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 المقدمةإ •

أدوارإإ بينإ التكاملإ هوإ المجتمعيةإ مشاركتهإ وتعزيزإ المجتمعإ تنميةإ علىإ المساعدةإ العواملإ أهمإ منإ

المستدامةإالتيإتساهمإفيإمأسسةإالعملإبينإمختلفإالمنظماتإمؤسساتهإالمختلفةإلتحقيقإالتنميةإإ

،إومنإأهمإتلكإالمبادرات:إتطويرإمعاييرإالحوكمةإإ2030لتحقيقإالمستهدفاتإالوطنيةإورؤيةإالمملكةإإ

المركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإإالتيإتساعدإعلىإتمكينإالجهاتإالمنّظمةإوالداعمةإللجهاتإاألهليةإ)إ

المانحين،إالمتبرعينإمنإاألفرادإوالشركات،إالمتطوعينإالخ(إمنإاتخاذإقراراتإرشيدةإلدعمإهذهإإ،إإالربحي

الجهاتإماليًاإوتنظيميًاإوعمليًا،إمماإسيدفعإمؤسساتإالقطاعإغيرإالربحيإعلىإاالستثمارإوااللتزامإبمعاييرإإ

رإتعزيزإالتنافسإبينهاإفيإهذهإإالحوكمةإ)االمتثالإوااللتزام،إوالشفافيةإوالفصاح،إوالسالمةإالمالية(إعب

إالمجاالت.إ

 

إماذاإُيقصدإبالحوكمةإفيإالجمعياتإاألهلية؟إ •

ُيقصدإبالحوكمةإفيإالجمعياتإاألهلية:إتوفيرإاألنظمةإواألطرإواآللياتإالتيإتضبطإالعالقةإبينإأصحابإإ

ياتإعبرإالعدالةإإالعالقةإفيإالجمعياتإاألهليةإمنإأجلإاتخاذإقراراتإتشاركيةإتخدمإالمصالحإالعلياإللجمع

إوالمسؤوليةإوالشفافيةإوالمساءلة.إ

إ

إماإهيإمعاييرإالشرافإوالحوكمة؟إ •
التزامإإ ضمانإ أجلإ منإ تطويرهاإ تمإ التيإ والنماذجإ والجراءاتإ واألدواتإ األنظمةإ منإ مجموعةإ هيإ

كنظامإإ األهليةإ الجمعياتإ بعملإ المرتبطةإ واللوائحإ األنظمةإ بمتطلباتإ األهليةإ الجمعياتإإالجمعياتإ

والمؤسساتإاألهليةإوالئحتهإالتنفيذيةإونظامإمكافحةإغسلإاألموالإوالئحتهإالتنفيذيةإونظامإمكافحةإإ

جرائمإالرهابإتمويلهإوالئحتهإالتنفيذيةإوغيرها،إكماإتساعدإهذهإالمعاييرإعلىإتقييمإالجمعياتإاألهليةإإ

 فيإثالثةإمعاييرإرئيسة:إ

دىإامتثالإوالتزامإالجمعياتإاألهليةإباألنظمةإواللوائحإوالضوابطإإمعيارإاالمتثالإوااللتزامإ)يقيسإمإإ-1

إالساريةإوالمنظمةإألعمالها(.

أسبابإإإإ-2 عنإ المعلوماتإ لنشرإ األهليةإ الجمعياتإ استعدادإ مدىإ )يقيسإ والفصاحإ الشفافيةإ معيارإ

إالقةإوالجمهور(.إوجودهاإوعنإأنشطتهاإالمنفذةإوبياناتهاإالماليةإواستعدادهاإلشرحإعملياتهاإألصحابإالع

الكفاءةإوالقدرةإواالستدامةإإإإ-3 تقييمإ أداءإالجمعياتإاألهليةإمنإخاللإ )يقيسإ الماليةإ معيارإالسالمةإ

إالماليةإوكذلكإكفاءةإالتنظيمإالمالي(.

البحوثإإإ معهدإ ألبحاثإ ووفقًاإ العالمية،إ الممارساتإ أفضلإ بمراجعةإ المعاييرإ هذهإ تصميمإ تمإ وقدإ

إفهدإللبترولإوالمعادنإالمتمثلإبمركزإالتميزإلتطويرإالمؤسساتإغيرإالربحية.إوالدراساتإبجامعةإالملكإإ

إ

إ  
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إكماإتّتسمإهذهإالمعاييرإبالثباتإوالمالءمةإلتحقيقإاألهدافإالتالية:إ

(إإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيتمكينإالجهاتإالمنظمةإللجهاتإغيرإالربحيةإفيإالمملكةإ) .1

إوالمراقبةإالماليةإوالقانونيةإعلىإالجهاتإغيرإالربحيةإوفقًاإلمعاييرإمنضبطةإومحوكمة.إمنإالشرافإإ

2. ( -إالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيتمكينإالجهاتإالمنظمةإوالداعمةإللجهاتإغيرإالربحيةإ

الجهاتإإإالمتطوعينإالخ(إمنإاتخاذإقراراتإرشيدةإلدعمإهذه–المتبرعينإمنإاألفرادإوالشركاتإإ-لمانحينا

إماليًاإوتنظيميًاإوعمليًا.إ

وااللتزام،إإ .3 )االمتثالإ الحوكمةإ بمعاييرإ وااللتزامإ االستثمارإ علىإ الربحيإ غيرإ القطاعإ مؤسساتإ دفعإ

وتعريفهاإ المجاالت،إ هذهإ فيإ بينهاإ التنافسإ تعزيزإ عبرإ المالية(إ والسالمةإ والفصاح،إ والشفافيةإ

إبالمجاالتإالتيإتحتاجإأنإتطورها.إإ

(إفيإحثإالجهاتإإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيعنإالجهاتإالتنظيميةإ)إإتخفيفإالعبءإ .4

غيرإالربحيةإعلىإااللتزامإبأفضلإالممارساتإعبرإإشراكإالمجتمعإالعامإفيإعمليةإالمراقبةإوالتشجيعإإ

إوالثوابإوالعقاب.إ

بمباد .5 التزامهإ إظهارإ خاللإ منإ ومؤسساتهإ للقطاعإ العامةإ الذهنيةإ الصورةإ الشفافيةإإتحسينإ ئإ

والفصاحإورفعإكفاءةإالقطاعإفيإالسالمةإالماليةإواالمتثالإوااللتزامإعبرإالنظامإالتصنيفيإالذيإإ

إيتسمإبالشفافية.إ

(إمنإإثباتإالنموإالفعالإوالمستمرإللقطاعإعبرإزيادةإالتزامإمؤسساتهإإالمركزتمكينإالجهاتإالمنظمةإ) .6

إم.إبمعاييرإالكفاءةإوالفعاليةإالتيإيتضمنهاإالنظاإ

إتمكينإالجهاتإغيرإالربحيةإمنإإثباتإفعاليتهاإوكفاءتهاإللرأيإالعامإوالجهاتإالمنظمةإوالمتبرعين.إإ .7

تطويرإإ .8 دورهماإفيإ وتفعيلإ األهلية،إ الجمعياتإ تطويرإحوكمةإ الشفافيةإوالفصاحإفيإ دورإ تعزيزإ

إاألداءإفيإالجوانبإالماليةإونتائجإالبرامج.إ

(إمنإنقلإالقطاعإإلىإإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحي)إتمكينإالجهاتإالرقابيةإوالتنظيمية .9

 الرقابةإوالتنظيمإالمبنيإعلىإالمعلومات.
إ

هلإُيغنيإتطبيقإممارساتإالحوكمةإالمطلوبةإعنإالرجوعإإلىإاألنظمةإواللوائحإوالقواعدإإ •

 المرتبطةإبالجمعياتإاألهلية؟إ

ُيغنيإوجودإمعاييرإومؤشراتإوممارساتإإ أوإإالإ والقواعدإ واللوائحإ األنظمةإ إلىإ الرجوعإ للحوكمةإعنإ

واللوائحإإ األنظمةإ تطبيقإ عنإ وتعفيهاإ الجمعياتإ ُتغنيإ والإ األهلية،إ بالجمعياتإ المرتبطةإ الضوابطإ

تقّيدإإ مدىإ تقيسإ أنإ المعاييرإ هذهإ منإ الهدفإ ألنإ المعايير،إ هذهإ فيإ الواردةإ غيرإ األخرىإ والضوابطإ

وتعطيإمؤشرًاإرقميًاإيمكنإمنإخاللهإتقييمإالمخاطرإعلىإمستوىإالجمعيةإالجمعياتإباألنظمةإواللوائحإإ

إبشكلإخاصإوعلىإمستوىإالجمعياتإبشكلإعام.إ
إ  
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إ

إمرتكزاتإمعيارإالسالمةإالمالية:إ •

والتيإنصتإعلىإدعمإنموإالقطاعإغيرإالربحيإوتمكينهإمنإتحقيقإأثرإأعمق،إإإإ2030تحقيقاإلرؤيةإالمملكةإإ

إلىإحوكمةإعملياتإالجمعياتإاألهليةإماليًاإوإداريًا،إمنإإإإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيإتسعىإإ

ليإإهناإكانإالحرصإعلىإتقديمإهذاإاالصدارإالمتمثلإفيإوجودإمعيارإلقياسإسالمةإاألداءإوالتنظيمإالما

لهذهإإ السنويةإ الماليةإ والقوائمإ الدوريةإ الماليةإ التقاريرإ تحليلإ خاللإ منإ وذلكإ األهليةإ الجمعياتإ فيإ

الجمعياتإبالضافةإلتقييمإمسارإالضبطإوالتنظيمإالماليإلهذهإالجمعياتإ،إوقدإارتكزإبناءإالمعيارإعلىإإ

 العديدإمنإالمرجعياتإعلىإالنحوإالتالي:إإ

 غيرإالهادفةإللربحإالصادرإعنإالهيئةإالسعوديةإللمحاسبينإالقانونيين.إإإمعيارإالمحاسبةإفيإالمنشآت -

المعيارإالدوليإللتقريرإالماليإللمنشآتإالصغيرةإومتوسطةإالحجمإوالمعتمدإمنإالهيئةإالسعوديةإإ -

 للمحاسبينإالقانونيينإللمنشآتإغيرإالربحية.

المحاسبإإ - يقدمهاإ التيإ الدوريةإ الماليةإ والتقاريرإ األهليةإ بالجمعياتإ الخاصةإ الماليةإ القوائمإ

 القانوني.إإ

 دليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهلية.إ -

 نظامإقوائمإالخاصإبالجمعياتإاألهلية.إ -

 أفضلإالممارساتإفيإالتنظيمإوالضبطإللعملياتإالماليةإ -

 ةإالجمعياتإاألهليةإ)مكين(.إالمخرجاتإذاتإالصلةإفيإمشروعإحوكم -

 هـ..1437/إ2/إ18(إوتاريخإإ61نظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإالصادرإبقرارإمجلسإالوزراءإرقمإ) -

بتاريخإإ - الوزاريإ بالقرارإ الصادرإ األهليةإ والمؤسساتإ الجمعياتإ لنظامإ التنفيذيةإ الالئحةإ

 هـ..1437/إ6/إ11

 هـ..إ1439/إ2/إ4(إوتاريخإإ80التنفيذيةإبقرارإمجلسإالوزراءإرقمإ)نظامإمكافحةإغسلإاألموالإوالئحتهإإ -

(إإوتاريخإإإإإإ21نظامإمكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإوالئحتهإالتنفيذيةإبقرارإمجلسإالوزراءإرقمإ)إإ -

 هـإ1439/إ2/إ12

إ

إيهدفإمعيارإالسالمةإالمالية:إإ •

إللجمعياتإاألهلية.إيجادإمعاييرإموحدةإلتقييمإاألداءإوالتنظيمإالماليإ .1

بالوضعإإ .2 المتعلقةإ المخاطرإ وإدارةإ لديها،إ المالإ إدارةإ كفاءةإ تحسينإ فيإ الجمعياتإ مساعدةإ

تحقيقإإ نحوإ وتوجيههاإ الجمعيةإ مواردإ توزيعإ إعادةإ عبرإ الممارساتإ بأفضلإ وااللتزامإ المالي،إ

 األهدافإالرئيسةإللجمعيةإمعإضمانإاالستدامةإوالنمو.إ

المتعلقة .3 البياناتإ القرارإإإإتوفيرإ لصناعإ الربحيإ غيرإ القطاعإ الماليإعلىإمستوىإ األداءإ بمستوىإ

إولجراءإالبحوثإوالدراسات.إ
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العالقةإإ .4 ذاتإ األطرافإ لكافةإ نفسهاإ تقديمإ علىإ يساعدهاإ التقييمإ فيإ معيارإ الجمعياتإ منحإ

إوأصحابإالمصلحة.إ

الجمعياتإمنإخاللإتوإ .5 المصلحةإداخلإوخارجإ القرارإالداريإلدىإأصحابإ فيرإالمعلوماتإإترشيدإ

 الماليةإالتيإتساعدإفيإتحديدإمساراتإالدعمإأوإنقاطإالتحسينإالتيإتحتاجإلهاإالجمعيات.إ

إ
 

إمعيارإالسالمةإالماليةإفيإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإوالئحتهإالتنفيذية:إإ •

مراعاةإإ أهميةإ علىإ تؤكدإ التيإ الموادإ منإ مجموعةإ إلىإ األهليةإ والمؤسساتإ الجمعياتإ نظامإ أشارإ

إالجمعيةإلمعيارإالسالمةإالماليةإكماإيلي:إإ

إ:إالموادإذاتإالعالقةإبمعيارإالسالمةإالماليةإفيإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية:إإأوالًإ

إالمادةإالتاسعة:إ ✓

األساسيةإالبياناتإواألحكامإاألساسيةإالمتعلقةإبالجمعية،إوعلىإوجهإخاصإماإإيجبإأنإتشملإالالئحةإإ

إيأتي:إ

النظام،إإ - )الثانيةإعشرة(إمنإ المادةإ عليهاإفيإ المنصوصإ المصادرإ بينإ الجمعيةإمنإ تحديدإمواردإ

 وكيفيةإالتصرفإفيها.إ

 تحديدإبدايةإالسنةإالماليةإللجمعيةإونهايتها. -

 أساليبإالمراقبةإالمالية. -

إ

إدةإالثانيةإعشرة:إإالما ✓

إتتكونإمواردإالجمعيةإمماإيلي:إإ

إرسومإالعضويةإ)إنإوجدت(. -

إعوائدإنشاطاتإالجمعية. -

إالصدقات،إوالهبات،إواألوقاف،إوالتبرعات. -

إالعوائدإاالستثماريةإمنإأموالإالجمعية.إ -

إماإيقررإلهاإمنإإعاناتإحكومية.إ -

إماإقدإيخصصهإالصندوقإمنإدعمإلبرامجهاإوتطويرها. -

لماليةإالتيإتحققهاإالجمعيةإمنإخاللإإدارتهاإلمؤسسةإتابعةإلحدىإالجهاتإالحكوميةإالمواردإا -

إأوإالخاصة،إأوإ

إتنفيذإبعضإمشروعاتهاإأوإبرامجهاإوفقًاإللمادةإ)السابعةإوالعشرين(إمنإالنظام.إ -

 الزكواتإللجمعياتإالتيإيشتملإنشاطهاإعلىإمصارفإالزكاة.إ -
إ  
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إالمادةإالرابعةإعشرة:إإ ✓

إتختصإالجمعيةإالعموميةإالعاديةإباآلتي:إإ

إدراسةإتقريرإمراجعإالحساباتإعنإالقوائمإالماليةإللسنةإالماليةإالمنتهية،إواعتمادهاإبعدإمناقشتها.إ -

إإقرارإمشروعإالميزانيةإالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدة. -

ونش - الجمعيةإ أعمالإ عنإ الدارةإ مجلسإ تقريرإ والخطةإإمناقشةإ المنتهية،إ الماليةإ للسنةإ اطاتهاإ

إالمقترحةإللسنةإالماليةإالجديدة،إواتخاذإماإتراهإفيإشأنه.

 إقرارإخطةإاستثمارإأموالإالجمعية،إواقتراحإمجاالته. -

إ

إ:إالموادإذاتإالعالقةإبالسالمةإالماليةإمنإالالئحةإالتنفيذية:إإثانياًإ

إالمادةإالرابعةإوالثالثون:إ ✓

نظام،إيجبإعلىإالجمعيةإأنإتتعاملإمعإأموالإالزكاةإفيإحسابإمستقلإوأنإتنشئإإمعإمراعاةإأحكامإال

إلهاإسجاًلإخاصًاإبها،إويجبإعليهاإالتصرفإفيإأموالإالزكاةإبماإيتفقإمعإأحكامإالشريعةإالسالمية.
إ

إالمادةإالخامسةإوالثالثون:إ ✓

ئإلهاإسجاًلإخاصًاإبها،إوأنإتقيدإإمعإمراعاةإأحكامإالنظام،إيجبإعلىإالجمعيةإعندإتلقيهاإالتبرعاتإأنإتنش

إفيهإقيمةإالتبرعإوشرطهإإنإوجد،إوأنإتراعيإعندإالتصرفإفيإأموالإالتبرعاتإشرطإالمتبرع.
إ

إالمادةإالسادسةإوالثالثون:إ ✓

تتقيدإالجمعيةإبالمعاييرإالمحاسبيةإالصادرةإمنإالهيئةإالسعوديةإللمحاسبينإالقانونيينإوبالنماذجإوالتقاريرإإ

إ.إالمركزالمحاسبيةإالتيإتصدرهاإإ
إ

إالمادةإالسابعةإوالثالثون:إإ ✓

مجلسإالدارةإهوإالمسؤولإعنإأموالإالجمعيةإوممتلكاتها،إوعليهإفيإسبيلإذلكإالتأكدإمنإأنإإ -

الجمعي مهماتهإمواردإ يؤديإ أنإ وعليهإ أهدافها،إ معإ يتفقإ بماإ أنفقتإ إيراداتهاإ وأنإ موثقةإ ةإ

بمسؤوليةإوحسنإنية،إوأنإيحددإالصالحياتإالتيإيفوضها،إوإجراءاتإاتخاذإالقرارإومدةإالتفويض،إإ

إوعليهإمتابعةإممارسةإتلكإالصالحياتإالتيإيفوضهاإلغيرهإعبرإتقاريرإدورية.

التأكدإمنإوضعإإجراءاتإلتعريفإأعضاءإالمجلسإالجددإبعملإالجمعيةإيجبإعلىإمجلسإالدارةإإ -

وخاصةإالجوانبإالماليةإوالقانونية،إوعليهإالتأكدإمنإتوفرإالمعلوماتإالوافيةإعنإشؤونإالجمعيةإ

إألعضاءإالمجلس.

إإالإيجوزإلمجلسإالدارةإالتصرفإإالإفيماإتنصإعليهإالالئحةإاألساسيةإوبالشروطإالواردةإفيها،إوإذاإ -

إخلتإالالئحةإاألساسيةإمنإنصإفالإيجوزإللمجلسإالتصرفإإالإبإذنإمنإالجمعيةإالعمومية.
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البنوكإإ - منإ أكثرإ أوإ بنكإ لدىإ باسمهاإ النقديةإ الجمعيةإ أموالإ إيداعإ الدارةإ مجلسإ علىإ يجبإ

المحلية،إوتكونإالتعامالتإمعإالحساباتإالبنكيةإالخاصةإبالجمعيةإبتوقيعإرئيسإمجلسإالدارةإإ

هإوالمشرفإالمالي،إويجوزإلمجلسإالدارةإتفويضإالتعاملإمعإالحساباتإالبنكيةإالثنينإمنإإأوإنائب

أعضائهإأوإمنإقيادييإالدارةإالتنفيذيةإعلىإأنإيكونواإسعودياإالجنسيةإوذلكإبعدإموافقةإالوزيرإإ

إأوإمنإيفوضه.

التأكدإمنإتقيدإالجمعيةإباألنظمةإواللوائحإالساريةإفإ - يإالمملكةإبماإإيجبإعلىإمجلسإالدارةإ

 يضمنإتالفيإوقوعإالجمعيةإفيإمخالفةإنظامية.إ

 

إالمادةإالثامنةإوالثالثون:إإ ✓

بحسابهاإالختاميإللسنةإالمنتهيةإبعدإاعتمادهإمنإالجمعيةإالعموميةإإإالمركزيجبإعلىإالجمعيةإأنإتزودإإ

إخاللإأربعةإأشهرإمنإنهايةإالسنةإالمالية.

إ

إالمادةإالتاسعةإوالثالثون:إإ ✓

إأنإتعّينإمراجًعاإللحساباتإأوإأكثرإللقيامإباألعمالإالتيإتطلبها.إإإزللمركيجوزإ

إ

إالمادةإاألربعون:إإ ✓

يجبإعلىإالجمعيةإمراعاةإاألحكامإالتيإتقضيإبهاإاألنظمةإالساريةإفيإالمملكةإذاتإالشقإالمالي،إإ

إومنهاإنظامإمكافحةإغسلإاألموال،إوعليهاإبوجهإخاصإاتخاذإاآلتي:إ

مقرهاإإ - فيإ الماليةإإاالحتفاظإ والمراسالتإ الحساباتإ وملفاتإ الماليةإ والمستنداتإ بالسجالتإ

الدارةإإ مجلسإ وأعضاءإ العموميةإ الجمعيةإ وأعضاءإ للمؤسسينإ الوطنيةإ الهوياتإ وثائقإ وصورإ

والعاملينإفيهاإوالمتعاملينإمعهاإمالّيًاإبشكلإمباشر،إلمدةإالإتقلإعنإعشرإسنواتإمنإتاريخإانتهاءإإ

إالتعامل.

لديهاإأسبابإمعقولةإلالشتباهإفيإأنإاألموالإالواردةإأوإبعضهاإتمثلإحصيلةإنشاطإإإذاإتوافرتإإ -

العملياتإإ فيإ ستستخدمإ أنهاإ أوإ إرهاب،إ تمويلإ أوإ أموال،إ غسلإ بعملياتإ مرتبطةإ أوإ إجرامي،إ

إالسابقة؛إفعليهاإاتخاذإالجراءاتإاآلتية:إ

إباشر.إإبالغإوحدةإالتحرياتإالماليةإلدىإوزارةإالداخليةإفوًراإوبشكلإم .أ

الحالةإإ .ب تلكإ لديهاإعنإ المتوافرةإ والمعلوماتإ البياناتإ يتضمنإجميعإ تقريرإمفّصلإ إعدادإ

إواألطرافإذاتإالصلة،إوتزويدإ

إعدمإتحذيرإالمتعاملينإمعهاإمنإوجودإشبهاتإحولإنشاطاتهم. .ت

يكونإالمشرفإالماليإمسؤواًلإعنإالتدقيقإوالمراجعةإوااللتزام،إمعإتزويدهإبمواردإكافيةإلكشفإإ -

 أيإمنإالجرائمإالمنصوصإعليهاإفيإنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ

إ
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 محتوياتإدليلإمعيارإالسالمةإالماليةإإ •

الفرعيةإإ المؤشراتإ منإ مجموعةإ منهاإ يتفرعإ رئيسيينإ مؤشرينإ منإ الماليةإ السالمةإ معيارإ يتكونإ

ماليةإويحتويإهذاإإوالممارساتإلتحقيقإاألهدافإالمشارإإليهاإسابقًاإفيإسياقإالتعريفإبمعيارإالسالمةإال

الدليلإالتعريفيإبمعيارإالسالمةإالماليةإعلىإشرحإمكوناتإالمعيارإوالتعريفإبالمؤشراتإالمكونةإللمعيارإإ

إوهيإعلىإالنحوإالتالي:إإ

ويحددإفيهإكافةإالمتطلباتإوالمصادرإالتيإيرتكزإعليهاإالمؤشرإفيإقياسإإإإمؤشراتإاألداءإالمالي: .1

أداءإالجمعيةإمنإخاللإخمسةإمؤشراتإرئيسةإتتفرعإمنهاإأحدإعشرإمؤشراإفرعياإيتمإمنإخاللهاإإ

 قياسإاألداءإللجمعية.إ

وهوإعبارةإعنإخمسةإمؤشراتإرئيسةإتتفرعإمنهاإثالثإعشرةإممارسةإإإإمؤشراتإالتنظيمإالمالي: .2

 تمإمنإخاللهاإقياس:إي

مدىإاالمتثالإوااللتزامإلدىإالجمعيةإلألنظمةإوالقوانينإالحاكمةإللعملإالماليإفيإإإ -

 الجمعيات.

الماليةإإ - الحوكمةإ تحققإ والتيإ الجمعياتإ لعملياتإ الماليإ والضبطإ التنظيمإ مستوىإ

 لعملياتإالجمعياتإوفقإأفضلإالممارسات.إ

إالمةإالماليةإبالتفصيلإفيإالفصولإالتالية:إوسيتمإتناولإالمؤشراتإالمكونةإلمعيارإالس
 

 توزيعإالدرجاتإبينإالمعاييرإالثالثة:إ •

 بتقييمإالجمعيةإعلىإممارساتإالمعيار.إإالمركز%إوسيقومإأحدإمقيميإإ40معيارإاالمتثالإوااللتزام:إ .1

 بتقييمإالجمعيةإعلىإممارساتإالمعيار.إإالمركز%إوسيقومإأحدإمقيميإ20معيارإالشفافيةإوالفصاح:إإ .2

وتتوزعإإإإ%إوسيقومإالمحاسبإالقانونيإبتقييمإالجمعيةإعلىإممارساتإالمعيار40معيارإالسالمةإالمالية:إإ .3

 إإدرجاتإالمعيارإلكلإمؤشرإمنإمؤشراتإالمعيارإعلىإالنحوإالتالي:إ

 %إمنإالدرجةإإ50مؤشراتإاألداءإالماليإ .أ

 %إمنإالدرجةإإ50مؤشراتإالتنظيمإالماليإ .ب

إ

إ
 

إ  
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إ

إ

إ

إ

إالفصلإالثانيإإ

إحسابإمؤشراتإاألداءإالماليإ

إ  
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إحسابإالمؤشرات:إ •

للحصولإعلىإنتائجإقابلةإللمقارنةإوالقراءةإوالتحليلإوعادلةإفيإاستخراجإمعدالتإمعيارإالسالمةإالماليةإإ

إينبغيإااللتزامإبالتالي:إلكلإالجمعياتإ

كشجرةإإ - واعتمادهاإ األهليةإ للجمعياتإ الموحدإ الحساباتإ دليلإ فيإ الواردةإ بالحساباتإ التقيدإ

 محاسبيةإللجمعية.إ

 إعدادإالقوائمإالماليةإوفقإدليلإموحدإوتبويبإومعالجاتإموحدةإمنإكافةإالمحاسبينإالقانونيين.إ -

 التقاريرإالرئيسةإفيإالقوائمإالماليةإفيإالجمعيات.إضافةإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفاتإكأحدإ -

،إوالتيإتحاكيإإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحياعتمادإالقائمةإالماليةإالمعتمدةإلدىإإ -

بنودإالحساباتإفيإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهليةإوالمتوافقةإمعإمعيارإالمحاسبةإ

الصادر للربحإ الهادفةإ غيرإ المنشآتإ والمعيارإإإإفيإ القانونيينإ للمحاسبينإ السعوديةإ الهيئةإ عنإ

المعتمدةإإ الماليإللمنشآتإالصغيرةإوالمتوسطةإوالمعاييرإوالصداراتإاألخرىإ للتقريرإ الدوليإ

 منإالهيئةإالسعوديةإللمحاسبيينإالقانونيينإ
إ

ةإيتطلبإتحقيقإإوللحصولإعلىإالتقاريرإوفقإالتبويبإالقائمإفيإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهلي

إماإيلي:إ

 وجودإبرنامجإمحاسبيإفيإالجمعيةإقادرإعلىإاستيعابإالتفاصيلإفيإدليلإالحساباتإالموحد.إإ -

االلتزامإبتحميلإالمصاريفإعلىإمراكزإالتكلفةإبالشكلإالذيإتمتإالشارةإلهإفيإدليلإالحساباتإإ -

 للجمعياتإاألهليةإالموحدإللجمعياتإباعتبارهإالمدخلإالرئيسيإللتقاريرإالماليةإالموحدةإ

توزيعإمراكزإالتكلفةإفيإالجمعياتإتحتإمجموعةإرئيسةإوهيإالتبويباتإالمشارإإليهاإفيإتقريرإإ -

 التصنيفإالوظيفيإللمصروفاتإوهيإكالتالي:إإ

 المصاريفإالدارية:إويحملإعليهاإالمصاريفإالدارية. .1

الم .2 واألنشطةإ البرامجإ مصاريفإ عليهإ ويحملإ واألنشطة:إ البرامجإ بالضافةإإمصاريفإ باشرةإ

 للمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاط.

