
نموذج تقييم معيـــــار
الشفافية والمساءلــة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية



 

1  
 

 م٢٠  /.     /.       املوافق:  هـ ١٤/.            ./    تاريخ التقييم:                                                                          اسم الجمعية:     

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

توثيق محاضر 
االجتماعات 

وحاالت تفويض 
 الصالحيات

 درجة" ١٢"

ُوثقت جميع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية التي عقدت خالل العام 
 املاض ي )ورقًيا أو إلكترونًيا(

4   

        
/12 

   2 ُوثقت جميع حاالت تفويض الصالحيات املختصة بمجلس اإلدارة )ورقًيا أو إلكترونًيا(

   2 عقدت االجتماعات بشكل منتظم وفق ما نص عليه نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية
انعقاد أيام من  10ُرفعت محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للوزارة في مدة ال تزيد عن 

 االجتماع.
4   

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناًء على االختيار ضع الدرجة املستحقة -مالحظة: في هذا املؤشر هناك ثالث حاالت للجمعية 

التحول املادي 
 في األصول 

 
 درجة" ٢٠"

الجمعية تستخدم في األغراض املصرح بها، وتم التأكد من ذلك عبر مراجعة قوائم أصول 
 األصول واألنشطة، وال يوجد أي تحويل لألصول.

20 

  /20 
 يوجد شكل )حالة واحدة( من أشكال تحول األصول، وتم عمل اآلتي:

 3 .بالحالة فور وقوعها تم إبالغ وزارة العمل والتنمية االجتماعية
مثل ضمان استرداد القروض، أو ) .يوجد إجراءات للتعامل مع حاالت تحول األصول 

 (...استرجاع املبالغ املختلسة
3 

 صفر يوجد أكثر من حالة من حاالت تحول األصول.

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 إقراض األعضاء 
 درجات" ٤"

 4/       4 قروض ألعضاء مجلس إدارة الجمعية أو املوظفين العاملين بها أو ألي طرف مرتبط بها ال يوجد أي

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 الدرجة صفرمالحظة: عند عدم تحقق البند األول فال يلتفت لباقي البنود، ألنها مرتبطة مباشرة بالبند األول، وتكون 

سياسة اإلبالغ 
عن املخالفات 
وحماية مقدمي 

 البالغات
 درجة" ١٥"

يوجد لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة لإلبالغ عن املخالفات 
 وحماية مقدمي البالغات

3   

/15 
   3 السياسة تتضمن اإلجراءات املتعلقة بالتبليغ ومن يتلقاه وكيفية التعامل معه

   3 السياسة تتضمن حماية املبلغ عند اإلبالغ عن أي سوء في االدارة

   3 يوجد قناة فاعلة لتقديم البالغ وهناك من يقوم بتلقي البالغات وإدارتها وفقا للسياسة

يدرك جميع منسوبي الجمعية بوجود سياسة لإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات 
 ويعمل بها في الجمعية

3   

 نموذج تقييم معيار الشفافية واملساءلة
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درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناًء على االختيار ضع الدرجة املستحقة -مالحظة: في هذا املؤشر هناك ثالث حاالت للجمعية 

استقاللية أعضاء 
مجلس إدارة 

 الجمعية
 درجة" ٢٠"

 20 إدارة الجمعية مستقلون  جميع أعضاء مجلس
 10 األعضاء املستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية 20/  

 صفر األعضاء غير املستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 األول فال يلتفت لباقي البنود، ألنها مرتبطة مباشرة بالبند األول، وتكون الدرجة صفرمالحظة: عند عدم تحقق البند 

سياسة 
تعارض 
 املصالح
 

 درجة" ١٦"

   2 يوجد سياسة تعارض املصالح مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

/16 

إدارة تم تعميم السياسة على جميع منسوبي الجمعية من أعضاء جمعية عمومية ومجلس 
 وموظفين ومتطوعين

2   

   2 تحتوي السياسة على اإللزام باإلفصاح عن املصالح الواقعة أو املحتملة ملنسوبي الجمعية

   2 توضح السياسة اآلليات التي تساعد في تحديد تعارض املصالح

   2 تحدد السياسة اإلجراءات الواجب اتباعها إلدارة تعارض املصالح

   2 من سيقوم بمراقبة السياسة وكيفية تطبيقهاتم تحديد 

   2 لإلفصاح مفعل ويعمل به نموذجيوجد 

اإلفصاح يحتوي على )اسم الشخص، نوع املصلحة، احتمال تضارب املصالح،  نموذج
 (معالجة التعارضطريقة 

