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جمعية أهلياة 480احتضا  
ناشاا ة فااي المملكااة لعااا 

2021

تيدتقددم خدمددملوجدتية ددستشدريةسذددوم شدىيجدل ددسي د ددو
شدلدداديتددديبتدرلسفددوتتلدلمقيتددشدلددادمددليدل  ددشدت و  تدد

لح ددددلتمدتس فددددتاديتد متددددوجدلددددادي   ددددل د دددديدتحقتدددد د
غليدردأثددتدت  دديسدلوةدددسمديهددمي  وديتس  ي ددشدرتحقتدد د و دددم

كو شدي لفو وجديت سوحشدت و

 اااااااااااااااااااان 
المشروع

01

01



حاجاة الق اااع  يار الربحااي لعجاع  معيااام جااع   
. ع 100معتم  ومعح  لمخرجا  ة ة 

مبااااااارما 
المشروع

جمعيااة 480حاجااة أاااحام الم االحة لتمكااين 
بمخرجا  ذا  جع    الياة وباساتخ ا  أحا  

.التقنيا  وبمقاب  ما ي منخفض 

ف حاجة الجمعيا  األهلياة الناشا ة فاي مختلا
لهاا مناطق المملكة لعساي    اا   فاي تكام

ة وتراب ها بتعفير مجتمعا  مهنية فا ل

م حاجة أاحام الم لحة لعجاع  بياخ ةبار   اا 
 لاااس اساااتيعام وة ماااة الجمعياااا  الناشااا ة 

عاجهها بأكملها وتق  خ حلعل للتح  ا  التي ت
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الحاجااااة لم اااا م معلعمااااا  معثااااع  و  يااااق 
وحاا  ل لخ مااة أاااحام الم االحة المباشاار ن
كمراكااااااااع التنميااااااااة ايجتما يااااااااة ومجااااااااالس 

الجمعيا  األهلية المختلفة

ر  حاجااة الجمعيااا  الناشاا ة الماسااة لبيااخ ةباا
كم ر ة سراج ومرشا  استشاامي  يار هاا   

.للربح 

 ااا   القااا م  الما  اااة للجمعياااا  فاااي ب ا اااة 
. تأسي ها

ايحتياااااج العااااالي لم اااايري الجمعيااااا  مناااا  
.تأسي ها لتنفي  ة ة المائة  ع  

غ امكانيااة اسااتفا   بعااض الجمعيااا  ماان مبلاا
.التأسيس للح عل  لس ه ه الخ ما  

ااان  مجتماا  مهنااي فا اا  ماان ةاا ل مبااا ما  
يري تع   من فرص التعاا  والتكاما  باين م ا

الجمعيا  األهلية



ة اة تق  خ الخ ما  ايستشام ة واللعج اتية و
ياا  المائة  ع  في و تها المح   لتمكاين الجمع

.من تحقيق  أه افها
% 30حعكمة الجمعيا  الم تفي   بن بة 

ف ااان  نماااذج ناجحااة لجمعيااا  ناشاا ة فااي مختلاا
التخ  ا  التنمع ة

ااااان  مبااااا ما  تنمع ااااة مبتكاااار   وم ا  ااااة فااااي
مختلف التخ  ا  

أهاااااا ا 
المشروع

ااان  مجتماا  مهنااي ماان ةاا ل مبااا ما  تع اا  ماان 
فرص التكام  بين الجمعيا  ايهلية

ر  مباشر  است امة الجمعيا  الم تفي   ماليًا كأث
للجميعةلتحقيق ال عم  ال هنية المميع  
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اااااااان  وبنضااااااااج مباااااااا ما  
 ي مبتكر  ذا   ائ  ا ت ا

وأثر اجتما ي أكبر

ة ما  لعج تية ة ما  استشام ة
  تااا م ت متخ اااف فاااي تفعيااا
ال و تمكين القاائمين  لاس أ ما

