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إالمقدمةإ •

منإأهمإالعواملإالمساعدةإعلىإتنميةإالمجتمعإوتعزيزإمشاركتهإالمجتمعيةإهوإالتكاملإبينإأدوارإإ

مختلفإإ بينإ العملإ مأسسةإ فيإ تساهمإ التيإ المستدامةإ التنميةإ لتحقيقإ المختلفةإ مؤسساتهإ

المملكةإإ ورؤيةإ الوطنيةإ المستهدفاتإ لتحقيقإ تطويرإإإإ،إ2030المنظماتإ المبادرات:إ تلكإ أهمإ ومنإ

المركزإالوطنيإإمعاييرإالحوكمةإالتيإتساعدإعلىإتمكينإالجهاتإالمنّظمةإوالداعمةإللجهاتإاألهليةإ)

المتطوعينإالخ(إمنإاتخاذإقراراتإإإإ،المتبرعينإمنإاألفرادإوالشركات،إإالمانحين،إإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيإ

علىإإ الربحيإ غيرإ القطاعإ سيدفعإمؤسساتإ مماإ وعمليًا،إ وتنظيميًاإ ماليًاإ الجهاتإ هذهإ لدعمإ رشيدةإ

،إوالسالمةإالمالية(إعبرإإالفصاحاالستثمارإوااللتزامإبمعاييرإالحوكمةإ)االمتثالإوااللتزام،إوالشفافيةإو

إتعزيزإالتنافسإبينهاإفيإهذهإالمجاالت.إ

 

إماذاإُيقصدإبالحوكمةإفيإالجمعياتإاألهلية؟إ •

األهلية:إإ الجمعياتإ فيإ بالحوكمةإ بينإإُيقصدإ العالقةإ تضبطإ التيإ واآللياتإ واألطرإ األنظمةإ توفيرإ

إإاتإاألهليةإمنإأجلإاتخاذإقراراتإتشاركيةإتخدمإالمصالحإالعلياإللجمعيإإاتفيإالجمعيإإالعالقةأصحابإإ

إعبرإالعدالةإوالمسؤوليةإوالشفافيةإوالمساءلة.
إ

إوالحوكمة؟إإإالشرافإماإهيإمعاييرإإ •

هيإمجموعةإمنإاألنظمةإواألدواتإوالجراءاتإوالنماذجإالتيإتمإتطويرهاإمنإأجلإضمانإالتزامإإ

نظامإالجمعياتإإاألنظمةإواللوائحإالمرتبطةإبعملإالجمعياتإاألهليةإكالجمعياتإاألهليةإبمتطلباتإإ

األموالإ غسلإ مكافحةإ ونظامإ التنفيذيةإ والئحتهإ األهليةإ ونظامإإإإوالمؤسساتإ التنفيذيةإ والئحتهإ

التنفيذيةإإتمويلهإإالرهابإإجرائممكافحةإإ علىإإوالئحتهإ المعاييرإ هذهإ تساعدإ كماإ تقييمإإإإوغيرها،إ

 الثةإمعاييرإرئيسية:إالجمعياتإاألهليةإفيإث

والضوابطإإباألنظمةإواللوائحإإإإالجمعياتإاألهليةوالتزامإإ)يقيسإمدىإامتثالإإإإوااللتزامإإمعيارإاالمتثالإإ-1

إ.(االمنظمةإألعمالهوالساريةإ

لنشرإالمعلوماتإعنإأسبابإإالجمعياتإاألهليةإإ)يقيسإمدىإاستعدادإإإإالفصاحمعيارإالشفافيةإوإإ-2

المنفذةإإ أنشطتهاإ وعنإ العالقةإوجودهاإ ألصحابإ عملياتهاإ لشرحإ واستعدادهاإ الماليةإ وبياناتهاإ

إوالجمهور(.

معيارإالسالمةإالماليةإ)يقيسإأداءإالجمعياتإاألهليةإمنإخاللإتقييمإالكفاءةإوالقدرةإواالستدامةإإإ-3

إالماليةإوكذلكإكفاءةإالتنظيمإالمالي(.
تإ البحوثإإوقدإ معهدإ ألبحاثإ ووفقًاإ العالمية،إ الممارساتإ أفضلإ بمراجعةإ المعاييرإ هذهإ تصميمإ مإ

إ.إوالدراساتإبجامعةإالملكإفهدإللبترولإوالمعادنإالمتمثلإبمركزإالتميزإلتطويرإالمؤسساتإغيرإالربحية

إ

إ  
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إكماإتّتسمإهذهإالمعاييرإبالثباتإوالمالءمةإلتحقيقإاألهدافإالتالية:إ

المركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإإالجهاتإالمنظمةإللجهاتإغيرإالربحيةإفيإالمملكةإ)تمكينإإ .1

منإإالربحي علىإإإإالشراف(إ والقانونيةإ الماليةإ لمعاييرإإإإالجهاتوالمراقبةإ وفقًاإ الربحيةإ غيرإ

إمنضبطةإومحوكمة.إ

2. ( الربحيةإ غيرإ للجهاتإ والداعمةإ المنظمةإ الجهاتإ القطاعتمكينإ لتنميةإ الوطنيإ غيرإإإإالمركزإ

والشركاتإإ-المانحين-الربحي األفرادإ رشيدةإإإإ–إالمتبرعينإمنإ اتخاذإقراراتإ الخ(إمنإ المتطوعينإ

 لدعمإهذهإالجهاتإماليًاإوتنظيميًاإوعمليًا.إ

الحوكمةإإ .3 بمعاييرإ وااللتزامإ االستثمارإ علىإ الربحيإ غيرإ القطاعإ مؤسساتإ )االمتثالإإدفعإ

عبرإتعزيزإالتنافسإبينهاإفيإهذهإالمجاالت،إية(إإوااللتزام،إوالشفافيةإوالفصاح،إوالسالمةإالمال

إوتعريفهاإبالمجاالتإالتيإتحتاجإأنإتطورها.إإ

4. ( التنظيميةإ الجهاتإ عنإ العبءإ الربحيتخفيفإ غيرإ القطاعإ لتنميةإ الوطنيإ حثإإالمركزإ (إفيإ

الربحيةالجهاتإإ عمليةإإإإغيرإ فيإ العامإ المجتمعإ إشراكإ عبرإ الممارساتإ بأفضلإ االلتزامإ علىإ

إوالتشجيعإوالثوابإوالعقاب.إالمراقبةإ

تحسينإالصورةإالذهنيةإالعامةإللقطاعإومؤسساتهإمنإخاللإإظهارإالتزامهإبمبادئإالشفافيةإإ .5

عبرإالنظامإالتصنيفيإإوااللتزامإإورفعإكفاءةإالقطاعإفيإالسالمةإالماليةإواالمتثالإإإإوالفصاح

إالذيإيتسمإبالشفافية.إإ

(إمنإإثباتإالنموإالفعالإإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيإإالمركزتمكينإالجهاتإالمنظمةإ)إ .6

إوالمستمرإللقطاعإعبرإزيادةإالتزامإمؤسساتهإبمعاييرإالكفاءةإوالفعاليةإالتيإيتضمنهاإالنظام.إإ

الجهاتإإ .7 الربحيةتمكينإ المنظمةإإإإغيرإ والجهاتإ العامإ للرأيإ وكفاءتهاإ فعاليتهاإ إثباتإ منإ

إوالمتبرعين.إإ

الشفافيةإإ .8 دورإ فيإإإإوالفصاحتعزيزإ دورهماإ وتفعيلإ األهلية،إ الجمعياتإ حوكمةإ تطويرإ فيإ

إتطويرإاألداءإفيإالجوانبإالماليةإونتائجإالبرامج.إإ

(إمنإنقلإالقطاعإعإغيرإالربحيإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاتمكينإالجهاتإالرقابيةإوالتنظيميةإ)إ .9

إإلىإالرقابةإوالتنظيمإالمبنيإعلىإالمعلومات.

إ

الرجوعإإلىإاألنظمةإواللوائحإوالقواعدإإإإعنإهلإُيغنيإتطبيقإممارساتإالحوكمةإالمطلوبةإإ •

 ؟إاألهليةإالمرتبطةإبالجمعياتإإ

أوإإالرجوعإإلىإاألنظمةإواللوائحإوالقواعدإإعننيإوجودإمعاييرإومؤشراتإوممارساتإللحوكمةإغالإيُإ

تُإالضوابطإإ والإ األهلية،إ بالجمعياتإ وتعفيهاإإالمرتبطةإ الجمعياتإ واللوائحإإإإعنغنيإ األنظمةإ تطبيقإ

قّيدإإالمعاييرإأنإتقيسإمدىإتهذهإإالمعايير،إألنإالهدفإمنإإإإهذهإإإواردةإفيالغيرإإوالضوابطإاألخرىإإ

علىإمستوىإإ المخاطرإ تقييمإ خاللهإ يمكنإمنإ رقميًاإ وتعطيإمؤشرًاإ واللوائحإ باألنظمةإ الجمعياتإ

إالجمعيةإبشكلإخاصإوعلىإمستوىإالجمعياتإبشكلإعام.
إ  
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إماإهيإمحتوياتإالدليل:إ •

إعلىإماإيلي:إإبشكلإرئيسيإيحتويإالدليل
 الممارسات.إتعليماتإاستخدامإالدليلإوآلياتإالتقييمإوالتحققإمنإتطبيقإ .1

 ذاتإالعالقة.مصطلحاتإاللوائحإواألنظمةإالمتوافقةإمعإمصطلحاتإالدليلإبقائمةإ .2

إإأنإلكلإحيثإإإإممارسة،إإوثالثونإإوخمسةإإتعشرإمؤشراإإإمعيارإاالمتثالإوااللتزامإوهوإعبارةإعنإ .3

،إومجموعةإإلهاإإالرئيسيةإإاناتبيالإإىإعلوتحتويإإ،إإأهمإمعلوماتإالممارسةإإبطاقةإتوضحإممارسةإإ

وعددإمنإاألدلةإواألدواتإوالنماذجإالمقترحإتوفيرهاإمنإقبلإإإإتنفيذلالمقترحةإلإإاألنشطةمنإإ

عليهاإإالجمعية االعتمادإ تمإ التيإ المصادرإ الممارسة،إوكذلكإ تصميمإ الشواهدإإعندإ ،إوماإهيإ

 المتوّقعةإلوجودإهذهإالممارسة.

 

كماإتحتويإكلإممارسةإعلىإبطاقةإآلليةإالتقييمإحيثإأنإآليةإالتقييمإتختلفإمنإممارسةإألخرىإإ

األهليةإإ الجمعياتإ حوكمةإ فيإ تأثيرهاإ ومدىإ الممارسةإ محتوىإ أهميةإ علىإ ذلكإ فيإ وتعتمدإ

وتحتويإكلإبطاقةإعلىإالبياناتإالرئيسيةإللممارسةإودرجتهاإضمنإالمؤشرإالذيإتتبعإلهإالممارسة،إإ

إهيإأسئلةإالتحقق،إودرجةإكلإسؤال،إوآليةإالحسابإللدرجاتإالمستحقة،إمعإاالحتماالتإالممكنة.إإإوما
 

 تعليماتإاستخدامإالدليل:إ •

إأواًل:إرؤساءإوأعضاءإمجالسإالداراتإفيإالجمعياتإاألهليةإ

 

كاماًلإومعرفةإإقدإالإيتطلبإمنإرؤساءإوأعضاءإمجالسإالداراتإفيإالجمعياتإاألهليةإقراءةإالدليلإإ

جميعإاألنشطةإوالشواهدإالمطلوبةإوآليةإالتحققإوالحسابإوماإهيإاألسئلةإالتيإسيتمإبناًءإعليهاإإ

تقييمإالجمعية،إولكنإمنإاألهميةإبمكانإقيامهمإباالطالعإعلىإجميعإالممارساتإبشكلإدقيقإمعإإ

أوإألخصائيإإإإ-إنإُوجدت-فهمهاإوالتأكدإمنإتقديمإالدعمإالماديإوالمعنويإللجنةإالتطويرإالداخليةإإ

المتابعةإإ المطلوبةإمعإ باألنشطةإالالزمةإلتحقيقإالممارساتإ الجمعيةإللقيامإ الحوكمةإفيإمجلسإ

إالمستمرة.

إ

العموميةإومجلسإإ بالجمعيةإ بالمؤشراتإالمرتبطةإ الكاملإ يتطلبإعلىإمجلسإالدارةإاللمامإ كماإ

إومكافحةإجرائمإالرهابإتمويلهإبشكلإخاص.الدارةإوالالئحةإالتنفيذيةإومؤشرإمكافحةإغسلإاألموالإإ

إ

إ
إ  
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إثانيًا:إأخصائيوإالحوكمةإ

 

ممارساتإإ تنفيذإ فيإ الدارةإ مجلسإ مساعدةإ فيإ أساسيإ دورإ الجمعيةإ فيإ الحوكمةإ ألخصائيإ

ورفعهاإعلىإإإنموذجإالفصاحالحوكمةإالمطلوبةإوالتأكدإمنإتوفرإالشواهدإوالبياناتإالمطلوبةإفيإإ

البياناتإإ هذهإ اعتمادإ علىإ والحرصإ الجمعيةإ واقعإ معإ تطابقهاإ منإ التأكدإ معإ المحّددةإ المنصةإ

إمنإرئيسإمجلسإالدارة.إنموذجإالفصاحةإفيإالموجود

إويتأكدإدورإأخصائيإالحوكمةإبالقيامإباألدوارإوالمهامإاألساسيةإومنها:إ

إ

إالمخرجاتإالمساندةإإاألدوارإاألساسيةإللقيامإبمهامإأخصائيإالحوكمةإإإمإ

إ1
الحصولإعلىإالدعمإالماديإوالمعنويإمنإمجلسإالدارةإلمباشرةإإ

إبصالحياتإمباشرةإمنإالمجلس.إمهامهإ

قرارإتعيينإأوإتكليفإوُيحّددإإ

فيهإمهامهإوصالحياتهإإ

إومرجعيتهإالدارية.إ

إ2

إاللمامإالكامل:إ

 نظامإالجمعياتإاألهليةإوالئحتهإالتنفيذية.إ .1

 نظامإمكافحةإغسلإاألموالإوالئحتهإالتنفيذية.إ .2

 التنفيذية.إنظامإمكافحةإجرائمإالرهابإتمويلهإوالئحتهإ .3

 الالئحةإالمنظمةإللعالقة.إ .4

 الميثاقإاألخالقيإللعاملينإفيإالقطاعإغيرإالربحي.إ .5

 التعاميمإذاتإالعالقة.إ .6

إأدلةإالحوكمةإالمتاحةإعلىإمنصةإمكين.إ .7

النسخإالمحّدثةإلكلإإ

إاألنظمةإواللوائح.

إ3

إاكتسابإالمهاراتإاألساسيةإالتالية:

 والجراءاتإالمتعلقةإبالحوكمة.إمهارةإصياغةإالسياساتإإ .1

 مهارةإعقدإورشإالعملإواالجتماعاتإالرسميةإوغيرإالرسمية.إ .2

 مهارةإالتواصلإمعإاآلخرينإلتحقيقإممارساتإالحوكمةإالمطلوبة.إ .3

مهارةإالتنسيقإالعالميإمعإقسمإالتقنيةإلتحقيقإممارساتإإ .4

إالشفافيةإوالفصاح.إ

إالشهاداتإالتدريبية.إإ-1

إإالنماذجإواألدواتإ-2

إالمساندة.إ

إ
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 كماإيتعّينإعلىإأخصائيإالحوكمةإقراءةإدليلإالمعاييرإومحاولةإتحقيقإماإيلي:إ

إ

إدورإأخصائيإأوإمسؤولإالحوكمةإإالمحاورإالرئيسيةإ

قائمةإالمجاالتإإإإ-إ1

إوالمؤشرات.إ

االطالعإعلىإالقائمةإومحاولةإالتعرفإعلىإالمجاالتإالتيإسيغطيهاإالمعيارإوماإهيإالموضوعاتإإ -1

 ستدخلإضمنإنطاقإالمؤشرات،إوأوزانإهذهإالمؤشرات.إالتيإ

إتحديدإاألولوياتإمنإالمؤشراتإوالتيإسيتمإالبدءإبهاإللقيامإبتحقيقإالممارساتإالمطلوبة.إ -2

بطاقةإإإإ-إ2

إالممارسة.إ

 قراءةإالممارساتإوفهمهاإبطريقةإصحيحة.إ -1

بالتقييمإالذاتيإإعقدإورشإالعملإمعإأعضاءإمجلسإالدارةإلعرضإوشرحإالممارساتإوالقيامإ -2

 للممارسات،إوالتأكدإمنإوجودإالشواهدإعليها،إوالمحّددةإفيإبطاقةإالممارسة.إ

حصرإالفجواتإفيإكلإالممارساتإووضعإاألنشطةإالمناسبةإلسدإهذهإالفجوات،إويمكنإاالستعانةإإ -3

إباألنشطةإالمقترحةإفيإبطاقةإالممارسة.إ

بطاقةإتقييمإإإإ-إ3

إالممارسة.إ

 المقيمإلتقييمإالجمعيةإمنإخاللإتوفيرإالشواهدإالمطلوبة.إاالستعدادإلزيارةإ -1

أوإفيإمقرإإإنموجإالفصاحإاالطالعإعلىإأسئلةإالتحققإوالتأكدإمنإتوفرإالمعلوماتإالكاملةإفيإ -2

 الجمعيةإأوإعلىإموقعإالويبإالخاصإبالجمعيةإحسبإآليةإالتقييم.

آليةإالحسابإفيإبطاقةإالتقييمإومحاولةإإالجابةإعلىإاألسئلةإمنإخاللإتحديدإالحالةإالمحددةإفيإإ -3

 وضعإدرجةإمتوّقعةإلكلإسؤال،إوذلكإلالستعدادإوتوقعإالدرجةإلكلإممارسةإقبلإزيارةإالمقيم.إ

 

 آليةإالتقييم:إ •

التقييمإوالتحققإمنإالممارساتإتوجدإآليتانإللتحققإمنإمدىإتطبيقإإ حسبإتصميمإالمعاييرإوآليةإ

إالممارسةإكماإيلي:إ

 المكتبي:إالتقييمإ -1

وُيقصدإمنهإأنإتكونإعملياتإالبحثإعنإمدىإتطبيقإالممارسةإمنإخاللإالعملإالمكتبيإللمقّيمإإ

وذلكإقبلإنزولهإللميدانإلزيارةإالمنظمةإالمعنّيةإبالتقييم،إويكونإذلكإمنإخاللإماإتوفرهإالمنظمةإإ

عبرإإ ومعلوماتإ مصادرإ الفصاحمنإ خاللإإإإنموذجإ منإ أوإ إدارتهاإ مجلسإ منإ المصادرإإالمعتمدإ

والمعلوماتإالمتوفرةإعلىإمنصاتهاإاللكترونية،إكماإيمكنإللمقّيمإإرجاءإأيإسؤالإمنإأسئلةإإ

التقييمإالمكتبيإلحينإنزولهإالميداني،إبشرطإأالإيخلإذلكإبالمواصفاتإالمتعلقةإبالشواهدإوالتيإإ

إسيتمإشرحهاإفيإالمحورإالتالي.

إ
إ  
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 التقييمإالميداني:إ -2

قيامإإ منهإ المنظمةإإوُيقصدإ زيارةإ خاللإ منإ الممارسةإ تطبيقإ مدىإ عنإ البحثإ بعملياتإ المقًيمإ

المالحظاتإإ المطلوبةإوكتابةإ الشواهدإ المحّددةإوجمعإ األسئلةإ المعنيينإفيهاإوطرحإ ومقابلةإ

إوفقإالنموذجإالمعدإلذلك.

إ

 آليةإالتحقق:إ •

للمنهجيةإالمحّددةإفيإإُيقصدإبآليةإالتحققإكيفيةإالتحققإمنإشواهدإتطبيقإالممارسة،إووفقًاإإ

التالية،إوالتيإتسبقإالشواهدإالمحّددةإفيإإ اللفظيةإ الدليلإيتمإالتحققإمنإخاللإالدالالتإ هذاإ

 بطاقةإتقييمإالممارسات:إ

إ

إ

إمثالإتوضيحيإإالمقصودإإالدالالتإإمإ

إوجودإإ1

ُيقصدإبذلكإضرورةإإ

توفرإالشاهدإإ

لتحققإالممارسة،إإ

وبمجردإوجودإهذاإإ

الشاهدإفإنإذلكإإ

تحققإإيعنيإ

إالممارسة.إ

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات:إ •

إهلإتوجدإخطةإتشغيليةإلدىإالجمعية؟إ

إخطةإتشغيلية(.إإوجودإ)إفيإهذاإالسؤالإهو:إالتحققإآليةإكماإأنإ

وللتحققإمنإإجابةإهذاإالسؤالإيتمإالذهابإللحالةإوآليةإالحسابإفيإالبطاقةإوفهمهماإإ •

الشاهدإالمتوفرإلدىإالجمعيةإوالتأكدإمنإوجودهإوهوإالخطةإتشغيليةإإثمإاالنتقالإإلىإإ

للجمعية،إوبمجردإالتحققإمنإوجودإهذهإالخطةإيتمإاالنتقالإللحالةإوآليةإالحسابإمرةإإ

إأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.إ

إمحتوىإإ2

ُيقصدإبذلكإضرورةإإ

تصفحإالشاهدإإ

بشكلإدقيقإإ

والبحثإفيإإ

بشكلإإمحتواهإ

كاملإعلىإماإيدلإإ

تحققإالممارسة،إإ

وقدإيكونإهناكإإ

ضرورةإللبحثإعنإإ

هذاإالمحتوىإفيإإ

مصادرإأخرىإلدىإإ

إالجمعية.إ

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات:إ •

إهلإتشتملإالالئحةإاألساسيةإللجمعيةإعلىإالبياناتإواألحكامإاألساسية؟إ

وهذاإيعنيإإإإالالئحةإاألساسيةإللجمعية(،إإإمحتوىإ)إفيإهذاإالسؤالإهو:إإالتحققإإكماإأنإآليةإإ

آخرإمتقدمإفيإ إلىإمستوىإ االنتقالإ ينبغيإ الالئحةإاألساسيةإوإنماإ بأنهإالإيكفيإوجودإ

إالتحققإوهوإالمحتوى،إوالذيإيشتملإأيضاإعلىإالوجود.إ

الممارسةإإإإوللتحقق • بطاقةإ إلىإ االنتقالإ يتمإ السؤالإ هذاإ إجابةإ فهمإمنإ منإ والتأكدإ

الممارسةإوماإتحتويهإكالبياناتإواألحكامإاألساسيةإالمحّددة،إثمإاالنتقالإللحالةإوآليةإإ

الحسابإوفهمهما،إثمإاالنتقالإللشاهدإالمتوفرإلدىإالجمعيةإوتصفحإمحتواهإومقارنتهإ

و كالبياناتإ المحّددإ بالشاهدإبالمحتوىإ ارتباطهإ مدىإ منإ والتأكدإ األساسيةإ األحكامإ

مرةإإ الحسابإ وآليةإ للحالةإ االنتقالإ يتمإ األساسيةإ الالئحةإ محتوىإ منإ التحققإ وبمجردإ

إأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.إ
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إمثالإتوضيحيإإالمقصودإإالدالالتإإمإ

إموقعإإ3

ُيقصدإبذلكإضرورةإإ

أنإيكونإالشاهدإإ

ومكانإإفيإموقعإإ

يحققإالغرضإمنإإ

إتوفيره.إ

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات:إ •

المستفيدينإبحيثإالإيتمإفقدانهاإأوإكشفإإ الجمعيةإبسجالتإ هلإيتمإاالحتفاظإفيإمقرإ

إسريتها؟

آليةإالتحققإفيإإ السؤالإهو:إموقعإملفاتإالسجالتإوالمستنداتإداخلإمقرإإإإهذاإكماإأنإ

إلىإإ االنتقالإ ينبغيإ وإنماإ بها،إ واالحتفاظإ الملفاتإ يكفيإوجودإ الإ يعنيإ الجمعية،إوهذاإ

مستوىإآخرإمتقدمإفيإالتحققإوهوإموقعإهذاإاالحتفاظإوهلإهوإفيإمقرإالجمعية،إوهلإإ

أوإكشفإسريتهاإكماإتشتملإهذهإإهذاإالموقعإيؤديإالغرضإالمطلوبإبحيثإالإيتمإفقدانهاإإ

 الداللةإ)موقع(إعلىإكلإمنإالدالالتإاألخرىإ)وجود،إمحتوى(.

للممارسةإإوللتحقق • بطاقةإ إلىإ االنتقالإ يتمإ السؤالإ هذاإ إجابةإ فهمإإإإمنإ منإ والتأكدإ

الممارسةإوماإتحتويه،إثمإاالنتقالإللحالةإوآليةإالحسابإوفهمهما،إثمإاالنتقالإللشاهدإ

السجالتإإالمتوفرإإ واالطالعإعلىإموقعإحفظإ الجمعيةإ لمقرإ كالذهابإ الجمعيةإ لدىإ

ومدىإتحققإالغرضإمنإحفظإالسجالتإوهوإالتصنيفإوسالمةإالحفظإوعدمإإوالوثائقإإ

معلوماتإه التحققإمنإإكشفإسريةإ وبمجردإ بها،إ عالقةإ لهمإ ليسإ لمنإ السجالتإ ذهإ

وتحديدإإ منهاإ واالختيارإ أخرىإ مرةإ الحسابإ وآليةإ للحالةإ االنتقالإ يتمإ الموقعإوسالمتهإ

إالدرجةإالمستحقة.إ

إآليةإالتقييمإللممارساتإوالشواهد:إ •

بطرقةإصحيحة،إومنإإقبلإأنإيبدأإالتقييمإينبغيإالرجوعإإلىإكلإممارسةإمعنّيةإوالتأكدإمنإفهمهاإإ

الُمقترحإأنإيتمإالبدءإباألسئلةإالتيإيتمإتقييمهاإمكتبيًاإواالنتهاءإمنهاإثمإاالنتقالإإلىإاألسئلةإالتيإإ

يتمإتقييمهاإميدانيًا،إوُيفّضلإأنإيتمإإرجاءإاألسئلةإالخاصةإبالتحققإالمكتبيإوالتيإلمإيتمإالوصولإفيهاإإ

إلىإحينإالتحققإالميداني.إإإ-بسببإعدمإوضوحإالشواهد-إلىإتقييمإدقيقإ

إوحتىإتتضحإآليةإالتقييمإبشكلإدقيقإوتفصيليإيتمإإتباعإالجراءاتإالتالية:إ

إأواًل:إالتقييمإالمكتبيإ

 قراءةإسؤالإالتحققإوفهمهإوماهيإالدرجةإالمحّددةإللسؤال.إ .1

 التأكدإمنإآليةإالتحققإللسؤالإوفهمإالدالالتإالمحّددةإفيه. .2

 الدرجةإللسؤالإوفهمها.االطالعإعلىإحالةإوآليةإحسابإ .3

 االنتقالإإلىإالممارسةإوالتأكدإمنإالغرضإالمقصودإفيإالسؤال. .4

 االطالعإعلىإآليةإالتحققإوالتأكدإمنإالداللةإالموجودةإفيهإ)وجود،إمحتوى،إموقع(.إ .5

فيإإ .6 إماإ المتوفرإ الشاهدإ إلىإ الفصاحاالنتقالإ موقعإإإإنموجإ علىإ أوإ ومرفقاته،إ المعتمدإ

 الجمعيةإاللكترونيإحسبإآليةإالتحققإالمحّددةإفيإبطاقةإالتقييم.

