحية في المملكة
في خدمة هذا الهدف بنسبة

34%

حيـث يهتـم الهـدف بتحسـين وتوفيـر الخدمـات الصحيـة ،وتعزيـز نمـط
الحيـاة الصحيـة ،وحمايـة البيئـة والحـد مـن التلـوث ،باإلضافـة إلـى تعزيـز
السلامة المروريـة والحـد مـن انتشـار المخـدرات ،ودعـم الثقافـة والترفيـه،
وتوفيـر السـكن للمواطنيـن ،وتوفيـر الخدمـات االجتماعيـة.

1%

99%

جمعية أهلية

جمعيات تعاونية

غرف تجارية

89%

11%

الهدف االستراتيجي الرابع:

زيادة معدالت التوظيف
تعتمـد فلسـفة هـذا الهـدف على توفير فـرص العمل المتكافئة بين المناطق والجنسـين
وللشـباب ،وتطويـر رأس المـال البشـري مـن خلال مواءمـة مخرجـات التعليـم مـع متطلبـات
سـوق العمـل ،وتوفيـر التدريـب المهنـي ،وإدمـاج ذوي اإلعاقـة ،وزيـادة مسـاهمة المنشـآت
الصغيـرة والمتوسـطة واألسـر المنتجـة ،ودعـم االبتـكار وريـادة األعمـال.
ومـن الملفـت لالنتبـاه تدنـي مسـاهمة القطـاع غيـر الربحي في هذا الهـدف ،حيث بلغت
نسـبة المنظمات النشـطة تحـت هذا الهدف

جمعيات
أهلية

%82

 2٪فقط

بسـبب قلـة عـدد المنظمـات غيـر الربحيـة المتخصصـة فـي التعليـم والتدريـب والتأهيـل
لسـوق العمـل .حيـث مـن الضروري تشـجيع الجمعيـات التي تعنى بتوفير الدعم لألسـر األقل
حظـا بالتوجـه نحـو توفيـر برامـج التدريـب والتأهيـل ،إلشـراك هـذه الفئـة فـي سـوق العمـل،
وإخراجهـا مـن الحاجـة إلـى اإلنتـاج.

آفاق القطاع غير الربحي 2018

55

56

ضرورة إيجاد برنامج تنفيذي للقطاع غير الربحي

لتحقيق رؤية 2030

وطن طموح

موقع البرنامج المقترح

الهدف االستراتيجي السادس:

تمكين المسؤولية االجتماعية
يعالـج محـور الوطـن الطمـوح شـقين متعلقيـن بفاعليـة الحكومـة والـذي يتناولـه الهـدف
االسـتراتيجي الخامـس .ومـن المالحـظ عـدم وجـود منظمـات غيـر ربحيـة تنشـط فـي مجـال تعزيـز
فاعليـة الحكومـة ،بالرغـم مـن أنهـا مـن األنشـطة الموجـودة بقـوة فـي الـدول األخـرى .حيـث مـن
المهـم تشـجييع القطـاع فـي المملكـة علـى متابعـة أداء األجهزة الحكومية؛ ال سـيما وأن مؤشـرات هذه
األجهـزة باتـت معلنـة .فللقطـاع فـي الـدول األخـرى دور بـارز فـي نشـر قيـم النزاهـة والشـفافية ،ومتابعـة سـير
الخطـط الوطنيـة .أمـا الشـق الثانـي فيتعلـق بالمجتمع وتعاطي منظمات القطاع الخـاص وغير الربحي معه تحت
مظلـة المسـؤولية االجتماعيـة .حيـث يلتـزم هـذا الهـدف بدعـم نمـو القطـاع غيـر الربحـي وزيـادة أثـر برامجه ،وتشـجيع
القطـاع الخـاص مـن المسـاهمة االجتماعيـة مـن خلال برامـج المسـؤولية االجتماعيـة وبرامـج االسـتدامة.
ويلحظ نشاط الكثير من المنظمات غير
الربحية القائمة تحت هذا الهدف بنسبة

ولـكل مـا تقـدم مـن وصـف لمسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي المباشـرة فـي األهـداف االسـتراتيجة لرؤيـة  ،2030فـإن هـذه المسـاعي
والجهـود تتطلـب تخصيـص برنامـج تنفيـذي للقطـاع غيـر الربحـي كأحـد برامـج تحقيـق رؤيـة  ،2030يخضـع إلطـار حوكمـة الرؤيـة ،يهـدف
إلـى زيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي االقتصاديـة واالجتماعيـة ،وتمكينـه مـن تحقيـق نمـو أسـرع وأثـر أكبـر وأعمـق.

