
1|القطاع غير الربحي في اململكة العربية السعودية

منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

القطــــاع غيـر الربحــي
في اململكة العربية السعودية
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

رؤية اململكة العربية السعودية



3|القطاع غير الربحي في اململكة العربية السعودية

منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

ه الرحمن الرحيم
ّ
بسم الل

وبه نستعين..

”هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة 

األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك“ 

خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

األهداف االستراتيجية للتحول الوطني
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األهداف واملؤشرات االستراتيجية

التحدي:

أهداف استراتيجية

مؤشر 

األداء 

الرئيسي

نقطة البداية 
2015

املستهدف 
2020

 محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في تنمية املجتمع

توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاالت التنمية

نسبة نمو املنظمات األهلية 
)الجمعيات، واملؤسسات، واللجان(

1324  جمعية
158  مؤسسة

455  لجنة

14%

21.0%

 4.7 مليار ريال
0.29%

16  مليار ريال
1.0%

40%

28%

51%

نسبة الجمعيات املتخصصة التي تدعم 
األولويات التنموية في التحول الوطني 

مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج 
املحلي اإلجمالي )غير النفطي(

نسبة اإلنفاق التنموي من إجمالي إنفاق 
منظمات القطاع
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األهداف واملؤشرات االستراتيجية

التحدي:

أهداف استراتيجية

مؤشر 

األداء 

الرئيسي

نقطة البداية 
2015

املستهدف 
2020

  محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في تنمية املجتمع

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

نسبة الجمعيات األهلية امللتزمة 
بنظام الحوكمة املطور

30,000
)0.6%(

50%

100% ___

30 1

90,000
)1.4%*(

عدد الوظائف املمهننة في القطاع غير 
الربحي

نسبة املؤهلين من العاملين في القطاع 
غير الربحي في الوظائف الرئيسية

نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من 
إجمالي القوى العاملة الوطنية 
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األهداف واملؤشرات االستراتيجية

التحدي:

أهداف استراتيجية

مؤشر 

األداء 

الرئيسي

نقطة البداية 
2015

املستهدف 
2020

  محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في تنمية املجتمع

تمكين العمل التطوعي

عدد املتطوعين في منظمات 
القطاع غير الربحي 

300,000 35,000

  22
مليون ريال

450
مليون ريال القيمة االقتصادية للتطوع )بالريال سعودي(
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

املمكنات الرئيسية للقطاع غير 

الربحي والتحديات املتعلقة بها
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املمكنات الرئيسية للقطاع غير الربحي والتحديات املتعلقة بها

التشــريعية  ● البيئــة  اكتمــال  عــدم 
املمكنــة لعمــل القطــاع غيــر الربحــي 
الحاكمــة  والسياســات  ومؤسســاته 

ألدواره وممارساته. 

عــدم اكتمــال وفعاليــة األطــر الخاصــة  ●
فــي  العاملــة  الجهــات  بحوكمــة 
القطــاع غيــر الربحــي ومراقبــة أدائهــا 
وعملياتهــا الداخليــة واملاليــة ونتائــج 
األداء مــن خــالل الحوكمــة الصحيحــة

عــدم توفيــر معلومــات شــاملة مبنيــة  ●
وموثوقــة  دقيقــة  بيانــات  علــى 
عــن القطــاع ومجاالتــه ومؤسســاته 
توجهــه  التــي  التنمويــة  والفجــوات 
مــن  وغيرهــا  املتطوعيــن  وعــدد 

املهمــة. املعلومــات 

عــدم توفيــر فــرص تمويليــة للقطــاع،  ●
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــراك القط ــف إش وضع
يخــدم  بشــكل  التنميــة،  مجــاالت 

األولويــات التنمويــة.

ــي  ● ــط االلكترون ــي الرب ــام ف ــف ع ضع
وتوفيــر الخدمــات االلكترونيــة بشــكل 
األداء  فاعليــة  رفــع  فــي  يســهم 

والكفــاءة.

ضعــف عــام فــي العمــل التطوعــي  ●
الرســمي واملنظــم فــي اململكــة مــع 
ــة  ــة واضح ــرص تطوعي ــود ف ــدم وج ع

ــع. ــراد املجتم ألف

عــدم توفــر قــوى عاملــة مؤهلــة تديــر  ●
القطــاع وتنجــز أعمالــه.

