
دور القطــــــــــاع غيـــــــــــــر الربحــــــــــي
في الـتنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة 
فـــــــــــي الــمملكــــة الــعربيـة الــسعوديــة



تــــشخيــــــــص 
الوضع الراهن

الــدراســة02
الميدانية

03

التجارب الدولية 
واإلقـــليميــــــة 

أهـــــم 
النتائج

05
التوصيـــات 
والمبادرات

06 04

اإلطار العام 
للـــدراســــة

01



اإلطار العام للدراسة
01



4دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

مـــشكلــــة الــــدراســــةمشكلة الدراسة

زيادة مساهمته في الناتج المحلي 

فكيف يستطيع القطاع
تحقيق هذه المستهدفات

ضعف دور القطاع غير الربحي في الناتج 
المحلي والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

زيادة مساهمته في التطوع

إلىمن من%0.03%5
متطوعمتطوع

إلى مليون22000
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الهدف الرئيسي للدراسةمشكلة الدراسة

تعزيز دور القطاع غير الربحي في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

بالمملكة العربية السعودية 

زيادة مساهمة القطاع غير 
الربحي في الناتج المحلي 
تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من خالل



6دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

 تعزيز مفهـــوم العمل غير الربحي 
لدى المجتمع، وتنمية إحساســـه 

التطوعي.  بالعمل 

األهداف
الفــرعيــــــة

1

34

5

2

6

إزالـــة القيـــود التـــي تحـــد من 
أجـــل خلق  القطـــاع؛ من  نمـــو 
لتطويـــره.  المالئمـــة  البيئـــة 

مـــــن  اإلجـــراءات؛  تسهيـــــــــــل 
الجمعيات  تأســـيس  أجـــــــــــــل 

األهليـــة.  والمؤسســــــات 

وضــــــــع آليــــــــــة لحوكمــــــة 
القطـــاع، وتعزيز مبـــدأ الرقابة 

والمســــــــاءلة. 

للكفـــاءة  مؤشـــرات  وضــــــع 
والفعاليـــة، وضبـــط اإلنفـــاق. 

الممارســـات  أفضـــل  مـــن  االســـتفادة 
والتجـــارب العالميـــة؛ لتطويـــر القطـــاع 
غير الربحي، وفق الســـياق السعودي.

األهداف الفرعية



7دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

األدوار التنموية للقطاع لرفع 
األدوار التنموية للقطاع لرفع مساهمته في مساهمته في الناتج المحلي؟

الناتج المحلي؟

المواردالتشريعات
البشرية

مؤشرات الكفاءة التمويل
وضبط اإلنفاق أهم ممكنات القطاع حتى يحقق 

هذا الهدف؟

أفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية في تعزيز دور القطاع في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية

ما هي؟
ما هي؟

ما هي؟

ما هي؟

تساؤالت الدراسة



8دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة
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تحليل تفصيلي لجميع هذه المكونات وتأثيرها المتبادل

استخدام المناهج العلمية التالية:

الوصفي والتحليلي .

المنهج المقارن. 

التحليل اإلحصائي.

منهجية الدراسة
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المفاهيم األساسية للدراسةمشكلة الدراسة

القطاع الثالثالقطاع غير الربحي

اجتماعيـــة  أو  قانونيـــة  كيانـــات  إلـــى  يشـــير 
منشـــأة بغرض التخفيف مـــن المعاناة، وتعزيز 
وتوفيـــر  البيئـــة،  وحمايـــة  الفقـــراء،  مصالـــح 
القيـــام  أو  األساســـية  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
بتنميـــة المجتمـــع. وإنتاج الســـلع والخدمات 
ولكـــن مركزهـــا القانونـــي ال يســـمح لهـــا بأن 
تكون مصـــدرا للدخـــل أو الربح  للوحـــدات التي 

تنشـــئها أو تشـــرف عليهـــا أو تمولهـــا.

الجـــزء من االقتصاد أو المجتمع الذي يشـــمل 
المنظمـــات أو الجمعيـــات غيـــر الحكومية غير 
الهادفـــة للربـــح، ومنهـــا الجمعيـــات الخيرية، 
وجمعيـــات العمـــل التطوعـــي، والجمعيـــات 
والجمعيـــات  محـــددة،  فئـــة  تخـــدم  التـــي 

التعاونيـــة، ومـــا إلـــى ذلك.
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المفاهيم األساسية للقطاعمشكلة الدراسة

التنمية االجتماعيةالتنمية االقتصادية

هـــي : »العمليـــة التـــي مـــن خاللهـــا نحـــاول 
زيادة متوســـط نصيـــب الفرد من إجمـــال الناتج 
القومـــي خالل فتـــرة زمنية محـــددة وذلك من 
خـــالل رفع متوســـط إنتاجية الفرد واســـتخدام 
المـــوارد المتاحـــة لزيـــادة اإلنتـــاج خـــالل تلـــك 

» لفترة. ا

يمكن تعريف التنمية االجتماعية بأنها:
 »عمليـــــات تغيـيــــر اجتماعـــي تلحـــق بالبنـــاء 
االجتماعـــي ووظائفـــه بغرض إشـــباع الحاجات 
االجتماعيـــة للفـــرد والجماعـــة بمعنـــى أنها 
عمليـــة تغييـــر اجتماعـــي لكافــــة األوضــــاع 
التقليديــــة مـن أجل إقامة بنـاء اجتماعي جديـد 
تنبثق عنــــه عالقات جديـدة وقــــيم مستحدثة 
تشـــبع رغبات وحاجـــات األفـــراد وتطلعاتهم.«
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أهم اإلحصاءات الواردة في الدراسات السابقةمشكلة الدراسة

* تقرير الحالة العالمية المجتمع المدني والعمل التطوعي، جامعة جونز هوبكنز، 2013. 
* النسبة شاملة لمساهمة العمل التطوعي إلى جانب العمالة بأجور.

