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ــر  ــن تقري ــد كل عامي ــك خال ــة المل ــق مؤسس تطل
آفــاق القطــاع غيــر الربحــي، وهــو التقريــر المرجعي 
لحالــة القطــاع غيــر الربحــي وبياناتــه وأنشــطته 
ويصــادف  التنمويــة.  مســاهمته  ومســتوى 
 7 مــرور  العــام  هــذا  للتقريــر  الثالــث  اإلصــدار 
ســنوات مــن عمــر رؤيــة المملكــة 2030؛ الخطــة 
الوطنيــة األوىل التــي أولــت اهتمامــًا اســتراتيجيًا 
بالقطــاع غيــر الربحــي ووضعــت مســتهدفًا خاصــًا 
ــن 1%  ــل م ــن أق ــة م ــاهمته االقتصادي ــو مس لنم
ــه-. وتقــف  ــإذن الل ــول عــام 2030 -ب إىل %5 بحل
النســخة الثالثــة مــن التقريــر عــى منتصــف طريــق 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وتحتفــي بالنمــو 
الربحــي  غيــر  القطــاع  يشــهده  الــذي  التاريخــي 
مــن حيــث عــدد منظماتــه، مــرورًا بازديــاد أعــداد 
غيــر  المنظمــات  عــدد  نمــى  المتطوعيــن، حيــث 
الربحيــة خــال األعــوام الماضيــة بمعــدل 424%، 

ــوًا.  ــات نم ــة القطاع ــي مقدم ــه ف ــا يجعل مم
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ويقــف التقريــر عــى مراحــل تشــكل القطــاع غيــر الربحــي منــذ الســتينات الميالديــة، حيــث يظهــر التقريــر 
القفــزات التــي يشــهدها القطــاع عــى إثــر الممكنــات التنظيميــة والتشــريعية، مــرورًا بإصــدار الئحــة الجمعيــات 
ــل 7  والمؤسســات األهليــة ثــم نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ونظــام الهيئــة العامــة لألوقــاف قب
ــي  ــر الربحــي مــن خــالل إنشــاء المركــز الوطن ــة عــى القطــاع غي ــم أوجــه الرقاب ســنوات، وانتهــاء بإعــادة تنظي
لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي وإيــكال اختصــاص الرقابــة الماليــة واإلداريــة لــه وإنشــاء وحــدات اإلشــراف الفنــي 
لــدى الــوزارات والجهــات الحكوميــة المعنيــة بتطويــر أوجــه التكامــل مــع الشــركاء غيــر الربحييــن فــي العمليــة 
التنمويــة الوطنيــة. وقــد أصبــح مــن المواتــي مراجعــة نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة وإطــالق نظــام 
جديــد للمنظمــات غيــر الربحيــة، يعنــى بجميــع كيانــات القطــاع غيــر الربحــي ويســمح بمزيــد مــن النمــو المطلــوب 
لتحقيــق مســتهدف رؤيــة المملكــة 2030 للوصــول لمســاهمة %5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وبحســب 
ــن )%17 إىل  ــا بي ــبة م ــو بنس ــي أن ينم ــر الربح ــاع غي ــى القط ــب ع ــه يج ــد، فإن ــك خال ــة المل ــرات مؤسس تقدي
%18.5( ســنويًا فــي الســبع ســنوات القادمــة؛ حتــى تحقيــق مســتهدف رؤيــة المملكــة 2030، وعــى النشــاط 
التطوعــي أن ينمــو ليصــل لقرابــة 41 مليــار ســعودي كقيمــة اقتصاديــة، لتصــل مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بانتهــاء فتــرة الرؤيــة إىل مــا يقــارب 250 مليــار ريــال ســعودي. 

ويقــدم التقريــر هــذا العــام تصــورات جديــدة حــول محــركات القطــاع غيــر الربحــي، حيــث تنــاول التقريــر قيــام 
القطــاع غيــر الربحــي بتشــغيل سلســلة أثــره بواســطة أكثــر مــن 1,700,000 عامــل ومؤســس وعضــو 
ومتطــوع، قامــت جهودهــم مجتمعــة بتوفيــر الحــراك الــالزم لخدمــة المســتفيدين األشــد الحاجــة والمســاهمة 
فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة الوطنيــة والعالميــة. ويقــدم التقريــر تحليــاًل مفصــاًل ألوجــه األثــر الــذي يقدمهــا 
القطــاع غيــر الربحــي، حيــث يرصــد مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة 
المملكــة 2030 وبرامجــه التنفيذيــة، باإلضافــة إىل تقديــم تحليــل لمســاهمة القطــاع فــي تحقيــق األهــداف 
العالميــة للتنميــة المســتدامة. وينتهــي التقريــر برســم مالمــح الطمــوح للســبع ســنوات القادمــة وحتــى تحقيــق 
رؤيــة المملكــة 2030، مدفوعــة بحجــم النمــو التاريخــي للقطــاع غيــر الربحــي وتعاظــم آثــاره االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة. حيــث تقتــرح مؤسســة الملــك خالــد خمــس توصيــات عمليــة بهــدف إحــكام الحوكمــة 
عــى القطــاع غيــر الربحــي وزيــادة فــرص تمكينــه بالشــراكة مــع القطاعــات األخــرى، وزيــادة معــدالت التوظيــف 

والمشــاركة فيــه، وتحقيــق المســاهمة االقتصاديــة المرصــودة لــه.
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عدد الجمعيات والمؤسسات األهلية العاملة في المملكة حسب سنة التأسيس
)ال يشمل باقي أشكال المنظمات غير الربحية(

27 عام قبل صدور
الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

26 عام قبل صدور
نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية
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ــة ال  ــر ربحي ــث مــن عــدد منظمــات غي ــر الربحــي الســعودي فــي العصــر الحدي نمــى القطــاع غي
يتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة فــور انطــالق الســجل الرســمي لــدى وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة )حينهــا( إبــان تأسيســها فــي النصــف األول مــن الســيتينيات الميالديــة، حتــى وصــل 
إىل آالف المنظمــات غيــر الربحيــة اليــوم. مــر خاللهــا القطــاع بثــالث فتــرات مــن النمــو، كان أولهــا 
ــات والمؤسســات  ــى عــام 1990م مــع صــدور الئحــة الجمعي ــي اســتمرت حت ــوالدة الت ــرة ال فت
الخيريــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. إذ لــم يتجــاوز عــدد المنظمــات غيــر الربحيــة الرســمية قبــل 

صــدور الالئحــة الـــ)171( منظمــة. 

ومــع صــدور الالئحــة، بــدأ القطــاع مرحلــة التشــكل والتــي اســتمرت لفتــرة مماثلــة حتــى صــدور 
نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ونفــاذه فــي عــام 2016م، عندمــا تجاوز عــدد المنظمات 
غيــر الربحيــة الســعودية حينهــا ســقف الـــ)1500( منظمــة. ليدخــل بعدهــا القطــاع غيــر الربحــي 
مرحلــة النمــو المتســارعة وغيــر المســبوقة، ليســجل قفــزات ســنوية مدعومــة بانطــالق برامــج 

ومشــاريع رؤيــة المملكــة 2030 وآلياتهــا التنفيذيــة. 

حيــث رصــد تقريــر آفــاق القطــاع غيــر الربحــي بنســخته األوىل وصــول المنظمــات غيــر الربحيــة 
فــي المملكــة إىل 2،598 منظمــة فــي عــام 2017م. وأظهــرت بعدهــا النســخة الثانية مــن التقرير 
نمــو العــدد بواقــع %166 ليصــل إىل 6،902 منظمــة بحلــول عــام 2019م. ويرصــد التقريــر 
بنســخته الثالثــة هــذه نمــو القطــاع بــذات الوتيــرة المتصاعــدة ليصــل إىل 36,151 منظمــة غيــر 
ربحيــة )مــع مالحظــة تطــور منهجيــة االحتســاب وجــودة الســجالت اإلداريــة بشــكل كبيــر خــالل 

األعــوام(؛ وهــو مــا يشــكل نمــوًا بمقــدار 424%. 

ويمكــن تفســير النمــو الــذي ســجله القطــاع خــالل الســنوات الســبع الماضيــة بانطــالق 
مجموعــة مــن الممكنــات التنظيميــة التــي ســاهمت فــي تنميــة القطــاع وإطــالق قدراتــه 
الكامنــة ومواءمــة األشــكال المبعثــرة منــه؛ وخصوصــًا صــدور نظــام الجمعيــات والمؤسســات 
األهليــة وتحديــث الئحتــه التنفيذيــة، وانطــالق أعمــال التســجيل والمواءمــة لــدى الهيئــة 
العامــة لألوقــاف والمركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي. ويعــود الفضــل فــي هــذا النمــو 
إىل مــا تــم مــن مواءمــة عــدد ضخــم مــن جمعيــات تحفيــظ القــرآن ومكاتــب الدعــوة وتوعيــة 
الجاليــات ولجــان التنميــة مــع نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة وإعــادة تســجيلها 
ــي.  ــر الربح ــاع غي ــة القط ــي لتنمي ــز الوطن ــا إىل المرك ــي عليه ــراف اإلداري والمال ــال اإلش وانتق

ــالل  ــاع خ ــي االرتف ــاهمة ف ــا مس ــي، وأكبره ــر الربح ــاع غي ــي القط ــوًا ف ــن نم ــر فئتي ــد أكب وتع
ــاف 15,000  ــدد األوق ــاوز ع ــث تج ــالك. حي ــات الم ــاف وجمعي ــي األوق ــة، فئت ــوام الماضي األع
منشــأة وقفيــة حاصلــة عــى شــهادات وقفيــة مــن الهيئــة العامــة لألوقــاف. بينمــا تجــاوز عــدد 
جمعيــات المــالك 17,000 جمعيــة مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للعقــار. حيــث يحــق لجمعيــات 
ــد  ــا، وتع ــا وإدارته ــة وفرزه ــدات العقاري ــة الوح ــام ملكي ــب نظ ــات بموج ــي التبرع ــالك تلق الم

بالتالــي شــكاًل مــن أشــكال المنظمــات غيــر الربحيــة.
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ــدودًا  ــي مح ــر الربح ــاع غي ــم القط ــزال حج وال ي
والطمــوح  المتوقــع  النمــو  بحجــم  مقارنــة 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  فــي  منــه  المأمــول 
ــًة بالقطــاع الخــاص الســعودي.  ــك مقارن وكذل
ــأة  ــن 1,100,000 منش ــر م ــاك أكث ــث أن هن حي
تجاريــة فــي المملكــة مقارنــة بـــ36,151 منشــأة 

ــة.  ــر ربحي غي

وهــو مــا يمكــن تخيلــه فــي المقارنــة التاليــة؛ 
عــدد  الصفحــة  تــوازي مســاحة هــذه  حيــث 
المنشــآت التجاريــة مقارنــة بالكتلــة الســوداء 

ــة. ــر الربحي ــآت غي ــدد المنش ــة لع الممثل

االنـطــالقــة
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ــر الربحــي وأشــكاله قديمــة عــى أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن  إال أن جــذور القطــاع غي
مهــد الرســالة وصــدر اإلســالم )حيــث تحتضــن أرض الحرميــن الشــريفين أقــدم األوقــاف اإلســالمية 
فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، منهــا أقــدم وقــف ألميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه 
عنــه(. وتحتضــن العاصمتــان المقدســتان عــددًا مــن األوقــاف واألربطــة والمــدارس والكيانــات التــي 

تشــكلت عبــر األزمنــة وعــى مــر العصــور اإلســالمية المتتاليــة بســواعد أهــل الخيــر والعطــاء.

واســتمرت األعمــال المؤسســية الخيريــة بأشــكالها التقليديــة فــي النمــو والتشــكل منــذ عهــد الدولــة 
الســعودية األوىل )مثــل ســبالة موضــي فــي الدرعيــة التاريخيــة( وحتــى أوىل المنظمــات غيــر الربحيــة 
التــي دعمهــا وأذن الملــك عبــد العزيــز وأبنــاءه الملــوك مــن بعــده بتأسيســها. مثــل جمعيــة المطالبــة 
بأوقــاف الحرميــن )1931م(، وجمعيــة اإلســعاف الوطنــي )1934م(، والغرفــة التجاريــة بجــدة )1945م(، 
وبدايــات جمعيــة البــر بالريــاض )والتــي رأس أول مجلــس إدارة لهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز عندمــا كان أميــرًا للريــاض فــي عــام 1955م( وجمعيــة الكشــافة العربيــة 

الســعودية )1961م(.1

ــام  ــاد نظ ــع اعتم ــعودي م ــي الس ــر الربح ــاع غي ــث للقط ــر الحدي ــة والدة العص ــل مرحل ــك، قب كان ذل
الجمعيــات التعاونيــة وانطــالق أعمــال التســجيل الرســمي للجمعيــات الخيريــة والــذي بــدأ بتســجيل 
الجمعيــة التعاونيــة متعــددة األغــراض فــي الدرعيــة وجمعيتيــن نســائيتين هــي الجمعيــة النســائية 

ــاض فــي النصــف األول مــن عــام )1963م(. ــة النهضــة النســائية بالري األوىل بجــدة وجمعي

أرشــيف  انظــر  المذكــورة،  المنظمــات  حــول  للمزيــد   .1
المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات لنظــام جمعيــة 
المنشــور  الشــريفين  الحرميــن  بأوقــاف  المطالبــة 
بصحيفــة أم القــرى العــدد 385، ومداخلــة ســعادة نائــب 
محافــظ الهيئــة العامــة لألوقــاف بملتقــى مســتقبل 
القطــاع غيــر الربحــي لعــام 2022م )الجلســة الرابعــة(

الســعودي،  األحمــر  الهــال  هيئــة  تاريــخ  وصفحــة 
وصفحــة تاريــخ الغــرف التجاريــة الســعودية بموقــع 
غرفــة الريــاض، وصفحــة النشــأة والتأســيس لجمعيــة 
ــاء الســعودية عــن  ــة األنب ــة وكال ــاض، وتغطي ــر بالري الب

نشــأة جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية.
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https://www.ncar.gov.sa/api/APIOmElqora/OpenDocument?id=dQTY3OChydM%2BuyF4NltKvBvpz3miCIKEXVN1KLU8Mg16GYQNYCYLrDSP260d5Xzz
https://www.srca.org.sa/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=tHlds033U5A
https://www.chamber.sa/Home/AboutUs/Pages/default.aspx
https://albr.org/about/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b3/
https://www.spa.gov.sa/1923634


وعــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي، فقــد اســتحوذت منطقــة الريــاض عــى %31 مــن المنظمــات 
ــة، متبوعــة بـــ%15 مــن المنظمــات فــي منطقــة مكــة المكرمــة، و%8 مــن المنظمــات  ــر الربحي غي
ــدود  ــران والح ــق نج ــل لمناط ــة األق ــت الحص ــم. وكان ــة القصي ــا لمنطق ــرقية ومثله ــة الش للمنطق
الشــمالية وتبــوك بواقــع %2 لــكل منهــم. ويتوافــق ترتيــب المناطــق اإلداريــة وحصتهــا مــن عــدد 
المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بشــكل كبيــر مــع توزيعهــا فــي عــام 2018م بحســب مســح المنشــآت 

ــر الربحيــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.2 غي

التغطية الجغرافية للقطاع غير الربحي:

2. مســح منشــآت القطــاع غيــر الربحــي 
2018، الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

%31
الرياض

%8
القصيم %8

المنطقة
الشرقية

%5
حائل

%3
الجوف

%2
تبوك

%2
نجران

%3
الباحة %7

عسير

%5
جازان

%2

%15
مكة المكرمة

%6
المدينة
المنورة
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أنشطة القطاع غير الربحي

وباســتخدام التصنيــف الدولــي ألنشــطة المنظمــات غيــر الربحيــة )ICNPO( وبمراجعــة واقع الســجالت 
اإلداريــة، يظهــر أن القطــاع غيــر الربحــي متنــوع األنشــطة والمجــاالت. حيــث تنشــط أغلــب المنظمــات 
غيــر الربحيــة الســعودية فــي مجــاالت التنميــة واإلســكان والخدمــات االجتماعيــة والروابــط المهنيــة 
)مثــل الجمعيــات التعاونيــة والغــرف التجاريــة وجمعيــات التخصصــات العلميــة والصحيــة( والدعــوة 
ــة  ــزال حصــة المجــاالت التخصصي ــوف الرحمــن. بينمــا ال ت ــي وخدمــة ضي ــم الدين واإلرشــاد والتعلي
األخــرى مثــل البيئــة والتأييــد والمــؤازرة والثقافــة والترفيــه هــي األقــل مقارنــة بغيرهــا مــن المجــاالت. 