29٪

مجلس الوزراء

مستوى رسم
التوجهات واإلعتمادات

مستوى تطوير
االستراتيجيات

حيـث تقـوم المؤسسـات المانحـة بدعـم منظمـات القطـاع األخـرى ،كمـا تقـوم الجمعيـات الخيريـة بالترويـج للمسـؤولية االجتماعيـة
لألفـراد عبـر تشـجيع العمـل التطوعـي .باإلضافـة إلـى جهـود لجـان التنميـة االجتماعيـة فـي تحفيـز المجتمعـات المحليـة علـى خدمـة
المجتمـع والتطـوع.

70%
25%
4%
1%

في حوكمة رؤية 2030

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية
برنامج التحول
الوطني

برنامج التوازن
المالي

برنامج
اإلسكان

برنامج خدمة
ضيوف الرحمن

برنامج تحسين
نمط الحياة

برنامج تعزيز
الشخصية
السعودية

برنامج زيادة
الشركات
الوطنية

برنامج تطوير
الصناعة الوطنية
والخدمات
اللوجستية

برنامج صندوق
االستثمارات
العامة

برنامج الشراكات
االستراتيجية

برنامج تطوير
القطاع المالي

برنامج
التخصيص

اللجنة االستراتيجية

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

برنامج تعظيم أثر القطاع غير الربحي
لجان التنمية اإلجتماعية

المؤسسات األهلية

مستوى اإلنجاز

مبادرات تسعى إلنجازها وزارات وجهات حكومية

الجهات التنفيذية

الجمعيات األهلية

الهيئات المهنية
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التوصيات
ً
أوال

وقــف تقريــر آفــاق القطــاع غيــر الربحــي علــى أهــم اتجاهــات القطــاع فــي
المملكــة ،ومقاييــس خــط األســاس ذات الصلــة ،وستســتمر مؤسســة الملــك
خالــد بالعمــل مــع جميــع شــركائها مــن القطــاع الحكومــي علــى اســتكمال
اإلحصــاءات الخاصــة بالقطــاع غيــر الربحــي .ويظهــر مــن التقريــر بـ ّ
ـأن القطــاع
الزال فــي حاجــة إلــى تطويــر التشــريعات الخاصــة بــه ،باإلضافــة إلــى
زيــادة إحــكام رصــد مؤشــراته ،وتعزيــز دوره فــي العمليــة التنمويــة
فــي هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ المملكــة .وتتقــدم
مؤسســة الملــك خالــد فيمــا يلــي بســرد خارطــة تطويــر
القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة.