الجمعيا 

ومش  ماااا  ولقااااادا    اااا ا  
المخرجا 

اسااااااتق ام كفااااااادا  وطنيااااااة 
متميع 

الخاااااااااا ما  
ة ايستشااام 

المقاااااا ماااة

تعفير مجمع اة مان الخا ما  
مااااااان ةااااااا ل التعااااااااو  مااااااا  

.الق ا ا  الث ثة

تفعيااااااااااااا   وم المجاااااااااااااالس 
المتخ  اااة مااان ةااا ل  ااا  

ة     من الجمعيا  النشي 
.و الفا لة 

المكعنا 
ةالتنفي  

  اااان  مباااا ما  نع ياااة مبتكااار
ذا  طاب  م ا ي
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جمعياااا  فا لاااة وذا  أثااار  
م ت ا  في المجتم 

األثاااااااااااااااااااار
المتاااااع اا 

جمعياااا  ذا  كفااااد  تحقاااق 
العائااا  اي ت اااا ي الماااأمعل

.منها

  تمكااين فر ااق العماا  فااي الجمعيااا
مااان ت بياااق افضااا  الممامساااا  فاااي

بجرادا  العم  و العمليا 

منااا اااااااة
التنفاااياااا 

حضعم
أو افترا ي

التقليااااااااا  مااااااااان بجماااااااااالي 
الجمعيا  المتعثر  

مجتماااااا  مهنااااااي متكاماااااا  
  اااااااااااهخ فااااااااااي تحقيااااااااااق 

.الم ته فا  التنمع ة

تمكاااين الجمعياااا  مااان اين ااا   
فااي التخ ااف الاا ي أس ااخ ماان 

أجله

جمعياااا  م ااااهمة بشاااك  
أكبر في الناتج المحلي 

ياة ز ا   األثر ايجتما ي األ ماق والمتعافاق ما  أها ا  التنمياة العطن
طع لة األم  

العع  
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اجالجمعيا  الم تفي   من م ر ة سر



مشاااااروع لمتابعاااااة تنفيااااا 
مخرجااااااااااااااا  الم اااااااااااااار ة 

أشهر9ايستشااام ة لماا   

  ددماديت ذددترىدمتددددل ددو متدرلسولمددشدت  تدد ديت  تةددوج
ت د متدددوجديتسددديدت تةدددعدلددداددل دددت شدةدددتي د  دددتدل  دددشد
تتدت و  تددددشدل ت ددددتيجدمة تددددشد، تددددشديتسحددددم  مدر دددد دلمددددو 
وجدردل ومةوجدةول شدت س  تد دردةتدومدلدم د ددومديت  تةد
.رأهمياديتد متوجدلعد قلديت مت شدت يظ يديتد متش

 اااااااااااااااااااان 
المشروع

01

02



حاجة مجاالس ب ام  الجمعياا  الناشا ة
للمساااا في تناااامترجاتاااا ت    اااا  ت  اااا ت
الم ئاااااااا تشاااااااابيتاا   اااااااا  ش ت ر  ت  اااااااا ت

.كمم     تفملت ت

يااا  متابعاااة الجمعياااا  فاااي تنف
مخرجا  الم ر ة من مبا ما  

وأه ا 

نقاااااااا  المعرفااااااااة لماااااااااع في 
الجمعياااااا  الناشااااا ة بتقاااااا  خ
الاااااااااااارأي والمشااااااااااااعم  ماااااااااااان 

م تشام ن متخ  ين

الجمعيااااا  الناشاااا ة آ ادمفاااا  
وتمكياااااااااانهخ ماااااااااان تحقيااااااااااق 

  م ته فاتهخ وفاق منهجياا
احترافية

يااا  بناااد وساايلة لتقياايخ الجمع
ع اح الناش ة بناد  لس معاا ير ت

م ى بنجاز الجمعية للمخرجا  

جاا   ف  الجمعيا  الناشا ة للن
فااااااي  امهااااااا األول وتحقيااااااق 
األهاااا ا  التااااي أس ااااخ ماااان 

أجلها

مبااااااارما 
المشروع

الحاجااااة الماسااااة لمعادمااااة المخرجااااا  
للظاااااا  غتالم يتاااااا  تناااااامايستشااااااام ة 