وعنــد مقارنــة ذلــك ببيانــات عــام 2018م  مــن واقــع مســح المنشــآت غيــر الربحيــة، يظهــر لنــا تراجــع 
ــة  ــزت حص ــث قف ــكان. حي ــة واإلس ــات التنمي ــح منظم ــة لصال ــات االجتماعي ــات الخدم ــة منظم حص
ــام  ــي ع ــام 2018م إىل %31 ف ــي ع ــن %18 ف ــكان م ــة واإلس ــال التنمي ــي مج ــة ف ــات العامل المنظم
2022م. وهــو مــا يــدل عــى حــدوث تحــول كبيــر فــي القطــاع غيــر الربحــي مــن األنشــطة الرعويــة إىل 

ــة.   أنشــطة الخدمــات التنموي

وبســبب التنــوع الواســع لألنشــطة فــي القطــاع غيــر الربحــي، تخضــع المنظمــات لجهــات إشــراف فنــي 
متعــددة مــن قبــل مختلــف األجهــزة الحكوميــة، وقــد قامــت مجموعــة مــن الجهــات الحكومية بإنشــاء 
وحــدات إداريــة لإلشــراف الفنــي عــى منظمــات القطــاع غيــر الربحــي العاملــة فــي مجــال اختصاصهــا. 
ــة  ــة االجتماعي ــي مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنمي وتخضــع %55 مــن المنظمــات لإلشــراف الفن
و%16 منهــا لإلشــراف الفنــي مــن وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، و%5 منهــا إلشــراف 

كل مــن وزارة الصحــة والجامعــات الســعودية.
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توزيع المنظمات غير الربحية بحسب التخصص 2021م
)دون احتساب األوقاف وجمعيات الماك(
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االنـطــالقــة

البيئة

الصحة

الروابط المهنية

التنمية واإلسكان

الخدمات االجتماعية

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم 
الديني وخدمة ضيوف الرحمن

التأييد والمؤازرة

التعليم واألبحاث

الثقافة والترفيه

منظمات دعم العمل الخيري

13

تقرير منتصف الطريق
2023م



توزيع منظمات القطاع غير الربحي بحسب جهة اإلشراف الفني
)دون احتساب األوقاف وجمعيات الماك(

%5 %55%5 %16%5%3

%1%1%1%1 %2

%0.5%0.5 %1%1

%0.25%0.25%0.1%0.1

%0.5%0.25

%0.1%0.1%0.05%0.03

%0.1%0.1

الـــجـــامــعــات
ــة الــســعــوديـ

جــــهـــات
أخــــــــــــــــرى
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وبســبب انطــالق أعمــال التســجيل لــدى الهيئــة 
لتنميــة  الوطنــي  والمركــز  لألوقــاف  العامــة 
ــر  ــب المنظمــات غي ــإّن أغل ــر الربحــي، ف القطــاع غي
الربحيــة تخضــع إلشــرافهما ماليــًا وإداريــًا. حيــث 
يعمــل المركــز عــى حوكمــة وتنظيــم وتســجيل 
بموجــب  المســجلة  الربحيــة  غيــر  المنظمــات 
نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ونظــام 
عــى  الهيئــة  وتعمــل  التعاونيــة،  الجمعيــات 
بموجــب  األوقــاف  وتســجيل  وتنظيــم  حوكمــة 
نظامهــا. بينمــا تخضــع نســبة %10 مــن المنظمات 
غيــر الربحيــة لإلشــراف المالــي واإلداري مــن جهــات 
أخــرى مثــل الجامعــات الســعودية التــي تشــرف 
التــي  التجــارة  ووزارة  العلميــة  الجمعيــات  عــى 
تشــرف عــى الغــرف التجاريــة ووزارتــي الثقافــة 
األدبيــة  األنديــة  عــى  تشــرف  التــي  والرياضــة 
والرياضيــة وعــدد مــن الجهــات المســتقلة مثــل 
ــات  المنظمــات المنشــأة بموافقــة ســامية والهيئ
التــي تخضــع  المهنيــة، دون احتســاب األوقــاف 
وجمعيــات  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  إلشــراف 
العامــة  الهيئــة  إلشــراف  تخضــع  التــي  المــالك 
للعقــار بســبب أعدادهــا الضخمــة. كمــا تخضــع 
المنظمــات غيــر الربحيــة كذلــك لإلشــراف المكانــي 
المــدن  تطويــر  وهيئــات  المناطــق  إمــارات  مــن 
ــي عــادة مــا يكــون  والمحافظــات والمناطــق، والت
لديهــا أدوار تمكينيــة للقطــاع غيــر الربحــي فــي 

المحلــي.  نطاقهــا 

االنـطــالقــة
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المنظمات غير الربحية بحسب جهة اإلشراف المالي واإلداري 
)دون احتساب األوقاف وجمعيات الماك(

االنـطــالقــة

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
%90

وزارة الرياضة
%4
الجامعات السعودية
%5

وزارة التجارة
%1
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ومــن حيــث الشــكل القانونــي فــإّن الجمعيــات األهليــة هــي النمــوذج المؤسســي األكثــر رواجــًا فــي القطــاع غيــر الربحــي بنســبة 71% 
مــن المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة، متبوعــة بالجمعيــات التعاونيــة )%9( والمؤسســات األهليــة )%6(. كمــا ظهــر مؤخــرًا 
ــة  ــل مجلــس المؤسســات األهلي ــة مث ــر الربحي ــة للمنظمــات غي ــس الممِثل ــة وهــي المجال ــر الربحي ــات غي ــد مــن الكيان شــكل جدي
ومجلــس الجمعيــات األهليــة والمجالــس الفرعيــة للجمعيــات فــي المناطــق والمجالــس التخصصيــة مثــل المجلــس الفرعــي 
التخصصــي لجمعيــات األيتــام والمجلــس الفرعــي التخصصــي لجمعيــات ذوي اإلعاقــة.  وقــد وصــل عــدد الشــركات غيــر الربحيــة 

خــال أول 8 أســابيع مــن نفــاذ نظــام الشــركات الجديــد إىل 147 شــركة غيــر ربحيــة، نصفهــا فــي منطقــة الريــاض.

توزيع المنظمات غير الربحية بحسب الشكل القانوني 
)دون احتساب األوقاف وجمعيات الماك(

المؤسسات األهلية
%6

المؤسسات الملكية
%1

الصناديق العائلية
%4

األندية األدبية
%0.5

الغرف التجارية
%1

الجمعيات العلمية
%4

الهيئات المهنية والشركات غير الربحية 
%0.5

الجمعيات األهلية
%71

جمعيات التخصصات الصحية
%2

الجمعيات التعاونية
%9

المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية غير الربحية، المراكز البحثية غير الربحية، الجامعات والمدارس غير الربحية
%1

االنـطــالقــة
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ارتفــع إجمالــي النفقــات المقــدرة للمنظمــات غيــر الربحيــة مــن 7.5 مليــار ريــال فــي عــام 2018م 
إىل مــا يقــارب 38 مليــار ريــال فــي عــام 2021م، كانــت الحصــة األكبــر منهــا للمؤسســات 
المنشــأة بموافقــة ســامية بواقــع 12.6 مليــار ريــال، تليهــا الجمعيــات األهليــة بواقــع 8.6 مليــار 
ريــال، ثــم مؤسســات الرعايــة الصحيــة بواقــع 8,1 مليــار ريــال، ثــم الجامعــات الســعودية غيــر 

الربحيــة بأكثــر مــن 5.5 مليــار ريــال.3

ومــن حيــث اإليــرادات، يمكــن تصنيــف المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة بحســب حجمهــا 
ــف  ــى 500 أل ــرة )حت ــنويًا(، صغي ــال س ــف ري ــن 100 أل ــل م ــا أق ــر )دخله ــة الصغ ــن متناهي بي
ريــال ســنويًا(، متوســطة )حتــى 3 مليــون ريــال ســنويًا(، كبيــرة )حتــى 10 مليــون ريــال ســنويًا(، 

ضخمــة )حتــى 100 مليــون ريــال ســنويًا(، وعماقــة )أعــى مــن 100 مليــون ريــال ســنويًا(. 

3. تــم احتســاب اإلنفــاق الحقيقــي لعــام 2021م مــن واقــع بيانــات القوائــم الماليــة المدققــة 
للمنظمــات غيــر الربحيــة المتاحــة لــدى المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي، بعــد تقديرهــا 
لباقــي المنظمــات غيــر الربحيــة غيــر المتاحــة بياناتهــا بحســب المتوســط لــكل نــوع مــن الكيانــات 
غيــر الربحيــة، بعــد حــذف البيانــات الشــاذة. وتجــدر اإلشــارة إىل احتماليــة تأثرهــا بالزيــادة أو النقــص 
بســبب إيــرادات أو مصروفــات غيــر محققــة أو غيــر مكتســبة )مثــل تلــك الناتجــة عــن التغييــر فــي 

تقييــم األصــول كالعقــارات واالســتثمارات( بحســب المعاييــر المحاســبية المعتمــدة.

المؤسسات الملكية

الجامعات

المراكز البحثية وغيرها

جمعيات المالك

الجمعيات العلمية

اإلجمالي

12,632,471,999

5,537,836,221

136,404,887

124,200,000

70,034,984
37,992,501,083

النفقات بالريال السعودي

الـــمــــــــال

8,551,896,304الجمعيات األهلية

8,078,296,794مؤسسات الرعاية الصحية

1,294,804,413الغرف التجارية
1,061,349,709المؤسسات االهلية
281,793,907الهيئات المهنية
223,411,865الجمعيات التعاونية
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ويظهــر التحليــل أن %70 مــن المنظمــات غيــر الربحيــة لديهــا دخــل يقــل عــن 3 مليــون ريــال ســنويًا، 
وتقــع فــي نطــاق المنظمــات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وال تتجــاوز نســبة المنظمــات 
العمالقــة %2 مــن مجمــوع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة، بمــا فيهــا 3 منظمــات عمالقــة 

ذات إيــرادات تفــوق حاجــز المليــار ريــال.

ويمكــن مقارنــة ذلــك بتوزيــع أحجــام المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة المتحــدة، حيــث ينتمــي 
%96 مــن المنظمــات تقريبــًا إىل فئــة المنظمــات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، بينمــا ال 

تصــل نســبة المنظمــات الضخمــة والعمالقــة مجتمعــة إىل 1%. 

إال أّن أغلــب المنظمــات غيــر الربحيــة الســعودية ال تــزال حديثــة النشــأة وفــي طــور النمــو، مــع اختــالف 
حجــم القطــاع غيــر الربحــي بيــن المملكــة )37 ألــف منظمــة( والمملكــة المتحــدة )166 ألــف منظمــة(. 
لكــن المقارنــة توضــح كذلــك قلــة عــدد المنظمــات غيــر الربحيــة الســعودية متناهيــة الصغــر )9%( 
بينمــا تشــكل هــي الفئــة األكبــر فــي بريطانيــا )%45(. وهــو مــا يســتدعي وضــع حوافــز وتســهيالت 
مشــجعة للســماح بإنشــاء منظمــات تطوعيــة ذات هيــكل مبســط وحوكمــة مرنــة ومتطلبــات 
قانونيــة أقــل. وأقــرب تطبيــق لهــذه التجربــة محليــًا – ولكــن بصفــة محــددة فــي قطــاع الهوايــات – 

هــي تجربــة برنامــج جــودة الحيــاة فــي تأســيس جمعيــة أنديــة الهــواة.

 )risk-based approach( ولذلــك، فــإّن تبنــي منهجيــة التنظيــم والرقابــة القائمــة عــى المخاطــر
ضــروري فــي تركيــز المراجعــة والتدقيــق عــى المنظمــات ذات اإليــرادات المرتفعــة وتخفيــف تكلفــة 
االمتثــال للمنظمــات منخفضــة الدخــل والمخاطــر، كمــا هــو الحــال مــع األغلبيــة العظمــى مــن 

ــعودية.  ــة الس ــر الربحي ــات غي المنظم

الـــمــــــــال
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توزيع المنظمات غير الربحية السعودية والبريطانية بحسب الحجم 
)اإليرادات(

الـمــنــظـــمــات
الــســـعــوديـــة

الـمــنــظـــمــات
ــانـيــة الـبــريــطـ

صغيرة

متوسطةمتوسطة

ضخمة

عمالقةعمالقة

ضخمة

كبيرةكبيرة

متناهية الصغرمتناهية الصغر %9%45

%28

%32%16

%19

%10

%2

الـــمــــــــال

صغيرة%35

%0.03

%0.47

%3.5
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وال تــزال هنــاك صعوبــة بالغــة فــي معرفــة إيــرادات ونفقــات المنشــآت الوقفيــة فــي المملكــة. 
ــة  ــال الخيري ــاز األعم ــع إىل إنج ــفافية والداف ــزام الش ــن الت ــكالية بي ــب إىل اإلش ــن جان ــك م ــود ذل ويع
بخفــاء احتســابًا لألجــر والمثوبــة. وهــو مــا يجعــل اإلفصــاح بشــكل كامــل عــن ماليــة الوقــف أمــرًا غيــر 
تلقائــي فــي ذهــن الواقفيــن والنّظــار. وقــد ذكــر الخبــراء، فــي التقريــر الصــادر خــالل عــام 2021م عــن 
األمــم المتحــدة حــول دور األوقــاف فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة المملكــة 2030، 
صعوبــة التحديــد الدقيــق لحجــم األوقــاف فــي المملكــة. ولكــن التقريــر أّكــد أن حجــم األوقــاف فــي 
المملكــة هــو األكبــر مقارنــة بالــدول ذات األغلبيــة المســلمة؛ لمــا تتمتــع بــه المملكــة مــن خصوصيــة 
ــرادات  ــة إلي ــر، فقــد بلغــت القيمــة التقديري الحتضــان أراضيهــا الحرميــن الشــريفين. وبحســب التقري
ــد %3.28 عــى مجمــوع األصــول  ــراض تحقيــق عائ ــال ســعودي  )بافت األوقــاف  7,706,737,280 ري

المقــدرة بـــ234 مليــار ريــال تقريبــًا(.4

4. تقرير"دور األوقاف 
في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 

ورؤية المملكة 
2030"، 2021م. 

ر حجــم المنشــآت الوقفيــة بعــدد 113,489 وقفــًا فــي المملكــة، إال أن البيانــات  رغــم أن التقريــر قــد قــدَّ
الســجلية، بحســب الهيئــة العامــة لألوقــاف، تشــير إىل أنهــا أقــرب إىل 15,000 ســجاًل وقفيــًا. ويعــود 
ذلــك إىل اختــالف تعريــف "الوقــف" مقابــل "المنشــأة الوقفيــة"، حيــث أن األول يــدل عــى أي ملكيــة 
ــى أن  ــي ع ــدل الثان ــا ي ــرعي. بينم ــك ش ــب ص ــف بموج ــا إىل وق ــم تحويله ــار - ت ــل عق ــخصية – مث ش
ذلــك الوقــف الموثــق بصــك شــرعي قــد اســتكمل الحصــول عــى توثيــق رســمي كشــخصية معنويــة 
مســتقلة وتــم تســجيله كمنشــأة فــي المملكــة لــدى الهيئــة العامــة لألوقــاف، وصــدر بشــأنه "شــهادة 
ــه مــن فتــح حســاب بنكــي خــاص، بموجــب  ــة باســتقاللية وتمكن ــه المالي ــإدارة ذمت ــه ب ــة" تخول وقفي

تنظيمــات البنــك المركــزي.