ضعــف فــي التنســيق وتوحيــد الجهود  ●
ــي  ــر الربح ــاع غي ــات القط ــن منظم بي
مــن جهــة، وعالقــة هــذه املنظمــات 
ــن  ــاص م ــام والخ ــن الع ــع القطاعي م

جهــة أخــرى. 

أنظمة
وتشريعات

توفر
 املعلومات

املوارد
املالية

الدعـــم
املجتمعي
)التطوع(

البنية
التحتية
التقنية

املوارد
البشرية

الحماية

التنسيق
والتكامل
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املمكنات الرئيسية للقطاع غير الربحي والتحديات املتعلقة بها

التشــريعية  ● البيئــة  اكتمــال  عــدم 
املمكنــة لعمــل القطــاع غيــر الربحــي 
الحاكمــة  والسياســات  ومؤسســاته 

ألدواره وممارساته. 

عــدم اكتمــال وفعاليــة األطــر الخاصــة  ●
فــي  العاملــة  الجهــات  بحوكمــة 
القطــاع غيــر الربحــي ومراقبــة أدائهــا 
وعملياتهــا الداخليــة واملاليــة ونتائــج 
األداء مــن خــالل الحوكمــة الصحيحــة

عــدم توفيــر معلومــات شــاملة مبنيــة  ●
وموثوقــة  دقيقــة  بيانــات  علــى 
عــن القطــاع ومجاالتــه ومؤسســاته 
توجهــه  التــي  التنمويــة  والفجــوات 
مــن  وغيرهــا  املتطوعيــن  وعــدد 

املهمــة. املعلومــات 

عــدم توفيــر فــرص تمويليــة للقطــاع،  ●
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــراك القط ــف إش وضع
يخــدم  بشــكل  التنميــة،  مجــاالت 

األولويــات التنمويــة.

ــي  ● ــط االلكترون ــي الرب ــام ف ــف ع ضع
وتوفيــر الخدمــات االلكترونيــة بشــكل 
األداء  فاعليــة  رفــع  فــي  يســهم 

والكفــاءة.

ضعــف عــام فــي العمــل التطوعــي  ●
الرســمي واملنظــم فــي اململكــة مــع 
ــة  ــة واضح ــرص تطوعي ــود ف ــدم وج ع

ــع. ــراد املجتم ألف

عــدم توفــر قــوى عاملــة مؤهلــة تديــر  ●
القطــاع وتنجــز أعمالــه.

ضعــف فــي التنســيق وتوحيــد الجهود  ●
ــي  ــر الربح ــاع غي ــات القط ــن منظم بي
مــن جهــة، وعالقــة هــذه املنظمــات 
ــن  ــاص م ــام والخ ــن الع ــع القطاعي م

جهــة أخــرى. 

أنظمة
وتشريعات

توفر
 املعلومات

املوارد
املالية

الدعـــم
املجتمعي
)التطوع(

البنية
التحتية
التقنية

املوارد
البشرية

الحماية

التنسيق
والتكامل
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

حوكمة وحماية الجمعيات األهلية
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تحقق االلتزام

ضمان التزام الجمعیات بمتطلبات 
نظام الجمعیات األهلیة وممارسات 

الحوکمة الفعالة 

أداء  متابعـــة  مـــن  الـــوزارة  تمکین 
الجمعیات من جوانب فعالیة استخدام 
املـــوارد املالیة والبرامـــج والخدمات 

وحوکمة العملیات الداخلیة

التحقق املستمر للبیانات املوثوقة
واملدققة عن القطاع غیر الربحي

قیادة وتوجیه

تعزیز املسؤولیة

تعزیز مسؤولیة وشفافیة الجمعیات تجاه 
أصحاب املصلحة واملستفیدین عبر إتاحة 

بیاناتها للرأي العام

قیادة وتوجیـــه القطاع غیر الربحي بما یثمر عنه 
نمو الجمعیات عبر تحدید مجاالت االستثمار في 

القطاع وفرص التحالفات والشراکات

أهداف 
الحوکمة القیادة والتوجیه1 5

تعزیز املسؤولیة4تحقق التدفق3متابعة األداء2

13 |

حوکمة الجمعیات االهلیة
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فوائد الحوکمة