وبلغ معدل توظيف 
المؤسسات غير 

 الربحية في نيويورك

 نسبة )%16.1(
من إجمالي القوى 

العاملة فيها 
اثناء فترة الركود 

االقتصادي لعامي 
2003 و 2013 

الناتج المحليمحرك لالقتصادنسبة القوى العاملةالقوى العاملة

متوسط القوى العاملة
في القطاع غير الربحي 

لعام 2013 

)13( دولة

بلجيكابلجيكا%7.4

أمريكاأمريكا

نيوزيلندانيوزيلندا

فرنسافرنسا

البرتغالالبرتغال

*%11.52009 - *%6.6 - %5.5
2008 - *%5.8 - %5.1
2004 - *%2.8 - %5.3
2002 - *%3.3 - %4.7

2006 - *%2.0

*%10.2
*%10.6
*%8.9
*%4.4
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أهم المجاالت التنموية االقتصادية واالجتماعيةمشكلة الدراسة

الخدمات 
االجتماعية

 والتعليمية
الخدمات
 الصحية

توفير 
الوظائف

تعزيز 
رأس المال

 االجتماعي

تمكين 
االقتصاد

االجتماعي

المحافظة
 على القيم 

والتراث
 والبيئة

المدافعة
 عن الحقوق
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التحديات التي تواجه قياس دور القطاع في التنمية مشكلة الدراسة

التحديات التي تواجه 
قياس دور القطاع في 

التنمية 

عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة 
دوليا حول حجم القطاع غير الربحي.  نقص الكفاءات

غياب المفاهيم الموحدة 

ال يوجد معيار موحد لقياس اثر القطاع 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية غياب معايير التصنيف الرئيسة 

ضعف التواصل بين الجهات
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النتائج المستخلصة من الدراسات السابقةمشكلة الدراسة

أهمية الشراكات في الجهود بين القطاعات العام، والخاص وغير الربحي للنهوض بمستوى التنمية في البالد.

يمثل القطاع الثالث في سبع دول قوة اقتصادية كبيرة ومنها الواليات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمجر.

يمثل نقص البيانات واإلحصائيات على المستوى المحلي، واختالف منهجيات التصنيف والقياس على المستوى العالمي أكبر 
المعوقات لعمل المزيد من الدراسات واألبحاث في هذا المجال.

وجود أثر اقتصادي كبير للقطاع غير الربحي في مختلف البلدان وتختلف مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي لجميع الدول في الناتج 
المحلي اإلجمالي على مستوى الدولة، مما يؤكد على األهمية االقتصادية الكبيرة للقطاع غير الربحي.



تــــــشخيــــــص
الوضع الراهن
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تشخيص الوضع الراهن مشكلة الدراسة

تم تطوير إطار عمل يشمل المحاور الرئيسة لتعزيز وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة وفق ما يبينه الشكل اآلتي:

وتشمل الدراسة استعراضًا ألبرز مالمح كل من هذه المحاور وفق أحدث البيانات والمعلومات المتاحة.

األنظمة والتشريعات

الحوكمة والشفافية
التغطية 

الجغرافية 
والنوعية 
لمنظمات 

القطاع

اإلسهام 
المجتمعي 
للقطاع غير 

الربحي
الموارد البشرية والتطوع

التمويل

نتائجممكنات
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تشخيص الوضع الراهن مشكلة الدراسة

األنظمة والتشريعات

الحوكمة والشفافية
التغطية 

الجغرافية 
والنوعية 
لمنظمات 

القطاع

اإلسهام 
المجتمعي 
للقطاع غير 

الربحي
الموارد البشرية والتطوع

التمويل

نتائجممكنات
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1. األنظمة والتشريعاتمشكلة الدراسة

كنات

  الواقع                المم

ص
التحديات                    الفر

تطوير نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 	
إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية 	
إعداد الئحة المجالس للجمعيات والمؤسسات األهلية 	
إعداد الئحة لصندوق دعم الجمعيات االهلية 	
مراجعة الئحة مراكز اإلرشاد األسري األهلية 	
مراجعة الئحة لجان التنمية االجتماعية 	
إعداد لوائح وأنظمة تساهم في تسهيل إنشاء جمعيات  	

محلية أهلية صغيرة لتمكين المشاركة المجتمعية

إكمال البيئة التشريعية الممكنة للقطاع غير الربحي 
ومن ذلك:  

نظام التبرعات 	
نظام التطوع 	
نظام الشركات غير الربحية 	
نظام مركز الملك سلمان لإلغاثة 	
تنظيم فتح حسابات الجمعيات في البنوك 	

تأخر إصدار بعض األنظمة حتى اآلن 	
وجود معوقات في سرعة تسجيل الجمعيات  	

والمؤسسات األهلية
الصورة السلبية عند بعض صناع القرار عن القطاع غير  	

الربحي وربطه باألنشطة المتطرفة

اعتماد رؤية 2030 على القطاع غير الربحي. 	
الخدمات االلكترونية التي تقدمها الوزارة من  	

خالل موقعها االلكتروني.
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2. الحوكمة والشفافيةمشكلة الدراسة

كنات

  الواقع                المم

ص
التحديات                    الفر

90% من المؤسسات المانحة تصدر تقارير لتوثيق أنشطتها  	
سنويًا وأغلبها تقدم لمجلس األمناء واإلدارة.

