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المقـــدمــــــــــــة:
بدخــول عــام 2022 فــإن مجلــس المؤسســات األهليــة يدخــل عامــه الرابــع، 

حيــث تــم إصــدار تصريــح المجلــس بتاريــخ 2019/7/13 م، وقــد عمــل المجلــس 

خــال الفتــرة الماضيــة حســب التسلســل التالــي:

انتظام جلسات مجلس اإلدارة بشكل شهري.

تقسيـــــــم الملفــــــات عىل أعضاء المجلـــــــس.

تحديـــــد أولويـــــــات العمـــــــــــل.

إيجــاد مقــر للمجلـــــس.

إقــــرار لوائــح العمـــــــل.

تصميم هوية المجلس.

استحداث النطاق والموقع االلكتروني للمجلس ووسائل التواصل.

جلــــــب الدعــــــم التشغيلــــــي الازم.

البداية في تكوين اإلدارة التنفيذية.

البدايــة فــي عــدد مــن المبـــــادرات.

مد جسور التواصل مع الجهات ذات العاقة مع طبيعة عمل المجلس.

السنة الثانية 2020، تكوين البنية التحتية للعمل:

السنة األوىل )5 أشهر( 2019؛ التأسيس ووضع تصور 
لمسار العمل:

السنة الثانية 2020، تكوين البنية التحتية للعمل:

1
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العمل عىل الخطة االستراتيجية للمجلس.

بنـــــاء أول خطـــــة تشغيليــــة للمجلـــــــس.

المؤسســات  تخــدم  التــي  المبــادرات  مــن  عــدد كبيــر  إطــاق وتنفيــذ 

األهليــة.

اكتمال طاقم اإلدارة التنفيذية.

اتضــاح مســارات العمــل وتحديــد عــدد مــن اتجاهــات خدمــة المؤسســات 

األهلية.

تعزيــز واســتمرار التواصــل مــع الجهــات ذات العاقــة مــع طبيعــة عمــل 

المجلــس.

تمثيل المؤسسات األهلية، وتمكينها وتنسيق جهودها 

لتعظيم أثرها ودعم مسيرتها.

الرسالـــــــة:

السنة الثالثة 2021، االنطالق في الفعاليات والمبادرات: 3
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أصحاب المصلحة في تصميم الخطة:
تتجــه خطــة عمــل المجلــس فــي تصميمهــا وتنفيذهــا عــىل عــدد مــن المحــاور 

التــي ـيـدور عليهــا التركيــز، هــذه المحــاور متجــه ألصحــاب المصلحــة الذيــن 

يشــكلون دائــرة تأثيــر أو دائــرة اهتمــام أو االثنيــن مــع بعضهمــا. يمكــن إجمــال 

أصحــاب المصلحــة المرتبطيــن بالمجلــس عــىل النحــو التالــي:

الجمعيــة العموميــة للمجلــس: وهــم المؤسســات التــي أسســت المجلــس 

أو دخلــت فــي عضويــة الجمعيــة العموميــة فــي وقــت الحــق. حيــث تشــكل 

يتــم تقييــم العمــل  الجمعيــة العموميــة مرجــع مجلــس اإلدارة، ومنهــا 

أنهــا  للمجلــس، كمــا  التقديرـيـة  بالموازنــة  الخــاص  واالنجــازات واإلقــرار 

ــس واداءه. ــود المجل ــن وج ــي م ــتفيد األساس المس

المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي: حيــث أن مهمتــه األساســية 

رعاـيـة القطــاع غيــر الربحــي والســعي لتطويــر العمــل فيــه، ويعتبــر هــو 

المرجــع ألعمــال القطــاع والمســؤول عــن تنظيمــه وتطويــره.

