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تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

 ةساردل يذيفنتلا صخلملا

يف يحبرلا ريغ عاطقلا رود

 نمحرلا فويض ةمدخ
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تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

1

1

تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

أبرز االسئلة

ما حجم مساهمة القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف 1.
الرحمن؟

كم جمعية تساهم في خدمة ضيوف الرحمن؟2.

ما أنواع البرامج التي يساهم بها القطاع الخاص كجزء من3.
مسؤوليته االجتماعية؟

أين تتركز جهود القطاع غير الربحي؟1.

هل هناك فجوات كبيرة؟2.

ماهي املجاالت األشد حاجة واألعلى أولوية؟3.

ماهي أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع؟1.

ماهي اإلنجازات التي يمكن تحقيقها على املدى قصير 2.
كمكاسب سريعة؟

ماهي الحلول التي تحدث أثرًا نوعيًا في القطاع؟3.

أهداف الدراسة

فات األساس واملستهدوطخطتطوير 
وف خدمة ضيفي للقطاع غير الربحي 

الرحمن

ر غيلقطاع لخريطة حرارية تطوير 
خدمة ضيوف الرحمن الربحي في 

عة واملكاسب السريالحلول تحديد 
ي لتعزيز دور القطاع غير الربحي ف

خدمة ضيوف الرحمن
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املكونات الرئيسية للقطاع غري الربحي

القطاع غري الربحي

التطوع

*تشمل مساهمة القطاع الخاص واألفراد

المؤسساتاألوقاف
األهلية

الجمعيات
األهلية

المسؤولية
االجتماعية*
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مصادر الدراسة

تم االستناد إلى عدة مصادر موثوقة للبيانات باإلضافة إلى الموائمة المستمرة مع الجهات ذات العالقة
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ملخص بيانات القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن لعام 1440 هـ
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الجمعيات وفق التصنيف

التطوع
اإلشراف الفني على الجمعيات التي تخدم ضيوف الرحمن
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تحليل األنظمة واللوائح ذات العالقة

5

5

تحليل األنظمة واللوائح ذات العالقة

الجهات الضابطة للقطاع ومهامها واختصاصاتها

فراغ تشريعي/ تداخل/فرصة 25

1

2

استخالص

55
نظام والئحة ذات 

عالقة

12

2

12

2

4

10

13

نظام

نظام أسايس

الئحة تنظيمية

تعديالت عىل نظام

قرار مبرسوم أو مجلس وزراء

الئحة أو قواعد تنفيذية

قرارات أو تعليامت وزارية أو ملجالس

213متت دراسة
الئحة/نظام 

تم استبعاد

األنظمة غير السارية•
منح الدولة لألفراد•
ة تعاميم وتعليمات وزاري•

غير مؤثرة و وال تمنح 
فرص

املخرجات
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 منهجية تطوير الخارطة الحرارية

تم تطوير الخارطة الحرارية لتكون أداة عملية لتوجيه جهود القطاع إىل املجاالت األشد حاجة واألكرث أولوية، وتتضمن:

الخدمات المقدمة حاليًا احتياجات وتوقعات الضيف

تحليل مستوى التشبع مبادرات وخدمات جديدة مقترحة لسد الفجوة

تم رصد وتوثيق )1.101( خدمة يقدمها 
القطاع غير الربحي في مختلف محطات 

ونقاط اتصال ضيف الرحمن

تمت دراسة احتياجات الضيف عبر عدة مصادر مثل:
استبانات ومسوحات  لضيوف الرحمن 	 
تقارير وتحليالت برنامج خدمة ضيوف الرحمن	 
دراسات رضا ضيوف الرحمن	 

تحليل مستوى التشبع عن طريق مقارنة 
احتياجات ضيف الرحمن بالخدمات التي يقدمها  

القطاع غير الربحي في كل محطة حاليًا

تطوير قائمة بالخدمات والمبادرات والبرامج المقترحة 
لسد الفجوة الحالية في القطاع 
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اللوحة الرئيسية للخارطة الحرارية

الضيافةالتنقلالقدوم واملغادرةما قبل الوصول
الحرمني

واملشاعر املقدسة
اكتشاف اململكةالصحة واألمان

االنطباع األول

ترحاب واحتفاء
أداء النسك

سالسة وطمأنينة

 إثـراء التجربـة

راحة وثقافة

1234567

املراحل

مستوى

التشبع

مستوى

التشبع

نقاط

االتصال

عايلمتوسطمنخفض

الضيافةالتنقلالقدوم واملغادرةما قبل الوصول
الحرمني

واملشاعر املقدسة
اكتشاف اململكةالصحة واألمان

االنطباع األول

ترحاب واحتفاء
أداء النسك

سالسة وطمأنينة

 إثـراء التجربـة

راحة وثقافة

1234567

املراحل

مستوى

التشبع

مستوى

التشبع

نقاط

االتصال

عايلمتوسطمنخفض

يمكنك االطالع على كامل تفاصيل الخريطة الحرارية، والتي يتم تحديثها باستمرار عبر الضغط هنا

