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 منظمة غير ربحية   تقرير زيارة 
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 للسكر  عوديةالس الجمعية
 الصماء  والغدد 



 

 

 
 

 
 
 
 

 إخالء مسؤولية 
 

تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والجمعيات هو تؤكد وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن هذا التقرير 
يعكس واقع تقييم  بل، كمةنشره وال يمثّل التقييم الكامل ملدى التزام الجمعية بالحو قيح الواألهلية 

  وفي حدود للتقييموفق تاريخ آخر زيارة  ،ح لدى الجمعيةة واإلفصاوالشفافي ،لتزام واالمتثالالمعياري ا
 وقت التقييم.  املعطاةالشواهد واملعيار  مجاالت

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 إي جهة اتخاذ أي أنه ال يحق ألوالتأكيد ب
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 الصماء والغدد للسكر السعودية الجمعيةاسم املنظمة: 
 الخبر حي الراكة الجنوبية، من الداخل ،طريق عبدالرح ،4893 :العنوان

 8876099-013 هاتف الجمعية:

 2019 ديسمبر 18 زيارة:لاتاريخ 

 الدمام التنمية:اسم مركز 
 شرقيةال املنطقة:

   نبذة عن املنظمة
 لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية في تاريخ الصماء والغدد للسكر  السعودية الجمعيةسجلت 

 صابةإلا مكافحة بأهمية املجتمع وتثقيف توعيةوهي جمعية تسعى إلى  (،311تحت رقم ) هـ20/10/1426
 الصماء، والغدد السكري مرض ملكافحة املجتمع في الصحي الوعي نشر و الوقاية وطرق  والسكري بالسمنة

 رأسهمي أعضاء 9الجمعية يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة  .حي لنمط الحياة نمط تغيير على واملساعدة
 . التركي علي بن عبد العزيز أ.
 

                  نتائج التقييم 

          
  النتيجة العامة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

96.84% 97.00% 

96.50% 

 لم يتم قياسه 

 معيار االلتزام واالمتثال 
 

 معيار الشفافية واإلفصاح 
 

 معيار السالمة املالية 
 



 

 

 نتائج التقييم بحسب املؤشرات 

 االلتزام واالمتثالمعيار مؤشرات 

 النسبة  ققة الدرجة املح املؤشر درجة  املؤشرات  #

 %91 10.00 11 الالئحة األساسية  1

 %95 19.00 20 الجمعية العمومية  2

 %99 24.75 25 مجلس اإلدارة 3

 %100 6.00 6 الفروع واملكاتب  4

 %100 9.00 9 التقارير  5

6 
 األنظمة السارية في اململكة 

 %90 4.50 5 تمويل اإلرهاب وغسيل األموال(  )مكافحة جرائم 

 %100 7.00 7 لياتوالفعا األنشطة  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

 97.00 100 املجموع 

  

 واإلفصاحالشفافية معيار مؤشرات 

 النسبة  ملحققة جة االدر  املؤشر درجة  املؤشرات  #
 %100 27.00 27 اللوائح واألنظمة  1

 %81 13.00 16 القائمين على الجمعية بيانات  2

 %96 11.50 12 بيانات الجمعية  3

 %100 17.00 17 أهداف وبرامج الجمعية  4

 %100 17.00 17 القوائم املالية  5

 %100 11.00 11 النموذج الشامل  6

 96.50 100 املجموع 

 
 

 

 



 

 

 ج التقييم بحسب املمارسات ائنت

 واالمتثالممارسات معيار االلتزام 

 الدرجة  املمارسة  #
الدرجة 

الدرجة  الدرجة  املمارسة  # املحققة
 املحققة

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

 للوزارة
6 6.00 

)الفروع، املشرف مواد الالئحة األساسية  2
 24 3.00 4 ...( املالي

ورفع التقارير املالية الربعية من قبل إعداد 
 3.00 3 املشرف املالي

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

 1.00 1.5 وتمويله والتقييم والتوثيق 

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

التقيد بنظام مكافحة غسل األموال ووضع  27 8.00 8 إدارة ملف الجمعية العمومية 5
 1.00 1 املؤشرات الدالة

