
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهلية   المؤسسات دليل حوكمة  
 

 :  األول الجزء  
 وااللتزام  معيار االمتثال 

 
 

 

 

 

 

 

إالثالثإصدارإإالإ
 مإإإ2022إإإأبريلإ

 

 



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

إبطاقةإالدليلإ

الهدفإمنإإ
إالدليلإ

إمنإمؤشراتإوممارسات.إيحتويهإالتعريفإبمعيارإاالمتثالإوااللتزامإوماإإ .1

بالوسائلإالمقترحةإلتنفيذإممارساتإالمعيارإمنإخاللإاقتراحإمجموعةإمنإاألنشطةإوعددإمنإإالتعريفإإ .2

 الشواهدإالمتوقعةإلكلإممارسة.

إالتعريفإبمصادرإممارساتإمعيارإاالمتثالإوااللتزام.إ .3

إالتعريفإبآليةإالتقييمإالتيإستتمإمنإقبلإمقّيمإالحوكمة.إ .4

إيةإحسابإالدرجات.إالتعريفإبآليةإالتحققإمنإوجودإالممارساتإوآل .5

إالمعنيونإ

 رؤساءإوأعضاءإمجالسإاألمناءإفيإالمؤسساتإاألهلية.إ -1

إأخصائيوإالحوكمة. -2

إالقياديونإالتنفيذيونإفيإالمؤسساتإاألهلية. -3

إمقّيموإالحوكمة.إ -4

إ2022بريلإإأإإتاريخإالصدارإإالثالثإإرقمإالصدارإ



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

2 

 

 المحتويات   جدول 
 

 5 ......................................................................................................................................................................................................... الفصلإاألولإ

 5 ...................................................................................................................................................... مدخلإإلىإمعيارإاالمتثالإوااللتزامإ

 15 ..................................................................................................................................................................................................... الفصلإالثانيإ

 15 ............................................................................................................................. وااللتزامإمؤشراتإوممارساتإمعيارإاالمتثالإإ

 19 ................................................................................................................................................................................................ األولإإإالمؤشرإ

 19 .................................................................. األساسية(إإإلالئحتهاإإالمنّظمةإإإوالجراءاتإإإبالضوابطإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 20 .................................................................................................................................. 1بطاقةإالممارسةإرقمإ

 20 .............................................................................................................. تحديدإمحتوياتإالالئحةإاألساسيةإالمؤسسة.إ-1

 21 .................................................................................................................................. 2بطاقةإالممارسةإرقمإ

 21 .............................................................................................................. تحديدإمحتوياتإالالئحةإاألساسيةإالمؤسسة.إ-1

 21 .................................................................................................................................................... تحديدإآليةإتشكيلإاللجان.إ-2

 23 .................................................................................................................................. 3بطاقةإالممارسةإرقمإ

إ23 ................................................................................................ التعديلإعلىإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسةإواعتماده.إ-1

 24 .................................................................................................................................. 4بطاقةإالممارسةإرقمإ

 24 .......................................................................................................................................................... تكوينإمجلسإاألمناء.إ-1

 24 ............................................................................................................................................................. دورةإمجلسإاألمناء.إ-2

 26 .............................................................................................................................................................................................. الثانيإإإالمؤشرإ

 26 ................. فاعليتهم(إإإوزيادةإإإوأعضائهإإإاألمناءإإإلمجلسإإالمنّظمةإإإوالضوابطإإإباألحكامإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 27 .................................................................................................................................. 5إبطاقةإالممارسةإرقمإ

 27 ........................................................................................................................................................... تحديدإرئيسإالمجلس.إ-1

 27 ....................................................................................................................... تحديدإالصالحياتإوالجراءاتإومتابعتها.إ-2

 27 ........................................................................................................... تعريفإأعضاءإالمجلسإالجددإبعملإالمؤسسة.إ-3

 29 .................................................................................................................................. 6بطاقةإالممارسةإرقمإ

 29 ................................................................................................................................... تفعيلإسياساتإوأسسإالحوكمة.-1

 29 .................................................................................................................................................................. متابعةإوالرقابة.إال-2

 31 .................................................................................................................................. 7بطاقةإالممارسةإرقمإ

 31 ............................................................................................................... المسؤولياتإالماليةإوالصالحياتإالممنوحة.إ-1

 32 .................................................................................................................................. 8بطاقةإالممارسةإرقمإ

 32 ..................................................................................................................... انتظامإاجتماعاتإمجلسإاألمناءإوعددها.إ-1

 33 .................................................................................................................................. 9بطاقةإالممارسةإرقمإ

 33 ..................................................................................................... ئيسإالمجلسإأوإنائبهإفيإحالإغيابه.إاختصاصاتإر-1

 34 ................................................................................................................................ 10بطاقةإالممارسةإرقمإ



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

3 

 

 34 ............................................................................................................................................. اختصاصاتإالمشرفإالمالي.إ-1

 35 ............................................................................................................................................................................................... لثالثإاإإإالمؤشرإ

 35 ............................................................................ ومهامها(إإإالتنفيذيةإإإلإلدارةإإإالمنّظمةإإإبالضوابطإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 36 ................................................................................................................................ 11بطاقةإالممارسةإرقمإ

 36 ........................................................................................................................................................ تعيينإالمديرإالتنفيذي.إ-1

 36 ...................................................................................................... تكليفإأحدإأعضاءإالمجلسإفيإالدارةإالتنفيذية.إ-2

 37 ................................................................................................................................ 12بطاقةإالممارسةإرقمإ

 37 .......................................................................................................................................... شروطإتعيينإالمديرإالتنفيذي.إ-1

 38 ................................................................................................................................ 13بطاقةإالممارسةإرقمإ

 38 .................................................................................................................................... رإالتنفيذيإللمؤسسة.إمهامإالمدي-1

 39 ................................................................................................................................................................................................ الرابعإإإالمؤشرإ