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg4OTM2ZGUtYTYzNS00ZWNhLWFmMWYtZDIyODM3NmNkZjljIiwidCI6IjdkNjc3MDQ4LWFkNDEtNGJhYS05YWQ5LTZjNTc2NzhiNDlhZSIsImMiOjl9
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املجاالت األعىل احتياجاً

1234567
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تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

6

6

معادلة حساب أولويات املشاريع املوجهة لخدمة ضيوف الرحمن

أنواع االحتياجات نفئات املستفيديالتشبع

تشبع منخفض

تشبع متوسط

تشبع عالي

الحجاج

املعتمرين

الزائرين

قاصدي الحرمين

التوعية والتثقيف

اإلرشاد

التأهيل والتدريب

اشرةغير املباملساعدات النقدية 

املساعدات العينية

العناية والرعاية

الدراسات واألبحاث

الفعاليات

افق إدارة وصيانة املر

+
الوزن النسبي% 20الوزن النسبي% 20الوزن النسبي% 40

محطات رحلة الضيف

الوزن النسبي% 20

++
للوصواما  قبل 

درةملغاوم والقدا

لتنقلا

الحرمين واملشاعر املقدسة

الصحة واألمان

الضيافة

اكتشاف اململكة

100%

66%

33%

آخرين

80%

100%

60%

60%

90%

50%

90%

50%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

%12.5الخدمات املساندة

تراكميتراكمي
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ملخص التحديات

24 تحدي

7

7

ملخص التحديات
تحدي24

عدم وجود منظومة إلدارة أداء القطاع غير الربحي في -
خدمة ضيوف الرحمن 

ين ضعف عام في التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود ب-
وف منظمات القطاع غير الربحي التي تقدم خدمات لضي

الرحمن
ي ضعف عام في التنسيق والتكامل مع القطاع الحكوم-

والخاص
الحج عدم وجود استراتيجية شاملة للعمل غير الربحي في-

والعمرة والزيارة

كثر ندرة البيانات واملعلومات التي توضح املجاالت األ-
احتياجًا لخدمة الضيف

عدم وجود منهجية علمية لتصميم وتقديم أنشطة -
وخدمات العمل غير الربحي في خدمة الضيف

عدم قياس أداء الجهات في القطاع، واألثر االجتماعي -
للخدمات املقدمة

ن صعوبة التواصل مع كثير من جنسيات ضيوف الرحم-
سهم في الضعف العام في توظيف التقنية بالقطاع والذي ي-

رفع أدائه وكفاءته

نة للقطاع عدم اكتمال البيئة التشريعية والتنظيمية املمك-
غير الربحي

طول اجراءات تأسيس الجمعيات-
زمة الحاجة لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح الال -

في بعض املواقع وتعدد الجهات وتضاربها
وف منع الجمعيات من إقامة بعض البرامج واألنشطة لضي-

الرحمن الداخلة في تخصصها
القيود على التبرعات-
ضعف حوكمة بعض الجهات في القطاع غير الربحي-

اإلدارة االستراتيجية للقطاعالعمليات التشغيليةاألنظمة والتشريعات

غيرالقطاعمبادراتمعاملجتمعأفرادتفاعلضعف-
خدمةالتقديموتفضيلالرحمن،ضيوفخدمةفيالربحي

.للضيفمباشرة
للمتطوعيناالحترافيةاإلدارةممارساتضعف-
غيراعالقطعناملجتمعأفرادبعضعندالسلبيةالصورة-

املتطرفةباألنشطةوربطهالربحي

وارد ضعف البيئة التحفيزية الجاذبة للكفاءات من امل-
منالبشرية في القطاع غير الربحي لخدمة ضيوف الرح

رية ضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البش-
العاملة

لعملقلة الكادر النسائي وعدم توفر البيئة املناسبة ل-

في محدودية أدوار املسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص-
خدمة ضيوف الرحمن

