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القط اع الرحب..
القطاع غير الربحي هو المظلة الممتدة التي تفتح ذراعها للجميع ،وهو
الطاولة الواسعة التي يلتقي حولها القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص،
وكذلك المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته وأفراده.
يمثل هذا القطاع االقتصاد االجتماعي للدولة ،ومع أن جميع مؤسساته
وأنشطته تشترك في إطار مبادئ (الطوعية) و(غير الربحية) إال أن االنفتاح
الكبير الذي يتميز به جعله واحداً من أكثر القطاعات تنوعاً وتباينا ،ويتضح هذا
التباين والتنوع في تعدد التسميات التي تطلق على القطاع غير الربحي،
مثل :القطاع الثالث ،القطاع الخيري ،القطاع االجتماعي ،القطاع األهلي،
مؤسسات المجتمع المدني ..وبقدر ما تعكس هذه التسميات زوايا النظر
المختلفة التي تتبناها الجهات المساهمة في القطاع غير الربحي ،إال أنها -
أيضاً  -تعكس قوة القطاع ورحابة آفاقه ،وقدرته الكبيرة على المساهمة في
النهوض بالمجتمع ،وتحقيق األهداف التنموية العظيمة.

 ..القط اع الواعد
هذه المكانة الخاصة التي يتميز بها
القطاع غير الربحي ،جعلته واحداً من
أهم المكونات التي أكدت عليها رؤية
المملكة  2030وحجزت له مكاناً بارزاً
في جميع محاورها الرئيسية:

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

• تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية
• تمكين حياة عامرة وصحية

• تنمية وتوزيع اقتصادي
• زيادة معدالت التوظيف

• تعزيز فعالية الحكومة
• تمكين المسؤولية
المجتمعية
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بين الم أمول..
إن لظرة واحدة على مستهدفات رؤية المملكاة 2030
والتزاماتها ،تكفي إلااراز الادور المساتق لي الماأمول
من القطاا غير الراحي ،وتأكياد اههمياة الك يارة التاي
توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاا الحيوي
مستهدفات رؤية 2030
الخاصة االقطاا غير الراحي:

ومن التزامات
رؤية المملكة :2030

• رفااع مساااهمة القطاااا غياار الراحااي
ماااان  %0.3إلااااى  %5ماااان النااااات
المحلي

• تسهيل تأسيس منظمات غير راحيه للميسورين وأصحاب
الثروة اما يساهم في لمو القطاا غير الراحي

• رفاااع لسااا ة الم اااروعات التنموياااة
ذات اهثاار االجتماااعي ماان  %7إلااى
%33
• االرتقاء اترتيب المملكة فاي مؤشار
رأس المااال االجتماااعي ماان المرت ااة
 26إلى 10
• الوصااول إلااى (  ) 1مليااون متطااوا
مقاال  11ألف متطوا اآلن

• تحفيز القطاا غير الراحي لتط يق معايير الحوكمة الرشيدة
• تمكين القطاا غير الراحي من التحول لحول المؤسسية
• تهيئة ال يئة التقنية المناس ة
• تعزيز التعاون اين مؤسسات القطاا غير الراحي واالجهزة
الحكومية
• تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدري ها واناء قدراتها
• غرس ثقافة التطوا لدى أفراد المجتمع

 ..والواقع
وبااااالرغمًماااانًاافااااا ًالواسااااعةً
الواعاادةًالتاايًيمتاادًإليهاااًالقطاااع
غياااارًالربحاااايً،إالًأنًًواحااااداًماااانً
أهمًالتقاريرًالتيًتناولا ًالقطااعً
فيًالمملكةًلخا ًواقاعًالقطااع
غيرًالربحيًفيًعبارتين:
• قطااااا واعاااد اتمكالاااات مالياااة
ضعيفة وغير مستدامة
قطاا ُمساء فهمه
•
ٌ
* تقرير :آفا ًالقطاعًغيرًالربحيً،مؤسسةًالملكًخالدًالخيرية
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اسـتـبـقـ اء
الكف اءات
الف اعل ة

بـرن امـج

الواعدة

للقط اع

غير الربح ي

الكف اءات

الـوظـيفيـ ة

الهدف الرئيس لل رلام
أن يص ح القطاا غير الراحي جاذاا للتوظيف يما يمكنه من:
اسات قااء الاكفااءات الفااعلة ،واساتقطااب الاكفااءات الواعدة

يحقاااااااقً"برناااااااامزًالمحفااااااازاتً
الوظيفيةًللقطااعًغيارًالربحاي"
تكامالًكبيراًبينًأهدافًالمواردً
البشااااااريةً،وأهاااااادافًالتنميااااااةً
االجتماعياااااااةً،حياااااااثًيسااااااااهمً
البرناااااااامزًفااااااايًتوليااااااادًآالفً
الوظائفًالنوعياةًالجاذباةًالتايً
تحافظًعلاىًاساتبقااًالكفااااتً
المتفوقاااةًوتساااتقطيًالمزيااادً
منهاااًإلااىًالقطاااعًغياارًالربحاايً،
ومنًثمًتساهمًهذهًالكفاااات
– بدورهاً– فيًتمكينًالقطاعً،
وتحساااااينًبيعاااااةًالعمااااالًفياااااهً
ليصااابحًأكثااارًقااادرةًعلاااىًتوليااادً
الوظائفًالنوعيةًالجاذبة.

