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• املقدمة
من أهم العوامل املساعدة على تنمية املجتمع وتعزيز مشاركته املجتمعية هو التكامل بين أدوار مؤسساته املختلفة لتحقيق التنمية
املستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف املنظمات لتحقيق املستهدفات الوطنية ورؤية اململكة  ،2030ومن أهم تلك
ّ
املبادرات :تطوير معايير الحوكمة التي تساعد على تمكين الجهات املنظمة والداعمة للجهات األهلية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
ً
ً
ً
املانحين ،املتبرعين من األفراد والشركات ،املتطوعين الخ) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا وتنظيميا وعمليا ،مما سيدفع
مؤسسات القطاع غير الربحي على االستثمار وااللتزام بمعايير الحوكمة (االمتثال وااللتزام ،والشفافية واإلفصاح ،والسالمة املالية) عبر
تعزيز التنافس بينها في هذه املجاالت.

• ماذا ُيقصد بالحوكمة في الجمعيات األهلية؟

ُيقصد بالحوكمة في الجمعيات األهلية :توفير األنظمة واألطر واآلليات التي تضبط العالقة بين أصحاب العالقة في الجمعيات األهلية
من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم املصالح العليا للجمعيات عبر العدالة واملسؤولية والشفافية واملساءلة.

• ما هي معاييرالشراف والحوكمة؟
هي مجموعة من األنظمة واألدوات واإلجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام الجمعيات األهلية بمتطلبات األنظمة
واللوائح املرتبطة بعمل الجمعيات األهلية كنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل األموال
والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب تمويله والئحته التنفيذية وغيرها ،كما تساعد هذه املعايير على تقييم الجمعيات
األهلية في ثالثة معايير رئيسية:
 -1معيار االمتثال وااللتزام (يقيس مدى امتثال والتزام الجمعيات األهلية باألنظمة واللوائح والضوابط السارية واملنظمة ألعمالها).
 -2معيار الشفافية واإلفصاح (يقيس مدى استعداد الجمعيات األهلية لنشر املعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها املنفذة
وبياناتها املالية واستعدادها لشرح عملياتها ألصحاب العالقة والجمهور).
 -3معيار السالمة املالية (يقيس أداء الجمعيات األهلية من خالل تقييم الكفاءة والقدرة واالستدامة املالية وكذلك كفاءة التنظيم املالي).
ً
وقد تم تصميم هذه املعايير بمراجعة أفضل املمارسات العاملية ،ووفقا ألبحاث معهد البحوث والدراسات بجامعة امللك فهد للبترول
واملعادن املتمثل بمركز التميز لتطوير املؤسسات غير الربحية.
ّ
كما تتسم هذه املعايير بالثبات واملالءمة لتحقيق األهداف التالية:
 .1تمكين الجهات املنظمة للجهات غير الربحية في اململكة (وزارة العمل والتنمية االجتماعية) من اإلشراف واملراقبة املالية والقانونية على
ً
الجهات غير الربحية وفقا ملعايير منضبطة ومحوكمة.
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 .2تمكين الجهات املنظمة والداعمة للجهات غير الربحية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية-املانحين-املتبرعين من األفراد والشركات –
ً
ً
ً
املتطوعين الخ) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا وتنظيميا وعمليا.
 .3دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على االستثمار وااللتزام بمعايير الحوكمة (االمتثال وااللتزام ،والشفافية واإلفصاح ،والسالمة املالية)
عبر تعزيز التنافس بينها في هذه املجاالت ،وتعريفها باملجاالت التي تحتاج أن تطورها.
 .4تخفيف العبء عن الجهات التنظيمية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية) في حث الجهات غير الربحية على
االلتزام بأفضل املمارسات عبر إشراك املجتمع العام في عملية املراقبة والتشجيع والثواب والعقاب.
 .5تحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خالل إظهار التزامه بمبادئ الشفافية واإلفصاح ورفع كفاءة القطاع في السالمة
املالية واالمتثال وااللتزام عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.
 .6تمكين الجهات املنظمة (الوزارة والوكالة التابعة لها) من إثبات النمو الفعال واملستمر للقطاع عبر زيادة التزام مؤسساته بمعايير الكفاءة
والفعالية التي يتضمنها النظام.
 .7تمكين الجهات غير الربحية من إثبات فعاليتها وكفاءتها للرأي العام والجهات املنظمة واملتبرعين.
 .8تعزيز دور الشفافية واإلفصاح في تطوير حوكمة الجمعيات األهلية ،وتفعيل دورهما في تطوير األداء في الجوانب املالية ونتائج البرامج.
 .9تمكين الجهات الرقابية والتنظيمية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية) من نقل القطاع إلى الرقابة والتنظيم
املبني على املعلومات.

• هل ُيغني تطبيق ممارسات الحوكمة املطلوبة عن الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد املرتبطة بالجمعيات
األهلية؟

ال ُيغني وجود معايير ومؤشرات وممارسات للحوكمة عن الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد أو الضوابط املرتبطة بالجمعيات األهلية،
ُ
وال تغني الجمعيات وتعفيها عن تطبيق األنظمة واللوائح والضوابط األخرى غير الواردة في هذه املعايير ،ألن الهدف من هذه املعايير أن
ً
ً
تقيس مدى ّ
تقيد الجمعيات باألنظمة واللوائح وتعطي مؤشرا رقميا يمكن من خالله تقييم املخاطر على مستوى الجمعية بشكل خاص
وعلى مستوى الجمعيات بشكل عام.

• ما هي محتويات الدليل:
يحتوي الدليل بشكل رئيس ي على ما يلي:
 .1تعليمات استخدام الدليل وآليات التقييم والتحقق من تطبيق املمارسات.
 .2قائمة بمصطلحات الدليل املتوافقة مع مصطلحات اللوائح واألنظمة ذات العالقة.
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ً
 .3معيار االمتثال وااللتزام وهو عبارة عن أحد عشر مؤشرا وواحد وأربعين ممارسة ،حيث أن لكل ممارسة بطاقة توضح أهم معلومات املمارسة،
وتحتوي على البيانات الرئيسية لها ،ومجموعة من األنشطة املقترحة للتنفيذ وعدد من األدلة واألدوات والنماذج املقترح توفيرها من قبل
ّ
الجمعية ،وكذلك املصادر التي تم االعتماد عليها عند تصميم املمارسة ،وما هي الشواهد املتوقعة لوجود هذه املمارسة.

كما تحتوي كل ممارسة على بطاقة آللية التقييم حيث أن آلية التقييم تختلف من ممارسة ألخرى وتعتمد في ذلك على أهمية محتوى
املمارسة ومدى تأثيرها في حوكمة الجمعيات األهلية وتحتوي كل بطاقة على البيانات الرئيسية للممارسة ودرجتها ضمن املؤشر الذي
تتبع له املمارسة ،وما هي أسئلة التحقق ،ودرجة كل سؤال ،وآلية الحساب للدرجات املستحقة ،مع االحتماالت املمكنة.

• تعليمات استخدام الدليل:
ً
أوال :رؤساء وأعضاء مجالس الدارات في الجمعيات األهلية

ً
قد ال يتطلب من رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات في الجمعيات األهلية قراءة الدليل كامال ومعرفة جميع األنشطة والشواهد املطلوبة
وآلية التحقق والحساب وما هي األسئلة التي سيتم ً
بناء عليها تقييم الجمعية ،ولكن من األهمية بمكان قيامهم باالطالع على جميع
املمارسات بشكل دقيق مع فهمها والتأكد من تقديم الدعم املادي واملعنوي للجنة التطوير الداخلية -إن ُوجدت -أو ألخصائي الحوكمة
في مجلس الجمعية للقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق املمارسات املطلوبة مع املتابعة املستمرة.
كما يتطلب على مجلس اإلدارة اإلملام الكامل باملؤشرات املرتبطة بالجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والالئحة التنفيذية ومؤشر مكافحة
غسل األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب تمويله بشكل خاص.
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ً
ثانيا :أخصائيو الحوكمة

ألخصائي الحوكمة في الجمعية دور أساس ي في مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ ممارسات الحوكمة املطلوبة والتأكد من توفر الشواهد
والبيانات املطلوبة في النموذج الشامل ورفعها على املنصة ّ
املحددة مع التأكد من تطابقها مع واقع الجمعية والحرص على اعتماد هذه
البيانات املوجودة في النموذج الشامل من رئيس مجلس اإلدارة.
ويتأكد دور أخصائي الحوكمة بالقيام باألدوار واملهام األساسية ومنها:
م

األدواراألساسية للقيام بمهام أخصائي الحوكمة

املخرجات املساندة

1

الحصول على الدعم املادي واملعنوي من مجلس اإلدارة ملباشرة مهامه بصالحيات مباشرة من
املجلس.

قرار تعيين أو تكليف ُوي ّ
حدد فيه
مهامه وصالحياته ومرجعيته
اإلدارية.

2

اإلملام الكامل:
 .1نظام الجمعيات األهلية والئحته التنفيذية.
 .2نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.
 .3نظام مكافحة جرائم اإلرهاب تمويله والئحته التنفيذية.
 .4الالئحة املنظمة للعالقة.
 .5امليثاق األخالقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
 .6التعاميم ذات العالقة.
 .7أدلة الحوكمة املتاحة على منصة مكين.

النسخ ّ
املحدثة لكل األنظمة
واللوائح.

3

اكتساب املهارات األساسية التالية:
 .1مهارة صياغة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالحوكمة.
 .2مهارة عقد ورش العمل واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية.
 .3مهارة التواصل مع اآلخرين لتحقيق ممارسات الحوكمة املطلوبة.
 .4مهارة التنسيق اإلعالمي مع قسم التقنية لتحقيق ممارسات الشفافية واإلفصاح.

 -1الشهادات التدريبية.
 -2النماذج واألدوات املساندة.
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كما ّ
يتعين على أخصائي الحوكمة قراءة دليل املعايير ومحاولة تحقيق ما يلي:
املحاورالرئيسية

دورأخصائي أو مسؤول الحوكمة

 -1قائمة املجاالت
واملؤشرات.

 -1االطالع على القائمة ومحاولة التعرف على املجاالت التي سيغطيها املعيار وما هي املوضوعات التي ستدخل ضمن
نطاق املؤشرات ،وأوزان هذه املؤشرات.
 -2تحديد األولويات من املؤشرات والتي سيتم البدء بها للقيام بتحقيق املمارسات املطلوبة.

 -2بطاقة املمارسة.

 -1قراءة املمارسات وفهمها بطريقة صحيحة.
 -2عقد ورش العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة لعرض وشرح املمارسات والقيام بالتقييم الذاتي للممارسات،
ّ
واملحددة في بطاقة املمارسة.
والتأكد من وجود الشواهد عليها،
 -3حصر الفجوات في كل املمارسات ووضع األنشطة املناسبة لسد هذه الفجوات ،ويمكن االستعانة باألنشطة
املقترحة في بطاقة املمارسة.

 -3بطاقة تقييم
املمارسة.

 -1االستعداد لزيارة املقيم لتقييم الجمعية من خالل توفير الشواهد املطلوبة.
 -2االطالع على أسئلة التحقق والتأكد من توفر املعلومات الكاملة في النموذج الشامل أو في مقر الجمعية أو على
موقع الويب الخاص بالجمعية حسب آلية التقييم.
 -3اإلجابة على األسئلة من خالل تحديد الحالة املحددة في آلية الحساب في بطاقة التقييم ومحاولة وضع درجة
ّ
متوقعة لكل سؤال ،وذلك لالستعداد وتوقع الدرجة لكل ممارسة قبل زيارة املقيم.

• آلية التقييم:
حسب تصميم املعايير وآلية التقييم والتحقق من املمارسات توجد آليتان للتحقق من مدى تطبيق املمارسة كما يلي:
 -1التقييم املكتبي:
ّ
للمقيم وذلك قبل نزوله للميدان لزيارة
ُويقصد منه أن تكون عمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل العمل املكتبي
ّ
املعنية بالتقييم ،ويكون ذلك من خالل ما توفره املنظمة من مصادر ومعلومات عبر النموذج الشامل املعتمد من مجلس
املنظمة
ّ
للمقيم إرجاء أي سؤال من أسئلة التقييم
إدارتها أو من خالل املصادر واملعلومات املتوفرة على منصاتها اإللكترونية ،كما يمكن
املكتبي لحين نزوله امليداني ،بشرط أال يخل ذلك باملواصفات املتعلقة بالشواهد والتي سيتم شرحها في املحور التالي.
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 -2التقييم امليداني:
ُويقصد منه قيام ً
املقيم بعمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل زيارة املنظمة ومقابلة املعنيين فيها وطرح األسئلة
ّ
املحددة وجمع الشواهد املطلوبة وكتابة املالحظات وفق النموذج املعد لذلك.

• آلية التحقق:
ً
ووفقا للمنهجية ّ
املحددة في هذا الدليل يتم التحقق من خالل
ُيقصد بآلية التحقق كيفية التحقق من شواهد تطبيق املمارسة،
الدالالت اللفظية التالية ،والتي تسبق الشواهد ّ
املحددة في بطاقة تقييم املمارسات:
م الدالالت

1

وجود

مثال توضيحي

املقصود

• من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:
ُيقصد بذلك ضرورة
هل توجد خطة تشغيلية لدى الجمعية؟
توفر الشاهد لتحقق
كما أن آلية التحقق في هذا السؤال هو( :وجود خطة تشغيلية).
املمارسة ،وبمجرد
• وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الذهاب للحالة وآلية الحساب في البطاقة وفهمهما ثم
وجود هذا الشاهد
االنتقال إلى الشاهد املتوفر لدى الجمعية والتأكد من وجوده وهو الخطة تشغيلية للجمعية،
فإن ذلك يعني تحقق
وبمجرد التحقق من وجود هذه الخطة يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار
املمارسة.
منها وتحديد الدرجة املستحقة.

ُيقصد بذلك ضرورة
تصفح الشاهد
بشكل دقيق والبحث
في محتواه بشكل
كامل على ما يدل
 2محتوى
تحقق املمارسة ،وقد
يكون هناك ضرورة
للبحث عن هذا
املحتوى في مصادر
أخرى لدى الجمعية.

• من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:
هل تشتمل الالئحة األساسية للجمعية على البيانات واألحكام األساسية؟
كما أن آلية التحقق في هذا السؤال هو( :محتوى الالئحة األساسية للجمعية) ،وهذا يعني بأنه ال يكفي

وجود الالئحة األساسية وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو املحتوى ،والذي
يشتمل أيضا على الوجود.
• وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم االنتقال إلى بطاقة املمارسة والتأكد من فهم املمارسة وما
ّ
املحددة ،ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما ،ثم
تحتويه كالبيانات واألحكام األساسية
ّ
االنتقال للشاهد املتوفر لدى الجمعية وتصفح محتواه ومقارنته باملحتوى املحدد كالبيانات
واألحكام األساسية والتأكد من مدى ارتباطه بالشاهد وبمجرد التحقق من محتوى الالئحة
األساسية يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار منها وتحديد الدرجة املستحقة.
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م الدالالت

مثال توضيحي

املقصود

• من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:
هل يتم االحتفاظ في مقر الجمعية بسجالت املستفيدين بحيث ال يتم فقدانها أو كشف سريتها؟
كما أن آلية التحقق في هذا السؤال هو :موقع ملفات السجالت واملستندات داخل مقر الجمعية ،وهذا يعني

3

موقع

ُيقصد بذلك ضرورة
أن يكون الشاهد في
موقع ومكان يحقق
الغرض من توفيره.

ال يكفي وجود امللفات واالحتفاظ بها ،وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو موقع هذا
االحتفاظ وهل هو في مقر الجمعية ،وهل هذا املوقع يؤدي الغرض املطلوب بحيث ال يتم فقدانها أو كشف
سريتها كما تشتمل هذه الداللة (موقع) على كل من الدالالت األخرى (وجود ،محتوى).

• وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم االنتقال إلى بطاقة للممارسة والتأكد من فهم املمارسة وما
تحتويه ،ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما ،ثم االنتقال للشاهد املتوفر لدى الجمعية
كالذهاب ملقر الجمعية واالطالع على موقع حفظ السجالت والوثائق ومدى تحقق الغرض من
حفظ السجالت وهو التصنيف وسالمة الحفظ وعدم كشف سرية معلومات هذه السجالت ملن
ليس لهم عالقة بها ،وبمجرد التحقق من املوقع وسالمته يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة
أخرى واالختيار منها وتحديد الدرجة املستحقة.

• آلية التقييم للممارسات والشواهد:
ُ
قبل أن يبدأ التقييم ينبغي الرجوع إلى كل ممارسة ّ
معنية والتأكد من فهمها بطرقة صحيحة ،ومن املقترح أن يتم البدء باألسئلة التي يتم
ً
ً
ميدانياُ ،وي ّ
فضل أن يتم إرجاء األسئلة الخاصة بالتحقق املكتبي
تقييمها مكتبيا واالنتهاء منها ثم االنتقال إلى األسئلة التي يتم تقييمها
والتي لم يتم الوصول فيها إلى تقييم دقيق -بسبب عدم وضوح الشواهد -إلى حين التحقق امليداني.
وحتى تتضح آلية التقييم بشكل دقيق وتفصيلي يتم إتباع اإلجراءات التالية:
ً
أوال :التقييم املكتبي
 .1قراءة سؤال التحقق وفهمه وماهي الدرجة ّ
املحددة للسؤال.
 .2التأكد من آلية التحقق للسؤال وفهم الدالالت ّ
املحددة فيه.
 .3االطالع على حالة وآلية حساب الدرجة للسؤال وفهمها.
 .4االنتقال إلى املمارسة والتأكد من الغرض املقصود في السؤال.
 .5االطالع على آلية التحقق والتأكد من الداللة املوجودة فيه (وجود ،محتوى ،موقع).
 .6االنتقال إلى الشاهد املتوفر إما في النموذج الشامل املعتمد ومرفقاته ،أو على موقع الجمعية اإللكتروني حسب آلية التحقق ّ
املحددة في
بطاقة التقييم.
 .7فحص الشاهد املتوفر ومقارنته باملمارسة ّ
املحددة.
 .8االختيار وتحديد الدرجة املطلوبة حسب الحالة وآلية الحساب.
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ً
ثانيا :التقييم امليداني
ً
 .1حصر األسئلة التي سيتم تقييمها ميدانيا.
 .2تصنيف هذه األسئلة حسب ترابط الشواهد املحددة في آلية التحقق.
كاف.
 .3التواصل مع الجمعية لتوفير الشواهد املطلوبة قبل الزيارة بوقت ٍ
 .4القيام بالزيارة والتأكد من وجود املعنيين املطلوب تواجدهم أثناء الزيارة.
 .5البدء بعرض األسئلة بطريقة سلسلة وواضحة على املعنيين في الجمعية.
 .6طلب الشواهد عند أخذ إجابة املعنيين وفحصها مع تدوين املالحظات دون إظهار أي نتيجة أو تقييم أمام ممثلي الجمعية.
 .7في حال كانت الشواهد غير مترابطة مع الغرض منها يتم طلب شواهد أخرى من الجمعية.

ً
 .8يمكن االنتقال إلى أسئلة أخرى في نفس الوقت الذي يتم انتظار الجمعية توفير الشواهد على األسئلة املطروحة مسبقا.
 .9إنهاء الزيارة وتدوين الدرجات ّ
املحددة لكل سؤال.
✓ مالحظة:
بعض األسئلة في بطاقة التقييم تشتمل على خاليا باللون البني وذلك على خاليا الحالة وآلية الحساب والدرجة وهذا يعني بأنه في حال اختيار هذه
الحالة ينبغي تجاهل كافة األسئلة التي تليها حتى ظهور الشريط األزرق ،وفي هذه الحالة يتم تقييم كافة األسئلة داخل هذا اإلطار حسب درجة
السؤال في العمود األخير واملظللة باللون البني.

• توزيع الدرجات بين املعاييرالثالثة:
 -1معيار االمتثال وااللتزام %40 :وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على ممارسات املعيار.
 -2معيار الشفافية واإلفصاح %20 :وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على ممارسات املعيار.
 -3معيار السالمة املالية %40 :وسيقوم املحاسب القانوني بتقييم الجمعية على ممارسات املعيار.
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• مصطلحات الدليل
1

النظام

نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

2

الوزارة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

3

الوزير

وزير العمل والتنمية االجتماعية.

4

الجمعية

5

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الجمعية األهلية.

