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يةرؤلتحقيقُتناضلوقيادة  شعبا  السعوديةالعربيةالمملكة
الجوهريالدورلناانكشفالواعد،الحراكهذاخضمفي.طموحةوطنية
عالمجتمتنميةسبيلفيالربحيةغيرالمؤسساتبهتقومالذيالراسخ
يرغالمؤسساتتطويرمشروعانتقل.رفاهيتهوتحسيناحتياجاتهوتلبية
فإنذلك،مع.الوطنيةالتنميةأهدافصدارةإلىأثرهاوتعظيمالربحية

رالتقريهذايعرض.قليلةالمؤسساتهذهعنوالمحكمةالشاملةالمعلومات
(ووقفيةأهلية)ربحيةغيرمؤسسة54شملبحثيلمشروعالوصفيةالنتائج

سعودي،ريالمليار3.4السنويالخيريعطاؤهابلغوالذيالمملكةأنحاءمن
عمليةفوائدهناك.آثارهاواستدامةوعمقحجمفيمسبوقغيرنمومع

فيالربحيةغيرالمؤسساتعنالوصفيةالمعلوماتإبرازمنونظرية
،.المملكة إلىالبالدفيالناشئالربحيغيرالقطاعتطويرجهودتحتاجعمليا 
وإستراتيجياتهاوأدوارهاوقدراتهاالمؤسساتأشكالعنأساسيةمعلومات
،.مالءمةأكثرمبادراتلتصميمتواجههاالتيوالتحدياتوحوكمتها نظريا 

للدراساتصلبةمرجعيةالمؤسساتعنالوصفيةالمعلوماتُتوفر
منوغيرهااإلداريةالممارساتوتأثيراتالمنشأنظرياتحولالمستقبلية
.التخصصيةالموضوعات
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وهيالربحيةغيرالمنظماتأنواعأحدهيالربحيةغيرالمؤسسات
حفروالعيون،شقعنمسؤولةكانتالتيالوقفيةللمنشآتالحديثالشكل
ذاتالمجتمعاتفيوالبيمارستاناتوالمطابخواألربطةالمدارسوإنشاءاآلبار،

يفالمنشآتهذهتشترك.الميالديالسابعالقرنمنذالمسلمةاألغلبية
ديميةأكاالىتعودوالتي(الفاونديشنز)الغربيةنظيراتهامعالتاريخيةجذورها
.مصرفياإلسكندريةومكتبةأثينافيأفالطون

وزارة.الربحيةغيرللمؤسساتِنظاميةُأطرعدةهناكاليوم،المملكةفي
أما"األهليةالمؤسسات"اسمعليهاُتطلقاالجتماعيةوالتنميةالعمل

(سابقا  )واإلرشادوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشؤونبوزارةالمسجلة
اشتهارا  األكثرالمسمى."الوقفيةالمؤسسات"اسمعليهافُيطلق

هويالربحغيرالقطاعفيالعاملينعمومبينوالوقفيةاألهليةللمؤسسات
."المانحةالمؤسسات"

معياتللجخالفا  الموارد،استقالليةِسمةفيالربحيةغيرالمؤسساتتشترك
ف.خارجيةتبرعاتأوعضوياتعلىتعتمدوالتيوالتعاونياتالخيرية ركزمُيعرِّ
ائمقكيانبأنهاالربحيةغيرالمؤسسةالمدنيالمجتمعلدراساتهوبكنزجونز
غيرالحوكمة،ذاتيحكومي،غيرخاصغيره،أومالية،(أوقاف)أصولعلى
.عاممجتمعيلغرضويعمللألرباح،موزع

فيتعتمدوالتيالربحيةغيرالمؤسساتنماذجأحدهيالمانحةالمؤسسات
التشغيليةالمؤسساتهواآلخرالنموذج.المنحنظامعلىعملهاطريقة
غيرالمؤسساتومشاريعها،برامجهاعلىاألولالمقامفيتعملوالتي
المنحنموذجيبينتخلطالمجاورةالدولمنوكثيرالمملكةفيالربحية

