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الشمول المالي

للمنظمات غير الربحية في المملكة

1

أفق النمو االقتصادي للقطاع غير الربحي

 .1بيانــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة لعــام 2019م
 .2مســح منشــآت القطــاع غير الربحــي 2018
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصاء
 .3مــن خــال حســاب إجمالــي التبرعــات
المنشــورة عــى منصــات التبــرع
اإللكترونيــة فيمــا عــدا المنصــة الوطنيــة
للتبر عــا ت

يشـ ّ
ـكل القطــاع غيــر الربحــي الســعودي اليــوم فرصــة اقتصاديــة كامنــة
ً
قطاعــا
للنمــو والتنميــة واالســتثمار ،بعــد أن ظــل لفتــرات طويلــة
ّ
مفعــل بشــكل كامــل .ويعتبــر القطــاع غيــر الربحــي فرصــة
اقتصاديـ ًـا غيــر
غيــر مســتغلة حتــى اآلن للقطــاع المصرفــي .حيــث تجــاوز القطــاع غيــر
الربحــي ،كشــريك تنمــوي محلــي ،مرحلــة التعافــي مــن جائحــة كوفيــد١٩-
بثبــات ،مــع معــدالت مخاطــرة عنــد أدنــى مســتوى تاريخــي ،ومــاءة ماليــة
ضخمــة تشــكل أصــو ً
ال بأكثــر مــن ربــع ترليــون ريــال ،وإيــرادات ســنوية
1
بقيمــة ( )8مليــار ريــال ونفقــات ســنوية قدرهــا ( )7.5بنهايــة عــام 2019م.
وت َّ
كمــا يتمتــع القطــاع بــدور محــوري فــي رؤيــة المملكــة 2030مُ ،
علــق
اآلمــال عــى مســاهمته التنمويــة واالقتصاديــة ممــا يفتــح المجــال آلفــاق
نمــو واســعة ،وتمهــد لمنظومــة تشــريعية ورقابيــة محكمــة .حيــث يتوقــع
أن ينمــو القطــاع بمعــدالت ســنوية اســتثنائية تصــل إىل نســبة نمــو تقــدر
بـــ( )%92فــي عــدد المنظمــات ،ومضاعفــة عــدد الموظفيــن عــدة مــرات
مــن ( )72,151موظــف اليــوم ليصــل إىل مــا يعــادل ( )1%مــن مجمــوع
الوظائــف فــي المملكــة 2.ويخطــو القطــاع بثبــات نحــو تحقيق مســتهدفه
فــي رفــع نســبة مســاهمته فــي الناتــج المحلي اإلجمالــي ليصــل إىل ()320
ً
ســنويا تعــادل  5%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة
مليــار ريــال
فــي 2030م.

ومــن المتوقــع أن تســاهم حلــول التقنيــة الماليــة وأدوات االســتثمار
المبتكــرة فــي زيــادة حجــم الســيولة فــي القطــاع غيــر الربحــي .ويمكــن
االستشــهاد عــى ذلــك بمنصــات التبــرع اإللكترونــي التــي اســتطاعت أن
تتلقــى مدفوعــات تبــرع رقميــة تتجــاوز فــي مجموعهــا ( )2مليــار ريــال
خــال أشــهر قليلــة مــن إطالقهــا 3.ومــن المخطــط أن يســاهم صنــدوق
دعــم الجمعيــات المنشــأ حديثـ ًـا فــي ضــخ مــا يقــارب مــن ( 7إىل  )10مليــار
ريــال سـ ً
ـنويا فــي منظمــات القطــاع غيــر الربحــي مــن خــال حشــد األمــوال
مــن مختلــف فئــات المســتثمرين والمســاهمين والمانحيــن.
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غيــر أن هــذه الفــرص االقتصاديــة غيــر المســتغلة تتيــح المســاحة أمــام القطــاع المصرفــي ألن
يســتثمر فــي تنميتهــا وإدارتهــا واســتثمارها وابتــكار المنتجــات البنكيــة والخدمــات المصرفيــة
المالئمــة لهــا .ونشــير إىل الفــرص المتأتيــة بســبب اإلنجــازات المتحققــة فــي الســنوات القليلــة
الماضيــة النخفــاض مخاطــر منظمــات القطــاع غيــر الربحــي ومتانــة اإلطــار التنظيمــي وقــوة
المركــز المالــي المتنامــي الــذي تتمتــع بــه هــذه المنظمــات ،بشــهادة الجهــات المنظمــة الوطنيــة
والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة ،عــى النحــو التالــي:

1.1

انخفاض المخاطر لمستويات تاريخية متدنية بناءً عىل التقييمات الدولية والوطنية
وفــق أحــدث التقييمــات الدوليــة المســتقلة مــن مجموعــة العمــل المالــي ( )FATFفــي
تقريرهــا عــن التقييــم المتبــادل إلجــراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
( )AML/CFTفــي المملكــة لعــام 2018م ،فقــد حصــل القطــاع غيــر الربحــي عــى معــدل
امتثــال عالــي ( )Largely Compliantفــي تحقيــق المتطلبــات الدوليــة تجــاوزت تقييــم
امتثــال القطــاع غيــر الربحــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وقــد ســاهم ذلــك -وللــه
الحمــد -فــي تحقيــق حصــول المملكــة عــى العضويــة الكاملــة فــي مجموعــة العمــل
المالــي ( )FATFكأول دولــة عربيــة تحصــل عــى هــذه العضويــة عــام 2019م.
كمــا أجــرت حكومــة المملكــة التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال والتقييــم
الوطنــي لمخاطــر تمويــل اإلرهــاب ،مــن خــال فــرق عمــل فنيــة منبثقــة عــن اللجنــة
الدائمــة لمكافحــة غســل األمــوال واللجنــة الدائمــة لمكافحــة اإلرهــاب .وقــد أســفرت
عمليــات التقييــم الوطنــي المكثفــة عــن تقييــم متكامــل لمخاطــر غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب فــي المملكــة .وقــد نتــج عــن تحديــد أولويــات تقليــل المخاطــر اعتمــاد
مجلــس الــوزراء لألهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب وخطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق تلــك األهــداف .حيــث أعلنــت الخطــة الوطنيــة
عــن انخفــاض مخاطــر القطــاع غيــر الهــادف للربــح ووجهــت بإبــاغ المؤسســات الماليــة
بذلــك.
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 1.2متانة اإلطار التنظيمي والرقابي عىل القطاع غير الربحي لضمان
معدالت التزام عالية وبيئة تشريعية جاذبة
وقــد كان لتحســن متانــة اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للقطــاع دور كبيــر فــي
ارتفــاع معــدالت التقييــم الدوليــة والوطنيــة ،لمــا تشــكله مــن دور محــوري فــي
ضبــط المعاييــر وفــرض القانــون وضمــان الحوكمــة الالزمــة ومعــدالت االمتثــال
المطلوبــة .إذ تــم اســتكمال عــدد مــن األطــر التنظيميــة خــال الســنوات القليلــة
الماضيــة ،ومنهــا اســتكمال اللوائــح التنظيميــة لنظــام الجمعيــات والمؤسســات
األهليــة ،بمــا فــي ذلــك إطــار اإلشــراف المالــي واإلداري والفنــي والئحتــه لتنظيــم
العالقــة بيــن الجهــات الحكوميــة اإلشــرافية.
كمــا نتــج عــن تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي المنظمــات غيــر الربحيــة الصــادرة
عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة إيضــاح لإلجــراءات الحاكمــة
والمتطلبــات التنظيميــة مــن الجهــات ،وقــد تــم بنــاء ومتابعــة تطبيــق معيــار
الســامة الماليــة ،ومعيــار االمتثــال وااللتــزام ،ومعيــار الشــفافية واإلفصــاح عىل
عــدد واســع مــن المنظمــات غيــر الربحيــة بشــكل ســنوي ،بمــا فــي ذلــك الزيــارات
الميدانيــة التدقيقيــة .وتســتعرض الورقــة أبــرز نتائــج تقريــر حوكمــة المنظمــات
غيــر الربحيــة فــي المملكــة لعــام 2020م.
وسيســاهم نفــاذ قــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد تنظيــم المركــز الوطنــي لتنميــة
القطــاع غيــر الربحــي فــي تحقيــق أهــداف المركــز بتنظيــم دور منظمــات القطــاع
غيــر الربحــي ،وتفعيلــه ،وتوســيعه فــي المجــاالت التنمويــة ،وضمــان تكامــل
الجهــود الحكوميــة فــي تقديــم خدمــات الترخيــص واإلشــراف المالــي واإلداري
والفنــي .كمــا أدى إنشــاء الهيئــة العامــة لألوقــاف ولوائحهــا الرقابيــة وأدلتهــا
االسترشــادية لحوكمــة المنتجــات الوقفيــة فــي القطــاع غيــر الربحــي إىل معدالت
امتثــال أفضــل أســفرت عــن تحســن اشــتراطات فتــح حســابات األوقــاف.
ً
عــددا مــن التحديثــات عــى قواعــد فتــح
وأصــدر البنــك المركــزي الســعودي
الحســابات البنكيــة ،والتــي بدورهــا أســهمت فــي زيــادة وضــوح التعامــل مــع
منظمــات القطــاع غيــر الربحــي وتبســيط اإلجــراءات .ممــا يشــكل فرصــة مواتيــة
إلعــادة تقييــم تعامــل القطــاع المصرفــي مــع العمــاء غيــر الربحييــن.
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 1.3ضخامة األصول االقتصادية ومعدالت السيولة وتدفق
األموال للقطاع غير الربحي
فباإلضافــة إىل وصــول معــدالت المخاطــرة إىل أدنــى مســتوى تاريخــي،
تجــدر اإلشــارة إىل المــاءة الماليــة الضخمــة لمنظمــات القطــاع غيــر
الربحــي ،والتــي تشــكل أصــو ً
ال بأكثــر مــن ربــع ترليــون ريــال ،بحســب
أحــدث الدراســات .وبحســب بيانــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ،فقــد بلغــت إيــرادات القطــاع الســنوية مــا قيمتــه ( )8مليــار
ريــال مــع نفقــات ســنوية قدرهــا ( )7.5بنهايــة عــام 2019م.

