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معلومات عامة

الهــدف  :إجــراء حــوار مفتــوح يثــري فيــه المشــاركون الموضــوع مــن عــدة زوايــا وذلــك بالنقــاش والحــوار لتكويــن
فهــم أعمــق عــن القضايــا المتعلقــة ،وبلــورة تطلعــات أو توصيــات حــول الموضــوع.
الموضــوع :مناقشــة القضايــا المتعلقــة بالقطــاع ،مثــل ( :التمويــل ،القيــود التنظيميــة ،االســتثمار االجتماعــي،
األوقــاف )
المشاركون  :نخبة مميزة من أصحاب الفكر واالهتمام بالقطاع (منظمون وعاملون ومتخصصون)
منسق الحوار  :إدارة و توجيه الحوار نحو الموضوع والقضايا المتعلقة به وتوضيح بعض األفكار
منهجيــة الحــوار  :وقــت مســتقطع لــكل عضــو ألبــداء وجهــة النظــر ،احتــرام وجهــات النظــر األخــرى ،االلتــزام
بالوقــت ،الحــوار يختلــف عــن المناظــرة وتفنيــد اآلراء ،التركيــز علــى قضايــا الحــوار وليــس االشــخاص.

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

حول منهجية حلقة الحوار

حـــول منهـجيــــة حلقــــة الحــــوار
تحليــل التوجهــات والفــرص والمســتهدفات فــي كل مــن وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030م ووثيقــة برنامــج التحــول
الوطنــي 2020م حيــال القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة.
موضوع حلقة الحوار

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

الحلول التمويلية
للقطاع واالستخدامات
المبتكرة لألوقاف

■ ■ذكــرت وزارة العمــل والتنميــة مــن ضمــن مبادراتهــا للتحــول الوطنــي ،تشــريع اســتخدام أمــوال الــزكاة لصالــح إســكان
ذوي الدخــل المنخفــض.
■ ■كمــا تبنــت وزارة العمــل والتنميــة ضمــن مبــادرات التحــول الوطني وضع اســتراتيجية الســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعي
مــن غير أمــوال الــزكاة.
■ ■هنــاك اهتمــام متزايــد بنمــوذج االســتثمار لدعــم األهــداف غيــر الربحيــة ،حيــث ســتقوم الهيئــة العامــة للرياضــة بإنشــاء
نمــوذج (المؤسســة الخيريــة) لتمويــل االســتثمار فــي المنشــآت الرياضيــة ،كإحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي.
■ ■تعهــدت وزارة الصحــة مــن خــال برنامــج التحــول الوطنــي القيــام بوضــع التنظيمــات الالزمــة للوقــف والتبرعــات فــي
القطــاع الصحــي.
■ ■تستهدف رؤية  2030إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  26إلى .10

استعراض التجارب المحلية والدروس المستفادة منها ،والتعريف بأفضل الممارسات العالمية.

حـــول منهـجيــــة حلقــــة الحــــوار

ما هو االستثمار االجتماعي؟
هــو توفيــر التمويــل الــازم لتوليــد العوائــد االجتماعيــة والماليــة .يمكــن لهــذا النــوع مــن التمويــل أن يأخــذ أشــكا ً
ال
مختلفــة؛ مثــل :صناديــق تمويليــة ،منــح مــن القطــاع الحكومــي والخــاص ،مســاهمة الصناديــق الماليــة فــي الدولــة
فــي هــذا النــوع مــن االســتثمار.

من هم المستثمرون االجتماعيون؟
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بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

مبادرات وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتمويالت المبتكرة
من خالل شراكة ثالثية بين الوزارة وبنك التسليف واالدخار والمنظمات غير الربحية

قطاع غير
الربحي
مبــادرة االســتدامة الماليــة وتوفيــر قــروض للجمعيــات لالســتثمار واألوقــاف وتعزيــز دخلهــا المالــي بمــا يضمــن
اســتدامتها.
مبــادرة تمكيــن الجمعيــات إلدارة محافــظ تنمويــة ( )microfinanceمــن خــال منــح قــروض متناهيــة الصغــر
لدعــم المســتفيدين نحــو القيــام بأنشــطة اقتصاديــة تقلــل مــن اعتمادهــم علــى خدمــات الرعايــة والتنميــة.

