تقرير حوكمة المنظمات
غير الربحية (مكين) لعام 2020
حالة الجمعيات األهلية

"

مــا يميــز هــذه البــاد هــو حــرص
قادتهــا علــى الخيــر والتشــجيع عليه،
ومــا نــراه مــن مؤسســات خيريــة
فــي مختلــف المجــاالت ،ســواء
التــي تحمــل أســماء ملــوك هــذه
ً
واحــدا
جانبــا
البــاد أو ســواها ،إال
ً
مــن الجوانــب المشــرقة لبالدنــا.
خادم الحرمين الشريفين /الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

"

نهــدف للوصــول إلــى قطــاع
غيــر ربحــي مهــم مبــادر وداعــم
ومؤثــر فــي التعليــم والصحــة
والثقافــة والمجــاالت البحثيــة
ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية/
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عن التقرير:
ً
تماشــيا مــع أهميــة القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــز
حكومتنــا الرشــيدة علــى تمكينــه إيمانـ ًـا بــدوره وأثــره الفعــال علــى الصعيــد االجتماعــي،
التنمــوي واالقتصــادي ،تضــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بيــن يديكــم
"تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (حالــة الجمعيــات األهليــة) “ مــن منطلــق تعزيــز
الشــفافية وتقديــم المعلومــات اإلثرائيــة للعامــة والتــي تمــت ضمــن "مشــروع زيــارات
الحوكمــة للجمعيــات األهليــة".
طياتــه المفاهيــم المختلفــة للقطــاع غيــر الربحــي حــول العالــم ،ويســهب الفصــل الثانــي
يســتعرض التقريــر فــي َّ

صفحة المحتويات
10

نظرة على القطاع غير الربحي
حول العالم

16

32

بمحــاكاة القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكة العربية الســعودية ويشــمل نشــأته ومســيرة نموه وتنظيمــه ودوره
فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030ليوضــح الفصــل الثالــث دور الحوكمــة فــي تطويــر القطــاع غيــر
الربحــي والقائــم علــى أربــع مبــادئ متمثلــة فــي المســؤولية والشــفافية والعدالــة والمســاءلة ،حيــث أوضــح
الفصــل الرابــع الجانــب التشــغيلي لتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة علــى الجمعيــات األهليــة مــن خــال الزيــارات
الميدانيــة للجمعيــات وتقييمهــا والتــي أســفرت عــن العديــد مــن النتائــج واإلحصائيــات التــي تــم اســتعراضها فــي
الفصــل الخامــس مــن التقريــر.
ـاء علــى الزيــارات الميدانيــة
وتوضــح الــوزارة بــأن جميــع النتائــج واإلحصائيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ُذكــرت بنـ ً

للجمعيــات األهليــة ضمــن إطــار مشــروع زيــارات الحوكمــة للجمعيــات األهليــة فــي عــام  2018لتقييمهــا فــي
معيــار االلتــزام واالمتثــال ومعيــار الشــفافية واإلفصــاح وال تشــمل النتائــج الــواردة فــي هــذا التقريــر معيــار
الســامة الماليــة.
لالطالع على الفيديو التعريفي لمبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية

تؤكــد وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة علــى أن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر نشــرت ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط ،ونحــن إذ نســعى للمحافظــة علــى
صحــة المعلومــات إال أننــا ال نقــدم أيــة اقــرارات أو تعهــدات مــن أي نــوع كان.

46

60

الجمعيات األهلية
في أرقام

97

توصيات التقرير
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نظرة على القطاع غير الربحي
حول العالم

ظهــر القطــاع غيــر الربحــي فــي أطــر وتســميات تعكــس مفاهيــم
مختلفــة للقطــاع فيدعــى بالقطــاع الثالــث ،أو القطــاع الخيــري ،أو
القطــاع التطوعــي ،وبالمجمــل فهــي مفاهيــم مختلفــة تصــب بــذات
الســياق لمجموعــة مــن المنظمــات غيــر الربحيــة بمختلــف مجاالتهــا
وأهدافهــا.
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الواليات المتحدة

بلجيكا

القطــاع الــذي يتكــون مــن األنشــطة االقتصاديــة
التــي تقــوم بهــا التعاونيــات والمؤسســات ذات الصلــة
مــن خــال الجمعيــات المتبادلــة والجمعيــات التــي
ً
بــدال مــن
تهــدف إلــى خدمــة األعضــاء أو المجتمــع
الســعي لتحقيــق الربــح ،والتــي تتمتــع بــإدارة مســتقلة
وديموقراطيــة فــي صنــع القــرار.

دراســة بحثيــة لمعهــد دراســة السياســات
العامــة بجامعــة جونــز هوبكنــز
ُعرفــت المنظمــــات غيــر الربحيــة بأنهــا ذات بنــــاء
مؤسســي فعــــال تتمتــع بحوكمــة ذاتيــة فــي
ضبــــط إدارتهــــا وأنشــــطتها وطابعهــــا الخــــاص
المنفصــــل عــــن الحكومــــات ،وتوزيـــع العائـــدات
علـــى نحـــو غيـــر ربحـــي ال يعـــود بالفائــــدة علــــى
المؤسســين ،وهــي عبــارة عــن وحــدات أنشــئت
مــــن أبنــــاء المجتمــــع المحلــــي ال تهـــدف إلـــى
الربـــح وتســـعى إلـــى تنميـــة المـــوارد البشــــرية
والبيئيـــة واالرتقــاء بالمجتمــــع ككل ،وتمكنــــه
مــــن الحصــــول علــــى حقوقــــه.

أستراليا
المكتب الحكومي للضرائب
تعد المنظمات غير ربحية إذا وجــدت لتقديــم خدمــات
موجهــة للمجتمــع ولم تعمــل لتحقيــق األرباح ألعضائها
أو لحملــة األسهم إن وجــدوا.

لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة
لغــرب آســيا  -لبنــان
عرفــت المنظمــات غيــر الربحيــة بأنهــا مجموعــة مــن
المنظمــات التطوعيــة اإلداريــة غيــر الهادفــة للربــح التــي
تســعى إلــى تحقيــق منافــع جماعيــة تتعلــق بالصالــح
العــام ،أو بتحقيــق مصالــح أفرادهــا بمــا ال يتناقــض مــع
الصالــح العــام ،وتتســم باالســتقالل الذاتــي واإلدارة
الذاتيــة ،يضــاف إلــى ذلــك ضمــن المعاييــر المتفــق عليهــا
عالميـ ًـا عــدم تحركهــا فــي إطــار أنشــطة سياســية حزبيــة.

بريطانيا

المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تحركهــا القيمــة ،وتعيــد
اســتثمار فوائضهــــــــــــا بشــكل أساســي لتحقيق أهداف
اجتماعيــة أو بيئيــة أو ثقافيــة أخــرى.

األمم المتحدة

تشــكيالت اجتماعيــة تتأســس مــن
أجــل إنتــاج ســلع وخدمــات ال تعــود
بالربــح أو الدخــل علــى مؤسســيها.
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التعاريــف المتعــددة للقطــاع تشــير إلــى وجــود ســمات رئيســية مشــتركة
للمنظمــات غيــر الربحيــة حــول العالــم وهــي:
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وجــود المنظمــات غيــر الربحيــة وتناميهــا جــاء نتيجــة وجــود حاجــات لــم
ُتشــبع واحتياجــات متجــددة علــى المســتوى التنمــوي واالجتماعــي،
والــذي جعــل المنظمــات غيــر الربحيــة تتواجــد بمجــاالت مختلفــة توازي
احتياجــات المجتمــع فــي جوانــب متعــددة ثقافيــة وتعليميــة ودينيــة وغيرهــا
والتــي أســهمت فــي خلــق التــوزان المنشــود فــي مختلــف فئــات المجتمــع ممــا
ـرا أساسـ ً
جعــل القطــاع غيــر الربحــي مؤثـ ً
ـيا علــى مســتوى العمــل التنمــوي إلــى جانــب
الحكومــات والقطــاع الخــاص.

االستقاللية القانونية

األهداف المجتمعية

تعد المنظمات غير الربحية كيانات مستقلة
ً
قانونيا تتمتع بشخصية اعتبارية تمكنها من
اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات عن
كافة األعمال التي تتم باسمها.

تتسم المنظمات غير الربحية بارتباط وجودها
باألعمال التنموية واإلنسانية والقضايا
واالحتياجات المجتمعية.

الفرص التطوعية

الموارد المالية

يعد العمل التطوعي أحد الدوافع األساسية
ابتداء من
المحركة للمنظمات غير الربحية
ً
عضوية الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
وانتهاء بكونها النافذة األوسع الستقبال
ً
وتقديم الفرص والمساهمات المجتمعية
لتحقيق األهداف التنموية.

تتكون موارد المنظمات غير الربحية من
رسوم العضوية ،الصدقات واإلعانات
والهبات ،باإلضافة إلى عوائد أنشطتها
واستثماراتها.

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإل جتماعيــة | تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (الجمعيــات األهليــة) | 16

2

القطاع غير الربحي
في المملكة العربية
السعودية
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نبذة تاريخية لنشأة
القطاع غير الربحي

نبذة تاريخية لنشأة القطاع غير الربحي
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القطاع غير الربحي في المملكة
العربية السعودية عبر التاريخ
مــر العمــل الخيــري بالعديــد مــن المراحــل حتــى وصــل إلــى شــكله الحالــي ،وتبيــن السلســلة الزمنيــة بدايــة
ظهــور الممارســات الخيريــة ضمــن إطــار مؤسســي وقانونــي فــي عهــد المغفــور لــه جاللــة الملــك عبــد
العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية ،وأبــرز التواريــخ آنــذاك.

يتســم المجتمــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتمســكه بعقيدتــه اإلســامية
منــذ قيــام الدولــة الســعودية والتــي تعمــل على تعزيــز مفهــوم التكافــل والتراحم
بيــن أفــراد المجتمــع وحفــظ حقوقهــم التــي أحقهــا اإلســام لهــم ،وتحثهــم علــى
بــذل المــال فــي أوجــه الخيــر المتعــددة كالهبــة والصدقــة والوقــف والــذي بينــت
الشــريعة اإلســامية عظــم األجــر المترتــب عليــه.

1929م

ُأسست لجنــــة خيريــــة فــــي مكـة المكرمـــة باسـم لجنـة الصدقـات العليـــا لتنظيـم عمليـة

1928م

أصــدر جاللــة الملــك عبــد العزيــز رحمــه اهلل

جمـــع الصدقـــات والـــزكاة مـــن األغنيــاء وعمليـــة توزيعهـــا علـــى الفقـــراء وذلــك لطبيعــة
الحياة البســـيطة آنـــذاك وحاجـــة النـاس الكبـرى المرتكـزة علــــى إشــباع النقــص المالــي
لديهــم.

نظامــاً لتوزيــع الصدقــات واإلعانــات

ً
متأصال لــدى أفراد المجتمع
يعــد العمل الخيري
الســعودي وظهــر فــي شــكل مبــادرات فرديــة
مــن خــال مســاهمات عائليــة وقبليــة قائمــة
علــى حــب فعــل الخيــر ومعانــي البر واإلحســان.

يحــدد األهــداف ومجــاالت الرعايــة
االجتماعيــة.

1934م

بـــرزت منظمـــة اإلســعاف الطبـــي الوطنـــي كإحــــدى

أوائــــل المنظمــــات غيــــر الربحيــــة التــــي أخــــذت شـ ً
ـكال

مؤسســــيا وبــــدأت بالعمــل فــــي أعقــاب الحــــرب التــي
وقعــــت بيــــن المملكــــة واليمــــن فــــي تهامــــة علــــى
جانبــــي جبــــال الســــروات ومنطقــــة عســــير .وتعد أولــى
براعــــم العمــــل الصحــــي التطوعــــي .وتشــير بعــــض الوثائــق
تقــــدم عــــدد مــــن المواطنيــــن للحكومــــة الســــعودية فــــي
مكــــة المكرمــــة بالســــماح لهــــم بتشــــكيل جمعيــــة تهتــــم
باألعمــال اإلنســانية وقــد ســــمح لهــــم بتشــــكيل الجمعيــــة
التــــي بــــدأت بجمـــع التبرعـــات للقيـــام بمهامهـــا وواجباتهـــا
اإلنســانية .واســتمرت جمعيــة اإلســعاف الطبــي فــي
عملهــا أســوة بغيرهــا مــن الجمعيــات فــي البلــدان
األخــرى كجمعيــة الصليــب األحمــر آنــذاك ،وأصبــح اســمها

1934م

ُافتتحــت أول دار لرعايـــة األيتــام أطلـــق عليهـــا دار
أيتـــام الحرميـــن الشـــريفين فـــي المدينـــة المنـــورة،

والتــي أنشــئت امتــداداً للتنظيمــات االجتماعيــة والخيريــة

فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز وفــق أطــر رســمية لتحقيــق
أهــداف واحتياجات اجتماعيــــة وإنســــانية ال تقتصــــر
بقالــــب المســاعدات والهبــــات الماليــة فقــط ،بــل
تحاكـــي احتياجـــات األفراد لتحقيـــق الحيـاة الكريمـة
للمواطنيــن.

جمعيــة اإلســعاف الطبــي.

1963م
ُافتتــح أول دار للعجــزة والمنقطعيــن فــي
مكــة المكرمــة والتــي أنشــئت بهــدف احتضــان
المســنين والعاجزيــن مــن الحجــاج ممــن انقطعــت
بهــم الســبل عــن العــودة ألوطانهــم وتقديــم
الرعاية االزمة لهم ،لتتوالــــى بعــــد ذلــــك مســــيرة
التنظيمـــات االجتماعيــة الرســـمية ونموهـــا فـــي
أنحــــاء المملكــــة العربيــــة الســــعودية.

1963م

وضعــت جمعيــة اإلســعاف الخيــري هيــكل المستشــفى األهلــي بالطائــف ،ثــم بــدأت فــي
عقـــد جلســـاتها يوميــاً وجمــع تبرعــات جديـــدة لتجهيـــز المــواد واألدويــة وغيرهــا مــــن لــوازم
اإلســعافات األوليــة ،وشــكلت لهــا فروعــاً ولجانــا فــــي جـــدة والمدينــــة المنــــورة ،أصبحــــت
جمعيــــة اإلســعاف الخيــــري أول نــــواة لجمعيــــة الهــال األحمــر الســــعودي التــي
أنشــــئت فــــي الريـاض بهـذا العـام بمرســوم ملكي ليشمل نشــاطها جميــع أنحــاء المملكــة،
وتحولــت الجمعيـــة الحقـ ًـا إلــى هيئــة الهــال األحمــر الســــعودي.
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القرارات المؤثرة في نمو
القطاع غير الربحي وتنظيمه
ـهد القطــاع غيــر الربحــي نقلــة نوعيــة نحــو المشــاركة الفاعلــة فــي
شـ َ
تنميــة المجتمــع بفضــل الجهــود التــي بذلتهــا المملكــة منــذ توحيدهــا
وحتــى يومنــا الحاضــر مــن خــال العديــد مــن الجهــود الحكوميــة،
الثقافيــة ،الدينيــة والمجتمعيــة والتــي أســفرت عــن تســليط الضــوء
ألهميــة تنميــة القطــاع غيــر الربحــي وإبــراز دوره كركيــزة فــي الجانــب
االقتصــادي واالجتماعــي فــي المملكــة ،والــذي تضمــن قــرارات
حكوميــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى تطويــر القطــاع غيــر الربحــي:

عام  2010م
وافــق مجلــس الــوزراء فــي قــراره رقــم ( )221علــى الهيــكل التنظيمــي لــوزارة
الشــؤون االجتماعيــة والــذي تضمــن وكالــة مســتقلة للتنميــة االجتماعيــة،
حيــث كان قطــاع التنميــة االجتماعيــة جـ ً
ـزءا مــن وكالــة الــوزارة للرعايــة والتنميــة
ً
تجســيدا لــأدوار المنوطــة بهــذه الوكالــة
االجتماعيــة ،فأتــى قــرار الموافقــة
ومــن أبرزهــا اإلشــراف علــى الجهــات األهليــة التــي تشــرف عليهــا الــوزارة
وهــي الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة ،ولجــان التنميــة االجتماعيــة واألهليــة،
ومراكــز التنميــة االجتماعيــة.

الموافقة بمرسوم ملكي على نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

عام  2015م

عام 1960م

عام  1965م

أنشــئت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بموجــب
مرســوم ملكــي ،والتــي تبنــت منــذ نشــأتها تنميــة
المجتمعــات المحليــة وتنظيــم وتعزيــز الجهــود الخيريــة
ممــا ســاهم فــي إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة
آنــذاك ،حيــث اهتمــت الــوزارة بلجــان المجتمــع ،مجالــس
المحافظــات ،المراكــز والهجــر ورعايــة الشــباب واألســرة.
ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى يومنــا الحاضــر التــزال التنميــة
االجتماعيــة والمنظمــات غيــر الربحيــة متجســدة ضمــن
أهــداف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
والتــي تمثــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة آنــذاك.

تــم وضــع اللوائــح األساســية والتعلميــات الخاصة بتأســيس
الجمعيــات الخيريــة وتســجيلها رسـ ً
ـميا لتنظيــم أعمــال البــر
والخيــر وتنميتهــا بالمســاعدات الماديــة والتخصصيــة حيــث
يعــد هــذا العــام هــو نقطــة بدايــة ونشــأة الجمعيــات
الخيريــة فــي المملكــة.

صــدرت الموافقــة بمرســوم ملكــي علــى نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والــذي يتضمــن تصنيــف الجمعيــات
ً
وفقــا لمعاييــر محــددة ،باإلضافــة إلــى تحديــد مهــام الــوزارة والجهــة المشــرفة واألنظمــة بمــا يتعلــق
والمؤسســات
بإصــدار التراخيــص واألحــكام المتعلقــة بالجمعيــة ،ويعــد هــذا النظــام سـ ً
ـاريا حتــى وقتنــا الحاضــر.