 1.4آفاق النمو االقتصادي للقطاع وفق رؤية المملكة 2030
ومــن المتوقــع أن يكــون حجــم مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي قــد وصــل إىل ( )12مليــار ريــال بنهاية عــام 2020م ،وأن يســتمر
القطــاع فــي تحقيــق مســتهدفه فــي رؤيــة المملكــة  2030بالوصــول
إىل مســاهمة ســنوية بقيمــة ( )320مليــار ريــال تعــادل  5%مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي للمملكــة فــي 2030م .كمــا يتوقــع أن ينمــو القطــاع
بمعــدالت ســنوية اســتثنائية تصــل إىل نســبة نمــو تقــدر بـــ( )%92فــي
عــدد المنظمــات ،ومضاعفــة عــدد الموظفيــن تســع مــرات مــن ()72,151
موظــف اليــوم ليصــل إىل مــا يعــادل ( )1%مــن مجمــوع الوظائــف فــي
المملكــة فــي عــام 2030م .وللوصــول إىل هــذه المســتويات ،مــن
المتوقــع أن يتــم ضــخ اســتثمارات ضخمــة خــال األعــوام القادمــة
فــي القطــاع غيــر الربحــي بقيــادة صنــدوق تنمــوي حكومــي (صنــدوق
دعــم الجمعيــات) يُ توقــع أن يســاهم فــي بنــاء محفظــة ســنوية مــن
االســتثمارات التــي يتــم تقديمهــا إىل منظمــات القطــاع غيــر الربحــي،
كالمنــح غيــر المســتردة ،وعمليــات اإلقــراض ،وعمليــات الدخــول فــي
أســهم ملكيــة بشــركات غيــر ربحيــة ضخمــة .ومــن المتوقــع أن يتــراوح
حجــم عمليــات التمويــل والمنــح مــن الصنــدوق لوحــده مــا يقــارب  7إىل
ً
ســنويا.
 10مليــار
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تحليل أثر ضعف اقتناص الفرص من القطاع المصرفي للعمالء غير الربحيين:
فــي ضــوء معــدالت المخاطــر المنخفضــة والجــدوى
االقتصاديــة المرتفعــة مــن العمــاء غيــر الربحييــن ،يتضح
لنــا ضعــف اقتنــاص الفــرص مــن القطــاع المصرفــي فــي
المنظمــات غيــر الربحيــة .ومــن المتوقــع أن تكــون أســباب
ذلــك اســتناد البنــوك التجاريــة الســعودية عــى بيانــات
وتقييمــات متقادمــة للقطــاع غيــر الربحــي ومســتوى
مخاطــره ،ممــا يســتدعي القيــام بتحديــث ألطــر تحليــل
المخاطــر بنــاء عــى آخــر مســتجدات التقييــم الدولــي
والوطنــي .كمــا يظهــر ضعــف اهتمــام القطــاع المصرفي
باالبتــكار والتطويــر فــي المنتجــات المصرفيــة والخدمــات
البنكيــة الموجهــة للعمــاء غيــر الربحييــن نتيجــة عــدم
وضــوح الجــدوى االقتصاديــة مــن المنتجــات المخصصة.
كمــا تجــدر اإلشــارة إىل مســاحة النمــو الالزمــة لتوطيــد
التنســيق بيــن قطاعــات االلتــزام واألعمــال فــي بعــض
البنــوك للتطبيــق الســليم لألنظمــة واســتيعاب احتيــاج
العمــاء غيــر الربحييــن .كمــا يُ الحــظ تفــاوت مواكبــة
البنــوك ألحــدث التســهيالت التنظيميــة التــي قدمتهــا
ً
وأحيانــا تشــدد بعــض
الجهــات الحكوميــة اإلشــرافية،
منســوبي البنــوك فــي التطبيــق المشــدد لألنظمــة مــن
خــال انتهــاج التهــرب مــن المخاطــر ( )De-riskingعوضـ ًـا
عــن الممارســات الســليمة بنــاء عــى المنهــج المبنــي عــى
المخاطــر.