ظهور فرص التوسع کمًا 

ونوعًا وتحدید الفجوات في 

القطاع غیر الربحي

توجه املجتمع نحو فرص 

التنسیق واالستثمار االجتماعي 

في القطاع غیر الربحي

قیام املجتمع بدوره في 

مساءلة جمعیات القطاع 

غیر الربحي 

تمکن الجامعات واملراکز 

من إجراء الدراسات 

واألبحاث التطویریة 

حمایة وتطویر وتحسین 

للصورة الذهنیة للقطاع 

غیر الربحي 

تمکن الوزارة من التحول 

إلی اإلدارة املبنیة علی 

املعلومات 

وجود آلیة مستدامة 

لتقییم أداء الجمعیات

إثبات فاعلیة الجمعیات 

أمام الجهات املنظمة

فوائد
الحوکمة
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3

4

5
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• النفقات اإلدارية
• نفقات البرامج

• نفقات جمع التبرعات
• كفائة جمع التبرعات

• نسبة رأس المال المتداول
• نمو اإلرادات  االساسية

• النمو في نفقات البرامج

• سياسة التبليغ عن البرامج
• تقارير عن البرامج المنجزة

• أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
• التحول المادي في االصول

• البيانات المالية
• المراجعة بشكل مستقل

• القروض من أو الى األعضاء
• سياسة تضارب المصالح

• تقديم نسخة من نموذج البيانات الوطني
   لمجلس اإلدارة قبل تسليمة

• توثيق محاضر االجتماعات واالحتفاظ بها
• سياسات التبليغ عن الفساد

• سياسة االحتفاظ بالوثائق و اتالفها
• آلية تحديد تعويضات الرئيس التنفيذي

• االفصاح عن أسم وراتب الرئيس التنفيزي
• ادراج نموذج البيانات الوطني في الموقع االلكتروني

• نشر سياسة الخصوصية للمانحين على الموقع االلكتروني
• نشر اسماء أعضاء المجلس االداري على الموقع االلكتروني
• ادراج أسماء الموظفين األساسيين على الموقع االلكتروني

• ادراج القوائم المالية المدققة على الموقع االلكتروني

معاییر

السالمة املالیة

معاییر

املساءلة والشفافیة

معاییر

التبلیغ عن النتائج

التصميم

التنفيذ

تدريب وتقييم الباحثين 
االجتماعيين في مراكز التنمية

زيارة الجمعيات وتدريب الباحثين 
على استخدام األدوات عن 

طريق التدريب على رأس العمل

زيارة أخرى تتبعية للجمعيات مع 
الباحثين االجتماعيين

16 |

خطة مشروع الحوکمة
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أدوات الحوكمة )منصة تقييم داخلية(

املجلس اجتمـــاع  محاضر 

التحـــول املادي في األصول

إقـــــــــراض األعضــــــــاء

املبلغ حمایـــة  سیاســـة 

املجلس أعضاء  استقاللیة 

املصالح تضارب  سیاســـة 

بالوثائق االحتفاظ  سیاسة 

وتعویضاتهم املجلس  أعضاء 

نشر أسماء أعضاء املجلس اإلداري

األساسیین املوظفین  أســـماء 

املدققـــة املالیـــة  القوائـــم 

الشامل الوطني  البیانات  نموذج 

للمانحین الخصوصیة  سیاســـة 

االجتمـــاعــــــات محــاضـــــــر 

وجود سیاسة ملراجعة فعالیة األداء

مراجعة األداء والقیاس

مشارکة النتائج مع أصحاب املصلحة

إصدار تقریر البرامج

تطویر منصة 

داخلیة لتقییم 

الجمعیات

التـــزام الجمعیـــات 

الحوکمة  بممارسات 

الصحیحة واملساءلة

س
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اإلفصاح  تســـهیل 

البیانـــات وإتاحـــة 

تقدیـــم  فعالیـــة 

والخدمات البرامـــج 

تبلیغ نتائج البرامج 

واألنشطة

املالیة لالســـتدامة  القابلیة 

اإلیـــرادات نمـــو  معـــدل 

معدل نمو اإلنفاق علی البرامج

القدرة املالیة 

والقابلیة لالستدامة

نســـبة املصاریـــف اإلدرایـــة

البرامـــج مصاریـــف  نســـبة 

التبرعات جمع  مصاریف  نسبة 

فعالیة استخدام 

املوارد املاالیة

ییــــر  معــا
املســـاءلة 
والشفافیة
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رحلة تنفيذ وتشغيل األدوات

رحلة تنفیذ وتشغیل األدوات

التعریف والتدریب علی االنترنت

تعریف املحاسبین القانونیین وتأهیل محاسبین الجمعیاتتدریب وتعریف فرق العمل داخل الوزارة