قطاع األوقاف في المملكة العربية السعودية

شركات األوقاف الخيرية

أوقاف الجمعيات األهلية

أوقاف الهيئة العامة لألوقاف

األوقاف العائلية

اإلجمالي

1,429,096,000 

557,600,000
459,000,000 
406,001,680 

7,706,737,280

اإليرادات بالريال السعودي

الـــمــــــــال

2,683,679,600أوقاف المؤسسات األهلية

 859,360,000األوقاف الجامعية
 1,312,000,000أخرى
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5. تحليــل المقارنــة كان بيــن بيانــات اإليــرادات والنفقــات الــواردة فــي دليــل الجمعيــات الخيريــة الصــادر عــى هامــش 
الملتقــى األول للجمعيــات الخيريــة فــي عــام 1423هـــ بالتعاون بين مؤسســة الملــك خالد ووزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة )ســابقًا(، مقابــل بيانــات اإليــرادات والنفقــات بحســب المتــاح لــدى المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر 
الربحــي عــن العــام المالــي 2021م مــن واقــع القوائــم الماليــة المدققــة للمنظمــات غيــر الربحيــة. وتجــدر اإلشــارة 
إىل احتماليــة تأثرهــا بالزيــادة أو النقــص بســبب إيــرادات أو مصروفــات أخــرى غيــر اســتهالكية مثــل تلــك الناتجــة 

عــن التغييــر فــي تقييــم األصــول كالعقــارات واالســتثمارات، بحســب المعاييــر المحاســبية المعتمــدة.

التغير في توزيع عينة من المنظمات غير الربحية بحسب حجم اإليرادات
)بين عامي 2002م و2021م(

ــة مــن مختلــف  ــة مــن 119 جمعي ــي لعين ــع الوضــع المال ــد" بتتب ــق البحــث فــي "مؤسســة الملــك خال وقــام فري
ــذ عــام 2002م حتــى عــام 2021م لــكل  ــرادات والنفقــات من ــات اإلي مناطــق المملكــة لمــدة 20 عامــًا )بيــن بيان
منظمــة(.  وأظهــر التحليــل، نمــو إيــرادات المنظمــات مــع مــرور الوقــت وبالتــوازي مــع النضــج المؤسســي 
والخبــرات التراكميــة لــكل جمعيــة. رغــم أن هنــاك عــدد مــن الجمعيــات التــي مــرت بتحديــات آلــت إىل حّلهــا أو 
انخفــاض دخلهــا، لكــن الســمة الغالبــة أن حجــم المنظمــات غيــر الربحيــة مــن حيــث اإليــرادات اتجــه نحــو االرتفاع. 

عمالقة ضخمةكبيرة متوسطة صغيرة متناهية 
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التغير في توزيع المنظمات غير الربحية
بحسب حجم اإليرادات بين عامي 2002م و2021م

20212002

عمالقة

كبيرة

ضخمة

متوسطة

صغيرة

أعى من 100 مليون

حتى 10 مليون

حتى 100 مليون

حتى 3 مليون

حتى 500 ألف

عمالقة

كبيرة

ضخمة

متوسطة

صغيرة

أعى من 100 مليون

حتى 10 مليون

حتى 100 مليون

حتى 3 مليون

حتى 500 ألف
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غيــر  المنظمــات  أغلــب  ل  تحــوُّ إىل  التحليــالت  وتشــير 
الوقــت، حيــث  أعــى مــع مــرور  الربحيــة لفئــات دخــل 
اســتطاعت 4 منظمــات غيــر ربحيــة تخطــي حاجــز الـــ100 
ــي  ــًا الت ــرين عام ــالل العش ــرادات خ ــي اإلي ــال ف ــون ري ملي
شــملها التحليــل. كمــا تغيــرت الفئــة األكثــر انتشــارًا مــن 
فئــة المنظمــات متوســطة الحجــم فــي عــام 2002م 
ــرادات أقــل مــن 3 مليــون( إىل فئــة المنظمــات كبيــرة  )إي
الحجــم )إيــرادات أقــل مــن 10 مليــون ريــال(. وال تــزال فئــة 
المنظمــات متناهيــة الصغــر )بإيــرادات أقــل مــن 100 
ألــف ريــال( غيــر موجــودة تمامــًا فــي العينــة التــي تــم 
تتّبــع بياناتهــا خــالل مــدة العشــرين عامــًا، بينمــا تراجعــت 
حصــة المنظمــات صغيــرة الحجــم )إيــرادات أقــل مــن 

500 ألــف( بنســبة كبيــرة.

ــي  ــي األداء المال ــتثنائية ف ــركات اس ــل تح ــر التحلي وأظه
لبعــض الجمعيــات. حيــث اســتطاعت إحــدى جمعيــات 
رعايــة األيتــام االنتقــال مــن المرتبــة الـــ11 فــي المنظمــات 
األعــى دخــاًل فــي عــام 2002م إىل المرتبــة األوىل فــي 
ــرادات 10.5 مليــون  عــام 2021م؛ منتقلــة مــن مجمــوع إي

ــال.  ــون ري ــال إىل 127 ملي ري

االجتماعيــة   الخدمــات  جمعيــات  إحــدى  واســتطاعت 
المنظمــات  ترتيــب  فــي  الـــ21  المرتبــة  مــن  االنتقــال 
األعــى دخــاًل )بواقــع 5.5 مليــون ريــال فــي عــام 2002م( 
إىل المرتبــة الثانيــة )بواقــع 126 مليــون ريــال فــي عــام 
2021م(. والنمــو األكثــر اســتثنائيًة، كان إلحــدى جمعيــات 
البــر، والتــي اســتطاعت االنتقــال مــن المرتبــة األخيــرة فــي 
عــام 2002م )مــن دخــل ال يتجــاوز 150 ألــف ريــال( إىل 
المرتبــة الـــ35 فــي عــام 2021م )بدخــل يتجــاوز 10.1 مليون 

ــال(.  ري

ولــم يخلــو التحليــل مــن بعــض النتائــج الســلبية مــن 
تدهــور الوضــع المالــي للجمعيــات خــالل فتــرة العشــرين 
عامــًا. حيــث تراجــع أداء إحــدى الجمعيــات النســائية مــن 
المركــز الـــ12 فــي عــام 2002م )بواقــع 10.5 مليــون ريــال( 
إىل المرتبــة الـــ72 فــي عــام 2021م )بواقــع 4.4 مليــون 

ريــال(. 
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يالمــس القطــاع غيــر الربحــي حيــاة مالييــن النــاس مــن المجتمــع الســعودي كل 
يــوم؛ مــا بيــن مســتفيدين ومتبرعيــن ومؤسســين وواقفيــن ومانحيــن وأعضــاء 
مجالــس إدارة وموظفيــن ومتطوعيــن وأطــراف مصلحــة. ولذلــك، ال يمكــن 
ــه مــن  ــر الربحــي وتمكن ــف القطــاع غي ــي تقــف خل ــروة البشــرية الت أن نفهــم الث

تحقيــق أثــره إال مــن خــالل النظــر إىل كافــة المســاهمين فــي تنميتــه.

الــنــــــاس

ــي  ــل ف ــدوام كام ــن ب ــدد الموظفي ــاوز ع ال يتج
القطــاع غيــر الربحــي – المســجلين رســميًا لــدى 

المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة

إال أن الصــورة الحقيقيــة للمــوارد البشــرية فــي 
القطــاع غيــر الربحــي تكشــف عن مئــات اآلالف 
مــن العامليــن والمســاهمين والمتطوعيــن 

يتجــاوز عددهــم

بما فيهم ما يقارب

31,500

1,700,000
15,000

موظف

موظف بدوام جزئي

شخص من السكان
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الــمــوظـفــون

ويحــاول اإلصــدار تقديــم تحليــالت إحصائية تقديريــة متحفظة 
ــن والمســاهمين فــي القطــاع  لألرقــام المتوقعــة مــن العاملي
غيــر الربحــي، إال أن شــح البيانــات وتفاوتهــا بيــن المصــادر يجعــل 
الوصــول إىل تقديــرات دقيقــة أمــرًا بالــغ الصعوبــة. إذ ســبق 
ــة  ــن الهيئ ــادر ع ــة الص ــر الربحي ــآت غي ــح المنش ــح مس أن أفص
العامــة لإلحصــاء لعــام 2018م عــن وصــول عــدد موظفــي 

القطــاع حينهــا إىل أكثــر مــن

موظف وموظفة72,0006

للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  ســجالت  تشــر  لــم  بينمــا 
العــدد. ذلــك  نصــف  إىل  لوصولهــم  االجتماعيــة 

ويعــود الخلــل فــي دقــة البيانــات بالدرجــة األوىل إىل ســببين 
رئيســيين يتعلقــان بنوعيــة الوظائــف وتصنيفهــا في الســجالت 
اإلداريــة.7 ولذلــك، فــإّن مــن المرتقــب أن يتم نشــر التقديــر األكثر 
ــإذن اللــه -  دقــة ألعــداد العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي - ب
ضمــن نتائــج مســح المنشــآت غيــر الربحيــة بنســخته الجديــدة 
للهيئــة العامــة لإلحصــاء،8 والتــي بــدأت العمــل عليــه خــالل 
عــام 2022م وُيتوقــع أن ُتنشــر نتائجــه خــالل الفتــرة القادمــة.

6. مسح 
منشآت 
القطاع 

غير الربحي 
 ،2018
الهيئة 
العامة 

لإلحصاء. 

ــم  ــن تصنيفه ــي يمك ــر الربح ــاع غي ــي القط ــن ف ــن العاملي ــر م ــم أن الكثي 7. أوله
ضمــن فئــة "المتعاونيــن" الذيــن يعملــون بشــكل جزئــي أو بــدوام مســائي 
ــر رســمي أو منتظــم، وهــي ظاهــرة تتوافــق  أو كوظيفــة رديفــة وبشــكل غي
ــي.  ــر الربح ــاع غي ــروح القط ــة ل ــة والمجتمعي ــة والطوعي ــة العفوي ــع الطبيع م
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــدى المؤسس ــة ل ــات القانوني ــف الكيان ــًا، ألن تصني وثاني
االجتماعيــة يقتصــر عــى تصنيــف "جمعيــة"، وال يوجــد تصنيــف "غيــر ربحــي" 
واســع. رغــم إفــادة المختصيــن بــأن تصنيــف "جمعيــة" يشــمل الجمعيــات 
المكاتــب  الخيريــة واللجــان االجتماعيــة وكذلــك  والمؤسســات واألوقــاف 
ــة ومــدارس تحفيــظ القــرآن. لكــن مــن  ــة والمراكــز والمعاهــد الخيري التعاوني
غيــر المســتبعد، فــي ظــل غيــاب تصنيــف واضــح وشــامل لكافــة أشــكال 
الكيانــات القانونيــة غيــر الربحيــة، أن يكــون هنــاك تصنيــف لعــدد مــن موظفــي 

ــأ. ــاص بالخط ــاع الخ ــوبي القط ــن منس ــي ضم ــر الربح ــاع غي القط

8. مسح 
منظمات 

القطاع 
غير الربحي 

 ،2021
الهيئة 
العامة 

لإلحصاء 
)لم ينشر 

بعد(.
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أعـضــاء الـجـمـعــيـات الـعـمــومية

أعـضــاء مــجــــالـــس اإلدارة

وباســتخدام التقديــرات المتاحــة، فقــد اســتنتج فريــق 
ــن ــل ع ــا ال يق ــود م ــث وج البح

189,000

32,000

عضو في الجمعيات العمومية للمنظمات غير الربحية 
ذات العضوية )مثل الجمعيات األهلية والتعاونية(

عضو مجلس إدارة
)تسمى أحيانًا مجالس األمناء في المنظمات التي ليس 

لديها عضوية – مثل المؤسسات األهلية والجامعات 
غير الربحية(

دون احتســاب أعضــاء الغــرف التجارية والهيئــات المهنية 
المــالك بســبب كثافــة عضويتهــا وغيــاب  وجمعيــات 
يشــمل  ال  التحليــل  أن  كمــا  عنهــا.  الدقيقــة  البيانــات 
ــت  ــا أسس ــي بدوره ــواة، والت ــة اله ــة أندي ــاء جمعي أعض
أكثــر مــن 350 نــادي هــواة فــي 179 هوايــة بعضويــة مــا 

ــاوي.  ــة ه ــن منص ــو ضم ــف عض ــارب 15 أل يق

دون احتســاب أعضــاء مجالــس النظــارة فــي األوقــاف 
ــا. ــر بياناته ــدم تواف ــا وع ــة أعداده لضخام

ــي  ــر الربح ــاع غي ــي القط ــائدة ف ــة الس ــب الحوكم وبحس
الســعودي، والتــي تشــبه بشــكل كبيــر تلــك المفروضــة 
فــإّن  الماليــة،  الســوق  فــي  المدرجــة  الشــركات  عــى 
الجمعيــات العموميــة للمنظمــات تعــد الســلطة األعــى 
أداء مجالــس اإلدارة.  القــرار وتنتخــب وتراقــب  التخــاذ 
حيــث يقــّدر عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا ال يقــل عــن

الــنــــــاس
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الـمــؤســســون

الـمـتـطــوعــون

كمــا تديــن الجمعيــات فــي نشــأتها بمبــادرة المؤسســين الذيــن تقدمــوا بتســجيلها رســميًا وغرســوا 
بــذرة انطالقتهــا األوىل. وفــي كثيــر مــن األحيــان، يســتمر المؤسســون فــي العمــل كأعضــاء مجالــس 
ــرًا مســتدامًا  ــرك أث ــة، بينمــا يرتحــل بعضهــم مــع مــرور الســنين ليت ــات عمومي إدارة وأعضــاء جمعي
خلفــه. وبحســب تحليــل فريــق البحــث، وباســتخدام الحــد النظامــي األدنــى لعــدد المؤسســين المطلوب 

لتأســيس كل جمعيــة، يمكــن تقديــر أن هنــاك مــا ال يقــل عــن

ويعــد التطــوع طاقــة ال تنضــب لتشــغيل أعمــال القطــاع غيــر الربحــي. حيــث وصــل عــدد المتطوعيــن 
إىل أكثــر مــن

كان لهــم فضــل تأســيس عــدد واســع مــن الجمعيــات األهليــة والتعاونيــة – دون احتســاب الواقفيــن 
والمؤسســين فــي األوقــاف والمنظمــات التــي ليــس لهــا عضويــة. 