اعتمــاد تعريــف إجرائــي لــكل مــن منظمــات القطــاع غيــر
الربحــي والتطــوع فــي المملكــة
(أ) تعريف المنظمات غير الهادفة للربح وفقاَ للمعايير اآلتية:
الكيان المؤسسي:
أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية أو مصرح لها كشخصية اعتبارية مستقلة
االستقاللية:
 .1أال تؤثــر الجهــات الحكوميــة بشــكل مباشــر فــي التوجــه العــام للمنظمــة
وســير برامجهــا عبــر فــرض االرتبــاط اإلداري المباشــر ،أو تعييــن أغلبيــة
القيــادات ،أو غيرهــا مــن أوجــه النفــوذ المنافــي لالســتقالل.
 .2أن يتــاح االنضمــام إلــى عضويــة المنظمــة لجميــع أفــراد المجتمــع ،أو
لــكل أصحــاب المهنــة التــي أسســت المنظمــة مــن أجلهــا ،ويشــاركون فــي
صناعــة القــرار داخلهــا ويتــاح لهــم االنضمــام لمجالــس إدارتهــا وجمعياتهــا
العموميــة.
اإلدارة الذاتية:
أن تتحمــل المنظمــة المســؤولية الكاملــة عــن نتائــج أعمالهــا وتبعــات
المخاطــر االقتصاديــة واألربــاح والخســائر.
اإلرادة الطوعية:
أن تكــون المشــاركة فــي المنظمــة غيــر إجباريــة (فيمــا عــدا المنظمــات
المهنيــة والتجاريــة).
غير هادفة للربح:
أال تحقــق أرباحــا أو أن تلتــزم بقيــود علــى توزيــع األربــاح ،علــى أن يتــم تدويــر
معظــم األربــاح علــى برامــج المؤسســة.
(ب) تعريف التطوع:
هــو العمــل غيــر مدفــوع األجــر ،أو المســاهمة بالوقــت لخدمــة اآلخريــن،
خــارج نطــاق األســرة وال يكــون الشــخص مضطــرًا للقيــام بــه ،ويمكــن تقديمــه
مــن خــال منظمــة غيــر ربحيــة أو يقــدم بشــكل مباشــر.
وقــد قامــت المؤسســة بالوصــول إلــى هــذه التعاريــف بعــد عقــد ورشــة عمــل
إلحصــاءات القطــاع غيــر الربحــي ،بالشــراكة مــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والتــي
قامــت مشــكورة بالتعــاون فــي صياغــة التعريــف بنــاء علــى المعاييــر الموصــى بهــا
مــن قبــل األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المرجعيــات المتعــارف عليهــا ،وبالتشــاور
مــع منســوبي القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة ،والمختصيــن ،وصنــاع القــرار.
وهــي التعاريــف التــي بنــي عليهــا تصميــم مســوحات القطــاع غيــر الربحــي فــي
المملكــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والتــي نتطلــع أن تــرى النــور ابتــداء مــن
منتصــف عــام 2019م بــإذن اهلل.
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ثانيًا
تنميــة القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة عبــر تخصيــص برنامــج تنفيــذي
لرؤيــة المملكــة  2030لتعظيــم أثــره وإنشــاء هيئــة لتنميــة القطــاع:
(أ) تخصيص برنامج تنفيذي لرؤية المملكة  2030لتعظيم أثر القطاع غير الربحي:
تقــوم رؤيــة المملكــة  2030علــى اســتنهاض جميــع قطاعــات الدولــة نحــو
تحقيــق المســتهدفات المرصــودة لعــام  ،2030باإلضافة إلى األهداف االســتراتيجية
والفرعيــة للرؤيــة .وقــد رصــدت المؤسســة مــن خــال هــذا التقريــر تعاظــم مســاهمة
منظمــات القطــاع غيــر الربحــي فــي معظــم األهــداف االســتراتيجية العامــة للرؤيــة.
ولمــا للمســاهمة االقتصاديــة واالجتماعيــة لمنظمــات هــذا القطــاع ،وتقاطعهــا
مــع معظــم األهــداف االســتراتيجية للرؤيــة ،وحساســية مالمســتها الحتياجــات
المجتمــع ،الســيما الفئــات الهشــة ،وتعاظــم النمــو االقتصــادي لهــذا القطــاع،
وتوفيــره لفــرص العمــل الالئقــة للســعوديين ،باإلضافــة لــدوره الكبيــر فــي صقــل
الشــخصية الســعودية .فإنــه ولــكل هــذه االعتبــارات ،ذو دور محــوري فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030ويتطلــب بالضــرورة تخصيــص برنامــج تنفيــذي لتعظيــم أثــر
القطــاع.
حيــث أن القطــاع غيــر الربحــي متواجــد حاليــا ضمــن إطــار حوكمــة رؤيــة المملكــة
 2030علــى مســتوى رســم التوجهــات ،وأيضــا علــى مســتوى اإلنجــاز والمبــادرات،
لكــن البرنامــج التنفيــذي المقتــرح يعالــج النقــص الحاصــل علــى مســتوى تطويــر
االســتراتيجيات ،ليكــون حلقــة الوصــل بيــن المســتويين لترجمــة التوجهــات إلــى
مبــادرات تفصيليــة ضمــن برنامــج متكامــل لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030