. السج تاأل لىت نتفم تالجمعت تالج شئ

نتشمكاانت ااالحاجااة لبناااد معااا ير   يقااة 
نامتالجمعتا  تالج شائ آداء الل  تر تات ت
.ف    تاأل لت

  اااااااااا تتقياااااااااايخ وت ااااااااااع ر مبااااااااااا م  
.تالم ئ تشبيت

أهاااااا ا 
المشروع
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بناااد  اا ما  مجااالس ا  ام  فااي مجااال 
تقيااااايخ المخرجاااااا  ايستشاااااام ة بماااااا

. تعافق م  أه ا  الجمعية

تقر ااااااار  ااااااان مااااااا ى ت بياااااااق 
الجمعياااا  للمخرجاااا  ون ااابة

ا ائها

ز اااااااااما  مي انيااااااااة مج ولااااااااة 
اآل ادللجمعياااااااااااا  لتقيااااااااااايخ 

و م ى م ابقته م  المن ة

تقيااااايخ  اااااا  مااااان الم تشاااااام 
للجمعيااااة مبنااااي  لااااس معااااا ير

.وفق أفض  الممامسا 

لقااااااااااااادا  مج ولااااااااااااة ماااااااااااا  
قا  خ الم تشام ن للمتابعاة وت

ايستشاما 

ببا اد الاارأي والن ااح والمشااعم 
فيماااااااااا  تعلاااااااااق بالخااااااااا ما  

ايستشام ة وتنفي ها

الخاااااااااا ما  
ة ايستشااام 

المقاااااا ماااة

ال تق  خ ايستشاما  في مج
.تنمية  المعام  المالية

تقاااا  خ وبناااااد مفاااااهيخ فااااي القيااااا  
التنمع ة والحعكمة

متابعاااااااة ت بياااااااق اللاااااااعائح 
و ال ياسا 

المكعنا 
ةالتنفي  
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ومش  ماااااااااااا  تثقيفيااااااااااااة 
وت م بية

متابعاااااااة تنفيااااااا  الخ اااااااة 
التشغيلية 

  اااااااااخ العحااااااااا ا  ا  ام ااااااااااة 
فيا  وم ا  تهخ في كيفية تن

بعاااااااض المت لباااااااا  الخاااااااااة 
بالت بيق



جمعيااا  ممكنااة و اا ما  
م تغلة

األثاااااااااااااااااااار
المتاااااع اا 

العمااا  بشاااك  احترافاااي مااان 
 ااىتن اايمت اانتاتاا تان )تالب ا ااة 

(اليت ت

التقليااااااااا  مااااااااان بجماااااااااالي 
الجمعيا  المتعثر  

اكتشااا  نقاااض الضااعف ماان
الب ا ة و حلها

من ااعبي الجمعيااا آ ادمفاا  كفااادا  
ن من  لس العم  بشك  احترافي لتتمك

متابعاااااة العمااااا  لعحااااا ها بعااااا  ذلاااااك 
.وتمكينها

منااا اااااااة
التنفاااياااا 

من ة سراج

تحقيااااااااق أثااااااااار اجتمااااااااا ي أ ماااااااااق 
.للجمعيا  الم ته فة 

العع  
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معماااااااااااااااااااا  ايبتكااااااااااااااااااااام 
الاااااااااااااااااااااااااااااااااتنماااااااااااااااااااااااعي

يدلم دددلددت ذدددتدثقو دددشدي لسفدددومديتس  ددديسدرمثدددتي دهددد يديت ددددو
لوألبتددشدريألبريجديت  ددو متدم ددو شدمتددددم اددو ديت  ددوبميج
بًيديتت وب ددددددشديتس  ي ددددددشدت  م تددددددتادلوتم ددددددلديتس  دددددديسدأ ددددددتي

.أردل ظ وجد

 اااااااااااااااااااان 
المشروع

01

03



مبااااااارما 
المشروع

أهاااااا ا 
المشروع
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ر شااح المبااا ما  النع يااة ذا  األثاا
ر ايجتما ي العالي في الق اع  يا

الربحي 

افتقاااام  ااا   كبيااار مااان الجمعياااا 
األهلياااااة آللياااااا  تعليااااا  األفكاااااام
الر ا  ااااة وانضاااااجها ثااااخ تحع لهااااا