 1.00 1 مة غسل األموالإجراءات االشتباه في جري 28 5.00 5 اختصاصات الجمعية العمومية العادية 6

البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم  29 0.00 1 اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية 7
 1.00 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 ممارسة األنشطة خارج النطاق اإلداري 31 2.00 2 العاديةمومية غير جمعية العقرارات ال 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 الدوليةتعاقدات املوافقة لل  33 3.00 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 4.00 4 صالحيات مجلس اإلدارة املالية واإلدارية 13

 2.00 2 التملكلى موافقة الجمعية العمومية ع 36 2.00 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 العموميةعية الجمإصدار بطاقات عضوية  39 0.75 1 التوعية والتعريف ألعضاء مجلس اإلدارة 17

تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس  40 3.00 3 تعيين املدير التنفيذي واملحاسب 18
 2.00 2 اإلدارة في اللجان الدائمة

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

  2.00 2 إنشاء الفروع داخل اململكة 20

  2.00 2 ج اململكةفروع خارإنشاء ال 21   

  2.00 2 إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها اإلداري 22

 97.00 100 املجموع 

 

 

 



 

 

 ممارسات معيار الشفافية واإلفصاح

 

 

  

 الدرجة املحققة  الدرجة   املمارسة  #

 6.00 6 نشر الالئحة األساسية 1

 21.00 21 نشر اللوائح والسياسات املعتمدة 2

 3.00 3 اأعضاء الجمعية العمومية واجتماعاته نشر بيانات 3

4 
اإلفصاح عن بيانات أعضاء مجلس اإلدارة وتعارض 

 4.00 7 املصالح لهم واللجان الدائمة

 4.00 4 اإلفصاح عن بيانات اإلدارة التنفيذية والفروع  5

 2.00 2 اإلفصاح عن الشواغر الوظيفية 6

 5.00 5 وتحديثه اإللكتروني للمنظمةاملوقع  7

 5.00 5 التعامل مع الشكاوى واالستفسارات 8

 1.50 2 عمليات قياس الرضا ألصحاب العالقة 9

 5.00 5 نشر األهداف االستراتيجية والتشغيلية 10

 5.00 5 نشر تقارير األنشطة والبرامج  11

12 
وأعداد نشر مبالغ املساعدات النقدية والعينية 

 5.00 5 املستفيدين

13 
تبليغ املستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها 

 2.00 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 

 11.00 11 الجمعية 

 96.50 100 املجموع 



 

 

 لخص الزيارة م 
 : مالحظات عامة

 . .االرشادات املتوفرة في دليل املدققًا بحسب يسجل املدقق في هذا الجزء املالحظات العامة على املكان والتجهيزات وبيئة العمل ومدى مالءمتها للعاملين في املنظمة واملستفيدين أيض

 .واملستفيد  للعامل واملريحة  الالزمة  باإلمكانيات ومجهز   للعمل مالئم  املقر   •
 

 أمثلة على املمارسات الجيدة داخل املنظمة: 
 في هذا الجزء يتم التركيز على نقاط القوة واملؤشرات التي حققت فيها املنظمة درجة عالية. 

  الضوابط وفق ائها أعض  بيانات  من الجمعية  سجل بتحديث  وذلك  بكفاءة العمومية  الجمعية  ملفتدير الجمعية  •
وترفع    املحدد  الوقت  في اجتماعاتها   بانعقاد وذلك  املحددة  باختصاصاتها العمومية  الجمعية  تلتزم و املحددة

 .محاضر اجتماعاتها للوزارة في الوقت املحدد
  ترشيحيتم و وفق اإلجراءات املحددة يوضح شروط عضويتهوحدد املوقت الباجتماعاته في مجلس اإلدارة ينتظم   •