توزيع المنظمات غير الربحية بحسب
مساهمتها في تحقيق األهداف االستراتيجية
العامة لرؤية 2030

%24

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

%34

تمكين حياة عامرة وصحية

%10

تنمية وتنويع االقتصاد

%2

زيادة معدالت التوظيف

%0

تعزيز فاعلية الحكومية

%30

تمكين المسؤولية اإلجتماعية

(ب) تأســيس هيئــة لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي ،ووضــع األطــر
التنظيميــة والتشــريعية لتعظيــم أثــر برامــج المنظمــات غيــر
الربحيــة ،وحوكمــة وتنظيــم ومراقبــة القطــاع غيــر الربحــي،
وتنســيق جهــود القطاعيــن العــام والخــاص فــي دعــم
القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة ،والعمــل علــى متابعــة
تنفيــذ البرنامــج التنفيــذي للقطــاع غيــر الربحــي .علــى النحــو
المبيــن أدنــاه:
وضــع معاييــر حوكمــة منظمــات القطــاع والضوابــط
الماليــة لمهنــة وعمليــة جمــع التبرعــات.
قيــام الهيئــة بالتنســيق مــع مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي بمراجعــة قواعــد فتــح الحســابات البنكيــة
وغيرهــا مــن االشــتراطات والقيــود الماليــة المفروضــة علــى
القطــاع غيــر الربحــي .حيــث ال زالــت منظمــات القطــاع
مقيــدة فــي مجــال فتــح الحســابات البنكيــة والحــواالت
النقديــة واســتخراج البطاقــات االئتمانيــة ،ممــا يضعــف مــن
اســتدامة القطــاع ومســاهمته االقتصاديــة.
تقــوم الهيئــة بحصــر أعــداد الوظائــف والعامليــن فــي
منظمــات القطــاع غيــر الربحــي عبــر لجنــة وطنيــة تتشــكل
مــن ممثليــن عــن الجهــات المشــرفة األخــرى.
تقــوم هيئــة تنميــة القطــاع غيــر الربحــي بمراجعــة
األنظمــة واللوائــح والقواعــد التــي تأثــرت بإنشــاء الهيئــة؛
وعلــى وجــه الخصــوص اقتــراح التعديــات الالزمــة علــى
نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة.

ثالثًا
توســيع نطــاق العمــل غيــر الهــادف للربــح
فــي المملكــة عبــر وضــع الممكنــات النظاميــة
والتشــريعية التاليــة:
قيــام المركــز الوطنــي للتخصيــص بالنظــر فــي تعييــن
جــزء مــن األصــول الحكوميــة المســتهدفة بالتخصيــص
وتحويلهــا إلــى النمــوذج التشــغيلي غيــر الربحــي
( ،)nonprofitizationوهــو النمــوذج الــذي يقــوم بإعــادة
تدويــر األربــاح لتشــغيل المنظمــة .والنظــر أيضــا فــي
االســتفادة مــن نمــوذج الخصخصــة ذات العائــد الخيــري
( ،)privatization through philanthropicationكإنشــاء
األوقــاف المســتدامة أو المؤسســات الخيريــة .
تشــجيع ريــادة األعمــال االجتماعيــة واإلســراع فــي إصــدار
نظــام الشــركات غيــر الربحيــة.
تحفيــز الشــركات الوطنيــة والبنــوك إلنشــاء وتأســيس
منظمــات غيــر ربحيــة تفعيــ ً
ا لمســؤوليتهم االجتماعيــة.
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رابعًا

ثامنًا

تعظيم األثر التنموي لجمعيات البر

اســتثناء التعامــل مــع المنظمــات التنمويــة الدوليــة التــي
تشــارك المملكــة فــي تمويلهــا أو عضويتهــا مــن القيــود
الــواردة فــي نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة
والئحتــه التنفيذيــة

مــن خــال مشــاركة مؤشــرات الفقــر وعــدم المســاواة مــع منظمــات القطــاع غيــر الربحــي التــي تقــوم بتقديــم اإلعانــات النقديــة
واالجتماعيــة لألســر األقــل حظــا ،وإشــراكهم بشــكل فاعــل فــي خطــة تطويــر الحمايــة االجتماعيــة فــي المملكــة ،لتخريــج األســر مــن
العــوز إلــى التمكيــن .حيــث ال زالــت هــذه الجمعيــات بحاجــة إلــى تطويــر برامجهــا بالشــكل الــذي يضمــن اســتهداف الفئــات المســتحقة
للدعــم ،ومــن ثــم العمــل علــى وضــع الخطــط التنمويــة لهــذه األســر لضمــان تخريجهــم مــن الفقــر.