ملة عدم توفر موارد مالية مستدامة لجميع املنظمات العا-
في القطاع

االطعام )تركز تبرعات األفراد على أنشطة  محدودة -
(والسقيا

الدعم املجتمعي والتطوعاملوارد البشريةاملوارد املالية
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ملخص الفرص

صعبة التفعيلمتوسطة الصعوبةسهلة التفعيل

8 فرص

رغبة المسلمين في التبرع . 1
لخدمة الحرمين وضيوف 

الرحمن

الشراكات الدولية مع . 2
الجمعيات المميزة لتبادل 

الخبرات

تدشين مبادرة اسناد الخدمات . 3
الحكومية للقطاع غير الربحي

مناسبة قطاع الحج والعمرة . 4
لتأسيس جمعيات تعاونية 

ومؤسسات الريادة االجتماعية

االستفادة من التجارب العالمية . 5

نقل التجربة من ضيوف الرحمن . 6
لمجتمعاتهم

تحفيز المجتمع السعودي للمساهمة . 7
الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن

االستفادة من احترافية القطاع . 8
الخاص
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تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

يحبرلا ريغ عاطقلل ةنكمملا تاردابملا

ًاجايتحا ىلعألا تالاجملا بسحب اهراكتبا مت تاردابم
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املبادرات املمكنة للقطاع غري الربحي 3/1

الوصفالمبادرة #

تفعيل وتغيير التشريعات 1
الممكنة

ــي  ــع والت ــى أرض الواق ــق عل ــل وتطب ــم تفع ــن ل ــا لك ــرارات المنصــوص عليه ــة مــن الق ــى مجموع ــة عل ــر أو اإلضاف ــل أو تغيي تفعي
ستحســن مــن األداء ومــن بيئــة العمــل للقطــاع وخدمــة ضيــوف الرحمــن 

2
تطوير استراتيجية وحوكمة 
القطاع غير الربحي لخدمة 

ضيوف الرحمن

تطويــر اســتراتيجية طموحــة وإعــداد دراســة شــاملة لحوكمــة القطــاع غيــر الربحــي فــي خدمــة ضيوف الرحمــن، تتضمن لدراســة وتحليل 
التشــريعات ذات الصلــة، وإعــداد هيــكل حوكمــة للقطــاع، وتحديــد مهــام واختصاصــات كل جهــة، والعالقــة والروابــط التنظيميــة بيــن 

مختلــف الجهــات العاملــة، وتحديــد األدوار والتقاطعــات بيــن القطــاع غيــر الربحــي والقطاعيــن الحكومــي والخــاص، 

تأسيس حاضنات ومسرعات 3
أعمال للقطاع غير الربحي

تأســيس حاضنــات ومســرعات أعمــال لبرامــج تشــاركية تصمــم لدعــم تأســيس وتنميــة  جمعيــات متخصصــة أو برامــج مبتكــرة تخــدم 
ضيــوف الرحمــن، مــن خــالل تقديــم التدريــب واالستشــارات، ودعــم إدارة األعمــال والجانــب التقنــي واإلعالمــي، وتســهيل الحصــول 

علــى التمويــل الــالزم.

تأهيل العاملين في خدمة 4
ضيوف الرحمن

ــر الربحــي وإعــداد  تدريــب وتأهيــل العامليــن والمتطوعيــن فــي مجــال خدمــة ضيــوف الرحمــن بمــا فيهــم العامليــن فــي القطــاع غي
الحقائــب التدريبيــة والــدورات المتخصصــة فــي المجــاالت المتنوعــة والمتعــددة لخدمــة ضيــوف الرحمــن، بمــا يضمــن رفــع كفــاءة 

العامليــن ومواكبــة متطلبــات زيــادة أعــداد ضيــوف الرحمــن وفقــًا لرؤيــة المملكــة 2030.

5
إنشاء كيان لتنسيق أعمال  

القطاع غير الربحي في خدمة 
ضيوف الرحمن

إنشــاء كيــان للعمــل علــى التنســيق والتكامــل ودمــج أنشــطة القطــاع غيــر الربحــي فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن ويعمــل ضمــن  إطــار 
خطــة اســتراتيجية شــاملة للقطــاع  بمــا فــي ذلــك رصــد احتياجــات ضيــوف الرحمــن علــى ارض الواقــع و التنســيق مــع القطاعــات 
الحكوميــة  وتوزيــع االحتياجــات علــى القطــاع غيــر الربحــي  و التأكــد مــن تقديــم الخدمــة وتقييمهــا وقياســها ، ومتابعــة مؤشــرات األداء 

للقطــاع فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن .
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املبادرات املمكنة للقطاع غري الربحي 3/2