عام  2016م
تــم اطــاق الرؤيــة الوطنيــة للمملكــة العربيــة الســعودية  ،2030والتــي تبنــت تنميــة القطــاع غيــر الربحــي فــي البعــد
الرابــع ضمــن أبعــاد برنامــج التحــول الوطنــي (تعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتنميــة القطــاع غيــر الربحــي) وأهدافهــا
والممكنــات التنمويــة والتشــريعية الموجهــة للقطــاع غيــر الربحــي
االســتراتيجية ،ممــا أســفر عــن العديــد مــن المبــادرات
ُ
والتــي تهــدف لتهيئــة البيئــة األمثــل وتمكينــه ليصبــح قطــاع فعــال ،ومتنــوع ،ومســتدام ،وزيــادة كفاءتــه وقدرتــه علــى
مواجهــة التحديــات المســتقبلية وتمكينــه مــن تحقيــق أثــر أعمــق.
عام  2017م
صــدر األمــر الســامي رقــم ( )55190وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )457الموجــه بتأســيس
وحــدة إشــرافية للجهــات التــي يدخــل ضمــن اختصاصهــا اإلشــراف الفنــي علــى جمعيــات
ومؤسســات القطــاع غيــر الربحــي ودورهــا األساســي تيســير عمليــة تأســيس الجمعيــات
األهليــة واإلشــراف عليهــا وتمكينهــا ،والتــي تعــد إحــدى الخطــى الهامــة فــي التنســيق
والتكامــل وتفعيــل دور القطــاع غيــر الربحــي وتوســيعه فــي المجــاالت التنمويــة.

عام  1989م
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ،)107تــم إصــدار
الئحــة الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والتــي تتضمــن
األحــكام واالشــتراطات لتأســيس وتســجيل الجمعيــات
الخيريــة ،وبيــان أهدافهــا والتنظيــم اإلداري والمالــي لهــا.

قرار مجلس الوزراء ()107

عام  2019م
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )459الموجــه بإنشــاء المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي كجهــة وطنيــة تتمتــع
بشــخصية اعتباريــة ،واســتقالل مالــي وإداري لتصبــح الراعــي المباشــر والمختــص بمراجعــة القطــاع غيــر الربحــي ودراســة
تنظيماتــه وتفعيــل دورهــا فــي مســتقبل المملكــة ،وتهــدف إلــى تفعيــل مســاهمة المنظمــات غيــر الربحيــة وتوســيعه
فــي المجــاالت التنمويــة والتنســيق لتحقيــق تكامــل الجهــود الحكوميــة فــي تقديــم خدمــات الترخيــص للمنظمــات غيــر
الربحيــة ،وإحــكام الرقابــة الماليــة واإلداريــة والفنيــة علــى القطــاع ،وزيــادة التنســيق والدعــم.
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المنظمات غير الربحية في
المملكة العربية السعودية
علــى الرغــم مــن أصالــة العمــل الخيــري فــي المملكــة إال أن مفهــوم
القطــاع غيــر الربحــي يعتبر مــن المفاهيم الحديثة نسـ ً
ـبيا علــى المجتمع،
ونظـ ً
ـرا لتعــدد أشــكال المنظمــات غيــر الربحيــة وتنــوع إســهاماتها فــي
تغطيــة االحتياجــات المجتمعيــة فقــد ظهــرت الحاجــة لتســليط الضــوء
علــى المنظمــات غيــر الربحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وأهدافهــا وأنشــطتها المختلفــة التــي تحــدد أشــكالها المتعــددة
لتشــمل الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ،المستشــفيات والجامعــات
والهيئــات المهنيــة غيــر الربحيــة ،والغــرف التجاريــة وغيرها مــن الكيانات
غيــر الربحيــة.

أهم الكيانات غير الربحية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية:

2158

الجمعيات األهلية
كل مجموعــة ذات تنظيــم مســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة ،مؤلفــة مــن أشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة
أو االعتباريــة ،أو منهمــا معـ ًـا ،غيــر هادفــة للربــح أساسـ ًـا ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق غــرض مــن أغــراض البــر أو التكافــل،
أو مــن أجــل نشــاط دينــي  ،أو نشــاط اجتماعــي ،أو ثقافــي ،أو صحــي ،أو بيئــي ،أو تربــوي ،أو تعليمــي ،أو علمــي،
ـواء عــن طريــق العــون المــادي أو المعنــوي ،أو
أو مهنــي ،أو إبداعــي ،أو شــبابي ،أو ســياحي ،فتحقــق غرضهــا سـ ً
الخبــرات الفنيــة أو غيرهــا ،وســواء كان النشــاط موجهـ ًـا إلــى خدمــة العامــة كجمعيــات النفــع العــام ،أم كان موجهـ ًـا
فــي األســاس إلــى خدمــة أصحــاب تخصــص أو مهنــة كالجمعيــات المهنيــة والجمعيــات العلميــة والجمعيــات
األدبيــة.

* يشير العدد اإلجمالي للمنظمات غير الربحية حتى تاريخ 2020\7\20م
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345

المؤسسات األهلية والصناديق العائلية
أي كيــان مســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة ،يؤسســه شــخص أو أشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة
أو منهمــا معـ ًـا ،غيــر هــادف للربــح أساسـ ًـا ،بــل وجــدت لتحقيــق غــرض أو أكثــر مــن أغــراض النفــع العــام أو المخصــص،
ويعتمــد علــى مــا يخصصــه لــه المؤســس أو المؤسســون مــن أمــوال ،أو أوقــاف ،أو هبــات أو وصايــا وتعــد الصناديــق
العائليــة واألهليــة بأنواعهــا مؤسســات أهليــة.

544

لجان التنمية االجتماعية األهلية
هــي لجــان تشــرف عليهــا مراكــز التنميــة االجتماعيــة وتعمــل علــى حــث األهالــي وتشــجيعهم علــى تكوينهــا لبحــث
االحتياجــات العامــة لمناطقهــم ومجتمعاتهــم المحليــة والعمــل علــى تلبيتهــا مــن خــال برامــج التنميــة المتنوعــة
التــي تقترحهــا اللجــان ويســهم فيهــا أفــراد المجتمــع ماديـ ًـا ومعنويـ ًـا.

3047
إجمالي المنظمات غير الربحية

*عرفت الكيانات غير الربحية وفقاً للتعريف الوارد في نظام الحمعيات والمؤسسات األهلية ،ونظام الجمعيات التعاونية ،والالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية.
ُ
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1

تصنيف الخدمات المقدمة من
الجمعيات األهلية

2

البيئة

10
منظمات دعم
العمل الخيري

منظمات الدعوة
واإلرشاد والتعليم
الديني وخدمة
ضيوف الرحمن

التأييد

ً
مســبقا بوضــع
اهتمــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
تنظيــم ُممنهــج لتصنيــف مجــاالت وأنشــطة الجمعيــات األهليــة،
مــن خــال رصــد أنشــطة الجمعيــات األهليــة وفئاتهــا المســتهدفة،

والمجــاالت المحتملــة لمشــاركة الجمعيــات الفعالــة ،وتحديــد الجهــات
المخولــة باإلشــراف علــى الجمعيــات األهليــة متــى مــا وقعــت ضمــن
نطــاق اختصاصهــا الفنــي وذلــك بهــدف االرتقــاء بــأداء الجمعيــات
وتمكينهــا مــن تحقيــق رســالتها التــي وجــدت ألجلهــا.

والمؤازرة

3

8

التعليم

الصحة

واألبحاث

4

11

التنمية

الروابط

واإلسكان

المهنية

الثقافة

الخدمات

والترفيه

االجتماعية

5

7

6

تقــع أنشــطة الجمعيــات األهليــة ضمــن  10تصنيفــات رئيســية ُمعرفــة مــن قبــل
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

بحيــث يتضمــن كل تصنيــف :تصنيــف نوعــي أول (فرعــي) والبالــغ عددهــا 13
تصنيــف وتتفــرع لتشــمل تصنيــف نوعــي ثانــي يدعــى بالتخصــص الدقيــق والبالــغ
عددهــا  110تصنيــف.

*تستعرض النتائج الواردة في هذا التقرير تصنيف مجاالت وأنشطة الجمعيات األهلية الساري لعام 2019م.
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التحديات التي تواجه القطاع غير
الربحي في المملكة
رغم النمو الملحوظ وتنوع أنشطة المنظمات غير الربحية في المملكة ،إال أنها التزال متواضعة بتقديم الخدمات المجتمعية
ُ
مستقبال ،فالبيئة
بالمقارنة مع المعدل العالمي والذي يوضح الفجوة بين الواقع الحالي للمنظمات والدور المأمول منها
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الممكنات الرئيسية لتمكين القطاع
غير الربحي
ً
وفهما للتحديات الحالية التي تواجه القطاع غير الربحي ،والناتجة عن غياب العديد من الممكنات التي حدت من نمو
ً
انعكاسا للتحديات الحالية في جوانب متعددة:
القطاع ،تم الخروج بأبرز الممكنات والتي تمثل

المحيطة بالقطاع التزال محفوفة بالعديد من التحديات التي تحد من نموه وكفاءته ،والتي تم تصنيفها كما يلي:

?
قلة الكفاءات والقدارت البشرية

القدارات والتميز المؤسسي

محدودية جاذبية القطاع غير الربحي للكوادر المؤهلة وانعدام

بناء قدرات المنظمات غير الربحية والعاملين بها بما يتوافق

المحفزات والمؤهالت الوظيفية والتي أدت لنقص الكوادر
البشرية وتسربها ،وضعف اإلدارة االستراتيجية والمالية وغيرها

قلة البيانات والمعلومات

المعلومات والبيانات

من األساسيات التي تضمن استقرار واستمرار عمل المنظمة

شح المعلومات المتوفرة من وإلى القطاع ،وعدم وجود مصدر

توفير المعلومات المبنية على البيانات الصحيحة والموثوقة عن

وإدارة مواردها بكفاءة وفعالية.

واضح للمعلومات يحاكي عمل المنظمات غير الربحية ،وغياب

القطاع غير الربحي من خالل اعتماد آليات لجمع البيانات تسهم

األبحاث والمعلومات الموثوقة عن المجتمع وأصحاب القرار.

في تحديد المجاالت التنموية ومتابعة أداء المنظمات غير الربحية

مع احتياجاتها المتعددة لتمكينها من تقديم رسالتها وخدمة
المجتمع.

واإلشراف عليها.

التحديات التقنية

التحول الرقمي

محدودية االستخدام الفعال للتقنية الحديثة لدى المنظمات

تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لدى المنظمات غير الربحية لرفع

غير الربحية والتي تأثر في فعالية األداء وكفاءته.

SR

ندرة الموارد المالية

SR

االستدامة المالية

محدودية الموارد وفرص التمويل واالعتمادية العظمى على

تعظيم الفرص التمويلية المتاحة للمنظمات غير الربحية ،والتوجيه

مصادر التمويل الخارجية التي تحد من فرص المنظمة في وضع

الفعال إلشراك القطاع الخاص وأفراد المجتمع في دعم

استراتيجيها وخططها طويلة األجل لنموها واستدامتها.

المنظمات غير الربحية ،وتمكينها من إدارة الموارد المالية بفعالية.

عدم تنموية األنظمة والتشريعات

فاعلية أدائها وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية ونافذة
للتفاعل مع المستفيدين والمجتمع.

األنظمة والتشريعات

عدم اكتمال البيئة التشريعية الممكنة لعمل القطاع غير

الممكنة لعمل القطاع غير الربحي
توفير البيئة التنظيمية ُ

الربحي ،والسياسات الحاكمة ألدواره وممارساته ،وضعف

ومؤسساته والسياسات الحاكمة ألدواره وممارساته.

المحفزات المقدمة لتأسيس المنظمات غير الربحية.
ضعف الثقافة والبنية المجتمعية

الثقافة والوعي المجتمعي

غياب المفاهيم الموحدة للقطاع غير الربحي ،واقتصار

تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي وأهميته لدى

مفهوم العمل الخيري لدى المجتمع بأدوار ومجاالت محددة،

المجتمع وتعزيز مساهمة األفراد بالمشاركة المادية والمعنوية

ومحدودية الوعي العام بأهمية المنظمات الخيرية ومشاركة

لدعم المنظمات غير الربحية وتمكينها.

المجتمع واألفراد بدعم وتمكين القطاع من خالل األعمال
التطوعية ومساهمة القطاع الخاص.
وبالنظر إلى الممكنات المتاحة لتطوير القطاع غير الربحي ،ظهرت بشكل واضح من خالل تبني المملكة العربية السعودية تنمية
القطاع غير الربحي كبعد أساسي ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية السعودية  ،2030حيث أطلقت العديد من المبادرات التي
تفعل دور الممكنات لتعزيز دور المنظمات غير الربحية وتمكينها.

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإل جتماعيــة | تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (الجمعيــات األهليــة) | 29

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإل جتماعيــة | تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (الجمعيــات األهليــة) | 28

القطاع غير الربحي في رؤية
المملكة العربية السعودية 2030
تعــد

المملكــة

العربيــة

الســعودية فــي مقدمــة
البلــدان

العربيــة

وتهــدف رؤيــة الســعودية  2030إلــى زيــادة مســاهمة
القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي

التــي

مــن  %0.29إلــى  %0.6بحلــول عــام 2020

غيــر الربحــي وتعزيــز دوره،

% 0.13

توجهــت نحــو تبنــي القطــاع
حيــث ظهــر ضمــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 2030وبرامجهــا االســتراتيجية معـ ً
ـززا بأهــداف ومؤشــرات
ً
العبا رئيسـ ًـا في مســتقبل
طموحــة إيمانـ ًـا بأهميتــه وكونــه
المملكــة الواعــد علــى الصعيــد التنمــوي ،واالقتصــادي،
و ا ال جتما عــي

باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة العامليــن فــي القطــاع غيــر
الربحــي مــن إجمالــي القــوى العاملــة مــن

إلــى  ، %0.32وتمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة مــن

تحقيــق أثــر أعمــق وتعظيــم نســبة اإلنفــاق التنمــوي مــن

إجمالــي إنفــاق القطــاع غيــر الربحــي مــن %21
 %51عبــر العديــد مــن المبــادرات التــي تســتهدف
إلــى

تنظيــم القطــاع وتعزيــز دورة التنمــوي لتحقيــق األهــداف

 -ابتكــــــار حــزم ونمـــاذج استثمـــــارية

الهدف االستراتيجي رقم :6.3.1

تهــدف هــذه المبــادرة إلى وضع أطــر تنظيمية وتســهيالت

ً
ونظــرا ألن القطــاع غيــر
الربحــي يتطلــب وجــود
منظومــة متكاملــة وبيئــة
مســاندة تمكنه مــن االزدهار
إلثبــات فعاليتــه وتأثيــره.

ً
ومصــدرا للوظائــف.

فقــد ركــزت رؤيــة الســعودية  2030علــى تمكيــن القطــاع
غيــر الربحــي وســن التشــريعات الممكنــة لهــذا القطــاع

الهدف االستراتيجي رقم :6.3.2

تمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة مــن تحقيــق أثــر أعمــق،

وتوســيع نطــاق خدمــات المنظمــات غيــر الربحيــة ،كمــا

وتحقيــق االســتدامة واألثــر االجتماعــي العميــق

تهــدف إلــى دعــم ونمــو القطــاع غيــر الربحــي علــى

للمنظمــات غيــر الربحيــة ،وتعزيــز دورهــا فــي االبتــكار،

تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي ،وســن التشــريعات الممكنــة

وقيــام هــذه المنظمــات بتقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة،

لهــذا القطــاع ،وتوســيع نطــاق خدمــات المنظمــات غيــر

وذلــك مــن خــال بنــاء منظومـ ٍـة متقدمـ ٍـة لدعــم تطورهــا

الربحيــة ،كمــا يهــدف إلــى دعــم نمــو القطــاع غيــر الربحــي.

تهــدف الرؤيــة لتعظيــم
األثــر التنمــوي للقطــاع غيــر
الربحــي واســتدامته لتعزيــز
دوره المجتمعــي بمــا يضمن
تحقيــق التكامــل وتنظيــم
الجهــود الحاليــة بفعالية من
خــال العديــد من المبــادرات
ومنهــا:

االســتراتيجية التاليــة:

تنميــة القطــاع غيــر الربحــي وزيــادة تنوعــه وتأثيــره ،ليصبــح

هــذا القطــاع مــن ركائــز البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي المملكــة ،ومســاندا لمنظومــة الدعــم الحكومــي،

وتمويليــة ذات أثــر اجتماعــي.

للحصــول علــى رؤوس األمــوال مــن القطــاع الخــاص وغيــر
الربحــي لتعظيــم رأس المــال الخيــري والــذي يســهم
فــي رفــع الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ،وتتضمــن هــذه
المبــادرة إتاحــة الفرصــة للجمعيــات الخيريــة والمنظمــات
االجتماعيــة للقيــام باالســتثمار االجتماعــي والتــي تســهم
فــي إيجــاد حلــول تمويليــة مالئمــة لهــم تمكنهــم مــن
تقديــم الخدمــات االجتماعيــة بمــا يتوافــق مــع احتياجاتهــم
ويمكنهــم مــن تحقيــق االســتدامة الماليــة علــى المــدى
المتوســط والبعيــد.

 تنظيــم وتمكيــن العمــل االجتماعــيالتنمــوي.