2   

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 مالحظة: عند عدم تحقق البند األول فال يلتفت لباقي البنود، ألنها مرتبطة مباشرة بالبند األول، وتكون الدرجة صفر

سياسة 
االحتفاظ 

 بالوثائق وإتالفها
 درجات" ٦"

   1 يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

/6 

   1 ذات القيمة لعشر سنوات فأكثرالسياسة توضح بيان مدة االحتفاظ بالوثائق واألوراق 

   1 السياسة توضح طريقة إتالف الوثائق واألوراق ذات القيمة

   1 السياسة توضح املسؤول عن االحتفاظ بالوثائق

   1 اطلع املسؤولون في الجمعية عن الوثائق واألوراق ذات القيمة على السياسة 

   1 واإلجراءات املنصوص عليها في سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفهايعمل املسؤولون عن الوثائق باألحكام 
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درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

لتحديد آلية 
املالية  تعويضاتال

 مدير التنفيذي
 درجات"٩"

   3 املالية للمدير التنفيذييوجد آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد راتب والتعويضات 

   3 يوجد آلية محددة إلضافة العالوات واملكافآت 9/

تتطلب اآللية اإلفصاح عن وجود أي تعارض للمصالح لدى األشخاص املشاركين في آلية 
 تحديد راتب املدير التنفيذي.

3   

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناًء على االختيار ضع الدرجة املستحقة -مالحظة: في هذا املؤشر هناك ثالث حاالت للجمعية 

نشر أسماء أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 درجات" ٩"

 9 تم اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية في موقع الجمعية والبيانات محدثة

 4 اإلفصاح، ولكن البيانات غير محدثة )غير متطابقة مع بيانات الوزارة(تم  9/  

 صفر لم تقم الجمعية باإلفصاح

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 وبناًء على االختيار ضع الدرجة املستحقةاختر الحالة التي تنطبق على الجمعية  -مالحظة: في هذا املؤشر هناك ثالث حاالت للجمعية 

نشر أسماء 
املوظفين 
 األساسيين

 درجات" ٩"

 9 تم اإلفصاح عن أسماء املوظفين األساسين في املوقع اإللكتروني للجمعية والبيانات محدثة

 4 تم اإلفصاح، ولكن البيانات غير محدثة )غير متطابقة مع بيانات الوزارة( 9/  

 صفر الجمعية باإلفصاحلم تقم 

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

نشر القوائم املالية 
 املدققة

 درجة" ١٥"

   5 البيانات املالية للجمعية مدققة من قبل مكتب محاسبي مستقل

   5 املالي(تمت مراجعتها من قبل لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة )أو املسؤول  /15

   5 تم نشرها على املوقع اإللكتروني الخاص بالجمعية

درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 مالحظة: عند عدم تحقق البند األول فال يلتفت لباقي البنود، ألنها مرتبطة مباشرة بالبند األول، وتكون الدرجة صفر

تعبئة وتحديث 
النموذج الشامل 

 للبيانات
 درجة" ١٢"

   3 تم تعبئة )أو تحديث( النموذج الشامل للبيانات الخاص بالجمعية كامال

/12 
   3 تم التأكد من صحة البيانات املعبأة في النموذج ودقتها

   3 اطلع مجلس إدارة الجمعية على النموذج وقام باعتماده

   3 على املوقع اإللكتروني الخاص بالجمعيةتم نشر النموذج الشامل للبيانات 
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درجة املؤشر  املؤشر الفرعي املؤشر
 الفرعي

الدرجة 
 املستحقة

 اإلجمالي

 مالحظة: عند عدم تحقق البند األول فال يلتفت لباقي البنود، ألنها مرتبطة مباشرة بالبند األول، وتكون الدرجة صفر

سياسة خصوصية 
 البيانات

 درجات" ٨"

   2 سياسة مكتوبة ومعتمدة لخصوصية البيانات يوجد

/8 
   2 السياسة تنص على أن األصل في البيانات السرية

   2 السياسة منشورة على املوقع اإلليكتروني

   2 اطلع املوظفون املتعاملون مع البيانات على السياسة وأدركوها ويعملون بموجبها

 155/   155 اإلجمالي
 

 

 