6

الجهة املختصة

الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

7

الجهة املشرفة

الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو املؤسسة ضمن اختصاصاتها.

8

الالئحة األساسية

9

املؤشرات

10

املمارسة

11

بطاقة املمارسة

12

بطاقة التقييم

الجمعية األهلية.

الالئحة األساسية للجمعية.
هي عبارة عن مجموعة من األدلة العامة للقياس والتي تحدد مدى تلبية الجمعيات األهلية للمعايير املعتمدة.
هي األنشطة واملهام العملية التي توضح مدى تطبيق املؤشر وتساعد على تحديد اإلجابة على أسئلة التدقيق ووضع
الدرجة املناسبة.
عبارة جدول يوضح املمارسة واملؤشر الذي تتبع له واملوضوعات التي تناقشها ،ومجموعة من األنشطة املقترحة
لتنفيذ املمارسة ،وماهي مصادر هذه املمارسة والشواهد املتوقعة.
عبارة عن جدول يحتوي مجموعة من األسئلة التي تساعد على تقييم املمارسة وبعض اآلليات التي توضح كيفية
التقييم والتحقق وحساب الدرجات لكل سؤال.

15
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الفصل الثاني
مؤشرات وممارسات معياراالمتثال وااللتزام

16
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ملخص املعيار
املجاالت واملوضوعات
م

املجال

1

الالئحة
األساسية
للجمعية

2

الجمعية
العمومية

3

مجلس الدارة

املؤشرات واملمارسات
رقم
املؤشر

م

املوضوعات

1

تحديد محتويات الالئحة األساسية للجمعية
تحديد كيفية اختياررئيس املجلس ونائبه واملشرف
املالي واختصاصات كل منهم
تحديد آلية تشكيل اللجان

4

تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية

5

إجراءات التعديل على الالئحة األساسية للجمعية

6

حالة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية

7

حالة انعقاد الجمعية العمومية
االجتماع العادي األول للجمعية العمومية خالل
السنة املالية
االجتماع غيرالعادي للجمعية العمومية

2
3

8
9

 10سالمة اجتماع الجمعية العمومية

1

2

 11اختصاصات الجمعية العمومية العادية
 12اختصاصات الجمعية العمومية غيرالعادية
رفع محاضراجتماعات الجمعية العمومية إلى
13
الوزارة
 14قرارات الجمعية العمومية غيرالعادية
 15أحكام عامة
اختصاصات مجلس الدارة في التخطيط والرقابة
16
واملتابعة
 17تفعيل سياسات وأسس الحوكمة
 18املسؤوليات املالية والصالحيات املمنوحة
 19انتظام اجتماعات مجلس الدارة
عدم الجمع بين عضوية املجلس والوظيفة في
20
الجمعية
عدم الجمع بين عضوية املجلس والعمل في الوزارة
21
أو الجهة املشرفة
17
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3

املؤشرالرئيس ي

التزام الجمعية
بالضوابط والجراءات
ّ
املنظمة لالئحة
األساسية للجمعية.

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

التزام الجمعية باألحكام
ّ
والضوابط املنظمة
ملجلس الدارة وزيادة
فاعليته.

وزن
املؤشر

%11

%20

%25

عدد
املمارسات

4

6

9

عدد أسئلة
التحقق

10

34

58

املجاالت واملوضوعات
م

املجال

4

الفروع واملكاتب

5

التقارير

املؤشرات واملمارسات
رقم
املؤشر

م

املوضوعات

22

عدم العضوية في املجلس ألكثرمن دورتين
عدم عضوية أحد أعضاء السلك القضائي في
مجلس الدارة.
وجوب عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة في
عضوية اللجان الدائمة
تفويض الصالحيات عند تشكيل اللجنة التنفيذية
عدم رئاسة املشرف املالي للجنة التدقيق واملراجعة
الداخلية
تعريف املجلس الجديد بعمل الجمعية وخاصة
الجوانب املالية والقانونية
تعيين املديرالتنفيذي واملحاسب

23
24
25
26
27
28

املؤشرالرئيس ي

وزن
املؤشر

عدد
املمارسات

عدد أسئلة
التحقق

 29انتخاب أعضاء مجلس الدارة
 30إنشاء الفروع داخل اململكة
 31إنشاء الفروع خارج اململكة

4

 32إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الداري
إعداد ورفع التقريرالسنوي املعتمد وصورة من
33
امليزانية التقديرية للعام الجديد إلى الوزارة
رفع التقاريراملالية عن السنة املنتهية إلى الوزارة
34
خالل  4أشهر
إعداد ورفع التقاريراملالية الربعية من قبل املشرف
35
املالي

5

وضع التدابيرلتحديد وفهم مخاطرتمويل الرهاب
36
والتقييم والتوثيق والتحديث بشكل مستمر

6

األنظمة
السارية في
وضع السياسات والجراءات والضوابط وتنفيذها
اململكة
37
بفعالية ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله
(أنظمة مكافحة
تحديد محتويات السياسات والجراءات
جرائم الرهاب
 38والضوابط املتعلقة بمكافحة جرائم الرهاب
تمويله وغسل
تمويله
األموال)
 39التقيد بنظام مكافحة غسل األموال
18
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6

التزام الجمعية بإنشاء
فروعها ومكاتبها وفق ما
ّ
تحدده األنظمة
واللوائح.

%6

التزام الجمعية بإعداد
التقاريرالدورية
املطلوبة ورفعها للوزارة
ّ
املحددة.
خالل الفترات

%9

التزام الجمعية بكافة
مستوياتها الدارية
بمكافحة جرائم
الرهاب وتمويله وغسل
األموال من خالل
املؤشرات والسياسات
والجراءات الداخلية.

%5

3

2

5

7

8

8

املجاالت واملوضوعات
م

املجال

7

األنشطة
والفعاليات
والتعاقدات

8

اليرادات
واملصروفات
والتملك

9

الوثائق
والسجالت

م

املؤشرات واملمارسات
رقم
املؤشر

املوضوعات

املؤشرالرئيس ي

وزن
املؤشر

عدد
املمارسات

عدد أسئلة
التحقق

وضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات
40
غسل أموال
الجراءات املطلوبة عند االشتباه بجريمة غسل
41
أموال
حظرإبالغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخرذو
42
عالقة بشبهة غسل األموال بالعمليات الجارية
تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من
43
جرائم الرهاب وتمويله.
الحصول على الترخيص وممارسة األنشطة وفق
44
األهداف
 45ممارسة الجمعية لألنشطة خارج نطاقها الداري

7

 46املشاركة في الفعاليات والعضويات خارج اململكة

التزام الجمعية
باألنظمة والضوابط
عند تنفيذ البرامج
واألنشطة داخل نطاقها
الداري أو داخل اململكة
أو خارجها.

%7

4

9

 47الحصول على املو افقة للتعاقدات الدولية
48
49
50
51

جمع التبرعات واستخدامها جزء منها في نشاط آخر
غيرالغرض الذي ُجمعت من أجله
صرف أموال الجمعية لتحقيق أغراضها
التصرف في فائض اليرادات لدى الجمعية
ووضعها في أوقاف أو استثمارات
استقبال العانات من خارج اململكة

9

التزام الجمعية
باألنظمة والضوابط
ّ
املنظمة لإليرادات
واملصروفات وامتالك
العقارات.

%6

3

10

 52مو افقة الجمعية العمومية على التملك
 53حفظ الوثائق واملكاتبات في مقرالجمعية
54
55
56
57

حفظ الوثائق املرتبطة باملستفيدين
حفظ السجالت واملستندات املالية للتقيد بنظام
مكافحة غسل األموال
التدوين في سجالت الجمعية العمومية ومجلس
الدارة
إصداربطاقات عضوية الجمعية العمومية
19
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10

التزام الجمعية
باألنظمة والضوابط
ّ
املنظمة للوثائق
والسجالت.

%6

3

14

املجاالت واملوضوعات
م

املؤشرات واملمارسات

املوضوعات

م

املجال

10

تكوين اللجان

قرارات تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة وتحديد
58
اختصاصاتها

11

املسؤوليات
واالختصاصات
املباشرة

 59اختصاصات املشرف املالي

رقم
املؤشر

املؤشرالرئيس ي

وزن
املؤشر

11

التزام الجمعية
بضوابط تكوين
وتنظيم عمل اللجان
الدائمة واملؤقتة.

%2

12
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عدد
املمارسات

1

عدد أسئلة
التحقق

5

التزام املشرف املالي
بمسؤولياته
ّ
واختصاصاته املحددة
في اللوائح واألنظمة.

%3

1

2

املجموع

%100

41

165

املؤشراألول
ّ
(التزام الجمعية بالضوابط والجراءات املنظمة لالئحة األساسية للجمعية)
املجال :الالئحة األساسية (الوزن )%11
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املجال الالئحة األساسية
بطاقة املمارسة رقم 1
ّ
التزام الجمعية بالضوابط والجراءات املنظمة لالئحة األساسية
املؤشر
للجمعية.

موضوعات
املمارسة

 -1تحديد محتويات الالئحة األساسية
للجمعية.

ُتراجع الجمعية بيانات الالئحة األساسية ّ
وتحدثها بشكل مستمرعلى أن تتضمن الالئحة البيانات واألحكام األساسية التالية:
 -1اسم الجمعية ومقرها الرئيس ،والنطاق الجغرافي لخدماتها.
 -2الغرض الذي أنشئت من أجله.
 -3أسماء املؤسسين ،وبياناتهم ،وعناوينهم الدائمة.
 -4شروط العضوية وأنواعها ،وحقوق األعضاء وواجباتهم.
 -5تحديد موارد الجمعية من بين املصادراملنصوص عليها في املادة
(الثانية عشرة) من النظام ،وكيفية التصرف فيها.
 -6تحديد بداية السنة املالية للجمعية ونهايتها.
 -7تحديد عدد أعضاء مجلس الدارة ،واألحكام املتعلقة بانتخابهم ،ومدة
املجلس ،على أال تتجاوزأربع سنوات قابلة للتجديد ،والنصاب النظامي
الجتماعاته.

 -8أساليب املر اقبة املالية.
 -9األحكام املتعلقة بأجهزة الجمعية ،ومهمات واختصاصات كل منها ،وكيفية
اختيارالعاملين فيها ،وكيفية إنهاء خدماتهم.
 -10الجراءات الالزمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
 -11الجراءات الالزمة لتعديل الالئحة األساسية.
ً
ً
 -12القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حال اختياريا ،وإجراءات التصفية
والجهة التي تؤول إليها أموالها ،على أن تقصرعلى الصندوق أو إحدى
ً
الجمعيات ذات النشاط املشابه املسجلة نظاما.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدر
املمارسة
الشواهد
املتوقعة

 .1عقد ورشة عمل ملراجعة وتحديث الالئحة األساسية الحالية للجمعية ،والتأكد من وجود األحكام األساسية املطلوبة.
 .2اعتماد الالئحة األساسية من الجمعية العمومية والوزارة ونشرها على مستوى الجمعية.
رقم املادة

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

أو النص

 -1الالئحة األساسية املعتمدة للجمعية.

22
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9

بطاقة تقييم املمارسة رقم 1
م

السؤال

هل توجد لدى الجمعية
 1الئحة أساسية معتمدة من
الجمعية العمومية والوزارة؟
هل تشتمل الالئحة
األساسية للجمعية على
2
البيانات واألحكام
األساسية؟
هل تشتمل الالئحة على
 3أهداف الجمعية بشكل
واضح؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
1

مكتبي

آلية التحقق
 -1وجود الئحة أساسية
للجمعية معتمدة من
الجمعية العمومية والوزارة.

الحالة
ال
نعم
ال

1/2

مكتبي

 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

1/2

مكتبي

 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

23
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2

وزن املؤشررقم 1

نعم
ال
نعم

ال توجد الئحة أساسية.
توجد الئحة لكن غير معتمدة.
توجد الئحة معتمدة من الجمعية
العمومية والوزارة.
ال تشتمل.
تشتمل بشكل جزئي.

%11
النسبة
صفر
%50
%100
صفر
%50

تشتمل بشكل متكامل.

%100

ال تشتمل.
تشتمل بشكل جزئي.
تشتمل بشكل متكامل.

صفر
%50
%100

بطاقة املمارسة رقم 2
املؤشر

املجال

الالئحة األساسية للجمعية

ّ
التزام الجمعية بالضوابط والجراءات املنظمة لالئحة األساسية
للجمعية.

موضوعات
املمارسة

 -1تحديد محتويات الالئحة األساسية
للجمعية.
 -2تحديد كيفية اختياررئيس املجلس ونائبه
واملشرف املالي واختصاصات كل منهم.
 -3تحديد آلية تشكيل اللجان.

ّ
توضح الالئحة األساسية للجمعية ما يلي:
ً
مجلس الدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرارالجمعية لها.
أوال :طريقة إنشاء الفروع داخل اململكة واختصاصاتها.
ً
ّ
التتبعية والسنوية.
 -13التعاون في إعداد التقارير
ثانيا :اختصاصات مجلس الدارة األساسية ومنها:
 -14تزويد الوازرة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة من
 -1وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
 -2وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية الوازرة ،وتحديثها بما يطرأ من تغيير خالل فترة ال تزيد عن شهرواحد من تاريخ وقوعه.
 -15تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقاريراملالية املدققة من مراجع الحسابات
وغيرها من خطط العمل الرئيسة ،ومتابعة تنفيذها ،واعتمادها من
بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخالل أربعة أشهرمن نهاية السنة املالية.
الجمعية العمومية.
 -16الشراف على إعداد واعتماد التقريرالسنوي للجمعية.
 -3اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
 -17الشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة ورفعها للجمعية
 -4وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والشراف عليها وإجراء مراجعة
العمومية العتمادها.
دورية للتحقق من فاعليتها.
 -18تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية ،وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة باسمه
 -5وضع أسس ومعاييرلحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام
والالئحة األساسية والشراف على تنفيذها ومر اقبة مدى فاعليتها وتعديلها وقرارتعيينه وصورة من الهوية الوطنية له ،مع بيانات التواصل معه.
 -19تعيين املوظفين القياديين في الجمعية ،وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.
عند الحاجة.
 -20البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار
 -6فتح الحسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية ،ودفع
مسبب.
وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط
 -21إبالغ الوزارة بكل تغييريطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الدارة
الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واالعتراض على الشيكات
واملسؤول التنفيذي واملديراملالي وذلك خالل شهرمن تاريخ حدوث التغيير.
واستالم الشيكات املرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
 -7تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج  -22وضع السياسات والجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح،
إضافة إلى االلتزام بالفصاح عن املعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة
صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها ،وتحديث الصكوك وإدخالها في
املشرفة وأصحاب املصالح اآلخرين ،وتمكين اآلخرمن االطالع على الحساب الختامي
النظام الشامل ،وتحويل األراض ي الزراعية إلى سكنية ،وإجراء أي تصرفات
والتقاريراملالية والدارية ،ونشرها على املوقع اللكتروني للجمعية.
خالف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد مو افقة
 -23الشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو املراجع الخارجي أو
الجمعية العمومية.
الوزارة أو الجهة املشرفة.
 -8تنمية املوارد املالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها.
 -24تنمية املوارد املالية للجمعية.
 - 9إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
 -25دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.
 -10إعداد قواعد استثمارالفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد
 -26أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوازرة أو الجهة املشرفة
اعتمادها من الجمعية العمومية والوازرة.
-11وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية في مجال اختصاصه.
ً
ثالثا :تحديد كيفية اختياررئيس املجلس ونائبه واملشرف املالي واختصاصات كل منهم.
تضمن تقديم العناية الالزمة لهم ،والعالن عنها.
ً
رابعا :تحديد آلية تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة.
 -12صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في
24

دليل حوكمة الجمعيات األهلية  -الجزء األول  :معياراالمتثال وااللتزام

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

 -1عقد ورشة عمل ملراجعة وتحديث الالئحة األساسية للجمعية ،والتأكد من وجود ما يلي:
✓ طريقة إنشاء الفروع داخل اململكة واختصاصاتها.
✓ اختصاصات مجلس الدارة األساسية.
✓ آلية اختياررئيس املجلس ونائبه واملشرف املالي واختصاصات كل منهم.
✓ آلية تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة.
 -2اعتماد الالئحة األساسية من الجمعية العمومية والوزارة ونشرها على مستوى الجمعية.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

مصدراملمارسة

10

 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

ّ
املحدثة واملعتمدة للجمعية.
الشواهد املتوقعة  -1الالئحة األساسية

25
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رقم املادة أو

30

النص

32
33

بطاقة تقييم املمارسة رقم 2
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل ّ
حددت الالئحة األساسية
 1طريقة إنشاء الفروع داخل
اململكة واختصاصاتها؟

1

هل ّ
حددت الالئحة األساسية
2
اختصاصات مجلس اإلدارة؟

1

هل ّ
حددت الالئحة األساسية
في الجمعية آلية اختيار رئيس
3
مجلس اإلدارة ونائبه واملشرف
املالي واختصاصات كل منهم؟

1

هل ّ
حددت الالئحة األساسية
للجمعية آلية تشكيل اللجان
 4الدائمة أو املؤقتة
واختصاصاتها وطريقة
عمليها؟

1

مكتبي

مكتبي

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

ال
نعم

ال
نعم

ال
نعم

ال
مكتبي

 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.
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نعم

4

وزن املؤشر رقم 1

%11

الحالة

النسبة

لم يتم التحديد.

صفر

تم التحديد بشكل جزئي.

%50

تم التحديد بشكل متكامل.

%100

لم يتم التحديد.
تم التحديد بشكل جزئي.
تم التحديد بشكل متكامل.

صفر
%50
%100

لم يتم التحديد.

صفر

تم التحديد بشكل جزئي.

%50

تم التحديد بشكل متكامل.

%100

لم يتم التحديد.

صفر

تم التحديد بشكل جزئي.

%50

تم التحديد بشكل متكامل.

%100

املجال الالئحة األساسية للجمعية
بطاقة املمارسة رقم 3
ّ
التزام الجمعية بالضوابط والجراءات املنظمة لالئحة األساسية
املؤشر
للجمعية.

موضوعات
املمارسة

 -1تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية في
الجمعية.

ُت ّ
حدد الالئحة األساسية فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية ومنها ما يلي:
 -1من له حق التصويت والحضورفي الجمعية العمومية.
 -2تحديد مقداررسوم االشتراك في العضوية.
 -3حقوق األعضاء حسب فئات العضوية ،على أن تشمل اآلتي:
أ -تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري
(سنوي ،نصف سنوي ،ربع سنوي).
ب -املشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

ج -االطالع على املحاضرواملستندات املالية في مقرالجمعية.
د -الحق في دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غيرعادي بالتضامن مع
 %25من األعضاء الذين لهم حق حضورالجمعية العمومية.
ً
ه -الحق في النابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيله في حضورالجمعية العمومية،
ً
وفقا لألحكام التي تحددها املادة الحادية والعشرون من الالئحة.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 -1عقد ورشة عمل ملراجعة وتحديث الالئحة األساسية الحالية للجمعية ،والتأكد من تحديد فئات وشروط وأحكام
العضوية في الجمعية العمومية ما يلي:
✓ من له حق التصويت والحضورفي الجمعية العمومية.
✓ تحديد مقداررسوم االشتراك في العضوية.
✓ حقوق األعضاء حسب فئات العضوية.
 -2اعتماد الالئحة األساسية من الجمعية العمومية والوزارة ونشرها على مستوى الجمعية.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

ّ
املحدثة واملعتمدة للجمعية.
الشواهد املتوقعة  -1الالئحة األساسية
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رقم املادة أو
النص

19

بطاقة تقييم املمارسة رقم 3
م

السؤال

هل تشتمل الالئحة على فئات
 1وشروط وأحكام العضوية في
الجمعية العمومية؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
3

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوي الالئحة
األساسية للجمعية.

28
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3

وزن املؤشر رقم 1
الحالة

ال
نعم

لم تشتمل.
تشتمل بشكل جزئي.
تشتمل بشكل متكامل.

%11
النسبة
صفر
%50
%100

املجال الالئحة األساسية للجمعية
بطاقة املمارسة رقم 4
ّ
التزام الجمعية بالضوابط والجراءات املنظمة لالئحة األساسية
املؤشر
للجمعية.

موضوعات
املمارسة

 -1إجراءات التعديل على الالئحة األساسية
للجمعية.

