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 جمعيـــــــــــــة أهليــــــــــــــــة مسجلـــــــــــــة بوزارة الموارد البشريــــــــــــــة 
 والتنميــــــــــــــــة االجتماعيــــــــة

 برقم 1530 بتاريخ 1441/03/13هـ ونهتم بتمكين الجمعيات
 األهلية في الجانب اإلداري والتحول الرقمي



الرسالـــــةالرؤيـــــــــة

القيم األساسية

 تحقيق األثر التنموي األعمق في

تمكينه ودعمه بالدراسات 

واالستشارات والكفاءات بالشراكة 

 مع القطاع العام والخاص 
عمل تنموي عالي  الكفاءة واإلنتاجية

االلتزام بـ

 التكامل
 الحوكمة الجودة



 خادم الحرمين الشريفين

 حفظه الله
سلمـــــان بن عبدالعزيـــــز آل سعـــود

 ما يميــــز هذه البالد هو حرص قادتها على
 الخيــــــــــــــــــر والتشجيع عليـــــــه، وما نراه من
 مؤسسات خيرية في مختلف المجـــــــاالت،
 سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البالد

 أو سواها، إال جانبا واحدا من الجوانب
المشرقة لبالدنا



 ديننــــــا اإلسالمي الحنيـــــف ديٌن متكامـــل
 وتعاضد، وتآزر، وشريعتنا اإلسالمية تؤكد

على العمل الخيري

 صاحب السمو الملكي األمير

 ولي العهـــــد نائب رئيـــــــس مجلس الوزراء وزيــــر الدفــــاع
 حفظه الله

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرئيــــس

 المشرف المالي

عضوأمين المجلس

عضو

عضو

عضو

األستاذ
عبد العزيز بن عبدالله الراجحي

األستاذ
سليمان بن محمد الزكري

األستاذ
 فهد بن ناصر الزكري

األستاذ
عبد الرحمن بن محمد البدر

األستاذ
محمد بن عبد العزيز العثيم

األستاذ
 مساعد بن عبدالله الفاضل

المهندس
عمر بن إبراهيم الصقعبي
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نائب الرئيــــس
المهندس

ماهر بن عبدالله السليمي



بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم المرسلين، سيدنا

محمد صلى الله عليه وسلم
قال تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

التنمـــــوي، العمل  تمكين  جمعية  تواصل  التوالي..  على  الثالث   للعام 
وُجّل جهدها،  باذلة  التنموي،  بالعمل  للنهضة  والعطاء  البذل   مسيرة 
الوطن ونهضة  المجتمع،  خدمة  شأنه  من  ما  كل  لتقديم   اهتمامها 
 ألعوام مديدة دون كلل أو ملل، ومتطلعة في ذات الوقــــت إلى السعي

في خدمة كلما من شأنه تطوير القطاع الثالـث غير الربحي
 وسعيًا إلى تطوير العمل التنموي والمساهمة في رؤية المملكة 2030،
 أطلقت الجمعية خالل عام 2022 عشرات البرامج التدريبيـــة والمبادرات
في العاملة  الجهات  مستهدفًة  النوعية،  والزيارات  واللقاءات   التنموية 

القطاع غير الربحي والقيادات الوطنية الشابة
 كما تضع الجمعية نصب أعينها تقديم مزيد من البرامج والخدمات لدعم
وبناء الربحي،  غير  القطاع  تمكين  في  والمساهمة  التنموي،   العمل 
 المبادرات التنموية، ومد جسور التعاون بين الجمعيات األهلية ومختلف

.القطاعات، باإلضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة
 إن آمالنا وطموحاتنا معقودة على توفيق الله عز وجل، وكلنا ثقة بأنها
 ستتحقق بعون الله أوًال ثم بفضل تكامل الجهود والتعاون مع مختلف
في العاملة  الجهات  من  والشركاء  المانحة  والمؤسسات   القطاعات 

القطاع غير الربحي
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بندر عبدالله عثمان النذير