 39 ....... واللوائح(إإإاألنظمةإإإتحددهإإإماإإإوفقإإإالفروعإإإوإنشاءإإإوالبرامجإإإاألنشطةإإإبممارسةإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 40 ................................................................................................................................ 14بطاقةإالممارسةإرقمإ

 40 ............................................................................................................................... شروطإإنشاءإالفروعإداخلإالمملكة.إ-1

 40 ................................................................................................................................................. إدارةإالفرعإوالعاملينإفيه.إ-2

 41 ................................................................................................................................ 15بطاقةإالممارسةإرقمإ

 41 ......................................................................................................... ممارسةإاألنشطةإوالبرامجإوتجنبإالمحظورات.إ-1

 41 ................................................................................................... ممارسةإالمؤسسةإلألنشطةإخارجإنطاقهاإالداري.إ-2

 41 ............................................................................................... المشاركةإفيإالفعالياتإوالعضوياتإخارجإالمملكة.إ-3

 43 .......................................................................................................................................................................................... الخامسإإإالمؤشرإ

 43 ...................المحّددة(إإإالفتراتإإإخاللإإإللمركزإإإورفعهاإإإالمطلوبةإإإالدوريةإإإالتقاريرإإإبإعدادإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 44 ................................................................................................................................ 16رقمإإبطاقةإالممارسة

 44 ...................................................................................... التعاقدإمعإمراجعإحساباتإخارجيإلعدادإالتقاريرإالمالية.إ-1

 44 ................................................................................................................................................. بدايةإونهايةإالسنةإالمالية.إ-2

 45 ......................................................................................................................................................................................... السادسإإإشرإالمؤإ

إإمنإإإاألموالإإإوغسلإإإالرهابإإإتمويلإإإجرائمإإإبمكافحةإإإالداريةإإإمستوياتهاإإإبكافةإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 45 .......................................................................................................... الداخلية.(إإإوالجراءاتإإإوالسياساتإإإالمؤشراتإإإخاللإ

 46 ................................................................................................................................ 17بطاقةإالممارسةإرقمإ

 46 ........................ مخاطرإتمويلإالرهابإوتقييمهاإوتوثيقهاإوتحديثهاإبشكلإمستمر.إمصفوفةإإتحديدإوفهمإإ-1

 46 ............................................................................ وضعإالمؤشراتإالدالةإعلىإوجودإشبهةإعملياتإغسلإأموال.إ-2

 47 ................................................................................................................................ 18بطاقةإالممارسةإرقمإ

 47 .............................. اتخاذإالقراراتإبناًءإعلىإنتائجإتقييمإالمخاطرإالمتعلقةإبمكافحةإتمويلإجرائمإالرهاب.إ-1

 47 .................................... وضعإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإوتنفيذهاإبفعاليةإلمكافحةإتمويلإالرهاب.إ-2

 47 ..................................................................... تنفيذإالبرامجإالتوعويةإالداخليةإالوقائيةإمنإجرائمإتمويلإالرهاب.إ-3

 48 ................................................................................................................................ 19بطاقةإالممارسةإرقمإ

 48 ............................................................................................. الجراءاتإالمطلوبةإعندإاالشتباهإبجريمةإغسلإأموال.إ-1



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

4 

 

 48 ................ حظرإإبالغإأوإتنبيهإالعميلإأوإأيإشخصإآخرإذوإعالقةإبشبهةإغسلإاألموالإبالعملياتإالجاريةإإ-2

 50 ............................................................................................................................................................................................. السابعإإإالمؤشرإ

 50 ...............العقارات(إإإوامتالكإإإوالمصروفاتإإإلإليراداتإإالمنّظمةإإإوالضوابطإإإباألنظمةإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 51 ................................................................................................................................ 20بطاقةإالممارسةإرقمإ

 51 ....................................................................................................................................................مكوناتإالموارإدإالمالية.إ-1

 51 .................................................................................................................................................................. بالإالتبرعات.إاستق-2

 51 ........................................................................................................................................................ إيداعإأموالإالمؤسسة.إ-3

 53 ................................................................................................................................ 21بطاقةإالممارسةإرقمإ

 53 ................................................................................................................................................................ التملكإواالستثمار.إ-1

 54 ................................................................................................................................ 22سةإرقمإبطاقةإالممار

 54 ................................................................................................................................................... التعاملإمعإأموالإالزكاة.إ-1

 54 ........................................................................................................................ أموالإالمؤسسةإلتحقيقإأغراضهاإصرفإ-2

 55 .............................................................................................................................................................................................. الثامنإإإالمؤشرإ

 55 ................................................................... والسجالت.(إإإللوثائقإإالمنّظمةإإإوالضوابطإإإباألنظمةإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 56 ................................................................................................................................ 23بطاقةإالممارسةإرقمإ

 56 ........................................................ حفظإالسجالتإوالمستنداتإالماليةإللتقيدإبنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ-1

 56 ...........................................................................................حفظإالسجالتإوالمستنداتإوحفظهاإفيإمقرإالدارة.إ-2

 57 ............................................................................................................................................................................................. التاسعإإإالمؤشرإ

 57 ......................................................... والمؤقتة(إإإالدائمةإإإاللجانإإإعملإإإوتنظيمإإإتكوينإإإبضوابطإإإالمؤسسةإإإ)التزامإ

 58 ................................................................................................................................ 24بطاقةإالممارسةإرقمإ

 58 .......................................................................................................................................األجهزةإالداريةإفيإالمؤسسة.إ-1

 58 ..................................................................................................................................... قراراتإتشكيلإاللجانإومحتواها.إ-2

 58 .................................................................................................................... وضعإقواعدإوإجراءاتإتنظيمإعملإاللجان.إ-3

 

 

 

 

 



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

5 

 

 

 

إ

إالفصلإاألولإ

 معيارإاالمتثالإوااللتزامإمدخلإإلىإإ



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

6 

 