 فحصإالشاهدإالمتوفرإومقارنتهإبالممارسةإالمحّددة. .7

 االختيارإوتحديدإالدرجةإالمطلوبةإحسبإالحالةإوآليةإالحساب.إ .8

إ  
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إثانيًا:إالتقييمإالميدانيإ

 يدانيًا.حصرإاألسئلةإالتيإسيتمإتقييمهاإم -1

 تصنيفإهذهإاألسئلةإحسبإترابطإالشواهدإالمحددةإفيإآليةإالتحقق. -2

 التواصلإمعإالجمعيةإلتوفيرإالشواهدإالمطلوبةإقبلإالزيارةإبوقتإكاٍف.إ -3

 القيامإبالزيارةإوالتأكدإمنإوجودإالمعنيينإالمطلوبإتواجدهمإأثناءإالزيارة. -4

 ينإفيإالجمعية.البدءإبعرضإاألسئلةإبطريقةإسلسلةإوواضحةإعلىإالمعني -5

طلبإالشواهدإعندإأخذإإجابةإالمعنيينإوفحصهاإمعإتدوينإالمالحظاتإدونإإظهارإأيإنتيجةإإ -6

 أوإتقييمإأمامإممثليإالجمعية.

 فيإحالإكانتإالشواهدإغيرإمترابطةإمعإالغرضإمنهاإيتمإطلبإشواهدإأخرىإمنإالجمعية.إ -7

ارإالجمعيةإتوفيرإالشواهدإإيمكنإاالنتقالإإلىإأسئلةإأخرىإفيإنفسإالوقتإالذيإيتمإانتظ -8

 علىإاألسئلةإالمطروحةإمسبقًا.

إإنهاءإالزيارةإوتدوينإالدرجاتإالمحّددةإلكلإسؤال. -9

 مالحظة: ✓
باللونإإ تشتملإعلىإخالياإ التقييمإ بطاقةإ األسئلةإفيإ وآليةإإإإالرماديبعضإ الحالةإ وذلكإعلىإخالياإ

الحسابإوالدرجةإوهذاإيعنيإبأنهإفيإحالإاختيارإهذهإالحالةإينبغيإتجاهلإكافةإاألسئلةإالتيإتليهاإإ

حتىإظهورإالشريطإاألزرق،إوفيإهذهإالحالةإيتمإتقييمإكافةإاألسئلةإداخلإهذاإالطارإحسبإدرجةإإ

إالسؤالإفيإالعمودإاألخيرإوالمظللةإباللونإالبني.إ

إ

 توزيعإالدرجاتإبينإالمعاييرإالثالثة:إ •

بتقييمإالجمعيةإعلىإممارساتإإإالمركز%إوسيقومإأحدإمقيميإإ40معيارإاالمتثالإوااللتزام:إإ -1

 المعيار.

بتقييمإالجمعيةإعلىإممارساتإإإإالمركز%إوسيقومإأحدإمقيميإإ20معيارإالشفافيةإوالفصاح:إإ -2

 المعيار.

إ.الدرجةإبناًءإعلىإمدخالتإالمكتبإالمحاسبيسيتمإقياسإإ%40معيارإالسالمةإالمالية:إ -3

 
إ  
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إمصطلحاتإالدليلإ •

إ

إ

 
 

إ  

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ إالنظامإ إ1

إالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيإ إالمركزإ إ2

إوزيرإالمواردإالبشريةإوالتنميةإاالجتماعية.إ إالوزير إ3

إالجمعيةإاألهلية.إ إالجمعيةإ إ4

إالجمعيةإاألهلية.مجلسإإدارةإ إمجلسإالدارةإ إ5

إالجهةإالتيإيحددهاإمجلسإالوزراء.إ إالجهةإالمختصةإ إ6

إالجهةإالحكوميةإالتيإيدخلإنشاطإالجمعيةإأوإالمؤسسةإضمنإاختصاصاتها.إ إالجهةإالمشرفةإ إ7

إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ إالالئحةإاألساسيةإ إ8

للقياسإوالتيإتحددإمدىإتلبيةإالجمعياتإاألهليةإإهيإعبارةإعنإمجموعةإمنإاألدلةإالعامةإ

إ.للمعاييرإالمعتمدة

إالمؤشراتإ إ9

هيإاألنشطةإوالمهامإالعمليةإالتيإتوضحإمدىإتطبيقإالمؤشرإوتساعدإعلىإتحديدإالجابةإعلىإإ

إ.أسئلةإالتدقيقإووضعإالدرجةإالمناسبة

إالممارسةإ إ10

والموضوعاتإالتيإتناقشها،إومجموعةإمنإإعبارةإجدولإيوضحإالممارسةإوالمؤشرإالذيإتتبعإلهإإ

إاألنشطةإالمقترحةإلتنفيذإالممارسة،إوماهيإمصادرإهذهإالممارسةإوالشواهدإالمتوقعة.إ

إبطاقةإالممارسةإ إ11

عبارةإعنإجدولإيحتويإمجموعةإمنإاألسئلةإالتيإتساعدإعلىإتقييمإالممارسةإوبعضإاآللياتإإ

إجاتإلكلإسؤال.التيإتوضحإكيفيةإالتقييمإوالتحققإوحسابإالدرإ

إبطاقةإالتقييم إ12
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إالفصلإالثانيإ

إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإمؤشراتإوممارساتإإ

إ
إ
إ
إ

 

إ  
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إالمعيارإملخصإإ

 

إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ
عددإأسئلةإإ
إالتحققإ

إ1
الالئحةإإ
األساسيةإإ
إللجمعيةإ

إ1
وجودإواعتمادإالالئحةإاألساسيةإإ

إللجمعيةإ

إ1

الجمعيةإإإإالتزامإ
بالضوابطإإ
والجراءاتإإ

المنّظمةإلالئحةإإ
إاألساسيةإللجمعية.إ

إ8إ4إ%إ6

إ2
تحديدإكيفيةإاختيارإرئيسإالمجلسإونائبهإإ

والمشرفإالماليإواختصاصاتإكلإإ
إمنهمإ

إتحديدإآليةإتشكيلإاللجانإإإ3

إ4
تحديدإفئاتإوشروطإوأحكامإالعضويةإإ

إفيإالجمعيةإ

إاختصاصاتإالمشرفإالماليإإ5

إ6
التعديلإعلىإالالئحةإاألساسيةإإإجراءاتإإ
إللجمعيةإ

إ2
الجمعيةإإ
إالعموميةإ

إ7
حالةإاشتراكاتإأعضاءإالجمعيةإإ

إالعموميةإ

إ2

علىإإالجمعيةإإإإقدرةإ
ملفإالجمعيةإإإدارةإإ

العموميةإبكفاءةإإ
قإكافةإإيإعاليةإوتطبإ

األحكامإوالضوابطإإ
إلزيادةإفاعليتها.إ

إ29إ5إ%إ19.5

إحالةإانعقادإالجمعيةإالعموميةإإ8

إ9
االجتماعإالعاديإاألولإللجمعيةإإ
إالعموميةإخاللإالسنةإالماليةإإ

إاالجتماعإغيرإالعاديإللجمعيةإالعموميةإإ10

إسالمةإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإإ11

إاختصاصاتإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإإ12

إ13
اختصاصاتإالجمعيةإالعموميةإغيرإإ

إالعاديةإ

إ14
رفعإمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإإ

إالمركزإالعموميةإإلىإإ

إقراراتإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعاديةإإ15

إأحكامإعامةإإ16

إمجلسإالدارةإإ3

إ17
اختصاصاتإمجلسإالدارةإفيإالتخطيطإإ

إوالرقابةإوالمتابعةإ

إ3

الجمعيةإإإإالتزامإ
باألحكامإوالضوابطإإ
المنّظمةإلمجلسإإ
الدارةإوزيادةإإ

إفاعليته.إ

إ51إ9إ%إ33

إتفعيلإسياساتإوأسسإالحوكمةإإ18

إ19
المسؤولياتإالماليةإوالصالحياتإإ

إالممنوحةإ

إانتظامإاجتماعاتإمجلسإالدارةإإ20

إ21
عدمإالجمعإبينإعضويةإالمجلسإإ

إوالوظيفةإفيإالجمعيةإ

إ22
عدمإالجمعإبينإعضويةإالمجلسإوالعملإإ

إأوإالجهةإالمشرفةإإإالمركزإفيإإ

إ23
عدمإالعضويةإفيإالمجلسإألكثرإمنإإ

إدورتينإ

إ24
عدمإعضويةإأحدإأعضاءإالسلكإالقضائيإإ

إفيإمجلسإالدارة.إ

إ25
تعريفإالمجلسإالجديدإبعملإالجمعيةإإ

إوالقانونيةإوخاصةإالجوانبإالماليةإإ
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إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ
عددإأسئلةإإ
إالتحققإ

إتعيينإالمديرإالتنفيذيإوالمحاسبإإإ26

إانتخابإأعضاءإمجلسإالدارةإإ27

     إالنذاراتإوالمخالفاتإإ28 إ

إ4
الفروعإإ
إوالمكاتبإ

إإنشاءإالفروعإداخلإالمملكةإإ29

إ4

التزامإالجمعيةإإ
بإنشاءإفروعهاإإ

ومكاتبهاإوفقإماإإ
تحّددهإاألنظمةإإ

إواللوائح.إ

إ3إ1إ%إ3

إ30

إنشاءإمكاتبإللجمعيةإداخلإنطاقهاإإ
إالداريإ

إالتقاريرإإإ5

إ31

المعتمدإإإعدادإورفعإالتقريرإالسنويإإ
وصورةإمنإالميزانيةإالتقديريةإللعامإإ

إالجديدإإلىإالمركزإ

إ5

التزامإالجمعيةإإ
بإعدادإالتقاريرإإ

الدوريةإالمطلوبةإإ
ورفعهاإللمركزإإ
خاللإالفتراتإإ
إالمحّددة.إ

إ9إ2إ%إ8.50
إ32

رفعإالتقاريرإالماليةإعنإالسنةإالمنتهيةإإ
إأشهرإإإ4إلىإالمركزإخاللإإ

إ33
التقاريرإالماليةإالربعيةإمنإإإعدادإورفعإإ

إقبلإالمشرفإالماليإ

إ6

األنظمةإإ
الساريةإفيإإ
إالمملكةإإ
)أنظمةإإ
مكافحةإإ
جرائمإإ
الرهابإإ

تمويلهإوغسلإإ
إاألموال(إ

إ34

تمويلإإإإوضعإالتدابيرإلتحديدإوفهمإمخاطرإ
الرهابإوالتقييمإوالتوثيقإوالتحديثإإ

إبشكلإمستمرإ

إ6

التزامإالجمعيةإإ
بكافةإمستوياتهاإإ
الداريةإبمكافحةإإ
جرائمإالرهابإإ
وتمويلهإوغسلإإ
األموالإمنإخاللإإ

المؤشراتإإ
والسياساتإإ
والجراءاتإإ
إ الداخلية.إ

إ13إ5إ%إ14.50

إ35

وضعإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإإ
بفعاليةإلمكافحةإجرائمإإوتنفيذهاإإ

إالرهابإوتمويلهإ

إ36

تحديدإمحتوياتإالسياساتإوالجراءاتإإ
والضوابطإالمتعلقةإبمكافحةإجرائمإإ

إالرهابإتمويلهإ

إالتقيدإبنظامإمكافحةإغسلإاألموالإإ37

إ38
وضعإالمؤشراتإالدالةإعلىإوجودإشبهةإإ

إعملياتإغسلإأموالإ

إ39
الجراءاتإالمطلوبةإعندإاالشتباهإبجريمةإإ

إغسلإأموالإ

إ40

حظرإإبالغإأوإتنبيهإالعميلإأوإأيإشخصإإ
آخرإذوإعالقةإبشبهةإغسلإاألموالإإ

إبالعملياتإالجاريةإ

إ41

تنفيذإالبرامجإالتوعويةإالداخليةإالوقائيةإإ
إمنإجرائمإالرهابإوتمويله.إ

إ7
األنشطةإإ
والفعالياتإإ
إوالتعاقداتإ

إ42

الحصولإعلىإالترخيصإوممارسةإإ
إاألنشطةإوفقإاألهدافإ

إ7

التزامإالجمعيةإإ
باألنظمةإوالضوابطإإ
عندإتنفيذإالبرامجإإ
واألنشطةإداخلإإ
نطاقهاإالداريإأوإإ
داخلإالمملكةإأوإإ

إخارجها.إ

إ10إ2إ%إ5 إ43

ممارسةإالجمعيةإلألنشطةإخارجإنطاقهاإإ
إالداريإ

إ44

المشاركةإفيإالفعالياتإوالعضوياتإإ
إخارجإالمملكةإإ

إ45
الحصولإعلىإالموافقةإللتعاقداتإإ

إالدوليةإ
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إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ
عددإأسئلةإإ
إالتحققإ

إ8
اليراداتإإ

والمصروفاتإإ
إوالتملكإ

إ45
جمعإالتبرعاتإواستخدامهاإجزءإمنهاإفيإإ
نشاطإآخرإغيرإالغرضإالذيإُجمعتإمنإإ

إأجلهإ

إ8

التزامإالجمعيةإإ
باألنظمةإوالضوابطإإ
المنّظمةإلإليراداتإإ
والمصروفاتإإ

إوامتالكإالعقارات.إ

إ10إ3إ%إ5.5

إصرفإأموالإالجمعيةإلتحقيقإأغراضهاإإ46

إ47
التصرفإفيإفائضإاليراداتإلدىإإ
الجمعيةإووضعهاإفيإأوقافإأوإإ

إاستثماراتإإ

إ48
استقبالإالعاناتإمنإخارجإالمملكةإدونإإ

إطلبإ

إالجمعيةإالعموميةإعلىإالتملكإموافقةإإإ49

إ9
الوثائقإإ
إوالسجالتإ

إ50
حفظإالوثائقإوالمكاتباتإفيإمقرإإ

إالجمعيةإ

إ9

التزامإالجمعيةإإ
باألنظمةإوالضوابطإإ
المنّظمةإللوثائقإإ

إوالسجالت.إ

إ11إ3إ%إ1.50

إحفظإالوثائقإالمرتبطةإبالمستفيدينإإ51

إ52
حفظإالسجالتإوالمستنداتإالماليةإإ
إللتقيدإبنظامإمكافحةإغسلإاألموالإ

إ53
التدوينإفيإسجالتإالجمعيةإالعموميةإإ

إومجلسإالدارةإ

إ54
إصدارإبطاقاتإعضويةإالجمعيةإإ

إالعموميةإ

إتكوينإاللجانإإإ10

إ55
قراراتإتكوينإاللجانإالدائمةإوالمؤقتةإإ

إوتحديدإاختصاصاتهاإ

إ10

التزامإالجمعيةإإ
بضوابطإتكوينإإ

وتنظيمإعملإاللجانإإ
إالدائمةإوالمؤقتة.إ

إ8إ1إ3.50
إ56

وجوبإعضويةإأحدإأعضاءإمجلسإالدارةإإ
إفيإعضويةإاللجانإالدائمةإ

إ57
تفويضإالصالحياتإعندإتشكيلإاللجنةإإ

إالتنفيذيةإ

إ58
عدمإرئاسةإالمشرفإالماليإللجنةإإ

إالتدقيقإوالمراجعةإالداخليةإ

إ152إ35إ%إ100 المجموعإ    إ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ
إ

إ

إ

إ

إالمؤشرإاألولإ

التزامإالجمعيةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحةإإ)إ

إ(إاألساسيةإللجمعيةإ

إ%(إ6المجال:إالالئحةإاألساسيةإ)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ

إ3إدرجةإالممارسةإإ1تقييمإالممارسةإرقمإإإبطاقة
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ1
إ%إ6

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإلدىإالجمعيةإإ

الئحةإأساسيةإمعتمدةإإ

منإالجمعيةإالعموميةإإ

والمركزإالوطنيإلتنميةإإ

القطاعإغيرإالربحيإوفقإإ

إآخرإتحديث؟

إمكتبيإ3.00

وجودإالئحةإأساسيةإإإإ-1

للجمعيةإمعتمدةإمنإإ

الجمعيةإالعموميةإإ

الوطنيإلتنميةإإوالمركزإ

إالقطاعإغيرإالربحي.إ

إال
معتمدةإإإالإتوجدإالئحةإأساسيةإ

إ.إالمركزمنإالجمعيةإالعموميةإو
إصفرإ

إنعمإ
إإأساسيةإمعتمدةإتوجدإالئحة

إ.إالمركزمنإالجمعيةإالعموميةإو
إ%إ100

 الالئحةإاألساسيةإإالمجالإإإإ1بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
وجودإواعتمادإالالئحةإاألساسيةإإإإ-1

إالمؤشرإ للجمعية.إ
التزامإالجمعيةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحةإاألساسيةإإ

إللجمعية.إ

وعلىإالجمعيةإاعتمادإالالئحةإاألساسيةإمنإالجمعيةإالعموميةإإإإُتراجعإالجمعيةإبياناتإالالئحةإاألساسيةإوتحّدثهاإبشكلإمستمرإ.
إوالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحي،إعلىإأنإتتضمنإالالئحةإالبياناتإواألحكامإاألساسيةإالتالية:إ

إاسمإالجمعيةإومقرهاإالرئيس،إوالنطاقإالجغرافيإلخدماتها.إإ-1
إالغرضإالذيإأنشئتإمنإأجله.إإ-2
إالمؤسسين،إوبياناتهم،إوعناوينهمإالدائمة.إأسماءإإ-3
إشروطإالعضويةإوأنواعها،إوحقوقإاألعضاءإوواجباتهم.إإإ-4
تحديدإمواردإالجمعيةإمنإبينإالمصادرإالمنصوصإعليهاإفيإإإ-5

إالمادةإ)الثانيةإعشرة(إمنإالنظام،إوكيفيةإالتصرفإفيها.إ
إتحديدإبدايةإالسنةإالماليةإللجمعيةإونهايتها.إإ-6
ددإأعضاءإمجلسإالدارة،إواألحكامإالمتعلقةإإتحديدإعإ-7

بانتخابهم،إومدةإالمجلس،إعلىإأالإتتجاوزإأربعإسنواتإقابلةإإ
إللتجديد،إوالنصابإالنظاميإالجتماعاته.إ

إقبةإالمالية.إاإأساليبإالمرإإ-8
األحكامإالمتعلقةإبأجهزةإالجمعية،إومهماتإواختصاصاتإكلإإإ-9

إفيةإإنهاءإخدماتهم.إمنها،إوكيفيةإاختيارإالعاملينإفيها،إوكي
إالجراءاتإالالزمةإلدمجإالجمعيةإفيإجمعيةإأخرى.إإ-10
إالجراءاتإالالزمةإلتعديلإالالئحةإاألساسية.إإ-11
القواعدإالتيإتتبعإعندإحلإالجمعيةإحاًلإاختياريًا،إوإجراءاتإإ-12

التصفيةإوالجهةإالتيإتؤولإإليهاإأموالها،إعلىإأنإتقصرإعلىإ
إالجمعياتإذاتإالنشاطإالمشابهإالمسجلةإنظامًا.إالصندوقإأوإإحدىإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
عقدإورشةإعملإلمراجعةإوتحديثإالالئحةإاألساسيةإالحاليةإللجمعية،إوالتأكدإمنإوجودإاألحكامإاألساسيةإإ .1

 المطلوبة.إ
إونشرهاإعلىإمستوىإالجمعية.إإإالمركزاعتمادإالالئحةإاألساسيةإمنإالجمعيةإالعموميةإو .2

األدواتإإ

واألدلةإإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسةإ
إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

رقمإ

المادةإأوإإ

إالنص

إ9

الشواهدإإ

 المتوقعة

إ

إالالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللجمعية.إإ-1



إالجزءإاألولإ:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإ

21 

 

 
 الالئحةإاألساسيةإللجمعيةإإالمجالإإإإ2بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إ.إمحتوياتإالالئحةإاألساسيةإتحديدإإ-إإ1
إاختصاصاتإالمشرفإالمالي.إإ-إإ2إ
تحديدإكيفيةإاختيارإرئيسإالمجلسإإإ-3

ونائبهإوالمشرفإالماليإإ
إواختصاصاتإكلإمنهم.

 تحديدإآليةإتشكيلإاللجان.إإ-4

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحةإاألساسيةإإ

إللجمعية.إ

إالالئحةإاألساسيةإللجمعيةإماإيلي:إتوّضحإ

إ:إطريقةإإنشاءإالفروعإداخلإالمملكةإواختصاصاتها.إأوالًإ
 ثانياًإ:إاختصاصاتإمجلسإالدارةإاألساسيةإومنها:إ

وضعإالسياساتإالعامةإلتحقيقإأهدافإالجمعيةإونجاحها.إإإ-1  
وضعإخططإعملإالجمعيةإومنهاإالخطةإاالستراتيجيةإإإإ-2

التنفيذيةإوغيرهاإمنإخططإالعملإالرئيسة،إومتابعةإإوالخطةإ
 تنفيذها،إواعتمادهاإمنإالجمعيةإالعمومية.إ

اعتمادإالهياكلإالتنظيميةإوالوظيفيةإفيإالجمعية.إإ-3  
وضعإأنظمةإوضوابطإللرقابةإالداخليةإوالشرافإعليهاإإإإ-4

 وإجراءإمراجعةإدوريةإللتحققإمنإفاعليتها.إ
لجمعيةإالإتتعارضإمعإإوضعإأسسإومعاييرإلحوكمةإاإإإ-5

أحكامإالنظامإوالالئحةإاألساسيةإوالشرافإعلىإتنفيذهاإإ
 ومراقبةإمدىإفاعليتهاإوتعديلهاإعندإالحاجة.إ

فتحإالحساباتإالبنكيةإلدىإالبنوكإوالمصارفإالسعودية،إإإ-6
ناتإالصرفإوكشوفاتإإودفعإوتحصيلإالشيكاتإأوإأذو

ديثإإالحساباتإوتنشيطإالحساباتإوقفلهاإوتسويتهاإوتح
واستالمإالشيكاتإإالبياناتإواالعتراضإعلىإالشيكاتإإ

 المرتجعةإوغيرهاإمنإالعملياتإالبنكية.
تسجيلإالعقاراتإوقبولإإفراغهاإوقبولإالوصاياإواألوقافإإإ-7

والهباتإودمجإصكوكإأمالكإالجمعيةإوتجزئتهاإوفرزها،إإ
،إوتحويلإإنموذجإالفصاحإوتحديثإالصكوكإوإدخالهاإفيإ

إلىإسكنية،إوإجراءإأيإتصرفاتإخالفإماإإإاألراضيإالزراعية
سبقإمماإيكونإللجمعيةإفيهإغبطةإومصلحةإبعدإموافقةإإ

 الجمعيةإالعمومية.إ
تنميةإالمواردإالماليةإللجمعيةإوالسعيإلتحقيقإاالستدامةإإإ-8

 لها.إ
إدارةإممتلكاتإالجمعيةإوأموالها.إإ-إإ9  

إعدادإقواعدإاستثمارإالفائضإمنإأموالإالجمعيةإإإ-10
اإبعدإاعتمادهاإمنإالجمعيةإالعموميةإوالوازرة.إإوتفعيله  

وضعإسياسةإمكتوبةإتنظمإالعالقةإمعإالمستفيدينإمنإإ-11
خدماتإالجمعيةإتضمنإتقديمإالعنايةإالالزمةإلهم،إوالعالنإ

 عنها.
صياغةإسياساتإوشروطإوإجراءاتإواضحةإومحددةإإإ-12

 للعضويةإفي

إقرارإالجمعيةإلها.إمجلسإالدارةإووضعهاإموضوعإالتنفيذإبعدإ  
إالتعاونإفيإإعدادإالتقاريرإالتتبعّيةإوالسنوية.إإ-13
تزويدإالوازرةإبالبياناتإوالمعلوماتإعنإالجمعيةإوفقإالنماذجإإإ-14

المعتمدةإمنإالوازرة،إوتحديثهاإبماإيطرأإمنإتغييرإخاللإفترةإالإتزيدإإ
إعنإشهرإواحدإمنإتاريخإوقوعه.إ

بالحسابإالختاميإوالتقاريرإالماليةإالمدققةإمنإإإالمركزتزويدإإ-15
مراجعإالحساباتإبعدإإقرارهاإمنإالجمعيةإالعموميةإوخاللإأربعةإ

 أشهرإمنإنهايةإالسنةإالمالية.إ
الشرافإعلىإإعدادإواعتمادإالتقريرإالسنويإللجمعية.إإ-16  
الشرافإعلىإإعدادإالموازنةإالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدةإإإ-17

اإللجمعيةإالعموميةإالعتمادها.إورفعه  
تعيينإمسؤولإتنفيذيإمتفرغإللجمعية،إوتحديدإصالحياتهإوتزويدإإإ-18

باسمهإوقرارإتعيينهإوصورةإمنإالهويةإالوطنيةإله،إمعإبياناتإإإالمركزإ
 التواصلإمعه.إ

تعيينإالموظفينإالقياديينإفيإالجمعية،إوتحديدإصالحياتهمإإإ-19
 ومسؤولياتهم.إ

عضوإالجمعيةإالعموميةإالجديدإأوإاعتذارهإأوإإالبتإفيإقبولإإ-20
 إلغاءإعضويتهإبقرارإمسبب.إ

بكلإتغييرإيطرأإعلىإحالةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإإإالمركزإبالغإإ-21
ومجلسإالدارةإوالمسؤولإالتنفيذيإوالمديرإالماليإوذلكإخاللإإ

 شهرإمنإتاريخإحدوثإالتغيير.إ
زامإالجمعيةإباألنظمةإإوضعإالسياساتإوالجراءاتإالتيإتضمنإالتإ-22

واللوائح،إإضافةإإلىإااللتزامإبالفصاحإعنإالمعلوماتإالجوهريةإإ
والجهةإالمشرفةإوأصحابإالمصالحإاآلخرين،إإإالمركزإللمستفيدينإو

وتمكينإاآلخرإمنإاالطالعإعلىإالحسابإالختاميإوالتقاريرإالماليةإإ
 والدارية،إونشرهاإعلىإالموقعإاللكترونيإللجمعية.إإ

شرافإعلىإتنفيذإقراراتإوتعليماتإالجمعيةإالعموميةإأوإإالإ-23
أوإالجهةإالمشرفة.إإالمركزإالمراجعإالخارجيإأوإ  

تنميةإالمواردإالماليةإللجمعية.إإ-24  
دعوةإالجمعيةإالعموميةإلالنعقاد.إإ-25  
أيإمهامإأخرىإيكلفإبهاإمنإقبلإالجمعيةإالعموميةإأوإالوازرةإإإ-26

صاصه.إأوإالجهةإالمشرفةإفيإمجالإاخت  
ثالثاًإ:إتحديدإكيفيةإاختيارإرئيسإالمجلسإونائبهإوالمشرفإالماليإإ

 واختصاصاتإكلإمنهم.
 رابعاًإ:إتحديدإآليةإتشكيلإاللجانإالدائمةإوالمؤقتة.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 وجودإماإيلي:إعقدإورشةإعملإلمراجعةإوتحديثإالالئحةإاألساسيةإللجمعية،إوالتأكدإمنإ -1
 اختصاصاتإمجلسإالدارةإاألساسية.إإ ✓
 آليةإاختيارإرئيسإالمجلسإونائبهإوالمشرفإالماليإواختصاصاتإكلإمنهم. ✓
 آليةإتشكيلإاللجانإالدائمةإوالمؤقتة.إ ✓

إونشرهاإعلىإمستوىإالجمعية.إإإالمركزاعتمادإالالئحةإاألساسيةإمنإالجمعيةإالعموميةإو -2



إالجزءإاألولإ:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإ
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إ%إ6إ1وزنإالمؤشرإرقمإإ1إدرجةإالممارسةإإ2تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