تلتزم الجمعية باتباع الجراءات التالية عند التعديل على الئحتها األساسية:
 -1الحصول على مو افقة الجمعية العمومية على التعديل.
 -2الرفع للوزارة بطلب املو افقة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه.
 -3بعد صدورمو افقة الوزارة على التعديل ،يتم إجراء التعديل وتعميمه على مستوى الجمعية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

-1
-2
-3
-4

عقد ورش عمل للتأكد من محتويات الالئحة األساسية للجمعية.
حصراملواد والبيانات التي تحتاج إلى تعديل ،ورفعها لالجتماع القادم للجمعية العمومية.
الحصول على املو افقة والرفع للوزارة.
إجراء التعديالت املطلوبة وإعادة تصميم الالئحة ونشرها في املوقع اللكتروني للجمعية.

رقم املادة أو

 -1الالئحة األساسية للجمعية.

النص

 -1الالئحة األساسية الحالية والسابقة للجمعية.
الشواهد املتوقعة  -2محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
 -3املراسالت والخطابات التي تمت عند تعديل الالئحة األساسية.

29
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19

بطاقة تقييم املمارسة رقم 4
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل تم تعديل الالئحة
األساسية للجمعية خالل
1
السنة املالية الحالية أو
السابقة؟
هل تم اتباع االجراءات
ّ
املحددة عند تعديل الالئحة،
2
وقبل تحديثها واعتمادها؟

آلية التحقق

 -1محتوى الالئحة األساسية
ميداني الحالية والسابقة.
 -2محتوى إجابات املعنيين.
2

2

 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.
ميداني
 -2محتوى املراسالت
والخطابات التي تمت عند
تعديل الالئحة األساسية.

30
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ال
نعم
ال

نعم

%11

وزن املؤشر رقم 1
الحالة

النسبة

لم يتم التعديل عليها.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم اتباع اإلجراءات.
تم ولكن بشكل جزئي.

صفر
%50

تم بشكل متكامل.

%100

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

املجال :الجمعية العمومية (الوزن )%20
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بطاقة املمارسة رقم 5
املؤشر

املجال

الجمعية العمومية

قدرة الجمعية على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة

موضوعات
املمارسة

عالية وتطبيق كافة األحكام والضوابط لزيادة فاعليتها.

 -1حالة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية.
 -2حالة انعقاد الجمعية العمومية.
 -3االجتماع العادي األول للجمعية العمومية خالل السنة املالية.
 -4االجتماع غيرالعادي للجمعية العمومية.
 -5سالمة اجتماع الجمعية العمومية.

ُيدارملف الجمعية العمومية بكفاءة ويتم التأكد مما يلي:
ّ -1
تتكون الجمعية من األعضاء املؤسسين ومن مض ى على عضويته  6أشهرعلى األقل وقام بتسديد الرسوم -إن ُوجدت.-
ُ -2تعقد االجتماعات ً
بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول األعمال ،ومكان االجتماع ،وتاريخه ،وساعة
ُ
انعقاده ،على أن تبلغ الوزارة والجهة املشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل املوعد املحدد بخمسة عشريوما على األقل.
ُ
 -3تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها السنوي األول خالل األشهرامليالدية األربعة األولى.
بناء على طلب من مجلس الدارة ،أو ً
ُ -4تعقد االجتماعات غيرالعادية ً
بناء على طلب عدد ال يقل عن ( )%25من األعضاء الذين لهم حق حضور
الجمعية العمومية ،وال تعتبرقراراتها نافذة إال بعد مو افقة الوزير.
 -5حضورأكثرمن نصف أعضاء الجمعية العمومية (العادية أو غيرالعادية) اجتماعات الجمعية.
ُ
 -6تعد قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم.
ُ
 -7تعد قرارات الجمعية العمومية غيرالعادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحاضرين.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
-1
-2
األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

-3
-4
-1
-2
-3

فرزوتنظيم ملف أعضاء الجمعية العمومية وتحديد حالة اشتراكاتهم والرسوم إن ُوجدت.
ّ
املعنية قبل املوعد بخمسة عشر
إرسال دعوات اجتماع الجمعية العمومية من قبل رئيس املجلس مع إبالغ األطراف
ً
يوما.
ّ
العادية األول خالل األشهرامليالدية األربعة األولى.
عقد اجتماع الجمعية العمومية
إتاحة الفصاح ألعضاء الجمعية العمومية عند تعارض املصالح قبل التصويت على أي قرار.
أداة إدارة الجمعية العمومية.
نموذج إداري لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغيرالعادي.
نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية لالجتماع.

 -4نموذج محضراجتماع الجمعية العمومية ومحضرفرزاألصوات.
مصدراملمارسة

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

 -1سجل الجمعية العمومية.
الشواهد املتوقعة
 -2محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
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رقم املادة أو

13

النص

17

بطاقة تقييم املمارسة رقم 5
م

1

2

3

4

5

6

7

السؤال
هل لدى الجمعية سجل متكامل
ُوم ّ
حدث بأعضاء الجمعية
العمومية؟
هل يشتمل السجل على بيانات
جميع األعضاء املؤسسين ومن
مض ى على عضويته  6أشهر على
األقل وحالة اشتراكهم وسداد
رسوم االشتراك -إن وجدت-؟
هل يوجد تناقص في عدد أعضاء
الجمعية العمومية الحاضرين آلخر
اجتماعين؟
هل انعقدت الجمعية العمومية
(العادية أو غير العادية) خالل
السنة املالية الحالية أو السابقة؟
هل انعقدت هذه االجتماعات ً
بناء
على دعوة خطية من رئيس املجلس
اإلدارة أو من نائبه بشرط تفويضه
من رئيس املجلس؟
هل اشتملت هذه الدعوات على
جدول األعمال ومكان االجتماع
وتاريخه وساعة انعقاده؟
هل كل من حضر الجمعية
العمومية إما أحد املؤسسين أو من
مض ى على عضويته في الجمعية
ستة أشهر على األقل؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
1

8

آلية التحقق

 -1وجود سجل ّ
محدث للجمعية
ميداني
العمومية.

ال
نعم
ال

1/2

1/2

 -1محتوى سجل الجمعية
ميداني
العمومية.

مكتبي

مكتبي

2

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.

 -1وجود محاضر االجتماع.

 -1وجود الدعوات املرسلة من
رئيس املجلس.
ميداني
 -2وجود تفويض من رئيس
املجلس لنائبه -في حال التفويض.-
 -1محتوى الدعوات املرسلة من
ميداني
رئيس املجلس.

1/2

مكتبي

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.
 -2محتوى سجل الجمعية
العمومية.
 -3محتوى محاضر فرز األصوات.
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نعم

وزن املؤشر رقم 2

%20

الحالة

النسبة

ال يوجد.

صفر

يوجد بشكل جزئي.

%50

ّ
ومحدث.
يوجد متكامل
ال يشتمل.

%100
صفر

يشتمل بشكل جزئي.

%50

يشتمل بشكل متكامل.

%100

ال

ال يوجد تناقص.

%100

نعم

يوجد تناقص.

صفر

نعم

لم تنعقد الجمعية
العمومية.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم تنعقد ً
بناء على دعوات
صفر
خطية.

نعم

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

ال

ال

صفر

لم تشتمل.
اشتملت بشكل جزئي.
اشتملت بشكل متكامل.

صفر
%50
%100

ال

ليس كل من حضر ممن
يحق له الحضور.

صفر

نعم

كل من حضر يحق له
الحضور.

نعم

%100

م

8

9

السؤال
ّ
هل ُبلغت الوزارة والجهة املشرفة
وأعضاء الجمعية العمومية
بالدعوات قبل املوعد ّ
املحدد بـ 15
ً
يوما على األقل؟
هل انعقدت الجمعية العمومية
بطريقة صحيحة وفق ما يلي:
 حضور أكثر من نصف األعضاء. صدور القرارات باألغلبية فيالجمعية العادية وبالثلثين في
الجمعية غير العادية ممن يحق
لهم التصويت؟

آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

1

ُ
 -1محتوى املرساالت التي أرسلت
ميداني للوزارة والجهة املشرفة.
 -2محتوى الدعوات املرسلة.

1

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.
 -2محتوى محاضر فرز األصوات.

ال
نعم
ال

هل اجتمعت الجمعية العمومية
( 10االجتماع العادي) خالل السنة
املالية الحالية؟

1/2

هل كان االجتماع األول لها خالل
 11األشهر األربعة األولى من السنة
املالية الحالية؟

1/2

هل انعقدت الجمعية العمومية
( 12غير العادية) خالل السنة املالية
الحالية أو السابقة؟
هل كانت االجتماعات ً
بناء على
طلب ّ
مسبب من الوزارة ،أو من
مجلس اإلدارة ،أو ً
بناء على طلب
13
عدد ال يقل عن ( )%25من
األعضاء الذين يحق لهم حضور
الجمعية العمومية؟

1/2

مكتبي

مكتبي

مكتبي

مكتبي

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية العادية.
 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية العادية.

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية غير العادية.

 -1محتوى املراسالت والدعوات
ميداني
ذات العالقة.
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نعم

الحالة

النسبة

لم يتم ذلك.
تم بشكل جزئي.

صفر
%50

تم بشكل متكامل.

%100

لم تنعقد بطريقة
صحيحة.

صفر

انعقدت بطريقة صحيحة
ً
نسبيا.

%50

انعقدت بطريقة صحيحة
بشكل متكامل.

%100

ال

لم يتم االجتماع.

صفر

نعم

تم االجتماع.

%100

ال
نعم
ال
نعم

لم يكن خالل األشهر
األربعة األولى.
تم االجتماع خالل األشهر
األربعة األولى.
لم يتم االجتماع.

صفر
%100
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

لم يتم االجتماع وفق ما
هو ّ
محدد.

نعم

تم االجتماع وفق ما هو
ّ
محدد.

صفر

%100

بطاقة املمارسة رقم 6
املؤشر

املجال

الجمعية العمومية

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

موضوعات

 -1اختصاصات الجمعية العمومية العادية.

املمارسة

تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دراسة تقريرمراجع الحسابات عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية ،واعتمادها بعد مناقشتها.
إقرارمشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية الجديدة.
مناقشة تقريرمجلس الدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية ،والخطة املقترحة للسنة املالية الجديدة ،و اتخاذ ما تراه
في شأنه.
إقرارخطة استثمارأموال الجمعية ،و اقتراح مجاالته.
انتخاب أعضاء مجلس الدارة ،وتجديد مدة عضويتهم ،و إبراء ذمة مجلس الدارة السابق.
تعيين محاسب قانوني مرخص له ،ملراجعة حسابات الجمعية ،وتحديد أتعابه.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

ّ
املحددة في املمارسة.
التأكد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية باختصاصات الجمعية العادية
ّ
املحددة في املمارسة.
التأكد من قيام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها
كاف.
التأكد من توفرالتقاريروالخطط املطلوب عرضها على الجمعية العمومية العادية قبل االجتماع بوقت ٍ
مراجعة حالة أعضاء مجلس الدارة ومدة عضويتهم املتبقية و إبراء ذمة أي عضو يغادراملجلس.

 .1أداة إدارة الجمعية العمومية.
رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

النص

 .1الالئحة األساسية املعتمدة للجمعية.
الشواهد املتوقعة
 .2محاضراجتماعات الجمعية العمومية العادية.
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14

بطاقة تقييم املمارسة رقم 6
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل درست الجمعية العمومية
العادية في اجتماعها األول تقرير
1
مراجع الحسابات عن القوائم
املالية للسنة املالية املنتهية؟

1

هل ّ
أقرت الجمعية العمومية
 2العادية مشروع امليزانية التقديرية
للسنة املالية الجديدة؟

1

هل ناقشت الجمعية العمومية
العادية تقرير مجلس اإلدارة عن
3
أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة
املالية املنتهية؟

1/2

هل ناقشت الجمعية العمومية
العادية الخطة املقترحة للسنة
4
املالية الجديدة واتخذت التوصيات
والقرارات لذلك؟

1

مكتبي

مكتبي

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية
العادية.
 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية
العادية.
 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية
العادية.

 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية
العادية.

 -1محتوى التقارير املالية.
ميداني  -2محتوى إجابات
املعنيين.

 5هل لدى الجمعية استثمارات؟
هل ّ
أقرت الجمعية العمومية خطة
 6هذه االستثمار ات واقترحت
مجاالته؟

مكتبي

1

5

 -1محتوى محاضر
مكتبي+
الجمعية العمومية
ميداني
العادية.
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ال
نعم

ال

وزن املؤشر رقم 2
الحالة

النسبة

لم يتم مناقشة التقرير.

صفر

تمت املناقشة من غير االعتماد.

%50

تمت املناقشة واالعتماد.

%100

لم يتم إقرار امليزانية.

صفر

نعم تم إقرار امليزانية.
ال

لم يتم مناقشة التقرير.

نعم تمت مناقشة التقرير.

ال

%20

لم يتم مناقشة الخطة.

نعم تم مناقشة الخطة.

%100
صفر
%100

صفر
%100

ال توجد استثمارات لدى
ال
الجمعية.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
نعم
لم تقر الجمعية العمومية هذه
صفر
ال
االستثمارات.
أقرت الجمعية العمومية
%100
نعم
االستثمارات.
%100

م

السؤال

هل انتخبت الجمعية العمومية
َ
ً
ً
ً
مجلسا جديدا أو عضوا جديدا
7
خالل السنة املالية الحالية أو
السابقة؟
هل تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة
 8السابق أو أحد أعضائه في االجتماع
األول بعد ّ
تغير األعضاء؟

آلية
الدرجة
التقييم

1/2

آلية التحقق

 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية
ميداني العادية.
 -2محتوى إجابات
املعنيين.
 -1محتوى محاضر
ميداني
الجمعية العمومية.
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الحالة
ال
نعم
ال

ً
ً
لم يتم انتخاب مجلسا أو عضوا
ً
جديدا.

النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم إبراء الذمة.

نعم تم إبراء الذمة.

صفر
%100

بطاقة املمارسة رقم 7
املؤشر

املجال

الجمعية العمومية

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

موضوعات
املمارسة

 -1اختصاصات الجمعية العمومية غير
العادية.

تلتزم الجمعية العمومية غيرالعادية باختصاصاتها التالية:
 .1البت في استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الدارة ،أو إسقاط العضوية عنه ،و انتخاب من يشغل املراكزالشاغرة في عضوية مجلس
الدارة.
 .2إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الدارة.
 .3اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
 .4إقرارتعديالت الالئحة األساسية.
ً
 .5حل الجمعية اختياريا.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
ّ
ّ
املحددة في املمارسة.
العادية
 .1التأكد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية باختصاصات الجمعية غير
األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

.2
.3
.1
.2
.3

التأكد من مشروعية عقد الجمعية غيرالعادية وقيامها باختصاصاتها املحددة في املمارسة.
التأكد من الجراءات الصحيحة قبل عقد الجمعية العمومية غيرالعادية.
أداة إدارة الجمعية العمومية.
نموذج إداري لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغيرالعادي.
نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية لالجتماع.

 .4نموذج محضراجتماع الجمعية العمومية ومحضرفرزاألصوات.
مصدراملمارسة
الشواهد املتوقعة

رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

النص

 .1محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
 .2محضرفرزاألصوات.
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15

بطاقة تقييم املمارسة رقم 7
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل انعقدت الجمعية العمومية غير
ّ
العادية خالل السنة املالية الحالية
1
أو السابقة؟

مكتبي

1
هل كل ما تم مناقشته هو ضمن
 2اختصاصات الجمعية العمومية
ّ
العادية؟
غير

مكتبي

1

آلية التحقق
 -1وجود محاضر
الجمعية العمومية غير
العادية.
 -1محتوى محاضر
الجمعية العمومية غير
العادية.
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وزن املؤشر رقم 2
الحالة

ال
نعم
ال

نعم

لم تنعقد.

%20
النسبة
صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
ليس كل ما تم مناقشته ضمن
اختصاصات الجمعية العمومية
غير العادية.
كل ما تم مناقشته ضمن
اختصاصات الجمعية العمومية
غير العا ّدية.

صفر

%100

بطاقة املمارسة رقم 8
املؤشر

املجال

الجمعية العمومية

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

موضوعات
املمارسة

 -1رفع محاضراجتماعات الجمعية العمومية
إلى الوزارة.

ترفع الجمعية نسخة من محضراجتماعات الجمعية العمومية ومحضرفرزاألصوات -إن ُوجد -إلى الوزارة خالل خمسة عشر ً
يوما من تاريخ
االجتماع.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

.1
.2
.3
.4

تجهيزنماذج من محاضر االجتماعات ومحاضرفرزاألصوات قبل االجتماع.
التأكد من تضمين كافة البنود التي تم مناقشتها في محضراالجتماعات.
التأكد من توثيق عمليات التصويت على القضايا التي ّ
يصوت عليها املجلس وذلك من خالل محضرفرزاألصوات.
التأكد من رفع نسخ من محاضراالجتماعات للجمعية العمومية ومحاضرفرزاألصوات -إن ُوجدت -إلى الوزارة خالل
ّ
املحددة في املمارسة.
الفترة

األدوات واألدلة

 .1نموذج محضراجتماعات الجمعية العمومية.
 .2نموذج محضرفرزاألصوات.

مصدراملمارسة

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

والنماذج

 .1محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
الشواهد املتوقعة  .2محاضرفرزاألصوات.
 .3املراسالت والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزارة.
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رقم املادة أو
النص

23

بطاقة تقييم املمارسة رقم 8
م

السؤال

هل انعقدت الجمعية العمومية
( 1العادية أو غير العادية) خالل
السنة املالية الحالية أو السابقة؟
هل تم إرسال نسخة من محضر
اجتماع الجمعية العمومية مع
 2محضر فرز األصوات -إن ُوجد -إلى
ً
الوزارة خالل  15يوما من تاريخ
االجتماع؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
مكتبي

1

آلية التحقق
 -1وجود محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.

الحالة
ال
نعم
ال

1
 -1محتوى املراسالت
ميداني
والخطابات التي تمت.
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وزن املؤشر رقم 2

نعم

لم تنعقد.

%20
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم إرسال نسخة من املحاضر.
تم إرسال نسخة من املحاضر لكن
ً
بعد  15يوما من االجتماع.
تم إرسال نسخة من املحاضر خالل
ً
 15يوما من االجتماع.

صفر
%50
%100

بطاقة املمارسة رقم 9
املؤشر

املجال

الجمعية العمومية

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

موضوعات
املمارسة

 -1قرارات الجمعية العمومية غيرالعادية.

تلتزم الجمعية بعدم اعتماد أو تنفيذ أي قرارللجمعية العمومية غيرالعادية قبل رفعه للوزيرواملو افقة عليه.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1حصرالقرارات التي تصدرمن الجمعية العمومية غيرالعادية.
 .2التأكد من عدم تنفيذ أي قرارقبل الحصول على مو افقة الوزير.
 .3متابعة إجراءات الحصول على املو افقة لقرارات الجمعية العمومية غيرالعادية بعد رفعها للوزير.
 .1نموذج محضراجتماعات الجمعية العمومية غيرالعادية.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

ّ
العادية.
 .1محاضراجتماعات الجمعية العمومية غير
الشواهد املتوقعة
 .2املراسالت والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير.
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رقم املادة أو
النص

20

بطاقة تقييم املمارسة رقم 9
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل انعقدت الجمعية العمومية
 1غير العادية خالل السنة املالية
الحالية أو السابقة؟
هل تم اتخاذ قرارات خالل
2
االجتماع؟
هل تم أخذ موافقة الوزير على
3
القرارات قبل تنفيذها؟

2

2

آلية التحقق

 -1وجود محاضر اجتماعات
مكتبي الجمعية العمومية غير
العادية.
 -1محتوى محاضر
مكتبي اجتماعات الجمعية
العمومية غير العادية.
 -1محتوى املراسالت
مكتبي+
والخطابات التي تمت بين
ميداني
الجمعية والوزير.
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ال
نعم
ال
نعم

وزن املؤشر رقم 2

%20

الحالة

النسبة

لم تنعقد.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم اتخاذ قرارات.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

لم يتم أخذ املوافقة.

صفر

نعم

تم أخذ املوافقة.

%100

بطاقة املمارسة رقم 10

املجال

الجمعية العمومية

قدرة الجمعية على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية

املؤشر
وتطبيق كافة األحكام والضوابط لزيادة فاعليتها.
ّ
ّ
(العادية وغيرالعادية) ما يلي:
تتجنب الجمعية العمومية

موضوعات
املمارسة

 -1أحكام عامة.