6
الشمول المالي

للمنظمات غير الربحية في المملكة

ورقـــة نــقــاش

ظاهرة التهرب من المخاطر بين المنشآت المالية حول العالم
يحضــر النقــاش حــول شــمول القطــاع غيــر الربحــي ماليـ ًـا بشــكل قــوي فــي األجنــدة الدوليــة ،بصفتــه مشــكلة
مشــتركة بيــن كثيــر مــن دول العالــم ،وخصوصـ ًـا فــي المنطقــة العربيــة .وتســعى المنظمــات غيــر الربحيــة دوليـ ًـا
لمناقشــة ممارســات التهــرب مــن المخاطــر ( )bank de-riskingوســبل معالجتهــا .ويقــود هــذا النــوع مــن
النقــاش عــى صعيــد مجموعــة العمــل المالــي ( )FATFتحالــف دولــي مــن المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والتــي
رصــدت تضـ ً
ـررا لجهودهــا التنمويــة واإلنســانية بســبب الممارســات غيــر المشــروعة بالتهــرب مــن المخاطــر حــول
العالــم .وقــد انتهــت األعمــال الســنوية لقمــم المجتمــع المدني لمجموعــة دول العشــرين ( )C20منذ عــام 2018م
وحتــى 2021م المنعقــدة فــي األرجنتيــن واليابــان والمملكــة وإيطاليــا بتوصيــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
إىل حكومــات الــدول األعضــاء بإعــادة النظــر فــي القيــود الماليــة عــى المنظمــات غيــر الربحيــة عالميـ ًـا ،والســيما
فــي تعامالتهــا الماليــة الدوليــة ومعاملــة البنــوك والمؤسســات الماليــة المقيــدة لهــم مــن خــال محاولــة
البنــوك التخلــص مــن مخاطــرة التعامــل مــع المنظمــات غيــر الربحيــة عــن طريــق حظرهــم وعــدم التعامــل معهــم
مطلقـ ًـا أو تأخيــر إتمــام العمليــات وعرقلتهــا .وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر عــى قــدرة المنظمــات غيــر الربحيــة
عــى العمــل التنمــوي فــي بلدانهــا وتمكينهــا مــن تحقيــق مســاهمة اجتماعيــة واقتصاديــة حقيقيــة .كمــا دعــت
القمــم إىل تشــكيل فريــق عمــل مشــترك بيــن مجموعــة دول العشــرين ( )G20ومجموعــة الشــراكة الدوليــة
للشــمول المالــي ( )GPFIتختــص بتحديــد المعوقــات وتذليــل صعوبــات مــد الشــمول المالــي للمنظمــات غيــر
الربحيــة .وقدمــت قمــم المجتمــع المدنــي توصيــة إىل مجموعــة العمــل المالــي ( )FATFإلعــداد آليــة استرشــاديه
للمنظمــات غيــر الربحيــة والمؤسســات الماليــة فــي شــأن الممارســات الســليمة بنــاء عــى المنهــج المبنــي عــى
المخاطــر وضــرورة توعيــة البنــوك بالمنهــج الســليم والمتــزن إلدارة المخاطــر.
ومــن المهــم أن يســتند بحــث الحلــول إىل قناعــة راســخة بعــدم وجــود تعــارض بيــن أهــداف الشــمول المالــي
وأهــداف مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ( ،)AML/CFTبــل إن الــدول التــي تحتــاج إىل دعــم فــي
مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب هــي دول عــادة مــا تكــون بحاجــة أيضـ ًـا إىل دعــم فــي توســيع
الشــمول المالــي وتمكيــن مواطنيهــا مــن الوصــول إىل األنظمــة الماليــة الرســمية بمــا يســاهم فــي الحــد مــن
ممارســات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .لكــن التعــارض يحصــل فــي الواقــع مــن خــال المبالغــة فــي
التطبيــق أو محاولــة البنــوك والمؤسســات الماليــة التخلــص مــن مخاطــرة التعامــل مــع المنظمــات غيــر الربحيــة،
مــا يــؤدي إىل إقصائهــا ويضعــف مــن أثرهــا االجتماعــي واالقتصــادي المنشــود ،ويحــد مــن الجهــود الراميــة إىل
نشــر األمــن والتنميــة فــي المجتمعــات المتضــررة مــن غســل األمــوال وعمليــات اإلرهــاب.