إالمقدمةإ •

منإأهمإالعواملإالمساعدةإعلىإتنميةإالمجتمعإوتعزيزإمشاركتهإالمجتمعيةإهوإالتكاملإبينإأدوارإإ

مختلفإإ بينإ العملإ مأسسةإ فيإ تساهمإ التيإ المستدامةإ التنميةإ لتحقيقإ المختلفةإ مؤسساتهإ

المملكةإإالمنظماتإإ ورؤيةإ الوطنيةإ المستهدفاتإ تطويرإإإإ،إ2030لتحقيقإ المبادرات:إ تلكإ أهمإ ومنإ

المركزإالوطنيإإمعاييرإالحوكمةإالتيإتساعدإعلىإتمكينإالجهاتإالمنّظمةإوالداعمةإللجهاتإاألهليةإ)

قراراتإإإإ،إالمانحين،إالمتبرعينإمنإاألفرادإوالشركات،إالمتطوعينإالخ(إمنإاتخاذلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيإ

علىإإ الربحيإ غيرإ القطاعإ سيدفعإمؤسساتإ مماإ وعمليًا،إ وتنظيميًاإ ماليًاإ الجهاتإ هذهإ لدعمإ رشيدةإ

االستثمارإوااللتزامإبمعاييرإالحوكمةإ)االمتثالإوااللتزام،إوالشفافيةإوالفصاح،إوالسالمةإالمالية(إعبرإإ

إتعزيزإالتنافسإبينهاإفيإهذهإالمجاالت.إ

 

إ:إالمؤسساتإاألهليةإالحوكمةإفيإإ •

بينإإ العالقةإ تضبطإ التيإ األنظمةإواألطرإواآللياتإ توفيرإ األهلية:إ المؤسساتإ بالحوكمةإفيإ ُيقصدإ

العلياإإ المصالحإ تخدمإ تشاركيةإ قراراتإ اتخاذإ أجلإ منإ األهليةإ المؤسساتإ فيإ العالقةإ أصحابإ

إللمؤسساتإعبرإالعدالةإوالمسؤوليةإوالشفافيةإوالمساءلة.
إ

إ:إالشرافإوالحوكمةإمعاييرإإ •

هيإمجموعةإمنإاألنظمةإواألدواتإوالجراءاتإوالنماذجإالتيإتمإتطويرهاإمنإأجلإضمانإالتزامإإ

كنظامإإ األهليةإ المؤسساتإ بعملإ المرتبطةإ واللوائحإ األنظمةإ بمتطلباتإ األهليةإ المؤسساتإ

التنفيذيةإونظامإمكافحةإغسلإاألموالإوال التنفيذيةإإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإوالئحتهإ ئحتهإ

ونظامإمكافحةإجرائمإالرهابإتمويلهإوالئحتهإالتنفيذيةإوغيرها،إكماإتساعدإهذهإالمعاييرإعلىإتقييمإإ

 المؤسساتإاألهليةإفيإثالثةإمعاييرإرئيسية:إ

واللوائحإإإإ-1 باألنظمةإ األهليةإ المؤسساتإ والتزامإ امتثالإ مدىإ )يقيسإ وااللتزامإ االمتثالإ معيارإ

إلمنظمةإألعمالها(.إوالضوابطإالساريةإوا

معيارإالشفافيةإوالفصاحإ)يقيسإمدىإاستعدادإالمؤسساتإاألهليةإلنشرإالمعلوماتإعنإأسبابإإإإ-2

العالقةإ ألصحابإ عملياتهاإ لشرحإ واستعدادهاإ الماليةإ وبياناتهاإ المنفذةإ أنشطتهاإ وعنإ وجودهاإ

إإإوالجمهور(.

المؤسساتإإإإ-3 أداءإ )يقيسإ الماليةإ السالمةإ والقدرةإإمعيارإ الكفاءةإ تقييمإ خاللإ منإ األهليةإ

إواالستدامةإالماليةإوكذلكإكفاءةإالتنظيمإالمالي(.إ

إ

إ
المعيارإ هذاإ تصميمإ تمإ البحوثإإإإوقدإ معهدإ ألبحاثإ ووفقًاإ العالمية،إ الممارساتإ أفضلإ بمراجعةإ

إالربحية.إإإوالدراساتإبجامعةإالملكإفهدإللبترولإوالمعادنإالمتمثلإبمركزإالتميزإلتطويرإالمؤسساتإغيرإ

إ

إ  
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إكماإتّتسمإهذهإالمعاييرإبالثباتإوالمالءمةإلتحقيقإاألهدافإالتالية:إ

(إإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيتمكينإالجهاتإالمنظمةإللجهاتإغيرإالربحيةإفيإالمملكةإ) .1

إمنضبطةإومحوكمة.منإالشرافإوالمراقبةإالماليةإوالقانونيةإعلىإالجهاتإغيرإالربحيةإوفقًاإلمعاييرإإ

2. ( الربحيةإ غيرإ للجهاتإ المنظمةإوالداعمةإ الجهاتإ الربحيتمكينإ غيرإ القطاعإ لتنميةإ الوطنيإ -إالمركزإ

المتطوعينإالخ(إمنإاتخاذإقراراتإرشيدةإلدعمإهذهإالجهاتإ–المتبرعينإمنإاألفرادإوالشركاتإإ-لمانحينا

إماليًاإوتنظيميًاإوعمليًا.إ

على .3 الربحيإ غيرإ القطاعإ مؤسساتإ وااللتزام،إإإإدفعإ )االمتثالإ الحوكمةإ بمعاييرإ وااللتزامإ االستثمارإ

وتعريفهاإ المجاالت،إ هذهإ فيإ بينهاإ التنافسإ تعزيزإ عبرإ المالية(إ والسالمةإ والفصاح،إ والشفافيةإ

إبالمجاالتإالتيإتحتاجإأنإتطورها.إإ

ثإالجهاتإغيرإإ(إفيإحإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيتخفيفإالعبءإعنإالجهاتإالتنظيميةإ) .4