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

مبادرات وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتوطين الوظائف
من خالل االستثمار االجتماعي
يقــوم القطــاع الخــاص بالتوظيــف والتكفــل بالمرتــب لموظــف ســعودي ،ثــم تقــوم الــوزارة بإتاحــة خدمــات
الموظــف إلــى إحــدى المنظمــات غيــر الربحيــة للعمــل مؤقتــً وبدعــم مــادي مــن صنــدوق تنميــة الموارد البشــرية
لتعزيــز القــوى العاملــة فــي القطــاع.

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

أبرز مالمح مشروع نظام الشركات غير الربحية
المقدم من وزارة التجارة واالستثمار

يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة العامــة جمــع التبرعــات أو تلقــي الهبــات والوصايــا واألوقــاف النقديــة والعينية
أو إدارتهــا أو اســتثمارها واإلنفــاق مــن ريعهــا وفقــا لشــروط الواهــب أو الموصــي أو الواقــف إن وجــدت.
المادة الخامسة عشرة من مشروع نظام الشركات غير الربحية

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة
أبرز مالمح مشروع نظام الشركات غير الربحية المقدم من وزارة التجارة واالستثمار
كيف تختلف عن الشركات العادية ماليًا؟
■ ■ال يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة اســتخدام األربــاح التــي تحققهــا فــي غيــر أهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي عقــد تأسيســها أو
نظامها األســاس.
■ ■يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها لالكتتاب
■ ■يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة إصــدار صكــوك قابلــة للتــداول لتمويــل أعمالهــا وأنشــطتها ،مــع مراعــاة األحــكام الشــرعية
للديــون عنــد إصــدار أدوات الديــن وتداولهــا.
■ ■يحظــر علــى الشــركة غيــر الربحيــة توزيــع أي مــن أرباحهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أي مــن الشــركاء أو المســاهمين
أو األعضــاء أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الموظفيــن فيهــا
■ ■يمكن للشركة غير الربحية أن تخصص جزءا من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها.

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة
أبرز مالمح مشروع نظام الشركات غير الربحية المقدم من وزارة التجارة واالستثمار
االمتيازات التي تتمتع بها الشركات غير الربحية
■ ■استثناء من نظام الزكاة ،ال تستوفى الزكاة من الشركات غير الربحية العامة المعدة لإلنفاق في أوجه البر العامة.
■ ■يجــوز لتحديــد الوعــاء الضريبــي لــكل مكلــف  ،وفقــا للنظــام الضريبــي -حســم التبرعــات المدفوعــة خــال الســنة الضريبيــة
إلــى شــركات غيــر ربحيــة عامــة.
■ ■يجــوز للجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والجامعــات والموظفيــن الحكومييــن تأســيس شــركات غيــر
ربحيــة عامة.

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

قواعد فتح الحسابات البنكية واشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي
■ ■تفرض مؤسسة النقد العناية الواجبة اإلضافية  Extra Due Diligence EDDعلى المنظمات الخيرية بصفتها فئات ذات مخاطر عالية.
■ ■يســمح للمنظمــات غيــر الربحيــة فتــح حســابات فــي البنــوك الســعودية بالريــال الســعودي فقــط وتتقيــد باســتخدام حســاب رئيســي
واحــد مــع قصــر اســتخدام الحســابات الفرعيــة علــى عمليــات اإليــداع فقــط ومنــع إصــدار شــيكات عليهــا أو إجــراء أي عمليــة ســحب أو
تحويــل منهــا لغيــر الحســاب الرئيســي.
■ ■يســمح للجمعيــات المرخصــة فتــح حســابات الســتثمار أموالهــا فــي أنشــطة ذات عائــد مالــي يســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا بعــد
موافقــة الــوزارة مــا عــدا المضاربــات الماليــة.
■ ■ال يسمح بتنفيذ أية عملية تحويل من حسابات الجمعيات الخيرية إلى خارج المملكة بتاتًا.
■ ■ال يسمح للمنظمات غير الربحية باستالم بطاقات صراف آلي ،وال بطاقات ائتمانية نهائيًا.
■ ■تفتــح حســابات األوقــاف الخيريــة العامــة بموجــب خطــاب مــن معالــي وزيــر الشــؤون اإلســامية تحــت مســمى «إيــرادات غــال» رغــم
نقــل اختصــاص األوقــاف إلــى «الهيئــة العامــة لألوقــاف».
■ ■ال يســمح للصناديــق العائليــة فتــح حســابات بنكيــة لحين صــدور التعليمــات المنظمــة بالترخيص لنشــاطها ،رغم صدور نظــام الجمعيات
والمؤسســات األهليــة والقواعد الخاصة بالصناديــق العائلية.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

