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 املقدمة •
املختلفة لتحقيق التنمية  مؤسساتهمن أهم العوامل املساعدة على تنمية املجتمع وتعزيز مشاركته املجتمعية هو التكامل بين أدوار 

ومن أهم تلك  ،2030ورؤية اململكة  ةستهدفات الوطنياملاملستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف املنظمات لتحقيق 

 املبادرات
ّ
والتنمية  البشريةوزارة املوارد مة والداعمة للجهات األهلية ): تطوير معايير الحوكمة التي تساعد على تمكين الجهات املنظ

   ،املتبرعين من األفراد والشركات، املانحين، االجتماعية
ً
 وتنظيميا

ً
املتطوعين الخ( من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا

، مما 
ً
 اإلفصاح،و  والشفافية )االمتثال وااللتزام، دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على االستثمار وااللتزام بمعايير الحوكمةسيوعمليا

 عبر تعزيز التنافس بينها في هذه املجاالت.( والسالمة املالية

 

 :الحوكمة في املؤسسات األهلية •

في املؤسسات األهلية  العالقةتوفير األنظمة واألطر واآلليات التي تضبط العالقة بين أصحاب ُيقصد بالحوكمة في املؤسسات األهلية: 

 عبر العدالة واملسؤولية والشفافية واملساءلة. للمؤسساتصالح العليا من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم امل

 

 :معايير الشراف والحوكمة •

األنظمة مجموعة من األنظمة واألدوات واإلجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام املؤسسات األهلية بمتطلبات  يه

  واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل األموال  الجمعياتنظام واللوائح املرتبطة بعمل املؤسسات األهلية ك

تقييم املؤسسات   وغيرها، كما تساعد هذه املعايير على  تمويله والئحته التنفيذية اإلرهاب مكافحة جرائم والئحته التنفيذية ونظام

 :األهلية في ثالثة معايير رئيسية

 ا(.املنظمة ألعماله و السارية والضوابط باألنظمة واللوائح  والتزام املؤسسات األهليةيقيس مدى امتثال وااللتزام ) معيار االمتثال -1

لنشر املعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها املنفذة  املؤسسات األهليةيقيس مدى استعداد واإلفصاح )معيار الشفافية  -2

  (.والجمهور  العالقةوبياناتها املالية واستعدادها لشرح عملياتها ألصحاب 

 (.والقدرة واالستدامة املالية وكذلك كفاءة التنظيم املالي  من خالل تقييم الكفاءة  املؤسسات األهليةيقيس أداء  )  معيار السالمة املالية  -3

 

 

 ألبحاث معهد البحوث والدراسات بجامعة امللك فهد للبترول و  ،بمراجعة أفضل املمارسات العاملية ا املعيارهذ تصميم تم وقد
ً
وفقا

 .واملعادن املتمثل بمركز التميز لتطوير املؤسسات غير الربحية
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سم هذه 
ّ
 املعايير بالثبات واملالءمة لتحقيق األهداف التالية:كما تت

والتنمية االجتماعية( من اإلشراف واملراقبة املالية  وزارة املوارد البشريةتمكين الجهات املنظمة للجهات غير الربحية في اململكة ) .1

 ملعايير منضبطة وم  الجهاتوالقانونية على 
ً
 كمة.حو غير الربحية وفقا

املتبرعين من األفراد -املانحين-والتنمية االجتماعية وزارة املوارد البشريةالجهات املنظمة والداعمة للجهات غير الربحية )تمكين  .2

.–والشركات 
ً
 وعمليا

ً
 وتنظيميا

ً
 املتطوعين الخ( من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا

(  والسالمة املالية   واإلفصاح،  والشفافية  االمتثال وااللتزام،وااللتزام بمعايير الحوكمة )دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على االستثمار   .3

 عبر تعزيز التنافس بينها في هذه املجاالت، وتعريفها باملجاالت التي تحتاج أن تطورها. 

غير ة االجتماعية( في حث الجهات والتنمية االجتماعية ووكالة التنمي وزارة املوارد البشريةتخفيف العبء عن الجهات التنظيمية ) .4

 على االلتزام بأفضل املمارسات عبر إشراك املجتمع العام في عملية املراقبة والتشجيع والثواب والعقاب.  الربحية

 ورفع كفاءة القطاع في السالمة  واإلفصاحتحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خالل إظهار التزامه بمبادئ الشفافية   .5

 عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية. وااللتزام املالية واالمتثال 

كفاءة تمكين الجهات املنظمة )الوزارة والوكالة التابعة لها( من إثبات النمو الفعال واملستمر للقطاع عبر زيادة التزام مؤسساته بمعايير ال .6

 والفعالية التي يتضمنها النظام. 

 من إثبات فعاليتها وكفاءتها للرأي العام والجهات املنظمة واملتبرعين.  يةغير الربحتمكين الجهات  .7

 في تطوير حوكمة املؤسسات األهلية، وتفعيل دورهما في تطوير األداء في الجوانب املالية ونتائج البرامج.   واإلفصاحتعزيز دور الشفافية  .8

لتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية( من نقل القطاع إلى الرقابة وا وزارة املوارد البشريةتمكين الجهات الرقابية والتنظيمية ) .9

 والتنظيم املبني على املعلومات.

 

 األهلية؟ هل ُيغني تطبيق ممارسات الحوكمة املطلوبة عن الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد املرتبطة باملؤسسات •

للحوكمة عن الرجوع إلى األنظمة واللوائح والقواعد أو الضوابط املرتبطة باملؤسسات األهلية، ال ُيغني وجود معايير ومؤشرات وممارسات  

غني املؤسسات وتعفيها عن تطبيق األنظمة واللوائح والضوابط األخرى غير الواردة في هذه املعايير، ألن الهدف من هذه املعايير أ
ُ
ن وال ت

 يمكن من خالله تقييم املخاطر على مستوى املؤسسة بشكل خاص  تقيس مدى تقّيد املؤسسات باألنظمة واللوائح 
ً
 رقميا

ً
وتعطي مؤشرا

 وعلى مستوى املؤسسات بشكل عام.
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 :محتويات الدليل •

 يحتوي الدليل بشكل رئيس ي على ما يلي:

 وآليات التقييم والتحقق من تطبيق املمارسات. الدليل استخدام تعليمات .1

 قائمة بمصطلحات الدليل املتوافقة مع مصطلحات اللوائح واألنظمة ذات العالقة. .2

، حيث أن لكل ممارسة بطاقة توضح أهم معلومات  ةممارس وخمس وعشرينمؤشرات  تسعةوهو عبارة عن  االمتثال وااللتزاممعيار  .3

لها، ومجموعة من األنشطة املقترحة للتنفيذ وعدد من األدلة واألدوات والنماذج املقترح توفيرها   الرئيسةاملمارسة، وتحتوي على البيانات  

عة لوجود هذه املمارسة. من قبل املؤسسة، وما
ّ
 الشواهد املتوق

 

اقة آللية التقييم حيث أن آلية التقييم تختلف من ممارسة ألخرى وتعتمد في ذلك على أهمية محتوى كما تحتوي كل ممارسة على بط 

للممارسة ودرجتها ضمن املؤشر الذي تتبع   الرئيسةاملمارسة ومدى تأثيرها في حوكمة املؤسسات األهلية وتحتوي كل بطاقة على البيانات  

 ، وآلية الحساب للدرجات املستحقة، مع االحتماالت املمكنة. له املمارسة وما أسئلة التحقق، ودرجة كل سؤال

 

 تعليمات استخدام الدليل: •

: رؤساء وأعضاء مجالس األمناء في املؤسسات األهلية
ً
 أوال

 ومعرفة جميع األنشطة والشواهد 
ً
املطلوبة قد ال يتطلب من رؤساء وأعضاء مجالس األمناء في املؤسسات األهلية قراءة الدليل كامال

ت  وآلية التحقق والحساب وما األسئلة التي سيتم بناًء عليها تقييم املؤسسة، ولكن من األهمية بمكان قيامهم باالطالع على جميع املمارسا

أو ألخصائي الحوكمة في مجلس  -إن ُوجدت-بشكل دقيق مع فهمها والتأكد من تقديم الدعم املادي واملعنوي للجنة التطوير الداخلية 

 ملؤسسة للقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق املمارسات املطلوبة مع املتابعة املستمرة.ا

 

كما يتطلب على مجلس األمناء اإلملام الكامل باملؤشرات املرتبطة بمجلس األمناء والالئحة التنفيذية ومؤشر مكافحة غسل األموال  

 وتمويله بشكل خاص. اإلرهاب ومكافحة جرائم
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: أخصائيو الحوكمة
ً
 ثانيا

ألخصائي الحوكمة في املؤسسة دور أساس ي في مساعدة مجلس األمناء في تنفيذ ممارسات الحوكمة املطلوبة والتأكد من توفر الشواهد 

تماد هذه والبيانات املطلوبة في النموذج الشامل ورفعها على املنصة املحّددة مع التأكد من تطابقها مع واقع املؤسسة والحرص على اع

 البيانات املوجودة في النموذج الشامل من رئيس مجلس األمناء.

 ويتأكد دور أخصائي الحوكمة بالقيام باألدوار واملهام األساسية ومنها:

 

 املخرجات املساندة  األدوار األساسية للقيام بمهام أخصائي الحوكمة   م

1 
األمناء ملباشرة مهامه بصالحيات مباشرة  الحصول على الدعم املادي واملعنوي من مجلس 

 من املجلس. 

قرار تعيين أو تكليف وُيحّدد فيه 

 مهامه وصالحياته ومرجعيته اإلدارية. 

2 

 اإلملام الكامل: 

 املؤسسات األهلية والئحته التنفيذية. الجمعيات نظام  .1

 نظام العمل.  .2

 نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.  .3

 تمويله والئحته التنفيذية.  اإلرهاب مكافحة جرائم نظام  .4

 الالئحة املنظمة للعالقة. .5

 امليثاق األخالقي للعاملين في القطاع غير الربحي. .6

 التعاميم ذات العالقة. .7

 أدلة الحوكمة املتاحة على منصة مكين. .8

 األنظمة واللوائح املحّدثة. 

3 

 اكتساب املهارات األساسية التالية:

 صياغة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالحوكمة.مهارة  .1

 مهارة عقد ورش العمل واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية.  .2

 مهارة التواصل مع اآلخرين لتحقيق ممارسات الحوكمة املطلوبة. .3

 مهارة التنسيق اإلعالمي مع قسم التقنية لتحقيق ممارسات الشفافية واإلفصاح.  .4

 الشهادات التدريبية. -1

 لنماذج واألدوات املساندة.ا -2
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 كما يتعّين على أخصائي الحوكمة قراءة دليل املعايير ومحاولة تحقيق ما يلي:

 

 دور أخصائي أو مسؤول الحوكمة الرئيسة املحاور 

قائمة املجاالت   -1

 واملؤشرات. 

املوضوعات التي ستدخل ضمن نطاق  االطالع على القائمة ومحاولة التعرف على املجاالت التي سيغطيها املعيار وما   -1

 املؤشرات، وأوزان هذه املؤشرات.

