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ق ـ ـطــاع يـ ـنـ ـم ــو

بثقة

تقديم
يعد تقرير آفاق القطاع غير الربحي التقرير المرجعي لبيانات األنش ــطة غير الهادفة للربح في المملكة.
وتح ــرص مؤسس ــة المل ــك خالد عل ــى إصدار ه ــذا التقري ــر كل عامين إليمانه ــا بأهمية تمكي ــن القطاع
غي ــر الربحي في المملكة كش ــريك تنموي لتحقيق مس ــتهدفات رؤية المملك ــة  ،2030ومتابعة نموه
واس ــتقراره ومس ــاهمته التنموي ــة ف ــي االقتص ــاد وخل ــق الوظائ ــف .ويص ــدر تقري ــر آفاق القط ــاع غير
الربح ــي بنس ــخته الثاني ــة ه ــذا الع ــام ّإب ــان أزمة عالمية تس ــببت به ــا جائحة كورون ــا ،ألق ــت بثقلها على
منظم ــات القط ــاع غير الربحي العالمي؛ وتضاعف بس ــببها الطلب على خدم ــات القطاع مقابل تدهور
الم ــوارد المالية وتهديد اس ــتمرارية أعمال ه ــذه المنظمات.
ولي ــس القط ــاع غي ــر الربح ــي الس ــعودي بجدي ــد عهد على األزم ــات ،بل يمك ــن الق ــول ّأن القطاع ولد
من رحم األزمات .حيث نش ــأت أول جمعية لإلس ــعاف الطبي الوطني خالل الحرب الس ــعودية اليمنية
ف ــي ع ــام 1934م ،بمبارك ــة م ــن الملك عبد العزي ــز -طيب الل ــه ثراه ،-عندم ــا بادرت الجمعي ــة بالنزول
للصف ــوف األولي ــة لمواجه ــة األزمة بجانب الجه ــود الحكومي ــة لتقديم الخدمات اإلس ــعافية للجرحى
والمصابي ــن .وكم ــا ه ــو الح ــال عالمي ــاً  ،تتضافر جه ــود العاملين في القط ــاع غير الربح ــي والمتطوعين
ف ــي مواجه ــة الك ــوارث جنب ــاً إل ــى جنب مع منس ــوبي القطاع ــات األخرى .ونش ــهد اليوم ال ــدور الكبير
ال ــذي يق ــوم ب ــه المتطوعون والجمعي ــات لتلبية احتياج ــات األقل حظ ــاً خالل هذه األزمة ،ومس ــاندة
جه ــود االس ــتجابة الوطني ــة في المج ــاالت الصحي ــة والتعليمية واإلغاثي ــة .وال يخفى ال ــدور المحوري
للمتطوعي ــن ف ــي االس ــتجابة ألزمات الك ــوارث الطبيعية كالس ــيول وحرائ ــق الغابات ف ــي دعم جهود
الدف ــاع المدن ــي .وهذه الجهود الوطنية الطوعية من المنظم ــات واألفراد جديرة بالتوثيق والمتابعة،
ـموال
وجدي ــرة بالدع ــم والتمكين لمردودها اإليجابي في بناء مجتمع مزدهر ومترابط ،واقتصاد أكثر ش ـ ً
يس ــتفيد من ــه الجميع ،الس ــيما األقل حظاً.
وتعت ــز مؤسس ــة الملك خالد بالنقل ــة النوعية التي ش ــهدها قطاع اإلحصاءات ف ــي العامين الماضيين
وإط ــاق ع ــدد م ــن المس ــوح الخاص ــة بالقطاع غي ــر الربحي ،مم ــا جعل المملك ــة متقدمة ف ــي مجال
إحص ــاءات القط ــاع غير الربحي على مس ــتوى المنطقة والعالم .وعملت المؤسس ــة مع الهيئة العامة
لإلحص ــاء ف ــي تصمي ــم المس ــح األس ــري لألنش ــطة غي ــر الهادفة للرب ــح وال ــذي نتج عنه مس ــح العمل
التطوعي ،باإلضافة إلى مس ــح المنش ــآت غير الهادفة للربح .وس ــيكون إلصدار هذه المس ــوح بش ــكل
دوري ومس ــتمر كل ثالث ــة أعوام األثر في متابعة نم ــو القطاع غير الربحي وتتبع أهم توجهاته وآفاقه.
ونش ــير إل ــى ّأن ه ــذا التقري ــر ق ــد اعتم ــد عل ــى ه ــذه المس ــوح في تحلي ــل وض ــع القطاع ،حي ــث تقدم
المس ــوح إحصائي ــات ع ــام 2018م ،والت ــي تع ــد خ ــط األس ــاس الفعلي ال ــذي يمكن قي ــاس التطورات
المس ــتقبلية وفقاً له ،بينما قامت المؤسس ــة في التقرير الس ــابق بإجراء مس ــوح استطالعية لمحاولة
تتب ــع أه ــم مالم ــح القطاع خالل عام 2017م لس ــد ثغرة البيانات آنذاك .وتجدر اإلش ــارة إلى أن جائحة
كورون ــا ه ــذا الع ــام أث ــرت بش ــكل كبير عل ــى منظمات القط ــاع غي ــر الربح ــي ،ولذلك آثرت المؤسس ــة
إج ــراء اس ــتبيان خ ــاص بالجمعي ــات الخيرية لمحاول ــة رصد التأثي ــرات ،يتناولها التقرير ف ــي فصل منفصل.
ونتطل ــع الس ــتكمال بيان ــات القط ــاع غير الربحي ف ــي المملكة ،الس ــيما تكوين حس ــاب فرعي لقياس
المس ــاهمة االقتصادي ــة للمنظم ــات غي ــر الربحي ــة في نظ ــام الحس ــابات القومية ،مما سيس ــاعد في
قي ــاس مس ــتهدف رؤي ــة المملكة  2030الخاص برفع مس ــاهمة الناتج المحل ــي اإلجمالي من أقل من
 1%إل ــى  5%بش ــكل أكث ــر دقة وإنصاف ــاً لطبيعة أنش ــطة القطاع غي ــر الهادفة للربح.
وف ــي الوق ــت ال ــذي يس ــجل في ــه التقري ــر التق ــدم الكبير ال ــذي أح ــرزه القطاع غي ــر ربحي ف ــي الوصول
إل ــى المس ــتهدفات المرصودة له ف ــي برنامج التحول الوطن ــي ورؤية المملك ــة 2030؛ وأهمها ارتفاع
ع ــدد المنظم ــات غي ــر الربحي ــة ليصل إلى ( )6902منظمة ،بنس ــبة نم ــو بلغ ــت ( ،)166%وزيادة أعداد
المتطوعي ــن إل ــى ( )2.8ملي ــون متط ــوع ،وزي ــادة أع ــداد العاملي ــن في القط ــاع لتصل إل ــى ()72,151
موظف ،متجاوزاً مس ــتهدف برنامج التحول الوطني عند  50ألف وظيفةّ .إل أنّ نا نخش ــى خس ــارة هذه
المكتس ــبات بس ــبب تأثي ــر الجائحة ،حيث يش ــير اس ــتبيان المؤسس ــة للجمعي ــات األهلية ف ــي المملكة
أثن ــاء األزم ــة إل ــى توق ــع  %70م ــن الجمعي ــات إقفاله ــا خ ــال عام ف ــي حال اس ــتمرت األزمة بس ــبب
الخس ــائر الت ــي تكبدته ــا إث ــر الجائح ــة .ولذل ــك فإنّ ن ــا نهي ــب أف ــراد المجتمع بتقدي ــم الدع ــم للجمعيات
س ــواء م ــن خالل التط ــوع أو العطاء ،ونتقدم في ه ــذا التقرير بتوصيات خاصة للجه ــات الحكومية من
ش ــأنها تخفيف آث ــار الجائحة عل ــى القطاع غي ــر الربحي.

الملخص

6,902%
8
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ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المســجلة
فــي المملكــة ليصل إلى

يساهم القطاع
غير الربحي بمبلغ

مليار

منظمة
2019

بنسبة نمو بلغت
مع مالحظة اختالف منهجية الحساب بين العامين

مقارنة بعددها البالغ
في عام 2017م.

2,598

من الناتج المحلي
اإلجمالي للمملكة

منظمة

2017

تتركــز أغلــب المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة فــي نشــاط الخدمــات
االجتماعيــة والدعــوة واإلرشــاد مقابــل تواجــد ضعيــف للمنظمــات غيــر
الربحيــة العاملــة فــي مجــال البيئــة والتعليم واألبحــاث والتأييد والمؤازرة
والثقافــة والترفيه.
الثقافة
والترفيه

2.69%

التعليم
واألبحاث

1.55%

الخدمات
االجتماعية

37.06%

البيئة

0.98%

التنمية
واإلسكان

18.36%

التأييد
والمؤازرة

1.76%

منظمات الدعوة
واإلرشاد والتعليم الديني

72,151
بلغ إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاع
غير الربحي السعودي بنهاية عام 2018م

موظف

بأغلبية

78%

56,316
سعودي

43,896

60%

ذكر

وبذلــك يكــون القطــاع غيــر الربحــي قــد تجــاوز
المســتهدف بشــكل كبيــر وقبــل موعــده فــي برنامــج
التحــول الوطنــي لعــام 2020م الــذي اســتهدف
الوصــول إلــى  50ألــف وظيفــة.
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تنفق المنظمات غير الربحية السعودية أكثر من

مـلـيـــار ريــال
سنوياً ألجور الموظفين

5,796
بمتوسط رواتب

ريال شهرياً للموظف

3
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الملخص

26%

يشكل المتطوعون ما نسبته

بلغ إجمالي اإليرادات التقديرية للمنشآت
غير الربحية أكثر من

مــن مجمــوع المشــتغلين فــي المنظمــات غيــر الربحيــة
بعــدد

مقابل نفقات بأكثر من

18,871

 8مليار ريال

وصلــت أعالهــا فــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة
بمبلــغ يقــارب  3مليــار ريــال وأدناهــا فــي مجــال
البيئــة بمبلــغ يقــارب  35مليــون ريــال

متطوع ومتطوعة أغلبهم من السعوديين

بلغ متوسط ساعات العمل في القطاع غير الربحي

 38ساعة عمل أسبوعية
و21
و6

 7.5مليار ريال

ترتفــع معــدالت التطــوع بيــن الشــباب حتــى تصــل
أقصاهــا بيــن الفئــة العمريــة

34 - 30

للموظفين بدوام كامل

15.3%
سنة بنسبة بلغت

ساعة عمل أسبوعية
للموظفين بدوام جزئي

وتبدأ باالنخفاض مع التقدم في السن.