والتشجيعإإ المراقبةإ عمليةإ فيإ العامإ المجتمعإ إشراكإ عبرإ الممارساتإ بأفضلإ االلتزامإ علىإ الربحيةإ

إوالثوابإوالعقاب.إ

الشفافيةإإ .5 بمبادئإ التزامهإ إظهارإ خاللإ منإ ومؤسساتهإ للقطاعإ العامةإ الذهنيةإ الصورةإ تحسينإ

وااللتزامإعبرإالنظامإالتصنيفيإالذيإإإإوالفصاحإورفعإكفاءةإالقطاعإفيإالسالمةإالماليةإواالمتثال

إيتسمإبالشفافية.إ

(إمنإإثباتإالنموإالفعالإوالمستمرإللقطاعإعبرإزيادةإالتزامإمؤسساتهإإالمركزتمكينإالجهاتإالمنظمةإ) .6

إبمعاييرإالكفاءةإوالفعاليةإالتيإيتضمنهاإالنظام.إ

إمإوالجهاتإالمنظمةإوالمتبرعين.إإتمكينإالجهاتإغيرإالربحيةإمنإإثباتإفعاليتهاإوكفاءتهاإللرأيإالعا .7

تعزيزإدورإالشفافيةإوالفصاحإفيإتطويرإحوكمةإالمؤسساتإاألهلية،إوتفعيلإدورهماإفيإتطويرإإ .8

إاألداءإفيإالجوانبإالماليةإونتائجإالبرامج.إ

(إمنإنقلإالقطاعإإلىإإإالمركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحيتمكينإالجهاتإالرقابيةإوالتنظيميةإ)إ .9

إبةإوالتنظيمإالمبنيإعلىإالمعلومات.الرقا

إ

هلإُيغنيإتطبيقإممارساتإالحوكمةإالمطلوبةإعنإالرجوعإإلىإاألنظمةإواللوائحإوالقواعدإإ •

 األهلية؟إإإالمرتبطةإبالمؤسساتإ

الإُيغنيإوجودإمعاييرإومؤشراتإوممارساتإللحوكمةإعنإالرجوعإإلىإاألنظمةإواللوائحإوالقواعدإأوإإ

بالمؤسساتإاألهلية،إوالإُتغنيإالمؤسساتإوتعفيهاإعنإتطبيقإاألنظمةإواللوائحإإالضوابطإالمرتبطةإإ

والضوابطإاألخرىإغيرإالواردةإفيإهذهإالمعايير،إألنإالهدفإمنإهذهإالمعاييرإأنإتقيسإمدىإتقّيدإإ

المؤسساتإباألنظمةإواللوائحإوتعطيإمؤشرًاإرقميًاإيمكنإمنإخاللهإتقييمإالمخاطرإعلىإمستوىإإ

إكلإخاصإوعلىإمستوىإالمؤسساتإبشكلإعام.المؤسسةإبش

إ
إ  
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إ:إمحتوياتإالدليلإ •

إيحتويإالدليلإبشكلإرئيسيإعلىإماإيلي:إ

إالدليلإوآلياتإالتقييمإوالتحققإمنإتطبيقإالممارسات.إإإاستخدامتعليماتإإ .1

 قائمةإبمصطلحاتإالدليلإالمتوافقةإمعإمصطلحاتإاللوائحإواألنظمةإذاتإالعالقة. .2

أنإلكلإممارسةإإإإ،إحيثةممارسإإوعشرينإإإوأربعةإمؤشراتإإإإتسعةإوهوإعبارةإعنإإإإوااللتزامإاالمتثالإإمعيارإإ .3

لها،إومجموعةإمنإاألنشطةإإإالرئيسةبطاقةإتوضحإأهمإمعلوماتإالممارسة،إوتحتويإعلىإالبياناتإإ

وماإ المؤسسة،إ قبلإ منإ توفيرهاإ المقترحإ والنماذجإ واألدواتإ األدلةإ منإ وعددإ للتنفيذإ إإالمقترحةإ

 الشواهدإالمتوّقعةإلوجودإهذهإالممارسة.

 

كماإتحتويإكلإممارسةإعلىإبطاقةإآلليةإالتقييمإحيثإأنإآليةإالتقييمإتختلفإمنإممارسةإألخرىإإ

األهليةإإ المؤسساتإ حوكمةإ فيإ تأثيرهاإ ومدىإ الممارسةإ محتوىإ أهميةإ علىإ ذلكإ فيإ وتعتمدإ

للممارسةإودرجتهاإضمنإالمؤشرإالذيإتتبعإلهإالممارسةإإإإالرئيسةوتحتويإكلإبطاقةإعلىإالبياناتإإ

إسئلةإالتحقق،إودرجةإكلإسؤال،إوآليةإالحسابإللدرجاتإالمستحقة،إمعإاالحتماالتإالممكنة.إوماإأ

إ

 تعليماتإاستخدامإالدليل:إ •

 أواًل:إرؤساءإوأعضاءإمجالسإاألمناءإفيإالمؤسساتإاألهليةإ

قدإالإيتطلبإمنإرؤساءإوأعضاءإمجالسإاألمناءإفيإالمؤسساتإاألهليةإقراءةإالدليلإكاماًلإومعرفةإ

األنشطةإوالشواهدإالمطلوبةإوآليةإالتحققإوالحسابإوماإاألسئلةإالتيإسيتمإبناًءإعليهاإتقييمإإجميعإ

المؤسسة،إولكنإمنإاألهميةإبمكانإقيامهمإباالطالعإعلىإجميعإالممارساتإبشكلإدقيقإمعإفهمهاإإ

الحوكمةإإأوإألخصائيإإإإ-إنإُوجدت-والتأكدإمنإتقديمإالدعمإالماديإوالمعنويإللجنةإالتطويرإالداخليةإإ

إفيإمجلسإالمؤسسةإللقيامإباألنشطةإالالزمةإلتحقيقإالممارساتإالمطلوبةإمعإالمتابعةإالمستمرة.