 تحديد األولويات من املؤشرات والتي سيتم البدء بها للقيام بتحقيق املمارسات املطلوبة. -2

 بطاقة املمارسة.  -2

 قراءة املمارسات وفهمها بطريقة صحيحة.  -1

والقيام بالتقييم الذاتي للممارسات، والتأكد من   عقد ورش العمل مع أعضاء مجلس األمناء لعرض وشرح املمارسات -2

 وجود الشواهد عليها، واملحّددة في بطاقة املمارسة. 

حصر الفجوات في كل املمارسات ووضع األنشطة املناسبة لسد هذه الفجوات، ويمكن االستعانة باألنشطة املقترحة   -3

 في بطاقة املمارسة. 

بطاقة تقييم   -3

 املمارسة. 

 االستعداد لزيارة املقيم لتقييم املؤسسة من خالل توفير الشواهد املطلوبة. -1

االطالع على أسئلة التحقق والتأكد من توفر املعلومات الكاملة في النموذج الشامل أو في مقر املؤسسة أو على موقع   -2

 الويب الخاص باملؤسسة حسب آلية التقييم.

عة  اإلجابة على األسئلة من خالل تحديد الحال -3
ّ
ة املحددة في آلية الحساب في بطاقة التقييم ومحاولة وضع درجة متوق

 لكل سؤال، وذلك لالستعداد وتوقع الدرجة لكل ممارسة قبل زيارة املقيم.

 

 آلية التقييم: •

 يلي:حسب تصميم املعايير وآلية التقييم والتحقق من املمارسات توجد آليتان للتحقق من مدى تطبيق املمارسة كما 

 التقييم املكتبي: -1

وُيقصد منه أن تكون عمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل العمل املكتبي للمقّيم وذلك قبل نزوله للميدان لزيارة املنظمة 

ها أو من  املعنّية بالتقييم، ويكون ذلك من خالل ما توفره املنظمة من مصادر ومعلومات عبر النموذج الشامل املعتمد من مجلس أمنائ

خالل املصادر واملعلومات املتوفرة على منصاتها اإللكترونية، كما يمكن للمقّيم إرجاء أي سؤال من أسئلة التقييم املكتبي لحين نزوله 

 امليداني، بشرط أال يخل ذلك باملواصفات املتعلقة بالشواهد والتي سيتم شرحها في املحور التالي.
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 التقييم امليداني: -2

قيام املقًيم بعمليات البحث عن مدى تطبيق املمارسة من خالل زيارة املنظمة ومقابلة املعنيين فيها وطرح األسئلة املحّددة وُيقصد منه 

 وجمع الشواهد املطلوبة وكتابة املالحظات وفق النموذج املعد لذلك.

 

 آلية التحقق: •

  
ً
للمنهجية املحّددة في هذا الدليل يتم التحقق من خالل الدالالت ُيقصد بآلية التحقق كيفية التحقق من شواهد تطبيق املمارسة، ووفقا

 اللفظية التالية، والتي تسبق الشواهد املحّددة في بطاقة تقييم املمارسات:

 

 مثال توضيحي  املقصود الدالالت  م

 وجود  1

ُيقصد بذلك ضرورة  

توفر الشاهد لتحقق  

املمارسة، وبمجرد  

وجود هذا الشاهد  

تحقق  فإن ذلك يعني 

 املمارسة. 

 من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:  •

 ؟ ملؤسسةدى ال تشغيلية  هل توجد خطة

 خطة تشغيلية(.  وجود)في هذا السؤال هو: التحقق آلية كما أن  

وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الذهاب للحالة وآلية الحساب في البطاقة وفهمهما ثم االنتقال إلى  •

الشاهد املتوفر لدى املؤسسة والتأكد من وجوده وهو الخطة تشغيلية للمؤسسة، وبمجرد التحقق  

من وجود هذه الخطة يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار منها وتحديد الدرجة  

 املستحقة. 

 محتوى  2

ُيقصد بذلك ضرورة  

تصفح الشاهد  

بشكل دقيق والبحث  

في محتواه بشكل  

مل على ما يدل  كا

تحقق املمارسة، وقد  

يكون هناك ضرورة  

للبحث عن هذا  

املحتوى في مصادر  

 أخرى لدى املؤسسة. 

 من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:  •

 األساسية؟ لمؤسسة على البيانات واألحكاملالالئحة األساسية  تشتمل هل 

وهذا يعني بأنه ال يكفي  الالئحة األساسية للمؤسسة(، محتوى )في هذا السؤال هو: التحقق كما أن آلية 

وجود الالئحة األساسية وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو املحتوى، والذي 

 يشتمل أيضا على الوجود.

والتأكد من فهم املمارسة وما تحتويه من إجابة هذا السؤال يتم االنتقال إلى بطاقة املمارسة    وللتحقق •

كالبيانات واألحكام األساسية املحّددة، ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم االنتقال للشاهد  

األحكام األساسية والتأكد  املتوفر لدى املؤسسة وتصفح محتواه ومقارنته باملحتوى املحّدد كالبيانات و 

من مدى ارتباطه بالشاهد وبمجرد التحقق من محتوى الالئحة األساسية يتم االنتقال للحالة وآلية  

 الحساب مرة أخرى واالختيار منها وتحديد الدرجة املستحقة. 
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 مثال توضيحي  املقصود الدالالت  م

 موقع  3

ُيقصد بذلك ضرورة  

أن يكون الشاهد في  

ومكان يحقق  موقع 

 الغرض من توفيره. 

 من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم إلحدى املمارسات:  •

 ن بحيث ال يتم فقدانها أو كشف سريتها؟ي هل يتم االحتفاظ في مقر املؤسسة بسجالت املستفيد

داخل مقر املؤسسة، وهذا يعني  ملفات السجالت واملستنداتالسؤال هو: موقع  هذاكما أن آلية التحقق في 

ال يكفي وجود امللفات واالحتفاظ بها، وإنما ينبغي االنتقال إلى مستوى آخر متقدم في التحقق وهو موقع هذا 

بحيث ال يتم فقدانها أو كشف االحتفاظ وهل هو في مقر املؤسسة، وهل هذا املوقع يؤدي الغرض املطلوب 

 ( على كل من الدالالت األخرى )وجود، محتوى(.ا كما تشتمل هذه الداللة )موقعسريته

والتأكد من فهم املمارسة وما   من إجابة هذا السؤال يتم االنتقال إلى بطاقة للممارسة وللتحقق •

لدى املؤسسة  تحتويه، ثم االنتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم االنتقال للشاهد املتوفر 

ومدى تحقق الغرض من حفظ كالذهاب ملقر املؤسسة واالطالع على موقع حفظ السجالت والوثائق 

ذه السجالت ملن ليس لهم  السجالت وهو التصنيف وسالمة الحفظ وعدم كشف سرية معلومات ه

عالقة بها، وبمجرد التحقق من املوقع وسالمته يتم االنتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى واالختيار  

 منها وتحديد الدرجة املستحقة. 

 آلية التقييم للممارسات والشواهد: •

قترح أن يتم البدء باألسئلة التي يتم قبل أن يبدأ التقييم ينبغي الرجوع إلى كل ممارسة معنّية والتأكد من فهمها بطرق
ُ
ة صحيحة، ومن امل

، وُيفّضل أن يتم إرجاء األسئلة الخاصة بالتحقق
ً
 واالنتهاء منها ثم االنتقال إلى األسئلة التي يتم تقييمها ميدانيا

ً
املكتبي  تقييمها مكتبيا

 ين التحقق امليداني.إلى ح -بسبب عدم وضوح الشواهد-والتي لم يتم الوصول فيها إلى تقييم دقيق 

 وحتى تتضح آلية التقييم بشكل دقيق وتفصيلي يتم إتباع اإلجراءات التالية:

: التقييم املكتبي 
ً
 أوال

 قراءة سؤال التحقق وفهمه وماهي الدرجة املحّددة للسؤال.  .1

 التأكد من آلية التحقق للسؤال وفهم الدالالت املحّددة فيه.  .2

 الدرجة للسؤال وفهمها. االطالع على حالة وآلية حساب   .3

 االنتقال إلى املمارسة والتأكد من الغرض املقصود في السؤال.  .4

 االطالع على آلية التحقق والتأكد من الداللة املوجودة فيه )وجود، محتوى، موقع(. .5

 حسب آلية التحقق املحّددة في بطاقة التقييم.  )الدليل( املتوفر لدى املنظمةاالنتقال إلى الشاهد  .6

 فحص الشاهد املتوفر ومقارنته باملمارسة املحّددة.  .7

 والنسبة املحّددة. االختيار وتحديد الدرجة املطلوبة حسب الحالة  .8
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 ثانياً: التقييم الميداني 

1.  .
ً
 حصر األسئلة التي سيتم تقييمها ميدانيا

 الشواهد املحددة في آلية التحقق. تصنيف هذه األسئلة حسب ترابط  .2

 التواصل مع املؤسسة لتوفير الشواهد املطلوبة قبل الزيارة بوقت كاٍف.  .3

 القيام بالزيارة والتأكد من وجود املعنيين املطلوب تواجدهم أثناء الزيارة.  .4

 البدء بعرض األسئلة بطريقة سلسلة وواضحة على املعنيين في املؤسسة. .5

 ابة املعنيين وفحصها مع تدوين املالحظات دون إظهار أي نتيجة أو تقييم أمام ممثلي املؤسسة. طلب الشواهد عند أخذ إج .6

 في حال كانت الشواهد غير مترابطة مع الغرض منها يتم طلب شواهد أخرى من املؤسسة.  .7

. يمكن االنتقال إلى أسئلة أخرى في نفس الوقت الذي يتم انتظار املؤسسة توفير الشواهد على األسئلة  .8
ً
 املطروحة مسبقا

 إنهاء الزيارة وتدوين الدرجات املحّددة لكل سؤال. .9

 مالحظة: ✓

وذلك على خاليا الحالة وآلية الحساب والدرجة وهذا يعني بأنه في حال اختيار   البرتقاليبعض األسئلة في بطاقة التقييم تشتمل على خاليا باللون 

، وفي هذه الحالة يتم تقييم كافة األسئلة داخل هذا اإلطار حسب  األخضرى ظهور الشريط هذه الحالة ينبغي تجاهل كافة األسئلة التي تليها حت 

 درجة السؤال في العمود األخير واملظللة باللون البني.
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 مصطلحات الدليل •

   

 1 النظام نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية. 

