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المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المقدمة

نمية،للتاألساسيةاألعمدةأحدليكونالربحي،غيرالقطاعتطويرعلى2030المملكةرؤيةركزت

واالقتصادي،مويوالتناالجتماعيالصعيدعلىوأهميتهاألنشطة،منبالكثيرالوثيقالرتباطهنظًرا

.والخاصالحكوميللقطاعينالداعمةومخرجاته

حالة)الربحيةيرغالمنظماتحوكمةتقريريديكمبينالربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيالمركزيضع

الزياراتعددبلغحيثاألهلية،للجمعياتالحوكمةزياراتمشروعضمن،(األهليةالجمعيات

1,735األهليةلجمعياتلالزياراتعددبلغكماالثانية،المرحلةفيزيارة930األهليةللجمعيات

الدعوةكاتبوموجمعياتالكريمالقرآنتحفيظجمعياتإضافةتمحيث،الثالثةالمرحلةخاللزيارة

ونالشؤوزارةمنلهاوالمالياإلدارياالختصاصانتقالبعدوذلكالجاليات،وتوعيةواإلرشاد

للتطويرامنوسعًيا،الربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيالمركزإلىواإلرشادوالدعوةاإلسالمية

لعاماألهليةعياتالجمتقييمحالةعنالصادرالسابقللتقريراستكماالً التقريرهذايعتبرالمستمر

.م2020

تنفيذها،ةوطريقومبادئهاومجاالتهاالحوكمةعنمركزةمواضيعفصولأربعةعبرالتقريريتناول

خدماتوتصنيف،2030المملكةورؤيةالربحيغيرالقطاععلىنظرةاألولالفصليتناولحيث

المسؤوليةفيالمتمثلةاألربعةالحوكمةمبادئعلىالثانيالفصليركزكما.األهليةالجمعيات

نودالبإلىواإلشارةاألهلية،الجمعياتتطويرفيودورهاوالمساءلة،والعدالةوالشفافية

لتطبيقغيليالتشالجانباستعراضتمكماالثالثة،مرحلتهفيالحوكمةزياراتلمشروعالتطويرية

الثالثالفصلويركز.وتقييمهاالميدانيةالزياراتخاللمناألهليةالجمعياتعلىالرشيدةالحوكمة

التقريرخرجكما،تمتالتيالميدانيةالزياراتعلىبناءً التقييموإحصائياتنتائجاستعراضعلى

.عالرابالفصلفيالجمعياتوتمكينوالزياراتوالمعاييرالمشروعأهدافحولبتوصيات

هذافيواردةالواإلحصائياتالنتائججميعبأنالربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيالمركزويوضح

وكمةالحزياراتمشروعضمناألهليةللجمعياتالميدانيةالزياراتعلىبناءً ُذكرتالتقرير

يةالشفافومعياروااللتزام،االمتثالمعيارفيلتقييمهام2020عامفيالربحيةغيرللمنظمات

.واإلفصاح



القطاع غير الربحي في المملكة 

2030القطاع غير الربحي ورؤية المملكة •

2030أهداف ومبادرات القطاع غير الربحي في رؤية المملكة •

تصنيف خدمات الجمعيات األهلية•

الفصل األول



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

2030القطاع غير الربحي ورؤية المملكة العربية السعودية 

مجتمةع، وال يقتصةر لتطوير الخدمات وتوفير البرامج الداعمةة للاٌيعد القطاع غير الربحي مكوًنا أساسيً 

ُتعد المملكةة و. دوره على سد الفجوات، بل ُيعنى بتطوير الخدمات وتوفير البرامج الداعمة للمجتمع

ربحةي وتعزيةز العربية السعودية في مقدمة الدول العربيةة المهتمةة بتنميةة وتمكةين القطةاع غيةر ال

م، وزيةادة عةدد 2030بحلةول عةام % 5دوره، ورفع مساهمته في النةاتج المحلةي اإلجمةالي بنسةبة 

االجتمةاعي المتطوعين إلى مليون متطوع والذي بدوره سيحقق أثًرا أعمق للقطاع على الصةعيدين

.واالقتصادي

بنصةةيب كبيةةر مةةن االهتمةةام، بهةةدف 2030لقةةد حظةةي القطةةاع غيةةر الربحةةي فةةي رؤيةةة المملكةةة 

ق التكامةل المساهمة في تعظيم األثر التنمةوي للقطةاع واسةتدامته وتعزيةز دوره بمةا يضةمن تحقية

وكمةةة وتنظةةيم الجهةةود الحاليةةة بفعاليةةة، ومةةن ضةةمن القضةةايا المهمةةة التةةي ركةةزت عليهةةا الرؤيةةة ح

ع غير الربحةي مةوائم المنظمات غير الربحية وتصنيفها، حيث تم استحداث نظام تصنيف وتقييم للقطا

ات والنمةاذج للبيئة القانونية والتشريعية واالجتماعية، عبر مجموعة من األنظمةة واألدوات واإلجةراء

ات نظةام ،  بمتطلبة(الجمعيةات األهليةة)التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام القطةاع غيةر الربحةي 

يةل اإلرهةا ، الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل األمةوال وتمو

الجتماعيةة ونظام جمع التبرعات والتةةي تجسةةدت فةةي مبةةادرة وزارة المةةوارد البشةةرية والتنميةةةة ا

.لبنةةاء حوكمةةة الجمعيات األهلية ومعاييرها

حوكمة 

المنظمات 

ة غير الربحي

اوتصنيفه

األهداف 

المؤشراتيةاالستراتيج

المبادرات األبعاد
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أهداف ومبادرات القطاع غير الربحي في رؤية المملكة العربية 

2030السعودية 

تمعي بما يضمن تهدف الرؤية لتعظيم األثر التنموي للقطاع غير الربحي واستدامته لتعزيز دوره المج

:تحقيق التكامل وتنظيم الجهود الحالية بفعالية من خالل العديد من المبادرات ومنها

.مبادرة تنظيم وتمكين العمل االجتماعي التنموي1.

اكي تهدف المبادرة إلى تأسيس جمعيةات ومؤسسةات أهليةة متخصصةة فةي مجةاالت متعةددة تحة

:االحتياجات التنموية من خالل

.التوعية ببناء الثقافة المجتمعية وتوجيهها للمجاالت التنموية✓

هيل إيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل االجتماعي تشمل مجموعةات العمةل االجتمةاعي وتسة✓

.إنشاء جمعيات محلية أهلية صغيرة لتمكين المشاركة المجتمعية

.وضع حزمة محفزات إلنشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية النوعية✓

.تنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات األهلية✓

.يتطوير آلية دعم الجمعيات األهلية ووضع المعايير وفًقا ألولويات التحول الوطن✓

.حيتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الرب2.

القطةاع تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل في القطاع غيةر الربحةي لسةد احتياجةات

يةةادات مةن الكفةةاءات المتخصصةةة باإلضةةافة إلةةى التطةةوير المهنةةي وبنةةاء القةةدرات لةةد  الق

منظمةات غيةر والعاملين فيه لالرتقاء بمستو  الكفاءة واالحترافيةة والفاعليةة فةي إدارة ال

ة ناجحةة الربحية من خالل مجموعة من البةرامج لتمكةين المنظمةات مةن تنفيةذ بةرامج تنموية

.ولعب دور هام في التنمية االجتماعية في المملكة

.لربحيةتأسيس وتسريع تشغيل الوحدات اإلشرافية على المنظمات غير ا3.

تهةةدف هةةذه المبةةادرة الةةى تأسةةيس وحةةدة إشةةرافية لكةةل جهةةة حكوميةةة مختصةةة ل شةةراف علةةى

:المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها الفني بهدف

.تسهيل وتعزيز عملية تأسيس الجمعيات والمؤسسات األهلية-

ات بناء قدراتها من خالل تقةديم العديةد مةن الخةدمات الةي تحةاكي احتيةاج القطةاع كالخةدم-

. االستشارية وتنظيم الفعاليات

.متابعة أداء المنظمات واإلشراف عليها-
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تصنيف خدمات الجمعيات األهلية

لالرتقةةاء بةةأداء الجمعيةةات ومنةةع اادواجيةةة العمةةل وتةةداخل االختصاصةةات، وللمسةةاهمة فةةي ضةةمان

تصةنيًفا استمرارية وديمومة الجمعيةات األهليةة، وضةع المركةز الةوطني لتنميةة القطةاع غيةر الربحةي

ا، بحيةث لمجاالت وأنشطة الجمعيات األهلية، بهدف تجويد خةدماتها وتمكينهةا مةن تحقيةق أهةدافه

