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حلقة حوار )صيته(
مشاركــة القطــاع فــي تقديــم الخدمــات



بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

حول منهجية حلقة الحوار



تحليــل التوجهــات والفــرص والمســتهدفات فــي كل مــن وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030م ووثيقــة برنامــج التحــول 
الوطنــي 2020م حيــال القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة.  

ما يقابلها من أهداف/مبادرات/مؤشرات واردة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020موضوع حلقة الحوار

مشاركة القطاع في 
تقديم الخدمات

إحدى أهداف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من )1%( إلى )%5(.  ■

برنامج التوسع في الخصخصة هو إحدى البرامج التنفيذية لرؤية 2030، ومن المرجح اإلعالن عن تفاصيله مستقباًل.  ■

تعهــدت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مــع القطــاع الثالــث لتقديــم خدمــات الحمايــة االجتماعيــة؛ مــن  ■
خــالل مبــادرات التحــول الوطنــي.  

وزارة اإلعــالم والثقافــة تســتهدف إنشــاء مؤسســة غيــر ربحيــة للفنــون )المجمــع الملكــي للفنــون(، كإحــدى مبــادرات  ■
التحــول الوطنــي.

ــاص  ■ ــاع الخ ــن القط ــة بي ــراكة التعليمي ــز الش ــة 2030، بتعزي ــة لرؤي ــج التنفيذي ــد البرام ــو أح ــاء( وه ــج )ارتق ــيقوم برنام س
ــي.  ــر الربح ــاع غي والقط

اإلسكان التعاوني هو إحدى مبادرات وزارة اإلسكان في برنامج التحول الوطني.  ■

حـــول منهـجيــــة حلقــــة الحــــوار



حـــول منهـجيــــة حلقــــة الحــــوار

 استعراض التجارب المحلية والدروس المستفادة منها.

 التعريف بأفضل الممارسات العالمية. 

 مقابلــة أصحــاب العالقــة والمصلحــة مــن القطــاع غيــر الربحــي، وصنــاع القــرار، والقطــاع الخاص، 
والمختصيــن والخبراء. 



أفضل الممارسات في إسناد الخدمات للقطاع غير الربحي

يعــد إســناد خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة و الخدمــات التعليميــة للمنظمــات غيــر الربحيــة مــن أكثــر أنمــاط 
الخدمــات إســنادًا للقطــاع حــول العالــم. 

ــة  ــن المنظم ــون القواني ــل أن تك ــد، مث ــة التعاق ــة لعملي ــة الداعم ــة التنظيمي ــر البيئ ــات بتوفي ــوم الحكوم أن تق
ــفافة.  ــة وش ــة واضح ــذه العملي له

أهمية إشراك المنظمات غير الربحية في تصميم البرامج أو الخدمات التي يتم التعاقد عليها. 

تخصيــص إدارات مســؤولة عــن عمليــة التعاقــد مــع المنظمــات غيــر الربحيــة، وقــادرة علــى متابعــة تنفيذهــا مــع 
المنظمــات غيــر الربحيــة. 



أنماط التعاقد بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية

منــح القطــاع غيــر الربحــي مســؤولية تقديــم الخدمــات فــي منطقــة محــددة. ويســتخدم هــذا الشــكل فــي التعاقــد عندما 
تعانــي بعــض المناطــق مــن نقــص كبيــر فــي توفيــر الخدمــات ال تســتطيع الجهــات الحكوميــة تغطيته. 

تعــد تجربــة بريطانيــا فــي إصدار عقــود االســتثمار االجتماعــي )Social Investment Bond(، من التجارب المثيــرة لالهتمام، 
حيــث تقــوم الجهــات الحكوميــة التــي تريــد إســناد خدماتهــا بوضــع معاييــر ومؤشــرات محــددة، بحيــث ال تقــوم الجهــة 
الحكوميــة بإســناد الخدمــة إال بعــد أن تثبــت المنظمة/المنشــأة ســواء مــن القطــاع غيــر الربحــي أو الخــاص، أنهــا قامــت 
ــاس  ــروطًا بقي ــة مش ــناد الخدم ــل وإس ــون التموي ــك يك ــة. وبذل ــة الحكومي ــن الجه ــل م ــاءة أفض ــة بكف ــم الخدم بتقدي
النجــاح وفقــًا لمعاييــر محــددة تضعهــا الجهــات الحكوميــة. والهــدف مــن هــذا النــوع مــن العقــود هــو تحســين تقديــم 

الخدمــات للمواطنيــن بكفــاءة، وتقليــص نفقــات تقديــم الخدمــات.  

التعاقــد مــع المنظمــات غيــر الربحيــة إلدارة مرافــق مملوكــة للدولــة. وفــي بعــض التجــارب، تســتمر الحكومــة فــي توفيــر 
النفقــات الماليــة الخاصــة بتشــغيل هــذه المرافــق؛ كدفــع رواتــب العامليــن وغيرهــا. 

