
















































































تقریر زیارة منظمة غیر ربحیة
جمعیة البر الخیریة بالمجمعة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إخالء مسؤولیة

یؤكد المركز الوطني لتنمیة القطاع غیر الربحي أن ھذا التقریر ھو تقریر إشراف داخلي بین المركز والجمعیات األھلیة وال یحق نشره وال
یمثّل التقییم الكامل لمدى التزام الجمعیة بالحوكمة، بل یعكس واقع تقییم معیار االمتثال وااللتزام، ومعیار الشفافیة واإلفصاح، ومعیار السالمة

المالیة لدى الجمعیة، وفق تاریخ آخر زیارة للتقییم وفي حدود مجاالت المعیار والشواھد المعطاة وقت التقییم. 
 

كما ینوه المركز أن لھ الحق الكامل في إضافة أو تعدیل ما یراه مناسباً لتلك المعاییر مستقبالً مما قد ینعكس على الدرجات المقدمة للجمعیة في
ھذا التقریر. والتأكید بأنھ ال یحق ألي جھة اتخاذ أي إجراء بناًء على درجة التقییم إال بعد أخذ موافقة المركز.



تفاصیل بیانات المنظمة
جمعیة البر الخیریة بالمجمعة اسم المنظمة: 

95 رقم تسجیل المنظمة: 
أبوبكرالصدیق العنوان: 

0164320333 الھاتف: 
منطقة الریـــاض المنطقة: 

تفاصیل الزیارة المیدانیة 
28/06/2022 تاریخ الزیارة: 

2021 سنة التقییم: 
14/09/2022 تاریخ إصدار التقریر: 

نتائج التقییم 
نتائج المعاییر

النتیجة العامة

النتیجة العامة ال تشمل نتیجة 
معیار السالمة المالیة

معیار االمتثال وااللتزام

معیار الشفافیة واإلفصاح

معیار السالمة المالیة

95.02%

93.55%

98.00%

94.52%



نتائج التقییم بحسب المؤشرات

مؤشرات معیار االمتثال وااللتزام

النسبةالدرجة المحققةدرجة المؤشرالمؤشرات#

100 %6.006.00الالئحة األساسیة1

89.74 %19.5017.50الجمعیة العمومیة2

98.64 %33.0032.55مجلس اإلدارة3

100 %3.003.00الفروع والمكاتب4

64.71 %8.505.50التقاریر5

93.10 %14.5013.50األنظمة الساریة6

100 %5.005.00األنشطة والفعالیات7

100 %5.505.50اإلیرادات والمصروفات8

100 %1.501.50الوثائق والسجالت9

100 %3.503.50اللجان10

100.0093.55المجموع

مؤشرات معیار الشفافیة واإلفصاح

النسبةالدرجة المحققةدرجة المؤشرالمؤشرات#

92.00 %25.0023.00اللوائح واألنظمة1

100 %19.0019.00القائمین على الجمعیة2

100 %10.0010.00بیانات الجمعیة3

100 %22.0022.00األھداف4

100 %13.0013.00القوائم المالیة5

100 %11.0011.00نموذج اإلفصاح6

100.0098.00المجموع

مؤشرات السالمة المالیة

النسبةالدرجة المحققةدرجة المؤشرالمؤشرات#

93.03 %50.0046.515األداء المالي1

96.00 %50.0048.00التنظیم المالي2

100.0094.52المجموع



نتائج التقییم بحسب الممارسات

ممارسات معیار االمتثال وااللتزام

الدرجةالدرجةالممارسة#
الدرجةالدرجةالممارسة#النسبةالمحققة

النسبةالمحققة

100%1.001.00محتویات الالئحة األساسیة1002%3.003.00وجود الالئحة األساسیة1

100%1.001.00التعدیل على الالئحة األساسیة1004%1.001.00تحدید شروط وأحكام العضویة3

100%2.002.00تغییر أعضاء الجمعیة1006%3.003.00سجل أعضاء الجمعیة العمومیة5

اختصاصات الجمعیة العمومیة1008%8.008.00انعقاد الجمعیة العمومیة7
64%5.503.50العادیة