ــة  ــر المؤسســات األهلي ــات األخــرى غي ــر الربحــي: وهــم الكيان القطــاع غي

مثــل الجمعيــات األهليــة واألوقــاف ولجــان التنميــة االجتماعيــة، حيــث أن 

هــذه الكيانــات هــي ذات اهتمــام وترقــب لمــا ســيقدمه المجلــس خاصــة 

ــي هــام للقطــاع. ــة تشــكل ذراع تمويل أن المؤسســات األهلي

المجتمــع: تتجــه شــريحة مــن المجتمــع باالهتمــام بالقطــاع غيــر الربحــي 

األعمــال  رجــال  مــن  وعــدد  بالقطــاع  المهتميــن  األكاديمييــن  مثــل 

ومســؤولي المســؤولية المجتمعيــة فــي الشــركات، فهــم يشــكلون مركــز 

ــة، حيــث يجعــل هــذا االهتمــام  لاهتمــام بمــا تقدمــه المؤسســات األهلي

دور المجلــس أكثــر شــمولية وأوســع فــي نطــاق العمــل، وهــذا االهتمــام 

يســهم فــي رفــع الوعــي بــدور المؤسســات األهليــة والمجلــس مما يســاعد 

عــىل نمــو القطــاع بشــكل مباشــر.
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العمل في تصميم الخطة:
بمتابعــة مــن اللجنــة التنفيذيــة للمجلــس فقــد امتــد العمــل مــع فريــق تصميــم 

الخطــة خــال ثمانيــة أســابيع، حيــث تــم العبــور فــي المراحــل التاليــة:

حيــث اختتــم هــذا المشــوار باعتمــاد الخطــة مــن مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه 

األول للعــام 2022 بتاريــخ 2022/1/18.

المهمةالمرحلة
ديسمبرنوفمبر

12341234

االنطاق

تشكيل الفريق

إنجازات الفترة الماضية استعراض 

مراجعة اهداف ومنطلقات العمل في 
المجلس 

اقتراح 
مبادرات 

الخطة

أخذ مرئيات المؤسسات األهلية 
ومقترحاتهم لمبادرات وأولويات العمل

تكوين فرق عمل حسب االختصاص 
القتراح المبادرات

بناء قالب الخطة

عقد عدة لقاءات لفحص المبادرات

اعتماد الخطة

عقد عدد من االجتماعات للنقاش في 
مسودة الخطة

استبعاد المبادرات األقل أهمية واختيار 
وترشيح المبادرات ذات األثر العالي

تحديد المبالغ المالية للمبادرات وإعداد 
الموازنة التقديرية

عرض مسودة الخطة عىل اللجنة 
التنفيذية
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ضوابط بناء الخطة:
عمــل الفريــق المكلــف بالخطــة عبــر مجموعــة مــن الضوابــط، يمكــن إجمالهــا 

فــي األتــي:

12
4 3

االنطاق من األعمال 

األساسية للمجلس كما نصت 

عليها الائحة األساسية

التركيز عىل المبادرات التي ال 

يقوم بها سوى المجلس

تبني المبادرات األكثر نفع 

للمؤسسات األهلية

شمولية المبادرات لخدمة 

المؤسسات األهلية
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أهداف الخطة:
أساســية  أعمــال  ثمانيــة  وجــود  عــىل  للمجلــس  األساســية  الائحــة  نصــت 

االتــي: النحــو  عــىل  هــي  للمجلــس 

التنسيق بين المؤسسات بما يحقق التعاون والتكامل بينها.
1

تنفيذ برامج ومشاريع لبناء قدرات العمل األهلي وتقويته.
2

ــك  ــة بمــا فــي ذل ــم الدعــم والمســاندة والمشــورة للمؤسســات األهلي تقدي

االستشــارات الماليــة واإلدارـيـة.

3

اســتراتيجية،  مــن سياســات، وخطــط  األهلــي  العمــل  يمكّــن  مــا  اقتــراح 

عامــة. وبرامــج 

4

إصــدار المنشــورات، وإجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بالعمــل األهلــي 

لجميــع القطاعــات بعــد التنســيق مــع الجهــة ذات العاقــة.

