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أهاًل بكم 
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نظرة على القطاع غير الربحي 



“ معاناة،المـــنالتخفيفبغرضمنشـــأةاجتماعيـــةأوقانونيـــةكيانـــاتإلـــىيشـــير

أوساسيةاألاالجتماعيةالخدمـــاتوتوفيـــرالبيئـــة،وحمايـــةالفقـــراء،مصالـــحوتعزيز

الــيالقانونـمركزهـــاولكـــنوالخدماتالســـلعوإنتاج.المجتمـــعبتنميـــةالقيـــام

شـــرفتأوتنشـــئهاالتيللوحـــداتالربحأوللدخـــلمصـــدراتكونبأنلهـــايســـمح

.تمولهـــاأوعليهـــا
(غرفة الرياض) دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية و االجتماعية 

القطاع غير الربحي



“ غيـــرالجمعيـــاتأوالمنظمـــاتيشـــملالذيالمجتمعأواالقتصادمنالجـــزء

العمـــلوجمعيـــاتالخيرية،الجمعيـــاتومنهـــاللربـــح،الهادفـــةغيرالحكومية

مـــاوالتعاونيـــة،والجمعيـــاتمحـــددة،فئـــةتخـــدمالتـــيوالجمعيـــاتالتطوعـــي،

.ذلكإلـــى

(غرفة الرياض) دراسة دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية و االجتماعية 

القطاع الثالث



خامس أكبر اقتصاد فيلو كانت المنظمات غير الحكومية دولة فسيكون لها ▷

العالم 

(جامعة جون هوبكنز، مركز دراسات المجتمع المدني )

مليون11,4منظمة غير ربحية في الواليات المتحدة توظف مليون 1,4هناك أكثر من ▷

أمريكي

(الواليات المتحدة –مكتب احصائيات العمل )



من جميع انحاء العالم توجه نحو الجمعيات الخيرية ، تبرع واحد من كل ثالثة ▷

كذلك تطوع واحد من كل أربعة و 

(المملكة المتحدة – CAFمؤسسة المساعدات الخيرية )

منظمة غير ربحية في العالم ، يوجد في الهند حوالي مليون 3,3هناك أكثر من ▷

شخص  400منظمة غير ربحية واحدة لكل 

INFOCHANGE   مركز معلومات يعنى بالعدالة المجتمعية والتنمية المجتمعية



2,598
المملكةفيربحيةغيرمنظمة

م2018لعامالسعوديةالعربية

مؤسسة الملك خالد الخيرية –2018آفاق القطاع غير الربحي * 

قطاع الخدمات االجتماعية % 26

قطاع التنمية واإلسكان% 25.6

يقطاع اإلرشاد والتعليم الدين% 23

قطاع الصحة% 3.2

قطاع التعليم% 0.6



عودية في المملكة العربية الستصنيف منظمات القطاع غير الربحي 



مدخل إلى الحوكمة 



الحوكمة نظرة عن كثب

أهمية الحوكمة 

أهممنالشركاتحوكمةتعتبر
والالزمةالضروريةالعمليات
دوتأكيالشركاتعمللتحسين

للوفاءوكذلكفيها،اإلدارةنزاهة
ولضمانوالتعهداتبااللتزامات

بشكلأهدافهاالشركةتحقيق
ضحويت.سليمواقتصاديقانوني

كبيرةأهميةالشركاتلحوكمة
ينوللمساهمللشركاتبالنسبة

تعريف الحوكمة 

إدارةخاللهمنيتمالذيالنظام
أعمالهافيوالتحكمالشركات

(IFC)الدوليةالتمويلمؤسسة

تربطالتيالعالقاتمنمجموعة
وةالشركإدارةعلىالقائمينبين

األسهموحملةاإلدارةمجلس
المصالحأصحابمنوغيرهم

والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمة
(OECD)

الحوكمةنشأة

ةلكلماللغويةالمفردةحيثمن
Corporateالحوكمة Governanceفقد

سبعينياتهولهاظهورأولكان
ةهيئقامتحينماالماضيالقرن

والبورصاتالماليةاألوراق
قضيةبتناولSECاألمريكية

ةمقدمفيوجعلهالشركاتحوكمة
حوكمة"مصطلحوظهرأولوياتها

مرةألولم1976عامفي"الشركات
وهوي،األمريكالفيدراليالسجلفي

للحكومةالرسميةالجريدة
.الفيدرالية



“ فيقةالعالذاتاألطرافبينالعالقةتضبطالتيواآللياتواألطراألنظمةتوفيرهي

لجمعيةلالعلياالمصالحتخدمتشاركيةقراراتاتخاذأجلمنحقوقهموتحفظالجمعية

والمساءلةوالشفافيةوالمسؤوليةالعدالةعبر

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

حوكمة القطاع غير الربحي



وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

أهداف الحوكمة في القطاع غير الربحي



وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مبادئ الحوكمة في الجمعيات األهلية 