 2 الوزارة والتنمية االجتماعية. وزارة املوارد البشرية

 3 الوزير والتنمية االجتماعية. املوارد البشريةوزير 

 4 املؤسسة .األهلية املؤسسة

 5 األمناءمجلس  األهلية. املؤسسة أمناءمجلس 

 6 الجهة املختصة .الجهة التي يحددها مجلس الوزراء

 7 الجهة املشرفة اختصاصاتها.الجهة الحكومية التي يدخل نشاط املؤسسة ضمن 

 8 الالئحة األساسية .للمؤسسةالالئحة األساسية 

 9 املؤشرات .املعتمدةللمعايير  األهلية املؤسساتللقياس والتي تحدد مدى تلبية  العامة األدلةهي عبارة عن مجموعة من 

على أسئلة التدقيق ووضع  اإلجابةوتساعد على تحديد  املؤشرالعملية التي توضح مدى تطبيق  واملهام األنشطةهي 

 .املناسبةالدرجة 
 10 املمارسة

جدول يوضح املمارسة واملؤشر الذي تتبع له واملوضوعات التي تناقشها، ومجموعة من األنشطة املقترحة عن عبارة 

 املمارسة والشواهد املتوقعة.لتنفيذ املمارسة، وماهي مصادر هذه 
 11 بطاقة املمارسة

عبارة عن جدول يحتوي مجموعة من األسئلة التي تساعد على تقييم املمارسة وبعض اآلليات التي توضح كيفية 

 التقييم والتحقق وحساب الدرجات لكل سؤال.
 12 بطاقة التقييم
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 الفصل الثاني

 االمتثال وااللتزام معيار مؤشرات وممارسات 
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 املعيارملخص 

 

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد أسئلة 

 التحقق 

1 
الالئحة 

 األساسية 

 .تحديد محتويات الالئحة األساسية املؤسسة 1

1 

التزام املؤسسة  

بالضوابط والجراءات 

مة لالئحتها 
ّ
املنظ

 األساسية 

13 % 3 10 
 .اللجانتحديد آلية تشكيل  2

3 
التعديل على الالئحة األساسية للمؤسسة 

 .واعتماده

 مجلس األمناء 2

 .كوين مجلس األمناءت 4

2 

التزام املؤسسة  

باألحكام والضوابط 

مة ملجلس األمناء 
ّ
املنظ

وأعضائه وزيادة 

 فاعليتهم

35 % 8 22 

 .دورة مجلس األمناء 5

 .مجلس األمناءشروط العضوية في  6

 .تحديد رئيس املجلس 7

 .حديد الصالحيات والجراءات ومتابعتهات 8

 .تعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل املؤسسة 9

 .تفعيل سياسات وأسس الحوكمة 10

 .املتابعة والرقابة 11

 .والصالحيات املمنوحةاملسؤوليات املالية  12

 .وعددها األمناءانتظام اجتماعات مجلس  13

14 
اختصاصات رئيس املجلس أو نائبه في حال 

 .غيابه

 .اختصاصات املشرف املالي 15

3 
الدارة 

 التنفيذية

 .تعيين املدير التنفيذي 16

3 

التزام املؤسسة  

مةط ببالضوا
ّ
 املنظ

إلدارة التنفيذية ل

 ومهامها

10% 3 4 
17 

كليف أحد أعضاء املجلس في الدارة ت

 .التنفيذية

 .شروط تعيين املدير التنفيذي 18

 .مهام املدير التنفيذي للمؤسسة 19
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 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد أسئلة 

 التحقق 

4 

األنشطة 

وإنشاء  والبرامج 

 الفروع 

 .شروط إنشاء الفروع داخل اململكة 20

4 

  املؤسسةالتزام 

بممارسة األنشطة 

وإنشاء الفروع  والبرامج 

وفق ما تحدده األنظمة 

 واللوائح

6% 2 8 

 .إدارة الفرع والعاملين فيه 21

 املحظورات.تجنب و ممارسة األنشطة والبرامج  22

23 
ممارسة املؤسسة لألنشطة خارج نطاقها 

 .الداري 

24 
الفعاليات والعضويات خارج املشاركة في 

 .اململكة

 التقارير 5

25 
التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لعداد 

 .التقارير املالية

5 

التزام املؤسسة بإعداد 

التقارير الدورية 

املطلوبة ورفعها للوزارة  

 خالل الفترات املحّددة

10% 1 3 
 .بداية ونهاية السنة املالية 26

 التقرير السنوي للبرامج واألنشطة. 27

6 

مكافحة جرائم 

تمويل الرهاب 

 وغسل األموال

28 
تحديد وفهم مخاطر تمويل الرهاب وتقييمها 

 .وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر

6 

التزام املؤسسة بكافة  

مستوياتها الدارية 

بمكافحة جرائم تمويل 

الرهاب وغسل األموال 

املؤشرات من خالل 

والسياسات والجراءات 

 الداخلية

6% 3 7 

29 
وضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات 

 .غسل أموال

30 
اتخاذ القرارات بناًء على نتائج تقييم املخاطر 

 .املتعلقة بمكافحة تمويل جرائم الرهاب

31 
وضع السياسات والجراءات والضوابط 

 .وتنفيذها بفعالية ملكافحة تمويل الرهاب

32 
تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من 

 .جرائم تمويل الرهاب

33 
الجراءات املطلوبة عند االشتباه بجريمة غسل 

 .أموال
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 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 املؤشرات واملمارسات املجاالت واملوضوعات

 املوضوعات م املجال م
رقم  

 املؤشر
 املؤشر الرئيس ي 

وزن 

 املؤشر  

عدد 

 املمارسات

عدد أسئلة 

 التحقق 

34 
حظر إبالغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو 

 األموال بالعمليات الجاريةعالقة بشبهة غسل 

7 

اليرادات 

واملصروفات 

 والتملك

 .مكونات املوار د املالية 35

7 

  املؤسسةالتزام 

باألنظمة والضوابط 

مة لإليرادات 
ّ
املنظ

واملصروفات وامتالك 

 العقارات

12% 3 8 

 .استقبال التبرعات 36

 .إيداع أموال املؤسسة 37

 .التملك واالستثمار 38

 .التعامل مع أموال الزكاة 39

 صرف أموال املؤسسة لتحقيق أغراضها 40

8 
الوثائق 

 والسجالت

41 
حفظ السجالت واملستندات املالية للتقيد  

 .بنظام مكافحة غسل األموال
8 

  املؤسسةالتزام 

باألنظمة والضوابط 

مة للوثائق 
ّ
املنظ

 والسجالت

4% 1 1 

42 
حفظ السجالت واملستندات وحفظها في مقر 

 .لدارةا

9 

املستويات 

التنظيمية 

 للمؤسسة 

 .األجهزة الدارية في املؤسسة 43

9 

التزام املؤسسة  

بضوابط تكوين 

وتنظيم عمل اللجان 

 الدائمة واملؤقتة

 .قرارات تشكيل اللجان ومحتواها 44 3 1 4%

 .وضع قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان 45

 66 25 %100 املجموع      
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 املؤشر األول 

مة لالئحتها األساسية)
ّ
 (التزام املؤسسة بالضوابط والجراءات املنظ

 (%13  املجال: الالئحة األساسية )الوزن 
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موضوعات  . الالئحة األساسية للمؤسسة املجال  1بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة
 .تحديد محتويات الالئحة األساسية املؤسسة-1

مة لالئحتها األساسية.  املؤشر 
ّ
 التزام املؤسسة بالضوابط والجراءات املنظ

 :األساسية للمؤسسة على البيانات األساسية التاليةتشتمل الالئحة  

 .اسم املؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس -1

 .اسم املؤسس أو أسماء املؤسسين، وبياناتهم الشخصية -2

 .الغرض الذي تنشأ املؤسسة لتحقيقه -3

 )إن ب -4
ً
 اختياريا

ً
ُوجدت(،  يان بالحاالت التي يمكن فيها حل املؤسسة حال

 .واألحكام املنظمة لذلك

عند  بيان تفصيلي باألموال املخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية   -5

 .الحل، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها

َد لنشاطه -6 َحّدِّ
ُ
 . األهداف التي تقوم عليها املؤسسة وتكون امل

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 من احتوائها على البيانات األساسية. عقد ورشة عمل داخلية ملراجعة الالئحة األساسية والتأكد  .1 األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

 نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية
 رقم املادة أو النص 

30 

 52 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

الشواهد  

 املتوقعة 
 الالئحة األساسية للمؤسسة.  .1
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 %13 وزن املؤشر رقم   6 درجة املمارسة  1 تقييم املمارسة رقمبطاقة 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل توجد الئحة أساسية  

 للمؤسسة؟

6 

 مكتبي 
وجود الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  توجد. ال  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تشتمل الالئحة األساسية  

على البيانات األساسية املحّددة  

 في املمارسة؟ 

 مكتبي 
محتوى الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  ال تشتمل بشكل متكامل.  ال 

 %100 تشتمل بشكل متكامل.  نعم
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موضوعات  . الالئحة األساسية للمؤسسة املجال  2بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 .تحديد محتويات الالئحة األساسية املؤسسة-1

مة لالئحتها األساسية.  املؤشر  .تحديد آلية تشكيل اللجان-2
ّ
 التزام املؤسسة بالضوابط والجراءات املنظ

 :توّضح الالئحة األساسية للمؤسسة ما يلي 

 
ً
  .الفروع داخل اململكة واختصاصاتها: طريقة إنشاء أوال

 
ً
 :: اختصاصات مجلس األمناء األساسية ومنهاثانيا

اعتماد الخطة االستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل   -1

 .الرئيسة ومتابعة تنفيذها

 .اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في املؤسسة  -2

 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والشراف عليها -3

وضع أسس ومعايير لحوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام   -4

راقبة   النظام والالئحة األساسية والشراف على تنفيذها وم

 .مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة

اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من   -5

 .خدمات املؤسسة والعالن عنها 

   ات الرقابة الداخلية في  املراجعة السنوية لفاعلية إجراء -6

 .املؤسسة

 .الشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية الجديدة واعتمادها -7

، وتحديد  وتحديد طريقة تعيينه تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة -8

صالحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع  

 ه. التواصل معبيانات 

إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء واملدير   -9

 من تاريخ حدوث  
ً
التنفيذي واملدير املالي وذلك خالل خمسة عشر يوما

 .التغيير 

وضع السياسات والجراءات التي تضمن احترام املؤسسة لألنظمة  -10

للمستفيدين والوزارة   ألساسيةاواللوائح وااللتزام بالفصاح عن املعلومات 

 .والجهة املشرفة وأصحاب املصالح اآلخرين

 
ً
كيفية اختيار رئيس املجلس ونائبه  تحديد طريقة تشكيل املجلس و : ثالثا

 .واملشرف املالي واختصاصات كل منهم

 
ً
 : تحديد آلية تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة. رابعا

 وشواهدها آليات مقترحة لتحقيق املمارسة 

 األنشطة

  واختصاصاتها عقد ورشة عمل ملناقشة آلية وطريقة إنشاء الفروع للمؤسسة  .1
ً
وتضمينها   في حال رغبت في ذلك مستقبال

 في الالئحة األساسية. 

 التأكد من تحديد جميع اختصاصات مجلس األمناء في الالئحة األساسية شاملة لالختصاصات في النظام والالئحة.  .2

 تحديد إجراءات اختيار رئيس املجلس ونائبه واملشرف املالي في الالئحة األساسية. التأكد من  .3

 يل اللجان الدائمة واملؤقتة. التأكد من تحديد آلية تشك .4

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

رقم املادة 

 أو النص 
67 ،33 

الشواهد  

 املتوقعة 
 الالئحة األساسية للمؤسسة. -1



 

 

23 

 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 %13 وزن املؤشر رقم   5 درجة املمارسة  2بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل توجد الئحة أساسية  

 للمؤسسة؟

1 

 مكتبي 
وجود الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  توجد. ال  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل حددت الالئحة األساسية  

طريقة إنشاء الفروع داخل  

 ؟ اململكة واختصاصاتها

 مكتبي 
محتوى الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  لم يتم تحديدها بشكل متكامل.  ال 

 %100 تم تحديدها بشكل متكامل.  نعم

3 

هل حددت الالئحة األساسية  

اختصاصات مجلس األمناء  

 ؟ األساسية 

 مكتبي  1
محتوى الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  لم يتم تحديدها بشكل متكامل.  ال 

 %100 تم تحديدها بشكل متكامل.  نعم

4 

كيفية  هل حددت الالئحة 

اختيار رئيس املجلس ونائبه  

واختصاصات كل  واملشرف املالي 

 ؟ منهم

 مكتبي  2
محتوى الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  لم يتم تحديدها بشكل متكامل.  ال 

 %100 تم تحديدها بشكل متكامل.  نعم

5 
آلية تشكيل    هل حددت الالئحة

 ؟ اللجان الدائمة واملؤقتة
 مكتبي  1

محتوى الالئحة األساسية   -1

 للمؤسسة.