عبد العزيز محمد بن عبدالعزيز المفلح

 خالد بن عبدالعزيز بن عيسى الجريوي

 عبد العزيز عبدالله عبد الرحمن الراجحي

 محمد بن سعد بن ناصر بن هويمل

 محمد عبد العزيز علي العثيم

 ماهر بن عبدالله بن عبد العزيز السليمي

 فهد ناصر سليمان الزكري

عبدالله عثمان عبد الكريم الخراشي

 عبد الرحمن محمد عبد الله البدر

 محسن بن علي بن ابراهيم المحسن

 مساعد بن عبدالله بن علي الفاضل

عمر بن ابراهيم بن عبدالعزيز الصقعبي

سليمان محمد سليمان الزكري

  محمد حمد عبدالله الهويدي

 محمد عبدالرحمن محمد العبد الكريم

  محمد أحمد عبدالله الخنين



المشاريع

 محترف في قيادة
المبادرات التنموية

 تأهيل القيادات
 التخصصية الواعدة

في القطاع غير الربحي

 تنمية القيادات
الوطنية الشابة

 ملتقى االستدامة
 المالية في القطاع غير

ربحي

 ملتقى مكافحة غسل
 األموال وتمويل

اإلرهاب
 تأسيس الجمعيات

010203

040506



 محترف في قيــادة
المبادرات التنموية



 بناء برنامج تدريبي متخصص لتأهيل محترفين في المبادرات
التنموية

من العاملين في القطاع غير ربحي 25

تعريف

األهداف

المنجزات

الشراكات

 بناء مبادرات تنموية
وفق االحتياج

 تطوير مهارات المشاركين
 إلطالق مبادرات فاعلة

وذات أثر



 تأهيل القيادات التخصصية
الواعدة في القطاع غير الربحي



 برنامج تدريبي لتأهيل القيادات الواعدة للقطاع غير ربحي
في الكفاءة االستراتيجية و نقاط القوة والضعف

من العاملين في القطاع غير الربحي 30

تعريف

األهداف

المستفيدين

الشراكات

 رفع الكفاءة المعرفيــــــــــة و
 المهارية للقادة المشاركين

 في المجاالت التالية :
الكفاءة االستراتيجية

 تحويـــل المهارات و المعارف 
 المستهــــــــــدفة  إلى خطوات
 عمليـــــــــــــة تنعكـــــــــــــــــس على

ممارسات المتدرب



تنمية القيادات الوطنية الشابة



:مشروع تأهيلي يركز على ثالث مراحل

شاب من القيادات الشابة  25

تعريف

األهداف

الشراكات

 إكساب الشباب السمات و
 الكفاءات المطلوبة في

سوق العمل
دعم المشاركة المجتمعيةبناء الشخصية المتزنة

مرحلة القيادةمرحلة الريادةمرحلة اإلرادة 010203

المستفيدين



 ملتقى االستدامة المالية
في القطاع غير ربحي



 ملتقى يساهم في نشر ثقافة االستدامة المالية لدى الجمعيات
األهلية

من العاملين في القطاع غير الربحي 40

تعريف

األهداف

الشراكات

 توعية القطاع غير الربحي
  وتطويره

 التعريف بالبرامج
 والمبادرات التي تخدم

الجمعيات األهلية

 تكامل الجهود واالستفادة
 من الخبرات لتطوير القطاع

غير الربحي

المستفيدين



 ملتقى مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب



 ملتقى يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مجالس
الجمعيات األهلية

مستفيد

 المستشار
عبد الله الزبيدي

185

تعريف

األهداف

الشراكات

 تمكين المشاركين من كيفية
 مكافحة جرائم غسل

االموال وجرائم تمويل

 تزويد المشاركين بمؤشرات
 االشتباه الحمراء واسلوب

 التبليغ عن العمليات
المشبوهة

 تأهيل واعداد المشاركين
 بكافة االمور المتعلقة في

 مكافحة غسل االموال
وتمويل االرهاب

 التعريف بالمفاهيم
 والمصطلحات واالثار االقتصادية
 واالجتماعية التي تحدث بوقوع

 جرائم غسل االموال وتمويل
اإلرهاب

المستفيدين



 تأسيس الجمعيات



تقديم خدمات االستشارات والدراسات  لتأسيس الجمعيات األهلية والتعاونية

 ترخيص الجمعية التعاونية التعليمية بالرياض وتنفيذ
 البناء المؤسسي لها

خدمات ذاتية

تعريف

األهداف

الشراكات

 تقديم خدمات تأسيس
 الجمعيات وفق متطلبات

التأسيس

المستفيدين



الزيــــــــــارات





 االتفاقيات



 اتفاقية مع
جامعــــة اإلمام لدعـم وإنجـــاح برامج
 ومبادرات تطوير القطاع غير الربحي 

 وتأسيس مركز ريادة األعمال التنموي



 اتفاقية مع
 شركة تنمية القيادات لتنفيذ

 برنامج تأهيل القيادات الوطنية
 الشابة

 اتفاقية مع
 بنك الجزيرة لتنفيذ لتمويل برنامج
 تأهيل القيادات الوطنية الشابة



 اتفاقية مع
 الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر 
لبرنامج التوطين بـ االستثمار االجتماعي



 اتفاقية مع
 مؤسسة عبدالله السبيعي األهلية لتمويل 
 برنامج تأهيل القيادات التخصصية الواعدة

 اتفاقية مع
 اتفاقية مع مركز النخبة اإلدارية للتطوير
 والتقنية لتنفيذ برنامج تأهيل القيادات

التخصصية الواعدة



 اتفاقية مع
 مؤسسة عبدالله العثيم وأوالده الخيرية لتمويل برنامج

  عبدالله العثيم للتمكين الرقمي للجمعيات األهلية



 اتفاقية مع
 مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات لتنفيذ برنامج

 عبدالله العثيم للتمكين الرقمي للجمعيات األهلية



 اتفاقية مع
 مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث

 والدراسات االجتماعية األهلي








