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 املقدمة •

املختلفة لتحقيق التنمية  مؤسساتهمن أهم العوامل املساعدة على تنمية املجتمع وتعزيز مشاركته املجتمعية هو التكامل بين أدوار 

ومن أهم تلك  ،2030ورؤية اململكة  ةستهدفات الوطنياملاملستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف املنظمات لتحقيق 

مة: تطوير معايير الحوكمة التي تساعد على تمكين الجهات  املبادرات
ّ
، والتنمية االجتماعية)وزارة العمل    التعاونيةوالداعمة للجهات    املنظ

، مما    ،املتبرعين من األفراد والشركات،  املانحين
ً
 وعمليا

ً
 وتنظيميا

ً
دفع سياملتطوعين الخ( من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا

عبر (  والسالمة املالية  ،اإلفصاحو   والشفافية  )االمتثال وااللتزام،  مؤسسات القطاع غير الربحي على االستثمار وااللتزام بمعايير الحوكمة

 تعزيز التنافس بينها في هذه املجاالت.

 

 ؟التعاونيةماذا ُيقصد بالحوكمة في الجمعيات  •

التعاونية    اتفي الجمعي  العالقةتوفير األنظمة واألطر واآلليات التي تضبط العالقة بين أصحاب  :  التعاونيةُيقصد بالحوكمة في الجمعيات  

 عبر العدالة واملسؤولية والشفافية واملساءلة. اتمن أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم املصالح العليا للجمعي 

 

 والحوكمة؟  الشرافما هي معايير  •

األنظمة بمتطلبات  التعاونيةمجموعة من األنظمة واألدوات واإلجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام الجمعيات  يه

والئحته   والئحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل األموالالتعاونية  نظام الجمعياتكالتعاونية واللوائح املرتبطة بعمل الجمعيات 

في التعاونية تقييم الجمعيات  وغيرها، كما تساعد هذه املعايير على والئحته التنفيذية تمويله اإلرهاب جرائمفحة التنفيذية ونظام مكا

 :ثالثة معايير رئيسية

مةو السارية والضوابط باألنظمة واللوائح التعاونية الجمعيات والتزام يقيس مدى امتثال ) وااللتزام معيار االمتثال -1
ّ
 .(األعماله  املنظ

لنشر املعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها املنفذة التعاونية الجمعيات يقيس مدى استعداد ) اإلفصاحو معيار الشفافية  -2

 (.والجمهور  العالقةوبياناتها املالية واستعدادها لشرح عملياتها ألصحاب 

والقدرة واالستدامة املالية وكذلك كفاءة التنظيم  من خالل تقييم الكفاءة التعاونية الجمعيات يقيس أداء ) معيار السالمة املالية  -3

 (.املالي

 ألبحاث معهد البحوث والدراسات بجامعة امللك فهد للبترول و  ،هذه املعايير بمراجعة أفضل املمارسات العاملية تصميم تم وقد
ً
وفقا

 .ر الربحيةواملعادن املتمثل بمركز التميز لتطوير املؤسسات غي
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الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد املرتبطة بالجمعيات  عنهل ُيغني تطبيق ممارسات الحوكمة املطلوبة  •

 ؟التعاونية

املرتبطة أو الضوابط الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد  عن وتطبيقها ني وجود معايير ومؤشرات وممارسات للحوكمة غال يُ 

املعايير، ألن الهدف من  هذه واردة فيالغير والضوابط األخرى تطبيق األنظمة واللوائح  عنالجمعيات  تعفي، وال التعاونية بالجمعيات

 يمكن من خالله تقييم املخاطر على مستوى الجمعية قياس املعايير هذه 
ً
 رقميا

ً
مدى تقّيد الجمعيات باألنظمة واللوائح وتعطي مؤشرا

 لجمعيات بشكل عام. بشكل خاص وعلى مستوى ا

 

 ما هي محتويات الدليل: •

 على ما يلي: بشكل رئيس ي يحتوي الدليل

 وآليات التقييم والتحقق من تطبيق املمارسات.  الدليل  استخدام تعليمات .1

 ذات العالقة.مصطلحات اللوائح واألنظمة املتوافقة مع مصطلحات الدليل  بقائمة  .2

،  أهم معلومات املمارسة   بطاقة توضحممارسة    أن لكلحيث    ممارسة،  ست وعشرين  و  اتمؤشر ثمانية    معيار االمتثال وااللتزام وهو عبارة عن .3

وعدد من األدلة واألدوات والنماذج املقترح توفيرها من قبل   تنفيذ لاملقترحة ل األنشطة، ومجموعة من لها الرئيسة  اناتبيال ىعلوتحتوي 

عة لوجود هذه املمارسة. عند تصميم املمارسة ، وكذلك املصادر التي تم االعتماد عليها الجمعية 
ّ
 ، وما هي الشواهد املتوق

عتمد في ذلك على أهمية محتوى كما تحتوي كل ممارسة على بطاقة آللية التقييم حيث أن آلية التقييم تختلف من ممارسة ألخرى وت

للممارسة ودرجتها ضمن املؤشر الذي  الرئيسةوتحتوي كل بطاقة على البيانات التعاونية املمارسة ومدى تأثيرها في حوكمة الجمعيات 

 تتبع له املمارسة، وما هي أسئلة التحقق، ودرجة كل سؤال، وآلية الحساب للدرجات املستحقة، مع االحتماالت املمكنة. 

 

 تعليمات استخدام الدليل: •

: رؤساء وأعضاء مجالس الدارات في الجمعيات 
ً
 التعاونيةأوال

 ومعرفة جميع األنشطة والشواهد املطلوبة التعاونية  قد ال يتطلب من رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات في الجمعيات  
ً
قراءة الدليل كامال

بناًء عليها تقييم الجمعية، ولكن من األهمية بمكان قيامهم باالطالع على جميع وآلية التحقق والحساب وما هي األسئلة التي سيتم 

أو ألخصائي الحوكمة  -إن ُوجدت-املمارسات بشكل دقيق مع فهمها والتأكد من تقديم الدعم املادي واملعنوي للجنة التطوير الداخلية 

 لوبة مع املتابعة املستمرة.في مجلس الجمعية للقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق املمارسات املط 



 

 

9 
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كما يتطلب على مجلس اإلدارة اإلملام الكامل باملؤشرات املرتبطة بالجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والالئحة التنفيذية ومؤشر مكافحة  

 بشكل خاص.تمويله و  اإلرهاب ومكافحة جرائمغسل األموال 

: أخصائيو الحوكمة 
ً
 ثانيا

الجمعية دور أساس ي في مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ ممارسات الحوكمة املطلوبة والتأكد من توفر الشواهد ألخصائي الحوكمة في 

والبيانات املطلوبة في النموذج الشامل ورفعها على املنصة املحّددة مع التأكد من تطابقها مع واقع الجمعية والحرص على اعتماد هذه  

 ل من رئيس مجلس اإلدارة.البيانات املوجودة في النموذج الشام

 ويتأكد دور أخصائي الحوكمة بالقيام باألدوار واملهام األساسية ومنها:

 املساندة املخرجات   األدوار األساسية للقيام بمهام أخصائي الحوكمة   م

1 
الحصول على الدعم املادي واملعنوي من مجلس اإلدارة ملباشرة مهامه بصالحيات مباشرة  

 من املجلس. 

قرار تعيين أو تكليف وُيحّدد فيه 

 مهامه وصالحياته ومرجعيته اإلدارية. 

2 

 اإلملام الكامل: 

 والئحته التنفيذية. التعاونية نظام الجمعيات  .1

 نظام العمل.  .2

 نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.  .3

 والئحته التنفيذية. تمويله  اإلرهاب مكافحة جرائم نظام  .4

مة الالئحة   .5
ّ
 للعالقة. املنظ

 امليثاق األخالقي للعاملين في القطاع غير الربحي. .6

 التعاميم ذات العالقة. .7

 أدلة الحوكمة املتاحة على منصة مكين. .8

 النسخ املحّدثة لكل األنظمة واللوائح.

3 

 اكتساب املهارات األساسية التالية:

 بالحوكمة.مهارة صياغة السياسات واإلجراءات املتعلقة  .1

 مهارة عقد ورش العمل واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية.  .2

 مهارة التواصل مع اآلخرين لتحقيق ممارسات الحوكمة املطلوبة. .3

 مهارة التنسيق اإلعالمي مع قسم التقنية لتحقيق ممارسات الشفافية واإلفصاح.  .4

 الشهادات التدريبية. -1

 النماذج واألدوات املساندة. -2
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 يتعّين على أخصائي الحوكمة قراءة دليل املعايير ومحاولة تحقيق ما يلي:كما 

 

 دور أخصائي أو مسؤول الحوكمة الرئيسة املحاور 

قائمة املجاالت   -1

 واملؤشرات. 

االطالع على القائمة ومحاولة التعرف على املجاالت التي سيغطيها املعيار وما هي املوضوعات التي ستدخل ضمن   -1

 املؤشرات، وأوزان هذه املؤشرات. نطاق 

 تحديد األولويات من املؤشرات والتي سيتم البدء بها للقيام بتحقيق املمارسات املطلوبة. -2

 بطاقة املمارسة.  -2

 قراءة املمارسات وفهمها بطريقة صحيحة.  -1

رسات،  عقد ورش العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة لعرض وشرح املمارسات والقيام بالتقييم الذاتي للمما  -2

 والتأكد من وجود الشواهد عليها، واملحّددة في بطاقة املمارسة. 

حصر الفجوات في كل املمارسات ووضع األنشطة املناسبة لسد هذه الفجوات، ويمكن االستعانة باألنشطة  -3

 املقترحة في بطاقة املمارسة. 

بطاقة تقييم   -3

 املمارسة. 

 الجمعية من خالل توفير الشواهد املطلوبة.االستعداد لزيارة املقيم لتقييم   -1

االطالع على أسئلة التحقق والتأكد من توفر املعلومات الكاملة في النموذج الشامل أو في مقر الجمعية أو على   -2

 موقع الويب الخاص بالجمعية حسب آلية التقييم. 

بطاقة التقييم ومحاولة وضع درجة  اإلجابة على األسئلة من خالل تحديد الحالة املحددة في آلية الحساب في  -3

عة لكل سؤال، وذلك لالستعداد وتوقع الدرجة لكل ممارسة قبل زيارة املقيم. 
ّ
 متوق

 

 آلية التقييم: •

 حسب تصميم املعايير وآلية التقييم والتحقق من املمارسات توجد آليتان للتحقق من مدى تطبيق املمارسة كما يلي:

 التقييم املكتبي: -1

زيارة للميدان ل هقبل نزول وذلك أن تكون عمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل العمل املكتبي للمقّيموُيقصد منه 

مة
ّ
مة، ويكون ذلك من خالل ما توفره املعنّية بالتقييم املنظ

ّ
من مصادر ومعلومات عبر النموذج الشامل املعتمد من مجلس   املنظ

 التقييمة، كما يمكن للمقّيم إرجاء أي سؤال من أسئلة اإللكترونيإدارتها أو من خالل املصادر واملعلومات املتوفرة على منصاتها 

 يتم شرحها في املحور التالي.لحين نزوله امليداني، بشرط أال يخل ذلك باملواصفات املتعلقة بالشواهد والتي ساملكتبي 
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 التقييم امليداني: -2

مةوُيقصد منه قيام املقًيم بعمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل زيارة 
ّ
ومقابلة املعنيين فيها وطرح األسئلة   املنظ

 املحّددة وجمع الشواهد املطلوبة وكتابة املالحظات وفق النموذج املعد لذلك.

 

 آلية التحقق: •

 للمنهجية املحّددة في هذا الدليل يتم التحقق من خالل  ،بآلية التحقق كيفية التحقق من شواهد تطبيق املمارسة ُيقصد
ً
ووفقا

 والتي تسبق الشواهد املحّددة في بطاقة تقييم املمارسات: ،التالية الدالالت اللفظية

 

 مثال توضيحي  املقصود الدالالت  م

 وجود  1

ُيقصد بذلك ضرورة  

الشاهد لتحقق  توفر 

املمارسة، وبمجرد  

وجود هذا الشاهد  

فإن ذلك يعني تحقق  

 املمارسة. 

 ة؟ لجمعيدى ا ل تشغيلية  هل توجد خطة

 خطة تشغيلية(.  وجود)السؤال هو: في هذا   التحققآلية  كما أن  

وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الذهاب للحالة وآلية الحساب في البطاقة وفهمهما ثم   •

ه وهو الخطة تشغيلية للجمعية،  وجوداالنتقال إلى الشاهد املتوفر لدى الجمعية والتأكد من 

وبمجرد التحقق من وجود هذه الخطة يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار  

 حديد الدرجة املستحقة. منها وت

 محتوى  2

ُيقصد بذلك ضرورة  

تصفح الشاهد  

بشكل دقيق والبحث  

في محتواه بشكل  

كامل على ما يدل  

تحقق املمارسة، وقد  

يكون هناك ضرورة  

للبحث عن هذا  

املحتوى في مصادر  

 أخرى لدى الجمعية. 

 األساسية؟ لجمعية على البيانات واألحكاملالالئحة األساسية  تشتمل هل

وهذا يعني بأنه ال يكفي  الالئحة األساسية للجمعية(،  محتوى )في هذا السؤال هو:  التحققآلية كما أن 

وجود الالئحة األساسية وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو املحتوى، والذي 

 يشتمل أيضا على الوجود.