ساعات عمل أسبوعية للمتطوعين

3,706,100

متطوع من إجمالي السكان خالل عام 2018م

2,770,700

14.4%

من السكان

المتطوعين الذكور

11.1%

من السكان

6.6%

من السكان

935,400

المتطوعين اإلناث

39 - 30

يتزايد العطاء الخيري بين السعوديين المتزوجين والحاصلين على الشهادة الجامعية ومن هم في سن
عاماً

كمــا يفضــل الغالبيــة العظمــى مــن الســعوديين التبــرع داخــل المملكــة بنســبة ()98%
مقارنــة بنســبة ضئيلــة جــداً تبرعــت للخــارج بنســبة (.)0.6%

2

ساهم المجتمع السعودي بعطاء تجاوز أكثر من
مــلــيــار
ريــــــــــال

فــي منصــات جمــع التبرعــات اإللكترونيــة الرســمية ،وخصوصاً خــال فترة الجائحة ،مثل
منصــة فرجــت لدعــم الســجناء المدينيــن ،ومنصــة ســكني لدعــم حصــول الفئــات األقــل
دخـ ًـا علــى مســكن مالئــم ،والمنصــة الوطنيــة للتبرعــات ،ومنصــة زكاتي لــزكاة األفراد،
ومنصــة وقفــي .وحصــل كل مــن صنــدوق الوقــف الصحــي والصنــدوق المجتمعــي
علــى الحصــة األكبــر مــن العطــاء هــذا العــام بدعــم مــن مســاهمات القطــاع الخــاص.

72%

من السعوديين يرون أن الجهات
غير الربحية محل ثقة كاملة،
ولكن يفضل  50%أن يقتصر
عمل الجهات غير الربحية على
أعمال الخير والرعاية اإلنسانية
وترك العمل التنموي للدولة.

تتوقــع أغلــب المنظمــات غيــر الربحيــة تراجــع قدرتهــا علــى االســتمرار بالعمــل فــي حــال اســتمرت األزمــة فــي ضــوء
ضعــف الدعــم الحكومــي المخصــص وتراجــع اإليــرادات وزيــادة الطلــب علــى خدماتهــا ،حيــث اضطــر  30%تقريبــاً مــن
المنظمــات إلــى تخفيــض الميزانيــات أو تقليــل األنشــطة والخدمــات ،بينمــا لجــأ  14%مــن المنظمــات إلــى القيــام
بتســريح (مؤقــت أو دائــم) لعــدد مــن الموظفيــن مدفوعــي األجــر.

 31%تخفيض الميزانيات
30%
14%
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تقليل نطاق األنشطة والخدمات (بما في ذلك خفض أعداد المتطوعين)
تسريح (مؤقت أو دائم) لعدد الموظفين مدفوعي األجر
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باالعتمــاد علــى نتائــج المســح الميدانــي لمنشــآت القطــاع غيــر
الربحــي فــي المملكــة ،والــذي نفذتــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء
خــال عــام 2019م بالتعــاون مــع مؤسســة الملــك خالــد وعــدد
مــن الشــركاء ،تمكّ نّ ــا مــن التعــرف علــى خصائــص المنظمــات غير
الربحيــة الســعودية وعددهــا ومجــاالت عملهــا وعــدد العامليــن
والمتطوعيــن فيهــا والمســتفيدين منهــا وبياناتهــا الماليــة،
علــى النحــو التالــي:

*

وش هي (المنظمات غير الهادفة
للربح) وليش فيه مسميات مختلفة
للقطاع؟ غير ربحي؟ قطاع ثالث؟
مجتمع مدني؟ ووش الفرق؟ ومتى
نشأ هذا القطاع؟ وايش تاريخه؟ ناقشنا
كل هاألمور في اإلصدار األول آلفاق
القطاع غير الربحي  2018م
تحميل التقرير

6,902%
166

ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المســجلة
فــي المملكــة ليصل إلى

منظمة

1

اآلن

بنسبة نمو بلغت

مقارنة بعددها البالغ
في عام 2017م.

2,598

منظمة

ويعود ســبب االرتفاع ،بحســب تحليل فريق البحث ،إلى تطوير
المنهجيــة باالعتمــاد علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
وتزايــد أعــداد الجمعيــات والمؤسســات األهلية المســجلة لدى
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وتدشــين الهيئــة
العامــة لألوقــاف لخدمــة تســجيل األوقــاف ،باإلضافــة إلــى
تحســن الشــفافية وجــودة البيانــات المتاحــة حــول منظمــات
القطــاع مــن مختلــف مصــادر البيانــات الحكوميــة.

2017

*

تعرف إن المنظمات غير الربحية في
المملكة لها أنواع مختلفة:
الجمعيات األهلية
المؤسسات األهلية
المنظمات الوقفية
لجان التنمية االجتماعية
الجامعات والكليات غير الربحية
المستشفيات غير الربحية
الهيئات المهنية
الجمعيات العلمية والتخصصات الصحية
الغرف التجارية
الجمعيات التعاونية
األندية األدبية

إحدى مستفيدات جمعية األولى لكسر دائرة الفقر ألطفال
جنوب جدة .حقوق الصورة للجمعية النسائية األولى.
oula.org.sa
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66

%

30

%

سجلت الجمعيات األهلية نمواً بأكثر من
وشهدت المؤسسات األهلية نمواً بأكثر من

مدفوعتين ببدء التطبيق الواسع لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

8

%

كما ارتفع عدد الجمعيات التعاونية بنسبة

3

%

وعدد لجان التنمية بنسبة
خالل نفس الفترة.

قابــل ذلــك اســتقرار عــدد مــن أشــكال الكيانــات غيــر
الربحيــة عنــد نفــس مســتواها منــذ عــام 2017م مثــل:
الغرف
التجارية

األندية
األدبية

غرفة حول
1
المملكة

نادي
أدبي

الجامعات
والكليات
غير الربحية

8 16 28

منشآت
أكاديمية

2

المستشفيات
غير الربحية

5

مستشفيات

3

4

كما تحسنت جودة البيانات وإمكانية الوصول إلى عدد أكبر من السجالت الحكومية،
نتج عنه الكشف عن:
زيـــادة عـــدد الجمعيـــات العلميـــة
وجمعيـــات التخصصـــات الصحيـــة
التـــي تـــم حصرهـــا عنـــد

185

جمعية حول
الـمـمـلــــــكـة

وارتفـــاع عـــدد المنظمـــات غيـــر
الربحية الصادرة بموافقة ســـامية
أو بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء إلى

وفي المقابـــل ،انخفض عدد جمعيات
تحفيـــظ القـــرآن والمكاتـــب التعاونية
للدعوة واإلرشـــاد بشكل طفيف إلى

6

منظمة

31

5 5

منظمة

564

نزوال من  591منظمة
ً

ارتفاع عدد الجمعيات األهلية والتعاونية ولجان التنمية االجتماعية
مقارنة بانخفاض جمعيات تحفيظ القرآن والمكاتب التعاونية للدعوة
واإلرشاد منذ 2017م.
1,336

949
342

8,000

235

5,000

4,000
3,000
2,000

536

2598

521

1,000

2019

2017

176
253

6902

6,000

 2020أو
آخر عام متاح
2017
الجمعيات
الخيرية

نمو القطاع بين عامي 2017م و 2019م
7,000

7

564

591

المؤسسات
األهلية
الجمعيات
التعاونية
لجان التنمية
االجتماعية
جمعيات تحفيظ القرآن
والمكاتب التعونية
للدعوة واإلرشاد

 .3وهــي جامعــة األميــر ســلطان ،جامعــة عفــت ،جامعــة دار الحكمــة ،جامعــة الفيصــل ،الجامعــة العربيــة المفتوحــة ،جامعــة األميــر مقــرن ،كليــات البيــان،
وكليــات ســليمان الراجحــي األهليــة.

