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فرضية الورقة

هناك مستوى من التحديات متعلق بالسياق العالمي

الوطنية/مستوى التحديات المحلية

مستوى القطاع غير الربحي

مستوى قطاع المؤسسات األهلية

مستوى مجلس المؤسسات األهلية

:ويعتبر أحد المؤثرات على

:، ومنها2030والتحديات الوطنية تتطلب تفاعل القطاعات الثالث، كما في رؤية المملكة 

:من قبل" المنح الموجه"الوطنية من خالل وسائل من أهمها /والذي يمكن التحكم والتأثير في كفاءة استجابته للتحديات المحلية

:والذي بدوره يحتاج إلى تكامل وتنسيق يقوده



فرضية الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

مستوى االستجابة

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق



فرضية الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

مستوى االستجابة

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق

مالحظة ورصد معدالت النمو الناجحة في 
المجاالت التنموية على المستوى العالمي



فرضية الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

مستوى االستجابة

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق

ت الرؤية المستقبلية ذات الصلة بتحسين معدال
النمو على المستوى الوطني في المجاالت 

التنموية المختلفة ووفق المعدالت العالمية 
المنافسة



فرضية الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

ةمستوى االستجاب

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق
المستهدفات غير الربحي مع تفاعل القطاع 

بالمساهمة في الناتج)ذات الصلة 2030الوطنية 
ودعم -والتوسع في الجمعيات –المحلي 

(التطوع
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السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

مستوى االستجابة

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق

ه في تعزيز وتوجيالمؤسسات األهلية مساهمة 
ات قدرات القطاع غير الربحي لالستجابة لمتطلب

2030التنموية وفق رؤية المملكة 
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السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى الرصد

مستوى الطموح

مستوى االستجابة

مستوى المشاركة

مستوى التنسيق

واره بين قدرة وكفاءة مجلس املؤسسات األهلية في القيام بأد

 املؤسسات األهلية لتحقيق األثر التنموي املطلوب
 
مجتمعيا



تساؤالت الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى االستجابة

(  المانحة)ما التحديات التي قد تحد من قدرة  المؤسسات األهلية 
لتحفيز وتوجيه القطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في 

التنمية؟
ما التوقعات المستقبلية المنتظرة من المؤسسات األهلية 

ة في مجال تحفيز وتوجيه القطاع نحو المساهمة الفاعل( المانحة)
في خطط التنمية؟

1

2



تساؤالت الورقة

السياق العالمية

السياق المحلي

سياق القطاع غير الربحي

سياق المؤسسات األهلية

سياق مجلس المؤسسات 
األهلية

مستوى التنسيق

ق ما  التحديات التي قد تعيق قدرة مجلس المؤسسات األهلية في تحقي
أدوار التكامل والتنسيق والدعم والمؤازرة للمؤسسات األهلية؟

ما التوقعات المستقبلية المنتظرة من مجلس المؤسسات 
األهلية في مجال تحقيق التكامل والتنسيق والدعم ألدوار 

المؤسسات األهلية؟

3

4



األهداف-مقدمة 

األدوار التحديات

حصر أهم التحديات التي تواجه المؤسسات 
( المانحة)األهلية 

حصر أهم التحديات التي تواجه مجلس 
المؤسسات األهلية 

اقتراح توصيات لتعزيز أدوار المؤسسات
مستقبالا ( المانحة)األهلية 

اقتراح توصيات لتعزيز أدوار مجلس 
المؤسسات األهلية مستقبالا 

1

2

3

4
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سياق الورقة

أو أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية
، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع ، غير هادف للربح أساساا االعتبارية أو منهما معاا

العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف ، أو 
هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية واألهلية بأنواعها مؤسسات أهلية 

https://laws.boe.gov.saالمصدر 1437/ 2/ 19بتاريخ ( 8/م)رقم : هـ الصادر بالمرسوم الملكي1437نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية  

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1
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مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

ص أو المؤسسات الخيرية المانحة في المملكة العربية السعودية التي تحمل صفة اعتبارية لشخ
مجموعة أشخاص، أو تقوم على أساس تخصيص مال معين من قبل المالك أو وقف أموال معينة من 

العقارات أو المنقوالت لإلنفاق من ريعها على أغراض خيرية ومنافع عامة ال تستهدف الربح