51,000

484,000

914,000

مؤسس

كمــا أفــاد اســتطالع هاتفــي خــاص أجــراه المركــز الوطنــي الســتطالعات الــرأي العــام )رأي( فــي مركــز 
الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي لصالــح مؤسســة الملــك خالــد بنهايــة عــام 2021م بإفصــاح 10% 
مــن الســعوديين عــن انضمامهــم لعضويــة جمعيــة خيريــة أو فريــق تطوعــي ممــا قــد يصــل إىل 1.5 

مليــون شــخص.10

9. تــم تقديــر أعــداد المتطوعيــن المؤسســيين مــن واقــع تقريــر إنجــازات 
ــر  ــر عــدد المتطوعيــن غي برنامــج التحــول الوطنــي لعــام 2021م، وتقدي
يشــكلون  بشــكل مســتقل  المتطوعيــن  أن  بافتــراض  المؤسســيين 
ــي  ــتطالع الهاتف ــج االس ــب نتائ ــن، بحس ــوع المتطوعي ــن مجم %47 م
الــذي أعــده المركــز الوطنــي الســتطالعات الــرأي العــام )رأي( فــي مركــز 
الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي نهايــة عــام 2021م لصالــح مؤسســة 
الملــك خالــد. وقــد تــم إجــراء االســتطالع بحســب المنهجيــة المعتمــدة 
ــر عــدد المتطوعيــن فــي المســوح األســرية، وهــي تشــمل  ــًا لتقدي دولي
أي نشــاط لمــدة ســاعة واحــدة غيــر هــادف للربــح خــارج نطــاق األســرة 

المعيشــية خــالل الـــ12 شــهرًا الماضيــة.

ــر الرقــم باحتســاب نســبة  ــم تقدي 10. ت
الســعوديين  الســكان  مــن   10%
فــوق ســن الـــ15 عامــًا مــن واقــع 
أرقــام التقديــرات الســكانية للهيئــة 
العامــة لإلحصــاء لمنتصــف عــام 

2021م. 

متطوع مؤسسي خالل عام 2021م
)دون احتســاب المتطوعيــن المســتقلين بأنفســهم خــارج نطــاق الجمعيــات والمنظمــات الرســمية( 
ــذي  ــم، وال ــر منّظ ــي وغي ــوي وطوع ــكل عف ــع بش ــجد والمجتم ــي والمس ــي الح ــن ف ــل المتطوعي مث

ــم إىل ــل عدده ــع أن يص يتوق

الــنــــــاس

ألف متطوع مستقل9 

30

آفاق
القطاع غير الربحي

https://www.stats.gov.sa/ar/43
https://www.vision2030.gov.sa/media/jmocu0t4/annual-ntp-report-2021-ar.pdf


الـمـســتــفـيـدون والـمـتــبـرعــون

وبســبب غيــاب البيانــات، فــإن فريــق البحــث لــم يســتطع 
المســتفيدين  لعــدد  تقديريــة  أرقــام  أي  إىل  الوصــول 
أن  المتوقــع  مــن  فئتيــن  وهمــا  المتبرعيــن،  وعــدد 
تكــون األكبــر عدديــًا فــي القطــاع غيــر الربحــي، يشــكالن 
بمجموعهمــا أحــد طرفــي سلســلة األثــر التــي تســعى إىل 
تشــغيلها المنظمــات غيــر الربحيــة. حيــث يحّمــل المتبــرع 
ــة إيصــال العطــاء  ــح المنظمــات غيــر الربحيــة أمان والمان
مــن  وبيئــي  اجتماعــي  أكبــر عائــد  أهلــه وتحقيــق  إىل 
المــوارد التــي يدفعونهــا إىل القطــاع غيــر الربحــي. ويقــوم 
المســتفيدين  مالييــن  مــع  بالتعامــل  بــدوره  القطــاع 
الذيــن يتواصلــون مــع المنظمــات غيــر الربحيــة لســد أحــد 

أوجــه احتياجاتهــم. 

الــنــــــاس
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الناس في القطاع غير الربحي السعودي
تقديرات عام 2021م11

أعضاء الجمعيات العمومية للمنظمات ذات العضوية

األعضاء المؤسسون 

الرؤساء التنفيذيون 

اإلجمالي

188,506 عضو

51,376 مؤسس

32,394 عضو مجلس إدارة

4,104 رئيس تنفيذي

األعداد التقديرية 

11. قــام فريــق البحــث باســتخدام منهــج متحفــظ فــي التقديــرات باالســتناد بشــكل رئيســي عــى تحليــل البيانــات الســجلية 
المتاحــة للمنظمــات غيــر الربحيــة، وخصوصــًا مــن تقريــر المشــتركين فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
مــن واقــع بيانــات شــهر ســبتمبر 2022م، وبيانــات تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة )مكيــن( لعــام 2021م عــن 
ــا  ــر بياناته ــي ال تتوف ــة الت ــر الربحي ــات غي ــكال المنظم ــة أش ــام لبقي ــر األرق ــم تقدي ــا ت ــة. كم ــات األهلي ــة الجمعي حال
بافتــراض اســتحواذ الجمعيــات األهليــة عــى %71 مــن المــوارد البشــرية فــي القطــاع )وهــي حصــة الجمعيــات األهليــة 
مــن التوزيــع النســبي للمنظمــات غيــر الربحيــة بحســب الشــكل القانونــي - دون احتســاب األوقــاف وجمعيــات المــالك(. 
كمــا قــام فريــق البحــث بإدخــال بعــض التحســينات عــى التحليــل عنــد وجــود بيانــات ســجلية بديلــة. ولتحــري الدقــة 
فــي االســتقراء اإلحصائــي، فقــد تــم إقصــاء المنظمــات كثيفــة العضويــة والمنظمــات كثيفــة العمالــة مــن التحليــل، 
عنــد عــدم توفــر بيانــات ســجلية لهــا، مثــل الغــرف التجاريــة والهيئــات المهنيــة ومؤسســات تقديــم الخدمــات الصحيــة 
وأنديــة الهــواة واألوقــاف وجمعيــات المــالك. مــع وجــود احتماليــة متوســطة للتكــرار بيــن فئــة األعضــاء المؤسســين 
وأعضــاء الجمعيــات العموميــة وأعضــاء مجالــس اإلدارة – بســبب التداخــل الطبيعــي فــي األدوار وإمكانيــة االزدواجيــة 
فــي العضويــة –. كمــا تــم اســتبعاد أي موظــف مســجل كرئيــس تنفيــذي فــي ســجالت المؤسســة العامــة للتأمينــات 

االجتماعيــة لتفــادي التكــرار بيــن فئــة الرؤســاء التنفيذييــن وفئــة الموظفيــن بــدوام كامــل.

أعضاء مجالس اإلدارة واألمناء
دون احتساب مجالس النظارة في األوقاف 

1,720,190 شخص من سكان المملكة

الــنــــــاس

المتطوعون بشكل مستقل 
913,700 متطوع

المتطوعون بشكل مؤسسي
484,251 متطوعالمسجلين لدى المنصة الوطنية للتطوع

31,479 موظف
الموظفون بدوام كامل
المسجلين بشكل رسمي في المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية تحت أي كيان قانوني مصنف "جمعية"

الموظفون بدوام جزئي 
14,380 موظف
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https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Open_Data_Library
https://ncnp.gov.sa/ar/node/296


التوزيع النسبي لناس القطاع 
المتطوعون، األعضاء، مجالس اإلدارة، التنفيذيون، الموظفون بدوام كامل أو جزئي
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ــن  ــص الموظفي ــة خصائ ــعودي لمعرف ــل الس ــوق العم ــة س ــل تركيب ــث بتحلي ــق البح ــام فري ــا ق كم
ــات  ــر وفئ ــس والعم ــث الجن ــن حي ــاص، م ــاع الخ ــي القط ــة بموظف ــي مقارن ــر الربح ــاع غي ــي القط ف
ــات الخــام للمشــتركين فــي  ــي للبيان ــل تفصيل ــة، نتيجــة تحلي األجــر والمهــن والقطاعــات االقتصادي

ــام 2022م. ــن ع ــبتمبر م ــهر س ــي ش ــة ف ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام المؤسس

ــة  ــر الربحــي مقارن ــر بيــن الجنســين فــي القطــاع غي ــوازن أكب ــة العماليــة إىل وجــود ت إذ تشــير التركيب
بالقطــاع الخــاص، مــع عــدم وجــود فــوارق كبيــرة فــي الفئــات العمريــة بيــن منســوبي القطــاع الخــاص 
وغيــر الربحــي. إال أن المثيــر لالهتمــام، أن القطــاع الخــاص يقــوم بإشــراك الشــباب )15 إىل 24 عامــًا( 
بشــكل أكبــر بكثيــر مــن إشــراك القطــاع غيــر الربحــي لهــم. حيــث يشــكل الشــباب %8.6 مــن مجمــوع 

العامليــن فــي القطــاع الخــاص مقارنــة بـــ%3.6 مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي. 

ــر الربحــي قــد تفــوق عــى القطــاع الخــاص فــي إشــراك المــرأة  ــك، أن القطــاع غي وُيســتنتج مــن ذل
ــر الربحــي فــي إشــراك الشــباب  ــة، بينمــا تفــوق القطــاع الخــاص عــى القطــاع غي فــي القــوى العامل
فــي القــوى العاملــة. إذ يبــدو أن متوســط عمــر العامــل فــي القطــاع غيــر الربحــي أكبــر مــن نظيــره فــي 
القطــاع الخــاص. وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي قــدرة المنظمــات غيــر الربحيــة عــى اســتقطاب 
ــر  ــات غي ــز المنظم ــجيع وتحفي ــرورة تش ــة، وض ــا العامل ــن قواه ــابة ضم ــاءات الش ــتبقاء الكف واس
ــر  ــة لمشــاركة الشــباب واالســتفادة مــن طاقاتهــم البشــرية بشــكل أكب ــة عــى إعطــاء أولوي الربحي

ــر القيــادات الشــابة ضمــن خطــط رأس المــال البشــري.  وتشــجيع تطوي

الــنــــــاس

تقرير
الوصول للمستقبل

رحلة الشباب بين 
مقاعد العمل والتعليم 

والتدريب 2022م
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موظفي القطاع غير الربحي 
بحسب الجنس والعمر

موظفي القطاع الخاص 
بحسب الجنس والعمر

الــــذكـــــــور

الــــذكـــــــور
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كمــا يتفــوق القطــاع غيــر الربحــي عــى القطــاع الخــاص فــي معــدالت التوطيــن. حيــث بلغــت 
نســبة توطيــن الوظائــف فــي المنشــآت غيــر الربحيــة إىل %61 مــن الوظائــف يشــغلها ســعوديون 

وســعوديات، مقارنــة بنســبة توطيــن %23 فــي القطــاع الخــاص الســعودي.

معدالت توطين الوظائف 
في القطاعين الخاص وغير الربحي

الـقــطـــاع
الـخــــــاص

الـقــطـــاع
ــــيـــــر غـــــ
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ــل-  ــية –بالمجم ــر تنافس ــورًا أكث ــدم أج ــزال يق ــي ال ي ــر الربح ــاع غي ــإّن القط ــر، ف ــة األج ــب فئ وبحس
مقارنــة بالقطــاع الخــاص بشــكل عــام. حيــث يميــل القطــاع الخــاص إىل توظيــف أيــدي عاملــة 
أجنبيــة منخفضــة األجــر والمهــارة، مقارنــة بالقطــاع غيــر الربحــي. وتعــد فئــة األجــر األعــى انتشــارًا 
ــارًا  ــر انتش ــة األكث ــد الفئ ــا تع ــال، بينم ــن 3 آالف و10 آالف ري ــي بي ــر الربح ــاع غي ــوبي القط ــن منس بي
بيــن منســوبي القطــاع الخــاص أقــل مــن 3 آالف ريــال بالمتوســط. ويعــود ذلــك إىل نوعيــة الوظائــف 

ــن. ــن القطاعي ــًا بي ــف تمام ــادي المختل ــاط االقتص ــن والنش والمه

توزيع موظفي القطاع غير الربحي والقطاع الخاص
بحسب فئة األجر

أقل من
3,000 ريال

من 3,000
إىل 9,999 ريال
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%20

%30

%40

%50

أكثر من أو يساوي 
10,000 ريال

القطاع غير الربحيالقطاع الخاص

الــنــــــاس
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فعــى ســبيل المثــال، يعــد قطاعــي التشــييد، وتجــارة 
الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات، القطاعيــن األكثــر 
الصحــة  تعــد  بينمــا  الخــاص.  القطــاع  فــي  توظيفــًا 
األكثــر  القطاعيــن  والتعليــم،  االجتماعيــة،  والرعايــة 
ــة  ــك، فــإّن نوعي ــر الربحــي. ولذل توظيفــًا فــي القطــاع غي
المهــن األكثــر انتشــارًا بيــن القطــاع غيــر الربحــي والقطــاع 
الخــاص مختلفــة تمامــًا، تبعــًا لألنشــطة االقتصاديــة 

ــا.  ــًا بينهم ــر رواج األكث

حيــث تعــد المهــن األكثــر انتشــارًا فــي القطــاع الخــاص، 
مــن حيــث أعــداد الموظفيــن، هــي فئــة العمــال )فــي 
والنظافــة  والدهــان  والبنــاء  واللياســة  اإلنشــاءات 
والكهربــاء والحــدادة وأعمــال التنزيــل والتحميــل( هــي 
األكثــر انتشــارًا بيــن المهــن فــي القطــاع الخــاص، متبوعــة 
بفئــة المندوبيــن )فــي البيــع والشــراء والتســويق( وفئــة 
الثقيــل  والنقــل  والمركبــات  )للشــاحنات  الســائقين 
وآليــات الطــرق(، ثــم فئــات التمريــض وحــراس األمــن 

وعمــال المطابــخ )الطهــي وتقديــم الطعــام(.

غيــر  القطــاع  فــي  انتشــارًا  األكثــر  المهــن  تعــد  بينمــا 
الربحــي، مــن حيــث أعــداد الموظفيــن، فئــة المعلميــن 
والجامعــي(،  العــام  والتعليــم  المبكــرة  الطفولــة  )فــي 
والترجمــة  واإلداريــة  الماليــة  )الشــؤون  واإلدارييــن 
البيانــات(،  وإدخــال  العامــة  والعالقــات  والســكرتارية 
والباحثيــن االجتماعييــن، ثــم العمــال )النظافــة والشــحن 

األمــن.  وحــراس  والتفريــغ(، 

أّن  إال  بالمهــن،  الخاصــة  البيانــات  ورغــم ضعــف دقــة 
المســميات الوظيفيــة تقــدم داللــة عــى وجــود اختــالف 
جــذري فــي أنــواع الوظائــف المتاحــة بيــن القطاعيــن 
ــًا  ــر رواج ــة األكث ــطة االقتصادي ــًا لألنش ــا، تبع واختالفهم
بيــن منشــآت القطــاع الخــاص ومنشــآت القطــاع غيــر 

الربحــي. 