خامسًا
منح الهيئات المهنية والجمعيات العلمية
المزيد من االستقالل المالي واإلداري
بمــا يدعــم دورهــا كممثــل للمهنييــن والمتخصصيــن علــى أكمــل
وجــه ،وعلــى غــرار االســتقالل المتــاح للجمعيــات والمؤسســات
األهليــة ،مــع تســجيلها مباشــرة لــدى هيئــة تنميــة القطــاع غيــر
الربحــي.

سادسًا

حيــث أن وجــود المملكــة كعضــو وممــول لهــذه المنظمــات
«مثــل البنــك الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي» دليــل
علــى مناســبة التعامــل معهــا ،ممــا ال يســتدعي الرفــع مجــددًا
ّ
ســيمكن
للــوزارة لطلــب الســماح فــي كل مــرة ،كمــا أن ذلــك
المنظمــات غيــر الربحيــة الســعودية مــن االســتفادة مــن تمويــل
المملكــة لتلــك المنظمــات والدعــم الفنــي الــذي تقدمــه
وتســتفيد منــه المنظمــات غيــر الربحيــة النظيــرة فــي جميــع
الــدول األعضــاء.

تاسعًا
الســماح للمكلفيــن (لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل)
بدفــع بعــض زكاتهــم إلــى الجمعيــات الخيريــة

سابعًا

إطالق برامج أكاديمية في الجامعات
السعودية لتخصص إدارة المنظمات غير الربحية

تطوير آلية احتساب مساهمة القطاع غير
الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي

يشــمل مهــارات قيــاس األثر االجتماعــي ،وتنمية المــوارد المالية،
وغيرهــا مــن المهــارات التــي يحتاجهــا القطــاع غيــر الربحــي ،بمــا
يســاهم فــي رفــع جــودة الكفــاءات العاملــة فــي القطــاع.

عبــر تبنــي المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة وإنشــاء
حســاب فرعــي ،ممــا يعــد ضــرورة لتوثيــق دور القطاع غيــر الربحي
االقتصــادي بدقــة ،ويرفــع بمســتوى المســاهمة الحقيقيــة إلــى
مســتويات قياســية مقارنــة بالتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال،
ّ
ويمكــن القطــاع مــن تحقيــق األهــداف الطموحــة الخاصــة بــه
فــي رؤيــة المملكــة .2030

وإعفائهــم بموجــب ذلــك مــن دفعهــا إلــى الهيئــة بحســب
ضوابــط تضمــن عــدم تضــارب المصالــح وأن تكــون الجمعيــات
المتلقيــة مرخصــة فــي المملكــة ،ومخولــة بتلقــي أمــوال
الــزكاة ،وأن يكــون اســتالمها بموجــب إيــداع بنكــي يقــع فــي
العــام الزكــوي محــل الجبايــة ،وأال يزيــد المبلــغ الــذي أعفــي
عنــه المكلــف عــن ( )20%مــن الــزكاة الواجــب جبايتهــا ،وال يزيــد
بالنســبة إلــى الجمعيــة المدعومــة عــن ( )50%مــن مجمــوع
مواردهــا الماليــة.

عاشرًا
حـــث المنظمـــات غيـــر الربحيـــة علـــى العمـــل لمواءمـــة
ومطابق ــة أهدافه ــا وبرامجه ــا وأنش ــطتها م ــع األولوي ــات
الوطنيـــة الـــواردة فـــي رؤيـــة المملكـــة  2030وأهدافهـــا
التفصيلي ــة وبرامجه ــا التنفيذي ــة ومواءم ــة ذل ــك أيض ــا م ــع
أه ــداف األم ــم المتح ــدة للتنمي ــة المس ــتدامة  ،2030بم ــا
يحق ــق عم ــق واتس ــاق أث ــر القط ــاع م ــع األولوي ــات الوطني ــة
والدوليـــة.