 .4وهــي مدينــة األميــر ســلطان للخدمــات اإلنســانية (مؤسســة األميــر ســلطان الخيريــة) ،ومستشــفى عبداللطيــف جميــل (مبــادرات مجتمــع جميــل) ،مجمــع
الجفالــي للرعايــة والتأهيــل (جمعيــة عنيــزة للخدمــات اإلنســانية) ،مستشــفى ســليمان الراجحــي بالبكيريــة (كليــة ســليمان الراجحــي األهليــة) ،ومستشــفى
بــاب الخيــر الخيــري (مؤسســة بيــت البترجــي الخيريــة).
 .6وتشــمل مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي ،مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــة للموهبــة واإلبــداع ،مؤسســة الملــك ســعود الخيريــة ،مؤسســة
الملــك فيصــل الخيريــة ،مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة ،مؤسســة الملــك فهــد الخيريــة ،مؤسســة الملــك عبداللــه اإلنســانية ،مؤسســة الملــك عبــد اللــه بن
عبــد العزيــز لوالديــه لإلســكان التنمــوي ،مركــز الملــك عبداللــه للبحــوث والدراســات البتروليــة ،مؤسســة األميــر ســلطان الخيريــة ،صنــدوق األميــر ســلطان
لتنميــة المــرأة ،مؤسســة عبــد العزيــز بــن ســعود بــن نايــف الخيريــة ،مؤسســة محمــد بــن عبدالوهــاب الثقافيــة ،الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان،
مؤسســة العنــود الخيريــة ،مؤسســة عبدالرحمــن الســديري الخيريــة ،مؤسســة هيفولوشــن الخيريــة ،مؤسســة مبــادرة مســتقبل االســتثمار ،صنــدوق
المئويــة ،صنــدوق الوقــف الصحــي ،جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية ،الجمعيــة الســعودية لمرافــق اإليــواء الســياحي ،الجمعيــة الســعودية للمرشــدين
الســياحيين ،الجمعية الســعودية للســفر والســياحة ،اللجنة الوطنية للجان العمالية ،الجمعية الســعودية لالســتزراع المائي ،الجمعية الســعودية للجودة،
الجمعيــة الســعودية للزراعــة العضويــة ،جمعيــة حمايــة المســتهلك ،الجمعيــة العربيــة الســعودية لبيــوت الشــباب ،والمنتــدى الســعودي لألبنيــة الخضــراء.
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الحدود
الشمالية

%2.5

والموسسات
توزيع الجمعيات واللجان
ٔ
االهلية على مناطق المملكة 2020
ٔ

الجوف

%2.9
تبوك

%2.5

حائل

%5.8

الشرقية

القصيم

%8

%9.2
المدينة المنورة

الرياض

%6.9

%28.5

مكة
المكرمة

الباحة

%16.2

%3.4

نجران

%1.7

عسير

%8.7
جازان

%4.9

التوزيع النسبي
للمنشآت غير
الربحية
الثقافة
والترفيه

تتنــوع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة مــن حيــث مجــاالت
عملهــا بيــن عشــر نشــاطات تتطابــق مــع تصنيــف األمــم المتحــدة
الدولــي للمنظمــات غيــر الربحيــة .و يمكــن توزيــع المنظمــات غيــر
الربحيــة الســعودية فــي عــام 2018م بالنظــر إلــى تخصصاتهــا علــى
النحــو التالــي ،مــع تركــز أغلبهــا فــي الخدمــات االجتماعيــة ومنظمــات
الدعــوة واإلرشــاد والتعليــم الدينــي مقابــل تواجد ضعيــف للمنظمات
غيــر الربحيــة العاملــة فــي مجــال البيئــة والتعليــم واألبحــاث والتأييــد
والمــؤازرة والثقافــة والترفيــه.
2.69%

التعليم
واألبحاث

1.55%

الصحة

5.45%

الخدمات
االجتماعية

37.06%

البيئة

0.98%

التنمية
واإلسكان

18.36%

التأييد
والمؤازرة

1.76%

منظمات دعم
العمل الخيري

6.37%

منظمات الدعوة
واإلرشاد والتعليم الديني
الجمعيات والروابط
المهنية والعلمية
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2
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72,151
بلغ إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاع
غير الربحي السعودي بنهاية عام 2018م

موظف

بأغلبية

78%

56,316
سعودي

الزمالء ياسمين وعبدالعزيز في إدارة
االتصال المؤسسي بمؤسسة الملك خالد

تصنيف المنشآت غير الربحية

الثقافة والترفيه

التعليم واألبحاث

سعودي

ذكر

غير سعودي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

الجملة

اإلجمالي

أنثى

716

447

108

29

824

476

1300

1397

1206

534

174

1931

1380

3311

217

178

340

198

509

الخدمات االجتماعية

43,896

60%

وبذلك يكون القطاع غير الربحي قد تجاوز المستهدف بشكل كبير وقبل موعده في
برنامج التحول الوطني لعام 2020م الذي استهدف الوصول إلى  50ألف وظيفة.

إجمالي المشتغلين في المنشآت غير
الربحية حسب الجنس والجنسية

الصحة

8

338

233

55

742

1135

393

11840 13544

3582

1020

12861 17126

29987

التنمية واإلسكان

5337

2978

2835

697

8172

36775

11847

منظمات دعم العمل الخيري

2218

1580

955

299

3173

1879

5052

748

575

183

622

1553

البيئة

537

التأييد والمؤازرة

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

الجمعيات والروابط المهنية والعلمية

الجملة

6256

359

5336

24837 31479

5,796
كما بلغ متوسط رواتب الموظفين

ريال شهرياً

وتعتبر األعلى للمشتغلين في المنظمات غير الربحية العاملة في
مجال الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني عند

6,524
ريال شهرياً

واألدنى للعاملين في المنظمات غير الربحية العاملة في
مجال البيئة بقيمة

4,302
ريال شهرياً

kkf.org.sa
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القوى العاملة
في القطاع

123
56

20
16

593

375

3080

1060

10064

12417

3418

28255 43896

47

538
968

6396

931

16460
72151

ويمكن مقارنة ذلك بمتوسط التعويضات
في كافة المنشآت بالمملكة عند

3,832
ريال شهرياً

10

مما يوضح تفوق منشآت القطاع غير الربحي على غيرها
في المملكة في توفير فرص وظيفية الئقة أكثر وبأجور
أفضل وساعات عمل أقل ،باإلضافة إلى عدم اعتماد
القطاع غير الربحي على قاعدة واسعة من الوظائف
متدنية األجر للعاملين غير السعوديين كما هو الحال في
القطاع الخاص .حيث يبلغ معدل توطين الوظائف في
كامال ما نسبته
القطاع غير الربحي
ً

78%

10
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متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين في المنشآت غير الربحية

6,193
4,971

الثقافة
والترفيه

5,276

5,345

التعليم
واألبحاث

الصحة

5,979

6,524
4,258

4,474 4,550 4,302

الخدمات
االجتماعية

البيئة

التأييد
والمؤازرة

التنمية
واإلسكان

منظمات
دعم
العمل
الخيري

منظمات
الدعوة
واإلرشاد
والتعليم
الديني

الجمعيات
والروابط
المهنية
والعلمية

418,000,000
تنفق المنظمات غير الربحية شهرياً ما يقدر بـ

ريال سعودي

5,000,000,000
كجملة تعويضات للعاملين فيها،
بما يصل إلى أكثر من

ريال سنوياً لألجور

26

%

باإلضافة إلى العاملين بأجر،
يساهم عدد كبير من
المتطوعين في القوى
العاملة بالمنظمات غير
الربحية .حيث يشكلون ما
نسبته

من مجموع المشتغلين بعدد

18,871

متطوع ومتطوعة أغلبهم من السعوديين

وتصل نسبتهم إلى
األعلى بين العاملين
في منظمات الدعوة
واإلرشاد والتعليم
الديني ومنظمات
الخدمات االجتماعية.
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تصنيف المنشآت غير الربحية

الثقافة والترفيه

التعليم واألبحاث

إجمالي
المتطوعين

نسبة المتطوعين من
إجمالي المشتغلين

197

15.15%

654

19.75%

207

الصحة

18.24%

الخدمات االجتماعية

8,914

29.73%

التنمية واإلسكان

1,840

15.53%

منظمات دعم العمل الخيري

1,281

25.36%

425

27.37%

120

البيئة

183

التأييد والمؤازرة

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

الجمعيات والروابط المهنية والعلمية

الجملة

5,050
18,871

22.30%
18.90%
30.68%
26.15%

كما يستمر القطاع غير الربحي بتوفير ساعات عمل الئقة ومعقولة بمتوسط

 38ساعة عمل أسبوعية
و21
و6

للموظفين بدوام كامل

ساعة عمل أسبوعية
للموظفين بدوام جزئي

ساعات عمل أسبوعية للمتطوعين

وهو ما يعد أقل بشكل كبير عن ساعات العمل المحددة قانونياً بـ()48
ساعة عمل أسبوعية في نظام العمل السعودي.

القوى العاملة
في القطاع
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بلغ إجمالي اإليرادات التقديرية
للمنشآت غير الربحية أكثر من

 8مليار ريال

مقابل نفقات
بأكثر من

 7.5مليار ريال

لعام 2018م

تركزت أغلب اإليرادات في المنظمات غير
الربحية العاملة في المجاالت التالية:

2.2 3.2
مليار ريــال

مليار ريــال

الخدمات
االجتماعية

الدعوة
واإلرشاد
والتعليم
الديني

وعلى نفس الوتيرة،
فقد تركز أغلب اإلنفاق بين المنظمات
غير الربحية العاملة في المجاالت التالية:

2.1 2.9
مليار ريــال

مليار ريــال

الخدمات
االجتماعية

الدعوة
واإلرشاد
والتعليم
الديني

وكان اإليراد األقل من نصيب المنظمات
غير الربحية العاملة في المجاالت التالية:

36.3

68,2

البيئة

التأييد
والمؤازرة

مليون ريــال

مليون ريــال

وكان اإلنفاق األقل من نصيب
المنظمات غير الربحية العاملة
في مجاالت:

34.5

64,4

البيئة

التأييد
والمؤازرة

مليون ريــال

مليون ريــال

حقوق الصورة محفوظة
لمجموعة فنون التراث
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مالية
القطاع
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الزميل محمد
إدارة الشؤون المالية
بمؤسسة الملك خالد

النفقات واإليرادات حسب تصنيف المنشآت غير الربحية
النفقات

اإليرادات

تصنيف المنشآت غير الربحية

108,386

الثقافة
والترفيه

114,508
85,576

التعليم
واألبحاث

89705

340,973

الصحة
الخدمات
االجتماعية

362,184

حصة النشاط من عدد
المنظمات غير الربحية

2.69%
1.55%
5.45%

2,910,032
3,155,099

37.06%
34,462

البيئة

0.98% 36,307
773,382
810,350

التنمية
واإلسكان

18.36%
64,439

التأييد
والمؤازرة

86,274

993,930
1,067,571

منظمات دعم
العمل الخيري
منظمات الدعوة
واإلرشاد والتعليم الديني

1.76%
6.37%

2,099,829
2,240,626

22.84%
108,644

الجمعيات والروابط
المهنية والعلمية

114,201

مجموع النفقات
مجموع اإليرادات

7,519,654
8,058,825

2.95%

وبالنظــر إلــى اإليــرادات والنفقــات بالنســبة إلــى عــدد المنظمــات لــكل نشــاط ،فنجــد أن
المنظمــات غيــر الربحيــة العاملــة فــي مجــال دعــم العمــل الخيــري (مثــل المؤسســات
المانحــة) تســتحوذ علــى أكبــر قــدر مــن اإليــرادات والنفقــات بالنظــر إلــى عددهــا .حيــث
تشــكل هــذه المنظمــات مــا نســبته ( )6.4%مــن المنشــآت غيــر الربحيــة وتســتحوذ علــى
( )13.2%مــن مجمــوع اإليــرادات فــي القطــاع.
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مالية
القطاع
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بحســب منهجيــة احتســاب مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،والتــي تعمــل بهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،فقــد
بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الهيئــات التــي ال تهــدف إلــى
الربــح وتخــدم األســر المعيشــية ( )NPISHsمــا قيمتــه

3.9

بنمو حجمه 14.4%
عن العام السابق.