والتأكد من فهم املمارسة وما  االنتقال إلى بطاقة املمارسة  من إجابة هذا السؤال يتم وللتحقق •

تحتويه كالبيانات واألحكام األساسية املحّددة، ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم  

االنتقال للشاهد املتوفر لدى الجمعية وتصفح محتواه ومقارنته باملحتوى املحّدد كالبيانات  

األحكام األساسية والتأكد من مدى ارتباطه بالشاهد وبمجرد التحقق من محتوى الالئحة  و 

 األساسية يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار منها وتحديد الدرجة املستحقة. 
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 مثال توضيحي  املقصود الدالالت  م

 موقع  3

ُيقصد بذلك ضرورة  

أن يكون الشاهد في  

ومكان يحقق  موقع 

 الغرض من توفيره. 

 ن بحيث ال يتم فقدانها أو كشف سريتها؟يهل يتم االحتفاظ في مقر الجمعية بسجالت املستفيد

، وهذا يعني داخل مقر الجمعية ملفات السجالت واملستنداتالسؤال هو: موقع  هذافي  التحققآلية كما أن 

ال يكفي وجود امللفات واالحتفاظ بها، وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو موقع هذا 

بحيث ال يتم فقدانها أو كشف االحتفاظ وهل هو في مقر الجمعية، وهل هذا املوقع يؤدي الغرض املطلوب 

 الت األخرى )وجود، محتوى(.ا كما تشتمل هذه الداللة )موقع( على كل من الدالسريته

والتأكد من فهم املمارسة وما   االنتقال إلى بطاقة للممارسة من إجابة هذا السؤال يتم  وللتحقق •

لدى الجمعية تحتويه، ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم االنتقال للشاهد املتوفر 

تحقق الغرض من  ومدى وثائق كالذهاب ملقر الجمعية واالطالع على موقع حفظ السجالت وال 

حفظ السجالت وهو التصنيف وسالمة الحفظ وعدم كشف سرية معلومات هذه السجالت ملن  

يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة  املوقع وسالمتهالتحقق من ليس لهم عالقة بها، وبمجرد 

 . وتحديد الدرجة املستحقةمنها  االختيار و أخرى 

 

 للممارسات والشواهد:آلية التقييم  •

قترح أن يتم البدء باألسئلة التي ي
ُ
تم قبل أن يبدأ التقييم ينبغي الرجوع إلى كل ممارسة معنّية والتأكد من فهمها بطرقة صحيحة، ومن امل

، وُيفّضل أن يتم إرجاء األسئ
ً
 واالنتهاء منها ثم االنتقال إلى األسئلة التي يتم تقييمها ميدانيا

ً
لة الخاصة بالتحقق املكتبي تقييمها مكتبيا

 إلى حين التحقق امليداني. -بسبب عدم وضوح الشواهد-والتي لم يتم الوصول فيها إلى تقييم دقيق 

 تباع اإلجراءات التالية:اوحتى تتضح آلية التقييم بشكل دقيق وتفصيلي يتم 

: التقييم املكتبي 
ً
 أوال

 سؤال. قراءة سؤال التحقق وفهمه وماهي الدرجة املحّددة لل .1

 التأكد من آلية التحقق للسؤال وفهم الدالالت املحّددة فيه.  .2

 االطالع على حالة وآلية حساب الدرجة للسؤال وفهمها.  .3

 االنتقال إلى املمارسة والتأكد من الغرض املقصود في السؤال.  .4

 االطالع على آلية التحقق والتأكد من الداللة املوجودة فيه )وجود، محتوى، موقع(. .5

ي االنتقال إلى الشاهد املتوفر إما في النموذج الشامل املعتمد ومرفقاته، أو على موقع الجمعية اإللكتروني حسب آلية التحقق املحّددة ف .6

 بطاقة التقييم. 

 فحص الشاهد املتوفر ومقارنته باملمارسة املحّددة.  .7
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 االختيار وتحديد الدرجة املطلوبة حسب الحالة وآلية الحساب.  .8

 
ً
 امليداني لتقييم : اثانيا

1.  .
ً
 حصر األسئلة التي سيتم تقييمها ميدانيا

 تصنيف هذه األسئلة حسب ترابط الشواهد املحددة في آلية التحقق.  .2

 التواصل مع الجمعية لتوفير الشواهد املطلوبة قبل الزيارة بوقت كاٍف.  .3

 الزيارة. القيام بالزيارة والتأكد من وجود املعنيين املطلوب تواجدهم أثناء   .4

 البدء بعرض األسئلة بطريقة سلسلة وواضحة على املعنيين في الجمعية.  .5

 طلب الشواهد عند أخذ إجابة املعنيين وفحصها مع تدوين املالحظات دون إظهار أي نتيجة أو تقييم أمام ممثلي الجمعية. .6

 ة. في حال كانت الشواهد غير مترابطة مع الغرض منها يتم طلب شواهد أخرى من الجمعي .7

8.  .
ً
 يمكن االنتقال إلى أسئلة أخرى في نفس الوقت الذي يتم انتظار الجمعية توفير الشواهد على األسئلة املطروحة مسبقا

 إنهاء الزيارة وتدوين الدرجات املحّددة لكل سؤال. .9

 

 مالحظة: ✓

تيار هذه  بعض األسئلة في بطاقة التقييم تشتمل على خاليا باللون البني وذلك على خاليا الحالة وآلية الحساب والدرجة وهذا يعني بأنه في حال اخ 

حسب درجة  ، وفي هذه الحالة يتم تقييم كافة األسئلة داخل هذا اإلطار  الرصاص ي الحالة ينبغي تجاهل كافة األسئلة التي تليها حتى ظهور الشريط  

 السؤال في العمود األخير واملظللة باللون البني. 

 

 توزيع الدرجات بين املعايير الثالثة: •

 وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على ممارسات املعيار. %40معيار االمتثال وااللتزام:  -1

 ممارسات املعيار.  وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على %20معيار الشفافية واإلفصاح:  -2

 وسيقوم املحاسب القانوني بتقييم الجمعية على ممارسات املعيار.  %40: معيار السالمة املالية -3
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 مصطلحات الدليل •

   

 1 النظام .التعاونيةنظام الجمعيات 

 2 الوزارة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

 3 الوزير وزير العمل والتنمية االجتماعية.

 4 الجمعية .التعاونيةالجمعية 

 5 مجلس اإلدارة .التعاونية مجلس إدارة الجمعية

 6 الالئحة األساسية الالئحة األساسية للجمعية.

 7 املؤشرات .املعتمدةللمعايير  التعاونيةللقياس والتي تحدد مدى تلبية الجمعيات  العامة األدلةهي عبارة عن مجموعة من 

 8 املمارسة .املؤشرمدى تطبيق  واألنشطة األساسية التي ينبغي التقّيد بها للتأكد مناملبادئ هي 

لممارسة واملوضوعات التي تناقشها، ومجموعة األنشطة املقترحة لتنفيذ ل  الرئيسةالبيانات  جدول يوضحعن عبارة 

 املمارسة، وماهي مصادر هذه املمارسة والشواهد املتوقعة.
 9 املمارسةبطاقة 

 علىمجموعة من األسئلة التي تساعد على تقييم املمارسة على عبارة عن جدول يحتوي 
ً
اآلليات التي توضح  مشتملة

 كيفية التقييم والتحقق وحساب الدرجات لكل سؤال.
 10 بطاقة التقييم
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 الثانيالفصل 

 معيار االمتثال وااللتزام مؤشرات وممارسات 
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 املعيارملخص 

 

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد 

أسئلة  

 التحقق 

1 

الالئحة 

األساسية  

 للجمعية

 إعداد عقد التأسيس االبتدائي. 1

1 

التزام الجمعية 

بإجراءات التأسيس 

ومتطلباته وبدء 

ممارسة األنشطة وفق 

 .األنظمة واللوائح

10% 2 5 
 محتويات عقد التأسيس. 2

 ضوابط تحديد اسم الجمعية. 3

 ة.إعداد الالئحة األساسي 4

 محتويات الالئحة األساسية. 5

2 
الجمعية 

 العمومية

 اختصاصات الجمعية العمومية. 6

2 

التزام الجمعية 

العمومية 

باختصاصاتها 

مةوالضوابط 
ّ
 املنظ

ألعضائها واجتماعاتها 

 . واالنتساب إليها

30% 9 40 

 اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية. 7

 .الحاالت االستثنائية في عضوية الجمعية العمومية 8

 شروط العضوية في الجمعية. 9

 عضوية الشخصيات االعتبارية في الجمعية. 10

 عدد أعضاء الجمعية. 11

 واجبات أعضاء الجمعية العمومية. 12

 .الحد األدنى من عدد اجتماعات الجمعية العمومية 13

 .سالمة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية 14

 .الجمعية العموميةكيفية دعوة أعضاء  15

 .التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية 16

 .انتخاب رئيس لكل اجتماع للجمعية العمومية 17

 .عدد األصوات لكل عضو 18

 .مناقشة األمور التي لم ترد في جدول األعمال 19

 إصدار القرارات.  20

 في سجل خاص. تسجيل الحضور  21

 على التصويت وكتابة وقائع الجلسة. اإلشراف 22

 تصديق املحضر. 23

 .كيفية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 24

 .نصيب أعضاء الجمعية من األسهم 25

 أحكام سعر السهم وتجزئته أو نقله.  26
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد 

أسئلة  

 التحقق 

3 
مجلس 

 الدارة 

 .اختصاصات والتزامات مجلس اإلدارة 27

3 

الجمعية باألحكام  التزام

مةوالضوابط 
ّ
 املنظ

ملجلس اإلدارة وزيادة 

 .فاعليته

25% 6 23 

 .تكوين مجلس اإلدارة 28

 .مساهمة الشخصيات االعتبارية في املجلس 29

 .عدد أعضاء مجلس اإلدارة 30

 .مدة عضوية مجلس اإلدارة للدورة ما بعد التأسيس 31

 .مدة مجلس اإلدارة التأسيس ي  32

 .شروط العضوية في مجلس اإلدارة 33

 .انتهاء مدة املجلس 34

35 
في   الرئيسةانتخاب املجلس من أعضائه على الوظائف 

 . املجلس

 .مجلس اإلدارةأجور ومكافآت أعضاء  36

 .تحديد املجلس الختصاصات املدير التنفيذي 37

 شروط تعيين املدير التنفيذي للجمعية. 38

 .تعيين املجلس املدير التنفيذي 39

 إشراف املجلس على عمل الجمعية. 40

 .النصاب النظامي النعقاد اجتماع مجلس اإلدارة 41

 .سالمة قرارات مجلس اإلدارة 42

 للجمعية العمومية. إعداد ومصداقة حسابات الجمعية 43

 الحسابات التي يقدمها مجلس اإلدارة. 44

 .أعضاء الجمعية عليها الطالعإتاحة التقارير  45

4 

مكافحة  

جرائم 

تمويل 

الرهاب 

وغسل 

 األموال

46 
مخاطر تمويل اإلرهاب وتقييمها وتوثيقها تحديد وفهم 

 وتحديثها بشكل مستمر

4 

التزام الجمعية بكافة 

مستوياتها اإلدارية 

بمكافحة جرائم تمويل  

اإلرهاب وغسل األموال  

من خالل املؤشرات 

والسياسات واإلجراءات 

 الداخلية.

6% 3 5 

 .أموالوضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل  47

48 
وضع السياسات واإلجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية 

 .ملكافحة تمويل اإلرهاب

49 
اتخاذ القرارات بناًء على نتائج تقييم املخاطر املتعلقة 

 بمكافحة تمويل جرائم اإلرهاب 

50 
تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم تمويل 

 . اإلرهاب
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد 

أسئلة  

 التحقق 

 .اإلجراءات املطلوبة عند االشتباه بجريمة غسل أموال 51

52 
حظر إبالغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو عالقة 

 .بشبهة غسل األموال بالعمليات الجارية

5 
اليرادات 

 واألرباح

 .مصادر موارد الجمعية 53

5 

التزام الجمعية 

بالضوابط واألحكام 

مة
ّ
إليراداتها  املنظ

 وتوزيع األرباح.

10% 2 7 
 الجمع بين إعانتين. 54

 . آليات توزيع األرباح 55

 .مخصصات باقي األرباح 56

 .نصيب العضو الجديد من األرباح 57

6 
التوسع  

 االستثماري 

 .للجمعيةضوابط إنشاء فروع  58

6 

التزام الجمعية 

مةبالضوابط 
ّ
 املنظ

 للتوسع االستثماري.

6% 2 5 
 مساهمة الجمعية في املؤسسات والشركات التجارية األخرى  59

7 
التوظيف 

 والتدريب

 نسبة السعودة على الوظائف. 60
7 

التزام الجمعية تجاه 

توظيف وتدريب 

 العاملين.

5% 1 4 
 وتأهيل العاملين.تدريب  61

8 
املبادئ 

 واألهداف

 .املبادئ التعاونية األساسية 62

9 

التقّيد باملبادئ 

واألهداف التعاونية 

 للجمعية.

