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 تمكين القطاع غير الربحي

 الملخص التنفيذي

 مقدمة:

في عجلة التنمية االقتصاااادية واالجتماعية       للقطاع غير الربحي دور مهم 

ية        ناتج المحلي اإلجمالي ودعم وتوفير الوفائف وتلب من خالل اإلساااهاي في ال

االحتياجات االجتماعية المختلفة، ولما لهذا القطاع من أهمية فقد حددت رؤية              

كة   مدت لتطوير وتمكين       2030الممل لة ال عة من األهداف قصااايرة ولوي مجمو

 الربحي.القطاع غير 

أهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية كما أشاااير إلي     وعلى الرغم من 

، إال أن هذا القطاع ما زال    2030، والتوقعات التي بنيت عليها رؤية المملكة      أعاله

يواج  مجموعة من التحديات. وقد أشاااارت مجموعة من الدراساااات واألبحا           

ومع ما تبذل  من جهود سااواء على السااابقة إلى أن المملكة العربية السااعودية  

س  إال أن       ستوت منظمات القطاع نف ستوت القائمين على أمر التنمية أو على م م

سة لمواجهات التحديات والمعوقات التي تحول دون بلوغ منظمات   هناك حاجة ما

القطاع غير الربحي في المملكة إلى المساااتويات اإلقليمية والعالمية. لذا فمن         

عرفة واقع القطاع غير الربحي حاليا ومدت تشاااجيع  لتحقي        األهمية بمكان م  

 هذه التوجهات بالمقارنة ألوضاع القطاع في بلدان عربية وإقليمية ودولية.

تهدف عاملين مع الشباب على إعداد دراسة تقدي حرص منتدت ال انطالقا مما

كة.        ل  بالممل باب  ية الشااا جاءت  حيث  دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنم

 على النحو التالي:جاءت ( فصول 4دراسة في )ال

  الفصل األول: مدخل الدراسة:
ها، وأهميتها، أهداف، ومشااكلتها، وأساائلتها، و الدراسااة وتضاامن ما يلي: مقدمة

 وحدودها، ومصطلحاتها.

 الفصل الثاني: اإللار النظري والدراسات السابقة:

 يتضمن ما يلي: و

 تعريف المنظمات غير الربحية 

  غير الربحي في المملكة العربية السعوديةالقطاع 

 دور القطاع غير الربحي في المساهمات المجتمعية 

 دور القطاع غير الربحي في المساهمات التنمية االقتصادية 

 الدعم الحكومي للمنظمات غير الربحية 

 تحليل نقاط القوة والضعف للقطاع غير الربحي في المملكة 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 ير الربحي لتنمية الشباب بالمملكةأهم مجاالت دعم وتمكين القطاع غ 

  2030القطاع غير الربحي ورؤية المملكة العربية السعودية 

 الدراسات السابقة ذات العالقة بالشباب وتمكين الجهات الخيرية للشباب 

 الثالث: منهجية وإجراءات الدراسةالفصل 

وأدوات ويتضمن ما يلي: منهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها وخصائص العينة، 

 ها وإجراءات ضبطها، واألساليب اإلحصائية.ئالدراسة، وخطوات بنا

 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة:

 وتحليل أدواتها، تطبي  عن  أسفر ما خالل من الدراسة نتائج عرضوتضمن 

 ،في ضوء األدب التربوي والدراسات السابقة وتفسيرها مناقشتهاو إحصائي ًّا، بياناتها

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب في تقديم تصور مقترح  ثمًّ

 . والتي جاءت كما يلي:المملكة العربية السعودية

 السؤال األول: على جابة اإل -1

  ما أدوار القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية؟ -

 يلي:حيث جاءت أهم أدوار القطاع غير الربحي فيما 

تعظيم العائد االقتصادي للتطوع لدت فئة الشباب، من خالل ابتكار حزي ونماذج  (1

استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي؛ تعظم العائد االقتصادي من القطاع غير 

 الربحي وتخفف العبء على القطاع الحكومي.

 ليزيادة الناتج المحلي باالعتماد على الشباب في رفع نسبة مساهمت  في إجما (2

 (.%5( إلى )%1الناتج من أقل من )

 تعزيز التنمية االجتماعية، من خالل تقديم الخدمات المتنوعة لفئة الشباب. (3

توفير فرص العمل: من خالل تأهيل الشباب واستقطابهم للعمل في القطاع  (4

 غير الربحي.

زيادة الفرص التطوعية وعدد المتطوعين، من خالل بناء ثقافة ومحفزات  (5

 وعي لدت الشباب، وتشجيعهم على التطوع ودعم العمل التطوعي.العمل التط

 اإلسهاي في تعزيز الموالنة لدت المجتمع عموما، وفئة الشباب بشكل خاص. (6

( من المتطوعين والشباب يرون %99أن أكثر من )كما خلصت الدراسة إلى 

في  غير مهم( بأن هذا القطاع %1) بينما يرتأهمية هذا القطاع بالنسبة لهم، 

  .تنمية الشباب
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 تمكين القطاع غير الربحي

 اإلجابة على السؤال الثاني:  -2

 ؟ما تجارب الدول في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب -

( دول هي: اإلمارات العربية المتحدة، بلجيكا، فرنسا، 6تجارب )تم استعراض 

األردن، والية كاليفورنيا )الواليات المتحدة األمريكية(، نيوزيلندا. وخلصت 

التجارب إلى دروس مستفادة تمت مواءمتها مع بيئة المملكة العربية السعودية 

 وتلخصت في اآلتي:

 .وضع استراتيجية للشباب 

 .إنشاء مجالس للشباب 

  التطوع ومبادرات التفاعل تبني مبادرات إلبراز قدرات الشباب ودعم ثقافة

 الشبابي.

 المنصات اإللكترونية. قإلال 

 فضل الممارسات والبرامج لنشر إرشادات حول أ إنشاء مواقع إلكترونية

 الشبابية.

 

 : ثالثاإلجابة على السؤال ال -3

ما مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة  -

  العربية السعودية؟

 نوعين من المجاالت، هما: حددت الدراسة

 الربحي في تنمية الشبابأوال: مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير 

من خالل مقابلة مسؤولي الوحدات اإلشرافية على المنظمات غير الربحية في 

 الجهات الحكومية.

بعد الرجوع إلى األدبيات ذات العالقة، ودراسة التجارب العالمية، واستفتاء 

العاملين في القطاع غير الربحي، ومقابلة مسؤولي الوحدات اإلشرافية على 

غير الربحية في الجهات الحكومية، خلصت الدراسة إلى تحديد عدد من المنظمات 

مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 :، وهيبالمملكة العربية السعودية

 األنظمة والتشريعات. (1

 الحوكمة والشفافية. (2

 الموارد البشرية والتطوع. (3

 التمويل. (4
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 تمكين المنتج. (5

 اللوجستي.الدعم  (6

 تعزيز الفرص االستثمارية. (7

 الدراسات واالستشارات. (8

 الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لدعم القطاع غير الربحي. (9

 

ثانيا: مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب في المملكة العربية 

 :المسحية  الدراسة خالل نتائجمن  السعودية

في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب أ( المجاالت التي تسهم 

 المتطوعين والشباب(:من وجهة نظر )

 المجال
النسبة 

)%( 

 98 لكترونيإللكترونية والتسوي  اإلمجاالت التجارة ا

نتاج تمكنهم من إدارة إتمليك رواد األعمال من الشااباب والشااابات وسااائل   

 مشاريع تدر العائد لهم
92 

المهارات القيادية وبناء الفرق إلثراء تجارب الشاااباب الحياتية في فل           تنمية  

 المدنية الحديثة
91.6 

توسااايع نطاق الفرص االساااتثمارية المتاحة للشاااباب من أجل تحقي  الذات 

 اقتصاديا 
90.4 

تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف ذوي االحتياجات الخاصة من الشباب تهدف إلى     

 توفير مستوت معيشي أفضل
90.2 

 90.2 توفير فرص العمل داخل مؤسسات القطاع غير الربحي

 90 تقديم الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التنمية للمجال السياحي والترفيهي

 89.8 توفير الرعاية الصحية للشباب

 89.6 المختلفة إدارة الفعالياتمهارات مشاريع 

 88.2 تصميم جرافيك مهارات

 87.6 تتواءي مع إمكانيات الشبابتمليك وحدات سكنية 

 

 من) دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشبابالتي تسهم في  مجاالتالب( 

 المسئولين والجهات ذات العالقة(:وجهة نظر 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 المجال
النسبة 

)%( 

 91.4 تحقي  االستدامة المالية للمشاريع والبرامج التي تستهدف الشباب

 90.4 التنموية للشبابالمساهمة في المشاريع 

توسيع نطاق الفرص االستثمارية المتاحة للشباب من أجل تحقي  الذات 

 اقتصاديا 
90.0 

 89.6 توفير فرص العمل داخل مؤسسات القطاع غير الربحي

 88.0 توفير الرعاية الصحية للشباب

المجتمعي توفير التدريب الحديث والكافي للشباب، الذي يقود لزيادة اإلسهاي 

 واالستفادة القصوت من لاقات الشباب
87.8 

تمليك رواد األعمال من الشباب والشابات وسائل انتاج تمكنهم من إدارة 

 مشاريع تدر العائد لهم
87.6 

 87.6 تمليك وحدات سكنية تتواءي مع إمكانيات الشباب

 

 اإلجابة على السؤال الرابع:  -4

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية ما المبادرات واآلليات المقترحة  -

 الشباب بالمملكة العربية السعودية؟

لدعم وتمكين القطاع أهم المبادرات المقترحة أن إلى توصلت نتائج الدراسة 

 هي بالترتيب على النحو غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية

 التالي:

 منظمات غير الربحيةمبادرة إشراك الشباب في قيادة ال 

 مبادرة دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب في مجال القطاع غير الربحي 

  تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال تقديم الخدمات مبادرة

 للمستفيدين

  تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال إسناد الخدمات من مبادرة

 القطاعين العاي والخاص

 ركز متخصص ومستقل في مجال معلومات الشباب مبادرة إنشاء م

 وأبحاثهم ودراساتهم

 مبادرة تعميم المجالس الشبابية وحوكمتها وتفعليها 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 مبادرة تحسين تمثيل الشباب في صناعة القرارات التي تمسهم 

  ستراتيجي إنشاء منظمة تساعد القطاع غير الربحي في التموضع االمبادرة

 في مجال الشباب

  الجوائز الولنية للشبابمبادرة 

 مبادرة تأهيل الشباب على المهارات الحياتية 

 مبادرة تعزيز ثقافة التطوع لدت النشء 

 

 اإلجابة عن السؤال الرئيس:  -5

ما التصور المقترح لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب  -

 بالمملكة العربية السعودية؟

مقترح ا لدعم وتمكين القطاع غير قدمت الدراسة في ضوء نتائجها تصور ا 

 الربحي في تنمية الشباب في المملكة العربية السعودية، شمل لمحة موجزة عن:

أهم مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة  -

 العربية السعودية.

أهم المعوقات التي تحول دون دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  -

 الشباب بالمملكة العربية السعودية، ومقترحات عالجها.

اهم المبادرات المقترحة لتطوير القطاع غير الربحي، مع تقديم لمحة موجزة  -

عن كل مبادرة تشمل: اسم المبادرة، ووصفها، وتحديد الجهة المسؤولة عنها، 

  .والجهات الداعمة لها، وأهم مخرجاتها، ومتطلبات تنفيذها

 :راسةتوصيات الد

 تقدي الدراسة التوصيات التالية وفق ا لما توصلت إلي  من نتائج:

أن يضطلع القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية باألدوار المنالة  -1

 .2030ب ؛ ليحق  مستهدفات  المحددة ل  في رؤية المملكة 

الدولية أن يستفيد القطاع غير الربحي من الممارسات الناجحة في التجارب  -2

 ذات العالقة.

أن تقوي الجهات الحكومية )كل فيما يخص ( بدعم وتمكين القطاع غير  -3

 الربحي في المجاالت المحددة في هذه الدراسات.
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 تمكين القطاع غير الربحي

أن تعمل الجهات المعنية )الحكومية والخاصة وغير الربحية( في تذليل  -4

ب المعوقات التي تواج  القطاع غير الربحي لدعم مساهمت  في تنمية الشبا

 بالمملكة العربية السعودية.

تبني المبادرات المقترحة في هذه الدراسة، وتنفيذها، وتحقي  مخرجاتها،  -5

 وتوفير متطلباتها.

تأسيس جهة حكومية معنية بكل ما يخص الشباب، وتعمل بالشراكة مع  -6

 منظمات القطاع العاي والخاص وغير الربحي بشكل تشاركي.
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 تمكين القطاع غير الربحي

 مقدمة الدراسة: 1-1

، مثل القطاع غير الربحي ثالث أضااالع التنمية االقتصااادية المسااتدامة  ي

مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد اهتمت  والقطاع الثالث في االقتصااااد

ساهمت  في الناتج المحلي   الدول المتقدمة منذ أمد لويل بهذا القطاع إذ بلغت م

لتهيئة البيئة المالئمة لدفع  حيث تسااعى الدولفي المائة في المتوساا ،  6نحو 

بة.     غير الربحي القطاع   جاذ ل  إلى ساااوق عمل  هذا    نحو النمو، وتحوي عد  و ي

نب المجتمع ومن أهمها الساااياساااية           القطاع جزءا  مهما  في تنمية جميع جوا

سد الفجوة بين القطاع     صادية واالجتماعية، نظرا  لما يتمتع ب  من ميزة ل واالقت

الحكومي والقطاع الخاص، باإلضاااافة إلى مرونت  في تطوير وتوفير الخدمات          

من شريحة األلفال، ثم الشباب، وانتهاء    والبرامج الداعمة لشرائح المجتمع، بدءا  

بفئة كبار السااان. ولكون المنظمات غير الربحية تركز على تلبية احتياجات         

المجتمع، وال تساااعى إلى تعظيم وتحقي  العوائد واإليرادات المالية، فقد ارتب   

يا               بالا  وثيقا  وذلك لكونهما قد بن بالمنظمات غير الربحية ارت العمل الخيري 

هوي اإلحسااان والصاادقة، وبالتالي تطور األمر إلى سااعي المنظمات غير على مف

الربحية إلى العمل الخيري، مما أدت إلى تطور العمل الخيري وتنوع أشاااكال .       

لقد كان هناك العديد من أشاااكال األعمال الخيرية التي نشاااأت عبر التاري             

ستمرت لوقتنا الحاضر، ومن أهمها )األوقاف الخيرية( والتي    تعود نشأتها إلى  وا

ما قبل عصاار اإلسااالي في كل من الحضااارات اليونانية والحضااارة الرومانية  

سالمية بمفهوي     ضارة اإل وغيرها. وقد فهرت أوائل نماذج العمل الخيري في الح

سلم في        صلى اهلل علي  و سول  سالمية(، وكانت بدايتها في زمن الر )األوقاف اإل

ستمرت    سابع الهجري، وهكذا ا األعمال الخيرية في التطور والتنوع مع  القرن ال

 ارتبالها بالمنظمات غير الربحية.

وفي المملكة العربية السعودية تطور العمل الخيري ونشأت مع  ما يسمى 

عاما،  70بالمنظمات غير الربحية التي اهتمت بهذا العمل الخيري منذ ما يقرب من 

المادي المباشر، وذلك  حيث كانت هذه المنظمات غير الربحية مهتمة بالدعم

من خالل جمع الصدقات والتبرعات بشكل مباشر من المتعاون معها وإيصالها إلى 

المحتاجين دون النظر إلى األثر الحقيقي الناتج عن تلك التبرعات. ومع ارتفاع 

وعي الموالن واستشعاره ألهمية معرفة المصب النهائي لتلك التبرعات وحوكمة 

خدمات المقدمة، تم وضع أنظمة تسجيل وإدارة للمنظمات المخرجات للبرامج وال

ها بهدف 1384غير الربحية من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية في عاي 

 تنظيم وتوحيد جهود القطاع في األعمال الخيرية.
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وتشير مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومن خالل البيانات اإلحصائية، إلى أن 

ي تعمل في 2018منظمة في عاي  2598ة قد بلغ ما يقارب عدد المنظمات غير الربحي

 :(1)عشرة أنشطة هي

 منظمة 647    الخدمات االجتماعية  -1

 منظمة 666    التنمية واإلسكان -2

 منظمة 201  الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني -3

 منظمة 169  منظمات دعم العمل الخيري والتطوع -4

 منظمة 301  ة والعلميةالجمعيات والرواب  المهني -5

 منظمة 83     الصحة -6

 منظمة 35    الثقافة والترفي  -7

 منظمة 33    التأييد والمؤازرة -8

 منظمة 18    التعليم واألبحا  -9

 منظمة 17     البيئة -10

على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد األعمدة  2030وقد ركزت رؤية المملكة 

التنمية، وشريك ا مهم ا وفعاال  في النهضة التنموية االستثنائية األساسية لعملية 

حق  خالل تقصيرة المدت ت احيث حددت ل  أهداف الشاملة التي تشهدها المملكة،

ي، تركز على زيادة عدد مقاييس األثر االجتماعي ألكثر من ثلثي برامج 2020عاي 

رفع مساهمة القطاع ي: تتمثل ف بعيدة المدت  االمنظمات غير الربحية، وأهداف

، وزيادة % 5إلى  % 1في إجمالي الناتج المحلي من نسبة أقل من  غير الربحي

أي رفع إسهام  ، (2)%33إلى  %7عدد المشاريع التي تحتوي على أثر اجتماعي من 

مليار  16مليارات ريال إلى  5في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من نحو 

نسبة اإلنفاق التنموي للقطاع لتلك المؤسسات ليصل إلى  ريال، إضافة إلى زيادة

في المائة من إجمالي إنفاقها، مع السعي لتهيئة البيئة  21في المائة بدال  من  51

 المالئمة لدفع القطاع نحو النمو، وتحويل  إلى سوق عمل جاذبة.

م ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية فقد أشارت المؤشرات إلى الدور المه

الذي يمثل  القطاع غير الربحي في دفع عجلة التنمية بالمملكة العربية السعودية، 

حيث أسهم في مواجهة تحديات البطالة من خالل إيجاد فرص عديدة للشباب حيث 

نشأت في اآلونة األخيرة منظمات غير ربحية في شكل جمعيات ومؤسسات تدعم 

المسميات العديدة التي سميت بها تنمية وتمكين الشباب والمرأة، ويظهر ذلك من 

                                                           
 ي.2018( مؤسسة الملك خالد. آفاق القطاع غير الربحي، 1)
 ( المصدر الساب .1)
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هذه الجمعيات والمؤسسات، فهناك جمعيات بمسمى جمعيات الغد للشباب، جمعية 

همم الشباب، جمعية لالئع لتنمية الشباب والفتيات، وجمعية شباب المدينة و 

 جمعية رعاية األجيال، وهكذا.

يجي يحق  وخالصة ما تقدي يمكن القول إن  حان الوقت التخاذ قرار استرات

والتنمية االقتصادية تحوال في مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية بصفة عامة 

 على وج  الخصوص.
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 مشكلة الدراسة: 1-2

 بالمملكة العربية السعودية، لقطاع غير الربحيلظهور ارغم البعد الزمني 

مؤسسة أفهرت دراسة حديثة عن وقد  .إال ان  الزال يواج  العديد من التحديات

يتمثل  شخًّصت واقع القطاع غير الربحي بالمملكة (1) الملك خالد الخيرية

مؤسسة  3000عدد المؤسسات في القطاع غير الربحي أقل من أبرزها: في أن 

هي نسبة مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي  (%0.1، وأن )وجمعية غير ربحية

دمها مؤسسات القطاع غير هي نسبة المشاريع التي تق( %7، و)في الناتج المحلي

ضعف مساهمة ، إضافة لالربحي وتتواءي مع أهداف التنمية الولنية بعيدة األمد

 القطاع غير الربحي في المجاالت الصحية والتعليمية واإلسكانية.

من المنظمات غير الربحية ليس لديها رسالة  (%93)بأن  أفهرت الدراسة

من المنظمات غير الربحية ال  (%73)أشارت الدراسة أيضا  إلى أن ، كما واضحة

وكشفت الدراسة عن وجود تركيز واضح من ِقبل ، توجد لديها أهداف واضحة

غالبية الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في المملكة على فئتي الفقراء 

واأليتاي فق ، والتركيز األقل كان على فئتي الشباب والسيدات، على الرغم من 

 (. وافهرت%50يمثلن ) والسيدات ،من سكان المملكة (%42) أن الشباب يمثلون

 .ستراتيجيةالوجود خطة  من المنظمات تفتقر (%63أن ) الدراسة

بأن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية وأوصت الدراسة 

بحاجة إلى تركيز جهوده وبناء قدرات  في عدة مجاالت أهمها جمع التبرعات 

العالقات العامة والعمل على التطوير اإلداري والتنظيمي داخل وتفعيل دور 

ستراتيجي وتصميم المشاريع وإدارتها بشكل المنظمة، إضافة إلى التخطي  اال

 سليم، وبناء الشراكات وحشد المجتمع المحلي، واالهتماي بتقنية المعلومات.

االقتصادية  وحيث يمثل القطاع غير الربحي دورا  مهما  في دفع عجلة التنمية

واالجتماعية من خالل اإلسهاي في الناتج المحلي اإلجمالي ودعم وتوفير الوفائف 

وتلبية االحتياجات االجتماعية المختلفة، ولما لهذا القطاع من أهمية فقد حددت 

مجموعة من األهداف قصيرة ولويلة المدت لتطوير وتمكين  2030رؤية المملكة 

 .(3)القطاع غير الربحي

الرغم من أهمية القطاع غير الربحي في دفع عجلة التنمية، والتوقعات وعلى 

، إال أن هذا القطاع ما زال يواج  العديد من 2030التي بنيت عليها رؤية المملكة 

التحديات والصعوبات، بالرغم مما يبذل من جهود لتطوير القطاع غير الربحي 

                                                           
 ي. 2018( مؤسسة الملك خالد الخيرية. آفاق القطاع غير الربحي، 1)
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ت منظمات القطاع نفس  مما سواء على مستوت القائمين على التنمية أو على مستو

يظهر الحاجة الماسة للكشف عن واقع القطاع غير الربحي من أجل تطويره بدعم  

 وتمكين  في تحقي  أهداف .

وعلي  فقد تحددت مشكلة الدراسة في الكشف عن: واقع القطاع غير الربحي 

في المملكة العربية السعودية في دعم وتمكين الشباب، وتقديم تصور مقترح 

 تطويره.ل

 

 أسئلة الدراسة:  1-3

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

ما التصور المقترح لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب  -

 بالمملكة العربية السعودية؟

 ويتفرع عن  أربعة أسئلة هي:

 السعودية؟ما أدوار القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية  -1

 ما تجارب الدول في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب؟ -2

ما مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية  -3

 السعودية؟

ما المبادرات واآلليات المقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  -4

 ية؟الشباب بالمملكة العربية السعود

 

 أهداف الدراسة: 1-4

إلى تقديم تصور مقترح لدعم وتمكين القطاع غير الربحي  لدراسةا هدفت

في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خالل تحقي  األهداف 

 الفرعية اآلتية:

 تحديد أدوار القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية. -1

 الدول في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب. عرض تجارب -2

تحديد مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة  -3

 العربية السعودية.

تقديم مبادرات وآليات مقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  -4

 الشباب بالمملكة العربية السعودية.



 

18 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 

 راسة:أهمية الد 1-5

من أهمية الموضوع الذي تبحث في  )القطاع غير  لدراسةأهمية اتنطل  

الربحي( باعتباره القطاع الثالث إسهاما في التنمية االقتصادية بعد القطاعين 

. وتبرز 2030الحكومي والخاص، ولكون تطويره أحد مستهدفات رؤية المملكة 

أهمية الدراسة كذلك لما يؤمل من هذا القطاع من االضطالع بدورٍٍٍٍ تنموي كبير 

في جميع المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية وغيرها من المجاالت، 

وخاصة في تنمية الشباب وتوفير فرص وفيفية وبيئة جاذبة لهم للعمل واالبتكار 

واإلبداع من خالل هذا القطاع. كما تستمد أهميتها التطبيقية من كونها قد تفيد 

 الجهات اآلتية:

حيث يمكن أن تسهم  قة بالقطاع غير الربحي:الجهات الحكومية ذات العال -

الدراسة في تحديد أهم المجاالت المتاحة لها لدعم وتمكين القطاع غير 

الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن أهم 

 المعوقات التي تحول دون تحقي  ذلك، ومقترحات عالجها.

حيث يمكن أن تساعدها ة الشباب: المنظمات غير الربحية ذات العالقة بفئ -

الدراسة في تحديد أدوارها في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، وأهم 

مجاالت دعمها وتمكينها، والكشف عن أهم التحديات التي تواجهها في هذا 

 المجال، ومقترحات عالجها.

من  حيث تقدي الدراسة عدد ا فئة الشباب في المملكة العربية السعودية: -

 المبادرات المقترحة التي تهدف إلى تنمية هذه الفئة الغالية من المجتمع.

 حدود الدراسة 1-6

 اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:

التعرف على واقع دعم وتمكين القطاع غير الربحي لإلسهاي  الحدود الموضوعية: -

مقترح  وتقديم تصور، في دعم وتنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية

 لتطويره.

المسؤولين في الجمعيات والجهات ذات العالقة، ورجال األعمال  الحدود البشرية: -

 والمؤسسات المانحة، والمتطوعين والشباب داخل القطاع غير الربحي.

المنال  الثالثة في المملكة العربية السعودية، وهي: منطقة  الحدود المكانية: -

 والمنطقة الشرقية.الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، 
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 ي.2021تم إجراء الدراسة عاي  الحدود الزمانية: -

 

 مصطلحات الدراسة: 1-7

 القطاع غير الربحي: -

مجموع الكيانات التي ال تهدف إلى الربح أساس ا، يعرف القطاع غير الربحي بأن : 

 لتحقي  منافعالمرخًّصة نظامي ا، الُمستقلًّة ذاتي ا، ذات المشاركة الطوعية، الُمنشأة 

وتعرًّف المنظمات غير الربحية  .(25)غرفة الرياض،  وأثر للمجتمع أو بعض 

تنظيمية مؤسسية خيرية جاءت عبر اإلرادة : كيانات أنهافي هذه الدراسة ب ئيا اإجر

مجاالت ذات لابع تنموي شامل  الحرة الواعية لعدة أشخاص، بهدف فعل الخير في

عوائد مادية  ف ، وال تهدف إلى تحقي  أرباح أواريخدي المجتمع المحلي بجميع أل

الموارد لمؤسسيها، وتعمل بطريقة مستقلة تحت إدارة كاملة، وبإشراف وزارة 

التنموية المستدامة  االستراتيجيةبما يتماشى مع  والتنمية االجتماعية، البشرية

 .للمملكة العربية السعودية 2030ضمن رؤية 

 ين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب:التصور المقترح لدعم وتمك -

من  يةميدان فعلية نتائج على مبني مستقبلي تخطي : بأن التصور المقترح  يعرًّف

خالل أدوات منهجية كمية أو كيفية لبناء إلار فكري عاي يتبناه الباحثون )زين 

إجرائيًّ ا في هذه الدراسة بأن : تصور ألهم مجاالت دعم  عرًّف(. وُي6ي، 2013الدين، 

وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية. وأهم 

المعوقات التي تحول دون دعم  وتمكين  من قبل القطاع الحكومي، ومقترحات 

ى تفعيل دعم عالجها، باإلضافة إلى مجموعة من المبادرات المقترحة التي تهدف إل

وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية. ويقدي 

التصور لمحة موجزة عن: اسم المبادرة، ووصفها، وتحديد الجهة المسؤولة عنها، 

 ضوء في نىُبوالجهات الداعمة لها، وأهم مخرجاتها، ومتطلبات تنفيذها. والذي 

عينة الدراسة قدم  تلما  ووفق ا ،الواقعدراسة  ونتائج ة األدب النظريدراس

 المستهدفة من كل من القطاعين الحكومي وغير الربحي.
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 :(Non-Profit Organization)المنظمات غير الربحية  2-1

المظلة الممتدة التي تفتح ذراعها للجميع، وهو القطاع غير الربحي هو 

الطاولة الواسعة التي يلتقي حولها القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وكذلك 

 االجتماعي االقتصاديمثل قطاع لذا فهو  المجتمع بكافة ألياف  ومؤسسات  وأفراده.

 غيرومبادئ )الطوعية( تشترك في إلار  للدولة، ومع أن جميع مؤسسات  وأنشطت 

من أكثر القطاعات  الكبير الذي يتميز ب  جعل  واحدا  االنفتاحأن  إالالربحية 

ويتضح هذا التباين والتنوع في تعدد التسميات التي تطل  على  تنوعا  وتباينا .

، االجتماعيالقطاع غير الربحي، مثل: القطاع الثالث، القطاع الخيري، القطاع 

لمدني. وبقدر ما تعكس هذه التسميات زوايا ، مؤسسات المجتمع ااألهليالقطاع 

أنها  إالالنظر المختلفة التي تتبناها الجهات المساهمة في القطاع غير الربحي، 

تعكس قوة القطاع ورحابة آفاق ، وقدرت  الكبيرة على المساهمة في النهوض ايضا 

 .(4)العظيمةالتنموية  األهدافبالمجتمع، وتحقي  

تمثل المنظمات غير الربحية أو الجمعيات الخيرية في المجتمعات الحديثة 

 ةعد بمنزلة حلقيقع بين القطاعين العاي والخاص، وي من القطاع المجتمعي جزءا 

الرغم من اختالف الجمعيات الخيرية  وعلى .وصل بين مكونات المجتمعالرب  وال

، إال أن المختلفة من حيث الحجم واألهمية ومنال  االهتماي بين الدول والثقافات

تلك المنظمات لها وفائف متشابهة، فهي تناصر الفقراء والمهمشين والضعفاء، 

إلى التغيير االجتماعي، وتقدي الخدمات االجتماعية، وفي بعض الدول تمثل  وتسعى

وخالل العشرين عاما  .االجتماعية ونشرها اإلدارة الرئيسة لتوزيع الرفاهية

 وأصبحتالتنمية،  حول شتركا في الجدلاألخيرة باتت تلك المنظمات قاسما م

 لها دورها في أمور ولنية ودولية مهمة، األمر الذي أدت إلى نمو تلك قوة فاعلة

 .المنظمات، سواء كان ذلك على مستوت العدد أو القوة أو البنيان

سات المجتمع المدني، من    و ،المنظمات غير الربحيةتتكون   س هي إحدت مؤ

سات متنوعة ا    جمعيات س ستقلة جزئيا أو كليا  ومؤ الهتمامات، تطوعية وحرة م

والمصالح العامة، وتتسم بالعمل اإلنساني واإلنمائي    يا عن الحكومة، تتناول القضا 

الربح المادي، بل تهدف إلى خدمة       والتعاون المتبادل، وال تهدف في أعمالها إلى     

 المجتمع تنميةاإلسهاي في  المجتمع، وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة، ومن ثم   

صحية، والرعائية، والتوعوية، والدفاعية، والتنموية   .من خالل تقديم الخدمات ال

فة للربح، تساااعى إلى       هاد مات غير ال هذا يعني أن المنظ عاي،    و تحقي  النفع ال

                                                           
 .ي2018( مؤسسة الملك خالد الخيرية. آفاق القطاع غير الربحي، 1)
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خاصاااة من  بمبادراتوأحيانا تحقي  مصاااالح أعضاااائها وحمايتها، إذ نشاااأت 

مال البر و      الموالنين، ها أع جال مات م حا     وهي منظ با قت أر من   الخير، وإذا حق

 .أهدافها ويدعم نشالها أنشطتها؛ فإنها تستثمرها فيما يحق 

 

 مالمح نشأة وتطور المنظمات غير الربحية: 2-1-1

المنظمات غير الربحية قوة دفع على مستوت العمل التنموي، إلى  تعد نشأة

ومن مع بداية ثمانينيات القرن العشرين،  والقطاع الخاص؛ القطاع الحكوميجانب 

 عليها هناك جدل مفاهيمي حول التسمية، فهناك من يطل  ذلك الحين كان

أو القطاع الثالث أو المنظمات غير  ،أو المؤسسات الخيرية ،الجمعيات الخيرية

تهدف ، إال أنها، وبمختلف تسمياتها، .. إل .الربحية الحكومية، أو المنظمات غير

 :اآلتيعامة إلى تحقي  

تنفيذ البرامج واألنشطة المستدامة التي لتمكين وتطوير المجتمع المحلي  -1

 اإلستراتيجيةوذلك تماشيا مع التوجهات  تلبي حاجات ورغبات حقيقية

 األمم المتحدةبرامج للتنمية المحلية والعالمية بالتعاون مع أحد 

 اإلنمائية لأللفية.

 في بناء قدرات المجتمع المحلي التي تعمل من أجلها. تحديد الحاجات -2

 التعاون مع المؤسسات المحلية المعنية. -3

ضمان المصالح المشتركة مع أصحاب المصالح المعنيين ومشاركتهم  -4

 في األنشطة واإلنجازات المحققة.

تعزيز ودعم خط  الشراكة المحلية والعالمية بين مؤسسات المجتمع  -5

 والمنظمات العالمية.المحلي 

 .تقديم برامج متميزة وفعال  ذات كفاءه عالية لدعم التنمية االقتصادية -6

المؤسسات الربحية على تحقي   في الوقت الذي تعمل في  المنظمات أوف

أكبر  أكبر قدر ممكن من األرباح فإن المنظمات غير الربحية تعمل على تحقي 

ذلك فإن المنظمات غير الربحية ي، لاإليجابقدر من األثر والمردود االجتماعي 

 ، إن وجد،لديهاحتى وإن حققتها، حيث يتم ترحيل الفائض  عامة ال توزع أرباحا 

 التالية دون توزيع شيء من  كأرباح. المالية إلى السنة المالية  في نهاية السنة
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 ،ةالمنظمات غير الربحية أو الجمعيات الخيري أما بالنسبة إلى مصادر تمويل

 اآلتي: فتكون عادة من خالل 

 التبرعات الفردية بطريقة منتظمة وغير منتظمة. -1

 التبرعات التي يقدمها االعضاء المؤسسين. -2

 التبرعات التي تقدمها المؤسسات االقتصادية والشركات. -3

 المنح والتبرعات التي تقدمها المؤسسات والوزارات. -4

 لتخصصات أو المهارات المطلوبة.تبرعات المتطوعين بوقتهم حسب ا -5

 ت.عائدات الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسا -6

لتحصل على التمويل أو تسعى غير الربحية ومن هنا فإن المنظمات 

تقوي بتصميم آلية توصيل لهذه األموال أو  المساعدات من الجهات المانحة، ثم

اإلنساني من  المقصدالمساعدات إلى المحتاجين لها في المجتمع، ويتحق  ذلك 

 أي أي اقتصاديا  أي صحيا  أي تعليميا  أي مؤسسيا  اجتماعيا  عملها؛ سواء كان مقصدا 

 ثالثة أبعاد، حيث ينقسم إلى المجال الذي تعمل في  المنظمةأبعاد  ، حسبدينيا 

 هي:
 

 :اُلبعد األول: األمانة -

 والمساعدات التيمن خالل الثقة فيها والمحافظة على التمويل والتبرعات 

تتشكل مصداقي  المنظمة غير الربحية حيث فيها.  اتستلمها دون تفريطه

على التبرعات وصرفها في أوج  محافظتها  من خالل بعد األمانة وبقدر

 .ثقة الجمهور فيها تزدادافي سلم األمانة ارتقت  فكلماالح ، 
 

 :المتعل  بها ةالمهني :البعد الثاني -

أو  من خالل تصميم وتنفيذ عمليات معالج  الخدمات الممنوحة للمؤسسة 

التبرعات النقدية والعينية التي حصلت عليها من المانحين والمتبرعين 

 .والشرائح المستفيدة صالحة للتسليم إلى الفئات بحلتص
 

 :إنهاء المهمة :البعد الثالث -
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المستهدفة، وسرعة  توصيل خدماتها إلى الفئات والشرائحمن خالل 

التوصيل ودقت ، وحيادية التنفيذ والتوزيع، ومن ثم تحقي  الهدف اإلنساني 

 أجل .الذي تأسست من  أو الخيري

المنظمات غير الربحية بالعديد من المجاالت الواسعة ومن جهة أخرت تهتم 

 :التخصصات مثل من

يهتم ببرامج التطوع واألسرة، والمسنين، واأليتاي،  المجال االجتماعي: -

 .االجتماعية والسكانية ومعالجة الفقر والخدمات

يهتم بالبناء المؤسسي للمنظمات وتأهيل الكفاءات  المجال المؤسسي: -

 والقيادات وتدريبها.