ويمكــن اعتبــار إحجــام البنــوك عــن اســتقطاب العمــاء غيــر الربحييــن وتصميــم المنتجــات لهــم
وابتــكار الخدمــات المخصصــة لهــم نوعـ ًـا مــن األنــواع غيــر المشــروعة مــن تجنــب المخاطــر،
وخصوصـ ًـا فــي ضــوء االنخفــاض الحقيقــي للمخاطــر وتنامــي الجــدوى االقتصاديــة.
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تعريف سريع بواقع القطاع غير الربحي في المملكة
 2.1تنوع أنشطة القطاع غير الربحي
تنشــأ المنظمــات غيــر الربحيــة بمبــادرة ذاتيــة للمواطنيــن وبــإرادة طوعيــة
ومســتقلة عــن الجهــات الحكوميــة ،وتخــدم هدفـ ًـا مجتمعيـ ًـا أو نفعـ ًـا عامـ ًـا بحيث
ال تهــدف بشــكل رئيــس لتعظيــم األربــاح الماديــة وتوزيعهــا كعوائــد اســتثمارية.
وفــي المملكــة ينشــط عــدد مــن أنمــاط المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح عــى
النحــو التالــي:

الجمعيات األهلية
الهيئات المهنية

للمنظمات غير الربحية في المملكة

الجامعات والكليات غير الربحية

الجمعيات العلمية

المستشفيات غير الربحية

الغرف التجارية

الصناديق العائلية

الجمعيات التعاونية

األندية األدبية

الغرف التجارية
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 2.2مساهمة القطاع غير الربحي
في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تعــد منظمــات القطــاع غيــر الربحــي أحــد أبــرز أدوات التنميــة الوطنيــة،
ألنهــا تتعامــل بشــكل مباشــر مــع المســتهدفين مــن التنميــة ،ســواء
كانــت فئــات أقــل حظـ ًـا أو شــباب أو نســاء أو غيرهــا مــن الفئــات .وفيمــا
يلــي تحليــل لمســاهمة المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة لتحقيــق
األهــداف االســتراتيجية العامــة لرؤيــة المملكــة :2030

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

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
تمكين حياة عامرة وصحية
تنمية وتنويع االقتصاد
زيادة معدالت التوظيف
تعزيز فاعلية الحكومية
تمكين المسؤولية اإلجتماعية

ونشــير إىل التقـــــدم الكبيــر الـــــذي أحـــــرزه القطــاع غيـــــر ربحــي فـــــي
الوصــول إلـــــى المســـــتهدفات المرصــودة لــه فـــــي برنامــج التحــول
الوطنـــــي ورؤيــة المملكـــــة 2030؛ وأهمهــا ارتفــاع عـــــدد المنظمـــــات
غيـــــر الربحيـــــة ليصل إىل ()6902منظمة ،بنســـبة نمـــو بلغـــت ()%166
وزيــادة أعــداد المتطوعيـــــن إلـــــى ( )8.2مليـــــون متطـــــوع ،وزيـــــادة
ً
متجاوزا
أعـــــداد العامليـــــن في القطـــــاع لتصل إلـــــى ( )72,151موظف،
مســـــتهدف برنامــج التحــول الوطنــي عنــد  50ألــف وظيفــة قبــل ســنتين
مــن موعــده.
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 2.3نظرة سريعة عىل أهم بيانات القطاع غير الربحي
ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة ليصل إىل

6,902
2,598 %166
منظمة

بنسبة نمو بلغت

مقارنة بعددها البالغ في عام 2017م.

منظمة

وتتركــز أغلــب المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة فــي نشــاط الخدمــات االجتماعيــة
والدعــوة واإلرشــاد مقابــل تواجــد ضعيــف للمنظمــات غيــر الربحيــة العاملــة فــي مجــال
البيئــة والتعليــم واألبحــاث والتأييــد والمــؤازرة والثقافــة والترفيــه.