التطبیق املیداني

التعاقد مع فریق متخصص لتدریب املشرفینمتابعة استخدام وتطبیق األدواتتطبیق املعاییر علی الجمعیات
علی الجمعیات میدانیًا وتقییم الجمعیات

إطالق املنصات

إدارة املنصات

إطالق منصةتقییم الجمعیات داخل الوزارةإطالق منصة اإلفصاح

توجیه صانع القرارتقییم الجمعیاتمتابعة االلتزامإدارة استعراض البیانات

تهیئة املیدان

موقع إنترنتفیدیوهاتنشراتورش عمل

1

2

3

4

ت 
یا

ع
م

ج
ال

ع 
می

ج
ن 

و
ک

ست
ن 

آل
ن ا

م
ر 

ه
ش

5 أ
ل 

ال
خ

م
ه

یب
در

 ت
م

 ت
ن

فی
شر

مل
وا

م 
یی

ق
لت

 ل
ت

ع
ض

خ



39 |

مشروع تقییم مراکز التنمیة

نمذجـــة وتقییم مراکز التنمیة بحیث تتوحـــد معاییر وإجراءات العمـــل وتکون أکثر کفاءة

وتمکن املراکز من القیام بدورها االشرافي علی الوجه املطلوب
الهدف

املخرجات

ســـیتم تقییم مراکز التنمیـــة االجتماعیة (عدد 39) بهـــدف نمذجتها وتوحیـــد إجراءاتها 
وتمکینها من القیام بأدوارها االشرافیة والتوجیهیة، مدة هذا املشروع شهرین وینتج منه:

- بناء معاییر موحدة لجمیع مراکز التنمیة في اململکة

تقریر تقییم وضع املراکز وذلك بعد زیارة 39 مرکز -

املخرجات
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مشروع تطبیق أدوات الحوکمة وتدریب العاملین

یهدف هذا املشـــروع لبناء أدوات لتقییم مخاطر غســـل األمـــول وتمویل اإلرهاب في 

الجمعیات األهلیة وحمایتها من هذه املخاطر
الهدف

املخرجات

یشـــمل مرحلة تطبیق أدوات الحوکمة التي تم تصمیمها وتدریب العاملین علیها وتستمر 

هذه املرحلة 5 أشهر وتشمل:

تدریب الباحثین االجتماعیین في املراکز املشرفین علی الجمعیات علی أدوات الحوکمة

تقییم الباحثین االجتماعیین واعداد تقریر بذلك

القیـــام بزیارات بین فریق العمـــل والباحثیین االجتماعیین لعـــدد 800 جمعیة وذلك لتدریب 

املشرفین علی الجمعیات علی تطبیق أدوات الحوکمة عن طریق التدریب علی رأس العمل

زیارة أخرى تتبعیة مشـــترکة بین فریـــق العمل والباحثیین االجتماعییـــن للجمعیات وذلك 

ملعرفة آلیة املتابعة واالشراف

تقییم الباحثین االجتماعیین 

user
Highlight

user
Text Box
•	توعية وتدريب العاملين في مراكز التنمية والمشرفين على الجمعيات بنظام الحوكمة الجديد وأدواته وطريقة تطبيقها للوصول الى تطبيق أعلى معايير الشفافية والسلامة المالية والحماية.
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مشروع تطویر العاملین في القطاع غیر الربحي في الوظائف الرئیسیة

یهدف هذا البرنامج لتطویر وتأهیل العاملین في القطاع غیر الربحي للوظائف الرئیسیة 

الستة ورفع مستوى األداء في املنظمات غیر الربحیة
الهدف

املخرجات

تدریب العدد التالي لکل وظیفة:

املدیر التنفیذي (عدد 1652)

مدیر املشاریع (عدد 1400)

مسؤول املوارد املالیة (عدد 1400)

محاسب(عدد 1652)

الباحث االجتماعي (عدد 1200)

مسؤول التطوع (عدد 1200)
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مشروع تقییم املحاسبین في القطاع غیر الربحي

تقییم املحاسبین في القطاع غیر الربحي بالشـــراکة مع الهیئة السعودیة للمحاسبین 

القانونیین حیث تشمل الحقیبة مبادئ املحاسبة واملحاسب في القطاع غیر الربحي
الهدف

املخرجات
تقییم املحاسبین وتحدید من سیتم تدریبه علی حقیبة املحاسب

دورة تدریبیة علی الحقیبة
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مشروع تصمیم أدوات لتقییم مخاطر غسل األمول وتمویل االرهاب