مخطط التكامل
اين أهداف الموارد ال رية
وأهداف التنمية االجتماعية
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استقط اب

المـحفـزات

المحفزات العشرة
ُ
لفذت وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية دراسة شاملة لتحديد المحفزات الوظيفية
مطولة وصلت إلى  39محفزا ،ومن
الالزمة للقطاا غير الراحي ،وتوصلت إلى قائمة
ّ
ثم جرى التركيز على المحفزات الع رة اهكثر أولوية ،واناء عليها تم إطالق " ارلام
المحفزات الوظيفية للقطاا غير الراحي" ،اهدف وضع إطار تنظيمي قاال للتط يق.
ومن أارز المزايا التي يمكن أن ت ملها المحفزات الع رة:

عقود التوظيف المتنوعة
توفير عدة ألواا من عقود التوظيف
الجاذاة ،اما يساهم في رفع مستوى
اهمان الوظيفي ،واستقطاب الكفاءات
المتميزة

ترتي ات العمل المرلة
ترتي ات مرولة العمل من حيث المكان،
والوقت ،واهيام ،والعقود ،وغيرها

المسارات الوظيفية والتطور المهني
تصميم المسارات الوظيفية اما
يضمن التطور المهني المستمر،
وتفعيل ارام التدريب ،وتنظيم إعارة
وتدوير الموظفين داخل وخارج القطاا

ال مول االتأمينات االجتماعية
تقديم خيارات متعددة لنظام
المعاشات التقاعدية

تحسين ايئة وثقافة العمل
حلول متكاملة لتحسين ايئة وثقافة
العمل ،تراعي مكان العمل ،والتخطيط
السليم ،والسياسات واهدلة اإلجرائية،
وتطوير مستوى ال فافية والمساءلة،
وقياس اهثر االجتماعي للمنظمة.

تأمين الرعاية الصحية
االرتقاء اتغطيات التأمين والرعاية
الصحية ،وتقديم مزايا تنافسية وجاذاة

اإلجازات التنافسية
سياسات تنافسية تغطي ألواعا
مختلفة من إجازات العمل

تقييم اهداء والدفع مقاال اهداء
التقييم االحترافي هداء الموظفين،
والعكاس ذلك اميزات وعوائد على
الموظف والمنظمة

التسهيالت التمويلية
تيسير الحصول على تسهيالت تمويلية
من ال نوك ت مل مثال :تمويالت
السكن ،والسيارات ،والتمويالت
ال خصية وغيرها

دعم الرعاية النهارية
تاوفير الادعم المناساب للرعاياة النهارياة
علاااى شاااكل اااادالت لقدياااة ،أو ا اااكل
م اشر داخل المنظمات
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فر ٌص كـبـيـرة..
حيثما اتجهت اوصلة الفرص – تقري ا – فتلها سوف تجد خيارات متعددة متجددة لل راكات
مع القطاا غير الراحي!
وسواء كالت الجهات ال احثة عن ال راكات منظمات حكومية ،أو شركات تجارية ،أو
مؤسسات أهلية ،أو حتى كالت من داخل القطاا غير الراحي ذاته ..فتلها سوف تجد
خيارات ال لهائية من الفرص النوعية الك يرة.
وأيا كالت الظروف التي عاي ها القطاا خالل العقود الماضية ،والتي لتجت عنها صعواات
وعق ات أمام استك اف الفرص واستثمارها ،إال أن عجلة التغيير المتسارعة ،والدعم
الك ير الذي حظي اه القطاا في ظل رؤية المملكة  2030جعلت مساحات ال راكة مع
القطاا غير الراحي تمتد أفقيا وعموديا اصورة لم تس ق من ق ل ،وما م روا المحفزات
الوظيفية إال واحدا من هذه المسارات التجديدية االحترافية التي ت را اهاواب أمام
ع رات الخيارات من ال راكات التكاملية ال املة.

أوقاف

مالية

صحية

تعليمية

تجارة

ايئة

 ..وشراك ات

صناعة

اجتماعية

توعية

مـثـمـرة..
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ــد صـ اعد
 ..و َغ ٌ
لطالما حظي القطاا غير الراحي االعديد من القامات القيادية
الك يرة ،والخ رات الوطنية ذات الكفاءة والجدارة.
ولطالما اذلت هذه الكفاءات من وقتها وجهدها وعطائها
التطوعي والمهني ما جعل آثارها واصماتها ماثلة للعيان في
مئات الكيالات الممتدة على طول وعرض هذه ال الد الطي ة.
واليوم ،تتضاعف الحاجة وتزداد للتمسك اهذه القيادات
والكفاءات النوعية ،واستقطاب المزيد والمزيد من أاناء وانات
الوطن للم اركة في النهضة الجديدة ،وإعادة رسم المالمح
المستق لية لهذا القطاا العظيم في ظل التغييرات اإليجااية
ال املة ،والدعم الحكومي غير المس وق على كافة اهصعدة
الت ريعية والمادية واالجتماعية وغيرها.
إن مسيرة التغيير لحو اهفضل ،والصعود ااتجاه المستق ل..
هي الواقع ال امل الذي تجاوز مرحلة الخيارات التفضيلية،
ملحة ال تحتمل التأخير ،وأص ح – في الوقت ذاته
وأص ح ضرورة
ّ
– مسرحا للفرص العظيمة التي تتسع لجميع المخلصين من
شتى ألحاء وقطاعات المملكة.
ومن عمق هذه المسيرة المتكاملة ،يأتي ارلام المحفزات
الوظيفية ليؤدي أدواره الواقعية النااعة من ظروف القطاا
المالية والثقافية واالجتماعية ،وليساهم ،ليس في تطوير
الموارد ال رية فحسب ،ال ليكون رافعة احترافية لتطوير
القطاا ا كل عام ،على المدى القريب والمتوسط وال عيد.
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