 مصاريفإاالستدامةإالمالية:إويشملإمصاريفإاالوقافإومصاريفإاالستثمارات. .3

مصاريفإجمعإاألموال:إويحملإعليهإكافةإالمصاريفإالداريةإوالمصاريفإالمباشرةإالمتعلقةإ .4

 بجمعإاألموالإفيإالتسويقإوتنميةإالمواردإالمالية.

 فإالحوكمة:إوتحملإعليهإالمصاريفإالخاصةإبمجلسإالدارة.إإمصاري .5

المحاسبإإ .6 بعدإإإإالقانوني:إرأيإ الكليةإ الماليإ األداءإ نتيجةإ فيإ القانونيإ المحاسبإ رأيإ

إتقييمهإللقوائمإالماليإومدىإتعبيرهاإللمركزإالماليإفيإالجمعية.
إ

إ

 القانوني:إرأيإالمحاسبإإ •
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إ

إالتعريفإ
نتيجةإاألداءإالماليإالكليةإبعدإتقييمهإللقوائمإالماليةإومدىإإرأيإالمحاسبإالقانونيإفيإإ

إتعبيرهاإللمركزإالماليإفيإالجمعيةإ

إالمعادلةإ
نتيجةإاألداءإالماليإإإإXالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إمعاملإرأيإالمحاسبإالقانونيإإ

إللجمعيةإ

طريقةإإ

حسابإإ

إالمعاملإ

رأيإالمحاسبإإ

إالقانوني
إصفرإ/إرأيإمطلقإ

أكبرإمنإصفرإوإوأقلإإ

إ/إرأيإمتحفظإإ10منإإ

فأكثرإ/إرأيإإإ10

معارضإأوإممتنعإ/إإ

لمإتصدرإالجمعيةإإ

إالقوائمإالمالية.إ

إ1إالمعاملإ
عددإالبنودإإإXإ0.1)إإ–1

إالمتحفظإعليهاإ(إ
إصفرإ

إالشرحإ

تحصلإالجمعيةإعلىإنتيجةإاألداءإالماليإكماإهيإدونإحسمإإذاإكانإمعاملإالمحاسبإ

إبينماإتقلإالدرجةإالنهائيةإكلماإقلإالمعاملإحسبإالبياناتإالتاليةإ:إ،إإإ1القانونيإ

إذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمطلقاإوالإتوجدإبنودإمتحفظإعليهاإعلىإإ1المعاملإيكونإإ

إالقوائمإالمالية،إوتحصلإالجمعيةإعلىإدرجةإاألداءإالماليإكماإهيإدونإحسم.إ

حفظإعليهاإعلىإالقوائمإالماليةإ،إوبحسبإعددإإإذاإوجدتإبنودإمتإ1المعاملإيكونإبينإصفرإوإإ

إالبنودإالمتحفظإعليهاإيكونإالحسم.إ

المعاملإيكونإصفرإإذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمعارضاإأوإامتنعإعنإإبداءإالرأيإأوإلمإ

تصدرإالجمعيةإقوائمهاإالماليةإفتحصلإالجمعيةإعلىإصفرإفيإدرجةإاألداءإالماليإحيثإأنإإ

إةإالإُتعبرإبعدالةإعنإالمركزإالماليإونتائجإاألعمال.إهذهإالقوائمإالمالي

مثالإإ

إجمعيةإ)أ(إ

إ%إ.إ93.5درجةإالجمعيةإفيإاألداءإالماليإ

=إإإ93.5إXإ1فإذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمطلقاإفإنإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إ

إ%إ93.5

إإ–إإ1بنودإفإنإمعاملإرأيإالمحاسبإالقانونيإ=إإ4أماإإذاإكانتإعددإالبنودإالمتحفظإعليهاإمثالإإ

إ0.6(إ=إإ4إإXإ0.1)إ

إ%إ56.1=إإإ93.5إإXإ0.6وعليهإفتكونإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إإ

أماإإذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمعارضاإأوإممتنعاإعنإإبداءإالرأيإأوإلمإتصدرإالجمعيةإإ

إ=إصفرإإ93.5إXإ0ئمهاإالماليةإ،إفتكونإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إإقواإ

مثالإإ

إجمعيةإ)ب(إ

إ%إ.إ45.6درجةإالجمعيةإفيإاألداءإالماليإ

=إإإ45.6إXإ1فإذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمطلقاإفإنإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إ

إ%إ45.6

إإ–إإ1بنودإفإنإمعاملإرأيإالمحاسبإالقانونيإ=إإ3أماإإذاإكانتإعددإالبنودإالمتحفظإعليهاإمثالإإ

إ0.7(إ=إإ3إإXإ0.1)إ

إ%إ31.9=إإإ45.6إإXإ0.7وعليهإفتكونإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إإ

أماإإذاإكانإرأيإالمحاسبإالقانونيإمعارضاإأوإممتنعاإعنإإبداءإالرأيإأوإلمإتصدرإالجمعيةإإ

إ=إصفرإ45.6إXإ0قوائمهاإالماليةإ،إفتكونإالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإ=إإ
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إ

إمصادرإالمعلوماتإالتيإيتمإتقييمإالجمعياتإاألهليةإفيإمؤشرإالسالمةإالمالية:إ •

إالمدّققةإمنإالمحاسبإالقانونيإللجمعية.التقاريرإالربعيةإإ -

 القوائمإالماليةإالسنويةإالمدّققةإمنإالمحاسبإالقانونيإوالمعتمدةإمنإالجمعيةإالعمومية. -
إ

إالحساباتإالقائمإعليهاإاحتسابإمؤشراتإاألداءإالماليإفيإالجمعياتإاألهلية:إ •

إحساباتإاألصول.إ -

إحساباتإااللتزامات.إ -

إحساباتإصافيإاألصول. -

إلمصاريف.حساباتإا -

إحساباتإاليرادات. -

 تقاريرإالحساباتإمنإواقعإمراكزإالتكلفة.إإ -
إ

إ  
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إآليةإاحتسابإالبنود:إإ •

إفيماإيليإشرحإتفصيليإآلليةإاحتسابإهذهإالبنودإمنإالقوائمإالماليةإللجمعياتإاألهلية:إ

يتمإاالحتسابإفيإمعادالتإمؤشراتإاألداءإالماليإبعدإالرجوعإإلىإتقريرإالمراجعإالقانونيإللربعإ/إالعامإإ

 المالي،إعلىإالنحوإالتالي:إإ

إ

إطريقةإحسابإالبندإإالبندإالفرعيإإالبندإالرئيسيإإمإ
مصدرإإ

إالمعلومةإ

إ1

إ

المصاريفإ

العموميةإ

والداريةإإ

ومصاريفإ

إالحوكمة.إ

المصاريفإ

العموميةإ

والداريةإإ

ومصاريفإ

إالحوكمة.إ

والداريةإإ العموميةإ المصاريفإ وهيإ

علىإإ تحميلهاإ وتمإ الدارةإ تخصإ والتيإ

مراكزإالتكلفةإالخاصةإبمصاريفإالعموميةإإ

المصاريفإإ والدارية.إوهيإحاصلإمجموعإ

)إ رقمإ عامودإ والداريةإ فيإإ1العموميةإ (إ

إتقريرإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفات.

تقريرإإ

فإالتصني

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

إ2

مصاريفإ

البرامجإإ

إواألنشطةإ

البرامجإ مصاريفإ

واألنشطةإإ

إالمباشرة.

وهيإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإالمباشرةإإ

الخاصةإإ التكلفةإ مراكزإ علىإ تحميلهاإ وتمإ

المباشرة.إإ واألنشطةإ البرامجإ بمصاريفإ

البرامجإ مصاريفإ مجموعإ حاصلإ وهيإ

( رقمإ عامودإ إ2واألنشطةإ فيإ تقريرإإ(إ

تقريرإإإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفات

التصنيفإ

 الوظيفي

إللمصروفات.إ المصاريفإإ

العموميةإوالداريةإإ

المحملةإعلىإإ

مراكزإالتكلفةإإ

إالخاصةإبالنشاط.إ

وهيإالمصاريفإالعموميةإوالداريةإالمتعلقةإإ

بتنفيذإالبرامجإواألنشطةإوتمإتحميلهاإعلىإإ

المصاريفإإمراكزإالتكلفةإالخاصةإبمصاريفإ

العمومةإوالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإإ

واألنشطة.إوهيإحاصلإمجموعإالمصاريفإإ

العمومةإوالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإإ

(إفيإتقريرإالتصنيفإإ3واألنشطةإعامودإرقمإ)

إالوظيفيإللمصروفاتإ

إ3

مصاريفإإ

االستدامةإإ

إالماليةإ

المصاريفإإ

العموميةإوالداريةإإ

المحملةإعلىإإ

األوقافإ)مراكزإإ

 التكلفة(.

وهيإالمصاريفإالعموميةإوالداريةإوالتيإإ

تخصإاألوقافإوتمإتحميلهاإعلىإمراكزإإ

التكلفةإالخاصةإبمصاريفإاألوقاف.إوهيإإ

حاصلإمجموعإمصاريفإاألوقافإعامودإرقمإ

(إفيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفاتإإ4)

مطروحًاإمنهإ)حسابإتوزيعاتإصافيإالريعإإ

إدين(إعلىإالمستفي

 

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

 للمصروفات.إ

. 

المصاريفإالداريةإإ

المحملةإعلىإإ

وهيإالمصاريفإالعموميةإوالداريةإوالتيإإ

تخصإاالستثماراتإوتمإتحميلهاإعلىإمراكزإإ

التكلفةإالخاصةإبمصاريفإاالستثمار.إوهيإإ
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االستثماراتإفيإإ

 مراكزإالتكلفة.إ

حاصلإمجموعإمصاريفإاالستثمارإعامودإرقمإ

إ(إفيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفاتإ5)

إ4

إ

مصاريفإجمعإإ

إاألموال.

مصاريفإجمعإإ

 األموال.

العموميةإوالداريةإوالتيإإوهيإالمصاريفإ

تخصإجمعإاألموالإوتمإتحميلهاإعلىإمراكزإإ

التكلفةإالخاصةإبمصاريفإجمعإاألموال.إإ

وهيإحاصلإمجموعإمصاريفإجمعإاألموالإ

(إفيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإإ6عامودإرقمإ)

 للمصروفات.إ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

 للمصروفات.إ

إ5
عوائدإ

إاالستدامة
إاالستدامةعوائدإ

تقريرإاليراداتإوالتبرعات:إحاصلإمجموعإإ

إالحساباتإالتجميعيةإالتالية:إ

إيراداتإغيرإمقيدةإعامودإإيراداتإإإ31205

إوعوائدإاالستثمار+إ

أرباحإإإ31304إيراداتإريعإأوقافإ+إإ31303

إاستثماراتإوقفيةإفيإعاودإإيراداتإاألوقافإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

إ

إ6
أصولإإ

إاالستدامة
إأصولإاالستدامةإ

تساويإمجموعإاألصولإاالستثماريةإفيإتقريرإإ

إبياناتإاألصولإعلىإالنحوإالتالي:

إاالستثماراتإالمتداولةإإ113حسابإرقمإ

إاالستثماراتإغيرإالمتداولةإإ123حسابإرقمإ

إاالستثماراتإالوقفية.إإ133حسابإرقمإ

إاألصولإالثابتةإالوقفيةإ134حسابإرقمإ

بياناتإإتقريرإ

إاألصول

إ7
عوائدإجمعإإ

إالتبرعات

عوائدإجمعإإ

إالتبرعات

الجماليإالعامإلعامودإالتبرعاتإفيإتقريرإإ

إاليراداتإوالتبرعاتإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

إ8

النقديةإفيإإ

الصناديقإإ

إوالبنوك

النقديةإفيإإ

إالصناديقإوالبنوكإ

الرصيدإالحاليإللنقديةإفيإالصناديقإوالبنوكإإ

إضمنإبياناتإاألصولإإ111حسابإرقمإ

بياناتإإ

إاألصول

إ9
االستثماراتإإ

إالمتداولةإ

االستثماراتإإ

إالمتداولةإ

الرصيدإالحاليإلالستثماراتإالمتداولةإحسابإإ

إضمنإبياناتإاألصولإإ113رقمإ

بياناتإإ

إاألصول

إ10
االلتزاماتإإ

إالمتداولةإ

االلتزاماتإإ

إالمتداولةإ

الرصيدإالحاليإلاللتزاماتإالمتداولةإحسابإإ

ضمنإبياناتإااللتزاماتإوصافيإإإ21رقمإ

إاألصول

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

إ11

صافيإإ

األصولإإ

المقيدةإإ

ونقديةإإ

إاالوقافإ

صافيإاألصولإإ

المقيدةإونقديةإإ

إاالوقافإ

صافيإأصولإإإإ23103تساويإحسابإرقمإ

األوقافإمطروحًاإمنهإحسابإرقمإ

إعينيةإإ–إصافيإأصولإأوقافإإ23103002

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

إ
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أمثلةإتطبيقيةإلحسابإمؤشرإالسالمةإالماليةإمنإواقعإبياناتإالقوائمإالماليةإالسنويةإللجمعيةإإ •

 والتقاريرإالربعية:إإ

فيماإيليإمثالينإللبنودإالماليةإالتيإتعتمدإعليهاإالمعادالتإالخاصةإبمؤشراتإاألداءإالماليإللجمعياتإإ

الجمعيةإاألهليةإ)إأإ(إتمثلإاألداءإالجيدإبينماإالجمعيةإاألهليةإ)إبإ(إتمثلإاألداءإالضعيفإإاألهلية،إحيثإأنإإ

فيإمؤشراتإاألداءإالمالي،إبافتراضإبياناتإلقوائمإماليةإلجمعيةإأهليةإافتراضيةإوفقإالبياناتإالواردةإإ

تقريبإالصورةإوإيضاحهاإإفيإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهلية،إوتمإاختيارإهذينإالمثالينإلضمانإإ

منإخاللإمثالإتطبيقي،إلذاإيتطلبإالربطإبينإاحتسابإمعادالتإمؤشراتإاألداءإالماليإوالبياناتإالواردةإإ

 فيإالمثالإأدناهإلمعرفةإتفاصيلإالبنودإالماليةإوكيفيةإحسابها:إ
إ  
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 ملخصإالبياناتإالماليةإالمستخرجةإمنإالقوائمإالماليةإللجمعيةإ)إأإ(:إ .1

إ

إالبنودإإ
مصدرإإ

إالمعلوماتإ
إمالحظاتإإالمبالغإبالريالإإاليضاحإ

المصاريفإإ

العموميةإإ

والداريةإإ

ومصاريفإإ

إالحوكمة.إ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإعامودإالمصاريفإإ

(إ+إعامودإمصاريفإإ1الداريةإرقمإ)

(إفيإتقريرإإ7الحوكمةإرقمإ)

إالتصنيفإالوظيفيإللمصروفات.إ

إإ1,150,000

مصاريفإالبرامجإإ

واألنشطةإإ

إالمباشرةإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإمصاريفإالبرامجإ

(إإ2واألنشطةإالمباشرةإعامودإرقمإ)

فيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

إإ8,810,000

المصاريفإإ

العموميةإإ

والداريةإإ

المحملةإعلىإإ

البرامجإإ

إواألنشطةإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

(إ3حاصلإمجموعإعامودإرقمإ)

المصاريفإالعموميةإوالداريةإإ

المحملةإعلىإالبرامجإواألنشطةإفيإإ

تقريرإالتصنيفإالوظيفيإإ

 للمصروفات.إ

510,000  

مصاريفإإ

االستدامةإإ

إالماليةإإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإعامودإمصاريفإإ

عامودإمصاريفإإإ(إ+4األوقافإرقمإ)

(إفيإتقريرإإ5االستثمارإرقمإ)

 التصنيفإالوظيفيإللمصروفات.إ

890,000 

إإ80,000منهاإ

ريالإتخصإإ

استثماراتإإ

 مقيدةإ

مصاريفإجمعإإ

إاألموالإإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإمصاريفإجمعإإ

(إفيإتقريرإإ6األموالإعامودإرقمإ)إ

إالتصنيفإالوظيفيإللمصروفات.إ

إإ350,000

عوائدإإ

إاالستدامةإإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

حاصلإمجموعإالحساباتإالتجميعيةإإ

إالتالية:

إيراداتإغيرإمقيدةإعامودإإإ31205

إإيراداتإوعوائدإاالستثمار+إ

إيراداتإريعإأوقافإ+إإإ31303

أرباحإاستثماراتإوقفيةإفيإإإ31304

إعامودإإيراداتإاألوقافإ

إ1,970,000

منهاإإ

إإ320,000

ريالإعوائدإإ

الستثماراتإإ

إوقفيةإمقيدةإ
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أصولإإ

إاالستدامةإإ

تقريرإبياناتإإ

إاألصول

تساويإمجموعإاألصولإاالستثماريةإإ

فيإتقريرإبياناتإاألصولإعلىإالنحوإإ

إالتالي:

االستثماراتإإإ113حسابإرقمإ

إالمتداولةإإ

االستثماراتإغيرإإإ123حسابإرقمإ

إالمتداولةإ

االستثماراتإإإ133حسابإرقمإ

إالوقفية.

األصولإالثابتةإإإ134حسابإرقمإ

إالوقفية

إإ25,200,000

عوائدإجمعإإ

إالتبرعاتإإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

الجماليإالعامإلعامودإالتبرعاتإإ

إفيإتقريرإاليراداتإوالتبرعاتإ
إإ10,890,000

النقديةإفيإإ

الصناديقإإ

إوالبنوكإ

بياناتإإ

إاألصول

الصناديقإإالرصيدإالحاليإللنقديةإفيإ

ضمنإإإإ111والبنوكإحسابإرقمإإ

إبياناتإاألصولإ

إإ5,000,000

االستثماراتإإ

إالمتداولةإ

بياناتإإ

إاألصول

الرصيدإالحاليإلالستثماراتإإ

ضمنإإإ113المتداولةإحسابإرقمإ

إبياناتإاألصولإ

إ1,800,000

الإيوجدإفيهاإإ

استثماراتإإ

متداولةإإ

مقيدةإ)غيرإإ

إمتداولة(إ

االلتزاماتإإ

إالمتداولةإإ

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

الرصيدإالحاليإلاللتزاماتإالمتداولةإإ

ضمنإبياناتإإإإ21حسابإرقمإ

إااللتزاماتإوصافيإاألصولإ

إ 200,000

صافيإاألصولإإ

المقيدةإونقديةإإ

إاالوقافإإ

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

صافيإإإإ23103تساويإحسابإرقمإ

األوقافإمطروحًاإمنهإحسابإإأصولإ

صافيإأصولإإإ23103002رقمإ

إعينيةإإ-إأوقافإ

إ 5,180,000

إ11,200,000إإجماليإالمصاريفإإ

إ
إإ
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إملخصإللبياناتإالماليةإالمستخرجةإمنإالقوائمإالماليةإللجمعيةإ)إبإ(إإ .2

إالبنودإإ
مصدرإإ

إالمعلوماتإ
إاليضاحإ

المبالغإإ

إبالريالإ
إمالحظاتإ

المصاريفإإ

العموميةإإ

والداريةإإ

ومصاريفإإ

إالحوكمة.إ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإعامودإالمصاريفإالداريةإإ

(إ+إعامودإمصاريفإالحوكمةإرقمإإ1رقمإ)

(إفيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإإ7)

إللمصروفات.إ

إإ760,000

مصاريفإالبرامجإإ

واألنشطةإإ

إالمباشرةإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

مجموعإمصاريفإالبرامجإحاصلإ

(إفيإإ2واألنشطةإالمباشرةإعامودإرقمإ)

إتقريرإالتصنيفإالوظيفيإللمصروفات.إ

إإ2,070,000

المصاريفإإ

العموميةإإ

والداريةإإ

المحملةإعلىإإ

البرامجإإ

إواألنشطةإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

(إالمصاريفإإ3حاصلإمجموعإعامودإرقمإ)

المحملةإعلىإالعموميةإوالداريةإ

البرامجإواألنشطةإفيإتقريرإالتصنيفإ

 الوظيفيإللمصروفات.إ

500,000  

مصاريفإإ

االستدامةإإ

إالماليةإإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإعامودإمصاريفإاألوقافإإ

(إ+إعامودإمصاريفإاالستثمارإرقمإ4رقمإ)

(إفيإتقريرإالتصنيفإالوظيفيإإ5)

 للمصروفات.إ

120,000  

مصاريفإجمعإإ

إاألموالإإ

تقريرإإ

التصنيفإ

الوظيفيإإ

إللمصروفات.إ

حاصلإمجموعإمصاريفإجمعإاألموالإ

(إفيإتقريرإالتصنيفإإ6عامودإرقمإ)

إالوظيفيإللمصروفات.إ

إإ290,000

عوائدإإ

إاالستدامةإإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

إتقريرإاليراداتإوالتبرعات:إ

التجميعيةإإحاصلإمجموعإالحساباتإ

إالتالية:

إيراداتإغيرإمقيدةإعامودإإإ31205

إإيراداتإوعوائدإاالستثمارإ

إإ31304إيراداتإريعإأوقافإ+إإ31303

أرباحإاستثماراتإوقفيةإفيإعامودإإ

إإيراداتإاألوقافإ

إ240,000

العوائدإتخصإإ

استثماراتإغيرإإ

إمقيدةإ
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أصولإإ

إاالستدامةإإ

تقريرإبياناتإإ

إاألصول

االستثماريةإفيإإتساويإمجموعإاألصولإ

إتقريرإبياناتإاألصولإعلىإالنحوإالتالي:

االستثماراتإإإ113حسابإرقمإ

إالمتداولةإإ

االستثماراتإغيرإإإ123حسابإرقمإ

إالمتداولةإ

االستثماراتإإإ133حسابإرقمإ

إالوقفية.

إاألصولإالثابتةإالوقفيةإ134حسابإرقمإ

إإ6,220,000

عوائدإجمعإإ

إالتبرعاتإإ

تقريرإإ

اليراداتإإ

إوالتبرعاتإ

الجماليإالعامإلعامودإالتبرعاتإفيإإ

إتقريرإاليراداتإوالتبرعاتإ
إإ5,110,000

النقديةإفيإإ

الصناديقإإ

إوالبنوكإ

بياناتإإ

إاألصول

الرصيدإالحاليإللنقديةإفيإالصناديقإإ

ضمنإبياناتإإإإ111والبنوكإحسابإرقمإإ

إاألصول

إإ1,820,000

االستثماراتإإ

إالمتداولةإ

بياناتإإ

إاألصول

الرصيدإالحاليإلالستثماراتإالمتداولةإإ

إضمنإبياناتإاألصولإإ113حسابإرقمإ
إ600,000

الإيوجدإفيهاإإ

استثماراتإإ

متداولةإإ

مقيدةإ)غيرإإ

إمتداولة(إ

االلتزاماتإإ

إالمتداولةإإ

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

الرصيدإالحاليإلاللتزاماتإالمتداولةإإ

االلتزاماتإإضمنإبياناتإإإ21حسابإرقمإ

إوصافيإاألصولإ

إ 350,000

صافيإاألصولإإ

المقيدةإونقديةإإ

إاالوقافإإ

بياناتإإ

االلتزاماتإإ

وصافيإإ

إاألصول

صافيإإإإ23103تساويإحسابإرقمإ

أصولإاألوقافإمطروحًاإمنهإحسابإرقمإإ

إإ-إصافيإأصولإأوقافإإ23103002

إعينية

إ 4,180,000

إ3,740,000إإجماليإالمصاريفإإ

إ

إ  
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إالثالثإالفصلإإ

إمؤشراتإاألداءإالماليإ

إ  
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إ:إملخصإالمؤشراتإأوالًإ

مؤشراتإإ مجموعةإ منهاإ تتفرعإ الفرعيةإ المؤشراتإ منإ مجموعةإ وفقإ الماليإ األداءإ مؤشراتإ بناءإ تمإ

تحليلية،إوكلإمؤشرإفرعيإلهإوزنإوكذلكإالمؤشراتإالتحليليةإلهاإأوزانهاإداخلإالمؤشرإالفرعيإالواحد،إإ

إالتالي:إوهوإموضحةإعلىإالنحوإ

 المستهدفاتإواألوزانإالمعتمدةإللمؤشراتإالفرعيةإوالمؤشرإالتحليليإتحتإكلإمؤشر

إ

إالمؤشرإالرئيسيإ مإ
وزنإالمؤشرإإ

إالرئيسيإ
إالقطبيةإإالمؤشرإالتحليليإ

وزنإإ

المؤشرإإ

إالتحليليإ

المستهدفإإ

إللمؤشرإالتحليليإ

إ%20إالمصاريفإالداريةإ1

نسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإإجماليإإ

إالمصاريفإ
إ%إ15أقلإمنإإ%80إ-

نسبةإعوائدإاالستدامةإالماليةإإلىإالمصاريفإ

إالداريةإ
إفأكثر %100إ%20إ+

إ%45إمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإ2

نسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإلىإإ

إإجماليإالمصاريفإ
إ%إ80أكبرإمنإإ%60إ+

نسبةإالمصاريفإالداريةإللنشاطإإلىإإجماليإإ

إالنشاطإمصاريفإ
إ%إ15أقلإمنإإ%40إ-

إ3
االستدامةإالماليةإ)أوقافإ

إواستثمارات(إ
إ10%

نسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإإجماليإإ

إالمصاريفإ
إ%إ5أقلإمنإإ%30إ-

نسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإ

إاالستدامةإ
إ%إ10أقلإمنإإ%30إ-

نسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإإجماليإأصولإ

إاالستدامةإ
إ%إ7.5أكبرإمنإإ%40إ+

إ%10إجمعإاألموالإوالتبرعاتإ4

نسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإإ

إالمصاريفإ
إ%إ5أقلإمنإإ%50إ-

نسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإإ

إالتبرعات
إ%إ10أقلإمنإإ%50إ-

إ5
قدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإ

إالتزاماتهاإالمستقبلية
إ15%

)صافيإإنسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلىإإ

األصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإاألوقافإ

إالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(.