عبد الكريم الصالح. ، أ1432–( جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع )رسالة ماجستير بعنوان 

(المانحة)المؤسسات األهلية 
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هـ، وقد تم 1440تشّكل مجلس المؤسسات األهلية بعد اجتماع الجمعية العمومية في شهر رمضان 
لك في هذا االجتماع ترشيح مجلس اإلدارة حيث تشكل من سبعة أشخاص يمثلون مؤسساتهم، بعد ذ

هـ بإنشاء مجلس 1440/11/13وتاريخ 203٥22صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 
المؤسسات األهلية حسب التصريح

/https://www.cof.sa/Works: موقع المجلس على اإلنترنت

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

https://www.cof.sa/Works/
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تحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات األهلية في خدمة المجتمع

الرؤية

/https://www.cof.sa/Works: موقع المجلس على اإلنترنت

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

https://www.cof.sa/Works/
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هم مجلس يعمل على تمثيل المؤسسات األهلية، يعتني باألنشطة والمبادرات التي تس
في دعم مسيرتها وتعظم أثرها وإبراز دورها في المجتمع

الرسالة

/https://www.cof.sa/Works: موقع المجلس على اإلنترنت

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

https://www.cof.sa/Works/
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مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

األهداف

/https://www.cof.sa/Works: موقع المجلس على اإلنترنت

التنسيق بين المؤسسات بما يحقق
التعاون والتكامل بينها

تنفيذ برامج ومشاريع لبناء قدرات 
العمل األهلي وتقويته

تقديم الدعم والمساندة والمشورة 
للمؤسسات األهلية بما في ذلك 

االستشارات المالية واإلدارية

اقتراح ما يمّكن العمل األهلي من 
سياسات، وخطط استراتيجية، وبرامج 

عامة

نشر ثقافة العمل األهلي، والتوعية 
بأهمية المؤسسات األهلية وأغراضها 
وأنشطتها، وعقد المؤتمرات والندوات 

ية والبرامج واألنشطة التوعوية والتعريف
في هذا الشأن

إصدار المنشورات، وإجراء البحوث 
والدراسات المتعلقة بالعمل األهلي 
لجميع القطاعات بعد التنسيق مع 

الجهة ذات العالقة

التعاون مع الوزارة في حل مشكالت 
المؤسسات األهلية

ة التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولي
ذات العالقة، وتبادل المعلومات 

والخبرات بما يسهم في تطوير عمل 
المؤسسات، مع مراعاة المادة الثانية 

واألربعون من هذه الالئحة

https://www.cof.sa/Works/
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ورد في بعض معاجم اللغة العربية انه التحديات جمع تحدي وهي تعني المخاطر والصعوبات ، 
ومواجهتها تعني كيفية التغلب عليها ومجابهتها دون خوف

2018، 4، عدد 4٥، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون مجلد ( 2018)محمود، المثنى عبد الفتاح  ، اإلعجاز والتحدي دراسة مصطلحية 

لغوياا 

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي
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يتبين من النصوص اللغوية الواردة في مادة التحدي أنها ( ت ح د) ومن خالل سبر معاني مادة 
تدل في مجموعها على معنى المسير للوصول إلى غاية محددة

2018، 4، عدد 4٥، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون مجلد ( 2018)محمود، المثنى عبد الفتاح  ، اإلعجاز والتحدي دراسة مصطلحية 

لغوياا 

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي
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مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

متغيرات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة من ظروف بيئية داخل المنظمة أو من 
عمحيطها ، وتؤثر على كفاءة مسيرها نحو تحقيق أهدافها ومساهماتها التنموية في المجتم

اصطالحياا 
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من ضمن األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة ضمن محور وطن طموح جاء الهدف 
ا االستراتيجي تمكين المسئولية المجتمعية وقد انبثق عنه ثالثة أهداف منها  هدفان  له

:عالقة بالقطاع غير الربحي وهو

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي
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.تشجيع العمل التطوعي• 
.دعم نمو القطاع غير الربحي• 
من خالل)  تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر اعمق • 

(.الحصول على التمويل، والمواهب، والمعرفة وما الى ذلك

رفع مستوى تحمل المواطن للمسئولية، وانبثق عنه-1
:هدف تفصيلي هو

فان تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وانبثق هد-2
:  تفصيليان هما