مليار ريال

في عام 2018م
مما يشكل

0.13%
من الناتج المحلي
اإلجمالي للمملكة

بينمــا تشــير بيانــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة،
القائمــة علــى منهجيــة حصــر إيــرادات الكيانــات غيــر الربحيــة ،إلــى وصــول
مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى

 8مليار ريال
في عام 2018م

وتستهدف رؤية المملكة  2030الوصول إلى
مساهمة اقتصادية بقيمة  16مليار ريال للقطاع غير
الربحي بنهاية عام 2020م.

*

كيف ترى الرئيس التنفيذي ألول
جمعية أهلية مسجلة بالمملكة
حاضر ومستقبل القطاع غير الربحي
السعودي حتى عام 2030م؟
شاهد

مساهمة المنظمات غير
الربحية في الناتج المحلي
اإلجمالي باستخدام
منهجية ( )NPISHsللفترة
من 2015م 2018 -م

0.13%
 3.9مليار ريال

2018

0.13%
 3.4مليار ريال

2017

0.12%
 2.9مليار ريال

2016

0.12%
 2.8مليار ريال

2015

%
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المساهمة االقتصادية
للقطاع غير الربحي

الناتج المحلي اإلجمالي للهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية
مساهمة الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية في الناتج المحلي اإلجمالي

16

21

آفــــــاق الــقـــطـــاع
غـــيـــــــــر الــــــــــــربــــــحــــي

ونشــير إلــى ّأن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة قــد أصــدرت
مؤخراً منهجية محدثة وأكثر دقة من المنهجيات المستخدمة
أعــاه الحتســاب مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي مــن خــال تكويــن حســاب فرعــي مخصــص
للقطــاع ( )Satellite Accountفــي الحســابات القوميــة لــكل
دولة .وقد ســبق أن قدمت مؤسســة الملك خالد توصية في
تقريرهــا «آفــاق القطــاع غيــر الربحــي» لعــام 2018م بضــرورة
تبنــي المعيــار الدولــي المحــدث والصــادر ع ــن األمــم المتحــدة
بإنشــاء حســاب فرعــي لــدى الهيئــة العامــة لإلحصــاء كأفضــل
منهجيــة فنيــة معتمــدة لتوثيــق مســاهمة القطــاع غي ــر الربحــي
االقتصاديــة بدقــة ،بمــا يمكّ ــن القطــاع مــن تحقيــق األهــداف
الطموحــة الخاصــة بــه فــي رؤي ــة المملك ــة .2030
حيــث أظهــرت تجــارب الــدول األخــرى التــي اســتعرضها تقريــر
المؤسســة أن تبنــي الحســاب الفرعــي كآليــة الحتســاب
المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع أدت إلــى ارتفــاع المســاهمة
االقتصاد يــة

من  3إلى  6مرات
في هذه الدول.

ـأن أغلــب المنهجيــات
كمــا أن االنتقــاد األكبــر للطــرق الســائدة الحتســاب المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع بـ ّ
القائمــة تعتمــد علــى احتســاب العائــد المــادي أو المقابــل المالــي ألنشــطة القطــاع ،وهــو مــا يصعــب تقديــره
مــع ارتــكاز القطــاع علــى مبــادئ التطــوع وعــدم اســتهداف تحقيــق الربــح ،ممــا يحــول دون تقديــر حقيقــي
للمــردود االقتصــادي لعــدد واســع مــن األعمــال غيــر الهادفــة للربــح والتــي يتــم تقديمهــا للمجتمــع بــدون أجــر
أو مقابــل .ولذلــك ،فــإن عــدداً كبيــراً مــن الدراســات يقــوم علــى تقديــر قيمــة التكلفــة البديلــة فــي حــال لــم
يقــدم القطــاع غيــر الربحــي تلــك الخدمــات بشــكل مجانــي أو تطوعــي أو بتكلفــة ميســورة .ويعــد األثــر األكبــر
للقطــاع غيــر الربحــي يصــب فــي تحقيقــه لمســتهدفات التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة بمختلــف
أشــكالها بغــض النظــر عــن مــا تتيحــه األدوات اإلحصائيــة الحاليــة مــن تقديــرات نقديــة.
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المساهمة االقتصادية
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التطوع
ّ

*

وضعت المؤسسة تعريفاً للتطوع
بمشاركة العاملين في القطاع غير
الربحي وخبراء اإلحصاء على النحو
التالي:
التطوع هو العمل غير مدفوع األجر
أو المساهمة بالوقت لخدمة اآلخرين
خارج نطاق األسرة وال يكون
مضطر للقيام به ،ويمكن
ًا
الشخص
تقديمه من خالل منظمة غير ربحية أو
يقدم بشكل مباشر.

18

21

آفــــــاق الــقـــطـــاع
غـــيـــــــــر الــــــــــــربــــــحــــي

وضعــت رؤيــة المملكــة 2030
مســتهدفاً خاصــاً بالتطــوع للوصــول
إلــى مليــون متطــوع بحلــول عــام
 ،2030ممــا يجعــل التطــوع أولويــة
وطنيــة مــن المهــم القيــام علــى
تشــجيعها وإحصائهــا .وتجدر اإلشــارة
إلــى أن مســتهدف الرؤيــة قــد حــدد
علــى وجــه الخصــوص زيــادة أعــداد
المتطوعين في القطاع غير الربحي،
أي التطوع من خالل المنظمات غير
الربحيــة ،وهــو مــا يعــد متراجعــاً مــن
حيــث أعــداد المتطوعيــن بالمقارنــة
بتطــوع األفــراد بشــكل مباشــر.

" لدينا اليوم أقل من ( )1000مؤسسة
وجمعية غير ربحية ،ولتوسيع نطاق أثر
هذا القطاع ،سنواصل تطوير األنظمة
واللوائح الالزمة لتمكينها ،وسنوجه
الدعم الحكومي إلى البرامج ذات األثر
االجتماعي ،وسنعمل على تدريب
العاملين في القطاع غير الربحي،
وتشجيع المتطوعين فيه"...

رؤية المملكة 2030

وفيما يلي نظرة سريعة على إحصائيات التطوع في المملكة:

3,706,100

11.1%

متطوع من إجمالي السكان خالل عام 2018م
14.4%

من السكان

2,770,700

من السكان
الذكور

المتطوعين الذكور

935,400

6.6%

من السكان
اإلناث

المتطوعين اإلناث

وف ــي الوق ــت الذي تج ــاوزت فيه أرق ــام المتطوعين في الس ــعودية حاجز مس ــتهدف
الرؤي ــة للوص ــول لملي ــون متط ــوع بش ــكل ع ــام ،إال ّأن الحص ــة األكب ــر للتط ــوع تق ــع
خـــارج القطـــاع غير الربحي وبشـــكل فردي .حي ــث يفضل الس ــعوديون القي ــام بالعمل
التطوع ــي بش ــكل ف ــردي عوض ــاً ع ــن التطوع م ــن خ ــال منظمة غي ــر ربحية
17%

30%

من نسبة
المتطوعين
السعوديين

من المتطوعين حول
العالم ممن يتطوع
من خالل المنظمات
غير الربحية

204,000

متطوع من السعوديين
لصالح المنظمات
خالل شهر

997,000

متطوع من السعوديين
لصالح األفراد
خالل شهر

83%

من المتطوعين
السعوديين

هناك  109مليون متطوع بحسب تقرير
األمم المتحدة للتطوع .ويظهر أن 70%
من المتطوعين حول العالم يقومون
بالتطوع بشكل فردي

الصور لمتطوعي جمعية التنمية البيئية
(فسيل) أثناء المشاركة في حملة
تشجير وطنية
حقوق الصور لجمعية فسيل.

ممـــا يعنـــي أننـــا الزلنـــا فـــي حاجـــة لتشـــجيع العمـــل التطوعي عبـــر المنظمـــات غير
الهادفـــة للربـــح بثالثـــة أضعـــاف لتحقيـــق مســـتهدف رؤيـــة المملكـــة .2030
التوزيع النسبي للسعوديين المتطوعين ( 15سنة فأكثر)
واألسباب التي تدفع للعمل التطوعي (اختيار متعدد)

حب مساعدة اآلخرين 41%

التطوع واجب وطني 29%

فرصة جيدة للتواصل 8%
زيادة ثقتك بنفسك 8%

تعـــد مســـاعدة اآلخريـــن مـــن أهـــم دوافـــع القيـــام
بالعمـــل التطوعي للســـعوديين ،يليه خدمة الوطن
ومن ثـــم دافـــع التواصل وزيـــادة الثقـــة بالنفس.

