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..القطاع الرحب
وهوللجميع،ذراعهاتفتحالتيالممتدةالمظلةهوالربحيغيرالقطاع
الخاص،والقطاعالحكومي،القطاعحولهايلتقيالتيالواسعةالطاولة
.وأفرادهومؤسساتهأطيافهبكافةالمجتمعوكذلك

ابهيتميزالتيالخاصةالمكانةهذه
منواحداً جعلتهالربحي،غيرالقطاع
رؤيةعليهاأكدتالتيالمكوناتأهم

بارزاً مكاناً لهوحجزت2030المملكة
:الرئيسيةمحاورهاجميعفي

طموحوطن مزدهراقتصاد حيويمجتمع

القطاع الواعد..

مؤسساتهجميعأنومعللدولة،االجتماعياالقتصادالقطاعهذايمثل
احاالنفتأنإال(الربحيةغير)و(الطوعية)مبادئإطارفيتشتركوأنشطته

،تنوعاً القطاعاتأكثرمنواحداً جعلهبهيتميزالذيالكبير هذايتضحووتباينا 
حي،الربغيرالقطاععلىتطلقالتيالتسمياتتعددفيوالتنوعالتباين
األهلي،القطاعاالجتماعي،القطاعالخيري،القطاعالثالث،القطاع:مثل

النظرزواياالتسمياتهذهتعكسماوبقدر..المدنيالمجتمعمؤسسات
-هاأنإالالربحي،غيرالقطاعفيالمساهمةالجهاتتتبناهاالتيالمختلفة

فيالمساهمةعلىالكبيرةوقدرتهآفاقه،ورحابةالقطاعقوةتعكس-أيضاً 
.العظيمةالتنمويةاألهدافوتحقيقبالمجتمع،النهوض

مةتعزيز فعالية الحكو•
تمكين المسؤولية•

المجتمعية

اديتنمية وتوزيع اقتص•
زيادة معدالت التوظيف•

تعزيز القيم اإلسالمية •
والهوية الوطنية

ةتمكين حياة عامرة وصحي•
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..بين المأمول

وبااااالرغمًماااانًاافااااا ًالواسااااعةً
الواعاادةًالتاايًيمتاادًإليهاااًالقطاااع
غياااارًالربحااااي،ًإالًأنًًواحااااداًماااانً

طااعًأهمًالتقاريرًالتيًتناولا ًالق
فيًالمملكةًلخا ًواقاعًالقطااع

:غيرًالربحيًفيًعبارتين

قطااااا واعاااد اتمكالاااات مالياااة •
ضعيفة وغير مستدامة

قطاٌا ُمساء فهمه•

والواقع..

2030إن لظرة واحدة على مستهدفات رؤية المملكاة 
أمول والتزاماتها، تكفي إلااراز الادور المساتق لي الما
تاي من القطاا غير الراحي، وتأكياد اههمياة الك يارة ال

توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاا الحيوي

آفا ًالقطاعًغيرًالربحي،ًمؤسسةًالملكًخالدًالخيرية: تقرير* 

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

لرشيدةتحفيز القطاا غير الراحي لتط يق معايير الحوكمة ا•

يةتمكين القطاا غير الراحي من التحول لحول المؤسس•

تهيئة ال يئة التقنية المناس ة•

جهزة تعزيز التعاون اين مؤسسات القطاا غير الراحي واال•
الحكومية

دراتهاتسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدري ها واناء ق•

غرس ثقافة التطوا لدى أفراد المجتمع•

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

المحلي

رفاااع لسااا ة الم اااروعات التنموياااة•
إلااى % 7ذات اهثاار االجتماااعي ماان 

33%

ؤشار االرتقاء اترتيب المملكة فاي م•
رأس المااال االجتماااعي ماان المرت ااة 

10إلى 26

مليااون متطااوا ( 1) الوصااول إلااى •
ألف متطوا اآلن11مقاال 

2030مستهدفات رؤية 
:الخاصة االقطاا غير الراحي

ومن التزامات
:2030رؤية المملكة 
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الهدف الرئيس لل رلام 

:مننهيمكيماللتوظيفجاذاا  الراحيغيرالقطاايص حأن
لواعدةاالاكفااءاتواساتقطاابالفااعلة،الاكفااءاتاسات قااء

مخطط التكامل
اين أهداف الموارد ال  رية
وأهداف التنمية االجتماعية

برناااااااامزًالمحفااااااازاتً"يحقاااااااقً
" يالوظيفيةًللقطااعًغيارًالربحا
ًبينًأهدافًال ًكبيرا  مواردًتكامال 

البشاااااارية،ًوأهاااااادافًالتنميااااااةً
االجتماعياااااااة،ًحياااااااثًيسااااااااهمً
البرناااااااامزًفااااااايًتوليااااااادًآالفً

يًالوظائفًالنوعياةًالجاذباةًالتا
اااتًتحافظًعلاىًاساتبقااًالكفا

دًالمتفوقاااةًوتساااتقطيًالمزيااا
منهاااًإلااىًالقطاااعًغياارًالربحااي،ً
ومنًثمًتساهمًهذهًالكفاااات

،ًفيًتمكينًالقطاع–بدورهاً–
وتحساااااينًبيعاااااةًالعمااااالًفياااااهً
دًليصااابحًأكثااارًقااادرةًعلاااىًتوليااا

.الوظائفًالنوعيةًالجاذبة
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تأمين الرعاية الصحيةعقود التوظيف المتنوعة

توفير عدة ألواا من عقود التوظيف 
الجاذاة، اما يساهم في رفع مستوى
ات اهمان الوظيفي، واستقطاب الكفاء