لمشروع مجتمعي 

ناااا م  المشااااام   المعجهااااة لرفاااا  
كفاااااااااد  من ااااااااعبي الجمعيااااااااا  
األهليااة فااي المملكااة فااي مجااال 

ايبتكام والر ا   المجتمعية 

هااااا م بعاااااض الجمعياااااا  األهلياااااة 
لمعام هاااااا فاااااي تنفيااااا  مشاااااام   

ي تقلي  ااة  ذا   ائاا  وأثاار اجتمااا 
مح و  

 عف احتكاك أااحام القارام  فاي
ي الجمعيااا  األهليااة بااالمبرز ن فاا

مجاااااال الر اااااا   ايجتما ياااااة فاااااي 
الق ا ا  األةرى 

اع نشااار ثقافاااة ايبتكاااام وا بااا 
ماا  الناع ي لا ى المعنياين بالع
.التنمعي أفرا ًا ومنظما   

تح ااااين ال ااااعم  ال هنيااااة   اااان 
  الق ااااع  يااار الربحاااي  بااار  تنفيااا

 اااااا   ماااااان المشااااااام   الر ا  ااااااة 
.المبتكر  سنع ا 

اع نق  المعرفة في مجال ا ب 
ياااة وايبتكاااام والر اااا   المجتمع

للمعنيااااااين بالعماااااا  التنمااااااعي
وايساااتفا   مااان الخباااراد فاااي 
هاااا ا المجااااال ماااان الق ا ااااا  

المختلفة 
  تقليااا  فاااارص تعثااار  المشااااام 

التنمع ااااااة ماااااان ةاااااا ل تبنااااااي 
ا طااااااااا   التجر باااااااااي  بااااااااا  

.ت شينها مسميُا 

كام اة تأسيس بنك لألفكاام ايبت
التنمع ااااااااااة  تكااااااااااع  متاحااااااااااة 

.للمعنيين 

مفااا  العائااا   لاااس اي ت اااا  مااان 
ةاا ل مشااام   تنمع ااة ذا   ائاا 

.ما ي مرتف  وأثر مجتمعي  ال



الخاااااااااا ما  
ة ايستشااام 

المقاااااا ماااة

المكعنا 
ةالتنفي  
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تحع ااااا  األفكاااااام الاااااس مشاااااام   
م ا  اااااة  ابلاااااة للت بياااااق وفاااااق

منهجيا  و معا ير  المية

ساية بناد الق ما  ايبتكام اة األسا
لمن عبي المنظما  األهلية

ية ا سها  في تنمية المعام  المال
وايساااااااتثمام مااااااان ةااااااا ل ابتكاااااااام 

المبا ما  النع ية 

ب اماااة مع اااكرا  وومش  مااا  
ا  متخ  ااة فااي ابتكااام المباااا م

النع ية

ومانهخ  )بشراك أاحام الم الحة 
(المؤس ا  المانحة وال ا مين  

فااااااي بناااااااد و تنفياااااا  المبااااااا ما  
النع ية 

تأساااايس وبناااااد مجمع ااااة ماااان 
ايفكاااااااااام الر ا  اااااااااة القابلاااااااااة 

للت بيق 

   ا ااا   بياناااا  بشاااركاد النجاااا
.للمشام   المبتكر 

 ا ااااا   بياناااااا  بالمؤس اااااا  
المهتماااااة و المانحاااااة والر اااااا  

المحتملين للمشروع



األثاااااااااااااااااااار
المتاااااع اا 

منااا اااااااة
التنفاااياااا 

الم اااهمة فااي مفاا  حجااخ أثاار 
مية الق اع  ير الربحي في التن

المجتمعية

تح ااااااااين ال ااااااااعم  ال هنيااااااااة 
للق ااع  يار الربحاي فاي مجاال

ان  المبا ما  التنمع ة 

الم ااااهمة فاااي تحقياااق بعاااض 
2030م ته فا   مؤ ة 

الم اااااهمة فااااي مفاااا  ن اااابة 
المشاااااارو ا  التنمع ااااااة ذا  

الااس % 7األثاار ايجتمااا ي ماان 
33 % 

الم اااااهمة فااااي مفاااا  ن اااابة 
اع العائ  اي ت ا ي في الق ا

%5بلس %  0.3 ير الربحي من 

اميمعم  ايبتكام التنمعي بجمعية تن
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العع  