تهــدف المبــادرة إلــى تأســيس جمعيــات ومؤسســات
أهليــة متخصصــة فــي مجــاالت متعــددة تحاكــي
االحتياجــات التنمويــة مــن خــال:
 التوعية ببناء الثقافة المجتمعية وتوجيهها للمجاالتالتنموية.
 إيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل االجتماعي تشملمجموعات العمل االجتماعي وتسهيل إنشاء جمعيات
محلية أهلية صغيرة لتمكين المشاركة المجتمعــــــية.
 تطوير منصة معلومات للقطاع غير الربحي تسهــــــمفي قياس أثره ومعرفة االحتياجات التنموية باإلضافة
إلى إبراز دور القطاع للمجتمع.
 وضع حزمة محفزات إلنشاء المؤسسات والجمعيـــاتاألهلية النوعية.
 تنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيــــــــاتوالمؤسسات األهلية.
 تطوير آلية دعم الجمعيات األهلية ووضع المعايــــــيرً
وفقا ألولويات التحول الوطني.
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 -تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص

 -تأسيس وتسريع تشغيل الوحدات

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى توفيــر فــرص عمــل فــي

ُيعنــى بهــذه المبــادرة تأســيس وحــدة إشــرافيه لــكل جهــة

العمل في القطاع غير الربحي.

القطــاع غيــر الربحــي لســد احتياجــات القطــاع مــن
الكفــاءات المتخصصــة باإلضافــة إلــى التطويــر المهنــي
وبنــاء القــدرات لــدى القيــادات والعامليــن فيــه لالرتقــاء
بمســتوى الكفــاءة واالحترافيــة والفاعليــة فــي إدارة
المنظمــات غيــر الربحيــة مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج
لتمكيــن المنظمــات مــن تنفيــذ برامــج تنمويــة ناجحــة
ـام فــي التنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة.
دور هـ ٍ
ولعــب ٍ

اإلشرافية على المنظمات غير الربحية.

حكوميــة مختصــة لإلشــراف علــى المنظمــات غيــر الربحيــة
الواقعــة ضمــن نطــاق اختصاصهــا الفنــي ،حيــث تهــدف
الوحــدة لتســهيل وتعزيــز عمليــة تأســيس الجمعيــات
والمؤسســات غيــر الربحيــة وبنــاء قدراتهــا مــن خــال تقديــم
العديــد مــن الخدمــات التــي تحاكــي احتيــاج القطــاع
كالخدمــات االستشــارية وتنظيــم الفعاليــات باإلضافــة
إلــى متابعــة أداء المنظمــات واإلشــراف عليهــا.
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 -حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها.

تضمنــت هــذه المبــادرة اســتحداث نظــام تصنيــف وتقييــم للقطــاع غيــر الربحــي موائــم للبيئــة القانونيــة والتشــريعية

واالجتماعيــة فــي المملكــة عبــر مجموعــة مــن األنظمــة واألدوات واإلجــراءات والنمــاذج التــي تــم تطويرهــا مــن أجــل
ضمــان التــزام الجمعيــات األهليــة بمتطلبــات نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة ونظــام مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وونظــام جمــع التبرعــات .ويتــم تقييــم الجمعيــات األهليــة باالســتناد علــى ثالثــة معاييــر
رئيســية وهــي :الســامة الماليــة ،االمتثــال وااللتــزام ،الشــفافية واإلفصــاح.
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دور الحوكمة
في تطوير القطاع
غير الربحي
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دور الحوكمة في تطوير
القطاع غير الربحي

مفهوم الحوكمة وعالقتها بالقطاع غير الربحي
ال يعــد مفهــوم الحوكمــة حديثـ ًـا فــي العالــم حيــث تطبــق ممارســاته فــي العديــد مــن جوانــب الحيــاة وفقـ ًـا ألطــر دينيــة،
وقانونيــة وغيرهــا مــن خــال تطبيــق آليــات مختلفــة للوصــول إلــى عالقــة متوزانــة بيــن أصحــاب المصلحــة بمــا يحقــق
طبقــت الحوكمــة سـ ً
الشــفافية والموضوعيــة ،كمــا ُ
ـابقا فــي قطــاع األعمــال كانعــكاس للعديــد مــن المشــاكل المرتبطــة
بالرقابــة الداخليــة واإلفصــاح والمســؤولية والتــي حـ َّـدت مــن نمــو الشــركات آنــذاك.

رغــم عــدم حداثــة ممارســات الحوكمــة إال أن مفــردة الحوكمــة تعــد حديثــة فــي اللغــة
العربيــة ،وقــد أقرهــا مجمــع اللغــة العربيــة فــي القاهــرة عــام 2002م ،وجــاءت ترجمـ ًـة
ـم).
(ح َكـ َ
للكلمــة اإلنجليزيــة  Governanceوالتــي مــن معانيهــا َ

ُعرفــت الحوكمــة فــي القطــاع الخــاص والمســماة بحوكمــة الشــركات وفقـ ًـا لهيئــة الســوق
الماليــة بأنهــا" القواعــد التــي يتــم مــن خاللهــا قيــادة الشــركة وتوجيههــا وتشــتمل علــى
آليــات لتنظيــم العالقــات المختلفــة بيــن مجلــس اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن والمســاهمين
وأصحــاب المصالــح ،وذلــك بوضــع إجــراءات خاصــة لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات وإضفــاء
طابــع الشــفافية والمصداقيــة عليهــا بغــرض حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح
وتحقيــق العدالــة والتنافســـية والشــفافية فــي الســوق وبيئــة األعمــال"
ونظـ ً
ـرا لألثــر اإليجابــي الــذي حققــه تطبيــق معاييــر وممارســات الحوكمــة فــي الشــركات المســاهمة علــى وجــه التحديــد
ً
ونظــرا لوجــود تشــابه بيــن نمــوذج العمــل بيــن الشــركات المســاهمة
فــي حمايــة حقــوق المســاهمين والمســتثمرين،
ومنظمــات القطــاع غيــر الربحــي – علــى الرغــم مــن اختــاف الهــدف فــي كال الحالتيــن – جــاءت فكــرة حوكمــة القطــاع غيــر
الربحــي وبــرزت أهميــة تطبيقــه علــى المنظمــات غيــر الربحيــة وتطويــره بمــا يتناســب مــع خصوصيــة هــذا القطــاع ،وبمــا

ً
جزئيــا فــي قطــاع األعمــال ،طبقــت الحوكمــة بشــكل أكبــر وأوســع علــى المســتوى
ومــع ظهــور مفهــوم الحوكمــة
العالمــي والقائــم علــى مواءمــة القوانيــن واألنظمــة بيــن الــدول مــن خــال ســعي الحوكمــة العالميــة إلــى تطبيــق
نظــام إداري يتعامــل مــع الحكومــات الدوليــة ،ويعمــل علــى إدارة شــؤونها وفقـ ًـا لمعاييــر متطــورة قائمــة علــى القيــم
المشــتركة والنصــوص السياســية واإلداريــة والمعاهــدات المتفــق عليهــا.
قـــد أســـهم االلتزام بممارســـات الحوكمة فـــي القطـاع الخـاص فـي تحقيـق العدالـة والشـــفافية وضمـان حـق المسـاءلة،
كمـــا ســـاعدت الحوكمـــة الرشـيدة علـى دفـــع عجلـة االزدهار االقتصادي الناتـج مـن جـذب االستثمارات المحليـة والدوليـة
مــن خــالل بنــاء األطر التشــريعية والتنظيميــة لحفــظ حقــوق المســاهمين واألطراف المعنيــة ،والتــي حققــت وجــود
مراجعـــة محكمـــة ومحايـدة لألداء المالـي دون وجـود احتماليـة لتعـارض المصالـح.

يتوافــق مــع الرؤيــة الســعودية  2030التــي تبنــت تنميتــه وتمكينــه ليصبــح مــن ركائــز البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
المملكــة ،ومسـ ً
ـاندا لمنظومــة الدعــم الحكومــي.
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تعــرف حوكمــة الجمعيــات األهليــة بأنهــا "مجموعــة مــن القواعــد والمعاييــر
واإلجــراءات والنمــاذج الهادفــة إلــى قيــاس التــزام الجمعيــات األهليــة باألنظمــة
واللوائــح والتعاميــم ،وكذلــك أفضــل الممارســات العالميــة ذات العالقــة بعمــل
الجمعيــات األهليــة"
والتــي تجســدت فــي مبــادرة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لبنــاء حوكمــة
الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ومعاييرهــا.

ارتباط مبادرة الحوكمة بالممكنات الرئيسية لتمكين القطاع غير الربحي

القطاع غير الربحي في تقرير
مجموعة العمل المالي ()FATF
صــدر تقريــر التقييــم المشــترك للمملكــة العربيــة الســعودية عــن مجموعــة العمــل المالــي
 FATFوالــذي يقيــم مــدى التدابيــر واإلجــراءات التــي تتخذهــا الــدول فــي محاربــة
تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال ومــدى وفائهــا بالتقاريــر الصــادرة بهــذا الشــأن ،يتنــاول
التقريــر جميــع القطاعــات فــي الدولــة ومــدى ســامة األنظمــة الضابطــة لهــا والتدابيــر
واإلجــراءات المتخــذة لحمايتهــا مــن تلــك المخاطــر ،بمــا يتضمــن تســليط الضــوء علــى
القطــاع غيــر الربحــي واألوقــاف فــي المملكــة.
حقــق القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي تقييــم مجموعــة العمــل

1

6

ُممكن القدرات
والتميز المؤسسي

توفيــر البيئــة التنظيميــة الممكنــة
لعمــل القطــاع غيــر الربحــي
ومؤسســاته والسياســات الحاكمــة
ألدواره وممارســاته.

والتشريعات

ُممكن االستدامة
المالية

كبيــر" مــع متطلبــات التقييــم .وتعتبــر هــذه النتيجــة ثانــي أفضــل نتيجــة فــي التقييــم واألعلــى
منهــا  Cوهــي  compliantوتعنــي "متوافــق".
ولمقارنة هذه النتيجة ببقية القطاعات غير الربحية على مستوى العالم نالحظ اآلتي:

ُممكن األنظمة

2

المالــي ( )FATFنتيجــة  LCوالمقصــود بهــا  largely compliantوتعنــي "متوافــق إلــى حــد

 لم يحقق الدرجة الكاملة سوى دولتي أرمينيا وكندا.-تعــادل درجــة تقييــم امتثــال القطــاع غيــر الربحــي بالمملكــة العربيــة الســعودية مــع تقييــم

مبادرة
الحوكمة

ُممكن الثقافة

والوعي المجتمعي

5

القطــاع غيــر الربحــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
بتقييم

ُممكن المعلومات
والبيانات

توفيــر المعلومــات المبنيــة علــى
البيانــات الصحيحــة والموثوقــة عــن
القطــاع غيــر الربحــي مــن خــال
اعتمــاد آليــات لجمــع البيانــات
تســهم فــي تحديــد المجــاالت
التنمويــة ومتابعــة أداء المنظمــات
غيــر الربحيــة واإلشــراف عليهــا.

3

ُممكن التحول

أرمينيا

كندا

C

بتقييم
السعودية

أمريكا

LC

الرقمي

4

صورة من التقرير والتي توضح درجة
القطاع غير الربحي في المملكة

لمشاهدة الفيديو الصادر من البنك المركزي السعودي
النضمام المملكة لعضوية مجموعة العمل المالي ()FATF
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مبادرة حوكمة
المنظمات غير الربحية
أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مبــادرة حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة ،إحــدى مبــادرات برنامــج
ـتجابة للتحديــات الحاليــة التــي تواجــه القطــاع غيــر الربحــي ،وهادفــة إلــى "ضمــان التــزام
التحــول الوطنــي والتــي جــاءت اسـ
ً
المنظمــات غيــر الربحيــة باألنظمــه ذات العالقــة واللوائــح التنفيذيــة واألساســية وممارســات الحوكمــة الفعالــة وتمكيــن
الجهــات المشــرفة مــن متابعــة أداء المنظمــات غيــر الربحيــة فــي فاعليــة اســتخدام المــوارد الماليــة والبرامــج والخدمــات
وتحســين العمليــات الداخليــة".
ً
انطالقــا مــن إيمــان الــوزارة بــأن تفعيــل حوکمــة منضبطــة ومبنيــة علــی أســس عمليــة وعلميــة
كمــا جــاءت المبــادرة
ســیرجع علــی القطــاع بالنفــع األكبــر متمثـ ً
ـا فــي رفــع كفــاءة خدماتــه وضبــط العالقــة مــع الجهــات اإلشــرافية والوصــول
إلــی مســتوى شــفافية عــال یمکــن الوصــول إلیــه مــن قبــل الجمیــع.

ويمكن تجسيد أهمية وفوائد تطبيق الحوكمة للقطاع غير الربحي في النقاط التالية:

وجود مصدر رسمي للمعلومات
المحدثة والموثوقة عن القطاع
ُ
غير الربحي وإتاحتها للعامة

حماية وتحسين الصورة الذهنية
للقطاع غير الربحي ألفراد
المجتمع

تحسين بيئة العمل في
القطاع غير الربحي لتصبح
جاذبة للقوى العاملة

توجيه المجتمع نحو فرص
التنسيق واالستثمار االجتماعي
في القطاع غير الربحي

إشراك المجتمع في مساءلة
الجمعيات األهلية

تمكين الجهات والمراكز من إجراء
الدراسات واألبحاث التي تسهم في نشر
المعرفة عن القطاع غير الربحي وتحديد
التحديات واقتراح الحلول

إثبات فاعلية وأثر الجمعيات
أمام الجهات المنظمة

تحسين أداء الجمعيات األهلية
وتأكيد نزاهة اإلدارة وحثها على
الوفاء بااللتزامات والعهود.

تعزيز مسؤولية الجمعيات األهلية
وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة
والمستفيدين.

لخصوصيــة وتميــز القطــاع غيــر الربحــي عــن القطاعــات األخــرى ،كانت مراحــل بناء
معاييــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة تدريجيــة تراعــي حداثة مفهــوم الحوكمة
وتشــعب األطــراف المعنيــة وأهميتهــم فــي تطبيــق الحوكمــة الرشــيدة فتــم بناء
الحوكمــة للجمعيــات األهليــة بالتعــاون مــع مركــز التميــز لتطويــر المؤسســات
غيــر الربحيــة فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن وفقـ ًـا للمراحــل التاليــة:

1
دراسة أفضل الممارسات العالمية

والتــي شــملت خمــس دول مختلفــة فــي تصنيــف
الجمعيــات األهليــة وحوكمتهــا عبــر حصــر أنــواع البيانــات
التــي تجمعهــا الجهــات المنظمــة للقطــاع غيــر الربحــي
وآليــة حصولهــا علــى البيانــات ،والمعاييــر المطبقــة
لتقييــم الجمعيــات األهليــة ،وكيفيــة تصنيــف الجمعيــات
ً
وفقــا لنوعهــا وحجمهــا.
األهليــة

3

بناء األدوات االزمة لعمل المشروع

2

التحقق من جاهزية المعنيين بالحوكمة

والتــي اســتهدفت جميــع األطــراف المعنيــة
لتطبيــق الحوكمــة كمــا يلــي:

 جاهزيــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــةاالجتماعيــة :توثيــق البيانــات وتقييــم طريــق جمــع
البيانــات وآليــات التقييــم والمتابعــة.
 بنــاء األدوات الالزمــة لعمــل المشــروع :حيــثُص ّممــت عديــد مــن األدوات التــي تضمــن التــزام
الجمعيــات بنظــام الحوكمــة وتســاعد الجهــات الرقابية
واإلشــرافية علــى متابعــة ذلــك.
 بنــاء نظــام حوكمــة الجمعيــات األهليــة :وذلــكوفقــا لنظــام الجمعيــات األهليــة وألفضــل الممارســات
ً
العالميــة.

ُص ّممــت العديــد مــن األدوات التــي تضمــن التــزام
الجمعيــات األهليــة بنظــام الحوكمــة وتســاعد
الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية علــى متابعــة
ذلــك والتــي أســفرت عــن بنــاء النمــوذج الوطنــي
الشــامل لجمــع بيانــات الجمعيــات األهليــة ،وتخــدم
تلــك األدوات األطــراف التاليــة:
 الجمعيــات األهليــة :حيــث تــم العمــل علــى تطويــرنظــام تصنيــف الجمعيــات بحســب النــوع والحجــم.
 وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة،تطويــر الدليــل التدريبــي واإلجــراءات لجمــع البيانــات
وتطويــر الدليــل اإلجرائــي للتقييــم والمتابعــة.

4

بناء نظام حوكمة الجمعيات األهلية
والتــي أســفرت عــن تطويــر منصــة داخليــة لتقييــم
بنــاء علــى معاييــر الحوكمــة ،وتطويــر
الجمعيــات
ً
منصــة أخــرى تتيــح للعامــة اســتعراض بيانــات القطــاع
غيــر الربحــي وتحتــوي علــى معاييــر بيانــات الجمعيــات
كتصنيفهــا النوعــي وأهدافهــا وتشــمل البيانــات
الديموغرافيــة والتوزيــع الجغرافــي.
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معايير الحوكمة في
الجمعيات األهلية

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإل جتماعيــة | تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (الجمعيــات األهليــة) | 41

1

معيار السالمة المالية:
التعريف:
مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تُ ّ
مكــن مــن تقييــم فاعليــة الجمعيــة مــن اســتخدام المــال،
وقابليــة النمــو واالســتدامة.

طبقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة حوكمــة الجمعيــات األهليــة مــن خــال مجموعة مــن األنظمة
واألدوات واإلجــراءات والنمــاذج التــي تــم تطويرهــا مــن أجــل ضمــان التــزام الجمعيــات األهليــة بمتطلبــات نظــام
الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة ونظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ونظــام
جمــع التبرعــات ،وذلــك عبــر تطويــر منصــة الســتقبال بيانــات الجمعيــة عبــر النمــوذج الشــامل ،والــذي تفصــح فيــه
الجمعيــة األهليــة عــن جميــع الجوانــب التــي تهــم المتبــرع والمســتفيد والجهــات المشــرفة ليتــم تقييمهــا وفقـ ًـا
لثالثــة معاييــر رئيســية هــي:

1
2

يهدف معيار السالمة المالية إلى:
• إيجاد معايير موحدة لتقييم األداء والتنظيم المالي للجمعيات األهلية.
• مســاعدة الجمعيــات فــي تحســين كفــاءة إدارة األمــوال لديهــا ،وإدارة المخاطــر
المتعلقــة بالوضــع المالــي.
• تقييم جودة وسالمة اإلجراءات المالية في الجمعيات األهلية.
• توفيــر البيانــات المتعلقــة بــاألداء المالــي علــى مســتوى القطــاع غيــر الربحــي لصنــاع
القــرار وإلجــراء البحــوث والدراســات.

معيار السالمة المالية:

مؤشرات قياس التزام الجمعيات األهلية بممارسات معيار السالمة المالية
يحتــوي معيــار الســامة الماليــة علــى مؤشــرين رئيســيين لتحقيــق األهــداف المشــار
إليهــا فــي ســياق التعريــف بحيــث يحتــوي كل مؤشــر رئيســي علــى عــدد مــن المؤشــرات
المكونــة مــن مجموعــة مــن المؤشــرات التحليليــة كمــا توضــح األشــكال التاليــة:

يركــز معيــار الســامة الماليــة علــى قيــاس كفــاءة الجمعيــة فــي إنفــاق المــال والتأكــد مــن أن نســبة
النفقــات اإلداريــة والتشــغيلية لهــا تقــع فــي النطــاق المقبــول ،إضافــة إلــى قيــاس مســتوى اســتدامتها
ومــدى قــوة التنظيــم المالــي الداخلــي الــذي يحمــي الجمعيــة والمؤسســة مــن التعــرض للممارســات
الخاطئــة فــي التعامــل مــع األمــوال.

 -األداء المالي:

معيار االمتثال وااللتزام :

عدد المؤشرات التحليلية

وجــد المعيــار لقيــاس مســتوى امتثــال الجمعيات والمؤسســات األهلية بنظــام الجمعيات والمؤسســات
األهليــة والئحتــه التنفيذيــة وكذلــك نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه ،ونظــام مكافحــة غســل
األمــوال ،وتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي  FATFوالتعاميــم الصــادرة من الــوزارة والجهات المشــرفة
والمختصــة ،وكذلــك قيــاس التزامهــا بمبــادئ وممارســات الحوكمــة الرشــيدة ،ومــدى فاعليــة أعضــاء
الجمعيــة العموميــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وقيامهــم بــاألدوار المطلوبــة منهــم

مؤشر

2

البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المصاريف اإلدارية

البرامــــــج

االستدامة

مصــــاريف

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

واألنشطة

االستدامة

جمع األموال

المـاليـــــة

والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

جمع األموال

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

االستدامة

والتبــــــرعات

المـاليـــــة

مصــــاريف

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

معيار الشفافية واالفصاح:
يقيــس مســتوى الشــفافية للجمعيــة ومــدى اســتعدادها لإلفصــاح عــن األمــور الرئيســية مثــل نشــر
القوائــم الماليــة ،أســماء القائميــن علــى الجمعيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وتنفيذييــن ،ونشــر
اإلنجــازات التــي حققتهــا عبــر تقريــر ســنوي ألصحــاب المصلحــة والعامــة.

االستدامة

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

3

المـاليـــــة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

مصــــاريف
قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

2

األداء
المالي

جمع األموال
والتبــــــرعات
مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

جمع األموال
والتبــــــرعات

والتبــــــرعات

االستدامة
جمع األموال
والتبــــــرعات

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج

والمحاسبيــــــــــة

واألنشطة

جمع األموال

المـاليـــــة

االستدامة

والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

الهيكـــــل
التنظيمي

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة

2

جمع األموال

اإلجراءات المالية

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

4

البرامــــــج

المصاريف اإلدارية

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المصاريف اإلدارية

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

البرامــــــج
واألنشطة

2

البرامــــــج

المصاريف اإلدارية

2

واألنشطة

المصاريف اإلدارية

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف

مصــــاريف

3

 -التنظيم المالي:

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

5

تفعيــــــــــل
السياســات
واإلجراءات

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات

التقارير

التنظيم
المالـي

السجــــــالت
والمستندات
المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

1

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات

1

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات
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معيار االمتثال وااللتزام:
التعريف:
هــو معيــار يقيــس مــدى امتثــال المنظمــات غيــر الربحيــة باألنظمــة واللوائــح والضوابــط الســارية
والمنظمــة ألعمالهــا.
يهدف معيار االمتثال وااللتزام إلى:
• التزام المنظمات باألحكام والضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة وزيادة فاعليته.
• التزام المنظمات غير الربحية بالضوابط واإلجراءات النظامية للعمل في القطاع غير الربحي.
• مســاعدة المنظمــات علــى إدارة ملــف الجمعيــة العموميــة بكفــاءة عاليــة وتطبيــق كافــة األحــكام
والضوابــط لزيــادة فاعليتهــا.
• التــزام المنظمــات بكافــة مســتوياتها اإلداريــة بمكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه وغســل األمــوال
مــن خــال المؤشــرات والسياســات واإلجــراءات الداخليــة.
مؤشرات قياس التزام الجمعيات األهلية بممارسات معيار االمتثال وااللتزام
يحتــوي معيــار االمتثــال وااللتــزام علــى  11مؤشــر رئيســي و  41ممارســة لتحقيــق األهــداف المشــار
إليهــا سـ ً
ـابقا ،بحيــث يتضمــن كل مؤشــر عــدد معيــن مــن الممارســات كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

واألنشطة

االستدامة

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المصاريف

مصــــاريف
البرامــــــج

المـاليـــــة

االستدامة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المـاليـــــة

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

جمع األموال

االستدامة

والتبــــــرعات

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

الجمعية
العمومية

البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

االستدامة
جمع األموال

مصــــاريف

تكوين اللجان

عدد الممارسات

جمع األموال

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف

والتبــــــرعات

المصاريف اإلدارية

مجلس
اإلدارة

الوثائــــــق
والسجالت

مصــــاريف

االستدامة

اإليــــــــرادات
والمصروفات
والتمـــــــــلك

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال

البرامــــــج

والتبــــــرعات

البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

2

جمع األموال

المـاليـــــة

والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المـاليـــــة

الجمعية

والتبــــــرعات

األنظمة
الساريـة
فــــــــي
المملكة

التقارير
قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المصاريف اإلدارية
جمع األموال
والتبــــــرعات

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

5

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

األنشـــــطة
والفعاليات
مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

االستدامة
المـاليـــــة

والتبــــــرعات

االستدامة
المـاليـــــة

المصاريف اإلدارية

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

جمع األموال

واألنشطة

4

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المصاريف اإلدارية

3

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المـاليـــــة

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

3

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

الشامــل

المؤشرات
الرئيسيـــة
القوائم

بيانـــات
الجمعية
قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات

النموذج

االستدامة

جمع األموال

علـــــــى

جمع األموال

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

واألنظمة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

1

البرامــــــج
واألنشطة

القائمين

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف

مصــــاريف

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

3

البرامــــــج
واألنشطة

الفــــــروع
والمكاتب

المصاريف اإلدارية

االستدامة

بيانــــات

مصــــاريف

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

4

البرامــــــج
واألنشطة

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

المصاريف اإلدارية

اللوائـــــح

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

1

البرامــــــج
واألنشطة

والتبــــــرعات

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المصاريف اإلدارية

والتبــــــرعات

المؤشرات
الرئيسيــــة

جمع األموال

المـاليـــــة

المـاليـــــة

والتبــــــرعات

3

المؤشر

االستدامة

والتبــــــرعات

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

2

واألنشطة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف

مؤشرات قياس التزام الجمعيات األهلية بممارسات معيار الشفافية واإلفصاح
يحتــوي معيــار الشــفافية واإلفصــاح علــى  6مؤشــرات رئيســية و  16ممارســة لتحقيــق
األهــداف المشــار إليهــا سـ ً
ـابقا ،بحيــث يتضمــن كل مؤشــر عــدد معيــن مــن الممارســات
كمــا يوضــح الشــكل التالــي:
البرامــــــج

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

1

المسؤوليــــات
واالختصاصات
المباشــــــــــرة

الالئحــــة
األساسية
للجمعيــة

جمع األموال

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال

(أوقــــــــــــاف
اإلدارية
واستثمـــارات)

9

واألنشطة

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

6

• حــث المنظمــات غيــر الربحيــة علــى االلتــزام بأفضــل الممارســات العالميــة في الشــفافية
واإلفصاح.
• تحســين الصــورة الذهنيــة للقطــاع غيــر الربحــي ورفــع ثقــة الــرأي العــام بــه ،وتعزيــز
الشــفافية والمســائلة فــي المنظمــات غيــر الربحيــة.
• توفيــر البيانــات المتعلقــة بمســتوى الحوكمــة واإلفصــاح علــى مســتوى القطــاع غيــر
الربحــي لصنّ ــاع القــرار وأصحــاب المصلحــة.
• تمكيــن الجهــات اإلشــرافية مــن تقييــم مــدى التــزام المنظمــات غيــر الربحيــة بمعاييــر
الشــفافية واإلفصــاح.

المصاريف اإلدارية

4

البرامــــــج

عدد الممارسات

يهدف معيار الشفافية واإلفصاح إلى:

مصــــاريف

مصــــاريف

المصاريف اإلدارية

التعريف:
هــو معيــار يقيــس مــدى اســتعداد المنظمــات غيــر الربحيــة لنشــر المعلومــات عــن أســباب
وجودهــا ،وأنشــطتها المنفــذة ،وبياناتهــا الماليــة ،واســتعداداها لشــرح عملياتهــا ألصحــاب
العالقــة والجمهــور.

المصاريف اإلدارية

المصاريف اإلدارية

المؤشر

3

معيار الشفافية واإلفصاح:

جمع األموال
والتبــــــرعات

الماليــة

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج

واألنشطة

أهــداف

االستدامة

وبرامـــج

المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

الجمعية

المصاريف اإلدارية

مصــــاريف
البرامــــــج
واألنشطة

جمع األموال
والتبــــــرعات

االستدامة
المـاليـــــة

(أوقــــــــــــاف
واستثمـــارات)

4

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات

2

قدرة الجمعية
على تغطـــية
التزاماتـــــــها
المستقبليـــة

جمع األموال
والتبــــــرعات
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منهجية بناء معايير حوكمة
الجمعيات األهلية
اعتمــد بنــاء معاييــر حوكمــة الجمعيــات األهليــة علــى منهجيــة علميــة تتوافــق مــع خصوصيــة القطــاع غيــر الربحــي فــي
المملكــة وحداثــة مفهــوم الحوكمــة فــي القطــاع غيــر الربحــي وذلــك مــن أجــل ضمــان كفــاءة المعاييــر ومالئمتهــا
وقدرتهــا علــى االرتقــاء بواقــع التــزام الجمعيــات األهليــة بمعاييــر وممارســات الحوكمــة .توضــح النقــاط التاليــة المنهجيــة
المعتمــدة فــي بنــاء معاييــر الحوكمــة وانعكاســاتها الحاليــة:

.1مســح مكتبــي لألنظمــة واللوائــح والتعاميــم ذات العالقــة واســتخراج المــواد والنصــوص
المتوافقــة مــع معاييــر االختيــار ووضعهــا فــي خارطــة متكاملــة ،وتــم اعتمــاد المدخــات
التاليــة لبنــاء المعيــار:
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 .2تصنيف وفرز المواد وبناء المؤشرات والممارسات وتحديد قوائم
التحقق واألدوات والنماذج المقترحة لكل ممارسة.
 .3وضع آليات التقييم واألوزان وبناء األدلة واألدوات المناسبة.
المعيار

الوزن

عدد المؤشرات

عدد الممارسات

عدد أسئلة التحقق

السالمة المالية

40%

8

8

-

االمتثال وااللتزام

40%

11

41

163

الشفافية واإلفصاح

20%

6

16

49

تــم التركيــز فــي هــذه المرحلــة علــى تصميــم وبناء العديــد مــن األدوات التي تهــدف لتوعية الجمعيــات األهلية ومســاعدتها
علــى التطبيــق األمثــل لممارســات الحوكمــة وتســهيل وصــول العامليــن فــي الجمعيــات والمهتميــن بالقطــاع غيــر الربحــي
لهــذه المــواد والعمــل بموجبهــا ويشــمل ذلك:
 مــواد حوكمــة الجمعيــات األهليــة فــي النظــام والالئحــة التنفيذيــة ،حيــث احتــوى الدليــل علــى المــواد التــيوردت فــي نظــام الجمعيــات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة والتــي تؤكــد علــى أهميــة التــزام الجمعيــات األهليــة بمبــادئ

نظام الجمعيات
والمؤسسات

التعاميم

األهلية

وممارســات ومعاييــر الحوكمــة الرشــيدة فــي الجمعيــات األهليــة.

توصيات

 -الدليــل التعريفــي للحوكمــة الرشــيدة فــي الجمعيــات األهليــة ،يوضــح الدليــل مفهــوم الحوكمــة الرشــيدة فــي

مجموعة العمل

الجمعيــات األهليــة واألدوار التــي يجــب علــى اإلدارة فــي الجمعيــات األهليــة العمــل بهــا للوصــول إلــى الحوكمــة

المالي FTAF

االئحة التنفيذية

الرشــيدة فــي الجمعيــات األهليــة.
االئحة التنفيذية

لنظام الجمعيات

لنظام مكافحة

والمؤسسات

غسل األموال

األهلية

 منصــة مكيــن ،موقــع الكترونــي يحتــوي علــى جميــع أدوات ونمــاذج معاييــر الحوكمــة ،وتتيــح لجميــع األطــراف ذاتالعالقــة الوصــول إلــى كل مــا يتعلــق بحوكمــة الجمعيــات األهليــة مــن أنظمــة وسياســات ونمــاذج وأدلــة إجرائيــة وغيرهــا
مــن الخدمــات المتاحــة الكترونيـ ًـا ،باإلضافــة لذلــك تتيــح المنصــة ألفــراد المجتمــع االطــاع علــى بيانــات شــاملة ومفصلــة
عــن الجمعيــات األهليــة خــال الفتــرات الســابقة.

نظام مكافحة

االئحة االساسية

غسل األموال

للجمعيات

 النمــوذج الشــامل لبيانــات الجمعيــات األهليــة ،يشــمل النمــوذج البيانــات العامــة ،اإلداريــة ،الماليــة المطلــوب مــنالجمعيــات األهليــة جمعهــا ألغــراض تقييمهــا والشــفافية واإلفصــاح عــن هــذه البيانــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات
الحوكمة الرشيدة.

االئحة التنفيذية

نظام مكافحة

لنظام مكافحة

جرائم اإلرهاب

جرائم اإلرهاب

وتمويله

مدخالت بناء
المعايير

 األدلــة االسترشــادية ،تســتخدم لتوعيــة القطــاع غيــر الربحــي والمتعامليــن معــه مــن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــلاإلرهــاب.

وتمويله

 .4التطبيق الميداني وعقد ورش العمل ومجموعات التركيز لعدد من
المستشارين والتطوير حسب التغذية الراجعة.
ألهميــة هــذه المرحلــة ومحوريتهــا فــي تطبيــق الحوكمــة الرشــيدة علــى الجمعيــات األهليــة ،تــم اســتعراضها ضمــن الفصل
الرابــع والتالــي للتقريــر والمعنــي فــي الجانــب التشــغيلي لتطبيــق الحوكمــة علــى الجمعيــات األهلية.
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4

نظرة عامة على
الجانب التشغيلي
لمشروع زيارات
الحوكمة
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4

نظرة عامة على الجانب التشغيلي لمشروع

1

تهيئة العمل والفريق

بنــاء علــى طبيعــة واحتياجــات المشــروع تــم
العمــل علــى بنــاء قســمين رئيســين لمشــروع

زيارات الحوكمة للجمعيات األهلية

زيــارات الحوكمــة للمنظمــات غيــر الربحيــة:

حظــي مشــروع حوكمــة القطــاع غيــر الربحــي باالهتمــام البالــغ مــن قبــل وزارة المــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لكونــه إحــدى أبــرز الخطــوات تجــاه تنميــة القطــاع غيــر الربحــي،
والــذي تضمــن مشــروع زيــارات الحوكمــة للمنظمــات غيــر الربحيــة كإحــدى مشــاريع المبــادرة
لبنــاء الحوكمــة لتلــك المنظمــات والــذي أتــى مكمـ ً
ـا لمرحلــة تطويــر معاييــر الحوكمــة التــي
تســتهدفها الــوزارة وإيجــاد المؤشــرات والممارســات التــي تنظــم العمــل داخــل منظمــات
القطــاع وعلــى رأســها الجمعيــات األهليــة ،لذلــك تــم تســليط الضــوء فــي هــذه الجزئيــة علــى
الجانــب التشــغيلي لمشــروع زيــارات الحوكمــة والخطــوات االســتباقية المتخــذة للتطبيــق
الفعلــي للحوكمــة الرشــيدة علــى الجمعيــات األهليــة .

قســم تشــغيل المشــروع وإدارة العمليــات :والمهتــم
بــإدارة القســم التشــغيلي للمشــروع ،حيــث تعــد مهــام
الفريــق الرئيســية كل مــا يتعلــق بالتنظيــم المكتبــي
لعمليــات المشــروع ،إدارة الجــودة ،جدولــة ،تنســيق
الزيــارات ومتابعــة تقاريــر الزيــارات وســير عمــل المشــروع
بشكل كامل.