الــنــــــاس

تقرير
اقتصاد الرعاية السعودي

خيارات التحول وأفق النمو 
2022م
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توزيع موظفي القطاع غير الربحي
بحسب التخصص

توزيع موظفي القطاع الخاص
بحسب التخصص

الصحة والرعاية االجتماعية

التشييد

الفنون والترفيه

النقل والتخزين

الصناعة التحويلية

الصحة والرعاية االجتماعية

اإلدارة العامة والدفاع، والضمان االجتماعي اإللزامي

الزراعة

األنشطة العقارية

المهنية والعلمية والتقنية

الزراعة

التعدين واستغال المحاجر

أخرى

أخرى

التعليم

تجارة الجملة والتجزئة وإصاح المركبات

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

الخدمات اإلدارية

أنشطة المنظمات ذات العضوية

الصناعة التحويلية

تجارة الجملة والتجزئة وإصاح المركبات

خدمات اإلقامة والطعام
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األثـــــــــــــر

تتميــز منظمــات القطــاع غيــر الربحــي بقدرتهــا عــى إحــداث األثــر عــى مســتويات وأبعــاد 
متعــددة. ألّن األنشــطة غيــر الهادفــة للربــح تســتهدف معالجــة تحديــات اجتماعيــة 
أو بيئيــة أو تنمويــة، هــي فــي الغالــب تتعــدى المســتهدفات وتمكــن المســتفيدين 
مــن هــذه األنشــطة عــى المســتوى الشــخصي أو فــي نطــاق األســرة أو اجتماعيــًا 
واقتصاديــًا. وتعــرف المنظمــات غيــر الربحيــة عــى أنهــا منظمــات يقودهــا األثــر، 
ابتــداء مــن مرحلــة التخطيــط االســتراتيجي ألعمالهــا، مــرورًا بتنفيــذ برامجهــا، وانتهــاء 
بقيــاس أثــر برامجهــا عــى مســتفيدها. فعمليــة إدارة األثــر هــي المحــرك األول ألعمــال 
المنظمــات والقصــد الــذي يســتهدفه مؤسســو هــذه المنشــآت. وينطلــق تأســيس أي 

منظمــة غيــر ربحيــة مــن ســؤال مــا هــو األثــر الــذي تقصــده هــذه المنشــأة؟

لذلــك فــإن رصــد أثــر هــذه المنظمــات يعــد مــن التحديــات العلميــة التــي 
يجتهــد الباحثــون والمتخصصــون الســتقصائها. ونســعد مــن خــال نســخة 
ــر الربحــي  ــر القطــاع غي ــر الربحــي لعــام 2023م برصــد آث آفــاق القطــاع غي

فــي المملكــة عبــر أربعــة محــاور:

12. الحســاب الفرعــي هــو عمليــة إحصائيــة لرصد المســاهمة االقتصادية لألنشــطة 
ــابات  ــاس الحس ــدة لقي ــة المعتم ــتطيع الطريق ــة ال تس ــع بخصوصي ــي تتمت الت
والرياضيــة  الســياحية  األنشــطة  مــع  الحــال  هــو  كمــا  برصدهــا،  القوميــة 
ــح(. ولالســتزادة  ــر الهادفــة للرب وأنشــطة االقتصــاد االجتماعــي )أو األنشــطة غي
يمكــن مراجعــة دليــل األمــم المتحــدة للحســاب الفرعــي للمنشــآت غيــر الربحيــة 

ــي. ــل التطوع ــة والعم ــآت ذات الصل والمنش

ونعتقــد بــأّن مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة تتجــاوز ما ســيتم اســتعراضه 
فــي هــذا الفصــل، بســبب عــدم الوقــوف عــى األثــر االجتماعــي لجميــع مكونــات القطــاع، 
ــاء الحســاب  ــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء ببن باإلضافــة إىل أن المملكــة الزالــت تقــوم عب
ضمــن  لتضمينــه  الربحــي  غيــر  للقطــاع  االقتصاديــة  المســاهمة  لقيــاس  الفرعــي 
الحســابات القوميــة، عــى غــرار الحســاب الفرعــي للســياحة وللرياضــة، لتصبــح المملكــة 

األوىل عــى مســتوى المنطقــة فــي بنــاء هــذا النــوع مــن الحســابات الفرعيــة.12

المساهمة 
االقتصادية للقطاع 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي

1234
مساهمة 

القطاع في 
تحقيق األهداف 

االستراتيجية لرؤية 
المملكة 2030

مساهمة القطاع 
في تحقيق البرامج 

التنفيذية لرؤية 
المملكة 2030 

مساهمة القطاع 
في تحقيق أجندة 
التنمية العالمية 
وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية 
المستدامة 2030 
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المساهمة االقتصادية للقطاع
في الناتج المحلي اإلجمالي

ــي ترصــد مســتهدفًا  ــة األوىل فــي المملكــة الت ــة المملكــة 2030 الوثيقــة التنموي تعــد وثيقــة رؤي
طموحــًا لرفــع المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع غيــر الربحــي مــن أقــل مــن 1% فــي عــام 2015م إىل 
5% بحلــول عــام 2030م -بــإذن اللــه-، متجــاوزًا المتوســط العالمــي لمســاهمة القطــاع االقتصاديــة 
فــي الــدول األخــرى والمقــدرة عنــد 3.5%. 13 كمـــا أن االنتقــاد األكبــر للطـــرق الســـائدة الحتســاب 
المســـاهمة االقتصاديــة للقطـــاع تــدور حول أّن أغلـــب المنهجيـــات القائمـــة تعتمـــد علـــى احتســـاب 
العائـــد المـــادي أو المقابـــل المالـــي ألنشطة القطـــاع، وهـــو مـــا يصعـــب تقديـره مـع ارتـــكاز القطـاع 
علـــى مبـــادئ الطوعية وعـــدم اســـتهداف تحقيـــق الربـــح، ممـــا يحـــول دون تقديـــر حقيقـــي للمـــردود 
االقتصادي لعـــدد واســـع مـــن األعمال غيـــر الهادفـــة للربـح والتـي يتـم تقديمهـــا للمجتمـع بـدون أجـر 
أو مقابـل. ولذلـك، فـإّن عـددًا كبيـرًا مـن الدراسـات يقـوم علـى تقديـر قيمـة التكلفـة البديلـة فـي حـال 
لـــم يقـــدم القطـــاع غيـر الربحـي تلـك الخدمـات بشـكل مجانـي أو تطوعـي أو بتكلفـة ميسـورة. ويعـد 
األثــر األكبــر للقطـــاع غيـــر الربحـــي هــو تحقيقـــه لمســـتهدفات التنميـــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو 
بالبيئية بمختلـــف أشـــكالها بغـــض النظـــر عـــن مـــا تتيحـــه األدوات اإلحصائية الحاليـــة مـــن تقديـــرات 
نقديـــة. وتقــوم مؤسســة الملــك خالــد مــن خــالل تقريــر هــذا العــام بتقديــم تصــور عــن المســاهمة 
االقتصاديــة للقطــاع غيــر الربحــي عبــر تطويــر آليــة احتســاب رديفــة إىل أن يتــم بنــاء الحســاب الفرعــي 

ورصــد المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع بشــكل أكثــر دقــة ومنهجيــة. 

واعتمــدت المنهجيــة الرديفــة التــي طورتهــا مؤسســة الملــك خالد الحتســاب المســاهمة االقتصادية 
للقطــاع غيــر الربحــي عــى حســاب المســاهمة االقتصاديــة لثالثــة مكونات أساســية: 

13. إدارة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2018(، 
"دليل األمم المتحدة للحساب الفرعي للمنشآت غير 

الربحية والمنشآت ذات الصلة والعمل التطوعي"

األثـــــــــــــر

أواًل:

وبالنظــر للعائــد االقتصــادي للتطــوع فــي المملكــة، نشــهد تضاعــف العمــل التطوعــي 9 مــرات 
ــة المملكــة 2030 بنســبة 808%. وشــهد عــام 2020م أعــى نســبة نمــو للقيمــة  ــذ إطــالق رؤي من

االقتصاديــة للعمــل التطوعــي بنســبة 121% متبوعــًا بعــام 2019م بنســبة نمــو بلغــت %101. 

1. العائد االقتصادي للتطوع
2. المساهمة االستهالكية للمنشآت غير الهادفة للربح

3. حصر القيمة االقتصادية لألوقاف
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf


قيمة العمل التطوعي

األثـــــــــــــر

العائد االقتصادي للعمل التطوعي
)2017م - 2021م( بالريال السعودي

2017 2018 2019 2020 2021

200,000,000

0

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

110,981,509

197,056,275

396,406,699

876,245,731

1,008,082,739

1,200,000,000
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أمــا المســاهمة االقتصاديــة للعمــل التطوعــي فقــد بلغــت بحســب تقديــرات مؤسســة الملــك خالــد 
فــي عــام 2021م )%0.28( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي و )%0.39( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

غيــر النفطــي. 

األثـــــــــــــر

نظرة عى نمو ساعات العمل التطوعي خالل الست سنوات الماضية
 )2017م - 2022م( بآالف الساعات

2017 2018 2019 2020 20222021
0
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تجــاوز اإلنفــاق االســتهالكي للمنشــآت غيــر الربحيــة خــالل عــام 2021م بمختلــف مكوناتــه حاجــز الســبعة والثالثين مليــار ريال 
ســعودي، حيــث تقــدر نســبة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمعــدل %1.22 بينمــا تقــدر مســاهمتها فــي الناتــج 
ــك يليهــا الجمعيــات  ــر فــي ذل ــة الحصــة األكب ــر النفطــي بنســبة %1.72. وتحتــل المؤسســات الملكي ــي غي ــي اإلجمال المحل

األهليــة ومــن ثــم مؤسســات الرعايــة الصحيــة.

كما تقدر القيمة التقريبية إليرادات األوقاف لعام 2021م بمبلغ

األثـــــــــــــر

اإلنفاق االستهالكي للمنشآت غير الربحية لعام 2021م

مساهمة المنشآت غير الربحية في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب قيمة اإلنفاق االستهالكي لعام 2021م

المؤسسات الملكية

الجامعات

المراكز البحثية وغيرها

جمعيات المالك

اإلجمالي

12,632,471,9990.40%

0.18%

0.57%

0.25% 5,537,836,221

136,404,887

223,411,865

االنفاق  بالريال السعودي

الجمعيات التعاونية

124,200,000

37,992,501,083

الجمعيات العلمية
70,034,984

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي %

0.00%0.01%

0.00%0.01%

0.00%0.00%

1.22%1.72%

0.01%0.01%

الناتج المحلي اإلجمالي %

بحســب التفصيــل الــوارد فــي فصــل 
"المــال" مــن هــذا التقريــر.

7,706,737,280 ريال سعودي

الجمعيات األهلية
8,551,896,3040.27%0.39%

8,078,296,794
مؤسسات الرعاية الصحية

0.26%0.37%

الغرف التجارية
1,294,804,4130.04%0.06%

المؤسسات االهلية
1,061,349,7090.03%0.05%

الهيئات المهنية
281,793,9070.01%0.01%
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وتقدر المساهمة االقتصادية للقطاع غير الربحي في عام 2021م بمبلغ 

ويتطلــب وصــول المســاهمة للمســتهدف خــالل الســبع ســنوات القادمــة )بحلــول عــام 2030م( ارتفــاع كبيــر فــي معــدالت 
النمــو للقطــاع، متجــاوزًا المعــدالت التاريخيــة الحاليــة، للوصــول إىل متوســط معــدل نمــو ســنوي يعــادل %18.80 ليحقــق 

القطــاع غيــر الربحــي الســعودي بذلــك مســاهمة %5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

األثـــــــــــــر

إجمالي المساهمة االقتصادية للقطاع غير الربحي لعام 2021م

اإلنفــاق  وإجمالــي  التطوعــي  للعمــل  التقديريــة  القيمــة  جمــع  بعــد 
األوقــاف.  وقطــاع  الربحيــة  غيــر  للمنشــآت  االســتهالكي 

54,371,234,268 ريال سعودي

مساهمة المنشآت غير الربحية في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب قيمة اإلنفاق االستهالكي لعام 2021م

المساهمة االقتصادية للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية
سيناريوهات النمو

المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع غيــر الربحــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الناتــج 

اإلجمالــي المحلــي 

المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع غيــر الربحــي فــي 
ــي  ــج المحل ــي النات ــعودية ف ــة الس ــة العربي المملك

اإلجمالــي غيــر النفطــي

المساهمة االقتصادية للقطاع غير الربحي 
في المملكة العربية السعودية

المساهمة االقتصادية للقطاع غير الربحي 
في المملكة العربية السعودية

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطيالناتج المحلي اإلجمالي

100100

÷÷

✕✕

الناتج المحلي اإلجمالي

القطاع غير الربحي

نسبة المساهمة

%1.74 2021

2030 )نمو 3.5 %(*2030 )نمو 4.7 %(*2021

2.46%

3,125,625,000,000

54,371,234,268252,000,000,000220,000,000,000

%1.74%5%5

5,031,371,307,9444,399,707,790,795

* تقديرات صندوق النقد الدولي باإلضافة إىل تحليل فريق البحث
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ويظهــر ممــا ســبق أن القطــاع غيــر الربحــي يجــب أن يصــل إىل حجــم يقــدر بقيمــة 220 مليــار ريــال 
ســعودي بحلــول عــام 2030م مــن أجــل الوصــول للمســتهدف )%5 مســاهمة القطــاع فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي(. وفــي حــال نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبه نمــو 4.7 % فــإّن القطــاع غيــر 
الربحــي يجــب أن يصــل إىل حجــم نمــو يقــدر بـــقيمة 252 مليــار ريــال ســعودي بحلــول عــام 2030م 

للوصــول للمســتهدف وهــو %5 مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

األثـــــــــــــر

نسبة النمو
السنوي للقطاع

نسبة النمو السنوية للقطاع  غير الربحي
سيناريوهات النمو

القطاع غير الربحي
في حال نمو الناتج المحلي اإلجمالي %3.5 السنة

القطاع غير الربحي
في حال نمو الناتج المحلي اإلجمالي %4.7

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

54,371,234,268

 63,614,344,093.56 

 74,428,782,589.47 

 87,081,675,629.67 

 101,885,560,486.72 

 119,206,105,769.46 

 139,471,143,750.27 

 163,181,238,187.82 

 190,922,048,679.74 

 223,378,796,955.30 

%17%18.5

54,371,234,268 

 64,429,912,607.58 

 76,349,446,439.98 

 90,474,094,031.38 

 107,211,801,427.18 

 127,045,984,691.21 

 150,549,491,859.09 

 178,401,147,853.02 

 211,405,360,205.83 

 250,515,351,843.91 
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2021202220232024202520262027202820292030

51,899 44,358 37,913 32,404 27,696 23,672 20,232 17,293 14,780 12,632المؤسسات الملكية

 22,752 19,446 16,620 14,205 12,141 10,377 8,869 7,581 6,479 5,538الجامعات

 33,189 28,367 24,245 20,722 17,711 15,138 12,938 11,058 9,452 8,078مؤسسات الرعاية الصحية

 560 479 409 350 299 256 218 187 160 136المراكز البحثية وغيرها

 918 785 671 573 490 419 358 306 261 223الجمعيات التعاونية

 30,03035,135 25,666 21,937 18,750 16,025 13,697 11,707 10,006 8,552الجمعيات األهلية

 4,360 3,727 3,185 2,723 2,327 1,989 1,700 1,453 1,242 1,061المؤسسات األهلية

 5,320 4,547 3,886 3,321 2,839 2,426 2,074 1,772 1,515 1,295 الغرف التجارية

 1,158 990 846 723 618 528 451 386 330 282الهيئات المهنية

 510 436 373 319 272 233 199 170 145 124جمعيات المالك

 288 246 210 180 154 131 112 96 82 70الجمعيات العلمية

 31,662 27,062 23,130 19,769 16,897 14,442 12,343 10,550 9,017 7,707االوقاف

 35,628 30,451 26,027 22,245 19,013 16,250 13,889 11,871 10,146 8,672قيمة العمل التطوعي

 223,379 163,181190,922 139,471  101,886119,206 87,082  74,429  63,614 4,371المجموع

ونوضــح فيمــا يلــي تقديراتنــا لحجــم النمــو المطلــوب لــكل مكــون مــن مكونــات القطــاع غيــر الربحــي للوصــول 
إىل مســتهدف الرؤيــة بحلــول عــام 2030م. إذ َيظهــر بــأّن فــرص تعظيــم المســاهمة االقتصاديــة للقطــاع تقــع 
ــة وســامية( باإلضافــة إىل التوســع  ــة )المؤسســات الصــادرة بموافقــة ملكي ــق المؤسســات الملكي عــى عات
فــي عمليــة تخصيــص األصــول الحكوميــة )الســيما التعليميــة والصحيــة( إىل نمــاذج عمــل غيــر ربحيــة. حيــث 
أّن الجامعــات بحاجــة إىل الوصــول إىل مــا يفــوق 22.5 مليــار ريــال ســعودي بزيــادة تقــدر بحوالــي 17 مليــار ريــال 
ــادة وتيــرة تحويــل الجامعــات العامــة  ــًة بعــام 2021م، وهــو مــا يمكــن تحقيقــة مــن خــالل زي ســعودي مقارن

واألصــول الحكوميــة التعليميــة والصحيــة إىل كيانــات غيــر ربحيــة، مــن خــالل برنامــج التخصيــص. 