ليةالتشغيالمؤسساتتحولتاألوروبية،الدولوبعضأمريكافي.والتشغيل
.بالضرائبمتعلقةنظاميةألسباب(مؤخرا  )مانحةالى
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يرغللمؤسساتأوليةقائمةومراجعةبتطويربدأتالدراسةمنهجية
ريفللتعتخضعوأنهانشطةأنهامنللتأكدمحليينخبراءقبلمنالربحية
أهليةمؤسسة148القائمةشملت.الربحيةغيرللمؤسساتالعالمي
وقفيةمؤسسة12و،(2015)االجتماعيةوالتنميةالعملبوزارةمسجلة
ادواإلرشوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشؤونلوزارةصادرتقريرفيوردت

69منمكونةقائمةالجهدهذاعننتج.ملكيةمؤسسات9و،(2017)
مؤسسة54اختارت.الدراسةفيللمشاركةدعوتهاتمخيريةمؤسسة
فيالمناسبالشخصبمقابلةلناوسمحتالدراسةفيالمشاركة
.%78بلغتاستجابةنسبةأعطىمماالمؤسسة،
جيمنهاستبيانتصميمتم.وثانويةأوليةبياناتعلىالدراسةاعتمدت
ملش.الربحيةغيرالمؤسساتأدبياتعلىبناءاألوليةالبياناتجمعلغرض

حجمالعمر،)عامةخصائص-1:رئيسيةوصفيةمحاورخمسةاالستبيان
إستراتيجيات-2،(والبشريةالماليةالمواردالمالي،النموذجالنوع،اإلنفاق،

أساليبللعمل،الجيوغرافيالنطاقوالفرعية،الرئيسيةالعملمجاالت)
،(والتشاركيةاإلشرافية،الرقابية،الممارسات)الحوكمة-3،(فيهاالعمل
تمت.رسالتهاتحقيقأجلمنالمؤسسةتواجهالتيالتحدياتوأبرز

ارسينمموثالثةالمسح،منهجياتفيخبيرالتخصص،فيبخبيراالستعانة
مراجعةتتماألولوية،البياناتإلىباإلضافة.المسحأسئلةلتقويممحليين
سساتللمؤااللكترونيةوالمواقعاالستراتيجيةوالخططالسنويةالتقارير
.العالقةذاتالثانويةالبياناتلجمع
فرسا.األوليةالبياناتلجمعالمعمقةالمقابالتمنهجيةالدراسةطّبقت
ظملمعالرئيسيالمقريوجدحيثوالدماموجدةالرياضالىالدراسةفريق

محتس.الشخصيةالمقابلةعبرالتنفيذيينالمدراءالستطالعالمؤسسات
.جودة  وأفضلعمقا  أكثرمعلوماتجمعالشخصيةالمقابلةاستراتيجية

الهاتفعبرالمسحأسلوباستخدامكذلكتمجيوغرافيه،لعواملنظرا  
التكرارتحليالتاستخدامتمالبيانات،لتحليل.المشاركينلبعضواالنترنت

غيراتالمتومتعددةاالرتباطيةوالتحليالتالنسبيوالتصنيفوالمتوسط
.(.Stata14.2)ستاتابرنامجباستخدام
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مسجلة بموجب نظام المؤسسات األهلية بوزارة العمل 
.والتنمية االجتماعية

أهلية
.ةمسجلة كشركة غير ربحية تابعة لوزارة التجارة والصناع وقفية
ا ما يتم تأسيسها بمرسوم ملكي كمنظمات غير  غالب 

.حكومية
ملكية

مؤسسات أهلية تجمع الموارد المالية بشكل تشاركي 
.من العامة

مجتمعية

حجم العطاء

.سنوات الماضية10تضاعف عدد المؤسسات المسجلة خالل الـ  

أنواع المؤسسات

مؤسسة45: مجموع عدد المؤسسات

مليار ريال سعودي 3.4: مجموع العطاء
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عدد املؤسسات املسجلة