تقتددددتخدماددددومديتحيك ددددشدبيمددددلديتد متددددوجدمدرل ددددو ديتقددددمميجدالحعكمة
 ديت تة ددتشدرتيهتددلدلد ددرديوبيمتدريتفددييبمد  ددددت  تدد

أ اددلدلمددو تتديتحيك ددشدمدلددادمددليدم ذددو درحددمتدت حيك ددش
بيمدددددلدل ظيلدددددشديتد متدددددوجدمدتس متدددددلدرلتية دددددشدت  تددددد د

.ةتوةوجدرل ومةوجديتحيك شدبيملديتد متوجدد

 اااااااااااااااااااان 
المشروع

01



مبااااااارما 
المشروع

أهاااااا ا 
المشروع

الحعكمة

 اا   وجااع  كااعا م بشاار ة مؤهلااة فااي مجااال  عف ا جرادا  الر ابية
.الحعكمة والر ابة

ة   اا   تعافااق ا جاارادا  واأل مااال التنفي  اا
مااا  مؤ اااة واساااتراتيجية الجمعياااة وأهااا افها

الرئي ية التي أنش خ من أجلها
 عف التع ية بمت لبا  الحعكمة

معيةتعع ع الر ابة ال اةلية للج
تأهيااا  أ ضااااد مجلاااس ا  ام   

وتعيين أاحام ايةت اص
تمكاااين الجمعياااة مااان التعامااا 

.م  المخاطر المحتملة

ن تمكااين الجمعيااا  األهليااة ماا
ملهاا تنفي  اللعائح المنظمة لع

.هاوايمتثال الم تمر في أ اد

تمكااااااين الجمعيااااااة ماااااان ب ام  
أنشاااااا تها بفا ليااااااة وكفاااااااد  

جيةوتحقيق أه افها ايستراتي

تعع اااااااااااااع ثقاااااااااااااة الماااااااااااااانحين 
والم ااااااااااااتفي  ن وايلتااااااااااااعا  

.بمعا ير الجها  الر ابية

وام تعع ااع الشااراكا  وتفعياا  أ 
جمي  أاحام الم لحة



الخاااااااااا ما  
ة ايستشااام 

المقاااااا ماااة

المكعنا 
ةالتنفي  

عى تقر ر تقييخ م ات( 20)    
بناااااااااااااااد )األ اد المؤس ااااااااااااااي 

  للجمعيااا  المختااام ( القاا ما 
ا  لااس م ااتعى ماا ى ت بيقهاا

لمبااااا ؤ ومؤشاااارا  ومعااااا ير 
:ةالحعكمة الرئي ية التالي

. عت  تاا  ث لت اال زاي•
. ح عت  تال ا نت ت اانص•
. عت  تالسال  تالم لت •

الحعكمة

ومشااااة  ماااا  أل ضاااااد ( 20) اااا   
مجلااس ا  ام  بأهميااة الحعكمااة  

والتعاما  المجلس

ومشااااة  ماااا  لتاااا م ت ( 20) اااا   
وتأهياا  م ااؤولي الحعكمااة فااي

.الجمعيا  األهلية

تقر اااار لقيااااا  األثاااار ( 20) اااا   
ياا  وماا ى التااعا  الجمعيااا  بتنف

المبا م 

سااااا ا   ماااا  استشااااام ة لتقياااايخ الع اااا  الااااراهن  لااااس م ااااتعى األ اد 
المؤس ي و ت بيقها لمعا ير الحعكمة

سااا ا   ماا  استشااام ة   اا ا 
و تأسااااااااايس وحااااااااا ا  و ليااااااااا  

.الحعكمة

تقر ااار  ماساااة الع ااا  الااااراهن 
 لياااااااا  لتأساااااااايس ( 20) اااااااا   للجمعيا  المختام 