“

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مبادرة مكين 

التزامضمانأجلمنطورتالتيوالنماذجاإلجراءاتوواألدواتاألنظمةمنمجموعة

الئحتهواالهليةالجمعياتنظامبمتطلباترئيسيبشكلالربحيةغيرالمنظمات

منوغيرهاوتمويلهاإلرهابجرائمونظاماألموالغسلمكافحةونظامالتنفيذية

األنظمة



“

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

معايير الحوكمة في القطاع غير الربحي

فكــــرتـه المعيار

واالستدامة مجموعة من المؤشرات التي تمكن من تقييم فعالية المنظمة من استخدام المال وقابليته النمومعيار السالمة المالية 

معيار الشفافية واإلفصاح 
وبياناتها يقيس مدى استعداد الجمعيات األهلية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها المنفذة

المالية واستعدادها لشرح عملياتها ألصحاب العالقة والجمهور

عمالهايقيس مدى امتثال والتزام الجمعيات األهلية باألنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة ألمعيار االمتثال وااللتزام 



“

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

صناعة المعايير

صناعة 
رالمعايي
صناعة 
رالمعايي

الالئحة 
التنفيذية 
للنظام 

الالئحة 
التنفيذية 
للنظام 

نظام 
الجمعيات 

والمؤسسات 
األهلية 

نظام 
الجمعيات 

والمؤسسات 
األهلية 

توصيات 
مجموعة 

العمل المالي 
FATF

توصيات 
مجموعة 

العمل المالي 
FATF

مدخالت أخرى مدخالت أخرى التعاميم التعاميم 

نظام مكافحة 
غسل األموال 
والئحته 
التنفيذية 

نظام مكافحة 
غسل األموال 
والئحته 
التنفيذية 

نظام مكافحة 
جرائم اإلرهاب 
و تمويله 
والئحته 
التنفيذية 

نظام مكافحة 
جرائم اإلرهاب 
و تمويله 
والئحته 
التنفيذية 



وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

معايير رحلة تقييم المنظمات غير الربحية في ضوء ال



أدوات  الحوكمة 



أدلة الحوكمة 1

حوكمةلمعاييراسترشاديةأدلة

ةمقدمتحتويالربحيةغيرالمنظمات

واالمثلةوالنماذجالمعاييروعامة



منصة مكين 2
أدواتجميعيحويالكترونيموقع

تحدثالتيالحوكمةومعاييرونماذج

باستمرار



منصة اإلفصاح3
امةالع)البياناتلجمعمعلوماتيةقاعدة

غيرللمنظمات(الماليةواإلداريةو

الفاعليةمنالتحققبهدفالربحية

الحوكمةبممارساتوااللتزامالمالية

والشفافيةالجيدة



حد دليل الحسابات المو4

ربتقافييساعدموحدمحاسبيدليل

اتالمنظممنالصادرةالماليةالبيانات

فيهاإسهامقياسلتسهيلالربحيةغير

المحليالناتج



المنصة المحاسبية5
المحاسبيةالبياناتلجمعمنصة

مساهمةمعرفةوتسهلللجمعيات

المحليالناتجفيالقطاع



منصة امتثال6
ةالمرخصالربحيةغيرالمنظماتتساعد

علىأخرىحكوميةجهاتمنسابقاً 

كامأحمقتضياتمعواالمتثالالموائمة

األهليةوالمؤسساتالجمعياتنظام



“

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

ربحيتقييم معايير الحوكمة في القطاع غير ال

معيار االمتثال
وااللتزام

معيار االمتثال
وااللتزام

ية معيار الشفاف
واالفصاح 
ية معيار الشفاف
واالفصاح 

معيار السالمة
المالية

معيار السالمة
المالية

40% 40%20%



معيار السالمة المالية 



معيار السالمة المالية 

هدف المعيار 

كفاءةحتسنييفاجلمعياتومساعدةاألهليةللجمعياتاملاليوالتنظيماألداءلتقييمموحدةمعايريإجياد