.تصنيفات رئيسة متفرعة ألنشطة عديدة10تتضمن 

تصنيف خدمات الجمعيات األهلية

تعةةةزا وتةةةوفر الخةةةدمات 

ظةة التي تعنى بالمحاف

حةةة علةةى البيئةةة ومكاف

التلةةةةةةةوث والوقايةةةةةةةة 

والتثقيةةةةةةةف البيئةةةةةةةي

والصةةةةةةحي، وحمايةةةةةةة 

.الحيوان

ةالبيئ
التأييد 

والمؤازرة

التعليم 

واألبحاث

التنمية 

واإلسكان 

تقةةةةةديم الخةةةةةدمات 

القانونيةةةةةة وتعزيةةةةةز 

.     السالمة العامة

يهالثقافة والترف

د تقديم خةدمات تقةو

عم وتدير وتشجع وتةد

ة البةةةةةرامج التعليميةةةةة

.والبحثية

تعةةةزا وتقةةةدم البةةةرامج 

والخةةةدمات للمسةةةاعدة 

عات في تحسين المجتم

وتحقيةةةةةةةةق الرفةةةةةةةةةاه 

االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 

.واالجتماعي للمجتمع

تقةةةةةةديم األنشةةةةةةطة 

المتخصصةةةةةة فةةةةةةي 

.هالثقافة والترفي

الخدمات 

االجتماعية 

الروابط 

المهنية 
الصحة

منظمات دعم 

العمل الخيري

تقةةةةةةةةةديم بةةةةةةةةةرامج 

ومبةةةةادرات تسةةةةاهم 

فةةةي دعةةةم العمةةةةل 

الخيري

تقةةةديم بةةةرامج تهةةةدف 

إلةةةى التأهيةةةل الةةةديني

بة واإلرشاد، وإثراء التجر

الدينيةةةة فةةةةي برنةةةةامج

خدمة ضيوف الرحمن

ايةةة تقةةديم وتةةوفير الرع

والخةةةةةدمات الصةةةةةحية 

سةةةةةةةةواء العامةةةةةةةةة أو 

المتخصصةةةة وخةةةدمات 

الدعم الصحي

تقةةةةةةةديم خةةةةةةةدمات 

ة إنسةةةانية واجتماعيةةة

للمجتمةةةةع أو فئةةةةات 

مستهدفة

تقةةديم خةةدمات تهةةدف

افل إلى تنمية روح التك

والتعةةةةةةاون وترسةةةةةةي  

ين التواصةةل والتةةراب  بةة

األفراد والمجتمع

منظمات الدعوة 

م واإلرشاد والتعلي

الديني وخدمة 

ضيوف الرحمن

10
تصنيفات
رئيسية 

تصنيف13
فرعي 

110
تصنيف 
دقيق



حوكمة المنظمات غير الربحية 

الحوكمة وعالقتها بالقطاع األهلي•

أهداف تطبيق الحوكمة للمنظمات غير الربحية •

المرحلة الثالثة–البنود التطويرية لمشروع زيارات الحوكمة •

الجانب التشغيلي لمشروع زيارات الحوكمة•

الفصل  الثاني
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: الحوكمة وعالقتها بالقطاع األهلي

نشأة الحوكمة 

تةدار مةن مفهوم الحوكمة كأحد المرتكزات األساسةية للمنهجيةة التنظيميةة و األسةلو  الةذيىأت

النظةام )بأنةه ( م1992كةادبوري عةام )خالله المنظمة، فكما جاء تعريف هةذا المفهةوم فةي تقريةر 

ود فهةو موجة( الحوكمةة)، وبالبحث عن جذور هةذا المفهةوم (الذي تدار بمقتضاه الشركات و تراقب

اتةه فةي منذ القدم من حيث الممارسة في المنظمات على مد  القةرون الماضةية، وتتجلةى تطبيق

ردة اللغويةة ومةن حيةث المفة.الممارسات التي اتبعتها تلك المنظمات والتي ضمنت لها استمراريتها

سبعينيات القرن الماضةيفي فقد كان أول ظهور لها  (Corporate Governance)لكلمة الحوكمة

بتنةاول قضةية حوكمةة الشةركات  (SEC)حينمةا قامةت هيئةة األوراق الماليةة والبورصةات األمريكيةة

ألول مةرة فةي م 1976في عام ” حوكمة الشركات“وجعلته في مقدمة أولوياتها، وظهر مصطلح 

.السجل الفيدرالي األمريكي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية

مفهوم الحوكمة 

ةةوقالسلهيئةةةوفقًةةاالشةةركاتبحوكمةةةوالمسةةماةالخةةاصالقطةةاعفةةيالحوكمةةةعرفت

آليةاتعلةةىوتشةةتملوتوجيههةةاالشةةركةقيةةادةخاللهامةةنيتةةمالتةةيالقواعةةد"بأنهةةاالماليةةة

وأصحةةا ينوالمسةاهمالتنفيذييةنوالمديريةناإلدارةمجلةسبيةنالمختلفةةالعالقاتلتنظيةم

عطابةةوإضفةةاءالقةةراراتاتخةةاذعمليةةةلتسةةهيلخاصةةةإجةةراءاتبوضةةعوذلةةكالمصالةةح،

وتحقيةةقالمصالةةحوأصحةةا المسةةاهمينحقةةوقحمايةةةبغةةرضعليهةةاوالمصداقيةةةالشةةفافية

"األعمالوبيئةةةالسةةوقفةةيوالشةةفافيةوالتنافسةةةيةالعدالةةة

Sarbanes-Oxleyم2002لعامأوكسليساربينزقانونجاءالسياقنفسوفي Act Of

2002(SOX)حمايةإلىيهدفإذم،2002عامفياألمريكيالكونغرسأصدرهقانونوهو

ساربينزقانونواقتضىاالحتيالية،المحاسبيةباألعمالالمنظماتقياماحتماليةمنالمستثمرين

كما.اسبيالمحاالحتيالولتجنبالمؤسساتمنالماليةاإلقراراتلتعزيزصارمةإصالحاتأوكسلي

القرنهذابداياتفيالمحاسبيةالممارسةلسوءفعلكردةأوكسليساربينزقانونإصدارتم

الدوليةاكووتأنرونشركةفضيحةمثلالعامةالفضائحمنعددجراءاألمريكياالقتصادتضررعندما

.الرقابيةالمعاييرفيباإلصالحالمتضررونوطالبكوموورلدوسيإلبي
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أصدرتفقدي،والتجاراالستثماريالمناختهيئةعلىالسعوديةالعربيةالمملكةحرصمنوانطالًقا

وزارةأصدرتكما(المدرجةللشركات)الشركاتحوكمةالئحةم2006عامالماليةالسوقهيئة

اتالشركحوكمةالئحةوأنظمةلوائحالسعوديةالعربيةالمملكةفيواالستثمارالتجارة

.المدرجةغيرالمساهمة

األهليالقطاععلةىتطبيقةهأهميةةوبةراتالربحةيغيةرالقطةاعحوكمةةفكةرةجةاءتلقد

التةي2030المملكةرؤيةمةعيتوافةقوبمةاالقطةاع،هةذاخصوصيةةمةعيتناسةببمةاوتطويةره

ومسةانًداالمملكةة،فةيواالجتماعيةاالقتصاديةالبنيةةركائةزمةنليصبةحوتمكينةهتنميتةهتبنةت

.الحكومةيالدعةملمنظومةة

أصحا ينبالعالقةتضب التيواآللياتواألطراألنظمة"بأنهااألهليةالجمعياتحوكمةتعرف

عبرعياتللجمالعلياالمصالحتخدمتشاركيةقراراتاتخاذأجلمناألهليةالجمعياتفيالعالقة

."والمساءلةوالشفافيةوالمسؤوليةالعدالة

الجمعياتةةةحوكملبنةةاءالربحيغيرالقطتعلتنميةالوطنيالمركزمبةةادرةفةةيتجسةةدتوالتةةي

.ومعاييرهااألهلية

مبادرة حوكمة القطاع األهلي

ةةادراتمبإحةةد األهلي،القطاعحوكمةةةمبةةادرةالربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيالمركزأطلق

األهلي،ةاعالقطتواجةهالتةيالحاليةةللتحديةاتاسةتجابةجاءتوالتةيالوطنةيالتحةولبرنامةةج

الجمعياتعملبالمرتبطةواللوائحاألنظمةبمتطلباتاألهليةالجمعياتالتزامضمان"إلىوهادفةة

األمواللغسمكافحةونظامالتنفيذيةوالئحتهاألهليةوالمؤسساتالجمعياتكنظاماألهلية

."رهاوغيالتنفيذيةوالئحتهوتمويلهاإلرها جرائممكافحةونظامالتنفيذيةوالئحته

علةةىةةةومبنيمنضبطةةةحوکمةةةتفعيةةلبةةأنالمركزإيمةةانمةةنانطالًقاالمبةةادرةجةةاءتكمةةا

خدماتةهكفةاءةرفةعفةيمتمثالً األكبربالنفةعالقطةاععلةىسيعودوعلميةةةعمليةةةأسةةس

إليهةولالوصيمكنعةالشةفافيةمسةتو إلىوالوصةولاإلشرافيةالجهةاتمةعالعالقةوضبة 

.الجميعقبةلمةن
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أهداف تطبيق الحوكمة للمنظمات غير الربحية 

12
وجةةةةةةود مصةةةةةةدر رسةةةةةةمي 

للمعلومةةةةةةةةةات المحدثةةةةةةةةةة 

يلمنظمات القطاع غير الربح

ة تحسةةةين الصةةةورة الذهنيةةة

للقطاع ألفراد المجتمع

3
ي تحسةةين بيئةةة العمةةل فةة

القطاع غير الربحي
4

ص توجيه المجتمع نحةو فةر

االستثمار في القطاع

56
إشةةةةرام المجتمةةةةع فةةةةي 

مساءلة منظمات القطاع

تمكين الجهةات مةن إجةراء 

ل أبحاث لنشر المعرفةة حةو

القطاع

78
إثبةةةةةةات فاعليةةةةةةة وأثةةةةةةر 

المنظمةةات أمةةام الجهةةات 

المشرعة

ير تحسين أداء المنظمات غ

الربحية

9
ات تعزيز مسؤولية المنظم

تجاه أصحا  المصلحة
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الثة المرحلة الث-البنود التطويرية لمشروع زيارات الحوكمة 

ل المركةز انطالقُا مةن مبةدأ التجديةد والتحسةين المسةتمر، واسةتكمااًل لمشةروع زيةارات الحوكمةة عمة

:لالوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تحسين المشروع في المرحلة الثالثة من خال

