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 مقدمة

سيدنا حممد عليه منا أفضل العاملني والصالة والسالم على رسول احملبة املبعوث رمحة للعاملني احلمد هلل رب 

 وبعد التسليم،الصالة وأمت 

صادر من وزارة العمل والتنمية ال( 1698)م برتخيص رقم 2020هـ/ 1441مت تأسيس مجعية إحسان عام  

أهم أحد ك والشفافية،معيار املساءلة حرصت اجلمعية على إعداد وقد  هـ،14/5/1441بتاريخ االجتماعية 

والعمل والشفافية  النزاهِة وتعزيز مقومات لتفعيل أسس احلوكمةاختذتها اجلمعية الركائز األساسية اليت 

مع عدم اإلخالل مبا و  مشروعة.أي ممارسات غري  جتنب، ومحايتها، ورةواملباد والعنايةالتطوعي  اجلماعي

، ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته لكة العربية السعوديةجاء باألنظمة سارية املفعول يف املم

 استكمااًل هلا، دوَن أن حتلَّ حملها.املساءلة والشفافية  معيارأتي يية، والالئحة األساسية للجمعية، التنفيذ

 ونسأل اهلل التوفيق
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 والشفافية معيار املساءلة

 العامة التعريفات :أوال

املعاني املوضحة جبانبها ما مل يقتض السياق خالف  الئحةيكون للتعبريات التالية واملستخدمة ضمن هذه ال 

 ذلك:

 .إحسان للخدمات القانونية : مجعيةاجلمعية-1

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. :الوزارة-2

 .اجلمعيةهي كل جهة تتوىل اإلشراف على عمل : اجلهة اإلشرافية-3

 بكافة صالحيات اإلدارة واإلشراف ويتمتع القانونية،العام جلمعية إحسان للخدمات األمني  :األمني العام-4

 اجلمعية واملستشارين واخلرباء واملتطوعني. وعمال على املدير التنفيذي ومجيع موظفي

يف اإلشراف    األمني العامبعمل  القانونية، ويقوماملدير التنفيذي جلمعية إحسان للخدمات : املدير التنفيذي -5

 واإلدارات باجلمعية. حتت إشراف ورقابة وتوجيه األمني العام.الداخلية على مجيع موظفي األقسام 

دارتها إل مستمر وخيضعمبوجب عقد مؤقت أو هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة اجلمعية  :ملوظفا-6

مقابل أجر أيا كانت  -بعيدا عن نظارتهايباشر العمل مبقر اجلمعية أو أحد فروعها أو  كانسواء  وإشرافها

 التسمية اليت تطلق عليه. 

 بأفضل مجعية إحسان للخدمات القانونيةاملؤشرات اليت تضمن التزام جمموعة : معيار املساءلة والشفافية -7

 ة.والشفافية يف اجلمعي م مدى وجود ممارسات تتعلق باملساءلةيوتقيللحوكمة املمارسات 

واإليضاح تفسري ال وتقديم .ساتها وإجراءاتها ألصحاب املصلحةسيا بشرح التزام اجلمعية تعين :املساءلة -8

 .وحتمل العواقب يف حالة سوء اإلدارة احملتملة لألشخاص واجلهات ذات العالقة
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البيانات املهمة عن اجلمعية وتسهيل الوصول إليها ألصحاب املصلحة  اجلمعية بنشرتعين التزام  :فيةالشفا-9

  .واملتربعني هلا واملاحنني

 ثانيًا: اهلدف من معيار املساءلة والشفافية:

إثبات و والشفافية،أفضل املمارسات يف جمال املساءلة تسعى مجعية إحسان للخدمات القانونية حنو حتقيق 

ويف سبيل حتقيق األهداف  اجملال،هذا  وتلتزم بأفضل املمارسات يفأن اجلمعية تطبق مبادئ احلوكمة 

 التالية:

حتسني الصورة و وااللتزام بأفضل املمارسات اجلمعيةرفع وحتسني مستوى احلوكمة واإلفصاح لدى -1

