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م2019تأسس عام 

مجلس أهيل غري حكومي

ة يهدف إىل متكني املؤسسات األهلي
وتطويرها وتحقيق التعاون والتكامل

والتنسيق

ممثل للمؤسسات األهلية
املركز الوطنيأمام 

واألجهزة الحكومية والخاصة

مجلس املؤسسات األهلية



: ي تتمحور مبادرات ومشاريع املجلس حول أربعة أدوار أساسية ه

التنسيق والتكامل املساهمة يف األنظمة والترشيعات

املساندة والتطوير تعزيز واستدامة عمل املجلس

1
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4



تعزيز عالقة املجلس واملؤسسات مع الجهات ذات 
العالقة

.تحفيز التعاون والعمل املشرتك

.دعم وتنسيق الجهود اإلعالمية

: تنطلق من هذه األعامل عرشة أهداف تم بناء الخطط عليها هي

املعريفاإلثراء تطوير قدرات املؤسسات ودعم 
.والتشاريك بينها

.االستفادة من املامرسات الدولية املشابهة

.التأهيل املتخصص ملنسويب املؤسسات األهلية

.اخليةتطوير حوكمة املجلس ولوائحه وسياساته الد

فيام تعزيز التنسيق والتكامل مع املركز الوطني
.يخص املؤسسات األهلية 1

2
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4
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ساتاملؤستيسري التبادل املعريف والتكامل بني 8

9

.  تقديم خدمات مشرتكة للمؤسسات
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ة عدد املؤسسات األهلية املانح02
.مؤسسة170منها 

(  280)املؤسسات األهلية املسجلة 
.هـ1444/2/20مؤسسة حتى 

تنقسم إىل سبعة أقسام 

إحصاءات عامة 



طقاملناعدد املؤسسات األهلية وبيانات 

العدداسم املنطقةم

170الرياض1

50مكة املكرمة2

6املدينة املنورة3

13القصيم4

27الرشقية5

9عسري6

1منطقة الحدود الشاملية7

4الجوف8

280املجموع



ناطقالرسم البياين لتوزيع املؤسسات األهلية عىل امل

املؤسسات املانحةةاألهلياملؤسسات 
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إجاميل املؤسسات



أنواع وتصنيف املؤسسات األهلية

التمويلمجال العملالعددالتصنيف

املؤسسني/ من املؤسس كل املجاالت209مؤسسات دعم العمل الخريي

رعاياتهبات ، تربعات ،العلمي والثقايف20الخدمات االجتامعية

رعاياتهبات ، تربعات ،البحوث والدراسات16التنمية واإلسكان

13الثقافة 
العلمي والثقايف

املؤسسني/ من املؤسس 

رعاياتهبات ، تربعات ،كل املجاالت11التعليم واألبحاث

املؤسسني/ من املؤسس كل املجاالت5الصحة

املؤسسني/ من املؤسس كل املجاالت4البيئة

الخدمات االجتامعية1الروابط املهنية
رعاياتهبات ، تربعات ،

ني منظامت الدعوة واإلرشاد والتعليم الدي

وخدمة ضيوف الرحمن
1

رعاياتهبات ، تربعات ،كل املجاالت



مؤسسة 
.  أهلية مانحة

1

مكاتب 
أوقاف 
مانحة

2

مكاتب 
خريية 
مانحة

3

أقسام خريية 
ضمن رشكات

4

أقسام 
مسئولية 
مجتمعية

5

جهات
حكومية 

مانحة

6

جهة تتوزع عىل الكيانات 500املتوقع أن عدد الكيانات املؤسسية  يزيد عن 
:اإلدارية والقانونية التالية

الكيانات املانحة



مستتتتتقبل مجلتتتتس املؤسستتتتات 
واملؤسستتتات األهليتتتة    تتتل 

203رؤية اململكة 



1

2
3 اقتصاد مزدهر

تنمية وتنويع االقتصاد•
زيادة معدالت التوظيف•   

2030محاور رؤية 

مجتمع حيوي
طنيةتعزيز القيم اإلسالمية والهوية الو •
متكني حياة عامرة وصحية•

وطن طموح
تعزيز فاعلية الحكومة•
متكني املسئولية االجتامعية•   •



2030املحاور الرئيسية لفرص القطاع غري الربحي يف رؤية اململكة 

.ربحيالتطوير األنظمة واللوائح ذات العالقة بالقطاع غري

.بناء القدرات البرشية والتنظيمية للقطاع غري الربحي

إسناد الخدمات الحكومية املختلفة يف مجاالت الصحة
والتعليم وغريها للمنظامت غري الربحية