وجود وقت فراغ 7%

تطوير مهاراتك 4%
أخرى 2%

سد فجوة الخبرة في سيرتك الذاتية 1%

ّأما فيما يتعلق بأكثر األنشطة التطوعية رواجاً
في المملكة ،فيتصدر قائمة مجاالت التطوع:

التعليم 27%

أنشطة الصحة البشرية 21%
والخدمات االجتماعية

وفيما يتعلق بالعزوف عن العمل التطوعي ،فقد أفادت نسبة

33%

kkf.org.sa

من السعوديين الذين ال يمارسون العمل التطوعي
بأنه ال توجد فرص تطوعية مناسبة لهم.

العطاء

*

ودك تتطوع بس ما تعرف من
وين تبدأ؟
اختار الفرصة اللي تناسبك من
خالل المنصة الوطنية للتطوع
اضغط هنا

19
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بلــغ معــدل ســاعات العمــل التطوعيــة للســعوديين خــال
العــام 2018م حوالــي
مرتفعة بهامش طفيف
لدى الذكور مقارنة باإلناث.

خالل الـ  12شهراً السابقة

55

ساعة تطوع

53
ساعة تطوعية سنوية

47

ساعة تطوع

34 - 30

ويظهر ارتفاع معدالت التطوع بين الفئة العمرية

15.3%
سنة بنسبة بلغت

التوزيع النسبي للسعوديين المتطوعين ( 15سنة فأكثر)
خالل األسابيع األربعة السابقة حسب الفئات العمرية ()%

وانخفاضها مع التقدم في السن.

الصور لمتطوعي جمعية التنمية البيئية
(فسيل) أثناء المشاركة في حملة
تشجير وطنية
حقوق الصور لجمعية فسيل.
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يتسم المجتمع السعودي بالعطاء وحب الخير ،ولكن الزالت األرقام والمسوح لتحديد
إجمال ــي قيم ــة العط ــاء الس ــنوية ف ــي المملكة مفق ــودة ،وقد عملت المؤسس ــة مع
الهيئ ــة العام ــة لإلحصاء لقياس س ــلوكيات العط ــاء في المجتمع الس ــعودي للوقوف
عل ــى أهم التوجهات في ه ــذا الجانب.

39 - 30

وفيما يلي استعراض ألبرز آفاق العطاء بين المواطنين السعوديين.

عاماً
عطاء مقارنة بالفئات العمرية األخرى
تعتبر الفئة األكثر
ً
1.5%

التوزيع النسبي
للعطاء لدى
السعوديين حسب
الفئة العمرية
والجنس

1.8%

19-15
سـنــة

2.7%

5.6%

24-20
سـنــة

6.8%

7.7%

29-25
سـنــة

11.7%

12.3%

10.1%

34-30
سـنــة

14.9%

15.6%

13%

39-35
سـنــة

14.8% 14.1%
16.8%

13.2%

44-40
سـنــة

12.7%
11.4%

10.2%

49-45
سـنــة

10.1%

9.9%

54-50
سـنــة

7.6%

7.9%

6.8%

6.4%

7%

59-55
سـنــة

4.7%

4.4%

4.8%

60-64
سـنــة

6%

8.2%7.2%

64+
سـنــة

10.9%

kkf.org.sa
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ويظهر ّأن حاملي الشهادات
عطاء
الثانوية والجامعية هم األكثر
ً
من غيرهم بنسبة بلغت 76%

1.8%

أمي

0.9%
4.2%

6.1%

12.9%

3.7%

7.5%

6.8%
9.6%

متوسط

42.1%

ثانوي أو
ما يعادله

30.3%
33.5%
34.1%

33.7%

عطاء
المتزوجون أكثر
ً
من غيرهم بنسبة بلغت 78%
80.6%

ابتدائي

8.8%

8.9%
8.8%
46.3%

يقرأ ويكتب

جامعي

16.3%

لم يتزوج أبداً

16.7%
12.2%

77.6%

متزوج

69.5%

1.7%

مطلق

1%
3.7%

4.4%

14.1%

97.1%
97.9%

0.9%

97.3%

أرمل

داخل المملكة
العربية السعودية

0.6%

يفضل الغالبية العظمى من
السعوديين التبرع داخل المملكة
بنسبة ( )97%مقارنة بنسبة ضئيلة جداً
تبرعت للخارج فقط بنسبة ()0.6%

0.6%
0.4%

2.1%

2.3%
1.7%

12.8%
15.6%
43%

خارج المملكة
العربية السعودية

13.5%

دفعة واحدة في
غير شهر رمضان

40%

موزعة بالتساوي
على أشهر السنة

31.7%

35.6%
41.7%

37.2%

وبالرغم من أن السعوديون يفضلون
تأدية جزء كبير من التبرع خالل شهر
رمضان بنسبة ( )37%إال أن نسبة
أكبر ( )40%تفضل توزيع عطائها
بالتساوي على أشهر السنة

جزء في الداخل
وجزء في الخارج

جزء كبير منها
خالل شهر رمضان

5.6%
6.9%
3.1%
4.1%

6%

دفعة واحدة
في شهر رمضان

3.3%

أنماط
أخرى

حقوق الصورة
لجمعية فسيل.
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التبرع من خالل المنصات والصناديق الحكومية
ش ــهدنا ف ــي العامي ــن الماضيي ــن إطالق ع ــدد من المنص ــات الحكومية لجم ــع التبرع ــات لخدمة قضي ــة اجتماعية محددة ،كإطالق س ــراح
المتعس ــرين ع ــن س ــداد الدي ــون عبر منص ــة فرجت ،وتوفير اإلس ــكان الميس ــر للمحتاجين عبر منصة جود اإلس ــكان .ولقيت ه ــذه المنصات
تفاع ـ ًـا كبي ــراً م ــن قب ــل المجتمع الس ــعودي ،خصوصاً خالل ش ــهر رمضان المب ــارك وخالل جائحة كورونا ،وليس فقط بس ــبب مس ــاهمتها
ف ــي ح ــل مش ــكالت اجتماعية مهمة ،ولكن لس ــهولة اس ــتخدام ه ــذه المنصات والتب ــرع من خاللها.

36

وتجدر اإلشارة إلى أن

%

من السعوديين يفضلون التبرع عن طريق الحساب البنكي من التبرع النقدي المباشر للمنظمات غير الربحية

وفيما يلي بيان بحجم العطاء عبر المنصات االلكترونية
استفاد منها

وصل حجم التبرعات لمنصة فرجت

187,017,430

1,356

ريال سعودي

أم ــا حج ــم التبرع ــات لمنصة جود اإلســـكان والتي تق ــوم بتوفير
مس ــكن لألس ــر األش ــد حاج ــة ،أو دعم اإليج ــار للمس ــتفيدين من
الضم ــان االجتماع ــي ،فقد بل ــغ إجمالي العط ــاء للمنصة

محكوماً

خدمت

368,512,607

18,979

ريال سعودي

مستفيد

أطلق صندوق الوقف الصحي الســـعودي مبادرة الستقبال واستقطاب
المس ــاهمات المالي ــة والعيني ــة م ــن جمي ــع ش ــرائح المجتم ــع لمس ــاندة
الجه ــات الحكومي ــة التي تقوم بجهود االس ــتجابة لجائحة كورونا .وخصص
الصن ــدوق له ــذه المب ــادرة حس ــاباً بنكي ــاً الس ــتقبال المس ــاهمالت المالية
والعيني ــة الطبي ــة ،وبلغ ــت بمجمله ــا أكثر من

logo

+1,000,000,000
اس ــتجابة لجائح ــة كورون ــا ورغب ــة ف ــي التخفي ــف من أث ــر الجائحة
عل ــى الفئ ــات األق ــل حظ ــاً  ،قام ــت وزارة الم ــوارد البش ــرية
والتنمي ــة االجتماعي ــة بالش ــراكة م ــع الهيئ ــة العام ــة لألوق ــاف
ومجل ــس المؤسس ــات األهلي ــة ومجل ــس الجمعي ــات األهلي ــة
بإنش ــاء الصنـــدوق المجتمعـــي لتحوي ــل الدع ــم المجتمعي إلى
المس ــتفيدين عب ــر جمعي ــات معتمدة م ــن قبل ال ــوزارة .وقد بلغ
إجمال ــي العط ــاء إل ــى الصن ــدوق

ريال سعودي

أبرز المساهمين في الصندوق المجتمعي
316,893,300
ريال سعودي

جهات حكومية

101,084,000
ريال سعودي

27,350,039
ريال سعودي

23,900,000
ريال سعودي

471,355,465

2,128,126
ريال سعودي

ريال سعودي

القطاع المصرفي
القطاع الخاص
مؤسسات المانحة
األفراد

كمــا أطلقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل منصــة زكاتــي لــزكاة األفــراد
االختياريــة ،وأطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المنصــة
الوطنيــة للتبرعــات ،وأطلقــت الهيئــة العامــة لألوقــاف منصــة وقفــي،
والتــي قامــت مجتمعــة بالحصــول علــى عطــاء يقــارب

100,000,000

ريال سعودي

حجم التبرع بالريال السعودي للصناديق والمنصات اإللكترونية

100,000,000

1,000,000,000

أخرى

471,355,465

الصندوق
المجتمعي
الصندوق الصحي
السعودي

368,512,607

جود اإلسكان

187,017,430
1,500,000,000
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ه ــل يث ــق المجتمع الس ــعودي بالقطاع غير الربحي؟ يعد هذا الس ــؤال محيراً  ،الس ــيما
م ــع ظه ــور بع ــض الحم ــات مؤخ ــراً التي تش ــكك ف ــي مصداقية أعم ــال القط ــاع غير
الربحي ،وتعميم بعض الممارس ــات الخاطئة بش ــأنه .وتضمن المسح األسري لألنشطة
غي ــر الهادف ــة للرب ــح لع ــام 2018م فص ـ ًـا خاص ــاً بالص ــورة الذهني ــة ل ــدى األف ــراد عن
بأن هن ــاك تبايناً ف ــي اآلراء فيما يتعلق
المنظم ــات غي ــر الربحي ــة .وتظه ــر نتائج المس ــح ّ
بالقطاع غي ــر الربحي

72%

وفيما يلي استعراض ألبرز النتائج:

*

وشي قيم اإلنسان السعودي اللي
تحثه على عمل الخير والمشاركة
في أعمال القطاع غير الربحي؟ ديما
آل الشيخ شخص متخصص بالقيم
واشتغلت في القطاع غير الربحي
لسنوات طويلة ،شاهدوا رأيها
وتقييمها للوضع الحالي لقيم المجتمع
السعودي
شاهد

من السعوديين

50%

يرون أن الجهات غير الربحية محل ثقة كاملة ،ولكن يفضل

من السعوديين

أن يقتصر عمل الجهات غير الربحية على أعمال الخير والرعاية
اإلنسانية وترك العمل التنموي للدولة.