يهتم برعاية المرضى وتوفير األجهزة الطبية واألدوية  المجال الصحي: -

 والوقائية. والبرامج التوعوية

يهتم بتعليم الفئات ورعاية الموهوبين ودعم األبحا   المجال التعليمي: -

 .العلمية ونشرها

باألسر المنتجة، وتسوي  بالريادة االجتماعية ويهتم  :االقتصاديالمجال  -

 .الحالة المادية لهم الجدوت وتحسين دراساتمنتجاتها، وتقديم 

يهتم بالعلم الشرعي والدعوة إلى اهلل،  الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني: -

 . وتعليم القرآن الكريم وبناء المساجد وكفالة الدعاة

 

 :(5)العوامل المؤثرة في إنتاجية وتطور القطاع غير الربحي 2-1-2

يمكن القول بأن  كلما كبرت  السكانية:المساحة الجغرافية والكثافة  -

المساحة الجغرافية للدولة زادت الكثافة السكانية وارتفعت أهمية توسع 

القطاع غير الربحي لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الفئات 

 المستهدفة.

مدت التقدي االقتصادي وتأثيره على القطاع غير  الواقع االقتصادي: -

 الربحي.

 تنوع مصادر الدعم وسهولة الحصول على التمويل. والتمويل:الدعم  -

                                                           
اإلسالمية، تحديات المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، مركز الملك فيصل للبحو  والدراسات ( 1)

 كيفية االستفادة من التجارب العالمية.
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مرونة القوانين وسهولة  القوانين المتعلقة بأنشطة القطاع غير الربحي: -

 إجراءات تأسيسها.
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 القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية: 2-2

 نشأت : 2-2-1

عن باقي األقطار العربية من  كثيرا ال تختلف المملكة العربية السعودية 

فقد حث الدين  وتطورها،األعمال الخيرية  حيث الركائز الدينية المحفزة لنشأة

المثوبة والعطاء  وأجزل المسلمين،والتكافل بين  والتراحماإلسالمي على التعاون 

تتميز عن غيرها من الدول ببعض القيم الدينية ، إال أنها لفاعلي الخير واإلحسان

ومن أهمها تلك التي تتعل  بالدعم  ماعية التي نشأ عليها المجتمع،واالجت

 والمساعدة والبذل والعطاء.

بعد اكتشاف النف  والبدء في إنتاج  بكميات ومن الناحية التاريخية؛ ف

المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في ميزانيتها المالية  وتحقي  تجارية

ممارسة الربحي وبالقطاع غير  كبيرااهتماما المملكة  الخط  التنموية، اهتمتو

االجتماعية  نشأت المؤسسات غير الربحية والمؤسساتومن هنا  ،العمل الخيري

"التأثير االجتماعي" الذي يؤدي إلى تعزيز مهمة ابهدف إيجاد ما يعرف ب

والمؤسسات االجتماعية ويتضمن هذا التأثير االجتماعي  المؤسسات غير الربحية

 .واالستمرارية لجيل بعد جيل االستدامة

أدرج العمل ورة العمل والشؤون االجتماعية اأنشئت وز اه1380وفي سنة 

 وضعتوالجهود الخيرية  فقامت بالتوعية لتنشي  اختصاصاتها،الخيري من ضمن 

نظاما للجمعيات والمؤسسات الخيرية يهدف إلى تنظيم الجهود الخيرية، والعمل 

واإلحسان، مما كان ل  األثر في قياي عدد من الجمعيات وأعمال البر  التطوعي،

واالقتصادي لكثير من األسر في  الخيرية التي تسهم في رفع المستوت االجتماعي

 .البيئات المحلية

( اه1384النقطة األساسية لنشأة الجمعيات الخيرية في المملكة هي عاي )وتعد 

ة األهلية، ثم صدور الئحة نظاي الجمعيات والمؤسسات الخيري حينما تم إقرار

، ثم صدور القواعد اه1410سنة  الجمعيات الخيرية بقرار مجلس الوزراء في

والشؤون  التنفيذية لالئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار من وزير العمل

صدر النظاي االسترشادي الذي  اه1413وفي سنة ها. 1412االجتماعية في سنة 

شهد القطاع غير الربحي . وقد عداد أنظمتها األساسيةتستأنس ب  الجمعيات لدت إ

ي، نموا مطردا 2015بعد إصدار نظاي الجمعيات والمؤسسات األهلية الجديد في عاي 
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صدر نظاي الهيئة العامة لألوقاف في عاي ، كما في للبات تأسيس الجمعيات

مع ذلك و، وباشرت الهيئة أعمالها، اه1438في عاي  ، وتشكل مجلس إدارتهااه1437

ى أنظمة، وعلدة المتعلقة باألوقاف مشتتة في ع أغلب التشريعات والتنظيماتبقيت 

 .في كثير من اإلجراءات والمعامالت سبب تأخيرا  عدة جهات حكومية مما

تزايد أهمية العمل الخيري في الوقت الحاضاار نتيجة تنامي االحتياجات  ومع 

شااكالت اجتماعية عويصااة، فلم يعد  المجتمعية، واألزمات االقتصااادية التي تفرز م

 أصبحتكافة شرائح المجتمع، و القطاعان العاي والخاص كافيين لتلبية احتياجات

من أعباء التنمية االجتماعية  هناك ضرورة لقطاع ثالث قوي وفعال، يحمل بعضا   

 واالقتصااادية، ويعمل عن قرب لالسااتماع للفئات الهشااة وتقديم يد العون لها.  

تي الثقافية للمجتمع السعودي  الجتماعية واالو قتصادية التحوالت الباإلضافة إلى  

حاجات السااكان، يضاااف إلى ذلك الرخاء االقتصااادي الذي وفر   إلى تعافمأدت 

الهائلة، في الوقت نفسااا  حد  في  تحول       لجماعات واألفراد اإلمكانات    اللدولة و  

العالم من مجرد   كبير في بنية المنظمات غير الربحية وأهدافها على مساااتوت     

 .تقديم المساعدة إلى الفئات المحتاجة إلى المشاركة الفعلية في تنمية المجتمع  

على لبيعة القطاع الخيري غير الربحي داخل المملكة العربية         انعكس وهذا ما  

أنحاء المملكة  الجمعيات في، مما أدت إلى انتشااار ومضاامونا  السااعودية شااكال  

سعودية، و  ستفيدين   ي الكثير منتقدالتي العربية ال شطة للم من  و. الخدمات واألن

تستطع القياي بكثير من األعباء، لم منفردة تعمل لما كانت الدولة هنا يتضح أن  

طاع غير الربحي )الخيري(   تبوألذا   ما   م حيزا الق مل المجتمعي عبر  ه من الع

ها المجتمعية من المسلمات التي تفرض   مؤسسات  المختلفة، وأصبحت المشاركة    

 معطيات النظاي العالمي الجديد.

مل التي         عدد من العوا عات غير الربحية إلى  طا ويعود تفساااير تطور الق

ساهم في تطور إنتاجية القطاع، وتعزز من أثره الرجعي في المجتمعات، والتي   ت

لدعم الحكومي، والتوساااع في نطاق األنشاااطة، وتثقيف أفراد         بأهمية ا تتعل  

 مساهمة في المسؤولية االجتماعية.المجتمع بأهمية دورهم بال

  وبصاافة عامة، ُتعد منظمات القطاع غير الربحي في المملكة متنوعة، من حيث

شالاتها،  مجاالت عملها شتت المنظمات في تبعيِتها التنظيمية بين أكثر  ون  إال أن ت

  .حصر أعدادها ومساهماتها بشكل دقي جهة حكومية أدت إلى صعوبة( 13) من
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 السعودية:القطاع غير الربحي في المملكة العربية  أنشطة 2-2-2

تتنوع المنظمات غير الربحية في المملكة من حيث مجاالت عملها بين عشر 

وتهدف تتطاب  مع تصنيف األمم المتحدة الدولي للمنظمات غير الربحية.  أنشطة

من خالل إنشاء مؤسسات خيرية  إلى تعزيز مفهوي العمل الخيري لدت المجتمع

قائمة على التبرعات والدعم الخيري بهدف دعم شريحة من المجتمع من الفقراء 

والمحتاجين والحرص على توفير الخدمات والبيئة المناسبة من تعليم وسكن 

  وصحة.

 

ويمكن توزيع أهم أنشطة المنظمات غير الربحية السعودية على النحو 

 التالي:

 الخدمات االجتماعية: أ( 

 األنشطة في مجال الخدمات االجتماعية ما يلي: ومن أبرز 

 الغذائية على المحتاجين. لتوزيع السال -1

 .والمالبس واألدوية واألجهزة توزيع فائض الطعاي -2

 إقامة دورات تدريبية في مجال التنمية االسرية من قبل متخصصين. -3

 

 ب( الخدمات الصحية:

صحية ذات التخصص  زومن أبرز األنشطة إنشاء مستشفيات عامة أو مراك 

في أمراض السرلان أو ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات مجانا ويتم 

تأسيسها وتنظيمها عن لري  المؤسسات غير الربحية وتمويلها من خالل 

 المؤسسات التجارية الخيرية والدينية.

 

 الثقافة والترفي :ج( 

النشاط تبني المواهب الشبابية المختلفة ذات الخبرات والمهارات  يشمل

العالية التي اكتسبت من خالل العمل في مراكز خيري  والعمل على توجيهها في 

فعاليات المواسم بالتنسي  مع شركات الترفي ، والعمل على إعداد قوت عاملة من 

 خالل الدورات التعليمية مجانا.
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 والمحافظة على الترا : د( الخدمات البيئية

تتولى مراكز خيرية األنشااطة الخاصااة بنشاار الوعي البيئي في المجتمع، 

مل متخصاااص في علم      حد من التلو  البيئي من خالل فري  ع مل على ال والع

البيئة ومساااهمة المبتكرين ودعمهم في حل قضااايا البيئة، وزيادة المساالحات   

ت مجانية إلى مدن أثرياااة لزيادة الخضراء، باإلضافة إلى إقامة وتنظيم رحاااال

 المعرفاة، وجوالت في المتاحاف األثرياة القديمة.

 

 منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني:ها( 

الجنسيات ودعم الدراسات  فمؤسسات دينية تعمل على دعوه الجاليات بمختل

واألبحا  الدينية، وتوفير الكتيبات اإلسالمية مترجمة بعده لغات، والعمل على 

 توزيعها في حمالت الحج والعمرة. 

 

 هيكل القطاع غير الربحي في المملكة: 2-2-3

(، توزيع المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي 1-2يبين الجدول رقم )

ي. وقد توزعت هذه 2020السعودية حسب الفئات المختلفة لعاي  في المملكة العربية

( منظمة، استحوذت الجمعيات 2920( فئة وبلغ مجموعها )14المنظمات على )

( جمعية وبنسبة 1271األهلية على النصيب األكبر لتأتي في المرتبة األولى بعدد )

ة األخيرة (، فيما حلت المستشفيات غير الربحية في المرتب%43.5بلغت نحو )

-2(. ووفقا لألرقاي الواردة في الجدول رقم )%0.2( مستشفيات وبنسبة )5بعدد )

( نجد أن الخمسة فئات األولى من المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي 1

(Top 5 قد شكلت غالبية القطاع بعدد )96منظمة وبنسبة وصلت إلى نحو  2794% . 

 

المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي بالمملكة حسب الفئات (. توزيع 1-2الجدول رقم )

 المختلفة

 النسبة )%( العدد البيان

 43.50 1271 الجمعيات األهلية

 20.20 591 جمعيات تحفيظ القرآن الكريم

 17.80 521 االجتماعيةلجان التنمية 

 8.00 235 الجمعيات التعاونية

 6.00 176 المؤسسات األهلية

 1.00 28 التجاريةالغرف 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 0.90 25 الجمعيات العلمية

 0.50 16 ملكيالمؤسسات الصادرة بأمر 

 0.50 16 أندية أدبية

 0.40 11 الصنادي  العائلية

 0.30 9 الهيئات المهنية

 0.30 8 الجمعيات والكليات غير الربحية

 0.20 5 المستشفيات غير الربحية

 0.30 8 تأخر

 100 2920 المجموع
 التنمية الربحي فيدور القطاع غير غرفة الرياض. منتدت الرياض االقتصادي،  المصدر:

المنصة الولنية لبيانات الجمعيات . في المملكة العربية السعوديةاالقتصادية واالجتماعية 

 .األهلية

(. توزيع المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي بالمملكة حسب الفئات 1-2الشكل رقم )

 المختلفة

 
 التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في المملكة: 2-2-4

( توزيع المنظمات غير الربحية في المملكة حسب 2-2)يوضح الجدول رقم 

( منظمة بنسبة 701ي. تصدرت منطقة الرياض الترتيب بعدد )2020المنال  لعاي 

(، وفي %18بنسبة )( منظمة 526(، ثم تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد )24%)

(، في حين كان %11( منظمة بنسبة )321المرتبة الثالثة حلت منطقة عسير بعدد )

من نصيب منال  الباحة والجوف ونجران والحدود الشمالية بالتساوي  العدد األقل

 ( فق .%2( منظمة وبنسبة )58بعدد )
 

 المملكة(. توزيع المنظمات غير الربحية على منال  2-2الجدول رقم )

 النسبة )%( عدد المنظمات المنطقة

 24 701 الرياض

 18 526 مكة المكرمة

1271

591
521

235
176

28 25 16 16 11 9 8 5 8

اجلمعيات 

 األهلية

مجعيات  

حتفيظ 

القرآن 

 الكريم

جلان 

التنمية 

 اإلجتماعية

اجلمعيات 

 التعاونية

املؤسسات 

 األهلية

الغرف 

 التجارية

اجلمعيات 

 العلمية

املؤسسات 

الصادرة 

 بأمر ملكى

الصناديق  ةأندية أدبي

 العائلية

اهليئات 

 املهنية

اجلمعيات 

والكليات  

غري 

 الرحبية

ات املستشفي

غري 

 الرحبية

 أخري
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 النسبة )%( عدد المنظمات المنطقة

 11 321 عسير

 9 263 القصيم

 8 234 المنطقة الشرقية

 7 204 المدينة المنورة

 6 175 جازان

 6 175 حائل

 3 88 تبوك

 2 58 الباحة

 2 58 الجوف

 2 58 نجران

 2 58 الحدود الشمالية

 100.00 2920 المجموع

 المصدر الساب . المصدر:

 (. التوزيع النسبي لعدد المنظمات غير الربحية حسب منال  المملكة2-2الشكل رقم )

 
 

 عدد السكان بمنال  المملكة مقابل المنظمات غير الربحية: 2-2-5

السكان بمنال  المملكة مقابل المنظمات غير  د( عد3-2يوضح الشكل رقم )

الربحية. ويوضح الشكل أن بعض المنال  ترتفع فيها نسبة السكان إلى عدد 

 المنظمات مايعني ضرورة زيادة عدد المنظمات فيها.

 ي2020السكان بمنال  المملكة مقابل المنظمات غير الربحية لعاي  د(. عد3-2الشكل رقم )

24%

18%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

3%
2%

2% 2% 2%

 جازان املدينة املنورة املنطقة الشرقية القصيم عسري مكة املكرمة الرياض

 احلدود الشمالية جنران اجلوف الباحة تبوك حائل
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 من السكان: 10000المنظمات غير الربحية/عدد  2-2-6

من  10،000يعادل منظمة واحدة لكل  يوجد بالمملكة العربية السعودية ما

 (.4-2، الشكل رقم )خرتاألدول المقارنة ب وهو عدد قليل السكان،
 

من السكان مقارنة بين السعودية وبعض الدول  10000المنظمات غير الربحية/ د(. عد4-2الشكل رقم )

 ي2020لعاي 

 
 
 في المملكة: األهليةالتوزيع الجغرافي للجمعيات  2-2-7

 
 (. توزيع الجمعيات األهلية على منال  المملكة3-2الجدول رقم )

 النسبة )%( عدد الجمعيات األهلية المنطقة

 23.50 299 الرياض

 18.30 233 مكة المكرمة

 8.90 113 المدينة المنورة

13469

18767

7761

6164

23115

11718

9387

4293

11974

7806
8618

10397
8908

املنطقة   القصيم عسري مةمكة املكر الرياض

 الشرقية

املدينة 

 املنورة

احلدود  جنران اجلوف الباحة تبوك حائل جازان

 الشمالية

200

53 49

17
5 1

 السعودية مصر  ماليزيا أمريكا كندا فرنسا
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 النسبة )%( عدد الجمعيات األهلية المنطقة

 8.30 106 القصيم

 8.10 103 عسير

 6.20 79 الشرقية

 6.10 77 حائل

 6.00 76 جازان

 3.90 49 الباحة

 3.20 41 الجوف

 3.20 41 تبوك

 2.20 28 الحدود الشمالية

 2.00 26 نجران

 100 1271 المجموع

 .لبيانات الجمعيات األهليةالمنصة الولنية  المصدر:

( من المنظمات غير %43.5مما سب ، اتضح أن الجمعيات األهلية تشكل نسبة )

من التفصل. يوضح  ءالربحية في المملكة، لذلك كان البد من استعراضها بشي

ي. 2020( توزيع الجمعيات األهلية في المملكة حسب المنال  لعاي 3-2)الجدول رقم 

( جمعية، ثم تلتها منطقة مكة 299الترتيب بعدد بلغ )تصدرت منطقة الرياض 

( جمعية، وفي المرتبة الثالثة حلت منطقة المدينة المنورة 233المكرمة بعدد )

( جمعية، في حين كان العدد األقل من نصيب منطقة نجران والتي حلت 113بعدد )

 ( جمعية.26في المرتبة األخيرة بعدد )

 
 األهلية حسب المنال  (. توزيع الجمعيات5-2الشكل )

299

233

113 106 103

79 77 76

49 41 41
28 26

املدينة  مةمكة املكر الرياض

 املنورة

احلدود  تبوك اجلوف الباحة جازان حائل الشرقية عسري القصيم

 الشمالية

 جنران
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 األهلية وف  التصنيف النوعي على مستوت المملكة: الجمعيات 2-2-8

وف  التصنيف ( توزيع الجمعيات األهلية بالمملكة 4-2)يبين الجدول رقم 

الترتيب بعدد جمعيات بلغ  ةي، حيث تصدرت الخدمات االجتماعي2020لعاي  النوعي

جمعيات رجال األعمال والجمعيات (، في حين كانت %70.5( جمعية وبنسبة )896)

 جمعيات فق .  3في المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد  المهنية
 النوعيوف  التصنيف (. توزيع الجمعيات األهلية بالمملكة 4-2الجدول رقم )

 النسبة )%( العدد التصنيف النوعي

 70.5 896 الخدمات االجتماعية

 10.1 128 الصحة

 1.8 23 التنمية واإلسكان

 0.2 3 جمعيات رجال األعمال والجمعيات المهنية

 1.8 23 البيئة

 1.3 16 التعليم واألبحا 

 1.6 20 التأييد والمؤازرة

 3.9 50 منظمات دعم العمل الخيري

 1.9 24 الثقافة والترفي 

 6.9 88 أخرت

 100 1271 المجموع

 .المنصة الولنية لبيانات الجمعيات األهلية المصدر:

 

( التوزيع النسب للموارد البشرية العاملة بالجمعيات 6-2يوضح الشكل رقم )

 86،493والذي بلغ حوالي  -األهلية على مستوت المملكة، حيث شكل عدد المتطوعين

والذي بلغ حوالي  -شكل عدد الموففين، فيما وقد %79نسبة بلغت نحو  -متطوع

والذي بلغ -. أما عدد أعضاء مجلس اإلدارة%12نسبة بلغت نحو  -موفف 13،152

 فرد(.  109،194)من المجموع  %9فقد شكل نسبة بلغت نحو  -عضو 9،549حوالي 
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 العاملة بالجمعيات األهلية على مستوت المملكة(. التوزيع النسب للموارد البشرية 6-2الشكل )

( بعض البيانات المالية المتعلقة بالجمعيات األهلية 5-2يوضح الجدول رقم )

ريال،  2،668،400،205ي. بلغ مجموع اإليرادات حوالي 2018على مستوت المملكة لعاي 

وبقيمة  %47.11اكات النصيب األكبر بنسبة واالشترالتبرعات والهبات وشكلت 

ريال وشكلت  3،723،969،759ريال، بينما بلغ مجموع المصاريف حوالي  1،256،980،450

 ريال. 1،766،584،638وبقيمة  %47.44النصيب األكبر بنسبة  المساعدات والتبرعات

 
 (. إيرادات ومصاريف الجمعيات األهلية بالمملكة5-2الجدول رقم )

 المصاريف اإليرادات

 القيمة البيان النسبة )%( القيمة البيان
النسبة 

)%( 

 التبرعات والهبات واالشتراكات
1،256،980،4

50 47.11 

المساعدات 

 والتبرعات

1،766،584،63

8 47.44 

 493،734،691 الزكاة
18.5 

مصاريف تنفيذ 

 الخدمات
982،957،896 

26.4 

 255،287،292 االستثمارات واألوقاف
9.57 

مصاريف عمومية 

 وإدارية
833،521،494 

22.38 

 0.4 14،947،744 خسائر استثمارات 4.55 121،437،822 رسوي الخدمات

 3.38 125،957،987 أخرت 20.27 540،959،950 أخرت

 المجموع
2،668،400،2

05 100 
 المجموع

3،723،969،75

9 100 

 .المنصة الولنية لبيانات الجمعيات األهلية المصدر:

  

9%

79%

12%

 موظفني متطوعني جملس إدارة
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 الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض: 2-2-8

تصدرت منطقة الرياض الترتيب بين منال  المملكة من حيث عدد الجمعيات 

، ولما كانت منطقة %23.5جمعية بالمنطقة وبنسبة  299األهلية والتي بلغت 

الرياض هي محل الدراسة والبحث فكان البد من تناول الجمعيات األهلية بالمنطقة 

التفصيل عن لري  استعراض التصنيف النوعي والموارد البشرية وبعض  بشيء من

 البيانات المالية المتعلقة بالجمعيات األهلية على مستوت منطقة الرياض.

وف  ( توزيع الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض 6-2)يبين الجدول رقم 

بعدد الترتيب  ة، حيث تصدرت الخدمات االجتماعي2020لعاي  التصنيف النوعي

جمعيات رجال األعمال ، في حين كانت %51.5جمعية وبنسبة  154جمعيات بلغ 

 في المرتبة العاشرة واألخيرة بجمعيتين فق . والجمعيات المهنية

 

 وف  التصنيف النوعي(. توزيع الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض 6-2الجدول رقم )

 النسبة )%( العدد التصنيف النوعي

 51.5 154 االجتماعيةالخدمات 

 14.4 43 الصحة

 5.4 16 منظمات دعم العمل الخيري

 4 12 التعليم واألبحا 

 4 12 الثقافة والترفي 

 3.7 11 التأييد والمؤازرة

 2.3 7 البيئة

 1.7 5 التنمية واإلسكان

 0.7 2 جمعيات رجال األعمال والجمعيات المهنية

 12.4 37 أخرت

 100 299 المجموع

 .المنصة الولنية لبيانات الجمعيات األهلية المصدر:

( التوزيع النسب للموارد البشرية العاملة بالجمعيات 7-2يوضح الشكل رقم )

والذي  -ي، حيث شكل عدد المتطوعين2020األهلية على مستوي منطقة الرياض لعاي 

 -ين، فيما وقد شكل عدد الموفف%82نسبة بلغت نحو  -متطوع 16،514بلغ حوالي 

أعضاء مجلس اإلدارة . أما عدد %8نسبة بلغت نحو  -موفف 1،589والذي بلغ حوالي 

 20،220)من المجموع  %10شكل نسبة بلغت نحو  -عضو 2،117والذي بلغ حوالي  -

  فرد(.
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 (7-2الشكل رقم )

 التوزيع النسب للموارد البشرية العاملة بالجمعيات األهلية على مستوت منطقة الرياض

( بعض البيانات المالية المتعلقة بالجمعيات األهلية 7-2يوضح الجدول رقم )

 162،460،965ي. بلغ مجموع اإليرادات حوالي 2018على مستوت منطقة الرياض عاي 

 %33.24واالشتراكات النصيب األكبر بنسبة التبرعات والهبات ريال وشكلت 

ريال،  127،075،541ريال، بينما بلغ مجموع المصاريف حوالي  53،995،181وبقيمة 

 85،515،267وبقيمة  %67.29النصيب األكبر بنسبة  المساعدات والتبرعاتوشكلت 

 ريال.

 
 (. إيرادات ومصاريف الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض7-2الجدول رقم )

 المصاريف اإليرادات

 القيمة البيان )%( النسبة القيمة البيان
 النسبة

)%( 

 53،995،181 واالشتراكاتالتبرعات والهبات 
33.24 

المساعدات 

 والتبرعات
85،515،267 

67.29 

 35،583،668 الزكاة
21.9 

مصاريف عمومية 

 وإدارية

24،978،61

0 19.66 

 18،610،046 واألوقاف االستثمارات
11.46 

مصاريف تنفيذ 

 الخدمات
3،625،301 

2.85 

 0.01- 9،239- خسائر استثمارات 0.47 763،054 رسوي الخدمات

 10.2 12،965،602 أخرت 32.94 53،509،016 أخرت

 162،460،965 المجموع
100 

 المجموع
127،075،5

41 100 

 . المنصة الولنية لبيانات الجمعيات األهلية المصدر:

  

82%

10%
8%

 موظفني جملس إدارة متطوعني
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 الربحي في المساهمات المجتمعية: دور القطاع غير 2-3

إلى جانب توفير فرص العمل يسهم القطاع غير الربحي في التنمية 

 االجتماعية في مجاالت أخرت، وتشمل التالي:

الخدمات الصحية والتعليمية: تساهم المنظمات العاملة في المجال الصحي  -1

من والبيئي بشكل مباشر في تحقي  هدف تمكين حياة عامرة وصحية 

خالل البرامج والمبادرات التي ترتقي بالوعي الصحي والبيئي، وكذلك 

 المساهمة في توفير الرعاية الصحية لبعض الحاالت الخاصة.

 رفع قدرات الموارد البشرية بالتدريب. -2

 مساهمة مشاركة المرأة في المجتمع. -3

 حل مشكلة اإلسكان للفقراء. -4

 جهم في أنشطة المجتمعات.دعم ذوي االحتياجات الخاصة ودم -5

 تعزيز الثقافة الولنية والمحافظة على الترا . -6

تمكين المسئولية االجتماعية: يعتبر القطاع غير الربحي المنفذ الرئيس  -7

شب  رسمي من خالل التطوع في األعمال  لتحقي  مسئولية الموالن بشكل
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 تمكين القطاع غير الربحي

 المساهمات التنمية االقتصادية:دور القطاع غير الربحي في  2-4

 مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي: 2-4-1

مليون ريال عاي  2،973،626بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة حوالي 

مليون ريال من الناتج المحلي  8،000ي، بينما ساهم القطاع غير الربحي بقيمة 2019

خالل نفس العاي، وبذلك وصلت نسبة مساهمة القطاع غير اإلجمالي للمملكة 

ي بارتفاع نسبت  2019في العاي  %0.26الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي نحو 

 2030ي، األمر الذي سيساعد في قياس مستهدف رؤية المملكة 2018عن العاي  0.13%

بشكل  %5إلى  %1الخاص برفع مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي من أقل من 

 أكثر دقة وإنصافا  لطبيعة أنشطة القطاع غير الهادفة للربح.
 (8-2الجدول رقم )

ي(              2019-2015مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من )

 )مليون ريال(

 ي2019 ي2018 ي2107 ي2016 ي2015 البيان/العاي

الهيئات  الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع

التي ال تهدف إلى الربح وتخدي األسر 

 المعيشية

2،838 2،942 3،838 3،869 8،000 

 2،973،626 2،949،457 2،582،198 2،418،508 2،453،512 الناتج المحلي اإلجمالي

مساهمة قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى 

 الربح 

وتخدي األسر المعيشية في الناتج 

 المحلي اإلجمالي

0.12% 0.12% 0.13% 0.13% 0.26% 

 ي.2021الهيئة العامة لإلحصاء.، تقرير مؤسسة الملك خالد. آفاق القطاع غير الربحي،  المصدر:

 

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدي (. 8-2الشكل رقم )

 األسر المعيشية
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 ونفقات القطاع غير الربحي(:مالية القطاع غير الربحي )إيرادات  2-4-2

النفقات واإليرادات حسب تصنيف المنشآت غير ( 8-2يوضح الجدول رقم )

بالمملكة وفقا ألحد  البيانات المتوفرة لدت الهيئة العاي لإلحصاء. بلغ  الربحية

مليار ريال مقابل نفقات  8.1إجمالي اإليرادات للمنشآت غير الربحية حوالي 

 مليار ريال. 7.5بحوالي 

مجاالت الربحية العاملة في  تركزت أغلب اإليرادات في المنظمات غير -

الدعوة واإلرشاد والتعليم مليار ريال و 3.2بحوالي  الخدمات االجتماعية

 من نصيب المنظمات األقل اإليرادوكان مليار ريال،  2.2بحوالي  الديني

مليون  68.3بحوالي  التأييد والمؤازرةمجاالت غير الربحية العاملة في 

 مليون ريال. 36.3ريال والبيئة بحوالي 

غير الربحية  بين المنظمات اإلنفاقفقد تركز أغلب  على نفس الوتيرة، -

مليار ريال والدعوة واإلرشاد  2.9العاملة في الخدمات االجتماعية بحوالي 

األقل من نصيب  اإلنفاقمليار ريال، وكان  2.1والتعليم الديني بحوالي 

 64.4المنظمات غير الربحية العاملة في مجاالت التأييد والمؤازرة بحوالي 

 مليون ريال. 34.5مليون ريال والبيئة بحوالي 

 

 الربحية )ألف ريال(واإليرادات حسب تصنيف المنشآت غير  ت(. النفقا8-2الجدول رقم )

 اإليرادات النفقات تصنيف المنشآت غير الربحية

 114،508 108،386 والترفي الثقافة 

 89،705 85،576 التعليم واألبحا 

 362،184 340،973 الصحة

 3،155،099 2،910،032 الخدمات االجتماعية

2,838 2,942

3,838 3,869

8,000

2015 2016 2107 2018 2019
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 36،307 34،462 البيئة

 810،350 773،382 التنمية واإلسكان

 68،274 64،439 التأييد والمؤازرة

 1،067،571 993،930 منظمات دعم العمل الخيري

 2،240،626 2،099،829 منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

 114،201 108،644 الجمعيات والرواب  المهنية والعلمية

 **8،058،825 *7،519،654  جميع المنشآت

 ي.2018، مسح منشآت القطاع غير الربحي الهيئة العامة لإلحصاء المصدر:

 ي.2021آفاق القطاع غير الربحي  ،مؤسسة الملك خالد

 . النفقات شاملة لتعويضات المشتغلين *

 .االجتماعيةإجمالي اإلرادات سجالت إدارية من وزارة العمل والتنمية  **

 إجمالي المشتغلين في المنشآت غير الربحية: 2-4-3

فقد بلغ إجمالي للقطاع غير الربحي مساهمة في التوفيف والتولين، 

 72،151ي حوالي 2018المشتغلين في المنشآت غير الربحية في المملكة بنهاية العاي 

كبير المستهدف بشكل  وبذلك يكون القطاع غير الربحي قد تجاوز موفف،

الوصول إلى  ي الذي استهدف 2023التحول الولني لعاي  وقبل موعده في برنامج

 ألف وفيفة. 50

( موفف 56،316بلغ عدد السعوديين العاملين في المنشآت غير الربحية عدد )

، بينما %78سعودي من إجمالي المشتغلين في المنشآت غير الربحية بنسبة بلغت 

( موفف يمثلون 43،896لمنشآت غير الربحية )بلغ عدد الذكور العاملين في ا

من إجمالي العاملين في المنشآت غير الربحية، في حين بلغ عدد اإلنا   60.8%

من إجمالي  %39.1( موففة يمثلن 28255العامالت في المنشآت غير الربحية )

 العاملين في المنشآت غير الربحية.