یهدف هذا املشـــروع لبناء أدوات لتقییم مخاطر غســـل األمـــول وتمویل اإلرهاب في 

الجمعیات األهلیة وحمایتها من هذه املخاطر
الهدف

املخرجات

تحدید املتطلبات الالزمة ملکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب الضافتها ألدوات الحوکمة 

وتصمیم أدوات لتقییم مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرهاب حیث تشتمل علی:

- تحدید السیاسات واملعاییر املراد تطبیقها لحمایة القطاع من هذه املخاطر

- ملف ارشادي للحمایة من أخطار عملیات غسل األموال وتمویل االرهاب

- تطویر مؤشرات ومعاییر وأدوات تستخدم من قبل املشرفین علی الجمعیات للمساعدة 

علی اکتشاف الخطر قبل وقوعه
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خطة مشروع تصمیم أدوات تقییم مخاطر غسل األموال وتمویل االرهاب

أسبوعأسبوعأسبوع أسبوع ونصفأسبوع ونصف

أهـــم  تحدیـــد 

مکافحة  متطلبات 

األمـــوال  غســـل 

وتمویل االرهاب

وتحلیـــل  دراســـة 

وأدوات  نظـــام 

الحوکمة

التحقق من الفجوات تحدید الفجوات

وتقدیم التوصیات

التقریـــر  اعـــداد 

النهائي
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ما تم إنجازه في حوکمة الجمعیات

تم االنتهاء من التحلیل املالي للجمعیات، کما هو موضح في مثال منصة التقییم الداخلي

تم تصمیم جمیع أدوات الحوکمة

تم االعداد والتجهیز ملشروع تصمیم أدوات الحمایة من غسل األموال وتمویل اإلرهاب

تم االعداد والتجهیز ملشروع تطبیق أدوات الحوکمة
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

ما قامت به الوزارة لحمایة 
القطاع غیر الربحي
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تمت اعادة هیکلة وکالة الوزارة للتنمیة االجتماعیة بهدف تحقیق الفاعلیة 
وتفعیل الدور االشرافي والتنموي للوکالة.  کما قامت الوکالة بالتالي: 

بدیوان املراجعة  إدارة   تأســـیس 
االعمال ملراجعة  وتهدف   الوزارة 

املالیة للجمعیات األهلیة

1

 إنشـــاء ادارة عامـــة للحوکمـــة
 واالشـــراف واملتابعـــة وتهدف
 ملراجعة ومتابعة أنشطة وأعمال

الجمعیات األهلیة

2

قانوني محاســـب  مع   التعاقـــد 
واالعمال املســـتندات   لفحـــص 

املالیة بالجمعیات األهلیة

3

 الربـــط مع نظام قوائـــم بوزارة
 التجارة لنشـــر القوائـــم املالیة

للجمعیات األهلیة

4
مرکز بـــکل  مراجعة  وحدة   إنشـــاء 
 تنمیة للتدقیـــق واملراجعة األولیة
 لألعمال املالیة واإلداریة للجمعیات
في العاملین  عـــدد  ویزید   األهلیة 

هذه الوحدات عن 200 موظف

5
 اعتماد آلیات جدیـــدة للمنح والدعم
 املالي للجمعیات ترتبط هذه اآللیات
الجمعیات  بنتائـــج ومعلومات عـــن 
 وتشـــکل أحد وســـائل مراقبة اعمال

وانشطة الجمعیات األهلیة

6

ما قامت به الوزارة لحمایة القطاع غیر الربحي
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

النتائج املرجوه من حوکمة الجمعیات 
واملبادرات املتعلقة بها
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FATF

النتائج املرجوه من حوکمة الجمعیات واملبادرات املتعلقة بها

توعیة املشرفین علی القطاع غیر الربحي والعاملین في القطاع غیر
الربحي بفوائد الحوکمة وأثرها في حمایة القطاع وتطویره ونموه

حمایة القطاع غیر الربحي من مخاطر عملیات غسل األموال وتمویل 
االرهاب وتوعیة القطاع بهذه املخاطر 
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منطلقات استراتيجية تفعيل مؤسسات القطاع غير الربحي

َنشكُر لُكم
ُحسن استماعكم 