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي
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رفع مساهمة القطاع غير 
الربحي في الناتج المحلي 

بحلول عام % ٥اإلجمالي بنسبة 
م2030

ة زيادة عدد المنظمات غير الربحي
في مختلف المجاالت التنموية

( 1)زيادة عدد المتطوعين إلى 
مليون متطوع بحلول عام الرؤية

ة رفع نسبة المشروعات التنموي
الى % 7ذات األثر االجتماعي من 

33%

االرتقاء بترتيب المملكة في
مؤشر رأس المال االجتماعي من 

(10)الى المرتبة (26) المرتبة 

زيادة مشاركة المرأة في 
القطاع غير الربحي

مستهدفات الرؤية فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي 

مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي
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مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

ر تسهيل تأسيس منظمات غي
راحيه للميسورين وأصحاب 
الثروة بما يساهم في نمو 

القطاع غير الربحي

تحفيز القطاع غير الراحي 
لتطبيق معايير الحوكمة 

الرشيدة

تمكين القطاع غير الربحي 
من التحول نحو المؤسسية

تهيئة البيئة التقنية 
المناسبة

تعزيز التعاون بين مؤسسات
القطاع غير الربحي واألجهزة 

الحكومية

تسهيل عملية استقطاب 
الكفاءات وتدريبها وبناء 

قدراتها

غرس ثقافة التطوع لدى 
أفراد المجتمع

االلتزامات تجاه القطاع غير الربحي 
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مجلس المؤسسات المؤسسات األهلية
2030رؤية المملكة مفهوم التحديات؟األهلية

والقطاع غير الربحي
تحديات القطاع غير 

مدخالت الورقةالربحي

ل قلة الكفاءات والقدرات البشرية من خال
محدودية جاذبية القطاع للكوادر 

المؤهلة وانعدام المحفزات والمؤهالت 
ر الوظيفية والتي أدت إلى نقص الكواد

البشرية، وتسربها

ضعف اإلدارة اإلستراتيجية والمالية

شح البيانات والمعلومات المتوفرة من
وإلى القطاع وعدم وجود مصدر واضح 

للمعلومات يحاكي عمل المنظمات غير 
الربحية

محدودية الموارد وفرص التمويل 
واالعتمادية العظمى على مصادر 

التمويل الخارجية التي تحد من فرص 
المنظمة في وضع استراتيجيتها 

وخططها طويلة األجل لنموها 
واستدامتها

نة عدم اكتمال البيئة التشريعية الممك
لعمل القطاع والسياسات الحاكمة 

ألدواره وممارساته

ضعف المحفزات المقدمة لتأسيس 
المنظمات

محدودية االستخدام الفعال للتقنية 
ء الحديثة والتي تؤثر في فعالية األدا

وكفاءته

، ومن أبرز تلك التحديات ما يأتي 2030يواجه القطاع غير الربحي العديد من التحديات التي تقوض من نموه والوصول إلى مستهدفات رؤية 

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/108805القطاع غير الربحي في السعودية، الواقع والتحديات، منصة الفا بيتا ،نخبة من كتاب المال واالقتصاد، 

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/108805
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1

4 7

تنّوع جغرافي دقيقة330: مجموعتنّوع المشاركين
دقيقة4٥معدل 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(التركيز والتموضع)تحدي 

(الكفاءات البشرية)تحدي 

(التشريعات)تحدي 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي 

(البيانات والمعلومات)تحدي 

1

3

٥

2

4



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

1(التركيز والتموضع)تحدي 

العائق المتعلق بقدرة المؤسسات األهلية على تحديد نطاقات للتمركز بالطريقة التي
هذا تساعدها على التخصص والتركيز، لتعميق األثر التنموي، وقد أشار بعض المشاركين إلى

:التحدي من خالل عبارات من مثل
["تحديد األدوار المنتظرة بوضوح]والتحدي في جانب التموضع " -
"ضعف التركيز لدى المؤسسات األهلية المانحة"-
"أو بمعنى آخر التمركز( االتجاه والبوصلة)من التحديات في المؤسسات األهلية المانحة "-



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءات البشرية)تحدي  2

ت يبدو أّن قدرة المؤسسات األهلية على استقطاب الكفاءات المميزة واستدامتها والمعدال
المتعلقة بذلك ال يزال من التحديات التي قد تؤثر على قدرتها في المساهمة التنموية