األثـــــــــــــر

القيم التقديرية لحجم اإلنفاق االستهالكي للمنشآت غير الربحية 
سيناريوهات النمو حسب كل كيان قانوني )ماليين الرياالت(
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األثـــــــــــــر

 المؤسسات الملكية
 الجامعات

 مؤسسات الرعاية الصحية
 الجمعيات األهلية

 الغرف التجارية 
 األوقاف

 قيمة العمل التطوعي

القيم التقديرية لحجم نمو القطاع المطلوب 
سيناريوهات النمو للوصول لمستهدف %5 من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 2030م

250,000

200,000

150,000
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تعــد منظمــات القطــاع غيــر الربحــي شــريكًا تنمويــًا فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة 
المملكــة 2030 عــى مســتويات متنوعــة. وبحســب تحليــل فريــق البحــث لمســتوى مواءمــة أنشــطة 
المنشــآت غيــر الربحيــة مــع أهــداف الرؤيــة، نجــد تركــزًا لمســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي هــدف 
)تمكيــن الحيــاة العامــرة والصحيــة(؛ حيــث تنشــط العديــد مــن المنظمــات فــي مجــال تعزيــز الصحــة 
والتعليــم وتحســين جــودة الحيــاة ألفــراد المجتمــع وتلبييــة االحتياجــات األساســية لألشــد حاجــة. 
ولمنظمــات دعــم العمــل الخيــري كالمؤسســات األهليــة دور محــوري فــي تحقيــق هــدف )تمكيــن 
ــر االجتماعــي  ــادة األث ــة وزي ــر الربحي ــاء قــدرات المنظمــات غي ــة( مــن خــالل بن المســؤولية االجتماعي
للمبــادرات الخيريــة. والزالــت مســاهمة المنظمــات غيــر الربحيــة فــي زيــادة معــدالت التوظيــف 
ضعيفــة، بالرغــم مــن نشــاط عــدد مــن المنظمــات فــي مجــال التأهيــل والتدريــب، إال أن الحاجــة لهــذا 
النــوع مــن النشــاط مــن قبــل المنظمــات غيــر الربحيــة يظهــر فــي الحواضــر الصغيــرة والمتوســطة 

بشــكل أكبــر. 

مســاهمة  بتحليــل  المؤسســة  قامــت   .15
4402 منظمــة غيــر ربحيــة مــن جمعيــات 
ومؤسســات  ومهنيــة  وعلميــة  أهليــة 
أهليــة وملكيــة وغــرف تجاريــة وأنديــة 
الخمســة  االســتراتيجية  األهــداف  فــي 

2030م. المملكــة  لرؤيــة 

األثـــــــــــــر

مساهمة القطاع في تحقيق األهداف 
االستراتيجية لرؤية المملكة 2030 15

ثانيًا

أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة نمــو العمــل التطوعــي المطلوبــة لدعم 
الوصــول لمســتهدف %5، فعــى النشــاط التطوعــي أن ينمــو 
ســنويًا ليصــل لقرابــة 41 مليــار ســعودي كقيمــة اقتصادية، وأن 
ــاعات  ــدر س ــوع تق ــون متط ــن 19 ملي ــم المتطوعي ــاوز حج يتج
بـــ800 مليــون ســاعة، ويمكــن تحقيــق  التطوعيــة  عملهــم 
ــدرة  ــة المق ــو القيم ــال نم ــي ح ــك ف ــن ذل ــل م ــتهدف بأق المس
لــكل ســاعة تطوعيــة، مــع زيــادة معــدالت األجــور الســائدة فــي 
االقتصــاد الســعودي وارتفــاع نســبة االحترافيــة فــي العمــل 
التطوعــي )أيــدي عاملــة مرتفعــة األجــر والمهــارة تقــدم خدمــات 

ــة عاليــة(. تخصصيــة ذات قيمــة اقتصادي

وبالنســبة لقطــاع األوقــاف )والــذي لــم يتــم تحليلــه بشــكل 
كاٍف فــي هــذا التقريــر بســبب شــح البيانــات(، فإنــه مــن المتوقع 
أن يكــون مســاهمًا رئيســيًا فــي النمــو المســتقبلي، إال أن ذلــك 

ال يمكــن تقديــره فــي الوضــع الحالــي مــع غيــاب البيانــات.
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وتنعكــس مســاهمة القطــاع فــي األهــداف االســتراتيجية 
للرؤيــة عــى دعــم برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، حيــث 
يظهــر تحليــل المؤسســة تركــز مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي 
ــم برنامــج التحــول  ــي، ومــن ث فــي دعــم برنامــج التحــول الوطن
الصحــي وبرنامــج جــودة الحيــاة. ويعــد برنامــج التحــول الوطنــي 
أكثــر تنوعــًا مــن حيــث أهدافــه ومقاصــده التــي تتنــوع مــا بيــن 
تعزيــز قيــام الشــركات بمســؤولياتها االجتماعيــة، دعــم نمــو 
القطــاع غيــر الربحــي، وتمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة مــن 
تحقيــق أثــر أعمــق، باإلضافــة إىل تحقيــق التميــز فــي األداء 
الحكومــي، وتعزيــز بيئــة األعمــال، وقيــم العدالــة والشــفافية، 
أن  الطبيعــي  ومــن  الحكوميــة.  الخدمــات  بجــودة  واالرتقــاء 
ثــراء  البرنامــج، بســبب  لهــذا  القطــاع دعمــًا  تبــرز مســاهمة 
مجموعــة  تســاهم  كمــا  لــه.  المجتمعــي  التنمــوي  البعــد 
صغيــرة – لكنهــا عظيمــة التأثيــر – مــن الجمعيــات فــي برنامــج 
ــوي  ــكان التنم ــارات اإلس ــى خي ــوح ع ــزه الطم ــكان، لتركي اإلس
لمســتفيدي الضمــان والفئــات األشــد حاجــة. وتظهــر الحاجــة 
لنمــو مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي دعمــًا لبرنامــج تنميــة 
ــد  ــا يؤك ــو م ــي، وه ــول الصح ــج التح ــرية وبرنام ــدرات البش الق
الحاجــة لزيــادة عــدد المنظمــات غيــر الربحيــة المتخصصــة فــي 
التعليــم والصحــة، وهــي األنشــطة التــي يتفــوق فــي تقديمهــا 
القطــاع غيــر الربحــي عالميــًا، مقابــل تراجــع النشــاط غيــر الربحــي 
ــن  ــددًا م ــوح ع ــل الطم ــيتناول فص ــة. وس ــي المملك ــا ف حوله
التوصيــات الخاصــة بتعزيــز مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي 
مجــاالت تحقيــق برامــج تحقيــق الرؤيــة ومضاعفــة المســاهمة 

االقتصاديــة للقطــاع.

مساهمة القطاع في تحقيق البرامج 
التنفيذية لرؤية المملكة 2030 

ثالثًا:

األثـــــــــــــر

52

آفاق
القطاع غير الربحي



األثـــــــــــــر

0 %10 %20 %30 %40 %80%70%60%50

التوزيع النسبي لمساهمة القطاع غير الربحي
في تحقيق البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030م

%2

%3

%3

%76

%11

%5

53

تقرير منتصف الطريق
2023م



ــة المســتدامة فــي عــام 2015م والتــي صادقــت عليهــا المملكــة،  ــة للتنمي ــدة العالمي أطلقــت األجن
لرســم مســار جديــد لتحقيــق التنميــة يضــع فــي اعتبــاره أهميــة مشــاركة جميــع مكونــات الدولــة فــي 
تحقيــق هــذه األهــداف بحيــث تصبــح مســؤولية الحكومــات تفعيــل أدوار القطاعــات الخاصــة وغيــر 
ــدول وبيــن  ــدأ الشــراكة داخــل ال الربحيــة فــي المســاهمة فــي تحقيــق هــذه األهــداف، واعتمــاد مب
الــدول لتحقيــق 17 هدفــًا موزعــة عــى خمســة محــاور: حمايــة الكوكــب، تحقيــق االزدهــار للمجتمعات، 

تحقيــق األمــن والســالم، تلبيــة االحتياجــات األساســية للنــاس، وعقــد الشــراكات ألجــل التنميــة.  

وتعــد أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )أو مــا يعــرف باألهــداف العالميــة( مركبــة مــن 
ــاص  ــال الخ ــبيل المث ــى س ــم )4( ع ــدف رق ــر لله ــدف، فبالنظ ــكل ه ــة ل ــاد التنموي ــدد األبع ــث تع حي
بالتعليــم الجيــد، فــإّن الهــدف ال يتعلــق بالتعليــم فقــط وإنمــا بالثقافــة والتــراث والتعلــم مــدى الحياة، 
ولذلــك نجــد مســاهمة كبيــرة لمنظمــات القطــاع غيــر الربحــي بالمملكــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، 
ــدة  ــم المتح ــف األم ــاد تصني ــد اعتم ــم عن ــة بالتعلي ــات المتخصص ــدد المنظم ــع ع ــن تراج ــم م بالرغ

 .)ICNPO( ــح ــر الهادفــة للرب لألنشــطة غي

ــز  ــبب تركي ــة(، بس ــات القوي ــدل والمؤسس ــالم والع ــدف )16 الس ــق اله ــي تحقي ــاع ف ــاهم القط ويس
الكثيــر مــن منظمــات القطــاع فــي المملكــة عــى تعظيــم األثــر االجتماعــي وتشــجيع التطــوع وتعزيــز 
العمــل الخيــري، حيــث ينــدرج مــن ضمــن غايــات هــذا الهــدف بنــاء منظمــات غير ربحيــة قويــة باإلضافة 
إىل التالحــم االجتماعــي والمســؤولية المجتمعيــة. أمــا فيمــا يتعلــق ببنــاء مــدن ومجتمعــات محليــة 
مســتدامة )الهــدف 11(، فنجــد مســاهمة قويــة للقطــاع غيــر الربحــي الســعودي فــي تحقيقهــا تقــوده 
جمعيــات التنميــة األهليــة )لجــان التنميــة األهليــة ســابقًا(، والمنتشــر بشــكل كبيــر عــى المســتوى 
ــرة  ــة كبي ــر فرص ــا تظه ــاء، وهن ــتوى األحي ــى مس ــة ع ــة المحلي ــي التنمي ــاهم ف ــي تس ــي والت المحل
للتوجــه نحــو تعزيــز قــدرات هــذه المنظمــات لتصبــح رافــدًا لعمليــات التنميــة الحضريــة المســتدامة 
عــى النطــاق المحلــي وتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة. ومــن المتوقــع دائمــًا وجــود مســاهمة قويــة 
للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي تحقيــق الهــدف األول )القضــاء عــى الفقــر(، لتفــوق منظمــات القطــاع 
عالميــًا فــي هــذا المجــال ولحجــم حصــة جمعيــات تقديــم الدعــم المالــي )مثــل جمعيــات البــر( فــي 

المملكــة كمكــون أساســي للقطــاع غيــر الربحــي. 

ــي  ــرار ف ــاع الق ــر لصن ــم كبي ــة داع ــة مختلف ــاد تنموي ــن أبع ــي م ــر الربح ــات غي ــر المنظم ــة أث ولمتابع
فهــم أوجــه المســاهمة التــي يمكــن للقطــاع غيــر الربحــي تقديمهــا عــى أصعــدة متعــددة، ويحقــق  

ــه.  ــة المرجــوة من ــار التنموي االســتفادة المثــى مــن مســاهمات القطــاع ويحقــق اآلث

مساهمة القطاع في تحقيق أجندة 
التنمية العالمية وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة 2030

رابعًا:

األثـــــــــــــر
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن عــدد كبيــر مــن المنشــآت غيــر الربحيــة تقــوم بمجموعــة واســعة مــن األنشــطة 
والبرامــج )والتــي تتقاطــع مــع أكثــر مــن هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وأكثــر مــن برنامــج 
ــًا  ــر األهــداف والبرامــج قرب ــد أكث ــة(، لكــن تحليــل فريــق البحــث اقتصــر عــى تحدي مــن برامــج الرؤي

ألنشــطة كل منظمــة، تفاديــًا للتكــرار. 

األثـــــــــــــر
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5 %2

10 %20

14 %0

3 %8

7 %0

12 %0.1

16 %23

2 %2.3

6 %0.1

11 %0.7

15 %1

4 %22

9 %1

13 %0.2

8 %2

17 %0.6

مساهمة القطاع غير الربحي
في تحقيق األهداف العالمية )دون احتساب األوقاف وجمعيات الماك(

القضاء عى الفقر
55

تقرير منتصف الطريق
2023م



الـســمــعــة

56

آفاق
القطاع غير الربحي



الـســمــعــة

تؤثــر الصــورة الذهنيــة عــن القطــاع غيــر الربحــي عــى تفاعــل المجتمــع وصنــاع القــرار 
معــه؛ وهــي حجــر األســاس لحصــول القطــاع عــى الدعــم الــذي يحتاجــه لتشــغيل 
أنشــطته، واألهــم مــن ذلــك المحــرك الرئيســي النضمــام المزيــد مــن أفــراد المجتمــع 
ــى اتخــاذ قــرار تأســيس  ــة أو التطــوع أو العمــل أو حت ــق العضوي ــه ســواء عــن طري ل

ــة. ــر الربحي المنظمــات غي

وقــد مــر القطــاع غيــر الربحــي بفتــرات مختلفــة تاريخيــًا، فمنــذ والدتــه نشــأ تلبيــة 
لالحتياجــات األساســية للنــاس، ثــم عانــى فــي مرحلــة التشــكل )بيــن عامــي 1991م 
و2015م( إىل تكــّون صــورة ذهنيــة ســلبية عنــه بســبب مــا واجــه القطــاع مــن اســتغالل 
بعــض ضعــاف النفــوس للعمــل الخيــري وخــداع المجتمــع ألجــل تمويــل اإلرهــاب وبعض 

ــة.  ــة األمان ــلطة وخيان ــتخدام الس ــوء اس ــات س ممارس

ــر  ــة أكب ــود بثق ــاع يع ــأّن القط ــول ب ــن الق ــن الممك ــرة، م ــة المعاص ــذه المرحل ــي ه وف
ــه،  ــر الربحــي والعامليــن في ــة والحوكمــة عــى منشــآت القطــاع غي بســبب إحــكام الرقاب
ووقــوف المجتمــع عــى األدوار التنمويــة المرصــودة للقطــاع عبــر رؤيــة المملكــة 2030. 