 والشفافية  ورفع ثقة الرأي العام به عرب تعزيز املساءلة الرحبي،غري  الذهنية عن القطاع

مجعية إحسان للخدمات تبصري أصحاب املصلحة من منظمني وماحنني وصناع قرار بواقع احلوكمة يف -2

 .وبناء القدرات برامج اجلمعيةدعم وة خبصوص توجيه قرارات رشيد ، مما ميكنهم من اختاذالقانونية

 وفق أفضل املعايري. والشفافية مبعيار املساءلة اجلمعيةمن تقييم التزام  كني اجلهات اإلشرافيةمت-3

 اجلمعية:تقييم أداء  وسائلثالثًا: 

 يلي: عيار املساءلة والشفافية وذلك بالرجوع إىل مامب مدى التزام اجلمعيةيتم تقييم 

 بها.النموذج الشامل للبيانات اخلاص  اجلمعية يفاملعلومات اليت أفصحت عنها -1

 للجمعية.املوقع اإللكرتوني ب والوثائق املدرجةوالبيانات املعلومات -2
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 :ؤشرات املساءلة والشفافيةرابعًا: اإلطار العام مل

 إىل جمموعتني: مؤشرات املساءلة والشفافيةتنقسم 

 مبمارسات احلوكمة واملساءلة: اجلمعيةقياس التزام مؤشرات : اجملموعة األوىل ❖

 وثيق حماضر االجتماعات وحاالت تفويض الصالحيات. تمؤشر  (1)

حمضر االجتماع هو وثيقة رمسية تشمل القرارات املتخذة والنقاشات اليت جتري خالل  التعريف: •

سواء اجتماعات جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية حيث يتيح توثيقها إمكانية االجتماعات اليت تعقد 

 الرجوع إىل القرارات واملعلومات حني احلاجة إليها يف املستقبل بطريقة سهلة وميسرة.

سجل ورقي أو إلكرتوني حيوي مجيع حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية  املؤشر: وجودالغرض من  •

توثيق تفويض جيب تكون مرقمة بشكل يسهل الوصول إليها كما أن  وجيبوجملس اإلدارة 

 الصالحيات اخلاصة مبجلس اإلدارة.

أن حترص اجلمعية على توثيق حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة  :اجلمعية التزام •

تابعة بشكل منتظم، وحاالت تفويض الصالحيات املختصة مبجلس اإلدارة، وذلك لتسهيل عملية م

اجلمعية يف هذا املؤشر  وانتظام مستقبال.القرارات املتخذة يف تلك االجتماعات عند احلاجة لذلك 

يساعد األعضاء اجلدد على معرفة األسباب اليت بناء عليها مت اختاذ القرارات السابقة مما جيعل 

 أعمال وقرارات اجلمعية متسقة ومتتابعة.

 التحول املادي يف األصول. ( مؤشر 2)

 النقدية واملنقولة أوالثابتة يقصد بتحويل األصول صرف أو استهالك أصل من أصول اجلمعية  التعريف: •

يف غري املصرف الذي تربع من أجله أو وقف األصل من أجله. أي حتويل غري مصرح به أو استخدام 

إقراض لعاملني أو ختالس، إقراض ااال كما يف حالة بها،يف أغراض غري مصرح  أصول اجلمعية

 . إذا حدث شيء من ذلك جيب توثيقه، وحتديد اإلجراءات اليت اختذت حيالهف أخرى.مجعيات أهلية 
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النقدية، ويف  وأ الثابتة واملنقولةحتول مادي يف أصول اجلمعية  وقوع أيعدم  املؤشر: جتنبالغرض من  •

 واإلفصاح عنه مع اختاذ اإلجراءات الضرورية. توثيقيلزم ال حال وقوع ذلك

التأكد من أن أصول اجلمعية يتم التعامل معها يف األغراض املصرح بها وذلك عن  :اجلمعية التزام •

ة املرخصة والتأكد من أنها تصرف يف األنشط ؛طريق مراجعة قوائم األصول واملصروفات وااليرادات

 عدم وجود أي اختالس والتأكد جرد املخزون للتأكد من ومراجعة قوائم اإلدارة،مبوافقة جملس 

 واختاذ من أن األنشطة واخلدمات املقدمة ختدم أهداف اجلمعية من خالل مراجعة كشوفات الربامج.