:الفاعلة، وفي هذا السياق عبر البعض
"الكوادر والكفاءات ما زالت أقل من المعدل المقبول"-
.ياتفي إشارة إليها كتحدي من التحد( " القدرة على االستقطاب واالستبقاء)تجهيز الكوادر "-



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(التشريعات)تحدي 

تحدي من تعتبر التشريعات من أبرز القضايا التي تمحورت كثير من االستجابات، باإلشارة إليها ك
التحديات الهامة التي قد تعوق مرونة واطالقة عمل المؤسسات األهلية للمساهمة 

:التنموية، وقد هذا التحدي أكثر من شكل من األشكال، تضمنت ما يلي



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(التشريعات)تحدي 

:تحرير األدوار-أ
:هاهناك شعور بالحاجة إلى تحرير األدوار بناءا على تنّوع االختصاصات بين المؤسسات األهلية ما بين المانحة وغير

أّن ليس هناك تقسيمات واضحة يمكن االتفاق عليها بين المؤسسات األهلية، فنهاك "ويشير البعض إلى -
المؤسسات التي تخدم فكرة محددة، وهناك مؤسسات هدفها المنح، وهناك مؤسسات هدفها خدمة أشخاص ذوي 

اجة إلى تحليل صفة اعتبارية، وبالتالي فالتشريعات ال تفرق بين المؤسسات األهلية وأدوارها الميدانية، وبالتالي فالح
زم هذه المؤسسات وفرزها وفق وظائفها ومن ثم قياس مدى فاعلية اللوائح والتشريعات لكل منها، وتطوير ما يل

"تطويره وفقاا لذلك
بعض المؤسسات مصّنفة على أساس أنها مؤسسة أهلية، في حين أّن ممارساتها " وهناك من أشار إلى أّن -

"كجمعيات أهلية



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(التشريعات)تحدي 

:محفزات التوسع في المؤسسات األهلية-ب
ة ويشير البعض في هذا السياق إلى أّن هناك حاجة إلى تشريعيات تحفز المؤسسات األهلي

وإعفاءات وغيرها، وأشار آخرون إلى –تسهيالت : الفاعلة في المساهمات التنموية مثل
أهمية مراجعة وتطوير التشريعات التي تحفز أصحاب رؤوس األموال لتأسيس مؤسسات 

.أهلية



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي  4

هلية برزت سمتين رئيستين من السمات التي تعكس أحد التحديات التي تواجه المؤسسات األ
والتي قد تؤثر على قدرتها لتحقيق أدوارها في مجال المشاركة في تحفيز القطاع 

للمساهمة الفاعلة في الخطط التنموية، ذلك التحدي هو تحدي الكفاءة المؤسسية 
:وتحديداا 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي  4

من التحديات " تحدي حوكمة العالقة الداخلية للمؤسسة، حيث أشار البعض إلى أّن -أ
ظاهرة غياب أبناء : العالقة بين فريق المؤسسة الداخلي ومجلس األمناء، من أمثلة ذلك

مناء تقوية الروابط بين مجلس األ" ، ويؤكد آخر بضرورة "العوائل لدى بعض المؤسسات األهلية
ت ، وعندما أشار البعض إلى المؤسسية كتحدي يواجه عمل المؤسسا"والمستوى التنفيذي

مجلس –مجلس اإلدارة ]حوكمة العالقة بين هياكل المؤسسة األهلية " األهلية أكد على 
...["-اإلمناء 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي  4

ظر إلى بالن]كفاءة التشغيل للمؤسسات األهلية " تحدي التشغيل واإلنفاق، ويقصد بها -ب
لك من كفاءة االنفاق، وما يتطلبه ذ" في مقابل [" االرتفاع النسبي للمصاريف التشغيلية

، "ن الناتجواقرارا الرشيد المتعلق بالصرف في المكان الصحيح الذي يحسن م–ترتيب لألولويات 
فتحقيق التوازن بينهما ربما من التحديات الهامة التي يجدر االهتمام بها



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

٥(البيانات والمعلومات)تحدي 

ى ويقصد بها الضعف الملحوظ في مجال وفرة البيانات والمعلومات مع نقصها، باإلضافة إل
ها، فضالا النقص في مجال األبحاث والدراسات الميدانية ذات الصلة باالحتياجات التنموية وأوليات