 نقــل تقديــم الخدمــة بالكامــل مــن القطــاع الحكومــي إلــى القطــاع غيــر الربحــي. ففــي بعــض األمثلــة ال تقــدم الدولــة 
خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى اإلطــالق، وتنقــل بالكامــل إلــى القطــاع غيــر الربحــي. 



تجربة الواليات المتحدة في خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية

ــة  ــر هادف ــات غي ــر منظم ــة تعتب ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــفيات ف ــن المستش الخدمــات الصحيــة: 59% م
للربــح، مقارنــة بـــ25% هادفــة للربــح، و15% مستشــفى حكومــي.

ــة  ــل جامع ــح، مث ــة للرب ــر هادف ــات غي ــة كمنظم ــات األمريكي ــم الجامع ــف معظ ــة: تصن الخدمــات التعليمي
هارفــرد رغــم حصولهــا علــى إيــرادات هائلــة لكنهــا ال تقــوم بتوزيعهــا كأربــاح وال يوجــد مســاهمين. وبحســب 
بيانــات المركــز األمريكــي إلحصــاءات التعليــم، تملــك الجامعــات والكليــات حســابات أوقاف تقــدر قيمتهــا بـ$467 

مليــار دوالر بنهايــة عــام 2013. 



أوجه تعاقد الجهات الحكومية مع المنظمات غير الربحية 
في المملكة

أواًل: عبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يقــدم مــع العــرض ضمــان ابتدائــي مــن )1%( إلــى )2%( )مــن واحــد إلــى اثنيــن فــي المائــة( مــن قيمتــه وفقــًا لشــروط 
المنافســة، وال يلــزم تقديــم هــذا الضمــان الحــاالت التاليــة: 

الشراء المباشر )إال إذا كانت العروض مغلقة(.  ■

تعاقــدات الجهــات الخاضعــة ألحــكام هــذا النظــام فيمــا بينهــا، وفــي التعاقــد مــع الجمعيــات الخيريــة والجمعيــات ذات  ■
النفــع العــام، بشــرط تنفيذهــا األعمــال بنفســها.

يتيــح نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة تعاقــد الجهــات الحكوميــة مــع الجمعيــات الخيريــة والجمعيــات ذات النفع 
العــام، ويســتثني النظــام الجمعيــات مــن تقديــم ضمــان ابتدائــي عنــد دخــول المنافســة. 



أوجه تعاقد الجهات الحكومية مع المنظمات غير الربحية 
في المملكة

ثانيًا: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

المادة الثالثة واألربعون من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

يجــوز ألي جهــة حكوميــة أو خاصــة التعاقــد مــع إحدى جمعيــات النفع العامــة إلدارة مؤسســة تابعة لهــا، أو تنفيذ 
بعــض مشــروعاتها أو برامجهــا أو خدماتهــا، والتــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا، وتعــد العالقــة الناشــئة بيــن جمعيــة 

النفــع العــام والجهــة الحكوميــة عالقــة عقديــة إدارية تنشــأ وفقــًا لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية. 



أوجه تعاقد الجهات الحكومية مع المنظمات غير الربحية 
في المملكة

ثانيًا: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

يتيــح نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة لجمعيــات النفــع العــام إدارة مؤسســات تابعــة للجهــات الحكوميــة، أو 
تنفيــذ مشــاريعها أو برامجهــا أو خدماتهــا. أمــا عــن آليــات التعاقــد، فقــد أرجعهــا النظــام ألحــكام نظــام المنافســات 

ــتريات الحكومية.  والمش

وقد منح النظام كذلك جمعيات النفع العام عددًا من االمتيازات، بما يدعم عملية إسناد الخدمات لها: 
يمكــن لجمعيــات النفــع العــام نــزع ملكيــة العقــارات التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود أغــراض النفــع العــام التــي أنشــئت مــن أجلهــا،  ■

علــى أن يصــدر قــرار نــزع الملكيــة مــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة. 
يجــوز لجمعيــات النفــع العــام جمــع التبرعــات بــدون أخــذ اإلذن مــن الــوزارة، علــى أن يتــم التقيــد باألنظمــة والتعليمــات والضوابــط  ■

المنظمــة لعمليــة جمــع التبرعــات.  
ال يجوز الحجز أو التنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إال بحكم قضائي.  ■



الشراكة بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع جمعية الوداد الخيرية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجمعية بتاريخ 8/14/ 2016 م. ■
ستقوم الجمعية بتوفير خدمات الرعاية لأليتام، وإسناد رعايتهم ألسر حاضنة.  ■
تم على إثر هذا االتفاق إغالق إدارة رعاية األيتام في الوزارة.   ■



جامعــة عفــت: أنشــئت فــي عــام 1999 كأول كليــة أهليــة نســائية غير ربحيــة، تعمل تحــت مظلة 
مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة، وقــد تــم تحويل الكليــة إلــى جامعة في عــام 2009م.

