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 التقرير السنوي جلمعية إحسان للخدمات القانونية 

 ـه1441-م 2020

 التأسيس سنة 

          

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالقرار الوزاري رقم  من وزارةواملرخصة  إحسان ةعد مجعيت

 من أوائل اجلمعيات هـ وفقًا لنظام املؤسسات واجلمعيات االهلية.4/6/1441( وتاريخ 106221)

يف اململكة اليت تعنى بتقديم اخلدمات القانونية لألفراد والفئات املستهدفة بشكل التخصصية 

القانونية واحلقوقية يف أوساط اجملتمع كما تسعى للمساهمة يف رفع سقف طوعي ونشر الثقافة 

الوعي اجملتمعي باألنظمة واإلجراءات اليت متس حقوقهم من خالل تقديم االستشارات القانونية 

وستكون ذراعًا رديفًا للجهات  واعداد الدراسات واألحباث وإقامة املؤمترات والفعاليات والندوات

تفعياًل لدور اجملتمع املدني والنهوض بالعمل اإلنساني  خص القطاع غري الرحبياملستفيدة وباأل

 . والتطوعي يف اململكة

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 ار اجلمعية أدو أواًل: ❖

 

 :خارطة العملثانيًا:  ❖

 

 

 

 مة  املساهمة يف تطوير التشريعات واالننظ

والتطويرالتمكني

 التنسيق والتكامل 

 الدعم واملساندة  

التأسيس 

 واالنظالق 

 احلوكمة

 الشراكات 

خدمة القطاع 

 غري الرحبي 

التدريب 

 والتأهيل

ز انشاء املراك

 املنخصصة 



 

 

 

  واالنطالق:التأسيس 
 .والثانية للجمعية األوىلنفيذية للسنة بناء اخلطة الت ✓
 . التنفيذية اإلدارةوتعيني  اختيار ✓
 .عم املالي للفرتة التأسيسيةدتوفري ال ✓
 .املالية اإلجراءاتتنفيذ  ✓
 .توفري املقر املالئم للجمعية ومكانتها ✓
 .ع للجمعية العموميةاتمواج اإلدارةجمللس  اجتماعات 3عقد  ✓

 احلوكمة:
الئحة  14يتجاوز وعددها  مل يف اجلمعيةعاسات العامة للبناء اللوائح والسي ✓

 ة. ياسوس
  الوظيفية،يكل التنظيمي للجمعية واالوصاف وضع اهل ✓
جلنة التخطيط -اللجنة القانونيةوهي ) تكوين اللجان الدائمة للجمعية ✓

 عم املؤسسي(لعالقات العامة والدجلنة ا-طويروالت
 . اإلدارةانشاء اللجنة التنفيذية واملنبثقة من جملس  ✓

 : الشراكات 
 . جملس اجلمعيات االهليةالشراكة مع  ✓
 .ونوعية متخصصةأهلية ( مجعيات 5مع )الشراكة  ✓

  الرحبي:القطاع غري خدمة  
 . اململكةبمعيات االهلية اجل جمللستقديم الدعم القانوني  ✓
 . لكةحول املممجعية  11لقانوني لعدد تقديم الدعم ا ✓

 



 

 

 

 700 ما يقارباستفاد منها دورات متخصصة للقطاع غري الرحبي و 6قديم ت ✓

 .متدرب

 15قديم الدعم القانوني للجمعيات الناشئة وجتاوزت الساعات املقدمة لعدد ت ✓

  ساعة. 180مجعية 
هلية سسات االدف كافة اجلمعيات واملؤخمترب التفكري والذي استه إقامة ✓

 ( أمولني الواقع واملرحبي بالقطاع غري الوالذي بعنوان )
ف لرفع معدل االستفادة من اخلدمات املقدمة من قبل ورش عمل تهد 5 إقامة ✓

-التقنية-والتشريعات )األنظمة الرحبي واليت متثلت يف اجلهات يف القطاع غري

 ة(احلوكم-االستدامة املالية-طوعالت

 :التدريب والتأهيل 

 ( متدربًا 4670)االت القانون واستفاد منها دورة تدريبة يف شتى جم 16إقامة  ✓

 : راكز املتخصصةامل 

دماتها من خالل عملت اجلمعية على فكرة مبتكرة من خالل تقديم مجيع خ ✓

وحتقيق العمل  حوكمةوجتويد املخرجات اكز متخصصة تهدف إىل مر

 " للجمعية وهي كاالتي فاء الذاتياالكتاالستدامة املالية و

 اتيجية القانونية اسات االسرتبحوث والدرركز الم •

 . تأهيلدريب والتحسان للإمركز  •



 

 

 

 . كز خدمات املستفيدينرم •
 . تواصلمركز االتصال وال •

 نتهىأ
 

 

 

 

 

 

 