وقــد قامــت مؤسســة الملــك خالــد برصــد االنطباعــات الســائدة عــن القطــاع غيــر 
ــين  ــدف تحس ــاع، به ــن القط ــة ع ــالت التوعوي ــت الحم ــام 2017م. وأطلق ــذ ع ــي من الربح
ــث قامــت المؤسســة بإطــالق 4 حمــالت  ــذ عــام 2020م. حي ــه من ــة عن الصــورة الذهني
لكســب التأييــد المجتمعــي حــول أنشــطة القطــاع غيــر الربحــي عــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي. واســتهدفت الحمــالت عمــوم الجمهــور مــن الفئــة العمريــة )+15 عامــًا(، 
ــم  ــرد عــى تعليقاتهــم، بهــدف تقدي ــة عــى استفســاراتهم وال والتفاعــل معهــم باإلجاب
عبــر  المؤسســة  اســتطاعت  حيــث  القطــاع.  عــن  الســلبية  اآلراء  لحاملــي  التوضيــح 
تفاعلهــا مــع الجمهــور عــى منصــات التواصــل االجتماعــي تغييــر رأي 20% مــن أصحــاب 
ــرأي الســلبي عــن القطــاع – الذيــن تفاعلــوا مــع منشــوراتها - فــي عــام 2021م، و8%  ال
مــن أصحــاب الــرأي الســلبي فــي عــام 2022م. ممــا يشــير إىل جــدوى التواصــل الفعــال 
ــم  ــح المفاهي ــة عــى االستفســارات وتصحي ــراد المجتمــع بشــكل مباشــر لإلجاب مــع أف

ــوبيه.  ــاع ومنس ــن القط ــة ع المغلوط
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التأييــد  وكســب  السياســات  تصميــم  فريــق  تحليــل   .16
أدوات االســتماع  اســتخدام  الملــك خالــد عبــر  بمؤسســة 

 .social listening االجتماعــي  التواصــل  لمنصــات 

الـســمــعــة

ــا  ــي،16 فيمكنن ــل االجتماع ــات التواص ــتماع لمنص ــتخدام أدوات االس وباس
فهــم االنطباعــات واآلراء عــن القطــاع غيــر الربحــي اإليجابيــة والســلبية عــى 

النحــو التالــي: 

التفاعل السلبيالتفاعل اإليجابي

حــول  اإليجابيــة  النبــرة  تتركــز 
التعبيــر عــن مشــاعر الفخــر لوجــود 
ربحيــة  غيــر  ومنظمــات  أنشــطة 
تســتفيد  حيويــة  خدمــات  تقــدم 
منهــا فئــات المجتمــع المختلفــة، 
بالــغ  عــن  للتعبيــر  باإلضافــة 
االمتنــان لألعمــال المفيــدة التــي 
الربحــي  غيــر  القطــاع  يقدمهــا 

والوطــن.  للمجتمــع 

مــن  النــوع  هــذا  عــى  يطغــى 
ــف  ــر والتخوي ــرة التحذي ــل نب التفاع
المنظمــات  مــع  التعامــل  مــن 
مــن  الســخرية  أو  الربحيــة،  غيــر 
األنشــطة غيــر الربحيــة، أو الغضــب 

الربحــي.  غيــر  القطــاع  مــن 

ــرز االنطباعــات الســلبية التــي تــم رصدهــا عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــن خــالل  ــورد فيمــا يلــي أب ون
حملــة مؤسســة الملــك خالــد لدعــم القطــاع غيــر الربحــي )#قد_الثقــة(، حــول األنشــطة غيــر الهادفــة للربــح: 

العمل بدون مقابل )التطوع( هو من أشكال االستغالل للشباب

تفضيل التبرع المباشر عى التبرع عن طريق جمعية بسبب أن الجمعية تقوم 
بخصم جزء من مبلغ التبرع لتغطية جزء من المصاريف التشغيلية للجمعية

عدم وعي المتبرع بأّن معظم منصات التبرع الحكومية نفسها تقوم 
باستقطاع جزء من التبرعات لتغطية المصاريف التشغيلية للمنصات

تشكل انطباع خاطئ بارتفاع رواتب العاملين في الجمعيات 
والحاجة ألن يكون العاملون من المتعففين والزاهدين في الحياة

االعتقاد بأن استمرار مشاهدة مظاهر الفقر 
هو بسبب فشل الجمعيات في معالجة أسبابه 

عدم وضوح الفرق بين الجمعيات والمؤسسات األهلية واألشكال القانونية للمنظمات غير الهادفة للربح

الظن بانتشار الفساد لدى العاملين في الجمعيات وعدم إيصال التبرعات للمستفيدين الحقيقيين
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ورغــم انتشــار هــذه االنطباعــات المغلوطــة عــن القطــاع 
ــائل  ــث الرس ــا وب ــا وتفنيده ــي، إال أن مقاومته ــر الربح غي
والحقائــق الصحيحــة عنــه مجــٍد ويتطلــب َنَفســًا طويــاًل 
وخططــًا طويلــة المــدى مــع مختلــف أطــراف المصلحــة. 
فعــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة فقــط، رصــدت 
فــي  المجتمــع  ثقــة  ارتفــاع  خالــد  الملــك  مؤسســة 
بعــام  عــام 2022م مقارنــة  فــي  الربحــي  القطــاع غيــر 
2017م.17 إذ انخفــض انعــدام الثقــة فــي نزاهــة المنظمــات 
غيــر الربحيــة مــن %28 فــي عــام 2017م إىل %11 مــن 
أفــراد المجتمــع اليــوم؛ ويــرى األغلبيــة الباقيــة بأنهــم 
يثقــون جــدًا )%43 مــن المســتفتين( أو يثقــون إىل حــد 
مــا )%46 مــن المســتفتين( فــي نزاهــة المنظمــات غيــر 

ــة.  الربحي

ــد  ــة، فق ــال التطوعي ــى األعم ــال ع ــق باإلقب ــا يتعل وفيم
العمــل  ممارســة  نســبة  ارتفــاع  المؤسســة  رصــدت 
التطوعــي بيــن أفــراد المجتمــع مــن %27 في عــام 2017م 
إىل %38 فــي عــام 2021م. وانخفضــت نســبة التطــوع 
ــر مؤسســي مــن %60 فــي  بشــكل مباشــر وفــردي وغي
عــام 2017م إىل %47 فــي عــام 2021م. بينمــا تضاعفــت 
ــتمرار  ــع اس ــة، م ــات الحكومي ــدى الجه ــوع ل ــبة التط نس
مســتوى التطــوع لــدى الجمعــات غيــر الربحيــة عنــد 27%. 

ممــا يشــير إىل وجــود حاجــة للتوعيــة بالفــرص التطوعيــة 
لــدى المنظمــات غيــر الربحيــة أو توفيــر المزيد مــن الفرص 
الجديــر  الربحــي. ومــن  القطــاع غيــر  التطوعيــة داخــل 
بالذكــر، بــأّن أغلــب األشــخاص الذيــن قامــوا بالتطــوع 
المؤسســي مــن خــالل الجهــات الحكوميــة أو المنظمــات 
غيــر الربحيــة )مــا نســبته %82 منهــم(، أفصحــوا عــن أنهم 
ــة مــن خــالل  ــوا عــى هــذه الفرصــة التطوعي ــم يحصل ل
ــف  ــير إىل ضع ــد يش ــا ق ــوع، مم ــة للتط ــة الوطني المنص

الوعــي المجتمعــي بالمنصــة والفــرص التــي توفرهــا. 

17. نتائــج مســح اســتطالع رأي أجرتــه مؤسســة الملــك خالــد بالتعــاون مــع المركــز 
الوطنــي الســتطالعات الــرأي العــام )رأي( بمركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطني 
ــة للســكان الســعوديين فــي  ــر مــن 1,028 شــخصًا ممثل ــة شــملت أكث عــى عين

عــام 2017م وتــم تنفيــذه مــرة أخــرى فــي عــام 2021م.
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وباالنتقــال إىل العطــاء، فهنــاك ازديــاد ملحــوظ فــي نســبة أفــراد 
المجتمــع التــي توجــه ولــو جــزءًا مــن تبرعاتهــا إىل الجمعيــات الخيريــة، 
مــن %53 مــن المتبرعيــن فــي عــام 2017م إىل %60 مــن المتبرعيــن 
فــي عــام 2021م. وهــو مــا يمكــن تفســيره كمؤشــر فــي ازديــاد الثقــة 
ــي  ــي تلق ــه ف ــي وجدارت ــر الربح ــاع غي ــي القط ــع ف ــراد المجتم ــدى أف ل

ــتحقيها.  ــا إىل مس ــات وإيصاله التبرع

و يحتــاج القطــاع إىل جهــود مضاعفــة لدعــم مرحلــة انطالقتــه نحــو 
تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة إلبــراز أدواره التنمويــة والتعريــف 
بهــا لــدى عمــوم المجتمــع، باإلضافــة إىل تصحيــح بعــض المفاهيــم 
ومهــن  للجمعيــات  التشــغيلية  األنشــطة  تمويــل  حــول  الخاطئــة 
القطــاع غيــر الربحــي، مــع التأكيــد عــى نشــر تقاريــر األداء الماليــة 
المنظمــات  وتركيــز  الربحيــة،  غيــر  للمنظمــات  الماليــة  والقوائــم 
غيــر الربحيــة عــى تفعيــل التواصــل المجتمعــي واســتخدام أدوات 
ــر الشــفافية واإلفصــاح  ــي معايي ــال مــع العمــوم وتبن االتصــال الفّع

واالنفتــاح.
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الــطــمــوح

بعــد مضــي 22 عامــًا مــن العمــل فــي مجــال تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي، والمتابعــة عــن كثــب 
ميدانيــًا وعبــر تواصلنــا المســتمر مــع أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع غيــر الربحــي، تتقــدم 
مؤسســة الملــك خالــد عبــر هــذا التقريــر بخمــس توصيــات نؤمــن بأنهــا ســتدعم تســريع 
الوصــول لمســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 المرصــودة للقطــاع غيــر الربحــي، وســتعظم مــن 
اآلثــار المجتمعيــة واالقتصاديــة لألنشــطة غيــر الهادفــة للربــح. ونطمــح ألن يتــم إطــالق عنــان 
القطــاع غيــر الربحــي ليمــارس أعمالــه بحوكمــة عاليــة، وأن يكــون الشــريك األول لبرامــج تحقيــق 
ــة للشــعب  ــم األصيل ــن للشــباب، وأن يظهــر القي ــل الموظفي ــة المملكــة 2030، ومــن أوائ رؤي
الســعودي مــن عطــاء وتكاتــف ومواطنــة، والمســتمدة مــن العمــق العربــي واإلســالمي، وصــواًل 

ــًا.  ــًا وعالمي لريــادة القطــاع غيــر الربحــي إقليمي

ــة المملكــة 2030 بهــدف  وســيكون لتخصيــص برنامــج تنفيــذي لرؤي
تعظيــم أثــر القطــاع غيــر الربحــي، داعمــًا قويــًا للجهــود الحثيثــة الازمــة 
ــج  ــي النات ــاع ف ــن القط ــوة م ــة المرج ــاهمة االقتصادي ــق المس لتحقي
المحلــي اإلجمالــي، ورفعهــا مــن 54 مليــار ريــال كقيمــة اقتصاديــة إىل 
250 مليــار ريــال فــي عــام 2030م. كمــا أن هنــاك حاجــة ماســة إلحكام 
حوكمــة الجهــود الوطنيــة والجهــات اإلشــرافية عــى القطــاع غيــر 
الربحــي مــن خــال إطــار حوكمــة رؤيــة المملكــة 2030 عــى مســتوى 
رســم التوجهــات، وعــى مســتوى اإلنجــاز وإطــاق المبــادرات. كمــا أن 
ــج "برنامــج تحــول  ــه مــن تخري ــرح يتماشــى مــع مــا تــم العمــل ب المقت
القطــاع الصحــي" مــن "برنامــج التحــول الوطنــي" ألهميتــه، وهــو مــا 
يمكــن أن يعمــل بــه مــن خــال تخريــج أهــداف القطــاع غيــر الربحــي مــن 

"برنامــج التحــول الوطنــي" إىل برنامــج مســتقل.

إطــاق برنامــج تعظيــم أثــر القطــاع غيــر الربحــي ضمــن الحزمــة الثالثة 
للبرامــج التنفيذيــة لرؤية المملكــة 2030 )2025م- 2030م( 01
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الــطــمــوح

وصف البرنامج

أهداف المستوى الثالث

برنامــج لزيــادة مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتمكينــه مــن تحقيــق نمــو أســرع وأثــر 
ــه مــن  ــر الحوكمــة الرشــيدة. وتمكين ــر الربحــي عــى تطبيــق معايي ــز القطــاع غي ــر وأعمــق؛ مــن خــالل تحفي أكب
ــة  ــر الربحي ــات غي ــن المنظم ــاون بي ــز التع ــاندة، وتعزي ــة المس ــة التقني ــة البيئ ــية، وتهيئ ــو المؤسس ــول نح التح
ــا،  ــاء قدراته ــا وبن ــاءات وتدريبه ــة والكف ــل والمعرف ــتقطاب التموي ــة اس ــهيل عملي ــة، وتس ــزة الحكومي واألجه

ــون والثقافــة.  ــم الخدمــات والفن ــه مــن المســاهمة فــي تقدي وتمكين

6.3.1 دعم نمو القطاع غير الربحي
6.3.2 تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق 

)الحصول عىل التمويل، والمواهب، والمعرفة، وما إىل ذلك(
6.2.2 تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطني

6.2.1 تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

ذات العالقة المباشرة:

ب. عينة المؤشرات الخاصة بالبرامجأ. عينة مؤشرات االقتصاد الكلي

ذات العالقة غير المباشرة:

2.6.4 تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية
2.6.5 تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية

2.5.2 تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة
5.3.2 دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال

5.2.5 االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
4.3.3 زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد

4.2.3 تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل
3.1.3 خصخصة خدمات حكومية محددة

6.1.1 تعزيز وتمكين التخطيط المالي )التقاعد، واالدخار..(
6.1.2 تشجيع العمل التطوعي

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

التوظيف في القطاع غير الربحي

معدل العطاء الخيري للمواطنين

العائد االجتماعي عى االستثمارات

مستوى األسر محدودة الدخل

الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة المشاركة في تقديم الخدمات

معدل االستهالك

معدل إنفاق األسر السعودية

المساهمة 
االقتصادية

معدل نمو مساهمة القطاع غير الربحي 
في الناتج الوطني اإلجمالي

توليد
الوظائف

نسبة العاملين في القطاع غير الربحي 
من إجمالي القوى العاملة الوطنية

نمو اإلنفاق 
االجتماعي

متوسط نمو نفقات البرامج في 
الحسابات الختامية للمنظمات غير 

الربحية

عدد الجمعيات 
المتخصصة

نسبة الجمعيات المصنفة حسب 
التخصصات النوعية الجديدة إىل 

جمعيات غير المتخصصة
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أ. قيــام المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي بوضــع قواعــد حوكمــة تتناســب مــع 
ــر ربحيــة )متناهيــة الصغــر، صغيــرة، كبيــرة، ضخمــة، عمالقــة(  حجــم كل منشــأة غي
تالئــم مســتوى المخاطــر والقــدرات التشــغيلية للمنشــأة، بمــا يدعــم إحــكام الرقابــة 

عــى أنشــطة القطــاع بشــكل أكثــر فعاليــة وموضوعيــة. 

ــة العامــة لألوقــاف لحجــم األوقــاف فــي المملكــة وتصنيــف األوقــاف  ب. حصــر الهيئ
ــة.  ــزام األوقــاف بنشــر قوائمهــا المالي بحســب حجمهــا ونشــاطها، وإل

ج. إصــدار الئحــة لتنظيــم العالقــة بيــن جهــات اإلشــراف اإلداري والجهــة المختصــة 
ــرار  ــك المركــزي )عــى غ ــن جهــات اإلشــراف اإلداري والبن ــة بي ــم العالق والئحــة لتنظي
الالئحــة المنظمــة للعالقــة بيــن جهــات اإلشــراف الفنــي والمركــز الوطنــي لتنميــة 
القطــاع غيــر الربحــي( بمــا يدعــم جهــود تســجيل المنظمــات غيــر الربحيــة فــي مــدة ال 

ــة. ــر الربحي ــب تأســيس المنظمــة غي ــًا مــن رفــع طل تتجــاوز 60 يوم

د. تحديــث الئحــة تنظيــم العالقــة بيــن جهــات اإلشــراف الفنــي والمركــز الوطنــي لتنميــة 
ــات  ــص للفعالي ــراءات الترخي ــريع إج ــهيل وتس ــن تس ــا يضم ــي بم ــر الربح ــاع غي القط

واألنشــطة والبرامــج والمشــاركات.