6

التعاون مع الوزارة في حل مشكات المؤسسات األهلية.
7

نشــر ثقافــة العمــل األهلــي، والتوعيــة بأهمية المؤسســات األهليــة وأغراضها 
التوعوـيـة  والبرامــج واألنشــطة  والنــدوات  المؤتمــرات  وأنشــطتها، وعقــد 

والتعريفيــة فــي هــذا الشــأن. 

5

التعــاون مــع الجهــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة، وتبــادل المعلومــات 
ــر عمــل المؤسســات، مــع مراعــاة المــادة  ــرات بمــا يســهم فــي تطوي والخب

الثانيــة واألربعــون مــن هــذه الائحــة.

8



خطة مجلس المؤسسات األهلية 102022

وباســتيعاب أهــداف المجلــس ومنطلقاتــه التــي ســتكون بــذرة جميــع مبادرات 

لعمــل  األساســية  األدوار  حــول  تتمحــور  أنهــا  حيــث  ـ  ومشــاريعها  الخطــة 

المجلــس التــي يمكــن إجمالهــا فــي االتــي:

مــن خــال العمــل فــي مبــادرات الخطــة، تــم التوصــل إىل تمحــور الخطــة عــىل 

ــك تمثــل  ــق مــن األهــداف الرئيســية للمجلــس وكذل 3 أهــداف رئيســية تنطل

المحــاور األربعــة لعمــل المجلــس، وهــي:

المساهمة 

في األنظمة 

والتشريعات

المساندة 

والتطوير

أعمال 

المجلس

التنسيق 

والتكامل

تعزيز 

واستدامة 

عمل المجلس

تعزيز التبادل 

واالثراء المعرفي 

للمؤسسات األهلية

تقديم خدمات 

للمؤسسات األهلية

التطوير الداخلي 

ألعمال المجلس
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سياسة تنفيذ الخطة:
ســيتم تنفيــذ الخطــة بنــاء عــىل عــدد مــن خطــوط اإلنتــاج، والتــي ســيتم مــن 

خالهــا الوصــول إىل النتائــج المرجــوة، لــذا ســيتم العمــل عــىل التنفيــذ حســب 

االتــي:

يتم التنفيذ المباشر 

من الطاقم اإلداري 

للمجلس عبر مدراء 

المشاريع واإلدارة 

التنفيذية.

يتم التنفيذ عن 

طريق االسناد لجهات 

تخصصية.

يتم تنفيذ المبادرات 

بالشكل التشاركي مع 

المؤسسات األهلية.
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الخطة في أرقام:

عــــــدد األهـــــــداف الرئيســـــــة

عــــــــــــــدد المبـــــــــــــــــــــــــادرات 

عـــــــدد المشـــــــاريــــــــــــــــــــــــع

3

22

30

يمكــن رؤيــة توزيــع عــدد مبــادرات ومشــاريع الخطــة عــىل األهــداف الرئيســية حســب 

الرســم التالــي:

تعزيز التبادل واالثراء المعرفي للمؤسسات األهلية

06 04 02081012

06 04 02081012

المبادرات

المشاريع
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تقديم خدمات للمؤسسات األهلية

06 04 02081012

06 04 02081012

المبادرات

المشاريع

التطوير الداخلي ألعمال المجلس

06 04 02081012

06 04 02081012

المبادرات

المشاريع
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الخطـــــــــــــة:

المبــــــــــادرة

المشاريع والمستهدفات

الرقـــــم

تعزيز التبادل المعرفي بين المؤسسات األهلية 1.3
رعاية وانشاء 4 مجتمعات ممارسة تخدم 