إ

والالئحةإإ األمناءإ بمجلسإ المرتبطةإ بالمؤشراتإ الكاملإ اللمامإ األمناءإ مجلسإ علىإ يتطلبإ كماإ

إالتنفيذيةإومؤشرإمكافحةإغسلإاألموالإومكافحةإجرائمإالرهابإوتمويلهإبشكلإخاص.إ

إ

إ

إ

إ
إ  
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 ثانيًا:إأخصائيوإالحوكمةإ

تنفيذإممارساتإإ األمناءإفيإ أساسيإفيإمساعدةإمجلسإ دورإ المؤسسةإ الحوكمةإفيإ ألخصائيإ

ورفعهاإعلىإإإإنموذجإالفحصإالحوكمةإالمطلوبةإوالتأكدإمنإتوفرإالشواهدإوالبياناتإالمطلوبةإفيإإ

البياناتإإ هذهإ اعتمادإ علىإ والحرصإ المؤسسةإ واقعإ معإ تطابقهاإ منإ التأكدإ معإ المحّددةإ المنصةإ

إمنإرئيسإمجلسإاألمناء.إنموذجإالفحصفيإالموجودةإ

إويتأكدإدورإأخصائيإالحوكمةإبالقيامإباألدوارإوالمهامإاألساسيةإومنها:إ

إ

إالمخرجاتإالمساندةإإاألدوارإاألساسيةإللقيامإبمهامإأخصائيإالحوكمةإإإمإ

إ1
الحصولإعلىإالدعمإالماديإوالمعنويإمنإمجلسإاألمناءإإ

إمباشرةإمنإالمجلس.لمباشرةإمهامهإبصالحياتإإ

قرارإتعيينإأوإتكليفإوُيحّددإ

فيهإمهامهإوصالحياتهإإ

إومرجعيتهإالدارية.

إ2

إاللمامإالكامل:

 المؤسساتإاألهليةإوالئحتهإالتنفيذية.إالجمعياتإنظامإ .1

 نظامإالعمل. .2

 نظامإمكافحةإغسلإاألموالإوالئحتهإالتنفيذية.إ .3

 التنفيذية.إنظامإمكافحةإجرائمإالرهابإتمويلهإوالئحتهإ .4

 الالئحةإالمنظمةإللعالقة. .5

 الميثاقإاألخالقيإللعاملينإفيإالقطاعإغيرإالربحي.إ .6

 التعاميمإذاتإالعالقة. .7

إأدلةإالحوكمةإالمتاحةإعلىإمنصةإمكين. .8

إاألنظمةإواللوائحإالمحّدثة.

إ3

إاكتسابإالمهاراتإاألساسيةإالتالية:إ

 بالحوكمة.إمهارةإصياغةإالسياساتإوالجراءاتإالمتعلقةإإ .1

 مهارةإعقدإورشإالعملإواالجتماعاتإالرسميةإوغيرإالرسمية. .2

مهارةإالتواصلإمعإاآلخرينإلتحقيقإممارساتإالحوكمةإ .3

 المطلوبة.إ

مهارةإالتنسيقإالعالميإمعإقسمإالتقنيةإلتحقيقإممارساتإإ .4

إالشفافيةإوالفصاح.

إالشهاداتإالتدريبية.إ-1

النماذجإواألدواتإإإ-2

إالمساندة.

إ
إ  
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إكماإيتعّينإعلىإأخصائيإالحوكمةإقراءةإدليلإالمعاييرإومحاولةإتحقيقإماإيلي:إ

 

 آليةإالتقييم:إ •

التقييمإوالتحققإمنإالممارساتإتوجدإآليتانإللتحققإمنإمدىإتطبيقإإ حسبإتصميمإالمعاييرإوآليةإ

إالممارسةإكماإيلي:إ

 التقييمإالمكتبي:إ -1

للمقّيمإإ المكتبيإ العملإ الممارسةإمنإخاللإ البحثإعنإمدىإتطبيقإ أنإتكونإعملياتإ وُيقصدإمنهإ

وذلكإقبلإنزولهإللميدانإلزيارةإالمنظمةإالمعنّيةإبالتقييم،إويكونإذلكإمنإخاللإماإتوفرهإالمنظمةإإ

عبرإإ ومعلوماتإ مصادرإ الفحصمنإ المصادرإإإإنموذجإ خاللإ منإ أوإ أمنائهاإ مجلسإ منإ المعتمدإ

معلوماتإالمتوفرةإعلىإمنصاتهاإاللكترونية،إكماإيمكنإللمقّيمإإرجاءإأيإسؤالإمنإأسئلةإالتقييمإإوال

سيتمإإ والتيإ بالشواهدإ المتعلقةإ بالمواصفاتإ ذلكإ يخلإ أالإ بشرطإ الميداني،إ نزولهإ لحينإ المكتبيإ

إشرحهاإفيإالمحورإالتالي.إ
إ  

إدورإأخصائيإأوإمسؤولإالحوكمةإإالمحاورإالرئيسةإ

قائمةإإإإ-إ1

المجاالتإإ

إوالمؤشرات.إ

االطالعإعلىإالقائمةإومحاولةإالتعرفإعلىإالمجاالتإالتيإسيغطيهاإالمعيارإوماإالموضوعاتإإ -1

 المؤشرات،إوأوزانإهذهإالمؤشرات.إالتيإستدخلإضمنإنطاقإ

إتحديدإاألولوياتإمنإالمؤشراتإوالتيإسيتمإالبدءإبهاإللقيامإبتحقيقإالممارساتإالمطلوبة. -2

بطاقةإإإإ-إ2

إالممارسة.إ

 قراءةإالممارساتإوفهمهاإبطريقةإصحيحة. -1

عقدإورشإالعملإمعإأعضاءإمجلسإاألمناءإلعرضإوشرحإالممارساتإوالقيامإبالتقييمإالذاتيإإ -2

 رسات،إوالتأكدإمنإوجودإالشواهدإعليها،إوالمحّددةإفيإبطاقةإالممارسة.للمما

حصرإالفجواتإفيإكلإالممارساتإووضعإاألنشطةإالمناسبةإلسدإهذهإالفجوات،إويمكنإإ -3

إاالستعانةإباألنشطةإالمقترحةإفيإبطاقةإالممارسة.