جامعــة الفيصــل: أنشــئت فــي عــام 2002 بمبادرة من مؤسســة الملــك فيصل الخيريــة كجامعة 
أهليــة غيــر ربحية فــي المملكة. 

جامعــة األميــر ســلطان: أنشــئت جامعــة األميــر ســلطان األهليــة فــي عــام 1999 تحــت اســم 
كليــة األميــر ســلطان الخاصــة، وفــي عــام 2003 قامــت وزارة التعليــم العالــي بإعالنهــا جامعــة. 
وقــد ُشــيدت هــذه الجامعــة مــن قبــل مؤسســة الريــاض الخيريــة للعلــوم وُمنحــت الترخيــص 

مــن وزارة التعليــم العالــي كمؤسســة أكاديميــة أهليــة غيــر ربحيــة فــي مدينــة الريــاض. 

تجربة المؤسسات الخيرية في المملكة في تقديم
الخدمات التعليمية

أ( مؤسسة الملك فيصل الخيرية:

ب( مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم: 



  تجربة المؤسسات الخيرية في تقديم الخدمات الصحية 

إحــدى مشــاريع مؤسســة ســلطان بــن عبدالعزيــز  ■
الخيريــة غيــر الهادفــة للربــح. 

ــة  ■ ــات المتعلق ــم الخدم ــي تقدي ــي ف ــرح طب ــر ص أكب
ــط.  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــل الطب بالتأهي

ــرير  ■ ــفى بـــ460 س ــتيعابية للمستش ــة االس ــدر الطاق تق
توفــر عنايــة طبيــة متطــورة وبإشــراف طاقــم طبــي 

ــة.  ــرة العالمي ــن ذوي الخب م

مستشــفى غيــر ربحــي، تأســس عــام 1995 فــي جــدة،  ■
وبرامــج  الطبــي  التأهيــل  تقديــم  فــي  متخصــص 

الرعايــة الوقائيــة للصغــار واألطفــال. 
تقدر الطاقة االستيعابية للمستشفى بـ 120 سريرًا. ■



القضــايـــا

أواًل: عدم وضوح إجراءات التعاقد بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية 

ثانيًا: ضعف القدرات المالية والبشرية للقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات على نطاق وطني

ثالثًا:  مخاطر إسناد الخدمات مقابل ضعف اإلشراف الحكومي 



أواًل: عدم وضوح إجراءات التعاقد بين الجهات الحكومية
والمنظمات غير الربحية 

إنشــاء إدارات فــي كل مــن وزارات الصحــة والتعليــم والعمــل والتنمية، تتعــاون فيما بينها، لغــرض التعاقد  ■
مــع المنظمــات غيــر الربحية إلســناد خدماتهــا إليها. 

إتاحــة المزيــد مــن أنمــاط التعاقــد بيــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الربحيــة لتشــمل إدارة  ■
المنشــآت الحكوميــة وتشــغيلها. )مثــاًل: إحــدى المستشــفيات الحكوميــة حديثــة اإلنشــاء والتــي تعانــي 

ــة(  ــرية أو المالي ــوارد البش ــص الم ــغيلها لنق ــن تش ــة م الحكوم
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ثانيًا: ضعف القدرات المالية والبشرية للقطاع غير الربحي
في تقديم الخدمات على نطاق وطني

توفيــر مخصــص لتشــجيع اندمــاج الجمعيــات النشــطة فــي تقديــم الخدمــات، لتســهيل وصولهــا       ■
للمســتفيدين فــي مختلــف المناطــق. 

أن تقــوم الــوزارات بتوفيــر أراضيهــا المخصصــة للمرافــق الخدميــة فــي المخططــات لبنــاء المنشــآت  ■
ــح.  ــة للرب ــر الهادف ــة غي الخدمي

ــب  ■ ــع روات ــي دف ــاهمة ف ــي، بالمس ــر الربح ــاع غي ــا للقط ــندة لخدماته ــة الُمس ــات الحكومي ــام الجه قي
ــة.   ــر الربحي ــة غي ــن للمنظم ــارة العاملي ــن أو إع العاملي

ــناد  ■ ــى إلس ــوة أول ــات، كخط ــم الخدم ــة لتقدي ــات خيري ــاء جمعي ــة إلنش ــات الحكومي ــعى الجه  أن تس
ــاع.  ــات للقط الخدم

الحلــول والمقتـــرحات



ثالثًا:  مخاطر إسناد الخدمات مقابل ضعف اإلشراف الحكومي 

ــناد  ■ ــى إلس ــوة أول ــات، كخط ــم الخدم ــة لتقدي ــات خيري ــاء جمعي ــة إلنش ــات الحكومي ــعى الجه أن تس
الخدمــات للقطــاع. 
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شكـرًا لكــم