ش تم عقد ورش عمل لتطوير وتحسين جودة المخرجات، حضر الةور

عةةدد مةةن قيةةادات الجمعيةةات األهليةةة والجهةةات ذات العالقةةة، 

رجت والخبراء والممارسين في حوكمة المنظمات غير الربحية، وخ

وع الورش بمجموعةة مةن التوصةيات التةي هةدفت لتطةوير المشةر

.في المرحلة الثالثة

ل
م

ع
ش 

ور
ة 

م
قا

إ

غيرللمنظماتالحوكمةمقيموعلىونشرهااستبياناتإعدادتم

ولالحصبهدفالمملكة،مناطقجميعفيالمتواجدونالربحية

فيمتساهالتيالتطويريةوالنقاطوالمقترحاتالمرئياتعلى

.المشروعتحسين

ي
صاء رأ

ق
ست

ا

:تمحورت المخرجات التطويرية للمشروع في الجوانب التالية

.معايير اإلشراف والحوكمةتطوير وتعديل ✓

(. النموذج الشامل)تطوير آلية جمع البيانات والمعلومات ✓

.للمشروعالتشغيليالجانبتطوير✓

المدخالت 

لتطوير 

المشروع

المخرجات 

لتطوير 

المشروع
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تطوير وتعديل المعايير -1

:تمهيد عن المعايير1.1

جموعةمخاللمنالربحيةغيرالمنظماتحوكمةالربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيالمركزطبق

رتالتيوالنماذجواإلجراءاتواألدواتاألنظمةمن أجلمنللمشروع،الثالثةالمرحلةفيُطوِّ

التنفيذيةتهوالئحاألهليةوالمؤسساتالجمعياتنظامبمتطلباتاألهليةالجمعياتالتةزامضمان

هليةاألالجمعياتوتقييمالتبرعات،جمعونظاماإلرها وتمويلاألموالغسلمكافحةونظام

:همامعيارين،في

:معيار االمتثال وااللتزام

يقيس مستو  امتثال الجمعيات باألنظمة والتشريعات المعتمدة الصادرة من المركز والجهات 

.المختصة، وكذلك قياس التزام الجمعيات األهلية بممارسات الحوكمة الرشيدة

:هدف معيار االمتثال وااللتزام إلىي

.إيجاد معايير موحدة لتقييم األداء والتنظيم المالي

.رمساعدة الجمعيات في تحسين كفاءة إدارة األموال والمخاط

.تقييم جودة وسالمة اإلجراءات المالية

.توفير البيانات المتعلقة باألداء المالي

المشةاراألهدافلتحقيةقممارسةة36ورئيسةةمؤشةرات10علةىوااللتزاماالمتثالمعيةاريحتةوي

:موضةحهوكمةاالممارسةاتمةنمعيةنعةددمؤشةركليتضمةنبحيةثسةابًقا،إليهةا

1
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عدد الممارساتالمؤشرات

4الالئحة األساسية للجمعية

5الجمعية العمومية

8مجلس اإلدارة

3الفروع والمكاتب

2التقارير

األنظمة السارية في المملكة

(أنظمة مكافحة جرائم اإلرها  وتمويله وغسيل األموال)
5

2األنشطة والفعاليات والتعاقدات

3اإليرادات والمصروفات والتملك 

3الوثائق والسجالت

1تكوين اللجان

يقيس مستو  الشفافية للجمعيات ومد  استعدادها ل فصاح عن بياناتها وإنجازاتها 

.ألصحا  المصلحة

:هدف معيار الشفافية واإلفصاحي

.حث الجمعيات األهلية على االلتزام بأفضل الممارسات في الشفافية واإلفصاح

.تحسين الصورة الذهنية للجمعيات األهلية ورفع ثقة الرأي العام به

.ر الربحيتوفير البيانات المتعلقة بمستو  الحوكمة واإلفصاح على مستو  القطاع غي

واإلفصاحتمكين الجهات اإلشرافية من تقييم مد  التزام المنظمات بمعايير الشفافية

:صاحمعيار الشفافية واإلف 2
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األهدافلتحقيةةقممارسةةة16ورئيسةةةمؤشةةرات6علةةىواإلفصاحالشةةفافيةمعيةةاريحتةةوي

موضةةحهوكمةةاالممارسةةاتمةةنمعيةةنعةةددمؤشةةركليتضمةةنبحيةةثسةةابًقا،إليهةةاالمشةةار

:الجدولفي

عدد الممارساتالمؤشرات

2اللوائح واألنظمة

4بيانات القائمين على الجمعية

3بيانات الجمعية

4أهداف وبرامج الجمعية

2القوائم المالية

1النموذج الشامل

:ليأبرا النقاط التطويرية لمعايير الحوكمة تتلخص بالتا2.1

والممارساتفي الجدول التالي، مثال يوضح التطوير والتحسين في صياغة أسئلة المؤشرات

كما %. 20بداًل من % 19.5الخاصة بمجال الجمعية العمومية، حيث أصبحت نسبة المؤشر 

.6بداًل من5تعدل عدد الممارسات ليصبح 

بعد التعديلقبل التعديل

الوزنالمؤشرالوزنالممارسةمالوزنالمؤشرالوزنالممارسةم

5
االشتراكات 

واالجتماعات
8

الجمعية 

العمومية
20%

5

اشتراكات الجمعية 

العمومية وسجل 

األعضاء

4

الجمعية 

العمومية
19.5%

6
اختصاصات الجمعية

العمومية العادية
1التغير في األعضاء56

7
اختصاصات الجمعية

ةالعمومية غير العادي
17

سالمة انعقاد 

اجتماعات الجمعية 

العمومية

8

18محاضر االجتماعات8
اجتماعات الجمعية 

العمومية العادية
5.5

9
قرارات الجمعية 

ةالعمومية غير العادي
29

اجتماعات الجمعية 

ةالعمومية غير العادي
1

3أحكام عامة10

.تطوير صياغة أسئلة بعض المؤشرات والممارسات1)
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.حذف بعض المؤشرات والممارسات2)

ت عدد في الجدول التالي، مثال يوضح حذف أحد مؤشرات معيار االمتثال وااللتزام، حيث كان

.مؤشرات10مؤشرًا، وبعد التعديل أصبح عددها 11المؤشرات قبل التعديل 

بعد التعديلقبل التعديل

الوزنالمؤشرمالوزنالمؤشرم

%6الالئحة األساسية للجمعية1%11الالئحة األساسية للجمعية1

%19.5الجمعية العمومية2%20الجمعية العمومية2

%32.5مجلس اإلدارة3%25مجلس اإلدارة3

%5الفروع والمكاتب4%6الفروع والمكاتب4

%10التقارير5%9التقارير5

%8.5األنظمة السارية في المملكة6%5األنظمة السارية في المملكة6

%5اتاألنشطة والفعاليات والتعاقد7%7األنشطة والفعاليات7

%5.5اإليرادات والمصروفات والتملك8%6اإليرادات والمصروفات والتملك8

%4الوثائق والسجالت9%6الوثائق والسجالت9

%4تكوين اللجان10%2تكوين اللجان10

%3رةالمسؤوليات واالختصاصات المباش11

.دمج بعض المؤشرات والممارسات3)

.بعد التعديل29لتصبح رقم الممارسة 32,33في الجدول التالي مثال يوضح دمج الممارسة رقم 

بعد التعديل

الوزنالمؤشرالوزنالممارسةمالوزنالمؤشرالوزنالممارسةم

30
الترخيص وممارسة 

األنشطة
2

األنشطة 

توالفعاليا
7%

28
الترخيص وممارسة 

األنشطة
األنشطة 4

ت والفعاليا

والتعاقدات

5%

229ممارسة األنشطة31
ت األنشطة والفعاليا

الدولية
1

1اتالفعاليات والعضوي32

33
الموافقة للتعاقدات

الدولية
2

قبل التعديل
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.  إعادة حسا  أوزان المؤشرات والممارسات4)

وبعد 5%حيث كان وانها قبل التعديل 11الجدول التالي مثال يوضح، تعديل وزن الممارسة رقم 

%.7إجراء التعديل عليها أصبح وانها 

بعد التعديل قبل التعديل 

الوزنالمؤشرالوزنالممارسةمالوزنالمؤشرالوزنالممارسةم

10
الرؤية والرسالة 

واألهداف
5

أهداف 

وبرامج 

الجمعية

17%

10
نشر أهداف 

الجمعية
5

أهداف 

وبرامج 

الجمعية

21%
11

تقارير البرامج 

واألنشطة
511

تقارير البرامج 

وقرارات التملك
7

7اإلحصائيات512اإلحصائيات12

13
األنظمة واللوائح 

والسياسات
213

األنظمة واللوائح

والسياسات
2

(.  املالنموذج الش)تطوير آلية جمع البيانات والمعلومات 2.