بطاقةإتقييمإإإإ-إ3

إالممارسة.إ

 المؤسسةإمنإخاللإتوفيرإالشواهدإالمطلوبة.إاالستعدادإلزيارةإالمقيمإلتقييمإ -1

أوإفيإإإنموذجإالفحصاالطالعإعلىإأسئلةإالتحققإوالتأكدإمنإتوفرإالمعلوماتإالكاملةإفيإ -2

 مقرإالمؤسسةإأوإعلىإموقعإالويبإالخاصإبالمؤسسةإحسبإآليةإالتقييم.

التقييمإإالجابةإعلىإاألسئلةإمنإخاللإتحديدإالحالةإالمحددةإفيإآليةإالحسابإفيإبطاقةإ -3

ومحاولةإوضعإدرجةإمتوّقعةإلكلإسؤال،إوذلكإلالستعدادإوتوقعإالدرجةإلكلإممارسةإقبلإزيارةإإ

 المقيم.
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 التقييمإالميداني:إ -2

ثإعنإمدىإتطبيقإالممارسةإمنإخاللإزيارةإالمنظمةإومقابلةإوُيقصدإمنهإقيامإالمقًيمإبعملياتإالبح

المعنيينإفيهاإوطرحإاألسئلةإالمحّددةإوجمعإالشواهدإالمطلوبةإوكتابةإالمالحظاتإوفقإالنموذجإإ

إالمعدإلذلك.إ

إ

 آليةإالتحقق:إ •

ُيقصدإبآليةإالتحققإكيفيةإالتحققإمنإشواهدإتطبيقإالممارسة،إووفقًاإللمنهجيةإالمحّددةإفيإهذاإ

الدليلإيتمإالتحققإمنإخاللإالدالالتإاللفظيةإالتالية،إوالتيإتسبقإالشواهدإالمحّددةإفيإبطاقةإتقييمإإ

إالممارسات:

إ

إمثالإتوضيحيإإالمقصودإإالدالالتإإمإ

إوجودإإ1

ُيقصدإبذلكإإ

ضرورةإتوفرإإ

الشاهدإلتحققإ

الممارسة،إ

وبمجردإوجودإإ

هذاإالشاهدإفإنإإ

ذلكإيعنيإتحققإإ

إالممارسة.إ

إأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات:منإضمنإ •

إهلإتوجدإخطةإتشغيليةإلدىإالمؤسسة؟إ

إخطةإتشغيلية(.إإوجودإ)إفيإهذاإالسؤالإهو:إالتحققإآليةإكماإأنإ

البطاقةإ • فيإ الحسابإ وآليةإ للحالةإ الذهابإ يتمإ السؤالإ هذاإ إجابةإ منإ وللتحققإ

المؤسسةإوالتأكدإمنإوجودهإوهوإإوفهمهماإثمإاالنتقالإإلىإالشاهدإالمتوفرإلدىإإ

الخطةإتشغيليةإللمؤسسة،إوبمجردإالتحققإمنإوجودإهذهإالخطةإيتمإاالنتقالإللحالةإ

إوآليةإالحسابإمرةإأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.إ

إمحتوىإإ2

ُيقصدإبذلكإإ

ضرورةإتصفحإإ

الشاهدإبشكلإإ

دقيقإوالبحثإإ

فيإمحتواهإإ

بشكلإكاملإ

علىإماإيدلإإ

الممارسة،إإتحققإ

وقدإيكونإهناكإإ

ضرورةإللبحثإعنإإ

هذاإالمحتوىإإ

فيإمصادرإأخرىإإ

إلدىإالمؤسسة.

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات: •

إهلإتشتملإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسةإعلىإالبياناتإواألحكامإاألساسية؟إ

آليةإإ أنإ السؤالإهو:إإالتحققإإكماإ إإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة(،إإإمحتوىإ)إفيإهذاإ

وهذاإيعنيإبأنهإالإيكفيإوجودإالالئحةإاألساسيةإوإنماإينبغيإاالنتقالإإلىإمستوىإ

إآخرإمتقدمإفيإالتحققإوهوإالمحتوى،إوالذيإيشتملإأيضاإعلىإالوجود.إ

والتأكدإمنإفهمإإمنإإجابةإهذاإالسؤالإيتمإاالنتقالإإلىإبطاقةإالممارسةإإإإوللتحقق •

للحالةإ االنتقالإ ثمإ المحّددة،إ األساسيةإ واألحكامإ كالبياناتإ تحتويهإ وماإ الممارسةإ

وتصفحإ المؤسسةإ لدىإ المتوفرإ للشاهدإ االنتقالإ ثمإ وفهمهما،إ الحسابإ وآليةإ

األحكامإاألساسيةإوالتأكدإمنإمدىإمحتواهإومقارنتهإبالمحتوىإالمحّددإكالبياناتإو

ارتباطهإبالشاهدإوبمجردإالتحققإمنإمحتوىإالالئحةإاألساسيةإيتمإاالنتقالإللحالةإ

إوآليةإالحسابإمرةإأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.إ
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إمثالإتوضيحيإإالمقصودإإالدالالتإإمإ

إموقعإإ3

ُيقصدإبذلكإإ

ضرورةإأنإيكونإإ

الشاهدإفيإإ

ومكانإإموقعإ

يحققإالغرضإمنإإ

إتوفيره.