 التوقيع:     الوظيفة    :فريق الزيارة اءسمأ
١- 

٢- 

٣- 

 



 

1  

 

 نموذج التحقق من صحة بيانات النموذج الشامل
 م٢٠  /.     /.       املوافق:  هـ ١٤/.            ./    تاريخ التقييم:                                                                       اسم الجمعية:     

الدرجة  الدرجة التحقق السؤال القسم

 املستحقة

البيانات 

التسجيلية و 

 الديموجرافية

)   ( تمت مطابقة اإلجابة مع التصنيف  التصنيف النوعي للجمعية

 املستخدم في الوزارة

1   

( تمت مطابقة تاريخ التأسيس بالرقم  )   تـــــاريــــخ تأسيس الجمعية

 املوجود بالالئحة األساسية

1   

)   ( تمت مطابقة تاريخ التسجيل بالرقم  تاريخ تسجيل الجمعية

 املوجود بالالئحة األساسية

1   

   1 )   ( تم االطالع على شهادة تسجيل الجمعية شهادة تسجيل الجمعية

( اللوحة توضح اسم الجمعية كامال كما هو  )   هل يوجد لوحة خارجية للجمعية

 مسجل في النموذج

1   

)   ( اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص 

 بالجمعية

1   

)   ( اللوحة تنص على أن الجمعية خاضعة 

 إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية

1   

( موقع الجمعية الذي تم زيارته مطابق  )   منطقة الجمعية

 للعنوان املجون في النموذج الوطني

1   

بيانات 

 التواصل

)   ( العنوان الوطني للجمعية موافق للعنوان  العـــنــوان الوطني للجمعية

 املدون في البريد السعودي

1   

(املوقع اإلليكتروني يعمل وقابل للدخول  )   املوقع اإلليكتروني

 أثناء تعبئة النموذج وليس تحت اإلنشاء

1   

   1 )   ( البريد اإلليكتروني مفعل البريد اإلليكتروني

)   ( البريد اإلليكتروني الخاص بالجمعية رسمي 

 وليس شخصيا

1   

( عدد األعضاء املؤسسين يطابق العدد  )   عدد األعضاء املؤسسين  الهيكل اإلداري 

 املذكور في الالئحة األساسية

1   

 لالئحة 
ً
عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

 األساسية للجمعية

)   ( عدد أعضاء مجلس اإلدارة يطابق العدد 

 املذكور في الالئحة األساسية

1   



 

2  

 

الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي 

 اإلدارةلعقد اجتماعات مجلس 

)   ( الحد األدنى املحقق للنصاب النظامي 

 يطابق العدد املذكور في الالئحة األساسية

1   

)   ( مدة مجلس اإلدارة تطابق العدد املذكور في  مدة مجلس اإلدارة

 الالئحة األساسية

1   

( تمت مطابقة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  )   بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية

 باألسماء الواردة في محاضر اجتماعات املجلس

1   

)   ( تم التحقق من راتب املدير التنفيذي  راتب املدير التنفيذي

ومطابقته مع ما يتم استالمه بحسب 

 التحويالت املالية

5   

سعودة 

الوظائف 

 الرئيسية

التحقق من أن املدير التنفيذي للجمعية  ). ( تم سعودة الوظائف الرئيسية

 سعودي الجنسية

5   

). ( تم التحقق من أن محاسب الجمعية 

 سعودي الجنسية

5   

الهيئة اإلدارية 

والتنظيمات 

 اإلدارية

)   ( التحقق من أن عدد أعضاء الجمعية  عدد أعضاء الجمعية العمومية 

 العمومية يزيد عن خمسة

1   

العمومية السنوي  اجتماع الجمعية

 2016خالل عام 

)   ( تم إرفاق كشف حضور اجتماع الجمعية 

 العمومية

1   

)   ( تم إرفاق محضر اجتماع الجمعية 

 العمومية

1   

اجتماع الجمعية العمومية اغير العادية 

 2016خالل سنة 

)   ( تم إرفاق جميع كشوف حضور اجتماعات 

 الجمعية العمومية غير العادية

1   

)   ( تم إرفاق جميع محاضر اجتماعات 

 الجمعية العمومية غير العادية

1   

هل يوجد عضو مجلس إدارة في كل لجنة 

 دائمة في الجمعية؟ 

)   ( تم االطالع على محاضر تكوين جميع 

اللجان والتأكد من وجود عضو مجلس إدارة  

 على األقل في أعضاء كل لجنة

1   

املالي لجنة التدقيق هل يرأس املشرف 

 واملراجعة الداخلية؟

)   ( تم االطالع على محضر تكوين لجنة 

التدقيق واملراجعة الداخلية والتحقق من عدم 

 ترؤسها من املشرف املالي

1   

هل رفعت الجمعية املحاضر الخاصة 

 بجميع اجتماعات اللجان؟

   1 )   ( تم إرفاق جميع محاضر اجتماعات اللجان
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تاريخ انتخاب أعضاء مجلــس اإلدارة 