2

إعداد النظام الخاص بالمشروع

ونماذج اإلفصاح «النموذج الشامل»
تــم اعتمــاد النموذج الشــامل «نمــوذج اإلفصاح»
كأحــد األدوات التــي تســاعد الجمعيــات األهليــة
فــي جمــع بيانتهــا العامــة واإلداريــة وغيرهــا
بغــرض تقييمهــا والتحقــق مــن فعالياتهــا
وكفاءتهــا اإلداريــة ،ومــدى التزامهــا بممارســات
الحوكمــة والشــفافية.
حيــث تســتقبل كل جمعيــة مــن الجمعيــات القائمــة فــي
مختلــف مناطــق المملكــة رابــط مســتقل لتعبئــة النمــوذج
الشــامل يتيــح لهــم تعبئتــه وإرفــاق المســتندات المطلوبــة
ً
الكترونيــا .باإلضافــة إلــى وجــود فريــق
فــي النمــوذج
مختــص للتواصــل المســتمر مــع الجمعيــات والتجــاوب مــع

القســم الميدانــي (المقيميــن) :يشــمل المقيميــن
المعتمديــن لزيــارة وتقييــم كافــة الجمعيــات األهليــة فــي
مختلــف مناطــق المملكــة.

التحديــات التــي تواجــه الجمعيــات فــي تعبئــة وإكمــال
النمــوذج كالمشــاكل التقنيــة أو االستفســارات حتــى
إكمــال تعبئــة النمــوذج الشــامل ،ليتــم حفــظ بيانــات
الجمعيــات التــي أكملــت النمــوذج الشــامل فــي خــوادم
تخزيــن ذات حمايــة عاليــة داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية بمــا يتوافــق مــع أمــان وخصوصيــة المعلومات.
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محتويات النموذج الشامل:
 -البيانات األساسية للجمعية:

البيانات التسجيلية
والديموغرافية

 -اللوائح:

بيانات التواصل

الفروع والمكاتب

 -البيانات اإلدارية:

الالئحة األساسية للجمعية

الئحة صرف
المساعدات

الئحة الموارد البشرية

آلية تحديد راتب
المدير التنفيذي

 -السجالت اإلدارية:

األعضاء المؤسسين

أعضاء مجلس
إدارة الجمعية

أعضاء الجمعية العمومية

اللجان المكونة من
مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

اللجان المكونة من
الجمعية العمومية

اللجنة التنفيذية المكونة من
مجلس اإلدارة

الموظفون القياديون
في الجمعية

سجل الجمعية
العمومية

 -السياسات:

تعارض
المصالح

اإلبالغ عن المخالفات
وحماية مقدمي
البالغات

آليات الرقابة واإلشراف
على المنظمة

مصفوفة
الصالحيات

 -الحوكمة واإلدارة واإلفصاح:

التغير في عدد أعضاء الجمعية
العمومية

الهيئة اإلدارية

اجتماعات الجمعية
العمومية غير العادية

اجتماعات مجلس
اإلدارة

اجتماعات اللجان

اجتماعات الجمعية
العمومية العادية

تاريخ تكوين مجلس اإلدارة
وتعيين األعضاء

التنظيمات
اإلدارية

سجل مجلس
اإلدارة

سجل اللجان
الدائمة والمؤقتة

سجل
النشاطات

سجل
المستفيدين

مؤشرات االشتباه بعمليات غسل
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

خصوصية
البيانات

التعامل مع
الشركاء

االحتفاظ بالوثائق
وإتالفها

قواعد
السلوك

الوقاية من عمليات غسل
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

جمع التبرعات

إدارة
المتطوعين
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تابع محتويات النموذج الشامل:
 -البرامج واألنشطة:

 -اإلفصاح:

رسالة الجمعية
المفوضين بالسحب من

طريقة

أرصدة الجمعية

أهداف الجمعية

بيان البرامج واألنشطة
والخدمات

اإلفصاح عن اللوائح
بيان نوع
المساعدات

الوحدة المتخصصة
إلدارة المتطوعين

العالقات العائلية
والتجارية ألعضاء
الجمعية

المبالغ المالية ألعضاء
مجلس اإلدارة

الصفقات التجارية بين
أعضاء الجمعية

تلقي مبالغ من
خارج المملكة

التعاقدات
والشراكات
الدولية

التعويضات المالية
للجهات الخارجية
مقابل تعامالت تجارية

العقارات
واالستثمارات

بيان البرامج المقدمة للعاملين
في الجمعية
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3

تحديد آلية زيارات التقييم للجمعيات األهلية

ألهميــة درجــة الحوكمــة وأبعادهــا علــى مســتوى الجمعيــة وأصحــاب المصلحــة كافــة ،ولمنــح الجمعيــات
المثلــى فــي الجمعيــة ،اســتهدف التقييــم
األهليــة الفرصــة والوقــت االزم لبنــاء األنظمــة والحوكمــة ُ
الجمعيــات األهليــة التــي أكملــت عــام منــذ تأسيســها ،كمــا اشــترط إكمالهــا للنمــوذج الشــامل ألهميــة
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4

اختيار المقيمين وتجهيزهم

ـاء علــى
لتقييــم الجمعيــات األهليــة فــي أنحــاء المملكــة ،تــم العمــل علــى تهيئــة فريــق التقييــم الميدانــي بنـ ً

عــدد الجمعيــات والتوزيــع الجغرافــي لهــا حيــث بلــغ عــدد المقيميــن المعتمديــن  113مقيــم للجمعيــات األهلية،
وتــم توزيعهــم علــى النحــو التالــي:

تكامــل ودقــة المعلومــات والعتماديــة عمليــة التقييــم بنســبة كبيــرة علــى البيانــات الــواردة فــي
النمــوذج الشــامل لـــ  930جمعيــة أهليــة.
كمــا يســتوجب عنــد زيــارة فريــق التقييــم المختــص للجمعيــة األهليــة حضــور أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة،
والمديــر التنفيــذي ،ومحاســب الجمعيــة أو مشــرفها المالــي ،باإلضافــة إلــى مشــاركة ممثــل مــن مركــز التنميــة

4

االجتماعيــة المشــرفة علــى الجمعيــة فــي هــذه الزيــارات لبيــان أهميتهــا وضمــان التــزام الجمعيــات.

دود
الح مالية
الش

الجوف

10
9

9

عدد الجمعيات األهلية المستهدفة

20

الق

تبوك

حائل

4

ص

يم

المدينة
المنورة

الرياض

الشرقية

مكة
المكرمة
8

نجران

عسير

4
9
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4
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جازان

4
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بعــد تعييــن المقيميــن وفقـ ًـا للمناطــق الجغرافيــة تــم العمــل علــى تهيئــة المقيميــن لتطبيــق معاييــر
الحوكمــة ومتطلباتهــا لضمــان الجــودة وتحقيــق األهــداف المنشــودة مــن خــال الوســائل التاليــة:

5

تنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيات

ألهميــة الزيــارات الميدانيــة للجمعيــات تــم تنفيــذ زيــارات
تجريبيــة كمرحلــة اســتباقية لعشــرين جمعيــة فــي منطقة
الريــاض والمنطقــة الشــرقية لعكــس مرئيــات الزيــارات
لتحســين عمليــة التقييــم وتنقيــح ورفــع جــودة المعاييــر.
بعــد تلــك المرحلــة ،وبعــد التحقــق مــن جاهزيــة المتطلبــات
دورة تدريبية ميدانية احتضنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية

تضمنت الــدورات على
شــرح كامــل لمعاييــر

·الدورات التدريبية

الحوكمــة ،متطلبــات

تــم عقــد دورات تدريبيــة مكثفــة لجميــع المقيميــن فــي

ومواصفــات المقيــم،

إلــى عقــد الــدورات التدريبيــة عــن بعــد ،حيــث تضمنــت

آليــة تنفيــذ الزيــارات

المناطــق الرئيســية الريــاض ،الظهــران ،جــدة باإلضافــة
الــدورات علــى شــرح كامــل لمعاييــر الحوكمــة ،متطلبــات
ومواصفــات المقيــم ،آليــة تنفيــذ الزيــارات والتركيــز علــى
محــاكاة الشــواهد المتوقعــة أثنــاء الزيــارة الفعليــة
مــن خــال التدريــب العملــي لضمــان اســتيعاب المعاييــر
ومتطلبــات التقييــم لضمــان ســير عمليــة التقييــم بالشــكل
األمثــل.

والتركيز علــى محاكاة

جمعية ارتقاء

لتقييــم الجمعيــات بدايــة مــن إكمــال النمــوذج الشــامل
ـاء بجاهزيــة المقيميــن تمــت
مــن قبــل الجمعيــات وانتهـ ً

الزيــارات الفعليــة لـــ  923جمعيــة أهليــة والتــي تمثــل
 99%مــن الجمعيــات األهليــة المســتهدفة وفقـ ًـا لتنســيق
مســبق مــن قبــل فريــق مخصــص لمرحلــة قبــل وأثنــاء
وبعــد الزيــارة يتضمــن جدولــة الزيــارة مــن خــال التواصــل
مــع األطــراف المعنيــة ُمتمثلــة بالجمعيــة ،مركــز التنميــة و

جمعية التوحد

فريــق التقييــم لتحديــد موعــد الزيــارة ،باإلضافــة إلــى تزويــد
الجمعيــة مسـ ً
ـبقا بقائمــة المســتندات والوثائــق المتطلبــة
أثنــاء الزيــارة.

الشــواهد المتوقعـــــة

جمعية أ يامى

أثناء الزيارة الفعلية.

من الجمعيات المستهدفة تمت زيارتها

· اختبار المقيمين
يشترط العتماد المقيم إخضاعه الختبار بعد االنتهاء

دورة تدريبية

من الدورة التدريبية لضمان جودة أداء الزيارات.

دورة تدريبية لخبراء التقييم احتضنتها مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
* لم تتم زيارة مايقل عن  %1من الجمعيات وذلك إما لحل مجلس اإلدارة أو لعدم وجود مقر وجاري متابعتها من قبل الوزارة.
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تقارير الزيارات

بعــد االنتهــاء مــن زيــارة الجمعيــة يتــم إعــداد تقريــر
مفصــل لــكل جمعيــة عــن واقــع التــزام الجمعيــة بمعايير
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للعامــة ،والتركيــز علــى وجــود تواصــل فعــال ومثمــر طيلــة فتــرة المشــروع مــن خــال آليــات وقنــوات اتصــال متعــددة
بمــا يتناســب مــع مراحــل المشــروع واألطــراف المعنيــة ،باإلضافــة إلــى اعتمــاد آليــة إلدارة الجــودة فــي جميــع مراحــل
المشــروع علــى ســبيل المثــال:

ً
مســبقا
الحوكمــة بنــاء علــى الشــواهد التــي قدمــت
بحيــث يتضمــن التقريــر العناصــر األساســية التاليــة:
نبذة عن الجمعية.إجمالــي درجــة الجمعيــة فــي كل معيــار والدرجــةالعامــة.
نتائــج التقييــم بحســب المؤشــرات والممارســاتلــكل معيــار.
مالحظات عامة حول الجمعية.الممارسات الجيدة داخل الجمعية.مجاالت وفرص التحسين للجمعية.المجــاالت التــي تحتــاج فيهــا الجمعيــة لدعــم مركــزالتنمية.

تقرير زيارة منظمة غير ربحية

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد التقريــر تتــم مشــاركته مــع الجمعيــة المعنيــة
وإتاحــة الفرصــة لهــا بتقديــم طلــب االعتــراض أو التحســين علــى التقريــر
المقــدم لهــا بنــاء علــى عمليــة التقييــم ،مــن خــال آليــة محــددة تــم
تزويــد جميــع الجمعيــات بهــا مسـ ً
ـبقا ،فيحــق للجمعيــة تقديــم طلبهــا
خــال  10أيــام مــن اســتالم التقريــر ليتــم بعــد ذلــك تحويــل طلبــات
االعتــراض أو التحســين للجنــة مختصــة العتمــاد التوصيــات والتحســينات
حســب الشــواهد المقدمــة لديهــا.

نموذج االعتراض

7

إدارة التواصل والجودة

مرحلة تعبئة النموذج الشامل

مرحلة التقييم الميداني

تقارير الزيارات

التحقــق مــن اكتمــال النمــوذج

مراجعــة نتائــج الجمعيــات التــي

تشــمل المراجعــة اللغويــة والتأكــد

وبعــد اكتمالــه يخضــع النمــوذج

حققــت درجــة حوكمــة أعلــى مــن

مــن مطابقــة معلومــات الجمعيــة،

إلــى المراجعــة ومطابقــة البيانــات

 90أو أقــل مــن  ،30عــن طريــق

ومراجعــة دقــة المحتــوى والهويــة

المدرجــة مــع الموقــع اإللكترونــي

المراجعــة الدقيقــة للتقييــم األول

للجمعيــة والتأكــد مــن صالحيــة

لــكل ُمقيــم باإلضافــة إلــى العينــات

الملفــات المرفقــة.

العشــوائية مــن نتائــج التقييــم لــكل

البصرية.

مقيــم وكل منطقــة إداريــة.

باإلضافــة لذلــك ،تــم إشــراك جميــع المعنييــن فــي زيــارة الجمعيــات األهليــة فــي التواصــل وتبــادل اآلراء لمــا لــه مــن
أثــر إيجابــي فــي عمليــة التحســين والتطويــر المســتمر ،حيــث تــم عمــل نمــوذج اســتبانة تقييــم بعــد االنتهــاء مــن زيــارة كل
جمعيــة علــى النحــو التالــي:
 تقييم الجمعية للمقيم وفريق العمليات. تقييم مركز التنمية للمقيم وفريق العمليات وتجاوب الجمعية. -تقييم المقيم للجمعية وتجاوبهم.

درجة إلمام المقيم وخبرته بالمعايير

مستوى احترافية الفريق خالل الزيارة

متوسطة

يعــد التواصــل فــي مشــروع زيــارات الحوكمــة مــن العناصــر المحوريــة

ُملم بالمعايير

فــي تحقيــق الفعاليــة والكفــاءة فــي رحلــة تقييــم الجمعيــات
العتبــار مفهــوم حوكمــة القطــاع غيــر الربحــي مفهــوم حديــث علــى
الجمعيــات األهليــة وذاتــه علــى المجتمــع ،لذلــك تــم العمــل علــى
إشــراك المجتمــع والتوعيــة بمفهــوم معاييــر حوكمــة القطــاع غيــر
نموذج التحسين

الربحــي وأهميتــه مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن المحتويــات المرئيــة

الزيارة احترافية من
حيث التنظيم والوضوح

87%

91%

نوعاً ما
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الجمعيات األهلية
في أرقام
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 1نظرة على القطاع غير الربحي حول العالم
 2القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية
 3دور الحوكمة في تطوير القطاع غير الربحي
 4نظرة عامة على الجانب التشغيلي لمشروع زيارات الحوكمة
 5الجمعيات األهلية في أرقام
 6توصيات التقرير

95 - 62
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5

الجمعيات األهلية في أرقام
يعــد مشــروع زيــارات الحوكمــة للجمعيــات األهليــة لبنــة أساســية فــي مبــادرة حوكمة القطــاع غير الربحــي ،والتي
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المحاور الرئيسية في تحليل
الجمعيات األهلية

تهــدف بشــكل عــام إلــى رفــع مســتوى االلتــزام بممارســات الحوكمــة مــن خــال تقييــم الجمعيــات األهليــة وفقـ ًـا
الثنيــن مــن معاييــر الحوكمــة التــي تــم تطويرهــا وهــي معيــار االمتثــال وااللتــزام ومعيــار الشــفافية واإلفصــاح
والتــي اســتهدفت تقييــم  930جمعيــة أهليــة فــي جميــع مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

1

معيار السالمة المالية

2

معيار االمتثال وااللتزام

3

 التوزيع الجغرافي للجمعيات نشأة ونمو الجمعيات األهلية تصنيف نشاط الجمعيات ونطاقهامعيار الشفافية واالفصاح

أســهمت زيــارات التقييــم للجمعيــات األهليــة فــي إيجــاد قاعــدة بيانــات ســابقة مــن نوعهــا تعكــس الواقــع الحالــي
للجمعيــات األهليــة ضمــن أبعــاد جغرافيــة واقتصاديــة وتنمويــة والتــي توضــح مــدى نضــج الجمعيــات األهليــة ووقعهــا
الحالــي واســهاماتها علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع .تعــد هــذه البيانــات إحــدى الروافــد التــي تدعــم المبــادرات الحاليــة
لرؤيــة الســعودية  2030لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي وتعزيــز مســاهمته المجتمعيــة مــن خــال وجــود تصــور واضــح
لمواطــن القــوة والتحســين فــي القطــاع غيــر الربحــي.
يســتعرض هــذا الفصــل بلغــة األرقــام والمؤشــرات أبــرز اإلحصائيــات والمرئيــات مــن واقــع الجمعيــات األهليــة فــي
ً
اســتنادا علــى المعلومــات الــواردة فــي النمــوذج الشــامل ونتائــج الزيــارات الميدانيــة
المملكــة العربيــة الســعودية
للجمعيــات األهليــة ،باإلضافــة إلــى األنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة بالجمعيــات األهليــة والتــي تشــمل:
• نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية
• الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

البيانات الديموغرافية

البيانات اإلدارية
 الجمعية العمومية مجلس اإلدارة المدير التنفيذي الموظفوننتائج الحوكمة
 معيار االمتثال وااللتزام -معيار الشفافية واإلفصاح
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+403%

حجم وتطور القطاع
غير الربحي

2158
جمعية

تطور أعداد الجمعيات األهلية منذ عام  1960م

+190%

2,158
العدد اإلجمالي للجمعيات األهلية في عام  2020م

ديموغرافية
الجمعيات األهلية

429
جمعية

148
جمعية
+72%

 86جمعية
+207%

توضــح الديموغرافيــة ( )Demographyمجموعــة مــن الخصائــص واإلحصائيات
مــن واقــع الجمعيــات األهليــة والتــي تســتعرض نشــأة وحجــم القطــاع غيــر
الربحــي ونمــوه باإلضافــة إلــى تصنيف خدمــات الجمعيــات األهليــة وتوزيعها
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 28جمعية
+211%

 6جمعيات
 1969 - 1960م

 1979 - 1970م

 1989 - 1980م

 1999 - 1990م

 2009 - 2000م

 2020 - 2010م

شــهدت المملكــة خــال العشــر ســنوات الماضيــة أعلــى نســبة لتأســيس الجمعيــات األهليــة بزيــادة بلغــت
ً
علمــا بــأن زيــارات مشــروع الحوكمــة اقتصــرت علــى
نســبتها  %403ليصــل عــدد الجمعيــات إلــى 2158
الجمعيــات التــي لهــا قوائــم ماليــة لعــام 2018م والبالــغ عددهــا  930جمعيــة.