خصائص
، كانت 2018في عام 

ة المملكة العربية السعودي
مؤسسة غير 54موطنا  لـ 

ربحية تملك في مجملها ما 
مليار ريال من 65.9يقارب 

أصول وقفية وتنفق ما 
مليار ريال 3.4يقارب 

سعودي في المنح والبرامج 
.الخيرية والتنموية

بينما ذكر ُمعظم المشاركون
في الدراسة أن مؤسساتهم 
كانت متواجدة قبل إصدار 

التشريعات الخاصة 
بالمنظمات غير الربحية، إال

أن أكثر من نصف المؤسسات
ـ تم تسجيلها نظاميا  خالل ال

.سنوات الماضية10

ة كشفت البيانات  أن غالبي
المؤسسات غير الربحية في
المملكة هي مؤسسات 
أهلية تابعة لوزارة العمل 

والتنمية االجتماعية، 
وتعتمد على األوقاف 

كمصدر رئيسي للتمويل، 
وتتخذ مدن المملكة 
ها، الرئيسية مقرا  رئيسيا  ل
وتعمل على الصعيد 

.الوطني

، بلغ معدل 2018في عام 
مليون 60عطاء المؤسسات 

ريال وكان معدل اإلنفاق 
بة  على تكاليف التشغيل نس

.%15إلى باقي المصروفات 
بلغ متوسط عدد الموظفين
المتفرغين في المؤسسات

ا وبلغ 15المشاركة  فرد 
متوسط عدد أعضاء مجالس 

.أفراد8اإلدارة 

.هي مساهمة المؤسسات غير الربحية% 8
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0.27
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0.15

(مليار ريال)تقدير تراكمي إلجمالي العطاء 

(مؤسسة38) 70%

(مؤسسات10) 19%

(مؤسسات5) 9%

(مؤسسة1) 2%

(مليار1.7) 50%

(مليون 204) 6%

(مليار1.5) 44%

(مليون 3) 0.1%

مليار ريال،43ِمن إجمالي العطاء الخيري في المملكة والُمقّدر بـ 

850 M 50 M 6 M 300 K

99% 75% 25% 1%

4

.مليون ريال سعودي62بلغ معدل العطاء السنوي للمؤسسات 

كبيرةمتوسطةصغيرة



الموارد البشرية والمالية

مقر المؤسسة الرئيسي
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(مليون ريال)

هبات منأوقاف
داخل 

المؤسسة
هبات من زكاةأرباح الشركة

خارج 
المؤسسة

تمويل 
حكومي

.موظفًا بدوام كامل18-5ُتوّظف معظم المؤسسات بين 

.تتمركز معظم المؤسسات في ُمدن المملكة الرئيسية

.تعتمد معظم المؤسسات على األوقاف كمصدر دخل رئيسي

28%
مؤسسات صغيرة

5موظف

44%
موارد بشرية متوسطة

موظف5-18

28%
موارد بشرية كبيرة 

18موظف متوسط عدد الموظفين
15= بدوام كامل 

مجموع عدد الموظفين 
793= بدوام كامل 

أخرى  جدة الرياض  الدمام

2% 29% 56% 13% نسبة املؤسسات

مليون 297 مليون 565 مليار2.3 مليون 168 مجموع العطاء
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مجاالت العمل

نطاق العمل الجيوغرافي

6

/محافظة
/ إقليمالمملكةمنطقة

العالم
9%24%15% 52%

مدينة

إستراتيجيات
تتمتع المؤسسات غير 
الربحية في المملكة 

ذا بمرونة عالية في تحديد ما
. وأين ولمن وكيف تعمل

فهن يعملن في مختلف 
مجاالت العمل الخيري 
والتنموي من توفير 
االحتياجات األساسية 

حة للمحتاجين الى تعزيز الص
.  العامة للمجتمع

ع المرونة العالية التي تتمت
بها المؤسسات غير الربحية
كونها مستقلة عن طلبات 

كما في حال )الداعمين 
، والقوى (الجمعيات
كما في حال )التنافسية 
، وضغوطات (الشركات

كما في حال )المحاسبة 
تمكنها من ( الحكومات

االستثمار في  تجارب عالية
المخاطرة، وبعيدة المدى، 

ومتعددة المستويات 
للتعامل مع القضايا   

.المجتمعية األكثر تعقيدا  

تتخذ بعض المؤسسات 
خطوات عملية نحو تبني 
ضجا إستراتيجيات تأثير أكثر ن

بينما تعمل األخريات على 
إعادة تصور األساليب 

القديمة المنبثقة من 
ضة التقاليد الثقافية الناب

ن بالحياة في المملكة لتكو
قادرة على االستفادة من 
أفضل ممارسات العمل 

.المجتمعي

المجال الفرعي
(نسبة المؤسسات العاملة في المجال)