رحلةالمفيتطويرهاتمالتةياألدواتأحةديعتبروالذي"اإلفصاحنمةوذج"هوالشاملالنموذج

داريةواإلالعامةةةبياناتهةةاجمةةعفةةياألهليةالجمعيةاتساعدبدورهوالذيللمشروع،الثالثة

زامهةاالتمةد ومعرفةاإلدارية،وكفاءتهةافعالياتهةةامةةنوالتحقةةقتقييمهةةابغةةرضوغيرهةةا

ليرسللمشروعالثانيةالمرحلةفيالشاملالنموذجكانحيث.والشةةفافيةالحوكمةةةبممارسةات

تطويرتمالثةالثالمرحلةوفيالجمعيات،بواسطةتعبئتهيتمإلكترونيراب طريقعنللجمعيات

غيرنظماتللمالحوكمةزياراتبخصوصاستحداثهاتمأريبمنصةعبرالشاملالنموذجتعبئةآلية

.الربحية
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:الشاملمحتويات النموذج 

:يةالبيانات األساسية للجمع

الفروع والمكاتببيانات التواصلالبيانات التسجيلية والديموغرافية

:اإلداريةالبيانات

أعضاء الجمعية العموميةاألعضاء المؤسسون

:الحوكمة واإلدارة واإلفصاح

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

اللجان المكونة من الجمعية العمومية

ة من اللجنة التنفيذية المكوناللجان المكونة من مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة 

الموظفون القياديون فيالمدير التنفيذي 

الجمعية 

التغير في عدد أعضاء الهيئة اإلدارية 

الجمعية العمومية

اجتماعات الجمعية 

العمومية غير العادية

تاري  تكوين مجلس اإلدارة اجتماعات اللجان

وتعيين األعضاء

التنظيمات اإلداريةاجتماعات مجلس اإلدارة 

اجتماعات الجمعية 

العمومية العادية
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اللوائح

آلية تحديد راتب الئحة صرف المساعداتالئحة الموارد البشريةيةالالئحة األساسية للجمع

المدير التنفيذي

سجل المستفيدين

سجل مجلس اإلدارة 

سجل مجلس اللجان 

الدائمة والمؤقتة

سجل النشاطات

السجالت اإلدارية

سجل الجمعية العمومية

السياسات

اإلبالغ عن المخالفات تعارض المصالح

وحماية مقدمي البالغات

ق االحتفاظ بالوثائخصوصية البيانات

وإتالفها

ى آلية الرقابة واإلشراف علجمع التبرعات

المنظمة

التعامل مع الشركاءمصفوفة الصالحيات 

إدارة المتطوعينقواعد السلوم  مؤشرات االشتباه 

بعمليات غسل األموال 

وجرائم تمويل اإلرها 

الوقاية من عمليات

غسل األموال وجرائم

تمويل اإلرها 
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أهداف الجمعيةرسالة الجمعية 

اتبيان البرامج واألنشطة والخدم جمعيةبيان البرامج المقدمة للعاملين في البيان نوع المساعدات

المفوضون بالسحب من 

أرصدة الجمعية

طريقة اإلفصاح عن اللوائح 

الوحدة المختصة 

بإدارة المتطوعين

المبالغ المالية ألعضاء 

مجلس اإلدارة 

التعويضات المالية للجهات

اريةالخارجية مقابل تعامالت تج

ةتلقي مبالغ من خارج المملك

العقارات واالستثماراتةالتعاقدات والشراكات الدولي

ة الصفقات التجاري

ةبين أعضاء الجمعي

العالقةةةةةةةةات العائليةةةةةةةةة 

يةوالتجارية ألعضاء الجمع

:اإلفصاح
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- الجانب التشغيلي لمشروع زيارات الحوكمة للجمعيات3

ةلتنميالوطنيالمركزقبةةلمةةنالبالةةغباالهتماماألهليالقطةةاعحوكمةةةمشةةروعحظةةي

مشةروعتضمةنوالةذي،األهليالقطةاعتنميةةتجةاهالخطةواتأبةراأحدلكونةهالربحيغيرالقطاع

والةذياتالجمعيلتلةكالحوكمةةلبنةاءالمبةادرةمشةاريعكأحداألهليةللجمعياتالحوكمةةزيةارات

المؤشةةراتوإيجةةادالمركزيستهدفهاالتةيالحوكمةةمعاييةربناءلمرحلةةمكمالً أتةى

هةذهةيفالضةوءتسةلي تةملذلةكاألهلية،الجمعياتداخةةلالعمةةلتنظةةمالتةةيوالممارسةةات

لمتخةةذةااالستباقيةوالخطةةواتالحوكمةةةزيةةاراتلمشةةروعالتشةةغيليالجانةةبعلةىالجزئيةة

.األهليةالجمعيةةاتعلةةىالرشةةيدةللحوكمةةةالفعلةةيللتطبيةةق

04

0206

05 03

0107

تهيئة العمل و الفريق 

ريبأمنصة 

تحديد آلية زيارات التقييم 
للجمعيات األهلية

تطوير فريق 
المشروع 
والمقيمين

تنفيذ الزيارات الميدانية

تقارير الزيارات

التواصل والدعم
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:تهيئة العمل والفريق1-3

الميداني بنةةاء علةةى طبيعةةة واحتياجةةات المشةةروع تةةم العمةةل علةةى تطوير الفريق التشغيلي و

.وتدريبهم على مشةةروع زيةةارات الحوكمةةة للجمعيات األهلية

:فريق تشةةغيل المشةةروع وإدارة العمليةةات•

ةةةث تعةةةد عملنا على زيادة عدد فريق التشةغيل وتةدريبهم علةى إدارة تشةغيل المشةةةروع، حي

شةةروع من خالل مهةةام الفريةةق الرئيسةةة كل مةةا يتعلةةق بالتنظيةةم المكتبةةي لعمليةةات الم

ر عمةةةل إدارة الجةةودة، جدولةةة وتنسةةيق الزيةةارات، ومتابعةةة تقاريةةر الزيةةارات واألداء وسةةي

.المشةةروع بشكل كامل

(:المقيةميةن)الفريق الميدانةةي •

ه بناًء على عةدد قمنا بتطوير الفريق الميداني من خالل التدريب والتأهيل والعمل على تهيئت

مةين الجمعيات والتوزيع الجغرافةي لهةا فةي جميةع منةاطق المملكةة حيةث بلةغ عةدد المقي

.مقيم معتمد135المعتمدين 

34

21

14

10 10
9 9 9

5 5
3 3 3

الرياض مكة الشرقية عسير حائل  جازان المدينة القصيم نجران تبوم
الحدود 
الشمال

ية
الباحة الجوف

العدد 34 21 14 10 10 9 9 9 5 5 3 3 3

عدد المقيمين
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لبياناتاجمعبهدفإنشاؤهاتمحيثللمشروع،الثالثةللمرحلةإلكترونيةمنصةاستحداثتم

وااللتزاممتثالاالمعاييرعلىبناءً واقعهاوتقييمالربحية،غيرللمنظمات(الماليةاإلدارية،العامة،)

:التاليةالخصائصعلىالمنصةوتحتويواإلفصاح،الشفافيةومعيار

متابعة النموذج الشامل 

اإلسناد للمقيمين

يممتابعة التقي

ر الربحيةة لغةرض يتم في هذه المرحلة استعراض أسماء الُمقّيِمين المعتمةدين لتقيةيم المنظمةات غية

لكترونةي، توجيههم إلةى المنظمةات المةراد زيارتهةا، وتةتم عمليةة التوجيةه بشةكل آلةي عبةر البريةد اال

واهد التي يسةتند ويتضمن البريد جميع المعلومات المتعلقة بالزيارة بالتاري  والوقت، إضافة إلى الش

اء الزيةارة، عليها المقيم حال زيارته إذ تعد هةذه المتطلبةات شةواهد ميدانيةة تعةرض علةى المقةيم أ نة

.كل زيارةباإلضافة إلى راب  عنوان موقع الجمعية، وبيانات التواصل مع األطراف أصحا  العالقة ل

:متابعة النموذج الشامل1-2-3

ة النموذج من خالل هذه النافذة تستطيع كل جميعة أهلية إنشاء حسا  خاص بها والقيام بتعبئ

.الشامل إلكترونًيا وإرفاق المستندات المطلوبة

اإلسناد للمقيمين2-2-3

منصة أريب 2-3
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:تحديد آلية زيارات التقييم للجمعيات األهلية3-3

ةةحولمنكافةةة،المصلحةةةوأصحةةا الجمعيةةةمسةةتو علةةىوأبعادهةةاالحوكمةةةدرجةةةألهمية

عيةةة،الجمفةةيالمثلةةىوالحوكمةةةاألنظمةلبنةةاءالالاموالوقةةتالفرصةةةاألهليةالجمعيةةات

تحفيظلجمعياتباإلضافةم،2018عامفيزيارتهاسبقالتياألهليةالجمعيةاتالتقييةةماسةةتهدف

تةيالالناشئةوالجمعياتالجالياتوتوعيةواإلرشادالدعوةومكاتبوجمعياتالكريمالقرآن

يةألهمالشةاملللنمةوذجالجمعياتإكمالاشةترطكمةاتأسيسةها،منةذتشغيليعامأكملةت

.المعلومةةاتودقةةةتكامةةل

ةةسمجلأعضةةاءأحةةدحضةةورللجمعيةةةالمختةةصالتقييةةمفريةةقزيةةارةعنةةديسةةتوجبكمةةا

إلىافةباإلضالشامل،النموذجتعبئةفيالجمعيةوممثلومسؤولالتنفيةذي،والمديةراإلدارة،

اتالزيةةارهةةذهفةةيالجمعيةةةعلةةىالمشةةرفةاالجتماعيةالتنميةةمركةزمةنممثةلمشةاركة

.الجمعيةةاتالتةةزاموضمةةانأهميتهةةالبيةةان

يممتابعة التقي3-2-3

منصة، قبل وأ ناء وبعد الزيارة من خالل بعض الخصائص التي تحويها اليمكن تتبع ورصد حالة التقييم 
.ورصد تقارير زيارات المنظمات من خالل الصفحة
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المشروع والمقيمينتطوير فريق 4-3

فيالدوراتنمالعديدتنفيذخاللمنوالتدريبالتوعيةنشرعلىعملناوالتحسينللتميزسعياً 

.المملكةاطقمنبمختلفالمقيمينمعاللقاءاتمنالعديدتنفيذوكذلكوالجودةالتقييممجاالت

التدريب•

–الرياضطقةمن–التاليةالمناطقفيالمقيمينلجميعمكثفةحضوريةتدريبيةدوراتتنفيذتم

غرضلالمملكةمناطقلبقيةبعدعنتدريبيةودوراتالمكرمة،مكةومنطقة–الشرقيةالمنطقة

.عاليةوجودةةبكفاءالتقييمومتطلباتالمعاييراستيعا ولضمان،المقيمينومهارةمعرفةتطوير

دور القطاع في رؤية المملكة وأهدافه ومميزاته-

شرح مفهوم الحوكمة وأهمية تطبيقها-

منهجية بناء المعايير للجمعيات األهلية-

شرح كامل عن معايير الحوكمة ومجاالتها وممارساتها في الجمعيات األهلية-

متطلبات ومواصفات المقيم -

:تضمن التدريب المحاور التالية

:المقيميناختبار•

التقييمآللياتالسليمالفهممنللتأكداختبارتصميمتمالتدريبية،الدوراتمخرجاتجودةلضمان

للبترولهدفالملكبجامعةالفوزانبأكاديميةالتميزمركزوهيمستقلةجهةقبلمنالمطلوبة

الميدانيةزياراتالبتنفيذللقيامالمقيمينمنالنخبةاختيارنتائجهعلىترتبوالذيوالمعادن،

.الجمعياتوتقييم
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المنطقة الشرقية