1934م

أسست أول جمعيــــــــــة في
المملكة والتي تحــــولت إلى
هيئة الهالل األحمر السعودي

 1964م

ً
رسميا تأسيس أول جمعية
ُسجل
في المملكة العربية السعـــــودية

* يشير العدد اإلجمالي للجمعيات األهلية حتى تاريخ 20/7/2020

 1989م

ُاسست جمعية واحدة على األقل
في جميع مناطق المملكة

 2009م

ُاسســت جمعيــة واحــدة علــى
األقــل فــي جميــع التخصصــات
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تصنيف
الجمعيات األهلية

توزيع الجمعيات األهلية
على مناطق المملكة
16

شــهدت بعــض مناطــق المملكــة كثافــة فــي عــدد

23

الجمعيــات مقارنــة بالمناطــق األخــرى ،بحيــث تصــدرت
الريــاض بنســبة  ،%20تليهــا مكــة المكرمــة  ،%18وعســير

أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
التصنيــف النوعــي للجمعيــات األهليــة والتــي يتضمــن
عشــرة تصنيفــات رئيســية تخــدم األولويــات والمجــاالت

62

.*%10

1

40

*

التنمويــة .جــاء هــذا التصنيــف فــي مبــادرة الحوكمــة
كإحــدى المبــادرات لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي فــي

81

88

81

برنامــج التحــول الوطنــي متمثـ ً
ـا فــي "تمكيــن المنظمــات
غيــر الربحيــة مــن تحقيــق أثــر أعمــق" .مــن خــال مشــروع

187

زيــارات الحوكمــة تــم تأكيــد تصنيفــات كافــة الجمعيــات

930

ً
ً
واعتمــادا علــى البيانــات
وفقــا للتصنيــف النوعــي

164

الواقعيــة التــي تــم جمعهــا خــال المشــروع.

92
25
51

20
44

28

%3

التنميـــــة
واإلسكان

الزيادة في عدد الجمعيات األهلية
بين عامي  2017و2018

الصـحة

28

منظمات دعم
العمل الخيري

التأييــــــد
والمؤازرة

البيئة

%84

%1.5

%1 %0.5
التعليـــم
واألبحاث*

17
12

12
9

7

7

6
3

5

3

8

9

6
2

2

مكة
المكرمة

المنطقة
الشرقية

القصيم

عسير

الجوف

نجران

الروابط المهنية

أظهــر تصنيــف الخدمــات االجتماعيــة اســتحواذ أنشــطته بنســبة  % 84مقارنــة بالتصنيفــات األخــرى ،بواقــع  777جمعيــة

1
0

المدينة
المنورة

%1

الخدمات اإلجتماعية

* أقل من %0.5

12
7

منظمات الدعوة
اإلرشاد والتعليم
الديني*

الثقافــة
والترفيه*

15

14

الرياض

%6.7

جازان

حائل

تبوك

2018

الحدود
الشمالية

الباحة

2017

أهليــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،وتشــهد أنشــطة الخدمــات االجتماعيــة نمـ ً
ـوا ملحوظـ ًـا بنســبة  %37مــن الجمعيــات
األهليــة المؤسســة فــي عــام  2017إلــى .2018
104

عدد الجمعيات المؤسسة بين عامي2017
ً
وفقا لكل تصنيف
و2018

76

يوضــح الشــكل التغيــر اإليجابــي الملحــوظ فــي عــدد الجمعيــات األهليــة التــي تأسســت عــام 2018م مقارنــة
بالعــام الســابق ،وذلــك بمعــدل زيــادة  %78بنهايــة عــام 2018م .ليرتفــع العــدد إلــى  1409جمعيــة أهليــة بنهايــة
عــام  2018م .وبالمقارنــة مــع العــام الســابق تشــير البيانــات إلــى زيــادة أعــداد الجمعيــات فــي جميــع مناطــق
المملكــة ماعــدا منطقــة المدينــة المنــورة وتبــوك والباحــة والحــدود الشــمالية.

*توزيع الجمعيات األهلية المستهدفة في المشروع وهي التي أتمت عام منذ تأسيسها وأكملت النموذج الشامل.

3 1
البيئة

2
التأييــــــد
والمؤازرة

7

6

0

2

التعليم واألبحاث

11

10

1
التمنيــــــة
واإلسكان

الثقافة
والترفيه

2

13

9

0

0
الخدمات
اإلجتماعية

الروابط المهنية

7

الصحة

1

منظمات
الدعوة واإلرشاد

4

2018
منظمات دعم
العمل الخيري

2017

* لــم تُ شــرك كافــة جمعيــات الدعــوة واإلرشــاد والتعليــم الدينــي وخدمــة ضيــوف الرحمــن فــي هــذا التقييــم لعــدم اكتمــال الموائمــة مــع وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة
واإلرشــاد فــي عــام .2018
*يرمز لتصنيف الدعوة واإلرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن بـالفصل الخامس من التقرير ب "الدعوة واإلرشاد".
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االجتماعية
يرمز اللون األزرق لعدد الجمعيات النسائية من مجموع الجمعيات القائمة في كل منطقة

الشرقية

القصيم

واألبحاث

التأييــــــد

المناطق

الخدمات
االجتماعية

الصحة

التنمية
اإلسكان

دعم العمل
الخيري

الروابط
المهنية

التأييد
والمؤازرة

البيئة

التعليم
واألبحاث

الثقافة
والترفيه

الدعوة
واإلرشاد

مكة

(9) 135

13

6

2

2

2

1

-

2

1

الرياض

(2) 132

(1) 22

8

3

8

7

3

3

1

-

عسير

(6) 88

2

1

-

-

-

-

-

-

1

المدينة

(2) 75

7

1

2

-

2

-

-

1

-

القصيم

(3) 70

8

1

1

-

-

-

1

-

-

الشرقية

(4) 65

8

4

1

1

-

1

1

-

-

حائل

(2) 55

2

3

(1) 2

-

-

-

-

-

-

جازان

(3) 41

3

4

2

1

-

-

-

-

-

تبوك

38

1

-

1

-

-

-

-

-

-

الباحة

24

1

-

-

-

-

-

-

-

-

الجوف

(1) 21

1

1

-

-

-

-

-

-

-

نجران

18

2

-

-

-

-

-

-

-

-

15

1

-

-

-

-

-

-

-

-

777

71

29

14

12

11

5

5

4

2

الحدود

حائل

الشمالية
المجموع

الحـــدود
الشمالية
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الجمعيـــة
العموميــة

المديــــــر
التنــفيذي

مجلس
اإلدارة

الموظفون

الجمعية العمومية
تعتبــر الجمعيــة العموميــة هــي الســلطة األعلــى فــي الجمعيــة ويتطلــب موافقتهــا علــى القــرارات المصيريــة المهمــة
التــي تؤثــر علــى كيــان الجمعيــة .تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن المؤسســين واألعضــاء وتقــوم بــأدوار مهمــة تتضمــن
اإلشــراف علــى الجمعيــة فــي الجانــب المالــي بمــا يتضمــن إقــرار الميزانيــات الســنوية وخطــط ومجــاالت اســتثمار أمــوال
الجمعيــة.

تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين واألعضاء
المنتسبين لها.

 50ألف

البيانات
اإلدارية

بما يعادل  45عضو لكل جمعية

المهام الرئيسية للجمعية العمومية

تتبــع الجمعيــات األهليــة منظومــة إداريــة تتوافــق مــع الســمات الفريــدة
ً
وفقــا للمســتويات
للجمعيــات األهليــة ،حيــث تتضمــن األجهــزة اإلداريــة
التنظيميــة التاليــة التــي نــص عليهــا النظــام:
الجمعيـــة
العموميــة

مجلس
اإلدارة

المديــــــر
التنــفيذي

01

02

03

04

إقرار مشروع الميزانية

دراسة تقرير مراجع

إقرار خطة استثمار أموال

مناقشة تقرير مراجع

التقديرية للسنة المالية

الحسابات عن القوائم

الجمعية ،واقتراح مجاالت

الحسابات عن القوائم

الجديدة

المالية للسنة المالية

زيادة اإليرادات والتمويل

المالية للسنة المالية

المنتهية واعتمادها

05

06

تعيين محاسب قانوني

انتخاب أعضاء مجلس

إلغاء ما تراه من قرارات

مرخص لمراجعة حسابات

اإلدارة وتجديد مدة

مجلس اإلدارة وإقرار

إسقاط عضوية أي من

الجمعية

عضويتهم وإبراء ذمة

تعديل الالئحة األساسية

أعضاء مجلس اإلدارة

07

08

البت في استقالة أو

مجلس اإلدارة السابق

الموظفون

المنتهية واعتمادها

09

اقتراح اندماج الجمعية
مع جمعية أخرى ،أو حل
ً
اختياريا
الجمعية
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الجمعيـــة
العموميــة

المديــــــر
التنــفيذي

مجلس
اإلدارة
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الجمعيـــة
العموميــة

الموظفون

مجلس
اإلدارة

الموظفون

المديــــــر
التنــفيذي

12,671
11,726
10,885

أعضاء الجمعية العمومية

الذكور

التغير في عدد أعضاء الجمعية
العمومية بين عامي 2018 - 2017

اإلناث

%78

7,175
7,043

%22

ً
ً
واحدا
اجتماعا
ينص النظام على أن تعقد الجمعية
على األقل خالل الربع األول من كل سنة مالية.

388 397

387 372

نجران

%80.7

الحدود
الشمالية

الجوف

الباحة

تبوك

2,151

جيزان

حائل

عسير

القصيم

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

المنطقة
الشرقية

الرياض

2017

يشترط على أعضاء الجمعية العمومية تسديد رسوم العضوية إن وجدت ،حيث تعتبر الرسوم إحدى
الموارد األساسية لتمويل للجمعيات األهلية.

الرياض
الشرقية

أكثر من  6500تغير في عدد أعضاء الجمعية
العمومية خالل سنة واحدة

19%
81%
زيادة

1,189
1,133 1,123 1 ,125
577 513

2,308

2,364 2,349

2,724
2,717

3,152 3,101

4,295
3,926

2018

المنطقة

نقص

9,494

العدد الكلي

الذكور

إناث

متوسط عدد األعضاء

12,566

8,835

3,731

72

11,264

8,857

2,407

146

مكة المكرمة

7,433

5,510

1,923

46

المدينة المنورة

4,044

2,865

1,179

49

عسير

3,133

2,983

150

34

القصيم

2,973

2,623

350

38

حائل

2,431

2,321

110

39

جازان

2,398

1,978

420

48

الباحة

1,198

1,104

94

48

تبوك

1,092

983

109

29

الجوف

609

582

27

28

الحدود الشمالية

423

414

9

28

نجران
المجموع

409

407

2

24

49,973

39,462

10,511

54

ً
وفقــا للمنطقــة الجغرافيــة والجنــس ،ومتوســط أعضــاء
يوضــح الجــدول العــدد الكلــي ألعضــاء الجمعيــة العموميــة
الجمعيــة منــذ تأسيســها إلــى الوقــت الحالــي.
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الجمعيـــة
العموميــة

المديــــــر
التنــفيذي

مجلس
اإلدارة
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الجمعيـــة
العموميــة

الموظفون

مجلس
اإلدارة

مجلس اإلدارة

الموظفون

المديــــــر
التنــفيذي

التوزيع النسبي ألعضاء مجلس اإلدارة حسب
الفئة العمرية

ُينتخــب مجلــس اإلدارة مــن ِقبــل الجمعيــة العموميــة ويقــوم بوضــع السياســات العامــة واالســتراتيجيات لتحقيــق أهــداف

٪17.1

الجمعيــة ونجاحهــا ،واإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة ومتابعــة أدائهــا والتأكــد مــن تنفيذهــا للخطــط المعتمــدة وتقديــم

٪16.9
٪14.9

التقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا الجمعيــة والخطــط والميزانيــات الســنوية للجمعيــة العموميــة العتمادهــا.

7,800

٪11.8

٪11.5
٪9.9
٪7.9

٪7.5

عضو مجلس إدارة

٪2.2
الذكور

٪0.4

اإلناث

91%

٪9

يعقــد مجلــس إدارة الجمعيــة اجتماعــات دوريــة منتظمــة اال يقــل عددهــا عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة ،ويراعــى فــي
عقدهــا تناســب الفتــرة الزمنيــة بيــن كل اجتمــاع وآخــر ،علــى أن يتــم عقــد اجتمــاع كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل.

3,490
عدد اجتماعات مجلــس اإلدارة
*في عام 2018

92.8%
نسبة التزام مجـــــــلس اإلدارة
باالجتماعــــات السنـــــــــــوية

24-18

29-25

35-30

40 -36

5

45-41

50 - 46

55 - 51

60 - 56

13

أقل عــــــــــــدد

أكثر عــــــــــــدد

أعضاء المجلس

أعضاء المجلس

64 - 61

65+

الفئة العمرية
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الجمعيـــة
العموميــة

المديــــــر
التنــفيذي

مجلس
اإلدارة
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الموظفون

المدير التنفيذي

الجمعيـــة
العموميــة

مجلس
اإلدارة

الموظفون

المديــــــر
التنــفيذي

مجموع مساهمات القطاعات لرواتب
المديرين التنفيذين

يعــد المديــر التنفيــذي حلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة والموظفيــن والمســؤول بشــكل مباشــر أمــام مجلــس اإلدارة
عــن كافــة األنشــطة التنفيذيــة بالجمعيــة والعمــل علــى إعــداد وتطبيــق الخطــة االســتراتيجية وتحقيــق أهــداف الجمعيــة
ورؤيتهــا ورســالتها بمــا يتوافــق مــع قــرارات مجلــس اإلدارة.

متوسط الراتب حسب الفئة والجنس
اإلناث

الذكور

%90

اإلناث

الذكور

9,775

%10

المؤهل التعليمي للمديرين التنفيذين

11,712

متوسط الراتب الشهري حسب المؤهل العلمي
19,852

المجموع الشهري للرواتب

7,359,598
ً
شهريا
ريال

دعم رواتب من وزارة الموارد البشرية
والتنمية اإلجتماعية

دعم رواتب من
القطاع الخاص

ً
شهريا
ريال

ً
شهريا
ريال

70,000 500,000

12%

52%

9,035

7%

8,262
29%

بكالوريوس
تعليم عام
غير محدد
دراسات عليا

دراسات عليا

بكالوريوس

تعليم عام

%14.6

من إجمالي الرواتب مدعومة
من وزارة الموارد البشرية
والتنمية اإلجتماعية

%0.95

من إجمالـــــــــي الرواتــــب
مدعومة من القطاع الخاص
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الجمعيـــة
العموميــة

مجلس
اإلدارة

المديــــــر
التنــفيذي
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الموظفون

الجمعيـــة
العموميــة

أعلى متوسط رواتب للمدير
التنفيذي حسب التصنيف

متوسط رواتب المديرين التنفيذيين وفق المناطق

مكة
المكرمة

الشرقية

الرياض

13,236

11,566

القصيم

المدينة
المنورة

الباحة

حائل

عسير

الجوف

تبوك

الحدود
الشمالية

13,964

8,955

7,062

نجران

6,510

8,511

6,905

7,296

6,834

جازان

9,470

*كافة الرواتب في التقرير بعملة الريال السعودي.

الثقافة
والترفيه

الصحة

19,750

16,397

6,770

متوسط رواتـــــــــب
المديرين التنفيذيين10,514 :

التنمـــــية
واإلسكان
16,002

أقل متوسط رواتب للمدير
التنفيذي حسب التصنيف

7,296

يالحــظ ارتفــاع الرواتــب فــي المناطــق الرئيســية متمثلــة فــي منطقــة الشــرقية ومنطقــة الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة
مقارنــة بالمناطــق األخــرى.

مجلس
اإلدارة

المديــــــر
التنــفيذي

الموظفون

البيئة

التعليـــم
واألبحاث

10,750

10,000

الخدمـــــات
االجتمــاعية
9,017

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإل جتماعيــة | تقريــر حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة (الجمعيــات األهليــة) | 80

الجمعيـــة
العموميــة

مجلس
اإلدارة

المديــــــر
التنــفيذي
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الجمعيـــة
العموميــة

الموظفون

مجلس
اإلدارة

الموظفون

المديــــــر
التنــفيذي

يوضــح الجــدول أبــرز االرقــام ذات العالقــة بالموظفيــن فــي الجمعيــات األهليــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة وفقـ ًـا
للجنــس ,الجنســية ولنــوع التعاقــد.

الموظفون

الجنس

الجمعيــة اليوميــة.