 قها واإلفصاح عنها يف حال وقوعهااإلجراءات الالزمة ملنع وقوع حتول يف األصول قدر اإلمكان أو توثي

 جتاه املسؤول.   اختذتوبيان اإلجراءات اليت 

  األعضاء.إقراض ( مؤشر 3)

من  للموظفني أو غريهم من األطراف املعنيةجملس اإلدارة أو  قروض ألعضاءيعد منح  التعريف: •

يعد  حتقيقها. حيثبها  املهام املنوطبعيدًا عن  حتول أموال اجلمعية كونهاجيدة ل املمارسات الغري

 ماليًا.مؤشرا على أن اجلمعية ليست آمنة 

قروض ألعضاء جملس إداراتها أو  اجلمعية مبنححيدد هذا املؤشر ما إذا قامت  :الغرض من املؤشر •

 املوظفني العاملني بها أو ألي طرف مرتبط بها.

اء جملس اإلدارة أو املوظفني أو أي التأكد من عدم وجود قروض مالية متنح ألعض :اجلمعية التزام •

طرف من املعنني، ألن وجود هذه املمارسة يعطي مؤشرا بأن اجلمعية غري آمنة مالية وأن أصوهلا 

 وعلى اجلمعية حماسبة املسؤولني يف حال املخالفة. هلا،صصة تستخدم ألغراض غري خم

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغات.  ( مؤشر4)

حال وقوع قضايا يف اجلمعية متعلقة بسوء اإلدارة أو سوء التصرف باألموال، فإن بعض  التعريف: •

املوظفني حيجمون عن اإلبالغ عنها خوفا على مستقبلهم الوظيفي وذلك لكونهم حتت سلطة من يبلغون 

سبهم األمان لإلبالغ عن أي ممارسة غري نظامية ويضمن شفافية عنه، ووجود مثل هذه السياسة يك

 اجلمعية.
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هذا املؤشر على وجود سياسة فاعلة لدى اجلمعية متكن موظفيها من  املؤشر: يؤكدالغرض من  •

 .اإلدارة دون التعرض هلم بأي أذى اإلبالغ عن املخالفات والقضايا املتعلقة بسوء

تفعيل  وذلك ألجل ومعلنة،سياسة لإلبالغ عن املخالفات ومحاية املبلغني مفعلة  إعداد :اجلمعية التزام •

 وإبراز نظرها،عن  ًالية واالحتيال الذي قد يطرأ بعيداجلمعية من اخلسائر املا محايةالرقابة الداخلية و

 شفافية اجلمعية ومسؤوليتها جتاه إدارة األموال اليت تتلقاها بطريقة فعالة.

 اجلمعية.ستقاللية أعضاء جملس إدارة ا( مؤشر 5)

وجود جملس إدارة مستقل مينع حدوث تضارب يف املصاحل ويتيح الفرصة للمناقشة والتنوع إن  التعريف: •

عضو جملس اإلدارة صفة االستقاللية إذا حتققت فيه أحد  ويفقد القرار،يف التفكري يف عملية صنع 

 :وهيالنقاط التالية خالل السنوات األربع السابقة 

 .يف اجلمعية ولو بالتعيني من قبل الوزارة ًاأن يكون موظف -1

قابل أن يتلقى هو أو جهة ينتسب إليها مبالغ من اجلمعية تتجاوز أربعني ألف ريال خالل العام املالي م-2

اإلقامة والتذاكر  )تعويضاتعمل ينفذه وال تدخل يف هذا املبلغ مستحقاته كونه عضوا يف جملس اإلدارة 

 (اإلدارة.. إخلاحلضور اجتماعات جملس 

على أحد أقاربه أو أقارب زوجته سواء األصول أو الفروع أو اإلخوة  الفقرة األوىل والثانيةأن تنطبق -3

 .بناؤهموأبناؤهم أو األعمام أو أ

يؤكد املؤشر على استقاللية أعضاء جملس إدارة اجلمعية األهلية وأن يكونوا  :الغرض من املؤشر •

 مع األخذ يف االعتبار باآلتي: أغلبية يف اجمللس.