الرئيسيالمجال
(اإلنفاق السنوي)

%(48)تطوير الشباب 

التعليم
(مليار%1.4 )42

%(47)التعليم المدرسي أو الجامعي 
%(43)تطوير مهني وتمويل مشاريع 

%(26)تعليم الموهوبين 
%(17)تعليم مبكر 

%(11)تعليم ذوي صعوبات التعلم 
%(6)محو األمية 

%(56)سد االحتياجات األساسية للفقراء 

الخدمات
اإلنسانية

(مليون585)% 17

%(47)رعاية األيتام واألطفال فاقدي الرعاية 
%(38)التنمية األسرية 

%(35)رعاية وتمكين النساء 
%(28)رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

%(28)تأهيل ورعاية المسجونين وذويهم 
%(26)رعاية كبار السن 

%(15)التوظيف 
%(56)تشغيل وبناء المساجد  الدعوة

%(52)نشر سلوك وقيم اإلسالم والدعوة إلى هللا (مليون%502 )15
%(35)تعليم القرآن الكريم 

%(44)رعاية صحية تخصصية  الصحة
%(31)رعاية صحية أولية (مليون%407 )12

%(26)الصحة الوقائية وتعزيز الصحة العامة 
%(37)بناء قدرات المنظمات المجتمعية  تطوير القطاع 

االجتماعي 
(مليون%291 )9

%(21)المشاركة المجتمعية والتطوع 
%(20)الريادة االجتماعية واالستثمار االجتماعي 

%(9)التراث واللغة والتاريخ  الثقافة والتراث
%(7)تعزيز الفن (مليون%101 )3

%(7)الرياضة 
%(14)االبتكار وريادة األعمال  التنمية االقتصادية

%(4)جلب االستثمارات (مليون%34 )1
%(4)الحفاظ على الموارد الطبيعية  عةالبيئة والمياه والزرا

%(2)األمن الغذائي والمائي (مليون%32 )1
%(2)الزراعة العضوية 



العالقات بين التدخالت
والنتائج غير واضحة، أي 

يصعب التنبؤ بنتائج 
.األنشطة والبرامج

التنبؤ العالقات بين التدخالت 
ن والنتائج واضحة، أي يمك
التنبؤ بنتائج األنشطة

.والبرامج

هناك عوامل متعددة 
.زتتحكم في مجال التركي

العوامل هناك عوامل محدودة 
.زتتحكم في مجال التركي

ال يوجد منظمات أو 
مؤسسات قوية تعمل 

.في مجال التركيز

المنظومة هناك مؤسسات أو 
منظمات قوية تعمل في 

.مجال التركيز

ال يوجد معرفة وخبرة 
.كافية عن مجال التركيز

المعرفة هناك معرفة وخبرة 
.كافية عن مجال التركيز

دعم البرامج عالية 
المخاطرة التي ال ُتظهر 

نتائج سريعة، مثل 
.رالتدريب المهني للفقي

المخاطرة دعم البرامج منخفضة 
المخاطرة التي ُتظهر 

نتائج سريعة، مثل إطعام
.الفقير

العمل على عدة 
اد مستويات تغيير، األفر
.والمنظمات واألنظمة

مستوى التدخل العمل على مستوى 
تغيير واحد كمستوى 

.األفراد

توفير الموارد البشرية
والعالقات والتخطيط 

.والمتابعة

تنوع الموارد
االكتفاء بتوفير المنح

.المالية

57%

70%

53%

46%

59%

42%

55%

%52=  متوسط مقياس تعقيد أسلوب العطاء 

اء 
عط

ت ال
جيا

اتي
ستر

ج إ
نض

س 
قيا

ط م
وس

مت
=

54%
%57=  متوسط مقياس تعقيد القضايا 

مدى تعقيد قضايا تركيز المؤسسات
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ممارسات الحوكمة