 -1أن تنظرفي مسائل غيرمدرجة في جدول أعمالها.
 -2أن ينوب العضو عن أكثرمن عضو في الجمعية العمومية.
 -3أن يشترك العضو في التصويت على أي قرارإذا كانت له فيه مصلحة شخصية وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الدارة.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

مصدراملمارسة

 .1التأكد من إدراج جميع املسائل املراد نقاشها مع الجمعية العمومية قبل إرسال الدعوات جدول األعمال.
 .2التأكد من حالة األعضاء الذين تم إنابتهم عن أعضاء الجمعية العمومية للحضوروالتصويت.
 .3التأكد قبل طرح املسائل للتصويت بأنه ال توجد أي مصالح لدى األعضاء تتعارض مع هذه املسائل.
.1
.2
.3
.4
.5

نموذج عقد اجتماع للجمعية العمومية (العادية وغيرالعادية).
نموذج محضراجتماعات الجمعية العمومية.
نموذج إنابة عضو لحضورالجمعية العمومية.
نموذج محضرفرزاألصوات.
نموذج شهادة الفصاح عند تعارض املصالح.

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

 -1املراسالت والدعوات املرسلة ألعضاء الجمعية العمومية قبل االجتماع.
 -2محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
الشواهد املتوقعة
 -3محاضرفرزاألصوات.
 -4شهادات الفصاح عند تعارض املصالح.
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رقم املادة أو

16

النص

13

بطاقة تقييم املمارسة رقم 10
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل انعقد الجمعية العمومية
( 1العادية أو غير العادية) خالل
السنة املالية الحالية أو السابقة؟

مكتبي
1/2

هل تمت مناقشة أي مسائل أو
قضايا غير مدرجة في جدول
2
األعمال املرسل ألعضاء الجمعية
العمومية قبل االجتماع؟

مكتبي

هل تمت اإلنابة عن أحد من
 3أعضاء الجمعية العمومية في
االجتماعات؟

مكتبي+
ميداني
1/2

هل ناب العضو عن أكثر من عضو
4
في الجمعية العمومية؟

هل تم طرح قضايا أو مسائل
 5للتصويت عليها من قبل أعضاء
الجمعية العمومية؟
هل تم التأكد من عدم وجود
تعارض مصالح عند التصويت على
أي قرار ُيعرض على الجمعية
 6العمومية بشكل عام وقرارات
االستثمارات والعقارات بشكل
خاص ،فيما عدا انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة؟

مكتبي+
ميداني

3

آلية التحقق
 -1وجود محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.
 -1محتوى الدعوات وجداول
األعمال املرسلة.
 -2محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.
 -2محتوى إجابات املعنيين.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.
 -2محتوى إجابات املعنيين.

1

مكتبي

 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.

1

مكتبي

 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.
 -2شهادات اإلفصاح عند
تعارض املصالح.
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وزن املؤشر رقم 2
الحالة

ال
نعم

لم تنعقد الجمعية العمومية.

%20
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم مناقشة مسائل غير
مدرجة.

%100

نعم

تم مناقشة مسائل غير
مدرجة.

صفر

ال

لم تتم اإلنابة.

%100

ال

نعم
ال
نعم

ال
نعم
ال

نعم

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم تتم اإلنابة عن أكثر من
عضو.
تم إنابة العضو عن أكثر من
عضو.
لم يتم التصويت.

%100
صفر

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم التأكد.

تم التأكد.

صفر

%100

املؤشرالثالث
ّ
(التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة فاعليته)

املجال :مجلس الدارة (الوزن )%25
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املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 11
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.

موضوعات
املمارسة

 -1اختصاصات مجلس الدارة في التخطيط
والرقابة واملتابعة.

يؤدي مجلس الدارة مهامه واختصاصاته التالية بفاعلية:
عضويته بقرار ّ
مسبب.
 -1وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة
 -4إبالغ الوزارة بكل تغييريطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية
التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة ،ومتابعة تنفيذها،
ومجلس الدارة واملسؤول التنفيذي واملديراملالي وذلك خالل شهرمن
واعتمادها من الجمعية العمومية.
تاريخ حدوث التغيير.
 -2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والشراف عليها وإجراء
 -5الشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو املراجع
مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
 -3البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء الخارجي.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

مصدراملمارسة

 .1وضع الخطط الالزمة واعتمادها من الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها باستمرار.
 .2وضع آلية لدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
 .3التأكد من وجود أنظمة وضوابط ّ
فعالة للرقابة الداخلية ومراجعتها من خالل اجتماعات الدارة التنفيذية ومجلس
الدارة.
 .4التأكد من عدم وجود طلبات عضوية جديدة أو طلبات اعتذارأو إلغاء عضوية لم يتم عرضها على املجلس.
 .5إبالغ الوزارة بكل تغييريطرأ في الجمعية العمومية أو مجلس الدارة أو املسؤول أو املديرالتنفيذي.
 .6متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو املراجع الخارجي.
 .1أداة الخطة االستراتيجية والتشغيلية.
 .2أداة الشراف ومتابعة الخطط.
 .3نموذج ألنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
 .4نموذج طلب العضوية في الجمعية العمومية.
 .5نموذج طلب االعتذارعن العضوية في الجمعية العمومية.
 .6نموذج إلغاء عضوية أحد أعضاء الجمعية العمومية.
33
رقم املادة أو النص
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

.1
.2
الشواهد املتوقعة
.3
.4

خطط العمل املعتمدة.
نظام الرقابة الداخلي.
آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
طلبات العضوية للجمعية العمومية.
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.5
.6
.7
.8

طلبات االعتذارعن العضوية أو إلغاء العضوية أو النماذج.
محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
محاضرمجلس الدارة.
قرارالتكليف أو التعيين للمديرالتنفيذي واملديراملالي.

بطاقة تقييم املمارسة رقم 11
م

السؤال

درجة املمارسة
الدرجة

هل توجد خطة تشغيلية للسنة
1
املالية الحالية لدى الجمعية؟

آلية
التقييم
مكتبي

1/2

آلية التحقق
 -1وجود خطة تشغيلية.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات الجمعية
العمومية.

هل تم اعتماد الخطة من
2
الجمعية العمومية؟

مكتبي

هل يوجد مراجع داخلي ملراجعة
 3وتحديث اللوائح والسياسات
الداخلية؟

ميداني

 -1وجود قرار التكليف أو
التعيين.
 -2محتوى محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة.

ميداني

 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة.

1/2
هل تم تكليفه أو تعيينه من
4
مجلس اإلدارة؟
هل يوجد نظام رقابة داخلي
ملراجعة أوامر وقرارات الصرف
الداخلية ومراجعة تطابق قرارات
5
اإلدارة التنفيذية مع السياسات
واللوائح الداخلية املعتمدة؟
هل تم اعتماد نظام الرقابة
6
الداخلي من مجلس اإلدارة؟

3

مكتبي
1/2

ميداني

 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة.
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النسبة

ال
نعم

صفر
ال توجد خطة تشغيلية.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم اعتمادها من الجمعية
صفر
العمومية.
تم اعتمادها من الجمعية
%100
العمومية.

ال

صفر

ال
نعم

نعم
ال
نعم
ال

 -1محتوى نظام الرقابة
الداخلي.

وزن املؤشر رقم 3
الحالة

%25

نعم

ال
نعم

ال يوجد.

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم تكليفه أو تعيينه من
مجلس اإلدارة.
تم تكليفه أو تعيينه من
مجلس اإلدارة.

صفر
%100
صفر

ال يوجد نظام رقابة.

يتم االنتقال للسؤال التالي
لم يتم اعتماده من مجلس
اإلدارة.
تم اعتماده من مجلس اإلدارة.

صفر
%100

م

السؤال

هل توجد آلية ّ
مفعلة تمكن
املجلس بالبت في قبول عضو
 7الجمعية العمومية الجديد أو
اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار
مسبب؟

هل طرأ تغيير على حالة أعضاء
الجمعية العمومية أو مجلس
8
اإلدارة أو املسؤول التنفيذي أو
املدير املالي أو املحاسب؟

الدرجة

آلية
التقييم

1/2

ميداني

مكتبي+
ميداني
1/2

هل تم إبالغ الوزارة بذلك خالل
9
شهر من تاريخ حدوث التغيير؟

مكتبي+
ميداني

هل يشرف املجلس على تنفيذ
 10قرارات وتعليمات الجمعية
العمومية أو املراجع الخارجي؟

مكتبي

1/2

آلية التحقق
 -1وجود آلية إلدارة طلبات
العضوية في الجمعية
العمومية.
 -2محتوى طلبات العضوية
للجمعية العمومية.
 -1محتوى قائمة أعضاء
الجمعية السابق والحالي.
 -2محتوى قرارات تعيين
املسؤول التنفيذي واملدير
املالي واملحاسب السابقة
والحالية.
 -1محتوى املراسالت
والخطابات التي تمت بين
الجمعية والوزارة.
 -1محتوى تقارير املتابعة
واإلشراف.
 -2محتوى محاضر مجلس
اإلدارة.
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الحالة
ال

ال توجد آلية أو نظام.

النسبة
صفر

نعم

توجد آلية أو نظام.

%100

ال

ال يوجد تغيير.

%100

نعم

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال
نعم
نعم

لم يتم اإلبالغ.
تم اإلبالغ لكن بعد شهر.
تم اإلبالغ خالل شهر.

صفر
%50
%100

ال

ال يشرف على ذلك.

صفر

نعم

يشرف على ذلك.

%100

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 12
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.
يضع ُوي ّ
فعل مجلس الدارة سياسات وأسس الحوكمة التالية:
-1
-2
-3
-4

موضوعات
املمارسة

 -1تفعيل سياسات وأسس الحوكمة.

السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
أسس ومعاييرلحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة األساسية ،والشراف على تنفيذها ومر اقبة مدى فاعليتها وتعديلها
عند الحاجة.
سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية الالزمة لهم.
السياسات والجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
التأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة التالية:

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

.7
.8
.9

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
.1
.2

الشواهد املتوقعة

سياسة تعارض املصالح.
سياسة البالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات.
سياسة خصوصية البيانات.
سياسة االحتفاظ بالوثائق و إتالفها.

.5
.6

سياسة جمع التبرعات.
سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم
الخدمات.
الئحة املوارد البشرية.
آلية لدارة املتطوعين.
امليثاق األخالقي للعاملين في الجمعية.

.3
.4
.5

سياسة تعارض املصالح املعتمدة.
سياسة االبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي
البالغات املعتمدة.
سياسة خصوصية البيانات املعتمدة.
سياسة االحتفاظ بالوثائق و إتالفها املعتمدة.
سياسة جمع التبرعات املعتمدة.
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 .6سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم الخدمات
املعتمدة.
 .7آلية إدارة املتطوعين املعتمدة من مجلس الدارة.
 .8الئحة املوارد البشرية املعتمدة.
ّ
 .9نماذج من امليثاق األخالقي املوقعة من العاملين في الجمعية.
 .10قائمة العاملين في الجمعية.

بطاقة تقييم املمارسة رقم 12
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق
 -1وجود سياسة لتعارض
املصالح.
 -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.

هل توجد سياسة لتعارض
 1املصالح معتمدة من مجلس
اإلدارة؟

1/4

هل توجد سياسة لإلبالغ عن
املخالفات وحماية مقدمي
2
البالغات معتمدة من مجلس
اإلدارة؟

1/4

هل توجد سياسة لخصوصية
 3البيانات معتمدة من مجلس
اإلدارة؟

1/4

هل توجد سياسة لالحتفاظ
 4بالوثائق وإتالفها معتمدة من
مجلس اإلدارة؟

1/4

مكتبي

هل توجد سياسة لجمع التبرعات
5
معتمدة من مجلس اإلدارة؟

1/2

 -1وجود سياسة لجمع
مكتبي +التبرعات.
ميداني  -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.

مكتبي

مكتبي

مكتبي

3

 -1وجود سياسة لإلبالغ عن
املخالفات وحماية مقدمي
البالغات.
 -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.
 -1وجود سياسة لخصوصية
البيانات.
 -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.
 -1وجود سياسة لالحتفاظ
بالوثائق وإتالفها.
 -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.
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وزن املؤشر رقم 3
الحالة

ال
نعم

ال
نعم

ال
نعم

ال
نعم

ال
نعم

%25
النسبة

ال توجد سياسة.

صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال توجد سياسة.

صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال توجد سياسة.

صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال توجد سياسة.
توجد بشكل جزئي.

صفر
%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال توجد سياسة.
توجد بشكل جزئي.

صفر
%50

توجد بشكل متكامل.

%100

م

السؤال

آلية
الدرجة
التقييم

هل توجد سياسة لتنظيم العالقة
مع املستفيدين وتقديم الخدمات
6
معتمدة من مجلس اإلدارة؟

1/4

7

هل توجد آلية إلدارة املتطوعين في
الجمعية معتمدة من مجلس
اإلدارة؟

1/4

8

هل توجد الئحة للموارد البشرية
في الجمعية؟

9

هل تم اعتمادها من مجلس
اإلدارة؟

مكتبي -1 +وجود آلية إلدارة
ميداني املتطوعين.

مكتبي
1/2

هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين
10
في الجمعية؟
هل قام جميع العاملين في
 11الجمعية بالتوقيع على امليثاق
األخالقي؟

مكتبي

1/2

آلية التحقق
 -1وجود سياسة تنظيم
العالقة مع املستفيدين
وتقديم الخدمات
 -2محتوى محاضر اجتماع
مجلس اإلدارة.

 -1وجود الئحة املوارد
البشرية.

 -2محتوى محاضر اجتماع
ميداني
مجلس اإلدارة.

 -1وجود ميثاق أخالقي
مكتبي
للعاملين في الجمعية.
 -2محتوى املواثيق األخالقية
ّ
املوقعة من العاملين.
ميداني
 -3محتوى قائمة العاملين في
الجمعية.
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الحالة
ال
نعم

ال
نعم

ال توجد سياسة.

النسبة
صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال توجد آلية.

صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

ال
نعم

صفر
ال يوجد.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم االعتماد من مجلس
صفر
اإلدارة.
تم االعتماد من مجلس
%100
اإلدارة.

ال
نعم

صفر
ال يوجد.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم توقيع امليثاق األخالقي
صفر
من جميع العاملين.
%50
تم التوقيع بشكل جزئي.
%100
تم التوقيع بشكل متكامل.

ال
نعم

ال
نعم

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 13
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املمارسة
املؤشر
فاعليته.
ّ
يحدد مجلس الدارة املسؤوليات ويمنح الصالحيات املالية وغيراملالية ويتأكد مما يلي:

موضوعات

 -1املسؤوليات املالية والصالحيات املمنوحة.

 -1تحديد الصالحيات التي يفوضها ،وإجراءات اتخاذ القرارومدة التفويض ،وعليه متابعة ممارسة تلك الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر
تقاريردورية.
 -2أن التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الدارة أو نائبه واملشرف املالي.
 -3وجود مو افقة الوزيرأو من ّ
يفوضه عند تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضاء املجلس أو من قياديي الدارة التنفيذية
على أن يكونوا سعوديي الجنسية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4
.5

التأكد من توثيق جميع اليرادات إلى الجمعية.
التأكد من أن جميع النفقات متو افقة مع أهداف الجمعية.
ّ
سيفوضها وإجراءات اتخاذ القرارومدة التفويض.
تحديد املسؤوليات والصالحيات التي
تصميم أداة ملتابعة املسؤوليات والصالحيات التي ّ
يفوضها مجلس الدارة لغيره.
ّ
املحددة في املمارسة.
عند التعامالت أو التفويض املالي يجب التأكد من إتباع الجراءات

 .1أداة إدارة صالحيات مجلس الدارة ومتابعة ما يتم تفويضه.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

.1
.2
الشواهد املتوقعة .3
.4

رقم املادة أو
النص

37

الئحة صالحيات املجلس والصالحيات املمنوحة من مجلس الدارة.
قائمة بصالحيات املجلس والصالحيات التي ّ
يفوضها وإجراءات اتخاذ القرارومدة التفويض.
تقاريرمتابعة ممارسة الصالحيات املمنوحة.
مو افقة الوزيرأو من ّ
يفوضه في حال تم التفويض الثنين من أعضاء املجلس أو من قياديي الدارة التنفيذية على أن
يكونوا سعوديي الجنسية.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 13
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل توجد الئحة لصالحيات
 1املجلس والصالحيات املمنوحة من
قبل مجلس اإلدارة؟
هل توجد قائمة بصالحيات
املجلس والصالحيات التي ّ
فوضها
2
وإجراءات اتخاذ القرار ومدة
التفويض؟
هل يقوم املجلس بمتابعة ممارسة
 3الصالحيات ّ
املفوضة عبر تقارير
املتابعة؟

هل توجد صالحيات مالية وتشمل
صالحية التوقيع ّ
مفوضة من رئيس
 4املجلس أو نائبة واملشرف املالي
الثنين من أعضاء املجلس أو من
قياديي اإلدارة التنفيذية؟
هل تم أخذ املوافقة من الوزير أو
 5من ّ
يفوضه؟

1

1

4

آلية التحقق

 -1وجود الئحة صالحيات
املجلس والصالحيات
مكتبي
املمنوحة من مجلس
اإلدارة.
 -1وجود قائمة بصالحيات
املجلس والصالحيات التي
مكتبي
ّ
فوضها وإجراءات اتخاذ
القرار ومدة التفويض.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة.
ميداني  -2وجود تقارير متابعة
ممارسة الصالحيات
املمنوحة.

ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم

ال
مكتبي -1 +محتوى محاضر مجلس
ميداني اإلدارة.

وزن املؤشر رقم 3
الحالة

نعم

%25
النسبة
صفر

ال توجد.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
ال توجد.

صفر

توجد بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل

%100

ال توجد متابعة من قبل
املجلس.
توجد متابعة بشكل جزئي.

%50

توجد متابعة بشكل متكامل.

%100

ال توجد.

%100

صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

2
 -1محتوى املراسالت
والخطابات التي تمت بين
ميداني
الجمعية والوزير أو من
ّ
يفوضه.
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ال
نعم

لم يتم أخذ املوافقة.
تم أخذ املوافقة.

صفر
%100

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 14
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.

موضوعات
املمارسة

 -1انتظام اجتماعات مجلس الدارة.

يعقد مجلس الدارة اجتماعاته بشكل منتظم ّ
وفعال وبما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

جدولة اجتماعات مجلس الدارة بداية كل سنة مالية.
عقد اجتماع واحد على األقل ملجلس الدارة كل ثالثة أشهر.
تشكيل لجنة تنفيذية من املجلس ملعالجة القضايا الفرعية التي تتطلب قرارسريع.
التأكد من حضور ما ال يقل عن ثلثي األعضاء اجتماعات املجلس في كل اجتماع.

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

الشواهد املتوقعة  .1محاضراجتماعات مجلس الدارة.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 14
م

السؤال

هل اجتمع مجلس اإلدارة (ال ُيقصد
اللجنة التنفيذية) خالل السنة
1
املالية السابقة أربعة اجتماعات
على األقل؟
هل ُعقدت االجتماعات بشكل
 2منتظم (كل  3أشهر مرة واحدة على
األقل)؟
هل كان عدد حضور االجتماعات
3
من األعضاء متزايد أو ثابت؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
1

مكتبي

1/2

مكتبي

1/2

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس
اإلدارة.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس
اإلدارة.
 -1محتوى محاضر
اجتماعات مجلس
اإلدارة.
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2

وزن املؤشر رقم 3
الحالة

%25
النسبة

ً
لم يتم االجتماع أبدا.

صفر

تم االجتماع أقل من  4مرات.

%50

تم االجتماع  4مرات أو أكثر.

%100

ال

لم تكن بشكل منتظم.

صفر

نعم

ُعقدت بشكل منتظم.

%100

ال

كانت األعداد متناقصة.

صفر

ال
نعم

نعم

كانت األعداد متزايدة أو ثابتة.

%100

املجال

بطاقة املمارسة رقم 15
املؤشر

مجلس الدارة

ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة
وزيادة فاعليته.