إ%إ100أكبرإمنإإ%70إ+

نسبةإصافيإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإإ

إإلىإالمصاريفإالداريةإالتقديريةإ
إشهرإ12أكبرإمنإإ%30إ+

إ
إ
إ
إ

إ  
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إ:إشرحإالمؤشراتإثانياًإ

 المصاريفإالدارية:المؤشرإالرئيسيإاألول:إ

 

 التعريفإ

يقيسإالمؤشرإنسبةإماإتصرفهإالجمعيةإعلىإمصاريفهاإالداريةإمقارنةإبإجماليإالمصاريفإللجمعيةإخاللإالعامإالماليإإ

بالضافةإلقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإهذهإالمصاريفإمنإمواردهاإالذاتيةإالمتمثلةإفيإعوائدإاالستدامةإالماليةإغيرإإ

إالمقيدة.إ

إالشرحإ

تحرصإالجمعيةإعلىإضبطإمصاريفهاإالداريةإعندإالحدودإالمقبولةإوكلماإاستطاعتإالجمعيةإالتحكمإبمصاريفهاإالداريةإ

والعملإعلىإتخفيضهاإفإنإذلكإسيسهمإفيإتوجيهإالجزءإاألكبرإمنإاألموالإإلىإالبرامجإواألنشطةإوالمستفيدينإمنهاإإ

لجمعية،إبالضافةإلذلكإفإنإالجمعيةإمطالبةإبتحقيقإاالستدامةإفيإالتشغيلإمنإمماإيعززإثقةإالداعمينإوالمانحينإبأداءإا

خاللإتحقيقإعوائدإذاتيةإغيرإمقيدةإتسهمإفيإتغطيةإهذهإالمصاريفإالداريةإبشكلإكليإأوإجزئيإوبالتاليإفإنإإ

إمخرجاتإهذهإالمؤشرإينبغيإأنإُتقرأإعلىإالنحوإالتالي:إ

منخفضةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإتتوسعإفيإاالنفاقإعلىإإحصولإالجمعيةإعلىإدرجةإ -

المصاريفإالداريةإعلىإحسابإالبرامجإواالنشطةإبالضافةإإلىإأنإالجمعيةإالإتمتلكإمواردإذاتيةإتساعدهاإإ

علىإاالستمرارإوهذاإيعنيإوجودإضعفإلدىإإدارةإالجمعيةإفيإإدارةإاألموالإالمقيدةإبالضافةإلضعفإإ

يطإالماليإواستشرافإالمستقبلإوارتفاعإحالةإالشكإبخصوصإاستمراريةإالجمعيةإوقدرتهاإعلىإتقديمإإالتخط

البرامجإواالنشطةإللمستفيدينإوبالتاليإيكونإعلىإالجمعيةإسرعةإاتخاذإالتدابيرإالالزمةإلخفضإالنفاقإعلىإإ

عإاالستدامةإالماليةإغيرإالمقيدةإأوإكالإإالمصاريفإالداريةإأوإزيادةإقدراتهاإعلىإتوليدإالمواردإالذاتيةإمنإمشاري

إاألمرين.إ

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإكبيرةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإتسيرإفيإاالتجاهإالصحيحإولديهاإ -

إحسنإتدبيرإوكفاءةإفيإضبطإالمصاريفإالداريةإوتوليدإالمواردإالذاتيةإالالزمةإلتغطيةإهذهإالمصاريف.إإ

المطلوبإمنإإالدورإإ

إالجمعيةإ

يجبإعلىإالجمعيةإأنإتتأكدإوبشكلإمستمرإمنإأنإمصاريفهاإالداريةإفيإالحدودإالمقبولةإوأنإلديهاإمواردإذاتيةإتسهمإ

إفيإتغطيةإهذهإالمصاريف.إ

إ%إمنإالمعيار.20الوزنإالنسبيإللمؤشرإحسبإجدولإاألوزانإأعالهإإالوزنإالنسبيإللمؤشرإ

التحليليةإإالمؤشراتإإ

إللمؤشرإ

إيتكونإهذاإالمؤشرإمنإمؤشرينإتحليليينإوهما:إ

إالمؤشرإالتحليليإاألول:إنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإإجماليإالمصاريف.إإ      ·

إالمؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإالمصاريفإالدارية.إ      ·

طريقةإحسابإدرجةإإ

إالمؤشرإ

يتمإاحتسابإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإمجموعإدرجاتإالمؤشراتإالتحليليةإالمشارإلهاإأعاله،إحيثإأنإحصيلةإالمؤشراتإإ

وبالتاليإكلماإانخفضتإدرجةإالجمعيةإفيإأحدإالمؤشرينإإالتحليليةإهيإالتيإتشكلإنتيجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإ

فإنهاإستؤثرإعلىإالمؤشرإاآلخرإوبالتاليإعلىإنتيجةإالمؤشرإبشكلإعام،إفعلىإسبيلإالمثالإكلماإزادتإنسبةإالمصاريفإ

يإالتأثيرإالداريةإعنإالحدودإالمقبولةإوالمسموحإبهاإفإنهاإستؤديإإلىإانخفاضإدرجةإالجمعيةإفيإالمؤشرإاألولإوبالتال

علىإإجماليإالمؤشرإإفيإحينإبإمكانإالجمعيةإتعديلإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإخاللإرفعإنسبتهاإفيإالمؤشرإإالثانيإمنإ

إخاللإرفعإنسبةإمواردهاإالذاتيةإالتيإتسهمإفيإتغطيةإمصاريفهاإالداريةإ.

إ
إ  
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 التحليليإاألول:إنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإإجماليإالمصاريف:إإالمؤشر .أ

 

إيقيسإالمؤشرإنسبةإالمصاريفإالداريةإمقارنةإبإجماليإمصاريفإالجمعيةإخاللإالعامإالمالي.إ التعريفإ

إالمعادلةإ
إيتمإاحتسابإمعادلةإهذاإالمؤشرإمنإخاللإالمعادلةإالتالية:

إإ100إXنسبةإالمصاريفإالداريةإ=إ)المصاريفإالعموميةإوالداريةإ/إإجماليإالمصاريف(إ

إالرئيسيإ)نسبةإالمصاريفإالدارية(إ منإوزنإالمؤشرإ %80إالوزنإ

إصفرإ]10(15إإ–)النسبةإ[إ–إإ100إ100إالدرجةإ 

إالشرحإ

٪إخاللإالسنةإالمالية،إوكلماإزادتإهذهإالنسبةإتقلإإ15درجةإإذاإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإأقلإمنإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

%،إفعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإ25الدرجةإبمقدارإهذهإالزيادةإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإحالإوصلتإإلىإأكبرإمنإ

فإنإالدرجةإإ%17درجةإمنإمائةإوإذاإكانتإالنسبةإإ90%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإهيإ16المصاريفإالداريةإفيإالجمعيةإ

إدرجةإمنإمائةإوهكذاإحتىإتصلإإلىإالصفر.إإ80التيإستحصلإعليهاإ

مثالإإ

جمعيةإإ

إ)أ(إ

ريالإفيإحينإبلغتإالمصاريفإالداريةإإ11,200,000فيإالمثالإالموضحإمسبقًاإكانتإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)أ(إتساويإ

إريالإإإ1,150,000

إإإ100إXوبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإ=إ)المصاريفإالداريةإ÷إإجماليإالمصاريف(إ

إ%.10.3=إإ100إX(إ11,200,000÷إإ1,150,000=إ)

لتحليليإ%إإولذلكإحصلتإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإا15%(إتقريبًاإفإنإالمصاريفإتقلإعنإالنسبةإالمسموحإبهاإ10.3وبهذهإالنسبةإ)

إ%إ100علىإالدرجةإالكاملةإ

مثالإإ

جمعيةإإ

إ)ب(إ

ريالإفيإحينإبلغتإالمصاريفإإإ3,740,000فيإالمثالإالموضحإمسبقًاإكانتإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)ب(إتساويإ

إريال.إ760,000الدارية

إ=إإإ100إXوبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإ=إ)المصاريفإالداريةإ÷إإجماليإالمصاريف(إ

إ%إ20.3=إإ100إX(إإ3,740,000÷إإ760,000)

إالحتسابإالدرجة:%إمنإخاللإتطبيقإالمعادلةإالسابقةإ47وبهذهإالنسبةإفإنإالجمعيةإحصلتإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإعلىإدرجةإ

إ%47نجدإأنإالدرجةإ=إإإ]X10(10إ–إ20.3)إ[إ–100

 
إ  
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 المؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإعوائدإاالستدامةإالماليةإإلىإالمصاريفإالدارية:إ .ب

إ

 التعريفإ

العوائدإالذاتيةإإيقيسإالمؤشرإقدرةإالمؤسسةإعلىإتغطيةإمصاريفهاإالداريةإمنإعوائدهاإالذاتيةإ)عوائدإاالستدامةإالمالية(إوهيإإ

إوعوائدإاألوقافإالعامةإغيرإالمقيدةإوعوائدإاالستثماراتإغيرإالمقيدة.إ

إيتطلبإهذاإالمؤشرإأنإيتمإفصلإعوائدإاالستدامةإالمقيدةإعنإالعوائدإغيرإالمقيدةإفيإايضاحاتإالقوائمإالمالية.إإ

إالمعادلةإ

إايراداتهاإالذاتيةإ)عوائدإاالستدامة(إ=إقدرةإالمنظمةإعلىإتغطيةإمصاريفهاإالداريةإمنإ

إإX100)إصافيإعوائدإاالستدامةإالماليةإإ/إالمصاريفإاالداريةإإ(إ

إ(إX100مصاريفإاالستدامةإالماليةإ(إ/إالمصاريفإاالداريةإإ–)إعوائدإاالستدامةإالماليةإ

إالرئيسيإ)نسبةإالمصاريفإالدارية(إ منإوزنإالمؤشرإ ٪20إالوزنإ

طريقةإإ

حسابإإ

درجةإإ

إالمؤشرإ

إمنإصفرإوأقلإإ%إ100أكبرإمنإصفرإإلىإإ%إ100أكبرإمنإإالنسبةإ

إصفرإX100النسبةإإ100إالدرجة

إالشرحإ

%،إوكلماإقلتإهذهإالنسبةإأيإأنإ100درجةإإذاإكانتإنسبةإتغطيةإالجمعيةإلمصاريفهاإالداريةإأكبرإمنإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

%إتقلإدرجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإفمثاًل:إلوإ100مواردهاإالذاتيةإوعوائدإاالستدامةإأقلإمنإنسبةإاعتمادإالجمعيةإعلىإ

إ100درجةإمنإإ60%إمنإخاللإالمعادلةإالسابقةإفإنإدرجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإتساويإ60كانتإقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإ

إر.إوهكذاإكلماإانخفضتإالنسبةإفإنهاإتقلإحتىإتصلإالىإالصف

مثالإإ

جمعيةإإ

إ)أ(إ

ريالإفيإحينإبلغتإعوائدإاالستدامةإالماليةإإإإ1,150,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإالداريةإللجمعيةإ)إأإ(إتساويإإ

ريالإمنإهذهإالعوائدإأرباحإاستثماراتإوقفيةإمقيدةإإوبلغتإمصاريفإإ320،000ريالإوبالعودةإلقائمةإاألنشطةإكانتإإ1,970،000

إريالإتخصإمصاريفإاالستدامةإالمقيدةإإ80,000ريالإمنهاإإ890,000ستدامةإإاال

إريال.إ1,650,000وبالتاليإفإن:إصافيإعوائدإاالستدامةإالماليةإغيرإالمقيدةإ=إ

إريال.إ810,000صافيإمصاريفإاالستدامةإغيرإالمقيدةإ=إ

إريال.إ1,150,000المصاريفإالداريةإللجمعيةإ=إ

إوبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإتغطيةإصافيإعوائدإاالستدامةإإلىإالمصاريفإالداريةإللجمعيةإعلىإالنحوإالتالي:إ

إ%إ.73=إإ100إX[إإ1,150,000(إ/إإ810,000إ–إ1,650,000])

الدرجةإالتيإتحصلإعليهاإ%إوهيإذاتإ73أيإأنإقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإمصاريفهاإالداريةإذاتيًاإمنإاستدامتهاإالماليةإبنسبةإ

إ(.إ100درجةإمنإإ73الجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإ)
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مثالإإ

جمعيةإإ

إ)ب(إ

ريالإفيإحينإبلغتإعوائدإاالستدامةإالماليةإإ760,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإالداريةإللجمعيةإ)ب(إتساويإ

العوائدإغيرإمقيدةإبنشاطإبماإفيهاإعوائدإاألوقافإفهيإعوائدإأوقافإعامةإريالإوبالعودةإلقائمةإاألنشطةإكانتإهذهإإ240,000

إريال.إ120,000للجمعيةإوبلغتإمصاريفإاالستدامةإ

إوبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإتغطيةإصافيإعوائدإاالستدامةإإلىإالمصاريفإالداريةإللجمعيةإعلىإالنحوإالتالي:إ

إ%إ.إ16=إإ100إX[إ760,000(إ/إ120,000إ–إ240,000])

%إفقطإوهيإذاتإالدرجةإالتيإتحصلإعليهاإ16أيإأنإقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإمصاريفهاإالداريةإذاتيًاإمنإاستدامتهاإالماليةإبنسبةإ

إإإ100درجةإمنإإ16الجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإ

 

إتقريرإنتيجةإالمؤشرإالرئيسيإاألول:إ •

إسبقإفإنإالدرجةإلجماليإالمؤشرإهيإمتوسطإالدرجةإفيإالمؤشرينإالتحليليينإكماإيلي:إبناءإعلىإماإ

إ%إ94.6%إإ(إ=إ20إإ73X%إ(+)إ100X80الجمعيةإأإ=إ)إإ

إ%40.8%إإ(=إ16X20%إ(+)إX80إ47الجمعيةإبإ=إ)

إ
إ
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 المؤشرإالرئيسيإالثاني:إمصاريفإالبرامجإواألنشطة:إ

 

 التعريفإ
الجمعيةإعلىإنشاطهاإالرئيسيإالمتمثلإفيإالبرامجإواألنشطةإمقارنةإبإجماليإالمصاريفإإيقيسإالمؤشرإنسبةإماإتصرفهإإ

إللجمعيةإخاللإالعامإالمالي.إ

إالشرحإ

تحرصإالجمعيةإعلىإأنإتوجهإجلإإنفاقهاإإلىإالبرامجإواألنشطةإالتيإتحققإرسالةإوأهدافإالجمعية،إحيثإأنإتوجيهإالصرفإإ

لداعمينإوكافةإاألطرافإذاتإالعالقةإبأداءإالجمعيةإوبالتاليإتحرصإالجمعيةإعلىإإبقاءإلهذهإالبرامجإيعززإمنإثقةإالمجتمعإوا

إهذاإالمؤشرإمرتفعًا.إ

ويتمإاحتسابإماإتمإصرفهإعلىإالبرامجإواألنشطةإبشكلإمباشرإبالضافةإللمصاريفإالداريةإالتيإتمإتحميلهاإعلىإالنشاطإوكانإإ

إالنشاطإسببًاإفيها،إوبالتاليإفإنإمخرجاتإهذاإالمؤشرإينبغيإأنإُتقرأإعلىإالنحوإالتالي:إإ

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإمنخفضةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإتنفقإأقلإعلىإالبرامجإواألنشطةإوهذاإ -

يعنيإانخفاضإفيإكفاءةإوفاعليةإالجمعيةإفيإاستخدامإاألموال،إوبالتاليإيكونإعلىإالجمعيةإسرعةإاتخاذإالتدابيرإ

إسبةإأكبر.إالالزمةإلتوجيهإوزيادةإالنفاقإعلىإالبرامجإواألنشطةإبن

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإكبيرةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإتسيرإفيإاالتجاهإالصحيحإولديهاإكفاءةإإ -

إفيإاستخدامإاألموالإوتعظيمإأثرإالتبرعاتإواليراداتإفيإتنفيذإالبرامجإواألنشطة.إإ

الدورإإ

المطلوبإمنإإ

إالجمعيةإ

مستمرإمنإأنإالصرفإعلىإالبرامجإواألنشطةإينبغيإأنإيبقىإمرتفعًاإبشكلإأكبرإللحصولإيجبإعلىإالجمعيةإأنإتتأكدإوبشكلإ

إعلىإالتقييمإالمناسبإوالدرجةإالمناسبةإفيإهذاإالمؤشر.إ

الوزنإالنسبيإإ

إللمؤشرإ
إ%إمنإالمعيار.45الوزنإالنسبيإللمؤشرإحسبإجدولإاألوزانإ

المؤشراتإإ

التحليليةإإ

إللمؤشرإ

إيتكونإهذاإالمؤشرإمنإمؤشرينإتحليليينإهما:إإ

إالمؤشرإالتحليليإاألول:إنسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإلىإإجماليإالمصاريف.إإ      ·

إالمؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإالمصاريفإالداريةإللنشاطإإلىإإجماليإمصاريفإالنشاط.إإ      ·

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشرإ

يتمإاحتسابإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإمجموعإدرجاتإالمؤشراتإالتحليليةإالتابعةإله،إحيثإأنإحصيلةإالمؤشراتإ

وبالتاليإفكلماإانخفضتإدرجةإالجمعيةإفيإأحدإالتحليليةإهيإماإستحددإنتيجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإ

هذينإالمؤشرينإفإنهاإستؤثرإعلىإالمؤشرإاآلخرإوبالتاليإعلىإنتيجةإالمؤشرإبشكلإعام،إفعلىإسبيلإالمثال:إ

كلماإزادتإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإفإنهاإستؤديإإلىإانخفاضإدرجةإالجمعيةإفيإالمؤشرإإ

بةإمصاريفإالنشاطإإلىإإجماليإالمصاريفإوبالتاليإالتأثيرإعلىإالدرجةإالنهائيةإالتحليليإاألولإالخاصإبنس

إللمؤشرإالرئيسي.

إ 

إ  
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 المؤشرإالتحليليإاألول:إنسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإلىإإجماليإالمصاريف: .أ

 

 التعريفإ
المحملةإعليهاإإلىإإجماليإإمؤشرإيقيسإنسبةإالمصاريفإعلىإالبرامجإواألنشطةإبماإفيهاإالمصاريفإالداريةإإ

إمصاريفإالجمعية.إ

إالمعادلةإ
نسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإ=إ)مصاريفإالبرامجإواالنشطةإ+إالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإ

إواالنشطة(إ/إإجماليإمصاريفإالجمعيةإ

إ%إمنإالمؤشرإالرئيسيإ)مصاريفإالبرامجإواألنشطة(.إ60إالوزنإ

إدرجةإالمؤشرإطريقةإحسابإإ

إ%إوأقلإ40منإإ%إ80%إإلىإ41منإإ٪80أكبرإمنإإالنسبةإ

إصفرإX2.5(40إ–)النسبةإإ100إالدرجة

إالشرحإ

درجةإفيإحالإحصلتإعلىإالنسبةإاألعلىإمنإالصرفإعلىإالبرامجإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ

%إمنإإجماليإالمنصرف،إإ80واألنشطةإأكبرإمنإواألنشطة،إحيثإينبغيإأنإتكونإالمبالغإالمنصرفةإعلىإالبرامجإ

%إأوإأقلإمنهاإ40%إفأقلإتقلإدرجةإالجمعيةإحتىإتصلإإلىإنصفإهذهإالنسبةإوهيإ80وكلماإكانتإالنسبةإمنإ

إتكونإدرجةإالجمعيةإصفر.إ

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

حينإبلغتإريالإفيإإإ11,200,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)أ(إتساويإ

إريال.إ510,000ريالإوبلغتإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإإ8,810,000المصاريفإعلىإالنشاطإإإ

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإ=إ)مصاريفإالبرامجإواالنشطةإ+إالمصاريفإإ

إXإ11,200,000(إ÷إ510,000+إإ8,810,000صاريفإ=إ)الداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإواالنشطة(إ/إإجماليإالمإ

إ%إ.83=إإ100

%إمنإإجماليإالمصاريفإوهيإنسبةإتزيدإعنإالنسبةإالنسبةإالمعياريةإإ83أيإأنإنسبةإالصرفإعلىإالنشاطإيمثلإ

إ%إفيإهذاإالمؤشرإالتحليلي.إإ100%إولذاإتحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ80المحددةإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريالإفيإحينإبلغتإإ3,740,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)ب(إتساويإ

إريالإإ500,000ريالإوبلغتإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإإ2,070,000المصاريفإعلىإالنشاطإإإ

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإمصاريفإالنشاطإ=إ)مصاريفإالنشاطإ+إالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإإ

إإإ100إXالنشاطإ÷إإجماليإالمصاريف(إ

إ%إ69=إإإX100إإ3,740,000(إ÷إإ500,000+إ2,070,000=إ)إ

أقلإمنإالنسبةإالمعياريةإالمحددةإ%إمنإإجماليإالمصاريفإوهيإنسبةإ69أيإأنإنسبةإالصرفإعلىإالنشاطإيمثلإ

إ%إ80

إوبتطبيقإمعادلةإاحتسابإالدرجة

إX2.5 = 72.5(40إ–إ69)

إ%إفيإهذاإالمؤشر72.5ولذاإحصلتإالجمعيةإعلىإدرجةإإ

 
إ  
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 المؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإالمصاريفإالداريةإللنشاطإإلىإإجماليإمصاريفإالنشاط:إ .ب

 

 التعريفإ
المصاريفإالداريةإالتيإتمإتحميلهاإعلىإالبرامجإواألنشطةإإلىإإجماليإمصاريفإالبرامجإإهوإمؤشرإلقياسإنسبةإإ

إواألنشطة.إ

إالمعادلةإ
نسبةإالمصاريفإالداريةإللبرامجإواألنشطةإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإواألنشطةإ/إمصاريفإالبرامجإ

إواألنشطة(.إ

إالبرامجإواألنشطة.٪إمنإمؤشرإمصاريفإ40إالوزنإ

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشرإ

إ%25أكبرإمنإإ%إ25%إإلىإ15منإإ%إ15أقلإمنإإالنسبةإ

إصفرإ]X10(15إ–)النسبةإ[إ–إ100إ100إالدرجة

إالشرحإ

%إأوإأقلإخاللإالسنةإإ15درجةإإذاإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

%إأوإأكبر،إفعلىإسبيلإ25زادتإهذهإالنسبةإتقلإالدرجةإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإحالإوصلتإإلىإالمالية،إوكلماإ

%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإإ16المثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإفيإالجمعيةإ

وهكذاإإإ100درجةإمنإإ80إ%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليها17،إواذاإكانتإالنسبةإ100درجةإمنإإ90عليهاإهيإ

إحتىإتصلإإلىإالصفر.إ

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإإجماليإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإواألنشطةإللجمعيةإ)أ(إتساويإإ

إريال.إ8,810,000ريالإفيإحينإبلغتإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإ510,000

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإللبرامجإواألنشطةإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإإ

إ%.إ6=إإ100إX(إإ8,810,000÷إإ510,000=إ)إ100إXالبرامجإواألنشطةإ÷إمصاريفإالبرامجإواألنشطة(إ

إجماليإمصروفاتإالنشاط،إوهيإنسبةإضمنإ%إمنإ6أيإأنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإتمثلإ

إ%.إ100%(،إولذاإحصلتإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإفيإهذاإالمؤشرإالتحليلإ15النطاقإالمسموحإبهإ)أقلإمنإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإإجماليإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإواألنشطةإللجمعيةإ)ب(إتساويإإ

إريالإ2,070,000ريالإفيإحينإبلغتإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإ500,000

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإنسبةإمصاريفإالنشاطإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالبرامجإواألنشطةإ÷إ

إ100إXإجماليإمصاريفإالبرامجإواألنشطة(إ

إ%.إ24=إإX100(إ2,070,000÷إ500,000=إ)

%إمنإإجماليإمصروفاتإالنشاطإوهيإنسبةإتزيدإإ24المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاطإتمثلإأيإأنإنسبةإ

إ%إ25%(إإوتقتربإمنإالحدإاألعلىإ15علىإالنسبةإالمسموحإبهاإوهيإ)

إوبتطبيقإالمعادلةإالسابقةإالحتسابإالدرجة

إ%إ10=إإ]X10(15إ–إ24)[إ–إ100

%إفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإبسببإالزيادةإفيإنسبةإإ10عليهاإالجمعيةإإلىإولذاإانخفضتإالدرجةإالتيإحصلتإ

إالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإالنشاط.إ

إتقريرإنتيجةإالمؤشرإالرئيسيإالثاني:إ •

إبناءإعلىإماإسبقإفإنإالدرجةإلجماليإالمؤشرإهيإمتوسطإالدرجةإفيإالمؤشرينإالتحليليينإكماإيلي:إ

إ%100%إإ(إ=إX40 100(+)إ%إإ100X60الجمعيةإأإ=إ)إإ

إ%5.47%إإ(=إ5.72X60% (+)10X40الجمعيةإبإ=إ)

إ
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إ
 المؤشرإالرئيسيإالثالث:إاالستدامةإالماليةإ)أوقافإواستثمارات(:إ

 

 التعريفإ

إيقيسإالمؤشرإكفاءةإإدارةإالجمعيةإالستدامةإمواردهاإالماليةإ)أوقافإواستثمارات(إمنإخاللإماإيلي:إإ

نسبةإماإتصرفهإالجمعيةإعلىإالنشاطإالوقفيإواالستثماريإالمؤديإلالستدامةإالماليةإمقارنةإبإجماليإالمصاريفإإإإ      ·

إللجمعيةإخاللإالعام.إ

إقياسإنسبةإعوائدإالجمعيةإمنإهذهإاألوقافإواالستثماراتإمقابلإالمصاريفإالتيإقامتإبدفعها.إإإإ      ·

إقياسإنسبةإعوائدإالجمعيةإمنإهذهإاألوقافإواالستثماراتإمقارنةإبحجمإاألصولإالمستثمرة.إإإ      ·

إالشرحإ

تحرصإالجمعيةإعلىإأنإتوجهإجزءإمنإإنفاقهاإنحوإتحقيقإاالستدامةإلمواردهاإالمالية،إمنإخاللإتنفيذإعددإمنإالمشاريعإإ

المحققةإلالستدامةإالمالية،إمثلإاألوقافإأوإاالستثماراتإأوإتوليدإأيإدخلإذاتي،إوبالتاليإفإنهإينبغيإعلىإالجمعيةإ

المصاريفإالتيإسيتمإصرفهاإلتحقيقإهذاإالهدفإوبينإالعائدإالمجزيإالذيإأنإتراعيإفيإهذاإاألمرإالموازنةإبينإنسبةإ

ينبغيإتحقيقهإمقابلإهذهإالمصاريف،إبالضافةإإلىإتحقيقإالعوائدإالتيإتتناسبإمعإحجمإاألصولإالمستثمرةإفيإإ

إمجالإاالستدامة،إوبالتاليإفإنإمخرجاتإهذاإالمؤشرإينبغيإأنإُتقرأإعلىإالنحوإالتالي:إ

الجمعيةإعلىإدرجةإمنخفضةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإليسإلديهاإكفاءةإوفاعليةإإحصولإ -

إفيإاستخدامإاألموالإوفيإإدارةإاالستثماراتإواألوقافإالخاصةإبها.

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإعاليةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإتسيرإفيإاالتجاهإالصحيح،إولديهاإ -

إكفاءةإفيإاستخدامإاألموالإوتعظيمإالعوائدإمنإأوقافهاإواستثماراتهاإبشكلإجيدإومرضي.إإ

الدورإالمطلوبإمنإإ

إالجمعيةإ

شاريعإاالستدامةإينبغيإأنإيبقىإفيإحدودإمقبولة،إيجبإعلىإالجمعيةإأنإتتأكدإوبشكلإمستمرإمنإأنإالصرفإعلىإم

معإالسعيإللحصولإعلىإعوائدإماليةإمرتفعةإتتناسبإمعإحجمإماإتمإانفاقهإمنإمصاريفإالجهةإوكذلكإمعإحجمإإ

األصولإواألموالإالمستثمرةإفيإهذهإاألوقافإوالمشاريعإمنإجهةإأخرى،إوذلكإحتىإتحصلإالجمعيةإعلىإالتقييمإإ

إالمناسبةإفيإهذاإالمؤشر.إاليجابيإوالدرجةإ

الوزنإالنسبيإإ

إللمؤشرإ
إ%إمنإالمعيار.20الوزنإالنسبيإللمؤشرإحسبإجدولإاألوزانإ

المؤشراتإالتحليليةإإ

إللمؤشرإ

إيتكونإهذاإالمؤشرإمنإثالثةإمؤشراتإتحليليةإوهي:إ

إالمؤشرإالتحليليإاألول:.إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإإجماليإالمصاريف.إإ      ·

إالمؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإاالستدامة.إ      ·

إالمؤشرإالتحليليإالثالث:إنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإإجماليإأصولإاالستدامة.إ      ·

طريقةإحسابإدرجةإإ

إالمؤشر:إ

يتمإاحتسابإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإمجموعإدرجاتإالمؤشراتإالتحليليةإالتابعةإله،إحيثإأنإحصيلةإالمؤشراتإالتحليليةإإ

التاليإكلماإانخفضتإدرجةإالجمعيةإفيإأحدإهذهإالثالثةإهيإالتيإستحّددإنتيجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإوب

المؤشراتإفإنهاإستؤثرإعلىإالمؤشرإاآلخرإوبالتاليإعلىإنتيجةإالمؤشرإبشكلإعام،إفعلىإسبيلإالمثال:إكلماإزادتإإ

المصاريفإالداريةإالتيإتمإانفاقهاإعلىإاالستثماراتإواألوقافإعنإالنسبةإالمسموحإبهاإفإنهاإستؤديإإلىإانخفاضإ

جمعيةإفيإالمؤشرإاألولإالخاصإبنسبةإمصاريفإاالستدامةإإإلىإاجماليإالمصاريفإوبالتالي:إالتأثيرإعلىإالدرجةإدرجةإال

النهائيةإللمؤشرإلكنإسيكونإبإمكانإالجمعيةإالتعويضإعنإهذاإاالنخفاضإفيإحالإحققتإعوائدإكبيرةإمقارنةإبهذهإإ

إستدامةإالماليةإفيإالجمعية.إالمصاريفإأوإحققتإنسبةإجيدةإفيإكفاءةإاالستثمارإألصولإاالإ
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 التحليليإاألول:إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإإجماليإالمصاريف:إالمؤشر .أ
 

إمؤشرإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإمشاريعإاالستدامةإالماليةإونسبتهاإإلىإإجماليإمصاريفإالجمعية.إ التعريفإ

إالمعادلةإ

إمشاريعإاالستدامةإالماليةإ=نسبةإالمصاريفإالداريةإعلىإ

إ)المصاريفإالداريةإالمنفقةإعلىإمشاريعإاالستدامةإالماليةإ/إإجماليإمصاريفإالجمعية(إ

إ٪إمنإمؤشرإكفاءةإإدارةإالجمعيةإالستدامةإمواردهاإالمالية.30إالوزنإ

طريقةإإ

حسابإإ

درجةإإ

إالمؤشرإ

إالنسبةإ
أقلإمنإ

إ5٪
إ%إوأكبرإ10منإإ%إ10%إإلىإأقلإمنإ5منإ

إصفرإ(إ20إX(5إ–))النسبةإإ–إ100إ100إالدرجة

إالشرحإ

٪إإإ5درجةإإذاإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإانفقتهاإعلىإإدارةإاألوقافإواالستثماراتإأقلإمنإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

حالإوصلتإالىإالضعفإإخاللإالسنةإالمالية،إوكلماإزادتإهذهإالنسبةإتقلإالدرجةإبمقدارإهذهإالزيادةإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإ

%إفأكبر،إفعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإانفقتهاإالجمعيةإعلىإإدارةإمشاريعإاالستدامةإ10

%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإإ7،إوإذاإكانتإالنسبةإ100درجةإمنإإ80%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإهيإ6الماليةإفيإالجمعيةإ

إوهكذاإحتىإتصلإإلىإالصفر.إإ100منإدرجةإإ60عليهاإ

مثالإإ

جمعيةإإ

إ)أ(إ

ريالإفيإحينإبلغتإالمصاريفإالداريةإعلىإإ11,200,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)أ(إيساويإ

إريال.إ890,000االستدامةإ

وبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإمشاريعإاالستدامةإالمالية=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإإ

إ%.إ7.9=إإإX100(إ11,200,000÷إإإ890,000=إ)إX100علىإاالستدامةإالماليةإ÷إإجماليإالمصاريف(إ

%إمنإإجماليإالمصاريفإوهيإنسبةإتزيدإعلىإالنسبةإإ7.9أيإأنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإاالستدامةإتمثلإ

[إإ٢0إX(إ٥إ–إ7،95])إإ–إ100%،إوباحتسابإنتيجةإالمؤشرإوفقإالمعادلةإالسابقةإتكونإنتيجةإالجمعيةإ5المسموحإبهاإوهيإأقلإمنإ

إ%.إ41=إ

%إفيإهذاإالمؤشرإبسببإالزيادةإفيإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإإ41ولذاإانخفضتإالدرجةإالتيإحصلتإعليهاإالجمعيةإإلىإإ

إعلىإاالستدامة.