 صفر  تحديدها بشكل متكامل. لم يتم  ال 

 %100 تم تحديدها بشكل متكامل.  نعم
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موضوعات  . الالئحة األساسية للمؤسسة املجال  3بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

التعديل على الالئحة األساسية للمؤسسة -1

مة لالئحتها  املؤشر  .واعتماده
ّ
 األساسية. التزام املؤسسة بالضوابط والجراءات املنظ

 :باتباع الجراءات التالية  تلتزم املؤسسة عند التعديل على الئحتها األساسية

بدراسة وإعداد التعديل مع األسباب، وإدراجه في جدول أعمال مجلس   -س أو مجلس األمناءبناء على اقتراح املؤّس -يقوم املدير التنفيذي  -1

 .األمناء

 .للمقترح بما يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة املقترحة، ومن ثم إصدار قراره في هذا الشأنيقوم مجلس األمناء بالنظر  -2

وافقة الوزارة عليه.  -3 وافقة املجلس يرفع القرار للوزارة وال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور م  بعد م

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

وافقة الوزارة عليها. التأكد من  .1 األنشطة  مناسبة الالئحة األساسية وعدم وجود تعديالت لم يتم إقرارها من املجلس وم

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 نموذج التعديل على الالئحة األساسية.  .1

مصدر  

 املمارسة 
 ةالالئحة األساسي

رقم املادة 

 أو النص 
40 

الشواهد  

 املتوقعة 

 املعتمدة للمؤسسة. الالئحة األساسية  .1

 محضر اجتماع مجلس األمناء.  .2
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 %13 وزن املؤشر رقم   2 درجة املمارسة  3 بطاقة تقييم املمارسة رقم

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم التعديل على الالئحة  

 األساسية خالل الفترة السابقة؟ 

2 

 ميداني 

الالئحة األساسية  محتوى   -1

 املعتمدة للمؤسسة. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 لم يتم التعديل عليها.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم مناقشة التعديالت  

واتخاذ القرارات من قبل مجلس  

 األمناء؟ 

 ميداني 
محضر اجتماع  محتوى   -1

 مجلس األمناء. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 
هل توجد موافقة من الوزارة  

 على التعديل على الالئحة؟ 
 وجود موافقة الوزارة.  -1 ميداني 

 صفر  ال توجد موافقة.  ال 

 %100 توجد موافقة.  نعم
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 الثانياملؤشر  

مة ملجلس األمناء وأعضائه وزيادة التزام املؤسسة باألحكام  )
ّ
والضوابط املنظ

 (فاعليتهم

 (%35)الوزن    مجلس األمناءاملجال:  
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 . مجلس األمناء املجال  4بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .تكوين مجلس األمناء-1

 املؤشر  .دورة مجلس األمناء-2
مة 

ّ
ملجلس األمناء  التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 :يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء يتم تأسيسه ويلتزم بما يلي 

 ال  .1
ً
 .ملا تنص عليه الالئحة األساسية   يقل عدد أعضاء املجلس عن ثالثة أعضاء يتم تعيينهم وفقا

 على تشكيل املجلس. إبالغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء املجلس الذين تم تعيينهم، وبكل  .2
ً
 تغيير يطرأ خالل خمسة عشر يوما

 تكون مدة دورة املجلس أربع سنوات.  .3

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

 مواد الالئحة األساسية املرتبطة بتنظيم مجلس األمناء.راجعة عقد ورشة عمل مل .1

 لدى الوزارة مع بيانات املجلس الحالية. التأكد من تطابق قائمة بيانات وأسماء املجلس التي   .2

 التأكد من معرفة الجراءات السليمة عند إعادة تشكيل املجلس.   .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 نموذج إجراء تعديل على مجلس األمناء. .1

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

 أو النص 

31 ،64 

 11، 13 األساسيةالالئحة 

الشواهد  

 املتوقعة 

 الالئحة األساسية املعتمدة للمؤسسة.  .1

 جلس. امل أعضاء سجل بيانات  .2

 املراسالت التي تمت مع الوزارة.  .3
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 %35 وزن املؤشر رقم   2 درجة املمارسة  4 بطاقة تقييم املمارسة رقم

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل عدد أعضاء املجلس ثالثة 

 أو أكثر؟ 
 مكتبي  1

أعضاء  سجل بيانات  محتوى  -1

 . جلسامل

 ال 
ال يتكون املجلس من ثالثة 

 أكثر. أو  أعضاء 
 صفر 

 نعم
يتكون املجلس من ثالثة 

 أعضاء أو أكثر. 
100% 

2 
هل تم إجراء أي تعديالت على  

 أعضاء املجلس؟

1 

مكتبي+  

 ميداني 

سجل بيانات أعضاء  محتوى  -1

 . جلسامل

املراسالت التي تمت مع محتوى  -2

 الوزارة. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -3

 %100 لم يتم إجراء تعديالت. ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 

هل تم إبالغ الوزارة  

بالتعديالت خالل خمسة  

؟ 
ً
 عشر يوما

مكتبي+  

 ميداني 

املراسالت التي تمت مع محتوى   -1

 الوزارة. 

 صفر  لم يتم إبالغ الوزارة.  ال 

 %100 تم إبالغ الوزارة. نعم
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 . مجلس األمناء املجال  5بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .شروط العضوية في مجلس األمناء-1

 املؤشر 
مة ملجلس 

ّ
األمناء  التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 ملا 
ً
 هو وارد في الالئحة األساسية للمؤسسة. تلتزم املؤسسة بتحقيق شروط العضوية في مجلس األمناء وفقا

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 التأكد من تحقق شروط العضوية في أعضاء مجلس األمناء.  .1 األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 

 نموذج التسجيل بعضوية مجلس األمناء. .1

 سجل بيانات مجلس األمناء.  .2

مصدر  

 املمارسة 
رقم املادة  الالئحة األساسية

 أو النص 
10 

الشواهد  

 املتوقعة 
 . جلس امل سجل بيانات أعضاء  .1
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 %35 وزن املؤشر رقم   1 درجة املمارسة  5بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل تتحقق شروط العضوية 

في املجلس على جميع  

 ؟أعضائه

 مكتبي  1

سجل بيانات أعضاء  محتوى -1

 . جلسامل

محتوى الالئحة األساسية  -2

 للمؤسسة

 صفر  ال تتحقق.  ال 

 نعم

 %50 تتحقق بشكل جزئي.

 %100 تتحقق بشكل متكامل. 
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 . مجلس األمناء املجال  6بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .تحديد رئيس املجلس-1

 .تحديد الصالحيات والجراءات ومتابعتها-2

تعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل -3

 .املؤسسة

 املؤشر 
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 فاعليتهم. وأعضائه وزيادة 

 :يحدد مجلس األمناء ما يلي 

 .رئيس املجلس .1

 .مع متابعة ممارسة تلك الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية الصالحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض .2

وافية عن  إجراءات تعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل املؤسسة وخاصة الجوانب املالية   .3 والقانونية، والتأكد من توفر املعلومات ال

 شؤون املؤسسة ألعضاء املجلس مع إبراء ذمة املجلس أو العضو السابق. 

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

   تحديدالتأكد من  .1
ً
 .للمجلسرئيسا

التنفيذية مع تحديد إجراءات اتخذا القرار ومدة  تحديد الصالحيات املفّوضة للرئيس أو أحد األعضاء أو الدارة  .2

 التفويض. 

 املتابعة املستمرة للصالحيات املفّوضة من خالل التقارير الدورية. .3

 عقد برامج تعريفية عن املؤسسة ألعضاء املجلس.  .4

 التأكد من إبراء ذمة املجلس السابق أو األعضاء السابقين.  .5

األدوات واألدلة  

 والنماذج 

 ترشيح رئيس املجلس. نموذج  .1

 أداة إدارة الصالحيات ومتابعتها. .2

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

رقم املادة 

 أو النص 
65 ،72 

الشواهد  

 املتوقعة 

 محضر اجتماع مجلس األمناء.  .1

 قائمة الصالحيات املفّوضة.  .2

 والقرارات الدورية. تقارير املتابعة للصالحيات  .3

 تقارير البرامج التعريفية لألعضاء الجدد.  .4

 محضر اجتماع مجلس األمناء.  .5
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 %35 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  6بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
  
ً
هل قام املجلس بتحديد رئيسا

 له؟
 مكتبي  2

محتوى محضر اجتماع   -1

 مجلس األمناء. 

 للمجلس.  ال 
ً
 صفر  لم يتم تحديد رئيسا

 للمجلس. نعم
ً
 %100 تم تحديد رئيسا

2 

هل تم تحديد الصالحيات  

  من قبل املجلس  املفّوضة

 وإجراءات اتخاذ القرارات؟ 
1 

 ميداني 
محتوى قائمة الصالحيات   -1

 املفّوضة. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 

هل هناك متابعة دورية  

للصالحيات املفّوضة والقرارات  

 املّتخذة؟ 

 ميداني 
تقارير املتابعة  محتوى  -1

 . املّتخذةللصالحيات والقرارات 

 صفر  ال توجد متابعة دورية. ال 

 نعم
 %50 توجد متابعة بشكل جزئي. 

 %100 متكامل. توجد متابعة بشكل 

 

4 

هل تم عقد برامج تعريفية  

 في  ألعضاء املجلس 
ً
خصوصا

 الجوانب القانونية واملالية؟ 

 ميداني  1
محتوى تقارير البرامج   -1

 التعريفية لألعضاء الجدد. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 %100 تم عقد برامج تعريفية للمجلس. نعم
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 . األمناءمجلس  املجال  7بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .تفعيل سياسات وأسس الحوكمة-1

 املؤشر  .املتابعة والرقابة-2
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 يضع وُيفّعل مجلس األمناء سياسات وأسس الحوكمة التالية: 

 .للمشاريع والبرامج املنفذة واملدعومةسياسة حقوق امللكية الفكرية   .1

 سياسة تعارض املصالح.  .2

 الرقابة الداخلية وآليات الشراف واملتابعة.  ةسياس .3

 املنح وتقديم املساعدات للجهات املستفيدة. سياسة  .4

 .األساسيةالفصاح عن املعلومات و خصوصية البيانات  سياسة  .5

 وإتالفها. سياسة حفظ الوثائق والسجالت .6

 البالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات. سياسة  .7

 الئحة تنظيم العمل )املوارد البشرية(. .8

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

رة ومدى مالءمتها الحتياجات املؤسسة.  .1
ّ
 عقد ورشة عمل ملراجعة السياسات املتوف

 عقد ورشة عمل لوضع السياسات األخرى الغير متوفرة.  .2

3.  .
ً
 التأكد من تفعيل السياسات من خالل وضع مؤشرات أداء ومراجعتها دوريا

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

 الالئحة األساسية
رقم املادة 

 أو النص 

14 

 72 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 13 نظام العمل 

الشواهد  

 املتوقعة 

 امللكية الفكرية للمشاريع والبرامج املنفذة واملدعومة.سياسة حقوق   .1

 سياسة تعارض املصالح.  .2

 سياسة الرقابة الداخلية وآليات الشراف واملتابعة.  .3

 سياسة املنح وتقديم املساعدات للجهات املستفيدة.  .4

 .األساسيةالفصاح عن املعلومات خصوصية البيانات و  سياسة .5

 والسجالت وإتالفها.سياسة حفظ الوثائق   .6

 سياسة البالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات.  .7

 الئحة تنظيم العمل )املوارد البشرية(. .8
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 %35 وزن املؤشر رقم   16 درجة املمارسة  7بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

سياسة  هل توجد لدى املؤسسة 

حقوق امللكية الفكرية للمشاريع  

 ؟ والبرامج املنفذة واملدعومة.