27% من المؤسسات المانحة ينشر تقريره السنوي. 	
ضعف الرقابة على أداء الجمعيات األهلية 	

إكمال منهجية الحوكمة والشفافية في  	
جمعيات ومؤسسات القطاع

ضعف الحوكمة والشفافية لدى الجمعيات في  	
القطاع.

عدم اكتمال وفعالية منهجية الحوكمة والشفافية  	
في جمعيات القطاع غير الربحي.

تستهدف رؤية 2030 رفع نسبة الجمعيات  	
الملتزمة بنظام الحوكمة والشفافية إلى 

100% عام 2020م 
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3. الموارد البشرية والتطوعمشكلة الدراسة

كنات

  الواقع                المم

ص
التحديات                    الفر

عدد العاملين في القطاع غير الربحي )19,000( عامل 	
عدد المتطوعين )77,000( متطوع 	
قلة الوظائف النسائية في القطاع 	

تشجيع العمل التطوعي. 	
زيادة الفرص التطوعية في القطاع.  	
بناء قدرات العاملين في القطاع. 	
تحقيق األمان الوظيفي في القطاع. 	

عدم توفر قوى عاملة مؤهلة تدير القطاع. 	
ضعف األمان الوظيفي في القطاع غير الربحي. 	
قلة مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي. 	

رفع عدد العاملين في القطاع من )19 ألف( إلى  	
)50 ألف( عامل في عام 2020م

الوصول إلى )300 ألف( متطوع في عام 2020م،  	
و إلى )مليون( متطوع في عام 2030م.

رفع القيمة االقتصادية للتطوع من )22 مليون ريال(  	
إلى )450 مليون ريال(
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4. التمويل

كنات

  الواقع                المم

ص
التحديات                    الفر

إجمالي أصول الجمعيات في المملكة 1436هـ  ما يقارب من )23 مليار(.  	
بلغت إيرادات الجمعيات األهلية في المملكة عام 1436هـ )4 مليار ونصف( 	
عدم توفر إحصاءات واضحة عن أصول األوقاف ومساهماتها. 	
متوسط تبرع األفراد في المملكة )14,489( في السنة. 	
إجمالي مصروفات الجمعيات األهلية لعام 1436هـ )3,6 مليار ريال(. 	
نسبة المصاريف اإلدارية العمومية بلغت )%19(. 	

تسهيل جمع التبرعات. 	
فتح آفاق االستثمار لمنظمات القطاع. 	
تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات السعودية. 	

الحاجة لالستدامة المالية لمنظمات القطاع. 	
محدودية مساهمة القطاع في االقتصاد المحلي. 	
أثر المتغيرات االقتصادية على دعم الجمعيات 	
ضعف المعلومات واإلحصاءات عن واقع األوقاف وبعض  	

منظمات القطاع.
القيود على جمع التبرعات. 	

رفع نسبة اإلنفاق التنموي من إجمالي إنفاق منظمات  	
القطاع في عام 2015م من 21% إلى 51% بحلول عام 

2020م.
ارتفاع نسبة عطاء السعوديين. 	
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مشكلة الدراسة

األنظمة والتشريعات

الحوكمة والشفافية
التغطية 

الجغرافية 
والنوعية 
لمنظمات 

القطاع

اإلسهام 
المجتمعي 
للقطاع غير 

الربحي
الموارد البشرية والتطوع

التمويل

نتائجممكنات

تشخيص الوضع الراهن 
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هيكل القطاع غير الربحي في المملكة

2589منظمة

هناك خمسة فئات من المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي تشكل غالبية القطاع بنسبة تصل إلى %95 
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200 53
49

17 5
1

فرنسا كندا أمريكا ماليزيا مصرالسعودية

عدد المنظمات غير الربحية / 10.000 من السكان مقارنة بين السعودية وبعض الدول

التغطية )الوضع الراهن(
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مشكلة الدراسة
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التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية 
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التغطية )الوضع الراهن(
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الفرص

التحديات

تستهدف الرؤية رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40% بحلول عام 2020م

غياب اإلحصاء الدقيق لواقع القطاع غير الربحي

ضعف الحوافز لألنشطة التنموية

ضعف الدور النسائي في المنظمات غير الربحية

اختالل التوازن الجغرافي للمنظمات غير الربحية مقارنة بالسكان

ضعف المنظمات التخصصية وقلة الدعم لها

قلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنظمات في بعض المناطق

تستهدف الرؤية رفع نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم األولويات التنموية في التحول 
الوطني من 14% في عام 2015 إلى 28% بحلول عام 2020م

التـغـطيــــــــــــــــة
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مشكلة الدراسة

األنظمة والتشريعات

الحوكمة والشفافية

الموارد البشرية والتطوع
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تشخيص الوضع الراهن 
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اإلسهام المجتمعيمشكلة الدراسة

بالرجوع لمجاالت عمل القطاع غير الربحي نجد ان هناك خمسة أهداف استراتيجية من إجمالي أهداف رؤية المملكة 
2030 )ستة أهداف( يسهم القطاع في تحقيقها بشكل مباشر أو غير مباشر وفق ما يبينه الشكل اآلتي:

تعزيز القيم اإلسالمية 
والهوية الوطنية

تنمية وتنويع 
االقتصاد

زيادة معدالت 
التوظيف

تمكين المسؤولية 
االجتماعية

تمكين حياة عامرة 
وصحية

يســـهم القطاع الغيـــر الربحي  	
بشـــكل عام فـــي توفير فرص 
عمل مناســـبة لشرائح واسعة 

من الســـعوديين.