8% 1 4 
 األهداف األساسية للجمعية التعاونية 63

 93 26 %100 املجموع 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 املؤشر األول 

التزام الجمعية بإجراءات التأسيس ومتطلباته وبدء ممارسة األنشطة وفق )

 (األنظمة واللوائح

 

 %(  10  )الوزن  الجمعيةتأسيس  املجال:  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

20 

 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأسيس الجمعية  املجال    1بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .إعداد عقد التأسيس االبتدائي  -1

 محتويات عقد التأسيس. -2

 ضوابط تحديد اسم الجمعية. -3
 املؤشر 

التزام الجمعية بإجراءات التأسيس ومتطلباته وبدء ممارسة  

 .األنظمة واللوائحاألنشطة وفق 

 بالوزارة على أن يتضمن ما يلي: الشرافيتم إعداد عقد التأسيس بعد التنسيق مع جهة 

اسم الجمعية )على أن يشتمل ما يدل على صفتها التعاونية ويبين  -1

لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة األغـراض أو  الرئيسةاألهـداف 

زراعيـة أو اسـتهالكية أو مهنيـة أو تســـويقية أو صـــيادي أسمـــاك أو إســـكان 

 لصـــفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها 
ً
وغيرهـــا مـــن أسمـــاء الجمعيـــات تبعـــا

 النظام(.

 وأغراضها.، الجمعية عنو ، و عملهاومنطقة  ، مقر الجمعية -2

ور قم  وتـاريخ املـيالد لكـل مـنهم،  ومحال إ قامتهم ومهنهم أسماء املؤسسين -3

 الهوية الوطنية.

 سمية لكل سهم.مقدار رأس املال املكتتب به، والقيمة اال  -4

 تاريخ العقد ومكان تحريره. -5

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
واقع  مراجعة عقد التأسيس   -1 والتأكد من تضمين البنود املطلوبة في املمارسة ومطابقتها ملا هو موجود في 

 الجمعية. 

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
 . نظام الجمعيات التعاونية .1

 رقم املادة أو النص 
5 ،9 ،10 

 11 الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .2

 عقد التأسيس.  -1 الشواهد املتوقعة 



 

 

21 

 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %10 1وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  1بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل يوجد عقد التأسيس  

 للجمعية؟ 
2 

 وجود عقد التأسيس.  -1 مكتبي

 صفر ال يوجد عقد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
البنود  على هل يشتمل العقد  

 في املمارسة؟  املحّددة 
 محتوى عقد التأسيس.  -1 مكتبي

 صفر ال تشتمل.  ال

 نعم
 %50 يشتمل بشكل جزئي. 

 %100 يشتمل بشكل متكامل. 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 

 تأسيس الجمعية  املجال    2بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 الالئحة األساسية.إعداد  -1

 املؤشر  محتويات الالئحة األساسية. -2
التزام الجمعية بإجراءات التأسيس ومتطلباته وبدء ممارسة  

 .األنشطة وفق األنظمة واللوائح

 يجب أن تتضمن الالئحة األساسية للجمعية ما يلي:

ومقرها والغرض أو األغراض التي  اسم الجمعية، ومنطقة عملها،  -1

 أنشئت من أجلها.

مقدار رأس مال الجمعية، وقيمة األسهم، وكيفية دفعها، والحد  -2

 األعلى لألسهم التي يجوز للعضو امتالكها.

شروط العضوية، وواجبات األعضاء، وشروط فقد العضوية، أو  -3

 انسحابهم واآلثار املترتبة عليها.

وطريقة  ة مجلس الدارة، وعدد أعضائه،شروط الترشيح لعضوي -4

، ومدته، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه واختصاصاتهنتخابهم، ا

 وإنهاء عضويتهم.

 اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها. -5

 السنة املالية للجمعية. -6

مسكها الجمعية، وط -7
ُ
ريقة السجالت الحسابية والدارية التي يجب أن ت

 إعداد وتحضير الحساب الختامي وامليزانية العمومية، واملصادقة عليها.

 ، واملنح، والوصايا، واألوقاف.الهباتو  قواعد قبول التبرعات،  -8

 قواعد توزيع األرباح، وتسوية الخسائر. -9

 قواعد تعديل الالئحة األساسية للجمعية ِ -10

 ا.ندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتهاقواعد  -11

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
 مراجعة الالئحة األساسية للجمعية والتأكد من وجود البنود املطلوبة.  .1

 التأكد من وجود اعتماد الوزارة على الالئحة األساسية.  .2

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
 . نظام الجمعيات التعاونية .1

 النص رقم املادة أو 
10 

 9 الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .2

 الشواهد املتوقعة 
 الالئحة األساسية املعتمدة للجمعية.  -1

 املراسالت والخطابات بين الجمعية والوزارة العتماد الالئحة. -2
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %10 1وزن املؤشر رقم  8 درجة املمارسة  2بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل توجد الئحة أساسية  

 للجمعية؟ 
3 

 مكتبي
وجود الالئحة األساسية   -1

 املعتمدة. 

 صفر . توجد الئحةال  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل الالئحة األساسية معتمدة  

 من الوزارة؟
 ميداني

املراسالت  محتوى   -1

والخطابات بين الجمعية  

 والوزارة العتماد الالئحة. 

 صفر . غير معتمدة ال

 %100 معتمدة.  نعم

3 
هل تشتمل الالئحة األساسية  

 في املمارسة؟ املحّددةعلى البنود 
 مكتبي 5

محتوى الالئحة األساسية   -1

 املعتمدة. 

 صفر ال تشتمل.  ال

 نعم
 %50 تشتمل بشكل جزئي. 

 %100 تشتمل بشكل متكامل. 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 املؤشر الثاني

مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط  )
ّ
ألعضائها  املنظ

 (واجتماعاتها واالنتساب إليها 

 

 %( 30  )الوزن   الجمعية العموميةاملجال:  
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 الجمعية العمومية  املجال    3بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .اختصاصات الجمعية العمومية -1

 املؤشر 
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 تقوم الجمعية العمومية باختصاصاتها التالية:

الجمعية واتخاذ مناقشة تقارير مجلس الدارة ومالحظات الوزارة على  -1

 .القرارات املناسبة بشأنها

اعتماد امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية  -2

 املنصرمة.

مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة املالية  -3

 التالية واعتمادها. 

 باالحتياطي العام.اعتماد مشروع توزيع األرباح، وتحديد كيفية التصرف  -4

 انتخاب أعضاء مجلس الدارة، واألعضاء االحتياطيين. -5

وافقة الوزارة. -6  تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه بم

 في أي قرار  -7
ً
البت في االعتراضات واالستئنافات املقدمة للجمعية طعنا

 صادر من مجلس الدارة.

 اللتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. تحديد الحد األعلى للتمويل، وا -8

وافقة على اقتناء األصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد  -9 امل

وافقة الوزارة.  م

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 العمومية باختصاصاتها من خالل اجتماعاتها ومناقشاتها الدورية.  جمعيةقيام ال التأكد من  .1

مراجعة أداء الجمعية العمومية للفترة السابقة ومدى قيامها بكامل اختصاصاتها أو وجود مهام ليست ضمن   .2

 اختصاصاتها.

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
 . نظام الجمعيات التعاونية .1

 النص رقم املادة أو 
24 

 45 الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .2

 الشواهد املتوقعة 

 محاضر اجتماع الجمعية العمومية. -1

وافقة الوزارة لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه. -2  م

 التقرير املالي للعام املنصرم.  -3

وافقة الوزارة على  -4  .اقتناء األصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها م



 

 

26 

 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  7 درجة املمارسة  3بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل اجتمعت الجمعية العمومية 

 ؟ العام الحالي أو السابقخالل 

1 

 مكتبي
محاضر اجتماع  وجود  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر . م تجتمع الجمعية العموميةل ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

مناقشة تقارير مجلس  هل تم 

الدارة ومالحظات الوزارة على 

الجمعية واتخاذ القرارات  

 ؟املناسبة بشأنها

 مكتبي
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 العمومية. الجمعية  

 صفر لم يتم مناقشة ذلك.  ال

 %100 تم مناقشة ذلك  نعم

3 

اعتماد امليزانية العمومية هل تم 

والحسابات الختامية للسنة  

 ؟ املالية املنصرمة

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم اعتمادها. ال

 %100 تم اعتمادها. نعم

4 

مناقشة الخطة السنوية هل تم 

للجمعية، وموازنتها التقديرية  

 ؟للسنة املالية التالية واعتمادها

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم مناقشة الخطة.  ال

 100 . مناقشة الخطةتم  نعم

5 

اعتماد مشروع توزيع  هل تم 

التصرف  األرباح، وتحديد كيفية  

 ؟ باالحتياطي العام

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم اعتمادها. ال

 %100 تم اعتمادها. نعم

6 

تعيين مراجع حسابات  هل تم 

وافقة  خارجي، وتحديد أتعابه بم

 ؟ الوزارة

 ميداني 1

وافقة الوزارة   -1 وجود م

لتعيين مراجع الحسابات  

 الخارجي وتحديد أتعابه. 

 صفر يتم التعيين.  ال

 نعم
وافقالتم   صفر . ةتعيين بدون م

 %100 افقة الوزارة. ووبم تعيينالتم 

 

7 

انتخاب أعضاء مجلس  هل تم 

  الدارة، واألعضاء االحتياطيين

 من قبل الجمعية العمومية؟ 

 مكتبي 1
محتوى محاضر   -1

 الجمعية العمومية. 

 ال
  يتم انتخاب املجلسلم 

 . واألعضاء االحتياطيين 
 صفر

 نعم

تم انتخاب املجلس بدون  

 أعضاء احتياطيين. 
50% 

تم انتخاب املجلس واألعضاء 

 االحتياطيين. 
100% 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  7 درجة املمارسة  3بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

8 
تم   و أ ثابتة  أي أصول اقتناء  هل تم

 ؟ استثمارها و أ التصرف فيها 

1 

 ميداني
محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي للعام املنصرم. 

 %100 لم يتم ذلك.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

9 
وافقة على ذلك من   هل توجد م

 الوزارة؟ 
 ميداني

وافقة الوزارة على   -2 م

  و أاقتناء األصول الثابتة  

  و أ التصرف فيها 

 . استثمارها

وافقة  ال  صفر ال توجد م

وافقة.  نعم  %100 توجد م
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعية العمومية  املجال    4بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

ة غير اختصاصات الجمعية العمومي -1

 املؤشر  العادية.
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 
ُ
 العادية للنظر في املسائل التالية: عقد الجمعية العمومية غير ت

 تعديل الالئحة األساسية للجمعية. -1

 التصرف في ممتلكاتها العقارية واالستثمارية. -2

 حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. -3

 كحل مجلس الدارة أو تغيير أحد أعضائه. أي قضايا طارئة للجمعية -4

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 - األنشطة

 األدوات واألدلة والنماذج 
 نموذج عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية. .1

 نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. .2

 مصدر املمارسة 
 . نظام الجمعيات التعاونية .1

 املادة أو النص رقم 
24 

 45 الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .2

 محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.  .1 الشواهد املتوقعة 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  1 درجة املمارسة  4بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل اجتمعت الجمعية العمومية 

غير العادية خالل الفترة  

 السابقة؟ 
1 

مكتبي+  

 ميداني

محاضر اجتماع  وجود  -1

الجمعية العمومية غير  

 العادية.

 %100 لم يتم االجتماع.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

هل كل ما تم مناقشته ضمن   2

 املمارسة؟ املسائل املحددة في 

مكتبي+  

 ميداني

محاضر اجتماع  محتوى  -1

الجمعية العمومية غير  

 العادية.

 ال
ليس كل ما تم مناقشته ضمن  

 املسائل املحّددة في املمارسة. 
 صفر

 نعم
كل ما تم مناقشته ضمن  

 املسائل املحّددة في املمارسة. 
100% 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 الجمعية العمومية  املجال    5بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

الحاالت االستثنائية في عضوية الجمعية  -1

 املؤشر  . العمومية
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 وذلك بتقدير الجمعية العمومية:يكون باب العضوية مفتوح إال فيما يلي 

 إذا زاد رأس مال الجمعية عن الحاجة الفعلية ملمارسة أنشطتها. -1

 إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقـديم خـدماتها ألعضـائها بالشكل واملستوى املناسبين. -2
 

 لي:كما يمكن ملجلس الدارة عدم قبول العضوية في حاالت يقّدرها كما ي

 ممارسة طالب العضوية نشاط منافس لنشاط الجمعية التعاونية. -1

 إ قامة طالب العضوية بعيًدا عن منطقة عمل الجمعية.  -2

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

املال، ب. عدم  التأكد قبل فتح باب العضوية في الجمعية العمومية من: أ. وجود حاجة فعلّية لزيادة رأس   -1

 تجاوز الحد في عدد األعضاء والذي يسمح بتقديم خدماتها بالشكل واملستوى املناسبين. 

ممارسة طالب العضوية نشاط منافس لنشاط   التأكد قبل رفض أي عضوية من قبل مجلس الدارة من: أ.  -2

 . إ قامة طالب العضوية بعيًدا عن منطقة عمل الجمعية  ، ب. الجمعية التعاونية

 األدوات واألدلة والنماذج 

 نموذج فتح باب العضوية في الجمعية العمومية.  .1

 نموذج رفض عضوية أحد طالبي العضوية في الجمعية العمومية. .2

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .3

 22 رقم املادة أو النص  الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .1 مصدر املمارسة 

 الشواهد املتوقعة 

 اجتماعات الجمعية العمومية.محاضر  .1

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .2

 محاضر مجلس الدارة.  .3
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  5بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم فتح العضوية في الجمعية 

 التأسيس؟ العمومية بعد فترة  

1 

 ميداني
سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

 %100 لم يتم فتح العضوية. ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

تحت العضوية بسبب  
ُ
هل ف

الحاجة الفعلية لزيادة رأس  

املال وكان عدد األعضاء يسمح  

بتقديم الخدمات بشكل  

 مناسب؟

 ميداني
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم

 

3 
هل تم رفض عضوية أحد من  

 طالبي العضوية؟

1 

 ميداني

محاضر مجلس  محتوى  -1

 الدارة. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 لم يتم رفض أي طلب.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

4 

هل كان سبب الرفض هو من  

ممارسة طالب العضوية  أجل 

أو إقامته بعيد   نشاط منافس 

 عن منطقة عمل الجمعية؟ 

 ميداني
محاضر مجلس  محتوى  -1

 الدارة. 