الخدمات االجتماعية بعدد تبين أن أكثر العاملين كانوا يعملون في منشآت 

دد بع منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني( موفف، يليهم العاملين في 29،987)

 (.10-2( موفف، ويبين ذلك الجدول رقم )16،460)

 إجمالي المشتغلين في المنشآت غير الربحية. (10-2جدول رقم )ال

 تصنيف المنشآت غير الربحية
 الجملة غير سعودي سعودي

 اإلجمالي
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1300 476 824 29 108 447 716 الثقافة والترفي 

 1،135 393 742 55 233 338 509 التعليم واألبحا 

 3،311 1380 1931 174 534 1206 1397 الصحة

 29،987 12،861 17،126 1،021 3،582 11،840 13،544 الخدمات االجتماعية
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 538 198 340 20 123 178 217 البيئة

 11،847 3،675 8،172 697 2،835 2،978 5،337 التنمية واإلسكان

 968 375 593 16 56 359 537 التأييد والمؤازرة

 5،052 1،879 3،173 299 955 1،580 2،218 منظمات دعم العمل الخيري

منظمات الدعوة واإلرشاد 

 16،460 6،396 10،064 1060 3،808 5،336 6،256 والتعليم الديني

الجمعيات والرواب  المهنية 

 1،553 622 931 47 183 575 748 والعلمية

 72،151 28،255 43،896 3،418 12،417 24،837 31،479  الجملة

 ي.2018، مسح منشآت القطاع غير الربحي الهيئة العامة لإلحصاء المصدر:
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تصنيف المنشآت الربحية حسبإجمالي المشتغلين في المنشآت غير (. 8-2الشكل رقم )  

 

 إجمالي المتطوعين في المنشآت غير الربحية: 2-4-4

ي نحو 2018بلغ إجمالي المتطوعين في المنشآت غير الربحية بنهاية العاي  

( من إجمالي المشتغلين في المنشآت غير %26.15( متطوع/متطوعة يمثلون )18،871)

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الربحية أغلبهم من السعوديين، واستحوذت منشآت 

على نسبة من المتطوعين والمتطوعات على أ الخدمات االجتماعية، ومنشآت الديني

 ( على التوالي.%29.73( و)%30.68بلغت )

 المتطوعين في المنشآت غير الربحية إجمالي .(11-2جدول رقم )ال

 إجمالي المتطوعين تصنيف المنشآت غير الربحية
نسبة المتطوعين من إجمالي 

 )%( المشتغلين

 15.15 197 الثقافة والترفي 

 18.24 207 التعليم واألبحا 

 19.75 654 الصحة

 29.73 8،914 الخدمات االجتماعية

 22.30 120 البيئة

 15.53 1،840 التنمية واإلسكان

 18.90 183 التأييد والمؤازرة

 25.36 1،281 منظمات دعم العمل الخيري

منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم 

 الديني
5،050 30.68 

 27.37 425 والعلميةالجمعيات والرواب  المهنية 

 26.15 18،871 جميع المنشآت

 ي.2018، مسح منشآت القطاع غير الربحي الهيئة العامة لإلحصاء المصدر:

29,987

16,460

11,847

5,052

3,311

1,553

1,300

1,135

968

538

 اخلدمات االجتماعية

 منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديين

 التنمية واإلسكان

 منظمات دعم العمل اخلريي

 الصحة

 اجلمعيات والروابط املهنية والعلمية

 الثقافة والرتفية

 التعليم واألحباث

 التأييد واملؤازرة

 البيئة
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 في المنشآت غير الربحية نسب المتطوعين من إجمالي المشتغلين(. 10-2الشكل رقم )

 
متوساا  التعويضااات الشااهرية المدفوعة للمشااتغلين في المنشااآت غير   2-4-5

 الربحية:

بلغ متوس  التعويضات الشهرية للعاملين في المنشآت غير الربحية حسب 

ريال، حيث اشارت النتائج أن العاملين  5،796ي( حوالي 2018أحد  إحصائية في العاي )

 6،524كانوا األكثر تعويضا  بمتوس   منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الدينيفي 

ريال،  6،193ريال شهريا ، يليهم العاملين في منشآت الخدمات االجتماعية بمتوس  بلغ 

ريال، بينما  5،979بمتوس  بلغ  منظمات دعم العمل الخيريثم العاملين في منشآت 

ات جاء العاملين في منشآت البيئة في المرتبة األخيرة من حيث متوس  التعويض

الشهرية المدفوعة للمشتغلين في المنشآت غير الربحية حيث بلغ متوس  التعويضات 

 (.12-2ريال شهريا ، ويوضح  ذلك الجدول رقم ) 4،302لهم 

 متوس  التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين في المنشآت غير الربحية(. 12-2الجدول رقم )

 الشهرية المدفوعة للمشتغلين متوس  التعويضات تصنيف المنشآت غير الربحية

 6،524 منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني

 6،193 الخدمات االجتماعية

 5،979 منظمات دعم العمل الخيري

 5،345 الصحة

 5،276 التعليم واألبحا 

 5،258 الجمعيات والرواب  المهنية والعلمية

 4،971 الثقافة والترفي 

 4،550 التنمية واإلسكان

 4،474 التأييد والمؤازرة

 4،302 البيئة

 5،796 جميع المنشآت

 ي.2018، مسح منشآت القطاع غير الربحي، الهيئة العامة لإلحصاء المصدر:
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 الدعم الحكومي للمنظمات غير الربحية: 2-5

 الصندوق المجتمعي: 2-5-1

استجابة لجائحة كورونا ورغبة في التخفيف من أثر الجائحة على الفئات 

بالشراكة مع الهيئة  االجتماعيةحظا ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية  األقل

بإنشاء  األهليةومجلس الجمعيات  األهليةومجلس المؤسسات  لألوقافالعامة 

مستفيدين عبر جمعيات الصندوق المجتمعي لتحويل الدعم المجتمعي إلى ال

 ريال. 471،355،465 معتمدة من قبل الوزارة. وقد بلغ إجمالي العطاء إلى الصندوق

 

 أبرز المساهمين في الصندوق المجتمعي(. 11-2الشكل رقم )

 
 

 برنامج استدامة وتمكين: 2-5-2

توجد العديد من البرامج التي تهدف إلى تحقي  االستدامة المالية لمنظمات 

، برنامج استدامة وتمكينالقطاع غير الربحي العاملة في المملكة لعل أبرزها 

يهدف إلى تفعيل مساهمة القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير والذي 

االجتماعية لتتكامل جهود الهيئة الربحي، وتعزيز إسهامات  في التنمية االقتصادية و

العامة لألوقاف ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتتس  مع بعضها 

، المتمثلة في رفع مساهمة القطاع 2030في سبيل تحقي  أهداف رؤية السعودية 

، %5إلى  %0.3والتي ال تتجاوز حاليا  غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي

كما يهدف البرنامج أيضا إلى رفع ، %6لمتوس  العالمي الذي يبلغ لتتناسب مع ا

نسبة المشروعات الخيرية ذات األثر االجتماعي الذي يتواءي مع أهداف التنمية 

 ي(.2023بحلول عاي ) %33إلى  %7الولنية لويلة األمد من 

316,893,300

101,084,000

27,350,039

23,900,000

2,128,126

 جهات حكومية

 القطاع املصريف

 القطاع اخلاص

 موسسات ماحنة

 األفراد
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وتتواءي مصارف مخرجات برنامج "استدامة وتمكين" مع توجهات الهيئة 

وقاف واستراتيجية التنمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية العامة لأل

حيث تعمل الهيئة العامة لألوقاف 2030االجتماعية؛ وفقا لمحددات رؤية المملكة 

سهاماتها التنموية من خالل حزمة من البرامج إإلى تفعيل دور األوقاف وزيادة 

تدامة المالية وتعزيز الدور والمبادرات والمشاريع التي ستسهم في تحقي  االس

 ن. وليات التنموية وف  شروط الواقفيألالتنموي لألوقاف لتلبي االحتياجات وا

 ج: مجاالت تركيز البرنام 

   ن.خدمة ضيوف الحرمي -

   د.المساج -

   م.التعلي -

   ة.الصح -

  ة.  الفئات الهش -

 ة. البطال -

 ة. االستدامة المالي -

 ج: أهداف البرنام 

 تحقي  االستدامة المالية للجهات غير الربحية. -

 رفع كفاءة المنظمات والعاملين فيها لتحقي  أثر أعم . -

  توجي  مصارف األوقاف إلى برامج عالية األثر. -

 ج: مسارات البرنام 

يهدف إلى تلبية االحتياجات التنموية للمجتمع؛ من خالل  :مسار االستدامة  - 

 12موارد مالية مستدامة لتحق  أكثر من  المنتجات وابتكارلرح عدد من 

  ي:مليار للقطاع غير الربحي من خالل عدة منتجات، ه

 .صندوق دعم الجمعيات 

 .الصنادي  االستثمارية الوقفية 

 .الصكوك الوقفية 

 .شبكة المانحين 

 .الصنادي  الوقفية التنموية 

  .منصة التمويل الجماعي 
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يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقي  أثر أعم  ن: التمكيمسار  - 

من خالل تطوير قدرات الكيانات غير الربحية والعاملين فيها في مختلف 

 .المجاالت وإيجاد أنظمة وتشريعات ممكنة

يهدف إلى تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العالقة؛ لتوجي   :مسار التكامل -

األولويات التنموية، ويكون ذلك بالتعاون مع الجهود نحو االحتياجات و

الجمعيات األهلية، والمؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية 

  المجتمعية، والجهات الحكومية.

 ج: اآلثار المتوقعة للبرنام 

 تنفيذ شروط الواقفين، ووف  المصرف المحدد. -

 الربحي.لتمويل ودعم القطاع غير ريال مليار  12جلب أكثر من  -

 المساهمة في زيادة إسهاي القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. -

 زيادة مساهمة األوقاف في تحقي  االستدامة المالية للقطاع غير الربحي. -

 المساهمة في نمو الجمعيات التخصصية وتمكينها من تطوير المنظمات -

 والعاملين فيها.

 زيادة نمو األوقاف النوعية. -

ة في رفع نسبة اإلنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير المساهم -

 الربحي.

تحفيز وتمكين القطاع غير الربحي لتحقي  مستهدفات روية المملكة  -

2030.  

 

 المحفزات الوفيفية للقطاع غير الربحي: برنامج 2-5-3

في مبادرة تأهيل  من ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

ليحق   "المحفزات الوفيفية للقطاع غير الربحيبرنامج " القوت العاملة؛ يأتي

تكامال  كبيرا  بين أهداف الموارد البشرية، وأهداف التنمية االجتماعية، حيث يساهم 

تحافظ على استبقاء البرنامج في توليد آالف الوفائف النوعية الجاذبة التي 

الكفاءات المتفوقة وتستقطب المزيد منها إلى القطاع غير الربحي، ومن ثم تساهم 

هذه الكفاءات  بدورها  في تمكين القطاع، وتحسين بيئة العمل في  ليصبح أكثر 

  قدرة على توليد الوفائف النوعية الجاذبة.

 

 

https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149
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 أ( األهداف:

برنامج المحفزات الوفيفية للقطاع غير حرصت الوزارة على إلالق )

 للمساهمة في تحقي  العديد من األهداف االستراتيجية، أهمها:الربحي( 

 المساهمة في تقليص البطالة واستحدا  اآلالف من فرص العمل الجديدة. -

مساهمتها في الناتج العاي تعمي  أثر المنظمات غير الربحية، ورفع مستوت  -

 .2030وفقا ألهداف رؤية المملكة  %5حتى  %0.6من 

 زيادة مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي.  -

 
 ب( المحفزات العشرة:

نفذت الوزارة دراسة شاملة لتحديد المحفزات الوفيفية الالزمة للقطاع غير 

محفزا ، جرت التركيز على  39مطوًّلة وصلت إلى الربحي، وتوصلت إلى قائمة 

برنامج المحفزات الوفيفية المحفزات العشرة األكثر أولوية، وبناء عليها تم إلالق )

بهدف وضع إلار تنظيمي قابل للتطبي . وهذه  للقطاع غير الربحي(

 يمكن أن تشمل بعض هذه المزايا: المحفزات

ترتيبات مرونة العمل من حيث المكان، والوقت،  محفز العمل المرن: -

 واألياي، وغيرها.

سياسات تنافسية تغطي أنواعا مختلفة من  محفز اإلجازات التنافسية: -

 إجازات العمل.

توفير عدة أنواع من عقود التوفيف  محفز عقود التوفيف المتنوعة: -

عي لبيعة ارتبالهم بما يساهم والتي تراالجاذبة لمختلف فئات الموففين 

 في رفع مستوت األمان الوفيفي، واستقطاب الكفاءات المتميزة.

التقييم االحترافي ألداء الموففين،  محفز تقييم األداء والدفع مقابلة: -

 وانعكاس ذلك بميزات وعوائد على الموفف والمنظمة.

الصحية،  االرتقاء بتغطيات التأمين والرعاية الصحي: التأمينمحفز  -

 وتقديم مزايا تنافسية وجاذبة.

https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149
https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149
https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149
https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149
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تقديم خيارات متعددة لنظاي المعاشات  محفز المعاشات التقاعدية: -

 التقاعدية ضمن التأمينات االجتماعية.

تصميم المسارات الوفيفية  محفز المسارات الوفيفية والتطوير المهني: -

جدارات على أسس احترافية بما يضمن التطور المهني المتناسب مع ال

الوفيفية، وتفعيل برامج التدريب لها، وتنظيم إعارة وتدوير الموففين 

 داخل وخارج القطاع.

تيسير الحصول على تسهيالت تمويلية من  محفز التسهيالت التمويلية: -

البنوك، تشمل مثال تمويالت السكن، والسيارات، والتمويالت الشخصية 

 وغيرها.

الدعم المناسب للرعاية النهارية على شكل  توفير محفز الرعاية النهارية: -

 بدالت نقدية، أو بشكل مباشر داخل المنظمات.

تقديم حلول متكاملة لتحسين بيئة  محفز تحسين بيئة وثقافة العمل: -

وثقافة العمل في المنظمات غير الربحية، تراعي مكان العمل، والتخطي  

توت الشفافية والمساءلة، السليم، والسياسات واألدلة اإلجرائية، وتطوير مس

 وقياس األثر االجتماعي للمنظمة، وغير ذلك. 

 

 ي:2023البعد الرابع لبرنامج التحول الولني  2-5-4

 (تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحييسعي البعد الرابع )

وذلك بتطوير برامج التمكين  االجتماعيإلى التمكين  لبرنامج التحول الولني

برامج تمكن الشرائح  خاللمن  وتحسين فاعليتها وتأهيل قدرات العاملين فيها

ثقافة العمل التطوعي  عني البعد بنشرعلى نفسها. كما ي االعتمادالمستهدفة من 

تبني أحد  الطرق وأفضل  خاللوتحسين فاعليت  وزيادة الفرص التطوعية من 

لداعمة للعمل التطوعي وتمكين القطاع غير الربحي، وسن الممارسات الدولية ا

التشريعات الممكنة لهذا القطاع، وتوسيع نطاق خدمات المنظمات غير الربحية. 

إلى تعظيم أثر التطوع ومنافع  عن لري  رفع كفاءة القطاع  كما يتطلع البعد

 غير الربحي وتأهيل العاملين في  وتعزيز قدراتهم، ورفع مستوت مساهمة

 االجتماعيةالشركات المحلية في دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز المسؤولية 

تعزيز التنمية المجتمعية  استراتيجية تحقي  مستهدفات لوتتمث .األعمالفي قطاع 

 في التالي: وتنمية القطاع غير الربحي
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 مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي: 2-5-5

والتنمية االجتماعية مبادرة إسناد الخدمات  الموارد البشريةدشنت وزارة 

الحكومية للقطاع غير الربحي، وتعتبر هذه المبادرة إحدت مبادرات برنامج 

وتهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية إلى تحقي  أثر  2023 التحول الولني

همة الفاعلة أعم  في برامج التنمية المحلية، من خالل شمولية الخدمات، والمسا

 . 2030 في تحقي  أهداف رؤية المملكة
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 تحليل نقاط القوة والضعف للقطاع غير الربحي في المملكة: 2-6

يعمل القطاع غير الربحي في بيئة تنافسية مع القطاعات الربحية من ناحية 

جذب الشباب والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية. وقد تم تحديد نقاط 

، 2030القوة ونقاط الضعف بناء على البيانات والمعلومات الواردة في كال من رؤية 

ي، وتقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية 2018وتقرير الهيئة العامة لإلحصاء لعاي 

 ي.2020لعاي 

 :نقاط القوة 

 القطاع حيوي وسيكون ل  مردود تنموي واقتصادي مستقبال. -

 .2030هذا القطاع ركزت علي  رؤية  -

 يشجع لاقات المجتمع ويزيدها إبداعا.  -

 تقليص معدل البطالة. -

 المساهمة في الناتج المحلي. -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.المساهمة في  -

 تنويع نشال  ولبيعة الخدمات التي يقدمها. -

 :نقاط الضعف 

عدي توفر إحصائيات شاملة ومفصلة لواقع القطاع تصدر بانتظاي للمساعده  -

 في نمو القطاع وتحسين .

 عدي تفعيل حوكمة هذا القطاع وسن التنظيمات والتشريعات. -

 المنظمات التي تعمل في هذا القطاع  فيما بينها.تقالع في أنشطة  -

حصر منظمات القطاع في الجمعيات والمؤسسات الخيرية ال يعكس حجم  -

 القطاع الحقيقي في المملكة.

 انخفاض بعض األنشطة الخدمية مثل التعليم والصحة واإلسكان. -

 قلة العاملين والمتطوعين في هذا القطاع.  -

 ضعف التغطية الجغرافية )االنتشار في المنال (.  -

 ضعف التدفقات المالية. -

 صعوبة التعامل مع البنوك. -

 صعوبة توفيف أيدي عاملة ماهرة. -

 صعوبة الحصول على متطوعين. -

 صعوبة إجراءات الرقابة من الجهات الحكومية. -

 نصوص األنظمة واللوائح التشريعية المقيدة. -
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 :2030القطاع غير الربحي ورؤية المملكة العربية السعودية  2-7

على الشباب السعودي، حيث يعتبر من أهم وأكبر  2030رؤية المملكة تركز 

الفئات األساسية فيها، لذلك تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 

إلى توفير فرص عمل في القطاع غير الربحي لسد احتياجات القطاع من الكفاءات 

عاملين المتخصصة باإلضافة إلى التطوير المهني وبناء القدرات لدت القيادات وال

ناجحة ولعب دورٍٍ هايٍٍ  (6)في القطاع غير الربحي لتمكين  من تنفيذ برامج تنموية

 في التنمية االجتماعية في المملكة من خالل مجموعة من البرامج:

 برنامج تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي. -

 برنامج تأهيل المدراء التنفيذين في مؤسسات القطاع غير الربحي. -

تحديد وتصنيف شامل للوفائف في القطاع غير الربحي باالستفادة من  -

التجارب الناجحة عالميا  وبالتنسي  والتعاون مع وزراة الموارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية.

بناء المعايير الوفيفية للعاملين في القطاع غير الربحي من مؤهالت  -

 ولية )المهننة(.أكاديمية ومهنية بما ينسجم مع المعايير الد

إيجاد المؤسسات التأهيلية والتعليمية لبناء برامج تأهيلية وتعليمية  -

وتدريبية للعاملين في القطاع غير الربحي بحيث تكون مبنية على المعايير 

 العالمية.

تتكامل هذه المبادرة مع البرامج التدريبية في صندوق الموارد البشرية  -

 لتمكين المتطوعين.

ليات الالزمة لتحديد حزمة من المحفزات والبرامج التي من شأنها وضع اآل -

استقطاب القوت البشرية للعمل في القطاع غير الربحي وتطويرها 

والمحافظة عليها، وتشمل: التقاعد المبكرواحتساب سنوات العمل اإلضافية 

في التقاعد، اإلعارة، واإلنتداب وغيرها للكفاءات المتخصصة، توفير تأمين 

للعاملين في القطاع غير  ي وتخفيضات ليران، وبدل سكن وغيرهالب

الربحي. التدريب الصيفي والتدريب الوفيفي للشباب من خريجي 

 . (7)الجامعات والكليات والمسجلين في حافز

                                                           
 ي. 2021( وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 1)

 ( المصدر الساب .2)

https://vision2030.gov.sa/
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من المتوقع تنامي دور القطاع الخيري في المملكة في السنوات القادمة، و

والتي أعطت لهذا القطاع  ،2030 المملكة العربية السعودية  رؤيةوضوح خصوصا مع 

أهمية خاصة، واعتبرت  من محركات التنمية االجتماعية واالقتصادية، كما تعول 

، 2030في تحقي  األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة  مباشرا  دورا علي  أن يلعب 

ع في العمل الخيري على الدور الفاعل والكبير للمجتم حيث أكدت تلك الرؤية

لى تطوير إلارها المؤسسي، والتركيز على إتحتاج  المحلي واإلقليمي والتي

 قليال.زال  الخيرية ما فعدد المؤسسات والجمعيات .تعظيم النتائج وتعظيم األثر

الالزمة  ولتطوير أثر هذا القطاع البد من العمل على تطوير األنظمة واللوائح

لحكومي إلى البرامج ذات األثر االجتماعي، وتدريب لتمكينها، وتوجي  الدعم ا

وتشجيع المتطوعين للعمل في ، والعمل على توفير مصادر  العاملين في هذا القطاع

تشجيع األوقاف، ومراجع  تمويل مستدامة للمنظمات غير الربحية من خالل

 ةوالعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحي. اللوائح واألنظمة المتعلقة بذلك

المسؤولية االجتماعية وتوسيع للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في 

 وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من نطاق عمل القطاع غير الربحي،

 أفضل الممارسات اإلدارية.  استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبي 

فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم  الربحي أن يكون للقطاع غيرمن المهم و

 .(8)الثقافيةواألبحا  والبرامج االجتماعية والفعاليات  واإلسكان

إن القطاع غير الربحي قطاع نابض حيوي، لذلك هناك حاجة لتنظيم  

وتنميت  في فل نظاي المؤسسات والجمعيات االهلية للعمل تحت سقف إداري واحد 

. وفي هذا الجانب تم (9)2030باحترافية ومهنية لتحق  رؤية لتمكين  من العمل 

مؤخرا الموافقة على إنشاء المركز الولني لتنمية القطاع غير الربحي ليعنى 

 .بإدارة وتنظيم ودعم مؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة

 

 بالقطاع غير الربحي: 2030مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية  2-7-1

 بنسبة رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة 2030المملكة  تستهدف رؤية

منظور لموح في مجال  2030لذا قدمت رؤية المملكة  ي.2023عاي  بحلول 40%

 تطوير وتنمية مجال العمل التطوعي والخيري، حيث استهدفت التالي:

                                                           
االجتماعية المستدامة في ضوء  جامعة الملك سعود، دور المنظمات غير الربحية بمنطقة الرياض في تحقي  التنمية (1)

دراسة ميدانية 2030 رؤية المملكة العربية السعودية . 

 ي.2018( الشماسي، الهيئة الولنية للقطاع غير الربحي، اليوي، 2)
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إلى ألف متطوع  11اإلسهاي في زيادة عدد المتطوعين في المملكة، من  -1

ي، وهذا ما يدعم أهمية العمل التطوعي 2030مليون متطوع قبل نهاية عاي 

 في المجتمع وأثره في مختلف مجاالت حياة المجتمع.

تضمنت الرؤية نقل العمل التطوعي من الفردية إلى العمل المؤسسي،  -2

لالنتقال ب  إلى العمل المنتج، الذي ينمي القدرات، بدال من االعتماد على 

 ء التقليدي، المتمثل في توزيع المعونات والمساعدات وغيرها.العطا

تعظيم األثر االجتماعي واالقتصادي للمشاريع والبرامج الخيرية، وذلك  -3

 %0.3من خالل رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 

، وهذا يكون من خالل زيادة نسبة مشاريع المؤسسات والجمعيات %5إلى 

 .%33إلى  %7الخيرية التي تحق  األثر االجتماعي واالقتصادي من 

 26االرتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  -4

 . 10إلى 

 

 التزامات رؤية المملكة المتعلقة بالقطاع غير الربحي: 2-7-2

يساهم تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين وأصحاب الثروة بما  -1

 في نمو القطاع غير الربحي.

 تحفيز القطاع غير الربحي لتطبي  معايير الحوكمة الرشيدة. -2

 تمكين القطاع غير الربحي من التحول نحو المؤسسية. -3

 تهيئة البيئة التقنية المناسبة. -4

 الحكومية. ةتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي واألجهز -5

 استقطاب الكفاءات وتدريبها وبناء القدرات.تسهيل عملية  -6

 غرس ثقافة التطوع لدت أفراد المجتمع.  -7

 

 :(10) ممكنات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية 2-7-3

 األنظمة ، وتشمل:للقطاع غير الربحي في المملكة رئيسةت ممِكناُحددت أربع 

، وذلك ، والتمويلوالتطوع البشرية، الموارد والشفافية الحوكمة والتشريعات،

 على النحو التالي:

 

 

                                                           
 التنفيذية.، امللخصات م2020منتدى الرياض االقتصادي، نحو تنمية اقتصادية مستدامة، اقتصاد اساسة اإلنسان، الدورة التاسعة ( 1)
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 :والتشريعات األنظمةأ( 

 كافة األنظمة والقوانين الحاكمة للعمل بالقطاع غير) يقصد بالتشريعات:

 بضواب  العمل لربحي، بدءا بتأسيس الجهة، واستخراج التراخيص الالزمة، مرورا ا

 المواردل عاي، تستهدف وزارة وبشك  ا(.والتنفيذ، وحتى إغالق المنظمات وتصفيته

والتشريعات الداعمة للمنظمات، والتي  والتنمية االجتماعية وضع األنظمة البشرية

 وتوسع القطاع.  تسهم في زيادة ونمو عدد المنظمات

والتشريعات،  في تطوير وتحديث األنظمةا كبير اقطعت المملكة شولقد و

الموقع اإللكتروني  المنظمات، من خاللوسهلت من إجراءات التأسيس للعديد من 

تتضمن صدور نظاي  للوزارة. وهناك العديد من موالن التطوير للقطاع، والتي

العائلية، والمجالس  الجمعيات، والمؤسسات األهلية، وإعداد الئحة الصنادي 

الجمعيات األهلية، واللوائح  للجمعيات والمؤسسات األهلية، والئحة صندوق دعم

ولوائح وأنظمة أخرت تساهم في  لنظاي الجمعيات والمؤسسات األهلية، التنفيذية

( لتمكين المشاركة Mini NGO’s) تسهيل إنشاء جمعيات محلية أهلية صغيرة

 المجتمعية، وكذلك الئحة أندية الهواة. 

 عن إنشاء الهيئة العامة لألوقاف، وصدور نظامها المستقل، الذي يهتم فضال  هذا

 في المجاالت التنموية، وإنشاء المركز الولني لتنمية ألوقافبتطوير وتفعيل ا

 مستقلة، ويرتب  برئيسالقطاع غير الربحي، والذي يتمتع بشخصية اعتبارية 

 مجلس الوزراء. ويهدف المركز إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي،

ت القطاعا في المجاالت التنموية، والعمل على تكامل وتنسي  الجهود بين وتوسيع 

 الثالثة، مع إحكاي الرقابة المالية واإلدارية والفنية على القطاع.

والتنمية االجتماعية منظومة تأسيس  الموار البشريةورت وزارة ول

الربحية خالل السنوات األخيرة؛ حيث تم إتاحة تأسيس المنظمات  المنظمات غير

 لها، دون الحاجة إلى مراجعةالربحية إلكترونيا، من خالل الموقع اإللكتروني  غير

 الوزارة أو فروعها.

 التي تنظم أعمال ،الميسرة وال زال القطاع بحاجة لمزيد من التشريعات 

 وتسهم في توسيع نطاق عمل  في مختلف المجاالت، مثل: التبرعات، والتًّطوع،

 والشركات غير الربحية.
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 ب( الحوكمة والشفافية:

كغيرها من المؤسسات سواء الحكومية أو  الربحية، تسعى المنظمات غير

 االلتزاي بإلار الحوكمة التي إلى -التنميةأساسيا في  شريكا بوصفها  -الخاصة

 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، بهدف تعزيز المساءلة عن المملكةأقرت  

ن تحسي في ذلك أدائها ورفع مستوت الشفافية وبالتالي تعزيز االستدامة، ويصب

والمانحين  وتسهيل الرقابة على تنفيذ أنشطتها وخططها من قبل الدولة أدائها

 .والمستفيدين على حدٍٍ سواء

 برزت الحوكمة والشفافية في العمل غير الربحي كمطلبلذلك، فقد 

 2023 ولذا يستهدف برنامج التحول الولني .أساسي لتطوير أدائ  وتحقي  كفاءت 

وتم لرح مبادرات . بنظاي الحوكمة المطور رفع نسبة الجمعيات األهلية الملتزمة

أشارت تقارير  متكاملة لحوكمة الجمعيات والمؤسسات األهلية بالمملكة. وقد

تقوي بإعداد  المؤسسات من تلك %90أن المؤسسات المانحة في المملكة إلى 

نفس المستوت  تقارير؛ لتوثي  أنشطتها وجهودها، إال أن هذا األمر قد ال يكون على

لبيعة الشؤون  الجمعيات األهلية وغيرها من الجهات نظرا لالختالف فيلدت 

 . المالية وإدارتها

 

 ج( الموارد البشرية والتطوع:

 مجال القوت العاملة رفع نسبةفي  2023يستهدف برنامج التحول الولني 

 %0.6من العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوت العاملة الولنية 

الوفائف  ورفع نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع غير الربحي في %1.4إلى 

برنامج التحول  . وعلى مستوت التطوع يستهدف2023عاي  %50الرئيسة إلى 

 35،000من الربحي  رفع عدد المتطوعين في منظمات القطاع غير 2023الولني 

 .متطوع 300،000 متطوع إلى

مليون ريال  22من تصادية للتطوع البرنامج رفع القيمة االق يستهدفكما 

ي. وتشير 2030ريال، والوصول إلى مليون متطوع بحلول عاي  مليون 450إلى 

المؤسسات المانحة إلى أن عدي توفر موففين مؤهلين هو أبرز  تقارير العديد من

بذلك كافة التحديات  اتواج  العمل الخيري في المملكة، متصدر التحديات التي

 . التمويل الذي يعاني من ضعف الموارد وغياب االسِتدامة ااألخرت، بما فيه
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 د( التمويل:

في تمويلها  األهلية )المنظمات غير الربحية(تعتمد الجمعيات والمؤسسات 

األعضاء إلى اشتراكات  باإلضافةعلى ما تجمع  من تبرعات ووصايا وهبات، 

وكذلك عوائد الخدمات التي تقوي بها، وقد تحصل  والزكاة،، الخيريةوقاف واأل

وتستهدف الجهود التي تسهم  على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية.

 األخرتوتوفير الفرص التمويلية  غير الربحي القطاع لمنظمات الماليفي الدعم 

والقطاع  المنظماتالخيري لتطوير  الماليبما يسهم في نمو رأس  اإليراداتلزيادة 

من أهم غير الربحي  القطاع منظماتي تعتمد عليها تمصادر التمويل الف .ككل

 والمؤسساتبشكل خاص،  المانحة المؤسساتاستدامة  فيي تساهم تالعوامل ال

بذلك تتحرك المؤسسات غير الربحية لتحصل على  عاي. وارتبالابشكل  الخيرية

تقوي بتصميم آلية توصيل لهذه  التمويل أو المساعدات من الجهات المانحة، ثم

إلى المحتاجين لها في المجتمع، ويتحق  ذلك  والخدمات األموال أو المساعدات

اإلنساني من عملها؛ سواء كان مقصدا اجتماعيا أي مؤسسيا أي تعليميا أي  المقصد

 . المجال الذي تعمل في  المنظمة صحيا أي اقتصاديا أي دينيا، حسب

 

عمل غير الربحي لدي المجتمع وتنمية احساس  بالعمل تعزيز مفهوي ال 2-7-4

 :التطوعي

مستهدفا  خاصا  بالتطوع للوصول إلى مليون  2030وضعت رؤية المملكة 

يجعل التطوع أولوية ولنية من المهم القياي على  ، مما2023 متطوع بحلول عاي

إلى أن مستهدف الرؤية قد حدد على وج   اإلشارةتشجيعها وإحصائها. وتجدر 

 خاللالخصوص زيادة أعداد المتطوعين في القطاع غير الربحي، أي التطوع من 

المنظمات غير الربحية، وهو ما يعد متراجعا  من حيث أعداد المتطوعين بالمقارنة 

 (.11)بشكل مباشر األفرادبتطوع 

متطوع يمثلون  3،706،100ي نحو 2018بلغت احصائيات التطوع في المملكة عاي 

 2،770،700من سكان المملكة، بلغ عدد المتطوعين الذكور نحو  %11.1ما نسبت  

متطوع من االنا  يمثلون نسبة  935،400، مقارنة بنحو %14.4متطوع يمثلون نسبة 

 من السكان اإلنا  بالمملكة. 6.6

                                                           
 ي.2021مؤسسة الملك خالد الخيرية، آفاق القطاع غير الربحي  (1)
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مستهدف حاجز  المملكةوفي الوقت الذي تجاوزت في  أرقاي المتطوعين في 

للتطوع تقع  األكبرأن الحصة  إالالرؤية للوصول لمليون متطوع بشكل عاي، 

حيث يفضل السعوديون القياي بالعمل  ،خارج القطاع غير الربحي وبشكل فردي

مما يعني ، منظمة غير ربحية خاللالتطوعي بشكل فردي عوضا  عن التطوع من 

مل التطوعي عبر المنظمات تشجيع الع أن المملكة ما زالت في حاجة ماسة إلى

 .2030غير الهادفة للربح بثالثة أضعاف لتحقي  مستهدف رؤية المملكة 

 

 :من أهم دوافع القياي بالعمل التطوعي للسعوديينو

 .تعزيز البنية المجتمعية -

 .تعزيز مساهمة الموالن في إدارة المجتمع وتطويره -

 اآلخرين.مساعدة  -

 الولن.خدمة  -

 وزيادة الثقة بالنفس.التواصل  -

 .قي  التكافل االجتماعيتح -

التطوعية رواجا  في المملكة، فيتصدر قائمة  األنشطةفيما يتعل  بأكثر و

، يلي  نشاط الصحة البشرية والخدمات %27نشاط التعليم بنسبة  التطوع مجاالت

 .%21االجتماعية بنسبة 

من  %33نسبة وفيما يتعل  بالعزوف عن العمل التطوعي، فقد أفادت 

توجد فرص تطوعية مناسبة  اليمارسون العمل التطوعي بأن   الالسعوديين الذين 

 لهم.

 53 ي حوالي2018بلغ معدل ساعات العمل التطوعية للسعوديين خال العاي 

باإلنا ، حيث بلغت مرتفعة بهامش لفيف لدت الذكور مقارنة ساعة تطوعية 

ساعة تطوعية  47عة تطوع مقارنة بنحو سا 55ساعات العمل التطوعي للذكور نحو 

سنة بنسبة بلغت  34-30 التطوع بين الفئة العمرية معدالتويظهر ارتفاع لإلنا ، 

 ، وانخفاضها مع التقدي في السن. %15.3نحو 
 

 تسهيل اإلجراءات من اجل تأسيس الجمعيات والمؤسسات األهلية: 2-7-5

من أهم متطلبات تعزيز دور القطاع غير الربحي في المجتمع بصفة عامة 

وفي تنمية وتمكين الشباب بصفة خاصة تسهيل اإلجراءات القانونية والنظامية 

إلنشاء واستمرارية عمل الجمعيات والمؤسسات األهلية غير الربحية، حيث أن 
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ديات. لذلك عملت تعقيد اإلجراءات المنظمة لعمل القطاع تعتبر من أهم التح

المملكة في الفترة األخيرة على دعم القطاع وتسهيل إجراءات عمل  لدعم وتمكين 

في الناتج المحلي اإلجمالي   ، وزيادة مساهمت2030القطاع وف  مستهدفات رؤية 

 ي.2030بحلول عاي  %5إلى نحو 

يجب منح المؤسسات األهلية االستقاللية لممارسة أعمالها وتوحيد الجهة 

لمسئولة عن أعمالها من أجل تسهيل األعمال وإزالة التعقيدات في اإلجراءات ا

دعائم تحفيز واألنشطة المرتبطة بهذه المؤسسات والجمعيات، حيث أن  من أهم 

 .مؤسسات المجتمع المدني هو تسهيل وتقنين إنشاء الجمعيات ووضوح اإلجراءات

يعاني القطاع غير الربحي من بعض المشكالت التنظيمية واإلجراءات والتي 

 تتمثل في: 

 الجمعيات. جراءات تأسيسإلول  -

المواقع  بعض في الالزمةالتصاريح  لتسهيل إجراءات الحصول على لحاجةا -

 .(12)وتضاربها الجهات وتعدد

الجمعيات التي تخدي واألنشطة مثل منع الجمعيات من إقامة بعض البرامج  -

 ضيوف الرحمن.

 التبرعات.القيود على  -

 .عف حوكمة بعض الجهات في القطاع غير الربحيض -

البشرية في القطاع  المواردضعف البيئة التحفيزية الجاذبة للكفاءات من  -

 ي.غير الربح

 العاملة.البشرية  للكوادر والتأهيلية البرامج التدريبية ضعف -

 .للعمل المناسبةنسائي وعدي توفر البيئة قلة الكادر ال -

 االحترافية للمتطوعين. اإلدارة ممارسات ضعف -

 في حين يهدف نظاي الجمعيات األهلية بالمملكة إلى:

 الترخيص للجمعيات والمؤسسات. -

 تقديم اإلعانات الحكومية للجمعيات. -

 وماليًّ ا،اإلشراف على نشالات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّ ا  -

 وتحدد الالئحة قواعد ذلك.