 الحــالـي      

)   ( تمت مطابقة التاريخ مع محضر اجتماع 

الجمعية العمومية الذي تم فيه انتخاب 

 أعضاء مجلس اإلدارة

1   

( تم التأكد من صحة تاريخ انتهاء مجلس  )   تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي 

اإلدارة بالنظر إلى دورة مجلس اإلدارة بحسب 

 الالئحة األساسية

1   

 
ً
)   ( تم التحقق من عدد أعضاء مجلس اإلدارة  عدد   أعضاء املجلس االداري  حاليا

 الحالي من محضر اجتماعات مجلس اإلدارة 

1   

( تم التحقق من أن عدد أعضاء مجلس  )  

 13وال يزيد عن  5اإلدارة الحاليال يقل عن 

1   

هل جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا 

 موظفين في الجمعية؟

)   ( تم مطابقة أسماء مجلس اإلدارة مع 

األسماء املوجودة في جدول الراتب والتأكد من 

عدم وجود عضو مجلس إدارة ضمن موظفي 

 الجمعية

١   

إذا كانت اإلجابة ال، هل هناك موافقة 

من قبل الوزارة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 الذين يعملون بالجمعية؟

)   ( تم االطالع على قرار الوزارة بتعيين املوظف 

 عضوا في مجلس اإلدارة

خصم درجة 

اذا ال يوجد 

  قرار

  

نسبة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

 املنعقدة 

( تم التحقق من عدد حضور اجتماعات  )  

مجلس اإلدارة عبر االطالع على محاضر 

إذا كانت النسبة  -اجتماعات مجلس اإلدارة 

 ١٪ تستحق درجة ٧٥أعلى من 

١   

هل فوضت أي مهمة متعلقة 

باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت 

عليها الالئحة التنفيذية  ألشخاص خارج 

 الجمعية أو جهات أخرى 

( تم االطالع على النموذج الخاص بتوثيق  )  

 حاالت التفويض 

2   

)   ( تم التأكد من تحديث نموذج التفويض 

 بشكل مستمر عبر سؤال أعضاء مجلس اإلدارة

2   

هل تحتفظ الجمعية بمحاضر 

 اجتماعات مجلس اإلدارة

)   ( تم االطالع على أرشيف االحتفاظ بمحاضر 

 االجتماعات

3   

السجالت 

 اإلدارية

)   ( تم االطالع على نظام التوظيف أو املواد  يوجد نظام خاص للتوظيف بالجمعية

 الخاصة بالتوظيف في سياسات الجمعية

1   

يوجد الئحة ملوظفي الجمعية معتمدة 

من مجلس اإلدارة, تشتمل على سلم 

)   ( تم االطالع على الئحة موظفي الجمعية 

 املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

1   
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األجور والرواتب, املكافآت, الترقيات, 

 اإلجازات, مكافأة نهاية 

   1 )   ( تم االطالع على نظام إجازات املوظفين يوجد نظام الجازات املوظفين

يوجد الئحة أو معايير مطبوعة لصرف 

املساعدات, موافق عليها من الجمعية 

 العمومية أو مجلس اإلدارة  

   1 ( تم االطالع على الالئحة أو املعايير املعتمدة )  

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل العضوية

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل االشتراكات

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل اجتماعات اللجان

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل اجتماعات مجلس اإلدارة

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل اجتماعات الجمعية العمومية

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل النشاطات

   1 )   ( تم االطالع على السجل سجل املستفيدين

هل تستخدم الجمعية برنامج محاسبة 

 إليكتروني إلدارة شؤونها املالية؟

   1 )   ( تم االطالع على البرنامج

   66 اإلجمالي
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 دليل تقييم معيار الشفافية واملساءلة

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

توثيق محاضر 
االجتماعات وحاالت 
 تفويض الصالحيات

 درجة" ١٢"

العمومية التي  ُوثقت جميع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية
التأكد من أن جميع محاضر االجتماعات تم توثيقها، وذلك باالطالع على محاضر االجتماعات والتأكد من  عقدت خالل العام املاض ي )ورقًيا أو إلكترونًيا(.