واهلل الموفق،،
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( )1لقــد حرصــت مؤسســة الملــك خالــد علــى العمــل بشــكل لصيق
مــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء لوضــع تعريف إحصائــي للقطاع،
وقــد تــم الوصــول إلــى هــذا التصنيــف كأحــد مخرجــات ورشــة
عمــل إحصــاءات القطــاع غيــر الربحــي والتــي عقــدت فــي مقر
المؤسســة فــي ســبتمبر 2017م ،حيــث شــاركت مجموعــة
مــن صنــاع القــرار والباحثيــن والعامليــن فــي القطــاع غيــر
الربحــي علــى الوصــول إلــى هــذا التعريــف .باإلضافــة إلــى أن
هــذا التعريــف يتطابــق مــع المعاييــر والمواصفــات التــي تنصــح
بهــا األمــم المتحــدة فــي «دليــل المؤسســات غيــر الربحية في
نظــام الحســابات القوميــة 2005م» ،وهــو الدليــل المرجعــي
للتعريــف اإلجرائــي لمنظمــات القطــاع.
( )2التصنيــف الدولــي للمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح« ،دليــل
األمــم المتحــدة للمؤسســات غيــر الربحيــة فــي نظــام
الحســابات القوميــة 2005م» ،يمكــن الوصــول لــه عبــر هــذا
https://unstats.un.org/unsd/publication/
الرابــط:
seriesf/seriesf_91e.pdf
( )3المصدر السابق
( )4بحســب بيانــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة الــواردة
فــي التقريــر الســنوي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
لعــام 2016م ،ملحــق ب ،ص98 .
( )5مســح المؤسســات األهليــة لعــام (2018م) ،والــذي أجرتــه
مؤسســة الملــك خالــد فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر ينايــر وفبرايــر
مــن نفــس العــام ،حيــث شــارك فــي تعبئــة االســتمارة 33
مؤسســة أهليــة مــن إجمالــي  187مؤسســة فــي المملكــة.
( )6التقرير اإلحصائي لوزارة الصحة للعام 2016م ،ص43 .
( )7المعلومــات حــول مركــز الملــك عبــد اهلل للدراســات والبحــوث
البتروليــة مســتقاة مــن موقــع المركــز االلكترونــيhttps:// :
/www.kapsarc.org/ar
( )8المعلومــات حــول مستشــفى عبداللطيــف جميــل مســتقاة مــن
موقع المستشــفى االلكترونــي/http://aljhospital.com :
( )9باحتســاب األرقــام الــواردة فــي عــرض وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة فــي ورشــة عمــل إحصــاءات القطــاع غيــر الربحــي

بمؤسســة الملــك خالــد  ،2017وإضافــة أرقــام الجمعيــات
الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم مــن الكتــاب اإلحصائــي لــوزارة
الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد (1437/1436هـــ)
وإضافــة إجمالــي العامليــن فــي المكاتــب التعاونيــة للدعــوة
واإلرشــاد وتوعيــة الجاليــات بحســب إفــادة وزارة الشــؤون
اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد.
( )10بيانــات العامليــن المشــتركين فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعية وتشــمل منســوبي الجهــات المصنفة كـ»جمعية»
ً
شــاملة الجمعيــات والمؤسســات واألوقــاف الخيريــة واللجــان
االجتماعيــة والمكاتــب التعاونيــة والمراكــز والمعاهــد الخيريــة
ومــدارس تحفيــظ القــرآن – الربــع الرابــع 2017م.
( )11تــم حســاب معــدالت النمــو باســتخدام أرقــام المشــتركين
الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
بيانــات المنشــآت المصنفــة تحــت جمعيــة لــدى المؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة – الربــع الرابــع 2017م (وتشــمل
الجمعيــات والمؤسســات واألوقــاف الخيريــة واللجــان
االجتماعيــة والمكاتــب التعاونيــة والمراكــز والمعاهــد الخيريــة
ومــدارس تحفيــظ القــرآن) مقارنــة بغيرهــا مــن المشــتركين
باســتثناء المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة.
( )12تــم تقديــر احتســاب هــذه القيمــة مــن خــال اســتخدام
معــدل األجــور الشــهري للعامليــن للقطــاع البالــغ ()5323
بحســب مســح القــوى العاملــة للربــع الثالــث لعــام 2017م
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،مضروبــا بعــدد العامليــن
فــي القطــاع غيــر الربحــي (.)47,038
( )13بيانــات متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلين مقابــل أجــر (15
ســنة فأكثــر) حســب الجنــس والجنســية ونــوع القطــاع (بالريــال
ســعودي) – الهيئــة العامــة اإلحصــاء ،جــداول نشــرة ســوق
العمــل -الربــع الثالــث 2017م.
( )14بيانــات متوســط ســاعات العمــل األســبوعية إلجمالــي
المشــتغلين ( 15ســنة فأكثــر) – الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،نشــرة
ســوق العمــل -الربــع الثالــث 2017م.
( )15تقريــر اإلصابــات الصــادر عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة  -الربــع الثالــث 2017م.