إمنإضمنإأسئلةإالتحققإفيإبطاقةإالتقييمإلحدىإالممارسات: •

هلإيتمإاالحتفاظإفيإمقرإالمؤسسةإبسجالتإالمستفيدينإبحيثإالإيتمإفقدانهاإأوإ

إكشفإسريتها؟

السؤالإهو:إموقعإملفاتإالسجالتإوالمستنداتإداخلإإإهذاكماإأنإآليةإالتحققإفيإإ

مقرإالمؤسسة،إوهذاإيعنيإالإيكفيإوجودإالملفاتإواالحتفاظإبها،إوإنماإينبغيإإ

االنتقالإإلىإمستوىإآخرإمتقدمإفيإالتحققإوهوإموقعإهذاإاالحتفاظإوهلإهوإإ

فيإمقرإالمؤسسة،إوهلإهذاإالموقعإيؤديإالغرضإالمطلوبإبحيثإالإيتمإفقدانهاإإ

أوإكشفإسريتهاإكماإتشتملإهذهإالداللةإ)موقع(إعلىإكلإمنإالدالالتإاألخرىإ

 )وجود،إمحتوى(.إ

والتأكدإمنإفهمإإإمنإإجابةإهذاإالسؤالإيتمإاالنتقالإإلىإبطاقةإللممارسةإوللتحقق •

االنتقالإ ثمإ وفهمهما،إ الحسابإ وآليةإ للحالةإ االنتقالإ ثمإ تحتويه،إ وماإ الممارسةإ

المتوفرإإ موقعإللشاهدإ علىإ واالطالعإ المؤسسةإ لمقرإ كالذهابإ المؤسسةإ لدىإ

والوثائقإإ السجالتإ التصنيفإإحفظإ السجالتإوهوإ حفظإ الغرضإمنإ تحققإ ومدىإ

ذهإالسجالتإلمنإليسإلهمإعالقةإوسالمةإالحفظإوعدمإكشفإسريةإمعلوماتإه

مرةإ الحسابإ وآليةإ للحالةإ االنتقالإ يتمإ وسالمتهإ الموقعإ منإ التحققإ وبمجردإ بها،إ

إأخرىإواالختيارإمنهاإوتحديدإالدرجةإالمستحقة.

إآليةإالتقييمإللممارساتإوالشواهد:إ •

بطرقةإصحيحة،إومنإإقبلإأنإيبدأإالتقييمإينبغيإالرجوعإإلىإكلإممارسةإمعنّيةإوالتأكدإمنإفهمهاإإ

الُمقترحإأنإيتمإالبدءإباألسئلةإالتيإيتمإتقييمهاإمكتبيًاإواالنتهاءإمنهاإثمإاالنتقالإإلىإاألسئلةإالتيإإ

يتمإتقييمهاإميدانيًا،إوُيفّضلإأنإيتمإإرجاءإاألسئلةإالخاصةإبالتحققإالمكتبيإوالتيإلمإيتمإالوصولإفيهاإإ

إلىإحينإالتحققإالميداني.إإإ-بسببإعدمإوضوحإالشواهد-إلىإتقييمإدقيقإ

إوحتىإتتضحإآليةإالتقييمإبشكلإدقيقإوتفصيليإيتمإإتباعإالجراءاتإالتالية:إ

إأواًل:إالتقييمإالمكتبيإ

 قراءةإسؤالإالتحققإوفهمهإوماهيإالدرجةإالمحّددةإللسؤال.إ .1

 التأكدإمنإآليةإالتحققإللسؤالإوفهمإالدالالتإالمحّددةإفيه. .2

 حسابإالدرجةإللسؤالإوفهمها.االطالعإعلىإحالةإوآليةإإ .3

 االنتقالإإلىإالممارسةإوالتأكدإمنإالغرضإالمقصودإفيإالسؤال. .4

 االطالعإعلىإآليةإالتحققإوالتأكدإمنإالداللةإالموجودةإفيهإ)وجود،إمحتوى،إموقع(.إ .5

 حسبإآليةإالتحققإالمحّددةإفيإبطاقةإالتقييم.إإإ)الدليل(إالمتوفرإلدىإالمنظمةاالنتقالإإلىإالشاهدإإ .6

 صإالشاهدإالمتوفرإومقارنتهإبالممارسةإالمحّددة.فح .7

 والنسبةإالمحّددة.إإاالختيارإوتحديدإالدرجةإالمطلوبةإحسبإالحالة .8
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إثانيًا:إالتقييمإالميدانيإ

 حصرإاألسئلةإالتيإسيتمإتقييمهاإميدانيًا. .1

 تصنيفإهذهإاألسئلةإحسبإترابطإالشواهدإالمحددةإفيإآليةإالتحقق. .2

 المؤسسةإلتوفيرإالشواهدإالمطلوبةإقبلإالزيارةإبوقتإكاٍف.التواصلإمعإ .3

 القيامإبالزيارةإوالتأكدإمنإوجودإالمعنيينإالمطلوبإتواجدهمإأثناءإالزيارة. .4

 البدءإبعرضإاألسئلةإبطريقةإسلسلةإوواضحةإعلىإالمعنيينإفيإالمؤسسة. .5

إظهارإأيإنتيجةإأوإتقييمإإطلبإالشواهدإعندإأخذإإجابةإالمعنيينإوفحصهاإمعإتدوينإالمالحظاتإدونإإ .6

 أمامإممثليإالمؤسسة.إ

 فيإحالإكانتإالشواهدإغيرإمترابطةإمعإالغرضإمنهاإيتمإطلبإشواهدإأخرىإمنإالمؤسسة. .7

يمكنإاالنتقالإإلىإأسئلةإأخرىإفيإنفسإالوقتإالذيإيتمإانتظارإالمؤسسةإتوفيرإالشواهدإعلىإإ .8

 األسئلةإالمطروحةإمسبقًا.إ

إاتإالمحّددةإلكلإسؤال.إنهاءإالزيارةإوتدوينإالدرج .9

 مالحظة: ✓

باللونإإ تشتملإعلىإخالياإ التقييمإ بطاقةإ األسئلةإفيإ وآليةإإإإالرماديبعضإ الحالةإ وذلكإعلىإخالياإ