%2.69

الثقافة والترفيه

%1.55

التعليم واألبحاث

%37.06
%0.98
%18.36
%1.76
%22.84
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الخدمات االجتماعية
البيئة
التنمية واإلسكان
التأييد والمؤازرة
منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

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

72,151

بأغلبية

موظف

وبذلــك يكــون القطــاع غيــر الربحــي قــد تجــاوز المســتهدف بشــكل كبيــر وقبــل موعــده
فــي برنامــج التحــول الوطنــي لعــام 2020م الذي اســتهدف الوصــول إىل  50ألــف وظيفة.

%78

56,316
كما تنفق المنظمات غير الربحية السعودية أكثر من

5

سعوديون

%60

ً
سنويا ألجور الموظفين
مليار ريال سعودي،

43,896

ذكور

بمتوسط رواتب

5,796

للمزيد حول أنشطة القطاع غير الربحي ،انظر:

تقرير آفاق القطاع
غير الربحي لعام 2021م

ً
شهريا للموظف
ريال
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 2.4حوكمة المنظمات غير الربحية في المملكة
يخضــع القطــاع غيــر الربحــي إىل حوكمــة فعالــة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة للتأكــد مــن ســامة العمليات اإلداريــة والماليــة للمنظمات
غيــر الربحيــة فــي المملكــة .وفقـ ًـا للمعاييــر اآلتيــة:

أ

معيار السالمة المالية:

بـــ
جـ

يركــز معيــار الســامة الماليــة عــى قيــاس كفــاءة الجمعيــة فــي إنفــاق المــال والتأكــد مــن أن نســبة النفقــات
اإلداريــة والتشــغيلية لهــا تقــع فــي النطــاق المقبــول ،إضافــة إلــي قيــاس مســتوى اســتدامتها ومــدى قــوة
التنظيــم المالــي الداخلــي الــذي يحمــي الجمعيــة والمؤسســة مــن التعــرض للممارســات الخاطئــة فــي التعامــل
مــع األمــوال.

معيار االمتثال وااللتزام
وجــد المعيــار لقيــاس مســتوى امتثــال الجمعيــات والمؤسســات األهليــة بنظــام الجمعيــات والمؤسســات
األهليــة والئحتــه التنفيذيــة وكذلــك نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه ،ونظــام مكافحــة غســيل األمــوال،
وتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي  FATFوالتعاميــم الصــادرة مــن الــوزارة والجهــات المشــرفة والمختصــة،
وكذلــك قيــاس التزامهــا بمبــادئ وممارســات الحوكمــة الرشــيدة ،ومــدى فاعيلــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وقيامهــم بــاألدوار المطلوبــة منهــم.

معيار الشفافية واإلفصاح:
يقيــس مســتوى الشــفافية للجمعيــة ومــدى اســتعدادها لإلفصــاح عــن األمــور الرئيســية مثــل نشــر القوائــم
الماليــة ،أســماء القائميــن عــى الجمعيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وتنفيذييــن ،ونشــر اإلنجــازات التــي حققتهــا
عبــر تقريــر ســنوي ألصحــاب المصلحــة والعامــة.
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وقــد حقــق القطــاع غيــر الربحــي درجــات متقدمــة فــي معاييــر الحوكمــة بحســب
نتائــج تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنمية
االجتماعيــة عــى النحــو التالــي:

%68

متوسط معيار الشفافية واإلفصاح

%85

متوسط معيار اإلمتثال وااللتزام

%80

متوسط درجة الحوكمة

وقــد أدت جهــود وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي إحــكام حوكمة
المنظمــات غيــر الربحيــة إىل نتائــج محمــودة تؤكــد الســامة الماليــة لمنظمــات
القطــاع غيــر الربحــي وامتثالهــا لألنظمــة واإلجــراءات .ومن الضــروري أن ينعكس
هــذا التقــدم المحــرز عــى تعامــات مصرفيــة أكثــر مواكبــة الحتياجــات القطــاع
غيــر الربحــي ،ضمــن الضوابــط والقواعــد التــي وضعهــا البنــك المركــزي.
للمزيــد حــول نتائــج حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة يمكــن االطــاع عــى تقريــر
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لعــام 2021م.
13
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3