مواردتوزيعإعادةربعاملمارساتبأفضلوااللتزاماملالي،بالوضعاملتعلقةاملخاطروإدارةلديها،املالإدارة

 .والنمواالستدامةضمانمعللجمعيةالرئيسةاألهدافحتقيقحنووتوجيههااجلمعية

هكيفية قياس

مؤشرات التنظيم المالي

مؤشرات رئيسية 5

مؤشرات األداء المالي 

مؤشرات رئيسية 5



معيار السالمة المالية 

مؤشر األداء المالي

المؤشر الرئيسيم
وزن 

المؤشر 
ة القطبيالمؤشر التحليلي

وزن المؤشر
التحليلي

المستهدف 
للمؤشر 
التحليلي

%20المصاريف اإلدارية 1
%15أقل من %80-نسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف 

فأكثر% 100%20+نسبة عوائد االستدامة المالية الى المصاريف اإلدارية 

%45مصاريف البرامج واألنشطة 2
%80أكبر من %60+نسبة مصاريف البرامج واألنشطة الى إجمالي المصاريف 

%15أقل من %40-نسبة المصارف اإلدارية للنشاط الى إجمالي مصاريف النشاط 

3
أوقاف ) االستدامة المالية 
(واستثمارات

10%

%5أقل من %30-نسبة مصاريف االستدامة الى إجمالي المصاريف 

%10أقل من %30-نسبة مصاريف االستدامة الى عوائد االستدامة 

%7.5أكبر من %40+نسبة عوائد االستدامة الى اجمالي أصول االستدامة 

%10جمع األموال والتبرعات 4
%5أقل من %50-نسبة مصاريف جمع األموال الى إجمالي المصاريف  

%10أقل من %50-نسبة مصاريف جمع األموال الى إجمالي التبرعات 

5
قدرة الجميعة على تغطية 
التزاماتها المستقبلية 

15%

صول صافي أ+صافي األصول المقيدة )نسبة النقد و ما في حكمه الى 
(  االلتزامات المتداولة + النقدية

%100أكبر من 70%+

ية نسبة صافي النقد واالستثمارات المتداولة الى المصاريف اإلدار
التقديرية 

شهر 12أكبر من 30%+

تتفرع منها تم بناء مؤشرات األداء المالي وفق مجموعة من المؤشرات الفرعية
وزن وكذلك المؤشرات مجموعة مؤشرات تحليلية، وكل مؤشر فرعي له
التحليلية لها أ وزانها داخل المؤشر الفرعي الواحد



معيار السالمة المالية 

هدف المؤشر

 .اجلمعياتيفاملاليللعملاحلاكمةوالقواننيلألنظمةاجلمعيةلدىوااللتزاماالمتثالمدىقياس

اجلمعياتلعملياتيةاملالاحلوكمةحتققواليتاجلمعياتلعملياتاملاليوالضبطالتنظيممستوىقياس

 املمارساتأفضلوفق

ممارسة 13هكيفية قياس
مؤشرات  5

رئيسية

لي مؤشر التنظيم الما



معيار السالمة المالية 

لي مؤشر التنظيم الما

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

1

وب أن  يهدف املؤشر اىل وج

يكل يكون لدى جلمعية ه

تنظيمي حمدد  

 ت  واملسؤولياالصالحيات

19

الوزن

 

25% 
 

ميالهيكل التنظي
الوصف الوظيفي
للوظائف المالي

ة الصالحيات المالي
واإلدارية

اختصاصات 
المشرف 
المالي 

تعيين المحاسب
اختصاصات مجلس
اإلدارة في الرقابة

والمتابعة 

عدم رئاسة 
المشرف المالي 
للجنة التدقيق 

والمراجعة الداخلية

تحديد  التزام الجمعية بإعداد الهيكل التنظيمي للجمعية و: 1المؤشر 
الصالحيات واالختصاصات المالية



معيار السالمة المالية 

لي مؤشر التنظيم الما

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

2
وجود سياسات مالية 

حاكمة لكافة العمليات

 املالية لدى اجلمعية

43

الوزن

 