تجربة المملكة المتحدة
■ ■يعد سوق االستثمار االجتماعي في بريطانيا من أكبر األسواق وأكثرها تطورًا على مستوى العالم.
■ ■قدمــت بريطانيــا أول نمــوذج لبنــك اســتثماري فــي العالــم ،وأول إعفــاء ضريبــي لالســتثمار االجتماعــي ،وأول ســند اســتثماري
اجتماعــي.
■ ■أنشــئت الحكومــة البريطانيــة ( )32بنــك اســتثمار اجتماعــي فــي غضــون  5ســنوات ،وهــو العــدد الــذي يتجــاوز إجمالــي جميــع
بنــوك االســتثمار االجتماعــي حــول العالم.
■ ■تطمح الحكومة البريطانية إلى أن تصل قيمة البنوك االستثمارية بنهاية عام 2020م إلى  1بليون جنيه استرليني.
■ ■بــدأت الحكومــة البريطانيــة بالعمــل علــى تشــجيع االســتثمار االجتماعــي بشــكل اســتراتيجي منــذ  5ســنوات ،وعلــى إثــر ذلك
اســتطاعت الحكومــة الوصــول للنتائــج التالية:
■ ■تقديم الدعم ألكثر من ( )485منظمة داعمة لالبتكار االجتماعي.
■ ■حققــت الشــركات غيــر الربحيــة نمــوًا مضطــردًا ،ليصــل إجمالــي عــدد هــذه الشــركات إلــى ( )741,000شــركة ،توظــف إجمالــي
( )2.3مليــون موظــف.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

ما هي أدوات االستثمار االجتماعي في بريطانيا؟
■ ■أنشأت الحكومة البريطانية الصندوق في عام  ،2012برأس مال بلغ  600مليون جنيه استرليني.
■ ■يحصل الصندوق على الدعم عن طريق الحسابات الخاملة في أربع بنوك بريطانية.
■ ■يهدف الصندوق إلى توفير التمويل لدعم جميع منظمات القطاع غير الربحي.
■ ■يقدم الصندوق دعمه للمنظمات غير الربحية من خالل وسطاء االستثمار االجتماعي.
وســطاء االســتثمار االجتماعــي :هــي المنظمــات التــي تقــوم بتســهيل االســتثمار االجتماعــي للمنظمــات ،وتقــوم بتقديــم الدعــم الفنــي مــن
خــال االستشــارات الماليــة ،أو عبــر تصميــم المحافــظ االســتثمارية لدعــم المنظمــات التــي ترغــب فــي المســاهمة فــي االســتثمار االجتماعــي.
عقــود االســتثمار االجتماعــي :هــي وســيلة تمويليــة مبتكــرة تصدرها الجهــات الحكومية التــي تريد إســناد الخدمــات للمســتثمرين االجتماعيين،
وتتــم عمليــة التمويــل بعــد إثبــات نجــاح المســتثمر فــي تقديم الخدمــات بطريقــة أفضل مــن الجهة الحكوميــة .وبذلك يكــون التمويل مشــروطًا
بقيــاس النجــاح وفقــً لمعاييــر محــددة تضعهــا الجهــات الحكوميــة .والهــدف مــن هــذا الســند هــو تحســين تقديــم الخدمــات للمواطنيــن
بكفــاءة ،وتقليــص نفقــات تقديــم الخدمــات.
الصنــدوق المغامــر لالســتثمار االجتماعــي  :Venturesome Fundأنشــئ الصنــدوق فــي عــام  2002لدعــم رواد األعمــال والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة .وقــد ســاهم الصنــدوق فــي تمويــل العديــد مــن االســتثمارات االجتماعيــة.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