ليس املقصود من املؤشر استقاللية مجيع أعضاء جملس اإلدارة بل املقصود أن يشكل األعضاء املستقلون -1

 .اإلدارةأغلبية يف جملس 

  للجمعية، بغض النظر عن  ًا أو متربعًاماحن أنهستقاللية جملرد ال يفتقر العضو يف جملس اإلدارة إىل اال- 2

 يتلقى إعانات من اجلمعية ألنه يندرج ضمن الفئة املستهدفة للجمعية.أو لكونه  .كمية مساهمته
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ونزاهة اختاذ القرارات من قبل استقاللية أغلبية أعضاء جملس اإلدارة يضمن صحة  :اجلمعية التزام •

أعضاء اجمللس وأن املصاحل الشخصية ألعضاء اجمللس ليست مؤثرة يف آلية اختاذ القرارات، لذا على 

 اجلمعية السعي إىل أن يكون األعضاء املستقلني يف اجمللس يشكلون أغلبية على األقل.

 سياسة تضارب املصاحل.  ( مؤشر6)

ضاء جملس اإلدارة أن تضارب املصاحل عندما يتاح للموظف أو للمدير أو لعضو من أع التعريف: ينشأ •

 على زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه وأمن نفوذه وقراراته يف اجلمعية مبا يعود عليه  ًايستفيد مالي

تسهل  تضارب املصاحل،  سياسة . ووثيق ارتباطبها اليت يرتبط  مصلحة للشركاتحيقق  أو بالفوائد،

صاحل وحتدد اإلجراءات الواجب كن أن تساعد يف حتديد تضارب املالكشف عن املعلومات اليت مي

القرارات اليت جيب أمثلة ومن  .اتباعها يف إدارة تضارب املصاحل واليت من ضمنها اإلعفاء من التصويت

 .اجلمعيةأو إعارة أو تأجري ممتلكات بيع : لديه تضارب يف املصاحل ممنها يلعأن ميتنع عن التصويت 
 عالدف .العالواتحتديد رواتب املوظفني أو  .الدفع لعضو جملس إدارة مستقل مقابل خدمات مقدمة

أو  تقديم مساعدات .أشخاص فتوظي .للجمعيةألشخاص أو شركات أو مؤسسات قدموا خدمات 

 .منح ألشخاص

تستهدفها والفئات اليت يؤكد املؤشر على وجود سياسة لضمان محاية اجلمعية  :لغرض من املؤشرا •

) أو  وجود أي تعامالت قد تعود بالنفع على أي من املوظفني أو املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة من

 أقاربهم( .

ت صنع تضمن للجمعية بأن قراراتها وعملياواليت  املصاحل،سياسة تضارب  اجلمعية: إعداد التزام •

مصاحل شخصية واحنياز قد تؤدي إىل اختاذ قرارات باطلة تضر باجلمعية أو  من أيالقرار خالية 

تضارب املصاحل وأن لة التأكد من وجود سياسة مكتوبة املخاطرة بسمعتها لذا جيب على اجلمعي

 ومدراءها.موظفيها  تعميمها على مجيع أعضاء اجلمعية ومت البنود الالزمةالسياسة تضمنت مجيع 
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 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها.  ( مؤشر7)

معية ذات القيمة، وكيفية يتطلب هذا املؤشر وجود سياسة توضح مدة األرشفة لسجالت اجل :التعريف •

السياسة وإجراءاتها متكن اجلمعية من االحتفاظ جبميع الوثائق املهمة وسهولة الرجوع  وهذه .إتالفها

احلاجة وتضمن تفادي احلذف أو االستبدال غري املقصودين أو املتعمدين دون مربر طوال إليها عند 

 الفرتة احملددة.