 ال
لم يكن ضمن األسباب  

 املحّددة. 
 صفر

 %100 كان ضمن األسباب املحّددة. نعم
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 الجمعية العمومية  املجال    6بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .شروط العضوية في الجمعية -1

 .عضوية الشخصيات االعتبارية في الجمعية -2

 .عدد أعضاء الجمعية -3
 املؤشر 

مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 
ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

وافقة الوزير أن يصل عددهم إلى خمسة أشخاص، ويجب  اعتباريين أشخاصأفراد و تتكون الجمعية من   ويمكن بم
ً
ال يقل عددهم عن اثني عشر شخصا

وافر في األعضاء الشروط التالية:   أن تت

 أن يكون سعودي الجنسية. -1

أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمـره وُيسـتثنى مـن ذلـك األعضـاء  -2

 املتوفى.املعنويـون وورثة العضو 

 للتصرف  -3
ً
أن يكون عند املساهمة في تمام األوصاف املعتبرة شرعا

 املطلق.

 أن يكون قد سدد الحد األدنى للمساهمة في الجمعية. -4

 بمنطقــة خــدمات الجمعيــة أو لــه مصــالح في منطقــة -5
ً
 أن يكــون مقيمــا

 خــدماتها ذات عالقة بأغراضها ونشاطاتها.

 يتنافى أال يزا -6
ً
 مصلحة الجمعية.مع ول عمال

أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء األعضاء املؤسسين ويحق ملن  -7

رفض عضويته أن يسـتأنف أمـام الجمعيـة العمومـية فـإذا أقـرت عضـويته 
ُ
ت

عتـبر عضًوا بالجمعية بعد تسديد قيمة األسهم التي يرغب االكتتاب بها
ُ
 .ا

 وشواهدها  مقترحة لتحقيق املمارسةآليات 

 األنشطة
 التأكد من نظامية عدد أعضاء الجمعية العمومية.  .1

 مراجعة مدى أهلية أعضاء الجمعية الحاليين ومطابقتهم للشروط املحّددة في املمارسة.  .2

 أداة إدارة أعضاء الجمعية العمومية. .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 الجمعيات التعاونية. نظام  .1

 رقم املادة أو النص 

3 

 17، 6 الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية. .2

 6، 5 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .1

 صور بطاقات الهوية الوطنية.  .2

 محاضر مجلس الدارة.  .3
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  6بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل عدد أعضاء الجمعية يقل  

؟ 
ً
 عن اثني عشر شخصا

1 

 مكتبي
سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

.  ال
ً
 %100 ال يقل عن اثني عشر شخصا

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

وافقة من قبل   هل تمت امل

على أال يقل عن   الوزير على ذلك

 ؟خمسة أشخاص

 ميداني
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم

 

3 

هل تتطابق حالة جميع أعضاء  

الجمعية العمومية مع شروط  

 العضوية املحّددة في املمارسة؟ 

 ميداني 1

سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

محاضر مجلس  محتوى  -2

 الدارة. 

 صفر ال تتطابق.  ال

 نعم
 %50 تتطابق بشكل جزئي.

 %100 تتطابق بشكل متكامل. 
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 العمومية الجمعية   املجال    7بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .واجبات أعضاء الجمعية العمومية -1

 املؤشر 
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 بالجمعية:
ً
 يجب على من أصبح عضوا

ورقم أن يوقع في سجل األعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه  -1

وتاريخ وعدد األسهم التي يمتلكها، وتوقيع العضو على هذا عضويته 

 السجل يجب أن يتم بعد اطالعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه الالئحة.

أن ينفذ جميع االلتزامات ويقوم بجميع الواجبات املنصوص عليها في  -2

واألنظمة الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات ة األساسية الالئح

 الجمعية العمومية ومجلس الدارة.

أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه  -3

بكفالتها، وال يجوز للعضو في أي حال من األحوال أن يطالب باستهالك اسمه 

 للجمعية أو لغيرها.مقابل أي ديون مستحقة عليه 

أن يبلغ مجلس الدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه املثبت في سجل  -4

العضوية وال تترتب أي مسؤولية على الجمعية كما ال يكون له حق االعتراض 

 لدى الجمعية.
ً
 على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

التأكد من قيام جميع األعضاء بالتوقيع على سجل أعضاء الجمعية العمومية والذي يشتمل على كافة   .1

 بياناتهم املطلوبة.

التأكد من قيام جميع األعضاء بجميع االلتزامات وذلك بعد اطالعهم على الالئحة األساسية واألنظمة  .2

 الداخلية األخرى. 

 بيانات جميع األعضاء بشكل دوري وقيامهم بسداد جميع التزاماتهم. التأكد من تحديث  .3

 األدوات واألدلة والنماذج 

 أداة إدارة أعضاء الجمعية العمومية. .1

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .2

 دليل عضو الجمعية العمومية في الجمعيات التعاونية.  .3

 8 رقم املادة أو النص  األساسية. الالئحة  .1 مصدر املمارسة 

 الشواهد املتوقعة 

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .1

 أعضاء الجمعية العمومية بعد االطالع على اللوائح واألنظمة.  توقيعات .2

 املراسالت والخطابات بين الجمعية وعضو الجمعية العمومية.  .3

 التقارير املالية.  .4
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %30 2وزن املؤشر رقم  3 درجة املمارسة  7بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل يوجد سجل ألعضاء  

 الجمعية العمومية؟ 

1 

 مكتبي
سجل أعضاء  وجود  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر ال يوجد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم توقيع جميع أعضاء 

الجمعية العمومية على صحة  

بياناتهم واطالعهم وعلمهم التام  

بالالئحة األساسية واألنظمة 

 األخرى؟ 

 ميداني

سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

توقيعات أعضاء -2

الجمعية العمومية بعد  

االطالع على اللوائح  

 واألنظمة. 

 صفر لم يتم التوقيع  ال

 نعم

 %50 جزئي.تم التوقيع بشكل  

 %100 تم التوقيع بشكل متكامل. 

3 

هل يتم تحديث جميع بيانات  

أعضاء الجمعية العمومية  

 بشكل دوري؟ 

 ميداني 1
سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر ال يتم التحديث.  ال

 نعم
 %50 يتم التحديث يشكل جزئي. 

 %100 يتم التحديث بشكل متكامل. 

 

4 

هل توجد ديون أو قروض  

للجمعية غير مسّددة من قبل  

 أعضاء الجمعية العمومية؟ 

 مكتبي 1

سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

 محتوى التقارير املالية.  -2

 %100 ال توجد ديون.  ال

 نعم
توجد ديون أو قروض غير  

 مسّددة. 
 صفر
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 الجمعية العمومية  املجال    8بطاقة املمارسة رقم 

موضوعات 

 املمارسة

 .الحد األدنى من عدد اجتماعات الجمعية العمومية -1

 .سالمة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية -2

 .كيفية دعوة أعضاء الجمعية العمومية -3

 . التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية -4

 . رئيس لكل اجتماع للجمعية العموميةانتخاب  -5

 .عدد األصوات لكل عضو -6

 .مناقشة األمور التي لم ترد في جدول األعمال -7

 إصدار القرارات. -8

 في سجل خاص. تسجيل الحضور  -6

 على التصويت وكتابة وقائع الجلسة. الشراف -7

 تصديق املحضر. -8

 املؤشر 
التزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط  

مة
ّ
 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها.  املنظ

مةتلتزم الجمعية بالضوابط 
ّ
 الجتماعات الجمعية العمومية التالية:  املنظ

 من انتهاء  -1
ً
ُيعقد اجتماع عادي واحد كل سنة في مدة ال تتجاوز شهرا

 امليزانية والحسابات الختامية.التصديق على 

( من األعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع %25حضور )-2

 بحضور )
ً
 ويصبح االجتماع بعد ذلك نظاميا

ً
( من %10خمسة عشر يوما

 األعضاء على األقل.

إذا لم يحضر العدد املطلوب في االجتماع املؤجل جاز للحاضرين البت  -3

 يلز م بشأنها. األعمال وتزويد الوزارة بالقرارات التخاذ مافي جدول 

أن تكون الدعوة خطية ومشتملة على جدول األعمال ومكان االجتماع  -4

 
ُ
 على األقل.ّج و وتاريخه وساعة انعقاده وت

ً
 ه قبل خمسة عشر يوما

للعضو أن يوكل آخر في اجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس  -6

 عن أكثر من واحد.الدارة، وال يجوز ل
ً
 لعضو أن يوكل وكيال

 تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها في بداية كل اجتماع رئيسا لها. -7

 لكل عضو صوت -8
ً
 واحد ا

ً
في الجمعية العمومية مهما بلغت األسهم التي  ا

 يملكها.

 عدم مناقشة أي بند لم يتم ذكره في جدول األعمال. -9

صدر  -10
ُ
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات ت

 يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 وجود سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الحاضرين. -11

 لإلشرافيجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا االجتماع  -12

وتعيين شخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة، وهؤالء  تعمليات التصويى عل

 هم الذين يوقعون عل محضر االجتماع.

ل الوزارة. -13
ّ
 يتم تصديق املحضر من قبل من يمث

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 بحيث يكون جدولة  .1
ً
 من انتهاء التصديق على   االجتماع األول للجمعية العمومية سنويا

ً
في مدة ال تتجاوز شهرا

 امليزانية والحسابات الختامية. 

 التأكد من نظامية الدعوات املرسلة.  .2

 عدد األعضاء قبل بدء اجتماع. لاألدنى  النصابالتأكد من  .3

 لالجتماعالتأكد من انتخاب رئيس .4
ً
 من بين الحضور.  ا

وتعيين شخص   تعمليات التصويى  عللإلشراف تماع عضوين من بين الذين حضروا االج التأكد من تعيين   .5

 محضر االجتماع.  ى ثالث لكتابة وقائع الجلسة، وهؤالء هم الذين يوقعون عل

ل الوزارة.  التأكد من .6
ّ
 تصديق املحضر من قبل من يمث
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 األدوات واألدلة والنماذج 

 نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية. .1

 العمومية. نموذج محضر اجتماع الجمعية  .2

 نموذج محضر فرز األصوات.  .3

 نموذج توكيل عضو لحضور الجمعية العمومية.  .4

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1
رقم املادة 

 أو النص 

22 ،23 ،26 

 44، 42، 41، 40 .التعاونيةالالئحة التنفيذية للجمعيات  .2

 43، 42، 41، 39، 35، 34، 33، 32 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 

 التقرير املالي السنوي املصّدق من املحاسب القانوني.  .1

 نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية. .2

 محاضر اجتماع الجمعية العمومية. .3

 . -إن ُوجدت-محضر فرز األصوات  .4

 . -إن ُوجدت-نماذج توكيل األعضاء  .5
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 %30 2وزن املؤشر رقم  9 درجة املمارسة  8بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم عقد الجمعية العمومية 

 ؟  أو السابق  خالل العام الحالي 

1 

 مكتبي
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر االجتماع. لم يتم عقد  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

ي مدة ال  هل كان االجتماع ف

 من انتهاء  
ً
تتجاوز شهرا

التصديق على امليزانية  

 ؟ والحسابات الختامية

 مكتبي

محتوى التقرير املالي   -1

السنوي املصّدق من  

 املحاسب القانوني.

محاضر اجتماع  محتوى  -2

 العمومية. الجمعية  

 صفر لم يكن خالل املدة املحّددة.  ال

 نعم
خالل املدة  االجتماع  كان 

 املحّددة. 
100% 

3 

هل انعقد االجتماع وفق  

النصاب األدنى املحّدد في  

 املمارسة؟ 

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم ينعقد االجتماع وفق ذلك.  ال

 %100 االجتماع وفق ذلك. انعقد  نعم

4 
هل أرسلت الدعوة وفق ما هو  

 محّدد في املمارسة؟ 
 مكتبي 1

نموذج دعوة  محتوى  -1

أعضاء الجمعية  

 العمومية.

 صفر لم تشتمل على ما هو محّدد.  ال

 نعم
 %50 اشتملت بشكل جزئي.

 %100 اشتملت بشكل متكامل. 

5 
   هل تم انتخاب

ً
رئيسا

 لالجتماع؟ 
 مكتبي 1

محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم تحديد الرئيس.  ال

 %100 تم تحديد رئيس االجتماع.  نعم

6 
مناقشة أي بند لم يتم   هل تم

 ؟ ذكره في جدول األعمال
 مكتبي 1

محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

نموذج دعوة  محتوى  -2

الجمعية  أعضاء 

 العمومية.