 ت. العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسا -

                                                           
 دراسة دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، وزارة الحج والعمرة. ( 1)
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 فيها،تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل األهلي أو المشاركة  -

 ودعم البحو  والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.

 البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّ ا كان نوعها. -

مة للتنسي  بين الجهات الرسمية والجمعيات وضع القواعد الالز -

 وفقا  لهذا النظاي واألنظمة األخرت. المملكة،داخل  والمؤسسات،

 دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. -

 نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. -

 المجتمع،وضع الخط  واألولويات لألنشطة واألعمال التي يحتاجها  -

قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب وتكوين 

 المؤسسات.

 

 وضع مؤشرات للكفاءة والفعالية وضب  اإلنفاق: 2-7-6

ي، وأفضل 2030أهم برامج ومبادرات رؤية المملكة  اإلنفاق أحدتعد كفاءة 

موارد، والتي يمكن من خاللها التأثير على لمثل لألالطرق الفعالة لالستغالل ا

، ومن ثم على النمو، الجهات الحكومية والخاصة وغير الهادفة للربحيرادات إ

فل محدودية الموارد المتاحة لذلك اإلنفاق،  يوف .والتشغيل، وخفض التكلفة

يصبح من الضروري التأكد من كفاءة إنفاق تلك الموارد واستغاللها االستغالل 

 . األمثل

 

االستثمار  من خالليمكن للمنظمات غير الربحية تحسين مواردها الحالية 

والذي يوفر  ،التكاليف وزيادة الكفاءات من أجل خفض في بنية أساسية تنظيمية

التحكم الضروري في بعض المكونات الرئيسية التي تحتاجها أي مؤسسة للعمل 

 . (13) بسالسة

 

  

                                                           
(1 )nonprofit-your-in-efficiency-drive-to-ways- https://hrdailyadvisor.blr.com/ .. 

https://hrdailyadvisor.blr.com/%20-ways-to-drive-efficiency-in-your-nonprofit,
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 المنح: أساليبفهم  2-7-7

ربما يكون الشاغل األكبر بين المانحين والممولين هو أن المنظمات غير 

مما  بالضب ،الربحية تخضع لمساءلة صارمة إلثبات كيفية استخداي تبرعاتهم 

اء وبالتالي إعف ،ليس فق  الوقت المستغرق ولكن أيض ا العمل الذي تم إنجازه يبين

المهاي وغير ذلك، وبالتالي استعادة من تحليل التكلفة باستمرار وتفويض الفري  

ويشجع  المانحين،ثقة  المطافيعزز في نهاية  ،الوقت الثمين لعمل أكثر تأثير ا

  ويعزز الشعور العاي بالوعي المالي. المنح،المزيد من 

 

 :إنتاجية الموففين والمتطوعين 2-7-8

 الحمالت،وتخطي   التبرعات،وأنشطة جمع  اإلدارة،اجتماعات مجلس إن 

يجعل  -العملبدون موففيها المتفانين أو المتطوعين الذين يديرون  -وغير ذلك

عدد كافٍٍ من األشخاص لجمع التبرعات  المنظمة. هل لدت المنظمة غير ناجحة

دارة؟ هل يجب االستعانة بمصادر خارجية لمشاريع خارج قيادة اإلتدريب والو

الوقت في المهاي اإلدارية خارج  الكثير من الفري ؟ هل يقضي أعضاء المنظمة

 الوصف الوفيفي األساسي؟

حيث  القدر؛إن مراقبة ساعات وأنشطة ونفقات المتطوعين مفيدة بنفس 

يمكن أن تسمح هذه المعلومات بتقديم مكافآت أو حوافز لتظهر للعاملين أنهم 

  موضع تقدير وربما تزيد من االحتفاظ بهم نتيجة لذلك.

ربحية إلى تبسي  إدارة المنظمة غير اليمكن أن يؤدي تحسين الكفاءة في 

 ةوالسماح للمنظم التوفيف،والمساعدة في  العمليات،تحسين والمساعدة في  البرامج،

  على أكثر األمور أهمية. اغير الربحية بتركيز وقته

 

 :الحفاظ على االمتثال 2-7-9

يها ، يجب علللمنظمات غير الربحيةباإلضافة إلى تلبية متطلبات العمل 

يضمن  لها من قبل الوزارة، مماالحفاظ على السياسات المحددة الموضوعة 

وااللتزاي بقواعد العمل  للتدقي ،استخداي األموال بشكل مناسب، والبقاء جاهز ا 

 الربحية من حماية سمعتها وحالتها. مما يمكن المنظمة غير الخاصة،

يجعل  المثال،على سبيل  الموففين،إن وجود سجل دقي  وحديث ألنشطة 

من السهل جد ا تخطي إجراء تقديرات تقريبية وضمان االمتثال الجتياز التدقي  
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من خالل االستثمار في الموارد والعمليات والحلول مع هذه اللوائح  بسرعة

م ا على استعداد ألي يمكن للمنظمات غير الربحية أن تظل دائ ، وبالتاليالصارمة

 .عملية تقييم أو رقابة

 

 :تأمين المنح المستقبلية 2-7-10

بالوقت الذي  بحاجة لالهتمايغالب ا ما تكون المنظمات غير الربحية 

سيستغرق  المشروع في محاولة إلثبات مدت فعاليتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه 

إدارة واالستثمار في نظاي موثوق ب  مصمم لتبسي  العمليات والجهات المانحة. 

الساعات والتكاليف الفعلية المطلوبة إلكمال الوقت يجعل المشاريع وضب  

 .ةمشاريع العميل واضح

ينتج عن ذلك تخصيص أفضل للموارد وتقدير للميزانية للمضي قدم ا، 

 يؤدي النهاية،حتملين. في وإفهار الكفاءة وبناء الثقة مع الممولين الحاليين والم

االحتفاظ بهذه البيانات إلى إنشاء سجل تاريخي للمنظمات غير الربحية للتنبؤ 

 بالعديد من المواقف المختلفة وتحسين الدقة مع كل مبادرة.

 

 ايا المنظمات غير الربحية:استثمار داعم لقض 2-7-11

ثقة ال الجمهور، الثقة، ثقةبناء قدرات المنظمات غير الربحية هو بناء 

نظمة وبنية تحتية أخالل تجهيز  المانحين. ويتم هذا منداخلية وبالطبع ثقة ال

استخداي كل مورد متاح لتحقي  االزدهار من غير الربحية  ةلمنظمامكن ت قوية

  وإحدا  فرق حقيقي. المهماتوإحدا  تأثير على 

 

 :الربحيةالتدابير الجديدة لتحسين أداء المنظمات غير  2-7-12

ضغ  على المنظمات غير  هناك اليوي،في مناخ الموارد االقتصادية الشحيح 

ونتيجة  مضى؛الربحية إلفهار نتائج قابلة للقياس الكمي أكبر من أي وقت 

فإن المنظمة التي ليس لديها إحساس قوي بالتوج  االستراتيجي والبيانات  لذلك،

يمكن أن تتأثر بشكل مفرط  الداخلية لفهم نقاط القوة والضعف الخاصة بها

 بالمطالب الخارجية للمقاييس التي قد ال تكون دائم ا ذات صلة بنجاحها النهائي.

تحمل المخالر، شريطة أن بحاجة إلى تشجيع  لذلك فإن المنظمات غير الربحية

 يصاحب ذلك جمع البيانات الصاري.

في معظم  سيزداد دور المنظمات غير الربحية في مجتمعات المستقبل

تكون الشركات وستكون الحكومات على استعداد للحد من دورها.  المجتمعات،
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مسؤولة عن األنشطة التجارية للمجتمع وستشارك المنظمات غير الربحية في 

ومن المتوقع  الجتماعية واإلنسانية للمجتمع جنب ا إلى جنب مع الحكومة.المهاي ا

المهاي االجتماعية واإلنسانية كثير من أن تنسحب الحكومة في نهاية المطاف من 

 .أيض ا ألن هيكلها البيروقرالي غير مناسب بشكل فريد لتنفيذ مثل هذه األنشطة

لذلك . رد هائلة تحت تصرفهاالمنظمات غير الهادفة للربح لديها بالفعل موا

ستزداد مسؤوليات وموارد المنظمات غير الهادفة للربح في المستقبل ويجب أن 

يجب أن يرقوا إلى مستوت الشركات ، وواج  األمرتتستعد لرفع مستوت أدائها ل

 التجارية في األداء.

طور التطور اإلداري الضروري تمعظم المنظمات غير الهادفة للربح لم ت

في الساحة التجارية. ال ينبغي التسامح مع عدي الكفاءة وعدي الفعالية ألن  للبقاء

وهناك مكون كبير في المجتمع ستكون حيات  أفضل إذا  ثمينةموارد المجتمعات 

 لورت المنظمات غير الربحية عملها.

 

 :(14) الربحيةأداء المنظمات غير  قياس ومتابعة 2-7-13

المراجعة االستراتيجي ومراقبة األداء وويتم ذلك من خالل التخطي  

 المستمر. والتقييم

 

 مع شراكاتالتعزيز من خالل  زيادة فاعلية القطاع غير الربحي 2-7-14

 الربحين:القادة المانحين غير 

قياي المنظمات غير الربحية بزيادة وتفعيل الشراكات مع المانحين 

المحلية على المسؤولية االجتماعية  زيادة تركيز الشراكاتوالمتبرعين، مع 

 .وتنويع أنشطتها، ورفع مستوت مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية

 

 :رفع مستوت المساهمة االقتصادية المستدامة للتطوع 2-7-15

تكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين فيها في أنحاء المملكة، 

، التطوعية ورفع القيمة االقتصادية للفرد المتطوعوإثراء خبراتهم بالتجارب 

رفع العائد االجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع وكذلك 

غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول االبتكارية 

 لمواجهة التحديات واالحتياجات التنموية، وإيجاد فرص محفزة لالستثمار

                                                           
(1  )Profit Organizations, THE BALANCED SCORECARD AS AN APPROACH-Performance Measurement for Non ،chaptered professional 

accountants, Canada. 



 

65 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

االجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة، لتمكينهم 

 .وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومندمجة في المجتمع

إلى البرامج والمشروعات التي تستهدف  المستدامة االجتماعيةالتنمية تشير 

 ،األساسيةتلبية حاجاتهم  إلى الموالنين؛ وذلك عبرتغيير نوعية الحياة بالنسبة 

وذلك بوسالة جهود  الحياتية، مشكالتهمواستثمار قدراتهم للمشاركة في حل 

 ةالمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبما يتواف  مع الرؤية التنموية للمملك

األجيال الحالية والحفاظ على حاجات والتي تأخذ في حسبانها تلبية حاجات  2030

 ة. األجيال القادم

 
إزالة القيود التي تحد من نمو القطاع، من أجل خل  البيئة المالئمة  2-7-16

 لتطويره:

من لوائح وقوانين غير الربحي إزالة القيود التي تحد من نمو القطاع 

سهيل إجراءات تأسيس ، وتوتشريعات من أجل خل  البيئة المالئمة لهذا القطاع

 . الجمعيات والمؤسسات األهلية

سيأتي الحديث عنها في  (15)تحديات تواج  القطاع غير الربحي بالمملكةوهناك 

 التي تواج  القطاع في دعم وتمكين الشباب. الفصل الخاص بالتحديات

 
 :تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال للقطاع غير الربحي 2-7-17

تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال لبرامج تشاركية تصمم لدعم تأسيس 

ل تقديم ال، من خالمجتمعوتنمية جمعيات متخصصة أو برامج مبتكرة تخدي 

، وتسهيل واإلعالميوالجانب التقني  األعمال، ودعم إدارة واالستشاراتالتدريب 

 .زيالالحصول على التمويل ال

 

  

                                                           
 (.تطوير وبناء القطاع غير الربحي بالمملكةمبادرة والتنمية االجتماعية )تقرير وزارة الموارد البشرية ( 1)
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 الدراسات السابقة ذات العالقة بالشباب وتمكين الجهات الخيرية للشباب: 2-8

دراسة "رصد الجمعيات األهلية الشبابية ودورها في تأهيل وتمكين  2-8-1

 الشباب السعودي":

قاي بإعداد هذه الدراسة شركة شباب مجتمعي الوقفية في مدينة الظهران 

ي(. اعتمدت الدراسة على 2021نيو ها )يو1442بالمنطقة الشرقية في ذو القعدة 

( جمعية شبابية في المملكة العربية السعودية من خالل أخذ عينة 48مسح ورصد )

من هذه الجمعيات لفهم لبيعة البرامج التنموية المقدمة للشباب وذلك من خالل 

 التركيز على ما يلي:

العربية إيضاح مفهوي الجمعيات األهلية الشبابية وعددها في المملكة  -1

السعودية وتوزيعها الجغرافي وأنشطتها ونوعية البرامج التي تقدمها 

 والمنهج الذي تبنى برامجها وخدمات  على أساسها.

إعطاء نبذة عن المناهج المستخدمة في العمل الشبابي وإيضاح الجوانب  -2

ويقصد ب  إشراك الشباب  (PYD)الرئيسة لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية 

مع عائالتهم أو مجتمعاتهم أو حكوماتهم حتى يتم تمكينهم للوصول إلى 

 .(16)إمكاناتهم الكاملة

مناقشة سبل تحسين الممارسة القائمة وإعادة بنائها على منهج التنمية  -3

 الشبابية اإليجابية. 

 وقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات العامة التالية:

الجمعيات الشبابية في منال  المملكة باستثناء أربعة منال  ال توجد تتوزع  -

 بها هذه الجمعيات وهي: الجوف، تبوك، نجران، والباحة.

حجم شريحة الشباب المستهدفين من الجمعيات األهلية الشبابية يفوق  -

 لاقة الجمعيات بكثير.

والشابات معا  على الجمعيات األهلية الشبابية التي تقدي برامجها للشباب -

 يعد قليال مقارنة بإجمالي عدد الجمعيات األهلية الشبابية.

عدد الجمعيات األهلية الشبابية التي تقدي برامجها للشابات فق  يعد قليال  -

جدا مقارنة بعدد الجمعيات األهلية الشبابية التي تقدي برامجها للشباب 

 الذكور فق .

( 8ا الجمعيات األهلية الشبابية في )تتلخص الخدمات واألنشطة التي تقدمه -

 أنشطة هي:

                                                           
 .(Youth Power Learning)( تعريف الوكالة األمريكية للتنمية الشبابية اإليجابية: برنامج 1)
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 .غرس قيم التطوع والعطاء في نفوس الشباب 

 .استكشاف الطاقات وتمكينها 

 .تدريب الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم 

 .تشجيع ورعاية المبادرات الشبابية 

 .تقديم االستشارات للشباب 

 .تنمية روح االنتماء والموالنة لدت الشباب في المجتمع 

 .تأهيل العاملين مع الشباب 

 .تحصين الشباب ضد األفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة 

تشتكي العديد من الجمعيات األهلية الشبابية من قلة الموارد والدعم المادي  -

 فيدين.الالزي لوصول برامجها لعدد أكبر من الشباب المست

ي كان عاي الجائحة )كورونا( فقد لجأت العديد من 2020نظرا ألن عاي  -

 الجمعيات األهلية الشبابية لعقد أنشطتها عن بعد.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:

توجي  دعم مادي وفني أكبر لزيادة عدد الجمعيات األهلية الشبابية  -

 النسائية.

المادي بضرورة زيادة عدد البرامج المقدمة من رب  جزء من الدعم  -

 الجمعيات األهلية الشبابية لإلنا .

 وبالنسبة ألهم التوصيات الخاصة بالجمعيات األهلية الشبابية فقد تمثلت في:

دعوة المهتمين بالجمعيات األهلية الشبابية إلى توفير حلول تقنية وتصميم  -

يلها، لما للموقع اإللكتروني من المواقع اإللكترونية للجمعيات ودعم تشغ

 دور في زيادة شفافية الجمعية وافصاحها عن البيانات للمجتمع.

ضرورة التركيز على تعزيز الشراكات بين منظمات القطاع الخاص  -

 والجمعيات األهلية الشبابية لنقل المعرفة وتطوير القدرات.

 
 دراسة "مؤشر القيم والشخصية للشباب": 2-8-2

ي وكان 2020الدراسة من قبل مؤسسة مسك الخيرية في عاي  ُأعدت هذه

موضوعها التعرف على القيم الشخصية للشباب من خالل إجراء مسح ميداني شمل 

فرد من الشباب في الفئة  4000جميع منال  المملكة وغطى عينة مكونة من 

ن ( سنة. وفي هذا المسح تم قياس خمس قيم رئيسة بين الشباب م34-15العمرية )

خالل المقابالت الفردية المنظمة. وهذه القيم هي: العزي والمثابرة واإليجابية، 
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المسئولية، التسامح، الولنية، واالنتماء الولني. وجاءت استنتاجات الدراسة 

 المسحية على النجو التالي:

بشكل عاي، حصلت جميع القيم على درجات عالية، ومع ذلك فقد حصلت  -

 ى مستوت من بين جميع القيم.قيمة التسامح على أعل

تمت مالحظة وجود عالقة إيجابية بين الدخل وأربعة قيم على األقل من  -

 الخمسة.

أفهر التحليل اإلقليمي أن المنطقة الشرقية تصدرت المنال  األخرت في  -

إلى ارتفاع  -حسب الدراسة -جميع القيم تقريبا، ويعود السبب في ذلك

 الدخل في تلك المنطقة.

على الرغم من جهود الدولة ومبادراتها العديدة المنصبة في تمكين المرأة،  -

 فقد حققت اإلنا  درجات أقل من الذكور في جميع القيم.

كانت درجات الولنية واالنتماء الولني عالية. وفي هذا اإللار سجل  -

الموففون الحكوميون واألفراد المنتمين إلى المهن العسكرية درجات أعلى 

 خرين بالنسبة لهذه القيمة.من اآل

من بين النتائج المهمة التي خلصت إليها الدراسة المسحية التأكيد على  -

قوة اإليمان لدت الشباب، فعند التخيير بين األعراف االجتماعية أو القناعات 

 الشخصية اختار الشباب ما يؤمنون ب .

 انب األدنى.كان رضا الشباب عن المحتوت العربي على اإلنترنت في الج -

تبين من الدراسة المسحية أن معرفة وفهم الشباب لتاري  البالد وسياساتها  -

 ضعيفة.

بالنسبة لالمتثال لقوانين المرور والتحلي بالسلوك المسئول بيئيا حق   -

 الشباب درجات منخفضة.

لم يظهر الشباب الذين تمت مقابلتهم الكثير من األمل حول الوضع  -

 لكنهم يشعرون أن الوضع سيتحسن في المستقبل القريب. الوفيفي الحالي،

 أما أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المسحية فكانت كالتالي:

وجوب أن يكون العمل االجتماعي والعمل التطوعي إلزاميا للطالب عن  -1

 لري  المدارس والكليات.

السلوك  هناك حاجة إلى جهود جماعية على المستوت الولني لتعزيز -2

 الصدي  للبيئية لدت الشباب.



 

69 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

وجوب غرس العادات الصحية بين الشباب، ومن ذلك النوي مبكرا واتباع  -3

 نظاي غذائي صحي، وممارسة الرياضة... إل .

هناك حاجة لجهود متضافرة لتعزيز أخالقيات العمل في أماكن العمل  -4

تمكينية ال يمكن إتاحتها ويحتاج الشباب إلى بيئة وفي المعامالت التجارية، 

 إال من خالل ثقافة أعمال غنية باألخالق والمهنية.

بذل مجهود أكبر لتحسين المحتوت العربي على اإلنترنت بما يتواف  مع  -5

تطلعات الشباب، وقد يشمل هذا إجراء دراسة لفهم توقعات الشباب وكيفية 

 تحقي  رضاهم في هذا السياق.

على دراسة بتاري  بالدهم ومنطقتهم، ويجب ضرورة أن يكون الشباب  -6

 أيضا توعيتهم بالتهديدات الداخلية والخارجية التي يواجهها الولن.

كشف التحليل العمي  للدرجات التي تم حسابها في هذه الدراسة المسحية  -7

بأن قيم الشباب تميل بشكل عاي باتجاه فئات الدخل العالي، ونحو أصحاب 

يجب اتخاذ تدابير صحيحة لضمان التوازن في  المهن )اآلمنة(، لذلك

 المجتمع.

من الضروري القياي بحملة توعوية لتعريف الشباب بضرورة االلتزاي  -8

 بقوانين السير، وكيف يمكنها إنقاذ األرواح الثمينة.
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 منهج الدراسة: 3-1

الوصفي  هجالمن علىالدراسة  اعتمدت ؛الدراسة وأهدافها مشكلةمن  انطالق ا

قوي تيعرف بأن  مجموعة اإلجراءات البحثية التي والذي  في اإلجابة عن أسئلتها،

بشكل متكامل لوصف الظاهرة المبحوثة المتمثلة في دور القطاع غير  ةسابها الدر

جمع الحقائ  والبيانات وتصنيفها،  الربحي في دعم وتمكين الشباب، معتمدا  على

ومعالجتها وتحليلها تحليال  دقيقا  الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو 

على ثالثة الدراسة  اعتمدت، وقد تعميمات عن الظاهرة، أو الموضوع محل الدراسة

 أنواع من المناهج الوصفية، هي:

ين األول والثالث، اللذان لإلجابة عن السؤالوذلك  "؛المسحيًّ صفيًّالو" المنهج -

يهدفان إلى تحديد أدوار القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة 

العربية السعودية، وتحديد مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية 

 الشباب بالمملكة العربية السعودية

يهدف إلى لإلجابة عن السؤال الثاني، الذي  وذلك الوثائقي"؛ الوصفي"المنهج  -

 عرض تجارب الدول في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب.

لإلجابة عن السؤال الرابع، الذي يهدف إلى تقديم  ؛"التحليليالوصفي "المنهج  -

مبادرات وآليات مقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 .بالمملكة العربية السعودية

 

 اسة:مجتمع الدر 3-2

 يتكون مجتمع الدراسة الميدانية من:

بالقطاع غير الربحي في  الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في  مسؤولي -1

 المملكة العربية السعودية.

للقطاع غير الربحي في المملكة العربية  رجال األعمال والمؤسسات المانحة -2

 السعودية.

بالقطاع غير الربحي  الشبابمن المتطوعين قادة المنظمات غير الربحية، و -3

 في المملكة العربية السعودية.

 الدراسة:عينة  3-3

 عينة المقابلة: -أ
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 تمكين القطاع غير الربحي

( مفردة من 23تم اختيار عينة قصدية )مجموعة تركيز( مكونة من )

 الحكومية الجهاتالوحدات اإلشرافية على المنظمات غير الربحية في  مسؤولي

  لغرض المقابلة النوعية.( جهات حكومية؛ 9، يمثلون )ذات العالقة

 وصف ا مختصرا لهذه العينة:( 1-3)ويوضح الجدول رقم 

 المقابلة عينة وصف( 1-3جدول رقم )ال

 عدد العينة الجهة الحكومية
 الجنس

 أنثى ذكر

 - 1 1 وزارة السياحة

 1 4 5 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

 - 1 1 وزارة الحج والعمرة

 - 3 3 الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 1 - 1 وزارة التعليم

 - 4 4 وزارة الصحة

 1 1 2 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوي والتقنية

 1 1 2 الهيئة العامة لألوقاف

 1 3 4 برنامج جودة الحياة

 5 18 23 اإلجمالي

 

 عينة االستبانة: -أ

مفردة من مجتمع الدراسة، وذلك ( 350تم اختيار عينة عشوائية مكونة من )

من ثال  منال  في المملكة العربية السعودية هي: منطقة الرياض، ومنطقة مكة 

وفق ا لفئات . المكرمة، والمنطقة الشرقية بالتنسي  مع مسؤولي منتدت الشباب

 المجتمع بواقع:

 .الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في  مسؤولي( مفردة من 100) .1

 من رجال األعمال والمؤسسات المانحة. ( مفردة50) .2

 فيها.  الشبابمن المتطوعين ( مفردة من قادة المنظمات غير الربحية، و200) .3

حسب النسبة والتناسب ها توزيعحجم العينة و (2-3رقم )ويوضح الجدول 

 .لحجم المجتمع الكلي للشرائح المستهدفة
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 تمكين القطاع غير الربحي

 حجم العينة .(2-3جدول رقم )ال

 البيان
حجم العينة 

 المستهدف

حجم العينة التي تم 

 جمعها

الجهات ذات القطاع الحكومي في  مسؤولي

 العالقة
100 124 

 52 50 رجال األعمال والمؤسسات المانحة

من المتطوعين قادة المنظمات غير الربحية، و

 فيها الشباب
200 201 

 377 350 اإلجمالي

 

 SPSS25وف  نظاي  (أولكن -ماير -بارتليت كايز)تم استخداي اختبار وقد 

 .يبين ذلك( 3-3رقم )لحساب كفاية العينة، والجدول 

 كفاية العينة (.3-3)جدول رقم ال

KMO and Bartlett's Test عينةال 

Olkin Measure of Sampling Adequacy.-Meyer-Kaiser 0.811 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Square-Approx. Chi 1742.47 

Df 0.465 

Sig. 0.000 

( حيث تشير القيم القريبة من 1تتراوح قيمة هذا االختبار من )صفر إلى + -

( تشير إلى 0.5( إلى كفاية العينة أو أنها مناسبة والقيم األقل من )+1)+

 عدي كفاية العينة

 

( أكبر KMOعلى قيمة قياس ) العينة حصلت بأنأعاله  الجدوليتضح من 

كفاية عينة الدراسة، كما نجد أن قيمة مستوت الداللة ( وهذا يدل على 0.50من )

( وهذا يؤكد 0.05( وهي أقل من )0.000تساوي ) ( للدائريةBarlettت )يالختبار بارتل

على وجود عالقة دالة إحصائيا، وهذا يعني ان القياس ممتاز وتبلغ درجة المعنوية 

 (.0.000للمقياس )

 خصائص أفراد عينة الدراسة: 3-3-1

 :الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في  ؤوليمسأ( 

( 100( مفردة مقابل )124بلغ عدد مفردات العينة التي تم تحقيقها "جمعها" )

 ( وهي نسبة عالية.%124مفردة مستهدفة، بمعدل استجابة )
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 تمكين القطاع غير الربحي

فيما يلي عرض المعلومات العامة لعينة الدراسة التي تختص بالمعلومات و

داة أ( مسؤول، في اإلجابة على الجزء األول من 124الشخصية ألفراد العينة )

 الدراسة، وثم تصنيفهم على النحو التالي:

 :المنطقة 

اسة كانوا يعملون في رتبين من خالل النتائج أن الفئة األكبر من عينة الد

 .ذلك (4-3رقم )الجدول يوضح منطقة الشرقية، وال

 توزيع العينة حسب المنطقة(. 4-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المنطقة

 29 36 منطقة الرياض

 46 57 منطقة الشرقية

 25 31 منطقة مكة المكرمة

 100 124 المجموع

 

 توزيع العينة حسب المنطقة(. 1-3شكل رقم )ال

 
 
  المشارك:صفة 

تبين من النتائج أن غالبية عينة الدراسة كانوا من مسؤولي المنظمات غير 

( كانوا من مسؤولي القطاع غير %20.2(، بينما )%54الربحية وما نسبتهم )

 .ذلك (5-3رقم )الجدول يوضح و ،الربحي

  

 منطقة الرياض

29% 

 منطقة الشرقية

46% 

 منطقة مكة املكرمة

25% 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 توزيع العينة حسب صفة المشارك(. 5-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار صفة المشارك

 14.5 18 الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في مسؤول في 

 54 67 مسؤول في المنظمات غير الربحية

 11.3 14 داعم للقطاع غير الربحي )المستثمرون ماليا (

 20.2 25 مسؤول في القطاع غير الربحي

 100 124 المجموع

 

 توزيع العينة حسب صفة المشارك(. 2-3شكل رقم )ال

 
 

 :سنوات الخبرة في اإلعمال ذات العالقة بالقطاع غير الربحي 

( من عينة الدراسة كان سنوات خبراتهم في %62.9تبين من النتائج أن )

الجدول يوضح اإلعمال ذات العالقة بالقطاع غير الربحي أكثر من عشر سنوات، و

 .ذلك(. 6-3رقم )

 
 وزيع العينة حسب سنوات الخبرة(. ت6-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار سنوات الخبرة

 18.5 23 سنوات 5أقل من 

 18.5 23 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 62.9 78 أكثر من عشر سنوات

 100 124 المجموع
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 تمكين القطاع غير الربحي

 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة(. 3-3شكل رقم )ال

 
 

 :المؤهل العلمي 

كان مؤهلهم العلمي  تبين من النتائج أن الفئة األكبر من عينة الدراسة

(، يليهم من مستواهم الدراسي ثانوية عامة وما %62.9بكالوريوس وما نسبتهم )

 .ذلك (7-3رقم )الجدول يوضح و ،(%11.3نسبتهم )
 

 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي(. 7-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المؤهل العلمي

 11.3 14 ثانوية عامة

 62.9 78 بكالوريوس

 21 26 ماجستير

 4.8 6 دكتوراه

 100 124 المجموع

 

 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي(. 4-3شكل رقم )ال

 
 

 سنوات5أقل من 

18% 

من سنوات إىل أقل5من 

 سنوات10

19% 

 أكثر من عشر سنوات

63% 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 : رجال األعمال والمؤسسات المانحةب( 

( 50( مفردة مقابل )52بلغ عدد مفردات العينة التي تم تحقيقها "جمعها" )

وفيما يلي عرض  ( وهي نسبة عالية.%104مفردة مستهدفة، بمعدل استجابة )

المعلومات العامة لعينة الدراسة التي تختص بالمعلومات الشخصية ألفراد العينة 

( فرد، في اإلجابة على الجزء األول من اداة الدراسة، وثم تصنيفهم على النحو 52)

 التالي:

 :المنطقة 

تبين من خالل النتائج أن الفئة األكبر من عينة الدارسة كانوا في منطقة 

 .ذلك( 8-3رقم )الجدول يوضح الرياض، و

 (8-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المنطقة

 48.1 25 منطقة الرياض

 25 13 منطقة الشرقية

 26.9 14 منطقة مكة المكرمة

 100 52 المجموع

 
 (5-3شكل رقم )ال

 
 

 

 :صفة المشارك 

المؤسسات  تضح من النتائج أن غالبية عينة الدراسة كانوا من موففيا

عمال، في حين أل( كانوا من رجال ا%21.1(، بينما )%73.1المانحة ونسبتهم )
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 تمكين القطاع غير الربحي

( 9-3رقم ) ، ويوضح الجدول( كانوا من الداعمين للقطاع غير الربحي5.8%)

 .ذلك
 

 (9-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار صفة المشارك

 73.1 38 موفف مؤسسة مانحة

 5.8 3 )المستثمرون ماليا (داعم للقطاع غير الربحي 

 21.2 11 عمالأرجل 

 100 52 المجموع
 

 (6-3شكل رقم )ال

 
  (أ

 :سنوات الخبرة 

إلى  5تبين من النتائج أن غالبية عينة الدراسة كانت سنوات خبرتهم من 

( كانت سنوات خبرتهم %23.1(، بينما )%63.5سنوات وما نسبتهم ) 10أقل من 

 ذلك: (10-3رقم )الجدول ، ويوضح أكثر من عشر سنوات

 (10-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار سنوات الخبرة

 13.5 7 سنوات 5أقل من 

 63.5 33 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 23.1 12 أكثر من عشر سنوات

 100 52 المجموع
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 (7-3شكل رقم )ال

 
 

 :المؤهل العلمي 

األكبر من عينة الدراسة كان مستواهم الدراسي تبين من النتائج أن الفئة 

(، يليهم من مستواهم الدراسي ماجستير ما نسبتهم %71.6ما نسبتهم ) بكالوريوس

 .ذلك( 11-3رقم )الجدول يوضح و .(19.2%)
 

 (11-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المؤهل العلمي

 5.8 3 ثانوية عامة

 71.2 37 بكالوريوس

 19.2 10 ماجستير

 3.8 2 دكتوراه

 100 52 المجموع
 

 (8-3شكل رقم )ال
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 تمكين القطاع غير الربحي

 :الجنس 

تبين من النتائج أن الفئة األكبر من عينة الدراسة كانوا من فئة الذكور 

. يوضح (%3.8(، بينما بلغت نسبة اإلنا  في عينة الدراسة )%96.2وما نسبتهم )

 .ذلك( 12-3رقم )الجدول 

 

 (12-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار الجنس

 96.2 50 ذكر

 3.8 2 أنثى

 100 52 المجموع

 

 (9-3شكل رقم )ال

 

 :فيها الشبابمن المتطوعين قادة المنظمات غير الربحية، وج( 

وفيما يلي عرض المعلومات العامة لعينة الدراسة التي تختص بالمعلومات 

 تصنيفهم على النحو التالي: وتم( متطوع/شاب، 200الشخصية ألفراد العينة )

 

 :المنطقة 

اسة كانوا يعملون في رتبين من خالل النتائج أن الفئة األكبر من عينة الد

 يوضح ذلك: (13-3) رقم منطقة مكة المكرمة، والجدول
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 (13-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المنطقة

 38.8 78 منطقة الرياض

 15.9 32 منطقة الشرقيةال

 45.3 91 منطقة مكة المكرمة

 100 120 المجموع

 

 (10-3شكل رقم )ال

 
 

 :صفة المشارك 

تبين من النتائج أن غالبية عينة الدراسة كانوا من الشباب المشاركين في 

( كانوا من الشباب %22.9(، بينما )%77.1األعمال التطوعية وما نسبتهم )

 .يوضح ذلك (14-3رقم )المستفيدين من القطاع غير الربحي والجدول 

 

 (14-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار صفة المشارك

 22.9 46 مستفيد من القطاع غير الربحيشاب 

 77.1 155 مشارك في االعمال التطوعية

 100 120 المجموع
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 (11-3شكل رقم )ال

 
 

 :الجنس 

تبين من النتائج أن الفئة األكبر من المتطوعين الشباب في عينة الدراسة 

(، بينما بلغت نسبة اإلنا  في عينة %82.1كانوا من فئة الذكور وما نسبتهم )

 .يوضح ذلك (15-3رقم )( والجدول %17.9الدراسة )

 

 (15-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار الجنس

 82.1 165 ذكر

 17.9 36 أنثى

 100 120 المجموع

 

 (12-3شكل رقم )ال
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 :المستوت الدراسي 

تبين من النتائج أن الفئة األكبر من عينة الدراسة كان مستواهم الدراسي 

(، يليهم من مستواهم الدراسي ثانوية عامة وما %71.6بكالوريوس وما نسبتهم )

 .يوضح ذلك( 16-3رقم )( والجدول %19.9نسبتهم )
 

 (16-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار المستوت الدراسي

 19.9 40 ثانوية عامة

 71.6 144 بكالوريوس

 8 16 ماجستير

 0.5 1 دكتوراه

 100 120 المجموع
 

 (13-3شكل رقم )ال

 
 

 د( نتائج المقابالت الشخصية المباشرة ألفراد الدراسة:

مجلس اإلدارة وما تبين من النتائج أن غالبية عينة الدراسة كانوا رؤساء 

( كانوا من أعضاء في مجالس إدارة مؤسسات %18.2(، بينما )%81.8نسبتهم )

 .ذلك (17-3رقم )الجدول ، ويوضح القطاع غير الربحي

 (17-3الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار في مجلس اإلدارة )المنصب( العضوية

 81.8 9 رئيس مجلس اإلدارة

 18.2 2 عضو مجلس اإلدارة

 100 11 المجموع
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 (14-3شكل رقم )ال

 
 

 :الجنس 

تبين من النتائج أن الفئة األكبر في عينة الدراسة من فئة الذكور وما 

يوضح ( و%36.4(، بينما بلغت نسبة اإلنا  في عينة الدراسة )%63.6نسبتهم )

 .ذلك (18-3رقم )الجدول 

 (18-6الجدول رقم )

 )%( النسبة التكرار الجنس

 63.6 7 ذكر

 36.4 4 أنثى

 100 11 المجموع

 

 (15-3شكل رقم )ال

 
 

 رئيس جملس اإلدارة

82% 
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 تمكين القطاع غير الربحي

 الدراسة: أدوات 3-4

ألدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع بالرجوع إلى ا

 أداتين للدراسة، هما: إعداد، تم البحث

 المغلقة والمفتوحة لمجتمع الدراسة.ستبانة اال -1

بالقطاع غير  الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في  مسؤوليمقابلة ل -2

 الربحي.