أفضل التجارب العالمية لدعم العمالء غير الربحيين

هنــاك عــدة تجــارب حــول العالــم لتعزيــز الشــمول المالــي لجميــع الفئــات بمــا
فــي ذلــك المنظمــات غيــر الربحيــة ،منطلقهــا ّ
أن المصرفيــة والبنــوك البــد
مــن دور للقطــاع المصرفــي فــي دفــع وتحفيــز األثــر االجتماعــي والبيئــي عــى
المســتوى المحلــي وحــول العالــم .ونجــد بـ ّ
ـأن هنــاك تجــارب متنوعــة ابتــداء مــن
إنشــاء أشــكال جديــدة مــن المنظمــات المصرفيــة كالمصــارف الخيريــة والتــي
ً
حصريــا للمنظمــات غيــر الربحيــة والشــركات االجتماعيــة ،إىل
تقــدم خدماتهــا
إنشــاء فــرق متخصصــة داخــل البنــوك التجاريــة لدعــم المنظمــات غيــر الربحيــة،
وخــوض البنــوك فــي التطــوع االحترافــي لدعــم العمــل غيــر الربحــي ،وتخصيــص
منتجــات مصرفيــة موجهــة للعمــاء غيــر الربحييــن ،انتهــاء بإنشــاء أذرع خيريــة
للبنــوك التجاريــة.
14
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 3.1البنوك الخيرية
هــي بنــوك تقــوم بتقديــم الخدمــات المصرفيــة حصريـ ًـا للمنظمــات غيــر
الربحيــة والشــركات االجتماعيــة .وال يســتهدف البنــك صنــع األربــاح وإنما
يقيــس نجاحــه مــن خــال قيــاس أثــره االجتماعــي والبيئــي .ويمكــن ألي
شــخص فتــح حســاب فــي البنــك لهــدف تحقيــق األربــاح االجتماعيــة
والبيئيــة .ويعمــل البنــك عــى دعــم مشــاريع الجمعيــات والســيما
الناشــئة عــن طريــق التســليف .ويعــد البنــك الخيــري البريطانــي مــن أبــرز
البنــوك الخيريــة النشــطة فــي هــذا المجــال عالميـ ًـا.

 3.2المصرفية المستندة عىل القيم
تقــدم هــذه المدرســة الفكريــة منظـ ً
ـورا مختلفـ ًـا لــدور البنــوك والمصارف
ً
إيمانــا بأنــه يجــب أن يكــون للمصــارف دور أخالقــي
فــي عالــم اليــوم،
اتجــاه تنميــة المجتمعــات والعالــم .وتقــوم هــذه البنــوك عــى تبنــي قيــم
االســتدامة ،والتنــوع ،والشــفافية كمحــرك رئيســي لعملياتهــا .ويمكــن
تصنيــف العديــد مــن البنــوك حــول العالــم كبنــوك مســتندة عــى القيــم،
كالبنــوك اإلســامية ،والبنــوك الخضــراء ،والمصــارف المجتمعيــة.
وتنشــط هــذه المصــارف فــي تقديــم منتجــات مصرفيــة متنوعــة مثــل
التمويــل األصغــر واالئتمــان األصغــر .وعــادة تنضــم هــذه المصــارف
للتحالــف العالمــي للمصرفيــة المســتندة عــى القيــم.
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 3.3المصرفيون المختصون بالعمالء غير الربحيين
تقــوم عــدد مــن المصــارف التجاريــة المرموقــة حــول العالــم بتوفيــر فــرق عمــل
داخــل المصــارف متخصصــة فــي التعامــع مــع المنظمــات غيــر الربحيــة ،كمــا
هــو الحــال فــي مصــرف  J P Morgan Chaseو  Goldman Sachsو Wells
 .Fargoوتتنــوع أشــكال الدعــم الــذي تقدمهــا هــذه الفــرق مــن مراجعــة ماليــة
المنظمــات غيــر الرحيــة وطــرق إدارتهــا لعملياتهــا الماليــة اليوميــة ،إىل تقديــم
المشــورة بشــأن التدفقــات النقديــة ، cash flowوتوفيــر منح خاصــة بالمنظمات
غيــر الربحيــة لتحقيــق أهــداف تنمويــة معينــة كالتعليــم والصحــة والحفــاظ عــى
البيئــة.

 3.4التطوع االحترافي
تقــوم بعــض البنــوك باالســتفادة مــن المهــارات المصرفيــة لموظفيها لمســاعدة
المنظمــات غيــر الربحيــة عــى بنــاء قدراتهــم فــي المجــال المالــي .فيقــوم بنــك JP
 Morgan & Chaseبإعــارة موظفيــه للمنظمــات غيــر الربحيــة لتقديــم الدعــم
والمشــورة فــي مجــال االســتثمارات لمجلــس إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة
بشــكل مجانــي .ويقــوم بنــك  Lloydsالبريطانــي بدعــم المنظمــات غيــر الربحيــة
الصغيــرة بالمشــاركة فــي مجلــس إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة ..وتقــوم بعــض
البنــوك بانتــداب موظفيهــا للعمــل كأمنــاء صنــدوق أو مشــرفين مالييــن لــدى
المنظمــات غيــر الربحيــة .وتقــوم المصــارف بتغطيــة تكاليــف ســاعات عمــل
متطوعيهــا االحترافييــن.
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 3.5المنتجات المصرفية المخصصة للقطاع غير الربحي
تشــير التجــارب الدوليــة إىل قيــام البنــوك بتقديــم عــدد مــن المنتجــات
وأوجــه الدعــم للقطــاع غيــر الربحــي ،مثــل:
اإلقراض المباشر