ديموغرافيا القيادات المشاركة

حوكمة
تأُثرا  بنظريات الوكالة 

Agency)  ) واإلشراف
(Stewardship)، هناك تزايد

في الدراسات والبحوث حول 
مواضيع الحوكمة مثل 

عمليات المراقبة واإلشراف
من .  المؤسسي للمجالس

ظ بين المواضيع التي لم تح
باهتمام كبير، سواء  في 
ئح األوساط األكاديمية أو نصا
أفضل الممارسات، موضوع 
.مشاركة أصحاب المصلحة

أظهرت المؤسسات 
المشاركة امتثاال  أعلى 

ة لممارسات الحوكمة الرقابي
واإلشرافية مقارنة 

ه هذ. بالممارسات التشاركية
النتيجة متوقعة في ظل 

تشديد نصائح أفضل 
الممارسات على الجوانب 

ومع . التحكمية للحوكمة
ذلك، انتشار ممارسات 

ة الحوكمة التشاركية بنسب
بين أكثر المنظمات % 54

خصوصية فاق المتوقع 
ويدل على أهمية مفهوم 

الشورى في الثقافة 
.  المحلية

َوَجدت هذه الدراسة ترابط ذو 
أهمية بين تنوع وعمق 

ومنهجية الحوكمة 
جيات التشاركية وبين إستراتي

المؤسسات التي .  العطاء
ُتشارك أصحاب المصلحة  

بشكل شمولي في جميع 
مستويات اتخاذ القرارات 

ة وباستخدام أساليب منهجي
لجمع وتحليل مدخالت ذوي 

جيات العالقة، تتميز بإستراتي
عطاء  أكثر مخاطرة، 

ومتعددة المستويات، 
.ومتنوعة الموارد
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65%
%71=  متوسط مقياس الممارسات الرقابية 

%66=متوسط مقياس الممارسات اإلشرافية 

%54=  متوسط مقياس الممارسات التشاركية 

53%

54%

56%

منهجية المشاركة

عمق المشاركة

تنوع المشاركة

61%

66%

72%

التوجيه اإلداري
تنمية الموارد
التخطيط

ةالنسب التكرار
89%
11%

48
6

ذكر
أنثى النوع

24%
41%
30%
5%

13
22
16
3

سنة31-40
سنة41-50
سنة51-60
سنة61-70

ةالفئة العمري

2%
2%

37%
37%
22%

1
1

20
20
12

ثانوي
دبلوم مهني
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة

أعلى مؤهل 
تعليمي

85%
11%
3%

46
6
2

مدير تنفيذي، مدير عام، أو 
أمين عام

مدير االستراتيجية أو مدير 
البرامج

رئيس مجلس اإلدارة

المنصب

63%
28%
9%

34
15
5

سنوات1-5
سنوات6-10

سنة11-20
مدة العمل 

في المنصب

60%
64%

77%
82%

متابعة المدير التنفيذي
تقييم األداء
االمتثال للرسالة
النزاهة القانونية والمالية



3نموذج 
التفاعل

2نموذج 
متغيرات 

وسيطة

1نموذج 
أساسي

-0.07 (0.12) -0.13 (0.12) التحكم
-0.32 (0.18) -0.19 (0.17) اإلشراف

0.39** (0.12) 0.49** (0.04) 0.49** (0.04) المشاركة

-0.07* (0.04) -0.08**  (0.04) عمر المؤسسة
-0.17** (0.08) التحكم 

اإلشرافو
0.004** 
(0.002)

رقابة#مشاركة
وإشراف

21 (6.3) 15.3 (3.2) 14.9 (3.4) ثابت
0.87 0.86 0.84 R2

.p < .05*.               الخطأ المعياري مكتوب بين قوسين: مالحظة **p < .01

ود يشير اختبار االرتباط بيرسون إلى وج
بين ( **r=0.91)عالقة موجبة قوية 

ممارسات الحوكمة التشاركية 
واستراتيجية العطاء، في حين تبدو 

ية العالقة بين ممارسات الحوكمة الرقاب
اء واإلشرافية وبين إستراتيجيات العط

ة هذا االرتباط يدعم نظري. أكثر عشوائية
أن الحوكمة التشاركية تساهم في 
إنضاج استراتيجيات العطاء من خالل 

