بواء مشتكبو أفؾو للمدتمػات ألولاف ألمدتمػّة

ألده تٍر صالم بن أزمد ألدِوُ
وهّو ألٍزأرة للتومّة ألذتماغّة

مقدمةمقدمةLLKL
 زالة ألكفاع غّر ألربسُ
 دول ألرفاًّة (ألدخو لالصتٌالك)
 ألزتّاذات ألمسلّة

 ألولاف لذو ألتومّة
 ألتسٍل ألٍـوُ

مسدودِة تاجّر ألكفاع غّر ألربسُ بالمملنة فُ غملّة ألتومّة ،وأًم مشببات ًذى ألمسدودِة ًٍ أفتكارى لمكٍمات ألكفاع

زدم مشاًمة ألكفاع فُ
ألواتخ ألمسلُ أإلذمالُ
0.29%

24,550

0.05

مساهمة القطاع في الناتج المحلي
غير النفطي

عدد المتطوعين ،مما يجعل القيمة
االقتصادية له  22مليون لاير فقط

جمعية لكل  1000مواطن
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زدم ألكٍى ألػاملة فُ
ألكفاع

زدم تكدِم ألشلع وألخدمات ومدى
ألتغفّة ألدغرأفّة

%0.6

%14

نسبة الموظفين في القطاع فقط من اجمالي القوى العاملة
من السعوديين

نسبة الجمعيات التي تخدم األولويات
الوطنية من القطاع الغير ربحي

ألوكع ألطدِد فُ تكدِم ألخدمات ألتومٍِة وألوطاـات ألتػبّرِة فُ ألمملنة
مكارهة بالدول ألخرى

زّث هدد أن ًواك لٍِذد ول ذمػّة تػوَ بسماِة وتػزِز زكٍق
فائت مػّوة ،أو تكدِم ألخدمات ألكاهٍهّة وتػزِز ألشالمة ألػامة،
أو أي وهكابات غمالّة.
وألو من  %2من ألموظمات تػمو فُ ألتومّة وأإلصنان
وألهطفة ألحكافّة وألترفّي وألهطفة ألتُ تكٍد وتدِر وتكدم وتطدع
وتدغم ألخدمات ألتػلّمّة وألبسحّة وتٍفر ألخدمات ألتَ تػوَ
بالمسافظة غلَ ألبّئة ومنافسة ألتلٍث وألٍلاِة وألتحكّف ألبّئُ
وألػسُ .و  %5فكؿ لٌا غاللة بالػسة.

خدمات تنموية

نشاطات تعبيرية

االسكان

الرياضة والترفيه

الخدمات االجتماعية

الفنون والثقافة

التعليم

مجموعات العمل االجتماعي

الصحة

التأييد والمؤازرة

أنواع الخدمات التي يقدمها القطاع الغير ربحي
][VALUE
10%

][VALUE

][VALUE

25%

40%

][VALUE
][VALUE

][VALUE
][VALUE
][VALUE
][VALUE

السعودية

البرازيل

خدمات تنموية

][VALUE

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

أسترالياالسلع اليابان
كندا
والخدمات ومدى
حجم تقديم
التغطية الجغرافية
نشاطات تعبيرية أخرى

األوقاف المجتمعية
 ألولاف ألمدتمػّة تطبي ما ِشمَ بسشابات تومّة ألفرأد.
 أدأة لتاصّس وتنٍِن ألغٍل مػممة للػائالت من ذوي ألدخو ألمسدود لالدخار لتاصّس أغٍل (تملم موزل ،ألتػلّم
فٍق ألحاهٍي ،تملم مطروع تداري).
 ألولاف ألمدتمػّة ًُ أولاف ذمػّي (ذماغّة) لدغم مطارِع تومٍِة مسلّة.

 لٌا أجار غّر مالّة ِمنن من خاللٌا إزدأث ألتسٍل فُ مشتكبو ألمدتمػات ألمسلّة.

األوقاف المجتمعية
اجملتمعية

 رأس مال خّري مشتدأم من ولذو ألمدتمػات ألمسلّة ًٍ أزد ألسلكات ألمفكٍدة ؽمن ززمة ألغٍل ألتُ تستاذٌا
ألمدتمػات لبواء مدتمع أفؾو وألٍى وأه حر أغتمادِة غلَ ألذأت.
 دغم ألمطارِع ِشتدّب لالزتّاذات لػّرة ألمدى للمدتمع ،ولنن ألولاف ألتُ تؤصس وتدأر من لبلٌم تشاًم فُ تغّّر
مشتكبلٌم.

األاألوقاف المجتمعيةوقاف
اجملتمعية
. 
ألٍلف ألمدتمػُ ًٍ هسشاب ألتٍفّر ألدماغُ ألمشتدأم.