 .4بنــك ســكوتلندا  ،Bank of Scotlandبنــك
 HSBCالبريطانــي فــي المملكــة المتحــدة

تخصيص حسابات بنكية للمنظمات غير الربحية منخفضة الرسوم

4

المنــح المخصصــة لتغطيــة أنشــطة معينــة للمنظمــات غيــر الربحيــة
5
كتغطيــة تكاليــف فعاليــات جمــع التبرعــات
بطاقــة مصرفيــة للدفــع الدولــي مصــرح بهــا مسـ ً
ـبقا pre-authorized
( global payment cardsبطاقــة صــراف وبطاقــة ائتمانيــة)

6

 Kindered Credit Union .6في كندا
 .7بنــك ســكوتلندا  ،Bank of Scotlandبنــك
 HSBCالبريطانــي فــي المملكــة المتحــدة
 .8بنــك سكوشــيا بانــك Scotia Bank
ا لكنــد ي

إلغاء رسوم أجهزة الصراف عند السحب أو اإليداع

7

تخفيض عمولة الحواالت للمنظمات غير الربحية

 .5بنــك ولــز فارغــو  Wells Fargo Bankفــي
الواليــات المتحــدة
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 3.6األذرع الخيرية للبنوك
ومــن التجــارب الرائجــة قيــام البنــوك بإنشــاء منظمــات غيــر ربحيــة لهــا
لتقديــم المنــح للمنظمــات غيــر الربحيــة وإطــاق مبــادرات مجتمعيــة
مختلفــة .ونذكــر عــى ســبيل المثــال:
مبــادرة غولدمــان ســاكس العطــاء  ،Goldman Sachs Givesوالتــي تقــوم بالتعــاون مــع المنظمــات
اإلنســانية لمعالجــة أزمــة الالجئيــن الســوريين ،باإلضافــة إىل تخصيــص منــح بقيمــة  1.8بليــون دوالر
أمريكــي وبالتعــاون مــع  8000منظمــة غيــر ربحيــة عالميــة لمعالجــة قضايــا التعليــم وغيرهــا.
مؤسســة بنــك لويــد الخيريــة  Lloyd Bank Foundationلبنــاء قــدرات المنظمــات غيــر الربحــي فــي
مجــاالت متعــددة ،باإلضافــة لتقديــم المنــح للمنظمــات غيــر الربحيــة الصغيــرة والمتوســطة حــول
العالــم للتعافــي مــن تبعــات أزمــة كورونــا.
وتقــوم مؤسســة ولــز فارغــو  Wells Fargo Foundationبقيــادة مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة
للبنــك مــن خــال توفيــر المنــح للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي مجــاالت :الصحــة الماليــة ،توفيــر المســكن،
تنميــة المنشــآت الصغيــرة ،وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة والبيئيــة.

ورقـــة نــقــاش
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خاتمة وأسئلة النقاش

أبــرزت هــذه الورقــة انخفــاض مخاطــر القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة فــي
الســنوات القليلــة الماضيــة بفضــل جهــود الرقابــة وحوكمــة القطــاع التــي
بذلتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،باإلضافــة إىل الفــرص
الكبيــرة والواعــدة لدعــم العمــاء غيــر الربحييــن مــن قبــل المصــارف ،والــدور
المرتقــب مــن هــذا الدعــم لتســهيل االســتدامة الماليــة لهــذه المنظمــات
ودعمهــا لتحقيــق األهــداف المرصــودة لهــا فــي رؤيــة المملكــة 2030م.
مــا هــي أبــرز التحديــات التــي يواجههــا القطــاع المصرفــي فــي التعامــل مــع
العمــاء غيــر الربحييــن؟

مــا هــو أفــق تطويــر المنتجــات المصرفيــة للعمــاء غيــر الربحييــن عــى المدييــن
القصير والمتوســط؟
كيــف نطــور الشــراكة بيــن القطــاع المصرفــي وغيــر الربحــي لتعظيــم األثــر
االجتماعــي والبيئــي فــي المملكــة؟

والله الموفق،،،
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