 %100 لم يتم ذلك.  ال

 صفر تم مناقشة بنود خارجية.  نعم

7 

ضمن   خاص سجل  هل يوجد

  وأرقام  أسماء  يتضمناملحضر 

 ؟الحاضرين عضوية

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر ال يوجد سجل الحضور.  ال

 %100 يوجد سجل ضمن املحضر.  نعم
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 %30 2وزن املؤشر رقم  9 درجة املمارسة  8بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

8 

  بين من عضوين  تعيين هل تم

  االجتماع  حضروا الذين 

  عمليات  على  لإلشراف 

  ثالث  شخص وتعيين  التصويت

وقاموا   الجلسة وقائع  لكتابة

 املحضر؟  بتوقيع 

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم التعين والتوقيع.  نعم

9 
 قبل هل تم تصديق املحضر من 

ل  من
ّ
 ؟ الوزارة يمث

 مكتبي 1
محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم تصديق املحضر. ال

 %100 تم تصديق املحضر.  نعم

10 

هل قام أحد أعضاء الجمعية  

العمومية بتوكيل أحد  

 األشخاص لحضور االجتماع؟  

1 

 مكتبي

محاضر اجتماع  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

وجود نماذج توكيل  -2

 األعضاء.

 %100 لم يتم التوكيل.  ال

 يتم االنتقال للسؤال التالي  نعم

11 

 ألكثر من  كان الوكيل هل 
ً
موكال

 في مجلس  كان أو   عضو 
ً
عضوا

 ؟ الدارة

 ميداني

سجل أعضاء  محتوى   -1

 الجمعية العمومية. 

محتوى نماذج توكيل   -2

 األعضاء.

 %100 لم يتم ذلك.  ال

 صفر تم التوكيل عن أكثر من عضو.  نعم
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 الجمعية العمومية  املجال    9بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .الجمعية العمومية غير العاديةكيفية انعقاد  -1

 املؤشر 
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 تنعقد الجمعية العمومية غير العادية وفق ما يلي:

 بدعوة من مجلس الدارة. -1

 بدعوة من مراجع الحسابات. -2

 األعضاء على األقل.بطلب من ثلث  -3

 بدعوة من الوزارة.-4

 عنكما أن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية ال تخرج 

 :ةاملحاور التالي

 تعديل الالئحة األساسية للجمعية. -1

 التصرف في ممتلكاتها العقارية واالستثمارية. -2

 .و أكثرحل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أ -3

وافقة الوزارة وحضور أغلبية  وُيشترط لصحة انعقاد االجتماع غير العادي م

 املساهمين،

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 ما هو محّدد في املمارسة.كالعادية يجب التأكد من صحة انعقادها غير  العمومية  الجمعية قبل عقد .1

وافقة الوزارة قبل عقد   .2  االجتماع مع تحديد املسوغات. أخذ م

التأكد من الغرض الذي من أجله سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية وذلك حسب ما هو محّدد في   .3

 املمارسة. 

التأكد من تحقيق متطلبات الدعوات املرسلة لألعضاء وجدول األعمال وتعيين رئيس االجتماع واملشرفين   .4

   ديده في املمارسات السابقة.على االجتماع وغير ذلك حسب ما تم تح

 األدوات واألدلة والنماذج 

 أداة إدارة أعضاء الجمعية العمومية. .1

 نموذج محضر اجتماع جمعية عمومية غير عادية.  .2

 نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية. .3

 نموذج محضر فرز األصوات.  .4

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1
رقم املادة 

 أو النص 

25 

 47، 46 .التعاونية الالئحة التنفيذية للجمعيات .2

 32 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.  .1

وافقة الوزارة النعقاد الجمعية العمومية غير العادية. .2  م

 الدعوات املرسلة ألعضاء الجمعية العمومية.  .3
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 %30 2وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  9بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل انعقدت الجمعية العمومية 

غير العادية خالل الفترة  

 السابقة؟ 
1 

 مكتبي

محضر اجتماع  وجود  -1

الجمعية العمومية غير  

 العادية.

 %100 . تنعقدلم  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

وافقة من هل  2  ميداني الوزارة؟  توجد م

وافقة الوزارة   -1 وجود م

النعقاد الجمعية العمومية  

 .غير العادية

وافقة.  ال  صفر ال توجد م

وافقة  نعم  %100 توجد م

3 

هل تم مناقشة قضايا ليست  

ضمن اختصاصات الجمعية  

 العمومية غير العادية؟ 

 مكتبي 1

محضر اجتماع  محتوى  -1

الجمعية العمومية غير  

 العادية.

 %100 . لم يتم ذلك  ال

 صفر تم ذلك.  نعم
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 الجمعية العمومية  املجال    10بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .نصيب أعضاء الجمعية من األسهم -1

 املؤشر 
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

 نصيب كل عضو فيها من األسهم وفق ما يلي:تحديد تلتزم الجمعية ب

 الجمعية.( من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه في %10يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن ) يجب أال  -1

خمسة .3عن عدد األعضاء  بحيث ال يقلمن رأس مال الجمعية  %20يزيد عن  أن يمتلك العضو الواحد ما ال  يقدرها الوزير يمكن استثنائيةفي حاالت  -2

 كحد أدنى.

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 نصيب كل منهم.التأكد من سالمة مراجعة نصيب كل عضو في الجمعية العمومية من األسهم و  .1 األنشطة

 األدوات واألدلة والنماذج 
 أداة إدارة أعضاء الجمعية العمومية. .1

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .2

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1
رقم املادة 

 أو النص 

3 

 19 .التعاونية الالئحة التنفيذية للجمعيات .2

 19 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 
 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .1

وافقة الوزير   .2  م
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 %30 2وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  10بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

أعضاء  هل يمتلك أحد من  

ما يزيد   الجمعية العمومية

 من األسهم؟ %10عن 

 مكتبي 1
محتوى سجل أعضاء   -1

 الجمعية العمومية. 

 %100 .% 10أكثر من  أي عضو ال يمتلك  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

وافقة من الوزير 2  مكتبي 1 ؟ هل توجد م
محتوى سجل أعضاء   -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر ال توجد.  ال

 %100 توجد.  نعم
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 الجمعية العمومية  املجال    11بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .أحكام سعر السهم وتجزئته أو نقله -1

 املؤشر  
مةالتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها والضوابط 

ّ
  املنظ

 ألعضائها واجتماعاتها واالنتساب إليها. 

مةواألحكام تلتزم الجمعية العمومية بالضوابط 
ّ
 ي:األعضاء وغير ذلك كما يل انسحابلسعر األسهم وحاالت  املنظ

ا وال يجوز تجزئته ولكـــن يجـــوز للجمعيـــة إضـــافة  -1
ً
يكــون ســـعر الســـهم ثابتـــ

العـــام  يضـــاف إلى االحتيـــاطات إصـــدار للســـهم يُ فومصـــرو رســـم عضـــوية 

 
ُ
وافقة الوزارةللجمعيـــة ويـــ  .ترك تقـــدير ذلـــك للجمعية العمومية وبم

يمكن للعضو املنسحب من الجمعية التنازل عن أسهمه لعضو في -2

وافقة مجلس الدارة.  الجمعية أو مساهم جديد بعد م

 للعضواقتنع مجلس الدارة بأسباب االنسحاب كان و نازل إذا تعذر الت -3

حققته من أرباح أو حسم  املنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما

وكذلك األمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد  ، خسائرلحق بها من  ما

 شروطها أو بالفصل.

لى إحالل في حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون ع -4

وافر شروط العضوية في الوارث، وإال ُردت إليهم  أحدهم محله على أن تت

لحق بها من  حققته من أرباح أو حسم ما قيمة األسهم بعد إضافة ما

 .خسائر

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

وافقة املجلس قبل قبول تنازل األعضاء عن أسهمهم  .1 األنشطة  لصالح عضو في الجمعية أو عضو جديد. التأكد من م

 أداة إدارة أعضاء الجمعية العمومية. .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
رقم املادة أو   نظام الجمعيات التعاونية.  .1

 النص 

5 

 18 .التعاونيةالالئحة التنفيذية للجمعيات  .2

 الشواهد املتوقعة 
 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .1

 اجتماع مجلس الدارة. محضر  .2
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 %30 1وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  11بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل قام أحد أعضاء الجمعية  

العمومية باالنسحاب من  

 الجمعية؟ 

2 

 مكتبي
محتوى سجل أعضاء   -1

 العمومية. الجمعية  

 %100 ال يوجد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل قام العضو املنسحب  

آخر  عن أسهمه لعضو بالتنازل 

الجمعية أو مساهم جديد بعد  في 

وافقة مجلس الدارة قام  أو   م

قيمة أسهمه بعد   باسترداد

حققته من أرباح أو   إضافة ما

 خسائر؟ لحق بها من    حسم ما

+  مكتبي

 ميداني

محضر  محتوى  -1

 اجتماع مجلس الدارة. 

محتوى التقرير املالي   -2

 السنوي. 

 صفر . لم يتم ذلك  ال

 %100 توجد.  نعم
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 املؤشر الثالث

مةالتزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  )
ّ
ملهامه   املنظ

 (وأعضائه واجتماعاته

 
 %( 25)الوزن    مجلس الدارةاملجال:  
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 مجلس الدارة  املجال    12بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .اختصاصات والتزامات مجلس الدارة -1

 املؤشر 
التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 يقوم مجلس الدارة باختصاصاته والتزاماته التالية: 

على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة من خالل اللوائح  الشراف - -1

 والسياسات التي يضعها ومنها:

 أ. سياسة تعارض املصالح.

 ب. سياسة االبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات.

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها. -ج 

 .الهباتسياسة قبول  .د

ة العمومية وتقديم تنظيم العالقة مع أعضاء الجمعيسياسة   ه.

 الخدمات.

 أو الئحة تنظيم العمل. الئحة املوارد البشريةز. 

ون الجمعية، واملفوضين ألعمال  -2
ّ
مرا قبة من يقو م بالدارة ومن يمثل

 نة.يّ مع

قبول أو رفـض انتسـاب مسـاهمين جـدد للجمعيـة ويصـادق علـى انتقال  -3

 .األسـهم بـين املساهمين

وافقة الجمعية  -4 استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد م

 العمومية. 

 .لالنعقاددعوة الجمعية العمومية  -5

 إعداد خطط أعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها ويشرف على تنفيذها. -6

اعتمــاد امليزانيــة العموميــة والحســابات الختاميــة للجمعيــة ويتــولى  -7

 .امليزانية ىأمــام الجمعية العمومية مع التقرير املعد من قبله عل مناقشــتها

ذ تعليمات الوزارة التي يجب أن تتضمن جدول أعمال الجلسة التي  -8
ّ
أن ينف

 ويقوم املجلس بمناقشتها وتفهمها.
ً
عقد بعد وصولها تباعا

ُ
 ت

حكومي أن يسّهل أعمال منسوبي الوزارة ومراجعي الحسابات وأي موظف  -9

 مختص ويقدم لهم جميع املستندات واملعلومات التي يطلبونها.

أن يزود الوزارة أو من يمثلها بنسخة من محاضر اجتماعاته وقراراته  -10

 خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اعتماده من املجلس.

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

مةإعداد السياسات واللوائح  .1
ّ
 ألعمال الجمعية.  املنظ

 عقد ورشة عمل بداية كل عام لعداد وتقييم الخطط التشغيلية الربعية والسنوية.  .2

 توثيق اجتماعات املجلس من خالل املحاضر والتأكد من إرسال نسخة منها إلى الوزارة.  .3

 الدارة. نموذج محضر اجتماعات مجلس  .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1

رقم املادة 

 أو النص 

13 

 31 .التعاونيةالالئحة التنفيذية للجمعيات  .2

 53 الالئحة األساسية.  .3

 13 نظام العمل.  .4

 الشواهد املتوقعة 

 سياسة تعارض املصالح.  .1

 سياسة االبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات.  .2

 االحتفاظ بالوثائق وإتالفها.سياسة  .3
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 الهبات سياسة قبول   .4

 تنظيم العالقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. سياسة  .5

 . الئحة املوارد البشرية .6

 محاضر اجتماعات مجلس الدارة.  .7

 . التي تمت مع الوزارةاملراسالت والخطابات  .8
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 %25 3وزن املؤشر رقم  3 درجة املمارسة  12بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل لدى الجمعية السياسات  

 التالية: 

 أ. سياسة تعارض املصالح. 

ب. سياسة االبالغ عن  

املخالفات وحماية مقدمي  

 البالغات. 

االحتفاظ بالوثائق  سياسة  -ج

 وإتالفها.

 . الهباتسياسة قبول  .د

تنظيم العالقة مع  سياسة   ه.

أعضاء الجمعية العمومية  

 وتقديم الخدمات. 

 مكتبي 1

 وجود:  -1

 أ. سياسة تعارض املصالح. 

ب. سياسة االبالغ عن  

املخالفات وحماية مقدمي  

 البالغات. 

سياسة االحتفاظ بالوثائق   -ج

 وإتالفها.

 . الهباتسياسة قبول  .د

تنظيم العالقة مع  سياسة   ه.

أعضاء الجمعية العمومية  

 وتقديم الخدمات. 

 

 صفر ال يوجد.  ال

 نعم

 %50 توجد بشكل جزئي. 

 %100 توجد بشكل متكامل. 

2 
هل لدى الجمعية الئحة للموارد 

 البشرية؟
 وجود الئحة املوارد البشرية.  -1 مكتبي 1

 صفر ال توجد.  ال

 %100 توجد.  نعم

3 

هل تم رفع محاضر اجتماع  

مجلس الدارة للوزارة أو من  

مدة ال تتجاوز  يمثلها خالل 

عشرة أيام من تاريخ اعتماده  

 ؟ من املجلس

 ميداني 1
املراسالت والخطابات التي   -1

 تمت مع الوزارة. 

 صفر لم يتم الرفع.  ال

 نعم

 %50 تم الرفع بشكل جزئي. 