35% 
 

الئحة السياسات
المالية

دليل اإلجراءات 
المالي

ات تفعيل السياس
وأسس الحوكمة

جمع التبرعات
استقبال اإلعانات
من خارج المملكة

ءاشتراكات األعضا

تالئحة المشتريا
سياسة الصرف 

للبرامج
موافقة الجمعية 
على التملك

التصرف في 
فائض االيرادات

ا داخل التزام الجمعية بإعداد السياسات المالية وتفعيله: 2المؤشر 
الجمعية



معيار السالمة المالية 

لي مؤشر التنظيم الما

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

3

اء اجلمعية بنأن تقوم

ة  وتصميم دورة مستندي

كاملة حتتوي على  

كافة السجالت 

 واملستندات

2

الوزن

 

10% 
 

السجالت 
اإلدارية 

السجالت 
ة  المحاسبي

ت التزام الجمعية باألنظمة والضوابط المنظمة للسجال: 3المؤشر 
والمستندات



معيار السالمة المالية 

لي مؤشر التنظيم الما

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

4

التزام اجلمعية بإعداد  

لوبة  التقارير املالية املط

ن منها ومن ثم اعتمادها م

ة جهات الصالحية املخول

 بالتصديق واالعتماد

8

الوزن

 

10% 
 

ر إعداد التقاري

املالية

عها التزام الجمعية بإعداد التقارير الدورية المطلوبة ورف: 4المؤشر 
الفترات المحددةللوزارة خالل



معيار السالمة المالية 

لي مؤشر التنظيم الما

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

5

نفيذ التزام اجلمعية يف ت

عايري  عملياتها املالية بامل

احملاسبية الصادرة أو

املعتمدة من اهليئة 

السعودية للمحاسبني  

القانونيني والتعليمات

 الصادرة

4

الوزن

 

20% 
 

ايري  تطبيق املع

احملاسبية 

املعتمدة

استخدام 

الربنامج 

احملاسيب

ل االلتزام بدلي

احلسابات 

املوحد   

ت التزام الجمعية باألنظمة والضوابط المنظمة لإلجراءا: 5المؤشر 
للجمعياتالمالية والمحاسبية



معيار االمتثال و االلتزام



معيار االمتثال وااللتزام

هدف المعيار 

واملنظمةساريةالوالضوابطواللوائحباألنظمةاألهليةاجلمعياتوالتزامامتثالمدىيقيس

 ألعماهلا

هكيفية قياس

ممارسة 36

مؤشرات رئيسية10

الالئحة 
األساسية 

الجمعية 
العمومية 

مجلس 
اإلدارة 

الفروع و 
المكاتب

التقارير
األنظمة 

السارية في 
المملكة 

األنشطة 
والفعاليات 
والتعاقدات

اإليرادات 
والمصروفات 
والتملك

الوثائق 
والسجالت 

تكوين اللجان

19.5% 6 %32.5%5%10%8.5%5%5.5%4%4%



معيار االمتثال و االلتزام

الالئحة األساسية

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

1

ال يركز املؤشر على جم

الالئحة األساسية  

تحقق حيث ي. للجمعية 

م املؤشر من مدى التزا

اجلمعية بالضوابط 

 املنظمة من خالل 

9

الوزن

 

6% 
 

وجود واعتماد الالئحة 

األساسية للجمعية 

حتديد كيفية اختيار 

رئيس اجمللس ونائبه 

واملشرف املالي 

لجانحتديد الية تشكيل ال

فئات وشروط حتديد 

أحكام العضوية يف  

اجلمعية 

ي اختصاصات املشرف املال
إجراءات التعديل على 

الالئحة 

التزام الجمعية بالضوابط واإلجراءات المنظمة لالئحة: 1المؤشر 
األساسية للجمعية 



معيار االمتثال و االلتزام

الجمعية العمومية 

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

2

ياس  يركز املؤشر على ق

رة قدرة اجلمعية على إدا

ملف اجلمعية العمومية

ق بكفاءة عالية وتطبي

ط كافة األحكام والضواب

 لزيادة وفاعليتها  

32

الوزن

 

19.5% 
 

حالة اشرتاكات أعضاء 

اجلمعية العمومية 

حالة انعقاد اجلمعية 

العمومية 

االجتماع العادي األول 

للجمعية العمومية 

العادية 

االجتماع غري العادي 

للجمعية العمومية 

سالمة اجتماع اجلمعية 

العمومية 

اختصاصات اجلمعية 

العمومية غري العادية 

رفع حماضر اجتماعات 

اجلمعية العمومية اىل  

الوزارة 

قرارات اجلمعية العمومية 

غري العادية 
احكام عامة 

اءة قدرة الجمعية على إدارة ملف الجمعية العمومية بكف: 2المؤشر 
عالية وتطبيق كافة االحكام والضوابط لزيادة فاعليته 