يتطلب هذا املؤشر وجود سياسة لتحديد مدة األرشفة لسجالت اجلمعية  :الغرض من املؤشر •

التنفيذية لنظام ومستنداتها املالية وغريها من املستندات واألوراق ذات القيمة اليت نصت عليها الالئحة 

 اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

تسعى اجلمعية ألن تكون لديها سياسة فاعلة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة حتتوي  :اجلمعية التزام •

اجلمعية وعلى  املسؤول عن االحتفاظ بالوثائق وإتالفها و .إتالفهايفية وك .فرتة إبقاء الوثائق :على

املسؤولني من االحتفاظ بالوثائق وقدرتهم على أرشفتها بشكل جيد ويساعد على لتأكد من متكن ا

 هلا.الوصول إليها بيسر وسهولة عند احلاجة 

 التنفيذي. واملديراألمني العام آلية تعويض ( مؤشر 8)

التنفيذي  واملديراألمني العام  يتطلب هذا املؤشر من اجلمعية اتباع آلية واضحة لتحديد راتب :التعريف •

  :يليأن تراعي اآللية ما  وجيب والذي يشمل تعويض املرتبات واملزايا.

 مثل: اخلربة التنفيذي أو املديراألمني العام  وجود معايري حمددة يرى اجمللس أنها مؤثرة يف حتديد راتب-1

 وغريها. اإلجنازات، التعليم،مستوى  السابقة،

 .واملكافآتيقة إضافة العالوات حتديد طر-2

 :وهماإلفصاح عن أي تعارض للمصاحل لدى أشخاص يدخلون يف عملية حتديد راتب املدير التنفيذي، -3
األصول والفروع واإلخوة وبنوهم وأبناء األعمام )لجمعية وأقارب زوجته األمني العام أو املدير التنفيذي ل أقارب

 .(وبنوهم
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ينبغي أن يكون لدى اجلمعية آلية حمددة وواضحة الحتساب راتب املدير التنفيذي  :اجلمعية التزام •

اجلمعية ومقارنته باجلمعيات األهلية املشابهة وآليات للتعويضات املقدمة للمدير التنفيذي مثل االنتداب 

 املاحنني.وغريه، وهذه اآللية متنح اجلمعية شفافية يف اختيارها للمدير التنفيذي، وكسب ثقة 
 

 يف اجلمعية: اهلامةقياس مستوى اإلفصاح عن البيانات مؤشرات : اجملموعة الثانية ❖

 .نشر أمساء أعضاء جملس اإلدارة ( مؤشر:1)

 يتطلب هذا املؤشر نشر أمساء أعضاء جملس اإلدارة على املوقع اإللكرتوني. :وصف املؤشر •

أن تلتزم اجلمهور عامة واملاحنني خاصة  الثقة لدىالكتساب مزيد من اجلمعية  على :اجلمعية التزام •

وحتديث بياناتهم عند التجديد أو  اإللكرتوني،على موقعها  أمساء أعضاء جملس اإلدارة نشرب

تشكيل جمالس جديدة وال ميكن أخذ هذه املعلومات من منوذج مجع البيانات ألنه غالبا ال يتوفر إال 

وهذا سيسهم يف حرص اجلمعية العمومية على ترشيح  للجمعية. بعد مرور عام على انتهاء السنة املالية

 والفاعلني.األكفاء 

 نشر أمساء املوظفني األساسيني ( مؤشر2)

يتطلب هذا املؤشر وجود قوائم بأهم املوظفني والعاملني ) مثل :مديري اإلدارات( يف  :وصف املؤشر •

املاحنني وأصحاب املصلحة من معرفة القائمني على اجلمعية على صفحة املوقع اإللكرتوني، لتمكني 

 إدارة شؤون اجلمعية التنفيذية.