.عن الدراسات التي تعالج تلك األولويات بأساليب منهجية نموذجية



تحديات مجلس املؤسسات األهلية



تحديات مجلس املؤسسات األهلية

(النطاق والتموضع)تحدي 

(التشريعات)تحدي 

(تسويق الدور)تحدي 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي 

1

3

2

4



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

1(النطاق والتموضع)تحدي 

–القطاع غير الربحي )تحرير الدور المحوري لمجلس المؤسسات األهلية بين " هناك حاجة إلى 
، بحيث يتمركز في نطاق دعم وتحفيز ومساندة المؤسسات األهلية(والمؤسسات األهلية
، كما يشير البعض إلى ذات المفهوم بالتأكيد على ضرورة يقوم "بمختلف اختصاصاتها

يه ، وقد يفسر مثل هذا التحدي ما أشار إل"بالتموضع في قطاع المؤسسات األهلية"المجلس 
"تشكل المجلس تم قبل التشريعات المنظمة ألعماله" أحد المشاركين في المقابالت أّن 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(التشريعات)تحدي  2

برزت قضية التشريعات من جديد كتحدي يوجه عمل مجلس المؤسسات األهلية، من حيث 
-ة نظير دور الغرف التجاري( كممثل للمؤسسات األهلية)والتشريعات المقيدة ألدواره " وجود 

"  إلى ، وأن الحاجة مازالت قائم("كجمعية)ولذلك كانت الصبغة القانونية " ، وكذلك "-بيث التجار
اءا على الحاجة إلى إعادة فرز وتصنيف المؤسسات األهلية بن: اكتمال البنية التشريعية، مثالا 

ألدوار ، باإلضافة إلى توضيح ا"المحفزات لتأسيس المؤسسات األهلية-الحوكمة –خصائصها 
، بعض المؤسسات مصّنفة على أساس أنها مؤسسة أهلية" وتحريرها حيث أشار البعض إلى 

"...في حين أّن ممارساتها كجمعيات أهلية



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(التشريعات)تحدي  2

راا ، وأخي"التشريعات واألنظمة ومستوى التمكين فيها، وحجم المركزية" وكذلك ما يتعّلق 
يسة عدم تمثيل المجلس في لجان ومجالس رئ" أهمية تطوير التشريعات التي تساعد معالجة 

حدي من ، وفي مقابل تلك التحديات التشريعية يشير بعض المشاركين إلى ت"مرتبطة بأعماله
ثقافة العموم في إدراك أهمية التشريعات والقدرة على التأثير في "نوع آخر أال وهو 

".صناعتها، وكذلك اإليمان بقدرتهم على التغيير والتعديل في نلك التشريعات



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(تسويق الدور)تحدي 

لى من أهم التحديات التي برزت فيما يتعّلق بمجلس المؤسسات األهلية هو قدرة المجلس ع
و في تسويق أدواره االستراتيجية في قطاع المؤسسات األهلية، بما يؤدي إلى تحفيز النم

دور المجلس في نمو " قطاع المؤسسات األهلية من خالل ما أشار إليه البعض من 
من ، وكذلك تعزيز قدرة المجلس للوصول إلى المستفيدين("كما ونوعا)المؤسسات األهلية 

ف التعري)القدرة للوصول للمؤسسات األهلية " خدماته، حيث أشار البعض إلى من التحديات 
ة وكذلك صّرح البعض إلى أّن قد يكون سبب ضعف تفاعل بعض المؤسسات األهلي(" بنفسه

" ...عدم الشعور بمنجزات واألثر في القطاع" مع برامج المجلس هو 



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(تسويق الدور)تحدي 

ارك، قناعة الناس بشكل عام بمبدأ التكامل والتش"والبعض يشير إلى بعد ثقافي متعلق ب 
ى على وهذا ربما يعود إلى طبيعة المؤسسات األهلية ككيانات مستقّلة، فلذلك العالقات تبن

م وما تتضمنها من أبعاد فردية في مقابل العالقات التي تبنى على أساس تعظي( المعرفة)
".األثر من خالل التشارك