1 

هلإحّددتإالالئحةإإ

األساسيةإاختصاصاتإإ

إمجلسإالدارة؟

إمكتبيإ0.25
محتويإالالئحةإإإإ-1

إاألساسيةإللجمعية.إ

إصفرإإلمإيتمإالتحديد.إال

إ%إ100إالتحديدإبشكلإمتكامل.إتمإإنعمإ

إ

إ2

هلإحّددتإالالئحةإإ

األساسيةإآليةإاختيارإرئيسإإ

مجلسإالدارةإونائبهإإ

والمشرفإالماليإإ

إواختصاصاتإكلإمنهم؟

إمكتبيإ0.25
محتويإالالئحةإإإإ-1

إاألساسيةإللجمعية.إ

إصفرإإلمإيتمإالتحديد.إال

إ%إ100إتمإالتحديدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ3

تحديدإاختصاصاتإإهلإتمإ

المشرفإالماليإبشكلإإ

واضحإفيإلوائحإالجمعيةإإ

إوالالئحةإاألساسية؟

إمكتبيإ0.25
محتويإالالئحةإإإإ-1

إاألساسيةإللجمعية.إ

إصفرإإلمإيتمإالتحديد.إال

إ%إ100إتمإالتحديدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ4

هلإحّددتإالالئحةإإ

األساسيةإآليةإتشكيلإإ

اللجانإالدائمةإأوإالمؤقتةإإ

واختصاصاتهاإوطريقةإإ

إ؟عملها

إمكتبيإ0.25
محتويإالالئحةإإإإ-1

إاألساسيةإللجمعية.إ

إصفرإإلمإيتمإالتحديد.إال

إ%إ100إتمإالتحديدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إ-

إمصدرإالممارسةإ

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ10

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-2

إ30

إ32

إ33

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالالئحةإاألساسيةإالمحّدثةإوالمعتمدةإللجمعية.إ -1

إإ
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إ

إ

إ

 
إ

 للجمعيةإالالئحةإاألساسيةإإالمجالإإإإ3بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
تحديدإفئاتإوشروطإوأحكامإإإ-1

إالمؤشرإ العضويةإفيإالجمعية.إ
التزامإالجمعيةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحةإاألساسيةإإ

إللجمعية.إ

إُتحّددإالالئحةإاألساسيةإفئاتإوشروطإوأحكامإالعضويةإفيإالجمعيةإالعموميةإومنهاإماإيلي:إ

إالتصويتإوالحضورإفيإالجمعيةإالعمومية.إمنإلهإحقإإإ-1
إتحديدإمقدارإرسومإاالشتراكإفيإالعضوية.إإ-2
حقوقإاألعضاءإحسبإفئاتإالعضوية،إعلىإأنإتشملإإإإ-3

إاآلتي:
تلقيإالمعلوماتإاألساسيةإعنإنشاطاتإالجمعيةإإإ-أإإإإإإ

إبشكلإدوريإإإإإ
إ)سنوي،إنصفإسنوي،إربعإسنوي(.إإإإإإإإإإ
يتإفيإاجتماعاتإالجمعيةإإالمشاركةإوالتصوإ-بإإإإإإ

إالعمومية.إ

إ.االطالعإعلىإالمحاضرإوالمستنداتإالماليةإفيإمقرإالجمعيةإ-إجإإإإإ
الحقإفيإدعوةإالجمعيةإالعموميةإلالنعقادإالجتماعإغيرإعاديإإإ-دإإإإإإ

إبالتضامنإمعإإ
إ.%إمنإاألعضاءإالذينإلهمإحقإحضورإالجمعيةإالعمومية25إإإإإإإ
كتابًةإألحدإاألعضاءإلتمثيلهإفيإحضورإالجمعيةإإالحقإفيإالنابةإإ-هإإإإإإ

إالعمومية،إإإإ
إ.وفًقاإلألحكامإالتيإتحددهاإالمادةإالحاديةإوالعشرونإمنإالالئحةإإإإإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

فئاتإوشروطإوأحكامإإعقدإورشةإعملإلمراجعةإوتحديثإالالئحةإاألساسيةإالحاليةإللجمعية،إوالتأكدإمنإتحديدإإ -1
 العضويةإفيإالجمعيةإالعموميةإماإيلي:إ

 منإلهإحقإالتصويتإوالحضورإفيإالجمعيةإالعمومية.إ ✓
 تحديدإمقدارإرسومإاالشتراكإفيإالعضوية.إإ ✓
 حقوقإاألعضاءإحسبإفئاتإالعضوية.إ ✓

إونشرهاإعلىإمستوىإالجمعية.إإإالمركزاعتمادإالالئحةإاألساسيةإمنإالجمعيةإالعموميةإو -2

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إ-

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ19

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالالئحةإاألساسيةإالمحّدثةإوالمعتمدةإللجمعية.إ -1

إ1إدرجةإالممارسةإإ3تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ1
إ%إ6

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتشتملإالالئحةإإ

علىإفئاتإإاألساسيةإ

وشروطإوأحكامإالعضويةإإ

إفيإالجمعيةإالعمومية؟إ

إ1.00
إمكتبي

محتويإالالئحةإإإإ-1

إاألساسيةإللجمعية.إ

إصفرإإلمإتشتمل.إإال

إ%إ100إتشتملإبشكلإمتكامل.إإنعمإ
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إ
إ%إ6إ1وزنإالمؤشرإرقمإإ1إدرجةإالممارسةإإ4تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

الالئحةإإهلإتمإتعديلإ

األساسيةإللجمعيةإخاللإإ

السنةإالماليةإالحاليةإأوإإ

إالسابقة؟إ

إ1.00

إميداني

محتوىإالالئحةإإإإ-1

األساسيةإالحاليةإإ

إوالسابقة.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إ%إ100إلمإيتمإالتعديلإعليها.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 

هلإتمإاتباعإاالجراءاتإإ

المحّددةإعندإتعديلإإ

الالئحة،إوقبلإتحديثهاإإ

إواعتمادها؟

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإالمراسالتإإإإ-2

والخطاباتإالتيإتمتإعندإإ

إتعديلإالالئحةإاألساسية.إ

إصفرإإلمإيتمإاتباعإالجراءات.إإال

إنعمإ
اتباعإالجراءاتإبشكلإإتمإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ

 الالئحةإاألساسيةإللجمعيةإإالمجالإإإإ4بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إجراءاتإالتعديلإعلىإالالئحةإإإ-1

إالمؤشرإ األساسيةإللجمعية.إ
التزامإالجمعيةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحةإاألساسيةإإ

 للجمعية.إ

إاألساسية:إتلتزمإالجمعيةإباتباعإالجراءاتإالتاليةإعندإالتعديلإعلىإالئحتهاإ

إالحصولإعلىإموافقةإالجمعيةإالعموميةإعلىإالتعديل.إ-1
إبطلبإالموافقةإعلىإالتعديلإمعإبيانإالتعديلإالذيإتمإوأسبابه.إإللمركزالرفعإإ-2
إعلىإالتعديل،إيتمإإجراءإالتعديلإوتعميمهإعلىإمستوىإالجمعية.إإإالمركزبعدإصدورإموافقةإإ-3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 عقدإورشإعملإللتأكدإمنإمحتوياتإالالئحةإاألساسيةإللجمعية. -1
 حصرإالموادإوالبياناتإالتيإتحتاجإإلىإتعديل،إورفعهاإلالجتماعإالقادمإللجمعيةإالعمومية.إ -2
 .إللمركزإالحصولإعلىإالموافقةإوالرفعإ -3
إإجراءإالتعديالتإالمطلوبةإوإعادةإتصميمإالالئحةإونشرهاإفيإالموقعإاللكترونيإللجمعية. -4

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إ-

إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ19

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 الحاليةإوالسابقةإللجمعية.إالالئحةإاألساسيةإ -1

 محاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إ -2

إالمراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإعندإتعديلإالالئحةإاألساسية.إ -3
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إ

 

 
 
 
 
إ

إالمؤشرإالثانيإ

قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإإ)

بكفاءةإعاليةإوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإلزيادةإإ

إ(إفاعليتها

إ
إ%(19.50المجال:إالجمعيةإالعموميةإ)الوزنإ

إ
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إ

إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

 الجمعيةإالعموميةإإالمجالإإإإ5بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إالجمعيةإالعمومية.حالةإاشتراكاتإأعضاءإإ-1
إالمؤشرإ 

قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإإ

بكفاءةإعاليةإوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإلزيادةإإ

إفاعليتها.

إيلي:إإمماإويتمإالتأكدملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإإُيدارإ

إ.إ-إنإُوجدت-علىإاألقلإوقامإبتسديدإالرسومإإأشهرإإ6تتكّونإالجمعيةإمنإاألعضاءإالمؤسسينإومنإمضىإعلىإعضويتهإإ-1

ُتعقدإاالجتماعاتإبناًءإعلىإدعوةإخطيةإمنإرئيسإمجلسإإدارةإالجمعيةإتشتملإعلىإجدولإاألعمال،إومكانإاالجتماع،إوتاريخه،إإإ-2

إرإيوماإعلىإاألقل.إوالجهةإالمشرفةإوأعضاءإالجمعيةإبالدعوةإقبلإالموعدإالمحددإبخمسةإعشإإالمركزإبلغإإوساعةإانعقاده،إعلىإأنإتُإ

إُتعقدإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإاجتماعهاإالسنويإاألولإخاللإاألشهرإالميالديةإاألربعةإاألولى.إإ-3

%(إمنإاألعضاءإالذينإلهمإحقإإ25ُتعقدإاالجتماعاتإغيرإالعاديةإبناًءإعلىإطلبإمنإمجلسإالدارة،إأوإبناًءإعلىإطلبإعددإالإيقلإعنإ)إإ-4

إة،إوالإتعتبرإقراراتهاإنافذةإإالإبعدإموافقةإالوزير.إحضورإالجمعيةإالعمومي

إاجتماعاتإالجمعية.إالجمعيةإالعموميةإ)العاديةإأوإغيرإالعادية(إحضورإأكثرإمنإنصفإأعضاءإإإ-5

إُتعدإقراراتإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإبأغلبيةإأصواتإاألعضاءإالحاضرينإأوإمنإينوبإعنهم.إ-6

إالعموميةإغيرإالعاديةإبأغلبيةإثلثيإعددإاألعضاءإالحاضرين.إُتعدإقراراتإالجمعيةإإ-7

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 فرزإوتنظيمإملفإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإوتحديدإحالةإاشتراكاتهمإوالرسومإإنإُوجدت.إ -1
األطرافإالمعنّيةإقبلإالموعدإبخمسةإإإرسالإدعواتإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإمنإقبلإرئيسإالمجلسإمعإإبالغإ -2

 عشرإيومًا.إ
 عقدإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإالعادّيةإاألولإخاللإاألشهرإالميالديةإاألربعةإاألولى.إ -3
إألعضاءإالجمعيةإالعموميةإعندإتعارضإالمصالحإقبلإالتصويتإعلىإأيإقرار.إالفصاحإإتاحةإ -4

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

إومية.إأداةإإدارةإالجمعيةإالعم -1

إ.إنموذجإإداريإلعقدإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإالعاديإوغيرإالعاديإ -2
إنموذجإدعوةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإلالجتماع.إ -3

إفرزإاألصوات.محضرإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإومحضرإنموذجإ -4

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ13

إ17

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إسجلإالجمعيةإالعمومية.إ -1
إمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إ -2



إالجزءإاألولإ:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإ

27 

 

 

إ3إدرجةإالممارسةإإ5بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ2
إ%إ19.50

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ
إالتقييمإ

إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإلدىإالجمعيةإسجلإمتكاملإإ

الجمعيةإإوُمحّدثإبأعضاءإ
إالعمومية؟إ

إميدانيإ2.00
وجودإسجلإمحّدثإإإإ-1

إللجمعيةإالعمومية.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ

بشكلإإإيوجدإسجل
إجزئي.إ

إ%إ50

يوجدإسجلإمتكاملإإ
إومحّدث.إ

إ%إ100

2 

هلإيشتملإالسجلإعلىإبياناتإإ
جميعإاألعضاءإالمؤسسينإومنإإ

أشهرإإإ6مضىإعلىإعضويتهإإ
اشتراكهمإإعلىإاألقلإوحالةإ

إنإإ-وسدادإرسومإاالشتراكإإ
إ؟إ-وجدت

إ1.00
إميدانيإ

محتوىإسجلإالجمعيةإإإإ-1
إالعمومية.إ

إصفرإإالإيشتمل.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيشتملإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيشتملإبشكلإمتكامل.إ

إ

 
إ

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إ%إ19.50إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ2إدرجةإالممارسةإإ6تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإانتخبتإالجمعيةإالعموميةإإ

مجلسًاإجديدًاإأوإعضوَاإجديدًاإأوإإ

تنفيذيةإخاللإالسنةإإعضوإإدارةإ

إ2إالماليةإالحاليةإأوإالسابقة؟إ

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إال
لمإيتمإانتخابإمجلسًاإأوإإ

إعضوًاإجديدًا.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتمإإبراءإذمةإمجلسإالدارةإإ

أحدإأعضائهإفيإإالسابقإأوإ

إاالجتماعإاألولإبعدإتغّيرإاألعضاء؟

إميداني
محتوىإمحاضرإإإإ-1

إالجمعيةإالعمومية.إ

إصفرإإلمإيتمإإبراءإالذمة.إإال

إ%إ100إتمإإبراءإالذمة.إإنعمإ

 الجمعيةإالعموميةإإالمجالإإإإ6بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إحالةإاشتراكاتإأعضاءإالجمعيةإالعمومية.إ-1
 أحكامإعامةإإ–إ2

إالمؤشرإ
قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإعاليةإإ

إوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإلزيادةإفاعليتها.إ

إباختصاصاتهاإالتالية:إإالعاديةتلتزمإالجمعيةإالعموميةإ

إالحساباتإعنإالقوائمإالماليةإللسنةإالماليةإالمنتهية،إواعتمادهاإبعدإمناقشتها.إدراسةإتقريرإمراجعإ .1
إإقرارإمشروعإالميزانيةإالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدة.إ .2
مناقشةإتقريرإمجلسإالدارةإعنإأعمالإالجمعيةإونشاطاتهاإللسنةإالماليةإالمنتهية،إوالخطةإالمقترحةإللسنةإالماليةإالجديدة،إواتخاذإإ .3

إتراهإفيإشأنه.إإما
إإقرارإخطةإاستثمارإأموالإالجمعية،إواقتراحإمجاالته.إ .4
إانتخابإأعضاءإمجلسإالدارة،إوتجديدإمدةإعضويتهم،إوإبراءإذمةإمجلسإالدارةإالسابق.إ .5
إتعيينإمحاسبإقانونيإمرخصإله،إلمراجعةإحساباتإالجمعية،إوتحديدإأتعابه.إ .6

إوشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإإ

إاألنشطةإ
 التأكدإمنإمعرفةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإباختصاصاتإالجمعيةإالعاديةإالمحّددةإفيإالممارسة.إ .1
 التأكدإمنإقيامإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإباختصاصاتهاإالمحّددةإفيإالممارسة.إإ .2
إيغادرإالمجلس.إمراجعةإحالةإأعضاءإمجلسإالدارةإومدةإعضويتهمإالمتبقيةإوإبراءإذمةإأيإعضوإ .3

األدواتإواألدلةإإ

إأداةإإدارةإالجمعيةإالعمومية.إ .1إوالنماذج

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ14

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللجمعية.إ .1
 محاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإالعادية.إ .2

 .إوالمركزالمراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإبينإالجمعيةإ .3

إ

إإ
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إ

 

 

إ  

 الجمعيةإالعموميةإإالمجالإإإإ7بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إحالةإانعقادإالجمعيةإالعمومية.إإإ-1
 سالمةإانعقادإالجمعيةإالعمومية.إإ–إإ2

إالمؤشرإ
قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإعاليةإإ

إوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإلزيادةإفاعليتها.إ

إُيدارإملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإويتمإالتأكدإمماإيلي:إ

إ.إ-إنإُوجدت-أشهرإعلىإاألقلإوقامإبتسديدإالرسومإإإ6عضويتهإتتكّونإالجمعيةإمنإاألعضاءإالمؤسسينإومنإمضىإعلىإإ-1
ُتعقدإاالجتماعاتإبناًءإعلىإدعوةإمنإرئيسإمجلسإإدارةإالجمعيةإتشتملإعلىإجدولإاألعمال،إومكانإاالجتماع،إوتاريخه،إوساعةإإإ-2

إبخمسةإعشرإيوماإعلىإاألقل.إوالجهةإالمشرفةإوأعضاءإالجمعيةإبالدعوةإقبلإالموعدإالمحددإإالمركزانعقاده،إعلىإأنإُتبلغإ
إُتعقدإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإاجتماعهاإالسنويإاألولإخاللإاألشهرإالميالديةإاألربعةإاألولى.إإ-3
%(إمنإاألعضاءإالذينإلهمإحقإإ25ُتعقدإاالجتماعاتإغيرإالعاديةإبناًءإعلىإطلبإمنإمجلسإالدارة،إأوإبناًءإعلىإطلبإعددإالإيقلإعنإ)إإ-4

إةإالعمومية،إوالإتعتبرإقراراتهاإنافذةإإالإبعدإموافقةإالوزير.إحضورإالجمعي
إحضورإأكثرإمنإنصفإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإ)العاديةإأوإغيرإالعادية(إاجتماعاتإالجمعية.إإإ-5
إُتعدإقراراتإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإبأغلبيةإأصواتإاألعضاءإالحاضرينإأوإمنإينوبإعنهم.إ-6
إالجمعيةإالعموميةإغيرإالعاديةإبأغلبيةإثلثيإعددإاألعضاءإالحاضرين.إُتعدإقراراتإإ-7

إكماإتتجنبإالجمعيةإالعموميةإ)العاديةإوغيرإالعادية(إماإيلي:
إأنإتنظرإفيإمسائلإغيرإمدرجةإفيإجدولإأعمالها.إإ–إإ1
إأنإينوبإالعضوإعنإأكثرإمنإعضوإفيإالجمعيةإالعمومية.إإ–إإ2
إىإأيإقرارإإذاإكانتإلهإفيهإمصلحةإشخصيةإوذلكإفيماإعداإانتخابإأعضاءإمجلسإالدارة.إأنإيشتركإالعضوإفيإالتصويتإعلإ–إإ3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 فرزإوتنظيمإملفإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإوتحديدإحالةإاشتراكاتهمإوالرسومإإنإُوجدت.إ .1
رئيسإالمجلسإمعإإبالغإاألطرافإالمعنّيةإقبلإالموعدإبخمسةإإإرسالإدعواتإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإمنإقبلإ .2

 عشرإيومًا.إ
 عقدإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإالعادّيةإاألولإخاللإاألشهرإالميالديةإاألربعةإاألولى.إ .3
 إتاحةإالفصاحإألعضاءإالجمعيةإالعموميةإعندإتعارضإالمصالحإقبلإالتصويتإعلىإأيإقرار. .4
 المسائلإالمرادإنقاشهاإمعإالجمعيةإالعموميةإقبلإإرسالإالدعواتإوجدولإاألعمال.إالتأكدإمنإإدراجإجميعإ .5
 التأكدإمنإحالةإاألعضاءإإالذينإتمإإنابتهمإعنإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإللحضورإإوالتصويت. .6
إالتأكدإقبلإطرحإالمسائلإللتصويتإبأنهإالإتوجدإأيإمصالحإلدىإاألعضاءإتتعارضإمعإهذهإالمسائل.إ .7

واألدلةإإإإاألدوات

إوالنماذج

 أداةإإدارةإالجمعيةإالعمومية.إ .1
إنموذجإإداريإلعقدإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإالعاديإوغيرإالعادي.إ .2
إنموذجإدعوةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإلالجتماع.إ .3
 نموذجإمحضرإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإومحضرإفرزإاألصوات. .4
 نموذجإلتاحةإعضوإلحضورإالجمعيةإالعمومية.إ .5
إنموذجإشهادةإالفصاحإعندإتعارضإالمصالح.إ .6

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإ .1إمصدرإالممارسةإ
إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ .2

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إإإ17,إ13

إإإ16,إ13

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إسجلإالجمعيةإالعمومية.إ .1

 العمومية.إمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإ .2

 المراسالتإوالدعواتإالمرسلةإألعضاءإالجمعيةإالعموميةإقبلإاالجتماع.إ .3

 محاضرإفرزإاألصوات.إ .4

إشهاداتإالفصاحإعندإتعارضإالمصالح.إ .5
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إ%إ19.50إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ8إدرجةإالممارسةإإ7تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

العموميةإإالجمعيةإهلإانعقدتإ

خاللإإالعاديةإوغيرإالعادية(إإ)

إ؟إالسنةإالماليةإالحاليةإأوإالسابقة

إ2.00

إمكتبي
وجودإمحاضرإإإإ-1

إاالجتماعإ

إصفرإإلمإتنعقدإالجمعيةإالعموميةإإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 

هلإانعقدتإهذهإاالجتماعاتإإ

رئيسإإإدعوةإمنبناًءإعلىإ

المجلسإالدارةإأوإمنإنائبهإإ

بشرطإتفويضهإمنإرئيسإإ

إالمجلس؟إ

إميداني

وجودإالدعواتإإإ-1

المرسلةإمنإرئيسإإ

إالمجلس.إ

وجودإتفويضإإإإ-2

منإرئيسإالمجلسإإ

فيإحالإإ-لنائبهإ

إ.إ-التفويض

إصفرإإلمإتتمإبناءإعلىإدعواتإإإال

إصفرإ االنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإيتمإنعمإ

إ3

هلإاشتملتإهذهإالدعواتإعلىإ

جدولإاألعمالإومكانإاالجتماعإإ

إوتاريخهإوساعةإانعقاده؟إ

إميداني

محتوىإالدعواتإإإإ-1

المرسلةإمنإرئيسإإ

إالمجلس.إ

إصفرإإلمإتشتمل.إإال

إنعمإ
إ%إ50إاشتملتإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إاشتملتإبشكلإمتكامل.إ

إ

إ4

منإحضرإالجمعيةإإهلإكلإ

العموميةإإماإأحدإالمؤسسينإأوإإ

منإمضىإعلىإعضويتهإفيإإ

إالجمعيةإستةإأشهرإعلىإاألقل؟

إمكتبيإ0.50

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإسجلإإإإ-2

إالجمعيةإالعمومية.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-3

إفرزإاألصوات.

إالإ
ليسإكلإالحضورإممنإيحقإلهإإ

إالحضور.
إصفرإ

إ%إ100إكلإمنإحضرإيحقإلهإالحضور.إإنعمإ

إ5

والجهةإالمشرفةإإإإالمركزهلإبلغإ

وأعضاءإالجمعيةإالعموميةإإ

بالدعواتإقبلإالموعدإالمحددإبـإإ

إيومًاإإعلىإاألقل؟إإ15

إميدانيإ1.00

محتوىإإإإ-1

المراسالتإالتيإإ

إإللمركزُأرسلتإ

إوالجهةإالمشرفة.إ

محتوىإالدعواتإإإإ-2

إالمرسلة.إ

إصفرإإلمإيتمإذلكإإال

إ%إ100إتمإبشكلإمتكاملإإنعمإ

إ

إ
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إ6

هلإانعقدتإالجمعيةإالعموميةإإ

إبطريقةإصحيحةإوفقإماإيلي:إ

إ.األعضاءإنصفإإمنإأكثرإإحضورإ -

إفيإإباألغلبيةإالقراراتإإصدورإ -

الجمعيةإالعاديةإوبالثلثينإفيإإ

الجمعيةإغيرإالعاديةإممنإيحقإإ

إلهمإالتصويت؟إ

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2

إفرزإاألصوات.

إصفرإإلمإتنعقدإبطريقةإصحيحة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إانعقدتإبطريقةإصحيحةإنسبيًا.

بشكلإانعقدتإبطريقةإصحيحةإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ7

هلإتمتإمناقشةإأيإمسائلإأوإإ

قضاياإغيرإمدرجةإفيإجدولإإ

األعمالإالمرسلإألعضاءإالجمعيةإ

إالعموميةإقبلإاالجتماع؟إ

إمكتبيإ1.00

محتوىإالدعواتإإإإ-1

وجداولإاألعمالإإ

إالمرسلة.إ

إال
لمإيتمإمناقشةإمسائلإغيرإإ

إمدرجة.إ
إ%إ100

محتوىإمحاضرإإإإ-2

الجمعيةإإاجتماعاتإ

إالعمومية.إ

إصفرإإتمإمناقشةإمسائلإغيرإمدرجة.إنعمإ

إ

إ8

هلإتمتإالنابةإعنإأحدإمنإإ

أعضاءإالجمعيةإالعموميةإفيإإ

إاالجتماعات؟إ

إ0.50

مكتبيإإ

+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إ%إ100إلمإتتمإالنابةإال

إاالنتقالإإلىإالسؤالإالتالييتمإإنعمإ

إ9
هلإنابإالعضوإعنإأكثرإمنإعضوإ

إفيإالجمعيةإالعمومية؟إ

مكتبيإإ

+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إ%إ100إلمإتتمإالنابةإعنإأكثرإمنإعضوإال

إنعمإ
تمإإنابةإالعضوإعنإأكثرإمنإإ

إعضو
إصفرإ

إ

إ10

تمإطرحإقضاياإأوإمسائلإإهلإ

للتصويتإعليهاإمنإقبلإأعضاءإ

إالجمعيةإالعمومية؟إ

إ2.00

إمكتبي

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

إ%إ100إلمإيتمإالتصويت.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ11

هلإتمإالتأكدإمنإعدمإوجودإإ

تعارضإمصالحإعندإالتصويتإعلىإ

ُيعرضإعلىإالجمعيةإإأيإقرارإ

العموميةإبشكلإعامإوقراراتإإ

االستثماراتإوالعقاراتإبشكلإ

خاص،إفيماإعداإانتخابإأعضاءإ

إمجلسإالدارة؟

إمكتبي

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

شهاداتإإإإ-2

الفصاحإعندإتعارضإإ

إالمصالح.إ

إصفرإإلمإيتمإالتأكد.إال

إ%إ100إتمإالتأكد.إإنعمإ
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إ
 

إ

إ
إ  

 الجمعيةإالعموميةإإالمجالإإ8بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

اختصاصاتإالجمعيةإالعموميةإإإ-1
إالعادية.إ

رفعإمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإإإ–إإ2
 .إالمركزإالعموميةإإلىإ

إالمؤشرإ
قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإعاليةإإ

إلزيادةإفاعليتها.إوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإ

إباختصاصاتهاإالتالية:إإالعاديةتلتزمإالجمعيةإالعموميةإ

إدراسةإتقريرإمراجعإالحساباتإعنإالقوائمإالماليةإللسنةإالماليةإالمنتهية،إواعتمادهاإبعدإمناقشتها.إ -1
إإقرارإمشروعإالميزانيةإالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدة.إ -2
أعمالإالجمعيةإونشاطاتهاإللسنةإالماليةإالمنتهية،إوالخطةإالمقترحةإللسنةإالماليةإالجديدة،إواتخاذإإمناقشةإتقريرإمجلسإالدارةإعنإ -3

إماإتراهإفيإشأنه.إ
إإقرارإخطةإاستثمارإأموالإالجمعية،إواقتراحإمجاالته.إ -4
إانتخابإأعضاءإمجلسإالدارة،إوتجديدإمدةإعضويتهم،إوإبراءإذمةإمجلسإالدارةإالسابق.إ -5
 قانونيإمرخصإله،إلمراجعةإحساباتإالجمعية،إوتحديدإأتعابه.إتعيينإمحاسبإ -6
خاللإخمسةإعشرإيومًاإمنإتاريخإإإإالمركزإلىإإ-إنإوجدإ-رفعإنسخةإمنإمحضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإومحضرإفرزإاألصواتإ -7

إاالجتماع.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 الجمعيةإالعموميةإباختصاصاتإالجمعيةإالعاديةإالمحّددةإفيإالممارسة.إالتأكدإمنإمعرفةإأعضاءإ .1
 التأكدإمنإقيامإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإباختصاصاتهاإالمحّددةإفيإالممارسة.إإ .2
 التأكدإمنإتوفرإالتقاريرإوالخططإالمطلوبإعرضهاإعلىإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإقبلإاالجتماعإبوقتإكاٍف.إ .3
إمجلسإالدارةإومدةإعضويتهمإالمتبقيةإوإبراءإذمةإأيإعضوإيغادرإالمجلس.إمراجعةإحالةإأعضاءإ .4