المتميزة

االرتقاء اتغطيات التأمين والرعاية 
جاذاةالصحية، وتقديم مزايا تنافسية و

اإلجازات التنافسيةترتي ات العمل المرلة

ان، ترتي ات مرولة العمل من حيث المك
والوقت، واهيام، والعقود، وغيرها

سياسات تنافسية تغطي ألواعا 
مختلفة من إجازات العمل

تقييم اهداء والدفع مقاال اهداءالمسارات الوظيفية والتطور المهني

تصميم المسارات الوظيفية اما 
يضمن التطور المهني المستمر، 
ارة وتفعيل ارام  التدريب، وتنظيم إع

وتدوير الموظفين داخل وخارج القطاا

، التقييم االحترافي هداء الموظفين
والعكاس ذلك اميزات وعوائد على 

الموظف والمنظمة

التسهيالت التمويليةال مول االتأمينات االجتماعية

تقديم خيارات متعددة لنظام 
المعاشات التقاعدية

ويلية تيسير الحصول على تسهيالت تم
تمويالت : من ال نوك ت مل مثال

السكن، والسيارات، والتمويالت 
ال خصية وغيرها

دعم الرعاية النهاريةتحسين ايئة وثقافة العمل

افة حلول متكاملة لتحسين ايئة وثق
العمل، تراعي مكان العمل، والتخطيط
ية، السليم، والسياسات واهدلة اإلجرائ
اءلة، وتطوير مستوى ال فافية والمس
.وقياس اهثر االجتماعي للمنظمة

رياة تاوفير الادعم المناساب للرعاياة النها
علاااى شاااكل اااادالت لقدياااة، أو ا اااكل 

م اشر داخل المنظمات

العشرةالمحفزاُت 
يةالوظيفالمحفزاتلتحديدشاملةدراسةاالجتماعيةللتنميةالوزارةوكالةلفذت
ومنمحفزا،39إلىوصلتمطّولةقائمةإلىوتوصلتالراحي،غيرللقطااالالزمة

رلام ا"إطالقتمعليهاواناءأولوية،اهكثرالع رةالمحفزاتعلىالتركيزجرىثم
. يقللتطقاالتنظيميإطاروضعاهدف،"الراحيغيرللقطااالوظيفيةالمحفزات

:الع رةالمحفزاتت ملهاأنيمكنالتيالمزاياأارزومن
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ٌص كـبـيـرة ..فر

..وشراكات    مـثـمـرة..

ل راكاتلمتجددةمتعددةخياراتتجدسوففتلها–تقري ا  –الفرصاوصلةاتجهتحيثما
!الراحيغيرالقطاامع

أوتجارية،شركاتأوحكومية،منظماتال راكاتعنال احثةالجهاتكالتوسواء
تجدسوففتلها..ذاتهالراحيغيرالقطااداخلمنكالتحتىأوأهلية،مؤسسات

.الك يرةالنوعيةالفرصمنلهائيةالخيارات

عوااتصعنهاتلتجوالتيالماضية،العقودخاللالقطااعاي هاالتيالظروفكالتوأيا  
موالدعالمتسارعة،التغييرعجلةأنإالواستثمارها،الفرصاستك افأماموعق ات
معال راكةمساحاتجعلت2030المملكةرؤيةظلفيالقطاااهحظيالذيالك ير
محفزاتالم رواوماق ل،منتس قلماصورةوعموديا  أفقيا  تمتدالراحيغيرالقطاا

مأمااهاوابت راالتياالحترافيةالتجديديةالمساراتهذهمنواحدا  إالالوظيفية
.ال املةالتكامليةال راكاتمنالخياراتع رات



اعد.. و َغــٌد صـ
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ةالقياديالقاماتمناالعديدالراحيغيرالقطااحظيلطالما
.والجدارةالكفاءةذاتالوطنيةوالخ راتالك يرة،

وعطائهاوجهدهاوقتهامنالكفاءاتهذهاذلتولطالما
يفللعيانماثلةواصماتهاآثارهاجعلماوالمهنيالتطوعي

.الطي ةال الدهذهوعرضطولعلىالممتدةالكيالاتمئات

القياداتاهذهللتمسكوتزدادالحاجةتتضاعفواليوم،
ناتواأاناءمنوالمزيدالمزيدواستقطابالنوعية،والكفاءات

المالمحرسموإعادةالجديدة،النهضةفيللم اركةالوطن
اايةاإليجالتغييراتظلفيالعظيمالقطاالهذاالمستق لية
ةاهصعدكافةعلىالمس وقغيرالحكوميوالدعمال املة،
.وغيرهاواالجتماعيةوالماديةالت ريعية

.. لالمستقااتجاهوالصعوداهفضل،لحوالتغييرمسيرةإن
التفضيلية،الخياراتمرحلةتجاوزالذيال املالواقعهي

ذاتهتالوقفي–وأص حالتأخير،تحتملالملّحةضرورةوأص ح
منالمخلصينلجميعتتسعالتيالعظيمةللفرصمسرحا  –

.المملكةوقطاعاتألحاءشتى

المحفزاتارلام يأتيالمتكاملة،المسيرةهذهعمقومن
القطااظروفمنالنااعةالواقعيةأدوارهليؤديالوظيفية
يرتطوفيليسوليساهم،واالجتماعية،والثقافيةالمالية
يرلتطواحترافيةرافعةليكونالفحسب،ال  ريةالموارد
.وال عيدوالمتوسطالقريبالمدىعلىعام،ا كلالقطاا
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