42%

من السعوديين
بأن الجهات غير الهادفة للربح تؤسس للوجاهة
يعتقدون ّ
االجتماعية ،بينما يعتقد

أعضاء مبادرة دراجتي السعودية التطوعية
أثناء مشاركتهم في طواف أوروبا.
حقوق الصورة لمبادرة دراجتي.

53%
من السعوديين

بأن الجهات غير الهادفة للربح أكثر قدرة على الوصول
ّ
للمستفيدين من الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتبرعات وأوجه صرفها من قبل الجهات
غير الهادفة للربح ،فيرى

38%
من السعوديين

بأن المنظمات غير الربحية تنفق جزء كبير من التبرعات
ّ
على المرتبات والمصروفات اإلدارية.

ويظه ــر التباي ــن ف ــي اآلراء ح ــول القط ــاع غير الربح ــي الحاجة لب ــذل المزيد من الجه ــود التوعوي ــة للتعريف بأعم ــال القطاع غير
الربح ــي ،وه ــذا م ــا يح ــاول التقرير القي ــام به .وعل ــى المنظمات غي ــر الربحية مس ــؤولية تكثي ــف جهودها الخاص ــة باإلفصاحات
الدوري ــة ع ــن أعماله ــا ومنجزاته ــا ومعايي ــر الحوكم ــة لديه ــا باإلضاف ــة لبياناته ــا المالي ــة بالش ــكل ال ــذي يق ــرب الص ــورة ألفراد
المجتم ــع ويع ــزز من الثق ــة بها.
فـــإن زيـــادة مســـاهمة أفراد المجتمع فـــي القطاع غير الربحي ســـواء من خـــال التبرع بالوقـــت أو المال أو
وبالمقابـــل
ّ
الجهـــد سيســـاهم فـــي تحقيق رؤيـــة المملكة  2030من رفع نســـبة التطوع فـــي القطاع غير الربحي ،وسيســـاعد في
تشـــكيل نظرة أكثـــر واقعية عن أعمـــال القطاع.
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عان ــت جمي ــع قطاع ــات األعمال والمجتمع ــات حول العالم م ــن تداعيات أزم ــة كورونا االجتماعي ــة واالقتصادية ،وقد اش ــتركت منظمات
القط ــاع غي ــر الربح ــي باألث ــر الس ــلبي ال ــذي طاله ــا ج ـ ّـراء األزمة وألح ــق بالضرر عل ــى مس ــتوى الوظائ ــف والس ــيولة والعمليات التش ــغيلية
والخدم ــات واس ــتمرارية األعم ــال وحت ــى تعثر ق ــدرة الوصول إلى المس ــتفيد.

وق ــد ب ــادرت مختل ــف دول العال ــم بتخفي ــف األض ــرار والتداعي ــات عل ــى اقتصاداتها عبر توجي ــه حزم للتحفي ــز والدعم االقتص ــادي لمختلف
قطاع ــات األعم ــال والمنش ــآت .وبينم ــا اقتصرت بعض ح ــزم التحفيز على اس ــتهداف القطاع الخ ــاص ،قامت بعض ال ــدول بتصميم حزمها
لتش ــمل القطاع غير الربحي ،بس ــبب مس ــاهمته في االقتصاد وخلق الوظائف ،باإلضافة إلى بعض الممارس ــات المميزة في توجيه دعم
خاص بالمنش ــآت غي ــر الهادفة للربح.

ويلخص الجدول التالي بعض التجارب ،بحسب تحليالت فريق البحث:

مقارنة معيارية للدعم الذي قدمته بعض الدول للمنظمات غير الربحية أثناء جائحة كورونا

المملكة
المتحدة

أستراليا

الصين

روسيا

تركيا

النمسا

فرنسا

ايرلندا

كندا

هولندا

اإلعفاء والتأجيل
واالسترداد الضريبي

تم من ضمن
الحزمة
الوطنية
لتخفيف آثار
الجائحة
على القطاع

تأجيل أقساط
التأمينات االجتماعية

حزمة تحفيز خاصة
بالمنظمات غير
الربحية

دعم الوظائف
والعاملين والتسريح
المؤقت

تم من ضمن
الحزمة
الوطنية
لتخفيف آثار
الجائحة
على القطاع

تسهيالت خاصة
باإلقراض

تم من ضمن
الحزمة
الوطنية
لتخفيف آثار
الجائحة
على القطاع

إتاحة االستفادة
من الحزمة الوطنية
لتخفيف التداعيات
على االقتصاد
الوطني

دعم المنظمات غير
الربحية في الخارج

إشراك القطاع ضمن
اللجنة الوطنية
المشكلة لالستجابة
للجائحة
تخفيف العبئ
اإلداري على
المنظمات عبر
اإلعفاء والتقليل من
متطلبات الحوكمة

لالستزادة ولإلطالع على المصادر والشروحات،
يمكنكم تحميل الجدول وتصفحه على جهاز مكتبي
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ونذكر على سبيل المثال ما أشارت له دراسة مركز
دراسات المجتمع المدني بجامعة جونز هوبكنز
األمريكية إلى تأثر القطاع غير الربحي األمريكي بشكل
كبير منذ فبراير 2020م (الشهر الذي سبق تداعيات
الجائحة) .حيث خسر القطاع غير الربحي األمريكي أقل
بقليل من

1,000,000

وظيفة تقريباً
بحلول سبتمبر 2020م

تقدير عدد الوظائف المفقودة في القطاع غير
الربحي األمريكي بين مارس وسبتمبر 2020
12.6%

290,000

المجال
الصحي

وظيفة

4.3%

250,0000

المجال
التعليمي

وظيفة

154,000

10.1%

الخدمات
االجتماعية

وظيفة

124,000

34.7%

المجال
الثقافي

وظيفة

11.2%

94,000
وظيفة

4,2000

7.5%

وظيفة

خدمات
أخرى
مجاالت
أخرى

نسبة عودة التعافي بعد
خسائر التوظيف في القطاع
غير الربحي األمريكي لكل
شهر بين يونيو وسبتمبر
2020م

24.4%

9.1%

6.9%
1.1%

يونيو
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وقامـــت مؤسســـة الملك خالد في شـــهر أبريل 2020م باســـتطالع مرئيـــات الجمعيات األهلية حـــول تأثير جائحة
كورونـــا وتداعياتهـــا االجتماعيـــة واالقتصاديـــة علـــى القطـــاع بهـــدف إيضاح أهـــم التحديـــات التي تواجـــه القطاع
وســـبل معالجـــة ذلـــك بمـــا يضمن اســـتدامة واســـتمرارية األعمال فـــي المنظمات غيـــر الربحية بالمملكة .ســـعياً
مـــن المؤسســـة علـــى المحافظة على مكتســـبات القطاع والنمو الـــذي حققه خالل الســـنوات الماضية من خالل
تأكيـــد أهميـــة دعمـــه ودوره في التنميـــة الوطنية خـــال الظروف االعتياديـــة واألزمات على حد ســـواء.

560
شارك في االستبيان أكثر من

مشارك من الجمعيات
األهلية حول المملكة

في عينة ممثلة ،بحسب التوزيع الديموغرافي التالي الذي
يغطي جميع مناطق المملكة وأنشطة المنظمات
الثقافة
والترفيه

5.5%

التعليم
واألبحاث

31

7%

الصحة

19%

الخدمات
االجتماعية

70%

البيئة

2.9%

التنمية
واإلسكان

9.1%

التأييد
والمؤازرة

2.3%

منظمات دعم 18.6%

39
73
392
16
51
13
104

العمل الخيري

منظمات الدعوة 9.5%
واإلرشاد والتعليم الديني
الجمعيات والروابط 7.5%

المهنية والعلمية
العمل
الدولي

0.7%

53
42

4

50%
شهدت أكثر من

من الجمعيات األهلية تراجعاً في وضعها المالي والتبرعات المقدمة لها.
زيادة طفيفة
في التبرعات  /الوضع المالي

39.5%

زيادة كبيرة
في التبرعات  /الوضع المالي

39.5%

ال يوجد
تغيير
انخفاض طفيف
في التبرعات  /الوضع المالي
انخفاض كبير
في التبرعات  /الوضع المالي

الوضع المالي
للجمعيات

17%

التبرعات
للجمعيات

31.4%

14.5%
7.4%

21.6%
31.4%

11.6%
2.5%
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الحظ المشاركون في االستبيان زيادة صعوبة جمع التبرعات خالل الجائحة.
ولم يجد العديد منهم أي برامج دعم مادي مقدمة من القطاع الحكومي
أو الخاص أو المؤسسات المانحة.
هل تأثرت قدرتكم
على جمع التبرعات
خالل الجائحة
75.9%

نعم
ال

هل تم اإلعالن عن أي تمويل
إضافي طارئ متاح لمنظمتكم من
قبل شركات القطاع الخاص
85.5%

نعم
 14.5%ال

24.1%

هل تم اإلعالن عن أي تمويل إضافي
طارئ متاح لمنظمتكم من جهات أو
مؤسسات مانحة

هل تم اإلعالن عن أي تمويل
إضافي طارئ متاح لمنظمتكم من
قبل جهات حكومية
55.7%

75.9%

نعم

نعم

24.1%

ال

24.1%
20.2%

ال
ال يوجد تأثير

شهد عدد محدود من المنظمات غير الربحية زيادة في ميزانياتها والتوظيف.
بينما اضطر أغلبها التباع خطط للتقليل من انشطتها وميزانياتها وموظفيها وتبني
مفهوم العمل عن بعد.
وفيما يلي أبرز التداعيات على أعمال الجمعيات:

 31%تخفيض الميزانيات
30%

تقليل نطاق األنشطة والخدمات (بما في ذلك خفض أعداد المتطوعين)
تسريح (مؤقت أو دائم) لعدد الموظفين مدفوعي األجر

14%

71%

وكانت أكثر نتائج االستبيان الصادمة ،توقع

من المنظمات غير الربحية تراجع قدرتها على استمرارية األعمال
خالل سنة في حال استمرت األزمة
باإلضافة إلى إفصاح  62%من المنظمات عن تحديات تعرقل استمرارية العمل.
ما هي المدة التي تتوقع فيها المنظمة
قدرتها على استمرار تقديم الخدمات
واألنشطة في حال استمرت الظروف
الحالية للجائحة ؟
أكثر من سنة
أقل من سنة

28.9%

kkf.org.sa

345 | 61.6%

27.5%

229 | 40.9%

نعم
ال

37.2%

أقل من  6أشهر
أقل من شهر

هل هناك أي تحديات تشغيلية ،أو
تقنية ،أو مالية تعرقل استمرارية
العمل خالل األزمة؟

6.5%
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المشاركات
الدولية

لمنظمات القطاع
غير الربحي في المملكة
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كان لمش ــاركة المملك ــة الفاعل ــة ف ــي المحاف ــل والمنتديات الدولية األثر األكب ــر على فتح المجال لمنظم ــات القطاع غير
الربح ــي للمش ــاركة وبن ــاء العالقات ونقل الخب ــرات وتبادل المعلوم ــات والتج ــارب والمعرفة وتعزيز التعاون واالس ــتفادة
م ــن نظرائه ــم م ــن المنظم ــات غير الربحية حول العالم .الس ــيما م ــن خالل آليات المش ــاركة المتاحة لمنظم ــات المجتمع
المدن ــي ف ــي المحاف ــل الدولي ــة وف ــي الهيئ ــات التابع ــة لألم ــم المتح ــدة .وكان للمملك ــة ال ــدور الري ــادي على مس ــتوى
المنطق ــة والعال ــم ف ــي تقديم التقري ــر الطوعي لألهداف التنموي ــة لألمم المتحدة ،والذي تم اس ــتعراضه خالل المنتدى
السياس ــي رفي ــع المس ــتوى لألم ــم المتح ــدة في عام 2018م ،بمش ــاركة القط ــاع غير الربح ــي في المملك ــة .وتم إعداد
التقري ــر الطوع ــي بواس ــطة لجن ــة وطني ــة مش ــكلة م ــن الجه ــات الحكومي ــة ذات الصل ــة باإلضاف ــة لممثلين م ــن القطاع
غي ــر الربح ــي والقط ــاع الخ ــاص .وش ــاركت مؤسس ــة الملك خال ــد كممثل للمجتم ــع المدني ف ــي اللجنة الوطني ــة إلعداد
التقري ــر الطوع ــي ،باإلضافة لمش ــاركتها ضم ــن وفد المملك ــة للمنتدى وتقديم كلم ــة المجتمع المدني الس ــعودي أثناء
اس ــتعراض التقرير الطوعي.
وكان لرئاسة واستضافة المملكة ألعمال

مجموعة دول العشرين

األثر األكبر في فتح المجال للقطاع غير الربحي للمشاركة في
أعمال مجموعة تواصل المجتمع المدني .وهي مجموعة
التواصل المعنية بنقل آراء وتطلعات منظمات المجتمع
المدني حول العالم لقادة دول مجموعة دول العشرين.
وتتضمن مجموعة التواصل

11

*

كيف كانت تجربة القطاع غير الربحي
السعودي في أعمال مجموعة تواصل
المجتمع المدني لدول العشرين؟ دانيا
آل معينا ومشاري آل سعود يشاركون
تجربتهم خالل عام الرئاسة السعودية.
شاهد تجربة فسيل
شاهد تجربة األولى

مجموعة
عـــــمـــــــل

تحاكي مجموعات العمل في الجانب
الحكومي لمجموعة دول عشرين في قضايا:
مكافحة الفساد المناخ واالستدامة والبيئة
التوظيف والحماية االجتماعية
االقتصاد الرقمي
التعليم
النوع االجتماعي
الصحة العالمية
الهيكل المالي العالمي
البنية التحتية
التجارة واالستثمار
ويق ــود كل مجموع ــة عمل قائ ــد محلي وعالم ــي ،أي ّأن
مس ــاهمة المنظم ــات غي ــر الربحية الس ــعودية ل ــم تقتصر
عل ــى المش ــاركة فحس ــب ب ــل أيض ــاً ف ــي قي ــادة ه ــذه
المجموع ــات الت ــي ضم ــت أكث ــر من

1500

منظمة غير ربحية
مــــن  114دولـــــــة

وتضمنت قيادة هذه المجموعات إعداد أوراق السياسات
الخاصة بكل مجموعة وصنع التوافق حول توصيات المجتمع
المدني العالمي لقادة دول العشرين.
وتشرفت مؤسسة الملك خالد بالحصول
على الثقة الملكية الغالية بتسميتها
كرئيس ومستضيف ألعمال

مجموعة تواصل المجتمع المدني

في نهاية عام 2019م ،حيث سارعت
المؤسسة منذ حينها بتهيئة القطاع غير
الربحي في المملكة للمشاركة في أعمال
المجموعة عبر عقد
معسكر تحضيري للمنظمات غير الربحية
في المملكة

500
وقد تقدمت

مـنـظــمـة
غير ربحية

للمشاركة في المعسكر بعد فتح باب
التسجيل للمعسكر؛ يشكلون شريحة واسعة
من القطاع غير الربحي السعودي .ويشير
ذلك إلى وجود رغبة من قبل منسوبي
القطاع للمشاركة في أعمال مجموعة
التواصل ودعم جهود المملكة في استضافة
مجموعة دول العشرين .باإلضافة إلى أنه
ُيعد مؤشراً لرغبة المنظمات غير الربحية في
المملكة في الخوض في نقاشات السياسات
العالمية وتقديم اآلراء حولها .ونتطلع إلى
أن يمتد هذا الشغف لعكس وجهة نظر
المجتمع واإلنسان السعودي في المزيد من
المحافل الدولية.
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المشاركات الدولية
لمنظمات القطاع غير الربحي في المملكة
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10

متابعة توصيات
خارطة طريق
تطوير القطاع
غير الربحي في
المملكة العربية
السعودية

kkf.org.sa

34

21

آفــــــاق الــقـــطـــاع
غـــيـــــــــر الــــــــــــربــــــحــــي

التزم ــت مؤسس ــة المل ــك خال ــد من ــذ إنش ــائها ف ــي ع ــام 2001م باالس ــتثمار في بن ــاء قطاع غي ــر ربحي فاعل ق ــادر على
توفي ــر الف ــرص المتكافئ ــة للمجتم ــع وتلبي ــة االحتياج ــات التنموية للمملك ــة العربية الس ــعودية .ونلتزم عبـــر إصدار آفاق
القطـــاع غيـــر الربحي علـــى متابعة تمكين المنظمات غيـــر الربحية ،وقد أصدرت المؤسس ــة في نس ــختها األولى من
التقري ــر ف ــي ع ــام 2018م حزم ــة من التوصي ــات المترابطة بمثابة خارطة طري ــق لتطوير القطاع غير الربح ــي ،نتابع تقدمها
ومس ــتجداتها ف ــي ه ــذا اإلص ــدار ،باإلضاف ــة إل ــى التقدم بتوصي ــات جديدة به ــدف الحفاظ عل ــى مكتس ــبات القطاع غير
الربح ــي المه ــددة حالياً إثر جائح ــة كورونا.

01

التوصية:

اعتماد تعريف إجرائي لكل من منظمات القطاع غير الربحي والتطوع في المملكة

المستجدات
ص ــدر المرس ــوم الملك ــي باعتماد نظ ــام العمل التطوع ــي بتعريفه .كم ــا اعتمدت الهيئة الع ــام لإلحصاء
تعري ــف منش ــآت القط ــاع غير الربحي من منظ ــور إحصائي .كما بدأت اللوائ ــح التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسس ــات األهلي ــة بإيض ــاح التعريف ــات اإلجرائية لمعاملة المنظم ــات غير الربحي ــة ،وخصوصاً الالئحة
المنظم ــة للعالق ــة بي ــن وزارة الموارد البش ــرية والتنمية االجتماعية والجهات المش ــرفة فنياً.

02

تخصيص برنامج تنفيذي لرؤية المملكة 2030م لتعظيم أثر القطاع غير الربحي

قابل
للتطوير

التوصية:

تأسيس مركز/هيئة لتنمية القطاع غير الربحي

المستجدات
ص ــدر ق ــرار مجل ــس الوزراء بإنش ــاء المركز الوطني لتنمية القط ــاع غير الربحي ،على أن تق ــوم وزارة الموارد
البش ــرية والتنمي ــة االجتماعية بإعداد مش ــروع التنظيم الخاص به.

04

متحقق

التوصية:

المستجدات
لم يتم اإلعالن عن أي برامج تنفيذية جديدة لدورة التخطيط الخمسية الثانية لرؤية الممكلة .2030

03

سير
اإلنجاز

متقدم

التوصية:

مراجعــة قواعــد فتــح الحســابات البنكيــة وغيرهـا مـن االشتراطات والقيود المالية المفروضة
علـى القطاع غيــر الربحــي .حيــث ال زالــت منظمات القطــاع مقيدة فــي مجــال فتــح الحســابات
البنكيـــــة والحواالت النقديــــة واســــتخراج البطاقــــات االئتمانيــــة ،ممــــا يضعـف مــــن اســتدامة
القطــاع ومســاهمته االقتصادية.