موضوعات
املمارسة

ّ
يتجنب أعضاء مجلس الدارة من غيرمو افقة الوزيرأو من ّ
يفوضه ما يلي:
 -1الجمع بين عضوية مجلس الدارة والعمل في الجمعية.
 -2الجمع بين عضوية املجلس والعمل في الوزارة أو الجهة املشرفة.
 -3العضوية في مجلس الدارة ألكثرمن دورتين.
كما يلتزم املجلس بعدم قبول عضوية أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج

 -1عدم الجمع بين عضوية املجلس والوظيفة في الجمعية.
 -2عدم الجمع بين عضوية املجلس والعمل في الوزارة أو الجهة
املشرفة.
 -3عدم العضوية في املجلس ألكثرمن دورتين.
 -4عدم عضوية أحد أعضاء السلك القضائي في مجلس
الدارة.

 .1مراجعة حالة أعضاء املجلس والتأكد من عدم جمع األعضاء عضوية املجلس والعمل في الجمعية أو في الوزارة أو في
الجهة املشرفة أو عضويتهم ألكثرمن دورتين دون وجود مو افقة من الوزيرأو من ّ
يفوضه.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

مصدراملمارسة

18

 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -3التعاميم ذات العالقة.

.1
.2
الشواهد املتوقعة .3
.4
.5

ّ
املحدثة ووظائفهم الرئيسية.
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدارة
قائمة أسماء أعضاء مجلس الدارة في الدورتين السابقتين.
الهيكل التنظيمي املعتمد للجمعية.
قائمة بأسماء العاملين في كل إدارة وقسم.
املراسالت والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزيرأو من ّ
يفوضه.
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رقم املادة أو
النص

26
27
28
37050

بطاقة تقييم املمارسة رقم 15
م

السؤال

هل يوجد أحد أعضاء مجلس
 1اإلدارة يعمل في إدارة الجمعية
أو في إحدى وظائفها؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

1

هل توجد موافقة من الوزير أو
 2من ّ
يفوضه؟
هل يوجد أحد أعضاء مجلس
اإلدارة يعمل في اإلدارة املختصة
3
باإلشراف على الجمعية في
الوزارة أو الجهة املشرفة؟

آلية التحقق

 -1محتوى قائمة أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة ّ
املحدثة ووظائفهم
الرئيسية.
مكتبي+
 -2محتوى الهيكل الوظيفي املعتمد.
ميداني
 -3محتوى قائمة أسماء العاملين في
الجمعية.
 -4محتوى إجابات املعنيين.
 -1محتوى املراسالت والخطابات التي
ميداني تمت بين الجمعية والوزير أو من
ّ
يفوضه.

مكتبي

 -1محتوى قائمة أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة ّ
املحدثة ووظائفهم
الرئيسية.

هل توجد موافقة من الوزير أو
 4من ّ
يفوضه؟

مكتبي

 -1محتوى املراسالت والخطابات التي
تمت بين الجمعية والوزير أو من
َ
يفوضه.

هل يوجد أحد من أعضاء
مجلس اإلدارة استمر في
5
عضويته ألكثر من دورتين
متتاليتين؟

 -1محتوى قائمة أسماء أعضاء
مكتبي+
مجلس اإلدارة في الدورتين السابقتين
ميداني
وفي الدورة الحالية.

هل توجد موافقة من الوزير أو
 6من ّ
يفوضه؟

1

1

4

 -1محتوى املراسالت والخطابات التي
ميداني تمت بين الجمعية والوزير أو من
ّ
يفوضه.
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وزن املؤشر رقم 3
الحالة

ال

ال يوجد.

%25
النسبة
%100

نعم

يتم االنتقال للسؤال التالي

ال

ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة.

%100

ال

ال يوجد.

%100

نعم
ال

يتم االنتقال للسؤال التالي
ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة.

%100

ال

ال يوجد.

%100

نعم

يتم االنتقال للسؤال التالي

ال

ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة.

%100

م

السؤال

هل يوجد أحد أعضاء مجلس
 7اإلدارة من أصحاب الفضيلة في
السلك القضائي؟

آلية
الدرجة
التقييم
1

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة ّ
املحدثة ووظائفهم
الرئيسية.
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الحالة

النسبة

ال

ال يوجد.

%100

نعم

يوجد.

صفر

بطاقة املمارسة رقم 16
املؤشر

املجال

مجلس الدارة

ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
فاعليته.

موضوعات
املمارسة

ّ
يلتزم مجلس الدارة باألحكام املنظمة لعمل اللجان كما يلي:
 -1يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء املجلس.
 -2التفويض بالصالحيات التي تكفل سيرعمل الجمعية للجنة التنفيذية في حال تم تشكيلها.
 -3يجب أال يرأس املشرف املالي لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية.

 -1وجوب عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة في
عضوية اللجان الدائمة
-2تفويض الصالحيات عند تشكيل اللجنة التنفيذية.
 -3عدم رئاسة املشرف املالي للجنة التدقيق واملراجعة
الداخلية.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

حصراللجان الدائمة واملؤقتة وتحديد صالحياتها ومسؤولياتها.
تحديد احتياج الجمعية من اللجان.
التأكد من عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة اللجان الدائمة.
في حال وجود لجنة للتدقيق واملراجعة الداخلية يجب التأكد من عدم رئاسة املشرف املالي للجنة.

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

رقم املادة أو
النص

 -1قائمة بأسماء اللجان الدائمة وبياناتها الرئيسية.
 -2الهيكل التنظيمي املعتمد للجمعية.
الشواهد املتوقعة  -3قرارتكوين اللجنة التنفيذية -إن ُوجدت -وقائمة بأسماء أعضائها وبياناتهم الرئيسية.
 -4قرارتكوين لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية -إن ُوجدت -وقائمة بأسمائهم وبياناتهم الرئيسية.
ّ
املحدثة ووظائفهم الرئيسية.
 -5قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدارة
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33

بطاقة تقييم املمارسة رقم 16
م

السؤال

هل توجد لجان دائمة في
1
الجمعية؟
هل يوجد أحد أعضاء مجلس
2
اإلدارة في هذه اللجان؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
1/2

هل توجد لجنة تنفيذية في
3
الجمعية؟
1

آلية التحقق

 -1محتوى قائمة أسماء اللجان
مكتبي
الدائمة وبياناتها الرئيسية.
 -1محتوى قائمة بأسماء أعضاء
ميداني مجلس اإلدارة ّ
املحدثة
 -1وجود قرار تشكيل اللجنة
مكتبي+
التنفيذية.
ميداني
 -2محتوى إجابات املعنيين.

هل يوجد قرار بتشكيلها وتحديد
 4املهام والصالحيات املفوضة فيها
والتي تكفل سير عمل الجمعية؟

مكتبي -1 +محتوى قرار تشكيل اللجنة
ميداني التنفيذية.

هل توجد لجنة تدقيق ومراجعة
5
داخلية؟

 -1وجود قرار تكوين لجنة التدقيق
مكتبي+
واملراجعة الداخلية.
ميداني
 -2محتوى إجابات املعنيين.

1/2
هل يرأس املشرف املالي في مجلس
6
اإلدارة هذه اللجنة؟

ميداني

2

 -1محتوى قرار تكوين لجنة
التدقيق واملراجعة الداخلية.
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وزن املؤشر رقم 3

%25

الحالة

النسبة

ال

ال توجد لجان دائمة.

نعم
ال
نعم

يتم االنتقال للسؤال التالي
صفر
ال يوجد.
%100
يوجد.

ال
نعم

ال توجد لجنة تنفيذية.

%100

%100

يتم االنتقال للسؤال التالي

ال

ال يوجد قرار بتشكيلها.

صفر

نعم

يوجد قرار بتشكيلها.

%100

ال

ال توجد.

%100

نعم
ال
نعم

يتم االنتقال للسؤال التالي
ال يرأس املشرف املالي
اللجنة.
يرأس املشرف املالي اللجنة.

%100
صفر

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 17
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.

موضوعات
املمارسة

 -1تعريف املجلس الجديد بعمل الجمعية
وخاصة الجوانب املالية والقانونية.

ّ
يتلقى أعضاء مجلس الدارة الجدد املعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب املالية والقانونية ،ويتم التأكد بشكل دوري من إملام
واكتساب أعضاء املجلس املعلومات واملهارات الضرورية لعمل الجمعية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

ّ
 .1عقد ورش عمل مكثفة لتعريف مجلس الدارة الحالي بعمل الجمعية وخاصة الجوانب املالية والقانونية.
 .2وضع إجراءات م ّ
حددة وواضحة لتعريف أي عضو جديد في املجلس بعمل الجمعية.
 .3عقد االستطالعات واملقابالت املباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس لدارة للتأكد من الملام باملعلومات
الو افية عن شؤون الجمعية.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

ّ
 .1قائمة بالجراءات املتبعة لتعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل الجمعية.
الشواهد املتوقعة
 .2تقاريربرامج التوعية الداخلية (املالية والقانونية) ألعضاء املجلس.
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رقم املادة أو
النص

37

بطاقة تقييم املمارسة رقم 17
م

السؤال

هل تم تقديم برامج تعريفية
مخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة
ّ
متعلقة بعمل الجمعية وخاصة
1
الجوانب املالية والقانونية وذلك
خالل السنة املالية الحالية أو
السابقة؟
هل توجد إجراءات واضحة
لتعريف األعضاء الجدد في
 2مجلس اإلدارة بالقضايا املالية
والقانونية املرتبطة بعمل
الجمعية؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

1

آلية التحقق

الحالة
ال

 -1محتوى تقارير برامج التوعية
الداخلية (املالية والقانونية)
ألعضاء املجلس.

1/2

مكتبي

1/2

 -2محتوى قائمة اإلجراءات
ّ
املتبعة لتعريف أعضاء املجلس
ميداني
الجدد بعمل الجمعية.
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وزن املؤشر رقم 3

نعم

لم يتم تقديم أي برامج.
يتم تقديم البرامج بشكل
جزئي.

%25
النسبة
صفر
%50

يتم تقديم البرامج بشكل
متكامل.

%100

ال

ال توجد إجراءات.
توجد إجراءات بشكل جزئي.

صفر
%50

نعم

توجد إجراءات بشكل
متكامل.

%100

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 18
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.
ي ّ
عين مجلس الدارة بقرارمنه كل من:
ً
أوال :املديرالتنفيذي على أن يكون سعودي الجنسية ويشتمل قراره على ما يلي:

موضوعات
املمارسة

 -1تعيين املديرالتنفيذي واملحاسب.

 -1مهامه وصالحياته ومسؤولياته.
 -2حقوقه والتزاماته.

ُ
 -3تحديد راتبه عبرلجنة مستقلة من مجلس الدارة تكلف بدراسة كفاءات املديرومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك ،مع
اعتبارنطاق ومتوسط رواتب املديرين التنفيذيين في الجمعيات املشابهة في الحجم واملجال.

ً
ثانيا :محاسب الجمعية على أن يكون سعودي الجنسية.
ُ
كما ويجب أن ترسل نسخة من قرارات التعيين ومسوغات الراتب إلى الوزارة ،مع إرفاق صورمن بطاقات الهوية الوطنية وبيانات التواصل.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1التأكد من وجود قرارمن مجلس الدارة عند تعيين املدير التنفيذي وتحديد املهام ،الصالحيات ،املسؤوليات ،الحقوق
وااللتزامات.
 .2تحديد راتب املديرالتنفيذي من خالل لجنة من مجلس الدارة.
 .3إرسال نسخة من قرارالتعيين ومسوغات الراتب إلى الوزارة ،مع صورة من بطاقة الهوية وبيانات التواصل.
 -1الالئحة األساسية للجمعية.

رقم املادة أو
النص

 -2التعاميم ذات العالقة.

 .1قرارمجلس الدارة بتعيين املديرالتنفيذي واملحاسب.
الشواهد املتوقعة  .2عقد املديرالتنفيذي واملحاسب.
 .3املراسالت والخطابات بين الجمعية والوزارة.
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46

بطاقة تقييم املمارسة رقم 18
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل تم تعيينه (تعيين وليس
 2تكليف) بقرار من قبل مجلس
اإلدارة؟

آلية التحقق

 -1وجود قرار مجلس اإلدارة
مكتبي+
بتعيين املدير التنفيذي.
ميداني
 -2وجود عقد املدير التنفيذي.

هل يوجد مدير تنفيذي في
1
الجمعية؟

مكتبي

3

 -1محتوى قرار مجلس اإلدارة
بتعيين املدير التنفيذي.

1

الحالة
ال
نعم
ال
نعم
ال

هل تم توضيح صالحياته
 3ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته
في قرار التعيين؟

مكتبي

هل تم إرسال نسخة من قرار
التعيين ومسوغات الراتب مع
 4إرفاق صورة من هويته الوطنية
وبيانات التواصل معه إلى
الوزارة؟

1

مكتبي -1 +محتوى املراسالت
ميداني والخطابات التي تمت.

هل يوجد لدى الجمعية محاسب
5
سعودي الجنسية؟

1/2

هل تم إرسال نسخة من قرار التعيين
ومسوغات الراتب مع إرفاق صورة
6
من هويته الوطنية وبيانات التواصل
معه إلى الوزارة؟

1/2

 -1محتوى قرار مجلس اإلدارة
بتعيين املدير التنفيذي.
نعم
ال

مكتبي

 -1وجود قرار مجلس اإلدارة
بتعيين محاسب الجمعية.
 -2وجود عقد املحاسب.

نعم

ال
نعم
ال

مكتبي+
ميداني

 -1محتوى املراسالت والخطابات
التي تمت.
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وزن املؤشر رقم 3

نعم

ال يوجد مدير تنفيذي.

%25
النسبة
صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم تعيينه بقرار من
املجلس.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم توضيح صالحياته
صفر
ومسؤولياته وحقوقه
والتزاماته.
تم توضيح صالحياته
%100
ومسؤولياته وحقوقه
والتزاماته.
صفر

لم يتم اإلرسال.

صفر

تم إرسال نسخة من قرار
التعيين ومسوغات الراتب
وصورة من هويته الوطنية
وبيانات التواصل معه.

%100

ال يوجد.
يوجد محاسب سعودي
الجنسية.
لم يتم اإلرسال.
تم إرسال نسخة من قرار
التعيين ومسوغات الراتب
وصورة من هويته الوطنية
وبيانات التواصل معه.

صفر
%100
صفر
%100

املجال مجلس الدارة
بطاقة املمارسة رقم 19
ّ
التزام الجمعية باألحكام والضوابط املنظمة ملجلس الدارة وزيادة
املؤشر
فاعليته.

موضوعات
املمارسة

 -1انتخاب أعضاء مجلس الدارة.

يتم ترشيح أعضاء مجلس الدارة وفق الجراءات التالية:
 -1يتم دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الدارة قبل نهاية مدة مجلس الدارة بمئة
وثمانين يوما على األقل.
ُ -2يقفل باب الترشيح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الدارة على األقل.
 -3يرفع مجلس الدارة أسماء املرشحين إلى الوزارة وفق النموذج أو الطريقة املعتمدة من الوزارة.
 -4ترفع لجنة االنتخابات بالتنسيق مع مجلس الدارة قائمة املترشحين الواردة من الوزارة في مقرالجمعية أو موقع الجمعية اللكتروني قبل نهاية
مدة مجلس الدارة بخمسة عشريوما على األقل.
 -5تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة املترشحين ،وعلى مجلس الدارة الجديد تزويد الوزارة
بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عشريوما من تاريخ االنتخاب.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة

 .1عقد ورشة عمل ملراجعة الجراءات الحالية عند ترشيح مجلس الدارة الجديد والترتيب للمجلس الجديد وفق
ّ
املحددة.
الجراءات
 .2جدولة الجراءات املتعلقة باملجلس القادم.
كاف.
 .3تشكيل لجنة االنتخابات من أعضاء الجمعية العمومية بوقت ٍ

األدوات واألدلة

 .1نموذج ترشيح عضو الجمعية العمومية لعضوية مجلس الدارة.
 .2نموذج تشكيل لجنة االنتخابات.

مصدراملمارسة

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

والنماذج

.1
.2
.3
الشواهد املتوقعة .4
.5
.6
.7

مو افقة الوزارة السابقة على املجلس الذي انتهت دورته أو الذي على وشك االنتهاء.
قرارتشكيل لجنة االنتخابات.
قائمة املرشحين لعضوية املجلس الجديد.
الدعوات واملراسالت التي تمت بين الجمعية والوزارة.
الدعوات واملراسالت التي تمت بين مجلس الدارة وأعضاء الجمعية العمومية.
محاضراجتماع لجنة االنتخابات مع مجلس الدارة لعرض قائمة األسماء الواردة من الوزارة.
محاضرفرزاألصوات النتخاب أعضاء املجلس من قائمة املترشحين.
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رقم املادة أو
النص

26

بطاقة تقييم املمارسة رقم 19
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

هل مدة دورة مجلس اإلدارة
ً
انتهت قريبا (ستة أشهر قبل
1
التقييم) أو على وشك االنتهاء
(شهر بعد التقييم)؟

 -1محتوى موافقة الوزارة
مكتبي +السابقة على املجلس الذي
ميداني انتهت دورته أو الذي على وشك
االنتهاء.

هل تم تشكيل لجنة انتخابات في
 2االجتماع العمومي الذي يسبق
اجتماع الترشيح؟

 -1محتوى قرار تشكيل لجنة
ميداني
االنتخابات.

1/2

هل أعضاء لجنة االنتخابات
اثنين من أعضاء الجمعية
 3العمومية كحد أدنى وغير
مرشحين لعضوية املجلس
الجديد؟
هل دورة مجلس اإلدارة انتهت
ً
قريبا (ستة أشهر قبل التقييم)
4
أو على وشك االنتهاء (شهر بعد
التقييم)؟
هل دعا مجلس اإلدارة جميع
أعضاء الجمعية العمومية الذين
تنطبق عليهم شروط الترشح
 5لعضوية مجلس اإلدارة قبل مئة
وثمانين يوما على األقل من نهاية
مدة مجلس اإلدارة؟

مكتبي

ميداني

1
ميداني

3

 -1محتوى قرار تشكيل لجنة
االنتخابات.
 -2محتوى قائمة املرشحين
لعضوية املجلس الجديد.

 -1محتوى موافقة الوزارة على
املجلس الذي انتهت دورته أو
الذي على وشك االنتهاء.

 -1محتوى الدعوات
واملراسالت التي تمت بين
مجلس اإلدارة وأعضاء
الجمعية العمومية.
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ال
نعم

وزن املؤشر رقم 3

%25

الحالة

النسبة

ً
لم تنته قريبا وليست على
وشك االنتهاء.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

نعم
ال

لم يتم تشكيل لجنة
انتخابات في االجتماع
صفر
العمومي الذي يسبق
اجتماع الترشيح.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي
صفر
األعضاء ليسوا كذلك.
األعضاء اثنين كحد أدنى من
أعضاء الجمعية العمومية
%100
وغير مرشحين لعضوية
املجلس الجديد.

ال

ً
لم تنته قريبا وليست على
وشك االنتهاء.

ال

نعم

نعم
ال

نعم

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم يتم ذلك.

تم الدعوة وفق ما هو ّ
محدد.

صفر

%100

م

السؤال

هل تم إقفال باب الترشيح قبل
تسعين يوما من نهاية مدة
 6املجلس على األقل ورفع أسماء
املترشحين إلى الوزارة خالل
أسبوع من قفل باب الترشيح؟
هل عرضت لجنة االنتخابات
بالتنسيق مع مجلس اإلدارة
 7قائمة أسماء املترشحين الواردة
من الوزارة في مقر الجمعية أو
موقع الجمعية اإللكتروني قبل
خمسة عشر يوما على األقل من
نهاية مدة املجلس؟
هل زود مجلس اإلدارة الجديد
الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم
8
انتخابهم خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ االنتخاب؟

آلية
الدرجة
التقييم

الحالة

آلية التحقق
ال

1/2

 -1محتوى املراسالت
ميداني والخطابات التي تمت بين
الجمعية والوزارة.

1/2

ميداني

 -1محتوى محاضر اجتماع
لجنة االنتخابات مع مجلس
اإلدارة لعرض قائمة األسماء
الواردة من الوزارة.

1/2

ميداني

 -1محتوى املراسالت
والخطابات التي تمت.
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لم يتم ذلك.

النسبة
صفر

نعم

تم اإلقفال ورفع األسماء وفق
ما هو ّ
محدد.

%100

ال

لم يتم عرض األسماء.

صفر

نعم

ال
نعم

تم عرض األسماء.
لم يتم الرفع خالل الفترة
ّ
املحددة.
تم الرفع خالل الفترة
ّ
املحددة.