مديري املدير التنفيذي و نشر أمساء أبرز موظفيها واملؤثرين منهم، مثل : يةعلى اجلمع اجلمعية: التزام •

اإلدارات ليطلع املاحنون على بياناتهم، ومساعدتهم يف اختاذ قرار املنح، وال ميكن أخذ هذه املعلومات 

ستكون . من منوذج مجع البيانات ألنه غالباً ال يتوافر إال بعد مرور عام على انتهاء السنة املالية للجمعية 

لشفافية اجلمعية يف ذلك، وسيساعد  اجلمعية األهلية  وهذا بدور سيكسب اجلمعية ثقة اجلمهور

اجلمعية على اختاذ اخلطوات والتدابري الالزمة الختيار األكفأ هلذه املناصب حتى تكسب ثقة 

 اجلمهور واملاحنني.
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 عبئة وحتديث منوذج البيانات الشاملت ( مؤشر3) 

حبيث  البيانات الشامل.يتطلب هذا املؤشر من اجلمعية أن تقوم بتعبئة وحتديث منوذج  :وصف املؤشر •

أن تكون مجيع البيانات مدققة وصحيحة، وحمدثة، وأن تكمل اجلمعية تعبئة النموذج بكامل يتعني 

 حقوله.

ينبغي للجمعية تعبئة النموذج الشامل كامال وحتديثه والتأكد من دقة البيانات  :اجلمعية التزام •

 املكتوبة وصحتها.

 .املدققةنشر القوائم املالية  ر( مؤش4)

نظرا ألهمية  اإللكرتوني؛املدققة على املوقع  يتطلب هذا املؤشر إدراج القوائم املالية :وصف املؤشر •

  .معية، ووجود املساءلة واحملاسبةالقوائم املالية ولداللتها على شفافية اجل

جلنة التدقيق، على اجلمعية تدقيق قوائمها عن طريق حماسب مستقل ومراجعته من  اجلمعية: التزام •

 خاصة ومتكينهملدى اجلمهور عامة، واملاحنني  وحيقق ذلك مزيدًا من الثقة ثم نشر القوائم املالية.

 املالية.على أنشطة اجلمعية وسالمة إجراءاتها وتعامالتها  من االطالع

 سياسة اخلصوصية للماحنني( مؤشر 5)

جيب التأكد من أن اجلمعية لن تقوم مبشاركة أو بيع املعلومات الشخصية للماحنني  :وصف املؤشر •

وأنها سوف حتتفظ مبعلوماتهم الشخصية بشكل سري باإلضافة إىل احلفاظ على  آخر؛ألي طرف 

 البيئة اآلمنة للمعلومات املالية للماحنني.

ة للمحافظة على بيانات املتربعني، وعدم ينبغي للجمعية أن تتبنى سياسة واضحة ومعلن التزام اجلمعية: •

اإلفصاح عن كيفية احلفاظ على  وجيب بيعها،اإلفصاح بها، أو استخدامها يف أي وسائل إعالنية أو 

 :باآلتيمن اجلمعية  السياسة تعهد أن تتضمن على؛ املعلومات الشخصية للماحننيسرية 

، أو املشاركة أو املتاجرة باملعلومات الشخصية هلم مع على بيانات املاحنني ولن نقوم بالبيع حتافظأن -1

 .أي جهة أخرى
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إمييالت أو رسائل نصية للماحنني عرب أي جهة  وعدم إرسال تامة،االحتفاظ ببيانات املاحنني يف سرية -2

 .أخرى

 .أجل التسجيل الضرورية منمجع معلومات الدفع وعنوان الفواتري وغريها من املعلومات -3

 .ح عن سرية بيانات بطاقة االئتمان واالحتفاظ بهااإلفصا-4

 تقديم توصيات للمستخدمني عن كيفية محاية بيانات بطاقة االئتمان.-5

 :املراجع      

 م.07/07/2020يف  هذا املعياراالوىل( يف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  