 مكتبي  2

سياسة حقوق امللكية  وجود  -1

الفكرية للمشاريع والبرامج  

 . املنفذة واملدعومة

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

2 
هل توجد لدى املؤسسة سياسة  

 تعارض املصالح؟ 
 مكتبي  2

سياسة تعارض  وجود  -1

 املصالح. 

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

3 

هل توجد لدى املؤسسة سياسة  

الرقابة الداخلية وآليات اإلشراف  

 ؟ واملتابعة

 مكتبي  2

الرقابة  وجود سياسة  -1

الداخلية وآليات اإلشراف  

 واملتابعة.

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

4 

سياسة  هل توجد لدى املؤسسة 

املنح وتقديم املساعدات للجهات 

 ؟ املستفيدة.

 مكتبي  2
سياسة املنح وتقديم   وجود -1

 املساعدات للجهات املستفيدة.

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

5 

هل توجد لدى املؤسسة سياسة  

اإلفصاح عن  خصوصية البيانات و 

 ؟  األساسيةاملعلومات 

 مكتبي  2
سياسة اإلفصاح عن  وجود  -1

 . األساسيةاملعلومات 

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

6 
هل توجد لدى املؤسسة سياسة  

 وإتالفها؟  حفظ الوثائق والسجالت
 مكتبي  2

سياسة حفظ الوثائق  وجود  -1

 . وإتالفها والسجالت

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

7 

سياسة  هل توجد لدى املؤسسة 

اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي  

 البالغات.

 مكتبي  2

سياسة اإلبالغ عن  وجود  -1

املخالفات وحماية مقدمي  

 البالغات.

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

8 
ئحة  هل توجد لدى املؤسسة ال 

 ؟ تنظيم العمل )املوارد البشرية(
 مكتبي  2

ئحة تنظيم العمل  وجود ال  -1

 .)املوارد البشرية(

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم
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 . مجلس األمناء املجال  8بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .املسؤوليات املالية والصالحيات املمنوحة-1

 املؤشر 
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وزيادة فاعليتهم. وأعضائه 

  ؤسسةتلتزم املؤسسة بإيداع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك املحلية، وتكون التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بامل

وافقة الوزير أو من يفوضه-بتوقيع رئيس مجلس األمناء أو نائبه واملشرف املالي، ويجوز ملجلس األمناء  تفويض التعامل مع الحسابات   -بم

 البنكية الثنين من أعضائه أو من قياديي الدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية. 

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 - األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 نموذج تفويض التعامل مع الحسابات البنكية.  .1

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 أو النص 

72 

 34 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 التقرير املالي.  .1

 صور الشيكات والتحويالت وسندات الصرف.  .2

 محضر اجتماع مجلس األمناء.  .3

 املراسالت التي تمت مع الوزارة.  .4
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 %35 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  8املمارسة رقم بطاقة تقييم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

 هل لدى املؤسسة حسابات بنكية؟ 1

4 

 التقرير املالي. -1 مكتبي 
 صفر  ال يوجد  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

الحسابات  هل يتم التعامل مع 

البنكية للمؤسسة بتوقيع رئيس  

أو -  املجلس أو نائبه واملشرف املالي

 ؟  - من يفوضه بموافقة الوزارة

 ميداني 

صور الشيكات والتحويالت  -1

 وسندات الصرف.

 الوزارة  ة موافقوجود  -2

 صفر  ال يتم ذلك. ال 

 %100 يتم ذلك بشكل متكامل.  نعم
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 . مجلس األمناء املجال  9بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .وعددها األمناءانتظام اجتماعات مجلس -1

 املؤشر 
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 أشهر.يعقد مجلس األمناء اجتماعاته بشكل منتظم وفّعال وبما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة  

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 جدولة اجتماعات مجلس األمناء بحيث يكون هناك اجتماع كل ثالثة أشهر.  .1 األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 نموذج محضر اجتماعات مجلس األمناء. .1

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

املادة رقم 

 أو النص 
66 

الشواهد  

 املتوقعة 
 محاضر اجتماعات مجلس األمناء. .1
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 %35 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  9بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل يعقد مجلس األمناء اجتماعاته 

بشكل منتظم وبما ال يقل عن  

 اجتماع واحد كل ثالثة أشهر؟ 

 ميداني  3
محاضر اجتماعات مجلس   -1

 . األمناء

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 نعم
 %50 يتم ذلك بشكل جزئي. 

 %100 يتم ذلك بشكل متكامل. 
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 . مجلس األمناء املجال  10بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

حال اختصاصات رئيس املجلس أو نائبه في -1

 املؤشر  .غيابه
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 ما يأتي:  -في حال غيابه-يتولى رئيس مجلس األمناء أو نائبه 

 توجيه الدعوة ألعضاء املجلس لعقد االجتماعات.  -1

 الدارية والقضائية.تمثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات   -2

راقبة تنفيذها. -3  إقرار جداول أعمال جلسات مجلس األمناء وم

التوقيع نيابة عن املؤسسة على جميع العقود واالتفاقات التي   -4

وافق مجلس األمناء على إبرامها.  ي

 التوقيع مع أمين سر مجلس األمناء على محاضر الجلسات   -5

 صة بالعاملين في املؤسسة. الدارية والشؤون الخاوالقرارات   

االشتراك في التوقيع على جميع الشيكات واألوراق املالية الخاصة  -6

 باملؤسسة وحساباتها.

البت في املسائل العاجلة التي يعرضها عليه املدير التنفيذي، والتي ال   -7

تحتمل التأخير لحين اجتماع مجلس األمناء، على أن يعرض هذه  

 ها على املجلس في أول اجتماع له. املسائل، وما قرر بشأن

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

 التأكد من وضوح آلية دعوة أعضاء املجلس وإعداد محضر االجتماع والتوقيع عليه.  .1

 التأكد من وضوح صالحيات رئيس املجلس ومتابعتها بشكل مستمر. .2

 الوصول إليها. أرشفة جميع املحاضر وتصنيفها بشكل يسهل   .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
16 

الشواهد  

 املتوقعة 

 محاضر اجتماعات املجلس.  .1

 الشيكات والتحويالت وأوامر الصرف.  صور  .2

 . العقود واالتفاقات  .3

وافقة املجلس على إبرام العقود.  .4  قرار م
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 %35 وزن املؤشر رقم   2 درجة املمارسة  10املمارسة رقم بطاقة تقييم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

في -هل يتولى رئيس املجلس أو نائبه  

دعوة األعضاء ورئاسة   - حال غيابه

 االجتماع والتوقيع على املحاضر؟

 ميداني  1
محتوى محاضر اجتماعات   -1

 املجلس. 

 صفر  يتم ذلك.ال  ال 

 نعم
 %50 يتم ذلك بشكل جزئي. 

 %100 يتم ذلك بشكل متكامل. 

2 

أو  -رئيس املجلس أو نائبه  هل يقوم 

بالتوقيع نيابة عن   -من يفوضه 

املؤسسة على جميع العقود  

واالتفاقات التي وافق مجلس  

 ؟ األمناء على إبرامها

 ميداني  1

 .العقود واالتفاقاتمحتوى  -1

محتوى قرار موافقة املجلس  -2

 على إبرام العقود.

 صفر  ال يتم ذلك. ال 

 نعم

 %50 يتم ذلك بشكل جزئي. 

 %100 متكامل. يتم ذلك بشكل 
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 . مجلس األمناء املجال  11بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .اختصاصات املشرف املالي-1

 املؤشر 
مة ملجلس األمناء  

ّ
التزام املؤسسة باألحكام والضوابط املنظ

 وأعضائه وزيادة فاعليتهم. 

 كما هو وار د في الالئحة األساسية للمؤسسة. يلتزم املشرف املالي بالقيام بمهامه واختصاصاته  -1

  املالي  املشرف  يكون  -2
ً
  نظام  في  عليها  املنصوص  الجرائم  من  أّي   لكشف كافية  بموارد تزويده  وااللتزام، مع  واملراجعة  التدقيق  عن مسؤوال

 . األموال  غسل مكافحة
 

 لتحقيق املمارسة وشواهدها آليات مقترحة  

 األنشطة

 التأكد من وجود مشرف مالي في املجلس ولديه القدرات والمكانيات الالزمة.  .1

 عقد ورش عمل ملراجعة اختصاصات املشرف املالي والصالحيات املفّوضة ومتابعتها بشكل مستمر.  .2

 الختصاصات املشرف املالي.إجراء تقييم دوري لألداء املالي وتطابقه مع الجراءات املنظمة   .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 هام والصالحيات املفّوضة ومتابعتها.أداة إدارة امل .1

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 أو النص 

75 

 18 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 املعتمدة للمؤسسة. الالئحة األساسية  .1

 الصرف.  وأوامر صور الشيكات والتحويالت   .2

 تقارير املشرف املالي الدورية.  .3

 املوازنات املالية التقديرية املعّدة. .4
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 %35 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  11بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

   -أو من يفوضه- يقوم املشرف املاليهل 

بالقيام بجميع املهام املحددة في الالئحة  

 األساسية للمؤسسة؟ 

 ميداني  3

شرف  تقارير امل وجود -1

 لدورية. املالي ا

محتوى الالئحة  -2

 األساسية للمؤسسة. 

 صفر  ال يتم ذلك. ال 

 نعم
 %50 يتم ذلك بشكل جزئي. 

 %100 متكامل. يتم ذلك بشكل 
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 الثالثاملؤشر  

مةط  بالتزام املؤسسة بالضوا)
ّ
 (إلدارة التنفيذية ومهامها ل  املنظ

 (%10)الوزن    الدارة التنفيذيةاملجال:  
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موضوعات  . الدارة التنفيذية املجال  12بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة

 .تعيين املدير التنفيذي-1

أعضاء املجلس في الدارة تكليف أحد -2

 .التنفيذية
مة لإلدارة التنفيذية ومهامها املؤشر 

ّ
 . التزام املؤسسة بالضوابط املنظ

 التنفيذي وفق ما يلي: أو تكليف املدير يتولى مجلس األمناء تعيين  

ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام والالئحة  إصدار قرار تعيين املدير التنفيذي يتضمن كامل بياناته ويوضح صالحياته  -1

 التنفيذية وهذه الالئحة وأحكام نظام العمل. 

