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 منظمة غير ربحية   تقرير زيارة 
 والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

جمعية همم ألسر ذوي 
 اإلعاقة 



 

 

 
 

 
 
 
 

 إخالء مسؤولية
 

تقرير إشراف داخلي بين الوزارة هو والتنمية االجتماعية أن هذا التقرير  املوارد البشريةتؤكد وزارة  
يعكس   بل ، كمةنشره وال يمثّل التقييم الكامل ملدى التزام الجمعية بالحو قيح ال ووالجمعيات األهلية 

  للتقييموفق تاريخ آخر زيارة   ،والشفافية واإلفصاح لدى الجمعية ،لتزام واالمتثالالواقع تقييم معياري ا
 وقت التقييم.  املعطاةالشواهد واملعيار  مجاالت وفي حدود

مما قد   كما تنوه الوزارة أن لها الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما تراه مناسبًا لتلك املعايير مستقبالً
 ينعكس على الدرجات املقدمة للجمعية في هذا التقرير. 

 . موافقة الوزارة  أخذ إال بعدالتقييم  ةبناءً على درججراء إأنه ال يحق ألي جهة اتخاذ أي والتأكيد ب
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 
 جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة اسم املنظمة: 

 الدمام ،  النزهةحي ، شارع األسرة، 3519 :العنوان

 966138590029 هاتف الجمعية:

    م  20/09/2020 الزيارة:تاريخ 

 الدمام  التنمية:اسم مركز 
 الشرقية املنطقة:

   نبذة عن املنظمة 
. تهدف الجمعية  هـ  1431/ 09/ 22تاريخ    ( في595تحت رقم تسجيل )جمعية همم ألسر ذوي اإلعاقة  سجلت      

و  ترأسهم سمرتها ،  مجلس إدا في  أعضاء  9للجمعية  .  لدعم وتأهيل أسر ذوي اإلعاقة باملنطقة الشرقية
 األميرة مشاعل بنت عبداملحسن بن جلوي آل سعود.

 

                  نتائج التقييم 

          
  النتيجة العامة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

*  النتيجة العامة ال تشمل نتيجة معيار  
 السالمة املالية 
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 تفاصيل الزيارة امليدانية  

84.66 % 84.25 % 

85.50 % 

 لم يتم قياسه 

 معيار االلتزام واالمتثال 
 

 معيار الشفافية واإلفصاح 
 

 معيار السالمة املالية 
 



 

 

 نتائج التقييم بحسب املؤشرات

 االلتزام واالمتثال معيار مؤشرات  

 النسبة الدرجة املحققة  املؤشر درجة  املؤشرات  #

 %86 9.50 11 الالئحة األساسية  1

 %88 17.50 20 الجمعية العمومية  2

 %74 18.50 25 مجلس اإلدارة  3

 %100 6.00 6 الفروع واملكاتب  4

 %72 6.50 9 التقارير  5

6 
 األنظمة السارية في اململكة 

 5 تمويل اإلرهاب وغسيل األموال(  )مكافحة جرائم 
2.50 50% 

 %100 7.00 7 األنشطة والفعاليات  7

 %100 6.00 6 اإليرادات واملصروفات والتملك  8

 %96 5.75 6 الوثائق والسجالت  9

 %100 2.00 2 تكوين اللجان  10

 %100 3.00 3 املسئوليات واالختصاصات املباشرة  11

 % 84.25 100 املجموع

  

 واإلفصاح الشفافية معيار مؤشرات  

 النسبة الدرجة املحققة  املؤشر درجة  املؤشرات  #
 %100 27.00 27 اللوائح واألنظمة  1

 %84 13.50 16 بيانات القائمين على الجمعية  2

 %63 7.50 12 بيانات الجمعية  3

 %79 13.50 17 أهداف وبرامج الجمعية  4

 %100 17.00 17 القوائم املالية  5

 %64 7.00 11 النموذج الشامل 6

 % 85.50 100 املجموع

 
 

 

 

 



 

 

 نتائج التقييم بحسب املمارسات

 ممارسات معيار االلتزام واالمتثال 

 الدرجة   املمارسة  #
الدرجة  

الدرجة   الدرجة   املمارسة  # املحققة
 املحققة

 23 2.00 2 ضوابط وإجراءات الالئحة األساسية  1
التقارير السنوية )املالية، األنشطة( ورفعها  

 للوزارة 
6 5.00 

مواد الالئحة األساسية )الفروع، املشرف   2
 24 2.50 4 املالي...( 

إعداد ورفع التقارير املالية الربعية من قبل 
 1.50 3 املالي املشرف 

شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية   3
وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم اإلرهاب  25 3.00 3 العمومية 

 0.00 1.5 وتمويله والتقييم والتوثيق 

السياسات واإلجراءات ملكافحة جرائم اإلرهاب  26 2.00 2 اتباع اإلجراءات لتعديل الالئحة األساسية  4
 0.50 0.5 وتمويله 

التقيد بنظام مكافحة غسل األموال ووضع  27 7.50 8 إدارة ملف الجمعية العمومية  5
 1.00 1 املؤشرات الدالة 

 1.00 1 إجراءات االشتباه في جريمة غسل األموال  28 3.00 5 اختصاصات الجمعية العمومية العادية  6

البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم   29 1.00 1 اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية  7
 0.00 1 اإلرهاب وتمويله 

رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى  8
 2.00 2 الترخيص وممارسة األنشطة وفق األهداف  30 1.00 1 الوزارة 

 2.00 2 اإلداري ممارسة األنشطة خارج النطاق  31 2.00 2 قرارات الجمعية العمومية غير العادية  9

املشاركة في الفعاليات والعضويات خارج   32 3.00 3 ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية  10
 اململكة 