%100

صفر
%100

املؤشرالرابع
(التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما ّ
تحدده األنظمة واللوائح)

املجال :الفروع واملكاتب (الوزن )%6
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املجال

الفروع واملكاتب

بطاقة املمارسة رقم 20
ّ
التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده األنظمة
 -1إنشاء الفروع داخل اململكة.
املمارسة
املؤشر
واللوائح.
تنش ئ الجمعية فروعها داخل اململكة بعد مو افقة الوزيرأو من ّ
يفوضه والجهة املشرفة وتقديم ما يلي:
موضوعات

 -1ما يثبت مو افقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.
 -2تحديد مقرالفرع ،والنطاق الداري لخدماته.
 -3تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الداري له وأسماء العاملين املرشحين لدارته ،وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم ،مع بيانات التواصل
معهم.
 -4ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 -1مراجعة مسوغات إنشاء الفروع الحالية في الجمعية والتأكد من إتباع الجراءات والحصول على مو افقة الوزيرأو من
ّ
يفوضه والجهة املشرفة.
 -2تحديد اختصاصات الفروع والهياكل الداري لها -إن ُوجدت.-
 -1نموذج تحديد احتياجات الجمعية من الفروع.
 -2نموذج فتح فرع جديد.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

 .1قائمة بفروع الجمعية داخل اململكة وبياناتها الرئيسية.
الشواهد املتوقعة
 .2مو افقة الوزارة والجهة املشرفة على إنشاء الفروع.
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رقم املادة أو

10

النص

16

بطاقة تقييم املمارسة رقم 20
م
1

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل يوجد لدى الجمعية فروع داخل

مكتبي

اململكة؟

هل توجد موافقة من الوزير أو من
ّ
يفوضه والجهة املشرفة على إنشاء
2
هذه الفروع؟

2
مكتبي

2

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة فروع الجمعية

ال

داخل اململكة وبياناتها الرئيسية.

نعم

 -1محتوى موافقة الوزارة والجهة
املشرفة على إنشاء الفروع.

71

دليل حوكمة الجمعيات األهلية  -الجزء األول  :معياراالمتثال وااللتزام

%6

وزن املؤشر رقم 4
الحالة

النسبة

ال يوجد فروع.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي.

ال

ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة من الوزير أو من
ّ
يفوضه والجهة املشرفة.

%100

املجال

الفروع واملكاتب

بطاقة املمارسة رقم 21
ّ
التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده األنظمة
املؤشر
واللوائح.

موضوعات
املمارسة

 -1إنشاء الفروع خارج اململكة.

تلتزم الجمعية بعدم إنشاء أي فرع لها خارج اململكة إال بعد مو افقة الوزارة.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة

 .1في حال وجود فرع للجمعية خارج اململكة فينبغي التأكد من الحصول على مو افقة الوزارة.

األدوات واألدلة

 -1نموذج تحديد احتياجات الجمعية من الفروع.
 -2نموذج فتح فرع جديد.

مصدراملمارسة

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

والنماذج

 .1قائمة بالبيانات الرئيسية لفروع الجمعية خارج اململكة -إن ُوجدت.-
الشواهد املتوقعة
 .2مو افقة الوزارة على إنشاء فروع للجمعية خارج اململكة -إن ُوجدت.-
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رقم املادة أو
النص

14

بطاقة تقييم املمارسة رقم 21
م
1

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل يوجد لدى الجمعية فروع لها
خارج اململكة؟

الرئيسية لفروع الجمعية خارج
اململكة.

2
 2هل توجد موافقة من الوزارة؟

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة البيانات

مكتبي

 -1محتوى موافقة الوزارة على
مكتبي

2

إنشاء فروع للجمعية خارج
اململكة.
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ال
نعم

%6

وزن املؤشر رقم 4
الحالة

النسبة

ال يوجد فروع.

%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي.

ال

ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة من الوزارة.

%100

املجال

الفروع واملكاتب

بطاقة املمارسة رقم 22
ّ
التزام الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده األنظمة
 -1إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الداري.
املمارسة
املؤشر
واللوائح.
تلتزم الجمعية عن طريق مكاتبها داخل نطاقها الداري -إن ُوجدت -بالتعريف بالجمعية أو لتنفيذ نشاط أو أكثرمن األنشطة املصرح لها
موضوعات

بممارستها.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة

 .1التأكد من مو اقع املكاتب التابعة للجمعية -إن ُوجدت -وأن تكون داخل نطاقها الداري.
ّ
املصرح للجمعية بها.
 .2التأكد من القيام بممارسة األنشطة

األدوات واألدلة

 -1نموذج تحديد احتياج الجمعية من املكاتب.
 -2نموذج فتح مكتب للجمعية داخل نطاقها الداري.

مصدراملمارسة

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

والنماذج

.1
.2
الشواهد املتوقعة
.3
.4

قائمة املكاتب التابعة للجمعية وبياناتها الرئيسية.
تصريح املكتب وممارسة األنشطة فيه.
قائمة باألنشطة التي تقوم بها املكاتب.
الالئحة األساسية للجمعية.
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رقم املادة أو
النص

17

بطاقة تقييم املمارسة رقم 22
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل يوجد لدى الجمعية مكاتب
1
تعريفية تابعة لها؟

مكتبي
1

هل املكاتب داخل نطاقها
2
اإلداري؟

مكتبي

هل الغرض منها التعريف
بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر
3
ّ
املصرح لها
من أنشطة الجمعية
بها؟

مكتبي

1

2

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة املكاتب
التابعة للجمعية وبياناتها
الرئيسية.
 -1محتوى قائمة املكاتب
التابعة للجمعية وبياناتها
الرئيسية.
 -1محتوى قائمة األنشطة التي
تقوم بها املكاتب.
 -2محتوى الالئحة األساسية.
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وزن املؤشر رقم 4
الحالة

ال
نعم
ال
نعم

ال يوجد مكاتب تعريفية.

نعم

النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي.
املكاتب خارج نطاقها اإلداري.
جزء منها داخل نطاقها
اإلداري.
داخل نطاقها اإلداري.

ال

%6

الغرض منها غير ما هو
مصرح لها بها.
الغرض منها وفق ما هو
مصرح لها بها.

صفر
%50
%100
صفر
%100

املؤشرالخامس
(التزام الجمعية بإعداد التقاريرالدورية املطلوبة ورفعها للوزارة خالل
ّ
املحددة)
الفترات
املجال :التقارير(الوزن )%9
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بطاقة املمارسة رقم 23
املؤشر

املجال

التقارير

التزام الجمعية بإعداد التقاريرالدورية املطلوبة ورفعها للوزارة
ّ
املحددة.
خالل الفترات

موضوعات
املمارسة

 -1إعداد ورفع التقريرالسنوي املعتمد وصورة من
امليزانية التقديرية للعام الجديد إلى الوزارة.
 -2رفع التقاريراملالية للسنة املنتهية إلى الوزارة
خالل  4أشهر.

تلتزم الجمعية بإعداد التقاريراملطلوبة وترفعها للوزارة خالل األربعة أشهرمن نهاية السنة املالية كما يلي:
ّ
 -1التقريرالسنوي
املفصل عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية واملعتمد من مراجع الحسابات ومن الجمعية العمومية.
 -2تقرير امليزانية التقديرية للعام الجديد واملعتمدة من الجمعية العمومية.
 -3تقرير ّ
مفصل يشتمل على رصد برامج و أنشطة الجمعية واملعتمد من الجمعية العمومية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 -1التأكد من إعداد التقريرالسنوي املالي واعتماده من مراجع الحسابات والجمعية العمومية ورفعه للوزارة في الوقت
ّ
املحدد.
ّ
املحدد.
 -2التأكد من إعداد امليزانية التقديرية للعام الجديد واعتمادها من الجمعية العمومية ورفعها للوزارة في الوقت
ّ
 -3إعداد تقرير ّ
املحدد.
مفصل لبرامج و أنشطة الجمعية واعتماده من الجمعية العمومية ورفعه للوزارة في الوقت
 -1نموذج حصربرامج و أنشطة الجمعية.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

.1
.2
الشواهد املتوقعة .3
.4
.5

رقم املادة أو

20

النص

38

ّ
التقريرالسنوي
املفصل عن القوائم املالية للسنة املالية املنتهية واملعتمد من مراجع الحسابات والجمعية العمومية.
التقريرالسنوي لبرامج و أنشطة الجمعية واملعتمد من الجمعية العمومية.
امليزانية التقديرية املعتمدة من الجمعية العمومية.
محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
املراسالت والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزارة.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 23
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل يوجد تقرير سنوي مفصل
عن القوائم املالية ومعتمد من
1
مراجع حسابات خارجي ومن
الجمعية العمومية؟

2

هل تم رفعه للوزارة خالل
 2األربعة أشهر من نهاية السنة
املالية؟

1

هل يوجد تقرير سنوي مفصل
 3عن البرامج واألنشطة معتمد من
الجمعية العمومية؟

2

هل تم رفعه للوزارة خالل
 4األربعة أشهر من نهاية السنة
املالية؟

1

مكتبي

آلية التحقق
 -1محتوى التقرير السنوي
ّ
املفصل عن القوائم املالية
واملعتمد من الجمعية
العمومية.
 -2محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.

 -1محتوى املراسالت
ميداني والخطابات التي تمت بين
الجمعية والوزارة.

مكتبي

6

ّ
املفصل
 -1محتوى التقرير
املشتمل على رصد برامج
وأنشطة الجمعية.
 -2محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.

 -1محتوى املراسالت
ميداني والخطابات التي تمت بين
الجمعية والوزارة.
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وزن املؤشر رقم 5
الحالة

ال

%9
النسبة

ال يوجد تقرير مالي سنوي.

صفر

يوجد بشكل جزئي.

%50

نعم

ال
نعم
نعم
ال
نعم
ال
نعم

يوجد بشكل متكامل.

%100

لم يتم رفعه للوزارة.
تم رفعه لكن بعد األربعة
أشهر.
تم رفعه خالل األربعة أشهر.

صفر

%100

ال يوجد تقرير سنوي.
يوجد بشكل جزئي

صفر
%50

%50

يوجد بشكل متكامل.

%100

لم يتم رفعه للوزارة.
تم رفعه لكن بعد األربعة
أشهر.
تم رفعه خالل األربعة أشهر.

صفر
%50
%100

بطاقة املمارسة رقم 24

املؤشر

املجال

التقارير

التزام الجمعية بإعداد التقاريرالدورية املطلوبة ورفعها للوزارة
ّ
املحددة.
خالل الفترات

موضوعات
املمارسة

 -1إعداد ورفع التقاريراملالية الربعية من قبل
املشرف املالي.

ُ ّ
ُ
تعد الجمعية التقاريراملالية الدورية (الربعية) عن طريق املشرف املالي وتوقع من قبله بالضافة إلى مديرالجمعية ومحاسبها ،وتعرض على
مجلس الدارة مرة كل ثالثة أشهر ،ثم ّ
تزود الوزارة بنسخة منه.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

التأكد من وجود املعرفة املهنية لدى املشرف املالي بإعداد التقاريرالربعية.
إعداد التقاريراملالية واعتمادها من قبل محاسب ومديرالجمعية.
عرض التقاريراملالية الربعية بعد اعتمادها على مجلس الدارة.
رفع نسخة من التقاريراملالية الربعية للوزارة.

رقم املادة أو

 -1الالئحة األساسية للجمعية.

 .1التقاريراملالية الدورية الربعية ّ
املعدة من قبل املشرف املالي.
الشواهد املتوقعة  .2محاضرمجلس الدارة.
 .3املراسالت والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزارة.
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النص

60

بطاقة تقييم املمارسة رقم 24
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

هل قام املشرف املالي بإعداد
التقارير املالية الدورية الربعية
مكتبي

 1خالل السنة املالية الحالية
والسابقة؟

 -1محتوى التقارير املالية
الدورية الربعية ّ
املعدة من قبل
املشرف املالي.

2
هل كانت التقارير ربعية ومكتملة
(أربعة تقارير في السنة املالية
2
بحيث يكون تقرير واحد كل ثالثة
أشهر)؟

3

الحالة
ال
نعم

ال
مكتبي

 -1محتوى التقارير املالية
الدورية الربعية ّ
املعدة من قبل
املشرف املالي.

هل تم عرضها على مجلس اإلدارة
3
ومناقشتها؟

1/2

 -2محتوى محاضر مجلس
ميداني
اإلدارة الذي ناقش فيه التقرير.

هل تم تزويد الوزارة بنسخة
4
منه؟

1/2

 -1محتوى املراسالت
ميداني
والخطابات التي تمت.
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وزن املؤشر رقم 5

نعم

ال
نعم
ال
نعم

ال توجد تقارير مالية ربعية.

%9
النسبة
صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
لم تكن التقارير ربعية وال
مكتملة.
توجد تقارير مالية لكن غير
مكتملة.
توجد تقارير مالية ربعية
ومكتملة.
لم يتم عرضها على مجلس
اإلدارة.
تم عرضها بشكل جزئي.
تم عرضها بشكل متكامل.
لم يتم تزويد الوزارة بنسخ
منها.
تم تزويد الوزارة بنسخ منها.

صفر
%50
%100
صفر
%50
%100
صفر
%100

املؤشر السادس
(التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله
وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية).
املجال :األنظمة السارية في اململكة
(أنظمة مكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل األموال)
(الوزن )%5
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األنظمة السارية في اململكة
بطاقة املمارسة رقم 25
املجال (أنظمة مكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
موضوعات
األموال)
املمارسة
التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
املؤشر
األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.
ُت ّ
حدد الجمعية مخاطرجرائم الرهاب وتمويله ويتم فهمها ،وتقييمها ،وتوثيقها ،وتحديثها بشكل مستمر ،مع األخذ بالحسبان املخاطراملتأصلة
والكامنة التالية:
 -1املخاطراملرتبطة بالعمالء.
 -2البلدان واملناطق الجغر افية.
 -3املنتجات أو الخدمات.
 -4املعامالت أو قنوات التسليم.

 -1وضع التدابيرلتحديد وفهم
مخاطر جرائم الرهاب وتمويله
والتقييم والتوثيق والتحديث
بشكل مستمر.

آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1عقد ورشة عمل لتحديد التدابيرالالزمة ملخاطرجرائم الرهاب وتمويله املحتملة وفهمها وتقييمها وتوثيقها ويتم
مراجعتها بشكل مستمر.
 .2التأكد من التقييم الذاتي للجمعية وذلك للمخاطراملتأصلة والكامنة املحتملة و اتخاذ التدابيرالالزمة.
 .3اتخاذ القرارات والتوصيات على نتائج التقييم.
 -1أداة تقييم املخاطراملتأصلة والكامنة.
 -1نظام مكافحة جرائم الرهاب وتمويله.

رقم املادة أو

63

النص

18

 -2الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الرهاب وتمويله.

 -1تقاريرأنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطرجرائم الرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها.
الشواهد املتوقعة  -2نتائج التقييم الذاتي للمخاطرالداخلية.
 -3محاضراالجتماعات الداخلية لتي تحتوي على القرارات والتوصيات ّ
املبنية على نتائج التقييم.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 25
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

1.5

آلية التحقق

وزن املؤشر رقم 6
الحالة

%5
النسبة

لم يتم تحديد وفهم مخاطر
هل قامت الجمعية بتحديد وفهم
1

مخاطر جرائم اإلرهاب وتمويله
لديها وتقييمها وتوثيقها؟

 -1محتوى تقارير أنشطة وبرامج
1/2

مكتبي

ال

وتقييمها وتوثيقها.
تم تحديد وفهم مخاطر جرائم

تحديد وفهم مخاطر جرائم اإلرهاب
وتمويله وتقييمها وتوثيقها.

جرائم اإلرهاب وتمويله

صفر

نعم

اإلرهاب وتمويله وتقييمها

%100

وتوثيقها.
 -1محتوى تقييم املخاطر املتأصلة

2

تقييم املخاطر املتأصلة والكامنة

ال

والكامنة.

هل أخذت الجمعية بعين االعتبار
1/2

مكتبي

التالية ووضع التدابير لذلك؟

لم يتم تقييم املخاطر املتأصلة
لذلك.

 -2محتوى محاضر االجتماعات
التي تحتوي على القرارات
والتوصيات ّ
املبنية على نتائج

تم تقييم املخاطر املتأصلة
نعم

التقييم.
هل تم اتخاذ القرارات وتوصيات
 3بعد استعراض نتائج التقييم
للتعامل مع املخاطر والحد منها؟

1/2

مكتبي

والكامنة ولم يتم وضع التدابير

صفر

والكامنة وتم وضع التدابير

%100

لذلك.

 -1محتوى محاضر االجتماعات

ال

التي تحتوي على القرارات
والتوصيات ّ
املبنية على نتائج

نعم

لم يتم ذلك.
تم يشكل جزئي.
تم بشكل متكامل.

التقييم.
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صفر
%50
%100

بطاقة املمارسة رقم 26
املؤشر

املجال

األنظمة السارية في اململكة
(أنظمة مكافحة جرائم الرهاب
وتمويله وغسل األموال)

التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله

موضوعات
املمارسة

وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.

 -1وضع السياسات والجراءات والضوابط
وتنفيذها بفعالية ملكافحة جرائم الرهاب
وتمويله.
 -2تحديد محتويات السياسات والجراءات
والضوابط املتعلقة بمكافحة جرائم
الرهاب وتمويله.

بفعالية ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله ّ
ّ
للحد من أي مخاطرممكنة على أن
تح ّدد الجمعية السياسات والجراءات والضوابط ويتم تنفيذها
تشتمل ما يلي:
ّ
 -4إجراءات فحص كافية لضمان معاييرعالية عند توظيف
 -1األحكام املتصلة بالتدابيراملتعلقة بإجراءات إدارة املخاطرلعالقات
منسوبيها.
العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
 -5برامج تدريب املوظفين املستمرة.
 -2إجراءات البالغ عن املعامالت املشبوهة.
 -3ترتيبات عمل إدارة االلتزام املناسبة ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله -6 ،آلية تدقيق مستقلة الختبارفاعلية وكفاية السياسات
والجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله.
بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الدارة العليا.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1عقد ورشة عمل مع بعض الخبراء لتحديد السياسات والجراءات والضوابط ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله
وتنفيذها بفعالية مع الحرص على أن تتضمن ما تم تحديده في اللوائح واألنظمة.
 -1دليل سياسات وإجراءات العناية الواجبة ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله.
 -2أداة تقييم املخاطراملتأصلة والكامنة
 -1نظام مكافحة جرائم الرهاب وتمويله.
-2الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الرهاب وتمويله.

رقم املادة أو

67

النص

18

الشواهد املتوقعة  .1قائمة السياسات والجراءات والضوابط املتعلقة بتدابيرالعناية الواجبة ملكافحة جرائم الرهاب وتمويله.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 26
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل قامت الجمعية بتحديد
السياسات واإلجراءات
 1والضوابط املتعلقة بمكافحة
جرائم اإلرهاب وتمويله؟

1/2

مكتبي

1/2

آلية التحقق

 -1محتوى قائمة السياسات
واإلجراءات والضوابط املتعلقة
بتدابير العناية الواجبة
ملكافحة جرائم اإلرهاب
وتمويله.

وزن املؤشر رقم 6
الحالة

ال

نعم

لم يتم تحديد السياسات
واإلجراءات والضوابط
املتعلقة بمكافحة جرائم
اإلرهاب وتمويله.
تم تحديد السياسات
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النسبة

صفر

واإلجراءات والضوابط
املتعلقة بمكافحة جرائم
اإلرهاب وتمويله.
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%5

%100

بطاقة املمارسة رقم 27
املؤشر

املجال

األنظمة السارية في اململكة
(أنظمة مكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
األموال)

التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.

موضوعات
املمارسة

 -1التقيد بنظام مكافحة غسل
األموال.
 -2وضع املؤشرات الدالة على وجود
شبهة عمليات غسل أموال.

ّ
تطور ّ
تحدد الجمعية املؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال ،ويتم تحديثها بشكل مستمرحسب مقتضيات ّ
وتنوع أساليب ارتكاب
تلك العمليات مع االلتزام بما تصدره تلك الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1عقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا املجال لتحديد املؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل
أموال ويتم تحديثها بشكل مستمر.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال.

الشواهد املتوقعة  .1قائمة املؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
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رقم املادة أو

40

النص

15/3

بطاقة تقييم املمارسة رقم 27
م

السؤال

هل قامت الجمعية بتحديد
ّ
 1مؤشرات دالة عند وجود شبهة
عمليات غسل أموال؟

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
1

مكتبي

1

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة املؤشرات
الدالة على وجود شبهة غسيل
أموال.
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وزن املؤشر رقم 6
الحالة

ال
نعم

ال توجد مؤشرات.
توجد مؤشرات بشكل
متكامل.