 %100 الرفع بشكل متكامل. تم 
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 مجلس الدارة  املجال    13بطاقة املمارسة رقم 

موضوعات 

 املمارسة

 .تكوين مجلس الدارة -1

 .مساهمة الشخصيات االعتبارية في املجلس -2

 .عدد أعضاء مجلس الدارة -3

 .مدة مجلس الدارة التأسيس ي -4

 .التأسيسمدة عضوية مجلس الدارة للدورة ما بعد  -5

 .مدة مجلس الدارة التأسيس ي -6

 .شروط العضوية في مجلس الدارة -7

 .انتهاء مدة املجلس -8

 املؤشر 
التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 كما يلي: وتنظيمه تلتزم الجمعية بالضوابط املكّونة للمجلس

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بكافة األعمال الالزمة لدارتها في  -1

 حدود أغراضها والئحتها.

 يعّين املؤسسون من بينهم مجلـس الدارة األول ملـدة ثالث سـنوات. -2

يزيــد عــن ثالثة عشر  يتكّون املجلس من خمسة أعضاء على األقل وال  -3

 تقـوم الجمعيـة العموميـة بان
ً
تخابهم مـن بـين أعضـائها ملـدة أربـع عضـوا

 .سـنوات

 يجـوز التجديد للمجلس ملدة أخرى أو أكثر بقرار من الجمعية العمومية.  -4

 في حال انتهاء مـدة املجلـس فيسـتمر في ممارسـة مهامـه وصـالحياته إلى أن  -5

العموميـة وبحـد يتم انتخاب املجلس الجديد في أقرب اجتمـاع للجمعيـة 

 أقصـى سـنة.

ال يجوز ترشيح الشخصيات االعتبارية لعضوية مجلس الدارة أو اللجان  -6

 بالجمعية.
ً
 األخرى مالم يكونوا مساهمين شخصيا

 وهي: يتوفر في عضو املجلس شروط العضويةأن  -7

( 6)الجمعية العمومية املحّددة في املمارسة رقم  أ. شروط العضوية في

 أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. باستثناء

 ر كون قاديأن ب. 
ً
مالها عأ ومتابعة الجمعية  رةفي إداسهام لى ال عا

 .ونشاطاتها

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 التأكد من نظامية مجلس الدارة من حيث عدد األعضاء ومدة املجلس وشروط عضوية أعضائه. .1 األنشطة

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1
رقم املادة 

 أو النص 

13 ،14 

 25، 24 .التعاونية الالئحة التنفيذية للجمعيات .2

 49، 47، 46، 6 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 

 محاضر اجتماعات مجلس الدارة.  .1

 العمومية.محاضر اجتماعات الجمعية  .2

 سجل أعضاء مجلس الدارة.  .3
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 %25 3وزن املؤشر رقم  6 درجة املمارسة  13بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل يوجد لدى الجمعية مجلس 

إدارة منتخب من الجمعية  

 العمومية أو من املؤسسين؟ 

2 

 مكتبي
محاضر اجتماعات  محتوى  -1

 الجمعية العمومية. 

 صفر ال يوجد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل يوجد من بين أعضاء  

املجلس من ليس من املساهمين  

 في الجمعية؟ 

 مكتبي

محتوى سجل أعضاء   -1

 الجمعية العمومية. 

محتوى سجل أعضاء   -2

 مجلس الدارة. 

 %100 ال يوجد.  ال

 صفر يوجد.  نعم

3 

تتوفر في أعضاء املجلس  هل 

شروط العضوية املحّددة في  

 املمارسة؟ 

 مكتبي 1
محتوى سجل أعضاء   -1

 مجلس الدارة. 

 صفر . ال تتوفر ال

 %100 .تتوفر نعم

 

4 

هل انتهت دورة مجلس الدارة  

خالل السنة الحالية أو  

 السابقة؟ 
3 

 مكتبي
اجتماعات  محتوى محاضر  -1

 الجمعية العمومية. 

 %100 لم تنتِه دورة املجلس.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

5 
هل تم إبراء ذمة املجلس  

 السابق أو أي عضو سابق؟ 
 مكتبي

محتوى محاضر اجتماعات   -1

 الجمعية العمومية. 

 ال
لم يتم إبراء الذمة بشكل  

 كامل.
 صفر

 %100 الذمة بشكل كامل. تم إبراء   نعم
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 مجلس الدارة  املجال    14بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 الرئيسةانتخاب املجلس من أعضائه على الوظائف  -1

 .في املجلس

 .أجور ومكافآت أعضاء مجلس الدارة -2
 املؤشر 

التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 كما يلي:للمجلس املكافآت  بضوابطالتقيد يلتزم مجلس الدارة بتوزيع املناصب الداخلية و 

 للصندوق في أول املجلس ينتخب  -1
ً
 للرئيس، وأمينا

ً
، ونائبا

ً
 .اجتماع له على أال تقل مؤهالتهم العلمية عن الكفاءة املتوسطةمن بين أعضائه رئيسا

مـــن األربـــاح الســـنوية  %10ال يتقاض ى أعضاء مجلس الدارة أجًرا على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية مـنح املجلس مكافأة بنسبة ال تزيد عن  -2

النظامية، ويجوز ملجلس الدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها األعضاء أثناء قيامهم بخدمة املحققـــة بعـــد اســـتقطاع النسب 

 الجمعية.

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 املتوسطة. التأكد من توزيع املناصب املحّددة على أعضاء مجلس الدارة يحث ال يقل مؤهلهم عن الكفاءة  .1 األنشطة

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 نظام الجمعيات التعاونية.  .1
رقم املادة 

 أو النص 

13 ،14 ،23 

 25، 24 .التعاونيةالالئحة التنفيذية للجمعيات  .2

 49، 47، 46، 6 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 

 سجل أعضاء مجلس الدارة.  .1

 الدارة. محضر اجتماع مجلس  .2

 التقرير املالي السنوي.  .3
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 %25 3وزن املؤشر رقم  7 درجة املمارسة  14بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل يوجد لدى الجمعية مجلس 

 إدارة؟ 

3 

 مكتبي
وجود محاضر اجتماعات   -1

 مجلس الدارة. 

 صفر ال يوجد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم توزيع املناصب داخل  

املجلس بحيث ال تقل مؤهالتهم 

 عن الكفاءة املتوسطة؟ 

 مكتبي
محتوى محضر مجلس   -1

 الدارة. 

 صفر لم يتم توزيع املناصب. ال

 %100 تم توزيع املناصب.  نعم

3 

أحد من أعضاء   هل يتقاض ى

 
ً
عملهم في    مقابلاملجلس أجرا

 املجلس؟  

1 
+  مكتبي

 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 ال يوجد.  ال

 صفر يوجد.  نعم

4 

ضمن   األجر )املقابل( ُيعتبر  هل 

 % 10ال تزيد عن بحيث   املكافآت

املحققـــة  مـــن األربـــاح الســـنوية 

بعـــد اســـتقطاع النسب  

 ؟النظامية

 مكتبي 1

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

محتوى محاضر اجتماعات   -2

 الجمعية العمومية. 

 صفر ُيعتبر. ال  ال

 %100 . %10ُيعتبر وال يزيد عن  نعم

 

5 

هل حصل أحد أعضاء املجلس 

على تعويضات لتغطية نفقات  

 قيامه بعمله؟ تكبدها أثناء 
2 

 مكتبي+ 

 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 ال توجد تعويضات.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

6 
وافق املجلس على صرف  هل 

 هذه التعويضات؟ 
 ميداني

محتوى محاضر اجتماعات   -1

 مجلس الدارة. 

وافقة. ال توجد  ال  صفر م

وافقة.  نعم  %100 توجد م
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 مجلس الدارة  املجال    15بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .تحديد املجلس الختصاصات املدير التنفيذي -1

 ة.شروط تعيين املدير التنفيذي للجمعي -2

 .مدير التنفيذيللتعيين املجلس  -3

 الجمعية.إشراف املجلس على عمل  -4

 املؤشر 
التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 يقوم بتصريف شؤون الجمعية وُيشترط فيه ما يلي:
ً
 تنفيذيا

ً
 يقوم املجلس بتعيين مديرا

 أن يكون سعودي الجنسية. -1

 عمره.أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من  -2

 أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات. -3

 أن يكون بكامل األهلية الشرعية وغير محكوم بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم األمانة أو سوء السلوك. -4

 على الجمعيات التعاونية و  -5
ً
 مباشرا

ً
 بالدولة وبالذات الجهات التي تشرف إشرافا

ً
وافقة الوزارة ندب أو أال يكون موظفا يجوز في حاالت اضطرارية وبم

 للجمعية وفي هذه الحالة يكون تحت مسؤولية الجهة التي يعمل فيها طيلة مدة عمله بالجمعية.
ً
 إعارة املوظف ليكون مديرا

على مجلس الدارة ندب أحد أعضائه ليتولى إذا لم تتمكن الجمعية ألي سبب من األسباب من تعيين مدير متفرغ ألعمالها كما هو موّضح أعاله فيتعين  -6

 هذا العمل وفي هذه الحالة ال يفقد عضو مجلس الدارة املنتدب حقه في التصويت على قرارات املجلس.

تمرة، على سير العمل بالجمعية بصفة مس الشرافكما يحدد املجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه في الالئحة األساسية، كما يتعين على املجلس  

راقبة من يقوم بالدارة، ومن ُيمثلون الجمعية واملفّوضين ألعمال معّينة.  وم

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 التأكد من وجود مدير تنفيذي للجمعية وفق الضوابط املحّددة في املمارسة.  -1 األنشطة

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 الجمعيات التعاونية. نظام  .1
رقم املادة 

 أو النص 

21 

 37، 36 .التعاونية الالئحة التنفيذية للجمعيات .2

 68 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 
 عقد توظيف املدير التنفيذي.  .1

 محضر اجتماع مجلس الدارة.  .2
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 %25 3وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  15بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

دير  هل يوجد لدى الجمعية م 

تنفيذي أو منتدب من املجلس  

 للقيام بمهامه؟

2 

 مكتبي

عقد توظيف املدير   -1

 التنفيذي. 

محتوى محضر مجلس   -1

 الدارة. 

 صفر ال يوجد.  ال

 االنتقال إلى السؤال التالي يتم  نعم

2 

هل تتوفر في املدير التنفيذي أو  

الشخص املنتدب الشروط  

 املحّددة في املمارسة؟ 

 مكتبي

عقد توظيف املدير   -1

 التنفيذي. 

محتوى محضر مجلس   -2

 الدارة. 

 صفر . ه الشروطي تتوفر فال  ال

 %100 تتوفر فيه الشروط.  نعم
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس الدارة  املجال    16بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .النصاب النظامي النعقاد مجلس الدارة -1

 املؤشر  .سالمة قرارات مجلس الدارة -2
التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 ينعقد املجلس بحضور 
ُ
وافقــة األغلبيــة لعــدد األعضــاء الحاضــرين، فـإذا تســاوت األصوات يُ أغلبية أعضائه وت ح الجانب الذي صوت رّج صــدر القــرارات بم

 معه رئيس االجتماع.

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 د املجلس. النظامي النعقاالتأكد من النصاب يجب  قبل البدء باجتماعات مجلس الدارة .1

التأكد من سالمة التصويت على البنود الضرورية وفق مبدأ فرز األصوات وفي حال تساوي األصوات ُيرّجح   .2

 الجانب الذي معه رئيس االجتماع.

 األدوات واألدلة والنماذج 
 نموذج محضر مجلس الدارة.  .1

 نموذج فرز األصوات.  .2

 مصدر املمارسة 
رقم املادة  .التعاونية التنفيذية للجمعياتالالئحة  .1

 أو النص 

29 ،30 

 61 األساسية. الالئحة  .2

 الشواهد املتوقعة 
 محاضر اجتماعات مجلس الدارة.  .1

 محاضر فرز األصوات.  .2
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 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 %25 3وزن املؤشر رقم  4 درجة املمارسة  16بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
مجلس  اجتماع هل انعقد  

 الدارة خالل الفترة السابقة؟ 

2 

 مكتبي
اجتماعات  ضر امح وجود -1

 مجلس الدارة. 

 صفر . لم تنعقدال  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل حضر أغلبية أعضاء  

 املجلس؟ 
 مكتبي

اجتماعات  محتوى محاضر  -1

 مجلس الدارة. 

 صفر لم يحضر األغلبية.  ال

 %100 حضر األغلبية.  نعم

3 
هل تم طرح أي قضايا  

 للتصويت في االجتماع؟ 

2 

 

 مكتبي

محتوى محاضر اجتماعات   -1

 مجلس الدارة. 

محتوى محاضر فرز   -2

 األصوات. 

 %100 لم يتم التصويت.  ال

 السؤال التالي يتم االنتقال إلى  نعم

4 

 هل 
ُ
وافقــة  ت صــدر القــرارات بم

األغلبيــة لعــدد األعضــاء  

الحاضــرين، فـإذا تســاوت  

ح الجانب الذي  رّج األصوات يُ 

 ؟ صوت معه رئيس االجتماع

 مكتبي
محتوى محاضر فرز   -1

 األصوات. 