 :األدوات هذه عدادإ إلجراءات توضيح يلي وفيما

  :األدوات بصورتها األوليةبناء  3-4-1

حيث تكونت االستبانة من عدة محاور بحسب تقسيم مجتمع الدراسة وذلك 

بمقياس رباعي وخماسي بحسب نوع البيانات، كما تم إعداد استمارة المقابلة 

بالقطاع غير الربحي على هيئة  الجهات ذات العالقةالقطاع الحكومي في  مسؤوليل

أسئلة مفتوحة تتناول: مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي 

في تنمية الشباب، وأهم المعوقات التي تحول دون ذلك، ومقترحات عالجها، إضافة 

 القطاع غير الربحي.إلى أهم المبادرات المقترحة لدعم وتمكين 

  :األدوات التحق  من صدق 3-4-2

وتم التحق  من لقياس  فعال ،  اأن تقيس ما تم وضعه األداةصدق ويقصد ب

 صدق األداتين بعرضهما على عدد من المحكمين.  

حساب لعبارات االستبانة، وذلك من خالل  االتساق الداخليكما تم حساب 

 :بالدرجة الكلية لها، حيث تبين أنمعامل ارتباط عبارات االستبانة 

بالدرجة الكلية لها، ترتب  ( المسؤولين والجاهات ذات العالقة) استبانةعبارات  -1

حيث تبين أن العبارات ترتب  بالدرجة الكلية لالستبانة التي تنتمي إليها ارتبالا  

( والتي تفسر أن جميع معامالت االرتباط 0.870 إلى 0.665يتراوح ما بين )

(، مما يشير إلى الصدق البنائي 0.05الواردة دالة إحصائيا  عند مستوت داللة )

 ألداتي الدراسة جيد جدا  وبالتالي االلمئنان إلى النتائج.

)رجال االعمال والمؤسسات المانحة( ترتب  بالدرجة الكلية  استبانةعبارات  -2

( والتي 0.841إلى  0.597لالستبانة التي تنتمي إليها ارتبالا  يتراوح ما بين )

تفسر أن جميع معامالت االرتباط الواردة دالة إحصائيا  عند مستوت داللة 

(، مما يشير إلى الصدق البنائي ألداة الدراسة جيد جدا  وبالتالي االلمئنان 0.05)

 .إلى النتائج
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ي التترتب  بالدرجة الكلية لالستبانة  )المتطوعين والشباب( استبانةعبارات  -3

( والتي تفسر أن جميع 0.947إلى  0.695إليها ارتبالا  يتراوح ما بين ) تنتمي

(، مما يشير إلى 0.05معامالت االرتباط الواردة دالة إحصائيا  عند مستوت داللة )

    وبالتالي االلمئنان إلى النتائج.ا، الصدق البنائي ألداة الدراسة جيد جد

  :قياس ثبات األدوات 3-4-2

النتائج ذاتها في حال تمت إعادت  على نفس  األداةيقصد بالثبات أن تعطي 

تم استخداي  االستبانةالمجموعة وفي نفس الظروف في وقت الح ، ولقياس ثبات 

 نتائج  كما يلي:، وفهرت ((Cronbach"A Alphaمعادلة الفا كرونباخ 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة (19-3جدول رقم )ال

 ثبات الفقرات عدد الفقرات البيان  

القطاع الحكومي في  مسؤولياستبانة 

 الجهات ذات العالقة
37 0.846 

 0.789 30 استبانة رجال االعمال والمؤسسات المانحة

 قادة المنظمات غير الربحية، 

 الشبابمن المتطوعين و
34 0.884 

 :نأعاله أ( 19-3)رقم  تضح من الجدولي

مرتفع حيث  المسؤولين والجهات ذات العالقةمعامل الثبات ألسئلة استبانة  -1

 .(0.846بلغ )

عمال والمؤسسات المانحة مرتفع ألمعامل الثبات ألسئلة استبانة رجال ا -2

 .(0.789حيث بلغ )

ن معامل الثبات ألسئلة استبانة المتطوعين والشباب عالي جدا  حيث بلغ أ -3

(0.884). 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن  جميع االستباناتن ألى وهذا يدل ع 

 .االعتماد عليها في التطبي  الميداني للدراسة

 

 األساليب اإلحصائية: 3-4

 اإلحصائية التالية: األساليبخالل  من ومعالجتهاتحليل البيانات  تم

 التكرارات والنسب المئوية. -

 المعيارية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -

 )لتحديد كفاية العينة(.أولكن  -ماير -بارتليت كايزاختبار  -

 االتساق الداخلي لالستبانة منمعامل ارتباط بيرسون للتأكد  -
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 ألفا كرونباخ؛ لحساب ثبات االستبانة. -

 

 إجراءات الدراسة: 3-5

 اإلجراءات اآلتية:، تم إتباع الدراسة لتنفيذ

 .الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات األدب على االلالع -

 .أدوات الدراسة إعداد -

 .الدراسة أدوات ثبات وقياس صدق من التحق  -

 .الدراسة أدوات تطبي  -

 .لبيانات الدراسة اإلحصائية المعالجة -

 .الدراسة نتائج ومناقشة تفسير -

الشباب لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  المقترح التصور إعداد -

 في المملكة العربية السعودية.
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 وتحليل أدواتها، تطبي  عن  أسفر ما خالل من الدراسة لنتائج عرٌض يلي فيما

 ،األدب والدراسات السابقةمراجعة في ضوء  وتفسيرها مناقشتهاو إحصائي ًّا، بياناتها

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب في تقديم تصور مقترح  ثمًّ

 المملكة العربية السعودية.

 إجابة السؤال األول: 4-1

 لإلجابة على السؤال األول الذي نص : 

  ما أدوار القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية؟ -1

القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة اهتمت الدراسة بتحديد أدوار 

العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، وجاءت أهم أدوار القطاع غير 

 الربحي فيما يلي:

تعظيم العائد االقتصادي للتطوع لدت فئة الشباب، من خالل ابتكار حزي ونماذج  (7

ادي من القطاع غير استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي؛ تعظم العائد االقتص

 الربحي وتخفف العبء على القطاع الحكومي.

زيادة الناتج المحلي باالعتماد على الشباب في رفع نسبة مساهمت  في إجمالي  (8

 (.%5( إلى )%1الناتج من أقل من )

 تعزيز التنمية االجتماعية، من خالل تقديم الخدمات المتنوعة لفئة الشباب. (9

أهيل الشباب واستقطابهم للعمل في القطاع توفير فرص العمل: من خالل ت (10

 غير الربحي.

زيادة الفرص التطوعية وعدد المتطوعين، من خالل بناء ثقافة ومحفزات  (11

 العمل التطوعي لدت الشباب، وتشجيعهم على التطوع ودعم العمل التطوعي.

 اإلسهاي في تعزيز الموالنة لدت المجتمع عموما، وفئة الشباب بشكل خاص. (12

 

 :ح الجدول اآلتي أهمية هذه األدوار من وجهة نظر عينة الدراسةكما يوض
 

 ودرجة مساهمة القطاع مدت أهمية . (1-4الجدول رقم )

 من وجهة نظر عينة الدراسة في تنمية الشبابغبر الربحي ومدت الرضا عن دوره 

 مدت األهمية
 لنسبةا

)%( 
 )%( لنسبةا الرضىمدت  )%( لنسبةا المساهمةدرجة 

 36.07 راضي جدا  31.56 كبيرة جدا  6.66 جدا مهم 

 40.32 راضٍٍ 57.03 كبيرة 24.4 مهم

 18.04 راضٍٍ إلى حد ما 6.63 متوسطة 8 مهم إلى حد ما

 5.04 غير راض 3.98 قليلة 0.5 غير مهم



 

90 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 مدت األهمية
 لنسبةا

)%( 
 )%( لنسبةا الرضىمدت  )%( لنسبةا المساهمةدرجة 

 0.53 غير راضٍٍ إلالقا  0.80 ال يسهم 0.5 غير مهم جدا 

 100 المجموع 100 المجموع 100 المجموع

 ويتضح من الجدول الساب  ما يلي: 

( يرون أهمية القطاع غير الربحي في تنمية الشباب، حيث يرت 91%) -

 (.مهم)  أن  ( يرون%24.4)(، ومهم جدا هم أن  )( من66.6%)

( يرون مساهمة القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بدرجة 88.59%) -

( %57.03)(، ويسهم بدرجة كبيرة جدا هم أن  )( من%31.65)عالية، حيث يرت 

 (.يسهم بدرجة كبيرة)  أن  يرون

( راضين عن دور القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بدرجة 76.39%) -

 همأن  ( يرون%40.32)(، وجدا  هم )راضينهم أن( من%36.07)عالية، حيث يرت 

 )راضين(.

 

مؤسسات القطاع غير الربحي تجاه دعم وتمكين  دورمستوت كما تم تقويم 

ن من وجهة نظر أعضاء مجالس إدارات القطاع الشباب في المملكة في الوقت الراه

رصد وجهات نظر مجالس إدارات القطاع غير الربحي من  حيث تم غير الربحي

مؤسسات القطاع غير الربحي  إداراتعضاء ورؤساء مجالس مقابالت ألمل خالل ع

 وكانت على النحو التالي:

 %10ل مؤسسات القطاع غير الربحي تجاه دعم وتمكين الشباب يشك توج  -1

 ذلك ويعتبر ،...(جمعيات، مراكز، لجان) الربحية غير الجهات دعم من

 وذلك الشباب وتمكين بدعم المهتمة الجهات لحاجة بالنسبة جدا  ضعيف

 .لى التنمويإألهميتها الكبيرة من نقل العمل الدعوي 

القطاع غير الربحي قطاع ناشئ ويسير بخطوات متسارعة في تمكين  -2

ع شح خاصة مالشباب وتعزيز قدراتهم لكن  يحتاج إلى الدعم والمساندة 

كافي حكومي م دعم يدمما يتطلب تق ؛يضعف العطاءحيث الموارد 

 .كبيرأعجلة التنمية بشكل  سريعتل

اتجاه ورغبة من الموالنين في االلتحاق في التطوع ولكن يجب أن هناك  -3

يكون بشكل منظم وتابع لجهة حكومية وهذا ما يدعم نجاح العمل 

 التطوعي وضمان استمراره.
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على تجويد برامجها ومخرجاتها  مؤسسات القطاع غير الربحيحرص  -4

لذا فهي  ؛القدرات المادية والبشريةضعف تعاني كثيرا من بالرغم من أنها 

خرت تعمل أغير قادرة على منافسة منصات مما جعلها  ،تعمل وف  المتاح

  مع الشباب ولديها قدرات كبيرة على التأثير عليهم.

 

 إجابة السؤال الثاني: 4-2

 لإلجابة على السؤال الثاني الذي نص : 

ما تجارب الدول في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب  -2

 بالمملكة العربية السعودية؟ 
 اهتمت الدراسة في هذا الجزء باستعراض تجارب بعض الدول بهدف:

 نتمكي في الربحي غير القطاع وضع في الدول تلك أداء وقياس الكمي التقييم -

 .الشباب

 غير القطاع وضع في الدول تلك تنفذها التي والتوجهات المبادرات فهم -

  الشباب. تمكين في الربحي

مؤشرات مقارنة االختالف والشبة بين التجارب الدولية والتجربة في وصوال إلى 

من هذه التجارب. ولتحقي  ذلك تم  االستفادة المملكة العربية السعودية، وأوج 

 سة وهي:عدد من المحاور المهمة ذات الصلة بالدرااستعراض 

 حجم/عدد منظمات القطاع غير الربحي في الدولة. -

 مساهمة المنظمات في التنمية االقتصادية. -

 مجاالت أنشطة القطاع غير الربحي. -

 مساهمة المنظمات في التنمية االجتماعية. -

 دور المنظمات في دعم وتمكين الشباب. -

وقد تبين من تحليل الوثائ  الخاصة بمؤشر المقارنات لدول التجارب أن 

 على النحو التالي: الستدول الترتيب المملكة العربية السعودية من بين 

 في عدد المنظمات غير الربحية.السادس  -

 في نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في النتائج المحلي اإلجمالي. بعالسا -

 اعداد المتطوعين العاملين في المنظمات غير الربحية.في  بعساال -

وهو ترتيب يحتاج إلى إعادة نظر وبذل الجهود وف  منظور استراتيجي 

يعزز من دور القطاع غير الربحي في كافة المجاالت وخاصة مجاالت موضع 

 ( ذلك.2-4الدراسة. ويوضح الجدول رقم )
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 تجارب(. مؤشر المقارنات لدول ال2-4الجدول رقم )

 نوع المقارنات         

 الدول

عدد المنظمات 

 غير الربحية

عدد 

المتطوعين 

العاملين في 

 القطاع

نسبة 

المتطوعين 

 الشباب )%(

نسبة المساهمة في 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي )%(

 0،13 0،1 18،871 2،920 السعودية

 15 0.80 331،058 184،884 كاليفورنيا

 1،50 0،9 597،400 1،200،000 فرنسا

 5،40 6،4 735،000 11،200 بلجيكا

 5،5 2،0 1،008،000 115،777 انيوزيالند

 2 0،05 41،930 210 اإلمارات

 0،15 1،3 126،182 6،707 األردن

 (. عدد المنظمات غير الربحية1-4الشكل رقم )

 
 

 (. عدد المتطوعين العاملين في القطاع1-4الشكل رقم )
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 نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي(. 3-4الشكل رقم )

 

 

 وفيما يتعل  بتحليل التجارب الدولية فيمكن استعراضها على النحو التالي:
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة: 4-2-1

أهم الدول الداعمة للشباب العربية المتحدة واحدة من تعد دولة اإلمارات 

إثراء القطاع الثقافي في دولة التي تعمل على وزارة الثقافة والشباب حيث أنشئت 

مارات العربية المتحدة من خالل دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية إلا

اإلماراتية، وتوفير منصة لدعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجاالت 

الشباب دولة اإلمارات وتحتضن  والسعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات.

وتستثمر في لاقاتهم إلعداد قيادات عربية شابة  همالمبدع وتزرع األمل في نفوس

واعدة. وتترجم هذه الرؤت عبر العديد من المبادرات الهادفة التي تستثمر في 

الشباب عبر قطاعات مختلفة، باإلضافة إلى إتاحة دراسات واستطالعات تختص 

  م.خل  سياسات تتناسب مع احتياجاتهفي  ناع القراربالشباب العربي لتساعد ص

 للقطاع غير الربحي في اإلمارات فيعد حديث النشأة، حيث تطور وبالنسبة

شهد القطاع مبادرات ي 2017شرين، ومع بداية عاي بداية القرن الع يالقطاع ف

 عوامل ال بث اإلمارات في يريتأثرت نشأة العمل الخولقد  تقوية أثرهفي ساهمت 

اإلمارات،  القيادة القوية من حكاي دولةة، وعامل الدين والثقافهي: رئيسة، 

القطاع الخاص ة. وقد شارك كل من الذي شهدت  الدول االقتصاديالتطور و

مبادرات األعمال الخيرية.  مفهوي العطاء والتحفيز لرفع بترسي  العاي؛والقطاع 

المسؤولية االجتماعية للشركات،  :، وهياستراتيجياتتكونت المبادرات من ست لذا 

والتطوع، وتعزيز دور المنظمات اإلنسانية والتنموية، وخدمة الولن، وتطوير 

 ريف أنشطة القطاع غيصن. وتم تعاليإلالنظاي التشريعي للعطاء، وتفعيل دور ا

واألديان. ويوضح والفنون، ة : التعليم، والصحة، والثقافاإلمارات إلى الربحي في

في دولة  توزيع الجمعيات ذات النفع العاي حسب نوع الجمعية( 3-4م )الجدول رق

 175ي نحو 2017ي(، حيث بلغ إجمالي عدد الجمعيات في عاي 2019-2017اإلمارات )

ي بنسبة زيادة بلغت نحو 2019جمعية في عاي  195جمعية، وارتفعت إلى نحو 

11.43%. 

في دولة اإلمارات  حسب نوع الجمعية توزيع الجمعيات ذات النفع العاي(3-4الجدول رقم )

 ي(2017-2019)

 )%( ي2019 )%( ي2018 )%( ي2017 نوع الجمعية

 4.10 8 4.3 8 4.6 8 نسائية

 17.40 34 18.4 34 19.4 34 مهنية
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 )%( ي2019 )%( ي2018 )%( ي2017 نوع الجمعية

 14.90 29 15.7 29 16.6 29 فنون شعبية

 36.40 71 34.1 63 30.3 53 خدمات عامة وثقافية

 12.80 25 12.4 23 13.1 23 خدمات إنسانية

 6.70 13 7 13 7.4 13 مسارح

 7.70 15 8.1 15 8.6 15 جاليات

 100 195 100 185 100 175 المجموع

 ي.2019تصنيف أنشطة القطاع غير الربحي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  المصدر:

ضعت حكومة دولة اإلمارات العديد من السياسات إلشراك الشباب في قد وو

كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدماجهم في 

االستراتيجية الولنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقي  الخطة التنموية 

أصدر مجلس الوزراء قرارا  بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب ، وللدولة

اإلماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما ال يقل 

أللقت الحكومة منصة وعاما .  30عن عضو واحد، وممن ال تتجاوز أعمارهم 

ماراتي الراغب إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء إلتاحة الفرصة للشباب اإل

 على مستوت دولة يا شباب ا مركز 13يوجد . والتسجيل والتقديم عبر الموقع

تم تشكيل خمسة مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل اإلمارات، و

 التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية:

 مجلس اإلمارات للشباب -

 مجالس الشباب المحلية -

 الشباب العالميةمجالس  -

 مجالس الشباب الوزارية -

 
  مجالس الشباب المؤسسية -

بهدف رب  الشباب بالمجاالت  ي2017وقد افتتح أول مركز شباب في دبي عاي 

 التالية:

 .االقتصاديخل  الوفائف والنمو  -1

 .التعليم والتعلم مدت الحياة -2

 .االبتكار وريادة األعمال -3

 .التوجي  والشراكات -4

 .الصحة والسالمة الجسمانية -5

تعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب 

تاإلمارافي وزارات محددة بحكومة دولة  . 

تعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب 

في مؤسسات القطاعين العاي والخاص 

تبدولة اإلمارا . 
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 .في حكومة اإلماراتالسياسات الشبابية  -6

السياسات الالزمة لتفعيل  وسن شؤون الشباب باقتراح زارةتقوي وو

ع في مختلف القطاعات في الدولة، المشاركة اإليجابية للشباب في المجتم

 ئهم، ومن أهم السياسات المقترحة للشباب:والتعرف إلى آرا

 .سياسة تفعيل دور الشباب -1

سياسة إشراك الشباب في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات  -2

 .الحكومية

 .سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات االتحادية للدولة -3

 . ياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكنس -4

 نبذة عن المؤسسة االتحادية للشباب:

مؤسسة حكومية اتحادية تهدف إلى إشراك الشباب في مختلف قطاعات هي 

 المجتمع وصقل وإلالق لاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب وتبني مواهبهم

الشباب، ومختلف المبادرات المؤسسة على عمل مجالس الشباب، ومراكز وتشرف 

والبرامج المعنية بالشباب. تتابع المؤسسة العمل على األجندة الولنية للشباب، 

المؤسسة على عمل مجالس . وتشرف وسبل تحقي  أهدافها عن لري  عملها اليومي

تقود المؤسسة االتحادية للشباب جهود تعزيز سياسة إشراك الشباب، حتى و الشباب،

 سيةرئيمور فعل . ويتمثل إشراك الشباب في ثالثة أتي كل شيء صوت ف هميكون ل

وضع الشباب في جوهر االستراتيجية ات، وجمع البيان، واالستماع إليهمهي )

 (.التنموية للدولة

 ( أهداف المؤسسة االتحادية للشباب. 4-4ويمثل الشكل رقم )

 
 (. أهداف المؤسسة االتحادية بدولة اإلمارات4-4الشكل رقم )

 ي.2020أهداف المؤسسة االتحادية للشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  المصدر:
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 :( مبادرات المؤسسة االتحادية للشباب5-4كما يمثل الشكل رقم )

 
 (. أهداف المؤسسة االتحادية بدولة اإلمارات5-4الشكل رقم )

 المصدر الساب . المصدر:
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 المؤسسة االتحادية للشباب:خدمات ( 6-4كما يمثل الشكل رقم )

 
 المؤسسة االتحادية للشبابخدمات (. 6-4الشكل رقم )
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 المؤسسة االتحادية للشباب:خدمات (. 6-4تابع شكل رقم )
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 دولة بلجيكا: 4-2-2

من خالل في دولة بلجيكا يتم دعم بعض منظمات الشباب أو جمعيات الشباب 

 :فيما يليوالتي تتمثل صنادي  االتحاد األوروبي 

هو برنامج تمويل االتحاد األوروبي للتعليم والتدريب  إيراسموس:برنامج  -

 ي2020حتى نهاية عاي  ي2014ويمتد من عاي  ،والشباب والرياضة في أوروبا

( + هناك أقساي Erasmusمليار يورو. داخل ) 14.7بميزانية إجمالية قدرها 

 الشباب وقسم لمشاريعللرياضة قسم للتعليم والتدريب، وقسم مختلفة: 

ولدي   ،مشاريع للشباب ومنظمات الشباب يؤهل البرنامجو .في العمل

، بلغت ي2016ميزانية منفصلة وإمكانيات محددة للمشاريع. وفي عاي 

في عاي  و يورو. 2 445 718ميزانية برنامج الشباب في العمل في فالندرز 

 يورو. 2.875.748كانت هناك ميزانية قدرها  ي2018

يدعم البرنامج التنفيذي لتنفيذ الصندوق االجتماعي  : EFSبرنامج -

المبادرات التي تزيد من  ي(2020-2014) األوروبي في فالندرز في الفترة

وفي السنوات  .فرص العمل وتحسن التماسك االجتماعي في فالندرز

( ESFويحدد برنامج مؤسسة الا) ،المقبلة، سيتم استثمار بليون يورو

مليون يورو من خالل  600. يتم تمويل تلك المخصصاتأولويات إنفاق 

 مليون يورو من خالل الميزانية األوروبية. 400الميزانية الفلمنكية و
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 :لرق الحصول على رأس المالأ( 

معظم التمويل للبدء في العمل في فالندرز متاح للسكان بصفة عامة وتدعم 

وذلك  ع الذين يبدؤون العمل بمنح ومساعداتالحكومة الفلمنكية أصحاب المشاري

 من خالل:

(. وهو قرض تابع Startlening) التشغيليقدي قرض بدء  قرض بدء التشغيل: -

ألصحاب المشاريع الذين لم يعملوا بنشاط وفيفتهم الرئيسية لمدة أربع 

ومدة القرض من ثال   ،يورو 100.000األقصى للميزانية  سنوات. يبلغ الحد

ويستفيد رواد  %3إلى عشر سنوات، ومعدل الفائدة المطبقة يحدد بنسبة 

 األعمال الطالب أيضا من قرض البدء.

هو تمويل بدء وتأسيس لرجال  :(Micro Start)القروض الصغيرة من  -

المؤسسات المالية مع القروض األعمال الذين ال يستطيعون االعتماد على 

حيث يمكن استخداي قرض صغير للتجديد،  Microkredieten))ة الصغير

 15.000و 500بين وتتراوح . القروض الصغيرة وغيرهااإلمدادات، المواد، 

( خدمات ومشورة مجانية Micro Startدي )وباإلضافة إلى ذلك، تق، يورو

 )التدريب والتعليم( وتقدي هذه الخدمات من قبل متطوعين ذوي خبرة.

 

 : (EIF)وبرنامج بنك االستثمار األوروبي ب( 

توفر التمويل المباشر أو التمويل عن  مجموعة البنك األوروبي لالستثمار

األوروبي عددا  من أدوات تمويل يضع صندوق االستثمار و لري  الوسطاء الماليين.

  رأس المال المخالر والديون، ويشجع على ذلك ويديرها على سبيل المثال:

ا الصك هو جزء من البرنامج هذ :(COSME) تسهيالت ضمان القروض -

( ويوفر صندوق االستثمار المتكامل، من خالل أداة COSMEاألوروبي )

تسهيالت ضمان القروض، ضمانات للتوس  المالي الذي يقدي القروض 

صندوق بفي فالندرز، يتم االعتراف ووالتأجير لمنظمي المشاريع. 

 فالندرز كوسي .-المشاركة

(، EaSIيتم تمويل هذه األداة من قبل برنامج ) :(EaSI) مانللضأداة مالية  -

ويركز على تحفيز التمويل الصغير للفئات الضعيفة، والمشاريع الصغيرة 

بي، واالقتصاد االجتماعي. وهي خليفة للتمويل الصغير للتقدي األورو

( احتياجات رواد األعمال )المستقبليين( الذين ال Microstartوتلبي )

 يستطيعون االعتماد على المؤسسات المالية. 

  

http://www.vlaio.be/maatregel/startlening
http://www.vlaio.be/maatregel/microkredieten-van-microstart
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/


 

102 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 

 التي تدعم الشباب:المتاحة والخدمات ج( 

  العمل الشبابي في بلجيكامبادرة: 

توفير العمل للشباب على الصعيد هما:  هناك قطاعان في العمل الشبابي

ويعتبر قطاع العمل الشبابي الشامل  .وتوفير العمل المستهدف للشباب ،العالمي

 أكبر بكثير من قطاع العمل الشبابي المستهدف.

 المستهدفة فهيز بين الفئات يتمي دون اميعجالعمل للشباب وحيث يتوفر 

متاحة ومستهدفة لجميع الشباب. ويشمل ذلك الحركات الشبابية )مثل الكشافة( 

نواع العمل الشبابي األخرت )مثل جمعيات المالعب، وجمعيات وعدد كبير من أ

الشباب السياسي، ومراكز الشباب أو النوادي، وجمعيات الشباب الفنية للهواة، 

وورش العمل الشبابية(. وعادة ما تكون الحركات الشبابية منظمات شبابية )لها 

  .أنفسهمبالشباب  هاأنشطة منتظمة لفئات عمرية محددة( ويدير

شمل العمل الموج  للشباب أنشطة تستهدف فئات يصعب الوصول إليها وي

اجتماعيا. ويتم تطوير  الضعفاءعرقية، والشباب  المعاقين، أقلياتالشباب  :مثل

األنشطة بشكل عاي من خالل التنظيم الذاتي والعمل التطوعي وغالبا ما يدعمها 

لتي تنظم كجزء من العمل العمال الشباب المهنيين، ويشار إلى بعض المبادرات ا

الشبابي المستهدف على أنها "مبادرات مفتوحة" ألنها ال تتطلب حضورا منتظما 

 أو في الوقت المناسب وال تتطلب المشاركة في األنشطة الجماعية المقررة مسبقا.

 

 مبادرة تشغيل الشباب: 

حصر الشباب غير العاملين في مجاالت على تدعم مبادرة تشغيل الشباب 

ة. عن العمل منذ فترة لويل ذلك العاللونالتعليم أو العمل أو التدريب، بما في 

وفائف ، والمنح التدريبية، والتلمذة الصناعيةكل من )( YEIوعادة يمول )

 (.مواصلة التعليم مما يؤدي إلى التأهيل، والتنسيب

تشغيل الشباب مكملة لألعمال األخرت المتخذة على الصعيد الولني،  ةومبادر

والتي تهدف إلى تنفيذ  األوروبي،التي يدعمها بوج  خاص الصندوق االجتماعي 

وتساعد في إصالح مؤسسات وخدمات التوفيف  الشباب، ارتقاء مخططات ضمان

 والتعليم والتدريب.

  

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
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 التوفيف وريادة األعمال: 

، وجرت تحديثها في ي2013قدمت بلجيكا خطة تنفيذ لضمانات الشباب في 

. ويستهدف هذا المخط  الشباب دون سن الخامسة والعشرين ويتولى تنسي  ي2014

التنفيذ دائرة التوفيف العامة اإلقليمية )في الجماعة الفلمنكية( ومع ذلك، فقد 

 تسعى. مع هذه الخطة ي2007نفذ البرنامج بالفعل خطة تشغيل الشباب في عاي 

تكييف خدماتها القياسية بشكل أفضل الحتياجات الشباب إلى ( VDAB) منظمة

وهدفها هو تحفيز الشباب  ،25و 18الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .على إيجاد عمل في أسرع وقت ممكن

-2014اسة العامة بشأن العمالة واالقتصاد والعلوي واالبتكار )وتشير ورقة السي

( إلى أن  سيتم توفير نقطة اتصال متكاملة لجميع رواد األعمال. ويتألف ي2019

الوكالة الفلمنكية لالبتكار )و (رقمي عداد) هذا الهدف من هدفين تشغيليين: إنشاء

 على النحو التالي: (وريادة األعمال

العداد الرقمي المتكامل هو مكتب أمامي للحكومة  رقمي:العداد خدمة ال -

حيث يمكن لكل )مستقبل( رائد أعمال أن يطرح أسئلت  حول  الفلمنكية

 ريادة األعمال.

 الفلمنكيةتقدي الوكالة  الوكالة الفلمنكية لالبتكار وريادة األعمال: -

وهي وكالة  (Agentschap Innoveren en Ondernemen) لالبتكار وريادة األعمال

الخبرة والدراية من الخبراء ألصحاب والمعلومات غير ربحية توفر 

 :كل من )البدء(. وتقدي الوكالة معلومات عنلعملية المشاريع 

  ،كيفية إنشاء وبدء مشروع )األعمال التحضيرية، بدء خطوة خطوة

 .والتدريب والتوجي (

 تمويل والدعم من خالل قاعدة بياناتتدابير ال. 

 * الطاقة

http://www.vlaio.be/
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 جمهورية فرنسا: 4-2-3

يعد القطاع غير الربحي في فرنسا حديث النشأة، وازدهر القطاع في الوقت 

منظمة  1،200،000الحالي وفهر عدد من المنظمات غير الربحية حيث وصلت إلى 

والصحة والتعليم تدعم مختلف القضايا االجتماعية والثقافية والترفيهية 

واألبحا ، وعدد من المنظمات والجمعيات التي تساهم في تنمية الشباب. ويوضح 

ي( حسب التقرير اإلحصائي 2019-2009الرسم البياني عدد المتطوعين من الشباب )

الشبابية، وقد بلغ عدد المتطوعين من الشباب في شبكة المتطوعين ل( Cotravaux)لا

شاب.  797على المدت القصير، وعلى المدت الطويل  7490ي 2019فرنسا لعاي 

 في أنشطة الرياضة بنسبةتتم التي األعمال التطوعية وتستحوذ النسبة األكبر في 

 %16عن الحقوق والقضايا بنسبة  الدفاعوتأتي في المرتبة الثانية أنشطة  23%

 .%15وأنشطة الثقافة بنسبة 

 
 .Cotravauxي، 2019التقرير اإلحصائي للعمل التطوعي للعاي  المصدر:
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 ومن أهم الجهات المهتمة بالشباب:

 Le Conseil d’orientation des politiques de مجلس توجي  السياسات الشبابيةأ( 

jeunesse: 

مسؤولة عن خل  التناس   رئيس الوزراء لجنة إدارية استشارية وضعت تحت

الهيئة اإلدارية االستشارية التابعة وتشمل  في السياسات العامة المتعلقة بالشباب.

: المجلس الولني للتربية تحل محل المجالس الثالثة التاليةولرئيس الوزراء 

( والمجلس الولني CNJلمجلس الولني للشباب)ا( ، CNEPJ)والشبابالشعبية 

 .(CNML)ة للبعثات المحلي

  رئيسية:  مهاي المجلس ثاللدت 

ت بشأن المشاريع التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالشباب ودراسة ااستشار -

 شباب.الأي مسألة ذات اهتماي عاي في مجال سياسة 

 وضع الشباب.تقديم مقترحات إلى الحكومة من أجل تحسين  -

 ة.إلى الحكوم الشبابي عن النشاطي سنو تقريرإرسال  -

 

 :Cotravauxالشبابية شبكة المتطوعين ب( 

 تعزيز العمل التطوعي وتعزيز تنميت  ألول مرة كمنظمةأنشئت الشبكة ل

تنسي  جمعيات العمل التطوعي ، ثم (اإلدارة المشتركة للعمل التطوعي للشباب)

التطور والرغبة هذه الشبكة هو كان الدافع وراء  ،ي(2010-1987) للشباب من عاي

 .في بناء العمل التطوعي الشباب والتطلع إلى مشاركة العمل مع اآلخرين في

عبر شبكة المتطوعين  مواقع العمل التطوعي في فرنسا والخارجوتنتشر 

 الشبابية، وهي:
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais


 

106 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 
 ويلخص الشكل التالي واقع العمل الشبابي في فرنسا:
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تجربة والية كاليفورنيا في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في  4-2-4

 :تنمية الشباب

الواليات المتحدة يلعب القطاع الخيري دور ا مهم ا في الحياة في جميع أنحاء 

تجسد المنظمات الخيرية غير الربحية أفضل ما في ، حيث وحول العالم األمريكية

. إنها توفر لريقة للناس للعمل مع ا من أجل الصالح الواليات المتحدة األمريكية

يوجد في كل والية ، فوتحويل المعتقدات واآلمال المشتركة إلى أفعال العاي،

ر وتوفيمنظمات غير ربحية تعمل على حل المشكالت بالواليات المتحدة االمريكية 

 .الوفائف والمساهمة في االقتصاد

 الواليات المتحدة األمريكية: في الربحيةمنظمات غير أ( ال

( توزيع المنظمات غير الربحية بالواليات 4-4يستعرض الجدول رقم )

(، حيث حلت والية كاليفورنيا Top10عشرة واليات )المتحدة األمريكية على مستوت 

غير ربحية، بينما احتلت  منظمة 184.884منظمات بلغ حوالي في المرتبة األولى بعدد 

 52.182والية كاروالينا الشمالية المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد منظمات بلغ 

 منظمة.

