
	

مؤسسة الملك خالد بن عبدالعزيز تطلق ھويتھا الجديدة  
 

م2019يونیو  11  
 

دشن صاحب السمو الملكي األمیر فیصل بن  ،»2030 المملكة رؤية«ماً مع ؤاستشرافا لمستقبل مشرق وتوا
في  البارحةرئیس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد خادم الحرمین الشريفین، ومستشار  ،خالد بن عبدالعزيز

للمؤسسة تحت شعار (مؤسسة الملك خالد) والموقع  تینالھوية الجديداالستراتیجیة و ،الرياضمقرھا ب
  .في المملكةوالتنموي  االجتماعيبحضور لفیف من رواد العمل  ،اإللكتروني للمؤسسة

وامتداداً  »2030رؤية «ـال مواكبة لإن ھذا اإلطالق ما ھو أوضح فیھا أیصل بن خالد كلمة األمیر فسمو لقى أوقد 
-لقیم الملك خالد  -هللا هرحمي المؤسسة  دور من "وانطالقاً حیث قال:، مؤسسةالساسھا أنشأت على  التي 

 »2030 المملكة رؤية« واثقة تطويريّة بخطى واكبت الرائدة، لمكانتھا وتعزيزاً الربحي، غیر القطاع في الوطنيّ
ومنذ نشأة المؤسسة وھي تعمل على اإلسھام اإليجابي في التنمیة الرؤية التي تشحذ الھمم وتشد العزم. 

-االجتماعیة المستدامة في المملكة؛ مستلھمة قیمھا من قیم الملك خالد،  -رحمه هللا ؛ مما جعلھا في حالة 
ططا استراتیجیة محكمة متوافقة مع الظرف الزماني والمكان من وضوح الھدف وشفافیة في المسعى واضعة خ

".وقابلة للتطور والتكیف  
 

 .اء المخلصینكفَثم بجھود منسوبیھا األ هن كل إنجاز في مسیرة المؤسسة كان بفضل هللا وتوفیقأوبین سموه 
-المؤسسة  تشھده "وما قال:ف -بفضل هللا ، الدوليوالوطني  على القیادة والتأثیر على المستويین ةقدر من 
عظیمة؛ يضعھا في مقدمة المؤسسات غیر الربحیة".منسوبیھا الذين ينھضون بمھمة  ةكفاءو  

 
مع متزامنا طالق ھذا اإلبینت سموھا أن  ،سمو األمیرة نوف بنت محمد، المدير التنفیذي المكلفلوفي كلمة 

م فرحتنا، حیث نعلن لكم عن استراتیجیتنا كيسعدني الیوم مشاركت، حیث قالت: "»2030رؤية المملكة «
."تزامنا مع إطالق ھوّيتنا الجديدة 2021الجديدة الممتدة لعام   

 
سنة  ةخالل الثماني عشرفقالت: " بعض إنجازات المؤسسة خالل العقدين الماضیینكما ذكرت سموھا 

من خالل التدريب والتمكین، الماضیة، ركزت المؤسسة على بناء القدرات في القطاع غیر الربحي بالمملكة 
باإلضافة إلى عملھا على  وتقديم المنح وبرامج عديدة تصبو نحو بناء قطاع ثالث صلب متمكن وفعال.

ومنذ ذلك الوقت تزايد عدد المنظمات غیر الربحیة  ،السیاسات واللوائح الحديثة المتعلقة بالقطاع غیر الربحي
".منظمة الیوم 2500سمیا إلى ما يناھز منظمة عند تأسیس المؤسسة ر 200قل من أمن   

"، وإنشاء 2030في ظل "رؤية المملكة وأوضحت سموھا أنه كان وال بد من مراجعة استراتیجیة المؤسسة 
رؤية "ومن خالل العمل مع شركائنا، وبعد إطالق حیث قالت: " ،المركز الوطني لتنمیة القطاع غیر الربحي

إلى محدثة، باإلضافة اللوائح لولكن من حیث ا ،تغیر القطاع جذريا لیس من ناحیة األعداد فقط "2030المملكة 
دارة ھذا القطاع إإنشاء المركز الوطني لتنمیة القطاع غیر الربحي، الذي يسعى لتوحید الجھود الحكومیة في 

والوصول ألھدافه المرجوّة.  

جعة الستراتیجیتھا، حیث تم إنشاء لجنة للتخطیط وفي ظل ھذا التقدم، أجرت مؤسسة الملك خالد مرا
االستراتیجي معتمدة على الممارسات الرائدة المحلیة والدولیة، ألجل التوصل إلى أفضل استراتیجیة للسنوات 
القادمة. خالل ھذه العملیة، طبقت المؤسسة نظرية التغییر كإطار عمل توجیھي، ونظرت عن كثب في مجاالت 

وأھداف  "2030رؤية "المزايا التنافسیة، باإلضافة للتوجھات التنموية المحلیة والدولیة، وكذلك القوة والتحديات و
التنمیة المستدامة لألمم المتحدة. حیث حرصنا على التكامل التام في استراتیجیتنا الجديدة بین ھذه المحاور.  

الزدھار، وسیتم تحقیق ھذه الرؤية فیه الفرص ويسعى ل أرؤية المؤسسة الجديدة ھي، مجتمع سعودي تتكاف
-بمشیئة هللا تحسین ، واالستثمار االجتماعي عن طريق تمكین أصحاب المصلحة من خالل ثال ث وسائل ھي: 



	

توظیف البحث العلمي المبني على األدلة والبراھین لتصمیم ، وقدرات المساھمین في التنمیة لزيادة أثرھم
.سیاسات مبتكرة وكسب التأيید حولھا  

وتمكین الفئات األقل حظا في المجتمع،  لخلق شراكات محلیة ودولیةأشارت سموھا إلى سعي المؤسسة و
ومن أجل تحقیق ھذه األھداف الطموحة، نسعى لخلق شراكات محلیة ودولیة، بین القطاعات حیث قالت: "

للتعاون فیما بینھا في تنفیذ المشاريع التي تتبع أفضل الممارسات  ؛(الحكومي والخاص وغیر الربحي) :الثالثة
قتصادي للفئات األقل حظا في المجتمع وعلى وجه التمكین االإلى تتطلع المؤسسة  الدولیة. ومن خالل عملنا

فة باإلضا ،الشباب، وسكان المناطق النائیةوذوي اإلعاقات، ومحدودي الدخل، والمرأة، والخصوص: كبار السن، 
إلى منظمات القطاع غیر الربحي. نفخر بكم، ونتطلع للعمل التنموي معاً، من أجل مملكة عربیة سعودية عامرة 

."ومزدھرة  

ة دعت سموھا أعضاء مجلس األمناء والحضور للمشاركة في إطالق الھوية الجديدة، فقالت: كلمالوفي ختام 
سوياً اآلن ونطلق ھوية مؤسسة الملك خالد بالضغط  أعضاء مجلس األمناء الكرام، السادة الحضور، لنتشارك"

."على الزر الذي أمامكم  

خدمة الوطن بيبین مدى التزامھا واستراتیجیتھا وقد تخلل حفل اإلطالق عرض فیلم عن المؤسسة 
لكل فئات المجتمع السعودي. ومساھمتھا في بناء مستقبل مشرق  

 