 محتوياتها.
 م توثيقها، وهي معمول بها.التأكد من أن جميع حاالت تفويض الصالحيات املختصة بمجلس اإلدارة ث

 محاضر االجتماعات للتأكد من أن االجتماعات تعقد بشكل منتظم وفق ما نصت عليه الالئحة. ةراجعم
أيام  10التأكد من خالل مراجعة الوثائق في املركز أو الوزارة بأن جميع املحاضر تم رفعها في مدة ال تتجاوز 

 من انعقاد االجتماع.

لس اإلدارة )ورقًيا ُوثقت جميع حاالت تفويض الصالحيات املختصة بمج
 أو إلكترونًيا(.

عقدت االجتماعات بشكل منتظم وفق ما نص عليه نظام الجمعيات 
 واملؤسسات األهلية.

 10ُرفعت محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للوزارة في مدة ال تزيد عن 
 أيام من انعقاد االجتماع.

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

التحول املادي في 
 األصول 
 

 درجة" ٢٠"

التحقق من أن أصول الجمعية يتم التعامل معها في األغراض املصرح بها عن طريق مراجعة قوائم األصول  للجمعية حالة واحدة من ثالث حاالت في هذا املؤشر:
 واملصروفات واإليرادات والتأكد من سالمة ما يلي:

 شطة املرخصة فقط وبموافقة مجلس االدارة.أن األصول تصرف وتستعمل في األن -١
 مراجعة قوائم جرد املخزون للتأكد من عدم وجود أي اختالس.  -٢
يجب التحقق أيضا من أن االنشطة والخدمات املقدمة  تخدم أهداف الجمعية من خالل مراجعة  -٣

 كشوفات البرامج ومقارنتها بأهداف الجمعية.
 للموظفين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أيا من منسوبي  الجمعية.يجب التحقق أنه ال يوجد إقراض  -٤

عند وجود خلل في البنود أعاله فهذا مؤشر على أن هناك حالة أو أكثر  للتحول املادي في األصول، والبد 
 من التأكد حينها أنه تم رصد الحالة وإبالغ الوزارة عنها، ووضع آلية للتعامل معها.

درجة، أما في حال وجود حالة واحدة فتستحق  ٢٠تستحق الجمعية  في حال عدم وجود أي حالة
درجات إذا قامت بإبالغ الوزارة عن الحالة وكذلك لديها اجراءات للتعامل معها. أما في حال  ٦الجمعية 

 وجود أكثر من حالة فتكون درجتها صفر في هذا املؤشر.

 الجمعية.الحالة األولى: ال يوجد أي تحول مادي في أصول 
أصول الجمعية تستخدم في األغراض املصرح بها، وتم التأكد من 

 ذلك عبر مراجعة قوائم األصول واألنشطة.

الحالة الثانية: يوجد شكل )حالة واحدة( من أشكال التحول املادي 
 في األصول، وتم عمل اآلتي:

 وقوعها.تم إبالغ وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالحالة فور 

يوجد إجراءات للتعامل مع حاالت تحول األصول. )مثل ضمان 
 استرداد القروض، أو استرجاع املبالغ املختلسة...(

الحالة الثالثة: يوجد أكثر من حالة من حاالت التحول املادي في 
 األصول.

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

 إقراض األعضاء 
 درجات" ٤"

ال يوجد أي قروض ألعضاء مجلس إدارة الجمعية أو املوظفين العاملين 
 بها أو ألي طرف مرتبط بها

يتم التحقق بتوجيه سؤال مباشر للمسؤول املالي عن وجود قروض لألعضاء سواء أعضاء مجلس إدارة 
ئمة املالية الجمعية أو املوظفين العاملين أو ألي طرف مرتبط بالجمعية، وكذلك عن طريق مراجعة القأ

 للجمعية

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

سياسة اإلبالغ 
عن املخالفات 
وحماية مقدمي 

 البالغات
 درجة" ١٥"

يوجد لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة لإلبالغ 
 عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات

 على السياسة وقراءتها والتأكد مما يلي: االطالعيجب 
 لدى الجمعية سياسة مكتوبة عن اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات -١
 تم اعتماد السياسة من مجلس اإلدارة، وتم تعميمها على جميع املوظفين -٢
البالغات، وكيفية السياسة تتضمن جميع اإلجراءات املتعلقة بالتبليغ عن املخالفات، ومن يستقبل  -٣

 التعامل معها
 تتضمن السياسة اإلجراءات التي تضمن حماية املبلغ -٤
 التأكد من وجود قناة فاعلة لتقديم واستقبال البالغات وإدارتها. -٥
التأكد من أن جميع منسوبي الجمعية اطلعوا على السياسة وعلى إدراك بها وذلك عبر سؤال عينة  -٦

 عشوائية منهم
 حال عدم وجود السياسة تكون درجة الجمعية صفر في هذا املؤشر في مالحظة:

السياسة تتضمن اإلجراءات املتعلقة بالتبليغ ومن يتلقاه وكيفية 
 التعامل معه

 السياسة تتضمن حماية املبلغ عند اإلبالغ عن أي سوء في االدارة

وإدارتها  يوجد قناة فاعلة لتقديم البالغ وهناك من يقوم بتلقي البالغات
 وفقا للسياسة

يدرك جميع منسوبي الجمعية بوجود سياسة لإلبالغ عن املخالفات 
 وحماية مقدمي البالغات ويعمل بها في الجمعية
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 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

استقاللية 
أعضاء مجلس 
 إدارة الجمعية

 درجة" ٢٠"

يقصد باستقاللية عضو مجلس اإلدارة: أن هذا العضو ال يتلقى ال هو وال أي أحد من أقاربه أو أقارب زوجته أي  في هذا املؤشر: للجمعية حالة واحدة من ثالث حاالت
 تعويضات مالية من الجمعية.

 هناك حالتين يتلقى فيها عضو مجلس اإلدارة أو أحد من أقاربه أو أقارب زوجته تعويضات مالية:
 طريقة التحقق: مراجعة مسيرات الرواتب والتأكد من عدم وجود أسماؤهم فيها. –فًا الحالة األولى: أن يكون موظ

طريقة التحقق: مراجعة العقود التجارية التي أبرمتها  –الحالة الثانية: أن يكون متعاقدًا مع الجمعية عقدًا تجاريًا 
عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجمعية والتأكد من أن ملكية الجهات املتعاقدة معها الجمعية ال تعود ألي 

 أو أحد من أقاربه أو أقارب زوجته.
مالحظة: في حال تلقي عضو مجلس اإلدارة أو أحد من أقاربه أو أقارب زوجته أي تعويضات مالية فإنه يعد عضو 

 غير مستقل وهذا يعني أنه يجب مراعاة القرارات التي تتعارض مع مصلحة هذا العضو.
درجة أما إذا كان األغلبية مستقلون  ٢٠ذا كان جميع أعضاء املجلس مستقلون فتستحق الجمعية طريقة التقييم: إ

 درجات أما إذا كان األغلبية غير مستقلون فتكون الدرجة صفر ١٠فتستحق 

 الحالة األولى: جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مستقلون 

الجمعية  الحالة الثانية: األعضاء املستقلين في مجلس إدارة
 يشكلون أغلبية

الحالة الثالثة: األعضاء غير املستقلين في مجلس إدارة الجمعية 
 يشكلون أغلبية

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

سياسة تعارض 
 املصالح
 

 درجة" ١٦"

 يوجد سياسة تعارض املصالح مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
 سياسة مكتوبة لتعارض املصالح وذلك بقراءتها واالطالع عليها.. التحقق من وجود 1
 . التحقق من تعميم السياسة على جميع أعضاء الجمعية وذلك عن طريق ما يلي:2
 توجيه أسئلة ألعضاء الجمعية عن مدى معرفتهم عن هذه السياسة وعن مفهوم تعارض املصالح.• 
لسابقة ومحاضرها للتحقق من أن الجمعية طلبت من أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين االطالع على أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة ا• 