كافة الجمعيـــات العاملة في  	
مجـــال تخفيـــظ القـــرآن الكريـــم 
تخـــدم هذا  والدعوة واإلرشـــاد 
الهـــدف مـــن خـــالل نشـــر الفكر 
األفكار  ومواجهـــة  الوســـطي 

. فة لمتطر ا
المنظمـــات  	 مـــن  عـــدد  هنـــاك 

باألخـــالق  باالعنايـــة  المعنيـــة 
والقيـــم المجتمعيـــة تســـهم 
فـــي تعزيـــز الهويـــة واالنتماء 

الوطنـــي.

العاملـــة  	 المنظمـــات  تســـهم 
فـــي المجال الصحـــي والبيئي 
بشـــكل مباشـــر فـــي تحقيـــق 
هـــذا الهدف مـــن خـــالل البرامج 
ترتقـــي  التـــي  والمبـــادرات 
والبيئـــي،  الصحـــي  بالوعـــي 
فـــي  المســـاهمة  وكذلـــك 
الرعاية الصحيـــة لبعض  توفيـــر 

الخاصـــة. الحـــاالت 

المنفـــذ  	 هـــو  القطـــاع  يعتبـــر 
مســـؤولية  لتحقيـــق  الرئيـــس 
المواطن بشـــكل شبه رسمي 
من خالل التطـــوع في األعمال 

الربحية. غيـــر 
القطـــاع  	 مســـاهمة  تعتبـــر 

العمـــل  دعـــم  فـــي  الخـــاص 
صـــور  أبـــرز  أحـــد  الربحـــي  غيـــر 
لـــه. االجتماعيـــة  المســـؤولية 

التعاونيـــة  	 الجمعيـــات  تلعـــب 
االرتقـــاء  فـــي  مباشـــراً  دوراً 
مما  واألعمـــال  المهـــن  ببعض 
وقوة  تحســـين  فـــي  يســـهم 
الكلـــي  االقتصـــادي  األداء 

. للمملكـــة
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مشكلة الدراسة

نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي 
تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة األمد

رفع مساهمة القطاع الغير ربحي في إجمالي الناتج المحلي

الوضع الحالي

عام 2020

%7

%33

الوضع الحالي

عام 2020

عام 2030

%0.03

%0.6

5%

اإلسهام المجتمعي



31دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

اإلسهام المجتمعيمشكلة الدراسة

تقييم عينة من القائمين على المؤسسات المانحة لمدى مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية

مساهمة قوية جداً

مساهمة قوية

مساهمة جيدة

مساهمة ضعيفة

ال يساهم

17%

2%

19%

20%

42%
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أهـــم القطاعـــات التـــي يســـاهم القطـــاع غيـــر الربحـــي فـــي تنميتها 
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اإلسهام المجتمعي



الــدراسـة
الميدانية

03



34دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

العـاملين فـــي
القطاع غير الربحي

العينة البحثية
المسؤولين بالقطاع
الحكومــي والخـــاص

218105

18264 3641
عاملعامل
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المساهمة الحالية للقطاع غير الربحي في التنمية
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مدى رضا المسؤولين والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن خدمات القطاع الغير ربحي
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رأي المسؤولين والعاملين بالقطاعين العام والخاص عن المجاالت التي يساهم فيها القطاع غير الربحي
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رأي المسؤولين والعاملين بالقطاع غير الربحي في مصادر تمويل منظمات القطاع غير الربحي
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رأي المسؤولين والعاملين بالقطاعين العام والخاص في القطاع غير 
الربحي عن الصعوبات التي تواجه القطاع غير الربحي
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لتطوير الموارد 

البشرية

التطلع إلي 
مساهمة 

القطاع غير 
الربحي بشكل 

فاعل في 
خدمات الرعاية

الموازنة بين 
حجم الخدمات 
المتسهدفة 

واإلمكانات 
المتاحة أو 

الممكنة

وجود مزيد من 
المرونة اإلدارية 
داخل الجمعيات

زيادة درجة التعاون 
بين الجمعيات 

لتحقيق التكيف 
المناسب مع وتيرة 

االحتياجات المتسارعة 
للفئات المحتاجة

االلتزام بتطبيق 
المؤشرات 

والمقاييس 
العالمية لمدخالت 

ومخرجات القطاع

4.22 4.18 4.18 4.07 4.06 4.01 3.75 3.70 3.68
3.41
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3.3

3.4

0.0

3.5

0.5

1.0

3.6

1.5

2.0

3.7
2.5

3.0

3.8 3.5

4.0
3.9

4.5

4 5.0

تقصير وسائل 
اإلعالم تجاه التوعية 

بدور القطاع 
غير الربحي في 

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.

تدني الوعي 
المجتمعي 

بأهمية عمل 
القطاع غير 

الربحي

تقصير وسائل 
اإلعالم تجاه التوعية 

بدور القطاع 
غير الربحي في 

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية

تدني الوعي 
المجتمعي 

بأهمية عمل 
القطاع غير 

الربحي

قلة الراغبين 
في العمل 
مع القطاع 
غير الربحي

عدم تعاون 
أفراد 

المجتمع مع 
مؤسسات 
القطاع غير 

الربحي

الصورة 
الذهنية غير 
الجيدة عن 
القطاع غير 

الربحي.

عدم تعاون أفراد 
المجتمع مع 

مؤسسات القطاع 
غير الربحي

قلة الراغبين 
في العمل 
مع القطاع 
غير الربحي.