 بها صورة من بطاقة هويته الوطنية.  -2
ً
 إرسال نسخة من قرار التعيين إلى الوزارة مرفقا

وافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه  إذا لم تتمكن املؤسسة من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي سبب من األسباب  -3 فللمجلس وبعد م

 ليتولى هذا العمل. 
ً
 مؤقتا

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

خذة في ذلك.  .1
ّ
 مراجعة آلية تعيين املدير التنفيذي وسالمة الجراءات املت

 قرار التعيين. التأكد من تحديد بيانات وصالحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات املدير التنفيذي في  .2

 التأكد من إرسال نسخة من قرار التعيين مع صورة من هوية املدير التنفيذي إلى الوزارة.  .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
22 ،24 

الشواهد  

 املتوقعة 

 قرار تعيين املدير التنفيذي.  .1

 املراسالت التي تمت بين املؤسسة والوزارة.  .2
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 %10 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  12بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل يوجد مدير تنفيذي معّين أو  

ف من قبل املجلس؟
ّ
 مكل

 ميداني  3

قرار تعيين  محتوى  .1

من   املدير التنفيذي 

 . املجلس

 صفر  ال يوجد.  ال 

 %100 يوجد نعم

2 

إرسال نسخة من قرار التعيين  هل تم  

 بها صورة من بطاقة 
ً
إلى الوزارة مرفقا

أو تم أخذ   الوطنية   ة املديرهوي

تكليف أحد  عند وافقة الوزارة م

 ليتولى هذا  املجلسء أعضا
ً
مؤقتا

 ؟ العمل

 ميداني  1

املراسالت التي  محتوى   -1

تمت بين املؤسسة  

 والوزارة.

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 %100 تم ذلك. نعم
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موضوعات  . الدارة التنفيذية املجال  13بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة
 .شروط تعيين املدير التنفيذي-1

مة لإلدارة التنفيذية ومهامهاالتزام  املؤشر 
ّ
 . املؤسسة بالضوابط املنظ

وافرها في املدير التنفيذي   كما هو وارد في الالئحة األساسية للمؤسسة. تلتزم املؤسسة بتحقيق الشروط الواجب ت

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
وافرها في املدير  .1  التنفيذي واملحّددة في الالئحة األساسية للمؤسسة.مراجعة الشروط الواجب ت

 التأكد من تحقق الشروط في املدير التنفيذي الحالي للمؤسسة. .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
25 

الشواهد  

 املتوقعة 

 السيرة الذاتية للمدير التنفيذي. .1

 األساسية للمؤسسة الالئحة  .2
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 %10 وزن املؤشر رقم   2 درجة املمارسة  13بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

جب توافرها في  اهل تتحقق الشروط الو 

الالئحة    املدير التنفيذي واملحددة في

الحالي األساسية للمؤسسة مع املدير 

 للمؤسسة؟

 ميداني  2

السيرة الذاتية  محتوى  -1

 للمدير التنفيذي. 

محتوى الالئحة  -2

 األساسية 

 صفر  غير متحّققة.  ال 

 نعم

 %50 متحّققة بشكل جزئي. 

 %100 متحّققة بشكل متكامل. 
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موضوعات  . الدارة التنفيذية املجال  14بطاقة املمارسة رقم 

 املمارسة
 .املدير التنفيذي للمؤسسةمهام -1

مة لإلدارة التنفيذية ومهامها املؤشر 
ّ
 . التزام املؤسسة بالضوابط املنظ

 املحددة في  في الالئحة األساسية للمؤسسة. يقوم املدير التنفيذي بمهامه واختصاصاته 

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
 التنفيذي وقدرته على القيام بها على أكمل وجه. التأكد من وضوح مهام املدير   .1

 التأكد من تحديث جميع بيانات املؤسسة لدى الوزارة.  .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 أداة تقييم األداء الوظيفي للموظفين.  .1

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
17 ،23 ،26 

الشواهد  

 املتوقعة 

 التنفيذي الدورية. تقارير املدير   .1

 الالئحة األساسية للمؤسسة  .2
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 %10 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  14بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل يقوم املدير التنفيذي باإلشراف  

األعمال اإلدارية وشؤون على جميع  

املهام املحددة في وجميع   املوظفين

 الالئحة األساسية للمؤسسة؟ 

 ميداني  4

تقارير املدير التنفيذي  وجود -1

 الدورية.

محتوى الالئحة األساسية  -2

 للمؤسسة.

 صفر  ال يتم ذلك. ال 

 نعم
 %50 يتم ذلك بشكل جزئي. 

 %100 يتم ذلك بشكل متكامل. 
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 الرابعاملؤشر  

بممارسة األنشطة والبرامج وإنشاء الفروع وفق ما تحدده  املؤسسةالتزام  )

 (األنظمة واللوائح

 (%6)الوزن    األنشطة والبرامج وإنشاء الفروعاملجال:  

 

 

 

 
 



 

 

51 

 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 

 

 

 

 

 

 

 .األنشطة والبرامج وإنشاء الفروع املجال  15بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .شروط إنشاء الفروع داخل اململكة-1

 املؤشر  .والعاملين فيهإدارة الفرع -2
بممارسة األنشطة والبرامج وإنشاء الفروع وفق ما   املؤسسةالتزام 

 تحدده األنظمة واللوائح. 

 عند إنشاء فروع لها بما يلي: املؤسسة تلتزم 

وافقة من مجلس األمناء. -1  صدور قرار م

وافقة الوزارة على فتح الفرع و  -2  فتح الحسابات الخاصة به.على   م

 للفرع.  -3
ً
 ماليا

ً
 ومشرفا

ً
 ومساعدا

ً
 تعيين مدير ا

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
وافقات املطلوبة للفروع   .1  . - إن ُوجدت-التأكد من وجود امل

 التأكد من اكتمال التعيين على الوظائف الالزمة في الفرع.  .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 أو النص 

63 

 8، 7 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 قائمة فروع املؤسسة.  .1

وافقة مجلس األمناء. .2  م

وافقة الوزارة على فتح الفرع وفتح الحسابات الخاصة به. .3  م

 قرارات التعيين للوظائف في الفرع.  .4
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 %6 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  15بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

 هل لدى املؤسسة فروع؟  1

2 

مكتبي+  

 ميداني 
 قائمة فروع املؤسسة. محتوى  -1

 %100 ال يوجد.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل توجد موافقة من مجلس  

الوزارة على فتح الفرع  األمناء ومن  

 ؟ الحسابات الخاصة بهو 

 ميداني 

 وجود موافقة مجلس األمناء. -1

موافقة الوزارة على فتح وجود  -2

فتح الحسابات الخاصة  على الفرع و 

 به.

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

3 
    أو تكليف  تعيينهل تم 

ً
مدير ا

 للفرع
ً
 ماليا

ً
 ومشرفا

ً
 ؟ ومساعدا

 ميداني  1
  أو التكليف  قرارات التعيينوجود  -1

 للوظائف في الفرع.

 صفر  ال توجد.  ال 

 نعم
 %50 توجد بشكل جزئي.

 %100 توجد بشكل متكامل. 
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 .األنشطة والبرامج وإنشاء الفروع املجال  16بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .املحظوراتتجنب و ممارسة األنشطة والبرامج -1

 .ممارسة املؤسسة لألنشطة خارج نطاقها الداري -2

 .املشاركة في الفعاليات والعضويات خارج اململكة-3
 املؤشر 

بممارسة األنشطة والبرامج وإنشاء الفروع وفق   املؤسسةالتزام 

 ما تحدده األنظمة واللوائح. 

 تمارس املؤسسة األنشطة والبرامج بوجود الترخيص الساري لها مع تجنب ما يلي:

 ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها املحددة في الئحتها األساسية.  -1

وافقة الوزير أو من يفوضه.ممارسة أي نشاط خارج نطاقها الداري إال  -2  بم

وافقة كتابية من الوزير   -3 املشاركة أو ممارسة أي فعالية أو نشاط خارج اململكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية دون م

 . املختصةوالجهة 

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
ذة مراجعة األنشطة   .1

ّ
 ومدى تحقيقها للمتطلبات املحددة في املمارسة. والبرامج املنف

وافقات بشأن ذلك.  .2  التأكد من متطلبات البرامج والفعاليات أو العضويات من خارج اململكة والحصول على امل

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

رقم املادة 

 النص أو  
61 ،84 ،85 

الشواهد  

 املتوقعة 

 الالئحة األساسية املعتمدة للمؤسسة.  .1

 رير البرامج والفعاليات. اتق .2

 قائمة الفروع باملؤسسة.  .3

وافق .4  .الوزير أو من يفّوضه ة م

وافقة  .5  . املختصةالجهة م
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 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 %6 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  16بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل تمارس املؤسسة أي أنشطة  

لها خارج أهدافها املحّددة في  

 الالئحة األساسية؟ 

 ميداني  1

محتوى الالئحة األساسية   -1

 املعتمدة للمؤسسة. 

رير البرامج  ا تقمحتوى  -2

 والفعاليات.

 ال 
ال توجد أنشطة خارج  

 أهداف املؤسسة. 
100% 

 نعم
توجد أنشطة خارج أهداف  

 املؤسسة. 
 صفر 

2 
نشاط  هل تمارس املؤسسة أي 

 ؟ خارج نطاقها اإلداري لها 
1 

 ميداني 

محتوى الالئحة األساسية   -1

 املعتمدة للمؤسسة. 

محتوى قائمة الفروع   -2

 باملؤسسة.

 ال 
خارج   توجد أنشطةال 

 نطاقها اإلداري. 
100% 

 السؤال التالي يتم االنتقال إلى   نعم

3 
الوزير أو    من  موافقةهل توجد 

 ؟ من يفوضه
 ميداني 

الوزير أو من   ة موافقوجود  -1

 يفّوضه.

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم

 

4 

املشاركة أو ممارسة أي هل تمت 

فعالية أو نشاط خارج اململكة أو 

الحصول على عضوية من إحدى 

 ؟ الجهات الدولية
1 

 ميداني 
رير البرامج  ا تقمحتوى  -1

 والفعاليات.