األدواتإواألدلةإإ

إأداةإإدارةإالجمعيةإالعموميةإ .1إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
 نظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -1

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -2

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ14

إ23

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالالئحةإاألساسيةإالمعتمدة.إ .1

 محاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإالعادية.إ .2

 محاضرإفرزإاألصوات.إ .3

إ.إالمركزالمراسالتإوالخطاياتإالتيإتمتإبينإالجمعيةإو .4
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إ
إ%إ19.50إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ5.50إدرجةإالممارسةإإ8تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإاجتمعتإالجمعيةإالعموميةإإ

)االجتماعإالعادي(إخاللإالسنةإإ

إالماليةإالحالية؟إ

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعموميةإالعادية.إ

إصفرإإلمإيتمإاالجتماع.إإال

إتمإاالجتماع.إإنعمإ

إ2

هلإدرستإالجمعيةإالعموميةإإ

العاديةإفيإاجتماعهاإاألولإإ

تقريرإمراجعإالحساباتإعنإإ

القوائمإالماليةإللسنةإالماليةإإ

إالمنتهية؟

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

إ

إصفرإإلمإيتمإمناقشةإالتقرير.إإال

إنعمإ

إ

 تمتإالمناقشةإمنإغير

إ.االعتمادإ
إ%إ50

إ%إ100إواالعتماد.إتمتإالمناقشةإإ

إ

إ3

هلإأقّرتإالجمعيةإالعموميةإإ

العاديةإمشروعإالميزانيةإإ

إالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدة؟

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

إصفرإإلمإيتمإإقرارإالميزانية.إإال

إ%إ100إتمإإقرارإالميزانية.إإنعمإ

إ4

العموميةإإهلإناقشتإالجمعيةإ

العاديةإتقريرإمجلسإالدارةإعنإإ

أعمالإالجمعيةإونشاطاتهاإإ

إللسنةإالماليةإالمنتهية؟

إمكتبيإ0.50

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

إصفرإإلمإيتمإمناقشةإالتقرير.إإال

إ%إ100إتمتإمناقشةإالتقرير.إإنعمإ

إ
إ

إ  
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إ

إالدرجةإالسؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإالتحققإآليةإ

إ5

هلإناقشتإالجمعيةإالعموميةإإ

العاديةإالخطةإالمقترحةإللسنةإإ

الماليةإالجديدةإواتخذتإإ

إالتوصياتإوالقراراتإلذلك؟إ

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

إصفرإإلمإيتمإمناقشةإالخطة.إإال

إ%إ100إتمإمناقشةإالخطة.إإنعمإ

إإإإإإإإ

إ6

هلإتمإإرسالإنسخةإمنإمحضرإإ

اجتماعإالجمعيةإالعموميةإمعإإ

إإ-إنإُوجد-محضرإفرزإاألصواتإ

يومًاإمنإإإ15خاللإإالمركزإإلىإ

إتاريخإاالجتماع؟إ

إميدانيإ0.50

محتوىإإإإ-1

المراسالتإإ

والخطاباتإالتيإإ

إتمت.إ

إال
لمإيتمإإرسالإنسخةإمنإإ

إالمحاضر.إ
إصفرإ

إنعمإ

تمإإرسالإنسخةإمنإالمحاضرإإ

إيومًاإمنإاالجتماع.إإإ15لكنإبعدإ
إ%إ50

تمإإرسالإنسخةإمنإالمحاضرإإ

إيومًاإمنإاالجتماع.إإ15خاللإإ
إ%إ100

إإإإإإإإ

إ7
هلإتوجدإخطةإتشغيليةإللسنةإإ

إالماليةإالحاليةإلدىإالجمعية؟إ

إ0.50

إمكتبي
وجودإخطةإإإإ-1

إتشغيلية.إ

إصفرإإالإتوجدإخطةإتشغيلية.إإال

إالتالي.إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإنعمإ

إ8
هلإتمإاعتمادإالخطةإمنإإ

إالجمعيةإالعمومية؟إ
إمكتبي

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

إالإ
لمإيتمإاعتمادهاإمنإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إصفرإ

إنعمإ
تمإاعتمادهاإمنإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إ%إ100
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إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ
  

 الجمعيةإالعموميةإإالمجالإإإإ9بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إقراراتإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعادية.إإ-1
إالمؤشرإ 

قدرةإالجمعيةإعلىإإدارةإملفإالجمعيةإالعموميةإبكفاءةإعاليةإإ

إوتطبيقإكافةإاألحكامإوالضوابطإلزيادةإفاعليتها.إ

إباختصاصاتهاإالتالية:إإغيرإالعاديةتلتزمإالجمعيةإالعموميةإ

أعضاءإمجلسإالدارة،إأوإإسقاطإالعضويةإعنه،إوانتخابإمنإيشغلإالمراكزإالشاغرةإفيإعضويةإإالبتإفيإاستقالةإأيإعضوإمنإ .1
إمجلسإالدارة.إ

إإلغاءإماإتراهإمنإقراراتإمجلسإالدارة.إ .2
إاقتراحإاندماجإالجمعيةإفيإجمعيةإأخرى.إ .3
إإقرارإتعديالتإالالئحةإاألساسية.إ .4
 حلإالجمعيةإاختياريًا.إ .5
خاللإخمسةإعشرإيومًاإمنإتاريخإإإإالمركزإلىإإ-إنإوجدإ-رفعإنسخةإمنإمحضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإومحضرإفرزإاألصواتإ .6

 االجتماع.إ
إعدمإاعتمادإأوإتنفيذإأيإقرارإقبلإرفعهإللوزيرإوالموافقةإعليه.إ .7
إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 الجمعيةإالعموميةإباختصاصاتإالجمعيةإغيرإالعادّيةإالمحّددةإفيإالممارسة.إالتأكدإمنإمعرفةإأعضاءإ .1
 التأكدإمنإمشروعيةإعقدإالجمعيةإغيرإالعاديةإوقيامهاإباختصاصاتهاإالمحددةإفيإالممارسة.إ .2
 التأكدإمنإالجراءاتإالصحيحةإقبلإعقدإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعادية.إ .3
 الجمعيةإالعموميةإغيرإالعادية.حصرإالقراراتإالتيإتصدرإمنإ .4
 التأكدإمنإعدمإتنفيذإأيإقرارإقبلإالحصولإعلىإموافقةإالوزير.إ .5
إمتابعةإإجراءاتإالحصولإعلىإالموافقةإلقراراتإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعاديةإبعدإرفعهاإللوزير.إ .6

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

 أداةإإدارةإالجمعيةإالعمومية.إ .1

إاجتماعإالجمعيةإالعموميةإالعاديإوغيرإالعادي.إنموذجإإداريإلعقدإ .2

إنموذجإدعوةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإلالجتماع.إ .3

إنموذجإمحضرإاجتماعإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعاديةإومحضرإفرزإاألصوات.إ .4

إمصدرإالممارسةإ
إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -1

إاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإ -2

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ15

إ20,إإإإ23

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإغيرإالعادّية.إ .1
 محضرإفرزإاألصوات.إإ .2

إ.إالمركزالمراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإبينإالجمعيةإو .3
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إ%إ19.50إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ1إدرجةإالممارسةإإ9بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

1 

هلإانعقدتإالجمعيةإإ

العموميةإ)غيرإالعادية(إخاللإإ

السنةإالماليةإالحاليةإأوإإ

إالسابقة؟إ

إ0.25

إمكتبي

وجودإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعموميةإغيرإالعادية.إ

إ%إ100إلمإيتمإاالجتماع.إإال

إاالنتقالإإلىإالسؤالإالتالييتمإإنعمإ

إ2

هلإكانتإاالجتماعاتإبناًءإإ

،إالمركزإعلىإطلبإمسّببإمنإ

أوإمنإمجلسإالدارة،إأوإبناًءإإ

علىإطلبإعددإالإيقلإعنإإ

%(إمنإاألعضاءإالذينإإ25)

يحقإلهمإحضورإالجمعيةإإ

إالعمومية؟إ

إميداني
محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالدعواتإذاتإالعالقة.إ

إال
االجتماعإوفقإماإهوإإلمإيتمإ

إمحدد.إ
إصفرإ

إ%إ100إتمإاالجتماعإوفقإماإهوإمحّدد.إإنعمإ

إ3

هلإكلإماإتمإمناقشتهإهوإإ

ضمنإاختصاصاتإالجمعيةإإ

إالعموميةإغيرإالعادّية؟إ

إمكتبيإ0.25

محتوىإمحاضرإإإإ-1

الجمعيةإالعموميةإغيرإإ

إالعادية.إ

إال

ليسإكلإماإتمإمناقشتهإضمنإإ

العموميةإإاختصاصاتإالجمعيةإ

إغيرإالعادية.إ

إصفرإ

إنعمإ

كلإماإتمإمناقشتهإضمنإإ

اختصاصاتإالجمعيةإالعموميةإإ

إغيرإالعادّية.إ

إ%إ100

إ4

هلإتمإإرسالإنسخةإمنإإ

محضرإاجتماعإالجمعيةإإ

العموميةإمعإمحضرإفرزإإ

إلىإإإ-إنإُوجدإ-األصواتإ

يومًاإمنإإإإ15خاللإإإالمركزإ

إتاريخإاالجتماع؟إ

إميدانيإ0.25
محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إصفرإإلمإيتمإإرسالإنسخةإمنإالمحاضر.إإال

إنعمإ

تمإإرسالإنسخةإمنإالمحاضرإلكنإإ

إيومًاإمنإاالجتماع.إإ15بعدإ
إ%إ50

تمإإرسالإنسخةإمنإالمحاضرإإ

إيومًاإمنإاالجتماع.إإ15خاللإإ
إ%إ100

إ

إ5
هلإتمإاتخاذإقراراتإخاللإإ

إاالجتماع؟إ

إ0.25

إمكتبي

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعموميةإغيرإالعادية.إ

إ%إ100إلمإيتمإاتخاذإقرارات.إإال

إنعمإ
إالسؤالإالتالييتمإاالنتقالإإلىإ

إ6
إإالمركزهلإتمإأخذإموافقةإ

إعلىإالقراراتإقبلإتنفيذها؟

مكتبيإإ

+إإ

إميداني

محتوىإالمراسالتإإإإ-1

والخطاباتإالتيإتمتإإ

إبينإالجمعيةإوالوزير.إ

إصفرإإلمإيتمإأخذإالموافقة.إإال

إ%إ100إتمإأخذإالموافقة.إإنعمإ
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إالمؤشرإالثالثإ

باألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالتزامإالجمعيةإ)

إ(إالدارةإوزيادةإفاعليته

إ
إ%(إ33المجال:إمجلسإالدارةإ)الوزنإ

إ
إ

إ
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إ

إ  

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإ10بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
اختصاصاتإمجلسإالدارةإفيإإ-1

إالمؤشرإ التخطيطإوالرقابةإوالمتابعة.إ
والضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإالتزامإالجمعيةإباألحكامإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

إيؤديإمجلسإالدارةإمهامهإواختصاصاتهإالتاليةإبفاعلية:إ

وضعإخططإعملإالجمعيةإومنهاإالخطةإاالستراتيجيةإوالخطةإإإإ-1
التنفيذيةإوغيرهاإمنإخططإالعملإالرئيسة،إومتابعةإتنفيذها،إإ

إواعتمادهاإمنإالجمعيةإالعمومية.إ
عليهاإوإجراءإإإالشرافإأنظمةإوضوابطإللرقابةإالداخليةإووضعإإإ-2

إمراجعةإدوريةإللتحققإمنإفاعليتها.
البتإفيإقبولإعضوإالجمعيةإالعموميةإالجديدإأوإاعتذارهإأوإإإ-3

إإلغاء

إعضويتهإبقرارإمسّبب.إ
بكلإتغييرإيطرأإعلىإحالةإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإإإالمركزإإبالغإإ-4

ومجلسإالدارةإوالمسؤولإالتنفيذيإوالمديرإالماليإوذلكإخاللإإ
إشهرإمنإتاريخإحدوثإالتغيير.إ

علىإتنفيذإقراراتإوتعليماتإالجمعيةإالعموميةإأوإإإالشرافإ-5
إالمراجعإالخارجي.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 منإالجمعيةإالعموميةإومتابعةإتنفيذهاإباستمرار.إإإواعتمادهاالخططإالالزمةإإوضعإ .1
 وضعإآليةإلدارةإطلباتإالعضويةإفيإالجمعيةإالعمومية.إ .2
إالتأكدإمنإوجودإأنظمةإوضوابطإفّعالةإللرقابةإالداخليةإومراجعتهاإمنإخاللإاجتماعاتإالدارةإالتنفيذية .3

 ومجلسإالدارة.إ
 لمإيتمإعرضهاإعلىإالمجلس.إإاعتذارإأوإإلغاءإعضويةطلباتإدمإوجودإطلباتإعضويةإجديدةإأوإالتأكدإمنإع .4
 أوإالمسؤولإأوإالمديرإالتنفيذي.إإبكلإتغييرإيطرأإفيإالجمعيةإالعموميةإأوإمجلسإالدارةإالمركزإبالغإ .5
إ.إالخارجيمتابعةإتنفيذإقراراتإوتعليماتإالجمعيةإالعموميةإأوإالمراجعإ .6

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

إأداةإالخطةإاالستراتيجيةإوالتشغيلية.إ .1
إومتابعةإالخطط.إإالشرافإأداةإ .2
إنموذجإألنظمةإوضوابطإالرقابةإالداخلية.إ .3
 نموذجإطلبإالعضويةإفيإالجمعيةإالعمومية.إ .4
 االعتذارإعنإالعضويةإفيإالجمعيةإالعمومية.نموذجإطلبإ .5
إنموذجإإلغاءإعضويةإأحدإأعضاءإالجمعيةإالعمومية.إ .6

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإأوإإ

إالنص
إ33

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إخططإالعملإالمعتمدة.إ .1
 نظامإالرقابةإالداخلي.إ .2
العضويةإفيإالجمعيةإإآليةإإدارةإطلباتإ .3

 العمومية.إ
إطلباتإالعضويةإللجمعيةإالعمومية.إ .4

طلباتإاالعتذارإعنإالعضويةإأوإإلغاءإالعضويةإأوإإ .5
 النماذج.إ

 محاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إ .6
 .إمحاضرإمجلسإالدارة .7
إقرارإالتكليفإأوإالتعيينإللمديرإالتنفيذيإوالمديرإالمالي.إ .8
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إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإ 4إدرجةإالممارسةإإ10بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

أوإإهلإيوجدإمراجعإداخليإ

لمراجعةإإموظفإالتزامإ

وتحديثإاللوائحإوالسياساتإإ

إالداخلية؟
إ1.50

إميداني

وجودإقرارإالتكليفإأوإإإإ-1

إالتعيين.

محتوىإمحاضرإإإإ-2

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2
هلإتمإتكليفهإأوإتعيينهإمنإإ

إمجلسإالدارة؟
إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إال
لمإيتمإتكليفهإأوإتعيينهإإ

إمنإمجلسإالدارة.إ
إصفرإ

إنعمإ
تعيينهإمنإإتمإتكليفهإأوإ

إمجلسإالدارة.إ
إ%إ100

إ3

هلإيوجدإنظامإرقابةإداخليإإ

لمراجعةإأوامرإوقراراتإالصرفإإ

الداخليةإومراجعةإتطابقإإ

قراراتإالدارةإالتنفيذيةإمعإإ

السياساتإواللوائحإالداخليةإإ

إالمعتمدةإ
إ1.50

إمكتبي
محتوىإنظامإالرقابةإإإإ-1

إالداخلي.إ

إصفرإإالإيوجدإنظامإرقابة.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ4
هلإتمإاعتمادإنظامإالرقابةإإ

إالداخليإمنإمجلسإالدارة؟
إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إال
لمإيتمإاعتمادهإمنإمجلسإإ

إالدارة.
إصفرإ

إنعمإ
تمإاعتمادهإمنإمجلسإإ

إالدارة.
إ%إ100

إ

إ5

هلإتوجدإآليةإمفّعلةإتمكنإإ

قبولإعضوإالمجلسإبالبتإفيإ

الجمعيةإالعموميةإالجديدإأوإإ

اعتذارهإأوإإلغاءإعضويتهإبقرارإإ

إمسبب؟إ

إميدانيإ0.50

وجودإآليةإلدارةإإإإ-1

طلباتإالعضويةإفيإإ

إالجمعيةإالعمومية.إ

محتوىإطلباتإإإإ-2

العضويةإللجمعيةإإ

إالعمومية.إ

إصفرإإالإتوجدإآليةإأوإنظام.إإال

إ%إ100إتوجدإآليةإأوإنظام.إإنعمإ

إ

6 

يشرفإالمجلسإعلىإتنفيذإإهلإ

قراراتإوتعليماتإالجمعيةإإ

العموميةإأوإالمراجعإإ

إالخارجي؟إ

إمكتبيإ0.50

محتوىإتقاريرإإإإ-1

إالمتابعةإوالشراف.إ

محتوىإمحاضرإمجلسإإإإ-2

إالدارة.

إصفرإإالإيشرفإعلىإذلك.إإال

إ%إ100إيشرفإعلىإذلك.إإنعمإ
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إ  

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإ11بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 تفعيلإسياساتإوأسسإالحوكمة.إإ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

إيضعإوُيفّعلإمجلسإالدارةإسياساتإوأسسإالحوكمةإالتالية:

 السياساتإالعامةإلتحقيقإأهدافإالجمعيةإونجاحها.إ -1
والشرافإعلىإتنفيذهاإومراقبةإمدىإفاعليتهاإإإإ،أسسإومعاييرإلحوكمةإالجمعيةإالإتتعارضإمعإأحكامإالنظامإوالالئحةإاألساسيةإ -2

إوتعديلهاإعندإالحاجة.إ
 سياسةإتنظيمإالعالقةإمعإالمستفيدينإمنإخدماتإالجمعيةإتضمنإتقديمإالعنايةإالالزمةإلهم. -3
إالجمعيةإباألنظمةإواللوائح.إالسياساتإوالجراءاتإالتيإتضمنإالتزامإ -4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

إالتأكدإمنإوجودإوتفعيلإالسياساتإوأسسإالحوكمةإالتالية:

 سياسةإتعارضإالمصالح.إ .1
سياسةإالبالغإعنإالمخالفاتإوحمايةإمقدميإإ .2

 البالغات.إ
 سياسةإخصوصيةإالبيانات.إ .3
إوإتالفها.إسياسةإاالحتفاظإبالوثائقإإ .4

 سياسةإجمعإالتبرعات.إ .5
سياسةإتنظيمإالعالقةإمعإالمستفيدينإوتقديمإإ .6

 الخدمات.إ
 الئحةإالمواردإالبشرية.إ .7
 آليةإلدارةإالمتطوعين.إ .8
إالميثاقإاألخالقيإللعاملينإفيإالجمعية.إ .9

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إوالمؤسساتإاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإإإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ33

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إسياسةإتعارضإالمصالحإالمعتمدة.إ .1

سياسةإاالبالغإعنإالمخالفاتإوحمايةإمقدميإإ .2

إالبالغاتإالمعتمدة.إ

 سياسةإخصوصيةإالبياناتإالمعتمدة.إ .3

 سياسةإاالحتفاظإبالوثائقإوإتالفهاإالمعتمدة.إ .4

إالمعتمدة.إسياسةإجمعإالتبرعاتإ .5

سياسةإإتنظيمإالعالقةإمعإالمستفيدينإوتقديمإإ .6
 الخدماتإالمعتمدة.إ

 آليةإإدارةإالمتطوعينإالمعتمدةإمنإمجلسإالدارة.إ .7

 الئحةإالمواردإالبشريةإالمعتمدة.إ .8

نماذجإمنإالميثاقإاألخالقيإالموّقعةإمنإالعاملينإفيإإ .9

 الجمعية.إ

إقائمةإالعاملينإفيإالجمعية.إ .10
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إ

إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإ 3إدرجةإالممارسةإإ11الممارسةإرقمإإبطاقةإتقييمإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإسياسةإلتعارضإإ

المصالحإمعتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟

إمكتبيإ0.25

وجودإسياسةإلتعارضإإإإ-1

إالمصالح.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإسياسة.إالإتوجدإإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ2

هلإتوجدإسياسةإلإلبالغإعنإإ

المخالفاتإوحمايةإمقدميإإ

البالغاتإمعتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟

إمكتبيإ0.20

وجودإسياسةإلإلبالغإإإإ-1

عنإالمخالفاتإوحمايةإإ

إمقدميإالبالغات.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإسياسة.إالإتوجدإإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ3

هلإتوجدإسياسةإلخصوصيةإإ

البياناتإمعتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟

إمكتبيإ0.20

وجودإسياسةإلخصوصيةإإإإ-1

إالبيانات.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ4

سياسةإلالحتفاظإإهلإتوجدإ

بالوثائقإوإتالفهاإمعتمدةإمنإ

إمجلسإالدارة؟

إمكتبيإ0.20

وجودإسياسةإلالحتفاظإإإإ-1

إبالوثائقإوإتالفها.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ5

هلإتوجدإسياسةإلجمعإإ

التبرعاتإمعتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟

إ0.50
مكتبي+إإ

إميداني

إوجودإسياسةإلجمعإإإإ-1

إالتبرعات.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ
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إ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ6

هلإتوجدإسياسةإلتنظيمإإ

المستفيدينإإالعالقةإمعإ

)المستفيدينإمنإالخدمةإالتيإإ

تقدمهاإالجمعية(إمعتمدةإمنإ

إمجلسإالدارة؟

إ0.20

إ

إمكتبي

إ

وجودإسياسةإتنظيمإإ -1

العالقةإمعإإ

المستفيدينإوتقديمإإ

إالخدماتإ

محتوىإمحاضرإاجتماعإإ -2

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إنعمإ

إ
إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ7

السياسةإعلىإآليةإإهلإتحتويإ

للتأكدإمنإاستحقاقإإ

إالمستفيد؟إ

إمكتبيإ0.20
وجودإآليةإللتأكدإمنإإ -1

إاستحقاقإالمستفيد.إ

إصفرإإ.إآليةالإتوجدإإال

إ%إ100إتوجدإآليةإبشكلإكامل.إإنعمإ

إ

إ8

هلإتوجدإآليةإلدارةإإ

المتطوعينإفيإالجمعيةإإ

إمعتمدةإمنإمجلسإالدارة؟

إ0.25
مكتبي+إإ

إميداني

لدارةإإوجودإآليةإإإ-1

إالمتطوعين.إ

إصفرإإالإتوجدإآلية.إإال

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إإنعمإ

إ

إ9

هلإتوجدإالئحةإللمواردإ

إالجمعيةإمعتمدةإالبشريةإفيإ

إمنإمجلسإالدارة؟إ

إمكتبيإ0.50
وجودإالئحةإالمواردإإإإ-1

إالبشرية.إ

إصفرإإالإتوجدإالئحة.إإال

إ%إ100إنعمإتوجدإالئحةإمعتمدة.إإنعمإ

إ

إ10
يوجدإميثاقإأخالقيإإهلإإ

إللعاملينإفيإالجمعية؟إ

إ0.50

إمكتبي
وجودإميثاقإأخالقيإإإإ-1

إللعاملينإفيإالجمعية.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ11

هلإقامإجميعإالعاملينإفيإإ

الجمعيةإبالتوقيعإعلىإإ

إالميثاقإاألخالقي؟إ

إميداني

محتوىإالمواثيقإإإإ-2

األخالقيةإالموّقعةإمنإإ

إالعاملين.إ

محتوىإقائمةإالعاملينإإإإ-3

إفيإالجمعية.إ

إال

لمإيتمإتوقيعإالميثاقإ

األخالقيإمنإجميعإإ

إالعاملين.إ

إصفرإ

إنعمإ

إ%إ50إتمإالتوقيعإبشكلإجزئي.إ

تمإالتوقيعإبشكلإ

إمتكامل.إ
إ%إ100
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إ

 

إ12بطاقةإالممارسةإرقمإ
إ

 مجلسإالدارةإإالمجالإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
المسؤولياتإالماليةإوالصالحياتإإإ-1

 الممنوحة.إ
إالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

إماإيلي:إمإإويتأكدالصالحياتإالماليةإوغيرإالماليةإإويمنحالمسؤولياتإيحّددإمجلسإالدارةإ

وإجراءاتإاتخاذإالقرارإومدةإالتفويض،إوعليهإمتابعةإممارسةإتلكإالصالحياتإالتيإيفوضهاإلغيرهإعبرإإتحديدإالصالحياتإالتيإيفوضها،إ -1
إتقاريرإدورية.إ

إالمشرفإالمالي.إوالتعامالتإمعإالحساباتإالبنكيةإالخاصةإبالجمعيةإبتوقيعإرئيسإمجلسإالدارةإأوإنائبهإإأن -2
عإالحساباتإالبنكيةإالثنينإمنإأعضاءإالمجلسإأوإمنإقيادييإالدارةإإوجودإموافقةإالوزيرإأوإمنإيفّوضهإعندإتفويضإالتعاملإمإ -3

إالجنسية.إإسعوديالتنفيذيةإعلىإأنإيكونواإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 التأكدإمنإتوثيقإجميعإاليراداتإإلىإالجمعية.إ .1
 التأكدإمنإأنإجميعإالنفقاتإمتوافقةإمعإأهدافإالجمعية. .2
 المسؤولياتإوالصالحياتإالتيإسيفّوضهاإوإجراءاتإاتخاذإالقرارإومدةإالتفويض.إتحديدإ .3
 تصميمإأداةإلمتابعةإالمسؤولياتإوالصالحياتإالتيإيفّوضهاإمجلسإالدارةإلغيره.إ .4
إعندإالتعامالتإأوإالتفويضإالماليإيجبإالتأكدإمنإإتباعإالجراءاتإالمحّددةإفيإالممارسة.إ .5

األدواتإواألدلةإإ

إصالحياتإمجلسإالدارةإومتابعةإماإيتمإتفويضه.إإدارةإأداةإ .1إوالنماذج

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ37

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 الئحةإصالحياتإالمجلسإوالصالحياتإالممنوحةإمنإمجلسإالدارة.إ .1

إالمجلسإوالصالحياتإالتيإيفّوضهاإوإجراءاتإاتخاذإالقرارإومدةإالتفويض.إقائمةإبصالحياتإ .2

 تقاريرإمتابعةإممارسةإالصالحياتإالممنوحة.إ .3

موافقةإالوزيرإأوإمنإيفّوضهإفيإحالإتمإالتفويضإالثنينإمنإأعضاءإالمجلسإأوإمنإقيادييإالدارةإالتنفيذيةإإ .4

إالجنسية.إإسعوديعلىإأنإيكونواإ

إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإ 6إدرجةإالممارسةإإ12الممارسةإرقمإإبطاقةإتقييمإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

1 

هلإالجمعيةإملزمةإبإعدادإإ

الئحةإلصالحياتإالمجلسإإ

والصالحياتإالممنوحةإمنإقبلإ

إمجلسإالدارةإ

إ2.00

إمكتبي
قائمةإتصنيفإالجمعياتإإ

إالمعتمدةإمنإالمركزإ

إ%إ100إغيرإملزمةإإالإ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتوجدإالئحةإلصالحياتإإ

المجلسإوالصالحياتإإ

الممنوحةإمنإقبلإمجلسإإ

 الدارة؟

إ

إمكتبي

وجودإالئحةإإإإ-1

صالحياتإالمجلسإإ

والصالحياتإالممنوحةإإ

إمنإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجد.إإال

إنعمإ

إ

إالسؤالإالتالييتمإاالنتقالإإلىإ

إ
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إ

إ

إ
إ  

إ3

هلإتوجدإقائمةإبصالحياتإإ

المجلسإوالصالحياتإالتيإإ

فّوضهاإوإجراءاتإاتخاذإالقرارإإ

إومدةإالتفويض؟إ

إمكتبي

وجودإقائمةإإإإ-1

بصالحياتإالمجلسإإ

والصالحياتإالتيإإ

فّوضهاإوإجراءاتإاتخاذإإ

إالقرارإومدةإالتفويض.إ

إصفرإإالإتوجد.إإال

إ%إ100إ.إتوجدإبشكلإمتكاملإنعمإ

إ4

هلإيقومإالمجلسإبمتابعةإإ

ممارسةإالصالحياتإالمفّوضةإ

إعبرإتقاريرإالمتابعة؟إ

إميدانيإ2.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإمجلسإإ

إالدارة.