قابل
للتطوير

المستجدات
صدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحس ــابات البنكية من مؤسس ــة النقد العربي الس ــعودي ،متضمنة
ع ــدداً م ــن التحديث ــات لمعاملة منظم ــات القطاع غير الربحي .و ص ــدر مؤخراً تعميم مؤسس ــة النقد إلى
البنوك الس ــعودية بتس ــهيل حصول المنظم ــات غير الربحية على الخدم ــات البنكية اإللكترونية.

05

التوصية:

قيـــام المركـــز الوطنـــي للتخصيص بالنظـــر في تعيين جزء مـــن األصول الحكومية المســـتهدفة
بالتخصيـــص وتحويلها إلـــى النموذج التشـــغيلي غير الربحي.

المستجدات
ص ــدرت الموافق ــة الس ــامية على برنامج تحول المؤسس ــة العامة لمستش ــفى المل ــك فيصل التخصصي
ومرك ــز األبح ــاث إل ــى مؤسس ــة غير ربحي ــة ،كما ص ــدر قرار مجل ــس ال ــوزراء بالترتيب ــات التنظيمي ــة لمعهد
العاصم ــة النموذج ــي بالري ــاض ومدارس الثغر األهلية بج ــدة ليكونان غير هادفين للرب ــح .كما قامت عدد
م ــن الجه ــات الحكومية بإطالق مبادرات إلس ــناد بعض الخدم ــات لمنظمات القطاع غي ــر الربحي كوزارة
الع ــدل ووزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة ،باإلضاف ــة إلى صدور ق ــرار مجلس الوزراء بدراس ــة
ووض ــع تص ــور متكامل لكيفية االس ــتفادة م ــن منظمات القطاع غي ــر الربحي في تقدي ــم الخدمات التي
يتواله ــا القط ــاع الع ــام في ض ــوء التجارب الناجح ــة للدول في ه ــذا المجال.

06

التوصية:

تشجيع ريادة األعمال االجتماعية واإلسراع في إصدار نظام الشركات غير الربحية

المستجدات
فصال خاصاً بالش ــركات غي ــر الربحية .كما
نش ــرت وزارة التج ــارة مش ــروع نظام الش ــركات الجدي ــد ،متضمناً
ً
ت ــم اعتماد اس ــتراتيجية ري ــادة األعمال االجتماعي ــة لدى الهيئة العامة للمنش ــآت الصغيرة والمتوس ــطة،
وكذل ــك تطوي ــر معايي ــر اعتماد المنش ــآت االجتماعية م ــن خالل لجنة برئاس ــة الهيئة.

07

متقدم

متقدم

التوصية:

تفعيال لمسؤوليتهم
تحفيز الشـــركات الوطنية والبنوك إلنشاء وتأسيس منظمات غير ربحية
ً
االجتماعية

المستجدات
ص ــدور ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء بدراس ــة المعوق ــات ووضع آلي ــة واضحة لح ــث وتحفي ــز الش ــركات الوطنية.
كم ــا قام ــت وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة بتدش ــين اس ــتراتيجية المس ــؤولية االجتماعية
للش ــركات ف ــي المملكة.
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قابل
للتطوير
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08

التوصية:

تعظيـــم األثـــر التنمـــوي لجمعيـــات البر من خـــال مشـــاركة مؤشـــرات الفقر وعدم المســـاواة
مـــع منظمـــات القطاع غيـــر الربحي التي تقـــوم بتقديم اإلعانـــات النقدية واالجتماعية لألســـر
األقـــل حظـــاً  ،وإشـــراكهم بشـــكل فاعل فـــي خطة تطويـــر الحمايـــة االجتماعية فـــي المملكة،
لتخريج األســـر مـــن العوز إلـــى التمكين.

سير
اإلنجاز
قابل
للتطوير

المستجدات
صدور قرار مجلس الوزراء بدراسة الموضوع.

09

التوصية:

منـــح الهيئـــات المهنية والجمعيـــات العلمية المزيد من االســـتقالل المالـــي واإلداري ،بما يدعم
دورهـــا كممثل للمهنييـــن والمتخصصين على أكمل وجه على غرار االســـتقالل المتاح للجمعيات
والمؤسســـات األهلية ،مع تســـجيلها مباشـــرة لدى مركز/هيئة تنمية القطـــاع غير الربحي.

المستجدات
صدور قرار مجلس الوزراء بدراسة المشكالت واقتراح معالجتها.

10

التوصية:

إطالق برامج أكاديمية في الجامعات الســـعودية لتخصص إدارة المنظمات غير الربحية ،يشـــمل
مهـــارات قيـــاس األثـــر االجتماعي ،وتنميـــة المـــوارد المالية ،وغيرها مـــن المهارات التـــي يحتاجها
القطـــاع غيـــر الربحي ،بما يســـاهم في رفع جـــودة الكفاءات العاملـــة في القطاع.

المستجدات
عمل ــت مؤسس ــة المل ــك خالد وغيرها م ــن المنظمات غير الربحية على ش ــراكات متنوعة إلش ــراك القطاع
األكاديم ــي بتش ــجيع الط ــاب للتخصص ــات والمه ــارات ذات العالق ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك التع ــاون القائم بين
مؤسس ــة المل ــك خال ــد وكل م ــن جامع ــة األمير س ــلطان وجامعة األمي ــرة نورة بن ــت عبدالرحمن.

11

تطويـــر آليـــة احتســـاب مســـاهمة القطـــاع غيـــر الربحـــي فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي عبـــر تبني
المعاييـــر الدوليـــة الصـــادرة عن األمم المتحدة وإنشـــاء حســـاب فرعـــي ،مما يعد ضـــرورة لتوثيق
دور القطـــاع غيـــر الربحي االقتصـــادي بدقة.

اســـتثناء التعامـــل مـــع المنظمـــات التنمويـــة الدوليـــة التـــي تشـــارك المملكـــة فـــي تمويلهـــا أو
عضويتهـــا مـــن القيود الواردة فـــي نظام الجمعيـــات والمؤسســـات األهلية والئحتـــه التنفيذية.

قابل
للتطوير

التوصية:

الســـماح للمكلفين (لـــدى الهيئة العامة للزكاة للدخل) بدفع بعض زكاتهـــم إلى الجمعيات الخيرية،
وإعفائهـــم بموجب ذلك من دفعها إلى الهيئة بحســـب ضوابط تضمـــن عدم تضارب المصالح.

المستجدات
صدور قرار مجلس الوزراء بدراسة الموضوع.

14

قابل
للتطوير

التوصية:

المستجدات
صدور قرار مجلس الوزراء بدراسة الموضوع.

13

قابل
للتطوير

التوصية:

المستجدات
أطلق ــت الهيئ ــة العام ــة لإلحص ــاء مجموعة من المب ــادرات اإلحصائية لتحقيق ذلك بالتش ــاور مع مؤسس ــة
المل ــك خال ــد ووزارة الم ــوارد والتنمي ــة االجتماعي ــة وغيرها من الجه ــات ذات العالقة .وقد أس ــفر عن ذلك
يعدان متطلباً فنياً لتكوين الحس ــاب
صدور مس ــح العمل التطوعي ومس ــح المنش ــآت غير الربحية ،واللذان ّ
الفرع ــي في نظام الحس ــابات القومي ــة لدى الهيئة.

12

قابل
للتطوير

قابل
للتطوير

التوصية:

حـــث المنظمـــات غيـــر الربحية علـــى العمل لمواءمـــة ومطابقة أهدافهـــا وبرامجها وأنشـــطتها مع
األولويـــات الوطنيـــة الواردة في رؤية المملكـــة 2030م وأهدافها التفصيليـــة وبرامجها التنفيذية،
ومواءمـــة ذلك أيضـــاً مع أهداف األمـــم المتحدة للتنمية المســـتدامة 2030م

المستجدات
تعمل مؤسس ــة الملك خالد والعديد من المنظمات غير الربحية على نش ــر ثقافة مواءمة مبادرات ومش ــاريع
المنظمات غير الربحية مع أهداف رؤية المملكة  2030واألهداف العالمية للتنمية المس ــتدامة .2030
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التوصيات الخاصة بتخفيف تبعات جائحة كورونا
على منظمات القطاع غير الربحي في المملكة
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إشـــراك القطـــاع غيـــر الربحـــي فـــي عمليـــات االســـتجابة الوطنية
للكـــوارث واألزمـــات ،وضـــم ممثليـــن للقطـــاع غيـــر الربحـــي إلـــى
عضويـــة اللجـــان ذات العالقـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك وحـــدة المخاطـــر
الوطنيـــة ولجنـــة متابعة مســـتجدات فيروس (كورونا) المســـتجد.
ضمان اســـتفادة القطاع غير الربحي من حـــزم التحفيز االقتصادية
الخاصـــة بدعم القطاعات المتضررة مـــن كارثة كوفيد ،19-والنظر
فـــي تصميم حـــزم تحفيزية خاصة بالقطاع غير الربحي لمســـاعدته
علـــى تجـــاوز األزمـــة وتبعاتها الســـلبية علـــى اســـتمرارية األعمال
واســـتدامة المنظمات غيـــر الهادفة للربح.
النظـــر فـــي إمكانيـــة إعفـــاء المنظمـــات غيـــر الربحيـــة مـــن ضريبة
القيمـــة المضافة ،مـــن خالل تطوير سياســـة االســـترداد الضريبي
للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة ،لتوفيـــر الحيـــز المالـــي المناســـب لهـــا
لالســـتمرار فـــي الوفـــاء بنفقاتهـــا التشـــغيلية.
الســـماح للمكلفيـــن لـــدى الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل بدفع
بعـــض مســـتحقات ضريبـــة االســـتقطاع إلـــى الجمعيـــات األهليـــة
المســـجلة رســـمياً بالمملكـــة ،وخصمهـــا مـــن المبالغ المســـتحقة
للهيئة .
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