معيار االمتثال و االلتزام

مجلس اإلدارة 

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

3

ياس  يركز املؤشر على ق

رة قدرة اجلمعية على إدا

ملف جملس اإلدارة 

 بكفاءة وفاعلية  

48

الوزن

 

32.5% 
 

اختصاصات جملس اإلدارة  

يف التخطيط والرقابة  

واملتابعة 

تفعيل سياسات و أسس  

احلوكمة 

املسؤوليات املالية 

والصالحيات املمنوحة 

انتظام اجتماعات جملس 

اإلدارة 

عدم اجلمع بني عضوية  

اجمللس والوظيفة يف 

اجلمعية 

عدم اجلمع بني عضوية  

ة أو  اجمللس والعمل يف الوزار

اجلهة املشرفة 

عدم العضوية يف اجمللس

ألكثر من دورتني  

متتاليتني 

عدم عضوية أحد أعضاء 

السلك القضائي يف 

جملس اإلدارة 

تعريف اجمللس اجلديد 

بعمل اجلمعية وخاصة 

اجلوانب املالية والقانونية

تعيني املدير التنفيذي 

واحملاسب 

 انتخاب أعضاء 

جملس اإلدارة 

التزام الجمعية باألحكام والضوابط المنظمة لمجلس: 3المؤشر 
اإلدارة وزيادة فاعليته 



معيار االمتثال و االلتزام

الفروع والمكاتب

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

4

ى  يركز املؤشر على مد

مة  التزام اجلمعية باألنظ

فتح والضوابط املنظمة ل

 املكاتب والفروع 

7

الوزن

 

5% 
 

إنشاء الفروع داخل 

اململكة 

إنشاء الفروع خارج 

اململكة 

إنشاء مكاتب اجلمعية 

داخل نطاقها اجلغرايف 

ده التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحد  : 4المؤشر 
.األنظمة واللوائح



معيار االمتثال و االلتزام

الفروع والمكاتب

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

5

ى  يركز املؤشر على مد

التزام بإعداد التقارير

حيح الدورية بالشكل الص

ة ورفعها للجهة املختص

ضمن االطار الزمين 

 احملدد  

8

الوزن

 

10% 
 

إعداد ورفع التقرير السنوي  

املعتمد ونسخة امليزانية  

التقديرية للعام اجلديد اىل 

الوزارة 

نة رفع التقارير املالية عن الس

د عن املنتهية خالل فرتة ال تزي

أربعة أشهر 

إعداد ورفع التقارير املالية  

الربعية اىل املشرف املالي

المطلوبة ورفعها التقارير الدوريةالتزام الجمعية بإعداد: 5المؤشر 
دةخالل للوزارة .الفترات المحد 



معيار االمتثال و االلتزام

األنظمة السارية في
المملكة 

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

6

ى  يركز املؤشر على مد

بري  التزام اجلمعية بالتدا

سل الوقائية من عمليات غ

 األموال ومتويل اإلرهاب

8

الوزن

 

8.5% 
 

وضع التدابري لتحديد وفهم

خماطر جرائم الرهاب ومتويله

بشكل والتقييم والتوثيق والتحديث

.املستمر

وضع السياسات واإلجراءات 

والضوابط وتنفيذها بفعالية 

.هملكافحة جرائم اإلرهاب ومتويل

حتديد حمتويات السياسات  

واإلجراءات والضوابط املتعلقة 

ل  مبكافحة غسيل األموال ومتوي

اإلرهاب  

األموال التقيد بنظام مكافحة غسل

لى غسل  ووضع املؤشرات الدالة ع. 

