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 : تمهيد

ي توجه عمليات قياس وتقييم الكفاءة والقدرة المالية للجمعية 
تمثل مجموعة السياسات الت 

 .  وقابليتها للنمو واالستدامة وكذلك كفاءة التنظيم المالي

 مرتكزات معيار السالمة المالية

ا لرؤية المملكة 
ً
ي نصت 2030تحقيق

 والت 

 : يهدف معيار السالمة المالية إىل

 . إيجاد معايير موحدة لتقييم األداء والتنظيم المالي للجمعية. 1

ن كفاءة إدارة . 2 ي تحسير
ن
، مساعدة الجمعية ف المال لديها، وإدارة المخاطر المتعلقة بالوضع المالي

ام بأفضل الممارسات عير إعادة توزي    ع موارد الجمعية وتوجيهها نحو تحقيق األهداف  ن وااللي 
 . الرئيسية للجمعية مع ضمان االستدامة والنمو 

بحوث التوفير البيانات المتعلقة بمستوى األداء المالي بالجمعية لصناع القرار وإلجراء . 3
 . والدراسات

ي التقييم يساعدها عىل تقديم نفسها لكافة األطراف ذات العالقة . 4
منح الجمعية معيار فن

 . وأصحاب المصلحة

ي تحديد مسارات الدعم 5
ي تساعد فن

. ترشيد القرار اإلداري من خالل توفير المعلومات المالية الت 

ي تحتاج لها الجمعيات. 
ن الت   أو نقاط التحسير

 قياس معيار السالمة الماليةمسئولية 

تقوم اإلدارة المالية بالجمعية بقياس دوري رب  ع أو نصف سنوي لمعيار السالمة المالية المعد من 
ية  . والتنمية االجتماعية وزارة الموارد البشر

 متطلبات تطبيق معيار السالمة المالية

 يتطلب تطبيق وحساب معيار السالمة المالية العنارص التالية: 

ي الموحد واعتمادها كشجرة حسابات للجمعية. . ا1 ي الدليل المحاستر
 لتقيد بالحسابات الواردة فن

2 . ي
 . إعداد القوائم المالية وفق دليل موحد وتبويب ومعالجات موحدة من المراجع القانونن

3 . ي ي النظام المحاستر
ي للمرصوفات كأحد التقارير المالية الرئيسية فن

 . إضافة التصنيف الوظيفن

ية . تو 4 ي للجمعية مع دليل الحسابات الموحد من وزارة الموارد البشر افق النظام المحاستر
  والتنمية االجتماعية. 
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ي لمرصوفات الجمعية
 التصنيف الوظيف 

ات معيار السالمة  ي لمرصوفاتها وذلك لدعم حساب قيم مؤشر
تعتمد الجمعية التصنيف الوظيفن

ي  ي مع هذه التصنيفات ويشمل التصنيف الوظي المالية ويجب أن تتوافق بنود النظام المحاستر
فن

 الفئات التالية: 

. مرصوفات إدارية عمومية وتشغيلية وتشمل مرصوفات اإلدارة العامة والمقر الرئيسي 1

 والتخطيط لعمل الجمعية. 

. مرصوفات تنفيذ خدمات أو مشاري    ع خاصة بالمستفيدين مثل برامج تحفيظ القرآن الكريم، 2

 النبوية، برامج اإللقاء والخطابة. برامج تحفيظ السنة 

عات والتعريف بالجمعية 3 عات وتشمل كل ماله عالقة بجمع التير . مرصوفات خاصة بجمع التير

عات العينية أو  عات أو مرصوفات نقل التير ونية لجمع التير
امج اإللكي  من رواتب وإيجارات للير

عات.   مرصوفات الدعاية واإلعالن لجمع التير

ة بإدارة استثمارات الجمعية وتشمل كل المرصوفات المتعلقة بإدارة عقارات . مرصوفات خاص4
  الجمعية أو محافظها االستثمارية. 

 . مرصوفات األوقاف وتشمل كل مرصوفات إدارة أوقاف الجمعية المقيدة. 5

ام بمعايير  . مرصوفات الحوكمة6 ن
وتشمل مرصوفات التدقيق عىل حسابات الجمعية أو عىل االلي 

 الوزارة. 
 عوائد ومرصوفات االستدامة المالية

تعرف عوائد االستدامة المالية للجمعية بعوائد محافظ الجمعية االستثمارية من عقارات وأسهم 
ي تم تخصيصها للدعم التشغيىلي اإلداري للجمعية وال 

توجد أي قيود عليها وأوقاف والت 
ي خدمات خاصة بالمستفيدين، كما تعرف مصاريف االستدامة بأنها مجموعة 

لالستخدام فن
 مرصوفات االستثمار واألوقاف. 
 حساب معيار السالمة المالية

م باستخدام  ن ي والملي  يتم حساب معيار السالمة المالية من خالل تقارير دورية عن النظام المحاستر
ي ا ية والتنمية االجتماعية. الدليل المحاستر  لموحد الصادر عن وزارة الموارد البشر

 تحليل معيار السالمة المالية
تقوم اإلدارة المالية بإصدار تقرير تحليىلي دوري عن السالمة المالية للجمعية يقدم للمدير 
ات معيار السالمة المالية وتقييم أي مخاطر  و أالتنفيذي ومجلس اإلدارة ويتم فيه تحليل مؤشر
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ي أعمال الجمعية كما يشمل التقرير تقييم عنارص السالمة المالية وبيان نقاط 
ن
ثغرات مرتبطة بها ف

ن السالمة المالية للجمعية.  حات محددة لتحسير ن وتقديم مقي   الضعف والتحسير
 المراجع

ي اجتماعه 
ن
ي ااعتمد مجلس إدارة الجمعية ف

ـه الموافق 1444/ 3/ 20بتاري    خ  النظام هذا  لثانن
ا.  المالية ياسات السالمةسمحل جميع  لسياسةا ههذ تحلو م 2022/ 10/ 16

ً
 سابق

 