المؤسسات األهلية
إنشاء منصة تجمع منتجات المؤسسات 

األهلية

تنظيم ورش تطويرية متخصصة للعاملين في المؤسسات 1.4
إقامة 6 ورش متخصصة

ديوانية اإلثراء المعرفي للمؤسسات األهلية 1.5
إقامة 4 ديوانيات

الزيارات المتبادلة بين المؤسسات األهلية 1.6
تنفيذ 10 زيارة

االستفادة من الممارسات الدولية المتعلقة بعمل المؤسسات األهلية 1.2
تنظيم زيارتين دولية لمنظمات ذات عاقة 

بعمل المؤسسات األهلية
إصدار منتجين معرفية من الممارسات 

الدولية ذات عاقة بعمل المؤسسات األهلية

خدمة أفضل الممارسات لدى المؤسسات األهلية 1.2
وضع تصور لتعظيم أثر أفضل ممارسات 

المؤسسات األهلية
إبراز 5 ممارسات متميزة لدى المؤسسات 

األهلية

ملتقيات المؤسسات األهلية 1.7
إقامة 4 ملتقيات اجتماعية

إقامة ملتقى سنوي للمؤسسات األهلية

إقامة 3 ملتقيات في المناطق

الهدف الرئيسي األول: تعزيز التبادل واالثراء المعرفي 
للمؤسسات األهلية
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المبــــــــــادرة

المشاريع والمستهدفات

الرقـــــم

دعم وتنسيق الجهود اإلعامية للمؤسسات  2.9
إنجازات المؤسسات  وضع سياسة إلبراز 

إعاميا
التغطية اإلعامية لعدد 12 مشروع 

للمؤسسات األهلية

تصميم برنامج تأهيلي وتطويري متخصص  2.1
ايجاد وتنفيذ برنامج واحد

تطوير قيادات ومنسوبي المؤسسات األهلية  2.2
تقديم 6 برامج

خدمات المشتركين من المؤسسات األهلية  2.3
تصميم قائمة بالخدمات التي ستقدم للمؤسسات المشتركة في عضويات المجلس

الخدمات المشتركة للمؤسسات األهلية  2.6
تقديم عدد 4 خدمات مشتركة للمؤسسات األهلية

الدراسات والتقارير  2.4
إجراء 4 دراسات وتقارير تخدم المؤسسات األهلية

محفزات المؤسسات األهلية  2.7
استمرار العمل في الحصول عىل 5 محفزات لصالح المؤسسات والموظفين

خدمة المؤسسات في معايير الحوكمة  2.5
إصدار السياسات واللوائح المطلوبة في معيار السامة المالية

الربط مع الجهات ذات العاقة  2.8
رعاية 3 شراكات بين المؤسسات األهلية وجهات ذات عاقة

الهدف الرئيسي الثاني: تقديم خدمات للمؤسسات األهلية
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المبــــــــــادرة

المشاريع والمستهدفات

الرقـــــم

تفعيل النشر اإلعامي ألعمال وفعاليات المجلس 3.1
إنجازات المجلس بشكل شهري وارسالها ألصحاب المصلحة  إبراز 

تعزيز التواصل مع الجهات التي تتقاطع مع عمل المؤسسات األهلية أو المجلس 3.3
عقد واستدامة 6 عاقات للمجلس مع الجهات ذات العاقة

إدارة وتشغيل الصندوق المجتمعي 3.4
تنفيذ مستهدفات عقد الصندوق المجتمعي من توظيف وتنفيذ األعمال االستشارية

تفعيل عمل اللجان التخصصية للمجلس 3.5
اكتمال انشاء لجان المجلس وانتظام اجتماعاتها

اإلعداد النتخاب المجلس لدورته الثانية 3.6
إعداد خطة العمل النتخابات مجلس اإلدارة

ضمان االستدامة المالية للمجلس 3.2
زيادة اعداد المشتركين من المؤسسات في عضوية المجلس والوصول إىل 20 مؤسسة مشتركة

إيجاد مقر دائم للمجلس

جلب دعم لمشاريع المجلس بنسبة %70 من التكاليف

الهدف الرئيسي الثالث: التطوير الداخلي ألعمال المجلس
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