 ال
لم يكن التصويت وفق  

 األغلبية. 
 صفر

 %100 األغلبية. تم التصويت وفق  نعم
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 مجلس الدارة  املجال    17بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

دقة حسابات الجمعية للجمعية اإعداد ومص -1

 . العمومية

 .الحسابات التي يقدمها مجلس الدارة -2

 .أعضاء الجمعية عليها الطالعإتاحة التقارير  -3

 املؤشر 
التزام مجلس الدارة باختصاصاته والضوابط واألحكام  

مة
ّ
 ملهامه وأعضائه واجتماعاته. املنظ

 ما يلي:بيلتزم مجلس الدارة بعد نهاية السنة املالية مباشرة 

 امليزانية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية. إعداد  -1

 حساب األرباح والخسائر.إعداد  -2

 .مشفوعين باملستندات املثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على األقلوالحسابات عرض امليزانية  -3

على األقل قبل انعقاد الجمعية العمومية،  ينتقارير مجلس الدارة واملفتشين واملراجعين في مقر الجمعية مدة أسبوع إتاحة امليزانية والحسابات مع -4

 من قبل الجمعية العمومية. ويكون لكل عضو حق االطالع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق عليها

 وشواهدها  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 الحرص على إعداد امليزانية والحسابات الختامية وحساب األرباح والخسائر بعد نهاية السنة املالية مباشرة. .1 األنشطة

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
رقم املادة  نظام الجمعيات التعاونية.  .1

 أو النص 

20 

 35، 34، 33 .التعاونيةالالئحة التنفيذية للجمعيات  .2

 الشواهد املتوقعة 
 املعتمد من الجمعية العمومية.  التقرير املالي السنوي  .1

 اعتماد مراجع الحسابات. .2
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 %25 3وزن املؤشر رقم  3 درجة املمارسة  17بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
للسنة هل تم إصدار التقرير املالي 

 املالية املنتهية؟ 

2 

 مكتبي

وجود التقرير املالي   -1

السنوي املعتمد من الجمعية  

 العمومية.

 صفر لم ُيصدر.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

 عرض امليزانية والحساباتهل تم  

على مراجع الحسابات لفحصهما 

قبل انعقاد الجمعية واعتمادهما 

 ؟ على األقلالعمومية بشهر 

 مكتبي

التقرير املالي  محتوى   -1

السنوي املعتمد من الجمعية  

 العمومية.

محتوى اعتماد مراجع   -2

 الحسابات. 

 صفر .تم عرضهالم ي ال

 %100 تم عرضها واعتمادها. نعم

3 

هل تم إتاحة امليزانية والحسابات  

تقارير مجلس الدارة   مع 

واملفتشين واملراجعين في مقر  

على األقل    ينالجمعية مدة أسبوع 

قبل انعقاد الجمعية العمومية، 

 ؟لكل عضو حق االطالع عليها وكان

 ميداني 1

محتوى اعتماد مراجع   -1

 الحسابات. 

محتوى محضر اجتماع   -2

 الجمعية العمومية. 

 صفر لم يتم إتاحتها لألعضاء. ال

 %100 تم إتاحتها لألعضاء. نعم
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 املؤشر الرابع

الرهاب تمويل  التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم  )

 (وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية

 
 ( %6  )الوزن  مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل األموالاملجال:  
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 املجال    18بطاقة املمارسة رقم 
مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل  

موضوعات  األموال 

 املمارسة

تحديد وفهم مخاطر تمويل الرهاب  -1

وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل 

 .مستمر

وضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة  -2

 .عمليات غسل أموال
 املؤشر 

مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل الرهاب  التزام الجمعية بكافة 

 وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية 

الدالة على  يتم تحديد مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال من قبل الجمعية ويتم فهمها، وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر مع تحديد املؤشرات

 األخذ بالحسبان املخاطر املتأصلة والكامنة التالية: ذلك، مع 

 املخاطر املرتبطة بالعمالء. -1

رافية. -2  البلدان واملناطق الجغ

 املنتجات أو الخدمات. -3

 املعامالت أو قنوات التسليم.  -4

 للمخاطر املرتبطة بمنتجات جديدة، 
ً
 وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.على أن تتّضمن دراسة تقييم املخاطر تقييما

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
 عقد ورشة عمل ملراجعة تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال وتحديثها بشكل مستمر.  .1

 تحديد مؤشرات تساعد على تحديد هذه املخاطر مع األخذ بالحسبان املخاطر املتأصلة والكامنة. .2

 أداة تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
رقم املادة  . نظام مكافحة جرائم الرهاب .1

 أو النص 

63 

 15.3 . الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال .2

 املؤشرات الدالة عليها. تقارير ورش العمل لتحديد املخاطر وتقييمها ووضع  .1 الشواهد املتوقعة 
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 %6 4وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  18بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم تقييم مخاطر تمويل  

 الرهاب وغسل األموال؟ 

2 

مكتبي+  

 ميداني

محتوى تقارير ورش العمل   -1

املخاطر وتقييمها  لتحديد 

 ووضع املؤشرات الدالة عليها. 

 صفر . يتم التقييم لم  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل تم األخذ بالحسبان املخاطر 

 املتأصلة والكامنة؟

مكتبي+  

 ميداني

محتوى تقارير ورش العمل   -1

لتحديد املخاطر وتقييمها  

 عليها. ووضع املؤشرات الدالة 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم
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 املجال    19بطاقة املمارسة رقم 
مكافحة جرائم تمويل الرهاب  

 وغسل األموال 
موضوعات 

 املمارسة

وضع السياسات والجراءات والضوابط  -1

 .وتنفيذها بفعالية ملكافحة تمويل الرهاب

نتائج تقييم املخاطر اتخاذ القرارات بناًء على  -2

 .املتعلقة بمكافحة تمويل جرائم الرهاب

تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من  -3

 .جرائم تمويل الرهاب

 املؤشر 

التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل  

الرهاب وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات  

 والجراءات الداخلية 

ما  علىتشتمل و محتملة نفيذها بفعالّية ملكافحة تمويل الرهاب بهدف الدارة والحد من أي مخاطر يتم تو السياسات والجراءات والضوابط  يتم تحديد

 يلي:

صلة بالتدابير املتعلقة بإجراءات إدارة املخاطر لعالقات  -1
ّ
األحكام املت

 عملية التحقق من العميل.العمل قبل إتمام 

 إجراءات البالغ عن املعامالت املشبوهة. -2

ترتيبات عمل إدارة االلتزام املناسبة ملكافحة تمويل الرهاب، بما في  -3

 ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الدارة العليا.

 إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها. -4

لنشر وتعميق  األخرى  رامج التوعويةوب املستمرة العاملينامج تدريب بر  -5

 .استغاللها من قبل ممولي الرهابتمل الوعي عن نقاط الضعف املح

آلية تدقيق مستقلة الختبار فاعلية وكفاية السياسات والجراءات  -6

 والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الرهاب.

 وشواهدها  املمارسةآليات مقترحة لتحقيق  

 األنشطة

عقد ورشة عمل مرتبطة بورشة تقييم املخاطر وتحديثها وذلك لوضع السياسات والجراءات والضوابط   .1

 ملكافحة تمويل الرهاب وغسل األموال. 

 التأكد من احتواء السياسات والجراءات والضوابط ما هو محّدد في املمارسة.  .2

 تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال. أداة  .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 . نظام مكافحة جرائم الرهاب .1
رقم املادة 

 أو النص 

67 

 18 . الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الرهاب .2

 2.8 توصيات مجموعة العمل املالية الدولية  .3

 بمكافحة تمويل الرهاب وغسل األموال. السياسات والجراءات املتعلقة  .1 الشواهد املتوقعة 
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 %6 4وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  19بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم تقييم مخاطر تمويل  

 الرهاب وغسل األموال؟ 

2 

مكتبي+  

 ميداني

العمل  محتوى تقارير ورش  -1

لتحديد املخاطر وتقييمها  

 ووضع املؤشرات الدالة عليها. 

 صفر لم يتم التقييم.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم وضع السياسات  

والجراءات والضوابط املتعلقة 

 بذلك؟ 

مكتبي+  

 ميداني

محتوى السياسات   -1

والجراءات املتعلقة بمكافحة  

الرهاب وغسل  تمويل 

 األموال 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم
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 مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل األموال  املجال    20بطاقة املمارسة رقم 

موضوعات 

 املمارسة

الجراءات املطلوبة عند االشتباه  -1

 .بجريمة غسل أموال

حظر إبالغ أو تنبيه العميل أو أي  -2

آخر ذو عالقة بشبهة شخص 

غسل األموال بالعمليات 

 .الجارية

 املؤشر 
التزام الجمعية بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل الرهاب  

 وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية 

بع الجمعية الجراءات 
ّ
وافرت اال التالية عند تت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت جريمة أو في ارتباطها شتباه أو إذا ت

 
ّ
ستخدم في عمليات غسل أموال أو بعالقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات املعق

ُ
دة أو الضخمة أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو في أنها سوف ت

 وال بما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات:أو غير الطبيعية بعمليات غسل األم

 وبشكل مباشر  -1
ً
، وتزويدها بتقرير مفّصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات -عبر نموذجهم املعتمد لذلك-إبالغ الدارة العامة للتحريات املالية فورا

وافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة.  املت

 االستجابة لكل ما تطلبه الدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية. -2

قّدم إلى الدارة العامة  كما تتجنب الجمعية
ُ
ّدمت أو سوف ت

ُ
قة بذلك قد ق

ّ
 بموجب النظام أو معلومات متعل

ً
تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا

 جاٍر أ
ً
 جنائيا

ً
 و قد أجري.للتحريات املالية أو أن تحقيقا

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 التأكد من وضوح الجراءات الواجب اتباعها عند االشتباه بجرائم غسل األموال.  .1 األنشطة

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
رقم املادة  . نظام مكافحة غسل األموال  .1

 أو النص 

15 

 15.1 . األموالالالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل  .2

 السياسات والجراءات املتعلقة بمكافحة تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1 الشواهد املتوقعة 
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 %6 4وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  20بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

الجراءات الالزمة هل تم تحديد  

عند االشتباه بجرائم غسل  

 األموال؟ 

2 
مكتبي+  

 ميداني

محتوى السياسات   -1

والجراءات املتعلقة بمكافحة  

تمويل الرهاب وغسل  

 األموال 

 صفر لم يتم التحديد.  ال

 %100 تم التحديد.  نعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 معيار االمتثال وااللتزام الجزء األول:  - التعاونيةدليل حوكمة الجمعيات 

  

 

 

 

 الخامساملؤشر  

مةالتزام الجمعية بالضوابط واألحكام  )
ّ
 (ليراداتها وتوزيع األرباح  املنظ

 

 (%10)الوزن    اليرادات واألرباحاملجال:  
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موضوعات  اليرادات واألرباح املجال    21بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 .مصادر موارد الجمعية -1

مةالتزام الجمعية بالضوابط واألحكام  املؤشر  الجمع بين إعانتين. -2
ّ
 . ليراداتها وتوزيع األرباح  املنظ

 تتكون موارد الجمعية من املصادر اآلتية:

 رأس مال الجمعية. -1

على أن تكون في مقرها وفق سندات استال م  الهباتالتبرعات و  -2

خصص لهذا الغر ض أو من خالل االيداع املباشر في حساب 
ُ
 الجمعية.ت

 للقواعد التي تنظمها الالئحة  -3
ً
املنح والوصايا واألوقاف، وفقا

 األساسية للجمعية.

 املقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها ألعضائها وغيرهم. -4

 العانات التي تقدمها الدولة. -5

 عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها. -6

 لهاال يجوز و  ونية تنظيم حمالت لجمع التبرعاتكما ال يجوز للجمعيات التعا

أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة ملشروع واحد، ويكتفي باألكثر 

 منهما.

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 . سالمتهاحصر موارد الجمعية الفعلية والتأكد من   .1

 . وال الجمع بين إعانتين تنظيم أي حمالت لجمع التبرعات التقيد بعدم  .2

 والتأكد من التقّيد بها. الهبات سياسة قبول إعداد  .3

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 
رقم املادة  ة. نظام الجمعيات التعاوني .1

 أو النص 

27 ,33 

 48 .الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .2

 الشواهد املتوقعة 
 املالي السنوي املعتمد.  التقرير  .1

 . الهباتسياسة قبول   .2
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 %10 5وزن املؤشر رقم  5 درجة املمارسة  21بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تستقبل الجمعية التبرعات 

 ؟ الهباتو 

3 

مكتبي+  

 ميداني

املالي  محتوى التقرير  -1

 السنوي املعتمد. 

 %100 ال توجد تبرعات أو هبات.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

الجمعية  مقر هل تم استقبالها في 

خصص  
ُ
وفق سندات استال م ت

يداع  لهذا الغر ض أو من خالل ال 

 ؟ املباشر في حساب الجمعية

مكتبي+  

 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي املعتمد. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم

 

3 

هل استقبلت الجمعية إعانتين 

من الحكومة ألحد املشاريع في  

 الجمعية؟ 

2 
مكتبي+  

 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي املعتمد. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 لم يتم ذلك.  ال

 صفر تم ذلك.  نعم
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موضوعات  اليرادات واألرباح املجال    22بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 .آليات توزيع األرباح -1

 .مخصصات باقي األرباح  -2

 .نصيب العضو الجديد من األرباح  -3
مةالتزام الجمعية بالضوابط واألحكام  املؤشر 

ّ
 . ليراداتها وتوزيع األرباح  املنظ

 تلتزم الجمعية عند توزيع األرباح بما يلي:

( من األرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن %20تخصيص ) -1

يتساوى االحتياطي النظامي مع رأس املال وعندها يتم تحويل النسبة إلى 

 االحتياطي العام.