مثالإإ

جمعيةإإ

إ)ب(إ

الداريةإعلىإريالإفيإحينإبلغتإالمصاريفإ3,740,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)ب(إيساويإ

إريال.إ120,000االستدامةإإ

وبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإمشاريعإاالستدامةإالماليةإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإإ

إ%.إ3=إإإX100(إ3,740,000÷إ120,000=)إإ100إXعلىإاالستدامةإالماليةإ÷إإجماليإالمصاريف(إ

%إمنإإجماليإالمصاريفإوهيإنسبةإضمنإالحدودإالمسموحإبهاإ3المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإاالستدامةإتمثلإأيإأنإنسبةإ

إ%إ.إ100%،إولذاإحصلتإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإفيإهذاإالمؤشرإ5وهيإأقلإمنإ
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 المؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإاالستدامة: .ب

 

 التعريفإ

يقيسإمؤشرإنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإاالستدامةإمدىإكفاءةإالعوائدإمنإمشاريعإاالستدامةإالمالية،إإ

وذلكإمنإخاللإتحديدإنسبةإالمصاريفإالتيإتمإانفاقهاإعلىإهذهإالمشاريعإمقارنةإبالعوائدإالتيإتمإتحقيقهاإمنإإ

إهذهإاالستثمارات.إ

إالمعادلةإ
إلىإعوائدإاالستدامةإ=إ)المصاريفإالداريةإالمنفقةإعلىإمشاريعإاالستدامةإالماليةإ/إإإنسبةإمصاريفإاالستدامة

إالعوائدإالمتحققةإمنإمشاريعإاالستدامةإالمالية(.

إ٪إمنإمؤشرإكفاءةإإدارةإالجمعيةإالستدامةإمواردهاإالمالية.30إالوزنإ

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشرإ

إ٪10أقلإمنإإالنسبةإ
%إإلىإأقلإمنإإ10منإ

إ%إ20
إ%إوأكبرإ20منإ

إصفرإ]X10(10إ–)النسبةإ [–إ100إ100إالدرجة

إالشرحإ

درجةإفيإحالإحصلتإعلىإالنسبةإاألعلىإفيإكفاءةإالصرفإمقارنةإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ

المبالغإإبالعائدإالمتحققإمنإهذهإاألوقافإواالستثماراتإوإبحسبإالنسبةإالمستهدفة،إحيثإينبغيإأنإتكونإ

%إمنإحجمإعوائدإهذهإالمشاريعإ)االستثماراتإواالوقاف(،إإ10المنصرفةإعلىإإدارةإمشاريعإاالستدامةإأقلإمنإ

%إإ20وكلماإزادتإهذهإالنسبةإتقلإالدرجةإبمقدارإهذهإالزيادةإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإحالإوصلتإالىإالضعفإ

داريةإالتيإانفقتهاإعلىإإدارةإمشاريعإاالستدامةإأوإأكبر،إفعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالمصاريفإال

درجةإمنإمائةإإ90%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإهيإ11الماليةإفيإالجمعيةإمقارنةإبالعوائدإالمتحققةإمنهاإ

إدرجةإمنإمائةإوهكذاإحتىإتصلإإلىإالصفر.إإ80%إإفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإ12واذاإكانتإالنسبةإ

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

ريال،إفيإحينإإ890,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإاالستدامةإتساويإ

ريال،إوبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإإ1,970,000بلغتإعوائدإاالستدامةإالماليةإ

إ%.إ45=إإإX100(إ÷إإ1,970,000÷إ890.000)إ=إ100إXعلىإاالستدامةإالماليةإ÷إعوائدإاالستدامةإالمالية(إ

%إمنإإجماليإالعوائدإالتيإتحققتإمنإنشاطإ45أيإأنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالخاصةإباالستدامةإتمثلإماإنسبتهإ

%إجدًاإولذاإانخفضتإالدرجةإالتيإحصلتإ10االستدامةإوهيإنسبةإتزيدإعلىإالنسبةإالمسموحإبهاإوهيإأقلإمنإ

صفرإ%إفيإهذاإالمؤشرإبسببإالزيادةإفيإنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإالعوائدإالتيإحققتهاإإإعليهاإالجمعيةإإلى

إالجمعيةإمنإاالستدامة.إ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريال،إفيإحينإإ120,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإاالستدامةإتساويإ

إريالإإ240,000بلغتإعوائدإاالستدامةإالماليةإ

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإ=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإاالستدامةإالماليةإإإ÷إعوائدإاالستدامةإالمالية(إ

Xإإ100إ

إ%.إ50=إإإX100(إإ240,000÷إإ120,000=إ)

تحققتإمنإنشاطإ%إمنإإجماليإالعوائدإالتيإ50أيإانإنسبةإالمصاريفإالداريةإالخاصةإباالستدامةإتمثلإماإنسبتهإ

%،إولذاإانخفضتإالدرجةإالتيإ10االستدامةإوهيإنسبةإتزيدإعلىإالنسبةإالمعياريةإالمسموحإبهاإوهيإأقلإمنإ

حصلتإعليهاإالجمعيةإإلىإصفرإفيإهذاإالمؤشرإبسببإالزيادةإفيإنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإالعوائدإالتيإ

إحققتهاإالجمعيةإمنإاالستدامة.

إ
إ  
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 التحليليإالثالث:إنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإإجماليإأصولإاالستدامة:إالمؤشرإ .ت
 

 التعريفإ
يقيسإهذاإالمؤشرإمدىإكفاءةإاالستثمارإألصولإاالستدامةإالمالية،إوذلكإمنإخاللإتحديدإنسبةإالعوائدإالمتحققةإإ

إمنها.إمنإأصولإمشاريعإاالستدامةإالماليةإكاألوقافإواالستثماراتإمقارنةإبالعوائدإالمتحققةإإ

إالمعادلةإ

إنسبةإالعائدإمنإعوائدإاالستدامةإإلىإإجماليإأصولإاالستدامةإ=إ

)العوائدإالمتحققةإمنإاالستدامةإالماليةإ"إاستثمارات،إوأوقافإ"إ/إإجماليإأصولإاالستدامةإالماليةإ"استثمارات،إ

إوأوقافإ"(إ

إالمالية.٪إمنإمؤشرإكفاءةإإدارةإالجمعيةإالستدامةإمواردهاإ40إالوزنإ

طريقةإحسابإدرجةإإ

إالمؤشرإ

إمنإصفر٪إوأقلإإ%7.5منإأكبرإمنإصفرإإلىإإ٪7.5أعلىإمنإإالنسبةإ

إ100إالدرجة
)إالنسبةإ/إالنسبةإإ

إx100المستهدفةإ(
إصفر

إالشرحإ

درجةإفيإحالإحصلتإعلىإالنسبةإاألعلىإفيإكفاءةإاستثمارإأصولإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ

االستدامةإالماليةإ)أوقافإواستثمارات(إمقارنةإبالعوائدإالمتحققةإمنهاإإوبحسبإالنسبةإالمستهدفة،إحيثإينبغيإإ

%إمنإحجمإأصولإهذهإاالستثماراتإواالوقاف،إوكلماإقلتإهذهإالنسبةإتقلإالدرجةإإ7.5أنإتزيدإهذهإالعوائدإعنإ

يإعوائدإماليةإأوإتحقيقإخسائر،إفعلىإسبيلإبمقدارإهذاإاالنخفاضإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإحالإعدمإتحقيقإأ

%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإفيإهذاإإ3المثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالعائدإعلىإأصولإاألوقافإواالستثمارإ

إالمؤشرإعندإتطبيقإالمعادلةإ=

إ%إوهكذاإتنخفضإمعإكلإانخفاضإفيإمعدلإالعائد.إ40=إإX100(إ3/7.5)

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

ريال،إفيإحينإبلغتإقيمةإأصولإإإ1,970,000المثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإعوائدإاالستدامةإالماليةإتساويإفيإ

إريال.إإ25,200,000االستدامةإالماليةإ

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإوهيإنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإأصولإاالستدامةإفإنإنسبةإعوائدإاالستدامةإ

÷إإإ1,970,000=إ)100إXالماليةإ=إ)عوائدإاالستدامةإالماليةإ÷إأصولإاالستدامة(إإالماليةإإلىإأصولإاالستدامة

إ%.إ8=إإx100(إإ25,200,000

%،إوهيإنسبةإتزيدإعلىإالنسبةإالمحددةإ8أيإأنإالعوائدإالمحققةإمنإأصولإاالستدامةإتمثلإماإنسبتهإ

إ%.إ100لكاملةإ%إولذاإحصلتإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإعلىإالدرجةإا7.5والمستهدفةإوهيإإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريال،إفيإحينإبلغتإقيمةإأصولإإإ240,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإعوائدإاالستدامةإالماليةإتساويإ

إريالإإإ6,220,000االستدامةإالماليةإ

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإوهيإنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإأصولإاالستدامةإفإنإنسبةإعوائدإاالستدامةإ

÷إإإ240,000=إ)100إXالماليةإإلىإأصولإاالستدامةإالماليةإ=إ)عوائدإاالستدامةإالماليةإ÷إأصولإاالستدامة(إ

إ%.إإ3.85=إإX100(إ6,220,000

%،إوهيإنسبةإتقلإعنإالنسبةإالمعياريةإالمحددةإ3,85أصولإاالستدامةإتمثلإماإنسبتهإأيإأنإالعوائدإالمحققةإمنإ

إ%،إوباحتسابإنتيجةإالمؤشرإوفقإالمعادلةإالسابقةإتكونإنتيجةإالجمعيةإ7,5والمستهدفةإوهيإ

إ%إ51=إإX100(إإ7.5/إإ3.85)إ

إ%إفقطإ.إ51ولذاإحصلتإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإعلىإالدرجةإ

إ
إنتيجةإالمؤشرإالرئيسيإالثالث:إتقريرإإ •
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التحليليةإإ بناًءإعلىإماإسبقإفإنإالدرجةإلجماليإمؤشرإاالستدامةإهيإمجموعإالدرجةإفيإالمؤشراتإ

إالثالثةإمضروبةإفيإوزنإكلإمؤشر،إوهيإكماإيلي:إ

إ%.3.52%(إ=إ100X40%(إ+إ)0X30%(إ+إ)إ41X30)إ درجةإالجمعيةإأإفيإمؤشرإاالستدامةإالماليةإإإ=إ

إ%.إ4.50%(إ=40إXإ51%(إ+إ)0X30%(إ+إ)إإ100X30)إإالجمعيةإبإفيإمؤشرإاالستدامةإالماليةإ=درجةإإ

 المؤشرإالرئيسيإالرابع:إجمعإاألموالإوالتبرعات:إ
 

 التعريفإ

يقيسإالمؤشرإكفاءةإإدارةإالجمعيةإفيإالحصولإعلىإالتبرعاتإواليراداتإمنإالداعمينإوالممولينإبمختلفإإ

إيلي:إاتجاهاتهمإمنإخاللإماإإ

نسبةإماإتصرفهإالجمعيةإعلىإإدارةإوأقسامإالتسويقإوتنميةإالمواردإالماليةإالمعنيةإبالتسويقإوجمعإإإإ      ·

إاألموالإفيإالجمعيةإمقارنةإبإجماليإالمصاريفإللجمعيةإخاللإالعامإالمالي.إ

نسبةإماإتصرفهإالجمعيةإعلىإإدارةإوأقسامإالتسويقإوتنميةإالمواردإالماليةإالمعنيةإبالتسويقإوجمعإإإإ      ·

إاألموالإفيإالجمعيةإمقارنةإبإجماليإاألموالإوالتبرعاتإالتيإحصلتإعليهاإالجمعيةإخاللإالعامإالمالي.إ

إالشرحإ

تحرصإالجمعيةإعلىإأنإتوجهإجزءإمنإنفقاتهاإنحوإالتسويقإلبرامجهاإوأنشطتهاإوجمعإالتبرعاتإبأنواعهاإإ

المختلفةإالنقديةإوالعينيةإأوإعلىإشكلإخدماتإتطوعية،إولتحقيقإذلكإفإنهإينبغيإعلىإالجمعيةإأنإتراعيإ

تإالتيإينبغيإتحقيقهاإمقابلإإالموازنةإبينإنسبةإالمصاريفإالتيإسيتمإصرفهاإفيإهذاإالهدفإوبينإالتبرعا

إهذهإالمصاريف،إوبالتاليإفإنإمخرجاتإهذهإالمؤشرإينبغيإأنإتقرأإعلىإالنحوإالتالي:إإ

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإمنخفضةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإإلىإأنإالجمعيةإليسإلديهاإكفاءةإإإ      ·

إوفاعليةإفيإإدارةإجمعإاألموالإوالتبرعاتإلصالحإبرامجهاإوأنشطتهاإالمختلفة.إ

حصولإالجمعيةإعلىإدرجةإكبيرةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإعلىإأنإالجمعيةإتسيرإفيإاالتجاهإالصحيحإإإ      ·

إهاإكفاءةإفيإإدارةإالتسويقإوجمعإاألموالإلخدمةإبرامجهاإوأنشطتهاإالمختلفة.إولدي

إالدورإالمطلوبإمنإالجمعيةإ

يجبإعلىإالجمعيةإأنإتتأكدإوبشكلإمستمرإمنإأنإالصرفإعلىإإدارةإالتسويقإوجمعإاألموالإينبغيإأنإ

ماإتمإإنفاقهإمنإمصاريفإمنإيبقىإفيإالحدودإالمقبولةإمعإالحصولإعلىإتبرعاتإمرتفعةإتتناسبإمعإحجمإ

إجهةإوذلكإحتىإتحصلإالجمعيةإعلىإالتقييمإالمناسبإوالدرجةإالمناسبةإفيإهذاإالمؤشر.إ

إ%إمنإالمعيار.10الوزنإالنسبيإللمؤشرإحسبإجدولإاألوزانإأعالهإإالوزنإالنسبيإللمؤشرإ

إالمؤشراتإالتحليليةإللمؤشرإ

إيتكونإهذاإالمؤشرإمنإمؤشرينإتحليليينإوهما:إ

إالمؤشرإالتحليليإاألول:إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالمصاريف.إإ       -

إالمؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالتبرعات.إ       -

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشر:إ

يتمإاحتسابإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإمجموعإدرجاتإالمؤشراتإالتحليليةإالتابعةإله،إحيثإأنإحصيلةإالمؤشراتإ

التحليليةإهيإالتيإستحّددإنتيجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإوبالتاليإكلماإانخفضتإدرجةإالجمعيةإفيإأحدإإ

لإعام،إفعلىإسبيلإالمثال:إكلماإالمؤشراتإفإنهاإستؤثرإعلىإالمؤشرإاآلخرإوبالتاليإعلىإنتيجةإالمؤشرإبشكإ

زادتإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإانفاقهاإعلىإتسويقإالبرامجإوجمعإاألموالإعنإالنسبةإالمسموحإبهاإفإنهاإ

ستؤديإإلىإانخفاضإدرجةإالجمعيةإفيإالمؤشرإاألولإالخاصإبنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإ

اليإالمصاريف،إوبالتاليإالتأثيرإعلىإالدرجةإالنهائيةإللمؤشرإلكنإتسويقإالبرامجإوجمعإاألموالإإلىإاجم

سيكونإبإمكانإالجمعيةإالتعويضإعنإهذاإاالنخفاضإفيإحالإحققتإعوائدإكبيرةإمقارنةإبهذهإالمصاريفإأوإإ

إحققتإنسبةإجيدةإفيإكفاءةإجمعإالتبرعاتإواألموالإللجمعية.إ
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 التحليليإاألول:إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالمصاريف:إالمؤشر .أ

 

 التعريفإ
يقيسإهذاإالمؤشرإالتحليليإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإتسويقإالبرامجإوجمعإاألموالإونسبتهاإإ

إإلىإإجماليإالمصاريفإللجمعية.إ

إالمعادلةإ

إتسويقإالبرامجإوجمعإاألموالإ=إنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإ

إ)المصاريفإالداريةإالمنفقةإعلىإالتسويقإوجمعإاألموالإ/إإجماليإمصاريفإالجمعية(إإ

إ٪إمنإمؤشرإجمعإاألموالإوالتبرعات.50إالوزنإ

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشرإ

إ٪إوأكبر10إ%إ10%إإلىإأقلإمنإ5منإإ٪5أقلإمنإإالنسبةإ

إ100إالدرجة
 X(إ5إ–]إ)النسبةإإ–إ100

إ(إ[إإ20
إصفر

إالشرحإ

درجةإإذاإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإأنفقتهاإعلىإالتسويقإوجمعإاألموالإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

٪إخاللإالسنةإالمالية،إوكلماإزادتإهذهإالنسبةإتقلإالدرجةإبمقدارإهذهإالزيادةإحتىإتصلإإلىإ5والتبرعاتإأقلإمنإ

%إأوإأكبر،إفعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإ10وصلتإالىإالضعفإالصفرإفيإحالإ

إ80%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإهيإ6التيإانفقتهاإعلىإالتسويقإوجمعإاألموالإوالتبرعاتإفيإالجمعيةإ

ذاإحتىإتصلإإلىإوهكإ100درجةإمنإإ60%إفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإ7درجةإمنإمائةإوإذاإكانتإالنسبةإ

إالصفر.إ

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

ريالإفيإحينإبلغتإإ11,200,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)أ(إيساويإإإ

إريال.إ350,000المصاريفإالداريةإعلىإجمعإاألموالإوالتبرعاتإ

وبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإنشاطإجمعإاألموالإالتبرعاتإ=إ)المصاريفإ

إ3=إX100(إ11,200,000÷إإ350,000=إ)X100الداريةإالمحملةإعلىإنشاطإجمعإاألموال÷إإجماليإالمصاريف(إإ

إ%.

%إمنإإجماليإالمصاريفإوهيإإ3موالإتمثلإأيإأنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإمركزإتكلفةإجمعإاأل

إ%.100%إولذاإحصلتإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ5نسبةإتقعإضمنإالنطاقإالمسموحإبهإوهيإأقلإمنإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريالإفيإحينإبلغتإإ3,740,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإللجمعيةإ)ب(إيساويإ

إريال.إ290,000الداريةإعلىإجمعإاألموالإوالتبرعاتإالمصاريفإ

إوبتطبيقإالمعادلةإفإنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإتمإصرفهاإعلىإنشاطإجمعإاألموالإالتبرعاتإإإ

إX100=إ)المصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإنشاطإجمعإاألموالإإإإ/إإجماليإالمصاريف(إإ

إ%.إ7.75=إإإX100(إإ3,740,000÷إإإ290,000=)

%إمنإإجماليإالمصاريف،إإ7.75أيإأنإنسبةإالمصاريفإالداريةإالمحملةإعلىإمركزإتكلفةإجمعإاألموالإتمثلإ

إ%.إ5المسموحإبهاإوهيإأقلإمنإوهيإنسبةإتزيدإعنإالنسبةإ

إوباحتسابإنتيجةإالمؤشرإوفقإالمعادلةإالسابقةإتكونإنتيجةإالجمعيةإ

إ%إ45=إإ]إ20إX(إ5إ–إ7.75)إ[إ-إ100

 
إ  
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 المؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالتبرعاتإ .ب

 

 التعريفإ
األموالإمنإخاللإتحديدإنسبةإالمصاريفإالتيإتمإانفاقهاإعلىإجمعإإيقيسإهذاإالمؤشرإالتحليليإكفاءةإإدارةإجمعإإ

إاألموالإوالتبرعاتإمقارنةإبالتبرعاتإالتيإحصلتإعليهاإالجمعية.إ

إالمعادلةإ

إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالتبرعاتإ=إ

حصلتإعليهاإالجمعيةإخاللإإ)المصاريفإالداريةإالمنفقةإعلىإالتسويقإوجمعإاألموالإ/إإجماليإالتبرعاتإالتيإ

إالعام(.إ

إ٪إمنإمؤشرإجمعإاألموالإوالتبرعات.50إالوزنإ

إطريقةإحسابإدرجةإالمؤشرإ

إ٪إوأكبر20إ%إ20%إإلىإأقلإمنإ10منإإ٪10أقلإمنإإالنسبةإ

إصفرإ]X10(10إ–)النسبةإ[إ–إ100إ100إالدرجة

إالشرحإ

النسبةإاألعلىإفيإكفاءةإالصرفإمقارنةإدرجةإفيإحالإحصلتإعلىإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإ

بالعائدإالمتحققإمنإالتسويقإوجمعإاألموالإوالتبرعات،إحيثإينبغيإأنإتكونإالمبالغإالمصروفةإعلىإالتسويقإإ

%إمنإحجمإالتبرعاتإالتيإحصلتإعليهاإالجمعيةإخاللإالعامإالمالي،إوكلماإ10وجمعإاألموالإوالتبرعاتإأقلإمنإ

%إأوإأكثر،إ20رجةإبمقدارإهذهإالزيادةإحتىإتصلإإلىإالصفرإفيإحالإوصلتإالىإالضعفإزادتإهذهإالنسبةإتقلإالد

فعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإالمصاريفإالداريةإالتيإانفقتهاإعلىإالتسويقإوجمعإاألموالإفيإإ

تحصلإعليهاإهيإإ%إفإنإالدرجةإالتيإس11الجمعيةإمقارنةإبالتبرعاتإالتيإحصلتإعليهاإالجمعيةإخاللإالعامإمنهاإ

درجةإمنإمائةإوهكذاإحتىإتصلإإإ80%إإفإنإالدرجةإالتيإستحصلإعليهاإ12درجةإمنإمائةإواذاإكانتإالنسبةإإ90

إإلىإالصفر.

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإالمحملةإعلىإمركزإجمعإاألموالإللجمعيةإ)إأإ(إيساويإإ

إريال.إإ10,890,000إجماليإالتبرعاتإإإريالإفيإحينإبلغتإ350,000

وبتطبيقإالمعادلةإفإنإكفاءةإجمعإاألموالإوالتبرعاتإ=إ)المصاريفإالمحملةإعلىإنشاطإجمعإاألموال÷إإجماليإإ

إإ100إXالتبرعات(إ

إ%.إإ3.2=إإX100(إ÷إ10,890,000÷إإ350,000=إ)

%إمنإإجماليإالتبرعاتإالتيإتحققتإمنإنشاطإإ3.2أيإأنإنسبةإالمصاريفإالخاصةإبجمعإاألموالإتمثلإماإنسبتهإ

إ.%10جمعإالتبرعات،إوهيإنسبةإضمنإالنطاقإمنإالمسموحإبهإوهوإأقلإمنإ

إ%.100ولذاإحصلتإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإعلىإالدرجةإالكاملةإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

األموالإللجمعيةإ)ب(إيساويإفيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالمصاريفإالمحملةإعلىإمركزإجمعإ

إريال.إ5,110,000ريالإفيإحينإبلغتإإجماليإالتبرعاتإإ290,000

وبتطبيقإالمعادلةإفإنإكفاءةإجمعإاألموالإوالتبرعاتإ=إ)المصاريفإالمحملةإعلىإنشاطإجمعإاألموال÷إإجماليإإ

إ%.إ5.7=إإإX100(إ5,110,000÷إإإ290,000=)إإ100إXالتبرعات(إ

%إمنإإجماليإالتبرعاتإالتيإتحققتإمنإنشاطإ5.7المصاريفإالخاصةإبجمعإاألموالإتمثلإماإنسبتهإأيإأنإنسبةإ

إ%،إ10جمعإالتبرعات،إوهيإنسبةإضمنإالنطاقإمنإالمسموحإبهإوهوإأقلإمنإ

إ%.100ولذاإحصلتإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإعلىإالدرجةإالكاملةإ

 



 الماليةإإإمعيارإالسالمةإإإالثالث:إالجزءإإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإإإ

39 

 

إالرابع:إتقريرإنتيجةإالمؤشرإالرئيسيإإ •

بناءإعلىإماإسبقإفإنإالدرجةإلجماليإمؤشرإجمعإاألموالإهيإمجموعإالدرجةإفيإالمؤشراتإالتحليليةإإ

 مضروبةإفيإوزنإكلإمؤشر،إوهيإكماإيلي:إ

إ%.إ100%(إ=إ50X100%(إ+إ)50X100) درجةإالجمعيةإأإفيإمؤشرإجمعإاألموال=إ

إ%.5.72%(إ=50X100%(إ+إ)إ50X45) درجةإالجمعيةإبإفيإمؤشرإجمعإاألموال=

 المؤشرإالرئيسيإالخامس:إقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإالتزاماتهاإالمستقبلية:إ

 التعريفإ

يقيسإهذاإالمؤشرإكفاءةإالجمعيةإفيإإدارةإأصولهاإمنإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإالمقيدةإمنهاإوالتيإحصلتإإ

األوقافإواالستثماراتإالمقيدةإلهذهإالبرامجإأوإإعليهاإمنإجمعإاألموالإوالتبرعاتإمنإالداعمينإوالممولين،إأوإمنإإ

األموالإغيرإالمقيدةإبشكلإعامإومدىإالمحافظةإعلىإهذهإاألموالإواالستثماراتإلمواجهةإمتطلباتإتنفيذإالبرامجإإ

إواألنشطةإالتيإجمعتإمنإأجلها،إوتغطيةإمصاريفهاإالداريةإللفتراتإالقادمة.إ

إالشرحإ

تستلمإالجمعيةإأموالهاإمنإمصادرإمختلفةإمنهاإماإهوإمقيدإللبرامجإواألنشطةإومنهاإماإهوإمقيدإلألوقافإومنهاإماإ

هوإغيرإمقيدإوتستخدمإالجمعيةإهذهإاألموالإفيإاالنفاقإعلىإالبرامجإواالنشطةإخاللإالعامإالماليإالحاليإأوإ

واعهاإالمختلفةإفيإقائمةإالمركزإالماليإسواًءإعلىإهيئةإاألعوامإالالحقةإوبالتاليإتظهرإأرصدةإهذهإاألموالإبأن

أموالإنقديةإأوإماإفيإحكمها،إأوإأصولإمتداولةإمثلإاالستثماراتإويقابلإهذهإاألموالإالتزاماتإعلىإالجمعيةإمنهاإ

بإدارةإإماإهوإمقيدإعلىإالبرامجإواألنشطةإومنهاإماإهوإخاصإباألوقافإومنهاإماإهوإعامإوغيرإمقيدإوالجمعيةإمطالبة

هذهإاألموالإواالستثماراتإبكفاءةإبماإيضمنإلهاإالقدرةإعلىإتغطيةإااللتزاماتإالمترتبةإعليهاإسواًءإكانتإمقيدةإأوإ

إوقفيةإأوإغيرإمقيدة،إوبناًءإعلىإماإسبقإفإنإمخرجاتإهذإالمؤشرإينبغيإأنإُتقرأإعلىإالنحوإالتالي:إإ

شارةإإلىإأنإالجمعيةإليسإلديهاإكفاءةإوفاعليةإفيإإدارةإإحصولإالجمعيةإعلىإدرجةإمنخفضةإفيإالمؤشرإيعطيإإ -

إأموالإالتبرعاتإالمقيدةإوأموالإاألوقافإمنإجهةإوكذلكإاألموالإغيرإالمقيدة.إإ

حصولإالجمعيةإعلىإالدرجةإالمطلوبةإفيإالمؤشرإيعطيإإشارةإعلىإأنإالجمعيةإتحافظإعلىإالحدإاألدنىإمنإ -

البرامجإواألنشطةإالمطلوبإتنفيذهاإوكذلكإلديهاإالقدرةإعلىإاالستمرارإفيإتنفيذإهذهإإأموالهاإلمواجهةإحاجةإ

األنشطةإوالبرامجإمنإخاللإتوفرإقدرإمنإاألموالإالعامةإوغيرإالمقيدةإالتيإتغطيإاحتياجاتإالجمعيةإمنإالمصاريفإإ

إالداريةإلفتراتإقادمة.إ

الدورإالمطلوبإمنإإ

إالجمعيةإ

تتأكدإوبشكلإمستمرإأنإلديهاإالرصيدإالمقبولإمنإاألموالإالنقديةإأوإعلىإهيئةإاستثماراتإيجبإعلىإالجمعيةإأنإ

قابلةإللتحويلإالىإنقدإخاللإعامإتكفيإلتغطيةإالتزاماتإواحتياجاتإالجمعيةإسواًءإعلىإصعيدإالبرامجإواألنشطةإأوإ

إالمصاريفإالدارية.