رأي المسؤولين والعاملين بالقطاع غير 
الربحي عن أهم المعوقات المجتمعية

العام  بالقطاعين  المســـؤولين والعاملين  رأي 
والخـــاص عـــن أهـــم المعوقـــات المجتمعيـــة

4.143.90

3.72
3.63

3.56

3.87 3.78 3.55 3.50
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مقترحات المسؤولين والعاملين بالقطاع غير الربحي لحل المعوقات العامة

4.44

4.46

4.48

4.5

4.52

4.54

4.56

4.58

4.6

االهتمام 
بالحوافز 
للعاملين

وضع سلم 
للرواتب مماثل 

للقطاع الحكومي

تعيين األشخاص ذوي 
الخبرة في أعمال 
مؤسسات القطاع

تقليل ساعات 
العمل

توعية العاملين 
بمشكالت المستفيدين 

وحاجاتهم

4.59

4.56
4.54

4.51
4.49
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مقترحات المسؤولين والعاملين بالقطاع غير الربحي لحل المعوقات المجتمعية 

4.16

1.18

4.2

4.24

4.22

4.26

4.28

4.3

4.32

4.34

4.36

تسويق النماذج 
المميزة لمؤسسات 

القطاع غير الربحي

توعية أفراد المجتمع 
بأهمية العمل بمؤسسات 
القطاع غير الربحي وكيفية 

الحصول على خدماته

إقناع أفراد المجتمع 
بأهمية الدور الذي يقوم 

به القطاع غير الربحي 
تجاه المجتمع

مواجهة العادات 
االجتماعية التي 
تقلل من أهمية 

القطاع غير الربحي

توجيه الهيئات األخرى 
في المجتمع للتعاون 
مع القطاع غير الربحي

4.34
4.32

4.29
4.26

4.22



التجارب العالمية
واإلقلـــــــيميــــــة
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مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية واألقليمية

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

20.513

25
تريليون دوالر

%17
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%5.5
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%49
مـــن  المتطوعيـــن  نســـبة 
القـــوى  نســـبة  إجمالـــي 
القطـــاع فـــي  العاملـــة 

مصــــادر
اإليرادات

%56%30%14
مصادر خيريةدعم حكوميمبيعات خاصة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

2.794

16
تريليون دوالر

%11.30
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%2.9
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%41
المتطوعيـــــن  نـــــــسبـــــــــة 
نســـبة  إجمالــــــــي  مـــــــن 
القطاع القوىالعاملة في 

مصــــادر
اإليرادات

%63%28%9
مصادر خيريةدعم حكوميمبيعات خاصة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة



48دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

237.962

24
مليار دوالر

%9.60
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%2.2
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%49
مـــن  المتطوعيـــن  نســـبة 
القـــوى  نســـبة  إجمالـــي 
القطـــاع فـــي  العاملـــة 

مصــــادر
اإليرادات

%31%40%19
مصادر خيريةدعم حكوميمبيعات خاصة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

536.055

17
مليار دوالر

%18.80
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%6.1
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%37
المتطوعيـــــن  نـــــــسبـــــــــة 
نســـبة  إجمالــــــــي  مـــــــن 
القطاع القوىالعاملة في 

مصــــادر
اإليرادات

%42%48%10
مصادر خيريةدعم حكوميمبيعات خاصة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

205.997

10
مليار دوالر

%12.30
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%5.5
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%50
المتطوعيـــــن  نـــــــسبـــــــــة 
نســـبة  إجمالــــــــي  مـــــــن 
القطاع القوىالعاملة في 

مصــــادر
اإليرادات

%63%11%20%6
مصادر أخرىمصادر خيريةدعم حكوميمبيعات خاصة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

41.869

62
مليار دوالر 

%5.9
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%4.2
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

~
المتطوعيـــــن  نـــــــسبـــــــــة 
نســـبة  إجمالــــــــي  مـــــــن 
القطاع القوىالعاملة في 

مصــــادر
رسوم الخدماتالتمويل األجنبياإليرادات

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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الناتج المحلي

مؤشر التقدم
االجتمـــاعـــي

11.604

78
مليار دوالر

%2.9
اقتصاديـــة  قــــــــــــــوة 
مصـــادر  مـــن  ومصـــدر 
التوظيــــــف الرئيســـية

%2.3
المساهمــــة فــــــي 
النــــــــــــــاتج  إجمالي 
الـــــمحلــــــــــــــــــــــي

%0.2
المتطوعيـــــن  نـــــــسبـــــــــة 
نســـبة  إجمالــــــــي  مـــــــن 
القطاع القوىالعاملة في 

مصــــادر
اإليرادات

التمويــل
األجنبــي

رســــــــوم
الخدمـــات

مصــــادر 
خيريــــــة

األردن نيوزيلندا بلجيكا قيرغيزستانالبرتغالفرنسا الواليات
المتحدة
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النتائج المستخلصة من تجارب الدول العالمية

الثقـافيـــــــة والـــتراثيــــــة
والمحافظة على الهوية

المدافعــة
عن الحقوق

أدوار القطاع
 غيـر الربحي

المحافظـة 
على القيم

تقديم الخدمات 
االجتمـــــاعيـــــة

رأس المــال 
االجتماعي



54دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

العالقة بين القطاع غير الربحي والتنمية االقتصادية

غيـــر  القطـــاع  وقـــوة  حجـــم  بيـــن  إيجابيـــة  عالقـــة  وجـــود 
الربحـــي ومســـتوى التنميـــة االقتصادية وفـــق األدوار التالية

تـــوفيـــــــــــر
فرص العمل

المساهمة في 
الناتــج المحلـي

القيمة االقتصادية 
للتطــــــــــــــــــــــــوع

التمكيـــــــن 
االقتصادي



55دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

العالقة بين حجم القطاع غير الربحي واستقرار المجتمع في الجوانب التالية: 

فاعلية الحكومة

السيطرة على الفساداالستقرار السياسي

سيادة القانون

زاد حجم مؤسســـات  كلما 
ارتفعـــت  الثالـــث  القطـــاع 
تصورات فعالية الحكومية

بين  إيجابيـــة  وجود عالقـــة 
حجـــم قطـــاع مؤسســـات 
ومســـتوى  الثالث  القطاع 
السياســـــي. االستقـــــــــرار 

وجود دور كبير لمؤسسات 
الســـيطرة  فـــــي  القطـــاع 
علـــــــــــــــــــى الفســــــــــــاد. 