( )16تــم احتســاب معــدل نمــو مســاهمة القطــاع فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي باالعتمــاد علــى األرقــام المعلنــة مــن
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الحتســاب مســاهمة المنظمــات
غيــر الهادفــة للربــح والتــي تخــدم األســر المعيشــية لألعــوام
2013م-2016م ،ومقارنــة ذلــك بالمعــدالت العالمية الســائدة
بحســب التقريــر الدولــي .الصــادر عــن مركــز دراســات المجتمــع
المدنــي فــي جامعــة جــون هوبكنــز األمريكيــة تحــت عنــوان

للمجتمــع المدنــي والتطــوع فــي ضــوء تطبيــق المعاييــر
األخيــرة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة2013 -م» تــم احتســاب
مــدى األثــر المتوقــع مــن تبنــي اآلليــة الموصــى بهــا مــن قبــل
األمــم المتحــدة لحســاب مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بافتــراض نمــو الضعفيــن مــن
خــال اســتخدام القــراءة الدنيا للمؤشــر ( )3,056مليــار الصادرة
عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وافتــراض النمــو لخمســة
أضعــاف باســتخدام تقديــر وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
لمســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ()4,375
مليــار ريــال.

( )17تــم حســاب معــدل نمــو مســاهمة القطــاع فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي باالعتمــاد علــى األرقــام المعلنــة مــن
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الحتســاب مســاهمة المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح والتــي تخــدم األســر المعيشــية لعــام 2016م،
ومقارنــة ذلــك بمعــدالت نمــو القطاعــات التنظيميــة باألســعار
الجاريــة بحســب نشــرة الحســابات القوميــة لعــام 2016م
والصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

( )23بنــاء علــى تحليــات المجلــس الوطنــي األمريكــي

«الوضــع العالمــي للمجتمــع المدنــي والتطــوع فــي ضــوء
تطبيــق المعاييــر األخيــرة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة-
2013م» ص.11 .

( )18تــم احتســاب معــدل نمــو مســاهمة القطــاع فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي باالعتمــاد علــى األرقــام المعلنــة مــن
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الحتســاب مســاهمة المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح والتــي تخــدم األســر المعيشــية لعــام 2016م.
( )19نفس المصدر السابق.
( )20تمــت المقارنــة باســتخدام بيانــات نشــرة الحســابات القوميــة
2016م – الهيئــة العامــة لإلحصــاء – جدول رقــم ( )1الناتج المحلي
اإلجمالــي حســب األنشــطة االقتصاديــة باألســعار الجاريــة
( )21تمثــل هــذه النســبة متوســط معــدالت النمــو المســجلة بيــن
عامــي 2013م و2016م ،باالعتمــاد علــى األرقــام المعلنــة
مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء لمســاهمة المنظمــات غيــر
الهادفــة للربــح والتــي تخــدم األســر المعيشــية لألعــوام
2013م-2016م.
( )22اســتنباطًا مــن التجــارب الدوليــة الــواردة فــي التقريــر الدولــي
الصــادر عــن مركــز دراســات المجتمــع المدنــي فــي جامعــة
جــون هوبكنــز األمريكيــة تحــت عنــوان «الوضــع العالمــي