إجمالي عدد الموظفين

اإلناث

%64

%36

حجم الجمعيات حسب عدد الموظفين

12,808
دوام كامل

85%

%46.3

الجنسية

المنطقة

ســواء بــدوام جزئــي أو كلــي والتــي يعــول عليهــا القيــام بأنشــطة
المــوارد البشــرية العاملــة فــي الجمعيــات األهليــة
ً

الذكور

%47.6

جزئي

15%

سعودي

77%

غير سعودي

23%

أنثى

ذكر

سعودي

مكة
المكرمة

2,132

946

2,100

%6.0

كبيرة
+250

متوسطة
249 - 50

40%

من الجمعيات األهلية لديها
وحدة إلدارة المتطوعيـــــــن

متناهية الصغر
5-1

412

2,666

3,078

19

الشرقية

1,239

1,489

2,100

628

2,306

422

2,728

الرياض

1,260

912

1,642

530

1,800

372

2,172

القصيم

725

382

890

217

806

301

1,107

14

المدينة المنورة

835

245

880

200

976

104

1,080

12

عسير

486

130

507

109

506

110

616

7

حائل

305

147

384

68

423

29

452

7

جازان

302

145

406

41

412

35

447

9

تبوك

231

71

270

32

276

26

302

8

الباحة

189

78

235

32

254

13

267

11

الجوف

174

51

191

34

183

42

225

10

نجران

166

28

107

87

142

52

194

10

الحدود
الشمالية

108

32

123

17

102

38

140

9

المجموع

8,152

4,656

9,835

2,973

10,852

1,956

12,808

14

ذكر

الجنسية
أنثى

سعودي

نوع التعاقد

غير سعودي

كلي

جزئي

توزيع موظفي
الجمعيات
األهلية

مكة
المكرمة

69%

31%

68%

32%

87%

13%

24%

وتعــزز المشــاركة المجتمعيــة بمــا يتوافــق مــع احتيــاج

الشرقية

45%

55%

77%

23%

85%

15%

21%

الجمعيــات وتنميــة القطــاع غيــر الربحــي

الرياض

58%

42%

76%

24%

83%

17%

17%

القصيم

65%

35%

80%

20%

73%

27%

9%

المدينة
المنورة

77%

23%

81%

19%

90%

10%

8%

عسير

79%

21%

82%

18%

82%

18%

5%

حائل

67%

33%

85%

15%

94%

6%

4%

جازان

68%

32%

91%

9%

92%

8%

3%

تبوك

76%

24%

89%

11%

91%

9%

2%

الباحة

71%

29%

88%

12%

95%

5%

2%

فــي توفيــر البيئــة المالئمــة التــي تشــجع العمــل التطوعي

%0.1

978

كلي

34

المنطقة

تســاهم الجمعيــات التــي تمتلــك وحــدة إلدارة المتطوعيــن

غير سعودي

جزئي

12

الجنس

صغيرة
49 - 6

نوع التعاقد

المجموع
الكلي
للموظفين
حسب
المنطقة

المتوسط
لكل جمعية
حسب
المنطقة

%25

من الموظفين تم تسجيلهـــــــــــــم في
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الجوف

77%

23%

85%

15%

81%

19%

2%

نجران

86%

14%

55%

45%

73%

27%

2%

الحدود
الشمالية

77%

23%

88%

12%

73%

27%

1%

المجموع

64%

36%

77%

23%

85%

15%
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نتائج حوكمة الجمعيات األهلية
تبنــت مبــادرة حوكمــة الجمعيــات األهليــة عـ ً
ـددا مــن األدوات واآلليــات التــي تضمــن التــزام الجمعيــات األهليــة باألنظمــة
والتشــريعات وتمكينهــا مــن التطبيــق الفعــال للحوكمــة الرشــيدة ،وقــد أوضــح ارتفــاع متوســط درجــات الحوكمــة تبنــي
الجمعيــات األهليــة لمفهــوم الحوكمــة .وأســهمت بيانــات النمــوذج الشــامل والزيــارات الميدانيــة فــي التحقــق مــن مــدى
التزامهــم بمعاييــر الحوكمــة وفقـ ًـا لمعيــار االمتثــال وااللتــزام والشــفافية واإلفصــاح وإيضــاح مناطــق القــوة والتحســين.

نتائج حوكمة
الجمعيات األهلية
 .1معيار االمتثال وااللتزام
 11مؤشر
 41ممارسة

 .2معيار الشفافية واإلفصاح
 6مؤشرات
 16ممارسة

االمتثال وااللتزام:

الشفافية واإلفصاح:

المؤشرات 11

المؤشرات 6

 -الالئحة األساسية للجمعية

 -بيانات القائمين على الجمعية

 -الجمعية العمومية

 -بيانات الجمعية

 -مجلس اإلدارة

 -أهداف وبرامج الجمعية

 -الفروع والمكاتب

 -القوائم المالية

 -التقارير

 -النموذج الشامل

 -األنظمة السارية في المملكة

 -اللوائح واألنظمة

 األنشطة والفعاليات اإليرادات والمصروفات والتملك الوثائق والسجالت تكوين اللجان -المؤسسات واإلختصاصات المباشرة

68%

متوسط معيار الشفافية واإلفصاح

85%

متوسط معيار االمتثال وااللتزام

80%
متوسط درجة الحوكمة
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متوسط درجة الحوكمة حسب المناطق

ً
وفقا لكل منطقة:
يوضح الجدول التالي درجات الحوكمة

المناطق

%84

دود
الح مالية
الش

الجوف

%68

%87

%82

تبوك

حائل

%64

ال
قص

يم

%77

%80

المدينة
المنورة

%89

الرياض

الشرقية

مكة
المكرمة
%80

نجران

%83

عسير

%85

%80

%66

%70

جازان

%88
%85
%80

%81

%76

%61

الروابط
المهنية

البيئة

منظمات
الدعوة
واإلرشاد

التعليم
واألبحاث

التأييد
والمؤازرة

الخدمات
اإلجتماعية

القصيم

91%

81%

88%

نجران

92%

69%

85%

الحدود الشمالية

89%

75%

84%

الباحة

87%

78%

84%

الشرقية

85%

77%

82%

الجوف

86%

70%

81%

مكة المكرمة

86%

69%

80%

عسير

87%

66%

80%

الرياض

84%

63%

77%

جازان

74%

59%

69%

حائل

77%

50%

68%

تبوك

73%

45%

64%

ً
وفقا لكل تصنيف:
يوضح الجدول التالي درجات الحوكمة

متوسط درجة الحوكمة وفق التصنيف

%74

المدينة المنورة

92%

82%

89%

الباحة

%96

%80

االمتثال وااللتزام

الشفافية واإلفصاح

درجة الحوكمة

منظمات دعم
العمل الخيري

التنمية
اإلجتماعية

الصحة

الثقافة
والترفية

التصنيف

االمتثال وااللتزام

الشفافية واإلفصاح

درجة الحوكمة

الثقافة والترفيه

90%

84%

88%

الصحة

89%

77%

85%

التنمية واإلسكان

86%

71%

81%

منظمات دعم
العمل الخيري
الخدمات االجتماعية

84%

73%

80%

85%

68%

68%

التأييد والمؤازرة

83%

63%

76%

التعليم واألبحاث

80%

62%

74%

منظمات الدعوة واإلرشاد
والتعليم الديني وخدمة
ضيوف الرحمن*
البيئة

85%

42%

70%

79%

40%

66%

الروابط المهنية

71%

42%

61%

يوضــح الشــكل أعــاه بــأن متوســط درجــة حوكمــة الجمعيــات األهليــة المصنفــة تحــت الثقافــة والترفيــه تعــد األعلــى
مقارنــة بالتصنيفــات األخــرى ،علــى نقيــض الروابــط المهنيــة التــي تعــد األدنــى درجــة مقارنــة بالتخصصــات األخــرى

* لــم تُ شــرك كافــة جمعيــات الدعــوة واإلرشــاد والتعليــم الدينــي وخدمــة ضيــوف الرحمــن فــي هــذا التقييــم لعــدم اكتمــال الموائمــة مــع وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة
واإلرشــاد فــي عــام .2018
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نتائج مؤشرات معيار
االمتثال وااللتزام
يشــير الجــدول التالــي إلــى متوســط نتائــج حوكمــة الجمعيــات األهليــة وفقـ ًـا لمؤشــرات معيــار االمتثــال وااللتــزام والــذي
ً
ً
والتزامــا كمــا يشــير متوســط النتائــج إلــى أن مؤشــرات الالئحــة األساســية
امتثــاال
يوضــح أكثــر المناطــق الجغرافيــة
والجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة أتــت فــي مقدمــة النتائــج باإلضافــة لذلــك ،شـ ِـهد مؤشــر األنظمــة الســارية تقــدم

ملحــوظ خــال فتــرة قياســية رغــم شــموليته علــى متطلبــات مســتحدثة تتعلــق بممارســات مكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه.

المؤشر

تعريف المؤشر

المناطق الحاصلة على أعلى الدرجات
في معيار االمتثال وااللتزام

متوسط النتائج أعلى  3مناطق درجة في المؤشر

الالئحة األساسية
للجمعية

التزام الجمعية بالضوابط واإلجراءات
المنظمة لالئحة األساسية للجمعية

94%

الباحة %99.3
المدينة المنورة %99.2
مكة المكرمة %96.4

الجمعية العمومية

قدرة الجمعية على إدارة ملف الجمعية
العمومية بكفاءة عالية وتطبيق كافة
األحكام والضوابط لزيادة فاعليتها

86%

نجران %97.4
القصيم %94.7
عسير %89.1

مجلس اإلدارة

التزام الجمعية باألحكام والضوابط
المنظمة لمجلس اإلدارة وزيادة فاعليته

82%

المدينة المنورة %94.1
القصيم %89.3
الحدود الشمالية %87.1

التقارير

التزام الجمعية بإعداد التقارير الدورية
المطلوبة ورفعها للوزارة خالل الفترت
المحددة

81%

الحدود الشمالية %97.6
القصيم %87.8
الشرقية %84.6

األنظمة السارية في
المملكة

التزام الجمعية بكافة مستوياتها اإلدارية
بمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وغسل
األموال من خالل المؤشرات والسياسات
واإلجراءات الداخلية

57%

الحدود الشمالية %91
الجوف %86.3
المدينة المنورة %76.3

المسؤوليات واالختصاصات
المباشرة

التزام المشرف المالي بمسؤولياته
واختصاصاته المحددة في اللوائح
واألنظمة

79%

الباحة %91.4
الجوف %88.5
مكة المكرمة %88.3

الوثائق والسجالت

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط
المنظمة للوثائق والسجالت

%84

الفروع والمكاتب

التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها
وفق ما تحدده األنظمة واللوائح

94%

تكوين اللجان

التزام الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم
عمل اللجان الدائمة والمؤقتة

85%

األنشطة والفعاليات
والتعاقدات

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند
تنفيذ البرامج واألنشطة داخل نطاقها
اإلداري أو داخل المملكة وخارجها

98%

اإليرادات والمصروفات
والتملك

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط
المنظمة لإليرادات والمصروفات
وامتالك العقارات

95%

نجران %93.3
الحدود الشمالية %91.7
المدينة المنورة %90.4

ال يلــزم حصــول الجمعيــات على
درجــة عاليــة أو مكتملــة فــي
هــذه المؤشــرات لتطبيقهــا،
كمــا تتخــذ الجمعيــة الدرجــة
الكاملــة فــي حــال عــدم القيــام
بهــذه المؤشــرات كونهــا غيــر
إلزاميــة.

المدينة
المنورة
92%

الحــدود
الشمالية
89%

نجران

القصيم

92%

91%

عسير
87%
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نتائج مؤشرات معيار
الشفافية واإلفصاح

المناطق الحاصلة على أعلى الدرجات في
معيار الشفافية واالفصاح

ً
وفقا لمؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح:
يشير الجدول التالي إلى متوسط نتائج حوكمة الجمعيات األهلية

أعلى  3مناطق درجة في المؤشر

المؤشر

تعريف المؤشر

متوسط النتائج

اللوائح واألنظمة

نشر اللوائح واألنظمة والسياسات
المعتمدة وإتاحتها للمستهدفين منها

69.2%

بيانات القائمين على
الجمعية

اإلفصاح عن بيانات القائمين على
شؤون الجمعية

72%

المدينة المنورة %86
القصيم %84
نجران %83

بيانات الجمعية

نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها
والحصول على التغذية الراجعة من
أصحاب العالقة

59%

الحدود الشمالية %79
الشرقية %73
القصيم %71

أهداف وبرامج الجمعية

نشر أهداف الجمعية وتقارير
البرامج المنفذة

65%

نجران %83
القصيم %81
الباحة %80

القوائم المالية

نشر القوائم المالية المدققه
والمعتمدة من مجلس اإلدارة

54%

النموذج الشامل

نشر النموذج الشامل المعتمد من
مجلس اإلدارة والمتطابق مع واقع
الجمعية

92%

الباحة %88
المدينة المنورة %88
القصيم %84

الشرقية %74.7
الباحة %71.3
الحدود الشمالية %62.5

جازان %99
الرياض %98
القصيم %96

المدينة
المنورة

القصيم

82%

الباحة

81%

الشرقية
77%

78%

الحــدود
الشمالية
75%
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مؤشرات معايير الحوكمة
95%
79%

84%

98%

94%
82%

81%

77%

86%

93%

معيار الشفافية واإلفصاح

92%

المجال
65%

تكوين اللجان

الوثائق والسجالت

األنشطة والفعاليات

األنظمة السارية في المملكة

التقارير

الفروع والمكاتب

مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية

الالئحة األساسية للجمعية

النموذج الشامل

القوائم المالية

أهداف وبرامج الجمعية

بيانات الجمعية

المؤسسات واالختصاصات المباشرة

59%
بيانات القائمة على الجمعية

معايير االمتثال واالتزام

بيانات النموذج الشامل

توفير البيانات المطلوبة في النموذج
الشامل في الوقت المحدد ،والتأكد من
دقة المعلومات واعتمادها من مجلس إدارة
الجمعية

% 92

الوظائف القيادية الشاغرة

اإلعالن عن الوظائف القيادية الشاغرة

%91

الموقع اإللكتروني

وجود الموقع اإللكتروني وتحديثه

%80

أسماء األعضاء واللجان والعالقات

تفصح الجمعية عن أسماء أعضاء الجمعية
العمومية ومحاضر اجتماعاتهم ،وأسماء أعضاء
مجلس اإلدارة ،وبيانات المدير التنفيذي
ورؤساء اللجان ورؤساء األقسام في الجمعيات
في الموقع االلكتروني ،باإلضافة إلى اإلعالن
عن الوظائف القيادية الشاغرة

%75

نشر سياسات الجمعية المعتمدة

نشر الجمعية لالئحتها األساسية ،ولوائحها
وسياساتها المعتمدة في موقعها االلكتروني
ومنصاتها المختلفة ،والتأكد من قدرة
المستفيدين من الوصول إليها

%74

69%

اللوائح واألنظمة

االيرادات والمصروفات والتملك

54%

72%

الوصف

متوسط النتائج

معايير الشفافية واإلفصاح

أعلى  5مجاالت شهدت ارتفاع في
النتائج لكل معيار
يتضمن كل مؤشر في المعيار العديد من المجاالت ،حيث يوضح الجدول التالي أعلى المجاالت التي شهدت
ً
ً
وفقا لكل معيار:
ارتفاعا في النتائج
معيار االمتثال و االلتزام

المجال

الوصف

متوسط النتائج

سياسات الجمع بين
العضويات

نظامية أعضاء مجلس اإلدارة في
الجمعية ووجود موافقة الوزارة

%98

شروط وأحكام العضوية

التزام الجمعية بوجود الالئحة
األساسية المعتمدة ،واشتمالها على
أهداف الجمعية واإلجراءات المنظمة
لعمل الجمعية

%96

محتويات الالئحة األساسية

وجود الالئحة األساسية واشتمالها
على البيانات األساسية وأهداف
الجمعية

%95

محاضر االجتماعات

االحتفاظ بسجل ألعضاء الجمعية
العمومية ومحاضر اجتماعاتها،
وااللتزام باختصاصات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية،
وااللتزام بضوابط عضوية الجمعية
العمومية

%93

اجتماعات مجلس اإلدارة

انتظام اجتماعات مجلس اإلدارة

%93
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متوسط درجة الحوكمة حسب المؤهل التعليمي
للمدير التنفيذي

%76.4
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مرئيــات :يتضــح مــن الرســم البيانــي التأثيــر اإليجابــي الطــردي للمؤهــل العلمــي والخبــرة للمديريــن التنفيذيــن والتــى
تحــدد الرواتــب وتأثيرهــا اإليجابــي علــى درجــة حوكمــة الجمعيــة.
درجات الحوكمة وراتب المدير التنفيذي

%81.5 %80.1

متطوع

0 - 5,000

لــه دور فــي تفهــم وتطبيــق الحوكمــة بطريقــة ســليمة

5,000 - 10,000

يالحــظ أن المؤهــل التعليمــي لمنســوبي اإلدارة التنفيذية

نسبة توزيع المديرين
التنفيذيين على الرواتب

3.1%

22%

10,000 - 20,000

تعليم عام

بكالوريوس

دراسات عليا

أكثر من 20,000

76

78

80

81

85

45.3%

21.8%

8.3%

وســريعة.
درجة الحوكمة وعمر الجمعية

78

79

80

81

تأثير عدم فعالية الموقع االلكتروني على
متوسط درجة الحوكمة

85

80

85
60

78

68
23

5-2
سنة

9-6
سنة

19-10
سنـــــة

39-20
سنـــــة

أكثر من
 40سنة

درجة الحوكمة

متوسط الدرجة العامة

مرئيــات :تظهــر النتائــج بــأن عمــر الجمعيــة لــه تأثيــر مباشــر علــى تطبيــق الحوكمــة بفعاليــة ،حيــث إن الجمعيــات األهليــة
المؤسســة حديثـ ًـا شــهدت انخفاضـ ًـا فــي متوســط الدرجــات فــي التصنيفــات الحاصلــة علــى أدنــى الدرجــات رغــم تفــاوت
ســنين خبــرة المديــر التنفيــذي.