يمينوالمقالمشروعفريقبينالكفاءةورفعالمعرفةنقلبهدفميدانيةلقاءاتتنظيمتم

ورفعالمشروعبالمرتبطةوالتشغيليةالميدانيةوالتحدياتالخبراتومشاركةتبادلفيللمساهمة

:التاليةالمناطقفيوذلكالعملجودةمستو 

تتنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيا5-3

لكتتطبيقمنالتأكدبهدفاألهليةللجمعياتميدانيةزيارة(1,735)تنفيذتمالزياراتألهمية

زيارةالأ ناءعليهااالطالعيتمالتيالشواهدخاللمنوتفعيلهاالحوكمةلمعاييرالجمعيات

.الربحيغيرالقطاعفيالمثلىالكفاءةلتحقيقوالتحسينالتطويروفرصبالمالحظاتوتزويدهم

بالجمعياتتمثلةمالمعنيةاألطرافمعالعملياتفريققبلمنمسبقلتنسيقوفًقاالزيارةتتمحيث

.الزيارةموعدلتحديدالتقييموفريقالتنميةومراكز

4

3

1

7

6

5

2

الرياض

مكة المكرمة

جازان

المدينة المنورة

القصيم

حائل

عسير

اللقاءات•

1

2 3

4

5

6

7

8

8
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العدد  الجمعيات األهلية م

994 ةالجمعيات األهلية التي تم زيارتها في المرحلة الثاني 1

450
ب الزيارة األولى لجمعيات تحفيظ القرآن  جمعيات ومكات

الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
2

291 (سيسهاالتي أكملت عام تشغيلي منذ تأ)الجمعيات الناشئة  3

1,735 اإلجمالي

الزيارةآلية1-5-3

تقييمخاللمنفعيلها،وتالحوكمةمعاييرتطبيقمنللتأكدالميدانيةالزياراتلتنفيذآليةتطويرتم

فرصوبالمالحظاتوتزويدهماألهلية،للجمعياتالحوكمةمعاييرلمتطلباتالحاليالوضع

:التاليةمراحلالثالثمناآلليةتتكونحيثوالتحسين،التطوير

الزيارةقبل•

الخط وإعدادوتصنيفهاالجمعياتبياناتوحصرالمعلوماتجمعإلىالمرحلةهذهتهدف

:بالتاليالمرحلةهذهتمرحيثالمملكةمناطقجميعفيالمقيمينجاهزيةمنوالتأكد

حصةةةةةةةةر بيانةةةةةةةةةات 
فها الجمعيات وتصني

إعداد خط  الزيارة

حصر المقيمين فةي
جميع المناطق

تعيةةةةةين مشةةةةةرفين لكةةةةةل 
ن منطقة  لمتابعة المقيمي

إعةةةداد نمةةةاذج الزيةةةارة 
ة واألدلة االسترشادي

محاكةةةةاة للمقيمةةةةين 
لشةةةةةةةةرح الزيةةةةةةةةارات 

يةالميدانية وااللكترون

تنسةةةةيق الزيةةةةارات 
وجدولتها

ين إسناد الجمعيةات للمقيمة
من خالل مشرفي المناطق

إسناد الزيارة عبر المنصة

إرسال األدلة اإلرشادية 
للمقيم والجمعية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6 1

5

4 3

2
ن التواصل مع المقيمي

ات والتنسيق مع الجمعي

لتنفيذ الزيارة 

التأكد من االستعداد 

لتنفيذ الزيارة 

اتتقييم الجمعيزيارة التحقق من تنفيذ ال

متابعة التقييم 

نصةإلكترونًيا عبر الم

تقديم الدعم الفني

ات للمقيمين والجمعي

حيثفيذيةالتنالخط بحسبالزياراتتنفيذلضمانللمتابعةآلياتوضعإلىالمرحلةهذهتهدف

:بالتاليالمرحلةهذهتمر

الزيارةأ ناء•
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هذهرتمحيثالجمعياتوتقييمالزياراتتنفيذمنالتأكدإلىالمرحلةهذهتهدف

:بالتاليالمرحلة

د  رفع تقرير ما بع

ةالزيارة عبر المنص

إعداد محضر الزيارة

ي مراجعة التقرير بشكل نهائ

من قبل فريق العمل

إرسال تقرير الزيارة
للجمعيات

س إرسال استبانات قيا

رضا أصحا  العالقة

اعتماد التقرير 

بعةةةةد االنتهةةاء مةةةةن زيةةةةارة الجمعيةةةةة يتةةةةم إعةةةةداد

تقريةةةةر مفصةةةل لةةةكل جمعيةةةة عةةةن واقةةةع التةةةزام 

ةواهد الجمعيةة بمعايير الحوكمةةة بنةةاء علةةةى الشةة

تضمةةةن التةةي قدمةةت مسةةبًقا أ ناء الزيارة بحيةةةث ي

:التقريةةر العناصةةر األساسية التاليةةة

:تقارير الزيارات6-3

6 1

5

4 3

2

الزيارةبعد•
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التواصل والدعم 7-3

عاليةةةة يعةد التواصةل فةي مشةروع زيةارات الحوكمةة مةن العناصةر المحوريةة فةةي تحقيةةةق الف

كتروني من والكفةةاءة فةةي رحلةةة تقييةةم الجمعيةةات، وعلى ذلةةك تم تفعيل دور التواصل اإلل

:فريق الدعم الفني للمنظمات والمقيمين وذلك عبر هذه القنوات

وفريقنيالفالدعمبينالتواصلوسائلأحديعتبرالذيإلكترونيبريد1,800منأكثرعلىالردتم

.والمنظماتيمالتقيلفريقواالستفساراتاألسئلةعلىالرديتمخاللهومنوالمنظمات،التقييم

وتفاصيلسنادباإلالمقيمإشعارخاللهمنيتموالذيأريببمنصةاآلليةالرب أدواتأحديعتبركما

.الزيارة ناءأتحضيرهاالمطلو والمستنداتالزيارةموعدبتفاصيلالجمعيةإشعارويتمالزيارة،

:اإللكترونيالبريد•

المجاالت التي بحاجة إلى 
ةتحسين فوري داخل الجمعي

شةةرات نتائةةج التقييةةم بحسةةب المؤ
 .والممارسةةات لةةكل معيةةار

الممارسات 
خل اإليجابية دا
الجمعية

إجمالةي درجةة الجمعيةة فةي
كل معيةار والدرجةة العامةة

مالحظات عامة حول 
الجمعية

المجاالت التي بحاجة إلى
تحسين داخل الجمعية 

نبذه عن 
الجمعية 

.بعةد االنتهاء مةن إعةداد التقريةر تتةم مشةاركته مةع الجمعيةة المعنيةة
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تقنيةالالعوائقجميعوحلبتطويرالمختصالفريق

الدعمةإداروتقوم.أريببمنصةوالمقيمينللمنظمات

لنقلهابأريمنصةمنالراجعةالتغذيةبمتابعةالتقني

تباناتاسإصداريتمخاللهامنوالتيالعملياتلفريق

رأيالواستطالعالعالقةأصحا رضابقياسُتعنى

حليلتيتمذلكوعلىالعمل،سيرمجرياتيخصفيما

.التشغيليالجانبوتطوير

:التقنيالدعم•

لشرحرواقمنصةفيتدريبيتوعويمحتو عمل

ومنهاالربحيةغيرللمنظماتوالحوكمةاإلشرافمعايير

ورةدفيالمشتركينعددوصلوقداألهليةالجمعيات

.مشترم1,500منأكثرإلىاألهليةالجمعياتمعايير

الدورات •

:الواتسا تطبيق•

مناستفسار1,500منأكثرعلىوالردالتفاعلتم

الاستقبعلىيعملالذيالواتسا تطبيقخالل

عملوي.والمقيمينالجمعياتوشكاو استفسارات

الزياراتدمواعييخصفيماالتواصلعمليةتسهيلعلى

.التقييمعمليةوسيروجدولتها



: الفصل الثالث

الجمعيات األهلية في أرقام•

نتائج حوكمة الجمعيات األهلية •

الجمعيات في أرقام
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الجمعيات األهلية في أرقام

الجمعيات األهلية في أرقام-

إسةهاماتها علةى بناًء على الزيارات الميدانية لتقييم الجمعيات األهلية التي توضح واقعهةا الحةالي و

لية استناًدا مستو  الفرد والمجتمع، نستعرض بلغة األرقام أبرا اإلحصائيات من واقع الجمعيات األه

.على المعلومات الواردة في النموذج الشامل ونتائج الزيارات الميدانية

اإلجمالياإلناثالذكورالمنطقة

4,18716,193 12,006الرياض

4,15015,142 10,992الشرقية

8,1242,30310,427مكة المكرمة 

4,8462,3037,149القصيم

4,5112224,733عسير

3,4815824,063جازان

2,6873493,036المدينة المنورة

842,554 2,470حائل

2,072752,147الباحة

1,5121831,695تبوم

9961011,097الجوف

996591,055نجران

69649745الحدود الشمالية

55,38914,64770,036المجموع

أعضاء الجمعية العمومية
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شهر هم مجموعة من األعضاء المؤسسين واألعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أ