إ%إمنإالمعيار.15األوزانإأعالهإإالوزنإالنسبيإللمؤشرإحسبإجدولإالوزنإالنسبيإللمؤشرإ

المؤشراتإالتحليليةإإ

إللمؤشرإ

 يتكونإهذاإالمؤشرإمنإمؤشرينإتحليليينإمكونةإلهإوهي:إ

إ

o     نسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلىإ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإاألوقافإإ المؤشرإالتحليليإاألول:إ

إالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(.

o     إالمؤشرإالتحليليإالثاني:إنسبةإصافيإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإإلىإالمصاريفإالداريةإالتقديرية.إإ

طريقةإحسابإدرجةإإ

إالمؤشرإ

يتمإاحتسابإدرجةإهذاإالمؤشرإمنإمجموعإدرجاتإالمؤشراتإالتحليليةإالمشارإالتابعةإله،إحيثإأنإحصيلةإالمؤشراتإإ

جمعيةإفيإهذاإالمؤشرإوبالتاليإكلماإانخفضتإدرجةإالجمعيةإفيإأحدإالمؤشرينإإالتحليليةإهيإالتيإستحّددإنتيجةإال

فإنهاإستؤثرإعلىإالمؤشرإاآلخرإوبالتاليإعلىإنتيجةإالمؤشرإبشكلإعام،إفعلىإسبيلإالمثالإكلماإانخفضتإقدرةإإ

لىإانخفاضإدرجةإإالجمعيةإعلىإتغطيةإالتزاماتهاإالمقيدةإللبرامجإواألنشطةإواألموالإالموقوفةإفإنإذلكإسيؤديإإ

الجمعيةإفيإالمؤشرإاألولإوبالتاليإالتأثيرإعلىإإجماليإالمؤشرإ.،إبالمقابلإفإنإحصولإالجمعيةإعلىإدرجةإعاليةإفيإ

قدرتهاإعلىإتغطيةإالتزاماتهاإالمقيدةإسيؤديإلرفعإنتيجتهاإفيإهذاإالمؤشرإالتحليليإوسيسهمإذلكإفيإتعديلإنتيجةإ

حليليإالثانيإأوإتعزيزإالنتيجةإفيإحالإكانإمرتفعًاإوبالتاليإارتفاعهاإبشكلإعامإإالضعفإفيإانخفاضإدرجةإالمؤشرإالت

إعلىإمستوىإالمؤشرإالكلي.إ
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 التحليليإاألول:إنسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلىإصافيإاألصولإالمقيدةإوااللتزامات:إإالمؤشر .أ

 

 التعريفإ

يقيسإهذاإالمؤشرإكفاءةإالجمعيةإفيإإدارةإاألموالإالمقيدةإالتيإحصلتإعليهاإمنإجمعإاألموالإوالتبرعاتإمنإإ

مجإواألنشطةإواألوقافإالتيإجمعتإإالداعمينإوالممولين،إومدىإالمحافظةإعلىإهذهإاألموالإلمواجهةإمتطلباتإالبراإ

إمنإأجلهاإ،إبالضافةإلاللتزاماتإالمتداولةإ.إ

إالمعادلةإ

إنسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلىإ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(

إاألوقافإالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(.=إالنقديةإوماإفيإحكمهاإ÷إ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإ

إ.الرئيسيإقدرةإالجمعيةإعلىإالوفاءإبالتزاماتهاإالمستقبلية منإوزنإالمؤشرإ %70إالوزنإ

طريقةإحسابإدرجةإإ

إالمؤشرإ

إ%إ50أقلإمنإإ%إ100%إإلىإ50منإإ%إ100أكبرإمنإإالنسبةإ

إ100إالدرجة

حسبإالنسبةإالتيإحصلتإ

عليهاإالجمعيةإوفقإإ

إالمعادلةإ

إصفر

إالشرحإ

درجةإإذاإكانتإنسبةإالنقديةإوماإفيإحكمهاإبالضافةإالستثماراتهاإالمتداولةإإلىإنسبةإإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

%،إوكلماإانخفضتإهذهإالنسبةإتقلإدرجةإ100صافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإأكبرإمنإ

النقصإفيإالنسبةإفعلىإسبيلإالمثال:إفيإحالإكانتإنسبةإتغطيةإالنقديةإوماإإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإبنفسإنسبةإ

درجةإفيإإ80%إفإنإالجمعيةإتحصلإعلىإ80فيإحكمهاإلصافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ

انتإإ%،إوفيإحالإك50المؤشرإوهكذاإكلماإانخفضتإنسبةإالتغطيةإانخفضتإالدرجةإالتيإتحصلإعليهاإالجمعيةإحتىإ

%،إأيإأنإنسبةإتغطيةإالجمعيةإاللتزاماتهاإالمقيدةإوالمتمثلةإفيإأموالإالبرامجإواالنشطةإالمقيدةإإ50النسبةإأقلإمنإ

والظاهرةإفيإصافيإاألصولإبالضافةإألموالإالوقفيةإالنقديةإالمقيدةإفإنإالجمعيةإتحصلإعلىإصفرإفيإهذاإالمؤشرإإ

إالتحليلي.

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

ريالإفيإحينإإ5,000,000المحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالنقدإالظاهرإفيإحساباتإالجمعيةإ)إأإ(إيساويإإفيإالمثالإ

ريال،إكماإبلغتإااللتزاماتإالمتداولةإإإ5,180,000بلغتإأرصدةإصافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإإ

إريالإإ200,000

السيولةإوقدرتهاإعلىإتغطيةإالتزاماتهاإالمقيدةإوالمتمثلةإفيإأموالإإوبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإكفاءةإإدارة

إالبرامجإواالنشطةإالمقيدةإوالظاهرةإفيإصافيإاألصولإبالضافةإألموالإالوقفيةإالنقديةإالمقيدةإإ

إ100إX=إالنقديةإوماإفيإحكمهاإ÷إ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(.

إ%.إ93=إإإX100(إإ200,000+إإ5,180,000÷إ)إإ5,000,00=إ

أيإأنإنسبةإتغطيةإاألموالإالنقديةإأوإالسيولةإالمتوفرةإلصافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإوهيإأموالإ

%إمنإالدرجةإفيإ93%إولهذاإحصلتإالجمعيةإعلىإنسبةإإ93مقيدةإشرعًاإونظاماإبالضافةإلاللتزاماتإالمتداولةإإبنسبةإ

إهذاإالمؤشر.إ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريالإفيإحينإإ1,820,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانإإجماليإالنقدإالظاهرإفيإحساباتإالجمعيةإ)ب(إيساويإ

ريالإ،إكماإبلغتإااللتزاماتإالمتداولةإإإ4,180,000بلغتإأرصدةإصافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ

إ350,000

وبتطبيقإالمعادلةإلهذاإالمؤشرإفإنإكفاءةإإدارةإالسيولةإوقدرتهاإعلىإتغطيةإالتزاماتهاإالمقيدةإوالمتمثلةإفيإأموالإإ

إالبرامجإواالنشطةإالمقيدةإوالظاهرةإفيإصافيإاألصولإبالضافةإألموالإالوقفيةإالنقديةإالمقيدةإإ

إ100إXصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(.=إالنقديةإوماإفيإحكمهاإ÷إ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إ
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إ%.إإ40=إإإX100(إإ350,000+إإ4,180,000÷إ)إإ1,820,000

أيإأنإنسبةإتغطيةإاألموالإالنقديةإأوإالسيولةإالمتوفرةإلصافيإاألصولإالمقيدةإوصافيإأصولإاألوقافإوهيإأموالإ

%إولهذاإحصلتإالجمعيةإعلىإدرجةإإإ50%إأيإأقلإمنإ40تداولةإإبنسبةإمقيدةإشرعًاإونظاماإبالضافةإلاللتزاماتإالم

صفرإفيإهذاإالمؤشرإوهيإدرجةإمنخفضةإتشيرإإلىإاستخدامإالجمعيةإلألموالإالمقيدةإالخاصةإبالنشاطإواألوقافإفيإ

إغيرإماإخصصتإله.

 
 

إ  
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إلىإإ .ب المتداولةإ واالستثماراتإ النقدإ صافيإ نسبةإ الثاني:إ التحليليإ الداريةإإالمؤشرإ المصاريفإ

 التقديرية

إيقيسإالمؤشرإالفترةإالتيإيمكنإللجمعيةإأنإتغطيإمصاريفهاإالداريةإللفتراتإالقادمةإباعتبارإثباتإالمصروفاتإالدارية.إ التعريفإ

إالمعادلةإ

إنسبةإصافيإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإإلىإالمصاريفإالداريةإالتقديريةإ=

)االلتزاماتإالمتداولةإ+إصافيإاألصولإالمقيدةإ+إصافيإأصولإاألوقافإالنقدية(إ÷إإ–])النقديةإ+إاالستثماراتإالمتداولة(إ

إ.إ360/إإ12إإXالمصاريفإالداريةإللجمعيةإ[إ

إ٪إمنإمؤشرإقدرةإالجمعيةإعلىإالوفاءإبالتزاماتهاإالمستقبلية.30إالوزنإ

طريقةإحسابإإ

إدرجةإالمؤشرإ

إشهرإإ18أكبرإمنإإ18شهرإإلىإإ12إشهرإإإ12أقلإمنإإالنسبةإ

إالدرجة
)عددإأشهرإالتغطية/عددإإ

إX100أشهرإالسنةإ(
إ100

)إعددإأشهرإالتغطيةإإإ-100

إإإ12.5إX(إإ18إإ-

إالشرحإ

الحسبانإإدرجةإإذاإكانتإلديهاإالقدرةإفيإتغطيةإمصاريفهاإالتشغيليةإلسنةإفأكثرإ"إمعإاألخذإفيإإ100تحصلإالجمعيةإعلىإ

شهرإ"إحيثإيأخذإالمنحنىإالشكلإالسلبيإالمتمثلإفيإعدمإكفاءةإإدارةإالنقديةإفيإالمنظمةإإ18االإتزيدإنسبةإالتغطيةإعلىإ

شهرًاإفمثاًلإإإ26شهرإإحتىإتصلإإلىإدرجةإالصفرإفيإحالإوصلإالفائضإإ18".إحيثإتنخفضإدرجةإالجمعيةإمعإكلإزيادةإعنإ

شهرإإإ19أشهرإستحصلإالجمعيةإعلىإالدرجةإالكاملةإلكنإفيإحالإزادإالفائضإالىإإ8إلوإأنإالجمعيةإتمتلكإفائضإيكفيإل

%إوفيإحالإكانتإإ87.5فإنإدرجةإالجمعيةإستنخفضإبسببإعدمإاالستفادةإمنإهذهإالفوائضإحيثإستحصلإالجمعيةإعلىإإ

إ%إوهكذاإحتىإتصلإإلىإالصفر.إ75شهرإستحصلإالجمعيةإعلىإدرجةإإ20

بالمقابلإكلماإقلتإاألشهرإالتيإيمكنإللجمعيةإأنإتغطيإمصاريفهاإالتشغيليةإتقلإدرجةإالجمعيةإفيإالمؤشر،إفمثال:إلوإإ

(إإ12/إإ8أشهرإمنإخاللإالمعادلةإالسابقةإفإنإدرجةإالجمعيةإفيإهذاإالمؤشرإتساويإ)إإ8كانتإقدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإ

Xإفإنهاإتقلإحتىإتصلإالىإالصفر.إ%إوهكذاإكلماإانخفضتإالنسبةإإ66.6=إإ100إ

إمثالإجمعيةإ)أ(إ

إإ5,000.000ريالإفيإحينإبلغتإالنقديةإإ1,150,000فيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإالداريةإللجمعيةإ)أ(إتساويإ

إريال.إ1,800,000ريالإوبلغتإاالستثماراتإالمتداولةإ

إريال.إ5,180,000وصافيإاالصولإالمقيدةإوصافيإاألصولإالنقديةإلألوقافإريالإإ200,000كماإبلغتإااللتزاماتإالمتداولةإ

 وبتطبيقإالمعادلةإفإنإالفترةإالتيإيمكنإتغطيتهاإمنإالفوائضإفيإالجمعيةإعلىإالنحوإالتالي:إإ

إ

إيومإتقريبا.إإ445شهر/إإ14.8=إإ360/إإ12إX([إ1.150.000(إ/إ)5,180,000+إإ200,000)إ–(إ1,800,000+إإ5,000,000])

إإ18شهراإوتقلإعنإإ12أيإأنإقدرةإتغطيةإالجمعيةإلمصاريفهاإللفتراتإالقادمةإمعإافتراضإثباتإهذهإالمصاريفإتزيدإعلىإ

إ%إفيإهذاإالمؤشر.إ100شهرإوبالتاليإتحصلإالجمعيةإعلىإدرجةإ

إمثالإجمعيةإ)ب(إ

ريالإفيإحينإبلغتإالنقديةإإإ760,000الداريةإللجمعيةإ)ب(إتساويإفيإالمثالإالمحّددإمسبقًاإكانتإالمصاريفإ

إريال.إ600,000ريالإوبلغتإاالستثماراتإالمتداولةإ1,820,000

إريال.إ4,180,000ريالإوصافيإاالصولإالمقيدةإوصافيإاألصولإالنقديةإلألوقافإإ350,000كماإبلغتإااللتزاماتإالمتداولةإ

إوبتطبيقإالمعادلةإفإنإالفترةإالتيإيمكنإتغطيتهاإمنإالفوائضإفيإالجمعيةإعلىإالنحوإالتاليإ:إ

=إستكونإالنتيجةإبالسالبإنظرًاإألنإإإ360/إإ12إX(إ[إإ760,000(إ/إ)إ4,180,000+إ350,000)إإ–(إ600,000+إإ1,820,000])

لمقيدةإوالمشارإلهاإفيإالمؤشرإالسابقإ)قدرةإالمنظمةإعلىإ%إمنإالتزاماتهاإا44الجمعيةإلمإتتمكنإابتداًءإسوىإمنإتغطيةإ

تغطيتهاإأرصدةإاألموالإالمقيدةإواألوقاف(،إوعليهإفإنإالجمعيةإلنإيكونإبمقدورهاإإتغطيةإأيإمصاريفإإداريةإوبالتاليإ

إفإنهاإتحصلإفيإهذاإالمؤشرإعلىإالدرجةإصفر.
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إتقريرإنتيجةإالمؤشرإالرئيسيإالخامس:إ •

إسبقإفإنإالدرجةإلجماليإالمؤشرإهيإمتوسطإالدرجةإفيإالمؤشرينإالتحليليينإكماإيلي:إبناءإعلىإماإ

إ%إ95%إإ(إ=إ30إإ100X%إ(+)93X70الجمعيةإأإ=إ)إإ

 %إإ28%إإ(=إ0X30%إ(+)إإ40X70الجمعيةإبإ=إ)

 تقريرإالدرجةإالنهائيةإللجمعيةإ)أ(:إ

لفتإإ )ممتاز(إمعإ للعامإهو:إ الماليإ الجمعيةإ النهائيإألداءإ الحاصلإفيإمؤشرإإالتقديرإ للضعفإ االنتباهإ

 االستدامةإالمالية.

 

  منإالمحاسبإالقانونيإ،إوتكونإدرجةإاألداءإالماليإصفراإفيإحالإاعترضإالمحاسبإالقانونيإعلىإالقوائمإالماليةإوإإإبندإمتحفظإعليه%إمنإنتيجةإاألداءإالماليإالنهائيةإلكلإ10يحسمإمنإدرجةإالجمعيةإ

 .إ14امتنعإعنإإبداءإالرأيإأوإلمإتصدرإالجمعيةإقوائمهاإالماليةإ،إلالستزادةإيرجعإلـإصإ

إالمحققإإالمستهدفإإXالمؤشرإالتحليلي المؤشرإالرئيسيإ
نسبةإ

إالتقييمإ

التقييمإإ

إالموزونإ

نسبةإ

تحققإإ

المؤشرإإ

إالرئيسي

الوزنإإ

النسبيإإ

إإللمؤشرإ

إالرئيسي

الدرجةإإ

إالمتحققةإ

إالمصاريفإالداريةإ

إ%80إ%100إ%10.3إ%15إنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإإجماليإالمصاريف

إ19إ20إ94.6%

إ%14,6إ%73إ%73إ%100إنسبةإعوائدإاالستدامةإالماليةإإلىإالمصاريفإالداريةإإ

إواالنشطةإمصاريفإالبرامجإ

إ%60إ%100إ%83إ%80إنسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ45إ45إ100%
نسبةإالمصاريفإالداريةإللنشاطإإلىإإجماليإمصاريفإإ

إالنشاطإ
إ%40إ%100إ%6إ15%

االستدامةإالماليةإ)أوقافإإ

إواستثمارات(إ

إ%12إ%41إ%7.90إ%5إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ5.2إ10إ52% إ%0إ%0إ%45إ%10إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإاالستدامةإ

إ%40إ%100إ%8إ%7.50إنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإإجماليإأصولإاالستدامةإ

إجمعإاألموالإوالتبرعاتإ

إ%50إ%100إ%3إ%5إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ10إ10إ100%

إ%50إ%100إ%3إ%10إمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالتبرعاتإنسبةإ

قدرةإالجمعيةإعلىإتغطيةإإ

إالتزاماتهاإالمستقبليةإ

نسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلىإ)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إإ

إصافيإأصولإاألوقافإالنقديةإ+إااللتزاماتإالمتداولةإ(
إ%65إ%93إ%93إ100%

إ14.25إ15إ95%

نسبةإصافيإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإإلىإالمصاريفإإ

إالداريةإالتقديريةإإ
إ%30إ%100إ%100إشهرإ 12

إ%93.5إالنتيجةإالنهائيةإلألداءإالماليإللجمعيةإ)أ(
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 تقريرإالدرجةإالنهائيةإللجمعيةإ)ب(:إ •
التقديرإالنهائيإألداءإالجمعيةإالماليإللعامإهو:إ)ضعيف(،إوبالتاليإفإنإالجمعيةإمطالبةإبإعادةإالنظرإإ

 لتصحيحإالخللإفيإاألداءإالمالي.إإإللمركزفيإالوضعإالماليإبشكلإعامإوتقديمإتصورإعاجلإ

إ

 

  منإالمحاسبإالقانونيإ،إوتكونإدرجةإاألداءإالماليإصفراإفيإحالإاعترضإالمحاسبإالقانونيإعلىإالقوائمإالماليةإوإإإتحفظإعليهبندإم%إمنإنتيجةإاألداءإالماليإالنهائيةإلكلإ10يحسمإمنإدرجةإالجمعيةإ

 .إ14امتنعإعنإإبداءإالرأيإأوإلمإتصدرإالجمعيةإقوائمهاإالماليةإ،إلالستزادةإيرجعإلـإصإ

إالمحققإإالمستهدفإإXالمؤشرإالتحليلي المؤشرإالرئيسيإ
نسبةإ

إالتقييمإ

التقييمإإ

إالموزونإ

نسبةإ

تحققإإ

المؤشرإإ

إالرئيسي

الوزنإإ

النسبيإإ

إإللمؤشرإ

إالرئيسي

الدرجةإإ

إالمتحققةإ

إالمصاريفإالداريةإ إ

إ%37.6إ%47إ%20.3إ%15إالمصاريفنسبةإالمصاريفإالداريةإإلىإإجماليإإ

إ8,16إ20إ40.8%

إ%3.2إ%16إ%16إ%100إنسبةإعوائدإاالستدامةإالماليةإإلىإالمصاريفإالداريةإ

إمصاريفإالبرامجإواالنشطةإ إ

إ%43.5إ%72.5إ%69إ%80إنسبةإمصاريفإالبرامجإواألنشطةإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ21إ45إ47.5%
للنشاطإإلىإإجماليإمصاريفإإنسبةإالمصاريفإالداريةإ

إالنشاطإ
إ%4إ%10إ%24إ15%

االستدامةإالماليةإ)أوقافإإ

إواستثمارات(إ إ

إ%30إ%100إ%3إ%5إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ5إ10إ50.5% إ%0إ%0إ%50إ%10إنسبةإمصاريفإاالستدامةإإلىإعوائدإاالستدامةإ

إ%20.5إ%51إ%3,85إ%7.5إإجماليإأصولإاالستدامةإنسبةإعوائدإاالستدامةإإلىإ

إجمعإاألموالإوالتبرعاتإ إ

إ%22.5إ%45إ%7.75إ%5إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالمصاريفإ

إ7.25إ10إ72.5%

إ%50إ%100إ%5.7إ%10إنسبةإمصاريفإجمعإاألموالإإلىإإجماليإالتبرعاتإ

قدرةإالمنظمةإالجمعيةإعلىإإ

إالتزاماتهاإالمستقبليةإتغطيةإ إ

نسبةإالنقدإوماإفيإحكمهإإلى)صافيإاألصولإالمقيدةإ+إإ

إصافيإأصولإاألوقافإالنقدية+االلتزاماتإالمتداولة(إ
إ%28إ%40إ%40إ100%

إ4.2إ15إ28%

نسبةإصافيإالنقدإواالستثماراتإالمتداولةإإلىإالمصاريفإإ

إالداريةإالتقديريةإ
إ%0إ%0إ%0إشهرإإإ12

إ%45.6إالنهائيةإلألداءإالماليإللجمعيةإ)ب(النتيجةإ

إ%إ69الىإإإ50منإ 50أقلإمنإإ
الىإإإ70منإ

إ%إ79
إ%إ100الىإإإ90منإإ%إ89الىإإإ80منإ

إممتازإإجيدإجداإإجيدإإمتوسطإإضعيفإ



 الماليةإإإمعيارإالسالمةإإإالثالث:إالجزءإإإإ-إدليلإحوكمةإالجمعياتإاألهليةإإإإ

45 

 

إ

 

 

إ

إ

إ

إ

إالفصلإالرابعإ

إحسابإمؤشراتإالتنظيمإالماليإ

إ  
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إحسابإمؤشراتإالتنظيمإالماليإ:إ •

إيهدفإمؤشرإالتنظيمإالماليإفيإالجمعيةإلقياسإالتاليإ

 مدىإاالمتثالإوااللتزامإلدىإالجمعيةإلألنظمةإوالقوانينإالحاكمةإللعملإالماليإفيإالجمعيات.إ -

لعملياتإإ - الماليةإ الحوكمةإ تحققإ والتيإ الجمعياتإ لعملياتإ الماليإ والضبطإ التنظيمإ مستوىإ

 الجمعياتإوفقإأفضلإالممارساتإ.إ

ولتحقيقإاألهدافإالسابقةإينبغيإأنإتتضافرإالجهودإلدىإجميعإاألطرافإالمعنيةإبتطبيقإهذاإالمعيارإإ

 لمطلوبةإمنهاإوهيإ:إومتطلباتهإونشيرإإلىإهذهإاألطرافإذاتإالعالقةإواألدوارإا

إ

:إاألدوارإالمطلوبةإمنإمجالسإإداراتإالجمعياتإاألهليةإوالمشرفإالماليإفيإالمجلسإعلىإوجهإإإإأوالًإ

إالخصوصإبالضافةإللعاملينإفيإالداراتإالماليةإوأقسامإالمحاسبةإوالدارةإالتنفيذية:إإ
االطالعإبشكلإدقيقإعلىإجميعإالممارساتإالمكونةإللتنظيمإالماليإبالضافةإآلليةإالتحققإلكلإ -

 سؤالإفيإبطاقةإالتقييم.إإ

 التأكدإمنإتوفرإالشواهدإالمطلوبةإفيإآليةإالتحققإإفيإبطاقةإالتقييمإلدىإالجمعية.إ -

 عية.التأكدإمنإالتطبيقإالكاملإلهذهإالممارساتإفيإواقعإالعملإالماليإفيإالجم -

وتطبيقإهذهإإ - لوجودإ المؤيدةإ والشواهدإ المتطلباتإ تقديمإكافةإ المقيمإمنإخاللإ معإ التعاونإ

 الممارساتإالمشارإإليهاإفيإالتقييم.إإ

استكمالإكافةإالنواقصإوالعملإعلىإمعالجةإإنواحيإالضعفإواالستمرارإفيإعمليةإالتحسينإإ -

 لمنظومةإالعملإالماليإفيإالجمعية.إإ

 

إمطلوبةإمنإالجهاتإالمكلفةإبعملياتإالتقييم:إإ:إاألدوارإالإثانياًإ
مساعدةإمجلسإالدارةإوالدارةإالتنفيذيةإوالعاملينإفيإالدارةإالماليةإوأقسامإالمحاسبةإإفيإإ -

 الجمعيةإعلىإفهمإالمتطلباتإوالممارساتإالمطلوبةإلحوكمةإالعملياتإالماليةإفيإالجمعيةإ.إإ

 يإالمؤشرإإفيإواقعإالعملإالماليإفيإالجمعية.إالتأكدإمنإتوفرإالشواهدإللممارساتإكماإهيإف -

وإمجلسإالدارةإلمباشرةإإإالمركزالحصولإعلىإالدعمإالماديإوالمعنويإمنإجهاتإالشرافإفيإ -

 مهامهإبصالحياتإواضحةإ.