وجـــود عالقـــة إيجابية ذات 
داللـــة إحصائيـــة بيـــن حجم 
القطاع  قطاع مؤسســـات 
الثالـــث وســـيادة القانـــون. 



أهم نتائج 
الــدراســة
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57دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصاديـة واالجتماعيـة

أهم نتائج الدراسة

وجود نقص كبير في المعلومات التفصيلية الواقعية عن القطاع غير الربحي بالمملكة.

ضعف الوعي لدى العاملين بالقطاع غير الربحي والجهات المشرفة عليه باالحتياجات التنموية للمجتمع.

ضعف تمكين منظمات القطاع والتشريعات المقيدة للقطاع وضعف االستدامة المالية للقطاع تعد 
من أهم معوقات قيام القطاع بدوره التنموي على الوجه األكمل.

أثبتت التجارب العالمية أن القطاع غير الربحي يعتبر قوة اقتصادية قوية للدول وله تأثير قوي على 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألمني للدول.

حددت الدراسة أهم األدوار التنموية التي يجب على القطاع غير الربحي التركيز عليها حتى يكون له أثر 
أقوى في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

01

02

03

04

05
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أضعف جوانب إدارة القطاع غير الربحي من وجهة نظر مجتمع الدراسة تتمثل في تدني الكفاءة 
اإلدارية بأجهزة القطاع وضعف قنوات االتصال الفعال المستمر بين العاملين.

07

08

09

يساهم القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة بصورة أو بأخرى مساهمة 
تتراوح ما بين المتوسط والمنخفض، بينما يرى نسبة ضئيلة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص 

أن حجم المساهمة عاٍل ولكنه لم يبلغ المستوى المطلوب.

برزت التبرعات والهبات في الصدارة كأكبر مصادر التمويل للمؤسسات غير الربحية، تليها األوقاف ثم 
استثمارات المؤسسة. أما مساهمات جهات المسؤولية االجتماعية و المصادر الحكومية فقد جاءت 

كأقل مصادر التمويل أهمية لمؤسسات القطاع.

تتمثل أهم المعوقات المجتمعية التي تؤثر على أداء مؤسسات القطاع في تقصير وسائل اإلعالم 
تجاه التوعية بدور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة لتدني الوعي 

المجتمعي والصورة الذهنية غير الجيدة عن القطاع. 

06

تابع أهم نتائج الدراسة
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أهم المؤشرات االقتصادية لمساهمة القطاع الغير ربحي

االستثمار على مستوى االقتصاد الكلي

مــؤشـــر 
اإلسهام
فــــــــــي

الناتج المحلي 
اإلجمــــــــــــالي

النـاتج المحلي 
النفطـي غيـــــر 

توليـــــــد فــــــــرص 
العمـل والتوظيف

المحــــــافظـــــة 
علـــــى البيئــــة

تــحسيــــــــــــــن 
دخــــول األفــراد

التطوير والبحث 
الــــــــعلمــــــــي
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ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في أنشطة المجتمعات

التنميــــــة 
البشريـــــة

الخدمـــــات الصحيــــة 
و الـــــــــتعليميـــــــــة

حــــل مشكلــة 
اإلسكــــــــــــــان

تعزيــز الثقافـة الوطنية 
والمحافظة على التراث

رفــــــع قـــــدرات 
الموارد البشرية

مشاركة المرأة 
مجتمعيـــــــــــــًا

مــؤشـــر 
اإلسهام
فــــــــــي

أهم المؤشرات االجتماعية لمساهمة القطاع الغير ربحي



التوصيات والمبادرات
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أهميـــة تعزيـــز الثقة بالقطـــاع غيـــر الربحي لـــدى القطـــاع الحكومي 
والقطـــاع الخـــاص وافـــراد المجتمع.

ضـــرورة االهتمـــام بعمليـــة الحوكمـــة والشـــفافية فـــي كل وحدات 
القطـــاع غيـــر الربحي 

ضـــرورة تحقيق األمـــان الوظيفي للعامليـــن بالقطاع، مـــن حيث توفير 
الرواتب والمكافـــآت المجزية، وتهيئة البيئة الجاذبـــة للعاملين، وتقدير 

مجهوداتهم 

التوصيات

المبادرة األولى

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع
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المبادرة األولى

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع

أهـــــداف
الـُمبادرة

التخلـــص من النظـــرة النمطيـــة للقطاع الثالـــث، والتي تصـــوره كقطاع 
مســـتهلك بحت، وتعزيز الصـــورة اإليجابية عنه، باعتباره مشـــاركا أصيال 

فـــي التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية.

تدعيم العالقـــات الطيبة لمؤسســـات القطاع مع الجهات التشـــريعية 
والتنفيذيـــة في الدولة.

تعزيـــز الثقة بالعمـــل الخيري، بما يســـاهم في تمكينـــه للقيام بدوره 
بفعالية فـــي المجتمع.
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المبادرة األولى

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع

وجـــود صورة ذهنية ســـائدة عن القطـــاع الثالث، تصـــوره كقطاع رعوي 
مســـتهلك وغير منتج.

ضعـــف اإلقبال علـــى العمـــل بمؤسســـات القطـــاع الثالـــث؛ الناتج عن 
عنه. الســـالبة  الذهنية  الصـــورة 

إحجـــام أو تردد القطاعات األخـــرى في التعاون معه؛ الهتـــزاز الثقة في 
مقدراته؛ بســـبب ضعف الصـــورة الذهنية عنه.