 اإلفصاح عن مصالحهم ومصالح أقربائهم التي قد تتسبب في حدوث تعارض مصالح مع عملهم بالجمعية.
 . االطالع على نموذج اإلفصاح والتأكد من أن منسوبي الجمعية قاموا بتعبئة نموذج اإلفصاح.3
 قعت حاالت تعارض مصالح يجب التأكد من أنه تم توثيق تلك الحاالت بمحاضر خاصة بها تحتوي على املعلومات التالية:. إذا و 4
 األشخاص املعنيون.• 
 نوع تضارب املصالح.• 
 القرار الذي تم اتخاذه ملعالجة التعارض.• 
 صلحة.هل امتنع االشخاص املعنيون من التصويت على القرارات ذات العالقة بامل• 
 . مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتحقق من أن القرارات التالية )إن وجدت( جميعها يخلو من تعارض املصالح:4
 بيع أو إعارة أو تأجير ممتلكات املؤسسة• 
 الدفع لعضو مجلس ادارة مستقل مقابل خدمات مقدمة )ليس مقابل وظيفة أو عقد تجاري(• 
 التوظيف• 
 ب املوظفين أو العالوات تحديد روات• 
 الدفع ألشخاص أو شركات أو مؤسسات قدموا خدمات للجمعية• 
 تقديم مساعدات/منح ملستفيدين• 

تم تعميم السياسة على جميع منسوبي الجمعية من أعضاء جمعية عمومية 
 ومجلس إدارة وموظفين ومتطوعين

الواقعة أو املحتملة ملنسوبي تحتوي السياسة على اإللزام باإلفصاح عن املصالح 
 الجمعية

 توضح السياسة اآلليات التي تساعد في تحديد تعارض املصالح

 تحدد السياسة اإلجراءات الواجب اتباعها إلدارة تعارض املصالح

 تم تحديد من سيقوم بمراقبة السياسة وكيفية تطبيقها

 يوجد نموذج لإلفصاح مفعل ويعمل به

اإلفصاح يحتوي على )اسم الشخص، نوع املصلحة، احتمال تعارض نموذج 
 املصالح، طريقة معالجة التعارض(

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

سياسة االحتفاظ 
 بالوثائق وإتالفها

 درجات" ٦"

 يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

 وذلك بطلب االطالع عليها وقراءتها والتأكد من أنها تتضمن ما يلي:التحقق من وجود سياسة مكتوبة  -١
 الفترة الزمنية إلبقاء الوثائق.• 
 كيفية وطريقة إتالف الوثائق.• 
 املسؤول عن االحتفاظ بالوثائق.• 
التحقق من أنه تم تعميم هذه السياسة على جميع موظفي الجمعية، وأنهم قاموا بتوقيع بيان يؤكد  -٢

نسخة من هذه السياسة واملوافقة على االلتزام بها. )طلب النسخ التي قام املوظفون بالتوقيع عليها( استالم 
 وذلك عن طريق توجيه أسئلة للموظفين للتحقق من معرفتهم لهذه السياسة.

للتأكد من أن السياسة معمول بها يطلب املدقق الوثائق املحفوظة من سنوات سابقة، مثل: وثائق  -٣
 سنوات.5،7،10عمرها 

السياسة توضح بيان مدة االحتفاظ بالوثائق واألوراق ذات القيمة 
 لعشر سنوات فأكثر

 السياسة توضح طريقة إتالف الوثائق واألوراق ذات القيمة

 السياسة توضح املسؤول عن االحتفاظ بالوثائق

اطلع املسؤولون في الجمعية عن الوثائق واألوراق ذات القيمة على 
 السياسة 

يعمل املسؤولون عن الوثائق باألحكام واإلجراءات املنصوص عليها في 
 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
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 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

آلية لتحديد 
التعويضات املالية 

املدير 
 درجات"٩"التنفيذي

يوجد آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد راتب والتعويضات 
 املالية للمدير التنفيذي

االطالع على محضر االجتماع الذي تم بموجبه تحديد الراتب والتعويضات املالية للمدير التنفيذي 
 والتحقق مما يلي: 

االطالع على مؤهالت • تحديد التعويضات وراتب املدير التنفيذي.وجود آلية مكتوبة التي بموجبها تم • 
االطالع على الدراسة التي أجريت • وخبرات املدير التنفيذي والتحقق من أن التعويضات تتناسب معها 

 ملقارنة التعويضات بجمعيات أخرى مشابهة.
 زايا والبدالت والحوافزمالحظة: التحقق يجب أن يشمل الراتب واملكافآت وجميع التعويضات وامل

 يوجد آلية محددة إلضافة العالوات واملكافآت

تتطلب اآللية اإلفصاح عن وجود أي تعارض للمصالح لدى األشخاص 
 املشاركين في آلية تحديد راتب املدير التنفيذي.