إاللمامإالكاملإبكافةإاألنظمةإواللوائحإإالحاكمةإللعملإالماليإفيإالجمعياتإوأهمهاإ:إإ -

o .نظامإالجمعياتإاألهليةإوالئحتهإالتنفيذية 

o نظامإالعمل 

o نظامإمكافحةإغسلإاألموالإوالئحتهإالتنفيذية.إ 

o نظامإمكافحةإجرائمإالرهابإتمويلهإوالئحتهإالتنفيذية.إ 

o .الالئحةإالمنظمةإللعالقة 

o ميثاقإاألخالقيإللعاملينإفيإالقطاعإغيرإالربحي.إال 

o .التعاميمإذاتإالعالقة 

o .أدلةإالحوكمةإالمتاحةإعلىإمنصةإمكين 

الماليإ - العملإ لمنظومةإ والمكونةإ الجمعيةإ داخلإ التنظيميةإ المتطلباتإ بكافةإ الكاملإ اللمامإ

ال السياساتإ لوائحإ مثلإ الممارساتإ فيإ المتوقعةإ الشواهدإ فيإ إليهاإ وأدلةإوالمشارإ ،إ ماليةإ
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الجراءاتإالماليةإ،إوالبرامجإالمحاسبيةإ،إوالعاملينإفيإالماليةإوأقسامإالحساباتإ....إوغيرهاإمنإ

 المتطلباتإ.إإ

إاكتسابإالمهاراتإالمكملةإلعملإالفاحصإومنإأهمهاإ: -

o .مهارةإصياغةإالسياساتإوالجراءاتإالمتعلقةإبحوكمةإالعملياتإالماليةإ 

o االجتماعاتإالرسميةإوغيرإالرسمية.مهارةإعقدإورشإالعملإو 

o مهارةإالتواصلإمعإاآلخرينإلتحقيقإممارساتإالحوكمةإالمطلوبة.إ 

o .مهارةإالتنسيقإالعالميإمعإقسمإالتقنيةإلتحقيقإممارساتإالشفافيةإوالفصاح 

o إمهارةإالتوثيقإللمتطلباتإوالشواهدإالتيإتتطلبهاإعمليةإالفحصإ

والتعرفإعلىإآليةإالفحصإوماهيإالشواهدإوالمتطلباتإإإإاالطالعإعلىإعناصرإالتقييمإبشكلإجيدإ -

 التيإستدخلإضمنإنطاقإالتقييمإوفهمهاإبطريقةإصحيحةإ.إ

التقييمإوكذلكإمستوىإالتطبيقإالجزئيإأوإإ - معرفةإمدىإمالئمةإهذهإالشواهدإالمؤيدةإلعنصرإ

 الكليإلهذهإالشواهدإوالممارساتإ.

شرحإالمؤشراتإوالممارساتإوآليةإالتقييمإإعقدإورشإالعملإمعإالمعنيينإفيإالجمعيةإلعرضإوإ -

 والقيامإبالتقييمإالذاتيإ،إوالتأكدإمنإوجودإالشواهدإعليها،إوالمحّددةإفيإبطاقةإالعنصر.

 حصرإالفجواتإفيإكلإالممارساتإووضعإاألنشطةإالمناسبةإلسدإهذهإالفجوات،إإ -

لفحصإللعناصرإالمعتمدةإإاالستفادةإمنإالمتطلباتإواأللياتإالمشارإإليهاإفيإمعاييرإالمراجعةإوا -

 فيإالمملكةإالعربيةإالسعوديةإ.

إ

 آليةإالتقييم:إ •

حسبإتصميمإالمعاييرإوآليةإالتقييمإوالتحققإمنإالممارساتإتوجدإآليتانإللتحققإمنإوجودإومالئمةإوإإ

إمدىإتطبيقإالممارسةإكماإيلي:إ

 التقييمإالمكتبي:إ .1

وُيقصدإمنهإأنإتكونإعملياتإالبحثإعنإمدىإتطبيقإالممارسةإمنإخاللإالعملإالمكتبيإللمقيمإوذلكإإ

قبلإنزولهإللميدانإلزيارةإالجمعيةإالمعنّيةإبالتقييم،إويكونإذلكإمنإخاللإماإتوفرهإالمنظمةإمنإمصادرإ

لمعلوماتإالمتوفرةإإالمعتمدإمنإمجلسإإدارتهاإأوإمنإخاللإالمصادرإواالفصاحإإومعلوماتإعبرإنموذجإإ

نزولهإإ لحينإ المكتبيإ التقييمإ أسئلةإ منإ أيإسؤالإ إرجاءإ للمقيمإ يمكنإ اللكترونية،إكماإ منصاتهاإ علىإ

إالميداني،إبشرطإأالإيخلإذلكإبالمواصفاتإالمتعلقةإبالشواهدإوالتيإسيتمإشرحهاإفيإالمحورإالتالي.

 التقييمإالميداني:إ .2

البحثإع زيارةإالجمعيةإومقابلةإإوُيقصدإمنهإقيامإالفاحصإبعملياتإ نإمدىإتطبيقإالممارسةإمنإخاللإ

المعنيينإفيهاإوطرحإاألسئلةإالمحّددةإوجمعإالشواهدإالمطلوبةإوكتابةإالمالحظاتإوفقإالنموذجإالمعدإإ

 لذلكإمعإاالسترشادإبالنقاطإالمشارإإليهاإفيإالمؤشراتإفيإآليةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييم.إإ
إ  
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 آليةإالتحقق:إ •

بآليةإالتحققإكيفيةإالتحققإمنإشواهدإتطبيقإالممارسة،إووفقًاإللمنهجيةإالمحّددةإفيإهذاإالدليلإُيقصدإإ

تقييمإإ بطاقةإ فيإ المحّددةإ الشواهدإ تسبقإ والتيإ التالية،إ اللفظيةإ الدالالتإ خاللإ منإ التحققإ يتمإ

 الممارسات:
 

إآليةإالتقييمإللممارساتإوالشواهد:إ •

إلىإإ الرجوعإ ينبغيإ التقييمإ يبدأإ أنإ ومنإقبلإ صحيحة،إ بطرقةإ فهمهاإ منإ والتأكدإ معنّيةإ ممارسةإ كلإ

الُمقترحإأنإيتمإالبدءإباألسئلةإالتيإيتمإتقييمهاإمكتبيًاإواالنتهاءإمنهاإثمإاالنتقالإإلىإاألسئلةإالتيإيتمإإ

تقييمهاإميدانيًا،إوُيفّضلإأنإيتمإإرجاءإاألسئلةإالخاصةإبالتحققإالمكتبيإوالتيإلمإيتمإالوصولإفيهاإإلىإإ

إإلىإحينإالتحققإالميداني.إإ-بسببإعدمإوضوحإالشواهد-إييمإدقيقإتق
إ  

إمثالإتوضيحيإإالمقصودإإالدالالتإ مإ

إوجودإإ1

الشاهدإلتحققإُيقصدإبذلكإضرورةإتوفرإ

الممارسة،إوبمجردإوجودإهذاإالشاهدإ

إفإنإذلكإيعنيإتحققإالممارسة.

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات:إإ      ·

توجدإسياسةإلمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإجرائمإالرهابإسإ_إإهلإ

إوتمويلهإ؟

)إوجودإسياسةإلمكافحةإغسلإإكماإأنإآليةإالتحققإفيإهذاإالسؤالإهو:إ

إاألموالإومكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإ(.

وللتحققإمنإإجابةإهذاإالسؤالإيتمإالذهابإآلليةإالفحصإفيإبطاقةإإإ      ·

الممارسةإوفهمهماإثمإاالنتقالإإلىإالشاهدإالمتوفرإلدىإالجمعيةإوالتأكدإإ

وجودإسياسةإماليةإخاصةإبمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإمنإوجودهإوهوإ

جرائمإالرهابإوتمويلهإمكتوبةإومعتمدةإمنإأصحابإالصالحيةإبموجبإقرارإإ

مكتوبإ،إوبمجردإالتحققإمنإوجودإهذهإالسياسةإيتمإاالنتقالإللحالةإوآليةإإ

إالحسابإمرةإأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.

إمحتوىإإ2

ُيقصدإبذلكإضرورةإتصفحإالمقيمإ

للشاهدإالمؤيدإبعدإالتأكدإمنإالوجودإإ

بشكلإدقيقإوالبحثإفيإمحتواهإ

بشكلإكاملإعلىإماإيدلإتحققإ

الممارسة،إوقدإيكونإهناكإضرورةإ

للبحثإعنإهذاإالمحتوىإفيإمصادرإ

إأخرىإلدىإالجمعية.إ

اسةإسيلالستكمالإمعإنفسإالمثالإالسابقإوالخاصإبالسؤالإعنإمدىإوجودإ

لمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإوتفعيلهاإفيإواقعإ

إالعملإالماليإفيإالجمعية.إ

)إاالطالعإعلىإمحتوىإهذهإالسياسةإ(،إإفإنإآليةإالتحققإفيإهذاإالسؤالإهو:إ

وهذاإيعنيإبأنهإالإيكفيإوجودإالسياسةإواعتمادهاإمنإأصحابإالصالحيةإإ

االنتقالإإلىإمستوىإآخرإمتقدمإفيإالتحققإوهوإالمحتوى،إوإنماإينبغيإ

إوالذيإيشتملإأيضاإعلىإالتفعيلإفيإواقعإالعملإالماليإفيإالجمعية.

وللتحققإمنإإجابةإهذاإالسؤالإيتمإاالنتقالإإلىإبطاقةإالممارسةإإإ      ·

والتأكدإمنإفهمإالممارسةإوماإتحتويهإهذهإالسياسةإمعإاألخذإفيإالحسبانإإ

النقاطإالمشارإإليهاإفيإآليةإالتحققإ،إثمإاالنتقالإللشاهدإالمتوفرإلدىإإ

لتأكدإمنإإالجمعيةإوتصفحإمحتواهإومقارنتهإبالمحتوىإالمحّددإمنإالسياسةإوا

مدىإارتباطهإبالشاهدإوبمجردإالتحققإمنإمحتوىإالسياسةإيتمإاالنتقالإ

للحالةإوآليةإالحسابإمرةإأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقةإفيإ

إمدىإمالئمةإالشاهدإواستكمالهإللمتطلبات.إ
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إوحتىإتتضحإآليةإالتقييمإبشكلإدقيقإوتفصيليإيتمإإتباعإالجراءاتإالتالية:إ

إأواًل:إالتقييمإالمكتبيإ

 قراءةإسؤالإالتحققإوفهمهإوماهيإالدرجةإالمحّددةإللسؤال.إ .1

 الدالالتإالمحّددةإفيه.التأكدإمنإآليةإالتحققإللسؤالإوفهمإ .2

 االطالعإعلىإحالةإوآليةإحسابإالدرجةإللسؤالإوفهمها. .3

 االنتقالإإلىإالممارسةإوالتأكدإمنإالغرضإالمقصودإفيإالسؤال. .4

 االطالعإعلىإآليةإالتحققإوالتأكدإمنإالداللةإالموجودةإفيهإ)وجود،إمحتوىإ(. .5

 فيإبطاقةإالتقييم.إاالنتقالإإلىإالشاهدإالمتوفرإحسبإآليةإالتحققإالمحّددةإ .6

 فحصإالشاهدإالمتوفرإومقارنتهإبالممارسةإالمحّددة. .7

االختيارإوتحديدإالدرجةإالمطلوبةإحسبإالحالةإوآليةإالحسابإللعناصرإالتيإالإتتطلبإالتأكدإإ .8

 منإالتطبيقإ

إثانيًا:إالتقييمإالميدانيإ

 حصرإاألسئلةإالتيإسيتمإتقييمهاإميدانيًا. .1

 لشواهدإالمحددةإفيإآليةإالتحقق.تصنيفإهذهإاألسئلةإحسبإترابطإا .2

 التواصلإمعإالجمعيةإلتوفيرإالشواهدإالمطلوبةإقبلإالزيارةإبوقتإكاٍف.إ .3

 القيامإبالزيارةإوالتأكدإمنإوجودإالمعنيينإالمطلوبإتواجدهمإأثناءإالزيارة. .4

 البدءإبعرضإاألسئلةإبطريقةإسلسلةإوواضحةإعلىإالمعنيينإفيإالجمعية. .5

بةإالمعنيينإوفحصهاإمعإتدوينإالمالحظاتإدونإإظهارإأيإنتيجةإإطلبإالشواهدإعندإأخذإإجا .6

 أوإتقييمإأمامإممثليإالجمعية.

 فيإحالإكانتإالشواهدإغيرإمترابطةإمعإالغرضإمنهاإيتمإطلبإشواهدإأخرىإمنإالجمعية.إ .7

يمكنإاالنتقالإإلىإأسئلةإأخرىإفيإنفسإالوقتإالذيإيتمإانتظارإالجمعيةإتوفيرإالشواهدإإ .8

 لمطروحةإمسبقًا.علىإاألسئلةإا

 إنهاءإالزيارةإوتدوينإالدرجاتإالمحّددةإلكلإسؤال. .9
 إ
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إالفصلإالخامسإ

إمؤشراتإوممارساتإالتنظيمإالماليإ

 

إ

إ

 

 

إ
إ

 ملخصإالتنظيمإالماليإ
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إ

إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

إالموضوعاتإإمإالمجالإإم
رقمإ

إالمؤشر
إالمؤشرإالرئيسيإ

وزنإ

إالمؤشرإإ

عددإإ

إالممارساتإ

عددإأسئلةإإ

إالتحققإ

إالهيكلإالتنظيميإإ1

إالهيكلإالتنظيميإإ1

إ1

التزامإالجمعيةإبإعدادإ

الهيكلإالتنظيميإإ

للجمعيةإوتحديدإ

الصالحياتإإ

إواالختصاصاتإالمالية.

إ19إ4إ%إ25

إ2
الوصفإالوظيفيإإ

إللوظائفإالماليةإ

إ3
الصالحياتإالماليةإ

إوالداريةإ

إ4
اختصاصاتإالمشرفإإ

إالماليإ

إتعيينإالمحاسبإإ5

إ6
اختصاصاتإمجلسإالدارةإإ

إفيإالرقابةإوالمتابعة.إ

إ7

عدمإرئاسةإالمشرفإ

الماليإللجنةإالتدقيقإ

إوالمراجعةإالداخلية.

إ2
تفعيلإالسياساتإإ

إوالجراءاتإ

إالئحةإالسياساتإالماليةإ8

إ2

بإعدادإالتزامإالجمعيةإ

السياساتإالماليةإ

إوتفعيلهاإداخلإالجمعيةإ

إ43إ5إ%إ35

إدليلإالجراءاتإالماليإإ9

إ10
تفعيلإالسياساتإوأسسإ

إالحوكمة

إ11

جمعإالتبرعاتإواستخدامإ

جزءإمنهاإفيإنشاطإآخرإإ

غيرإالغرضإالذيإُجمعتإإ

إمنإأجله.

إ12
استقبالإالعاناتإمنإ

إالمملكة.إخارجإ

إاشتراكاتإاألعضاءإإ13

إالئحةإالمشترياتإإ14

إسياساتإالصرفإللبرامجإإ15

إ16
موافقةإالجمعيةإ

إالعموميةإعلىإالتملك.إ

إ17
التصرفإفيإفائضإإ

اليراداتإلدىإالجمعيةإ
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ووضعهاإفيإأوقافإأوإ

إاستثمارات.إ

إ3
السجالتإإ

إوالمستندات
إ18

تفعيلإالسجالتإالداريةإإ

إوالمحاسبية
إ3

التزامإالجمعيةإباألنظمةإإ

والضوابطإالمنظمةإ

إللسجالتإوالمستندات

إ2إ1إ%إ10

إ4إإعدادإالتقاريرإالماليةإ19إالتقاريرإإ4

التزامإالجمعيةإإبإعدادإ

التقاريرإالدوريةإإ

المطلوبةإورفعهاإ

خاللإالفتراتإإللمركزإ

إالمحددة

إ8إ1إ%إ10

إ5
الجراءاتإالماليةإ

إوالمحاسبية

إ20
تطبيقإالمعاييرإالمحاسبيةإ

إالمعتمدةإ

إ5

التزامإالجمعيةإباألنظمةإإ

والضوابطإالمنظمةإ

لإلجراءاتإالماليةإ

إوالمحاسبيةإللجمعياتإ

إ4إ2إ%إ20 إ21
استخدامإالبرنامجإإ

إالمحاسبيإ

إ22
االلتزامإبدليلإالحساباتإ

إالموحدإ

إ76إ13إ%إ100 المجموعإإ 

إ

 إ
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إالمؤشرإاألول

)التزامإالجمعيةإبإعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإإ

إوتحديدإالصالحياتإواالختصاصاتإالمالية(إ

إ%(إ25التنظيميإ)الوزنإإلالمجال:إالهيكإ
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إ
إ%إ25إ1وزنإالمؤشرإرقمإإ8إدرجةإالممارسةإإ1بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإهيكلإتنظيميإإ

للوظائفإالماليةإفيإإ

الجمعيةإضمنإهيكلإإ

الجمعيةإمعتمدإمنإإ

إمجلسإالدارة؟

إميدانيإ2

وجودإالهيكلإإ-إ1

إالتنظيميإللجمعية.إ

محتوىإمحاضرإإ-2

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإيوجدإهيكلإتنظيمي.إإال

إ%إ100إيوجدإهيكلإتنظيمي.إإنعمإ

2 

هلإهوإمفعلإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ2

محتوىإالهيكلإإ-1

إالتنظيمي.إ

محتوىإإجاباتإإ-2

 المعنيين.

وجودإممارساتإإإإ-3

لتفعيلإالهيكلإإ

إالتنظيمي.إ

إصفرإإغيرإمفعلإإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلإبشكلإجزئيإ

إ%إ100إمفعلإبشكلإمتكاملإ

إ

 الهيكلإالتنظيميإالمجالإإإإ1بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إالهيكلإالتنظيميإ-1

إالمؤشرإ الوصفإالوظيفيإللوظائفإالماليةإ-2
التزامإالجمعيةإبإعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإوتحديدإإ

إالصالحياتإواالختصاصاتإالمالية.إ

يجبإأنإيكونإلدىإالجمعيةإهيكلإتنظيميإمعتمدإمنإمجلسإالدارةإيحددإخطوطإالسلطةإوالمسؤوليةإالتيإتعتمدإعليهاإالدارةإإ

الماليةإفيإبناءإالسياساتإوالجراءاتإالماليةإإكماإيجبإترجمةإهذهإالوظائفإإلىإبطاقاتإوصفإللمهامإالوظيفيةإللوظائفإإالماليةإإ

إناءإالهيكلإالتنظيميإوبناءإبطاقاتإالوصفإالوظيفيإالتاليإ:إإوعلىإالجمعيةإأنإتراعيإفيإب

إوجودإهيكلإتنظيميإللوظائفإالماليةإمعتمدإضمنإالهيكلإالتنظيميإللجمعية.إ -1

عدمإوجودإتعارضإمصالحإبينإالوظائفإالماليةإفيإالهيكلإمنإحيثإالمرجعيةإأوإالجمعإبينإالمهامإالمتعارضةإفيإالوصفإإ -2

إالمراجعةإوالمحاسبةإوالصندوقإإوالمشرفإالماليإ".إالوظيفيإمثلإوظائفإ"إ

عدمإالجمعإبينإوظائفإجمعإالتبرعاتإإووظائفإالثباتإالمحاسبيإإفيإالهيكلإالتنظيميإوالإالمهامإالوظيفيةإإمثلإوظيفةإإ

والمحاسبإأوإالمديرإالتنفيذيإوالمحاسبإأوإوظيفةإجمعإأوإاستالمإاألموالإوالحسابات،إوغيرهاإمنإالوظائفإإإإإالمشرفإالمالي

إالمتعارضةإوالتيإتضعفإنظامإالرقابةإوالضبطإفيإالجمعية.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 الدارة.إعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإواعتمادهإمنإمجلسإ -1

إعدادإبطاقاتإوصفإوظيفيإللوظائفإالماليةإمحددةإفيهاإالصالحياتإواالختصاصاتإمبنيةإعلىإالهيكلإإ -2

إالتنظيمي.إإ

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالهيكلإالتنظيمي. -1

إبطاقاتإالوصفإالوظيفيإللوظائفإالمالية.إ
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3 

هلإيوجدإوصفإوظيفيإإإ

للوظائفإالماليةإواضحإإ

يحددإمسؤولياتإإ

واختصاصاتإكلإموظفإإ

فيإالوظائفإالماليةإإ

المعتمدةإفيإالهيكلإ

إالتنظيمي؟

إميدانيإ2

وجودإبطاقاتإالوصفإإ-إ1

الوظيفيإللوظائفإإ

إالمالية.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إ%إ100إيوجد.إإنعمإ

إ4

هلإهوإمفعلإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ2

محتوىإبطاقاتإإ-1

الوصفإالوظيفيإإ

إللوظائفإالمالية.إ

محتوىإإجاباتإإ-2

إالمعنيين.

وجودإممارساتإإإإ-3

لتفعيلإالمسؤولياتإإ

إواالختصاصات.إ

إصفرإإغيرإمفعلإإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلإبشكلإجزئيإ

إ%إ100إمفعلإبشكلإمتكاملإ

 

إ
 

إ
إ

 التنظيميالهيكلإإالمجالإإإإ2بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 الصالحياتإالماليةإوالداريةإ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإبإعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإوتحديدإإ

إالصالحياتإواالختصاصاتإالمالية.إ

التسلسلإالداريإالمعتمدإإيجبإأنإيكونإللجمعيةإالئحةإللصالحياتإالماليةإوالداريةإفيإالجمعيةإتحددإفيهاإكافةإالصالحياتإوفقإ

إفيإالهيكلإالتنظيميإويراعىإفيإبناءإالئحةإالصالحياتإالماليةإالتاليإ:إ

إأنإتتطابقإمعإالمستوياتإالموجودةإفيإالهيكلإالتنظيميإالمعتمد.إ -1

إ.إالمركزإأالإتتعارضإمعإالصالحياتإالمنصوصإعليهاإفيإاللوائحإواالنظمةإوالتعليماتإالصادرةإمنإ -2

أنإتعكسإكافةإالصالحياتإالمنصوصإإعليهاإفيإالئحةإالسياساتإالماليةإوأيإسياساتإماليةإأخرىإفيإالجمعيةإوكذلكإدليلإإ -3

إالجراءاتإالمالية.إ

إميةإاألخرىإداخلإالجمعية.إأالإتتعارضإمعإالصالحياتإفيإاللوائحإالتنظي -4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
إعدادإالئحةإللصالحياتإالماليةإتحتوىإعلىإصالحياتإالمجلسإوصالحياتإالدارةإالتنفيذيةإالممنوحةإمنإإ -1

إالمجلس.إ

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالتنفيذية.إالئحةإالصالحياتإالماليةإللمجلس،إولإلدارةإإإ-1
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إ4إدرجةإالممارسةإإ2بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ1
إ%إ25

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإالئحةإصالحياتإإ

ماليةإللمجلسإإ

والصالحياتإالممنوحةإإ

منإالمجلسإلإلدارةإإ

إالتنفيذية؟إ

إميدانيإ2

وجودإالئحةإالصالحياتإإ-إ1

الماليةإللمجلس،إولإلدارةإإ

إالتنفيذية.

إصفرإإالإيوجدإالئحةإللصالحيات.إإال

إنعمإ

إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ2

متطابقةإمعإإهلإهيإإ

المستوياتإالموجودةإإ

فيإالهيكلإالتنظيميإإ

إالمعتمد؟

إميدانيإ2

محتوىإالئحةإإ-1

الصالحياتإالماليةإإ

للمجلس،إولإلدارةإإ

إالتنفيذية.

محتوىإالهيكلإإ-2

إالتنظيمي.إ

إصفرإإليستإمتطابقة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمتطابقةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمتطابقةإبشكلإمتكامل.إ
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إ%إ25إ1وزنإالمؤشرإرقمإإ5إدرجةإالممارسةإإ3بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

اختصاصاتإإهلإتمإتحديدإ

المشرفإالماليإفيإإ

إالالئحةإاالساسية؟إ

إمكتبيإ1
محتوىإالالئحةإإ-1

إاألساسية.إ

إصفرإإلمإيتمإتحديدإاالختصاصات.إإال

إنعمإ

تمإتحديدإاالختصاصاتإبشكلإإ

إجزئي.إ
إ%إ50

تمإتحديدإاالختصاصاتإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

2 
هلإمؤهالتإالمشرفإإ

الماليإتتناسبإمعإإ
إميدانيإ2

محتوىإالسيرةإالذاتيةإإ-1

إللمشرفإالمالي.إ

إصفرإإالإتتناسب.إإال

إ%إ100إتتناسب.إإنعمإ

 الهيكلإالتنظيميإالمجالإإإإ3بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إاختصاصاتإالمشرفإالمالي-1

إالمؤشرإ تعيينإالمحاسبإ-2
التزامإالجمعيةإبإعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإوتحديدإإ

إالصالحياتإواالختصاصاتإالمالية.إ

إالشرافيةإوالتنفيذيةإفيإالعملإالماليإوالمحاسبيإأنإتقومإبالتاليإ:يتعينإعلىإالجمعيةإفيإإطارإالتعيينإللوظائفإ

إأواًلإ:إالمشرفإالمالي:إإ

تحديدإصالحياتإالمشرفإالماليإفيإمجلسإالدارةإإ -1

إواختصاصاتهإالمالية:إإ

جميعإشؤونإالجمعيةإالماليةإطبقًاإللنظامإواألصولإالماليةإإإ-أإ

إالمتبعة.

ومصروفاتهاإواستخراجإإيصاالتإعنإجميعإإمواردإالجمعيةإإإإ-ب

إالعملياتإواستالمها.إ

إإيداعإأموالإالجمعيةإفيإالحساباتإالبنكيةإالمخصصةإلها.إإ-ج

قيدإجميعإاليراداتإوالمصروفاتإتباعًاإفيإالسجالتإالخاصةإإإ-د

إبها.

إالجردإالسنويإوتقديمإتقريرإبنتيجةإالجردإلمجلسإالدارة.إإ-ه

تقررإصرفهاإنظامًاإمعإاالحتفاظإإصرفإجميعإالمبالغإالتيإإ-و

إبالمستنداتإالمثبتةإلصحةإالصرفإومراقبةإالمستنداتإوحفظها.إ

إتنفيذإقراراتإمجلسإالدارةإفيماإيتعلقإبالمعامالتإالمالية.إإإ-زإ

إعدادإميزانيةإالجمعيةإللسنةإالتاليةإوعرضهاإعلىإمجلسإإإإ-ح

إالدارة.

ةإمعإرئيسإمجلسإإالتوقيعإعلىإطلباتإالصرفإواألوراقإالماليإإ-ط

إالدارةإأوإنائبه.إ

بحثإالمالحظاتإالواردةإمنإالمراجعإالخارجي،إوالردإعليهاإإإ-ي

إعلىإحسبإاألصولإالنظامية.إ

التأكدإمنإإقدراتإالمشرفإمنإحيثإالتخصصإأوإالخبرةإللقيامإإ -2

إبهذهإالمهام.إ

التأكدإمنإقيامإالمشرفإفعليًاإبتنفيذإالمهامإالموكلةإإليهإإ -3

إالممارسة.إإوالمحددةإفيإهذهإ

إثانيًاإ:إمحاسبإالجمعية:إ

إ.إأنإتصدرإقرارإبتعيينإمحاسبإسعوديإالجنسية.إإإ1

معإإإإالمركز.إأنإترسلإنسخةإمنإقرارإالتعيينإومسوغاتإالراتبإإلىإ2

إإرفاقإصورةإبطاقةإالهويةإوبياناتإالتواصل.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 المشرفإالماليإللقيامإبجميعإاالختصاصاتإالمحّددةإفيإالممارسة.إالتأكدإمنإقدراتإ -1

 التأكدإمنإقيامإالمشرفإالماليإبمسؤولياتهإواختصاصاتهإالمحّددةإفيإالممارسة.إ -2

 التأكدإمنإوجودإقرارإمنإمجلسإالدارةإعندإتعيينإالمحاسبإ.إ -3

إاقةإالهويةإوبياناتإالتواصل.إ،إمعإصورةإمنإبطإالمركزإإرسالإنسخةإمنإقرارإالتعيينإومسوغاتإالراتبإإلىإ -4

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالالئحةإاألساسية.إ -1

 السيرةإالذاتيةإللمشرفإالمالي.إ -2

إقرارإتعيينإالمحاسب.إ -3
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عضويتهإفيإمجلسإإ

إالدارةإكمشرفإمالي؟إ

إ3

هلإيمارسإالمشرفإإ

المهامإالموكلةإإليهإفيإإ

إهذهإالممارسة؟إ

إميدانيإ1

محتوىإالالئحةإإ-1

إاألساسية.إ

محتوىإإجاباتإإ-2

إالمعنيين.