األموال  

باه   اإلجراءات املطلوبة عند االشت

جبرمية غسل أموال

تنفيذ الربامج التوعوية

الوقائية من جرائم الداخلية

ومتويلهاإلرهاب

جرائمبمكافحةاإلداريةمستوياتهابكافةالجمعيةالتزام:6المؤشر
والسياساتالمؤشراتخاللمناألموالوغسلوتمويلهالرهاب

.الداخليةواإلجراءات



معيار االمتثال و االلتزام

األنظمة السارية في
المملكة 

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

7

تزام  يركز املؤشر على ال

اجلمعية باألنظمة  

ذ والضوابط عند تنفي

الربامج واألنشطة داخل

ل نطاقها اإلداري أو داخ

 اململكة أو خارجها  

9

الوزن

 

5% 
 

احلصول على الرتخيص 

ألهداف وممارسة  األنشطة وفق ا

ارج ممارسة اجلمعية لألنشطة خ

نطاقها اإلداري

املشاركة يف الفعاليات 

والعضويات خارج اململكة 

احلصول على املوافقة يف

التعاقدات الدولية 

مج التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرا: 7المؤشر 
واألنشطة داخل نطاقها االداري أو داخل المملكة أو خارجها



معيار االمتثال و االلتزام

اإليرادات والمصروفات
والتملك

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

8

تزام  يركز املؤشر على ال

اجلمعية باألنظمة  

والضوابط املنظمة 

لإليرادات واملصروفات 

 وامتالك العقار  

10

الوزن

 

5.5% 
 

ء مجع التربعات واستخدام جز

غري الغرض منها يف نشاط آخر

الذي ُجمعت من أجله

صرف أموال اجلمعية  

لتحقيق أغراضها

رادات التصرف يف فائض اإلي

اف ووضعها يف أوقلدى اجلمعية

أو استثمارات

ارج  استقبال اإلعانات من خ

اململكة

موافقة اجلمعية العمومية  

على التملك

ات التزام الجمعية باألنظمة والضوابط المنضمة لإليراد: 8المؤشر 
والمصروفات وامتالك العقارات



معيار االمتثال و االلتزام

الوثائق والسجالت  

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

9

ى  يركز املؤشر على مد

مة  التزام اجلمعية باألنظ

ق و الضوابط  للوثائ

 والسجالت

14

الوزن

 

4% 
 

يف  حفظ الوثائق واملكاتبات

مقر اجلمعية

حفظ الوثائق املرتبطة 

باملستفيدين

ات حفظ السجالت واملستند

كافحة املالية للتقيد بنظام م

غسل األموال

معية التدوين يف سجالت اجل

العمومية وجملس اإلدارة 

اصدار بطاقات عضوية 

اجلمعية العمومية 

ق التزام الجمعية باألنظمة والضوابط المنظمة للوثائ:  9المؤشر 
والسجالت



معيار االمتثال و االلتزام

تكوين اللجان

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

10

ى  يركز املؤشر على مد

ن التزام بضوابط تكوي

وتنظيم عمل اللجان  

 الدائمة واملؤقتة  

8

الوزن

 

4% 
 

قتةقرارات تكوين اللجان الدائمة واملؤ

وحتديد اختصاصاتها

دارة  وجوب عضوية أحد أعضاء جملس اإل

يف عضوية اللجان الدائمة

للجنة تفويض الصالحيات عند تشكيل ا

التنفيذية

لتدقيق  عدم رئاسة املشرف املالي للجنة ا

واملراجعة الداخلية

ان التزام الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللج:  10المؤشر 
الدائمة والمؤقتة 



معيار الشفافية واإلفصاح



حمعيار الشفافية واإلفصا

هدف المعيار 

املنفذةأنشطتهاوافهاأهدعناملعلوماتلنشروامتثاهلااجلمعيةجاهزيةمدىأساسيبشكلاملعياريقيس

 .اجلمهورمةوعااملصلحةأصحابمعومشاركتهاعملهاآلياتووالسنويةالربعيةاملاليةوالتقارير

هكيفية قياس

ممارسة 16

مؤشرات رئيسية6

اللوائح 
واألنظمة 

بيانات 
القائمين 
على 
الجمعية 

بيانات 
الجمعية 

أهداف 
وبرامج 
الجمعية 

القوائم 
المالية 

النموذج 
الشامل 

20%19%12%21%19%11%



حمعيار الشفافية واإلفصا

مة مؤشر اللوائح واألنظ

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

1

ى  يركز املؤشر على مد

شفافية اجلمعية يف

يات  اإلفصاح عن السياس

واإلجراءات واالليات من

 خالل 

8

الوزن

 

20% 
 

الالئحة 

األساسية

سياسة مجع 

التربعات 

م  سياسة تنظي

العالقة مع 

املستفيد

آلية إدارة  

املتطوعني  

سياسة تعارض

املصاحل

غ  سياسة اإلبال

عن املخالفات

سياسة 

خصوصية 

البيانات 

سياسة 

االحتفاظ 

بالوثائق  

ا نشر اللوائح واألنظمة والسياسات المعتمدة وإتاحته: 1المؤشر 
.للمستهدفين منها



حمعيار الشفافية واإلفصا

ين مؤشر بيانات القائم
على الجمعية 

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

2

ى  يركز املؤشر على مد

شفافية اجلمعية يف

اإلفصاح عن بينات 

ن  القائمني  على شؤو

 اجلمعية  

4

الوزن

 