وجودإتقاريرإمتابعةإإإإ-2

ممارسةإالصالحياتإإ

إالممنوحة.إ

إال
الإتوجدإمتابعةإمنإقبلإإ

إالمجلس.إ
إصفرإ

إنعمإ
توجدإمتابعةإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ

إ5

توجدإصالحياتإماليةإإهلإ

وتشملإصالحيةإالتوقيعإإ

مفّوضةإمنإرئيسإالمجلسإأوإ

نائبةإوالمشرفإالماليإالثنينإ

منإأعضاءإالمجلسإأوإمنإإ

إقيادييإالدارةإالتنفيذية؟إ
إ2.00

مكتبي+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإ-1

إمجلسإالدارة.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ6
تمإأخذإالموافقةإمنإالوزيرإإهلإ

إأوإمنإيفّوضه؟إ
إميداني

محتوىإالمراسالتإإإإ-1

والخطاباتإالتيإتمتإإ

بينإالجمعيةإوالوزيرإأوإإ

إمنإيفّوضه.إ

إصفرإإلمإيتمإأخذإالموافقة.إإال

إ%إ100إتمإأخذإالموافقة.إإنعمإ



إالجزءإاألولإ:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإ

45 

 

إالمجالإ إإ13بطاقةإالممارسةإرقمإ
مجلسإإ
موضوعاتإإإالدارة

إالممارسةإ
إانتظامإاجتماعاتإمجلسإالدارة. .1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإإ

إالدارةإوزيادةإفاعليته.إ

إيعقدإمجلسإالدارةإاجتماعاتهإبشكلإمنتظمإوفّعالإوبماإالإيقلإعنإاجتماعإواحدإكلإثالثةإأشهر.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

إجدولةإاجتماعاتإمجلسإالدارةإبدايةإكلإسنةإمالية.إ     .1

إعقدإاجتماعإواحدإعلىإاألقلإلمجلسإالدارةإكلإثالثةإأشهر.إ     .2

إتشكيلإلجنةإتنفيذيةإمنإالمجلسإلمعالجةإالقضاياإالفرعيةإالتيإتتطلبإقرارإسريع.إ     .3

إاألعضاءإاجتماعاتإالمجلسإفيإكلإاجتماع.إالتأكدإمنإحضورإماإالإيقلإعنإثلثيإ     .4

إ-إاألدواتإواألدلةإوالنماذج

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ
إأوإالنصإ

إ31

إمحاضرإاجتماعاتإمجلسإالدارة.     .1إالشواهدإالمتوقعةإ

إ
إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ3إالممارسةإدرجةإ 13بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإإآليةإالتقييمإإالدرجةإالسؤالإمإ

إ1

هلإاجتمعإمجلسإالدارةإ)الإإ
ُيقصدإاللجنةإالتنفيذية(إخاللإإ
السنةإالماليةإالسابقةإأربعةإ

إاجتماعاتإعلىإاألقل؟

إمكتبيإ2
محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإمجلسإإ
إالدارة.

إصفرإإاالجتماعإأبدًا.إلمإيتمإإال

إنعمإ

إإ4تمإاالجتماعإأقلإمنإ
إمرات.إ

إ%إ50

مراتإأوإإإإ4تمإاالجتماعإ
إأكثر.إ

إ%إ100

إ2
هلإُعقدتإاالجتماعاتإإ

أشهرإإإ3بشكلإمنتظمإ)كلإإ
إمرةإواحدةإعلىإاألقل(؟

إمكتبيإ1
محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإمجلسإإ
إالدارة.

إصفرإإلمإتكنإبشكلإمنتظم.إإال

إ%إ100إُعقدتإبشكلإمنتظم.إإنعمإ

إ
إ

إ
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إ

إ

إ
إ

إ

إ
 

إ

إ
إ

إ  

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإ14بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

عدمإالجمعإبينإعضويةإالمجلسإوالوظيفةإفيإإإ-1
 الجمعية.إ

إإالمركزعدمإالجمعإبينإعضويةإالمجلسإوالعملإفيإإ-2
إأوإالجهةإالمشرفة.إ

إدورتين.عدمإالعضويةإفيإالمجلسإألكثرإمنإإ-3
عدمإعضويةإأحدإأعضاءإالسلكإالقضائيإفيإمجلسإإإ-4

 الدارة.إ

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإإ

إالدارةإوزيادةإفاعليته.إ

إيتجّنبإأعضاءإمجلسإالدارةإمنإغيرإموافقةإالوزيرإأوإمنإيفّوضهإماإيلي:إ
إوالعملإفيإالجمعية.إالجمعإبينإعضويةإمجلسإالدارةإإ-1
إأوإالجهةإالمشرفة.إإالمركزالجمعإبينإعضويةإالمجلسإوالعملإفيإإ-2
إالعضويةإفيإمجلسإالدارةإألكثرإمنإدورتين.إإ-3

إلتزمإالمجلسإبعدمإقبولإعضويةإأصحابإالفضيلةإأعضاءإالسلكإالقضائي.إكماإي

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
العملإفيإالجمعيةإأوإفيإإوإعضويةإالمجلسإإاألعضاءإجمعإإوالتأكدإمنإعدمإمراجعةإحالةإأعضاءإالمجلسإإ .1

إأوإفيإالجهةإالمشرفةإأوإعضويتهمإألكثرإمنإدورتينإدونإوجودإموافقةإمنإالوزيرإأوإمنإيفّوضه.إإالمركزإ

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ

إوالمؤسساتإاألهلية.إنظامإالجمعياتإإ-1

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ18

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-2

إ26

إ27

إ28

إ37050إالتعاميمإذاتإالعالقة.إإ-3

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 قائمةإبأسماءإأعضاءإمجلسإالدارةإالمحّدثةإووظائفهمإالرئيسية.إ .1

إالدارةإفيإالدورتينإالسابقتين.قائمةإأسماءإأعضاءإمجلسإ .2

إالهيكلإالتنظيميإالمعتمدإللجمعية.إإ .3

 قائمةإبأسماءإالعاملينإفيإكلإإدارةإوقسم.إ .4

إالمراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإبينإالجمعيةإوالوزيرإأوإمنإيفّوضه.إ .5
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إ

إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإ 4إدرجةإالممارسةإإ14بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإأحدإأعضاءإمجلسإإ

الدارةإيعملإفيإإدارةإإ

الجمعيةإأوإفيإإحدىإإ

إ1إوظائفها؟

مكتبي

+إإ

إميداني

محتوىإقائمةإأسماءإأعضاءإمجلسإإإإ-1

إالدارةإالمحّدثةإووظائفهمإالرئيسية.إ

إمحتوىإالهيكلإالوظيفيإالمعتمد.إإإإ-2

محتوىإقائمةإأسماءإالعاملينإفيإإإإ-3

إالجمعية.إ

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إإإ-4

إ%إ100إالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ2
هلإتوجدإموافقةإمنإإإإ

إ؟إالمركز
إميداني

محتوىإالمراسالتإوالخطاباتإإإإ-1

والوزيرإأوإمنإإالتيإتمتإبينإالجمعيةإ

إيفّوضه.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إإنعمإ

إ

إ3

هلإيوجدإأحدإأعضاءإمجلسإإ

الدارةإيعملإفيإالدارةإإ

المختصةإبالشرافإعلىإإ

أوإإإالمركزإالجمعيةإفيإ

إالجهةإالمشرفة؟إ
إ1

إمكتبي
محتوىإقائمةإأسماءإأعضاءإمجلسإإإإ-1

إالرئيسية.إالدارةإالمحّدثةإووظائفهمإ

إ%إ100إالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ4
هلإتوجدإموافقةإمنإإإإ

إ؟إالمركز
إمكتبي

محتوىإالمراسالتإوالخطاباتإإإإ-1

التيإتمتإبينإالجمعيةإوالوزيرإأوإمنإإ

إيفَوضه.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إإنعمإ

إ

إ5

هلإيوجدإأحدإمنإأعضاءإإ

مجلسإالدارةإاستمرإفيإإ

عضويتهإألكثرإمنإدورتينإإ

إ1 متتاليتين؟إ

مكتبي

+إإ

إميداني

محتوىإقائمةإأسماءإأعضاءإمجلسإإإإ-1

الدارةإفيإالدورتينإالسابقتينإوفيإإ

إالدورةإالحالية.إ

إ%إ100إالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ6
هلإتوجدإموافقةإمنإإإإ

إ؟إالمركز
إميداني

محتوىإالمراسالتإوالخطاباتإإإإ-1

التيإتمتإبينإالجمعيةإوالوزيرإأوإمنإإ

إيفّوضه.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إإنعمإ

إ

إ7

هلإيوجدإأحدإأعضاءإمجلسإإ

الدارةإمنإأصحابإالفضيلةإإ

إفيإالسلكإالقضائي؟إ

إمكتبيإ1
قائمةإأسماءإأعضاءإمجلسإإمحتوىإإإ-1

إالدارةإالمحّدثةإووظائفهمإالرئيسية.إ

إ%إ100إالإيوجد.إإال

إصفرإإيوجد.إإنعمإ
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إ

إ

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإ15بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
تعريفإالمجلسإالجديدإبعملإالجمعيةإإإ-1

إالمؤشرإ وخاصةإالجوانبإالماليةإوالقانونية.
الجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإالتزامإ

إوزيادةإفاعليته.إ

يتلّقىإأعضاءإمجلسإالدارةإالجددإالمعارفإالضروريةإلعملإالجمعيةإوخاصةإالجوانبإالماليةإوالقانونية،إويتمإالتأكدإبشكلإدوريإمنإإ
إالجمعية.إإلمامإواكتسابإأعضاءإالمجلسإالمعلوماتإوالمهاراتإالضروريةإلعملإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 عقدإورشإعملإمكّثفةإلتعريفإمجلسإالدارةإالحاليإبعملإالجمعيةإوخاصةإالجوانبإالماليةإوالقانونية.إ .1
 وضعإإجراءاتإمحّددةإوواضحةإلتعريفإأيإعضوإجديدإفيإالمجلسإبعملإالجمعية.إ .2
المباشرةإمعإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإومجلسإلدارةإللتأكدإمنإاللمامإإعقدإاالستطالعاتإوالمقابالتإ .3

إبالمعلوماتإالوافيةإعنإشؤونإالجمعية.إ

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ37

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إبالجراءاتإالمّتبعةإلتعريفإأعضاءإالمجلسإالجددإبعملإالجمعية.إقائمةإ .1

إتقاريرإبرامجإالتوعيةإالداخليةإ)الماليةإوالقانونية(إألعضاءإالمجلس.إ .2

إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ4إدرجةإالممارسةإ 15بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتمإتقديمإبرامجإتعريفيةإإ

مخصصةإألعضاءإمجلسإإ

الدارةإمتعّلقةإبعملإالجمعيةإإ

والواجباتإوالمهامإوفقإإ

إالجمعياتإوالمؤسساتإنظامإ

األهلية،إوذلكإخاللإالسنةإإ

إالماليةإالحاليةإأوإالسابقة؟إ

إمكتبيإ2.00

محتوىإتقاريرإبرامجإإإإ-1

التوعيةإالداخليةإ)الماليةإإ

إالمجلس.إوالقانونية(إألعضاءإ

إصفرإإلمإيتمإتقديمإأيإبرامج.إإال

إنعمإ

يتمإتقديمإالبرامجإبشكلإإ

إجزئي.إ
إ%إ50

يتمإتقديمإالبرامجإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ2

هلإتوجدإإجراءاتإواضحةإإ

لتعريفإاألعضاءإالجددإفيإإ

مجلسإالدارةإبالقضاياإالماليةإإ

والقانونيةإالمرتبطةإبعملإإ

إالجمعية؟إ

إميدانيإ2.00

محتوىإقائمةإالجراءاتإإإإ-2

المّتبعةإلتعريفإأعضاءإإ

المجلسإالجددإبعملإإ

إالجمعية.إ

إصفرإإالإتوجدإإجراءات.إإال

إنعمإ

توجدإإجراءاتإبشكلإإ

إجزئي.إ
إ%إ50

توجدإإجراءاتإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100
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إ

إ
إ  

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإإ16بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إإوالمحاسبإالتنفيذيتعيينإالمديرإإ-1

إالمؤشرإ والمشرفإالمالي.إ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

إنإمجلسإالدارةإبقرارإمنهإكلإمن:يعيّإ

إ:إالمديرإالتنفيذيإعلىإأنإيكونإسعوديإالجنسيةإويشتملإقرارهإعلىإماإيلي:إأوالًإ

إومسؤولياته.إمهامهإوصالحياتهإإ -1

إحقوقهإوالتزاماته.إ -2

تحديدإراتبهإعبرإلجنةإمستقلةإمنإمجلسإالدارةإُتكلفإبدراسةإكفاءاتإالمديرإومؤهالتهإوخبراتهإوتحددإراتبهإبناءإعلىإذلك،إمعإإ -3

إاعتبارإنطاقإومتوسطإرواتبإالمديرينإالتنفيذيينإفيإالجمعياتإالمشابهةإفيإالحجمإوالمجال.إ

إأنإيكونإسعوديإالجنسية.إإ:إمحاسبإالجمعيةإعلىثانياًإ

الوطنيةإوبياناتإإإة،إمعإإرفاقإصورإمنإبطاقاتإالهويالمركزإرسلإنسخةإمنإقرارإاتإالتعيينإومسوغاتإالراتبإإلىإكماإويجبإأنإتُإ

إ.التواصل

إ

إيلتزمإالمشرفإالماليإفيإمجلسإالدارةإبمسؤولياتهإواختصاصاتهإالماليةإومنهاإالشرافإعلى:إإ

إجميعإشؤونإالجمعيةإالماليةإطبقًاإللنظامإواألصولإالماليةإالمتبعة.إإإ-1
إمواردإالجمعيةإومصروفاتهاإواستخراجإإيصاالتإعنإجميعإالعملياتإواستالمها.إإإ-2
إاباتإالبنكيةإالمخصصةإلها.إإيداعإأموالإالجمعيةإفيإالحسإ-3
إقيدإجميعإاليراداتإوالمصروفاتإتباعًاإفيإالسجالتإالخاصةإبها.إإ-4
إالجردإالسنويإوتقديمإتقريرإبنتيجةإالجردإلمجلسإالدارة.إإ-5
إصرفإجميعإالمبالغإالتيإتقررإصرفهاإنظامًاإمعإاالحتفاظإبالمستنداتإالمثبتةإلصحةإالصرفإومراقبةإالمستنداتإوحفظها.إ-إ6

إتنفيذإقراراتإمجلسإالدارةإفيماإيتعلقإبالمعامالتإالمالية.إإإ-7
إإعدادإميزانيةإالجمعيةإللسنةإالتاليةإوعرضهاإعلىإمجلسإالدارة.إإ-8
إالتوقيعإعلىإطلباتإالصرفإواألوراقإالماليةإمعإرئيسإمجلسإالدارةإأوإنائبه.إإ-9

إاإعلىإحسبإاألصولإالنظامية.إبحثإالمالحظاتإالواردةإمنإالمراجعإالخارجي،إوالردإعليهإ-10

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

التأكدإمنإوجودإقرارإمنإمجلسإالدارةإعندإتعيينإالمديرإالتنفيذيإوتحديدإالمهام،إالصالحيات،إالمسؤوليات،إإ .1
 الحقوقإوااللتزامات.إ

 الدارة.إتحديدإراتبإالمديرإالتنفيذيإمنإخاللإلجنةإمنإمجلسإ .2
 ،إمعإصورةإمنإبطاقةإالهويةإوبياناتإالتواصل.إالمركزإإرسالإنسخةإمنإقرارإالتعيينإومسوغاتإالراتبإإلىإ .3
 التأكدإمنإقدراتإالمشرفإالماليإللقيامإبجميعإاالختصاصاتإالمحددةإفيإالممارسة.إ .4
إالتأكدإمنإقيامإالمشرفإالماليإبمسؤولياتهإواختصاصاتهإالمحددةإفيإالممارسة.إ .5

واتإواألدلةإإاألد

إ-إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-1

إأوإالنصإ

إ46

إ41إالتعاميمإذاتإالعالقة.إإ-2

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إبتعيينإالمديرإالتنفيذيإوالمحاسب.إإمجلسإالدارةقرارإ .1

إعقدإالمديرإالتنفيذيإوالمحاسب.إ .2

 .إالمركزبينإالجمعيةإوالمراسالتإوالخطاباتإ .3

 الالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللجمعية.إ .4

إمؤهالتإالمشرفإالمالي.إ .5
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إ

إ

إ%33إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ4.50إدرجةإالممارسةإ 16بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ
إالتقييمإ

إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

1 
هلإتمإتعيينإمديرإتنفيذيإإ

إفيإالجمعيةإإ
إ1.00

مكتبي+إإ
إميداني

وجودإقرارإمجلسإالدارةإإإإ-1
إبتعيينإالمديرإالتنفيذي.

وجودإعقدإالمديرإإإإ-2
إالتنفيذي.

إصفرإإالإيوجدإمديرإتنفيذي.إإال

إنعمإ
إ%إ100 متفرغإكاملإ
إ%إ50إمتفرغإجزئيإ
إ%إ20إغيرإمتفرغإ

إ2
)تعيينإوليسإإهلإتمإتعيينهإ

تكليف(إبقرارإمنإقبلإمجلسإإ
إالدارة؟

إ1.00

إمكتبي
محتوىإقرارإمجلسإإإإ-1

الدارةإبتعيينإالمديرإإ
إالتنفيذي.

إال
لمإيتمإتعيينهإبقرارإمنإإ

إالمجلس.إ
إصفرإ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ3
هلإتمإتوضيحإصالحياتهإإ
ومسؤولياتهإوحقوقهإإ

إالتعيين؟والتزاماتهإفيإقرارإ
إمكتبي

محتوىإقرارإمجلسإإإإ-1
الدارةإبتعيينإالمديرإإ

إالتنفيذي.

إال
إإ،صالحياتهلمإيتمإتوضيحإ
وحقوقهإإإ،إومسؤولياته
إوالتزاماته.إ

إصفرإ

إنعمإ
إإ،صالحياتهتمإتوضيحإ

ومسؤولياتهإوحقوقهإإ
إوالتزاماته.إ

إ%إ100

إ4

هلإتمإإرسالإنسخةإمنإقرارإإ
التعيينإومسوغاتإالراتبإمعإ

إرفاقإصورةإمنإهويتهإإ
الوطنيةإوبياناتإالتواصلإإ

إ؟إالمركزمعهإإلىإ

إ1.00
مكتبي+إإ
إميداني

محتوىإالمراسالتإإإإ-1
إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إصفرإإلمإيتمإالرسال.إال

إنعمإ

تمإإرسالإنسخةإمنإقرارإإ
التعيينإومسوغاتإالراتبإإ
وصورةإمنإهويتهإالوطنيةإإ

إوبياناتإالتواصلإمعه.إ

إ%إ100

إ

إ5
هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ

إمحاسبإسعوديإالجنسية؟إ
إمكتبيإ0.50

وجودإقرارإمجلسإالدارةإإإإ-1
إبتعيينإمحاسبإالجمعية.إ

إوجودإعقدإالمحاسب.إإإ-2

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
يوجدإمحاسبإسعوديإإ

إالجنسية.إ
إ%إ100

إ6

قرارإإهلإتمإإرسالإنسخةإمنإ
التعيينإومسوغاتإالراتبإمعإ

إرفاقإصورةإمنإهويتهإإ
الوطنيةإوبياناتإالتواصلإإ

إمعهإإلىإالمركز؟إ

إ0.50
مكتبي+إإ
إميداني

محتوىإالمراسالتإإإإ-1
إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إصفرإإلمإيتمإالرسال.إال

إنعمإ

تمإإرسالإنسخةإمنإقرارإإ
التعيينإومسوغاتإالراتبإإ
وصورةإمنإهويتهإالوطنيةإإ

إوبياناتإالتواصلإمعه.إ

إ%إ100

إ

إ7

هلإمؤهالتإالمشرفإإ
الماليإتتناسبإمعإعضويتهإإ
فيإمجلسإالدارةإكمشرفإإ

إمالي؟إ

إمكتبيإ0.50
وجودإمؤهالتإالمشرفإإإإ-1

إالمالي.إ

إصفرإإالإتتناسب.إإال

إ%إ50إتتناسبإبشكلإجزئي.إإنعمإ

إ%إ100إتتناسبإبشكلإمتكامل.إإ
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إ

 

 

إ  

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإإ17بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إانتخابإأعضاءإمجلسإالدارة.إ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

إ:إوفقإالجراءاتإالتاليةيتمإترشيحإأعضاءإمجلسإالدارةإ
الجمعيةإالعموميةإممنإتنطبقإعليهمإشروطإالترشحإلعضويةإمجلسإالدارةإقبلإنهايةإمدةإمجلسإالدارةإإيتمإدعوةإجميعإأعضاءإإ-1

إبمئةإوثمانينإيوماإعلىإاألقل.
إُيقفلإبابإالترإشيحإقبلإتسعينإيوماإمنإنهايةإمدةإمجلسإالدارةإعلىإاألقل.إإ-2
إ.إالمركزالطريقةإالمعتمدةإمنإإوفقإالنموذجإأوإإالمركزيرفعإمجلسإالدارةإأسماءإالمرشحينإإلىإإإ-3
فيإمقرإالجمعيةإأوإموقعإالجمعيةإإإالمركزترفعإلجنةإاالنتخاباتإبالتنسيقإمعإمجلسإالدارةإقائمةإالمترشحينإالواردةإمنإإ-4

إقبلإنهايةإمدةإمجلسإالدارةإبخمسةإعشرإيوماإعلىإاألقل.إإاللكتروني
تنتخبإالجمعيةإالعموميةإأعضاءإمجلسإالدارةإالجديدإباجتماعهاإالعاديإمنإقائمةإالمترشحين،إوعلىإمجلسإالدارةإالجديدإتزويدإإإ-5

إبأسماءإاألعضاءإالذينإتمإانتخابهمإخاللإخمسةإعشرإيوماإمنإتاريخإاالنتخاب.إإالمركزإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

ورشةإعملإلمراجعةإالجراءاتإالحاليةإعندإترشيحإمجلسإالدارةإالجديدإوالترتيبإللمجلسإالجديدإوفقإإعقدإ .1
 الجراءاتإالمحّددة.إ

 جدولةإالجراءاتإالمتعلقةإبالمجلسإالقادم.إ .2
إتشكيلإلجنةإاالنتخاباتإمنإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإبوقتإكاٍف.إ .3

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
 الجمعيةإالعموميةإلعضويةإمجلسإالدارة.حإعضوإينموذجإترش .1

إنموذجإتشكيلإلجنةإاالنتخابات.إ .2

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ26

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 االنتهاء.إعلىإالمجلسإالذيإانتهتإدورتهإأوإالذيإعلىإوشكإالسابقةإإالمركزإموافقةإ .1

 قرارإتشكيلإلجنةإاالنتخابات.إ .2

 قائمةإالمرشحينإلعضويةإالمجلسإالجديد.إ .3

 .إالمركزبينإالجمعيةإوإالدعواتإوالمراسالتإالتيإتمت .4

 الدعواتإوالمراسالتإالتيإتمتإبينإمجلسإالدارةإوأعضاءإالجمعيةإالعمومية.إ .5

 .إالمركزضرإاجتماعإلجنةإاالنتخاباتإمعإمجلسإالدارةإلعرضإقائمةإاألسماءإالواردةإمنإاإمح .6

إضرإفرزإاألصواتإالنتخابإأعضاءإالمجلسإمنإقائمةإالمترشحين.إاإمح .7
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إ  

 %33إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ2.50إدرجةإالممارسةإ 17بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإالتحققإآليةإ

إ1

هلإمدةإدورةإمجلسإالدارةإإ

انتهتإقريبًاإ)ستةإأشهرإقبلإإ

التقييم(إأوإعلىإوشكإإ

إاالنتهاءإ)شهرإبعدإالتقييم(؟إ

إ0.50

مكتبي+إإ

إميداني

إإالمركزمحتوىإموافقةإإإ-1

السابقةإعلىإالمجلسإالذيإإ

انتهتإدورتهإأوإالذيإعلىإإ

إوشكإاالنتهاء.إ

إال
لمإتنتِهإقريبًاإوليستإعلىإإ

إوشكإاالنتهاء.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتمإتشكيلإلجنةإانتخاباتإإ

فيإاالجتماعإالعموميإإ

إالذيإيسبقإاجتماعإالترشيح؟

إميداني
تشكيلإلجنةإإمحتوىإقرارإإإ-1

إاالنتخابات.إ

إال

لمإيتمإتشكيلإلجنةإإ

انتخاباتإفيإاالجتماعإإ

العموميإالذيإيسبقإإ

إاجتماعإالترشيح.إ

إصفرإ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ3

هلإأعضاءإلجنةإاالنتخاباتإإ

اثنينإمنإأعضاءإالجمعيةإإ

العموميةإكحدإأدنىإوغيرإإ

مرشحينإلعضويةإالمجلسإإ

إالجديد؟

إمكتبي

محتوىإقرارإتشكيلإلجنةإإإإ-1

إاالنتخابات.إ

محتوىإقائمةإالمرشحينإإإإ-2

إلعضويةإالمجلسإالجديد.إ

إصفرإإاألعضاءإليسواإكذلك.إإال

إنعمإ

األعضاءإاثنينإكحدإأدنىإإ

منإأعضاءإالجمعيةإإ

العموميةإوغيرإمرشحينإإ

إلعضويةإالمجلسإالجديد.إ

إ%إ100

إ

إ4

هلإدعاإمجلسإالدارةإجميعإإ

الجمعيةإالعموميةإإأعضاءإ

الذينإتنطبقإعليهمإشروطإإ

الترشحإلعضويةإمجلسإإ

الدارةإقبلإمئةإوثمانينإيوماإ

علىإاألقلإمنإنهايةإمدةإإ

إمجلسإالدارة؟

إ

إميداني 0.50

محتوىإالدعواتإإإإ-1

والمراسالتإالتيإتمتإبينإإ

مجلسإالدارةإوأعضاءإإ

إالجمعيةإالعمومية.إ

إصفرإإلمإيتمإذلك.إإإال

إنعمإ
الدعوةإوفقإماإهوإإتمإ

إمحّدد.إ
إ%إ100
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إ

إ

إ

إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ  

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ5

هلإتمإإقفالإبابإالترشيحإإ

قبلإتسعينإيوماإمنإنهايةإإ

مدةإالمجلسإعلىإاألقلإإ

ورفعإأسماءإالمترشحينإإلىإإ

خاللإأسبوعإمنإقفلإإإالمركزإ

إبابإالترشيح؟إ

إميدانيإ0.50

محتوىإالمراسالتإإإإ-1

والخطاباتإالتيإتمتإبينإإ

إ.إالمركزإالجمعيةإو

إصفرإإلمإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
األسماءإإتمإالقفالإورفعإ

إوفقإماإهوإمحّدد.إ
إ%إ100

إ6
إ

هلإعرضتإلجنةإاالنتخاباتإإ

بالتنسيقإمعإمجلسإالدارةإإ

قائمةإأسماءإالمترشحينإإ

فيإمقرإإإالمركزإالواردةإمنإ

الجمعيةإأوإموقعإالجمعيةإإ

اللكترونيإقبلإخمسةإعشرإإ

يوماإعلىإاألقلإمنإنهايةإإ

إمدةإالمجلس؟

إميدانيإ0.50

محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-1

لجنةإاالنتخاباتإمعإمجلسإإ

الدارةإلعرضإقائمةإاألسماءإإ

إ.إالمركزإالواردةإمنإ

إصفرإإلمإيتمإعرضإاألسماء.إإال

إ%إ100إتمإعرضإاألسماء.إإنعمإ

إ7

هلإزودإمجلسإالدارةإالجديدإ

بأسماءإاألعضاءإالذينإإإالمركزإ

تمإانتخابهمإخاللإخمسةإعشرإ

إيوماإمنإتاريخإاالنتخاب؟إإإإ

إميدانيإ0.50
محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إال
لمإيتمإالرفعإخاللإالفترةإإ

إالمحّددة.إ
إصفرإ

إنعمإ
تمإالرفعإخاللإالفترةإإ

إالمحّددة.إ
إ%إ100
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إ%إ33إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ2.00إدرجةإالممارسةإ 18بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإحصلتإالجمعيةإعلىإإ

إنذارإأوإمخالفةإخاللإالعامإإ

الماليإالسابقإوحتىإتاريخإإ

 2.00إالزيارة؟إإ
مكتبيإإ

إوميدانيإ

تقاريرإالمخالفاتإإ -1

إ.إوالنذارات

إ%إ100إإإدالإيوجإإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ2

هلإتمإتصحيحإالمخالفاتإأوإإ

النذاراتإخاللإالمدةإإ

إالمحددة؟إإ

إصفرإإلمإيتمإالتصحيحإإال

إ%إ100إالمدةإإإلتمإالتصحيحإخالإنعمإ

 

 مجلسإالدارةإإالمجالإإإإ18بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 .إالنذاراتإوالمخالفاتإ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالدارةإإ

إوزيادةإفاعليته.إ

منإتقيدإالجمعيةإباألنظمةإواللوائحإإالتأكدإبشكلإدوريإو،إالمنظمةإللجمعيةإااللتزامإباألحكامإوالضوابطإمجلسإالدارةإإعلىإأعضاء
إ.إأليإمنإأحكامإالنظامإأوإالالئحةإالتنفيذيةإأوإالالئحةإاألساسيةإالساريةإفيإالمملكةإبماإيضمنإتالفيإوقوعإالجمعيةإفيإمخالفةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 
تقيدإالجمعيةإباألنظمةإواللوائحإالساريةإفيإالمملكة،إبماإإللتأكدإمنإإمعإالعاملينإإإلدارةاإإلمجلستوعيةإدوريةإ .1

 إإفيإمخالفاتإماليةإأوإإداريةإأوإفنية.يضمنإتالفيإوقوعإالجمعيةإإ
إالمراجعةإالدوريةإلمدىإالتزامإالجمعيةإباألنظمةإواللوائحإالساريةإبالمملكة.إ .2

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ87

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -2إ
-إ19-23

إ35-36

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إ.إتقاريرإتصحيحإالمخالفات.إ2

إ.إعدمإوجودإأيةإمخالفاتإماليةإأوإإداريةإأوإفنيةإعلىإالجمعية.تقاريرإ .3
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 المؤشرإالرابعإ

التزامإالجمعيةإبإنشاءإفروعهاإومكاتبهاإوفقإماإإ)

إ(إتحّددهإاألنظمةإواللوائح

إ
إ%(إ3المجال:إالفروعإوالمكاتبإ)الوزنإ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ
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إ

إ

إ

إ

 الفروعإوالمكاتبإإالمجالإإإإإ19بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إإنشاءإالفروعإداخلإالمملكة.إإ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإبإنشاءإفروعهاإومكاتبهاإوفقإماإتحّددهإاألنظمةإإ

إواللوائح.