.على األقل، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

:اجتماعات الجمعية العمومية العادية

983

عدد اجتماعات الجمعية العمومية العادية

%78نسبة التزام الجمعيات األهلية بعقد اجتماع الجمعية العمومية 

:ةاجتماعات الجمعية العمومية غير العادي

282

ة عدد اجتماعات الجمعية العمومية غيرالعادي
غيةر تعقد الجمعية العموميةة اجتماعاتهةا

ب    مةةةن العاديةةةة بنةةةاًء علةةةى طلةةةب  ُمسةةةب 

الةةةوزارة، أو مةةةن مجلةةةس اإلدارة، أو بنةةةاء 

مةةن %( 25)علةةى طلةةب عةةدد ال يقةةل عةةن 

األعضاء الةذين لهةم حةق حضةور الجمعيةة

.العمومية

ةا تعقد الجمعيةة العموميةة اجتماًعةا ع اديًّ

مةةرة واحةةدة علةةى األقةةل فةةي كةةل سةةنة 

مةاع مالية للجمعية، علةى أن يعقةد االجت

األول لكةةل سةةنة خةةالل األشةةهر األربعةةة 

.األولى منها

55389

14647

الذكور اإلناث

: أعضاء الجمعية العمومية بحسب الجنس



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

اجتماعات مجلس اإلدارة 
2019لعام 

أعضاء مجلس اإلدارة 
اإلناث

أعضاء مجلس اإلدارة 
الذكور

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

8,489 798 9,771 10,569

مجلةةس إدارة منتخةةب مةةن الجمعيةةة العموميةةة 

ة ويقع على عاتق المجلةس اإلشةراف علةى اإلدار

نفيةةذها التنفيذيةةة ومتابعةةة أدائهةةا والتأكةةد مةةن ت

ة التةي للخط  المعتمدة وتقديم التقةارير الدورية

وية تصدرها الجمعيةة والخطة  والميزانيةات السةن

.للجمعية العمومية العتمادها

أعضاء مجلس اإلدارة

9771

798

الذكور اإلناث

يعقةةد مجلةةس إدارة الجمعيةةة اجتماعةةةات 

عن دورية منتظمة بشرط أن ال يقل عددها

ي أربعة اجتماعات في السةنة، ويراعةى فة

ل عقةةدها تناسةةب الفتةةرة الزمنيةةة بةةين كةة

اجتماع وآخر، على أن يم عقد اجتمةاع كةل 

ثالثة أشهر على األقل

اجتماعات مجلس اإلدارة



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المدراء التنفيذيين اإلناث رالمدراء التنفيذيين الذكو عدد المدراء التنفيذيين

133 1,206 1,339

ة، ويحدد يعتبر حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة والموظفين، حيث يقوم بتصريف شؤون الجمعي

المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن أعمال المدير في

.مواجهة الجمعية العمومية

المدير التنفيذي

1206

133

الذكور اإلناث

يوضح الشكل إجمالي نسبة عدد المدراء 

شكلت التنفيذيين بناًء على الجنس، حيث

، مقارنة %90نسبة إعداد التنفيذين الذكور 

تمثل بنسبة أعداد التنفيذين اإلناث والتي

10   .%



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

0.1%

62.8%
16.4%

8.3%

12.4%

أمي بكالوريوس تعليم عام دبلوم دراسات عليا

.متوس  الراتب الشهري حسب المؤهل العلمي للمدير التنفيذي

17,128 8,565

8,326

6,330

دراسات عليا دبلوم بكالوريوس تعليم عام

الخاصة الشكل التالي يستعرض نتائج اإلحصائيات

سبة بمؤهالت المدير التنفيذي، حيث شكلت الن

المئوية األكبر لحاملي شهادات البكالوريوس

ام ، يليها حاملي شهادات التعليم الع%62بمعدل 

%16بنسبة 



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

متوسط الراتب الشهريالمنطقة

23,350.2المنطقة الشرقيةةةة

12,578.6منطقة مكة المكرمةة

9,912.6منطقة الريةةةاض

7,214.3منطقة القصيةةةم

6,904.9منطقة تبةةةوم

6,651.2منطقة المدينة المنورة

6,012.4منطقة حائةةةةل

5,932.7منطقة الباحةةة

5,475منطقة الجةةةوف

5,072.9منطقة جةةازان

4,986.7منطقة عسيةةر

4,845.5منطقة نجةةةران

3,980.3منطقة الحدود الشمالية
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متوسط الراتب الشهريالمنطقة

16,000التعليم واألبحاث

13,302الرواب  المهنية

12,030الصحة

11,679.8الخدمات االجتماعية

8,737التنمية واإلسكان

8,675البيئة

8,215.7منظمات دعم العمل الخيري

ني منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الدي

5,534.7وخدمة ضيوف الرحمن

13,863الثقافة والترفيه

3,729.4التأييد والمؤازرة

ق
ف
و
ي 

فيذ
مدير التن

ي لل
هر

ش
ب ال

  الرات
س

و
مت

ف 
صني

ًا لت

ت
عيا

م
ج
ال



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المنطقة
عدد 

الموظفين

الموظفين 

الذكور

الموظفين 

اإلناث

الموظفين 

السعوديين

الموظفين 

غير 

السعوديين

دوام 

كلي

دوام 

جزئي

7,3294,5092,8205,0062,3234,7322,597الريةةةاض

5,9223,6452,2774,1351,7873,9391,983مكة المكرمةة

5,2872,5572,7304,1911,0963,7441,543الشرقيةةةة

3,2391,9881,2512,5257141,8321,407القصيةةةم

2,3631,5138501,7955681,1891,174عسيةةر

1,2768604161,018258979297المدينة المنورة

1,1826205621,0511311,064118جةةازان

844456388724120416428الباحةةة

615454161331284273342نجةةةران

54338715644210147568حائةةةةل

4993621374188143366تبةةةوم

389252137277112206183الحدود الشمالية

35624311329759217139الجةةةوف

29,84417,84611,99822,2107,63419,49910,345المجموع

عدد موظفي الجمعيات األهلية وفًقا للمناطق الجغرافية في المملكة

سيير هم القو  العاملة في الجمعيات األهلية سواًء بدوام جزئي أو كلي، الذين يقومون بت

أعمال تلك الجمعيات وفق الضواب  واالجراءات المنصوص عليها في نظام الجمعيات 

.والمؤسسات األهلية

الموظفين



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المنطقة
عدد 

الموظفين

الموظفين

الذكور

الموظفين 

اإلناث

الموظفين 

السعوديين

الموظفين

غير 

نالسعوديي

دوام جزئيدوام كلي

الخدمات 

االجتماعية
14,2049,0165,18810,9103,29412,0282,176

منظمات الدعوة 

واإلرشاد 

ني والتعليم الدي

وخدمة ضيوف 

الرحمن

12,7467,1535,5939,0543,6925,0467,700

1,8241,0198051,3374871,660164الصحة

منظمات دعم 

العمل الخيري
46429417039074292172

التنمية 

واإلسكان
3421881543083427765

اثالتعليم واألبح
86572960267214

يهالثقافة والترف
5638184884115

زرةالتأييد والمؤا
46331335113511

4530153962916البيئة

ةالرواب  المهني
3118132921912

29,84417,84611,99822,2107,63419,49910,345المجموع

ق المملكةعدد موظفي الجمعيات األهلية وفًقا لتصنيف الجمعيات في مختلف مناط

22,210 7,634

19,499

10,345

نموظفين سعوديو غير سعوديون دوام كلي  دوام جزئي

إجمالي عدد 
الموظفين

29,844



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

:نتائج الحوكمة للجمعيات األهلية

لتزاماتضمنالتيواآللياتاألدواتمنعدًدااألهليةالجمعياتتبنتالحوكمةمبادرةخاللمن

أسهمتثحي.الرشيدةللحوكمةالفعالالتطبيقمنوتمكينهاوالتشريعاتباألنظمةالجمعيات

وفًقاكمةالحوبمعاييرالتزامهممد منالتحققفيالميدانيةوالزياراتالشاملالنموذجبيانات

.المطلو التحسينوالتطويريةالنقاطإيضاحتموكذلكواإلفصاحوالشفافيةوااللتزاماالمتثاللمعيار

:االمتثال وااللتزام

الالئحة األساسية للجمعية✓

الجمعية العمومية✓

مجلس اإلدارة✓

الفروع والمكاتب✓

التقارير✓

حة أنظمة مكاف)األنظمة السارية في المملكة ✓

(جرائم اإلرها  وتمويله وغسيل األموال

األنشطة والفعاليات والتعاقدات✓

اإليرادات والمصروفات والتملك ✓

الوثائق والسجالت✓

تكوين اللجان✓

:  واإلفصاحالشفافية

اللوائح واألنظمة✓

بيانات القائمين على الجمعية✓

بيانات الجمعية✓

أهداف وبرامج الجمعية✓

القوائم المالية✓

النموذج الشامل✓



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

:نتائج الحوكمة للجمعيات األهلية

فيزيارتهاتمالتياألهليةالجمعياتلنفسالحوكمةلنتائجمقارنةالتاليالشكليوضح

شيرتحيثالتقيميين،بيناالختالفومد أهلية،جمعية930عددهاوالبالغالثانيةالمرحلة

الجمعياتحافظتحينفي،%10بمعدلواإلفصاحالشفافيةمعيارمعدلارتفاعإلىالنتائج

متوس ةنتيجتكونوبذلكوااللتزام،االمتثالمعياردرجةفيعاليمستو علىاألهلية

.الجمعياتلتلك%82الحوكمةدرجة

%85
84%

%68 %78
%80

%82

م2019نتائج الحوكمة لعام  م2020نتائج الحوكمة لعام 

متوس  معيار االمتثال وااللتزام متوس  معيار الشفافية واإلفصاح متوس  درجة الحوكمة

%80

%71

%78

تقييم حوكمة الجمعيات األهلية بشكل كامل لنتائج 
(جمعية1,735)م 2020

متوس  معيار االمتثال وااللتزام

متوس  معيار الشفافية واإلفصاح

متوس  درجة الحوكمة

هلية تشير النتائج على حصول الجمعيات األ

ة في معيار االمتثال وااللتزام على نسب

، وحصولها في معيار الشفافية 80%

، وبذلك تكون %71واإلفصاح على نسبة 

. %78متوس  نسبة نتيجة الحوكمة 



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يوضح الشكل التالي نتائج الحوكمة 