 . املحددة الضوابط  حسب أعضاؤه
جمعت من أجله وتأخذ موافقة  الذي  في الغرض وتصرف  التبرعات ة باألنظمة املتعلقة باستقبال تتقيّد الجمعي •

  الجمعية العمومية أو من تفوضه بما يتعلق بتملك العقارات. 
  تها سري تفقد أو تكشف  ال بحيث   املستفيدين  بيانات على تحتوي  التي الجمعية   مقر  في  السجالتب  الجمعية  فظتحت •

 .السجالت وفق الضوابط املحددة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة في الجمعية تدون  و
 .ويرفعها إلى الوزارة في الوقت املحدد والسنوية يعد املشرف املالي التقارير املالية الربعية  •
  فصحتو اجتماعاتها و العمومية  الجمعية   أعضاء بياناتو  املعتمدة والسياسات األساسية  الالئحة تنشر الجمعية  •

 .لكتروني اإل املوقع  في  والفروع التنفيذية  اإلدارة بيانات عنو الشواغر الوظيفية عن  الجمعية 
  وأعداد   والعينية   النقدية   املساعدات  ومبالغ  والبرامج   األنشطة   وتقارير  والتشغيلية   االستراتيجية   األهداف الجمعية    نشر ت •

 الجمعية  واقع مع  وتطابقه  الشامل  النموذج وبيانات املعتمدة السنوية و الربعية  املالية  التقارير  ونشر  املستفيدين
 .لكترونياإل املوقع في

  بالتغذية  دهموتزو واملستفيدين الجمعية  في العاملين من  والشكاوى واملقترحات االستفسارات  تتلقى الجمعية  •
 . الراجعة 

  وتفعل  األموال وغسل  اإلرهاب تمويلجرائم  ملكافحة  واإلجراءات والسياسات واملؤشرات  التدابير كافة  تضع الجمعية  •
 . وتمويله اإلرهاب   جرائم  من الوقائية  التوعوية  البرامج 

  لوائح  لويفع واإلدارية  املالية  وبصالحياته واملتابعة  والرقابة  التخطيط في خاصة  باختصاصاته اإلدارة مجلس يلتزم  •
 . املحددة الضوابط  وفق الجمعيات  حوكمة  وسياسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : االت وفرص التحسينمج
 . املؤشرات التي حققت فيها املنظمة درجات متوسطة فرص للتطوير والتحسين والتي تمثل إضافة للمنظمة في استكمالها والوفاء بها بشكل كاملتمثل 

ثال  لزيادة االمت  والقانونية  املالية  الجوانب وخاصة  الجمعية  لعمل  الضرورية  املعارف الجدد اإلدارة  مجلس  أعضاء تلقي •
 .وااللتزام 

  العضوية  رقم-األساسية  العضو بيانات ) بتوضيح وذلك  أعضائها لجميع العمومية  الجمعية  عضوية  بطاقات إصدار •
 (. للجمعية  العضو انضمام تاريخ- ونوعها

 . لكترونياإل املوقع في  الراجعة  التغذية   على والحصول العالقة  ألصحاب الرضا  قياس   عمليات نشر •
 

 : الفوري /العاجلإلى التحسين  املجاالت التي تحتاج 
 . يتم سرد التحديات ونقاط الضعف في هذا الجزء والتي تعكس املؤشرات التي درجتها متدنية وتحتاج إلى تدخل عاجل من املنظمة 

 . لكترونيفي املوقع اإل  الدائمة  واللجان اإلدارة مجلس  أعضاء  بيانات عن اإلفصاح  •
 

 : التنميةمركز املجاالت التي تحتاج فيها املنظمة لدعم 
 يحدد هذا الجزء املجاالت التي ال تستطيع املنظمة القيام بتحسينها وتطويرها من خالل املوارد البشرية واملادية التي لديها. 

 . الفروع  وفتح إنشاء فقرة  يخص فيما  االساسية  الالئحة  مراجعة    •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