 %100 ال توجد.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

5 
موافقة كتابية من   هل توجد

 ؟ املختصةالوزير والجهة  
 ميداني 

موافقة الوزير والجهة  وجود  -1

 .املختصة

 صفر  ال توجد.  ال 

 %100 توجد. نعم
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 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 

 

 الخامساملؤشر  

التزام املؤسسة بإعداد التقارير الدورية املطلوبة ورفعها للوزارة خالل  )

 (الفترات املحّددة

 ( %10)الوزن    التقارير املجال:  

 

 

 

 
 



 

 

56 

 الجزء األول: معيار االمتثال وااللتزام  - األهلية املؤسسات دليل حوكمة   

  

 

 

 

 

 

 

 . التقارير املجال  17بطاقة املمارسة رقم 

موضوعات 

 املمارسة

التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لعداد -1

 .التقارير املالية

 .السنة املاليةبداية ونهاية -2

 التقرير السنوي للبرامج واألنشطة.-3
 املؤشر 

التزام املؤسسة بإعداد التقارير الدورية املطلوبة ورفعها للوزارة 

 . خالل الفترات املحّددة

 تلتزم املؤسسة بما يلي:

ص له  -1
ّ
 الحسابات الختامية للسنة املنتهية. ملراجعة التعاقد مع مراجع حسابات خارجي ومرخ

 يتم رفع التقارير للوزارة خالل األربعة أشهر من نهاية السنة املالية.  -2

 من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر )ذو الحجة/ديس -3
ً
مبر( من سنة الترخيص  تبدأ السنة املالية األولى للمؤسسة بدءا

.)
ً
/ميالدّيا

ً
 )هجرّيا

ً
 نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا

 إعداد التقرير السنوي للبرامج واألنشطة.   -4

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
 التأكد من وجود مراجع حسابات خارجي ملراجعة الحسابات الختامية. .1

 خالل األربعة أشهر من نهاية السنة املالية.التأكد من رفع التقارير   .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 أو النص 

73 

 31 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 املراجع الخارجي. املصّدق من  املالي التقرير  .1

 املراسالت التي تمت مع الوزارة.  .2

 التقرير السنوي للبرامج واألنشطة. .3
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 %10 وزن املؤشر رقم   10 درجة املمارسة  17بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل تم التصديق على الحسابات  

للمؤسسة من قبل  الختامية 

 مراجع خارجي مرخص له؟ 
6 

مكتبي+  

 ميداني 

املالي املصّدق من   وجود التقرير  -1

 املراجع الخارجي. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم رفع الحسابات الختامية  

خالل األربعة  املصّدقة للوزارة 

 ؟ املاليةأشهر من نهاية السنة 

 ميداني 
محتوى املراسالت التي تمت مع  -1

 الوزارة. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 %100 تم ذلك. نعم

3 
هل تم إعداد التقرير السنوي  

 للبرامج واألنشطة؟ 
 ميداني  4

وجود التقرير السنوي للبرامج -1

 واألنشطة.

 صفر  لم يتم اإلعداد. ال 

 %100 تم اإلعداد. نعم
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 السادساملؤشر  

التزام املؤسسة بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل الرهاب )

 (وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات الداخلية.

 ( %6)الوزن    مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل األموالاملجال:  
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 . جرائم تمويل الرهاب وغسل األموالمكافحة   املجال  18بطاقة املمارسة رقم  

موضوعات 

 املمارسة

 تحديد وفهم مخاطر تمويل الرهاب و -1

 .تقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر

وضع املؤشرات الدالة على وجود شبهة -2

 .عمليات غسل أموال

 املؤشر 

التزام املؤسسة بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل  

الرهاب وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات  

 الداخلية. 

  يتم تحديد مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال من قبل املؤسسة ويتم فهمها، وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر مع تحديد املؤشرات

 والكامنة التالية: الدالة على ذلك، مع األخذ بالحسبان املخاطر املتأصلة  

 املخاطر املرتبطة بالعمالء.  -1

رافية. -2  البلدان واملناطق الجغ

 املنتجات أو الخدمات.  -3

 املعامالت أو قنوات التسليم.   -4

 للمخاطر املرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل
ً
 لهذه املادة تقييما

ً
  على أن تتّضمن دراسة تقييم املخاطر وفقا

 .استخدامها

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 عقد ورشة عمل ملراجعة تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال وتحديثها بشكل مستمر. .1 األنشطة

 تحديد مؤشرات تساعد على تحديد هذه املخاطر مع األخذ بالحسبان املخاطر املتأصلة والكامنة. .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 أداة تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  نظام مكافحة جرائم الرهاب 

 أو النص 

63 

 15.3 الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال 

الشواهد  

 املتوقعة 
 عليها. تقارير ورش العمل لتحديد املخاطر وتقييمها ووضع املؤشرات الدالة   .1
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 %6 وزن املؤشر رقم   1 درجة املمارسة  18بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم تقييم مخاطر تمويل  

 اإلرهاب وغسل األموال؟ 

1 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى تقارير ورش العمل لتحديد   -1

املؤشرات املخاطر وتقييمها ووضع  

 الدالة عليها. 

 صفر  لم يتم التقييم.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل تم األخذ بالحسبان  

 املخاطر املتأصلة والكامنة؟ 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى تقارير ورش العمل لتحديد   -1

املخاطر وتقييمها ووضع املؤشرات 

 الدالة عليها. 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 %100 تم ذلك. نعم
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 . مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل األموال املجال  19بطاقة املمارسة رقم  

موضوعات 

 املمارسة

اتخاذ القرارات بناًء على نتائج تقييم املخاطر -1

 .املتعلقة بمكافحة تمويل جرائم الرهاب

وضع السياسات والجراءات والضوابط -2

 .ملكافحة تمويل الرهابوتنفيذها بفعالية 

تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية -3

 .من جرائم تمويل الرهاب

 املؤشر 

التزام املؤسسة بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل  

الرهاب وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات والجراءات  

 الداخلية. 

السياسات والجراءات والضوابط ملكافحة تمويل الرهاب ويتم تنفيذها بفعالّية بهدف الدارة والحّد من أي مخاطر محّددة  تحدد املؤسسة 

 على أن تشتمل ما يلي: 

صلة بالتدابير املتعلقة بإجراءات إدارة املخاطر لعالقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.  -1
ّ
 األحكام املت

 إجراءات البالغ عن املعامالت املشبوهة.  -2

 .برامج تدريب املوظفين املستمرة -3

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
عقد ورشة عمل مرتبطة بورشة تقييم املخاطر وتحديثها وذلك لوضع السياسات والجراءات والضوابط ملكافحة تمويل   .1

 الرهاب وغسل األموال. 

 التأكد من احتواء السياسات والجراءات والضوابط ما هو محّدد في املمارسة.  .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
 أداة تقييم مخاطر تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1

مصدر  

 املمارسة 

 الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الرهاب
رقم املادة 

 أو النص 

18 

 67 الرهاب نظام مكافحة جرائم 

 2.8 تقرير نتائج الفاتف 

الشواهد  

 املتوقعة 
 السياسات والجراءات املتعلقة بمكافحة تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1
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 %6 وزن املؤشر رقم   2 درجة املمارسة  19بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
تم تقييم مخاطر تمويل  هل 

 اإلرهاب وغسل األموال؟ 

2 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى تقارير ورش العمل لتحديد   -1

املخاطر وتقييمها ووضع املؤشرات 

 الدالة عليها. 

 صفر  لم يتم التقييم.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 

هل تم وضع السياسات  

واإلجراءات والضوابط  

 املتعلقة بذلك؟

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى السياسات واإلجراءات  -1

املتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب 

 وغسل األموال 

 صفر  لم يتم ذلك.  ال 

 %100 تم ذلك. نعم
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 . مكافحة جرائم تمويل الرهاب وغسل األموال املجال  20بطاقة املمارسة رقم 

موضوعات 

 املمارسة

املطلوبة عند االشتباه بجريمة الجراءات -1

 .غسل أموال

حظر إبالغ أو تنبيه العميل أو أي شخص  -2

آخر ذو عالقة بشبهة غسل األموال 

 بالعمليات الجارية

 املؤشر 

التزام املؤسسة بكافة مستوياتها الدارية بمكافحة جرائم تمويل  

والجراءات  الرهاب وغسل األموال من خالل املؤشرات والسياسات 

 الداخلية. 

وافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت   املؤسسة تتبع املؤسسة الجراءات التالية عند اشتباه  أو إذا ت

ستخدم في عمليات غسل أموال أو بعالقة أو ارتباط أي من العم
ُ
ليات  جريمة أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو في أنها سوف ت

دة أو الضخمة أو غير الطبيعية ب
ّ
 عمليات غسل األموال بما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات: أو الصفقات املعق

 وبشكل مباشر  -1
ً
، وتزويدها بتقرير مفّصل يتضمن جميع البيانات  -عبر نموذجهم املعتمد لذلك-إبالغ الدارة العامة للتحريات املالية فورا

وافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة.  واملعلومات املت

 االستجابة لكل ما تطلبه الدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية.  -2

قّدم إلى الدارة   املؤسسةكما تتجنب 
ُ
ّدمت أو سوف ت

ُ
قة بذلك قد ق

ّ
 بموجب النظام أو معلومات متعل

ً
تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا

 جار  أ
ً
 جنائيا

ً
 و قد أجري. العامة للتحريات املالية أو أن تحقيقا

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 التأكد من وضوح الجراءات الواجب اتباعها عند االشتباه بجرائم غسل األموال.  .1 األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

 نظام مكافحة غسل األموال 
رقم املادة 

 أو النص 

15 

 15.1 مكافحة غسل األموال الالئحة التنفيذية لنظام 

 16 نظام مكافحة غسل األموال 

الشواهد  

 املتوقعة 

 السياسات والجراءات املتعلقة بمكافحة تمويل الرهاب وغسل األموال.  .1

 محاضر اجتماعات الدارة التنفيذية.  .2

 املراسالت التي تمت مع الدارة العامة للتحريات.  .3
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 %6 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  20بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تم تحديد اإلجراءات الالزمة عند  

 االشتباه بجرائم غسل األموال؟ 
1 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى السياسات   -1

واإلجراءات املتعلقة بمكافحة  

 تمويل اإلرهاب وغسل األموال 

 صفر  يتم التحديد. لم  ال 

 %100 تم التحديد. نعم

2 
هل سبق أن اشتبهت املؤسسة في جريمة  

 لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب؟
2 

 ميداني 
محتوى محاضر اجتماعات  -1

 اإلدارة التنفيذية. 

 %100 لم يتم االشتباه.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

3 
بتبليغ اإلدارة  هل التزمت املؤسسة 

 العامة للتحريات املالية فوًرا؟ 
 ميداني 

محتوى املراسالت التي تمت   -1

 مع اإلدارة العامة للتحريات.

 صفر  لم تلتزم. ال 

 %100 التزمت.  نعم
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 السابعاملؤشر  

مة لإليرادات واملصروفات  املؤسسةالتزام  )
ّ
باألنظمة والضوابط املنظ

 (وامتالك العقارات 

 (%12)الوزن    اليرادات واملصروفات والتملكاملجال:  
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 .اليرادات واملصروفات والتملك  املجال  21بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .مكونات املوار د املالية-1

 .استقبال التبرعات-2

 .أموال املؤسسةإيداع -3
 املؤشر 

مة لإليرادات   املؤسسةالتزام 
ّ
باألنظمة والضوابط املنظ

 .واملصروفات وامتالك العقارات 

 تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:

 ما يخصصه لها املؤسس أو املؤسسون من أموال.  -1

 . الزكواتو الهبات، واألوقاف، والوصايا،  -2

وافقة الوزارة. التبرعات التي  -3  تستقبلها بعد م

 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي.  -4

 عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة.  -5

 

 ويلتزم املؤسسون ومجلس األمناء بتوفير السيولة الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة. 

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

 املوارد املالية التي ستعتمد عليها املؤسسة. تحديد   .1

وافقة  التأكد من سالمة هذه املوارد  .2 وفي حال كان من ضمن هذه املوارد املالية التبرعات فيجب التأكد من وجو د م

 الوزارة. 