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

نشر أسماء أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 درجات" ٩"

تم اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية في موقع الجمعية 
 والبيانات محدثة

 التأكد من أن الجمعية نشرت )أفصحت( عن أسماء أعضاء مجلس إدارتها على املوقع اإللكتروني
 والتأكد من أن األسماء املنشورة صحيحة ومحدثة وذلك بمقارنتها بما هو مسجل لدى الوزارة

اإلفصاح، ولكن البيانات غير محدثة )غير متطابقة مع بيانات تم 
 الوزارة(

 لم تقم الجمعية باإلفصاح

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

نشر أسماء 
املوظفين 
 األساسيين

 درجات" ٩"

تم اإلفصاح عن أسماء املوظفين األساسين في املوقع اإللكتروني للجمعية والبيانات 
التأكد من أن الجمعية نشرت )أفصحت( عن أسماء املوظفين البارزين مثل مدراء اإلدارات على املوقع  محدثة

 اإللكتروني
 والتأكد من أن األسماء املنشورة صحيحة ومحدثة وذلك بمقارنتها بما هو مسجل لدى الوزارة

 الوزارة(تم اإلفصاح، ولكن البيانات غير محدثة )غير متطابقة مع بيانات 

 لم تقم الجمعية باإلفصاح

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

نشر القوائم املالية 
 املدققة

 درجة" ١٥"

تدقيق  ووجودخارجي، بها جهة خارجية أو محاسب قانوني  دورية تقومطلب وثائق تثبت وجود مراجعة  البيانات املالية للجمعية مدققة من قبل مكتب محاسبي مستقل
 ومراجعة للقوائم املالية من قبل لجنة تدقيق.                                                                

خارجية في حال عدم وجود وثائق يمكن التواصل املباشر مع املحاسب الخارجي للتحقق من وجود مراجعة 
     مستمرة

في مجلس اإلدارة )أو املسؤول تمت مراجعتها من قبل لجنة التدقيق 
 املالي(

 تم نشرها على املوقع اإللكتروني الخاص بالجمعية

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

تعبئة وتحديث 
النموذج الشامل 

 للبيانات
 درجة" ١٢"

الجمعية قامت بتعبئة نموذج البيانات الشامل كامال، وذلك من خالل االطالع على جميع  التأكد من أن تم تعبئة )أو تحديث( النموذج الشامل للبيانات الخاص بالجمعية كامال
 صفحات النموذج والتأكد من تعبئة جميع الحقول 

والتأكد من صحة البيانات وذلك من خالل سؤال منسوبي الجمعية عن بعض البيانات املوجودة، أو طلب 
 وثائق تبين صحتها

 رضه على مجلس اإلدارة وذلك باالطالع على محضر اجتماعات املجلسوالتأكد من أن النموذج تم ع
 االطالع على املوقع اإللكتروني للتأكد من أن الجمعية قامت بنشر النموذج

 تم التأكد من صحة البيانات املعبأة في النموذج ودقتها

 اطلع مجلس إدارة الجمعية على النموذج وقام باعتماده

الشامل للبيانات على املوقع اإللكتروني الخاص تم نشر النموذج 
 بالجمعية

 كيفية التحقق من املؤشر املؤشر الفرعي املؤشر

سياسة خصوصية 
 البيانات

 درجات" ٨"

 يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة لخصوصية البيانات
 التأكد من سياسة مكتوبة تضمن خصوصية البيانات

 اإلدارة، وتم تعميمها على جميع املوظفينوأن هذه السياسة تم اعتمادها من مجلس 
بيانات املانحين، وكيفية املحافظة على هذه  بخصوصيةوأن السياسة تتضمن جميع اإلجراءات املتعلقة 

 في استخدامات أخرى  اتستخدمهالبيانات، والتأكيد على أن تلك البيانات ال تبيعها الجمعية وال 
 اإللكترونيالتأكد من نشر السياسة على املوقع 

 التأكد من أن جميع املوظفين املتعاملين مع بيانات املانحين اطلعوا على السياسة وعلى إدراك بها

 السياسة تنص على أن األصل في البيانات السرية

 السياسة منشورة على املوقع اإلليكتروني

ويعملون اطلع املوظفون املتعاملون مع البيانات على السياسة وأدركوها 
 بموجبها
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