جهات اإلشراف المالي واإلداري

ــر الربحــي،  ــًا عــن إحــكام إجــراءات الحوكمــة عــى القطــاع غي وهــي الجهــات المســؤولة نظام
بالجمعيــات  الربحــي فيمــا يتعلــق  المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر  وتضــم كاًل مــن 
والمؤسســات األهليــة، الهيئــة العامــة لألوقــاف فيمــا يتعلــق باألوقــاف والمنشــآت الوقفيــة، 
والجهــات المختصــة كرئاســة أمــن الدولــة والبنــك المركــزي فيمــا يتعلــق بســالمة اإلجــراءات 

ــح.  ــة للرب ــر الهادف ــطة غي ــة لألنش ــة والمالي األمني

إعــادة هندســة إجــراءات جهــات اإلشــراف المالــي واإلداري والفنــي 
ــر  ــاع غي ــات القط ــع منظم ــا م ــي تعاماته ــا وف ــا بينه ــي فيم والمكان

ــة ــم العاق ــح تنظي ــث لوائ ــدار وتحدي ــي وإص الربح 02
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أ. تضميــن االســتراتيجيات القطاعيــة مســتهدفات خاصــة بنمــو حجــم وأثــر المنظمــات 
غيــر الربحيــة التابعــة للقطــاع. 

ب. قيــام جهــات اإلشــراف الفنــي بإنشــاء مؤسســة أهليــة تتولــي عمليــات تقديــم المنــح 
وبنــاء القــدرات للمنظمــات غيــر الربحيــة الواقعــة تحــت إشــرافها.  

ــر المــدن والمناطــق والمحافظــات مســتهدفات خاصــة  أ. تضميــن اســتراتيجيات تطوي
بنمــو حجــم وأثــر المنظمــات غيــر الربحيــة داخــل النطــاق المكانــي. 

األثــر  التخطيــط الحضــري وإدارة  الربحيــة فــي عمليــات  المنظمــات غيــر  إشــراك  ب. 
االجتماعــي للمنظمــات غيــر الربحيــة، بحســب دليل سياســات تقويــم اآلثــار االجتماعية 
والبيئيــة للتنميــة الحضريــة المســتدامة الصــادر عــن مؤسســة الملــك خالــد )2022م(.

)انظــر الملحــق(

جهات اإلشراف الفني

جهات اإلشراف المكاني

وعــادة تكــون الجهــة المشــرفة فنيــًا المســؤول األول عــن تنظيــم قطاعــات مختلفــة )كــوزارات 
الثقافــة والترفيــه والبيئــة والصحــة والتعليــم والشــؤون اإلســالمية إلــخ(، وتقــوم هــذه الجهات 
بتحديــد المعاييــر الفنيــة والترخيــص لتقديــم األنشــطة المعنيــة بقطاعهــا. كمــا تكــون هــذه 
الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات القطاعيــة وعــادة مــا ترصــد دورًا واضحــًا للمنظمــات 

غيــر الربحيــة لتحقيــق المســتهدفات القطاعيــة.  

وهــي وكاالت التنميــة فــي إمــارات المناطــق وهيئــات تطويــر المــدن والمناطــق والمحافظــات 
والمســؤولة عــن اإلشــراف المكانــي للمنظمــات غيــر الربحــي، حيــث تســعى هــذه الهيئــات 
ــة  ــود التنمي ــم جه ــا يدع ــي بم ــرافها المكان ــاق إش ــي نط ــة ف ــر الربحي ــات غي ــة المنظم إىل تنمي

ــة المســتدامة ويعــزز مــن أدائهــا. الحضري
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04

05

ــر الهادفــة  ــح نظامــًا للمنشــآت غي ــة ليصب ــات والمؤسســات األهلي ــث نظــام الجمعي تحدي
ــر الربحــي ليشــمل: ــح، دعمــًا لتوســيع القطــاع غي للرب

تحفيــز منشــآت القطــاع الخــاص عــى تمويــل األنشــطة غيــر الهادفــة للربــح مــن خــال قواعــد 
تنظيميــة لعمليــة خصــم تبرعــات المكلفيــن مــن مقــدار الــزكاة الواجــب تحصيلهــا:

قيــام المركــز الوطنــي للتخصيــص بإصــدار مبــادئ توجيهيــة استرشــادية لعمليــة تخصيــص 
وتحــول األصــول الحكوميــة المســتهدفة بالتخصيــص للنمــوذج غيــر الربحــي

 الجمعيات والمؤسسات األهلية 
 المنظمات غير الربحية الصغيرة ومتناهية الصغر

 الهيئات المهنية 
 األندية غير الربحية 

 جمعيات التخصصات العلمية والصحية

 آليات الحوكمة الالزمة لمنع تضارب المصالح بين المكلفين والجمعيات الخيرية
 تقديم رخصة للجمعيات الخيرية تتيح لها تلقي الزكاة من المكلفين

 تنظيــم عمليــة التحقــق مــن تلقــي الجمعيــة للــزكاة ومــا يثبــت صرفهــا لمســتحقيها 
خــالل العــام المالــي محــل اإلعفــاء، وحصولهــا عــى درجــة عاليــة فــي تقييــم الحوكمــة

 أن ال يزيد المبلغ الذي أعفي عنه المكلف عن )%20( من الزكاة الواجب جبايتها 
 أن ال يزيــد المبلــغ الــذي تتلقــاه الجمعيــة المرخصــة عــن )%50( مــن مجمــوع مواردهــا 

المالية

03

أ. إضافــة مــادة ضمــن مشــروع نظــام جبايــة الــزكاة الجــاري دراســته، بمــا يضمــن الســماح للمكلفيــن 
لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك باســتقطاع نســبة مــن زكاتهــم للجمعيــات الخيريــة مباشــرة

ب. إصــدار قواعــد تنظيميــة لتطبيــق آليــة الســماح للمكلفين باســتقطاع نســبة مــن زكاتهــم للجمعيات 
الخيريــة مباشــرة، عــى غــرار القــرار الــوزاري الصــادر باعتمــاد قواعــد عــدم خضــوع المكلــف المملــوك 

لوقــف لجبايــة الــزكاة، تضمــن: 

بحيــث تشــمل تلــك المبــادئ القواعــد والضوابــط الالزمــة لضمــان االنتقــال الكامــل والســلس لنموذج 
التشــغيل غيــر الربحــي؛ بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود تضــارب للمصالــح بيــن الكيــان غيــر الربحــي )الطــرف 
ــة  ــتقالل الذم ــص، واس ــتهدف بالتخصي ــاع المس ــى القط ــرفة ع ــة المش ــة الحكومي ــاص( والجه الخ

الماليــة والقــرارات اإلداريــة والشــخصية االعتباريــة للكيــان غيــر الربحــي.

والله الموفق،،،
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مـــلــحـق
مقترح مؤسسة الملك خالد حول المعايير الوطنية 

االجتماعية والبيئية لمشاريع التطوير الحضري العمرانية

انطالقــًا مــن أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 فــي بنــاء مجتمــع حيــوي ووطــن 
طمــوح، وخصوصــًا األهــداف الخاصــة بتمكيــن حيــاة عامــرة وصحية عبــر االرتقاء 
بجــودة المــدن الســعودية وضمــان االســتدامة البيئيــة )مــن خــالل الحمايــة مــن 
ــات  ــودة الخدم ــاء بج ــري، واالرتق ــهد الحض ــين المش ــة، وتحس ــاء الطبيعي األخط
المقدمــة فــي المــدن(، وتعزيــز فاعلــة الحكومــة عبــر التفاعــل بشــكل فعــال مــع 
المواطنيــن )مــن خــالل الشــفافية وقنــوات التواصــل والتجــاوب مــع مالحظــات 
العمــالء وإشــراك المنظمــات غيــر الربحيــة(، وتمكيــن الشــركات مــن المســاهمة 
االجتماعيــة. واسترشــادًا بالتجــارب الدوليــة الناجحــة التــي يمكــن لتبنيهــا بــأن 
يســاهم فــي ريــادة المملكــة فــي مجــال تقييــم وإدارة اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة 
فــي مشــاريع التنميــة الحضريــة، يمكــن للجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة 
الحضريــة أن تلتــزم بعــدد مــن المعاييــر الوطنيــة التــي تناســب مجتمعنــا المحلــي 

ــة، ومنهــا:  ــة وتسترشــد بأفضــل الممارســات الدولي ــا الوطني وقيمن
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المعيار األول

المعيار الثاني

إعداد وثيقة تقييم لآلثار االجتماعية والبيئية

إعداد خطة إلدارة األثر االجتماعي

تتكــون مــن إجــراء تحليــل وتصنيــف للمخاطــر واآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة ذات العالقــة 
بالمشــاريع الحضريــة، مــن خــالل الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة عــى الســكان، 
وحصــر الســكان والمســاكن المتوقــع تأثرهــا بنطــاق المشــروع والمناطــق المحيطــة بــه، 
ــة، وحصــر ودراســة  ــة واالجتماعي وتفهــم احتياجاتهــم وأوضاعهــم وحاالتهــم االقتصادي
ــادة لديهــم،  ــار المتوقعــة مــن عمليــات التنميــة عليهــم وعــى مصــادر العيــش المعت اآلث
والبيئــة الطبيعيــة مــن حولهــم، وتلمــس احتياجــات الفئــات األقــل حظــًا بينهــم مثــل األســر 

ــار الســن، وذوي اإلعاقــة.  األقــل دخــاًل، والمــرأة، واألطفــال، وكب

ــاًء عــى تقييــم الجانــب االجتماعــي إعــداد خطــة إلدارة األثــر االجتماعــي كمــا ورد  ويتــم بن
فــي المعيــار الثانــي.  ويتــم بنــاء عــى تقييــم الجانــب البيئــي الحصــول عــى "شــهادة االلتــزام 
البيئــي" مــن المركــز الوطنــي للرقابــة عــى االلتــزام البيئــي كمــا ورد فــي المعيــار الســادس. 

المجتمــع  عــى  األضــرار  مــن  والحــد  والتقليــل  التجنــب  مبــدأ  عــى  قائمــة 
المحلــي، وخصوصــًا مبــدأ تفــادي اللجــوء إىل نــزع الملكيــات أو نقــل الســكان 
ــم التقليــل والحــد مــن  وإعــادة توطينهــم قــدر اإلمــكان. وفــي حــال الضــرورة، يت
المناطــق المأهولــة، وتخصيــص آليــات عادلــة للتعويــض عــن األصــول )عمــاًل 
ــق الفــرص  ــم عــى تكلفــة االســتبدال( واالســتثمار فــي خل ــدأ التعويــض القائ بمب
االقتصاديــة للســكان المنقوليــن والمجتمعــات المســتضيفة لهــم. كمــا تحتــوي 
ــي  ــر االجتماع ــمولين باألث ــكان المش ــة للس ــة موجه ــاريع تنموي ــى مش ــة ع الخط
والقــروض  التنمــوي،  واإلســكان  االجتماعيــة،  اإلعانــات  مثــل  المشــروع  مــن 
اإلنتاجيــة، وفــرص التدريــب وبنــاء القــدرات والتوظيــف )وخصوصــًا فــي الوظائــف 
المتوقــع خلقهــا نتيجــة التنميــة الحضريــة(، واســتثمارات إضافيــة فــي الخدمــات 
ــزم مــن  ــم. ويل ــة المبكــرة والتعلي ــة مثــل الطفول ــة والتنموي ــة واالجتماعي الصحي
ــات التــي  ــزع الملكيــات، والتعامــل مــع التحدي ــة الســكان بعــد ن ذلــك متابعــة حال
تواجههــم الحقــًا، واســتهداف أن يكــون حالهــم بعــد المشــروع الحضــري أفضــل 
مــن حالهــم االجتماعــي واالقتصــادي قبلــه، أو عــى األقــل أن تســتمر كمــا كانــت 

ــروع.  ــل المش قب
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المعيار الثالث

المعيار الرابع

تبني آليات المشاركة المجتمعية

وضع ضمانات لحماية المجتمع والبيئة من 
المخاطر الصحية والتلوث والضوضاء

خــالل كافــة مراحــل المشــروع، بــدءًا مــن التخطيــط التشــاركي وحتــى 
التنفيــذ والتســليم. بحيــث يتــم إشــراك المجتمــع المحلــي والمنظمات 
الربحيــة بشــفافية وفعاليــة فــي المراحــل المختلفــة، وتبنــي  غيــر 
ممارســات الشــفافية واإلفصــاح والتواصــل المســتمر مــع الســكان 
عــن مراحــل وخطــط المشــروع وآثــاره عــى المجتمــع والبيئــة، ومراعاة 
ــات  ــي مخطط ــة ف ــورة التكلف ــاكن ميس ــن المس ــى م ــد أدن ــر ح تواف

المشــروع.

والموظفيــن  للعامليــن  والمأمونيــة  الســالمة  اعتبــارات  وإدمــاج 
والمتعامليــن والســكان المتأثريــن والمجاوريــن لموقــع المشــروع. 
بحيــث يتــم مراعــاة اشــتراطات الصحــة والســالمة المهنيــة، وســالمة 
ــع  ــرض المجتم ــادي تع ــط لتف ــع خط ــة، ووض ــة التحتي ــرق والبني الط
المحلــي للمــواد الخطــرة أو تلــوث الهــواء والمــاء والتربــة. وكذلــك 
وضــع خطــط قائمــة عــى دراســة المخاطــر تراعــي إدارة التأهــب 

واالســتجابة للكــوارث والطــوارئ البيئيــة والصحيــة.
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المعيار الخامس

المعيار السادس

وضع ضمانات للمحافظة عى الموروث الثقافي

وضع ضمانات للمحافظة عى البيئة والتنوع اإلحيائي
واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية واألصول

والتــراث المحلــي المــادي وغيــر المــادي، بمــا يضمــن حصــر وتوثيــق وتفــادي 
وتعزيــز حضورهــا  الثقافــة،  القيمــة  ذات  األصــول  عــى  الســلبية  اآلثــار 

ــه.  ــع إقامت ــة المزم ــة الحضري ــروع التنمي ــي مش ــا ف ودوره

الطاقــة،  اســتهالك  فــي  المســتدامة  التنميــة  معاييــر  تبنــي  خــالل  مــن 
ــة، وتقليــل الضغــط عــى  ــادة الكثافــة العمراني والتصميــم المســتدام، وزي
المــوارد والبنيــة التحتيــة، والمحافظــة عــى الحيــاة الفطريــة البريــة والبحريــة، 
ومراعــاة أن يتــرك المشــروع أثــرًا إيجابيــًا عــى الطبيعــة والبيئة مــن حوله من 
خــالل إعــادة التأهيــل البيئــي وإدمــاج آليــات التنميــة النظيفــة التــي تحقــق 
ــول عــام 2060 م.  ــاد الصفــري بحل هــدف المملكــة مــن الوصــول إىل الحي
ــي" مــن  ــزام البيئ ــار يجــب الحصــول عــى "شــهادة االلت ــذ هــذا المعي ولتنفي
المركــز الوطنــي للرقابــة عــى االلتــزام البيئــي، عمــاًل بنظــام البيئــة، والالئحــة 
ــأة  ــروع أو منش ــزم أي مش ــي تل ــي، الت ــق البيئ ــش والتدقي ــة للتفتي التنفيذي
ــي  ــطة الت ــن األنش ــك م ــر ذل ــال أو غي ــة أو أعم ــة أو خدمي ــة أو تجاري صناعي
مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــرات بيئيــة بتقديــم "دراســة التدقيــق البيئــي" 
ــات  ــق للعملي ــج فحــص موضوعــي ومنظــم ودوري وموث ــي تشــمل نتائ الت
والضوابــط  االشــتراطات  اســتيفاء  مــن  التحقــق  أجــل  مــن  التشــغيلية 

ــي.  ــزام واألداء البيئ ــة وتحســين االلت ــر البيئي والمقاييــس والمعايي
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