عوامل أوسع، / التعرض لقضايا ( 1
تعزيز ( 3الكشف عن حلول بديلة، ( 2

الكشف ( 4الثقة وااللتزام بين األطراف، و
.عن ومشاركة العبين رئيسيين

تشير نتائج تحليل االنحدار إلى أن 
ة ممارسات الحوكمة الرقابية واإلشرافي

مرتبطة ارتباطا  عكسيا  بمدى نضج 
إستراتيجيات العطاء مما يدعم فكرة أن

هذه الممارسات تدفع المنظمات 
للعمل على القضايا البسيطة التي 

لكن، تفاعل . ُتظهر نتائج سريعة
ممارسات الحوكمة المختلفة كان له 
جيات تأثير إيجابي على مدى نضج إستراتي

وجود مستويات عالية من . العطاء
ن الحوكمة الرقابية واإلشرافية يزيد م
. األثر اإليجابي للحوكمة التشاركية

تساهم الحوكمة الرقابية واإلشرافية
في التأكد من أن المنظمة تسير على 
الخطة وُتحقق األهداف التي أثرتها 

.الممارسات التشاركية

ت يرتفع مستوى نضج إستراتيجيات العطاء بنصف وحدة كلما ارتفعت ممارسا
.الحوكمة التشاركية بوحدة واحدة

وجود حوكمة رقابية وإشرافية يزيد من األثر اإليجابي للحوكمة التشاركية

at mean of traditional
governance

1 sd above

1 sd below

في متوسط الحوكمة 
الرقابية واالشرافية

انحراف معياري1+

انحراف معياري1-

.طاءهناك عالقة طردية بين ممارسات الحوكمة التشاركية وإستراتيجيات الع
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عالقة ممارسات الحوكمة بإستراتيجيات العطاء

ةالحوكمة التشاركي
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إ

الحوكمة

المراقبة اإلشراف المشاركة



تحديات التأثير تحديات
أشار قادة المؤسسات إلى 
العديد من التحديات التي 
يعتقدون أنها تحول بينهم
.  ةوبين تحقيق آثار مجتمعي

كان تحدي توفر واستمرارية
الموارد المالية والبشرية 
، والتقنية هو أبرز التحديات
ن تاله ُضعف االستراتيجية م
حيث اختيار األثر والتخصص
والتكامل باإلضافة الى 

ضعف مشاركة المجالس 
تفتقر .  في هذه العمليات

العديد من المؤسسات إلى 
المعرفة التطبيقية 

المطلوبة للعمل االجتماعي
ابتداء  من كيفية تحديد 
ييم االحتياجات إلى كيفية تق

ا. األثر ُتقدم البيانات أيض 
يذ انتقادات حول شركاء التنف
من حيث القدرة المؤسسية

.  والمصداقية والتواصل
شملت التحديات المتعلقة
بالنظام استقرار القيادات،

ومواءمة المتغيرات، 
ة والبيروقراطية، وقيود حرك

أعرب بعض القادة . األموال
عن قلقهم حول وجهة نظر 

المجتمع للعمل الخيري 
والذي يحد من خياراتهم 

، ذكر عدد . التنموية أخيرا 
قليل من المشاركين الحاجة

إلى آليات نمذجة ونقل 
. التجارب الناجحة

هذه التحديات واالحتياجات 
تخلق فرصا  واعدة أمام 

النشطاء والباحثين 
والمستشارين والممارسين
وصانعي السياسات الذين 
لديهم نية صادقة لتمكين

.المجتمع السعودي

10

من وجهة نظرك، ما : "نتائج تحليل إجابات المشاركين على سؤال
"هي أهم ثالث تحديات تواجه المؤسسة لتحقيق رسالتها؟

0%5%10%15%20%25%
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نسبة المؤسسات التي تواجه التحدي

ة توفر واستمراري
الموارد المالية

ندرة الكوادر 
المؤهلة 

والمتخصصة

قلة الخدمات 
التقنية 

المناسبة 
للعمل 
الخيري

الحاجة الى 
تحديد اآلثار
المطلوب 
تحقيقها
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