من باقي األرباح كربح بنسبة املساهمة  %20تخصيص مبلغ ال يزيد على  -2

 في رأس املال.

 من الباقي للخدمات االجتماعية. %10تخصيص مبلغ ال يزيد عن  -3

قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة ألعضاء مجلس  مع مراعاة ما -4

خّصص باقي األرباح للعائد  ، الدارة
ُ
 على املعامالت وفق ما تحّدده الالئحة.ت

العضو الذي يساهم بالجمعية خالل األشهر الثالثة األخيرة من أي سنة  -5

 مالية ليس له نصيب من األرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
 النظامي واالحتياطي العام. التأكد من تخصيص النسب املتعلقة باالحتياطي   .1

 من األرباح الباقية للخدمات االجتماعية.  %10التأكد من تخصيص نسبة  .2

 أداة توزيع األرباح واملخصصات. .1 األدوات واألدلة والنماذج 

 مصدر املمارسة 

 ة. نظام الجمعيات التعاوني .1
رقم املادة 

 أو النص 

28 

 49 .الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .2

 29، 17 الالئحة األساسية.  .3

 الشواهد املتوقعة 
 التقرير املالي السنوي املعتمد.  .1

 سجل أعضاء الجمعية العمومية. .2
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 %10 5وزن املؤشر رقم  5 درجة املمارسة  22بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
 لها  

ً
هل حققت الجمعية أرباحا

 خالل الفترة السابقة؟ 

3 

 ميداني
محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي املعتمد. 

 %100 ال لم يتم تحقيق أي أرباح.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل توزيع األرباح حسب النسب 

 املمارسة؟ املحددة في 
 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي املعتمد. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم ذلك.  نعم

3 

هل التحق أي عضو بالجمعية  

العمومية خالل الثالثة أشهر  

 األخيرة من السنة املالية السابقة؟

2 

 ميداني
محتوى سجل أعضاء   -1

 الجمعية العمومية. 

 %100 لم يلتحق أحد.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

4 

هل تم توزيع األرباح لألعضاء 

امللتحقين بالجمعية خالل الثالثة 

أشهر األخيرة من السنة املالية  

 السابقة؟ 

 ميداني
محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي املعتمد. 

 %100 األرباح لهم. لم يتم توزيع  ال

 صفر تم توزيع األرباح لهم.  نعم
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 السادساملؤشر  

مةالتزام الجمعية بالضوابط  )
ّ
 .(للتوسع االستثماري   املنظ

 

 (%6)الوزن  ستثماري التوسع اال املجال: 
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موضوعات  التوسع االستثماري  املجال    23بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة
 .ضوابط إنشاء فروع للجمعية -1

مةالتزام الجمعية بالضوابط  املؤشر 
ّ
 للتوسع االستثماري.  املنظ

 ألنشطتها وفق الضوابط التالية: فيما عدا الجمعيـات الـتي يكـون نشـاطها علـى مسـتوى اململكـة يجوز 
ً
 للجمعية أن تنش ئ لها فروعا

وافقة الجمعية العمومية للجمعية على  -1  افتتاح الفرع.م

 عدم وجود جمعية مما ثلة في املوقع املراد افتتاح الفرع فيه. -2

 بدراسة الجدوى االقتصادية للنشا -3
ً
 ط املراد ممارسته.وضــوح الحاجــة الفعليــة لخــدمات الجمعيــة في املوقــع املــراد افتتــاح الفــرع فيه مدّعما

 بع للمنطقة الدارية املوجودة فيها الجمعية. أن يكون الفرع املقترح في موقع تا -4

وافقة الوزارة على افتتاح الفرع. -5  م

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
 . - إن ُوجدت-نظامية فروع الجمعية التأكد من  .1

وافقات الالزمة عند افتتاح الفروع.  .2  الحصول على امل

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 16 رقم املادة أو النص  .الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .1 املمارسة مصدر 

 الشواهد املتوقعة 

 شهادة التسجيل للجمعية.  .1

 سجل فروع الجمعية.  .2

 املراسالت والخطابات التي تمت مع الوزارة.  .3
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 %6 6وزن املؤشر رقم  2 درجة املمارسة  23بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

 هل يوجد لدى الجمعية فروع؟  1

2 

 ميداني
محتوى سجل فروع   -1

 الجمعية. 

 %100 ال يوجد فروع.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل نشاط الجمعية يشتمل جميع 

وافقة   أنحاء اململكة أو توجد م

من الوزارة على لدى الجمعية 

 افتتاح الفروع؟ 

 ميداني

شهادة التسجيل  محتوى   -1

 للجمعية. 

املراسالت والخطابات التي   -2

 تمت مع الوزارة. 

 صفر ال يوجد.  ال

 نعم
نشاط الجمعية يشتمل  

وافقة.  /على ذلك  توجد م
100% 
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موضوعات  التوسع االستثماري  املجال    24بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

مساهمة الجمعية في املؤسسات  -1

مةالتزام الجمعية بالضوابط  املؤشر  .والشركات التجارية األخرى 
ّ
 للتوسع االستثماري.  املنظ

 قبل أن تساه بما يلي تلتزم الجمعية
ً
 :كشخصية اعتبارية في املؤسسات والشركات م استثماريا

 كون املساهمة داخل منطقة خدماتها.تأن  -1

 أن تكون املساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. -2

 أال تزيد املساهمة عن نصف رأس مال الجمعية األسهمي وقت املساهمة. -3

وافقة الجمعية  -4  .العمومية والوزارةأخذ م

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة
 التأكد من نظامية أي توسع استثماري ترغب فيه الجمعية.  .1

وافقة الجمعية العمومية والوزارة قبل املساهمة. .2  الحصول على م

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 7 رقم املادة أو النص  الالئحة األساسية.  .1 مصدر املمارسة 

 الشواهد املتوقعة 

 الالئحة األساسية للجمعية.  .1

 التقرير املالي.  .2

 شهادة مساهمة الجمعية.  .3

وافقة الجمعة العمومية.  .4  م

وافقة الوزارة.  .5  م
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 %6 6وزن املؤشر رقم  4 درجة املمارسة  24بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
ساهمت الجمعية كشخصية هل 

 اعتبارية في أي استثمار آخر؟ 

4 

 ميداني

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

 وجود شهادة املساهمة. -2

 محتوى إجابات املعنيين.  -3

 ال
ال توجد مساهمات  

 استثمارية. 
100% 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

 هل كانت املساهمة: 

 خدماتها.داخل منطقة  .1

 أهداف الجمعية.  حققت  .2

ال تزيد عن نصف رأس مال   .3

الجمعية األسهمي وقت  

 املساهمة.

 ميداني

 محتوى شهادة املساهمة. -1

التقرير املالي السنوي   -2

 املعتمد. 

 ال
ال تتضمن املتطلبات  

 املحددة. 
 صفر

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 
وافقة من  الجمعية هل توجد م

 العمومية والوزارة على ذلك؟ 
 ميداني

وافقة الجمعة   -1 وجود م

 العمومية.

وافقة الوزارة.  -2  وجود م

وافقات.  ال  صفر ال توجد م

وافقات.  نعم  %100 توجد م
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 السابعاملؤشر  

 (التزام الجمعية تجاه توظيف وتدريب العاملين)

 

 (%5 )الوزن  التوظيف والتدريباملجال: 
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موضوعات  التوظيف والتدريب.  املجال    25بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 نسبة السعودة على الوظائف. -1

 . التزام الجمعية تجاه توظيف وتدريب العاملين املؤشر  تدريب وتأهيل العاملين. -2

مةاألنظمة والضوابط ب تلتزم الجمعية
ّ
 لتوظيف وتدريب العاملين فيها كما يلي: املنظ

 .للعمل صالحيتهم لثباتفي العمل، وإتاحة الفرصة املناسبة لهم  استمرارهموتوظيفهم، وتوفير وسائل  السعوديين استقطاب -1

 إال في حال وجود استثناءات من الوزير. % من مجموع عماله 75تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن  أال يجب  -2

 توجيه وتدريب العاملين السعوديين لألعمال املوكلة إليهم. -3

  آليات مقترحة لتحقيق املمارسة

 األنشطة

 املطلوبة. مراجعة أعداد العمالية ونسب السعودة  .1

 توظيف السعوديين. إعداد خطط التوظيف املشتملة على تحقيق مستهدفات  .2

 حسب االحتياج التدريبي.  .3
ً
 إعداد خطط التدريب سنويا

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 26 رقم املادة أو النص  . نظام العمل .1 مصدر املمارسة 

 الشواهد املتوقعة 

 املعتمدة.سجل العاملين وبياناتهم  .1

 حصر االحتياج التدريبي. تقارير   .2

 البرامج التدريبية للعاملين. تقارير   .3
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 %5 7وزن املؤشر رقم  5 درجة املمارسة  25بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

نسبة العاملين السعوديين  هل 

تساوي أو  مقابل غير السعوديين 

 ؟%75تزيد عن 

 ميداني 2
سجل العاملين  محتوى   -1

 وبياناتهم املعتمدة. 

 ال
ال تمثل نسبة السعوديين  

 كما هو محّدد. 
 صفر

 نعم
نسبة التمثيل وفق ما هو  

 محّدد. 
100% 

2 

هل تم حصر االحتياج التدريبي  

للعاملين في الجمعية حسب  

 األعمال املوكلة إليهم؟ 

3 

 ميداني
تقارير حصر  محتوى  -1

 االحتياج التدريبي. 

 صفر لم يتم الحصر.  ال

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 
بناء على تحديد االحتياج هل ُوجد  

 أي احتياج تدريبي؟  
 ميداني

تقارير حصر  محتوى  -1

 االحتياج التدريبي. 

 %100 ال يوجد احتياج تدريبي.  ال

 االنتقال إلى السؤال التالي يتم  نعم

4 
هل تم تنفيذ هذه البرامج  

 التدريبية؟ 
 ميداني

تقارير البرامج  محتوى  -1

 التدريبية للعاملين. 

 صفر لم يتم التدريب.  ال

 %100 تم التدريب.  نعم
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 الثامناملؤشر  

 (الرئيسةالتقّيد باملبادئ واألهداف التعاونية  )

 

 %(  8)الوزن التعاونية  املبادئ واألهداف املجال: 
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موضوعات  املبادئ واألهداف  املجال    26بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 .املبادئ التعاونية األساسية -1

مةالتزام الجمعية بالضوابط  املؤشر  .األهداف األساسية للجمعية التعاونية -2
ّ
 للتوسع االستثماري.  املنظ

نتاج، أو االستهالك، أو التسويق، أو الخدمات االجتماعيـة واالقتصـادية ألعضـائها من خالل ال  ةتلتزم الجمعية بالهدف األساس ي لها وهو تحسين الحال

 التالية: التعاونية ئباشتراك جهـود األعضـاء متبعـة في ذلك املباد

 التطوع والعضوية املفتوحة. -1

 املشاركة في اتخاذ ووضع القرارات. -2

 املشاركة االقتصادية لألعضاء. -3

 االستقالل الذاتي. 4

 التعليم والتدريب والعالم. -5

 التعاون بين التعاونيات. -6

 االهتمام باملجتمع املحلي. -7

  املمارسةآليات مقترحة لتحقيق  

وافق مع أهداف ومبادئ الجمعية التعاونية.  .1 األنشطة  مراجعة أنشطة وبرامج الجمعية والتأكد أنها تت

 - األدوات واألدلة والنماذج 

 4، 3 رقم املادة أو النص  .الالئحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .1 مصدر املمارسة 

 الشواهد املتوقعة 
 االجتماعية واالقتصادية السنوي. تقرير البرامج  .1

 استبانات قياس الرضا.  .2
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 %8 8وزن املؤشر رقم  8 درجة املمارسة  26بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل نفذت الجمعية برامج  

اجتماعية متنوعة ألعضائها  

 ؟خالل السنة الحالية أو السابقة

 ميداني 2

محتوى تقرير البرامج   -1

االجتماعية واالقتصادية  

 السنوي. 

 ال
لم يتم تنفيذ برامج  

 اجتماعية. 
 صفر

 نعم
تم تنفيذ برامج اجتماعية  

 متنوعة. 
100% 

2 

هل تم تفعيل التطوع بين  

األعضاء للمساهمة في تنفيذ  

برامج وأنشطة الجمعية  

االجتماعية أو التعليمية أو  

 التدريبية؟ 

 ميداني 2

محتوى تقرير البرامج   -1

االجتماعية واالقتصادية  

 السنوي. 

 صفر لم يتم ذلك.  ال

 %100 تم تفعيل التطوع. نعم

3 

قياس رضا األعضاء في   هل تم

 املحاور التالية: 

املشاركة في اتخاذ ووضع مدى  -1

 . القرارات 

 االستقالل الذاتي.  -2

 التعليم والتدريب والعالم.  -3

 ميداني 2
وجود استبانات قياس   -1

 الرضا.

 صفر لم يتم قياس الرضا. ال

 %100 قياس الرضا.  تم نعم

4 

هل قامت الجمعية بالتعاون مع 

جمعيات تعاونية أخرى في  

االجتماعية أو  الجوانب 

 االقتصادية؟

 ميداني 2

قائمة شركاء الجمعية من   -1

الجمعيات التعاونية ونوع  

 العالقة. 

 صفر لم يكن هناك تعاون.  ال

 نعم

كان هناك تعاون في  

الجوانب االجتماعية  

 فقط. 

50% 

كان هناك تعاون في  

الجوانب االجتماعية  

 واالقتصادية. 

100% 
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