إتقديمإماإيلي:إوداخلإالمملكةإبعدإموافقةإالوزيرإأوإمنإيفّوضهإوالجهةإالمشرفةإهاإفروعإتنشئإالجمعية
إماإيثبتإموافقةإالجمعيةإالعموميةإعلىإإنشاءإالفرع.إإإ-1
إتحديدإمقرإالفرع،إوالنطاقإالداريإلخدماته.إإ-2
وصورةإمنإالهويةإالوطنيةإلكلإمنهم،إمعإبياناتإإتحديدإاختصاصاتإالفرعإوالهيكلإالداريإلهإوأسماءإالعاملينإالمرشحينإلدارته،إإإ-3

إالتواصلإمعهم.
إماإيثبتإقدرةإالجمعيةإعلىإتشغيلإالفرعإوضمانإاستدامته.إإإ-4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
موافقةإالوزيرإإمراجعةإمسوغاتإإنشاءإالفروعإالحاليةإفيإالجمعيةإوالتأكدإمنإإتباعإالجراءاتإوالحصولإعلىإ -1

 أوإمنإيفّوضهإوالجهةإالمشرفة.إ
إ.إ-إإنإُوجدت-تحديدإاختصاصاتإالفروعإوالهياكلإالداريإلهاإ -2

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إنموذجإتحديدإاحتياجاتإالجمعيةإمنإالفروع.إإ-1

 نموذجإفتحإفرعإجديد.إإ-2

إمصدرإالممارسةإ
المادةإإرقمإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

إأوإالنصإ

إ10

إ16إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-2

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إقائمةإبفروعإالجمعيةإداخلإالمملكةإوبياناتهاإالرئيسية.إ .1

إوالجهةإالمشرفةإعلىإإنشاءإالفروع.إإالمركزإموافقةإ .2

إ%3إ4المؤشرإرقمإوزنإإ3إدرجةإالممارسةإ 19بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤال م
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإيوجدإلدىإالجمعيةإفروعإ

إ؟إداخلإالمملكةومكاتبإإ

إ3.00

إمكتبي

قائمةإفروعإإمحتوىإإإ-1

الجمعيةإداخلإالمملكةإإ

إوبياناتهاإالرئيسية.إ

إ%إ100إالإيوجدإفروع.إإال

إالتالي.إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإنعمإ

إ2

هلإنصتإالالئحةإاألساسيةإإ

والمكاتبإإعلىإإنشاءإالفروعإإ

إداخلإالمملكةإ

إمكتبي
محتوىإالالئحةإإ -1

إاألساسيةإإ

إصفرإإالإلمإتنصإالالئحة.إإالإإإ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالثانيإنعمإ

إ3

إإالمركزإهلإتوجدإموافقةإمنإ

والجهةإالمشرفةإعلىإإنشاءإإ

إ؟إوالمكاتبإهذهإالفروعإ

إمكتبي

إإالمركزموافقةإمحتوىإإإإ-1

والجهةإالمشرفةإعلىإإنشاءإإ

إالفروع.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إنعمإ
المركزإإتوجدإموافقةإمنإ

إوالجهةإالمشرفة.إ
إ%إ100
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إ
 

 

 
 

 

 
 

 

 
إ

 

إالخامسالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإإ)

إ(خاللإالفتراتإالمحّددةإللمركزإورفعهاإ

إ%(8.50المجال:إالتقاريرإ)الوزنإ

إ
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إ

 

 

 

 

 

 

 

 التقاريرإالمجالإإإإإ20بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إعدادإورفعإالتقريرإالسنويإالمعتمدإإإ-1
وصورةإمنإالميزانيةإالتقديريةإللعامإإ

إ.إالمركزالجديدإإلىإ
رفعإالتقاريرإالماليةإللسنةإالمنتهيةإإلىإإ-2

إ.إأشهرإ4خاللإإإالمركزإ

إالمؤشرإ
إإللمركزإالتزامإالجمعيةإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإورفعهاإ

إخاللإالفتراتإالمحّددة.إ

إ:إكماإيليإخاللإاألربعةإأشهرإمنإنهايةإالسنةإالماليةإللمركزإإهاترفعمطلوبةإوالتقاريرإالبإعدادإإالجمعيةإإتلتزمإ
إالمنتهيةإوالمعتمدإمنإمراجعإالحساباتإومنإالجمعيةإالعمومية.إالتقريرإالسنويإالمفّصلإعنإالقوائمإالماليةإللسنةإالماليةإ -1
إالمعتمدةإمنإالجمعيةإالعمومية.إوإالميزانيةإالتقديريةإللعامإالجديدتقريرإ -2
إالمعتمدإمنإالجمعيةإالعمومية.إوإإعلىإرصدإبرامجإوأنشطةإالجمعيةإيشتملإتقريرإمفّصلإ -3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

فيإإإللمركزإالتأكدإمنإإعدادإالتقريرإالسنويإالماليإواعتمادهإمنإمراجعإالحساباتإوالجمعيةإالعموميةإورفعهإ -1
 الوقتإالمحّدد.إ

فيإالوقتإإإللمركزإورفعهاإالجديدإواعتمادهاإمنإالجمعيةإالعموميةإإالتأكدإمنإإعدادإالميزانيةإالتقديريةإللعامإ -2
 المحّدد.إ

إفيإالوقتإالمحّدد.إإللمركزورفعهإواعتمادهإمنإالجمعيةإالعموميةإإجإوأنشطةإالجمعيةإإإعدادإتقريرإمفّصلإلبرام -3

األدواتإواألدلةإإ

إنموذجإحصرإبرامجإوأنشطةإالجمعية.إإ-1إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

إأوإالنصإ

إ20

إ38إوالمؤسساتإاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإإإ-2

الشواهدإإ

إالمتوقعة

الجمعيةإإمراجعإالحساباتإوالتقريرإالسنويإالمفّصلإعنإالقوائمإالماليةإللسنةإالماليةإالمنتهيةإوالمعتمدإمنإإ .1

 العمومية.إ

 برامجإوأنشطةإالجمعيةإوالمعتمدإمنإالجمعيةإالعمومية.إالسنويإلالتقريرإ .2

 منإالجمعيةإالعمومية.إإإةالميزانيةإالتقديريةإالمعتمدإ .3

 .إمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإ .4

إ.إالمركزتإبينإالجمعيةإوالمراسالتإوالخطاباتإالتيإتم .5
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إ%إ8.50إ5وزنإالمؤشرإرقمإإ5.50إدرجةإالممارسةإ 20بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

3 

التعاقدإمعإمراجعإإهلإتمإ

حساباتإمعتمدإلدىإالمركزإإ

أوإمصنفإلدىإالهيئةإإ

السعوديةإللمراجعينإإ

إ؟إوالمحاسبين

إميدانيإ1.50

العقدإبينإالجمعيةإإ -1

والمراجعإالحساباتإإ

 .إالخارجي

ترخيصإالمكتبإمنإإ -2

الهيئةإالسعوديةإإ

إ.إللمراجعينإوالمحاسبين

إصفرإإالإيوجدإتعاقدإإإالإ

إ%إ100إكاملإبشكلإتعاقدإيوجدإإنعمإ

إ4

هلإيوجدإتقريرإسنويإإ

إإمفصلإعنإالقوائمإالمالية

ومعتمدإمنإمراجعإحساباتإإ

منإالجمعيةإإوإإخارجيإ

إالعمومية؟إ

إمكتبيإ1.00

التقريرإالسنويإإمحتوىإإإ-1

المفّصلإعنإالقوائمإالماليةإإ

والمعتمدإمنإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

إال
تقريرإماليإإالإيوجدإ

إسنوي.
إصفرإ

إنعمإ
تقريرإماليإسنويإإيوجدإ

إبشكلإمتكامل.إ
إ%إ100

إ5

خاللإإإللمركزإهلإتمإرفعهإإإ

السنةإإإمنإنهايةاألربعةإأشهرإ

إالمالية؟إ

إميدانيإ0.50

المراسالتإإمحتوىإإإ-1

تإبينإإوالخطاباتإالتيإتم

إ.إالمركزإالجمعيةإو

إصفرإإ.إللمركزلمإيتمإرفعهإإال

إنعمإ
لكنإبعدإاألربعةإإتمإرفعهإ

إأشهر.إ
إ%إ50

إنعمإ
تمإرفعهإخاللإاألربعةإإ

إأشهر.إ
إ%إ100

إ

إ6

هلإيوجدإتقريرإسنويإإ

مفصلإعنإالبرامجإواألنشطةإإ

معتمدإمنإالجمعيةإإ

إ؟إالعمومية

إمكتبيإ2.00

لتقريرإالمفّصلإإمحتوىإاإإإ-1

المشتملإعلىإرصدإبرامجإإ

إوأنشطةإالجمعية.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2

اجتماعاتإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ

إصفرإإالإيوجدإتقريرإسنوي.إإال

إنعمإ
بشكلإإتقريرإيوجدإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ7

وإإللمركزإهلإتمإرفعهإإإ

مجلسإالدارة(إخاللإاألربعةإإ)

أشهرإمنإنهايةإالسنةإإ

إالمالية؟إإ

إميدانيإ0.50

المراسالتإإمحتوىإإإ-1

تإبينإإوالخطاباتإالتيإتم

إ.إالمركزإالجمعيةإو

إصفرإإ.إللمركزلمإيتمإرفعهإإال

إنعمإ

تمإرفعهإلكنإبعدإاألربعةإإ

إأشهر.إ
إ%إ50

تمإرفعهإخاللإاألربعةإإ

إأشهر.إ
إ%إ100

إ
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إ

إ
إ  

 التقاريرإالمجالإإإإإ21بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
إعدادإورفعإالتقاريرإالماليةإالربعيةإإإ-1

إمنإقبلإالمشرفإالمالي.إ إالمؤشرإ
إإللمركزإالتزامإالجمعيةإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإورفعهاإ

إخاللإالفتراتإالمحّددة.إ

المشرفإالماليإوُتوّقعإمنإقبلهإبالضافةإإلىإمديرإالجمعيةإومحاسبها،إإإعنإطريق)الربعية(إالتقاريرإالماليةإالدوريةإإتعدإالجمعية
إبنسخةإمنه.إإالمركزإدإتزّوإثمإوُتعرضإعلىإمجلسإالدارةإمرةإكلإثالثةإأشهر،إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 ة.إربعيالريرإاتقالالمشرفإالماليإبإعدادإالتأكدإمنإوجودإالمعرفةإالمهنيةإلدىإ .1
 .إمحاسبإومديرإالجمعيةإإعدادإالتقاريرإالماليةإواعتمادهاإمنإقبلإ .2
 .علىإمجلسإالدارةالتقاريرإالماليةإالربعيةإبعدإاعتمادهاإإعرض .3
إ.إللمركزرفعإنسخةإمنإالتقاريرإالماليةإالربعيةإ .4

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ60

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 التقاريرإالماليةإالدوريةإالربعيةإالمعّدةإمنإقبلإالمشرفإالمالي.إ .1

 .إضرإمجلسإالدارةاإمح .2

إ.إالمركزالتيإتمتإبينإالجمعيةإوالمراسالتإوالخطاباتإ .3
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
إ

إ

 
 
 

إ%إ8.50إ5المؤشرإرقمإوزنإإ3إدرجةإالممارسةإ 21بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإقامإالمشرفإالماليإإ

بإعدادإالتقاريرإالماليةإالدوريةإإ

الربعيةإخاللإالسنةإالماليةإإ

إالحاليةإوالسابقة؟إ

إ1.50

إمكتبي

محتوىإالتقاريرإالماليةإإإإ-1

الدوريةإالربعيةإالمعّدةإمنإإ

إالمالي.إقبلإالمشرفإ

إصفرإإالإتوجدإتقاريرإماليةإربعية.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإكانتإالتقاريرإربعيةإإ

ومكتملةإ)أربعةإتقاريرإفيإإ

السنةإالماليةإبحيثإيكونإإ

إتقريرإواحدإكلإثالثةإأشهر(؟إإ

إمكتبي

محتوىإالتقاريرإالماليةإإإإ-1

الدوريةإالربعيةإالمعّدةإمنإإ

إقبلإالمشرفإالمالي.إ

إال
ربعيةإإاللمإتكنإالتقاريرإ

إمكتملة.إ
إصفرإ

إنعمإ

توجدإتقاريرإماليةإلكنإغيرإإ

إمكتملة.إ
إ%إ50

توجدإتقاريرإماليةإربعيةإإ

إومكتملة.إ
إ%إ100

إ3
هلإتمإعرضهاإعلىإمجلسإإ

إالدارةإومناقشتها؟
إميدانيإ1.00

محتوىإمحاضرإمجلسإإإإ-2

الدارةإالذيإناقشإفيهإإ

إالتقرير.إ

إال
لمإيتمإعرضهاإعلىإمجلسإإ

إالدارة.
إصفرإ

إنعمإ
إ%إ50إتمإعرضهاإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إبشكلإمتكامل.إتمإعرضهاإ

إ4
بنسخةإإإالمركزهلإتمإتزويدإإإ

إمنه؟
إميداني 0.50

محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إال
بنسخإإإالمركزلمإيتمإتزويدإ

إمنها.إ
إصفرإ

إ%إ100إبنسخإمنها.إإالمركزتمإتزويدإإنعمإ
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إ

إالسادسإالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإإ)

وغسلإاألموالإمنإخاللإإوتمويلهإجرائمإالرهابإ

إ.المؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية(

إالمجال:إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإ

إ)أنظمةإمكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإوغسلإاألموال(إ

إ%(14.50)الوزنإ
إ

إ
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إ

إ
إ  

إالمجالإإإإإ22رقمإإالممارسةإبطاقةإ

إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإإ

وتمويلهإإإمكافحةإجرائمإالرهابإأنظمةإ)

 (وغسلإاألموال

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

وضعإالتدابيرإلتحديدإوفهمإإإ-1
إإوتمويلهإإالرهابإجرائممخاطرإإ

والتقييمإوالتوثيقإوالتحديثإإ
إبشكلإمستمر.إ

إالمؤشرإ
وتمويلهإإالتزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإالرهابإإ

إوغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.إ

ويتمإفهمها،إوتقييمها،إوتوثيقها،إوتحديثهاإبشكلإمستمر،إمعإاألخذإبالحسبانإالمخاطرإإإوتمويلهإإالرهابإجرائمُتحّددإالجمعيةإمخاطرإ
 المتأصلةإوالكامنةإالتالية:إ

 .المخاطرإالمرتبطةإبالعمالءإإ-1
 إإالبلدانإوالمناطقإالجغرافية.إ-2
 المنتجاتإأوإالخدمات.إإ-3
إالمعامالتإأوإقنواتإالتسليم.إ-4

إالممارسةإوشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإ

إاألنشطةإ

المحتملةإوفهمهاإوتقييمهاإوتوثيقهاإإإوتمويلهإالرهابإجرائمعقدإورشةإعملإلتحديدإالتدابيرإالالزمةإلمخاطرإ .1
 ويتمإمراجعتهاإبشكلإمستمر.إ

 الالزمة.للمخاطرإالمتأصلةإوالكامنةإالمحتملةإواتخاذإالتدابيرإالذاتيإللجمعيةإوذلكإتقييمإالتأكدإمنإال .2
إ.تقييمالاتخاذإالقراراتإوالتوصياتإعلىإنتائجإ .3

األدواتإواألدلةإإ

إأداةإتقييمإالمخاطرإالمتأصلةإوالكامنة.إإ-1إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإ.إوتمويلهإإإنظامإمكافحةإجرائمإالرهابإ-1

إأوإالنصإ

إ63

إ18إوتمويله.إإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإجرائمإالرهاب -1

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إ.إوتقييمهاإوتوثيقهاإإوتمويلهإإالرهابإجرائمتحديدإوفهمإمخاطرإإإوبرامجتقاريرإأنشطةإإ -1

إلمخاطرإالداخلية.لإالذاتيإتقييمالنتائجإ -2

إعلىإنتائجإالتقييم.إالمبنّيةلتيإتحتويإعلىإالقراراتإوالتوصياتإلداخليةإمحاضرإاالجتماعاتإاإ -3
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إ

إ
إ

إ

إ%إ14.50إ6وزنإالمؤشرإرقمإإ6إدرجةإالممارسةإ 22تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإالجمعيةإملزمةإإ

بتطبيقاتإإضافيةإلمكافحةإإ

مخاطرإتمويلإالرهابإإ

إوغسلإاألموال؟

إمكتبيإ002.

وثيقةإتحتويإعلىإأسماءإإ

الجمعياتإالتيإتحتاجإإلىإ

تطبيقاتإإضافيةإفيماإيتعلقإإ

بمكافحةإمخاطرإتمويلإإ

إالرهابإوغسلإاألموال.

إ%إ100إ.إغيرإملزمةإالإإإ

إاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإإنعمإ

إ2

هلإقامتإالجمعيةإبإعدادإإ

تمويلإالرهابإإإوثيقةإمخاطرإ

وغسلإاألموالإتتطابقإمعإإ

إعملإالجمعية؟إ

إصفرإإالوثيقة.إلمإيتمإإعدادإال

إ%إ100إإإ.مخاطرإالإتمإإعدادإوثيقةإإنعمإ

إ3

هلإقامتإالجمعيةإبتحديدإإ

وفهمإمخاطرإجرائمإالرهابإإ

إلديها؟وتمويلهإ
إمكتبيإ1.00

محتوىإتقاريرإأنشطةإإإإ-1

وبرامجإتحديدإوفهمإمخاطرإإ

إ.إلديهاجرائمإالرهابإ

إال

لمإيتمإتحديدإوفهمإإ

مخاطرإجرائمإالرهابإإ

وتمويلهإوتقييمهاإإ

إوتوثيقها.إ

إصفرإ

إنعمإ

تمإتحديدإوفهمإمخاطرإإ

إإجرائمإالرهابإوتمويله

إوتقييمهاإوتوثيقها.إ

إ%إ100

إ4

هلإقامتإالجمعيةإبإعدادإإ

مخاطرإتمويلإالرهابإإإإقائمة

وغسلإاألموالإتتطابقإمعإإ

إعملإالجمعية؟إ

إمكتبيإ1.00
قائمةإمخاطرإمطابقةإمعإإ -2

إعملإالجمعية.إ

إصفرإإ.إلمإيتمإإعدادإالقائمةإإال

تمإإعدادإقائمةإمخاطرإإإنعمإ

مطابقةإمعإعملإإ

إ.إالجمعية

إ%إ100

إ5

هلإأخذتإالجمعيةإبعينإإ

االعتبارإتقييمإالمخاطرإإ

المتأصلةإوالكامنةإووضعإإ

إالتدابيرإلذلك؟

إمكتبيإ1.00

محتوىإتقييمإالمخاطرإإإإ-1

إالمتأصلةإوالكامنة.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2

االجتماعاتإالتيإتحتويإعلىإ

القراراتإوالتوصياتإالمبنّيةإإ

إعلىإنتائجإالتقييم.

إال

لمإيتمإتقييمإالمخاطرإإ

المتأصلةإوالكامنةإولمإإ

إالتدابيرإلذلك.إيتمإوضعإ

إصفرإ

إنعمإ

تمإتقييمإالمخاطرإإ

المتأصلةإوالكامنةإوتمإإ

إوضعإالتدابيرإلذلك.إ

إ%إ100

إ6

هلإتمإاتخاذإالقراراتإإ

وتوصياتإبعدإاستعراضإنتائجإإ

التقييمإللتعاملإمعإالمخاطرإإ

إوالحدإمنها؟

إمكتبيإ1.00

محتوىإمحاضرإإإإ-1

االجتماعاتإالتيإتحتويإعلىإ

والتوصياتإالمبنّيةإإالقراراتإ

إعلىإنتائجإالتقييم.

إصفرإإلمإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
إ%إ50إتمإيشكلإجزئي.إ

إ%إ100إتمإبشكلإمتكامل.إ
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إ

إ

إالمجالإإإإإ23بطاقةإالممارسةإرقمإ

إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإإ

إإ)أنظمةإمكافحةإجرائمإالرهاب

 وغسلإاألموال(إإوتمويلهإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

وضعإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإإ-1
إجرائموتنفيذهاإبفعاليةإلمكافحةإ

إ.إوتمويلهإالرهاب
تحديدإمحتوياتإالسياساتإوالجراءاتإإإ-2

والضوابطإالمتعلقةإبمكافحةإجرائمإ
إ.إوتمويلهإالرهاب إالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإالرهابإإ

وغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإوالسياساتإإوتمويلهإ

إوالجراءاتإالداخلية.إ

للحّدإمنإأيإمخاطرإممكنةإعلىإإوتمويلهإالرهابإإإجرائمالجمعيةإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإويتمإتنفيذهاإبفعالّيةإلمكافحةإإإددّإحت
إأنإتشتملإماإيلي:إ

األحكامإالمّتصلةإبالتدابيرإالمتعلقةإبإجراءاتإإدارةإالمخاطرإإإ-1
إلعالقاتإالعملإقبلإإتمامإعمليةإالتحققإمنإالعميل.إ

إإجراءاتإالبالغإعنإالمعامالتإالمشبوهة.إإ-2
إإالرهابإإجرائمترتيباتإعملإإدارةإااللتزامإالمناسبةإلمكافحةإإ-3

،إبماإفيإذلكإتعيينإمسؤولإعنإهذاإالجانبإعلىإمستوىإإوتمويله
إالدارةإالعليا.