تجـربــــــة كنـــــدا
■ ■يعتمــد النمــوذج الكنــدي لالســتثمار االجتماعــي علــى مراعــاة المعاييــر البيئيــة ،واالجتماعيــة ،والحوكمــة عنــد اختيــار
االســتثمارات وإدارتهــا.
■ ■تقدر أصول االستثمار المسؤول في كندا بنحو  1تريليون دوالر كندي.
■ ■وتمثل هذه االستثمارات ( )%31من إجمالي االستثمارات في كندا.
■ ■استطاع  %87من هؤالء المستثمرين تجاوز سقف أرباحهم المتوقعة.
■ ■ ُيعــزى نجــاح التجربــة الكنديــة إلــى مســاهمة صنــدوق التقاعــد الكنــدي فــي هــذا النــوع مــن االســتثمار؛ حيــث تقــدر مشــاركة
الصنــدوق بقيمــة  821.27بليــون دوالر ،أي  %81,2مــن إجمالــي االســتثمارات المســؤولة فــي كنــدا.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

الحســابات البنكيــة الخاملــة كوســيلة إلقــراض
منظمــات القطــاع غيــر الربحــي
■ ■أطلقــت حكومــة بريطانيــا مبــادرة إلنشــاء صنــدوق إلقــراض الجمعيــات ومنظمــات القطــاع غيــر الربحــي للمســاهمة فــي
تقديــم الخدمــات االجتماعيــة ،وكان جــزء كبيــر مــن المبالــغ المقدمــة للقطــاع مــن خــال الحســابات الجاريــة الخاملــة فــي
البنــوك البريطانيــة باإلضافــة إلــى مســاهمة عــدد مــن البنــوك فــي توفيــر الدعــم المــادي.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

تخصيص جزء من عائدات الخصخصة نحو برامج إنسانية واجتماعية داعمة للقطاع:
■ ■ ُتعــد «الخصخصــة ذات العائــد الخيــري» ( )Philanthropication Through Privatizationمفهومــً جدي ـدًا لتقليــل النتائــج
الســلبية مــن برامــج الخصخصة علــى الفئات األقل دخـ ً
ا في المجتمع واحتــكار الفائدة لقطــاع األعمال؛ حيــث يبتكر المفهوم
طريقـ ً
ـة إلشــراك الجميــع فــي عوائــد الخصخصــة وخصوصــً الفئــات األقــل دخ ً
ال مــن خالل تعييــن جزء مــن األصــول المخصصة
كأوقــاف مســتدامة ومؤسســات خيريــة تعمــل على رفع مســتوى جــودة الحياة لألفــراد المتأثرين مــن الخصخصــة .ومن أمثلة
ذلــك فــي ألمانيــا مؤسســة فولكســواجن الخيرية التي أنشــئت أثنــاء عملية خصخصــة الشــركة الحكومية.

التجارب الدولية لتشجيع االستثمارات االجتماعية

اإلعفاءات الضريبية لتشجيع المساهمة في القطاع غير الربحي:
يعــد اإلعفــاء الضريبــي علــى شــركات القطــاع الخــاص مــن أبــرز الممارســات فــي مجــال تشــجيع الشــركات فــي المســاهمة فــي
دعــم القطــاع غيــر الربحــي.
خصصــت بريطانيــا «اإلعفــاء الضريبــي لالســتثمار االجتماعــي»؛ بمقــدار  %30مــن قيمــة االســتثمار كإعفــاء علــى ضريبــة
الدخــل .وقــد ســاهم هــذا اإلعفــاء الضريبــي منــذ إتاحتــه فــي عــام  ،2015إلــى دعــم اســتثمار ( )500,000جنيــه اســترليلي
فــي ســوق االســتثمار االجتماعــي.
فــي بعــض الواليــات فــي أمريــكا يتــم إعفــاء الجهــات الداعمــة والمتبرعــة للمنظمــات غيــر الربحيــة مــن جــزء محــدد
مــن الرســوم الضريبية.