.زيادة عدد املنظامت غري الربحية وتنويع القضايا التنموية التي تخدمها

.زيادة عدد املتطوعني



املساندةالتمكنيالرتكيز

ية استرشاف مستقبل مجلس املؤسسات واملؤسسات األهل
٢٠٣٠يف ظل رؤية 



يطمح له مجلس املؤسسات يف الرؤيةالذياملستقبل 

ةو البرشياملوارد املالية الترشيعات

اإلدارية البيانات واملعلومات
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متطلبات القطاع غري الربحي من وجهة نظر مجلس املؤسسات األهلية

نطلقمبالقطاعمعوالتعاملالربحيغريالقطاعنجاحعىلمساعدةلتكونوالخدماتواألنظمةالترشيعاتتطوير1.
.والتمتنيالتمكني

.الوظيفيالفرديأواملؤسيسالتنظيمياملستوىعىلسواءمحفزاتمنظومةابتكار2.

.الربحيغريالقطاعمنظامتتأسيسوتنميةوتيسريتسهيل3.

.النظاميةاملتطلباتوفقالخارجيالعمليسهلنظاميتصوروضع4.

.ونحوهاالعملفرقأواملؤقتةسواءاملنظامتمنمتعددةأنواعإيجاد5.

:الترشيعات / 1



ليةمتطلبات القطاع غري الربحي من وجهة نظر مجلس املؤسسات األه

:املوارد املالية والبرشية / 2

سوقاحتياجبارباعتالجامعاتطريقعنالبرشيةالكوادريفللتأهيلوالتدريبيالتعليميللتنسيقمظلةعمل1.
.العمل

.الربحيغريالقطاعيفللعاملنيمخصصةخدماتتقديم2.

خصمتمبالغمقابلهيأعاملرجالأولرشكاتتابعةمؤسساتمعتنفقالتياألموالاعتبارإمكانيةدراسة3.
.التجاريةأعاملهعىلاملضافةالقيمةورضيبةالزكاةمستحقمنكنسبة

يةالبرشاملواردتنميةصندوقمنودعمبتبنيالوظائف،تلكجداراتوفقمعتمدةتطويريةبرامجإيجاد4.
.الربحيغريبالقطاعخاصةاحرتافيةوشهاداتمهنيةاعتامداتعنوالبحث،"هدف"

والخاصالعامالقطاعنيمنالبرشيةالكوادارلتفريغأنظمةترشيع5.



متطلبات القطاع غري الربحي من وجهة نظر مجلس املؤسسات األهلية

:اإلدارية/ 3

.معهاالتعاملعىلالقدراتتنميةعىلوالعملللقطاعواملخاطراألزماتلدراسةمركزاوإدارةوجود1.

املنظامتلدعمواملتوسطةالصغريةاملنشآتهيئةبهتقومملامامثلواالستشارات،للدعممركزإنشاء2.
.الناشئة

.الربحيغريالقطاعتخدممبادراتخاللمنالعلميةواملراكزالبحثومراكزالجامعاتدورتفعيل3.

يصها قيام معهد اإلدارة العامة بدور أشمل بإيجاد برامج ومبادرات إدارية لخدمة القطاع غري الربحي وتخص4.
.ملنسويب املؤسسات والجمعيات االهلية



متطلبات القطاع غري الربحي من وجهة نظر مجلس املؤسسات األهلية

:واملعلوماتالبيانات / 4

.لذلككيانوإنشاءالربحيغريالقطاعبياناتلقواعداسرتاتيجيةوضع1.

.للمجتمعالتنمويةلالحتياجاتمرصدأومنصةإنشاء2.

.الربحيغريالقطاعيفوالدراساتلألبحاثحكوميمركزإنشاء3.

.إيجاد دور أعمق يف دور هيئة اإلحصاء إلحصائيات القطاع غري الربحي4.



متطلبات القطاع غري الربحي من وجهة نظر مجلس املؤسسات األهلية

:اإلعالمية/ 5

.السمعةوقيادةالذهنيةالصورةفيهامباللكياناتوالحاميةاالستقاللية1.

.املجتمعيفاألهيلبالعملخاصمقررإلدراجالتعليموزارةمعالتنسيق2.

.تويل مبادرة إعالمية مجتمعية مستمرة لرسم الصورة الذهنية املطلوبة 3.



أنواع الرشاكات

قطاع خاص
مسئولية ❖

مجتمعية
ةمشاريع مشرتك❖
تدريب وتأهيل❖
مرافق ❖

وممتلكات
دعم عيني❖

قطاع خريي
مذكرات تعاون وتبادل معرفة ومنافع❖
الروابط والتكامل والتنسيق❖
دعم مايل❖
استنساخ تجارب ومشاريع❖

قطاع حكومي
رشاكات ترشيعية❖
تسهيل إجراءات❖
تفريغ كوادر ❖
مرافق وممتلكات❖
دعم  مايل  ومنح ❖
دعم معريف ❖

وأبحاث
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