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

3(تسويق الدور)تحدي 

يعد من أبرز السمات التي ( اإلقناع بالقيمة المضافة للمجلس)كما أّن قدرة المجلس على 
ول قب" ، حيث يشير البعض إلى ضرورة أن يتم العمل على [تسويق الدور]تؤكد محورية تحدي 

ه قناعتهم بالمجلس وأدواره وانعكاس" وكذلك " المؤسسات األهلية للمجلس واالنسجام معه
عدم إدراك المؤسسات" ، وفي المقابل يرى البعض أّن التحدي أحياناا يكمن في "على أدائهم

"األهلية لطبيعة االحتياج الذي يمكن أن يؤمنه المجلس لهم



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي  4

( الكفاءة المؤسسية)من أهم التحديات التي تمت اإلشارة إليها بأكثر من طريقة هو تحدي 
لة طبيعة الهيك"حيث أّن [ تحدي استقرار االستراتيجيات]للمجلس، حيث يشير البعض إلى

، وأكد آخر هذا التحدي "وطريقة تشكيلها، وتأثيرها على تغيير التوجهات االستراتيجية
ؤدي االستقرار االستراتيجي في الهياكل والتشكيالت في كل دورة وما قد ي" باإلشارة إلى 

" ..إليه ذلك من آثار على مستوى التحوالت االستراتيجية



(املانحة)تحديات املؤسسات األهلية 

(الكفاءة المؤسسية)تحدي  4

كما أّن من جوانب التحدي في جانب الكفاءة المؤسسية التي تمت اإلشارة إليها كتحدي هو
القدرة على استقطاب الكفاءات المميزة ذات القدرة على إدارة العالقات مع القطاعات " 

الخشية من عدم رغبة كثير من أعضاء الجمعية " ، ويشير البعض إلى تحدي "المختلفة
بما قد يعكس نوع آخر من التحديات أال وهو القدرة على " العمومية في مجلس اإلدارة

التواصل مع الجمعية العمومية وتفعيلهم للمساهمة في تحقيق أدوار المجلس، وأخيراا 
ي ف" الرهان المنتظر من األمانة العامة واإلدارة التنفيذية بالمجلس" أشار البعض إلى تحدي 

.سالمستقبل لتحقيق التناغم بين المستويات االستراتيجية والتنفيذية في المجل



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 

أولويات المنح

تطوير الممارسات



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 

1أولويات المنح

ربط االستراتيجيات في القطاع
(  المؤسسات األهلية)

:  بمستهدفات الرؤية، مثل
االستثمار االجتماعي

ي زيادة المنح الموجه لالستثمار ف
مجال التدريب والتأهيل النوعي 

في القطاع غير الربحي

الدعم الموجه لبناء قدرات القطاع
(مع الربط بالمستهدف واإلنجاز)

دور القيام بأدوار التأييد والمؤازرة ل
الجمعيات والمراكز ولجان التنمية
من خالل تعزيز الصورة الذهنية 

اإليجابية لها مجتمعياا 

التركيز والتخصصية في مجاالت
المنح بما يعّمق األثر التنموي



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 

1أولويات المنح

دعم قدرات القطاع على استقطاب 
الكوادر الجديدة والمميزة إليه

دعم وتعزيز صناعة النماذج المميزة
ا في الجوانب التنموية مع توثيقه

علميا وعملياا 

تبّني سياسات تساعد على زيادة 
عية االستقطاب الكوادر البشرية النو

في القطاع غير الربحي

تعزيز مساهمات المؤسسات 
األهلية في سد االحتياجات 

–محو االمية : التنموية، مثل
اإلسكان-البطالة 

يه، تطوير القطاع وتجويد العمليات ف
-الدراسات : وهذا يتضمن دعم

المشاريع ذات الصلة -الكوادر 
لنوعية–بالمشاريع 



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 

ه، توسيع مفهوم التأثير في القطاع وأدوات
كي المنح التشار: وتبّني استراتيجيات مثل

الصناديق االستثمارية في المجال )
توظيف أدوات التأثير غير –( االجتماعي

اإلسكان: المالية مثل

فهم المتغيرات المتسارعة واالستجابة 
الفاعلة لها، من خالل تطوير األدوات

تناقل الخبرات والتجارب بين المؤسسات 
، (الشراكات بين مؤسسات القطاع)األهلية 

وفكرة اللجان التنسيقية والمجتمعات 
المهنية

تطوير الممارسات 2



(املانحة)املؤسسات األهلية –التوصيات 

تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية خاصة فيما هو من دور 
البنك التنمية الوطني: القطاع، مثل