معايير االمتثال و االلتزام

معايير الشفافية واإلفصاح

متوسط درجة الحوكمة للجمعيات التي لم تفعل الموقع اإللكتروني

مرئيــات :تعــد فعاليــة الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالجمعيــة األهليــة مؤثــر فــي معيــار الشــفافية واإلفصــاح ،ويوضــح
الرســم البيانــي بــأن  %11مــن الجمعيــات لــم تفعــل الموقــع اإللكترونــي ممــا أدى إلــى إنحفــاض درجــة معيــار
الشــفافية واإلفصــاح بمــا يعــادل  %45و  %20مــن درجــة الحوكمــة.
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مشاهدات في
نتائج الحوكمة
ظهــرت بعــض المشــاهدات خــال تحليــل نتائــج حوكمــة الجمعيــات األهليــة لوجــود ارتبــاط بيــن التــزام
الجمعيــات األهليــة بتطبيــق بعــض الممارســات علــى متوســط درجــة الحوكمــة النهائيــة للجمعيــة،
إذ يســتعرض الشــكل أدنــاه مجموعــة مــن الممارســات فــي كل معيــار ومــدى ارتبــاط وجودهــا مــن
عدمــه علــى متوســط درجــة الحوكمــة النهائيــة للجمعيــة ،حيــث يوضــح باألخضــر نســبة التغيــر اإليجابــي
فــي متوســط درجــة الحوكمــة النهائيــة إذا مــا التزمــت الجمعيــة بتطبيــق الممارســة ،ويشــار بالبنــي
إلــى نســبة التغيــر الســلبي فــي متوســط درجــة الحوكمــة النهائيــة إذا لــم تلتــزم الجمعيــة بتطبيــق
الممارســة.

معيار االمتثال
وااللتــــــــــزام

معيار الشفافية
واالفصــــــــــــاح

عدم وجود الممارسة

وجود الممارسة

معدل التغير في متوسط الدرجة

نشر الالئحة األساسية

7.7%+

4.4%+

11%+

معدل التغير في متوسط الدرجة

تفاعل الجمعية مع االستفسارات
والمقترحات والشكاوى

محاضر اإلجتماعات

10%+

إفصاح بيانات التواصل

7%+

الموقع االلكتروني
وتحديثه

*ال توجد عالقة مباشرة بين وجود الممارسة وارتفاع متوسط درجة الحوكمة.

وجود الممارسة

معدل التغير في متوسط الدرجة

سجل محدث ألعضاء الجمعية

8%+

-16%

-15%

عمل التقرير السنوي ألعمال الجمعية
والتقرير المالي المدقق والمعتمد

3%+

-16%

-25%

صرف في فائض اإليرادات لدى الجمعية

-28%

ووضعها في أوقاف أو استثمارات
االحتفاظ بالسجالت المطلوبة والئحة

10%+

-25.7%

-26%

العمومية وانتظام اجتماعاتها

7%+

-21.7%

عدم وجود الممارسة

معدل التغير في متوسط الدرجة

-30%

لحفظ الوثائق

7%+

تحديد اختصاصات المشرف
المالي ومؤهالته

-24%
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6

توصيات التقرير

تعــد مبــادرة حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة وتصنيفهــا ،إحدى مبــادرات برنامــج التحول
الوطنــي التــي تســتهدف ضمــان التــزام المنظمــات غيــر الربحيــة بمعاييــر الحوكمــة
المعتمــدة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وتمكــن الجهــات المشــرفة
مــن متابعــة أداء هــذه المنظمــات.
تهدف مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها إلى تحقيق األهداف التالية:
·التمكين :الستمرارية أداء المنظمات وتقديم العطاء واستدامة مواردها.
·الفاعلية :لزيادة فرص نجاح إدارة المنظمات وجودة برامجها وأنشطتها.
·الحماية :لثبات المنظمات على أهدافها ورسالتها ،وحماية ممتلكاتها ومواردها.
ً
ً
ونفعا للمجتمع والمستفيدين.
تأثيرا
·تعظيم األثر االجتماعي :للتركيز على األعظم
·الموثوقية :لرفع مستوى اإلفصاح والمصداقية لزيادة ثقة أصحاب المصلحة بالمنظمات.

اســتهدف المشــروع عمــل زيــارات تقييــم ميدانيــة لجميــع الجمعيــات األهليــة القائمــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك لتقييــم مــدى التــزام الجمعيــات األهليــة لمعيــار
االلتــزام واالمتثــال ومعيــار الشــفافية واإلفصــاح ،وذلــك وفــق نمــاذج إلكترونيــة ومــن
خــال فريــق مقيميــن معتمديــن ومؤهليــن مــن مختلــف مناطــق المملكــة.

وبنــاء علــى ذلــك زارت الــوزارة  930جمعيــة أهليــة وفــق خطــة العمــل المعتمــدة،
وأصــدرت تقريـ ً
ـرا مفصـ ً
ـا لــكل جمعيــة حول واقــع التزامهــا بمعايير الحوكمــة المعتمدة.
ً
ووفقــا لنتائــج زيــارات الحوكمــة وبنــاء علــى تحليــل لكامــل مخرجــات وبيانــات المشــروع ،تــم التوصــل إلــى
توصيــات مــن شــأنها الوصــول إلــى الهــدف المطلــوب مــن المبــادرة والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف القطــاع
غيــر الربحــي.
ونشير أن هذه التوصيات قيد الدراسة والمراجعة مع المختصين وأصحاب المصلحة.
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قســمت هــذه التوصيــات إلــى أربــع نقــاط رئيســة وهــي:
ً
أوال

توصيات خاصة بأهداف المشروع ومبادرة حوكمة الجمعيات األهلية.

ً
ثانيا

توصيات معايير الحوكمة المعتمدة وتطويرها.

ً
ثالثا
ً
رابعا

توصيات تنفيذ الزيارات الميدانية الخاصة بتقييم الجمعيات األهلية.

توصيات تمكين الجمعيات األهلية ورفع قدراتها.
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ً
أوال

أهداف المشروع والمبادرة

5

1
تعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن الجمعيــات األهليــة لــدى المجتمــع بنشــر نتائــج الزيــارات وإبــراز

تفعيــل منصــة مكيــن الخاصــة بالجمعيــات األهليــة ،وتحديــث محتــوى المعاييــر وشــرح أفضــل

أدوارهــا فــي خدمــة المجتمــع وأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه.

الممارســات لتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة فــي الجمعيــات األهليــة ،وتوفيــر األدوات التــي تســاعد
الجمعيــات علــى بنــاء االلتــزام بمعاييــر الحوكمــة.

3

2

7

6

نشــر التقريــر الختامي للمشــروع واعتمــاده كخط

تفعيــل منصــة اإلفصــاح للبيانــات وتحديثهــا

دعــوة المهتميــن إلــى تأســيس جمعيــات

تفعيــل الرقابــة واإلشــراف علــى الجمعيــات

أســاس رســمي للــوزارة لحالــة الجمعيــات

بالبيانــات ،واعتمادهــا كمرجــع رئيســي.

ومؤسســات أهليــة متخصصــة فــي الحوكمــة

األهليــة وإيجــاد آليــة لتحديــث البيانــات بشــكل

تمــارس أدوار المــؤازرة والتثقيــف والتوعيــة

مســتمر.

األهليــة لعــام .2020

لمكونــات القطــاع غيــر الربحــي فــي المجــاالت
ذات العالقــة.

4
تفعيــل دور الوحــدات اإلشــرافية لمنظمــات القطــاع غيــر الربحــي فــي الجهــات الحكوميــة
المختلفــة ،وتعزيــز دورهــا فــي تـــــأسيس الجمعيــــات ورفــع قــدرات الجمعيــات وتمكينهــا.
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ً
ثانيا

معايير الحوكمة

1

6

5

ً
حاليــا لجميــع الجمعيــات القائمــة لخمــس ســنوات قادمــة ،حتــى تصــل
العمــل بالمعاييــر المعتمــدة

تشــجيع الجمعيــات األهليــة الناشــئة علــى

توجيــه مجالــس الجمعيــات األهليــة والجهــات

لمرحلــة النضــوج الكامــل مــن قبــل جميــع الجمعيــات ،وحينهــا ننتقــل مــن مرحلــة تقييــم الجمعيــات

اســتيعاب معاييــر الحوكمــة ضمــن مرحلــة

المتخصصــة فــي تطويــر القطــاع غيــر الربحــي

األهليــة علــى وجــود المعاييــر إلــى مرحلــة تطبيــق وممارســة وفاعليــة تطبيــق المعاييــر علــى تحقيــق

البنــاء والتأســيس ،وإرســاء قواعدهــا لتكــون

ً
وفقــا لنتائــج
إلــى تصميــم برامــج التطويــر

أهــداف الجمعيــة.

ثقافــة مؤسســية متجــذرة.

الحوكمــة ،واعتبار تقريــر الحوكمة ونتائجه مدخل
رئيــس لعمليــات التطويــر ألي جمعيــة أهليــة.

2

3

7

تحفيــز مجالــس الجمعيــات األهليــة الرئيســية

المراجعــــة والتطــــويـــــر المســـتمر للمعـــــايير

دعــوة مجالــس الجمعيــات األهليــة والجمعيــات المتخصصــة فــي التطويــر والمهتميــن بالقطاع غير

والفرعيــة إلدراج برامــج التثقيــف ونشــر المعرفــة

والمؤشرات لزيادة فاعليتها .

الربحــي إلــى مســاندة الجمعيــات المتعثــرة فــي تقييــم الحوكمــة عبــر إنشــاء مجموعــات متخصصــة
ومجتمــع للمارســين وإعــداد نمــاذج للسياســات واللوائــج التــي تقــدم لهــم العــون والمســاندة.

المتخصصــة فــي مجــاالت الحوكمــة ضمــن
األجنــدة الرئيســية لهــا.

4

9

8

اســتمرار توعيــة الجمعيــات األهليــة بالمؤشــر الخــاص بمكافحــة جرائــم غســل األمــوال وتمويــل

تشــجيع الجمعيــات األهليــة الحاصلــة علــى

التحديــث المســتمر للمعاييــر لمواكبــة مــا

اإلرهــاب ،مــع بيــان أفضــل الممارســات لهــذا المؤشــر ومواصلــة الــدور الريــادي فيــه مــع اإلشــادة

تقييــم متميــز فــي معاييــر الحوكمــة علــى نشــر

قــد يســتجد مــن تنظميــات وتعاميــم وأنظمــة

ً
مؤخــرا فــي تقريــر مجموعــة العمــل المالــي  FATFللقطــاع غيــر الربحــي.
بالتصنيــف الــذي تحقــق

تجربتهــا.

وتشــريعات ذات عالقــة.
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ً
ثالثا

تنفيذ الزيارات والتقييم

1

3

اســتحداث أداة تتيــح للجمعيــات األهليــة التقييــم الذاتــي لمعاييــر الحوكمــة ،ممــا يســهم فــي

ً
ـتقبال إلضافــة نتائــج معيــار الســامة الماليــة فــي تقريــر الزيــارة بحيــث يشــمل التقريــر نتائــج
الســعي مسـ

رفــع مســتواها وتحديــد مجــاالت القــوة وفــرص التحســين بشــكل فعــال.

جميــع المعاييــر الثالثــة لرفــع مســتوى التناغــم بيــن زيــارات ونتائــج تقييــم المعيــار المالــي والمعاييــر
األخــرى.

2
دراســة إمكانيــة إتاحــة الفرصــة للجمعيــات األهليــة الراغبــة فــي تكــرار الزيــارة علــى أن تكــون خاصــة
بالجمعيــات األهليــة التــي كانــت الزيــارة لهــا خــال الربــع األول والثانــي مــن العــام الميــادي فقــط.

4
تطوير المدخالت المطلوبة في نموذج اإلفصاح (النموذج الشامل).
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ً
ثالثا

تنفيذ الزيارات

والتقييم  -تابع

7

5
دعــوة الجمعيــات األهليــة إلــى نشــر ممارســات الحوكمــة لتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح ،ودعــوة

اســتمرار اآلليــة المتبعــة لتأهيــل المقيميــن ،ودراســة إصــدار اعتمــاد رســمي لهــم وفــق شــروط

مجالــس الجمعيــات األهليــة إلبــراز أدوار الجمعيــات فــي خدمــة المجتمــع وأهميــة الــدور الــذي

وضوابــط محــددة ،واســتهداف زيــادة عــدد المقيميــن المعتمديــن مــن مختلــف مناطــق المملكــة.

تقــوم بــه بهــدف تعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن القطــاع غيــر الربحــي.

6

8

تشــكيل لجنــة فنيــة مــن أصحــاب االختصــاص لمراجعــة مقترحــات لتطويــر آليــات اإلفصــاح وزيــارات

اســتمرار مشــاركة القطــاع الخــاص المتخصــص فــي التقييــم واالمتثــال بمعاييــر الحوكمــة ،مــع

التقييــم والتقاريــر ونمــاذج التحســين واالعتــراض ،مــع تقديــم الشــكر لجميــع مــن بــادر وأســهم فــي

التحفيــز علــى االســتفادة مــن أصحــاب الخبــرة والممارســة فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي عمليــات

صياغــة هــذه المقترحــات.

التقييــم.
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ً
رابعا

تمكين الجمعيات

5

1
تعزيــز الشــراكات بيــن منظمــات القطــاع الخــاص والجمعيــات األهليــة لنقــل المعرفــة وتطويــر

اعتمــاد تأســيس الجمعيــات األهليــة بنــاء علــى االحتيــاج التنمــوي ،بحيــث يتناســب عــدد الجمعيــات

القــدرات ،ويشــمل ذلــك تمكيــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة وفــرص التطــوع االحترافــي.

مــع االحتيــاج فــي كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

3

2

7

6

تفعيــل دور الجمعيــة العمومية فــي الجمعيات

تعظيــم فــرص التمويــل للجمعيــات األهليــة مــن

توجيــه الجمعيــات األهليــة ودعمهــا الســتخدام

تصميــم حمــات تواصــل تســتهدف فئــات

األهليــة لممارســة أدوارهــا التثقيفيــة فــي

خــال الجهــات التمويليــة والشــركات والجهــات

التقنيــة فــي تعامالتهــا لمــا فــي ذلــك مــن

المجتمــع لتعزيــز الصــورة الذهنيــة وخلــق فــرص

الرقابــة واإلشــراف والحوكمــة ألعمــال مجالــس

المانحــة.

تطويــر ألداء أعمالهــا والتفاعــل المســتمر مــع

اســتثمار اجتماعــي واســتدامة ماليــة فــي

المســتفيدين.

الجمعيــات األهليــة.

اإلدارات فــي الجمعيــات.

8

4
تحفيــز وتوجيــه الباحثيــن عــن عمــل ومنســوبي القطاعــات المختلفــة بمختلــف مســتوياتهم وخبراتهــم

دعــوة الجمعيــات األهليــة لبنــاء وتحديــث خططهــا ومســاراتها التشــغيلية والخدمــات التــي

باالنضمــام لمنظمــات القطــاع غيــر الربحــي ،وإبــراز الفــرص الوظيفيــة المالئمة الســتقطاب الكوادر

تقدمهــا ،والتشــجيع علــى زيــادة فاعليــة النضــج المؤسســي فــي المجــاالت التنمويــة التي تســعى

الوطنيــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة .وبيــان مســاهمة القطــاع فــي خلق فــرص وظيفيــة متنوعة.

لخدمتهــا.
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ً
رابعا

تمكين

الجمعيات  -تابع

9
دعــوة الجمعيــات األهليــة إلــى االهتمــام باســتقطاب المختصيــن والممارســين فــي مجــال
الحوكمــة وااللتــزام فــي عضويــات الجمعيــة العموميــة ومجالــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة منهــا
أو تعزيــز قــدرات فريــق العمــل وذلــك بهــدف ترشــيد أداء الجمعيــة ومســاندتها فــي مجــال الحوكمــة.

11
دعــوة المهتميــن بالقطــاع غيــر الربحــي إلــى توفيــر حلــول تقنيــة وتصميــم مواقــع إلكترونيــة
للجمعيــات ودعــم تشــغيلها ،وذلــك لحاجــة بعــض الجمعيــات األهليــة ،ولمــا للموقــع االلكترونــي
مــن دور فــي زيــادة شــفافية الجمعيــة وإفصاحهــا عــن البيانــات للمجتمــع.

10

12

13

المشــاركة فــي قــرارات التوطيــن للقطاعــات المختلفــة ،مثــل قــرار توطين قطــاع االتصــاالت وتقنية

التعاقــد مــع معاهــد التدريــب المعتمــدة لتأهيــل

تعزيــز التنــوع والشــمولية فــي الجمعيــات

الملعومــات ،عــن طريــق التوظيــف فــي منظمــات القطــاع غيــر الربحي.

الجمعيــات األهليــة فــي الحوكمــة وإدارة

األهليــة ،حيــث أن  %84مــن الجمعيــات القائمــة

المشــاريع وغيرهــا مــن الــدورات الالزمــة للقيــام

حاليـ ًـا هــي ضمــن تصنيــف الخدمــات االجتماعيــة.

بتأهيــل الكــوادر العاملــة فــي الجمعيــات

ـاء علــى
وتوجيــه تأســيس الجمعيــات الجديــدة بنـ ً

األهليــة.

االحتيــاج وتعظيــم األثــر.
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للمزيد من التفاصيل
يرجى االطالع على:
منصة مكين

دليل حوكمة الجمعيات األهلية
لمعيار السالمة المالية

نظام الجمعيات
والمؤسسات األهلية

المراجع

دليل حوكمة الجمعيات األهلية
لمعيار االمتثال وااللتزام

دليل حوكمة الجمعيات األهلية
لمعيار الشفافية واإلفصاح

الالئحة التنفيذية لنظام
الجمعيات والمؤسسات األهلية

مواد حوكمة الجمعيات األهلية
في النظام والالئحة التنفيذية