 

 في الواليات المتحدة األمريكية حسب الوالياتالمنظمات غير الربحية (. 4-4الجدول رقم )

 األصول اإليرادات الموففين المنظمات غير الربحية الوالية

 843،550،027،107 410،513،547،217 1،939،699 184،884 كاليفورنيا

 377،670،758،941 142،413،815،251 902،089 130،006 تكساس

 637،634،720،675 333،144،585،259 2،226،114 115،543 نيويورك

 261،665،581،749 113،419،391،039 880،505 98،853 فلوريدا

 374،249،659،025 155،108،695،157 1،260،097 75،782 بنسلفانيا

 248،831،298،418 129،702،523،238 1،074،037 72،673 أوهايو

 343،253،915،367 126،816،527،048 1،105،457 72،494 إلينوي

 159،321،687،698 72،661،297،767 468،316 53،929 جورجيا

 280،038،530،279 90،868،337،891 628،753 53،540 ميشيغان

 188،570،663،037 66،082،190،070 580،231 52،182 كاروالينا الشمالية

 /https://www.causeiq.com/directory/locations:  المصدر
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 حسب الفئةفي الواليات المتحدة األمريكية المنظمات غير الربحية ب( 

 )النوع(:

هناك المئات من األنواع المختلفة للمنظمات غير الربحية في الواليات 

تعد المستشفيات والجامعات أكبر المحركات في و عالٍٍ،على مستوت  المتحدة

 عدد ا،المؤسسات هي األكثر ، بينما القطاع من حيث اإليرادات وعدد الموففين

 من األصول. قيمةها أيض ا ثالث أكبر ولدي

( بعض تصنيفات المنظمات غير الربحية بالواليات 5-4يبين الجدول رقم )

(، حيث حلت المنظمات الدينية Top10المتحدة األمريكية على مستوت عشرة أنواع )

منظمة غير ربحية، بينما احتلت منظمات  300.015في المرتبة األولى بعدد بلغ 

 منظمة. 52.487المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد منظمات بلغ  تنمية الشباب

في الواليات المتحدة األمريكية حسب المنظمات غير الربحية (. تصنيفات 5-4الجدول رقم )

 النوع

 نوع المنظمة
المنظمات غير 

 الربحية
 األصول اإليرادات الموففين

 118،011،870،014 40،058،595،145 297،941 300،015 الدينية

 1،323،342،596،168 416،157،182،264 4،312،976 247،751 التعليمية

 Foundations   165،329 53،826 183،994،329،015 1،154،926،211،652 مؤسسات

 73،007،419،723 40،739،688،316 645،361 133،192 نوادي ترفيهية ورياضية واجتماعية

 225،284،006،427 87،433،042،964 448،271 123،711 تنمية األعمال والمجتمع

 220،940،409،189 151،726،036،557 3،252،854 123،635 الخدمة اإلنسانية 

 157،414،614،046 44،717،267،366 570،064 121،507 الفنون والثقافة والعلوي اإلنسانية

 441،059،123،651 184،044،528،190 286،148 66،903 المساعدة المتبادلة

القطاع العاي والتعاونيات العامة 

 والمنظمات المخضرمة
56،564 347،023 121،510،932،395 936،939،640،389 

 19،624،623،022 9،672،635،627 235،151 52،487 تنمية الشباب

 
 /https://www.causeiq.com/directory/categories-ntees:  المصدر
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 :كاليفورنيا والية المنظمات غير الربحية فيج( 

غالب ا ما يساء فهم تأثير عمل المنظمات غير الربحية على النتائج االقتصادية 

 الخير،جمعيات خيرية تعمل  اعلى أنه انظر إليهويواالجتماعية والصحية للدولة. 

في  اومساهماته االقتصادالهامة بشكل عاي في  اعترف بمكانتهيولكن نادر ا ما 

عدد ) يلي بعض الحقائ  من تقرير حديث بعنوان فيمارفاهية المجتمع وصحت . 

 Calمن )ا( األسباب: القوة االقتصادية للقطاع غير الربحي في كاليفورني

Nonprofitsحية( التي توسع هذه ( )رابطة كاليفورنيا للمنظمات غير الرب

 .التصورات

هذه  مجتمعة، في والية كاليفورنيا غير ربحية منظمة 184،884يوجد حوالي 

ولديها أصول تبلغ  عاي،مليار دوالر كل  411المنظمات تحق  إيرادات تزيد عن 

شخص في المنظمات غير الربحية  يمليون حوالييعمل و مليار دوالر. 844حوالي 

 جميع ، من%7وفيفة أو حوالي  14من  1وهو ما يمثل  ،كاليفورنيافي والية 

مليون متطوع مجتمعات  4.8يخدي أكثر من الوالية، كما  في الوفائف

عامال  بدواي  331،058يساهم المتطوعون في كاليفورنيا بما يعادل ، وكاليفورنيا

متطوع ا بدواي  214تعمل كل منظمة غير ربحية مع و المتوس ،في . وكامل

إنتاج  . ويبلغساعة في األسبوع( 20متطوع ا بدواي كامل )أكثر من  19وجزئي 

. وعموما يشكل مليار سنوي ا 260حوالي  كاليفورنيافي والية القطاع غير الربحي 

 إنتاج إجمالي من ٪15النشاط االقتصادي غير الربحي في الوالية ما يقرب من 

 .والية كاليفورنيا

فع ضريبة دخل الشركات للمنظمات غير على الرغم من وجود إعفاء من دو

مليار دوالر كضرائب أخرت كل عاي  37إال أنها ال تزال تدفع أكثر من  الربحية،

المنظمات غير الربحية وفائف  . ومع هذا تولددرالييالمحلي والف تعلى المستو

أكثر من قطاعات التمويل أو التأمين أو البناء وتحتل المرتبة الرابعة بين أكبر 

 .عات التوفيف في الواليةقطا
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  :كاليفورنيابوالية مدن الكبرت في الالمنظمات غير الربحية د( 

( توزيع المنظمات غير الربحية على مستوت 6-4يستعرض الجدول رقم )

 لوس أنجلوس(، حيث تصدرت Top10العشر مدن الكبرت بوالية كاليفورنيا )

منظمة، بينما كانت المرتبة العاشرة من نصيب والية  62.251الترتيب بعدد بلغ 

 منظمة.  2.828كاروالينا الشمالية بعدد 

 

 كاليفورنيابوالية  مدن 10في أبرز المنظمات غير الربحية (. 6-4الجدول رقم )

 األصول اإليرادات الموففين المنظمات غير الربحية المدينة

 242،402،676،200 96،859،341،640 597،308 62،251 لوس أنجلوس

 305،459،411،281 187،653،270،233 535،268 28،306 سان فرانسيسكو

 56،765،436،491 25،953،542،669 176،533 14،977 سان دييغو

 26،652،986،504 11،994،598،505 93،827 14،703 ريفرسايد

 51،629،850،341 26،112،892،311 145،461 12،446 ساكرمينتو

 82،917،313،355 23،789،248،531 100،634 10،625 سان خوسي 

 6،439،000،391 3،957،541،772 20،603 3،775 أوكسنارد

 9،400،562،104 5،801،667،434 36،651 3،501 فريسنو

 9،573،179،083 3،072،343،966 20،610 3،111 سانتا روزا

 10،427،378،883 5،183،360،483 25،743 2،828 سانتا ماريا

 /https://www.causeiq.com/directory/california-state  المصدر:

 

 :بالمنظمات غير الربحية النقاط الرئيسية إلحصائيات التوفيفها( 

 (Permanenteالتوفيف في كاليفورنيا منظمات كبيرة مثل عملية يقود 

Kaiserو ،)Health) (Dignity ( وجامعة جنوب كاليفورنياUSCوجامعة ستانفورد ) ،

 تأسيسأن  العمل يميلوا إلىأكبر أرباب ، و Foundation Health Plan Kaiser(KFHPو)

 المجتمع.لخدمة مستشفيات عامة وجامعات وعيادات 

 :بالمنظمات غير الربحيةالرئيسية إلحصائيات اإليرادات النقاط و( 

وجامعة  Dignity) (Health، وKaiser) (Permanenteمثل تكسب المنظمات الكبيرة 

 Plan (KFHP) Health Kaiser Foundationستانفورد ( وجامعة USCجنوب كاليفورنيا )

تمثل المؤسسات و اإليرادات بين المنظمات غير الربحية في كاليفورنيا.غالبية 

 الربحية غير المنظمات عائدات من %2.5 نسبة عن مليون دوالر إيراداتهاقل تالتي 

مليون  100بينما تمثل المنظمات في كاليفورنيا التي لديها أكثر من  المجمعة،

https://www.causeiq.com/directory/california-state/
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 اإليراداتتميل المنظمات ذات و .الربحية غير المنظمات أرباح من %74.2دوالر 

ومؤسسات  وجامعات، عامة،ومستشفيات  رعاية،مؤسسات إلى أن تكون  ةالمرتفع

 ومؤسسات خاصة. صحية،تمويل 

 :كاليفورنيافي والية أنواع المنظمات غير الربحية ز( 

( بعض أنواع المنظمات غير الربحية بوالية 7-4يبين الجدول رقم )

 35.026(، حيث حلت المنظمات الدينية في المرتبة األولى بعدد Top10كاليفورنيا )

المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد  المساعدة المتبادلةمنظمة، بينما احتلت منظمات 

 منظمة. 4.629

 (. بعض أنواع المنظمات غير الربحية في والية كاليفورنيا7-4الجدول رقم )

 األصول اإليرادات الموففين العدد نوع المنظمة

 14،777،990،354 4،722،030،182 29،747 35،026 الدينية

 131،761،302،429 44،292،206،131 435،569 25،476 التعليمية

Foundations  15،989 5،935 29،312،168،051 158،058،470،430 

 19،396،976،983 6،131،595،593 72،676 14،414 الفنون والثقافة والعلوي اإلنسانية

 7،317،312،964 4،599،039،752 54،963 14،084 نوادي ترفيهية ورياضية واجتماعية

 23،190،181،105 20،768،593،773 233،377 13،237 الخدمة اإلنسانية 

 17،774،768،021 6،600،403،813 30،668 10،933 تنمية األعمال والمجتمع 

 2،025،548،153 1،195،913،324 30،378 4،829 تنمية الشباب 

 7،751،263،043 6،379،231،606 95،999 4،651 النقابات والتوفيف

 28،455،073،947 23،349،399،131 39،965 4،629 المساعدة المتبادلة 

 /https://www.causeiq.com/directory/california-state  المصدر:

 :كاليفورنيا في واليةمنظمات تنمية الشباب ح( 

توفف و مجتمعة، منظمة لتنمية الشباب في والية كاليفورنيا 4،829هناك 

وتحق  إيرادات  شخص ا، 30،378 نحو منظمات تنمية الشباب هذه في كاليفورنيا

  مليار دوالر. 2.025 تبلغ حوالي ولديها أصول سنوي ا،تزيد عن مليار دوالر 

 

  كاليفورنياوالية أنواع منظمات تنمية الشباب في: 

منظمة  2.790الشباب حوالي  ةبلغ عدد المنظمات التي تقدي برامج لتنمي

تنمية لتحتل بذلك المرتبة األولى، بينما جاءت المنظمات التي تعمل على 

منظمات  6في المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد بلغ  الشبابيةالجمعيات المهنية 

 فق .
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 في والية كاليفورنيا منظمات تنمية الشباب( أنواع من 10(. أبرز )8-4الجدول رقم )

 األصول اإليرادات الموففين العدد نوع المنظمة

 423،766،740 453،380،644 12،596 2،790 برامج تنمية الشباب

 823،327،888 380،719،449 12،694 498 نوادي الشباب

 80،292،210 29،825،317 80 202 دعم منظمات تنمية الشباب

 483،332،454 199،635،883 4،072 166 برامج الكشف واالستطالع

 115،943،623 59،436،336 943 117 الشبابية الدينية 

 41،465،907 36،529،354 481 93 واألخ األكبر واألخت برامج توجي  الكبار/األلفال

 10،657،909 11،773،809 37 87 برامج الشباب الزراعية 

 104،268،008 46،902،527 3 62 دعم منظمة تنمية شبابية واحدة

 2،638،806 3،064،019 28 43 تحالفات ودعاة تنمية الشباب

 3،539 71،921 0 6 تنمية الجمعيات المهنية الشبابية

   /https://www.causeiq.com/directory/youth-development-organizations-list/california-state  المصدر:

دد بلغ ع، فقد مدن كاليفورنيا الكبرت فيمنظمات تنمية الشباب وبالنسبة ل

منظمة لتحتل بذلك المرتبة  1.759حوالي  أنجلوس الشباب بلوس ةمنظمات تنمي

 79في المرتبة العاشرة واألخيرة بعدد  بيكرسفيلداألولى، بينما جاءت مدينة 

 (.9-4منظمة، ويوضح ذلك الجدول رقم )

 ورنيامدن الكبرت بوالية كاليف 10في  منظمات تنمية الشباب(. توزيع 9-4الجدول رقم )

 األصول اإليرادات الموففين المنظمات غير الربحية المدينة

 796،729،878 490،600،541 11،723 1،759 لوس أنجلوس

 511،925،697 257،543،978 6،853 675 سان فرانسيسكو

 64،357،680 43،047،541 1،403 386 ريفرسايد

 213،907،301 100،190،518 2،634 367 سان دييغو

 72،960،615 54،142،771 1،435 312 ساكرمينتو

 85،097،377 51،204،413 478 242 سان خوسي 

 7،704،359 5،507،172 157 104 ستوكتون

 28،602،439 18،811،142 661 101 فريسنو

 36،150،617 26،217،620 803 94 أوكسنارد

 12،002،065 29،487،779 1،052 79 بيكرسفيلد

   /https://www.causeiq.com/directory/youth-development-organizations-list/california-state  المصدر:

 ة واليمنظمات تنمية الشباب في ب النقاط الرئيسية إلحصائيات التوفيف

 :كاليفورنيا

يقود التوفيف في منظمات تنمية الشباب في كاليفورنيا منظمات كبيرة 

(، ونادي األوالد والبنات في مقالعة JCYCمثل مجلس شباب المجتمع الياباني )

https://www.causeiq.com/directory/youth-development-organizations-list/california-state/
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ونوادي كل النجوي بعد  أنجلوس،كيرن، وفيل  الحفاظ على الحياة في لوس 

 (.BGCGGونوادي األوالد والبنات في الحديقة جروف ) أنجلوس،المدرسة في لوس 

 

 والية نظمات تنمية الشباب في بم النقاط الرئيسية إلحصائيات اإليرادات

 كاليفورنيا

نوادي الفتيان والفتيات في سان فرانسيسكو و (،HMTSالمنظمات الكبيرة مثل )

(BGCSF ،)ة في لوس فتيات الكشافكاليفورنيا، وفتيات الكشافة في شمال و

كسب ت أنجلوسوفيل  الحفاظ على الحياة في لوس  (،GSGLAأنجلوس الكبرت )

غالبية اإليرادات بين المنظمات غير الربحية في منظمات تنمية الشباب في 

 كاليفورنيا.

 إجمالي من %17.5 نسبة ا عن مليون دوالرإيراداتهقل تتمثل المؤسسات التي 

بينما تمثل المنظمات في منظمات تنمية الشباب  الربحية،المنظمات غير  إيرادات

 المنظمات أرباح من %0.0 نسبة مليون دوالر 100في كاليفورنيا التي تزيد عن 

  .الربحية غير

 

 ح( الدروس المستفادة من تجربة والية كاليفورنيا:

 محدودية الجهات المشرفة على القطاع غير الربحي: -1

)والية  في الواليات المتحدة األمريكية غير الربحيعلى القطاع  حيث يشرف

الحكومة الفيدرالية والحكومة التنفيذية في كل والية بشكل  كاليفورنيا(

 . مستقل

 

 وضوح دور الجهات المشرفة على القطاع غير الربحي:  -2

واإلشراف على  الربحيةغير  عمل الوالية على إدارة المنظمات حيث يرتكز

يتعل  بالجانب  لي وحمايتها من االستغالل. وماأنشطتها وتوفير الدعم الما

 الفيدرالي فيرتكز على إدارة الضرائب عن لري  التأكد من مطابقة

 . لقوانين اإلعفاء من الضرائب غير الربحية مواصفات المنظمات

 

 تنوع مجاالت وبرامج تنمية الشباب:  -3

، تقدي منظمة لتنمية الشباب في والية كاليفورنيا 4،829 يوجد حوالي

 خدماتها في مجاالت عديدة منها الترفيهية والدينية والزراعية واالستكشافية،

 شخص ا.  30،378 المنظمات نحوتوفف هذه و



 

114 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 

 العمل على رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي:  -4

ما يقرب من والية كاليفورنيا يولد النشاط االقتصادي غير الربحي في 

، في حين أن نسبة مساهمة القطاع غير الربحي واليةال إنتاج إجمالي من 15%

 في الناتج المحلي اإلجمالي بالمملكة العربية السعودية أقل من ذلك بكثير. 

 وتلخص الصورة التالية واقع القطاع الشبابي في والية كاليفورنيا:
 

 المملكة األردنية الهاشمية: 4-2-5

ة ربحيغير المن البلدان التي تشجع على إنشاء وتأسيس الشركات تعد األردن 

،أساسا. لكنها على جهود مجتمعية تعتمد، والتي بهدف دعم المشروعات التنموية

فيها تعو ،بدعم الحكومة التي توفر لها اآلليات المناسبة لتنفيذ خططها أيضا تحظى

حتياجات لألشخاص من ذوي اال اكبير االشركات دعم قديتو من دفع الضرائب.

تساهم في تحسين مستوت معيشة األفراد في ، والخاصة وألفال الشوارع

 المجتمعات الفقيرة. 

 

 :في المملكة الهاشمية األردنية للقطاع غير الربحي الوضع الراهنأ( 

ي، ۱۹۸۰في قطاعها غير الربحي وذلك في نهاية عاي  شهدت األردن تطورا

ها زيادة في الفقر والبطالة؛ والذي بدوره شجع المنظمات وحد  في الفترة نفس

غير الربحية للمشاركة والتغلب على فاهرة الفقر والبطالة والتحديات الناتجة 

االستثمار في التنمية الذاتية من خالل إقامة ورش العمل والدورات يتم  ا.منه

 للقت عدةهم. وُأالتدريبية لمساعدة المحتاجين، وتثقيف العاللين، وتطوير مهارات
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مبادرات لتثقيف المجتمع بما يتعل  بالمشاكل الصحية واالجتماعية والدينية 

 وغيرها. 

بناء على تصنيف مركز أبحا  األردن الجديد، يمكن تصنيف المنظمات غير 

 :ة في األردن إلىربحيال

وهي ، (منظمات متعددة األهداف) المنظمات األكثر عددا ويطل  عليها اسم -1

على سبيل المثال: العناية وخدمات متنوعة ومختلفة في آن واحد.  توفر

باأليتاي، تقديم المساعدة للطالب، تأسيس حضانات لأللفال، تقديم 

 الخدمات الصحية وغيرها. 

منظمات متخصصة تخدي نشالا واحدا فق ، وتهدف لتقديم الخدمات  -2

ة، شؤون المرأو بطريقة أكثر احترافية، مثل تنظيم الزيجات الخيرية

 .دينيةالمنظمات وال

 

 ب( الوضع الراهن لقطاع تنمية الشباب في األردن: 

جعلت الحكومة األردنية مشاركة الشباب محورا  رئيسيا  لجهودها لدفع عجلة 

، بما في ذلك في استراتيجيتها الولنية لتنمية الموارد األردنية التنمية في المملكة

. ومن جهتها، ي(2025-2019) يجيتها الولنية للشبابواسترات ي(2025-2016) البشرية

( مع الحكومة األردنية والشباب في جميع USAIDالدولية ) وكالة التنميةتعمل 

أنحاء المملكة لضمان حصول الشباب على الفرص والدعم لبناء مستقبل مستقر 

  اقتصاديا  وقائم على االعتماد على الذات ألنفسهم ولمجتمعاتهم.

بالشراكة مع الحكومة األردنية والقطاع الخاص كالة األمريكية الوتعمل و

لتوفير التدريب أثناء العمل والتوفيف للشباب من خالل المبادرات التنموية 

في القطاعات الواعدة، مثل الضيافة وخدمات ، المبتكرة والقائمة على المشاريع.

رات عملية في مكان المياه والمجتمع المدني، حتى يتمكًّن الشباب من اكتساب مها

 العمل.

( مع الحكومة األردنية USAIDتعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )و

تعمل . كذلك والمجتمع المدني على تشجيع المشاركة السياسية للشباب

الوكالة األمريكية مع وزارتي التربية والتعليم واألشغال العامة واإلسكان لبناء 

اف  للشباب، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة وتجديد المدارس ورفدها بمر

 في البيئة المدرسية إلتاحة وصول الشباب إلى أماكن تعلم آمنة وشمولية. الياأله

شاب وشابة من برامج التدريب  5،000ي، تخرج أكثر من 2016ومنذ عاي 

المهني المرتبطة بالتوفيف بدواي كامل والتي أللقتها الوكالة األمريكية 
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ي، تولت 2019بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي عاي ( USAID) الدوليةللتنمية 

جمعية الفنادق األردنية اإلدارة الكاملة ألحد هذه البرامج، وهو )الطرق نحو 

فندقا  في  30المهنية(، والذي يقدي للعاملين في مجال الضيافة في أكثر من 

أثناء العمل، والمعتَمد  مختلف أنحاء األردن مستوياتٍٍ متعددة من التدريب المهني

 .على المستوت الولني

لالب ولالبة حتى اآلن في تدريب التربية المدنية  75،000شارك أكثر من 

. وفي ( USAID)وحمالت المدافعة الذي تقدًّم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 20مدرسة و 300ي( استفاد للبة أكثر من 2019-2012الفترة الممتدًّة من عاي )

مبادرة مدنية، متناولين قضايا مثل  900امعة من هذا التدريب للقياي بحوالي ج

تلوًّ  المياه، والزواج المبكًّر، وتخريب مواقع اإلر  الثقافي، وانعداي التدفئة في 

 .المدارس، وغيرها

مركز تعليم غير نظامي تابع للوكالة األمريكية للتنمية  40ومن خالل 

يع أنحاء األردن بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الدولية، والتي أنشئت في جم

في إلار برنامج ولني، فإن لدت الشباب في أكثر المنال  المحرومة في المملكة 

 .إمكانية أكبر للحصول على فرص لمواصلة تعليمهم

شاب وشابة التحديات التي واجهوها،  3،000ي، حدًّد أكثر من 2019في عاي 

للمسؤولين الحكوميين من خالل مبادرة )األردن الذي  ووضعوا توصيات، وقدموها

(، وهي عبارة عن حوار ولني أللقت  الوكالة األمريكية للتنمية 2030نريد 

الدولية بالشراكة مع الحكومة األردنية والمجتمع المدني. وقد وفرت هذه 

م المبادرة، التي اعتمدتها وزارة الشباب، منصة ولنية للشباب للتعبير عن آماله

  .في مستقبل األردن للحكومة، وزيادة فرص استثمارهم في 
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 :ؤسسة تَكية أي عليج( م

وبناء الشراكات المحلية  اجتماعي لخدمة المجتمعمؤسسة إنسانية 

 مجتمع فاعل وعيش كريم. تنسي  الجهود وتوعية المجتمع بواقعوواألجنبية، 

شتى أنحاء المملكة  تستقبل تكية أي علي يوميا  المتطوعين القادمين منو

ومن مختلف األعمار ومختلف القطاعات الخاصة والحكومية والتعليمية وغيرها، 

، استقبلت تكية أي ي2014متشوقين لفعل الخير وتقديم يد العون لغيرهم. منذ عاي 

متطوع، ساهموا جميعا  بدعم المجتمع بشكل عاي وأفراد أسر  40،000علي أكثر من 

بشكل خاص بطرق تتعدت الدعم الغذائي لتشمل الحفاظ  تكية أي علي المعتمدة

على كرامة اإلنسان والمساعدة في تحسن فروف  المعيشية والنفسية بقدر 

 .المستطاع

 يعرض الشكل التالي ملخص قطاع الشباب في األردن:
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 :نيوزيالنداتجربة  4-2-6

قوي ال يستهدف الربح، ول  تقاليد غير ربحي قطاع بوجود نيوزيلندا  يزتتم

تاريخية غنية، وهو يتطور وينمو في األهمية في مجتمع أوتياروا النيوزيلندي. 

تتلقى المنظمات غير و منظمة غير ربحية. 97000من ويتشكل القطاع غير الربحي 

تتمثل في كل من اإلعانات  الربحية دعما بأشكال مختلفة ومن مصادر مختلفة

، كما والرسوي الخاصة للخدمات ،األعمال الخيرية الخاصةوي ، ورسةيالحكوم

وحتى مع استبعاد معظم مدفوعات العقود للعوائد. الرسوي أهم مصدر تعتبر 

الحكومية، تشكل مبيعات السوق ومستحقات العضوية وإيرادات االستثمار مجتمعة 

 %55ي ، حيث تمثل حوالفي نيوزيلنداأكبر مصدر لدعم المنظمات غير الربحية 

 ، انظر الشكل التالي.اإليراداتمجموع من 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشباب في نيوزيلندا:أ( 

من المتوقع أن يتجاوز عدد الشباب في نيوزيلندا مليون شخص في غضون  -

واآلسيويين ، وستزيد نسبة الشباب من الماوريين السنوات القادمة

 والنيوزيلنديين في المحي  الهادئ.

الموارد  توفيرمكن دعم صحة الشباب وتنميتهم ورفاههم من خالل ي -

الشباب. والمهارات وغيرها التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على قدرة 

 مشاريعالصمود لتجربة  فيلشباب لتعزيز عوامل الحماية ويتم العمل على 

 .جديدة

  

الحكومة 

25%  

 العمل

الخيري 

20%  

 الرسوي

55%  
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 : (17)ولومونوعة سمجمب( 

من قبل فرانك وجودي سولومون  ي1993أسست مجموعة سولومون في عاي ت

مؤسسة تدريب خاصة للماوري  م. وهيكاستجابة الحتياجات المجتمع من حوله

  ت.متخصصة في توفير المهارات األساسية وتطوير الذا

والمسار مكين الناس من تحسين نوعية حياتهم سولومون على تمجموعة  وتعمل

كل شخص لدي  . كما تعمل المجموعة على مساعدة نحو التوفيف المستداي

جميع خدمات . وتوفر بتمويل من الحكومةا، وإمكانات غير مستغلة على تطويره

 مجانا. والتوفيف والدعم والتدريب التعليم 
 
على تمكين األفراد من التعرف على إمكاناتهم وتطويرها في المجموعة عمل ت

ني للشباب ، وذلك من خالل الدعم المجااعمة وقائمة على االحتراي المتبادلبيئة د

 ةساعد، كما تقوي المجموعة أيضا، بمعام ا 17و 16الذين تتراوح أعمارهم بين 

من خالل مدربين  الشباب في العثور على عمل أو تعليم أو تدريب قائم على العمل

 يعملون مع الشباب.
 مح قطاع الشباب في نيوزيالندا:الشكل التالي يلخص بعض مال

 

 

                                                           
https://www.solomongroup.co.nz/about-us االلكتروني:الموقع  (1) /   

https://www.solomongroup.co.nz/about-us/
https://www.solomongroup.co.nz/about-us/
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 الدروس المستفادة من تجارب الدول والرب  مع بيئة المملكة: 4-2-7

يركز هذا الجزء على أهم الدروس المستفادة من تجارب الدول التي تم 

استعراضها وإمكانية تحقيقها في القطاع غير الربحي بالمملكة، وسيتم استعراض 

 التي تبنت  وكيفية تطبيقها في المملكة.كل درس مستفاد والدول 

 أ( وضع استراتيجية للشباب:

تبنت فكرة إعداد استراتيجية للشباب كل من نيوزيلندا، األردن، بلجيكا.  -

قامت نيوزيلندا ببناء استراتيجية للتطوع للشباب عن بعد، وأللقت األردن 

لجيكا فقد استراتيجية ورؤية للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب، أما ب

أعدت استراتيجية لدعم الشباب تركز على دعم مفهوي التطوع ومساعدة 

 الشباب في تبني فرص مبتكرة تصلح لرواد األعمال من الشباب.

نعتقد أن كثير من مالمح تلك االستراتيجيات قابل للتطبي  في المملكة  -

 متى ما وجدت الجهة المناسبة لتبنيها.

 

 ب( إنشاء مجالس للشباب:

تبنت هذه الفكرة كل من اإلمارات، وفرنسا. فقدتم إنشاء مجلس اإلمارات  -

للشباب ليعنى بكل ما يتعل  بأمور الشباب. أما فرنسا فقد قامت بإنشاء 

مجلس توجي  السياسات الشبابية، وهذه المجالس تم إنشاؤها من قبل 

 الدولة في إلار رعايتها للشباب.

في المملكة من خالل قياي وزارة الموارد يمكن أن يتم تطبي  هذه الفكرة  -

وهي الوزارة المشرفة والداعمة لمنظمات -البشرية والتنمية االجتماعية 

بإنشاء مجلس رعاية أو توجي  الشباب  -القطاع غير الربحي في المملكة

 بالتنسي  مع الجهات الحكومية المعنية بالشباب.

 

قافة التطوع ومبادرات التفاعل ج( تبني مبادرات إلبراز قدرات الشباب ودعم ث

 الشبابي:

هناك مبادرات تتوالها منظمات القطاع غير الربحي في المملكة ورغم ذلك 

يمكن لهذه المنظمات خاصة المنظمات الخيرية الشبابية أن تتبنى مبادرات إلبراز 

قدرات الشباب ودعم ثقافة التطوع، ومبادرات المركز التفاعلي للشباب وهي 

 التي تبنتها كل من اإلمارات، األردن.المبادرات 
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 د( إلالق المنصات اإللكترونية:

تبنت فكرة إلالق منصات إلكترونية للشباب معظم الدول التي تمت دراسة  -

 تجاربها وهي: اإلمارات، نيوزيلندا، األردن، بلجيكا.

قامت اإلمارات بإلالق منصة إلكترونية للشباب تعني بمساعدة الشباب  -

 على فرص العمل المناسبة لهم، والتقدي لها من خالل هذه المنصة.للتعرف 

قامت نيوزيلندا بإنشاء منصة لرب  فاعلي الخير )المانحين( لدعم أدوار  -

المتطوعين في المنظمات غير الربحية خاصة الجمعيات الخيرية 

والمؤسسات االجتماعية، بحيث يتم الرب  بين المانحين مع هذه المنظمات 

ية يحتوي المنصة على نوع الدعم ونوع  ومقداره ومصادر الصرف الشباب

 أو االستفادة.... إل .

قامت األردن بإنشاء منصة تسمى "نحن" تعني بإيجاد الفرص التطوعية  -

للشباب وربطهم مباشرة مع المؤسسات الباحثة عن متطوعين، كما قامت 

ة الخيري وتنمي بإنشاء منصة الكترونية تسمى )نوت( تعني بمضاعفة العمل

حس المسئولية المجتمعية من الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص 

 والقطاع العاي، بحيث توج  الدعم للمنظمات الشبابية.

قامت بلجيكا بإنشاء مجموعة من المنصات اإللكترونية منها منصة منتدت  -

( منظمة شبابية من دول 1000الشباب األوروبي وتضم المنصة أكثر من )

االتحاد األوروبي بما في ذلك بلجيكا، حيث تسعى المنصة إلى أن تكون 

منصة يقودها الشباب والمتطوعون، كما قامت بلجيكا بإلالق منصة هدفها 

تدريب الشباب على العمل وتزويدهم بالمعرفة التي تؤهلهم للبدء في 

 مشاريعهم واكتساب مهارات جديدة.

عامة والمنظمات الخيرية الشبابية يمكن للمنظمات غير الربحية بصورة  -

أن تنشئ منصات خاصة للشباب للتثقيف ورفع مستوت الوعي لديهم 

وتمكينهم من تبني أعمال خاصة إلى جانب التفاهم مع المانحين إلنشاء 

منصات تجمع هؤالء مع المنظمات لتسهيل وتقوية خطوط االتصال لدعم 

 وتوفير الموارد الالزمة لتمكين الشباب.

 

 إنشاء مواقع إلكترونية بأفضل الممارسات والبرامج الشبابية: ها(

قامت والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ببناء مواقع الكترونية 

تكون متاحة مجانا  للتعرف على أفضل الممارسات والبرامج الشبابية ونشر 
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التجربة يمكن المعلومات واإلحصاءات لمساعدة المنظمات غير الربحية، وهذه 

االستفادة منها خاصة وأن هناك مصاعب في الحصول على أحد  اإلحصاءات 

والبيانات التفضيلية عن القطاع غير الربحي عموما والمنظمات الخيرية الشبابية 

 خصوصا.

 إجابة السؤال الثالث: 4-3

 لإلجابة على السؤال الثالث الذي نص : 

حي في تنمية الشباب بالمملكة ما مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الرب -3

  العربية السعودية؟

 اهتمت الدراسة بتحديد نوعين من المجاالت، هما:

مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية  (1

الشباب بالمملكة العربية السعودية من خالل مقابلة مسؤولي الوحدات 

 الجهات الحكومية.اإلشرافية على المنظمات غير الربحية في 

مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة  (2

 العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة.

 

 أوال: مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب

واستفتاء  بعد الرجوع إلى األدبيات ذات العالقة، ودراسة التجارب العالمية،

العاملين في القطاع غير الربحي، ومقابلة مسؤولي الوحدات اإلشرافية على 

المنظمات غير الربحية في الجهات الحكومية، خلصت الدراسة إلى تحديد عدد من 

مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 بالمملكة العربية السعودية:

 ريعات.األنظمة والتش (10

 الحوكمة والشفافية. (11

 الموارد البشرية والتطوع. (12

 التمويل. (13

 تمكين المنتج. (14

 الدعم اللوجستي. (15

 تعزيز الفرص االستثمارية. (16

 الدراسات واالستشارات. (17

 الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لدعم القطاع غير الربحي. (18
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رح وسيأتي تقديم لمحة موجزة عن هذه المجاالت عند عرض التصور المقت

في اإلجابة عن السؤال الرئيس، بحيث تبرز أهمية كل مجال، وكيفية استفادة 

 القطاع الحكومي من  في دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب.

 

ثانيا: مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب في المملكة العربية 

 السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة:

الجدول اآلتي أهم مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية يوضح 

التكرارات والنسب المئوية ج ااستخر الشباب في المملكة العربية، حيث تم

في هذه  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر عينة الدراسة

 المجاالت.