ات جمعيولجمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

غ الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات، البال

صول جمعية، حيث تشير النتائج ح451عددها 

على الجمعيات في معيار االمتثال وااللتزام

ة ، وحصولها في معيار الشفافي%77نسبة 

، وبذلك تكون %67واإلفصاح على نسبة 

ت متوس  نسبة نتيجة الحوكمة لجمعيا

.لعامها األول% 73المواءمة 

يات بعد جمعيات ومكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية الجالوإضافة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم •

كز انتقال االختصاص اإلداري والمالي من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد إلى المر

.الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تقييم الجمعيات الناشئة للمرة األولى•

%77

%67

%73

لكريم جمعيات تحفيظ القرآن انتائج حوكمة 
وجمعيات ومكاتب الدعوة واإلرشاد 

وتوعية الجاليات

متوس  معيار االمتثال وااللتزام

متوس  معيار الشفافية واإلفصاح

متوس  درجة الحوكمة

%72

%57
%67

جمعيات الناشئة نتائج حوكمة 

متوس  معيار االمتثال وااللتزام

متوس  معيار الشفافية واإلفصاح

متوس  درجة الحوكمة

يوضح الشكل التالي نتائج الحوكمة

، حيث 291للجمعيات الناشئة  البالغ عددها 

عيار تشير النتائج حصول الجمعيات في م

، %72االمتثال وااللتزام على نسبة 

اح وحصولها في معيار الشفافية واإلفص

، وبذلك تكون متوس  %57على نسبة 

نتيجة الحوكمة لجمعيات المواءمة على

67%

:م إلى األسبا  التالية2019ويعود السبب في انخفاض درجة الحوكمة لعام 



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

درجة الحوكمةحالشفافية واإلفصااالمتثال وااللتزامعدد الجمعياتالمنطقة

81%76%84%177عسير

%81%79%4782نجةةةران

%80%75%16183القصيم

%79%84%29582مكة المكرمة

%79%74%11082جةةازان

%79%74%3781الحدود الشمالية

%79%72%8082الباحةةة

%79%70%3784الجوف

%76%69%37280الريةةةاض

%72%69%12473الشرقية

%71%60%5975تبوم

%70%62%13174المدينة المنورة

%70%60%10575حائل

جمعية أهلية لكل مناطق المملكة، منها 1,735الجدول التالي يوضح درجات الحوكمة لعدد 
.  جمعيات الدعوة واإلرشاد وتوعية الجالياتوجمعبية لتحفيظ القرآن الكريم 450

81%

81%

80%

منطقة عسير

نجران 

منطقة القصيم

المناطق الحاصلة على أعلى درجة متوس  الحوكمة

وس لمتالدرجاتأعلىعلىالحاصلةالمناطقالشكليوضح

بةالمرتعلىعسيرمنطقةاستحوذتحيث.الحوكمةدرجة

بةالمرتفيتليهاأهلية،جمعية177لعدد%81بنسبةاألولى

منطقةوأخيًراأهلية،جمعية47لعدد%81بنسبةنجرانالثانية

.أهليةجمعية161لعدد%80بنسبةالقصيم

المناطق الحاصلة على أعلى الدرجات، لمتوس  درجة الحوكمة للجمعيات األهلية



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التصنيف
االمتثال 

وااللتزام

الشفافية 

واإلفصاح
درجة الحوكمة

%81%77%83التأييد والمؤازرة

%80%75%82الخدمات االجتماعية

%79%74%81منظمات دعم العمل الخيري

%78%73%81الصحة

%76%73%77الثقافة والترفيه

%75%70%77التنمية واإلسكان

%77%67%81التعليم واألبحاث

%74%67%77نمنظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحم

%66%58%70البيئة

%64%58%67الرواب  المهنية

.جمعية أهلية1735الجدول التالي يوضح درجات الحوكمة بحسب التصنيف لعدد 

81%

80%

78%

التأييد والمؤازرة

الخدمات االجتماعية

منظمات دعم العمل الخيري

:درجات الحوكمة في مختلف مناطق المملكة بحسب التصنيف

لة على يوضح الشكل تصنيفات الجمعيات األهلية الحاص

حيث استحوذ . أعلى الدرجات لمتوس  درجة الحوكمة

، %81نسبة تصنيف التأييد والمؤازرة على المرتبة األولى ب

تماعية بنسبة يليه في المرتبة الثانية تصنيف الخدمات االج

نسبة ، وأخيًرا تصنيف منظمات دعم العمل الخيري ب80%

79 .%



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

نتائج مؤشرات معيا االمتثال وااللتزام

عيار االمتثال تشير نتائج الجدول التالي إلى متوس  نتائج الحوكمة للجمعيات األهلية وفًقا لمؤشرات م

.وااللتزام والذي يوضح النتائج بناء على المناطق اإلدارية

المنطقة

نتائج 

مؤشرات 

معيار 

االمتثال

وااللتزام

الالئحة 

ة األساسي

للجمعية

الجمعية 

العمومية

مجلس 

اإلدارة

الفروع 

والمكاتب
رالتقاري

األنظمة 

السارية 

في 

المملكة

األنشطة 

توالفعاليا

اإليرادات 

والمصروف

ات والتملك

الوثائق 

والسجالت

ن تكوي

اللجان

%95%88%97%98%76%79%100%84%69%99%89منطقة عسيةةر

منطقة مكة 

المكرمةة
88%98%82%80%99%75%72%97%97%83%94%

%94%84%98%98%84%57%99%84%74%97%87منطقة القصيةةةم

%96%86%98%96%82%79%100%80%61%97%87منطقة نجةةةران

%98%87%99%98%77%64%100%84%67%97%87منطقة الباحةةة

%95%85%95%99%70%62%99%80%76%97%86منطقة جةةازان

منطقة الحدود 

الشمالية
86%90%66%82%100%66%82%97%96%83%95%

%94%75%97%98%62%62%99%70%65%99%82منطقة تبةةةوم

%92%80%98%98%65%59%100%74%56%98%82منطقة حائةةةةل

%95%82%96%95%65%50%95%81%68%90%81منطقة الريةةةاض

منطقة المدينة 

المنورة
79%98%60%78%99%38%49%97%98%76%95%

المنطقة 

الشرقيةةةة
79%87%71%67%98%46%50%97%94%83%94%

س  يوضح الشكل المناطق الحاصلة على أعلى الدرجات لمتو

.  درجة الحوكمة في مؤشرات معيار االمتثال وااللتزام

، %89عسير على المرتبة األولى بنسبةمنطقة حيث حصلت 

، %88بة تليها منطقة مكة المكرمةة في المرتبة الثانية بنس

%. 87وفي المرتبة الثالثة منطقة القصيةةةم بنسبة 

89%

88%

87%

0 1 2 3 4

ال متوس  درجة الحوكمة وفًقا لمؤشرات معيار االمتث
وااللتزام

منطقة عسيةةر منطقة مكة المكرمة  منطقة القصيم



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مؤشر الشفافية الجدول التالي يشير إلى نتائج متوس  نتائج الحوكمة للجمعيات األهلية وفقًا ل
.واإلفصاح والذي يوضح النتائج بناء على المناطق اإلدارية

:نتائج مؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح

المنطقة

نتائج مؤشرات 

معيار الشفافية 

واإلفصاح

اللوائح 

واألنظمة

بيانات 

القائمين على 

الجمعية

بيانات 

الجمعية

أهداف 

وبرامج 

الجمعية

القوائم 

المالية

النموذج 

الشامل

%78منطقة نجةةةران
93%81%71%71%65%84%

%75منطقة عسيةةر
88%78%67%79%51%82%

%74منطقة جةةازان
80%81%74%76%43%89%

%73ةمنطقة الحدود الشمالي
81%73%76%78%45%87%

%73منطقة القصيةةةم
85%80%76%74%43%81%

%72منطقة مكة المكرمةة
84%81%71%74%45%79%

%71منطقة الباحةةة
89%80%62%75%34%84%

%69منطقة الريةةةاض
79%75%65%71%42%79%

%69منطقة الجةةةوف
74%75%69%71%41%85%

%67المنطقة الشرقيةةةة
85%70%62%70%40%76%

%61منطقة تبةةةوم
68%59%50%55%52%79%

%61ةمنطقة المدينة المنور
82%71%49%57%37%71%

%58منطقة حائةةةةل
70%63%50%55%46%65%

78%

75%

74%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ة متوس  درجة الحوكمة وفقًا لمؤشرات معيار الشفافي
واإلفصاح

منطقة نجران منطقة عسير منطقةجازان

يوضح الشكل المناطق الحاصلة على أعلى 

الدرجات لمتوس  درجة الحوكمة وفقًا 

.  لمؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح

بة حيث حصلت نجران على  المرتبة األولى بنس

انية ، تلتها منطقة عسير في المرتبة الث78%

بة ، وفي المرتبة الثالثة جازان بنس%75بنسبة 

74 .%
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تصنيف في هذا الجدول تم رصد متوس  نتائج مؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح بحسب
.الجمعيات في مختلف مناطق المملكة