للمنظمــات غيــر الربحــي الــذي اســتند إلــى إحصــاءات البنــك
https://www.councilofnonprofits.org/
الدولــي:
economic-impact
( )24تقريــر مركــز دراســات المجتمــع المدنــي فــي جامعــة جــون
هوبكنــز األمريكيــة تحــت عنــوان «الوضــع العالمــي للمجتمــع
المدنــي والتطــوع فــي ضــوء تطبيــق المعايير األخيــرة الصادرة
عــن األمــم المتحــدة2013 -م» ،ص4 .
( )25التقريــر الســنوي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 2016م
– ملحــق ب :القطــاع غيــر الربحــي
()26

بنــاء علــى تحليــات المجلــس الوطنــي األمريكــي

للمنظمــات غيــر الربحــي لعــام 2015مhttps://www. :
councilofnonprofits.org/myths-about-nonprofits
( )27المجلــس الوطنــي للمنظمــات الطوعيــة بالمملكــة
المتحــدة (2017م) ،تقويــم المجتمــع المدنــي لعــام
/https://data.ncvo.org.uk
2017م:
( )28تقريــر مركــز دراســات المجتمــع المدنــي فــي جامعــة جــون
هوبكنــز األمريكيــة تحــت عنــوان «الوضــع العالمــي للمجتمــع
المدنــي والتطــوع فــي ضــوء تطبيــق المعايير األخيــرة الصادرة
عــن األمــم المتحــدة2013 -م» ،ص9 .
( )29التقريــر الســنوي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 2016م
 -منجــزات االســتراتيجية الوطنيــة لإلنمــاء االجتماعــي.
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( )30التقريــر الســنوي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 2016م
– ملحــق ب :القطــاع غيــر الربحــي
( )31تقريــر اقتصاديــات الوقــف 2017م ،الغرفــة التجاريــة
بالمنطقــة الشــرقية.
( )32البيانــات المفتوحــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
المنشــورة علــى الموقــع االلكترونــي.
( )33نفس المصدر السابق.
( )34مقارنــة نتائــج مســح المؤسســات األهليــة 2015م و2018م
لمؤسســة الملــك خالــد.
( )35مســح المؤسســات األهليــة لعــام (2018م) ،والــذي أجرتــه
مؤسســة الملــك خالــد فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر ينايــر وفبرايــر
مــن نفــس العــام ،حيــث شــارك فــي تعبئــة االســتمارة 33
مؤسســة أهليــة مــن إجمالــي  187مؤسســة فــي المملكــة.
( )36مســح خــط األســاس «اســتطالع التطــوع والعطــاء والصــورة
الذهنيــة للقطــاع غيــر الربحــي 2018م» ،والتــي قامــت
به المؤسسة بالتعــاون مــع مركــز قيــاس الــرأي فــي
مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي ،علــى عينــة ممثلــة
لـــ( ،)1232تــم اســتطالعهم هاتفيــا.
( )37مؤشــر كاف العالمــي للعطــاء لعــام 2017م ،الصــادر عــن
مؤسســة دعــم الجمعيــات الخيريــة البريطانيــة ،والــذي قــام
بمســح  139دولــة شــملت المملكــة هاتفيــا.
( )38مســح خــط األســاس الــذي قامــت بــه مؤسســة الملــك خالــد
(2018م) آلراء العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي بشــأن
القطــاع ،والــذي شــارك فيــه ( )327موظــف وموظفــة.
( )39حلقــة مركــزة عقدتهــا مؤسســة الملــك خالــد للجمعيــات
والهيئــات المهنيــة والعلميــة خــال الربــع األول مــن عــام
2018م.
( )40منظمــة العمــل الدوليــة (2014م)« ،دور التعاونيــات فــي
تحقيــق األهــداف التنمويــة المســتدامة» ،ص1 .
http://www.un.org/esa/socdev/
documents/2014/coopsegm/Schwettmann.pdf
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