 لتنمية الشباب م وتمكين القطاع غير الربحيهم المجاالت التي تسهم في دع( أ10-4الجدول رقم )

 المجاالت
ل
جا

لم
 ا
قم

ر
 

 درجة الموافقة التكرار

  
س
تو

لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن

ا

ي
ار
عي
لم

ا
 

ة 
سب

لن
ا

ية
ئو

لم
ا

 

)%
(

 

اي
لع
 ا
اه
ج
الت

ا
 

 ةالنسب

)%( 

مواف  

 بشدة
 محايد مواف 

غير 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

غير الربحي في تنمية الشباب )من وجهة نظر  المجاالت التي تسهم في دعم وتمكين القطاع
 المتطوعين والشباب(

توفير فرص العمل داخل مؤسسات 

 القطاع غير الربحي
1 

 0 1 9 142 173 تكرار
4.50 0.579 89.97 9 

 0 0.31 2.77 43.69 53.23 نسبة

ذوي لتنفيذ مشاريع تنموية 

 توفرالخاصة من الشباب  االحتياجات

 أفضلمستوت معيشي 

2 

 0 0 6 86 109 تكرار

4.51 0.55 90.2 7 
 0 0 3 42.8 54.2 نسبة

تمليك وحدات سكنية تتواءي مع 

 إمكانيات الشباب
3 

 1 6 26 156 188 تكرار
39.4 0.724 80.87 14 

 0.27 1.59 6.90 41.38 49.87 نسبة

 إدارة الفعالياتمشاريع مهارات 

 المختلفة
4 

 0 2 7 111 133 تكرار
4.48 594.0 489.6 10 

 0 0.79 2.77 43.87 52.57 نسبة

 5 جرافيكالتصميم  مهارات
 2 1 10 88 100 تكرار

4.41 0.70 88.2 13 
 1 0.5 5 43.8 49.8 نسبة

 6 توفير الرعاية الصحية للشباب
 1 4 15 162 195 تكرار

4.46 0.729 12.89 12 
 0.27 1.06 3.98 42.97 51.72 نسبة

تقديم الخدمات التي تساهم في دفع 

عجلة التنمية للمجال السياحي 

 والترفيهي

7 

 1 2 5 80 113 تكرار

4.50 0.64 90 8 
 0.5 1 2.5 39.8 56.2 نسبة

توسيع نطاق الفرص االستثمارية 

المتاحة للشباب من أجل تحقي  

 الذات اقتصاديا 

8 

 0 1 11 124 179 تكرار

34.5 0.587 6.90 5 
 0 0.31 3.38 41.23 55.08 نسبة

تمليك رواد األعمال من الشباب 

نتاج تمكنهم من إ والشابات وسائل

 إدارة مشاريع تدر العائد لهم

9 

 0 0 3 152 170 تكرار

51.4 518.0 90.2 7 
 0 0 0.92 46.77 52.31 نسبة
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 المجاالت

ل
جا

لم
 ا
قم

ر
 

 درجة الموافقة التكرار

  
س
تو

لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن

ا

ي
ار
عي
لم

ا
 

ة 
سب

لن
ا

ية
ئو

لم
ا

 

)%
(

 

اي
لع
 ا
اه
ج
الت

ا
 

 ةالنسب

)%( 

مواف  

 بشدة
 محايد مواف 

غير 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

تنمية المهارات القيادية وبناء الفرق 

الشباب الحياتية في تجارب إلثراء 

 فل المدنية الحديثة

10 

 0 0 7 70 124 تكرار

4.58 0.56 91.6 2 
 0 0 3.5 34.8 61.7 نسبة

لكترونية إلمجاالت التجارة ا

 لكترونيإلوالتسوي  ا
11 

 0 0 0 21 180 تكرار
4.90 0.30 98 1 

 0 0 0 10.4 89.6 نسبة

)من وجهة نظر المسئولين  القطاع غير الربحي لتنمية الشبابدعم وتمكين التي تسهم في  مجاالتال
 والجهات ذات العالقة(

تحقي  االستدامة المالية للمشاريع 

 والبرامج التي تستهدف الشباب
12 

 0 0 1 51 72 تكرار
4.57 0.51 91.4 3 

 0 0 0.8 41.1 58.1 نسبة

المساهمة في المشاريع التنموية 

 للشباب
13 

 0 0 3 53 68 تكرار
4.52 0.54 90.4 6 

 0 0 2.4 42.7 54.8 نسبة

توفير التدريب الحديث للشباب، الذي 

من  ديتفيسالمجتمعي و همزيد إسهامي

 لاقات الشباب

14 

 0 0 12 52 60 تكرار

4.39 0.65 087.8 14 
 0 0 9.7 41.9 48.4 نسبة

عمل برامج تدريبية فعالة للشباب 

ريادة وذكاء تركز على مشاريع 

 االعمال

15 

 0 0 0 28 24 تكرار

4.46 0.50 89.2 11 
 0 0 0 53.8 46.2 نسبة

المشاريع االستثمارية في مجال 

التعليم والتدريب التقني والمهني 

 للشباب

16 

 0 0 0 24 28 تكرار

4.54 0.50 90.8 4 
 0 0 0 46.2 53.8 نسبة

التعاون مع الجامعات السعودية 

 الستقطاب الشباب وتدريبهم.
17 

 1 0 0 24 27 تكرار
4.46 0.69 89.2 11 

 1.9 0 0 46.2 51.9 نسبة

 24.5 المتوس  العاي للمحور

 8.90 المتوس  المرجح العاي

 0.57 االنحراف المعياري

 

التي تسهم في  العامة المجاالت هم حوليأتائج استطالع رتبين من نوقد 

أن جميع المجاالت التي حددتها  ؛تنمية الشبابفي تمكين القطاع غير الربحي 

 (%87.8( و )%98مجاال ( ذات أهمية حيث تراوحت أهميتها ما بين ) 17الدراسة )

فأكثر(، وكان المجال رقم  %90( مجاالت منها على نسبة موافقة )9، وحصلت )

بنسبة هو أهم مجال وذلك  (لكترونيإلوي  الكترونية والتسإلالتجارة ا( )11)

المجال ، يلي  (4.9الدراسة وبمتوس  حسابي ) عمن مجتم (%98موافقة بلغت )

تنمية المهارات القيادية وبناء الفرق إلثراء تجارب الشباب الحياتية في ( )10رقم )

الدراسة وبمتوس   عمن مجتم (%91.6بنسبة موافقة بلغت ) (فل المدنية الحديثة

تحقي  االستدامة المالية للمشاريع والبرامج ( )12(، ثم المجال رقم )4.58حسابي )
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 تمكين القطاع غير الربحي

الدراسة وبمتوس   عمن مجتم (%91.4بنسبة موافقة بلغت ) (التي تستهدف الشباب

 (4.57حسابي )

تمليك وحدات سكنية تتواءي مع إمكانيات ( )3مجالي رقم )بينما تبين أن 

 همزيد إسهامييب الحديث للشباب، الذي توفير التدر( )14ورقم ) (الشباب

في المرتبة األخيرة من بين أهم  اجاءت( من لاقات الشباب ديتفيسالمجتمعي و

ة بنسبوذلك المجاالت التي تسهم في تمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب 

( 5(، وجاء قبلهما المجال رقم )4.39وبمتوس  حسابي ) (%87.8موافقة بلغت )

وبمتوس  حسابي  (%88.2بنسبة موافقة بلغت ))مهارات تصميم الجرافك( 

 ( 10-4رقم )جدول (. ويوضح ال4.48)

التخصصات الحديثة التي يمكن كما يوضح الجدول اآلتي أهم مجاالت 

 :كين الشبابدعم وتملالقطاع غير الربحي تمكين االستفادة منها في 

 التخصصات الحديثة التي ( مجاالت 11-4)الجدول رقم 

 دعم وتمكين الشبابلالقطاع غير الربحي تمكين يمكن االستفادة منها في 

ات التخصصمجاالت 

 الحديثة

ل
جا

لم
 ا
قم

ر
 

 المتطوعين

 والشباب 

رجال 

 األعمال

والمؤسسات 

 المانحة

المسؤولين 

 والجهات

 ذات العالقة

المجموع 

 الكلي
االتجاه 

 العاي

 )%(  تكرار )%(  تكرار )%(  تكرار )%(  تكرار

  االصطناعيالذكاء 

)تعلم اآللة والتعلم 

 (العمي 

1 170 32.2 50 58.8 115 53.5 335 40.41 1 

 2 21.59 179 19.5 42 15.3 13 23.4 124 2 انترنت األشياء

 3 15.56 129 13.5 29 11.8 10 17 90 3 البيانات الضخمة

العمالت الرقمية 

 والمشفرة
4 72 13.6 7 8.2 8 3.7 87 10.50 5 

 4 11.94 99 9.8 21 5.9 5 13.8 73 5 الطباعة ثالثية اإلبعاد

  100 829 100 215 100 85 100 529  المجموع

 

التي تسهم في  الحديثة  التخصصية   المجاالت هم حوليأاستطالع ر  تائجن أما

أن جميع المجاالت التي  فقد بينت تنمية الشاابابفي تمكين القطاع غير الربحي 

( من الموافقة %50مجاالت( حصالت على مساتوت اقل من )   5حددتها الدراساة ) 

(، %10.5( و )%40.41الكلية لمجتمع الدراساااة حيث تراوحت الموافقة ما بين )
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 تمكين القطاع غير الربحي

)تعلم اآللة والتعلم االصااطناعي الذكاء )( 1وكان المجال التخصااصااي رقم ) 

( 2، يلي  التخصااص رقم )(%40.41) حصاال على موافقة كلية بنساابة  (العمي 

(، وقد بفسااار ذلك أنهما    %21.59)انترنت األشاااياء( بنسااابة موافقة كلية )      

شكل أو آخر بكافة التخصصات في الميدان، أما تخصص          تخصصان لهما عالقة ب

شفرة ( )4رقم ) سبة موافقة كلية    العمالت الرقمية والم صل على أقل بن ( فقد ح

(10.5%.) 

أن أهم التخصصات    ف  جميع أنواع مجتمع الدراسة على وفي الوقت الذي ات

 القطاع غير الربحي في دعم وتمكين الشاابابلتمكين يمكن االسااتفادة من  التي 

، ثم )تعلم اآللة والتعلم العمي (االصااطناعي الذكاء على التوالي هي )تخصااص 

صص )البيانا     شياء(، ثم تخ صص )انترنت األ ضخمة(، إال انهم اختلفوا في   تتخ ال

( أو العمالت الرقمية والمشاافرةأي التخصااصااين أقل أهمية هل هو تخصااص )

 .التخصص )الطباعة ثالثية االبعاد(

 

 إجابة السؤال الرابع: 4-4

 لإلجابة على السؤال الرابع الذي نص : 

ية ما المبادرات واآلليات المقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنم -4

 الشباب بالمملكة العربية السعودية؟

توصاالت نتائج الدراسااة بناء  على مقابلة مسااؤولي الوحدات اإلشاارافية في  

القطاعات الحكومية، وورشااة عمل مسااؤولي القطاعات غير الربحية إلى أن أهم 

باب           ية الشااا طاع غير الربحي في تنم لدعم وتمكين الق حة  بادرات المقتر الم

 ودية هي بالترتيب على النحو التالي:بالمملكة العربية السع

 ( المبادرات المقترحة 12-4)الجدول رقم 

 لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية

 مهمة المبادرة م
نوًعا 

 ما

غير 

 مهمة
 المتوسط

 3 0 0 23 مبادرة إشراك الشباب في قيادة المنظمات غير الربحية 1

2 
مبادرة دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب في مجال 

 القطاع غير الربحي
23 0 0 3 

3 
مبادرة تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال 

 تقديم الخدمات للمستفيدين
23 0 0 3 

4 
مبادرة تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال إسناد 

 الخدمات من القطاعين العام والخاص
23 0 0 3 
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 مهمة المبادرة م
نوًعا 

 ما

غير 

 مهمة
 المتوسط

5 
مبادرة إنشاء مركز متخصص ومستقل في مجال معلومات 

 الشباب وأبحاثهم ودراساتهم
23 0 0 3 

 3 0 0 23 مبادرة تعميم المجالس الشبابية وحوكمتها وتفعليها 6

7 
مبادرة تحسين تمثيل الشباب في صناعة القرارات التي 

 تمسهم
23 0 0 3 

8 
الربحي في مبادرة إنشاء منظمة تساعد القطاع غير 

 التموضع االستراتيجي في مجال الشباب
22 0 1 2.91 

 2.86 1 1 21 مبادرة الجوائز الوطنية للشباب 9

 2.78 0 5 18 مبادرة تأهيل الشباب على المهارات الحياتية 10

 2.61 0 9 14 مبادرة تعزيز ثقافة التطوع لدى النشء 11

 

موافقة عينة الدراساااة من مساااؤولي الوحدات  (12-4)يتضاااح من الجدول 

اإلشااارافية في القطاع الحكومي على جميع المبادرات المقترحة بدرجة عالية،          

( على إجماع عينة الدراسة، كما  7-1حيث حصلت سبع مبادرات منها )ذات األرقاي   

حصلت بقية المبادرات على موافقة غالبية العينة. حيث كان مستوت متوسطاتها    

 . عالي ا

وسااايأتي تقديم لمحة موجزة عن كل مبادرة منها عند عرض التصاااور          

صفها،         سم المبادرة، وو شمل: ا سؤال الرئيس، بحيث ت المقترح في اإلجابة عن ال

سؤولة عنها، والجهات الداعمة لها، وأهم مخرجاتها، ومتطلبات   وتحديد الجهة الم

 .تنفيذها

كما تم الكشف عن أهم اآلليات المساندة للمبادرات المقترحة من وجهة نظر 

 عرضها وفق ا لمحورين، هما:عينة الدراسة، وتم 

 لدعم وتمكين الشباب القطاع غير الربحي تمكينالتي تسهم في األول: المشاريع 

 .دعم وتمكين الشبابلالتي تعزز من دور القطاع غير الربحي الثاني: الممارسات 

 وتوضيحها فيما يلي:

 لدعم وتمكين الشباب القطاع غير الربحي تمكينالتي تسهم في المشاريع  -أ
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تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات     

لدعم  القطاع غير الربحي تمكينالتي تساااهم في  المعيارية لتحديد المشااااريع

 التالي:، كما يوضحها الجدول وتمكين الشباب

  



 

129 
 

 تمكين القطاع غير الربحي

 لدعم وتمكين الشباب  القطاع غير الربحي تمكينالتي تسهم في  ( المشاريع13-4الجدول رقم )

 المشاريع المقترحة

ع
و
ر
ش
لم

 ا
قم

ر
 

 المساهمةدرجة  التكرار
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

)%( 

االتجاه 

النسبة  العاي

% 

كبيرة 

 جدا 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

ضعيفة 

 جدا 

لداعمين في   تعزيز التواصاااال مع ا

لات      بت أثر نشاااا قديم براهين ُتث ت

ساهم في     شباب؛ مما ي القطاع على ال

تسااهيل عملية الحصااول على الدعم   

 المالي.

1 

 0 1 5 50 120 تكرار

4.64 0.597 92.73 2 

 0 0.54 2.71 27.08 64.98 نسبة

تبنًِّي القطاع ألدوات إدارية ومحاسبية 

لداعمون       مساااتحدثة، حيث يركز ا

)المسااتثمرون ماليا ( على الشاافافية  

 في أعمال القطاع غير الربحي

2 

 0 0 8 78 90 تكرار

4.47 0.523 89.32 4 

 0 0 4.33 42.24 48.74 نسبة

االهتماااي بتبني مقياااس العااائااد            

االجتماعي من االسااتثمار في القطاع 

غير الربحي لمعرفة األثر االجتماعي 

 على الشباب

3 

 1 2 5 80 88 تكرار

4.43 0.662 88.64 5 

 0.54 3.8 2.71 43.32 47.66 نسبة

تحديد المشااااريع الواجب تنفيذيها       

ناء      طاع غير الربحي ب بل الق   من ق

 على أولويات وحاجة الشباب لها.

4 

 0 1 10 78 87 تكرار

4.43 0.627 88.52 6 
 0 1.08 5.42 42.24 47.11 نسبة

تطوير بيئااة عماال القطاااع لتُكوَن 

أكثر مرونااة؛ وذلااك عن لري         

التعااون مع الادول المتقادماة في     

قاييس       ية وم نب اإلدار تطوير الجوا

 األثر.

5 

 0 3 8 78 87 تكرار

4.41 0.660 88.30 7 

 0 1.08 4.33 42.24 47.11 نسبة

توسااايع أنشاااطة القطاع لتواكَب      

التغييرات الساااريعة والمتطورة في  

جل          حالي من أ قت ال فالو كة  الممل

لدور المرجو     مة بتحقي  ا المسااااه

ية      طاع غير الربحي ضااامن رؤ للق

 .٢٠3٠المملكة 

6 

 0 1 5 78 92 تكرار

4.48 0.825 89.66 3 

 0 1.08 2.71 42.24 49.82 نسبة

ترفيهي المسااااهمة في خلم  محتوت 

يتناسااب مع متطلبات الشااباب، وبذمل 

الجهود في تقااديم الخاادمااات التي  

تساهم في دفع عجلة التنمية للمجال  

 السياحي.

7 

 0 1 5 78 92 تكرار

4.48 0.825 89.66 3 

 0 1.08 2.71 42.24 49.82 نسبة

إدراج مفهوي القطاع غير الربحي في 

لة          ية في المرح لدراسااا ناهج ا الم

بحيث تسااهم في زرمِع لبنة  الجامعية 

 األساس لدت الشباب

8 

 0 1 5 29 141 تكرار

4.83 0.51 96.6 1 

 0 1.08 2.71 15.70 76.36 نسبة

 4.52 المتوس  العاي للمحور 

 91 المتوس  المرجح العاي 

 0.595 االنحراف المعياري 

  

 المشاااريعأهم أن الدراسااة  عينةي أر اسااتطالعتبين من نتائج وعلي  فقد 

سهم في   شباب في المملكة تتمثل في  لتنميةالقطاع غير الربحي  تمكينالتي ت  ال

شروع رقم )  سية في  ) (8الم إدراج مفهوي القطاع غير الربحي في المناهج الدرا
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بنسبة  وذلك  (،المرحلة الجامعية بحيث تسهم في زرمِع لبنة األساس لدت الشباب   

( 1المشاااروع رقم ) ا، يليه(4.83)وبمتوسااا  حساااابي  (%96.6موافقة بلغت )

شالات القطاع على    ) صل مع الداعمين في تقديم براهين ُتثبت أثر ن تعزيز التوا

سهيل عملية الحصول على الدعم المالي      ساهم في ت شباب؛ مما ي سبة  ( وذلك ال بن

توسيع ( )6المشروع رقم ) ثم، (4.64وبمتوس  حسابي ) (%73.92موافقة بلغت )

الوقت ي كَب التغييرات السااريعة والمتطورة في المملكة فأنشااطة القطاع لتوا

الحالي من أجل المسااااهمة بتحقي  الدور المرجو للقطاع غير الربحي ضااامن 

المساااهمة في خلم  محتوت ترفيهي ( )7( والمشااروع رقم )20٣0رؤية المملكة 

ساهم في       شباب، وبذمل الجهود في تقديم الخدمات التي ت سب مع متطلبات ال يتنا

 (%66.89بنسااابة موافقة بلغت )   ( وذلك  ع عجلة التنمية للمجال الساااياحي    دف

 (.4.48وبمتوس  حسابي )

تطوير بيئة عمل القطاع لتُكوَن أكثر    ( )5المشاااروع رقم )بينما تبين أن  

نب             مة في تطوير الجوا قد لدول المت عاون مع ا لك عن لري  الت نة؛ وذ مرو

شاريع اإلدارية ومقاييس األثر سهم حيث بلغت   ( هو أقل الم سبة  التي يمكن أن ت ن

( 4ويساابق  المشااروع رقم )  ،(4.41وبمتوساا  حسااابي )  (%8.308موافقة )ال

ناء            ) طاع غير الربحي ب بل الق ها من ق يذي جب تنف يد المشااااريع الوا حد على  ت

شباب لها  سبة موافقة ) أولويات وحاجة ال سابي )   89.32( بن س  ح  (.4.47( وبمتو

 ك.( ذل5-4رقم )الجدول يوضح و

 

 دعم وتمكين الشبابلالتي تعزز من دور القطاع غير الربحي الممارسات  -ب

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

دعم لالتي تعزز من دور القطاع غير الربحي المعيارية لتحديد الممارسات 

 ، كما يوضحها الجدول التالي:وتمكين الشباب
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دعم وتمكين  الربحي فيأفضل الممارسات التي تعزز من دور القطاع غير ( 14-4) الجدول رقم

 الشباب

 الممارسات

سة
ار
مم

ال
م 

رق
 

 درجة الموافقة التكرار

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

)%( 

االتجاه 

 العاي
 النسبة

)%( 

مواف  

 بشدة
 محايد مواف 

غير 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

ضع   ستدامة في     و ستراتيجية لال ا

باب وذلك من      دعم وتمكين الشااا

خالل التكيف مع سااالوكياااتهم       

ين                 ب ي   ف تو ل هم وا يالت تفضااا و

 المشكالت التي تواجههم

1 

 0 0 2 62 60 تكرار

4.47 0.53 89.4 3 

 0 0 1.6 50 48.4 نسبة

تكتال الجهاات غير الربحياة في     

اسااتثمارات موحدة مثل الصاانادي   

العوائااد اآلمنااة للحصاااول على 

ية التي تسااااهم في دعم    والمجز

 الشباب

2 

 0 0 9 60 55 تكرار

4.437 0.61 88.7 5 

 0 0 7.3 48.4 44.4 نسبة

عاون بين مؤساااساااات     تعزيز الت

القطاااع غير الربحي واألجهزة            

الحكومية. وفي مجال بناء القدرات 

 لدت الشباب

3 

 0 0 3 50 71 تكرار

4.55 0.54 91.00 1 

 0 0 2.4 40.3 57.3 نسبة

هدف       مة ب عايير الحوك تطبي  م

تعزيز ورفع مساااتوت الشااافافية  

 وبالتالي تعزيز االستدامة

4 
 0 0 4 55 65 تكرار

4.49 0.56 89.8 2 
 0 0 3.2 44.4 52.4 نسبة

انشاء برنامج تدريبي فعال للشباب   

يركز على مشاااريع التدريب على 

 القيادة

5 
 0 1 10 45 68 تكرار

4.45 0.67 89.00 4 
 0 0.8 8.1 36.3 54.8 نسبة

طاع         جارب الق فادة من ت االسااات

مار والعالمة       خاص في االساااتث ال

 التجارية في القطاع غير الربحي

6 
 0 1 11 54 58 تكرار

4.36 0.67 87.2 6 

 0 0.8 8.9 43.5 46.8 نسبة

 4.45 المتوس  العاي للمحور 

 89.2 العاي المتوس  المرجح 

 0.59 االنحراف المعياري 

  

الممارسااات التي  عينة الدراسااة أن أهمي أر اسااتطالعتبين من نتائج كما 

 (3الممارسااة رقم )تعزز من دور القطاع غير الربحي في تمكين الشااباب تتمثل 

تعزيز التعاون بين مؤسااسااات القطاع غير الربحي واألجهزة الحكومية. وفي  )

وبمتوساا   (%91.00، بنساابة موافقة بلغت )(القدرات لدت الشاابابمجال بناء 

تطبي  معايير الحوكمة ) (4رقم ) ، يلي  من بين أفضل الممارسات(4.55حسابي )

ستدامة     شفافية وبالتالي تعزيز اال ستوت ال سبة موافقة   (بهدف تعزيز ورفع م بن

سابي )    (%89.8بلغت ) س  ح سات    (4.49وبمتو ضل الممار رقم ، يلي  من بين أف
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وضع خطة استراتيجية لالستدامة في دعم وتمكين الشباب وذلك من خالل     ( )1)

 (التكيف مع ساالوكياتهم وتفضاايالتهم والتوفي  بين المشااكالت التي تواجههم 

سبة موافقة بلغت )  سابي )    (%89.4بن س  ح سة  بينما تبين أن  ،(4.47وبمتو ممار

تفادة من تجارب القطاع الخاص في االساااتثمار والعالمة أهمية االسااا( )6رقم )

 جاءت في المرتبة األخيرة من بين الممارسات  (التجارية في القطاع غير الربحي

يوضااح ، و(4.36وبمتوساا  حسااابي ) (%87.2بنساابة موافقة بلغت ) المقترحة

 .ذلك( 5-4والشكل رقم ) (13-4رقم )الجدول 
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 إجابة السؤال الرئيس: 4-5

اإلجابة عن أسئلة الدراسة األربعة التي تصف واقع دعم وتمكين  بعد

، يمكن القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية

 اإلجابة عن السؤال الرئيس الذي نص : 

ما التصور المقترح لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب  -

 بالمملكة العربية السعودية؟

قاي الفري  البحثي في ضوء نتائج الدراسة بإعداد تصورٍٍ مقترحٍٍ حيث 

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب في المملكة العربية 

السعودية، وفيما يلي عرض لإلجراءات المتبعة في إعداده، والمنطلقات التي 

يق ، قاي عليها التصور ومحددات ، ومصادر إعداده، والهدف الذي يسعى لتحق

 ومحتواه.

 المقترح: إجراءات إعداد التصور: أول ا

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  مقترحالور تمًّ إعداد التص

لإلجراءات العلمية المتعارف عليها وفق ا الشباب بالمملكة العربية السعودية 

 :في األدبيات، والتي يمكن إيجازها فيما يلي

بالقطاع غير الربحي،  الصلة ذي لدراسةاموضوع ل النظرياألدب  مراجعة .1

 .ودعم  وتمكين  لتنمية الشباب

دراسة واقع القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وأدواره،  .2

 ومجاالت دعم  وتمكين ، خاصة في مجال تنمية الشباب.

إقامة ورشة عمل مركًّزة لمسؤولي القطاع غير الربحي في المملكة  .3

ة، تبعها استفتاء موجًّ  لهم؛ من أجل تحديد أدوار القطاع العربية السعودي

غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، وأهم مجاالت 

دعم  وتمكين ، والكشف عن أهم التحديات التي تواجه  في هذا المجال، 

مبادرات دعم وتمكين القطاع غير أهم ومقترحات عالجها، واستشراف 

 مية الشباب بالمملكة العربية السعودية.الربحي في تن

إجراء مقابالت نوعية لعينة ممثلة من العاملين في الوحدات اإلشرافية  .4

المعنية بالقطاع غير الربحي في الجهات الحكومية؛ من أجل تحديد أهم 

مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية 
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دية، والكشف عن أهم المعوقات التي تحول الشباب بالمملكة العربية السعو

دون تحقي  ذلك، ومقترحات عالجها، ثم مناقشتهم في أهم المبادرات 

المقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة 

 العربية السعودية.

مصادر التصور والذي يشمل:  التصور المقترح في صورت  المبدئية إعداد .5

 ومحتواه. ،والهدف من ، حددات  ومنطلقاتوم، المقترح

 ذلكو ؛، من قبل الفري  البحثيالصورة المبدئية للتصور المقترح تحكيم .6

 أيًَّةتقديم اها، وومحتو  نات، ومكوالتصور فكرة مناسبةمدت للتحق  من 

 .لتجويده ةمناسب مقترحات

وذلك إلخراج  الفري  البحثي، التصور المقترح وفق ا لمرئيات  تعديل .7

 بصورت  النهائية.

 ومحددات التصور المقترح: منطلقات: ثاني ا

 للمنطلقات والمحددات اآلتية: اإعداد التصور المقترح وفق  تمًّ

دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب في المملكة  أهمية .1

 العربية السعودية.

في بعض الجوانب المتعلقة  قصور من الواقعإلي  نتائج دراسة  خلصت ما .2

بدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب في المملكة العربية 

السعودية، وما يواجه  القطاع غير الربحي من تحديات، والجهات 

 .الحكومية ذات العالقة من معوقات في هذا المجال

الدروس المستفادة من تجارب الدول في دعم وتمكين القطاع غير  .3

 .في تنمية الشباب الربحي

: أهم مجاالت دعم وتمكين القطاع التصور المقترح على تقديم اقتصر .4

غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن 

أهم المعوقات التي تحول دون تحقي  ذلك، ومقترحات عالجها، واهم 

لمحة  المبادرات المقترحة لتطوير القطاع غير الربحي، مع تقديم

موجزة عن كل مبادرة تشمل: اسم المبادرة، ووصفها، وتحديد الجهة 

المسؤولة عنها، والجهات الداعمة لها، وأهم مخرجاتها، ومتطلبات 

 .تنفيذها
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 من التصور المقترح:  الهدف: ثالث ا

تقديم أهم مجاالت دعم وتمكين القطاع غير التصور المقترح إلى  يهدف

المملكة العربية السعودية، والمعوقات التي تحول الربحي في تنمية الشباب ب

دون تحقيقها، ومقترحات عالجها، والمبادرات المقترحة لدعم وتمكين 

القطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، وتتسم 

بكونها مبادرات: عملية، وإجرائية، وقابلة للتطبي ، وذات جدوت في تنمية 

 كة العربية السعودية. الشباب بالممل

 التصور المقترح: إعداد مصادر: رابع ا

 المصادر اآلتية:  إلىاالستناد في إعداد التصور المقترح  تم

تجارب بعض الدول المرجعية في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية  .1

 .الشباب

 تناولت القطاع غير الربحي في المملكة أو مجاالت التيالسابقة  الدراسات .2

 .تنمية الشباب ذات الصلة بهذا القطاع

مخرجات ورش العمل التي عقدها الفري  البحثي مع مسؤولي القطاع  .3

غير الربحي حول دور القطاع في تنمية الشباب، والتحديات التي تواجه  

 .في هذا المجال، ومجاالت دعم  وتمكين  واقتراح اآلليات والمبادرات

ة التي أجراها الفري  البحثي مع مخرجات المقابلة النوعية المركًّز .4

ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة بالقطاع غير الربحي حول دور 

القطاع الحكومي في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

بالمملكة العربية السعودية، والمعوقات التي تواجه  في هذا المجال، 

حونها للمساهمة في تحقي  ومقترحات عالجها، والمبادرات التي يقتر

 .هدف الدراسة

 التصور المقترح:  محتوت: خامس ا

لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية مقترح التصور ال يتضمن

 الشباب في المملكة العربية السعودية ثالثة محاور، هي:

المحور األول: مجاالت دعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 العربية السعودية.بالمملكة 
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المحور الثاني: المعوقات التي تحول دون دعم وتمكين القطاع الحكومي 

للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، 

 ومقترحات عالجها.

المحور الثالث: المبادرات المقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في 

 السعودية.  تنمية الشباب بالمملكة العربية

 

 المحور األول:

مجاالت دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 بالمملكة العربية السعودية.

 األنظمة والتشريعات:  (1)

تعد األنظمة والتشريعات من أهم المجاالت التي يمكن للقطاع الحكومي أن 

القطاع غير الربحي بحاجة ماسة يدعم فيها المنظمات غير الربحية، السيما أن 

يساعده في تجاوز وحل كثير من المشكالت التي  إليها، ومعالجة هذا الجانب

تواجه  في أعمال  عموما، وتنمية الشباب على وج  الخصوص. وأهم مشكلة تواج  

هذا المجال "ضعف اإللماي بالتطوع بمفهوم  الحديث"، حيث ال يوجد لدت بعض 

يعات خاصة بالتطوع، كما أن التطور الذي يحد  في مجال الوزارات أنظمة وتشر

األنظمة والتشريعات بطيء جدا؛ لما يتطلب  التغيير في هذا األنظمة من إجراءات 

 لويلة.

 كافة األنظمة والقوانين الحاكمة للعمل بالقطاع غير) يقصد بالتشريعات:و

 بضواب  العمل ورا لربحي، بدءا بتأسيس الجهة، واستخراج التراخيص الالزمة، مرا

 المواردل عاي، تستهدف وزارة ا(.  وبشكوالتنفيذ، وحتى إغالق المنظمات وتصفيته

والتشريعات الداعمة للمنظمات، التي  والتنمية االجتماعية وضع األنظمة البشرية

 وتوسع القطاع.  تسهم في زيادة ونمو عدد المنظمات

تماعية منظومة تأسيس والتنمية االج الموار البشريةورت وزارة كما ل

الربحية خالل السنوات األخيرة؛ حيث تم إتاحة تأسيس بعض  المنظمات غير

الربحية إلكترونيا، من خالل الموقع اإللكتروني لها، دون الحاجة  المنظمات غير

وال زال القطاع بحاجة لمزيد من التشريعات التي  الوزارة أو فروعها. إلى مراجعة

 .تتوسيع نطاق عمل  في مختلف المجاال وتسهم في تنظم أعمال ،
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 الحوكمة والشفافية:  (2)

ال يقل مجال الحوكمة والشفافية أهمية عن سابقة في كون  من المجاالت 

برزت التي يمكن للقطاع الحكومي أن يدعم فيها المنظمات غير الربحية، حيث 

 كمطلب بالمملكة العربية السعودية الحوكمة والشفافية في العمل غير الربحي

القطاع غير  2030أولت رؤية المملكة  ولذا .أساسي لتطوير أدائ  وتحقي  كفاءت 

رفع نسبة  2023 يستهدف برنامج التحول الولنيالربحي اهتماما بالغ ا، حيث 

وتم لرح مبادرات متكاملة ، الجمعيات األهلية الملتزمة بنظاي الحوكمة المطور

أشارت تقارير المؤسسات  المملكة. وقدلحوكمة الجمعيات والمؤسسات األهلية ب

تقوي بإعداد تقارير؛ لتوثي   المؤسسات من تلك %90أن المانحة في المملكة إلى 

جميع نفس المستوت لدت  أنشطتها وجهودها، إال أن هذا األمر قد ال يكون على

 .لبيعة الشؤون المالية وإدارتها فيبينها نظرا لالختالف المنظمات غير الربحية؛ 

سواء ، كغيرها من المؤسسات الربحية، تسعى المنظمات غيرذا؛ ينبغي أن ول

االلتزاي بإلار  إلى -التنميةأساسيا في  شريكا بوصفها  -الحكومية أو الخاصة

والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، بهدف تعزيز  المملكةأقرت  الذي الحوكمة 

 كذل عزيز االستدامة، ويصبأدائها ورفع مستوت الشفافية وبالتالي ت المساءلة عن

 تحسين أدائها وتسهيل الرقابة على تنفيذ أنشطتها وخططها من قبل الدولة في

 .والمانحين والمستفيدين على حدٍٍ سواء

 الموارد البشرية والتطوع:  (3)

تعد الموارد البشرية من أهم مكونات أي قطاع، والتي تلعب دور ا كبيرا في 

 تشير تقارير العديد منرسمية أو تطوعية، و نجاح ، وتحقي  أهداف  سواء كانت

 المؤسسات المانحة إلى أن عدي توفر موففين مؤهلين هو أبرز التحديات التي

بذلك كافة التحديات األخرت، بما  اتواج  العمل الخيري في المملكة، متصدر 

. مما يجعل هذا التمويل الذي يعاني من ضعف الموارد وغياب االسِتدامة فيها

مجاال خصب ا إلسهاي القطاع الحكومي في دعم وتمكين القطاع غير الربحي  المجال

 في .

 مجال القوت العاملة رفع نسبةفي  2023ستهدف برنامج التحول الولني ولذا ا

 %0.6من العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوت العاملة الولنية 

الوفائف  القطاع غير الربحي فيورفع نسبة المؤهلين من العاملين في  %1.4إلى 

برنامج التحول  . وعلى مستوت التطوع يستهدف2023عاي  %50الرئيسة إلى 

 35،000من الربحي  رفع عدد المتطوعين في منظمات القطاع غير 2023الولني 
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البرنامج رفع القيمة االقتصادية  يستهدف. كما متطوع 300،000 متطوع إلى

ريال، والوصول إلى مليون متطوع  مليون 450 إلىمليون ريال  22من للتطوع 

 ي. 2030بحلول عاي 

 التمويل:  (4)

من أهم غير الربحي  القطاع منظماتي تعتمد عليها تمصادر التمويل التعد 

تها ونموها. ولذا جاء هذا المجال ضمن أهم استدام فيي تساهم تالعوامل ال

وتمكين القطاع غير المجاالت التي يمكن للقطاع الحكومي اإلسهاي فيها لدعم 

على دعم من المنظمات غير الربحية تحصل الربحي من خالل صور متعددة، حيث 

 الماليتستهدف الجهود التي تسهم في الدعم ة الهيئات الحكومية أو من هيئات دولي

 اإليراداتلزيادة  األخرتوتوفير الفرص التمويلية  غير الربحي القطاع لمنظمات

كما  .والقطاع ككل المنظماتالخيري لتطوير  الماليبما يسهم في نمو رأس 

من تبرعات ووصايا  تحصل علي على ما تعتمد المنظمات غير الربحية أيض ا 

وكذلك  والزكاة،، الخيريةوقاف األعضاء واألإلى اشتراكات  باإلضافةوهبات، 

تتحرك المؤسسات غير الربحية . وبناء  على ذلك عوائد الخدمات التي تقوي بها

القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقي  تحصل على التمويل أو المساعدات من ل

 أهدافها. 