إجراءاتإفحصإكافيةإلضمانإمعاييرإعاليةإعندإتوظيفإإإ-4
إمنسوبيها.إ

إالمستمرة.إبرامجإتدريبإالموظفينإإ-5
آليةإتدقيقإمستقلةإالختبارإفاعليةإوكفايةإالسياساتإإإ-6

إإالرهابإجرائموالجراءاتإوالضوابطإالخاصةإبمكافحةإإ
إ.إوتمويلهإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
إإوتمويلهإإإالرهابإجرائمعقدإورشةإعملإمعإبعضإالخبراءإلتحديدإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإلمكافحةإ .1

إوتنفيذهاإبفعاليةإمعإالحرصإعلىإأنإتتضمنإماإتمإتحديدهإفيإاللوائحإواألنظمة.إ

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إ.إوتمويلهإإدليلإسياساتإوإجراءاتإالعنايةإالواجبةإلمكافحةإجرائمإالرهاب -1

إأداةإتقييمإالمخاطرإالمتأصلةإوالكامنةإ -2

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإ.إوتمويلهإإإنظامإمكافحةإجرائمإالرهابإ-1

إأوإالنصإ

إ67

إ18إ.إوتمويلهإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإجرائمإالرهاب-2

الشواهدإإ

إ.إوتمويلهإإبتدابيرإالعنايةإالواجبةإلمكافحةإجرائمإالرهابقائمةإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإالمتعلقةإ .1إالمتوقعة

إ%إ14.50إ6وزنإالمؤشرإرقمإإ0.50إدرجةإالممارسةإ 23تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإقامتإالجمعيةإبتحديدإإ

السياساتإوالجراءاتإإ

والضوابطإالمتعلقةإإ

إإالرهابإإجرائمبمكافحةإ

إ؟إوتمويله

إ0.50
إمكتبي

محتوىإقائمةإالسياساتإإإإ-1

والجراءاتإوالضوابطإإ

المتعلقةإبتدابيرإالعنايةإإ

الواجبةإلمكافحةإجرائمإإ

إ.إوتمويلهإإإالرهاب

إال

لمإيتمإتحديدإالسياساتإإ

والجراءاتإوالضوابطإإ

إإجرائمالمتعلقةإبمكافحةإ

إ.إوتمويلهإإإالرهاب

إصفرإ

إنعمإ

تمإتحديدإالسياساتإإ

والجراءاتإوالضوابطإإ

إإجرائمالمتعلقةإبمكافحةإ

إ.إوتمويلهإإإالرهاب
إ%إ100
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إ

إ
إ

إ

إالمجالإإإإإ24بطاقةإالممارسةإرقمإ

إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإإ

)أنظمةإمكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإإ

 وغسلإاألموال(

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

التقيدإبنظامإمكافحةإغسلإإ-1
 .األموال

وضعإالمؤشراتإالدالةإعلىإإإ-2
وجودإشبهةإعملياتإغسلإإ

إأموال. إالمؤشرإ
الرهابإوتمويلهإإالتزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإ

إوغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.إ

تحّددإالجمعيةإالمؤشراتإالدالةإعلىإوجودإشبهةإعملياتإغسلإأموال،إويتمإتحديثهاإبشكلإمستمرإحسبإمقتضياتإتطّورإوتنّوعإأساليبإإ
إالرقابيةإبهذاإالخصوص.إارتكابإتلكإالعملياتإمعإااللتزامإبماإتصدرهإتلكإالجهاتإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
عقدإورشةإعملإبمشاركةإبعضإالخبراءإفيإهذاإالمجالإلتحديدإالمؤشراتإالتيإيمكنإأنإتقودإإلىإوجودإشبهةإإ .1

إغسلإأموالإويتمإتحديثهاإبشكلإمستمر.إ

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

إأوإالنصإ

إ40

إ15/إ3إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ-2

الشواهدإإ

إقائمةإالمؤشراتإالدالةإعلىإوجودإشبهةإغسلإأموال.إ .1إالمتوقعة

إ%إ14.50إ6المؤشرإرقمإوزنإإ5إدرجةإالممارسةإ 24بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإقامتإالجمعيةإبتحديدإإ

محدثةإسنويًا(إإداّلةإ)مؤشراتإ

عندإوجودإشبهةإعملياتإإ

إغسلإأموال؟إإ

إ2.00
إمكتبي

قائمةإالمؤشراتإإمحتوىإإإ-1

الدالةإعلىإوجودإشبهةإإ

إغسيلإأموال.إ

إصفرإإالإتوجدإمؤشرات.إإال

إنعمإ
توجدإمؤشراتإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ2

هلإيتمإاستخدامإوسيلةإإ

لتعامالتإالنقديةإغيرإإاإ

فيإجمعإإإاللكترونية

التبرعاتإأوإصرفهاإإ

إللمستفيدين؟إ
إ3.00

إميداني

 وسائلإجمعإالتبرعاتإإ -1

قنواتإصرفإالمساعداتإإ -2

إللمستفيدينإ

إال
الإتستخدمإوسيلةإإ

إالتعامالتإالنقدية.إ
إصفرإ

إنعمإ
االنتقالإللسؤالإإيتمإ

إالثاني
إ%إ100

إ3

هلإتلتزمإالجمعيةإفيإإ

إإالمتعلقةالجراءاتإالنظاميةإ

التبرعاتإوصرفهاإإإباستقبال

إ؟إللمستفيدين

إميداني

 سنداتإالقبضإوالصرفإإ -1

محتوىإالالئحةإفيماإإ -2

يخصإوسائلإجمعإإ

إالتبرعات

إصفرإإ.إالإتلتزمإفيإالجراءإال

إنعمإ
تلتزمإالجمعيةإفيإإ

إ.إالجراءات
إ%إ100
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إ

إ  

إالمجالإإإإإ25بطاقةإالممارسةإرقمإ

إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإإ

إإوتمويلهإ)أنظمةإمكافحةإجرائمإالرهاب

 وغسلإاألموال(

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

الجراءاتإالمطلوبةإعندإاالشتباهإإ-1
إبجريمةإغسلإأموال.

حظرإإبالغإأوإتنبيهإالعميلإأوإأيإإ-2
بشبهةإغسلإشخصإآخرإذوإعالقةإ

إ.إاألموالإبالعملياتإالجارية
إالمؤشرإ

إإوتمويلهإإالتزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإالرهاب

إوغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.إ

تمثلإإإإالمحّددةإالجراءاتإإإإباتباعإإالجمعيةإإإتلتزمإ بعضهاإ أوإ األموالإ أنإ فيإ لالشتباهإ معقولةإ أسبابإ لديهاإ توافرتإ إذاإ أوإ االشتباهإ عندإ

متحصالتإجريمةإأوإفيإارتباطهاإأوإعالقتهاإبعملياتإغسلإاألموالإأوإفيإأنهاإسوفإُتستخدمإفيإعملياتإغسلإأموالإأوإبعالقةإأوإإ

يرإالطبيعيةإبعملياتإغسلإاألموالإبماإفيإذلكإمحاوالتإإجراءإمثلإهذهإإارتباطإأيإمنإالعملياتإأوإالصفقاتإالمعّقدةإأوإالضخمةإأوإغ

إ:إوهيإالعمليات

،إوتزويدهاإبتقريرإمفّصلإيتضمنإجميعإالبياناتإإ-عبرإنموذجهمإالمعتمدإلذلك-إبالغإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإفورًاإوبشكلإمباشرإإإإ-إ1

إفإذاتإالصلة.إوالمعلوماتإالمتوفرةإلديهاإعنإتلكإالعمليةإواألطراإ

إاالستجابةإلكلإماإتطلبهإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإمنإمعلوماتإإضافية.إإ-2

بإتنبيهإالعميلإأوإأيإشخصإآخرإبأنإتقريرًاإبموجبإالنظامإأوإمعلوماتإمتعّلقةإبذلكإقدإُقّدمتإأوإسوفإُتقّدمإإلىإالدارةإإجن إتكماإيتمإإ

إنائيًاإجاٍرإأوإقدإأجري.إالعامةإللتحرياتإالماليةإأوإأنإتحقيقًاإج

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 تحديدإالجراءاتإالمطلوبةإسواًءإالداخليةإأوإالخارجيةإعندإاالشتباهإبجريمةإغسلإأموال.إ .1
 عقدإورشإعملإلتوضيحإهذهإالجراءاتإوتفعيلها.إ .2
عدمإتنبيهإالعميلإأوإأيإشخصإآخرإأنإتقريرًاإبموجبإالنظامإأوإمعلوماتإمتعّلقةإبذلكإقدإُقّدمتإإإالتأكيدإعلى .3

إأوإسوفإُتقّدمإإلىإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإأوإأنإتحقيقًاإجنائيًاإجاٍرإأوإقدإأجري.إ

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إنموذجإاالشتباهإبجرائمإغسلإاألموال.إ-1

إارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإالمعتمد.إنموذجإالدإ-2

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ-1

إأوإالنصإ

إ15

إ16

إ15/إ1إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ-2

الشواهدإإ

إالمتوقعة
عملياتإلهاإعالقةإبغسلإاألموالإأوإإقائمةإالسياساتإوالجراءاتإعندإاالشتباهإفيإأنإاألموالإأوإبعضهاإتمثلإ .1

إأنهاإسوفإتستخدمإفيإعملياتإغسلإأموال.إ
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إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ%إ14.50إ6وزنإالمؤشرإرقمإإ2إدرجةإالممارسةإ 25تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإلدىإالجمعيةإإجراءاتإإ

واضحةإتلتزمإبهاإإذاإتوافرتإإ

لديهمإأسبابإمعقولةإلالشتباهإإ

فيإأنإاألموالإأوإبعضهاإتمثلإ

عملياتإلهاإعالقةإبغسلإإ

األموالإأوإأنهاإسوفإتستخدمإإ

فيإعملياتإغسلإأموالإأوإإ

بعالقةإأوإارتباطإأيإمنإإ

الصفقاتإإأوإإ،العمليات

الضخمةإأوإغيرإإإالمعّقدة،إأو

ةإبعملياتإغسلإإالطبيعي

إاألموال؟إ

إ1.00
إمكتبي

محتوىإقائمةإالسياساتإإإإ-1

والجراءاتإعندإاالشتباهإفيإإ

أنإاألموالإأوإبعضهاإتمثلإإ

عملياتإلهاإعالقةإبغسلإإ

األموالإأوإأنهاإسوفإإ

تستخدمإفيإعملياتإغسلإإ

إأموال.

إصفرإإالإتوجدإإجراءاتإواضحة.إإال

إ%إ100إتوجدإإجراءاتإواضحة.إإنعمإ

إ2

توجدإإجراءاتإلتجّنبإتنبيهإإهلإ

العميلإأوإأيإشخصإآخرإبأنإإ

تقريرًاإبموجبإالنظامإأوإإ

معلوماتإمتعّلقةإبذلكإقدإإ

ُقدمتإأوإسوفإُتقّدمإإلىإإ

الدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإإ

أوإأنإتحقيقًاإجنائيًاإجاٍرإأوإقدإإ

إأجري؟

إمكتبيإ1.00

محتوىإقائمةإالسياساتإإإإ-1

االشتباهإفيإإوالجراءاتإعندإ

أنإاألموالإأوإبعضهاإتمثلإإ

عملياتإلهاإعالقةإبغسلإإ

األموالإأوإأنهاإسوفإإ

تستخدمإفيإعملياتإغسلإإ

إأموال.

إصفرإإالإتوجدإإجراءات.إإال

إ%إ100إتوجدإإجراءاتإواضحة.إإنعمإ
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إ

 
 

 

إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إالمجالإإإإإ26بطاقةإالممارسةإرقمإ

إاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإإ

إإوتمويلهإ)أنظمةإمكافحةإجرائمإالرهاب

 وغسلإاألموال(

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

تنفيذإالبرامجإالتوعويةإإإ-1
الداخليةإالوقائيةإمنإجرائمإإ

إ.إوتمويلهإإإالرهاب

إالمؤشرإ
إإوتمويلهإإالتزامإالجمعيةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإالرهاب

إوغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.إ

تقّدمإالجمعيةإالبرامجإالتوعويةإللعاملينإفيهاإلتعميقإالوعيإلديهمإوتمكينهمإمنإتحديدإنقاطإالضعفإالتيإيمكنإاستغاللهاإمنإقبلإإ
إالستغالل.مموليإالرهاب،إوتحديدإالتدابيرإالتيإيمكنإاتخاذهاإمنإقبلإأنفسهمإضدإهذاإاإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
لتحديدإإإإبماإيزيدإمنإقدراتهمإووعيهمإإوالمتطوعينإإعقدإورشإعملإوبرامجإتوعويةإداخليةإللعاملينإفيإالجمعية .1

إالتدابيرإعندإوجودإالمخاطرإالممكنة.إ
األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإغسلإاألموال.الالئحةإإ-1إمصدرإالممارسةإ
إ14إرقمإالمادةإ

إ14/1إالفقرةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إتقاريرإالبرامجإالتوعويةإللعاملينإفيإالجمعية.إ -1

 %إ14.50إ6وزنإالمؤشرإرقمإإ1إدرجةإالممارسةإ 26بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإبرامجإتوعويةإلنشرإإ

وتعميقإالوعيإداخلإإ

الجمعيةإحولإنقاطإالضعفإإ

الممكنةإوالتيإقدإتستغلإإ

إمنإقبلإمموليإالرهاب؟

إ1.00
إمكتبي

محتوىإتقاريرإالبرامجإإإإ-1

التوعويةإللعاملينإفيإإ

إالجمعية.إ

إال
الإتوجدإبرامجإتوعويةإإ

إللعاملينإفيإالجمعية.إ
إصفرإ

إنعمإ
برامجإبشكلإإتوجدإ

إمتكامل.إ
إ%إ100
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إ

 
 
 
 
 
إ

إالسابعإالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإعندإتنفيذإالبرامجإإ)

إوأواألنشطةإداخلإنطاقهاإالداريإأوإداخلإالمملكةإ

إ(إخارجها

إ

إ%(إ5المجال:إاألنشطةإوالفعالياتإوالتعاقداتإ)الوزنإ
إ
إ
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إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

موضوعاتإإ والتعاقداتإاألنشطةإوالفعالياتإالمجالإإإإإ27بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ

الحصولإعلىإالترخيصإوممارسةإإإ-1
إاألنشطةإوفقإاألهداف.إ

ممارسةإالجمعيةإلألنشطةإخارجإإإ–إإ2
إنطاقهاإالداري.إ

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإعندإتنفيذإالبرامجإواألنشطةإداخلإإ

إخارجها.إنطاقهاإالداريإأوإداخلإالمملكةإأوإإ

نشاطإمخالفإألهدافهاإالمحددةإفيإالئحتهاإإإإبرنامجإأوإإأيإإتنفذإإوال،إإعندإتنفيذإالبرامجإواألنشطةإإلهاإإإبوجودإالترخيصإالساريإإتلتزمإالجمعيةإ
إوتصنيفإالجمعيةإالمعتمد.إإإاألساسية

إ.إالمركزإالإتمارسإالجمعيةإأيإبرامجإأوإأنشطةإلهاإخارجإنطاقهاإالداريإإالإبموافقةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 المطلوبة.إإخيصاإالتأكدإمنإسريانإالتر .1
 أهدافإالجمعيةإالمحّددةإفيإالئحتهاإاألساسية.إإيتفقإمعإإأيإنشاطإالإممارسةإالتأكدإمنإعدمإ .2
إعلإذلك.إإالمركزحصرإجميعإالبرامجإواألنشطةإخارجإنطاقإالجمعيةإالداريإوالتأكدإمنإوجودإموافقةإ .3

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إنموذجإعقدإبرنامجإأوإفعاليةإللجمعية.إ -1

إنموذجإممارسةإنشاطإخارجإنطاقإالجمعيةإالداري. -2

إوالمؤسساتإاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإإإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ84,إ14

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 لجمعية.إاإشهادةإتسجيلإ .1

إالالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإوالمحّدثةإللجمعية.إ .2

 برامجإوأنشطةإالجمعية.إلالتقريرإالسنويإ .3

 إنإوجدت_.إ-قائمةإالبرامجإواألنشطةإخارجإنطاقإالجمعيةإالداريإ)نطاقإالخدمة(إ .4

 .إ-الوزيرإللبرامجإواألنشطةإخارجإالنطاقإالداريإ_إنإوجدتإةإموافق .5

إالتقريرإالسنويإالمفصلإوالمشتملإعلىإرصدإبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ .6
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إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ%5.00إ7وزنإالمؤشرإرقمإإ4إدرجةإالممارسةإ 27تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإشهادةإتسجيلإالجمعيةإإ

إسارية؟إ
إ0.50

إشهادةإالتسجيلإللجمعية.إإإ-1إمكتبي
إصفرإإشهادةإالتسجيلإمنتهية.إإال
إ%إ100إشهادةإالتسجيلإسارية.إإنعمإ

إ2

هلإأنشطةإالجمعيةإإ

إمتطابقةإمعإتصنيفها؟
إميدانيإ0.50

إشهادةإالتسجيلإللجمعية.إإ–إإ1

محتوىإالتقريرإالسنويإإإ–إإ2

المفصلإوالمشتملإعلىإرصدإ

إبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ

إصفرإإاألنشطةإغيرإمتطابقة.إإال

إ%إ100إاألنشطةإمتطابقةإإإنعمإ

إ3

هلإتوجدإبرامجإوأنشطةإإ

للجمعيةإمتعارضةإمعإإ

أهدافهاإالمحّددةإفيإإ

الالئحةإاألساسيةإوبدونإإ

إموافقةإمنإالمركز؟

إ1.00
مكتبي+إإ

إميداني

السنويإإمحتوىإالتقريرإإإ-1

المفّصلإوالمشتملإعلىإرصدإ

إبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ

إ%إ100إالإيوجدإتعارض.إإال

إنعمإ
يوجدإتعارضإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفرإ

إ4

هلإيوجدإتوثيقإلتتبعإوصولإإ

الخدمةإوالمساعداتإإ

إللمستفيدين؟إ

إ1.00
مكتبي+إإ

إميداني

كشفإاستالمإالخدماتإإ-1

إوالمساعدات.إ

كشفإالحسابإيوضحإإ-2

إالتحويالتإالماليةإللمستفيدين.إ

إصفرإإتوثيق.إإالإيوجدإالإ

إنعمإ
توثيقإبشكلإإإيوجدإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ

إ5

هلإلدىإالجمعيةإبرامجإأوإإ

أنشطةإخارجإنطاقهاإإ

إالداري؟إ

إ1.00

إمكتبي
محتوىإقائمةإالبرامجإإإإ-1

واألنشطةإخارجإنطاقإالجمعيةإإ

إالداريإ)نطاقإالخدمة(.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ6

هلإتوجدإموافقةإمنإإ

إ؟إالمركز
إمكتبي

إإالمركزمحتوىإموافقةإإإ-1

للبرامجإواألنشطةإخارجإالنطاقإ

إالداري.

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إإنعمإ

إ
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إ

إ

إ
إ  

 والتعاقداتإاألنشطةإوالفعالياتإالمجالإإإإإ28بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

المشاركةإفيإالفعالياتإإإ-1
إوالعضوياتإخارجإالمملكة.إ

الحصولإعلىإالموافقةإإإ–إإ2

إللتعاقداتإالدولية.إ
إالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإعندإتنفيذإالبرامجإواألنشطةإداخلإإ

إنطاقهاإالداريإأوإداخلإالمملكةإأوإخارجها.إ

تلتزمإالجمعيةإبعدمإالمشاركةإفيإالفعالياتإأوإاألنشطةإأوإتقديمإأيإخدمةإخارجإالمملكةإأوإالحصولإعلىإعضويةإمنإإحدىإالجهاتإإ
إوالجهةإالمشرفة.إإالمركزإالدوليةإإالإبموافقةإكتابيةإمنإ

إإالمركزإمؤسساتإدوليةإبأخذإالموافقاتإمنإإإإالجمعيةإقبلإالقيامإبالتعاقداتإالدوليةإأوإاالتفاقياتإالدوليةإمعإدولإأوإمنظماتإأوإإإتلتزمإ
إوالجهةإالمختصة.إإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 والجهةإالمشرفة.إإالمركزإوالتأكدإمنإوجودإموافقةإإإللجمعيةإخارجإالمملكةواألنشطةإإإإالبرامجحصرإجميعإ .1
إإالمركزحصرإجميعإالتعاقداتإوالشراكاتإمعإمنظماتإمنإخارجإالمملكةإوالتأكدإمنإوجودإموافقةإكتابيةإمنإ .2

 والجهةإالمختصة.إ
إالتأكدإمنإااللتزامإبالجراءاتإالمحّددةإقبلإالقيامإبأيإتواصلإأوإتعاقدإمعإجهةإمنإخارجإالمملكة.إ .3

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

إنشاطإأوإتقديمإخدمةإخارجإالمملكة.إإقامةإفعاليةإأوإنموذجإ -1

 نموذجإالحصولإعلىإعضويةإخارجإالمملكة.إ -2

إنموذجإالتعاقدإأوإالشراكةإمعإجهةإخارجإالمملكة.إ -3

إمصدرإالممارسةإ
إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -1

إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إ -2

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ39

إ85

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إقائمةإالفعالياتإواألنشطةإوالخدماتإللجمعيةإخارجإالمملكة.إ .1

إالتقريرإالسنويإلبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ .2

 قائمةإالعضوياتإوالشراكاتإمعإجهاتإخارجإالمملكة.إ .3

إقائمةإالتعاقداتإأوإالشراكاتإأوإاالتفاقياتإمعإدولإأوإمنظماتإأوإمؤسساتإدولية.إ .4

إالمشرفة.إوالجهةإإإالمركزموافقاتإ .5
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إ

إ

إ

إ
إ
إ

إ

إ%إ5.00إ7وزنإالمؤشرإرقمإإ1إدرجةإالممارسةإ 28تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

أوإإإ،برامجإهلإلدىإالجمعيةإ

أنشطةإأوإخدماتإتقّدمهاإأوإإ

إعضوياتإخارجإالمملكة؟إ

إ0.50

إمكتبي

الفعالياتإإمحتوىإقائمةإإإ-1

واألنشطةإوالخدماتإللجمعيةإإ

إخارجإالمملكة.إ

محتوىإقائمةإالعضوياتإإإإ-2

والشراكاتإمعإالجهاتإخارجإإ

إالمملكة.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتوجدإموافقةإكتابيةإمنإإ

إالوزيرإوالجهةإالمشرفة؟إ
محتوىإموافقاتإالوزيرإإإإ-1إمكتبي

إوالجهةإالمشرفة.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إنعمإ
إإالمركزإتوجدإموافقةإمنإ

إوالجهةإالمشرفة.إ
إ%إ100

إ

إ3

هلإتوجدإتعاقداتإأوإإ

شراكاتإأوإاتفاقياتإمعإإ

دولإأوإمنظماتإأوإإ

إمؤسساتإدولية؟إ

إ0.50

إمكتبي

محتوىإقائمةإالتعاقداتإإإإ-1

أوإالشراكاتإأوإاالتفاقياتإإ

معإدولإأوإمنظماتإأوإإ

إمؤسساتإدولية.إ

محتوىإقائمةإالعضوياتإإإ–إإ2

والشراكاتإمعإالجهاتإخارجإإ

إالمملكة.إ

إ%إ100إالإتوجد,إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ4

هلإتوجدإموافقةإعلىإذلكإإ

إوالجهةإالمختصة؟إإإالمركزمنإ
إإالمركزمحتوىإموافقاتإإإ-1إمكتبي

إوالجهةإالمختصة.إ

إال
الإتوجدإموافقةإمنإإ

إوالجهةإالمختصة.إإالمركزإ
إصفرإ

إنعمإ
إإالمركزإتوجدإموافقةإمنإ

إوالجهةإالمختصة.إ
إ%إ100
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إالثامنإالمؤشرإ

التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإ)

إ(إلإليراداتإوالمصروفاتإوامتالكإالعقارات

إالمجال:إاليراداتإوالمصروفاتإوالتملكإإ

إ%(إ5.50)الوزنإإ
إ

إ

إ
إ
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 اليراداتإوالمصروفاتإوالتملكإالمجالإإإإإ29بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إجزءإمنهاإجمعإالتبرعاتإواستخدامحمالتإإ-1
فيإنشاطإآخرإغيرإالغرضإالذيإُجمعتإمنإ

إأجله.
إصرفإأموالإالجمعيةإلتحقيقإأغراضها.إإ-2
التصرفإفيإفائضإاليراداتإلدىإالجمعيةإإ-3

إووضعهاإفيإأوقافإأوإاستثمارات.

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإلإليراداتإإ

إوالمصروفاتإوامتالكإالعقارات.إ

إجمعإالتبرعاتإوالتصرفإفيهاإوفقإماإيلي:إبحمالتإالضوابطإالمتعلقةإبالجمعيةإإتلتزمإ
 .إلغيرإالجمعياتإذاتإالنفعإالعامإوذلكإالمركزإُترفعإطلباتإالموافقةإعلىإجمعإالتبرعاتإإلىإ .1
إإالإعنإطريقإالهاتفإالثابتإالخاصإبالجمعية.إالستقبالإالتبرعاتإالإيتمإاستخدامإنقاطإالبيعإ .2
إجميعإمواردإالجمعيةإوالتأكدإبأنإإيراداتهاإُأنفقتإبماإيتفقإمعإأهدافها.توثيقإ .3
إالستخدامإالتبرعاتإالتيإسبقإجمعهاإفيإنشاطإمعّينإلنشاطإآخرإغيرإالغرضإالذيإُجمعتإألجله.إإالمركزإُيرفعإطلبإإلىإ .4
إ.إالإيتمإصرفإأيإمبلغإمنإأموالإالجمعيةإفيإغيرإتحقيقإأغراضهإ .5
الجمعيةإالعموميةإعندإاستخدامإفائضإاليراداتإفيإأوقافإالجمعية،إأوإأنإيتمإاستثمارهاإفيإمجاالتإمرّجحةإإُتؤخذإموافقةإ .6

إالكسبإتضمنإلهاإالحصولإعلىإموردإثابت،إأوإأنإتعيدإتوظيفهاإفيإالمشروعاتإالنتاجيةإوالخدمية.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 وتوثيقها.إإإتستخدمهاإالجمعيةإفيإاستقبالإالتبرعاتإوالتأكدإمنإسالمتهاحصرإالوسائلإالتيإ .1
 .إالمركزالتأكدإمنإعدمإاستخدامإالتبرعاتإفيإنشاطإآخرإغيرإماإُجمعتإألجلهإمنإدونإموافقةإ .2
 التأكدإمنإعدمإصرفإأيإمبلغإفيإغيرإأغراضإالجمعية.إ .3
إداتإفيإأوقافإأوإاستثمارات.إالحصولإعلىإموافقةإالجمعيةإالعموميةإعندإاستخدامإفائضإاليراإ .4

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

إنموذجإطلبإموافقةإالستقبالإالتبرعات.إ .1
إنموذجإطلبإموافقةإالستخدامإالتبرعاتإفيإنشاطإآخر.إ .2
إنموذجإطلبإموافقةإالجمعيةإالعموميةإالستخدامإفائضإاليراداتإفيإاألوقافإواالستثمار.إ .3

إمصدرإالممارسةإ

إالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إالالئحةإإ-1

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

إ37

إ8إالالئحةإالمنظمةإللعالقة.إإ-2

إ56إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-3

إإالتعاميمإذاتإالعالقة.إإ-4

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 شهادةإالتسجيلإللجمعية.إ .1

البرامجإإالتقاريرإالماليةإالتيإتوّثقإالتبرعاتإلهذهإ .2

إواألنشطة.إ

 علىإجمعإالتبرعات.إإالمركزإموافقةإ .3

علىإاستخدامإالتبرعاتإفيإنشاطإإإالمركزإموافقةإ .4

إآخرإإ

إ.إ-إنإُوجدت-غيرإماإجمعتإألجلهإإ

إالتقريرإالسنويإلبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ .5

موافقةإالجمعيةإالعموميةإعلىإاستخدامإفائضإإ .6

إاستثمارات.إفيإأوقافإأوإإ-إنإُوجدت-االيراداتإ
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إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ%إ5.50إ8وزنإالمؤشرإرقمإإ3إدرجةإالممارسةإ 29بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ
إالتقييمإ

إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتقومإالجمعيةإبحمالتإإ

إلجمعإالتبرعات؟إ

إ1.00

إمحتوىإالتقاريرإالمالية.إإإ-1إمكتبي

إ%إ100إالإيتمإجمعإالتبرعات.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2
إإالمركزإهلإتوجدإموافقةإمنإ

إبذلك؟
إإالمركزوجودإموافقةإإإ-1إميداني

إعلىإجمعإالتبرعات.إ

إال
الإتوجدإموافقةإمنإإ

إ.إالمركزإ
إصفرإ

إ%إ100إ.إالمركزإتوجدإموافقةإمنإإنعمإ

إ3

هلإتمإاستخدامإالتبرعاتإالتيإإ
تمإجمعهاإلغرضإمعينإفيإإ

إماإُجمعتإألجله؟نشاطإآخرإغيرإ

إ1.00

إمكتبي
إمحتوىإالتقاريرإالمالية.إإإ-1
محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إال
لمإيتمإاستخدامهاإفيإإ

إذلك.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ4
إإالمركزإهلإتوجدإموافقةإمنإ

إعلىإذلك؟إ
إميداني

إإالمركزوجودإموافقةإإإ-1
علىإاستخدامإالتبرعاتإإ
فيإنشاطإآخرإغيرإماإإ

إجمعتإألجله.إ

إال
الإتوجدإموافقةإمنإإ

إ.إالمركزإ
إصفرإ

إ%إ100إ.إالمركزإتوجدإموافقةإمنإإنعمإ

إ

إ5

 هلإتمإاستخدامإفائضإإيرادات
وإدخالهاإفيإأوقافإإمعّينةإ

الجمعية،إأوإتمإاستثمارهاإفيإإ
مجاالتإمرّجحةإالكسبإتضمنإإ

موردإثابت،إأوإإلهاإالحصولإعلىإإ
تمإإعادةإتوظيفهاإفيإإ

إ1.00إالمشروعاتإالنتاجيةإوالخدمية؟

إميداني

إمحتوىإالتقاريرإالمالية.إإإ-1
محتوىإالتقريرإإإإ-2

السنويإلبرامجإوأنشطةإإ
إالجمعية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-3
إالمعنيين.