الوصفالمبادرة #

6
تأسيس مرصد القطاع 

غير الربحي  لخدمة ضيوف 
الرحمن

مرصــد علمــي يعمــل علــى دراســة احتياجــات ضيــوف الرحمــن، ورصــد الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع غيــر الربحــي؛ إلصــدار خارطــة 
حراريــة محدثــة عــن القطــاع واحتياجــات الضيــوف ونســب التشــبع والفجــوات. والتشــخيص المســتمر لواقــع القطــاع غيــر الربحــي فــي 

خدمــة ضيــوف الرحمــن ودراســة التحديــات والمعوقــات التــي تواجهــه والعمــل علــى إيجــاد المبــادرات الكفيلــة بحلهــا.

7

إنشاء صندوق لتمويل 
مشاريع خدمة ضيوف 

الرحمن من خالل تفعيل 
األوقاف واالستفادة من 

التمويل الجماعي

ــر برنامــج  ــوف الرحمــن، ليقــوم بتطوي ــى خدمــة ضي ــه األمــوال الموقوفــة عل ــع اســتثماري تتجمــع في ــدوق وقفــي بطاب إنشــاء صن
ــى جمــع  ــة تعمــل عل ــل جماعــي وقفي ــر وتشــعيل منصــة تموي ــى اســتدامتها، كمــا يقــوم بإنشــاء وتطوي ــا يعمــل عل اســتثماري له

ــا. ــات والتشــريعات الخاصــة به ــاء اآللي ــوف الرحمــن، مــع بن ــة المخصصــة لخدمــات ضي ــل الوقفــي للمشــاريع الوقفي التموي

8
تنفيذ حزمة من البرامج 

والخدمات لتغطية المجاالت 
ذات األولوية

أظهــرت هــذه الدراســة عبــر الخارطــة الحراريــة وجــود عــدد مــن االحتياجــات لضيــوف الرحمــن التــي يمكــن للقطــاع غيــر الربحــي أن يســهم 
فــي تلبيتهــا. تغطــي هــذه المبــادرة جانــب كبيــر مــن تلــك االحتياجــات باقتــراح برامــج متخصصــة يتبناهــا القطــاع غيــر الربحــي.

تحسين الصورة الذهنية 9
للقطاع غير الربحي 

إعــداد اســتراتيجيات وخطــط تطويــر للحمــالت اإلعالميــة المميــزة )علــى مــدار 5 خمــس ســنوات( ودورهــا فــي تحســين الصــورة 
الذهنيــة للقطــاع غيــر الربحــي  محليــًا ودوليــًا للقطــاع غيــر الربحــي بصــورة عامــة وللقطــاع خدمــة ضيــوف الرحمــن بصــورة خاصــة لبنــاء 
وتعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن المملكــة وإبــراز الجهــود المبذولــة مــن القطــاع غيــر الرحــي فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن، مــع 

قيــاس أثــر تلــك الحمــالت ســنويًا.
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املبادرات املمكنة للقطاع غري الربحي 3/3

الوصفالمبادرة #

10
إطالق جائزة تميز سنوية 

للقطاع غير الربحي في خدمة 
ضيوف الرحمن

جائــزة ســنوية تمنــح إلحــدى المنظمــات غيــر الربحيــة العاملــة فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن، ذات األداء المتميــز فــي تقديــم خدماتهــا 
وابتــكار خدمــات جديــدة لتغطيــة احتياجــات ضيــوف الرحمــن.

11
عقد مؤتمر سنوي للقطاع 

غير الربحي في خدمة ضيوف 
الرحمن

إقامــة مؤتمــر ســنوي للخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن مــن قبــل القطــاع غيــر الربحــي؛ للتعريــف بالخدمــات التي تقدمهــا الجهات 
ــل  ــل. ويمث ــى دعــم وتموي ــاج إل ــي تحت ــج األعمــال الســنوية، وعــرض البرامــج المبتكــرة للجهــات والت ــة، واســتعراض نتائ ــر الربحي غي
فرصــة لتالقــي القطاعــي غيــر الربحــي لبحــث القضايــا ذات االهتمــام، باإلضافــة الــى التعــرف علــى الضيــوف وممثليهــم والجهــات 

الحكوميــة ـــوالخاصة ذات العالقــة. ويمكــن مــن خــالل المؤتمــر إعــالن الجائــزة الخاصــة بالقطــاع غيــر الربحــي لضيــوف الرحمــن .