اختصاصات الجمعیة العمومیة9
100%4.004.00التخطیط والرقابة10010%1.001.00غیر العادیة

100%6.006.00الصالحیات والمسؤولیات9312%3.002.80سیاسات وأسس الحوكمة11

100%4.004.00شروط عضویة مجلس اإلدارة10014%3.003.00اجتماعات مجلس اإلدارة13

94%4.504.25القائمین على الجمعیة10016%4.004.00تعریف مجلس اإلدارة15

100%2.002.00اإلنذارات والمخالفات10018%2.502.50دورة مجلس اإلدارة17

55%5.503.00التقاریر السنویة10020%3.003.00الفروع داخل المملكة19

83%6.005.00مخاطر جرائم اإلرھاب8322%3.002.50التقاریر المالیة الربعیة21

100%5.005.00إجراءات جرائم غسل األموال10024%0.500.50مؤشرات عملیات غسل األموال23

البرامج التوعویة للوقایة من جرائم10026%2.002.00إجراءات االشتباه25
100%1.001.00اإلرھاب

100%1.001.00األنشطة والتعاقدات الدولیة10028%4.004.00الترخیص واألنشطة27

100%0.500.50اإلعانات الدولیة10030%3.003.00جمع التبرعات29

100%0.500.50السجالت10032%2.002.00العقارات واالستثمارات31

100%0.500.50بطاقات العضویة10034%0.500.50االحتفاظ بالمحاضر33

100%3.503.50تكوین اللجان35

93.55المجموع 



ممارسات معیار الشفافیة واإلفصاح

النسبةالدرجة المحققةدرجة الممارسةالممارسة#

100 %5.005.00وجود الموقع اإللكتروني1

100 %6.006.00الالئحة األساسیة2

86 %14.0012.00السیاسات واللوائح3

100 %4.004.00الجمعیة العمومیة4

100 %7.007.00أسماء األعضاء واللجان5

100 %5.005.00بیانات التواصل6

100 %3.003.00الوظائف القیادیة الشاغرة7

100 %5.005.00االستفسارات والشكاوي8

100 %5.005.00استبانات تقییم األداء9

100 %7.007.00أھداف الجمعیة10

100 %6.006.00تقاریر البرامج11

100 %7.007.00اإلحصائیات12

100 %2.002.00تحدیث اللوائح والسیاسات13

100 %13.0013.00التقریر المالي السنوي14

100 %11.0011.00نموذج اإلفصاح15

100.0098.00المجموع



مؤشرات وممارسات معیار السالمة المالیة

مؤشرات األداء المالي

الدرجة المحققةالدرجةالمؤشر#

2020.00المصاریف اإلداریة1

4545.00مصاریف البرامج واألنشطة2

108.20اإلستدامة3

1010.00جمع األموال و التبرعات4

159.83قدرة المنظمة على تغطیة التزاماتھا المستقبلیة5

10093.03المجموع

ممارسات التنظیمي المالي

النسبةالدرجة المحققةدرجة الممارسةالممارسة#

100 %8.008.00الھیكل التنظیمي المالیة1

100 %4.004.00الصالحیات المالیة واإلداریة2

90 %5.004.50اختصاصات المشرف المالیة والمحاسب3

100 %8.008.00اختصاصات مجلس اإلدارة4

100 %4.004.00الئحة السیاسات المالیة5

62 %4.002.50دلیل اإلجراء المالي6

100 %5.005.00تفعیل السیاسات وأسس الحوكمة7

90 %15.0013.50جمع التبرعات والصرف8

100 %7.007.00االستثمار وفائض اإلیرادات9

100 %10.0010.00تفعیل السجالت اإلداریة والمحاسبیة10

95 %10.009.50إعداد التقاریر المالیة11

100 %6.006.00تطبیق المعاییر المحاسبیة المعتمدة12

100 %14.0014.00البرنامج المحاسبي ودلیل الحسابات13

100.0096.00المجموع
 

(الخطة التصحیحة) ملخص الزیارة 
تھدف الخطة التصحیحیة إلى معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسین وتطویر من الجمعیة، خالل المدة الزمنیة المحددة، ولالطالع على

الخطة التصحیحیة یمكن الدخول للمنصة عن طریق الرابط بالضغط ھنا أو مسح الباركود والدخول على خیار الخطة التصحیحیة.

https://gov.ncnp.gov.sa/Pages/PrintReport?id=2154













































