إ%إ100إلمإيتمإذلك.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ6
موافقةإالجمعيةإإهلإتمإأخذإ

إالعموميةإعلىإذلك؟إ
محتوىإمحاضرإاجتماعإإإإ-1إميداني

إالجمعيةإالعمومية.إ

إال
لمإيتمإأخذإموافقةإإ
إالجمعيةإالعمومية.إ

إصفرإ

إنعمإ
تمإأخذإموافقةإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إ%إ100
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إ

 

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

موضوعاتإإ اليراداتإوالمصروفاتإوالتملكإالمجالإإإإإ30بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ
استقبالإالعاناتإمنإخارجإإ-1

إ.إدونإطلبإالمملكةإ إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإلإليراداتإوالمصروفاتإإ

إوامتالكإالعقارات.إ

إ.إالمركزإالإبعدإموافقةإإأيإإعاناتإمنإخارجإالمملكةإاستقبالبعدمإالجمعيةإإتلتزمإ

إالممارسةإوشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإ

إاألنشطةإ
 .مراجعةإقوائمإاليراداتإوالتأكدإمنإسالمةإاليراداتإالماليةإالقادمةإمنإخارجإالمملكةإ .1
إللجمعيةإمنإخارجإالمملكةإوأخذإالموافقةإعلىإذلك.إإمتاحةفيإحالإوجودإأيإإعانةإإللمركزإالرفعإ .2

األدواتإواألدلةإإ

إمنإخارجإالمملكة.إإةإالستقبالإإعانإالمركزنموذجإطلبإموافقةإإ-1إوالنماذج

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ21

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالتقريرإالماليإالسنوي.إ .1

إ.إ-إنإُوجدت-الستقبالإالعاناتإمنإخارجإالمملكةإإإالمركزإموافقةإ .2

إ%إ5.50إ8وزنإالمؤشرإرقمإإ0.50إدرجةإالممارسةإ 30تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإاستقبلتإالجمعيةإأعاناتإ

منإخارجإالمملكةإمنإدونإإ

إطلب؟

إ0.50

مكتبي+إإ

إميداني

محتوىإالتقريرإالماليإإإإ-1

إالسنوي.

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إإإ-2

إال
لمإيتمإتلقيإأيإإعاناتإإ

إمنإخارجإالمملكة.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

إالمركز؟إهلإتمإابالغإ
إمكتبي

إ..إالمركزمحتوىإموافقةإإإ-1

إصفرإإ.إلمإيتمإإبالغإالمركزإال

إ%إ100إ.إإبالغإالمركزتمإإنعمإ
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إ

إ

إ
إ

إ

موضوعاتإإ اليراداتإوالمصروفاتإوالتملكإالمجالإإإإإ31بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ
موافقةإالجمعيةإالعموميةإعلىإإإإ-1

إالتملك. إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإلإليراداتإوالمصروفاتإإ

إوامتالكإالعقارات.إ

ويمكنإمنإخاللإمجلسإإعندإامتالكإالعقارات،إإموافقةإالجمعيةإالعموميةإالمسبقةإأوإفيإاالجتماعإالتاليإإإإبالحصولإعلىإإالجمعيةإتلتزمإإ
إتفويضهإمنإقبلإالجمعيةإالعمومية.إبشرطإأنإيتمإالدارةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 موافقةإالجمعيةإالعموميةإعليها.إحصرإالعقاراتإواألمالكإوالتأكدإمنإوجودإإ .1
عرضإجميعإالعقاراتإواالمالكإعلىإالجمعيةإالعموميةإوأخذإالموافقةإمنهاإأوإمنإمجلسإالدارةإفيإحالإتمإإ .2

إتفويضهإعلىإذلكإقبلإالتملكإأوإفيإاالجتماعإالتالي.إ

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-1إمصدرإالممارسةإ
المادةإإرقمإ

إأوإالنصإ
إ56

الشواهدإإ

إالمتوقعة
 ةإالجمعية.إيقائمةإالعقاراتإواالستثماراتإالتيإفيإملك .1

إ.إعلىإتملكإالعقاراتإ-فيإحالإتمإتفويضه-موافقةإالجمعيةإالعموميةإأوإمجلسإالدارةإ .2

إ%إ5.50إ8وزنإالمؤشرإرقمإإ2إدرجةإالممارسةإ 31تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإعقاراتإأوإإ

استثماراتإفيإملكيةإإ

إالجمعية؟إ

إ2.00

إمكتبي

محتوىإقائمةإالعقاراتإإإإ-1

واالستثماراتإالتيإفيإملكيةإإ

إالجمعية.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتوجدإموافقةإمنإإ

العموميةإقبلإإالجمعيةإ

التملكإأوإتمإإقرارإذلكإفيإإ

أولإاجتماعإتاٍلإلهاإأوإبقرارإإ

فيإحالإإ-منإمجلسإالدارةإإ

تمإتفويضهإمنإالجمعيةإإ

العموميةإباتخاذإالقراراتإفيإ

إذلك؟إ

إمكتبي

محتوىإموافقةإالجمعيةإإإإ-1

فيإ-إالعموميةإأوإمجلسإالدارةإ

علىإتملكإإإ-حالإتمإتفويضه

إالعقارات.إ

إصفرإإموافقة.إالإتوجدإإإال

إنعمإ
توجدإموافقةإمنإإ

إالجمعيةإالعمومية.إ
إ%إ100
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إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ

إالتاسعإالمؤشرإ

لوثائقإإلإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةالجمعيةإإالتزام)

إوالسجالت(

إ
إ%(إ1.50المجال:إالوثائقإوالسجالتإ)الوزنإ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ
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إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ
إ

 الوثائقإوالسجالتإإالمجالإإإإإ32بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

حفظإالوثائقإوالمكاتباتإفيإمقرإإ-1
إالجمعية.إ

إحفظإالوثائقإالمرتبطةإبالمستفيدينإ-2
حفظإالسجالتإوالمستنداتإالماليةإإ-3

للتقيدإبنظامإمكافحةإغسلإإ
إاألموال.

إالتزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإللوثائقإوالسجالت.إإالمؤشرإ

الوثائقإوالمكاتباتإوالسجالتإبماإفيهاإسجالتإالمستفيدينإفيإمقرإالجمعية،إكماإُتحفظإالسجالتإوالمستنداتإالماليةإإبإإتحتفظإالجمعيةإ
الدارةإإ مجلسإ وأعضاءإ العموميةإ الجمعيةإ وأعضاءإ للمؤسسينإ الوطنيةإ الهوياتإ وثائقإ وصورإ الماليةإ والمراسالتإ الحساباتإ وملفاتإ

إلّيًاإبشكلإمباشر،إلمدةإالإتقلإعنإعشرإسنواتإمنإتاريخإانتهاءإالتعامل.إوالعاملينإفيهاإوالمتعاملينإمعهاإما

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 تخصيصإموقعإآمنإلحفظإالوثائقإوالمكاتباتإوالسجالتإالخاصةإبالجمعية.إ .1
 التأكدإمنإحفظإسجالتإالمستفيدينإبحيثإالإيتمإفقدانهاإأوإكشفإسريتها.إ .2
إالتأكدإمنإعدمإإتالفإأيإوثيقةإأوإسجلإأوإمستندإماليإقبلإمرورإعشرإسنواتإمنإتاريخإانتهاءإالتعاملإبها.إ .3

األدواتإواألدلةإإ

إ-إوالنماذج

إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

إأوإالنصإ

إ21

إ40إاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإإ-2

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 المعتمدة.إالئحةإحفظإالوثائقإوالمكاتباتإوالسجالتإالخاصةإ .1

 الجمعية.مقرإالمحفوظةإداخلإإملفاتإالسجالتإوالمستندات .2

إمحاضرإاجتماعاتإمجلسإالدارة. .3
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إ
 

 

 

 

إ

إ
إ  

إ%إ1.50إ9وزنإالمؤشرإرقمإإ0.50إدرجةإالممارسةإ 32تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيتمإاالحتفاظإفيإمقرإإ

الجمعيةإبسجالتإإ

المستفيدينإبحيثإالإيتمإإ

إفقدانهاإأوإكشفإسريتها؟

إميدانيإ0.25
موقعإملفاتإالسجالتإإإإ-1

والمستنداتإداخلإمقرإإ

إالجمعية.إ

إصفرإإالإيتمإاالحتفاظإبها.إإال

إنعمإ

االحتفاظإبهاإبشكلإإيتمإ

إجزئي.إ
إ%إ50

يتمإاالحتفاظإبهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ

إ2

هلإيتمإاالحتفاظإفيإمقرإإ

الجمعيةإبالسجالتإإ

والمستنداتإالماليةإوملفاتإإ

الحساباتإوالمراسالتإالماليةإإ

وصورإوثائقإالهوياتإالوطنيةإ

للمؤسسينإوأعضاءإالجمعيةإإ

العموميةإوأعضاءإمجلسإإ

والعاملينإفيهاإإالدارةإ

والمتعاملينإمعهاإمالّيًاإإ

بشكلإمباشر،إلمدةإالإتقلإعنإ

عشرإسنواتإمنإتاريخإانتهاءإإ

إالتعامل؟

إميدانيإ0.25

محتوىإملفاتإالسجالتإإإإ-1

والمستنداتإالمحفوظةإداخلإ

إمقرإالجمعية.إ

موقعإملفاتإالسجالتإإإإ-2

والمستنداتإداخلإمقرإإ

إالجمعية.إ

إال

الإيتمإاالحتفاظإفيإمقرإإ

الجمعيةإوفقإماإهوإإ

إمحّدد.إ

إصفرإ

إنعمإ

يتمإاالحتفاظإبشكلإإ

إجزئي.إ
إ%إ50

يتمإاالحتفاظإبشكلإإ

إمتكاملإ
إ%إ100
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إ
إ

إ  

موضوعاتإإ الوثائقإوالسجالتإإالمجالإإإإإ33بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ
التدوينإفيإسجالتإالجمعيةإإ-1

إالعموميةإومجلسإالدارة.إ إالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإللوثائقإوالسجالت.إالتزامإإالمؤشرإ

إسجالتإخاصةإبالجمعيةإالعموميةإوُتحّدثهاإبشكلإدوريإعلىإأنإتشملإماإيلي:إإتلتزمإالجمعيةإبإنشاءإ
عضويةإ)إنإإسجلإخاصإباسمإكلإعضوإمنإأعضاءإالجمعية،إوبياناته،إوعنوانه،إوتاريخإانضمامهإإلىإالجمعية،إوماإيسددهإمنإرسومإإ -1

إوجدت(إوكلإتغييرإيطرأإعلىإهذهإالبيانات.إ
سجالتإمعدةإلتوثيقإوقائعإجلساتإالجمعيةإالعموميةإومجلسإالدارةإوقراراتهما،إوكذلكإالقراراتإالتيإيصدرهاإمسؤولإالجهازإإ -2

إعليها.إالتنفيذيإللجمعيةإبتفويٍضإمنإمجلسإالدارة،إوإتاحتهاإلكلإعضٍوإفيإالجمعيةإالعموميةإلالطالعإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 إنشاءإسجلإوملفإخاصإبكلإماإيتعلقإبالجمعيةإالعموميةإومنإذلك:إ .1
إسجلإاألعضاء:إويحتويإعلىإبياناتهمإاألساسيةإبالضافةإإلىإمستنداتهمإالرسمية.إ (أإ

إاالجتماعاتإومحاضرإفرزإاألصوات.إسجلإاالجتماعات:إويحتويإعلىإنسخإمنإالدعواتإومحاضرإ (ب
سجلإقراراتإالجهازإالتنفيذيإالتيإتمإتفويضهإعليها:إوتحتويإعلىإقرارإالتفويضإوالقراراتإالصادرةإوغيرإإ (ج

إذلك.إ
 تحديثإالبياناتإبشكلإدوري.إ .2
إإتاحةإالسجالتإالسابقةإألعضاءإالجمعيةإالعموميةإلالطالعإعليهاإوتمكنهمإمنها.إ .3

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج

إنموذجإسجلإأسماءإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإوبياناتهمإالرئيسية.إإ-1

إنموذجإمحضرإاجتماعإالجمعيةإالعمومية.إإ-2

إنموذجإمحضرإاجتماعإمجلسإالدارة.إإ-3

إنموذجإمتابعةإقراراتإالمديرإالتنفيذيإوالمفّوضةإمنإمجلسإالدارة.إإ-4

إوالمؤسساتإاألهلية.إنظامإالجمعياتإإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ21

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إسجلإالجمعيةإالعموميةإالمحّدث.إ .1

 سجالتإمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إ .2

إسجالتإمحاضرإاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ .3
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إ

إ

إ%إ1.50إ9وزنإالمؤشرإرقمإإ0.50إدرجةإالممارسةإ 33تقييمإالممارسةإرقمإإبطاقةإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ
إالتقييمإ

إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإسجلإمحّدثإخاصإإ
بوقائعإجلساتإالجمعيةإإ
العموميةإالعاديةإوغيرإإ

إالعادية؟إ

إ0.25

إميداني
محتوىإمحاضرإوسجالتإإإإ-1

وقائعإوأحداثإالجمعيةإإ
إالعمومية.إ

إال
الإيوجدإسجلإللجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إصفرإ

إالسؤالإالتالييتمإاالنتقالإإلىإإنعمإ

إ2

هلإتحتويإالسجالتإعلىإإ
محاضرإاالجتماعاتإالتيإإ

توّضحإوقائعإجلساتإالجمعيةإ
إالعموميةإوقراراتها؟

إميداني
محتوىإمحاضرإوسجالتإإإإ-1

وقائعإوأحداثإالجمعيةإإ
إالعمومية.إ

إال
الإتوّضحإالسجالتإوقائعإإ

إالجلسات.إ
إصفرإ

إنعمإ

توّضحإالسجالتإوقائعإإ
الجلساتإلكنإبشكلإإ

إجزئي.إ

إ%إ50

توّضحإالسجالتإوقائعإإ
إالجلساتإبشكلإمتكامل.إ

إ%إ100

إ3

هلإيستطيعإكلإعضوإإ
االطالعإعلىإهذهإالسجالتإإ

إبكلإيسرإوسهولة؟
إميداني

موقعإسجالتإمحاضرإإإإإ-1
اجتماعاتإالجمعيةإالعموميةإ

إومجلسإالدارة.إ

إال
الإيستطيعإكلإعضوإإ
االطالعإعليهاإبيسرإإ

إوسهولة.إ

إصفرإ

إنعمإ

يستطيعإكلإعضوإاالطالعإإ
إعليهاإبيسرإوسهولةإجزئيًا.إ

إ%إ50

يستطيعإكلإعضوإاالطالعإإ
عليهاإبيسرإوسهولةإبشكلإإ

إمتكامل.إ

إ%إ100

إ

إ4

هلإُتحفظإالسجالتإالمتعلقةإ

إباجتماعاتإمجلسإالدارة؟إ

إ0.25

محتوىإسجالتإمحاضرإإإإ-1إميداني

إمجلسإالدارة.إ

الإُتحفظإالسجالتإإإال

إالمتعّلقةإبمجلسإالدارة.إ
إصفرإ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ5

هلإتوّضحإالسجالتإوقائعإإ

اجتماعاتإمجلسإالدارةإإ

وقراراتها،إوكذلكإالقراراتإإ

التيإيصدرهاإمسؤولإالجهازإإ

التنفيذيإللجمعيةإبتفويضإإ

إمنإمجلسإالدارة؟إ

محتوىإسجالتإمحاضرإإإإ-1إميداني

إالدارة.إمجلسإ

الإتوّضحإالسجالتإوقائعإإإال

إالجلسات.إ
إصفرإ

إنعمإ

توّضحإالسجالتإوقائعإإ

الجلساتإلكنإبشكلإإ

إجزئي.إ

إ%إ50

توّضحإالسجالتإوقائعإإ

إالجلساتإبشكلإمتكامل.إ
إ%إ100

إ6

هلإيستطيعإكلإعضوإفيإإ

مجلسإالدارةإاالطالعإعلىإإ

هذهإالسجالتإبكلإيسرإإ

إوسهولة؟إ

سجالتإمحاضرإإموقعإإإ-1إميداني

إمجلسإالدارة.إ

إال
الإيستطيعإكلإعضوإإ

االطالعإعليهاإبيسرإإ

إوسهولة.إ

إصفرإ

إنعمإ

يستطيعإكلإعضوإاالطالعإإ

إعليهاإبيسرإوسهولةإجزئيًا.إ
إ%إ50

يستطيعإكلإعضوإاالطالعإإ

عليهاإبيسرإوسهولةإبشكلإإ

إمتكامل.إ

إ%إ100



إالجزءإاألولإ:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإ

85 

 

 

 

 
إ

إ

موضوعاتإإ والسجالتإالوثائقإإالمجالإإإإإ34بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ
إصدارإبطاقاتإعضويةإالجمعيةإإإ-1

إالعمومية.إ إالتزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإللوثائقإوالسجالت.إإالمؤشرإ

 ،إوتشتملإعلىإالبياناتإوالمعلوماتإاألساسية.إفيإالجمعيةإالعموميةلديهاإبطاقةإعضويةإلكلإعضوإإُتصدرإالجمعية

إمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإآلياتإ

إاألنشطةإ

 لجميعإاألعضاءإفيإالجمعيةإالعموميةإبحيثإتحتويإعلى:إإعضويةإإصدارإبطاقة .1
إبياناتإالعضوإاألساسية.إإ-
إرقمإالعضويةإونوعهاإ)عامل،إمنتسب..(.إإ-
إ.إللجمعيةإالعضوإانضمامتاريخإإ-

األدواتإواألدلةإإ

إنموذجإبطاقةإعضوية.إإ-1إوالنماذج

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1إمصدرإالممارسةإ
رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ
إ21

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إ.إ)نسخإمنإالبطاقاتإالمسّلمة(إلجمعيةإالعموميةإلعضويةإالسجلإبطاقاتإ .1

إلبطاقات.إلتقاريرإاستالمإاألعضاءإ .2

إ%إ1.50إ9وزنإالمؤشرإرقمإإ0.50إدرجةإالممارسةإ 34بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإبطاقاتإعضويةإإ

لكلإعضوإمنإأعضاءإالجمعيةإ

إالعمومية؟إإإ

إ0.25

إميداني

وجودإسجلإبطاقاتإإإإ-1

العضويةإللجمعيةإالعموميةإإ

إ)نسخإمنإالبطاقاتإالمسّلمة(.

إصفرإإالإتوجدإبطاقاتإعضوية.إإال

إنعمإ
إ%إ50إولكنإبشكلإجزئي.إإتوجد

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ2

هلإاستلمإجميعإأعضاءإإ

الجمعيةإالعموميةإبطاقاتإإ

إعضوية؟

محتوىإتقاريرإاستالمإإإإ-1إميداني

إاألعضاءإالبطاقات.إ

لمإيستلمإجميعإاألعضاءإإإال

إبطاقاتإعضوية.إ
إصفرإ

جميعإاألعضاءإإإاستلمإنعمإ

إبطاقاتإالعضوية.إ
إ%إ100

إ3

هلإتوضحإالبطاقاتإالبياناتإإ

إوالمعلوماتإالتالية:إ

إبياناتإالعضوإاألساسية.إإ-
رقمإالعضويةإونوعهاإ)عامل،إإإ-

إمنتسب..(.إ
إضمامإالعضوإللجمعيةتاريخإانإ-

إميدانيإ0.25

محتوىإسجلإبطاقاتإإإإ-1

العضويةإللجمعيةإالعموميةإإ

إالبطاقاتإالمسّلمة(.)نسخإمنإ

إ

لمإتوضحإالبياناتإإإال

إوالمعلوماتإالمحّددة.إ
إصفرإ

إنعمإ
إ%إ50إتمإالتوضيحإبشكلإجزئي.إ

تمإالتوضيحإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100
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إ
إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ

إالعاشرإإالمؤشر

التزامإالجمعيةإبضوابطإتكوينإوتنظيمإعملإاللجانإإ)

إ(إالدائمةإوالمؤقتة.

إ
إ%(إ3.50المجال:إتكوينإاللجانإ)الوزنإ

إ
إ

إ
إ

إ
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إ

إ

 
إ  

 تكوينإاللجانإإالمجالإإإإإ35بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

قراراتإتكوينإاللجانإالدائمةإإإ-1
إوالمؤقتةإوتحديدإاختصاصاتها.إ

وجوبإعضويةإأحدإأعضاءإمجلسإإإ-2
إالدارةإفيإعضويةإاللجانإالدائمة.

تفويضإالصالحياتإعندإتشكيلإإ–إ3
إاللجنةإالتنفيذية.إ

للجنةإإيعدمإرئاسةإالمشرفإالمالإ–إ4
إالتدقيقإوالمراجعةإالداخلية.

إتلتزمإالجمعيةإبضوابطإتكوينإوتنظيمإعملإاللجانإالدائمةإوالمؤقتة.إإالمؤشرإ

إتشتملإالقراراتإماإيلي:إيتمإتكوينإاللجانإالدائمةإوالمؤقتةإفيإالجمعيةإبقرارإمنإالجمعيةإالعمومية،إأوإمنإمجلسإالدارةإعلىإأنإ
إمسمىإاللجنة.إ -1
إعددإأعضائها.إ -2
إ.إاللجنةإوأعضائهاإاختصاصاتإ -3
إاللجنة.إوأعضاءإسمإرئيسإاإ -4

إكماإيحددإالمجلسإالقواعدإوالجراءاتإالالزمةإلتنظيمإعملإاللجانإبعدإتكوينهاإوكيفيةإالتنسيقإبينهاإواعتمادهاإمنإالجمعيةإالعمومية.إ
إ

إالمنظمةإلعملإاللجانإكماإيلي:إيلتزمإالمجلسإباألحكامإ
إيجبإأنإيكونإفيإأيإلجنةإدائمةإأحدإأعضاءإالمجلس.إإ-1
إالتفويضإبالصالحياتإالتيإتكفلإسيرإعملإالجمعيةإللجنةإالتنفيذيةإفيإحالإتمإتشكيلها.إ-2
إيجبإأالإيرأسإالمشرفإالماليإلجنةإالتدقيقإوالمراجعةإالداخلية.إ-3

إشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإو

إاألنشطةإ

حصرإاللجانإالحاليةإفيإالجمعيةإوالتأكدإمنإسالمةإتكوينهاإوتحديدإاختصاصاتهاإوفقإالضوابطإالمحّددةإفيإإ .1
 اللوائحإواألنظمة.إ

 تحديدإالصالحياتإوالمسؤولياتإللجانإالمشكلة.إ .2
 التأكدإمنإعضويةإأحدإأعضاءإمجلسإالدارةإللجانإالدائمة.إ .3
إللتدقيقإوالمراجعةإالداخليةإيجبإالتأكدإمنإعدمإرئاسةإالمشرفإالماليإللجنة.إفيإحالإوجودإلجنةإ .4

األدواتإواألدلةإإ

إوالنماذج
إنموذجإتكوينإلجنةإدائمة.إإ-1

إنموذجإتكوينإلجنةإمؤقتة.إ-2

إمصدرإالممارسةإ

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إإ-1

رقمإالمادةإإ

إأوإالنصإ

11 

إ33إلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية.إالالئحةإالتنفيذيةإإ-2

إالالئحةإاألساسيةإللجمعية.إ-3
4/إ43/44

إ5

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إ.إ-إإنإُوجدت-قائمةإباللجانإالتيإتمإتكوينهاإ .1

 .إ-إنإُوجدت-وتحديدإاختصاصاتهاإإوأعضائهاإإقراراتإتكوينإاللجان .2

إمحتوىإمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إ .3

 اجتماعاتإمجلسإالدارة.إمحتوىإمحاضرإ .4
 وقائمةإبأسماءإأعضائهاإوبياناتهمإالرئيسية.إإ-إإنإُوجدت-قرارإتكوينإاللجنةإالتنفيذيةإ .5

 وقائمةإبأسمائهمإوبياناتهمإالرئيسية.إإإ-إنإُوجدت-قرارإتكوينإلجنةإالتدقيقإوالمراجعةإالداخليةإ .6

إقائمةإبأسماءإأعضاءإمجلسإالدارةإالمحّدثةإووظائفهمإالرئيسية.إ .7
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إ

إ3.50إدرجةإالممارسةإ 35بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ10
إ%إ3.50

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإلجانإدائمةإأوإإ

مؤقتةإتمإتكوينهاإمنإقبلإإ

الجمعيةإالعموميةإأوإمجلسإإ

الدارةإللقيامإبمهامإمحددةإإ

إومدتها؟منإحيثإطبيعتهاإ

إ2.00

مكتبي+إإ

إميداني

وجودإقائمةإباللجانإإإإ-1

إالدائمةإوالمؤقتةإبالجمعية.إ

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إإإ-2

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2

هلإتوجدإقراراتإصادرةإإ

إبتكوينإهذهإاللجان؟إ
مكتبي+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإإإ-1

إالعمومية.إالجمعيةإ

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

محتوىإقراراتإتكوينإإإإ-3

هذهإاللجانإوأعضائهاإوتحديدإإ

إاختصاصاتها.إ

إال
الإتوجدإقراراتإبتكوينإإ

إهذهإاللجان.إ
إصفرإ

إنعمإ

توجدإقراراتإلكنإبشكلإإ

إجزئيإ
إ%إ50

توجدإقراراتإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ3

هلإاشتملتإالقراراتإعلىإإ

مسمىإكلإلجنةإوعددإإ

أعضائهاإواختصاصاتهاإإ

واختصاصاتإأعضائها،إبماإفيإ

إذلكإتسميةإرئيسها؟إإإإ

مكتبي+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإإإ-1

إالجمعيةإالعمومية.إ

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

قراراتإتكوينإإإمحتوىإإ-3

هذهإاللجانإوأعضائهاإوتحديدإإ

إاختصاصاتها.إ

إال
لمإتشتملإالقراراتإعلىإإ

إماإهوإمحّدد.إ
إصفرإ

إنعمإ

اشتملتإالقراراتإعلىإماإإ

إهوإمحّددإبشكلإجزئي.إ
إ%إ50

اشتملتإالقراراتإعلىإماإإ

إهوإمحّددإبشكلإمتكامل.إ
إ%إ100

إ4

هلإيوجدإأحدإأعضاءإمجلسإإ

إميدانيإ0.50إاللجان؟الدارةإفيإهذهإ
محتوىإقائمةإبأسماءإإإإ-1

إأعضاءإمجلسإالدارةإالمحّدثةإ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إ%إ100إيوجد.إإنعمإ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إ
إ

إ

إ

إ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ5

هلإتوجدإلجنةإتنفيذيةإفيإإ

إالجمعية؟إ

إ0.50

مكتبي+إإ

إميداني

اللجنةإإوجودإقرارإتشكيلإإإ-1

إالتنفيذية.

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إإإ-2

إ%إ100إالإتوجدإلجنةإتنفيذية.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ6

هلإيوجدإقرارإبتشكيلهاإإ

وتحديدإالمهامإوالصالحياتإإ

المفوضةإفيهاإوالتيإتكفلإإ

إسيرإعملإالجمعية؟إ

مكتبي+إإ

إميداني

محتوىإقرارإتشكيلإاللجنةإإإ-1

إالتنفيذية.

إصفرإإالإيوجدإقرارإبتشكيلها.إإال

إ%إ100إيوجدإقرارإبتشكيلها.إإنعمإ

إ

إ7

هلإتوجدإلجنةإتدقيقإإ

إومراجعةإداخلية؟إ

إ0.50

مكتبي+إإ

إميداني

وجودإقرارإتكوينإلجنةإإإإ-1

 التدقيقإوالمراجعةإالداخلية.إ

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إإإ-2

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إاالنتقالإإلىإالسؤالإالتالييتمإإنعمإ

إ8

هلإيرأسإالمشرفإالماليإإ

فيإمجلسإالدارةإهذهإإ

إاللجنة؟
إميداني

محتوىإقرارإتكوينإلجنةإإإإ-1

إالتدقيقإوالمراجعةإالداخلية.إ

إال
الإيرأسإالمشرفإالماليإإ

إاللجنة.إ
إ%إ100

إنعمإ
يرأسإالمشرفإالماليإإ

إاللجنة.إ
إصفرإ

إ