19% 
 

أمساء أعضاء 

اجلمعية العمومية

وحماضر 

االجتماعات

بيانات جملس 

اإلدارة واجملالس 

جان االشرافية  الل

الدائمة 

بيانات املوظفني

القيادين

اإلعالن عن  

الوظائف الشاغرة

.اإلفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية:  2المؤشر 



حمعيار الشفافية واإلفصا

ةمؤشر بيانات الجمعي

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

3

ر  يركز املؤشر على نش

يات اجلمعية لبياناتها وآل

التواصل مع اجلمهور  

واالستجابة للشكاوى  

اس  وكيفية تقييم وقي

 رضا أصحاب املصلحة

8

الوزن

 

12% 
 

وجود املوقع 

االلكرتوني و 

حتديثه 

تلقي اجلمعية 

لالستفسارات 

واالقرتاحات 

والشكاوى 

ضا نشر استبيانات ر

أصحاب العالقة 

ى نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول عل:  3المؤشر 
.التغذية الراجعة  من أصحاب العالقة



حمعيار الشفافية واإلفصا

مؤشر أهداف وبرامج 
الجمعية 

الممارسةالمؤشر الرئيسيم
عدد 

األسئلة 

4

ى  يركز املؤشر على مد

شفافية اجلمعية يف

اإلفصاح عن أهدافها و

 براجمها و أنشطتها  

5

الوزن

 

21% 
 

تها نشر اجلمعية رؤي

ورسالتها وأهدافها 

االسرتاتيجية  

والتشغيلية

تنشر اجلمعية 

تقارير الربامج 

واألنشطة 

احصائيات 

ة املساعدات النقدي

والعينية  

ابالغ املستهدفني

باألنظمة واللوائح

عند نشرها أو 

حتديها 

ذة  نشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج واألنشطة المنف:  4المؤشر 
.في جميع فروعها ومكاتبها



حمعيار الشفافية واإلفصا

ةمؤشر القوائم المالي

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

5

ال  يركز املؤشر على جم

ارير القوائم املالية والتق

ملؤشر  املالية حيث يتحقق ا

معية من مدى شفافية اجل

قارير يف اإلفصاح عن الت

نوية  املالية الربعية والس

 وإتاحتها للجمهور 

2

الوزن

 

17% 
 

ر نشر التقاري

ةاملاليةالربعي

املعتمدة 

ر نشر التقري

وي املالي السن

املعتمد 

نشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس :  5المؤشر
.اإلدارة



حمعيار الشفافية واإلفصا

مؤشر النموذج الشامل

الممارسةهدف المؤشرم
عدد 

األسئلة 

6

يركز املؤشر على 

يث  النموذج الشامل من ح

ة  التزام اجلمعية بتعبئ

النموذج الشامل  

 واستكمال اإلجراءات  

3

الوزن

 

11% 
 

توفر اجلمعية البيانات

لشامل  املطلوبة يف النموذج ا

أكد يف الوقت احملّدد وتت

من تطابقها ودقتها 

لس وتعتمدها من رئيس جم

اإلدارة 

نشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس اإلدارة  و :  6المؤشر 
.المتطابق مع واقع الجمعية 



ممارسة  الحوكمة في 
الجمعيات 



تطبيق الحوكمة 

خطوات ممارسة الحوكمة 

 :  تتم ممارسة احلوكمة لدى اجلمعية من خالل مسارين رئيسني 

الحوكمةمفهوموتبنيالعملورشعقد

الجمعيةداخلالوعيمستوىورفع التثقيف

وةالجمعيداخلممارساتالىالمعاييرترجمة

وتحسينهاالضعفنقاطدراسة
التطبيق



تطبيق الحوكمة 

خطوات تطبيق الحوكمة لدى الجمعية 

 

 
فهم 

تنظيم

تطبيق

تقييم

تقويم



تطبيق الحوكمة 

تحديات تطبيق الحوكمة 

ضعف 
التخصصية

ضعف 
الوعي 

ضعف 
التأهيل
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