%5
النسبة
صفر
%100

بطاقة املمارسة رقم 28
املؤشر

املجال

األنظمة السارية في اململكة
(أنظمة مكافحة جرائم الرهاب وتمويله
وغسل األموال)

التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.

موضوعات
املمارسة

 -1الجراءات املطلوبة عند االشتباه
بجريمة غسل أموال.
 -2حظرإبالغ أو تنبيه العميل أو أي
شخص آخرذو عالقة بشبهة غسل
األموال بالعمليات الجارية.

ّ
املحددة عند االشتباه أو إذا تو افرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت
تلتزم الجمعية باتباع الجراءات
ُ
جريمة أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعالقة أو ارتباط أي من العمليات أو
ّ
الصفقات املعقدة أو الضخمة أو غيرالطبيعية بعمليات غسل األموال بما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات وهي:
ً
ّ
مفصل يتضمن جميع البيانات
 -1إبالغ الدارة العامة للتحريات املالية فورا وبشكل مباشر -عبر نموذجهم املعتمد لذلك ،-وتزويدها بتقرير
واملعلومات املتوفرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة.
 -2االستجابة لكل ما تطلبه الدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية.
ّ
ُ
ً
ُ
ّ
ّ
كما يتم تجنب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الدارة العامة
ً
ً
جارأو قد أجري.
للتحريات املالية أو أن تحقيقا جنائيا ٍ
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

ً
سواء الداخلية أو الخارجية عند االشتباه بجريمة غسل أموال.
 .1تحديد الجراءات املطلوبة
 .2عقد ورش عمل لتوضيح هذه الجراءات وتفعيلها.
ّ
ُّ
ً
 .3التأكيد على عدم تنبيه العميل أو أي شخص آخرأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو
ً
ً
ُ ّ
جارأو قد أجري.
سوف تقدم إلى الدارة العامة للتحريات املالية أو أن تحقيقا جنائيا ٍ
 -1نموذج االشتباه بجرائم غسل األموال.
 -2نموذج الدارة العامة للتحريات املالية املعتمد.
 -1نظام مكافحة غسل األموال.

رقم املادة أو

 -2الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال.

النص

15
16
15/1

 .1قائمة السياسات والجراءات عند االشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل عمليات لها عالقة بغسل األموال أو أنها
الشواهد املتوقعة
سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 28
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

1

آلية التحقق

وزن املؤشر رقم 6
الحالة

%5
النسبة

هل لدى الجمعية إجراءات واضحة
ال

تلتزم بها إذا توافرت لديهم أسباب
معقولة لالشتباه في أن األموال أو
بعضها تمثل عمليات لها عالقة
بغسل األموال أو أنها سوف
 1تستخدم في عمليات غسل أموال

1/2

مكتبي

أو بعالقة أو ارتباط أي من

العمليات أو الصفقات ّ
املعقدة أو

 -1محتوى قائمة السياسات
واإلجراءات عند االشتباه في أن
األموال أو بعضها تمثل عمليات
لها عالقة بغسل األموال أو أنها
سوف تستخدم في عمليات
غسل أموال.

نعم

ال توجد إجراءات واضحة.

توجد إجراءات واضحة.

صفر

%100

الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات
غسل األموال؟
هل توجد إجراءات لتج ّنب تنبيه
العميل أو أي شخص آخر بأن
ً
تقريرا بموجب النظام أو معلومات
ّ
ُ
 2متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف
ُت ّ
قدم إلى اإلدارة العامة للتحريات
ً
ً
جار أو
املالية أو أن تحقيقا جنائيا ٍ
قد أجري؟

1/2

مكتبي

 -1محتوى قائمة السياسات
واإلجراءات عند االشتباه في أن
األموال أو بعضها تمثل عمليات
لها عالقة بغسل األموال أو أنها
سوف تستخدم في عمليات
غسل أموال.
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ال

نعم

ال توجد إجراءات.

توجد إجراءات واضحة.

صفر

%100

بطاقة املمارسة رقم 29
املؤشر

املجال

األنظمة السارية في اململكة
(أنظمة مكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل
األموال)

التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم الرهاب وتمويله وغسل

موضوعات
املمارسة

 -1تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية
الوقائية من جرائم الرهاب
وتمويله.

األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.

ّ
تقدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغاللها من قبل ممولي
الرهاب ،وتحديد التدابيرالتي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا االستغالل.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1عقد ورش عمل وبرامج توعوية داخلية للعاملين في الجمعية واملتطوعين بما يزيد من قدراتهم ووعيهم لتحديد التدابير
عند وجود املخاطراملمكنة.
رقم املادة أو

 -1نتائج تقريرمجموعة العمل املالي ( .) FATF

النص

الشواهد املتوقعة  -1تقاريرالبرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.
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2.8

بطاقة تقييم املمارسة رقم 29
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

هل توجد برامج توعوية لنشر
وتعميق الوعي داخل الجمعية حول
 1نقاط الضعف املمكنة والتي قد
تستغل من قبل ممولي اإلرهاب؟

1

الحالة
ال

1

مكتبي

 -1محتوى تقارير البرامج التوعوية
للعاملين في الجمعية.
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وزن املؤشر رقم 6

نعم

ال توجد برامج توعوية للعاملين
في الجمعية.
توجد برامج بشكل متكامل.

%5
النسبة
صفر
%100

املؤشرالسابع
(التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج واألنشطة داخل
نطاقها الداري أو داخل اململكة أو خارجها)

املجال :األنشطة والفعاليات والتعاقدات (الوزن )%7
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بطاقة املمارسة رقم 30
املؤشر

املجال

األنشطة والفعاليات والتعاقدات

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج واألنشطة داخل
نطاقها الداري أو داخل اململكة أو خارجها.

موضوعات
املمارسة

 -1الحصول على الترخيص وممارسة
األنشطة وفق األهداف.

تلتزم الجمعية بوجود الترخيص الساري لها عند تنفيذ البرامج واألنشطة ،وال تنفذ أي برنامج أو نشاط مخالف ألهدافها املحددة في الئحتها
األساسية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1التأكد من سريان التراخيص املطلوبة.
ّ
 .2التأكد من عدم ممارسة أي نشاط ال يتفق مع أهداف الجمعية املحددة في الئحتها األساسية.
 -1نموذج عقد برنامج أو فعالية للجمعية.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

 .1شهادة تسجيل الجمعية.
ّ
واملحدثة للجمعية.
الشواهد املتوقعة  .2الالئحة األساسية املعتمدة
 .3التقريرالسنوي لبرامج و أنشطة الجمعية.
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رقم املادة أو
النص

14

بطاقة تقييم املمارسة رقم 30
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

هل توجد شهادة تسجيل
 1للجمعية؟

مكتبي

 -1وجود شهادة التسجيل للجمعية.

 2هل شهادة التسجيل سارية؟

مكتبي

 -2شهادة التسجيل للجمعية.

2
هل توجد برامج وأنشطة
للجمعية متعارضة مع أهدافها
ّ
املحددة في الالئحة األساسية؟
3

2

 -1محتوى الالئحة األساسية
ّ
واملحدثة للجمعية.
املعتمدة
مكتبي+
ّ
 -2محتوى التقرير السنوي املفصل
ميداني واملشتمل على رصد برامج وأنشطة
الجمعية.
 -3محتوى إجابات العاملين.

94

دليل حوكمة الجمعيات األهلية  -الجزء األول  :معياراالمتثال وااللتزام

وزن املؤشر رقم 7
الحالة

%7
النسبة

ال
نعم

صفر
ال توجد شهادة تسجيل.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

صفر

نعم
ال

نعم

شهادة التسجيل منتهية.

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
ال يوجد تعارض.

%100

يوجد تعارض بشكل جزئي

%50

يوجد تعارض بشكل
متكامل.

صفر

بطاقة املمارسة رقم 31
املؤشر

املجال

األنشطة والفعاليات والتعاقدات

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج واألنشطة داخل
نطاقها الداري أو داخل اململكة أو خارجها.

موضوعات
املمارسة

 -1ممارسة الجمعية لألنشطة خارج
نطاقها الداري.

ال تمارس الجمعية أي برامج أو أنشطة لها خارج نطاقها الداري إال بمو افقة الوزيرأو من يفوضه.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1حصرجميع البرامج واألنشطة خارج نطاق الجمعية الداري والتأكد من وجود مو افقة من الوزيرأو من ّ
يفوضه على
ذلك.
 -1نموذج ممارسة نشاط خارج نطاق الجمعية الداري.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

 .1قائمة البرامج واألنشطة خارج نطاق الجمعية الداري (نطاق الخدمة) -إن ُوجدت.-
الشواهد املتوقعة  .2مو افقة الوزيرأو من ّ
يفوضه للبرامج واألنشطة خارج النطاق الداري -إن ُوجدت.-
ّ
 .3التقريرالسنوي
املفصل واملشتمل على رصد برامج و أنشطة الجمعية.
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رقم املادة أو
النص

84

بطاقة تقييم املمارسة رقم 31
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

 1أنشطة خارج نطاقها اإلداري؟

مكتبي

مكتبي

 -1محتوى موافقة الوزير أو من
ّ
يفوضه للبرامج واألنشطة خارج
النطاق اإلداري.

2
هل توجد موافقة من الوزير أو
 2من ّ
يفوضه؟

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة البرامج
واألنشطة خارج نطاق الجمعية
اإلداري (نطاق الخدمة).

هل لدى الجمعية برامج أو

2
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وزن املؤشر رقم 7
الحالة

ال
نعم

ال توجد.

%7
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

ال توجد موافقة.

صفر

نعم

توجد موافقة.

%100

بطاقة املمارسة رقم 32
املؤشر

املجال

األنشطة والفعاليات والتعاقدات

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج واألنشطة داخل
نطاقها الداري أو داخل اململكة أو خارجها.

موضوعات
املمارسة

 -1املشاركة في الفعاليات والعضويات
خارج اململكة.

تلتزم الجمعية بعدم املشاركة في الفعاليات أو األنشطة أو تقديم أي خدمة خارج اململكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إال
بمو افقة كتابية من الوزيروالجهة املشرفة.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة

 .1حصرجميع الفعاليات واألنشطة للجمعية خارج اململكة.
 .2التأكد من وجود مو افقة كتابية من الوزيروالجهة املشرفة.

األدوات واألدلة

ّ
فعالية أو نشاط أو تقديم خدمة خارج اململكة.
 .1نموذج إقامة
 .2نموذج الحصول على عضوية خارج اململكة.

مصدراملمارسة

 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

والنماذج

.1
.2
الشواهد املتوقعة
.3
.4

قائمة الفعاليات واألنشطة والخدمات للجمعية خارج اململكة.
التقريرالسنوي لبرامج و أنشطة الجمعية.
قائمة العضويات والشراكات مع جهات خارج اململكة.
مو افقات الوزيروالجهة املشرفة.
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رقم املادة أو
النص

85

بطاقة تقييم املمارسة رقم 32
م

1

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل لدى الجمعية برامج أو
أنشطة أو خدمات ّ
تقدمها أو
عضويات خارج اململكة؟

هل توجد موافقة كتابية من
 2الوزير والجهة املشرفة؟

آلية التحقق

مكتبي

 -1محتوى قائمة الفعاليات
واألنشطة والخدمات للجمعية خارج
اململكة.
 -2محتوى قائمة العضويات
والشراكات مع الجهات خارج
اململكة.

مكتبي

 -1محتوى موافقات الوزير والجهة
املشرفة.

1

1

الحالة
ال

نعم

ال
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وزن املؤشر رقم 7

نعم

ال توجد.

%7
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال توجد موافقة.
توجد موافقة من الوزارة
والجهة املشرفة.

صفر
%100

بطاقة املمارسة رقم 33
املؤشر

املجال

األنشطة والفعاليات والتعاقدات

التزام الجمعية باألنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج واألنشطة داخل
نطاقها الداري أو داخل اململكة أو خارجها.

موضوعات
املمارسة

 -1الحصول على املو افقة للتعاقدات
الدولية.

ّ
املختصة.
تلتزم الجمعية قبل القيام بالتعاقدات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بأخذ املو افقات من الوزارة والجهة
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1حصرجميع التعاقدات والشراكات مع منظمات من خارج اململكة والتأكد من وجود مو افقة كتابية من الوزارة والجهة
املختصة.
ّ
 .2التأكد من االلتزام بالجراءات املحددة قبل القيام بأي تواصل أو تعاقد مع جهة من خارج اململكة.
 -1نموذج التعاقد أو الشراكة مع جهة خارج اململكة.
رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

النص

 -1قائمة التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية.
الشواهد املتوقعة
ّ
املختصة.
 -2مو افقات الوزارة والجهة

99

دليل حوكمة الجمعيات األهلية  -الجزء األول  :معياراالمتثال وااللتزام

39

بطاقة تقييم املمارسة رقم 33
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

 1أو اتفاقيات مع دول أو منظمات
أو مؤسسات دولية؟

مكتبي

مكتبي

 -1محتوى موافقات الوزير والجهة
املختصة.

2
هل توجد موافقة على ذلك من
 2الوزارة والجهة املختصة؟

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة التعاقدات أو
الشراكات أو االتفاقيات مع دول
أو منظمات أو مؤسسات دولية.
 -2محتوى قائمة العضويات
والشراكات مع الجهات خارج
اململكة.

هل توجد تعاقدات أو شراكات

2

الحالة
ال

نعم

ال
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وزن املؤشر رقم 7

نعم

ال توجد.

%7
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال توجد موافقة من الوزارة
والجهة املختصة.
توجد موافقة من الوزارة
والجهة املختصة.

صفر

%100

املؤشرالثامن
ّ
(التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة لإليرادات واملصروفات
وامتالك العقارات)
املجال :اليرادات واملصروفات والتملك
(الوزن )%6
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بطاقة املمارسة رقم 34
املجال اليرادات واملصروفات والتملك
ّ
التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة لإليرادات واملصروفات
املؤشر
وامتالك العقارات.

موضوعات
املمارسة

 -1جمع التبرعات واستخدام جزء منها في نشاط آخر
غيرالغرض الذي ُجمعت من أجله.
 -2صرف أموال الجمعية لتحقيق أغراضها.
 -3التصرف في فائض اليرادات لدى الجمعية
ووضعها في أوقاف أو استثمارات.

تلتزم الجمعية بالضوابط املتعلقة بجمع التبرعات والتصرف فيها وفق ما يلي:
ُ
 .1ترفع طلبات املو افقة على جمع التبرعات إلى الوزارة وذلك لغيرالجمعيات ذات النفع العام.
 .2ال يتم استخدام نقاط البيع الستقبال التبرعات إال عن طريق الهاتف الثابت الخاص بالجمعية.
ُ
 .3توثيق جميع موارد الجمعية والتأكد بأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها.
ُ .4يرفع طلب إلى الوزارة الستخدام التبرعات التي سبق جمعها في نشاط ّ
معين لنشاط آخرغيرالغرض الذي ُجمعت ألجله.
 .5ال يتم صرف أي مبلغ من أموال الجمعية في غيرتحقيق أغراضه.
ُ .6تؤخذ مو افقة الجمعية العمومية عند استخدام فائض اليرادات في أوقاف الجمعية ،أو أن يتم استثمارها في مجاالت ّ
مرجحة الكسب
تضمن لها الحصول على مورد ثابت ،أو أن تعيد توظيفها في املشروعات النتاجية والخدمية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج

مصدراملمارسة

.1
.2
.3
.4

حصرالوسائل التي تستخدمها الجمعية في استقبال التبرعات والتأكد من سالمتها وتوثيقها.
التأكد من عدم استخدام التبرعات في نشاط آخرغيرما ُجمعت ألجله من دون مو افقة الوزارة.
التأكد من عدم صرف أي مبلغ في غيرأغراض الجمعية.
الحصول على مو افقة الجمعية العمومية عند استخدام فائض اليرادات في أوقاف أو استثمارات.

 .1نموذج طلب مو افقة الستقبال التبرعات.
 .2نموذج طلب مو افقة الستخدام التبرعات في نشاط آخر.
 .3نموذج طلب مو افقة الجمعية العمومية الستخدام فائض اليرادات في األوقاف واالستثمار.
 -1الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الالئحة املنظمة للعالقة.
 -3الالئحة األساسية للجمعية.

37
رقم املادة أو

8

النص

56

 -4التعاميم ذات العالقة.

الشواهد املتوقعة

 .1شهادة التسجيل للجمعية.
ّ
 .2التقاريراملالية التي توثق التبرعات لهذه البرامج واألنشطة.

غيرما جمعت ألجله -إن ُوجدت.-
 .5التقريرالسنوي لبرامج وأنشطة الجمعية.

 .3مو افقة الوزارة على جمع التبرعات.

 .6مو افقة الجمعية العمومية على استخدام فائض
االيرادات -إن ُوجدت -في أوقاف أو استثمارات.

 .4مو افقة الوزارة على استخدام التبرعات في نشاط آخر
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 34
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم
مكتبي

 1هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات؟

آلية التحقق

هل تم استخدام التبرعات التي تم
 3جمعها لغرض معين في نشاط آخر
غير ما ُجمعت ألجله؟

 -1محتوى التقارير املالية.

ميداني  -1وجود موافقة الوزارة على
جمع التبرعات.
مكتبي
1

 -1محتوى التقارير املالية.
 -2محتوى إجابات املعنيين.

هل توجد موافقة من الوزارة على
 4ذلك؟

 -1وجود موافقة الوزارة على
ميداني استخدام التبرعات في نشاط
آخر غير ما جمعت ألجله.

هل تم استخدام فائض إيرادات
ّ
معينة وإدخالها في أوقاف الجمعية،
أو تم استثمارها في مجاالت ّ
مرجحة
 5الكسب تضمن لها الحصول على
مورد ثابت ،أو تم إعادة توظيفها في
املشروعات اإلنتاجية والخدمية؟

 -1محتوى التقارير املالية.
ميداني  -2محتوى التقرير السنوي
لبرامج وأنشطة الجمعية.
 -3محتوى إجابات املعنيين.

هل تم أخذ موافقة الجمعية
 6العمومية على ذلك؟

1

الحالة
ال

1
هل توجد موافقة من الوزارة
 2بذلك؟

3

ميداني  -1محتوى محاضر اجتماع
الجمعية العمومية.
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وزن املؤشر رقم 8

نعم

ال يتم جمع التبرعات.

%6
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

ال توجد موافقة من الوزارة.

صفر

نعم

توجد موافقة من الوزارة.

%100

ال

لم يتم استخدامها في ذلك.

%100

نعم

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

ال توجد موافقة من الوزارة.

صفر

نعم

توجد موافقة من الوزارة.

%100

ال

لم يتم ذلك.

%100

نعم

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

لم يتم أخذ موافقة الجمعية
العمومية.

نعم

تم أخذ موافقة الجمعية
العمومية.

صفر
%100

بطاقة املمارسة رقم 35
املجال اليرادات واملصروفات والتملك
ّ
التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة لإليرادات واملصروفات
املؤشر
وامتالك العقارات.

موضوعات
املمارسة

 -1استقبال العانات من خارج اململكة.

تلتزم الجمعية بعدم استقبال أي إعانات من خارج اململكة إال بعد مو افقة الوزارة.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1مراجعة قوائم اليرادات والتأكد من سالمة اليرادات املالية القادمة من خارج اململكة.
 .2الرفع للوزارة في حال وجود أي إعانة متاحة للجمعية من خارج اململكة وأخذ املو افقة على ذلك.
 -1نموذج طلب مو افقة الوزارة الستقبال إعانة من خارج اململكة.
رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

النص

 .1التقريراملالي السنوي.
الشواهد املتوقعة
 .2مو افقة الوزارة الستقبال العانات من خارج اململكة -إن ُوجدت.-
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 35
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل ّ
تلقت الجمعية إعانات من
 1خارج اململكة؟
1
 2هل تم أخذ املوافقة من الوزارة؟

آلية التحقق

مكتبي -1 +محتوى التقرير املالي السنوي.
ميداني  -2محتوى إجابات املعنيين.

مكتبي

1

الحالة
ال
نعم
ال

 -1محتوى موافقة الوزارة..
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وزن املؤشر رقم 8

نعم

%6
النسبة

لم يتم تلقي أي إعانات من
خارج اململكة.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي

%100

ال توجد موافقة.
توجد موافقة من الوزارة.