12
تمكين وتنظيم العمل 

التطوعي لخدمة ضيوف 
الرحمن

تمكيــن وتنظيــم العمــل التطوعــي فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن مــن خــالل عــدد مــن المشــاريع التنفيذيــة التــي ســتعمل علــى معالجــة 
ــو الحــج  ــة نح ــق مســتهدفات الرؤي ــه فــي تحقي ــدور المأمــول من ــن التطــوع مــن أداء ال ــي تقــف أمــام تمكي ــات الت ــدد مــن التحدي ع

والعمــرة؛ باعتبــار التطــوع عامــل رئيســي فــي الوصــول لتلــك األهــداف.
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أبرز توصيات الدراسة

8

8

أبرز توصيات الدراسة

.عامةالتحديث املستمر لبيانات التواصل مع املنظمات غير الربحية، وإتاحتها لل-
خارطة توثيق الخدمات التي تقدمها املنظمات غير الربحية بما يتوافق مع عناصر ال-

ماعية، الحرارية، وتصنيف الخدمات املعتمد من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجت
.ومراحل ونقاط االتصال املعتمدة من برنامج خدمة ضيوف الرحمن

شطة املتعلقة تضمين الشجرة املحاسبية ملنظمات القطاع غير الربحي ببند مستقل لألن-
ات من كافة بخدمة ضيوف الرحمن، ووضع اآلليات الكفيلة لتسهيل الحصول على البيان

.الجهات املساهمة
.اتهمتوثيق بيانات ضيوف الرحمن لتسهيل التواصل معهم والتعرف على احتياج-

ت املناسبة االسترشاد بنتائج الخارطة الحرارية في املجاالت األشد حاجة لتنفيذ الخدما-
.لضيوف الرحمن 

ملزمع االستفادة من منهجية حساب األولويات لتقييم الخدمات واملبادرات والبرامج ا-
.دعمها او تمويلها 

فيذ عبر تبني البرامج والخدمات ذات األولوية العالية بتطوير نطاق عمل مفصل والتن-
.أحد الشركاء

املبادرات تشكيل فريق تنفيذي تحت مظلة البرنامج لإلشراف على
اجههادفع إنجازها وتذليل املعوقات التي تو و الدراسة عنالناتجة 

:لالتركيز على الخدمات والبرامج األعلى أولوية من خال مة تسهيل جمع البيانات عن القطاع غير الربحي في خد
:ضيوف الرحمن مستقباًل من خالل

8

8

أبرز توصيات الدراسة

.عامةالتحديث املستمر لبيانات التواصل مع املنظمات غير الربحية، وإتاحتها لل-
خارطة توثيق الخدمات التي تقدمها املنظمات غير الربحية بما يتوافق مع عناصر ال-

ماعية، الحرارية، وتصنيف الخدمات املعتمد من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجت
.ومراحل ونقاط االتصال املعتمدة من برنامج خدمة ضيوف الرحمن

شطة املتعلقة تضمين الشجرة املحاسبية ملنظمات القطاع غير الربحي ببند مستقل لألن-
ات من كافة بخدمة ضيوف الرحمن، ووضع اآلليات الكفيلة لتسهيل الحصول على البيان

.الجهات املساهمة
.اتهمتوثيق بيانات ضيوف الرحمن لتسهيل التواصل معهم والتعرف على احتياج-

ت املناسبة االسترشاد بنتائج الخارطة الحرارية في املجاالت األشد حاجة لتنفيذ الخدما-
.لضيوف الرحمن 

ملزمع االستفادة من منهجية حساب األولويات لتقييم الخدمات واملبادرات والبرامج ا-
.دعمها او تمويلها 

فيذ عبر تبني البرامج والخدمات ذات األولوية العالية بتطوير نطاق عمل مفصل والتن-
.أحد الشركاء

املبادرات تشكيل فريق تنفيذي تحت مظلة البرنامج لإلشراف على
اجههادفع إنجازها وتذليل املعوقات التي تو و الدراسة عنالناتجة 

:لالتركيز على الخدمات والبرامج األعلى أولوية من خال مة تسهيل جمع البيانات عن القطاع غير الربحي في خد
:ضيوف الرحمن مستقباًل من خالل

تشكيل لجنة تنفيذية تحت مظلة البرنامج لإلشراف على املبادرات 
الناتجة عن الدراسة ودفع إنجازها وتذليل املعوقات التي تواجهها
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تكشف الدراسة عن أبرز مالمح القطاع غري الربحي يف خدمة ضيوف الرحمن

ًاركش مكلً اركش

:ينو63كلإلا دي23لا ى/ع مكلصاوتب دعسن
DARPNGO@DARP.gov.sa