: نتائج مؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح بحسب تصنيف الجمعيات

التصنيف
اللوائح 

واألنظمة

بيانات 

القائمين 

على 

الجمعية

بيانات 

الجمعية

أهداف 

وبرامج 

الجمعية

القوائم 

المالية

النموذج 

الشامل

%82%50%72%81%79%99التأييد والمؤازرة

%84%50%76%70%79%88الخدمات االجتماعية

%81%52%74%68%80%87منظمات دعم العمل الخيري

%77%40%70%79%79%92الثقافة والترفيه

%82%39%77%75%79%83الصحة

%81%42%72%69%76%81التنمية واإلسكان

%68%30%71%74%74%83التعليم واألبحاث

يوف منظمات الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني وخدمة ض

الرحمن
78%72%61%66%42%87%

%58%35%57%61%67%67البيئة

%67%30%57%60%65%68الرواب  المهنية

علةةى يوضةح الشةةكل تصةةنيف الجمعيةةات الحاصةةلة علةةى أ

الةةةدرجات لمتوسةةة  درجةةةة الحوكمةةةة فةةةي الشةةةفافية 

.  واإلفصاح

المةةؤازرة حيةةث كانةةت المرتبةةة األولةةى لتصةةنيف التأييةةد و

ي ، يليةةه تصةةنيف الخةةدمات االجتماعيةةة فةة%77بنسةةبة 

يف ، وفي المرتبة الثالثةة تصةن%74المرتبة الثانية بنسبة 

%.  73منظمات دعم العمل الخيري بنسبة 

77%

74%

73%

التأييد والمؤازرة

الخدمات االجتماعية

منظمات دعم العمل الخيري



: الفصل الرابع

التوصيات•



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التوصيات

المملكةيفالقائمةاألهليةالجمعياتلجميعميدانيةتقييمزياراتعملالمشروعاستهدف

الشفافيةومعيارواالمتثالااللتزامبمعيارالجمعياتالتزاممد لتقييموذلكالسعوديةالعربية

مناطقمختلففيمؤهلينمقيمينفريقخاللومنإلكترونيةنماذجوفقوذلكواإلفصاح

.المملكة

للكتقريًراوأصدرتالمعتمدةالعملخطةوفقأهليةجمعية1,735زيارةتمذلكعلىوبناء

.المعتمدةالحوكمةبمعاييرالتزامهاواقعحولجمعية

براأإلىالمركزتوصلالمشروع،مخرجاتكاملوتحليلللحوكمةالزياراتلنتائجووفًقا

قيقوتحالمبادرةمنالمطلو الهدفإلىالوصولفيستساهموالتيوأهمهاالتوصيات

.الربحيغيرالقطاعأهداف

:حيث ُقسمت هذه التوصيات إلى ثالث نقاط رئيسة وهي

.توصيات معايير الحوكمة المعتمدة وتطويرها1.

.  توصيات تنفيذ الزيارات الميدانية الخاصة بتقييم الجمعيات األهلية2.

.  توصيات تمكين الجمعيات األهلية ورفع قدرتها3.



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

.األهليةالجمعياتأداءوفعاليةكفاءةرفعمنيعزاالحوكمةمعاييرتطويرإعادة-

األدواتبوتعزيزهااألهليةالجمعياتفيالرشيدةالحوكمةلتطبيقمكينمنصةتفعيل-

.الممارساتوأفضلوالمعايير

.رئيسيكمرجعواعتمادهابالبياناتوتحديثهاللبياناتاإلفصاحمنصةتفعيل-

ماومتىالقائمةاألهليةللجمعياتحالًياالمعتمدةبالمعاييرسنواتأربعلمدةالعمليتم-

إلىمعاييرالوجودعلىالمبنيالتقييممرحلةمناالنتقاليتمالكاملالنضوجلمرحلةوصلت

.الجمعياتأهدافتحقيقفيالمعاييرهذهوفاعليةوممارسةتطبيقمرحلة

مجاالتفيالمتخصصةالمعرفةونشرالتثقيفبرامجإلدراجاألهليةالجمعياتوإلزامتحفيز-

.لهاالرئيسيةاألجندةضمنالحوكمة

الجمعياتمعيتناسببمافاعليتهالزيادةوالمؤشراتللمعاييرالمستمروالتطويرالمراجعة-

.األهلية

والتأسيساءالبنمرحلةضمنالحوكمةمعاييراستيعا علىالناشئةاألهليةالجمعياتتشجيع-

.متجذرةمؤسسيةثقافةلتكونقواعدهاوإرساء

بيانعماإلرها وتمويلاألموالغسلجرائممكافحةبمؤشراألهليةالجمعياتتوعيةاستمرار-

الماليلالعممجموعةتقريرفيالمعتمداألخيرالتصنيفوفقالمؤشرلهذاالممارساتأفضل

FATFالربحيغيرللقطاع.

إنشاءىإلالربحيغيربالقطاعوالمهتمينالتطويرفيالمتخصصةاألهليةالجمعياتدعوة-

جمعياتاللمساندةواللوائحللسياساتنماذجوإعدادللممارسينومجتمعمتخصصةمجموعات

.الحوكمةتقييمفيالمتعثرة

.تجربتهاشرنعلىالحوكمةمعاييرفيمتميزتقييمعلىالحاصلةاألهليةالجمعياتتشجيع-

ذاتتشريعاتووأنظمةوتعاميمتنظيماتمنيستجدقدمالمواكبةللمعاييرالمستمرالتحديث-

.عالقة

:  معايير الحوكمة
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.مستمركلبشالبياناتلتحديثآليةوإيجاداألهليةالجمعياتعلىواإلشرافالرقابةتفعيل-

رفعفيهميسمماالحوكمة،لمعاييرالذاتيالتقييماألهليةللجمعياتتتيحأداةاستحداث-

.فعالبشكلالتحسينوفرصالقوةفرصمجاالتوتحديدمستواها

.(الشاملالنموذج)اإلفصاحنموذجفيالمطلوبةالمدخالتتطوير-

:تنفيذ الزيارات

الوزارةبلقمنلهمرسمياعتمادوإصدارالتقييمزياراتلعملالمقيمينلتأهيلآليةاستحداث-

مناطقمختلففيالمقيمينمنكافيعددوتأهيلالمحددةوالضواب الشروطوفق

.المملكة

دوراوإبراواإلفصاحالشفافيةلتعزيزالحوكمةممارساتنشرإلىاألهليةالجمعياتدعوة-

الذهنيةالصورةتعزيزبهدفبهتقومالذيالدوروأهميةالمجتمعخدمةفياألهليةالجمعيات

.الربحيغيرالقطاععناإليجابية

:تمكين الجمعيات األهلية

ذاتجهاتوالاألهليةالجمعياتبينالتعاونروحمنتعزاالتيالمجتمعيةالشراكةنحوالتوجه-

الخدماتمنالعديدوتوفيرالحلولمنالعديدابتكارفيتساهمالتيالمجاالتفيالعالقة

.عاليةبجودة

بينكترونيااللالرب خاللمنتعملعاليةبجودةمعاييرعلىمبنيةموحدةبياناتقاعدةإنشاء-

ورصداجةحاألشدالمستفيدينوفرادقةمنالتأكدبهدفبالمملكةاألهليةالجمعياتجميع

.المستفيدينيتلقاهاالتيالمساعداتجميع

تطويرفيالمستفيدينإشراميفضلالمقدمةبخدماتهاواالرتقاءالجمعياتخدماتلتحسين-

سواءلفةالمختاالحتياجاتوتعكسإليها،يتطلعونالتيالكريمةالحياةلهمتكفلمبادرات

.االجتماعيةأواالقتصادية

ألهلية،ابالجمعياتالخاصةالحوكمةمعاييرمعيتوافقالخيريةالجمعياتإلدارةنظامبناء-

تحسينزيادةوواإلفصاحالشفافيةعلىالقائمالمشترمالعملأسستطويرفيالنظامويسهم

.الجمعيةفيالعملجودة
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ومتوفرمتاحهوممااالستفادةلتعظيموأهميتهاالجمعياتلدورالمجتمعيالوعيتطوير-

.الحياةوتحسينالتنميةلتحقيق

مخاطرالإدارةاستراتيجيةعلىالمبنيالتخطي خاللمنلألاماتاستباقيةخط وضع-

المخاطردراسةعلىقادرالجمعياتداخلفريقتجهيزأهميةمعالمتوقعةأوالطارئة

.لهاالتصديفيالجودةمعاييروتطبيقالمحتملة

فيةالوطنيالكوادرالستقطا األهليةالجمعياتفيالمالئمةالوظيفيةالفرصإبراا-

.متنوعةوظيفيةفرصخلقفيالقطاعمساهمةوبيانالمملكةمناطقمختلف

جتماعيةاالالتنميةفيودورهبأهميتهوالتوعيةمفهومهوغرسالخيريالعملثقافةنشر-

.المحتاجةلألسرالكريمالعيشفرصتوفيرفيوأثرهواالقتصادية

ارةوإدالحوكمةفيوتأهيلهمومنسوبيهاأعضائهاتدريبعلىاألهليةالجمعياتحث-

.المشاريع

تطويرنمذلكفيلماتعامالتهافيالتقنيةالستخدامودعمهااألهليةالجمعياتتوجيه-

المستفيدينمعالمستمروالتفاعلأعمالهاألداء

وأنظمةميموتعاتنظيماتمنيستجدقدمالمواكبةالحوكمةلمتطلباتالمستمرالتحديث-

.عالقةذاتوتشريعات

الحوكمةمجالفيوالممارسينالمختصينباستقطا االهتمامإلىاألهليةالجمعياتدعوة-

.الحوكمةمجالفيومساندتهااألداءترشيدبهدفلديهاالعملفريققدراتوتعزيز