1 1.00 

اختصاصات مجلس اإلدارة في التخطيط والرقابة   11
 2.00 2 املوافقة للتعاقدات الدولية  33 2.00 3 واملتابعة 

 3.00 3 جمع التبرعات ومصارفها  34 3.00 3 لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات  12

 1.00 1 استقبال اإلعانات من خارج اململكة  35 3.00 4 صالحيات مجلس اإلدارة املالية واإلدارية  13

 2.00 2 موافقة الجمعية العمومية على التملك  36 1.50 2 انتظام اجتماعات مجلس اإلدارة  14

 2.00 2 حفظ الوثائق والسجالت  37 4.00 4 شروط عضوية مجلس اإلدارة  15

التدوين في سجالت الجمعية العمومية   38 2.00 2 اللجان وعالقتها بمجلس اإلدارة  16
 3.00 3 ومجلس اإلدارة 

 0.75 1 إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية  39 0.50 1 التوعية والتعريف ألعضاء مجلس اإلدارة  17

تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس   40 2.50 3 واملحاسب تعيين املدير التنفيذي   18
 2.00 2 اإلدارة في اللجان الدائمة 

 3.00 3 اختصاصات املشرف املالي  41 0.00 3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 19

  2.00 2 إنشاء الفروع داخل اململكة  20

  2.00 2 إنشاء الفروع خارج اململكة  21   

  2.00 2 مكاتب للجمعية داخل نطاقها اإلداريإنشاء   22

 %84.25 100 املجموع

 

 

 



 

 

 ممارسات معيار الشفافية واإلفصاح 

 

 

  

 الدرجة املحققة  الدرجة   املمارسة  #

 6.00 6 نشر الالئحة األساسية  1

 21.00 21 نشر اللوائح والسياسات املعتمدة  2

 2.00 3 ا واجتماعاتهنشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية  3

4 
اإلفصاح عن بيانات أعضاء مجلس اإلدارة وتعارض  

 6.50 7 املصالح لهم واللجان الدائمة 

 4.00 4 اإلفصاح عن بيانات اإلدارة التنفيذية والفروع   5

 1.00 2 اإلفصاح عن الشواغر الوظيفية 6

 2.50 5 املوقع اإللكتروني للمنظمة وتحديثه 7

 5.00 5 الشكاوى واالستفسارات التعامل مع   8

 0.00 2 عمليات قياس الرضا ألصحاب العالقة  9

 5.00 5 نشر األهداف االستراتيجية والتشغيلية 10

 5.00 5 نشر تقارير األنشطة والبرامج   11

12 
نشر مبالغ املساعدات النقدية والعينية وأعداد  

 2.50 5 املستفيدين 

13 
السياسات واللوائح عند نشرها  تبليغ املستفيدين عن 

 1.00 2 أو تحديثها 

 10.00 10 نشر التقارير املالية الربعية املعتمدة  14

 7.00 7 نشر التقرير املالي السنوي املعتمد  15

16 
توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع  

 7.00 11 الجمعية  

 %85.50 100 املجموع



 

 

 ملخص الزيارة 
 : مالحظات عامة

 

 ودخول ذوي االحتياجات الخاصة.  مناسب ومهيأ ألداء أعمال الجمعية  مقر الجمعية  •
 وجود لوحات تعريفية وإرشادية داخل مقر الجمعية.  •

 

 أمثلة على املمارسات الجيدة داخل املنظمة: 
 توفر سياسات وأسس الحوكمة املطلوبة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية. •
 الصالحيات املالية والتفاويض بالسحب من أرصدة الجمعية وتوفر موافقة الوزارة عليها. وجود  •
 .التزام الجمعية بالقيام ببرامجها وأنشطتها ضمن النطاق الجغرافي املحدد لها •
 االلتزام بضوابط إنشاء وتكوين اللجان داخل الجمعية.  •
 ت في مقرها. تقوم الجمعية بحفظ املستندات والوثائق ومحاضر االجتماعا •
 من خالله نشر الالئحة األساسية للجمعية وسياسات الجمعية املعتمدة. وجود موقع الكتروني للجمعية يتم  •
 

 

 :مجاالت وفرص التحسين
 تحديث الالئحة األساسية للجمعية عن طريق مركز التنمية حتى تحدد الالئحة طريقة إنشاء الفروع واملكاتب واختصاصاتها.  •
العادية على األقل اجتماع واحد خالل  تفعيل دور   • الجمعية العمومية  الجمعية العمومية واجتماعاتها، حيث يجب أن تجتمع 

السنة املالية وأن يكون االجتماع خالل األربعة أشهر األولى من السنة املالية، مع الحرص أن تناقش الجمعية العمومية جميع  
 للجمعية.  املسائل الخاصة بها واعتماد الخطة التشغيلية

 إرسال نسخة من قرار تعيين محاسب الجمعية للوزارة. •
 االلتزام برفع التقارير السنوية للمطلوبة خالل األربعة أشهر األولى من السنة املالية.  •
 اإلفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في املوقع االلكتروني.  •
 دارة التخاذ القرارات والتوصيات املناسبة. عمل استبانات لقياس األداء وعرض النتائج على مجلس اإل •

 
 

 : املجاالت التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل

 عمل نظام رقابة داخلي ملراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية للجمعية.  •
 توفير سجل خاص ألعضاء الجمعية العمومية في الجمعية يوضح حالة االشتراك وانتظام السداد لكل عضو.  •
مرات خالل السنة    4تفعيل اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة املالية، حيث يجب أن تعقد اجتماعات املجلس على األقل   •

 املالية وبشكل منتظم. 
االلتزام بضوابط تشكيل لجنة االنتخابات لعضوية مجلس اإلدارة الجديد، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية للترشح للمجلس   •

 الجديد.
 
 
 

  



 

 

 
 
 

  