إصفرإإالإيمارسإالمهام.إإال

إنعمإ

إ%إ50إيمارسإالمهامإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيمارسإالمهامإبشكلإمتكامل

4 
هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ

إمحاسب؟إ
إميدانيإ1

محتوىإقرارإتعيينإإ-1

إالمحاسب.إ

إصفرإإالإيوجدإمحاسب.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

إ5
هلإالمحاسبإسعوديإإ

إالجنسية؟إ
إميداني 

محتوىإقرارإتعيينإإ-1

إالمحاسب.إ

إصفرإإالمحاسبإغيرإسعودي.إإال

إ%إ100إالمحاسبإسعودي.إإنعمإ

 
  

 الهيكلإالتنظيميإالمجالإإإإ4بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

اختصاصاتإمجلسإالدارةإفيإالرقابةإإ-1

 والمتابعة.إ

الماليإللجنةإإعدمإرئاسةإالمشرفإ-2

 التدقيقإوالمراجعةإالداخلية.إ

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإبإعدادإالهيكلإالتنظيميإللجمعيةإوتحديدإإ

إالصالحياتإواالختصاصاتإالمالية.إ

علىإمجلسإالدارةإأنإيلتزمإبتعيينإمراجعإداخليإلمراجعةإالسياساتإوالجراءاتإفيإالجمعيةإويتأكدإمنإتنفيذهاإويتمإذلكإمنإإ

إخاللإإ:

إإصدارإقرارإتعيينإأوإتكليفإأوإتوقيعإعقدإمعإجهةإللقيامإبمهامإالمراجعةإالداخليةإفيإالجمعيةإبماإفيهاإالمراجعةإالمالية.إ -1

إعملإوصفإوظيفيإلوظيفةإومهامإالمراجعإالداخلي.إ -2

إاعتمادإنظامإللرقابةإوالمراجعةإلكافةإالعملياتإالمالية.إ -3

إوالمراجعةإالماليةإمنإقبلإإدارةإالمراجعةإأوإالمراجعإالداخليإ.إيتمإتطبيقإنظامإالرقابةإإ -4

إتقدمإلجنةإالمراجعةإأوإالمراجعإالداخليإتقاريرإدوريةإعنإمراجعةإالعملياتإالماليةإلمجلسإالدارةإإوالدارةإالتنفيذية.إ -5

إشرفإالماليإالإيكونإرئيساإلها.إتشكيلإلجنةإللمراجعةإالداخليةإكأحدإاللجانإالدائمةإالتابعةإللمجلسإفإنهإالمفيإحالإتمإ -6

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 التأكدإمنإوجودإقرارإمنإمجلسإالدارةإعندإتعيينإالمراجعإالداخليإ.إ -1

التأكدإمنإوجودإأنظمةإوضوابطإفّعالةإللرقابةإالداخليةإومراجعتهاإمنإخاللإاجتماعاتإالدارةإالتنفيذيةإ -2

 الدارة.إومجلسإ

إفيإحالإوجودإلجنةإللتدقيقإوالمراجعةإالداخليةإيجبإالتأكدإمنإعدمإرئاسةإالمشرفإالماليإللجنة.إ -3

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إقرارإتعيينإالمراجعإالداخلي.إ -1

 نظامإالرقابةإالداخلي.إ -2

 تقاريرإالمتابعةإوالشراف.إ -3

إقرارإتكوينإلجنةإالتدقيقإوالمراجعةإالداخلية.إ -4
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إ8إدرجةإالممارسةإإ4الممارسةإرقمإإبطاقةإتقييمإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ1
إ%إ25

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإمراجعإداخليإإ

لمراجعةإوتحديثإاللوائحإ

إوالسياساتإالداخلية؟إ

إ2

إميداني

وجودإقرارإالتكليفإأوإإإإ-1

إالتعيين.

محتوىإمحاضرإإإإ-2

إالدارة.إاجتماعاتإمجلسإ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإتمإتكليفهإأوإتعيينهإإ

إمنإمجلسإالدارة؟إ
إميداني

وجودإقرارإالتكليفإأوإإ-إ1

إالتعيين.

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإ-2

إمجلسإالدارة.إ

إال
لمإيتمإتكليفهإأوإتعيينهإمنإإ

إمجلسإالدارة.إ
إصفرإ

إنعمإ
تكليفهإأوإتعيينهإمنإمجلسإإتمإ

إالدارة.
إ%إ100

إ3

هلإيرفعإالمراجعإإ

الداخليإالتقاريرإلمجلسإإ

إالدارةإوالدارةإالتنفيذية؟

إميدانيإ1

تقاريرإالمراجعإالداخليإإ-1

لمجلسإالدارةإوالدارةإإ

إالتنفيذية.

إصفرإإالإيرفعإالتقارير.إإال

إ%إ100إيرفعإالتقارير.إإنعمإ

إ

إ4

للرقابةإإهلإيوجدإنظامإ

الداخليةإلمراجعةإالصرفإإ

وباقيإاالجراءاتإالماليةإإ

إ2إ؟

إمكتبي
محتوىإنظامإالرقابةإإإإ-1

إالداخلي.إ

إصفرإإالإيوجدإنظامإرقابة.إإال

إيتمإاالنتقالإللسؤالإالتاليإإنعمإ

5 

هلإتمإاعتمادإنظامإإ

الرقابةإالداخليإمنإإ

إمجلسإالدارة؟

إميداني
محتوىإمحاضرإإإإ-1

إالدارة.إاجتماعاتإمجلسإ

إال
لمإيتمإاعتمادهإمنإمجلسإإ

إالدارة.
إصفرإ

إ%إ100إتمإاعتمادهإمنإمجلسإالدارة.إنعمإ

إ6

هلإهوإمفعلإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ2

محتوىإنظامإالرقابةإإ-1

إالداخلي.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

وجودإممارساتإلتفعيلإإ-إ3

إنظامإالرقابةإالداخيةإ

إصفرإإمفعلإغيرإإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلإبشكلإجزئيإ

إ%إ100إمفعلإبشكلإمتكاملإ

إ

إ7
هلإتوجدإلجنةإتدقيقإإ

إومراجعةإداخلية؟إ

إ1

إمكتبي

+إإ

إميداني

وجودإقرارإتكوينإلجنةإإإإ-1

التدقيقإوالمراجعةإإ

إالداخلية.

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إالتاليإيتمإاالنتقالإللسؤالإإنعمإ

8 

هلإيرأسإالمشرفإإ

الماليإفيإمجلسإإ

إالدارةإهذهإاللجنة؟إ

إميداني

محتوىإقرارإتكوينإلجنةإإإإ-1

التدقيقإوالمراجعةإإ

إالداخلية.

إ%إ100إالإيرأسإالمشرفإالماليإاللجنة.إإال

إصفرإإيرأسإالمشرفإالماليإاللجنة.إإنعمإ

إ
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إ

 

 

 

 

إ

إالمؤشرإالثانيإ

السياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإإ)التزامإالجمعيةإبإعدادإ

إالجمعية(

إ%(إ35المجال:تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإ)الوزنإ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ

إ4إدرجةإالممارسةإإ5الممارسةإرقمإإبطاقةإتقييمإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ2
إ%إ35

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتوجدإالئحةإإ

إللسياساتإالماليةإ؟إ
إمكتبيإ2

وجودإالئحةإالسياساتإإ-إ1
إالمالية.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمتكامل.إيوجدإبشكلإإ

2 
هلإتمإاعتمادإالالئحةإمنإإ

إمجلسإالدارة؟
إميدانيإ1

محتوىإمحاضرإإ-1
إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإلمإيتمإاالعتماد.إإال
إ%إ100إتمإاالعتماد.إإنعمإ

إ3
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإالئحةإإ-1
إالسياساتإالمالية.إ

إجاباتإإمحتوىإ-2
إالمعنيين.

وجودإممارساتإإإإ-3
إلتفعيلإالسياساتإالمالية.إ

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

موضوعاتإإ تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإإالمجالإإإإ5بطاقةإالممارسةإرقمإ

إالممارسةإ
 الئحةإالسياساتإالماليةإإ-1

إالجمعيةإالتزامإالجمعيةإبإعدادإالسياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإإالمؤشرإ

يجبإأنإيكونإللجمعيةإالئحةإللسياساتإالماليةإالحاكمةإلكافةإالعملياتإالماليةإالخاصةإبالجمعيةإويجبإإأنإيراعىإفيإإعدادإهذهإإ

إالالئحةإالتالي:إ

إأنإتكونإمعتمدةإمنإمجلسإالدارة. -1

أالإيتمإالجمعإبينإالسياساتإوالجراءاتإفيإالئحةإواحدةإ -2

والإتعبرإهذهإالالئحةإأالإعنإالسياساتإإبلإيتمإالفصلإبينهماإ

إالماليةإالحاكمةإللعملإالمالي.إ

أنإتتوافقإالالئحةإوتحتويإعلىإكافةإالتعليماتإالمشارإإ -3

لهاإفيإاألنظمةإواللوائحإوالتعليماتإالصادرةإمنإالجهاتإإ

الشرافيةإوأنإتتكاملإمعإاللوائحإالتنظيميةإاألخرىإداخلإإ

إالجمعية.إ

نإكافةإالعملياتإالماليةإفيإإأنإتكونإشاملةإومعبرةإعإ -4

إالجمعيةإوهي:إ

إالسياساتإواألحكامإالماليةإالعامة.إإ-أإ

إالسياساتإالخاصةإبالموازناتإالتقديرية.إإإ-ب

إالسياساتإالخاصةإبالمقبوضات.إإإ-ج

إالسياساتإالخاصةإالمصروفات.إإإإإ-د

إ

إالسياساتإالخاصةإبالحساباتإالبنكية.إإإ-ه

إالسياساتإالخاصةإبالمخزون.إإإ-و

إالسياساتإالخاصةإبالنقديةإفيإالخزينة.إإ-زإ

إالسياساتإالخاصةإبعملياتإالشراء.إإ-ح

إالسياساتإالخاصةإباألصولإالثابتة.إإ-ط

إالسياساتإالخاصةإباالستثمار.إإ-ي

إالسياساتإالخاصةإبالمخالفاتإالمالية.إإ-ك

إالسياساتإالخاصةإبالتدقيقإالداخليإللحسابات.إإإإ-ل

إرإالماليةإوالحساباتإالختامية.إإالسياساتإالخاصةإبالتقاريإ-م

إأيإسياساتإماليةإأخرىإيتطلبهاإطبيعةإعملياتإالجمعيةإ-إن

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إإعدادإالئحةإللسياساتإالماليةإوإاعتمادهاإمنإمجلسإالدارة. -1إاألنشطةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالئحةإالسياساتإالمالية.إإإ-1
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إ

إ4إدرجةإالممارسةإإ6بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ2
إ%إ35

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ

إدليلإإجراءاتإماليإ؟إ
إميدانيإ2

الجراءاتإإوجودإدليلإ-إ1

إالمالي.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

2 
هلإتمإاعتمادإالدليلإمنإإ

إمجلسإالدارة؟
إميدانيإ1

محتوىإمحاضرإإ-1

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإلمإيتمإاالعتماد.إإال

إ%إ100إتمإاالعتمادإإنعمإ

إ3

هلإهوإمفعلإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإدليلإإ-1

إالجراءاتإالمالي.إ

محتوىإإجاباتإإ-2

إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعل.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلإبشكلإمتكامل.إ

إ

 تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإإالمجالإإإإ6بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ
إالممارسةإ

 دليلإالجراءاتإالماليإإإ-1
إالمؤشرإ

الجمعيةإبإعدادإالسياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإإالتزامإ
إالجمعيةإ

يجبإأنإيكونإللجمعيةإدليلإتفصيليإلإلجراءاتإالماليةإلكافةإالعملياتإالماليةإالخاصةإبالجمعيةإويجبإإأنإيراعىإفيإإعدادإهذهإإ
إالدليلإالتالي:

أنإتكونإمعتمدةإمنإصاحبإالصالحيةإالمنصوصإعليهإإ -1
إالصالحياتإالمالية.إفيإالئحةإ

أالإيتمإالجمعإبينإدليلإالجراءاتإإوالئحةإالسياساتإإ -2
إالماليةإفيإوثيقةإواحدة.إ

انإيحتويإعلىإكافةإخطواتإالعملياتإالماليةإمنإمنشأإ -3
العمليةإالماليةإإلىإالمستنداتإالثبوتيةإالمؤيدةإللعمليةإإ

إالماليةإوصوالإللقيدإالمحاسبيإوأرشفةإالعمليات.إ
افةإتصورإللسجالتإوالمستنداتإالماليةإإأنإيرفقإمعهإك -4

والمحاسبيةإإالمطلوبةإللعملإفيإالجمعيةإإسواًءإكانتإإ
إآليةإعبرإالبرنامجإالمحاسبيإأوإيدويةإيتمإإرفاقإصورةإمنها.إإ

أنإيكونإالدليلإشاملإلكافةإالعملياتإالماليةإفيإإ -5
إالجمعيةإإمثلإ:إ

لإالجراءاتإالخاصةإبالصرفإللبرامجإواالنشطةإ"إحسبإكإ-أإ
إنشاطإ"إإ

الجراءاتإالخاصةإبالصرفإللموردينإ"إالمشترياتإ"إ)إإإ-ب
إمستلزماتإسلعيةإ،إخدماتإ،إأصولإثابتةإإ(إإإ

إجراءاتإعملياتإإالقبضإ"إمنإطباعةإالدفاترإإلىإاستالمإإ-ج
إاألموالإ،إإلىإااليداعإوالقيدإوالتسويةإ"إإ

إجراءاتإلصرفإواستعاضةإوتسويةإوإقفالإالعهدإالمستديمةإإإ-د
إلمؤقتةإإواإ
إإجراءاتإالصرفإللمرتباتإواألجورإإإ-ه
إإجراءاتإالصرفإلمستحقاتإالموظفينإإإ-و
الجراءاتإالخاصةإبالتعاملإمعإعملياتإاألصولإالثابتةإ)إالهالكإإإ-زإ

إاالهداءإ،إاالستبدالإ،إالجردإ...إالخإ(إإإ-،إالبيعإحإ
إالجراءاتإالخاصةإبإدارةإوإعدادإالموازناتإالتقديريةإإإ-ط
إالجراءاتإالخاصةإبالمخزونإإإ-ي
إالجراءاتإالخاصةإبعملياتإاالستثمارإإإ-ك
إةإبالتسويةإوالقفالإللحساباتإدورياإوسنوياًإالجراءاتإالخاصإ-ل
إالجراءاتإالخاصةإبتحديثإالدليلإإ-م
أيإإجراءاتإماليةإأخرىإقدإيتطلبهاإنشاطإالجمعيةإوتمإعكسإإإ-إن

إسياساتهاإفيإالالئحةإالماليةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إالدارة.إإعدادإدليلإإجراءاتإماليإوإاعتمادهإمنإمجلسإ -1إاألنشطةإ

الشواهدإإ
إالمتوقعة

إدليلإالجراءاتإالمالي.إإإ-1
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إ5إالممارسةإدرجةإإ7بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ2
إ%إ35

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتوجدإسياسةإلتعارضإإ

المصالحإمعتمدةإمنإإ
إمجلسإالدارة؟

إ1

إمكتبي

وجودإسياسةإلتعارضإإإإ-1
إالمصالح.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2
إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإسؤالإالتاليإإنعمإ

2 
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإسياسةإإإإ-1
إتعارضإالمصالح.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2
إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإالإمكتبيإ1إ3

موضوعاتإإ تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإإالمجالإإإإ7بطاقةإالممارسةإرقمإ
إالممارسةإ

 السياساتإوأسسإالحوكمةإتفعيلإإ-1
إالتزامإالجمعيةإبإعدادإالسياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإالجمعيةإإالمؤشرإ

علىإالجمعيةإأنإتقومإبإعدادإالسياساتإالماليةإذاتإالصلةإبحوكمةإالعملياتإالماليةإفيإالجمعيةإولتحقيقإهذهإالممارسةإبشكلإإ
إصحيحإومتكاملإيجبإعلىإالجمعيةإمراعاتإماإيليإ:إ

إأنإتكونإمعتمدةإمنإمجلسإالدارة.إإ -1
أنإتكونإهذهإاللوائحإمنإحيثإمحتواهاإمالئمةإوتحققإإ -2

إالهدفإمنإإعدادها.إ
أنإيتمإالتوعيةإوالتعريفإبهذهإالسياساتإلكافةإاألطرافإإ -3

ذاتإالعالقةإفيإالدارةإالماليةإوأنإيكونإالعاملينإفيإإ
الدارةإالماليةإوأقسامإالحساباتإعلىإدرايةإومعرفةإإ

إواهاإومتطلباتها.إبمحت
إأنإيتمإتطبيقهاإفيإعملياتإالجمعيةإالمالية.إ -4

ومنإهذهإالسياساتإالتيإوردتإفيإأنظمةإولوائحإالجمعياتإإإإ
إاألهليةإواألنظمةإاألخرىإذاتإالصلةإالتاليإ:إإ

إسياسةإتعارضإالمصالح.إ-أإ
إسياسةإالبالغإعنإالمخالفاتإإوحمايةإمقدميإالبالغات.إإ-ب
إانات.إسياساتإإخصوصيةإالبيإ-ج
 سياساتإإاالحتفاظإبالوثائقإوإتالفها.إ-د
إسياسةإمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإجرائمإالرهابإوتمويله.إ-ه

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

إالتأكدإمنإوجودإوتفعيلإالسياساتإوأسسإالحوكمةإالتالية:

 سياسةإتعارضإالمصالح.إ .1
المخالفاتإوحمايةإمقدميإإسياسةإالبالغإعنإ .2

 البالغات.إ
 سياسةإخصوصيةإالبيانات.إ .3
إسياسةإاالحتفاظإبالوثائقإوإتالفها.إ .4

عقدإورشةإعملإمعإبعضإالخبراءإلتحديدإالسياساتإإ .5
والجراءاتإوالضوابطإلمكافحةإغسلإاألموالإإ
وجرائمإالرهابإوتمويلهإوتنفيذهاإبفعاليةإمعإإ
ائحإالحرصإعلىإأنإتتضمنإماإتمإتحديدهإفيإاللو

إواألنظمة.إ

الشواهدإإ
إالمتوقعة

إسياسةإتعارضإالمصالح -1
سياسةإالبالغإعنإالمخالفاتإوحمايةإمقدميإإ -2

 البالغات.إ
إسياسةإخصوصيةإالبياناتإ -3

 سياسةإاالحتفاظإبالوثائقإوإتالفها.إ -4
سياسةإمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإجرائمإإ -5

إالرهابإوتمويله.إ
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هلإتوجدإسياسةإلإلبالغإإ
المخالفاتإوحمايةإإعنإ

مقدميإالبالغاتإإ
معتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟

وجودإسياسةإلإلبالغإإإإ-1
عنإالمخالفاتإوحمايةإإ

إمقدميإالبالغات.إ
محتوىإمحاضرإإإإ-2

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إيتمإاالنتقالإإلىإسؤالإالتاليإإنعمإ

4 
هلإهيإمفعلةإفيإإ

الماليإفيإإواقعإالعملإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإسياسةإإإإ-1
البالغإعنإالمخالفاتإإ

وحمايةإمقدميإإ
إالبالغاتإ.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2
إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إ5

هلإتوجدإسياسةإإ
لخصوصيةإالبياناتإإ
معتمدةإمنإمجلسإإ

إالدارة؟
إ1

إمكتبي

وجودإسياسةإإإإ-1
إلخصوصيةإالبيانات.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2
إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإسؤالإالتاليإإنعمإ

إ6
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإسياسةإإإإ-1
إخصوصيةإالبيانات.إ

إجاباتإإمحتوىإإإ-2
إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ
إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إالدرجةإالسؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

7 

هلإتوجدإسياسةإإ
لالحتفاظإبالوثائقإإ

وإتالفهاإمعتمدةإمنإإ
إمجلسإالدارة؟

إ1

إمكتبي

وجودإسياسةإإإإ-1
لالحتفاظإبالوثائقإإ

إوإتالفها.إ
محتوىإمحاضرإإإإ-2

إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإسؤالإالتاليإإنعمإ

إ8
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإسياسةإإإإ-1
االحتفاظإبالوثائقإإ

إوإتالفها.إ
محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إ9

هلإتوجدإسياسةإإ
لمكافحةإغسلإاألموالإإ
ومكافحةإجرائمإالرهابإإ

إوتمويله؟إ

إ1

إمكتبي

وجودإسياسةإإإإ-1
مكافحةإغسلإاألموالإإ

ومكافحةإجرائمإالرهابإإ
إوتمويلهإ.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2
إاجتماعاتإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإسؤالإالتاليإإنعمإ

10 
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإسياسةإإإإ-1
مكافحةإغسلإاألموالإإ

ومكافحةإجرائمإالرهابإإ
إوتمويله.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2
إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ
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 تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإإالمجالإإإإ8بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ
إالممارسةإ

جمعإالتبرعاتإواستخدامإجزءإمنهاإفيإإ-1
نشاطإآخرإغيرإالغرضإالذيإُجمعتإإ

إمنإأجله.إ
 استقبالإالعاناتإمنإخارجإالمملكة.إ-2
 اشتراكاتإاألعضاءإ-3
 الئحةإالمشترياتإ-4
 سياساتإالصرفإللبرامجإ-5

إالتزامإالجمعيةإبإعدادإالسياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإالجمعيةإإالمؤشرإ

تلتزمإالجمعيةإإبالضوابطإإوالسياساتإوالجراءاتإالمنظمةإلعملياتهاإالماليةإذاتإالصلةإإبعملياتإاالستالمإلإليراداتإوالتبرعاتإأوإإ
الصرفإمنإهذهإاألموالإعلىإالبرامجإواألنشطةإأوإالمصاريفإالتشغيليةإاألخرىإومنإهذهإالضوابطإالتيإأشارتإإليهاإاألنظمةإإ

تإالعالقةإمنإالجهاتإالشرافيةإبالضافةإللتنظيمإالداخليإالمطلوبإمنإالجمعيةإلضبطإعملياتإالقبضإإواللوائحإوالتعاميمإذاإ
إوالصرفإماإيليإ:إإإ

إعدادإواعتمادإسياسةإلجمعإالتبرعاتإوتسجيلهاإفيإإ -1
الجمعيةإتحتويإعلىإكافةإالتعليماتإوالضوابطإالمنظمةإإ

والتعليماتإإلعمليةإجمعإالتبرعاتإفيإإاألنظمةإواللوائحإ
المنظمةإلعملياتإجمعإالتبرعاتإمنإالجهاتإالشرافيةإإ
بالضافةإإلسياساتإالجمعيةإالداخليةإالمنظمةإلعملياتإإ

إجمعإالتبرعات.إ
إعدادإواعتمادإإدليلإإجراءاتإتفصيليإلعملياتإاستالمإإ -2

اليراداتإوالتبرعاتإبشكلإمستقلإأوإجزءإمنإدليلإإ
يهإدورةإالقبضإإالجراءاتإالماليةإفيإالجمعيةإيحددإف

ابتداًءإمنإطباعةإسنداتإالقبضإإلىإإيداعإالمبالغإفيإإ
الحساباتإالبنكيةإوإجراءإالتسوياتإالبنكيةإوإثباتإالقيدإإ

إالمحاسبيإوصواًلإللتقاريرإالماليةإالمطلوبة.إ
إعدادإواعتمادإسياساتإماليةإودليلإإجراءاتإتفصيليإإ -3

تلزماتإواضحإلعملياتإالشراءإبكلإأنواعهاإ"إاألصولإ،إالمس
السلعيةإ،إالمستلزماتإالخدميةإ"إوتحددإفيهاإمستوياتإإ

الصالحيةإلالعتمادإوالصرفإفيإالمشترياتإبشكلإصحيحإإ
وفقإاألصولإالمتعارفإعليهاإفيإسياساتإوإجراءاتإإ

إالشراء.إ

إعدادإواعتمادإسياسةإللصرفإمنإأموالإالجمعيةإوتسجيلهاإ،إإ -4
مليةإإتحتويإعلىإكافةإالتعليماتإوالضوابطإالمنظمةإلع

الصرفإمنإأموالإالتبرعاتإالمقيدةإوغيرإالمقيدةإوالوقفيةإإ
منهاإسواًءإإفيإاألنظمةإواللوائحإوالتعليماتإالمنظمةإإ

لعملياتإالصرفإمنإأموالإالجمعيةإإوالصادرةإمنإالجهاتإ
الشرافيةإبالضافةإإلسياساتإالجمعيةإالداخليةإالمنظمةإ

حاسبيةإإلعملياتإالصرفإوالتيإتستندإعلىإالمعاييرإالمإ
والجراءاتإالتنظيميةإالمستندةإعلىإأفضلإالممارساتإإ

إوالمعتمدةإداخلإالجمعيةإ.إإ
إعدادإواعتمادإإدليلإإجراءاتإتفصيليإلعملياتإالصرفإمنإإ -5

أموالإالجمعيةإللبرامجإواألنشطةإأوإالمصاريفإالعامةإاألخرىإإ
سواءإإبشكلإمستقلإأوإجزءإمنإدليلإالجراءاتإالماليةإفيإإ

فيهإدورةإالصرفإابتداًءإمنإطلبإالصرفإإإلىإإالجمعيةإيحدد
إيداعإالمبالغإللمستفيدينإوإثباتإالقيدإالمحاسبيإوصواًلإإ

إللتقاريرإالماليةإالمطلوبة.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 التأكدإمنإوجودإوتفعيلإإسياسةإجمعإالتبرعات.إ -1
المقبوضاتإفيإإإعدادإإجراءاتإللتعاملإمعإ -2

 الجمعيةإ
حصرإالوسائلإالتيإتستخدمهاإالجمعيةإفيإإ -3

 استقبالإالتبرعاتإوالتأكدإمنإسالمتهاإوتوثيقها.إ
التأكدإمنإعدمإاستخدامإالتبرعاتإفيإنشاطإآخرإإ -4

أوإإإالمركزإغيرإماإُجمعتإألجلهإمنإدونإموافقةإ
 المتبرع.إ

مراجعةإقوائمإاليراداتإوالتأكدإمنإسالمةإإ -5
إاليراداتإالماليةإالقادمةإمنإخارجإالمملكة.إ

فيإحالإوجودإأيإإعانةإمتاحةإللجمعيةإإإللمركزإالرفعإ -6
 منإخارجإالمملكةإوأخذإالموافقةإعلىإذلك.إ

فرزإوتنظيمإملفإأعضاءإالجمعيةإالعموميةإوتحديدإإ -7
 .حالةإاشتراكاتهمإوالرسومإإنإُوجدتإ

 ت.إالتأكدإمنإوجودإوتفعيلإإالئحةإوإإجراءاتإالمشتريا -8
التأكدإمنإوجودإوتفعيلإإسياساتإوإجراءاتإالصرفإإ -9

إللبرامجإواألنشطة.إ

الشواهدإإ
إالمتوقعة

إسياسةإجمعإالتبرعات.إ -1
 إجراءاتإالتعاملإمعإالمقبوضات.إ -2
 التقاريرإالمالية.إ -3
أوإالمتبرعإعلىإاستخدامإإإالمركزوجودإموافقةإ -4

 التبرعاتإفيإنشاطإآخرإغيرإماإجمعتإألجله.إ

 علىإتلقيإالعاناتإمنإخارجإالمملكة.إإالمركزإموافقةإ -5
 سجلإاشتراكاتإاألعضاء.إ -6
 الئحةإللمشتريات.إ -7
إسياسةإالصرفإللبرامجإواألنشطة.إ -8
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إ8بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
درجةإإ

إالممارسةإ
إ%إ35إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ15

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإسياسةإلجمعإإ

التبرعاتإمعتمدةإمنإإ

إمجلسإالدارة؟

إمكتبيإ1

إوجودإسياسةإلجمعإإإإ-1

إالتبرعات.إ

محتوىإمحاضرإإإإ-2

إاجتماعإمجلسإالدارة.إ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إتوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمتكامل.إتوجدإبشكلإ

2 

هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

وجودإسياسةإجمعإإإإ-1

إالتبرعات.إ

محتوىإإجاباتإإ-2

إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إ

إ3

هلإلدىإالجمعيةإإ

إجراءاتإمالئمةإإللتعاملإإ

المقبوضاتإفيإإمعإ

إالجمعية؟إ

إميدانيإ1
وجودإإجراءاتإإ-إ1

إالتعاملإمعإالمقبوضات.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

4 

هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإإجراءاتإإ-1

إالتعاملإمعإالمقبوضات.إ

إجاباتإإمحتوىإ-2

إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إ

إ5
هلإتقومإالجمعيةإبجمعإإ

إالتبرعات؟
إ2

إمكتبي
محتوىإالتقاريرإإإإ-1

إالمالية.إ

إ%إ100إالإيتمإجمعإالتبرعات.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ6
هلإتوجدإموافقةإمنإإ

إبذلك؟إإالمركزإ
إميداني

إإالمركزوجودإموافقةإإإ-1

إعلىإجمعإالتبرعات.إ

إصفرإإ.إالمركزالإتوجدإموافقةإمنإإال

إ%إ100إ.إالمركزإتوجدإموافقةإمنإإنعمإ

7 

هلإتمإاستخدامإالتبرعاتإإ

التيإتمإجمعهاإلغرضإإ

معينإفيإنشاطإآخرإغيرإإ

إماإُجمعتإألجله؟إ

إ1

إمكتبي

التقاريرإإمحتوىإإإ-1

إالمالية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

إ%إ100إلمإيتمإاستخدامهاإفيإذلك.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ8

هلإتوجدإموافقةإمنإإ

أوإمنإالمتبرعإعلىإإإالمركزإ

إذلك؟إ

إميداني

وجودإإموافقةإمنإإإإ-1

أوإمنإالمتبرعإإإالمركزإ

علىإاستخدامإالتبرعاتإإ

فيإنشاطإآخرإغيرإماإإ

إجمعتإألجله.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إإنعمإ

إ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ9
هلإتلّقتإالجمعيةإإعاناتإإ

إمنإخارجإالمملكة؟إ
إ1

مكتبي+إإ

إميداني

التقريرإالماليإإمحتوىإإإ-1

إالسنوي.