مبـــــررات 
الـُمبادرة
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المبادرة األولى

آليـــــــــــة 
الــتنفيــذ

نشر مساهمات القطاع الثالث وإنجازاته عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ووسائل التواصل االجتماعي.

إعداد خطة وطنية متكاملة؛ لتحسين الصورة الذهنية.

تحديد األدوار التكاملية لكل الجهات المعنية بالقطاع.

توفير الميزانية المناسبة للمبادرة.

تكوين فريق عمل لتنفيذ المبادرة )يفضل أن يكون شركة متخصصة(. 

قياس أثر المبادرة.

إشـــراك قـــادة الرأي، والشـــخصيات ذات التأثير، فـــي الحمالت التوعويـــة والبرامج الخاصة بتحســـين الصورة 
الذهنية عـــن القطاع.

إقامة الدورات التدريبية والبرامج التعليمية، في مختلف قضايا وجوانب القطاع.

تخصيص جائزة وطنية لمساهمة منظمات القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع
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المبادرة األولى

وزارة اإلعالم.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

مؤسسات القطاع الثالث.

مؤسسات التعليم العالي.
الجهـــات 
المنفذة

تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع
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العمـــل على تطوير التشـــريعات واألنظمة الخاصة بتنظيم نشـــاط القطاع 
غيـــر الربحـــي بمختلـــف مكوناتـــه، مع ضـــرورة اإلســـراع في إصـــدار نظام 
الشـــركات غير الربحية، الذي يســـمح بقيـــام كيانات ماليـــة منظمة، قادرة 
علـــى تحقيـــق عوائد ماليـــة كبيرة، تســـتخدم في تمويل أنشـــطة وبرامج 

وحـــدات القطاع غيـــر الربحي، وتســـهم في تعظيـــم منافعها.

ضـــرورة إصـــدار قـــرار بإعفـــاء منظمات القطـــاع غيـــر الربحي التـــي تمارس 
نشـــاطًا اقتصاديـــًا، مـــن دفـــع ضريبـــة القيمـــة المضافـــة لمـــا تقدمه من 

خدمـــات تفيـــد فـــي التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية فـــي البلد.

التوصيات

المبـــادرة الثانية

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي
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المبـــادرة الثانية

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي

أهـــــداف
الـُمبادرة

توحيـــد جميع األنظمـــة المتعلقـــة بالقطاع غير الربحـــي في نظام 
واحد، يشـــمل جميع جوانـــب القطاع.

تعزيز الدور التنموي لمؤسسات القطاع غير الربحي.

تمكين القطاع غير الربحي في المجتمع.
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التنميـــة  فـــي  الربحـــي  غيـــر  القطـــاع  بـــدور  الوعـــي  قلـــة 
واالجتماعيـــــــــة. االقتصــــاديــــــة 

عدم وجـــود سياســـة شـــاملة تعمـــل علـــى تمكيـــن القطاع 
الربحي. غيـــر 

التعقيـــدات والعقبـــات التـــي تواجـــه مؤسســـات القطـــاع غير 
األخرى. الربحـــــي 

مبـــــررات 
الـُمبادرة

المبـــادرة الثانية

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي
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المبـــادرة الثانية

آليـــــــــــة 
الــتنفيــذ

دراسة الوضع الراهن لجميع األنظمة المتعلقة بالقطاع غير الربحي.

تحديد المواد النظامية التي تؤثر على فاعلية القطاع.

تحديد المحفزات الضرورية لتمكين القطاع.

إعادة صياغة نظام المنظمات غير الربحية ليشمل:
التأسيس   -   النظام اإلداري   -   النظام المالي   -   الحوكمة   -   التبرعات

التطوع   -   أدواره التنموية،   -   عالقاته مع القطاع العام والخاص،

حمايته من جرائم اإلرهاب وغسل األموال،   -   مميزاته   -   إعفاء القطاع من الزكاة والضرائب

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

الهيئة العامة لألوقاف.

مؤسسات القطاع غير الربحي.

وزارة المالية.

هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

مجلس الشورى.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الجهـــات 
المنفذة

المبـــادرة الثانية

إصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي
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إصدار نظـــام خاص باألوقـــاف ينظم العالقـــة بين جميع 
الجهات ذات العالقة، ويســـهل إجراءات تســـجيل وتطوير 

األوقاف واســـتثمارات أموالها.

لـــدى  فيهـــا  والبـــت  األوقـــاف  تســـجيل  بقـــاء  ضـــرورة 
لتوفير  التنفيذيـــة  الجهـــات  وليـــس  القضائيـــة  الســـلطة 

الوقف  أصحـــاب  لـــدى  األمـــان 
التوصيات

المبـــادرة الثالثـة

وضع نظام موحد لألوقاف في المملكة العربية السعودية
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المبـــادرة الثالثـة

أهـــــداف
الـُمبادرة

المملكة،  فـــي  لألوقـــاف  موحـــد  نظـــام  وضع 
يســـاهم في تمكيـــن األوقاف من المســـاهمة 
الفعالـــة في التنميـــة االقتصادية واالجتماعية.

وضع نظام موحد لألوقاف في المملكة العربية السعودية
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وضع نظام موحد لألوقاف في المملكة العربية السعودية

مبـــــررات 
الـُمبادرة

عدم وجود نظام موحد لألوقاف في المملكة.

تفرق معامالت األوقاف في عدة جهات حكومية.

تعقد إجراءات توثيق األوقاف ومعامالتها اإلدارية والمالية.

عدم الوضوح في العديد من قضايا األوقاف لدى المحاكم والجهات الحكومية المعنية بها.