 تمكين المنتج:  (5)

تعد المنتجات التي تقدمها المنظمات غير الربحية من أهم عوامل تحقي  

، حيث تعتمد قوة أي قطاع االستدامة المالية لتلك المنظمات العاملة في المملكة

على ما يقدم  من منتجات ذات أثر ملموس )حكومي أو خاص أو غير ربحي( 

ينعكس على المجتمع، ويسهم في التنمية؛ ولذا ينبغي على القطاع غير الربحي 

تقديم نفس  وإقناع القطاع الحكومي من خالل تقديم  منتجات نوعية ذات إسهاي 

 حقيقي في المجتمع. 

ه وفي المقابل على القطاع الحكومي المساهمة الفاعلة في تمكين هذ

المنتجات، من خالل سن األنظمة والتشريعات الممكًّنة لها، ومنحها األولوية، 

في تطوير وتنمية الحكومي تفعيل مساهمة القطاع واالستثمار فيها، من أجل 

 .القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات  في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 الدعم اللوجستي:  (6)

المادية من اهم عوامل النجاح ألي منظمة او يعد توفر اإلمكانات البشرية و

ن القطاع غير الربحي قطاع إوعامل رئيس لتحقي  رؤيتها وأهدافها، وحيث  ،قطاع
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ذلك أدت  فقد، 2030بالدعم واالهتماي الكافي قبل روية المملكة  ناشئ لم يحظ

 ونقص في الكفاءات البشرية والمادية لدي ، مما جعل الفرصة ،ل القطاعلى ترهًّإ

 للمنظماتمتاحة بشكل كبير للقطاع الحكومي لتقديم الدعم اللوجستي الالزي 

و أالتي يمكن االستغناء عنها كليا  ،في الموارد البشرية المؤهلة ةغير الربحي

القطاع  يمكن أن يستغني عنهاوكذلك دعم  بالتجهيزات والمباني التي  .مؤقتا

  .القطاع غير الربحي  بعض أهداف  بالتعاون مع يتحقل ،الحكومي

 تعزيز الفرص االستثمارية:  (7)

يعد االستثمار من أجل االعتماد على التمويل الذاتي من أولويات القطاع 

ا لغياب ونظر  .الخاص والقطاع غير الربحي لتخفيف العبء على القطاع الحكومي

ولغيان التقليدية  ،األنظمة والتشريعات والحوكمة والشفافية بالقطاع الربحي

لعدي قدرت  على مجاراة  ؛، فقد كانت فرص  باالستثمار نادرة لى ممارساتع

 . القطاع الخاص

ن أ ،غير الربحي ولذا ينبغي مع تطوير التشريعات واألنظمة الخاصة بالقطاع

تفعًّل الجهات الحكومية مبادرة )إسناد( الخدمات الحكومية للمنظمات غير 

 افي بناء قدراتهذلك ليسهم  لها، ريعاسناد تنفيذ بعض المشاالربحية، من خالل 

ا. كما يمكن إنشاء حاضنات استثمارية ومسرًّعات المالية ذاتيا ويضمن استدامته

أعمال في بعض الجهات الحكومية لتعزيز الفرص االستثمارية للقطاع غير 

 الربحي.

 الدراسات واالستشارات: (8)

التخاذ القرارات  مجاال داعما ألي قطاع أو منظمة الدراسات واالستشاراتتعد 

الناضجة والمدروسة؛ إال أن كثيرا من المنظمات غير الربحية ينقصها الدراسات 

االستشارية المعنية بمجال اختصاصها. ولذا يقع على عات  الجهات الحكومية 

والمتخصصة منها، مثل: الجامعات ومراكز األبحا  سد هذه الثغرة في القطاع 

ليتمكن من القياي بدوره المأمول االستشارات غير الربحي، ودعم  بالدراسات و

جنبا الى جنب مع القاعين الحكومي والخاص ويسهم في تحقي  مستهدفات رؤية 

 .دفع بعجلة التنميةو، 2030المملكة 

 :الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لدعم القطاع غير الربحي (9)

تثمار أمثل بين القطاعات الحكومية والخاصة مصدر قوة واس التكامليعد 

إلمكاناتها المادية والبشرية، مما يسهم في تخفيف العبء على القطاع الحكومي 

إلى تعزيز الشراكات مع الجهات هذا المجال يهدف ودعم القطاع غير الربحي. و
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ذات العالقة؛ لتوجي  الجهود نحو االحتياجات واألولويات التنموية، ويكون ذلك 

، والمؤسسات المانحة والشركات ذات الربحيةغير الجمعيات  بينبالتعاون 

  المسؤولية المجتمعية، والجهات الحكومية.

 

 المحور الثاني:

المعوقات التي تحول دون دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي 

 في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية، ومقترحات عالجها.

للقطاع غير الربحي في بعد دراسة واقع دعم وتمكين القطاع الحكومي 

، من خالل استفتاء العاملين في تنمية الشباب بالمملكة العربية السعودية

القطاع غير الربحي، ومقابلة مسؤولي الوحدات اإلشرافية على المنظمات 

وقات غير الربحية في الجهات الحكومية، خلصت الدراسة إلى تحديد أهم مع

دعم وتمكين القطاع الحكومي للقطاع غير الربحي في تنمية الشباب بالمملكة 

 العربية السعودية، ومقترحات عالجها، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

 العالج المقترح المعوقات ي

1 

ضعف الوعي لدت منسوبي الجهات 

الحكومية بمفهوي القطاع غير 

 الربحي وأدوار منظمات .

ثقافة القطاع غير الربحي، وأدوار . نشر 1

 منظمات .

. توجي  األبحا  والدراسات المتخصصة 2

 نحو مجال القطاع غير الربحي.

. توفيف المواقع والمنصات اإللكترونية 3

 المتخصصة في خدمة القطاع غير الربحي.

 ضعف حوكمة القطاع غير الربحي 2

أتمتة جميع األنظمة والصالحيات الخاصة 

 بالقطاع غير الربحي. 

إعداد منظومة تحوكم جميع اعمال القطاع 

 غير الربحي.

3 
ضعف أتمتة العمليات الخاصة 

 بمنظمات القطاع غير الربحي

تصميم منصة إلكترونية خاصة بمعامالت 

المنظمات غير الحكومية على غرار منصة 

 األعمال.)أبشر( لألفراد وقطاع 

تأهيل العاملين في المنظمات غير الربحية 

 على التعامالت اإللكترونية.
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 العالج المقترح المعوقات ي

4 

ضعف الموارد البشرية المتخصصة 

في مجاالت عمل القطاع غير 

 الربحي

استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في 

 القطاع غير الربحي.

 تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي.

5 

الجهات قلة إلماي العاملين في 

الحكومية باألنظمة والتشريعات ذات 

 العالقة بعمل القطاع غير الربحي

تنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية في مجال 

 األنظمة والتشريعات ذات العالقة.

إعداد دليل موحد للسياسات واإلجراءات 

 الخاصة بمنظمات القطاع غير الربحي.

6 
بيروقرالية الجهات الحكومية في 

 منظمات غير الربحيةتعاملها مع ال

تطوير التشريعات التي تسهل اإلجراءات 

وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية 

 والقطاع غير الربحي.

منح الصالحيات للوحدات اإلشرافية على 

منظمات القطاع غيرالربحي في الجهات 

 الحكومية.

7 

ندرة الجمعيات غير الربحية 

المتخصصة في المجاالت النوعية  

 بالقطاعات الحكومية المتعلقة

تحديد المجاالت النوعية التي تتطلب إنشاء 

 منظمات غير ربحية لها.

تحفيز نخب المجتمع والجهات المانحة على 

تأسيس منظمات غير ربحية في المجاالت 

 النوعية

8 

ضعف األبحا  والدراسات 

المتخصصة في مجال عمل القطاع 

 غير الربحي

البحثية إلى توجي  الجامعات والمراكز 

استهداف القطاع غير الربحي بالدراسة 

 والبحث.

تأسيس برامج دراسات عليا في المجاالت ذات 

 العالقة بالقطاع غير الربحي.

إنشاء مجلة علمية محكمة متخصصة في 

 أبحا  القطاع غير الربحي.

9 

ضعف الدعم المقدي للمنظمات 

الشبابية نظر ا النصراف المانحين 

 الخيرية التقليديةنحو األعمال 

إعادة تموضع الجمعيات الشبابية في مجال 

بيع الخدمات، ومزاحمة الجهات المتخصصة 

 في تقديم خدمات التوفيف والتأهيل.

تصحيح مفهوي الوقف والخيرية لدت 

الواقفين والمانحين، وتوسيع ؛ ليشمل 

 مجاالت أخرت تخدي فئة الشباب.

لتي مشاركة الجمعيات الشبابية للجمعيات ا

تنال دعم المانحين والواقفين؛ لتأخذ حصتها 
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 العالج المقترح المعوقات ي

من الدعم من خالل تقديم تلك الخدمات 

 المستهدفة في الدعم ذات العالقة بالشباب. 

 

 

 المحور الثالث:

المبادرات المقترحة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي في تنمية الشباب 

 بالمملكة العربية السعودية.

المقترحة لتطوير القطاع غير الربحي، مع تقديم وتضمن اهم المبادرات 

لمحة موجزة عن كل مبادرة تشمل: اسم المبادرة، ووصفها، وتحديد الجهة 

 .المسؤولة عنها، والجهات الداعمة لها، وأهم مخرجاتها، ومتطلبات تنفيذها

 وتم تصنيف المبادرات المقترحة إلى ثالثة مجاالت، هي:

 الموجهة للمستفيدين.المجال األول: المبادرات 

المجال الثاني: المبادرات الموجهة لعموي منظمات القطاع غير الربحي 

 المعنية بالشباب.

 المجال الثالث: المبادرات الموجهة للجهات الحكومية ومتخذي القرار

 وفيما يلي عرض للمبادرات المقترحة وفق ا لهذه المجاالت الثالثة.

  الموجهة للمستفيدين.المجال األول: المبادرات  

 

 مبادرة تأهيل الشباب على المهارات الحياتية اسم المبادرة

 وصف المبادرة

مبادرة تعنى بتأهيل الشباب في المهارات الحياتية الالزمة في 

القرن الحادي والعشرين )مهارات التواصل، المهارات التقنية، 

االبتكار واإلبداع، التفكير الناقد وحل المشكالت، المشاركة 

المجتمعية، القيادة والمسؤولية، اإلنتاجية والمسؤولية، ...(، 

القطاع غير الربحي  وذلك من خالل توجي  منظمات

المتخصصة في تأهيل الشباب إلى التركيز على إكساب الشباب 

للمهارات الحياتية في القرن الحادي والعشرين عبر برامج 

 تأهيلية وتدريبية متنوعة. 

 1 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للمستفيدين املجال
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 مبادرة تأهيل الشباب على المهارات الحياتية اسم المبادرة

 منظمات القطاع غير الربحي المتخصصة في الشباب. الجهة المسؤولة

 الجهات الداعمة

القطاع غير الربحي في الجهات الوحدات المشرفة فني ا على 

 الحكومية ذات العالقة.

 الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 الجهات المانحة.

 أهم المخرجات

 دراسة تحديد احتياجات فئة الشباب من المهارات الحياتية.

 قائمة بالمهارات الحياتية المستهدفة.

لمهارات الحياتية حزمة من البرامج التأهيلية التي تغطي ا

 المستهدفة.

 منصة تقنية لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب.

 أدوات لقياس أثر البرامج التأهيلية المنفذة.

 متطلبات التنفيذ

 التجهيزات المادية والدعم اللوجستي الالزي.

 حقائب تدريبية في المهارات المستهدفة.

 مدربون ذوو كفاءة عالية في المهارات الحياتية.

الشروط الخاصة)إن 

 وجدت(

تخصًّص المنظمة المنفذة للبرامج المقدمة في المهارة الحياتية 

 المستهدفة.

 

 2 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للمستفيدين املجال
 

 اسم المبادرة
مبادرة دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب في 

 مجال القطاع غير الربحي

 وصف المبادرة

بدعم المبدعين والمبتكرين من الشباب في مجال مبادرة تعنى 

القطاع غير الربحي، من خالل تخصيص منصات ومساحات عمل 

تهدف إلى إيجاد حاضنات أعمال تشجًّع وتدعم المبدعين 

والمبتكرين من الشباب، وترب  بينهم وبين الجهات المستفيدة 

 في القطاعين العاي والخاص.

 غير الربحي المتخصصة في الشباب.منظمات القطاع  الجهة المسؤولة

 الجهات الداعمة

 الجهات المانحة. .1

الوحدات المشرفة فني ا على القطاع غير الربحي في الجهات  .2

 الحكومية ذات العالقة.

 هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة. .3
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 اسم المبادرة
مبادرة دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب في 

 مجال القطاع غير الربحي

 الغرف التجارية ولجان األعمال فيها. .4

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوي والتقنية .5

عبد العزيز ورجال  للموهبة واإلبداع مؤسسة الملك  .6

 )موهبة(.

 الجامعات والمؤسسات التعليمية. .7

 أهم المخرجات

 مقياس للكشف عن المبدعين والمبتكرين من الشباب. .1

حاضنات أعمال مخصصة للمبدعين والمبتكرين من الشباب،  .2

( شاب وشابة من المبدعين 50قادرة على تهيئة المناخ لعدد )

 ة.في كل منطقة إداري

 مبتكرات الشباب ومنتجاتهم. .3

براءات إختراع تسجل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوي  .4

 والتقنية.

 متطلبات التنفيذ

حصر المبدعين والمبتكرين من الشباب، وتحديد مجاالت  .1

 اهتمامهم وأماكن وجودهم.

التنسي  بين الجهات ذات العالقة لدعم ورعاية المبدعين  .2

 والمبتكرين.

 الخاصةالشروط 

 )إن وجدت(

أن تكون مبتكرات الشباب ومنتجاتهم وف  االشترالات  .1

والمواصفات المحددة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوي 

 والتقنية.

 
 

 

 مبادرة تعزيز ثقافة التطوع لدت النشء اسم المبادرة

 وصف المبادرة

بتعزيز ثقافة التطوع لدت النشء، وذلك من خالل  مبادرة تعنى

تأسيس ثقافة التطوًّع في مرحلة مبكرة من حياة أبنائنا؛ بحيث 

تستهدف تقديم برامج موجهة إلى مراحل التعليم العاي وخاصة 

االبتدائية والمتوسطة والثانوية، لغرس ثقافة التطوع لدت جيل 

فة التطوع لدت المستقبل. إضافة إلى تقديم مقررات تعزز ثقا

 لالب المرحلة الجامعية.

 3 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للمستفيدين املجال
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 مبادرة تعزيز ثقافة التطوع لدت النشء اسم المبادرة

 وزارة التعليم الجهة المسؤولة

 الجهات الداعمة

 الجامعات .1

 وزارة الشؤون اإلسالمية. .2

 وزارة اإلعالي. .3

 الجهات الحكومية ذات العالقة. .4

 أهم المخرجات

 برامج موجهة نحو التطوع في مراحل التعليم العاي. .1

 المرحلة الجامعية.مقرر يعزز ثقافة التطوع لدت لالب  .2

 ندوات ودورات توعوية في مجال التطوع. .3

 برامج إعالمية خاصة بثقافة التطوع موجهة للمجتمع. .4

 متطلبات التنفيذ
 اعتماد برامج التطوع في جميع مراحل التعليم. .1

 إدراج مقرر في التطوع ضمن الخط  الجامعية. .2

 الشروط الخاصة

 )إن وجدت(
- 

 
 
 

المبادرات الموجهة لعموي منظمات القطاع غير الربحي المجال الثاني: 

 المعنية بالشباب.

 1 رقم املبادرة املبادرات املوجهة لعموم منظمات القطاع غير الربحي املعنية بالشباب املجال
 

 اسم المبادرة
مبادرة إشراك الشباب في قيادة المنظمات غير 

 الربحية

 وصف المبادرة

الشباب في قيادة المنظمات غير الربحية، مبادرة تعنى بإشراك 

من خالل إعدادهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية؛ 

بهدف صناعة قيادات شابة تتبوء مناصب قيادية في المنظمات 

غير الربحية سواء تلك المعنية بالشباب أو المعنية بأي قضية 

 مجتمعية مناسبة، مما يسهم في تحقي  أهدافها بفاعلية.

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. جهة المسؤولةال

 الجهات الداعمة

 . المركز الولني لتنمية القطاع غير الربحي.1

. الوحدات المشرفة فني ا على القطاع غير الربحي في الجهات 2

 الحكومية ذات العالقة.
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 اسم المبادرة
مبادرة إشراك الشباب في قيادة المنظمات غير 

 الربحية

 . الجمعيات العمومية في المنظمات غير الربحية.3

 أهم المخرجات

 مقياس للكشف عن القادة من فئة الشباب. .1

 برامج تأهيلية للقادة من الشباب. .2

( شاب وشابة مناصب قيادية في منظمات غير 100تولي عدد ) .3

 ربحية.

 متطلبات التنفيذ

. سن تشريعات تمكًّن الشباب من المناصب القيادية في القطاع 1

 غير الربحي.

دة المنظمات . قادة من الشباب المؤهلين للمشاركة في قيا2

 غير الربحية.

 الشروط الخاصة

 )إن وجدت(

. قصر المبادرة على الفئة التي تتوفر فيها مواصفات القيادة 1

 الشابة.

 
 

 2 رقم املبادرة املبادرات املوجهة لعموم منظمات القطاع غير الربحي املعنية بالشباب املجال
 

 اسم المبادرة
الربحي في مجال تأهيل منظمات القطاع غير مبادرة 

 تقديم الخدمات للمستفيدين

 وصف المبادرة

تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال تقديم مبادرة تعنى ب

، من خالل تمكين تلك المنظمات من أدوات الخدمات للمستفيدين

اإلقناع والتأثير في المجتمع المدني بشكل عاي، بحيث تصبح قادرة 

الخدمات للمستفيدين بكفاءة عالية؛ بهدف على تنظيم وإدارة تقديم 

استثمار الموارد البشرية التطوعية والوقفية للمشاركة الفاعلة مع 

القطاعين الحكومي والخاص في التنمية. كما تمكن  من إيصال 

رسالت  بشكل أمثل، وتحقي  أهداف ، وإبراز أهميت  في خدمة 

 مشروعات . المجتمع، إضافة إلى االستفادة منها كمصدر لتمويل

الجهة 

 المسؤولة
 .وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهات 

 الداعمة

 الجهات الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات للمستفيدين. .1

 المنظمات غير الربحية المتميزة في هذا المجال. .2

أهم 

 المخرجات

معايير تأهيل المنظمات غير الربحية في مجال تقديم الخدمات  .1

 للمستفيدين.
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 اسم المبادرة
الربحي في مجال تأهيل منظمات القطاع غير مبادرة 

 تقديم الخدمات للمستفيدين

حزمة من البرامج التأهيلية للمنظمات غير الربحية في مجال  .2

 تقديم الخدمات للمستفيدين.

( منظمة غير ربحية مؤهلة وقادرة على تقديم الخدمات 30عدد ) .3

 للمستفيدين.

متطلبات 

 التنفيذ

. تحديد احتياج المنظمات غير الربحية في مجال تقديم الخدمات 1

 للمستفيدين.

 خبراء من ذوي الكفاءة في تأهيل المنظمات غير الربحية.. 2

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

 تخصًّص المنظمة غير الربحية في الخدمة المستهدفة. .1

الكفاءة التشغيلية للمنظمة غير الربحية التي تمكنها من الخدمة  .2

 المستهدفة.

 
 
 

 3 رقم املبادرة املعنية بالشباباملبادرات املوجهة لعموم منظمات القطاع غير الربحي  املجال
 

 اسم المبادرة
تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال إسناد الخدمات من مبادرة 

 القطاعين العام والخاص

 وصف المبادرة

 إسنادتأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال مبادرة تعنى ب

قدراتها لتتمكن ، من خالل بناء الخدمات من القطاعين العاي والخاص

من امتالك أدوات الفوز بالمناقصات والعقود المقدمة من القطاعين 

العاي والخاص في المجاالت ذات العالقة بالشباب، ولتصبح قادرة على 

تنفيذ الخدمات للمستفيدين بديال عن القطاعين الحكومي والخاص 

 ةبكفاءة عالية؛ بهدف استثمار الموارد البشرية التطوعية والوقفي

لتخفيف العبء على القطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلى 

 االستفادة منها في تحقي  االستدامة المالية لها.

الجهة 

 المسؤولة
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات 

 الداعمة

 الجهات الحكومية ذات العالقة. .1

 الجهات في القطاع الخاص ذات العالقة. .2

 الربحية المتميزة في هذا المجال.المنظمات غير  .3
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 اسم المبادرة
تأهيل منظمات القطاع غير الربحي في مجال إسناد الخدمات من مبادرة 

 القطاعين العام والخاص

أهم 

 المخرجات

 معايير تأهيل المنظمات غير الربحية في مجال إسناد الخدمات. .1

حزمة من البرامج التأهيلية للمنظمات غير الربحية في مجال  .2

 إسناد الخدمات.

 ( منظمة غير ربحية مؤهلة إلسناد الخدمات إليها.50عدد ) .3

متطلبات 

 التنفيذ

 احتياج المنظمات غير الربحية في مجال إسناد الخدمات.. تحديد 1

. خبراء من ذوي الكفاءة في تأهيل المنظمات غير الربحية في 2

 مجال اإلسناد.

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

 تخصًّص المنظمة غير الربحية في الخدمة المسندة. .1

الكفاءة التشغيلية للمنظمة غير الربحية التي تمكنها في  .2

 المسندة.الخدمة 

 

 

 4 رقم املبادرة املبادرات املوجهة لعموم منظمات القطاع غير الربحي املعنية بالشباب املجال
 

 اسم المبادرة
إنشاء منظمة تساعد القطاع غير الربحي في التموضع مبادرة 

 ستراتيجي في مجال الشبابال 

 وصف المبادرة

الربحي في التموضع إنشاء منظمة تساعد القطاع غير مبادرة تعنى ب

، تمثل كيان يقدًّي الخبرة والمشورة، اإلستراتيجي في مجال الشباب

ويمارس أدوار القيادة والتوجي  للمنظمات غير الربحية المعنية 

بالشباب؛ من أجل تنسي  جهودها، وتبادل الخبرات فيما بينها، 

 وتمثيلها أماي الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة، بهدف تحقي 

 تكاملها مع تلك الجهات.

الجهة 

 المسؤولة
 المنظمات غير الربحية المتخصصة في مجال الشباب.

الجهات 

 الداعمة

 . وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.1

 . الجهات الحكومية ذات العالقة.2

 . الجهات المانحة.3

أهم 

 المخرجات

المنظمة دليل تنظيمي يحدد واجبات وصالحيات وأدوار  .1

المستهدفة، وعالقتها بالمنظمات غير الربحية والقطاعين 

 الحكومي والخاص.
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 دليل إجرائي يوضح آلية عمل المنظمة المستهدفة. .2

 إنشاء المنظمة المستهدفة. .3

متطلبات 

 التنفيذ

. إقناع المنظمات غير الربحية بأهمية هذا الكيان والمساهمة في  1

 وإنجاح .

 القانونية المناسبة لهذا الكيان.. سن التشريعات 2

 . الدعم اللوجستي الالزي للمنظمة بالموارد البشرية والمادية.3

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

- 

 

 المجال الثالث: المبادرات الموجهة للجهات الحكومية ومتخذي القرار

 1 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للجهات الحكومية ومتخذي القرار املجال
 

 اسم المبادرة
مبادرة إنشاء مركز متخصص ومستقل في مجال معلومات الشباب 

 وأبحاثهم ودراساتهم

 وصف المبادرة

مبادرة تعنى بإنشاء مركز متخصص ومستقل في مجال معلومات 

الشباب وأبحاثهم ودراساتهم، يرتب  بمراكز األبحا  الولنية 

جهودها، المنتشرة في الجهات الحكومية، لتحق  التكامل في 

والتظافر في مخرجاتها. ويهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات 

المتعاملة مع الشباب عبر منتجات معرفية رصينة مبنية على 

المعلومات والدراسات واألبحا  المتخصصة بهدف تعظيم االستفادة 

من الشباب في كافة المجاالت، ودعم متخذي القرار فيها، ويقدًّي 

 ترافي للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.دراسات  بشكل اح

الجهة 

 المسؤولة
 مجلس االقتصاد والتنمية 

الجهات 

 الداعمة

 . الجهات الحكومية ذات العالقة.1

 . المنظمات غير الربحية المتخصصة في الشباب.2

 . الجهات المانحة.3

 . الجامعات ومراكز األبحا .4

أهم 

 المخرجات

واجبات وصالحيات وأدوار المركز، وعالقت  دليل تنظيمي يحدد  .1

 بمراكز األبحا  الولنية في الجهات الحكومية.

 دليل إجرائي يوضح آلية عمل المركز. .2

 إنشاء المركز المستهدف. .3
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متطلبات 

 التنفيذ

 . سن التشريعات القانونية المناسبة لهذا المركز.1

 والمادية.. الدعم اللوجستي الالزي للمنظمة بالموارد البشرية 2

 . بحث خيارات االستدامة المالية للمركز. 3

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

- 

 

 

 
 

 2 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للجهات الحكومية ومتخذي القرار املجال
 

 مبادرة الجوائز الوطنية للشباب اسم المبادرة

 وصف المبادرة

ووضع مسارات خاصة مبادرة تعنى باستحدا  جوائز ولنية للشباب، 

لهم في الجوائز الولنية القائمة، تحفًّز الجهات الحكومية ذات 

العالقة بالشباب لتأسيس جوائز في مجاالت عملها تستهدف هذه 

الفئة، أو تخصيص فرع أو أكثر من فروع الجوائز لهم؛ من أجل 

 تحفيز الشباب على اإلبداع والمشاركة المجتمعية في التنمية.

الجهة 

 ولةالمسؤ
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات 

 الداعمة

 الجهات الحكومية ذات العالقة. .1

 القطاع الخاص ذو العالقة. .2

 الجهات المانحة. .3

أهم 

 المخرجات

 دليل تنظيمي للجوائزالشبابية. .1

 إنشاء جائزة ولنية خاصة بالشباب. .2

جوائز ( 10إقرار مسار خاص بالشباب في عدد ال يقل عن ) .3

 ولنية.

متطلبات 

 التنفيذ

 حصر المجاالت التي يمكن تأسيس جوائز فيها. .1

 حصر الجوائز التي يمكن تأسيس فروع خاصة بالشباب فيها. .2

إقناع أمناء الجوائز القائمة بجدوت تخصيص مسار خاص بفئة  .3

 الشباب.

الشروط 

 الخاصة

أن يعكس مسمى الجائزة أو الفرع المخصص للشباب في  األثر  .1

 الذي يصنع . 
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 )إن وجدت(
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 3 رقم املبادرة املبادرات املوجهة للجهات الحكومية ومتخذي القرار املجال
 

 مبادرة تعميم املجالس الشبابية وحوكمتها وتفعليها اسم المبادرة

 وصف المبادرة

جميع محافظات المملكة  مبادرة تعنى بتعميم المجالس الشبابية في

بالتعاون مع إمارات المنال  وحوكمتها وتفعليها، من خالل استنساخ 

تجربة المجالس الشبابية في المنال  على مستوت المحافظات 

ترتب  إداري ا بمحافظي المحافظات، بهدف منح الشباب فرصة تقديم 

ا آرائهم، والمشاركة بأفكارهم لمناقشة القضايا العامة، والقضاي

 الخاصة بهم،

 كما يمكن أن تسهم في صناعة قيادات شابة مستقبلية.

الجهة 

 المسؤولة
 .وزارة الداخلية

الجهات 

 الداعمة

 المحافظات بمنال  المملكة. .1

 المنظمات الشبابية. .2

 الجهات المانحة. .3

أهم 

 المخرجات

 دليل تنظيمي للمجالس الشبابية في المحافظات. .1

 في المحافظات. دليل إجرائي للمجالس الشبابية .2

 وثيقة حوكمة المجالس الشبابية. .3

معايير للمنال  اإلدارية التي تدعو الحاجة إلى تأسيس مجالس  .4

 شبابية على مستوت محافظاتها.

 ( مجالس شبابية في محافظات المنال  الرئيسة.10إنشاء عدد ) .5

متطلبات 

 التنفيذ

 سن التشريعات القانونية المناسبة لهذا المجالس. .3

تصور إلنشاء المجالس الشبابية في المحافظات إلى سمو تقديم  .4

 وزير الداخلية.

 دعم الجهات الحكومية ذات العالقة لهذه المجالس. .5

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

يقتصر التطبي  على المحافظات التي تتوفر فيها معايير إنشاء  .1

 المجالس الشبابية.
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 4 رقم املبادرة ومتخذي القراراملبادرات املوجهة للجهات الحكومية  املجال
 

 مبادرة تحسين تمثيل الشباب في صناعة القرارات التي تمسهم اسم المبادرة

 وصف المبادرة

مبادرة تعنى بتحسين تمثيل الشباب في صناعة القرارات التي تمسهم، 

من خالل مشاركتهم لمتخذي القرار في القطاعين الحكومي 

الشباب؛ بهدف إشراك الشباب في تقديم والخاص ذات العالقة بفئة 

رؤاهم في القضايا التي تمسًّ قضايا المجتمع ومتطلباتهم على وج  

 الخصوص.

الجهة 

 المسؤولة
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات 

 الداعمة

 الجهات الحكومية ذات العالقة. .1

 القطاع الخاص ذو العالقة. .2

 الجهات المانحة. .3

 الشبابية. المنظمات .4

أهم 

 المخرجات

دراسة متكاملة عن سيناريوهات إشراك الشباب في صناعة القرار  .1

 بما في ذلك التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية ذات العالقة.

 دليل إجرائي لمشاركة الشباب في اتخاذ القرار. .2

 معايير الختيار الشباب المؤهلين للمشاركة في اتخاذ القرار. .3

 ب مشارك في اتخاذ القرار على مستوت المملكة.( شا100عدد ) .4

متطلبات 

 التنفيذ

سن التشريعات القانونية المناسبة التي تحدد مشاركة الشباب  .1

 في اتخاذ القرار.

دعم كافة الجهات )الحكومية، والخاصة، والمانحة، والمنظمات  .2

 الشبابية( ذات العالقة لمشاركة الشباب في اتخاذ القرار.

الشروط 

 الخاصة

 )إن وجدت(

يقتصر مشاركة الشباب في اتخاذ القرار على من تتوفر في   .1

 المعايير المحددة.
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 المراجع

 المراجع العربية: -1

 المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات األهلية. -

 م.2018 مسح منشآت القطاع غير الربحي،الهيئة العامة لإلحصاء.  -

-2018التنفيذية لبرنامج التحول الوطني )الخطة برنامج التحول الوطني.  -

  م(.2020

دور المنظمات غير الربحية بمنطقة الرياض في تحقيق جامعة الملك سعود.  -

 .2030التنمية االجتماعية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 دراسة ميدانية.

الرسائل م(. أساليب بناء التصور المقترح في 2013زين الدين. محمد. ) -

 م. من: 2015نوفمبر.  8العلمية. جامعة أم القرى. تم استرجاعه بتاريخ 
http://khalil-alhadri.com/uploads/sounds/436636a1b74716cd250bdf076ebfc198.pdf  

دور القطاع غير الربحي في اض. منتدى الرياض االقتصادي. غرفة الري -

 م. 2020التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية 

تحديات المنظمات غير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.  -

 ،الربحية في المملكة العربية السعودية: كيفية االستفادة من التجارب العالمية

 )إعداد آالء الدويش وعثمان المزيد(.

نحو تنمية اقتصادية مستدامة، اقتصاد أساسه منتدى الرياض االقتصادي.  -

 الملخصات التنفيذية.، 2020اإلنسان. الدورة التاسعة 

م، 2018آفاق القطاع غير الربحي، تقرير عام مؤسسة الملك خالد الخيرية.  -

 م.2021وعام 

برنامج المحفزات الوظيفية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.  -

 للقطاع غير الربحي.

 المراجع األجنبية: -2

 https://calnonprofits.org/publications/causes-count 

 https://independentsector.org/about/the-charitable-sector/ 

 https://nccs.urban.org/ 

 https://raneen.org/2019/02/27/saudingosector/ 

 https://www.causeiq.com/ 

 https://www.contravaux.org./obsercatoire 

 https://www.councilofnonprofits.org/what-is-a-nonprofit 

 https://www.laprogressive.com/california-nonprofits/ 

http://khalil-alhadri.com/uploads/sounds/436636a1b74716cd250bdf076ebfc198.pdf
https://calnonprofits.org/publications/causes-count
https://independentsector.org/about/the-charitable-sector/
https://nccs.urban.org/
https://raneen.org/2019/02/27/saudingosector/
https://www.causeiq.com/
https://www.contravaux.org./obsercatoire
https://www.councilofnonprofits.org/what-is-a-nonprofit
https://www.laprogressive.com/california-nonprofits/
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 https://youth.gov.ae 

 المراجع
 

 االردن

- https://www.cpf.jo/ar  مؤسسة ولي العهد     
-  https://www.nahno.org/ منصة نحن  
- https://www.naua.org  منصة نوى   
- http://www.moy.gov.jo  وزارة الشباب األردنية  
- http://dosweb.dos.gov.jo/ar/ دائرة اإلحصاء العامة  

 بلجيكا

- https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation مؤسسة الشباب االوروبية  
- https://youthstart.be/ 
- https://www.youthforum.org/ منتدى الشباب االوروبي 
- https://eyp.beبرلمان الشباب األوروبي    
- https://www.coe.int/en/web/portal مجلس اوروبا  

 كاليفورنيا

- https://calnonprofits.org/membership 
- https://www.dogoodla.org/  
- https://www.flintridge.org/  
- https://www.councilofnonprofits.org/  
- https://nccs.urban.org/  

 نيوزالندا

- https://www.volunteeringnz.org.nz/  
- https://dogoodjobs.co.nz/  
- https://www.letscollaborate.co.nz/  
- https://volunteeringwaikato.org.nz/  

 فرنسا

- http://www.observo.fr/  
- http://www.cnajep.asso.fr/  
- http://www.cotravaux.org/  
- https://injep.fr/  
- http://www.cmjcf.fr/  

 االمارات

- https://youth.gov.ae/ المؤسسة االتحادية للشباب  
- https://www.mcy.gov.ae/ar/ وزارة الثقافة والشباب  
- https://opportunities.youth.gov.ae/ منصة فرص الشباب االماراتي  
- https://councils.youth.gov.ae/  
- https://circles.youth.gov.ae/ مجالس الشباب  
- https://data.youth.gov.ae/en بيانات شبابية 
- https://fcsc.gov.ae/ar-ae/Pages/home.aspx 

 المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء

https://youth.gov.ae/
https://www.cpf.jo/ar
https://www.nahno.org/
https://www.naua.org/
http://www.moy.gov.jo/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation
https://youthstart.be/
https://www.youthforum.org/
https://www.coe.int/en/web/portal
https://calnonprofits.org/membership
https://www.dogoodla.org/
https://www.flintridge.org/
https://www.councilofnonprofits.org/
https://nccs.urban.org/
https://www.volunteeringnz.org.nz/
https://dogoodjobs.co.nz/
https://www.letscollaborate.co.nz/
https://volunteeringwaikato.org.nz/
http://www.observo.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.cotravaux.org/
https://injep.fr/
http://www.cmjcf.fr/
https://youth.gov.ae/
https://www.mcy.gov.ae/ar/
https://opportunities.youth.gov.ae/
https://councils.youth.gov.ae/
https://circles.youth.gov.ae/
https://data.youth.gov.ae/en
https://fcsc.gov.ae/ar-ae/Pages/home.aspx
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