ِ كرر ألمدتمع هّف ِتم غرف وتٍزِع ألموفػة.
 هشبة من ألموفػة وألػٍأئد ٍِزع غلَ ظنو مور غلَ ألمدتمع ألمسلُ ،من خالل مدلس مسلُ ِدِر ألٍلف.
 ألمتبكُ تػبر ذزء من أغو ألٍلف.

االمؤسسات المجتمعيةملؤسسات
اجملتمعية

 ألمؤصشة ألمدتمػّة ًُ موظمة خّرِة خاغة تدمع وتدِر هفاق وأصع من ألمٍأل ألٍلفّة ألمشتدأمة.
ً ذى ألولاف ألمشتحمرة تٍلد غٍأئد لغرض أهطفة خّرِة وتومٍِة ؽمن هفاق ذغرأفُ تخدمي ألمؤصشة.
ً ذأ ألومؿ غّر مٍذٍد فُ ألمملنة ألػربّة ألشػٍدِة (ألوظام ألددِد).
ِ تٍلع لي (إن أغفُ ألًتمام ألنامو) أن ِنٍن من أهبر ألكفاغات ألخّرِة همٍأ.
 فُ أمرِنا ِػد ألكفاع أل ه حر همٍأ ( 500مؤصشة مدتمػّة باغٍل تكدر ب  20ملّار دولر).

المؤسساتاجملتمعية
ات املؤسسات
مسات ومميز
المجتمعية
ومميزات
سمات
 ألمروهة فُ ألتاصّس وألدغم للمدتمع ألمسلُ.
 ألمتبرع لد ِنٍن فرد أو أصرة أو مؤصشة أو مدمٍغة من ألفرأد ل تربفٌم أي غاللة غائلّة أو مؤصشّة.

 ممنن أن ِنٍن ألتبرع مال ،غكار ،أصٌم ،ولف أخر ،وغّة.
ِ منن للمتبرغّن ألمسلّّن أن ِتوٍغٍأ فُ أوذي ألٍلف ألمسلُ.
 ألسرِة فُ تسدِد ألغرأض وألمػارف أو ترهٌا للمؤصشة ألمدتمػّة لتسدِد ألولٍِات وألتٍذٌات.

مساسمات ومميزات المؤسسات المجتمعيةت
اجملتمعية
املؤسسات
ات
ز
وممي
 رغم أهٌا مؤصشة ماهسة ،إل أهٌا تطغو دورأ مسٍرِا (بػّدأ غن أي أتداًات أو مٍّل) فُ ألمدتمع ألمسلُ.
 تاصّس ألٍلف ألمدتمػُ وألمؤصشة ألمدتمػّة ِمنن أن ِسكق:
 ألتوشّق وألتنامو بّن أغساب ألمػلسة.

 تػزِز ألطرأهات
 بواء ألدشٍر
 تٍفّر مٍأرد أخرى للمدتمع
 تػزِز زٍأرأت مدتمػّة غّر مشبٍلة هسٍ لؾاِا مطترهة بّن ألفرأد وألموظمات
 بواء لدرأت ألمدتمػات ألمسلّة لّتمنوٍأ من ألرتكاء بازٍألٌم وأهفشٌم.

المستقبل)
أجلأجل
من من
أصول
المجتمعية( (
المؤسسات
املستقبل)
أصول
املؤسسات اجملتمعية
 بػؼ ألمدتمػات تػّض وبطنو رئّشُ غلَ ألمشاغدأت ألػّوّة وألوكدِة لتلبّة ألزتّاذات ألصاصّة وألهّة للمدتمع.

 تػتمد ألمدتمػات غلَ ألدغم ألسنٍمُ و ألخاص
 ومع وؽٍح ألزتّاج تظو ألمدتمػات تفتكر إلَ أغٍل جابتة ومشتدأمة لبواء مشتكبلٌا.
 بواء ألولاف ألمدتمػّة ألتُ ِطارك فُ مدالشٌا وهظام زٍهمتٌا ولرأرتٌا ِشاًم فُ بواء أغٍل مدتمػّة.

المجتمعية
األوقاف اجملتمعية
آثار األوقاف
 تػزِز ألصتكرأر فُ ألمدتمع
 تٍذّي ألمدتمع هسٍ ألتفنّر فُ ألمشتكبو

 تسفّز تفٍِر أغٍل أخرى
 تػزِز ألترهّز وألتخػع
 تٍفّر مشازة أوصع للمخاـرة
 زِادة فػالّة ألمدتمع
 زِادة ألتاجّر ألمدتمػُ

 تػزِز ألمٍأـوة وألمطارهة ألمدتمػّة
 تػزِز رفاًّة ألذّال ألكادمة