وحااا ا  الحعكماااة بالجمعياااا  
:و شم  ما  لي

ال تكااااانتال جظتمااااامتلبااااااي •
.الحبكم تب لجمعت 

  اااااااااااااااااا يت  ساااااااااااااااااا  لت  ت•
 صااالات  ت اااي تالحبكماا ت

.ب لجمعت 
متالبصفتالبظتامتلمابظا•

. اي تالحبكم 
  شااااااااااا ا تاألداءتلبااااااااااااي ت•

.الحبكم ت  بظات  

مراجعااة وب اا ا   لياا  الحعكمااة ( 20) اا   
:للجمعية  و شم  ما  لي

.ال تكنتال جظتممتللحبكم •
ائحااا تالحبكمااا تل جظااات تفمااانتالمجلااا •

. الجمعت تالعمب ت 
 ر منتفلىتفايدت)تلج نت جل تاإلدا  ،ت•

(.لجج تبحيتمدنى02
 ر اامنتفلااىتفاايدت)ت ت  اا  تالحبكماا ت•

(. ت   تبحيتمدنىت11
. ي لتصالات  تالحبكم •
  زن   تا  م ف  ت جل تاإلدا  ت اللج نت•

 الجمعت تالعمب ت 



األثاااااااااااااااااااار
المتاااااع اا 

منااا اااااااة
التنفاااياااا 

تحقاااااق معاااااا ير ايمتثاااااال
.وايلتعا 

ية تحقاااق معاااا ير الشااافاف
.ا ف ا 

ة تحقااق معااا ير ال اا م
.المالية

وجاااااااع  كاااااااعا م بشااااااار ة 
مؤهلاااااااااة فاااااااااي مجاااااااااال 

.الحعكمة

مفاا  و ااي مجلااس ا  ام  
والجمعياااااااااة العمعمياااااااااة 

بأهمية الحعكمة

و ااااا  األطااااار الر ابياااااة 
ق والتنفي  اااااااة لت بيااااااا

معاااا ير الحعكماااة  لاااس 
م ااااااااااتعى المجلااااااااااس 

.وا  ام  التنفي  ة
تعع ااااااااع ثقافااااااااة العماااااااا  
المؤس اااي ومفااا  الاااع ي 

.ل ى المع فين

ن تعع اااع ثقاااة المتعااااملي
ماااااااا  الجمعيااااااااة ماااااااان 
الماااااااااانحين والجهاااااااااا  

.الر ابية

التأكاا  ماان واااعل الااا  خ 
.لم تحقيه

 ااااا م  الجمعياااااة  لاااااس 
تح  اااااااااااااا  المخاااااااااااااااطر 

والتعام  معها

حضعم
أو افترا ي

الحعكمة

 ااااا م  الجمعياااااة  لاااااس 
وع التعس  في بنشاد فر

.لها 

العع  



براد ت بيق ج  ر ت عع الخ

http://100yom.com

 ع  100من ة ة ة 

 ر بًا 

من ة معين 

http://mo3een.com

من ة الروزنامة

http://rznamnukhba.org

من ة حعكمني 

 ر باً 

0102

040506

يةالنخبة للمجتمعا  ايفترا 
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ماب  الت جي 

العع  



مشاااااااااااااروع الت اااااااااااااع ر 
التنماااااااااااعي لمن قاااااااااااة 

الر اض

  يى دت  يسدتس ي تدل وا ديت   فش

 اااااااااااااااااااان 
المشروع

01



نظاااااااااااا  ب ام  
الجمعيا  مشام   

معم  ايبتكام
التناااااااااااااااامعي

مركع 
اي    التنمعي

تأسيس وح ا  
الحاااااااااااااااعكمة

متابعة تنفي  مخرجا  
الم ر ة ايستشام ة 

ت عة أشهر
م ر ة سراج

 ع 100ة ما  

مركع الخ ما  
الماااااااااشتركة

التاااااا م ت 
والتأهاااِاي 

تنامي التقنية 
(تنامي تك )

2021مشام   ومبا ما  تنامي 



شكرًا لكخ