إال
لمإيتمإتلقيإأيإإعاناتإإ

إمنإخارجإالمملكة.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ
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محتوىإإجاباتإإإإ-2

إالمعنيين.

10 
هلإتمإأخذإالموافقةإمنإإ

إ؟إالمركز
إ.إالمركزمحتوىإموافقةإإإ-1إمكتبي

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إ.إالمركزإتوجدإموافقةإمنإإنعمإ

إ

إ11

هلإيوجدإسجلإيدويإأوإإ

عبرإالبرنامجإالمحاسبيإإ

لمتابعةإاشتراكاتإإ

إاألعضاء؟

إميدانيإ1
محتوىإسجلإاشتراكاتإإ-1

إاألعضاء.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ

12 

هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ

وإجراءاتإإالئحةإإ

إللمشتريات؟إ

إوجودإالئحةإللمشتريات.إ-إ1إمكتبيإ1

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ13
هلإتمإاعتمادإالالئحةإمنإإ

إمجلسإالدارة؟
إميدانيإ1

محتوىإمحاضرإاجتماعإإ-1

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإلمإيتمإاالعتماد.إإال

إ%إ100إاالعتماد.إتمإإنعمإ

إ14

هلإهيإمفعلةإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1
إمحتوىإالئحةإالمشتريات.إ-1

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إ-2

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ
إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

إ

إ15

هلإتوجدإلدىإالجمعيةإإ

سياساتإوإجراءاتإخاصةإإ

بعملياتإالصرفإللبرامجإإ

إواألنشطة؟

إمكتبيإ1
وجودإسياسةإالصرفإإ-إ1

إللبرامجإواألنشطة.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ

إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ16
هلإتمإاعتمادإالسياساتإإ

إمنإمجلسإالدارة؟إ
إميدانيإ1

محتوىإمحاضرإاجتماعإإ-1

إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإاالعتماد.إلمإيتمإإال

إ%إ100إتمإاالعتماد.إإنعمإ

17 

هلإهيإمفعلةإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ

إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإسياسةإالصرفإإ-1

إللبرامجإواألنشطة.إ

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إ-2

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ
إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

 

إ
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إ%إ35إ2وزنإالمؤشرإرقمإإ7إدرجةإالممارسةإإ9بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتوجدإلدىإالجمعيةإإ
سياساتإوإجراءاتإماليةإإ
إلالستثمارإفيإالجمعية؟

إمكتبيإ1
وجودإسياسةإإ-إ1

إلالستثمارإ

إصفرإإالإتوجدإسياسة.إإال

إنعمإ
إ%إ50إتوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إتوجدإبشكلإمتكامل.إ

إ2
هلإتمإاعتمادإالسياساتإإ

إمنإمجلسإالدارة؟إ
إميدانيإ1

اجتماعإإمحتوىإمحاضرإ-1
إمجلسإالدارة.إ

إصفرإإلمإيتمإاالعتماد.إإال
إ%إ100إتمإاالعتماد.إإنعمإ

إ3
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإسياسةإإ-1
إاالستثمار.إ

محتوىإإجاباتإإ-2
إالمعنيين.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ
إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمتكامل.إمفعلةإبشكلإ

إ

 تفعيلإالسياساتإوالجراءاتإإالمجالإإإإ9بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسةإ

موافقةإالجمعيةإالعموميةإعلىإإ-1

 التملك.

التصرفإفيإفائضإاليراداتإلدىإإ-2

الجمعيةإووضعهاإفيإأوقافإأوإإ

 استثمارات.إ

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإبإعدادإالسياساتإالماليةإوتفعيلهاإداخلإإ

إالجمعيةإ

تلتزمإالجمعيةإفيإإدارةإعملياتإاالستثمارإوتملكإاألصولإإسواًءإإالقائمةإإمنهاإأوإالتيإتعتزمإالجمعيةإالدخولإفيهاإوفقإتوجهاتهاإإ

إاالستراتيجيةإوخططهاإبمجموعةإمنإالضوابطإوالسياساتإالمنظمةإلعملياتإاالستثمارإوتملكإاألصولإواألوقافإوهيإكالتالي:إ

ستثمارإوتملكإاألصولإواألوقافإفيإإالجمعية،إتحتويإهذهإالسياساتإعلىإكافةإالتعليماتإإإعدادإواعتمادإسياسةإلالإ -1

والضوابطإالمنظمةإلعمليةإاالستثمارإوتملكإاألصولإواألوقافإفيإالجمعيةإإسواًءإتلكإالضوابطإوالتعليماتإالموجودةإإفيإإ

ساتإالداخليةإالمنظمةإلعملياتإاالستثمارإوالتملكإوالتيإإاألنظمةإواللوائحإوالتعليماتإالصادرةإمنإالجهاتإالشرافيةإأوإإإالسيا

تستندإعلىإالمعاييرإالمحاسبيةإوالجراءاتإالتنظيميةإالمستندةإعلىإأفضلإالممارساتإوالمعتمدةإداخلإالجمعيةإإمعإالتأكيدإإ

إعلىإتضمينإهذهإالسياساتإسياسةإتعارضإالمصالحإفيإعملياتإاالستثمارإفيإالجمعية.

إاالستثمارإمنإالجمعيةإالعموميةإأوإتفويضإمجلسإالدارةإبذلك.إإقرارإخطةإ -2

إوجودإالموافقاتإالالزمةإمنإأصحابإالصالحيةإإلعملياتإاالستثمارإوتملكإاألصولإواالوقاف.إ -3

إالتأكدإمنإوجودإالموافقاتإالالزمةإالستخدامإفائضإاألموالإفيإعملياتإاالستثمار.إ -4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 التأكدإمنإوجودإوتفعيلإإسياسةإاالستثمار.إ -1

 حصرإالعقاراتإواألمالكإواالستثماراتإوالتأكدإمنإوجودإموافقةإالجمعيةإالعموميةإعليها. -2

عرضإجميعإالعقاراتإواألمالكإواالستثماراتإعلىإالجمعيةإالعموميةإوأخذإالموافقةإمنهاإأوإمنإمجلسإإ -3

 ذلكإقبلإالتملكإأوإفيإاالجتماعإالتالي.إالدارةإفيإحالإتمإتفويضهإعلىإ

إالحصولإعلىإموافقةإالجمعيةإالعموميةإعندإاستخدامإفائضإاليراداتإفيإأوقافإأوإاستثماراتإ -4

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إسياسةإاالستثمار.إ -1

 التقاريرإالمالية.إ -2

قائمةإالعقاراتإواالستثماراتإالتيإفيإملكيةإإ -3

إالجمعية.إ

فيإإ-العموميةإأوإمجلسإالدارةإموافقةإالجمعيةإ -4

 علىإتملكإالعقارات.إإ-حالإتمإتفويضه

 شهاداتإالفصاحإعندإتعارضإالمصالح.إ -5

إالتقريرإالسنويإلبرامجإوأنشطةإالجمعية.إ -6
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إ4
هلإلدىإالجمعيةإإ

إاستثماراتإأوإأصولإ؟إ

إ1

إميداني

محتوىإالتقاريرإإإإ-1
إالمالية.إ

محتوىإإجاباتإإإإ-2
إالمعنيين.

إ%إ100إالإتوجدإلدىإالجمعيةإأياإمنها.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

5 

هلإأقّرتإالجمعيةإإ
العموميةإخطةإهذهإإ

واألصولإإاالستثماراتإإ
إواقترحتإمجاالته؟إ

إمكتبي
+إإ

إميداني

محتوىإمحاضرإإإإإ-1
اجتماعاتإالجمعيةإإ
إالعموميةإالعادية.إ

إال
لمإتقرإالجمعيةإالعموميةإهذهإإ

إالخطة.إ
إصفرإ

إنعمإ
أقرتإالجمعيةإالعموميةإإ

إالخطة.إ
إ%إ100

إ

إ6
هلإتوجدإعقاراتإأوإإ

استثماراتإفيإملكيةإإ
إالجمعية؟إ

إ1

إمكتبي

محتوىإقائمةإإإإ-1
العقاراتإواالستثماراتإإ

التيإفيإملكيةإإ
إالجمعية.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

7 

هلإتوجدإموافقةإمنإإ
الجمعيةإالعموميةإقبلإإ
التملكإأوإتمإإقرارإذلكإإ
فيإأولإاجتماعإتاٍلإلهاإإ

أوإبقرارإمنإمجلسإإ
فيإحالإتمإإ-الدارةإ

تفويضهإمنإالجمعيةإإ
العموميةإباتخاذإالقراراتإإ

إفيإذلك؟إ

إمكتبي

محتوىإموافقةإإإإ-1
الجمعيةإالعموميةإأوإإ

فيإحالإإ-مجلسإالدارةإ
علىإتملكإإإ-تمإتفويضه
إالعقارات.إ

إصفرإإالإتوجدإموافقة.إإال

إنعمإ
توجدإموافقةإمنإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إ%إ100

8 

هلإتمإالتأكدإمنإعدمإإ
وجودإتعارضإمصالحإعندإإ

قراراتإإالتصويتإعلىإ
االستثماراتإوالعقاراتإإ

إبشكلإخاص؟إ

إمكتبيإ1

محتوىإمحاضرإاجتماعاتإإ
إالجمعيةإالعمومية.إ

شهاداتإالفصاحإعندإإإإ-2
إتعارضإالمصالح.إ

إصفرإإلمإيتمإالتأكد.إال

إ%إ100إتمإالتأكد.إإنعمإ

إ

9 

هلإتمإاستخدامإفائضإإ
إيراداتإمعّينةإوإدخالهاإإ
فيإأوقافإالجمعية،إأوإإ

استثمارهاإفيإإتمإ
مجاالتإمرّجحةإالكسبإإ
تضمنإلهاإالحصولإعلىإإ
موردإثابت،إأوإتمإإعادةإإ

توظيفهاإفيإإ
المشروعاتإالنتاجيةإإ

إوالخدمية؟إ

إ1

إميداني

محتوىإالتقاريرإإإإ-1
إالمالية.إ

محتوىإالتقريرإإإإ-2
السنويإلبرامجإوأنشطةإإ

إالجمعية.إ
محتوىإإجاباتإإإإ-3

إالمعنيين.

إ%إ100إلمإيتمإذلك.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ10
هلإتمإأخذإموافقةإإ

الجمعيةإالعموميةإعلىإإ
إذلك؟إ

إميداني
محتوىإمحاضرإإإإ-1

اجتماعاتإالجمعيةإإ
إالعموميةإالعادية.إ

إال
لمإيتمإأخذإموافقةإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إصفرإ

إنعمإ
تمإأخذإموافقةإالجمعيةإإ

إالعمومية.إ
إ%إ100

 

 

إ
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إالثالثإالمؤشرإ

)التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنظمةإللسجالتإإ

إوالمستندات(إ

إ%(10والمستنداتإ)الوزنإإتالمجال:إالسجال

إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ

إ%إ10إ3وزنإالمؤشرإرقمإإ10إدرجةإالممارسةإإ10بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ
السجالتإوالدفاترإالداريةإإ
والمحاسبيةإالتيإتحتاجهاإإ
وفقًاإلألنظمةإواللوائحإ

ومتطلباتإإوالتعليماتإإ
العملإالماليإإ

والمحاسبيإلكافةإإ
إالعملياتإالمحاسبية؟إ

إميدانيإ6
وجودإالسجالتإإ-إ1

إالداريةإوالمحاسبية.إ

إصفرإإالإيوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيوجدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إيوجدإبشكلإمتكامل.إ

2 
هلإهيإمفعلةإفيإإ

واقعإالعملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميدانيإ4

السجالتإإمحتوىإ-1
إالداريةإوالمحاسبية.إ

محتوىإإجاباتإإ-2
إالمعنيين.

وجودإممارساتإإإإ-3
لتفعيلإالسجالتإوالدفاترإإ

إالدارية.

إصفرإإغيرإمفعلة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلةإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلةإبشكلإمتكامل.إ

 السجالتإوالمستنداتإإالمجالإإإإ10بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 تفعيلإالسجالتإالداريةإوالمحاسبيةإإ-1

إالمؤشرإ
باألنظمةإوالضوابطإالمنظمةإللسجالتإإالتزامإالجمعيةإ

إوالمستنداتإ

يجبإعلىإالجمعيةإإبناءإوتصميمإدورةإمستنديةإكاملةإتحتويإعلىإكافةإالسجالتإوالمستنداتإالتيإيتطلبهاإعملإالجمعيةإوهيإإ

إالتاليإ:

إ.إالسجالتإالدارية:إ1

إسجلإالعضوية.إإإإإإإإإإ-أإإ

إسجلإمحاضرإاجتماعاتإالجمعيةإالعمومية.إإإ-إبإ

إسجلإمحاضرإاجتماعاتإمجلسإالدارة.إإإإإإ-جإ

إسجلإالعاملينإبالجمعية.إإإإإإإ-إدإ

إسجلإالمستفيدينإمنإخدماتإالجمعية.إإإإإإإإ-إهإ

إ.إإالسجالتإالمحاسبية:إ2

إدفترإاليوميةإالعامة.إإإ-أإإ

إلمنقولة.إسجلإممتلكاتإالجمعيةإوموجوداتهاإالثابتةإواإإإ-إبإ

إسنداتإالقبض.إإإ-جإ

إسنداتإالصرف.إإإ-إدإ

إسنداتإالقيد.إإإ-هـإإ

إسجلإاشتراكاتإاألعضاء.إإإ-إوإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إبناءإوتفعيلإالسجالتإالداريةإوالمحاسبية.إ -1إاألنشطةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعة
إالممارسة.إالسجالتإالداريةإوالمحاسبيةإالمذكورةإفيإإإ-1
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إ

إ

إ

إ

إالمؤشرإالرابعإ

)التزامإالجمعيةإإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإورفعهاإ

إخاللإالفتراتإالمحددة(إللمركز

إ%(10)الوزنإإإرالمجال:إالتقاريإ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ10إدرجةإالممارسةإإ11بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ

وزنإالمؤشرإرقمإ

إ4
إ%إ10

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإللجمعيةإموازنةإإ

تقديريةإوإتمإإعدادهاإبناءإإ

علىإالخطةإالتشغيليةإإ

إالمعتمدةإللجمعية؟

إميدانيإ2
وجودإالموازنةإ-إ1

إالتقديرية.إ

إصفرإإاليوجدإموازنة.إإال

إنعمإ

يوجدإموازنةإليستإعلىإالخطةإإ

إالتشغيلية.
إ%إ50

يوجدإموازنةإعلىإالخطةإإ

إالتشغيلية.
إ%إ100

إ

إ2
هلإقامإالمشرفإالماليإإ

بإعدادإالتقاريرإالماليةإإ
إصفرإإالإتوجدإتقاريرإماليةإربعية.إالإمكتبيإ2

 التقاريرإالمجالإإإإ11بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 إعدادإالتقاريرإالماليةإ-1

إالمؤشرإ
إإللمركزالتزامإالجمعيةإإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإورفعهاإ

إخاللإالفتراتإالمحددةإ

إتلتزمإالجمعيةإبإعدادإالتقاريرإالمطلوبةإمنهاإومنإثمإاعتمادهاإمنإجهاتإالصالحيةإالمخولةإبالتصديقإواالعتمادإومنإهذهإالتقاريرإ:إ

تقريرإالموازنةإالتقديريةإللعامإالماليإالجديدإوالتيإتمإبناؤهاإوفقإالخطةإالتشغيليةإللجمعيةإواعتمادهاإمنإالجمعيةإالعموميةإإ -1

إفيإالوقتإالمحدد.إإللمركزورفعهاإ

إ.إالمركزإمنإخاللإالمحاسبإالقانونيإوبحسبإالنماذجإالمعتمدةإمنإإإالمركزالتقريرإالربعيإالمطلوبإمنإ -2

ةإالسنويةإللجمعيةإللسنةإالماليةإالمنتهيةإوالمراجعإإمنإقبلإالمحاسبإالقانونيإوالمعتمدإمنإمجلسإالدارةإإالقوائمإالمالي -3

إفيإالوقتإالمحدد.إإللمركزوالجمعيةإالعموميةإوالمرفوعةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 التشغيلية.إالتأكدإمنإإعدادإالموازنةإالتقديريةإبناءإعلىإالخطةإ .1

 التأكدإمنإوجودإالمعرفةإالمهنيةإلدىإالمشرفإالماليإبإعدادإالتقاريرإالربعية.إ .2

 إعدادإالتقاريرإالماليةإواعتمادهاإمنإقبلإمحاسبإومديرإالجمعية.إ .3

 عرضإالتقاريرإالماليةإالربعيةإبعدإاعتمادهاإعلىإمجلسإالدارة. .4

إ.إللمركزليةإالمعتمدةإمنإالجمعيةإالعموميةإرفعإنسخةإمنإالتقاريرإالماليةإالربعيةإوالقوائمإالما .5

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالموازنةإالتقديرية.إ -1

 التقريرإالربعي.إ -2

المراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإعندإإرسالإالتقريرإإ -3

إالربعي.

 القوائمإالماليةإالمعتمدةإمنإالمحاسبإالقانوني.إ -4

المراسالتإوالخطاباتإالتيإتمتإعندإإرسالإالقوائمإ -5

إالمالية.إ
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الدوريةإالربعيةإخاللإإ

السنةإالماليةإالحاليةإإ

إوالسابقة؟إ

التقاريرإالماليةإإمحتوىإإإ-1

الدوريةإالربعيةإالمعّدةإإ

إمنإقبلإالمشرفإالمالي.إ

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

3 

هلإكانتإالتقاريرإربعيةإإ

ومكتملةإ)أربعةإتقاريرإإ

فيإالسنةإالماليةإبحيثإإ

يكونإتقريرإواحدإكلإثالثةإإ

إأشهر(؟إ

إمكتبي

محتوىإالتقاريرإالماليةإإإإ-1

الدوريةإالربعيةإالمعّدةإإ

إمنإقبلإالمشرفإالمالي.إ

إال
لمإتكنإالتقاريرإربعيةإوالإإ

إمكتملة.إ
إصفرإ

إنعمإ

غيرإإتوجدإتقاريرإماليةإلكنإ

إمكتملة.إ
إ%إ50

توجدإتقاريرإماليةإربعيةإإ

إومكتملة.إ
إ%إ100

إ4

هلإتمإعرضهاإعلىإإ

مجلسإالدارةإإ

إومناقشتها؟

إميدانيإ1

محتوىإمحاضرإمجلسإإإإ-1

الدارةإالذيإناقشإفيهإإ

إالتقرير.إ

إال
لمإيتمإعرضهاإعلىإمجلسإإ

إالدارة.
إصفرإ

إنعمإ

إ%إ50إتمإعرضهاإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إبشكلإمتكامل.إتمإعرضهاإ

5 
إإالمركزإهلإتمإتزويدإ

إبنسخةإمنه؟إ
إميدانيإ1

محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إصفرإإبنسخإمنها.إإالمركزلمإيتمإتزويدإإال

إ%إ100إبنسخإمنها.إإالمركزتمإتزويدإإنعمإ

إ

إ

إالدرجةإالسؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

6 

إصدارإالقوائمإهلإتمإ

الماليةإللجمعيةإمنإقبلإإ

إالمحاسبإالقانوني؟إ

إميدانيإ2

محتوىإالقوائمإ-1

الماليةإالمعتمدةإمنإإ

إالمحاسبإالقانوني.إ

إصفرإإلمإيتمإالصدار.إال

إ%إ100إتمإالصدار.إنعمإ

إ7

هلإتمتإدراسةإتقريرإإ

مراجعإالحساباتإعنإإ

القوائمإالماليةإواعتمادهاإإ

بعدإمناقشتهاإمنإقبلإإ

إالجمعيةإالعموميةإ؟إ

إميدانيإ1

محتوىإمحضرإاجتماعإإ-1

الجمعيةإالعموميةإإ

إالعادية.إ

إصفرإإلمإيتمإاالعتماد.إإال

إ%إ100إتمإاالعتمادإإنعمإ

إ8

خاللإإإإللمركزهلإتمإرفعهإ

األربعةإاشهرإمنإنهايةإإ

إالسنةإالماليةإ

إميدانيإ1
محتوىإالمراسالتإإإإ-1

إوالخطاباتإالتيإتمت.إ

إصفرإإلمإيتمإرفعه.إال

إنعمإ
إ%إ50إتمإرفعهإبعدإأربعةإأشهر.

إ%إ100إتمإرفعهإخاللإاألربعةإأشهر.إ

 
 

 

إ
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إالمؤشرإالخامس

)التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنظمةإلإلجراءاتإإ

إالماليةإوالمحاسبيةإللجمعيات(

إ%(إ20المجال:إالجراءاتإالماليةإوالمحاسبيةإ)الوزنإ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ

إ
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إ
إ

إ6إدرجةإالممارسةإإ12بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ5
إ%إ20

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتتقيدإالجمعيةإفيإإ

عملياتهاإالماليةإإبالمعاييرإإ

المحاسبيةإالصادرةإمنإإ

الهيئةإالسعوديةإإ

للمحاسبينإالقانونيينإإ

وبالنماذجإوالتقاريرإإ

المحاسبيةإالتيإتصدرهاإإ

إ؟إالمركز

إميدانيإ6

محتوىإالعملياتإإ-1

إالمالية.إ

إمحتوىإالتقاريرإالربعية.إ-2

محتوىإالقوائمإ-3

إالمالية.إ

إفرإصإالإتتقيد.إإال

إنعمإ

إ%إ50إتتقيدإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إتتقيدإبشكلإمتكامل.إ

 

إ
إ

 الجراءاتإالماليةإوالمحاسبيةإإالمجالإإإإ12الممارسةإرقمإبطاقةإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ
 تطبيقإالمعاييرإالمحاسبيةإالمعتمدةإإ-1

إالمؤشرإ
التزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإالمنظمةإلإلجراءاتإالماليةإإ

إوالمحاسبيةإللجمعياتإ

نإإعلىإالجمعيةإأنإتلتزمإفيإتنفيذإعملياتهاإالماليةإبالمعاييرإالمحاسبيةإالصادرةإأوإالمعتمدةإمنإالهيئةإالسعوديةإللمحاسبينإالقانونيي

إومنإأهمها:إإالمركزوالتعليماتإالصادرةإعنإ

إااللتزامإبمتطلباتإمعيارإالمحاسبةإفيإالمنشآتإغيرإالربحية. -1

إللتقريرإالماليإللمنشآتإالصغيرةإوالمتوسطةإالحجم.إااللتزامإالمعيارإالدوليإ -2

إ.إالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيمحتوىإالتقاريرإالربعيةإالمطلوبةإمنإ -3

إ.إالمركزإمخرجاتإالقوائمإالماليةإبماإيتفقإمعإالمعاييرإالمحاسبيةإوتعليماتإ -4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إ.إالمركزإالتأكدإمنإموافقةإعملياتإالجمعيةإالماليةإللمعاييرإالمحاسبيةإالمعتمدةإوتعليماتإ -1إاألنشطةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعة

 محتوىإالعملياتإالمالية.إ -1

إمحتوىإالتقاريرإالربعية.إ -2

إمحتوىإالقوائمإالمالية.إ -3
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 الجراءاتإالماليةإوالمحاسبيةإإالمجالإإإإ13بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسةإ

إاستخدامإالبرنامجإالمحاسبي-1

إالمؤشرإ االلتزامإبدليلإالحساباتإالموحدإ-2
المنظمةإلإلجراءاتإالماليةإإالتزامإالجمعيةإباألنظمةإوالضوابطإ

إوالمحاسبيةإللجمعياتإ

يجبإعلىإالجمعيةإااللتزامإبتطبيقإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهليةإولتطبيقإالدليلإيجبإأنإيكونإللجمعيةإبرنامجإمحاسبيإإ

إويراعيإفيإاختيارإالبرنامجإالمحاسبيإالتاليإ:إآليإحيثإالإيمكنإتطبيقإدليلإالحساباتإالموحدإمنإخاللإالدفاترإالمحاسبيةإاليدويةإ

إأنإيتوافقإمعإمتطلباتإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإويستوعبإمستوياتإوأرقامإدليلإالحسابات.إ -1

إيحتويإعلىإدليلإلمراكزإالتكلفةإالتيإيتطلبهاإتطبيقإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهلية.إ -2

إمثلإالتقاريرإالربعيةإوتقاريرإاألداءإالماليإللجمعية.إإالمركزالتقاريرإالماليةإالتيإتتطلبهاإالجمعيةإوأنإيساعدإالجمعيةإفيإإعدادإإ -3

إأنإيتسمإالبرنامجإباالستقرارإومستوىإمنإالضبطإالماليإوالمحاسبيإفيإإدخالإواثباتإالعملياتإالمحاسبية.إ -4

مختلفةإوالإتجمعإكافةإالصالحياتإفيإالدخالإوالتعديلإإوجودإتسلسلإللصالحياتإالماليةإيمكنإتوزيعهاإعلىإمستوياتإإداريةإإ -5

إوالضافةإوالحذفإوالتسجيلإوالترحيلإلدىإموظفإواحد.إإ

إتوفرإالنسخإاالحتياطيإللبياناتإالماليةإأواًلإبأول.إ -6

إأيإمواصفاتإيوصيإبهاإالفنيينإفيإأقسامإالحاسبإوتقنيةإالمعلوماتإ.إ -7

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 توفيرإبرنامجإمحاسبيإآليإللجمعيةإمتوافقإمعإالشروطإالمذكورةإفيإالممارسة.إ -1

إتطبيقإدليلإالحساباتإالموحدإللجمعياتإاألهليةإمنإخاللإالبرنامجإالمحاسبي.إ -2

الشواهدإإ

إالمتوقعة

إالبرنامجإالمحاسبي.إ -1

إدليلإالحساباتإالموحدإالخاصإبالجمعية.إ -2

إ14إدرجةإالممارسةإإ13بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإإ
وزنإالمؤشرإرقمإ

إ5
إ%إ20

 الدرجة السؤالإمإ
آليةإ

إالتقييمإ
إالنسبةإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإيوجدإلدىإالجمعيةإإ

إبرنامجإمحاسبيإ؟إ

إ6

إميداني
وجودإالبرنامجإإ-إ1

إالمحاسبي.إ
إصفرإإالإيوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ2
هلإهوإمفعلإفيإواقعإإ

العملإالماليإفيإإ
إالجمعيةإ؟إ

إميداني

محتوىإالبرنامجإإ-1
إالمحاسبيإ

محتوىإإجاباتإإ-2
إالمعنيين.

وجودإممارساتإإ-إ3
لتفعيلإالبرنامجإإ

إالمحاسبي.إ

إصفرإإغيرإمفعل.إإال

إنعمإ

إ%إ50إمفعلإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إمفعلإبشكلإمتكامل.إ

 

إ3

هلإتطبقإالجمعيةإدليلإإ
الحساباتإالموحدإفيإإ

الجمعياتإاألهليةإإ
إإإالمركزإوالمعتمدإمنإ
إبشكلإصحيحإ؟إ

إميدانيإ8
محتوىإدليلإالحساباتإإ-1

إالموحدإالخاصإبالجمعية.إ

إصفرإإالإتطبق.إإال

إنعمإ

إ%إ50إتطبقإبشكلإجزئي.إ

إ%إ100إتطبقإبشكلإمتكامل.إ



 

 

  

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ

إ

 

إشكرا لكم 