سعي المؤسسات األهلية إلى المساهمة الفاعلة في 
عات تعزيز الصورة الذهنية االيجابية تجاه القطاع في القطا

ية المختلفة الحكومية والخاصة، واالستفادة التجارب إيجاب
الشراكة مع عدد من الوزارات في : في هذا االتجاه مثل

تقديم كثير من المساهمات

تطوير الممارسات 2



مجلس املؤسسات األهلية–التوصيات 



مجلس املؤسسات األهلية–التوصيات 

الشمولية
االتصال المؤسسي

الجمعية العمومية

المجتمعات المهنية

الكفاءة المؤسسية

1

3

٥

2

4

تطوير التشريعات 6

7الدعم والمؤازرة



مجلس املؤسسات األهلية–التوصيات 

1الشمولية

مبادرة المجلس في إجراء 
الدراسات والمسوح الالزمة 

لمعرفة احتياجات المؤسسات 
األهلية وإشراكهم في ذلك

التوسع في تقديم الخدمة 
ة بحيث كافة المؤسسات األهلي

وااّل تكون مقتصرة على 
المانحين فقط

مع تبّني سياسات تعزز الشراكة
ة المؤسسات األهلية المتخصص

بتنوعها



مجلس املؤسسات األهلية–التوصيات 

االتصال المؤسسي 2

العمل على تأمين كل ما يلزم لرفع 
كفاءة التمثيل مع الجهات ذات 
العالقة في القطاعات األخرى 

(القطاع الخاص-الحكومية )

تصميم الخدمات المناسبة مع 
المؤسسات األهلية بما يعكس 
ويؤكد القيمة المضافة التي 

هيقدمها المجلس للمستفيدين من

فتح آفاق للتعاون مع قطاعات 
مركز : حكومية ذات عالقة، مثل

الملك سلمان لإلغاثة، والبنك 
المركزي وغيرها
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3الجمعية العمومية

حوكمة العالقة مع أعضاء المجلس 
كأصحاب مصلحة ( الجمعية العمومية)

خاصة فيما يتعلق ب تصعيد التحديات
والمطالبات من قطاع المؤسسات األهلية

بشكل موضوعي إلى جهة القرار

ادماج كافة المؤسسات األهلية الممثلة
للجمعية العمومية في برامج وأنشطة 

وخدمات المجلس

تفعيل أدوار الجمعية العمومية 
بالمستوى الذي يساهم في استقرار 

االستراتيجيات

التوسع في إشراك المؤسسات األهلية 
في برامج المجلس

إعداد حزمة محفزات من قبل المجلس 
إلشراك أعضاء الجمعية العمومية 

بفاعلية في برامج المجلس
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المجتمعات المهنية 4

ة التوسع في تفعيل فكر
يةوأدوار المجالس التنسيق

المجتمعات)العناية بفكرة 
لتشارك الخبرات( المهنية

بين المؤسسات األهلية
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٥الكفاءة المؤسسية

زيادة االستثمار في الكوادر 
البشرية واستقطاب الكفاءات
الفاعلة والمؤثرة إيجاباا في 

تفعيل أدوار المجلس مستقبالا 

أهمية استمرار المجلس في 
تحقيق وتعميق المكتسبات

لها االستراتيجية له وتعزيز تكام
مع المستوى التنفيذي فيه
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تطوير التشريعات 6

يس تبّني سياسة تحفز رجال األعمال لتأس
مؤسسات أهلية جديدة، والتنسيق في

اإلعفاءات : ذلك مع أصحاب العالقة، مثل
-الدعم والحوافز -الضريبية والرسوم 

رسوم العضويات وإعادة النظر فيها

أهمية تمثيل المؤسسات األهلية لدى
الجهات اإلشرافي لمراجعة وتطوير 

التشريعات المساعدة على رفع كفاءة 
األداء لدى تلك المؤسسات
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7الدعم والمؤازرة

ال القيام بأدوار أكثر فاعلية في مج
ة تأمين البيانات والمعلومات الالزم

للمؤسسات األهلية من أجل تجويد
اكفاءة قرارات المنح التنموي لديه
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