صفر
%100

بطاقة املمارسة رقم 36
املجال اليرادات واملصروفات والتملك
ّ
التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة لإليرادات واملصروفات
املؤشر
وامتالك العقارات.

موضوعات
املمارسة

 -1مو افقة الجمعية العمومية على
التملك.

تلتزم الجمعية بالحصول على مو افقة الجمعية العمومية املسبقة أو في االجتماع التالي عند امتالك العقارات ،ويمكن من خالل مجلس الدارة
بشرط أن يتم تفويضه من قبل الجمعية العمومية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1حصرالعقارات واألمالك والتأكد من وجود مو افقة الجمعية العمومية عليها.
 .2عرض جميع العقارات واالمالك على الجمعية العمومية وأخذ املو افقة منها أو من مجلس الدارة في حال تم تفويضه
على ذلك قبل التملك أو في االجتماع التالي.
رقم املادة أو

 -1الالئحة األساسية للجمعية.

النص

 .1قائمة العقارات واالستثمارات التي في ملكية الجمعية.
الشواهد املتوقعة
 .2مو افقة الجمعية العمومية أو مجلس الدارة -في حال تم تفويضه -على تملك العقارات.
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بطاقة تقييم املمارسة رقم 36
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل توجد عقارات أو استثمارات
مكتبي

 1في ملكية الجمعية؟

2

آلية التحقق
 -1محتوى قائمة العقارات
واالستثمارات التي في ملكية الجمعية.

هل توجد موافقة من الجمعية

وزن املؤشر رقم 8
الحالة

%6
النسبة

ال
نعم

%100
ال توجد.
يتم االنتقال إلى السؤال التالي

ال

صفر

ال توجد موافقة.

العمومية قبل التملك أو تم
تال لها
إقرار ذلك في أول اجتماع ٍ
 2أو بقرار من مجلس اإلدارة -في
حال تم تفويضه من الجمعية

2
مكتبي

 -1محتوى موافقة الجمعية
العمومية أو مجلس اإلدارة -في حال
تم تفويضه -على تملك العقارات.

العمومية باتخاذ القرارات في
ذلك؟
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نعم

توجد موافقة من
الجمعية العمومية.

%100

املؤشرالتاسع
ّ
(التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة للوثائق والسجالت)

املجال :الوثائق والسجالت (الوزن )%6
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بطاقة املمارسة رقم 37
املؤشر

املجال

الوثائق والسجالت

ّ
التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة للوثائق والسجالت.

موضوعات
املمارسة

 -1حفظ الوثائق واملكاتبات في مقرالجمعية.
 -2حفظ الوثائق املرتبطة باملستفيدين
 -3حفظ السجالت واملستندات املالية للتقيد
بنظام مكافحة غسل األموال.

ُ
تحتفظ الجمعية بالوثائق واملكاتبات والسجالت بما فيها سجالت املستفيدين في مقرالجمعية ،كما تحفظ السجالت واملستندات املالية وملفات
الحسابات واملراسالت املالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الدارة والعاملين فيها
ًّ
ماليا بشكل مباشر ،ملدة ال تقل عن عشرسنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
واملتعاملين معها
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1تخصيص موقع آمن لحفظ الوثائق واملكاتبات والسجالت الخاصة بالجمعية.
 .2التأكد من حفظ سجالت املستفيدين بحيث ال يتم فقدانها أو كشف سريتها.
 .3التأكد من عدم إتالف أي وثيقة أو سجل أو مستند مالي قبل مرورعشرسنوات من تاريخ انتهاء التعامل بها.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

 .1الئحة حفظ الوثائق واملكاتبات والسجالت الخاصة املعتمدة.
الشواهد املتوقعة  .2ملفات السجالت واملستندات املحفوظة داخل مقرالجمعية.
 .3محاضراجتماعات مجلس الدارة.
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رقم املادة أو

21

النص

40

بطاقة تقييم املمارسة رقم 37
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل توجد في الجمعية الئحة
لحفظ الوثائق واملكاتبات
 1والسجالت الخاصة ومعتمدة من

1

مجلس اإلدارة؟

2

آلية التحقق

 -1وجود الئحة لحفظ الوثائق
واملكاتبات والسجالت الخاصة
مكتبي+
املعتمدة.
ميداني
 -2محاضر اجتماعات مجلس
اإلدارة.

ال
نعم

ال
هل يتم االحتفاظ في مقر
الجمعية بسجالت املستفيدين
 2بحيث ال يتم فقدانها أو كشف

وزن املؤشر رقم 9
الحالة

النسبة

ال توجد الئحة.
توجد الئحة لكن غير

صفر

معتمدة.

1/2

ميداني

نعم

سريتها؟

توجد الئحة معتمدة.

ال يتم االحتفاظ بها.

صفر

جزئي.
يتم االحتفاظ بها بشكل
متكامل.

هل يتم االحتفاظ في مقر

ال

الجمعية بالسجالت واملستندات

%50
%100

يتم االحتفاظ بها بشكل
 -1موقع ملفات السجالت
واملستندات داخل مقر الجمعية.

%6

ال يتم االحتفاظ في مقر

الجمعية وفق ما هو ّ
محدد.

%50

%100

صفر

املالية وملفات الحسابات
واملراسالت املالية وصور وثائق
الهويات الوطنية للمؤسسين
 3وأعضاء الجمعية العمومية
وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين
ًّ
ماليا بشكل
فيها واملتعاملين معها

1/2

 -1محتوى ملفات السجالت
واملستندات املحفوظة داخل مقر
ميداني الجمعية.
 -2موقع ملفات السجالت
واملستندات داخل مقر الجمعية.

مباشر ،ملدة ال تقل عن عشر
سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟
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يتم االحتفاظ بشكل جزئي.

%50

نعم
يتم االحتفاظ بشكل متكامل

%100

بطاقة املمارسة رقم 38
املجال الوثائق والسجالت
ّ
املؤشر التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة للوثائق والسجالت.

موضوعات
املمارسة

 -1التدوين في سجالت الجمعية العمومية
ومجلس الدارة.

تلتزم الجمعية بإنشاء سجالت خاصة بالجمعية العمومية ُوت ّ
حدثها بشكل دوري على أن تشمل ما يلي:
 -1سجل خاص باسم كل عضو من أعضاء الجمعية ،وبياناته ،وعنوانه ،وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ،وما يسدده من رسوم عضوية (إن
وجدت) وكل تغييريطرأ على هذه البيانات.
 -2سجالت معدة لتوثيق وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الدارة وقراراتهما ،وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهازالتنفيذي
عضو في الجمعية العمومية لالطالع عليها.
بتفويض من مجلس الدارة ،و إتاحتها لكل
للجمعية
ٍ
ٍ
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها

األنشطة

األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1إنشاء سجل وملف خاص بكل ما يتعلق بالجمعية العمومية ومن ذلك:
أ) سجل األعضاء :ويحتوي على بياناتهم األساسية بالضافة إلى مستنداتهم الرسمية.
ب) سجل االجتماعات :ويحتوي على نسخ من الدعوات ومحاضراالجتماعات ومحاضرفرزاألصوات.
ج) سجل قرارات الجهازالتنفيذي التي تم تفويضه عليها :وتحتوي على قرارالتفويض والقرارات الصادرة وغيرذلك.
 .2تحديث البيانات بشكل دوري.
 .3إتاحة السجالت السابقة ألعضاء الجمعية العمومية لالطالع عليها وتمكنهم منها.
 -1نموذج سجل أسماء أعضاء الجمعية العمومية وبياناتهم الرئيسية.
 -2نموذج محضراجتماع الجمعية العمومية.
 -3نموذج محضراجتماع مجلس الدارة.
ّ
 -4نموذج متابعة قرارات املديرالتنفيذي واملفوضة من مجلس الدارة.
رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

ّ
املحدث.
 .1سجل الجمعية العمومية
الشواهد املتوقعة  .2سجالت محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
 .3سجالت محاضراجتماعات مجلس الدارة.
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النص

21

بطاقة تقييم املمارسة رقم 38
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل يوجد سجل ّ
محدث خاص
 1بأعضاء بالجمعية العمومية؟
هل يحتوي السجل على اسم كل
عضو وبياناته ،وعنوانه ،وتاريخ
انضمامه إلى الجمعية ،وما
2
ّ
يسدده من رسوم العضوية -إن
وجدت -وكل تغيير يطرأ على هذه
البيانات؟

ميداني

آلية التحقق
 -1محتوى سجل الجمعية
العمومية.

الحالة
ال
نعم
ال

1
ميداني

هل يوجد سجل ّ
محدث خاص
 3بوقائع جلسات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية؟

3

ميداني

 -1محتوى سجل أعضاء الجمعية
العمومية.

 -1محتوى محاضر وسجالت
وقائع وأحداث الجمعية
العمومية.

1/2

نعم

ال
نعم
ال

هل تحتوي السجالت على
ّ
محاضر االجتماعات التي توضح
 4وقائع جلسات الجمعية
العمومية وقراراتها؟

ميداني

هل يستطيع كل عضو االطالع
 5على هذه السجالت بكل يسر
وسهولة؟

 -1موقع سجالت محاضر
ميداني اجتماعات الجمعية العمومية
ومجلس اإلدارة.

 -1محتوى محاضر وسجالت
وقائع وأحداث الجمعية
العمومية.

نعم

ال
1/2
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وزن املؤشر رقم 9

نعم

ال يوجد سجل للجمعية
العمومية.

%6
النسبة
صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
ال يحتوي السجل على ذلك.

صفر

يحتوي السجل عليها بشكل
جزئي.

%50

يحتوي السجل عليها بشكل
متكامل.

%100

ال يوجد سجل للجمعية
العمومية.

صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي
ال ّ
توضح السجالت وقائع
الجلسات.
ّ
توضح السجالت وقائع
الجلسات لكن بشكل جزئي.
ّ
توضح السجالت وقائع
الجلسات بشكل متكامل.
ال يستطيع كل عضو االطالع
عليها بيسر وسهولة.
يستطيع كل عضو االطالع
ً
عليها بيسر وسهولة جزئيا.
يستطيع كل عضو االطالع
عليها بيسر وسهولة بشكل
متكامل.

صفر
%50
%100
صفر
%50
%100

م

السؤال

آلية
الدرجة
التقييم

ُ
هل تحفظ السجالت املتعلقة

آلية التحقق

ميداني  -1محتوى سجالت محاضر
مجلس اإلدارة.

 6باجتماعات مجلس اإلدارة؟
هل ّ
توضح السجالت وقائع
اجتماعات مجلس اإلدارة

ميداني  -1محتوى سجالت محاضر
مجلس اإلدارة.

 7يصدرها مسؤول الجهاز

ال
نعم
ال

1/2

وقراراتها ،وكذلك القرارات التي

الحالة

التنفيذي للجمعية بتفويض من

نعم

مجلس اإلدارة؟

بمجلس اإلدارة.

هل يستطيع كل عضو في مجلس
1/2

ميداني  -1موقع سجالت محاضر مجلس
اإلدارة.

نعم

ال ّ
توضح السجالت وقائع
الجلسات.
ّ
توضح السجالت وقائع
الجلسات لكن بشكل جزئي.
ّ
توضح السجالت وقائع

%50
%100

ال يستطيع كل عضو االطالع
يستطيع كل عضو االطالع
ً
عليها بيسر وسهولة جزئيا.

%50

عليها بيسر وسهولة.

يستطيع كل عضو االطالع
متكامل.
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صفر

صفر

عليها بيسر وسهولة بشكل
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صفر

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

الجلسات بشكل متكامل.
ال

 8اإلدارة االطالع على هذه
السجالت بكل يسر وسهولة؟

ّ
ُ
ال تحفظ السجالت املتعلقة

النسبة

%100

بطاقة املمارسة رقم 39
املجال الوثائق والسجالت
ّ
املؤشر التزام الجمعية باألنظمة والضوابط املنظمة للوثائق والسجالت.

موضوعات
املمارسة

 -1إصداربطاقات عضوية الجمعية
العمومية.

ُ
تصدرالجمعية بطاقة عضوية لكل عضو لديها في الجمعية العمومية ،وتشتمل على البيانات واملعلومات األساسية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

 .1إصداربطاقة عضوية لجميع األعضاء في الجمعية العمومية بحيث تحتوي على:
 بيانات العضو األساسية. رقم العضوية ونوعها (عامل ،منتسب.).. تاريخ انضمام العضو للجمعية. -1نموذج بطاقة عضوية.
رقم املادة أو

 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

النص

ّ
 .1سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية (نسخ من البطاقات املسلمة).
الشواهد املتوقعة
 .2تقاريراستالم األعضاء للبطاقات.
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21

بطاقة تقييم املمارسة رقم 39
م

السؤال

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

هل توجد بطاقات عضوية لكل
 1عضو من أعضاء الجمعية
العمومية؟

ميداني

1

آلية التحقق
 -1وجود سجل بطاقات العضوية
للجمعية العمومية (نسخ من
ّ
البطاقات املسلمة).

الحالة
ال
نعم

1/2
ال

هل استلم جميع أعضاء
ميداني  -1محتوى تقارير استالم األعضاء
البطاقات.

 2الجمعية العمومية بطاقات
عضوية؟
هل توضح البطاقات البيانات
واملعلومات التالية:
 - 3بيانات العضو األساسية.
 رقم العضوية ونوعها (عامل،منتسب.)..
 -تاريخ انضمام العضو للجمعية

نعم
ال

1/2

 -1محتوى سجل بطاقات
ميداني العضوية للجمعية العمومية
ّ
(نسخ من البطاقات املسلمة).

وزن املؤشر رقم 9
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النسبة

ال توجد بطاقات عضوية.

صفر

توجد ولكن بشكل جزئي.

%50

توجد بشكل متكامل.

%100

لم يستلم جميع األعضاء

صفر

بطاقات عضوية.
استلم جميع األعضاء

%100

لم توضح البيانات
واملعلومات ّ
املحددة.

صفر

بطاقات العضوية.

تم التوضيح بشكل جزئي.
نعم
تم التوضيح بشكل متكامل.

115

%6

%50
%100

املؤشر العاشر
(التزام الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة واملؤقتة).

املجال :تكوين اللجان (الوزن )%2
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بطاقة املمارسة رقم 40
املؤشر

املجال

تكوين اللجان

موضوعات

تلتزم الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة واملؤقتة.

املمارسة

 -1قرارات تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة
وتحديد اختصاصاتها.
 -2وجوب عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة
في عضوية اللجان الدائمة.

يتم تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة في الجمعية بقرارمن الجمعية العمومية ،أو من مجلس الدارة على أن تشتمل القرارات ما يلي:
 -1مسمى اللجنة.
 -2عدد أعضائها.
 -3اختصاصات اللجنة وأعضائها.
 -4اسم رئيس وأعضاء اللجنة.
كما يحدد املجلس القواعد والجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج

ّ
املحددة في اللوائح
 .1حصر اللجان الحالية في الجمعية والتأكد من سالمة تكوينها وتحديد اختصاصاتها وفق الضوابط
واألنظمة.
 -1نموذج تكوين لجنة دائمة.
 -2نموذج تكوين لجنة مؤقتة.
 -1نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.

مصدراملمارسة

 -2الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية.
 -3الالئحة األساسية للجمعية.

.1
.2
الشواهد املتوقعة
.3
.4

قائمة باللجان التي تم تكوينها -إن ُوجدت.-
قرارات تكوين اللجان وأعضائها وتحديد اختصاصاتها -إن ُوجدت.-
محتوى محاضراجتماعات الجمعية العمومية.
محتوى محاضراجتماعات مجلس الدارة.
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رقم املادة أو
النص

11
33
45/44/43

بطاقة تقييم املمارسة رقم 40
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

2

آلية التحقق

هل توجد لجان دائمة أو مؤقتة

الحالة
ال

تم تكوينها من قبل الجمعية

 -1وجود قائمة باللجان الدائمة
مكتبي+
واملؤقتة بالجمعية.
ميداني
 -2محتوى إجابات املعنيين.

 1العمومية أو مجلس اإلدارة
للقيام بمهام محددة من حيث

وزن املؤشر رقم 10

ال توجد.

نعم

%2
النسبة
%100

يتم االنتقال إلى السؤال التالي

طبيعتها ومدتها؟
1
هل توجد قرارات صادرة بتكوين
 2هذه اللجان؟

هل اشتملت القرارات على مسمى
كل لجنة وعدد أعضائها
 3واختصاصاتها واختصاصات
أعضائها ،بما في ذلك تسمية
رئيسها؟

1

 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.
 -2محتوى محاضر اجتماعات
مكتبي+
مجلس اإلدارة.
ميداني
 -3محتوى قرارات تكوين هذه
اللجان وأعضائها وتحديد
اختصاصاتها.
 -1محتوى محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية.
 -2محتوى محاضر اجتماعات
مكتبي+
مجلس اإلدارة.
ميداني
 -3محتوى قرارات تكوين هذه
اللجان وأعضائها وتحديد
اختصاصاتها.
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ال

ال توجد قرارات بتكوين هذه
اللجان.
توجد قرارات لكن بشكل

نعم

ال

نعم

جزئي

صفر

%50

توجد قرارات بشكل متكامل.

%100

لم تشتمل القرارات على ما
هو ّ
محدد.

صفر

اشتملت القرارات على ما هو
ّ
محدد بشكل جزئي.

%50

اشتملت القرارات على ما هو
ّ
محدد بشكل متكامل.

%100

املؤشرالحادي عشر
ّ
املحددة في اللوائح واألنظمة)
(التزام املشرف املالي بمسؤولياته واختصاصاته

املجال :املسؤوليات واالختصاصات املباشرة (الوزن )%3
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بطاقة املمارسة رقم 41
املجال املسؤوليات واالختصاصات املباشرة
ّ
املؤشر التزام املشرف املالي بمسؤولياته واختصاصاته املحددة في اللوائح واألنظمة.

موضوعات
املمارسة

 -1اختصاصات املشرف املالي.

يلتزم املشرف املالي في مجلس الدارة بمسؤولياته واختصاصاته املالية ومنها الشراف على:
ً
 -1جميع شؤون الجمعية املالية طبقا للنظام واألصول املالية املتبعة.
 -7تنفيذ قرارات مجلس الدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية.
 -2موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع
 -8إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الدارة.
العمليات واستالمها.
 -9التوقيع على طلبات الصرف واألوراق املالية مع رئيس مجلس
 -3إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها.
ً
الدارة أو نائبه.
 -4قيد جميع اليرادات واملصروفات تباعا في السجالت الخاصة بها.
 -10بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي ،والرد عليها على
 -5الجرد السنوي وتقديم تقريربنتيجة الجرد ملجلس الدارة.
ً
 -6صرف جميع املبالغ التي تقررصرفها نظاما مع االحتفاظ باملستندات حسب األصول النظامية.
املثبتة لصحة الصرف ومر اقبة املستندات وحفظها.
آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها
األنشطة
األدوات واألدلة
والنماذج
مصدراملمارسة

ّ
املحددة في املمارسة.
 .1التأكد من قدرات املشرف املالي للقيام بجميع االختصاصات
ّ
 .2التأكد من قيام املشرف املالي بمسؤولياته واختصاصاته املحددة في املمارسة.
رقم املادة

 -3الالئحة األساسية للجمعية.

أو النص

 .1الالئحة األساسية املعتمدة للجمعية.
الشواهد املتوقعة
 .2مؤهالت املشرف املالي.
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41

بطاقة تقييم املمارسة رقم 41
السؤال

م

درجة املمارسة
آلية
الدرجة
التقييم

آلية التحقق

هل تم تحديد اختصاصات
املشرف املالي بشكل واضح في
 1لوائح الجمعية والالئحة

الحالة
ال

2

مكتبي

 -1محتوى الالئحة األساسية
ّ
واملحدثة للجمعية.
املعتمدة

األساسية؟

نعم

ال

هل مؤهالت املشرف املالي
 2تتناسب مع عضويته في مجلس
اإلدارة كمشرف مالي؟

3

1

مكتبي

 -1وجود مؤهالت املشرف املالي.
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وزن املؤشر رقم 11

نعم

ال لم يتم تحديد
االختصاصات.

%3
النسبة
صفر

تم التحديد بشكل جزئي.

%50

تم التحديد بشكل متكامل

%100

ال تتناسب.

صفر

تتناسب بشكل جزئي.

%50

تتناسب بشكل متكامل.

%100
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