األوقــــاف

نظرة عامة على الوضع الحالي لألوقاف

■ ■بلغ إجمالي األوقاف المسجلة لدى وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد = (.)8628
■ ■تركــزت غالبيــة األوقــاف المســجلة فــي كل مــن منطقــة عســير ( 2681وقفــً) ،ثــم منطقــة الباحــة ( 2006وقفــً) ،ومنطقــة
مكــة المكرمــة ( 1349وقفــً).
■ ■هناك  12صندوقًا وقفيًا في المملكة.
■ ■بلغــت قيمــة األعيــان المؤجــرة بعقــود اســتثمارية طويلــة األجــل والعقــود الســنوية والتــي تشــرف عليهــا وزارة الشــؤون
اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد = ( 203.640.901ريــال).
■ ■صــدر خــال العــام الماضــي نظــام الهيئــة العامــة لألوقــاف ،والتــي يــرأس مجلــس إدارتهــا وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة،
ممــا يجعلهــا جــزءًا مــن منظومــة التنميــة االجتماعيــة.

الدور المرتقب للهيئة العامة لألوقاف

صدر نظام الهيئة العامة لألوقاف بالمرسوم الملكي رقم (م )11/وتاريخ  1437/2/26هـ
«تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم األوقــاف ،والمحافظــة عليهــا ،وتطويرهــا ،وتنميتهــا؛ بمــا يحقــق شــروط
واقفيهــا ،ويعــزز دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكافــل االجتماعــي ،وفقــً لمقاصــد
الشــريعة اإلســامية واألنظمــة»
المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة لألوقاف

الدور المرتقب للهيئة العامة لألوقاف

ّ
فإن الهيئة تعد مسؤولة عن:
بحسب االختصاصات الواردة في نظام الهيئة العامة لألوقاف،
■ ■تســجيل جميــع األوقــاف فــي المملكــة بعــد توثيقهــا ،وحصــر جميــع األمــوال الموقوفــة ،وبنــاء قاعــدة معلومــات عامــة
عنهــا.
■ ■تطوير الصيغ الوقفية القائمة وإيجاد صيغ جديدة.
■ ■نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره االجتماعي واالقتصادي.
■ ■الموافقــة علــى إنشــاء صناديــق ومحافــظ اســتثمارية وقفيــة وتأســيس مؤسســات وشــركات وقفيــة ،أو المشــاركة فــي
تأسيســها ،أو تملــك حصــص فــي شــركات قائمــة.
■ ■أن تضــع الهيئــة نظامــً ماليــً محاســبيًا لألوقــاف التــي تكــون ناظــرة عليهــا أو مديــرة لهــا؛ يتوافــق مــع طبيعتهــا ،ويضمــن
حفــظ أمــوال األوقــاف واســتثماراتها .وأن تضــع نظامــً ماليــً محاســبيًا استرشــاديًا لألوقــاف التــي ال تكــون ناظــرة عليهــا أو
مديرهــا لهــا ،لمســاعدة النظــار.

األنماط الوقفية في الدول األخرى

■ ■تعــد األوقــاف الممنوحــة للجامعــات مــن أكثــر األنمــاط انتشــارًا فــي الــدول الغربيــة ،وأحــد دعائــم االســتدامة الماليــة
للمؤسســات التعليميــة فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا .وبحســب بيانــات المركــز األمريكــي إلحصــاءات التعليــم ،تملــك
الجامعــات والكليــات حســابات أوقــاف تقــدر قيمتهــا بـــ $467مليــار دوالر بنهايــة عــام .2013
■ ■ قامــت بريطانيــا العــام الماضــي بتخصيــص وقــف لالســتثمار االجتماعــي بقيمــة ( )100مليــون جنيــه اســترليني ،لتســتفيد منــه
المنظمــات غيــر الربحيــة فــي تمويــل برامجهــا ،والفــوز بعقــود حكوميــة إلســناد الخدمــات إليهــا.
■ ■في بعض الواليات في أمريكا ،يتم تقليص جزء من الضرائب في حالة التبرع بوقف للمنظمات غير الربحية.
■ ■أصبح من أبرز الممارسات تحويل جزء من عائدات خصخصة الخدمات إلى وقف يستفيد منه القطاع غير الربحي.

مخرجات حلقة الحوار

نطمح للوصول بمخرجات لحلقة النقاش حول القضايا التالية:

طرق الدعم الحكومي
(إعفاءات  ،تخفيف
القيود)

تفعيل الجوانب
االستثمارية (تخصيص
جزء من االكتتابات،
االستثمار االجتماعي)

القروض لدعم
االستثمارات االجتماعية

أساليب وقفية مبتكرة

شكـرًا لكــم