 التأكد من وجود السيولة لتحقيق أهداف املؤسسة.  .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الجمعيات واملؤسسات األهليةنظام 

 أو النص 

69 ،29 

 34، 30 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 التقارير املالية الربعية والسنوية. .1

وافقة الوزارة.  .2  م

 شكاوى املستفيدين.  .3
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 %12 وزن املؤشر رقم   6 درجة املمارسة  21بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل جميع موارد املؤسسة  

 املالية ضمن املوارد املحّددة؟ 
2 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى التقارير املالية   -1

 .الربعية والسنوية

 ال 
ليس جميع املوارد املالية ضمن  

 املوارد املحّددة. 
 صفر 

 نعم
املوارد جميع املوارد املالية ضمن 

 املحّددة.
100% 

2 

هل التزم املؤسسون ومجلس  

األمناء بتوفير السيولة الالزمة  

 لتحقيق أهداف املؤسسة؟ 

 ميداني  2

محتوى التقارير املالية   -1

 الربعية والسنوية.

عدم وجود تعثر أو مطالبات  -2

 مالية.

 محتوى شكاوى املستفيدين. -3

 صفر  لم يتم االلتزام. ال 

 نعم

 %50 االلتزام بشكل جزئي. تم 

 %100 تم االلتزام بشكل متكامل. 

3 
هل تستقبل املؤسسة  

 التبرعات؟ 
2 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى التقارير املالية   -1

 الربعية والسنوية؟

 %100 ال يتم استقبال التبرعات.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

4 
الوزارة  هل توجد موافقة من  

 على ذلك؟
 وجود موافقة الوزارة.  -1 ميداني 

 صفر  ال توجد موافقة.  ال 

 %100 توجد موافقة.  نعم
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 .اليرادات واملصروفات والتملك  املجال  22بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة
 .التملك واالستثمار-1

 املؤشر 
مة لإليرادات  باألنظمة والضوابط   املؤسسة التزام

ّ
املنظ

 .واملصروفات وامتالك العقارات 

وافقة مجلس األمناء قبل تملك العقارات أو إقراره في أول اجتماع تال    له.  تلتزم املؤسسة بالحصول على م

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
وافقة مجلس األمناء على كل العقارات  .1  الحالية للمؤسسة. التأكد من وجود م

 التأكد من وضوح الجراءات لتملك العقارات وضرورة وجود قرار املجلس على محضر االجتماع. .2

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
32 

الشواهد  

 املتوقعة 

 التقرير املالي السنوي.  .1

 محضر اجتماع مجلس األمناء.  .2
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 %12 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  22بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
هل تمتلك املؤسسة عقارات  

 خاصة بها؟ 
3 

مكتبي+  

 ميداني 
 محتوى التقرير املالي السنوي. -1

 ال 
ال تمتلك املؤسسة أي  

 عقارات. 
100% 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

 هل توجد موافقة من املجلس؟ 2
مكتبي+  

 ميداني 

محتوى محضر اجتماع   -1

 مجلس األمناء. 

 صفر  ال توجد موافقة.  ال 

 %100 توجد موافقة.  نعم
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 .اليرادات واملصروفات والتملك  املجال  23بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .التعامل مع أموال الزكاة-1

 املؤشر  صرف أموال املؤسسة لتحقيق أغراضها-2
مة لإليرادات   املؤسسةالتزام 

ّ
باألنظمة والضوابط املنظ

 .واملصروفات وامتالك العقارات 

 عند التعامل مع املصروفات وأموال الزكاة بما يلي:تلتزم املؤسسة 

وافق مع غاياتها وال تحقق أغراضهاصرف أموال املؤسسة في مصارف ال عدم  -1  .تت

2- ،
ً
 خاصا

ً
 تتعامل املؤسسة مع أموال الزكاة في حساب مستقل وتنش ئ لها سجال

 لتصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة السالمية.ا -3

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة

وافق مع غاياتها وأغراضها. أنها  والتأكد من وفات املؤسسة  مراجعة مصر  .1  تت

 وجود حساب مستقل للزكاة في حال كانت هناك مصارف مخصصة بالزكاة.   التأكد من  .2

 ء سجل خاص بالزكاة يوضح املصارف التي تم صرفها فيه.إنشا .3

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

 نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية
رقم املادة 

 النص أو  

70 

 32 الالئحة األساسية

 32 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 

 التقرير املالي السنوي.  .1

 سجل حساب الزكاة.  .2
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 %12 وزن املؤشر رقم   3 درجة املمارسة  23بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 
تتعامل املؤسسة مع أموال  هل 

 الزكاة؟

3 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

 ال 
ال تتعامل املؤسسة مع أموال  

 الزكاة.
100% 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل يوجد حساب مستقل وسجل  

 خاص بمصارف الزكاة؟ 
 ميداني 

محتوى التقرير املالي   -1

 السنوي. 

 وجود سجل حساب الزكاة.  -2

 صفر  ال يوجد   ال 

 نعم

سجل   أويوجد حساب مستقل 

 ملصارف الزكاة. 
50% 

سجل   ويوجد حساب مستقل 

 ملصارف الزكاة. 
100% 
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 الثامناملؤشر  

مة للوثائق والسجالت. املؤسسةالتزام  )
ّ
 (باألنظمة والضوابط املنظ

 (%4)الوزن    الوثائق والسجالت املجال:  
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 الوثائق والسجالت.  املجال  24بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

حفظ السجالت واملستندات املالية للتقيد  -1

 .بنظام مكافحة غسل األموال

حفظ السجالت واملستندات وحفظها في مقر -2

 .لدارةا

مة للوثائق والسجالت.  املؤسسةالتزام  املؤشر 
ّ
 باألنظمة والضوابط املنظ

 للمعايير املحاسبية ملدة ال تقل عن عشر   املؤسسةتحتفظ  
ً
في مقر إدارتها بالوثائق والسجالت والدفاتر الدارية واملحاسبية التي تحتاجها وفقا

 بأول ومنها:  ،سنوات من تاريخ انتهاء التعامل 
ً
 ويتم التسجيل والقيد فيها أوال

 السجالت الدارية، ومنها ما يلي: -1

 .أعضاء مجلس األمناءأ. سجل 

ب. صور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس األمناء 

 بشكل مباشر
ً
 والعاملين فيها واملتعاملين معها مالّيا

 ج. سجل محاضر جلسات مجلس األمناء.  

 د. سجل العاملين باملؤسسة. 

 ه. سجل املستفيدين من خدمات املؤسسة. 

 ، ومنها ما يلي:السجالت املحاسبية -2

 أ. املراسالت املالية. 

 ب. دفتر اليومية العامة. 

 ج. سجل ممتلكات املؤسسة وموجوداتها الثابتة واملنقولة. 

 د. سندات القبض. 

 ه. سندات الصرف. 

 و. سندات القيد. 

 .  -في حال كان املؤسسين أكثر من واحد  –مساهمات املؤسسين  ز. سجل 

 لتحقيق املمارسة وشواهدها آليات مقترحة  

 املطلوبة مع تحديثها بشكل دوري. واملحاسبية السجالت الدارية   توفير وحفظ التأكد من  .1 األنشطة

األدوات واألدلة  

 والنماذج 
- 

مصدر  

 املمارسة 

رقم املادة  الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية 

 أو النص 

75 

 37 الالئحة األساسية

الشواهد  

 املتوقعة 
 السجالت الدارية واملحاسبية.  .1
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 %4 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  24بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل تحتفظ املؤسسة بالسجالت 

ملدة  اإلدارية واملحاسبية املطلوبة

 ؟ ال تقل عن عشر سنوات

 ميداني  4

وجود السجالت اإلدارية  -1

الورقية أو  -واملحاسبية

 . -االلكترونية

 صفر  ال يتم ذلك. ال 

 نعم
 %50 يتم الحفظ بشكل جزئي.

 %100 يتم الحفظ بشكل متكامل 
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 التاسعاملؤشر  

 (الدائمة واملؤقتةالتزام املؤسسة بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان  )

 (%4)الوزن    املستويات التنظيمية للمؤسسةاملجال:  
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 املستويات التنظيمية للمؤسسة. املجال  25بطاقة املمارسة رقم 
موضوعات 

 املمارسة

 .األجهزة الدارية في املؤسسة-1

 .قرارات تشكيل اللجان ومحتواها-2

 .وضع قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان-3
 املؤشر 

التزام املؤسسة بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة 

 واملؤقتة. 

 يتم تكوين اللجان الدائمة واملؤقتة في املؤسسة بقرار من مجلس األمناء على أن تشتمل القرارات ما يلي: 

 مسمى اللجنة.  -1

 عدد أعضائها. -2

 اختصاصات اللجنة.  -3

 اللجنة. اسم رئيس وأعضاء  -4

 اسم عضو املجلس الذي سيكون في اللجنة إن كانت دائمة.  -5

 . كما يحدد املجلس القواعد والجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها

 آليات مقترحة لتحقيق املمارسة وشواهدها 

 األنشطة
والتأكد من سالمة تكوينها وتحديد اختصاصاتها وفق الضوابط املحّددة في اللوائح   املؤسسةحصر اللجان الحالية في  .1

 واألنظمة. 

األدوات واألدلة  

 والنماذج 

 نموذج تكوين لجنة دائمة.  .1

 نموذج تكوين لجنة مؤقتة.  .2

مصدر  

 املمارسة 
 الالئحة األساسية

رقم املادة 

 أو النص 
9 ،20 

الشواهد  

 املتوقعة 

 . -إن ُوجدت - التي تم تكوينهاقائمة باللجان  .1

 .وتحديد اختصاصاتها وأعضائها قرارات تكوين اللجان .2

 محاضر اجتماعات مجلس األمناء. .3
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 %4 وزن املؤشر رقم   4 درجة املمارسة  25بطاقة تقييم املمارسة رقم 

 الدرجة  السؤال  م
آلية  

 التقييم 
 النسبة  الحالة  آلية التحقق 

1 

هل توجد لجان دائمة أو مؤقتة  

مجلس  تم تكوينها من قبل 

 األمناء؟ 

2 

مكتبي+  

 ميداني 

قائمة باللجان الدائمة   وجود -1

 واملؤقتة. 

 محتوى إجابات املعنيين.  -2

 %100 ال توجد.  ال 

 يتم االنتقال إلى السؤال التالي  نعم

2 
هل توجد قرارات صادرة بتكوين  

 هذه اللجان؟ 

مكتبي+  

 ميداني 

محتوى محاضر اجتماعات   -1

 املجلس. 

 ال 
ال توجد قرارات بتكوين هذه  

 اللجان. 
 صفر 

 نعم

توجد قرارات لكن بشكل  

 جزئي
50% 

 %100 توجد قرارات بشكل متكامل.

3 

هل اشتملت القرارات على  

مسمى كل لجنة وعدد أعضائها  

بما في ذلك   واختصاصاتها 

     ؟تسمية رئيسها

2 
مكتبي+  

 ميداني 

 قرارات تكوين اللجان محتوى  -1

 . وتحديد اختصاصاتها وأعضائها

 صفر  لم تشتمل على ذلك.  ال 

 %100 اشتملت على ذلك.  نعم
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