توحيد إجراءات عمل القطاع.

حصر الجهات ذات الصلة بالقطاع، وتحديد المهام المنوطة بكل منها، وتنظيم العمل على أسس محددة.

تيسير وتنظيم اإلجراءات المالية واإلدارية للقطاع.

المبـــادرة الثالثـة
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وضع نظام موحد لألوقاف في المملكة العربية السعودية

دراسة الوضع الراهن لألنظمة ذات الصلة بعمل األوقاف.

الطلب من الجهات المعنية باألوقاف وضع تصورات لألنظمة واللوائح التي تحكم األداء بالقطاع.

عقـــد اللقـــاءات مـــع الجهـــات المعنيـــة؛ لمناقشـــة ما تم وضعـــه من تصـــورات، وبنـــاء تصور موحـــد لنظام 
األوقـــاف فـــي المملكة.

صياغة مسودة النظام، وعرضها على الجهات المعنية بذلك.

المبـــادرة الثالثـة

آليـــــــــــة 
الــتنفيــذ
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الهيئة العامة لألوقاف.

مجلس الشورى.

هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

المراكز البحثية.
الجهـــات 
المنفذة

وضع نظام موحد لألوقاف في المملكة العربية السعودية

المبـــادرة الثالثـة
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ضرورة إصـــدار تقارير دوريـــة معلوماتية، عن واقع القطـــاع غير الربحي 
فـــي المملكة، ودوره في التنميـــة االقتصادية واالجتماعية.

ضرورة العمل على بناء المؤشـــرات، وآليات القياس، وقواعد البيانات؛ 
لتطويـــر األبحاث والدراســـات في القطـــاع غير الربحي، مـــن خالل مراكز 

متخصصة. أبحاث 

ضـــرورة العمل علـــى بناء قاعدة بيانـــات إحصائيـــة، تجميعية، تغطي 
كل ما يتعلق بنشـــاط القطاع غيـــر الربحي.

التوصيات

المبـادرة الرابعـة

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي
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المبـادرة الرابعـة

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي

أهـــــداف
الـُمبادرة

تشجيع األبحاث والدراسات في مجال القطاع غير الربحي.

بناء قاعدة بيانات للقطاع غير الربحي في المملكة.

تسهيل الوصول إلحصائيات القطاع غير الربحي.

حساب مؤشرات القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وجود مرجع رسمي لعملية صنع السياسات الخاصة بالقطاع غير الربحي.
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المبـادرة الرابعـة

مبـــــررات 
الـُمبادرة

عدم وجود مرصد علمي إلحصائيات القطاع غير الربحي.

قلة األبحاث والدراسات فيما يخص القطاع غير الربحي.

قلة الباحثين المتخصصين في أبحاث ومعلومات القطاع غير الربحي.

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي
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المبـادرة الرابعـة

آليـــــــــــة 
الــتنفيــذ

تحديد جهة استضافة المرصد.

جمع البيانات واإلحصائيات عن مؤسسات القطاع غير الربحي.

جمـــع وتنظيم وترتيـــب األبحاث والدراســـات والفعاليـــات، وكل األمور 
بالقطاع.  المتعلقـــة  العلمية 

وضع المؤشرات التي يقيسها المرصد.

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي
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المبـادرة الرابعـة

إنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي

الهيئة العامة لإلحصاءات.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مراكز األبحاث المختصة بدراسة القطاع غير الربحي والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وزارة التعليم.

الهيئة العامة لألوقاف.

الجهـــات 
المنفذة
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ضـــرورة العمل علـــى تضمين المقررات الدراســـية، في كافة المراحـــل التعليمية، موضوعات تتعلـــق بالعمل التطوعي 
والقطـــاع غير الربحي؛ وذلـــك بهدف بناء الوعي بأهمية النشـــاط التطوعـــي، والمنافع التي تعـــود على المجتمع.

ضـــرورة العمل على اســـتدامة الموارد المالية لمؤسســـات القطـــاع غير الربحي، واســـتثمارها اســـتثمارا مالئما، وزيادة 
االهتمام بالكوادر البشـــرية، واســـتقطاب الكفاءات المالئمة والمتناســـبة مع حجم المشـــاريع، مع ضرورة توفير البيئة 

الجاذبـــة؛ للحفاظ عليها

أن تعمل شـــركات ومؤسســـات القطاع الخاص على زيادة مخصصاتها المالية الخاصة بنشـــاط المســـؤولية االجتماعية؛ 
للمســـاهمة في االســـتدامة المالية للقطاع غير الربحي.

زيـــادة دعـــم رجـــال األعمال ومؤسســـات القطاع الخـــاص لمؤسســـات القطاع غيـــر الربحـــي، بتزويدها بالكـــوادر المؤهلة 
والكفـــاءات- عـــن طريق تطـــوع المحترفين مـــن الخبـــراء والعاملين في الشـــركات 

ضـــرورة قيام منظمات القطاع غير الربحي  على إشـــراك المســـتفيدين فـــي التخطيط لبرامج  وأنشـــطة القطاع من أجل 
المجتمعية. المشاركة  تفعيل 

بنـــاء قـــدرات المنظمات غيـــر الربحية، في االتصال المؤسســـي، والبنـــاء الداخلـــي، والعالقات الخارجية مـــع المجتمع، 
والجوانـــب الفنية.

دعـــم صنـــدوق تنمية الموارد البشـــرية لمنظمات القطاع غيـــر الربحي بالكوادر البشـــرية )المدير - المديـــر المالي - مدير 
برامـــج المنح والتنمية(

توصيـــات عامة

توصيات 
عــــامـــة



شكـــــــــــــــــرًاشكـــــــــــــــــرًا
لحسن استماعكم