الحسابإوالدرجةإوهذاإيعنيإبأنهإفيإحالإاختيارإهذهإالحالةإينبغيإتجاهلإكافةإاألسئلةإالتيإتليهاإإ

مإكافةإاألسئلةإداخلإهذاإالطارإحسبإدرجةإإ،إوفيإهذهإالحالةإيتمإتقيياألخضرإحتىإظهورإالشريطإإ

إالسؤالإفيإالعمودإاألخيرإوالمظللةإباللونإالبني.إ

إ

إ

إ  
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إمصطلحاتإالدليلإ •

إ إ إ

إنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية. إالنظامإ إ1

إ.المركزإالوطنيإلتنميةإالقطاعإغيرإالربحي إالمركزإ إ2

إوالتنميةإاالجتماعية.المواردإالبشريةإوزيرإ إالوزيرإ إ3

إاألهلية.إإالمؤسسة إالمؤسسة إ4

إاألهلية.إالمؤسسةإأمناءإمجلسإ إاألمناءإمجلسإ إ5

إالجهةإالتيإيحددهاإمجلسإالوزراء.إ إالجهةإالمختصةإ إ6

إالجهةإالحكوميةإالتيإيدخلإنشاطإالمؤسسةإضمنإاختصاصاتها.إ إالجهةإالمشرفة إ7

إ.إللمؤسسةالالئحةإاألساسيةإ
الالئحةإ

إاألساسية
إ8

إالمؤسساتهيإعبارةإعنإمجموعةإمنإاألدلةإالعامةإللقياسإوالتيإتحددإمدىإتلبيةإ

إ.األهليةإللمعاييرإالمعتمدة
إالمؤشراتإ إ9

هيإاألنشطةإوالمهامإالعمليةإالتيإتوضحإمدىإتطبيقإالمؤشرإوتساعدإعلىإتحديدإإ

إ.الجابةإعلىإأسئلةإالتدقيقإووضعإالدرجةإالمناسبة
إالممارسة إ10

جدولإيوضحإالممارسةإوالمؤشرإالذيإتتبعإلهإوالموضوعاتإالتيإتناقشها،إإعنإإعبارةإ

ومجموعةإمنإاألنشطةإالمقترحةإلتنفيذإالممارسة،إوماهيإمصادرإهذهإالممارسةإ

إوالشواهدإالمتوقعة.إ

بطاقةإإ

إالممارسة
إ11

عبارةإعنإجدولإيحتويإمجموعةإمنإاألسئلةإالتيإتساعدإعلىإتقييمإالممارسةإوبعضإإ

إاآللياتإالتيإتوضحإكيفيةإالتقييمإوالتحققإوحسابإالدرجاتإلكلإسؤال.إ
إبطاقةإالتقييمإ إ12

إ

إ

 

 

 
 
إ

إ
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إ

إ

إ

إ

إالفصلإالثانيإ

إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإمؤشراتإوممارساتإإ

إ
إ
إ

 

إ  
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إالمعيارإملخصإإ
 

إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ

عددإإ
أسئلةإإ
إالتحققإ

إ1
الالئحةإإ
إاألساسيةإ

إ1
محتوياتإالالئحةإإتحديدإإ

إاألساسيةإالمؤسسة.إ

إ1

التزامإالمؤسسةإإ
بالضوابطإإ
والجراءاتإإ
المنّظمةإإ
لالئحتهاإإ
إاألساسيةإ

إ14إ4إ%إ16 إتحديدإآليةإتشكيلإاللجان.إإ2

إ3
التعديلإعلىإالالئحةإاألساسيةإإ

إللمؤسسةإواعتماده.إ

إ2
مجلسإإ
إاألمناءإ

إكوينإمجلسإاألمناء.إتإإ4

إ2

المؤسسةإإالتزامإإ
باألحكامإإ
والضوابطإإ
المنّظمةإإ

لمجلسإاألمناءإإ
وأعضائهإوزيادةإإ

إفاعليتهمإ

إ19إ6إ%إ32

إدورةإمجلسإاألمناء.إإ5

إ6
شروطإالعضويةإفيإمجلسإإ

إاألمناء.إ

إتحديدإرئيسإالمجلس.إإ7

إ8
حديدإالصالحياتإوالجراءاتإإتإ

إومتابعتها.إ

إ9
المجلسإالجددإإتعريفإأعضاءإإ

إبعملإالمؤسسة.إ

إ10
تفعيلإسياساتإوأسسإإ

إالحوكمة.إ

إالمتابعةإوالرقابة.إإ11

إ12
المسؤولياتإالماليةإإ

إوالصالحياتإالممنوحة.إ

إ13
انتظامإاجتماعاتإمجلسإإ

إوعددها.إإإاألمناءإ

إ14
اختصاصاتإرئيسإالمجلسإأوإإ

إنائبهإفيإحالإغيابه.إ

إاختصاصاتإالمشرفإالمالي.إإ15

إ3
الدارةإإ
إالتنفيذيةإ

إتعيينإالمديرإالتنفيذي.إإ16

إ3

التزامإالمؤسسةإإ
بالضوابطإإ

المنّظمةإلإلدارةإإ
التنفيذيةإإ
إومهامهاإ

إ5إ3إ%إ10

إ17
كليفإأحدإأعضاءإالمجلسإفيإإتإ

إالدارةإالتنفيذية.إ

إشروطإتعيينإالمديرإالتنفيذي.إإ18

إ19
مهامإالمديرإالتنفيذيإإ

إللمؤسسة.إ

إ4
األنشطةإإ
والبرامجإإ

إ20
شروطإإنشاءإالفروعإداخلإإ

إ4إالمملكة.إ
التزامإالمؤسسةإإ

بممارسةإإ
األنشطةإإ

إ8إ2إ%إ6

إإدارةإالفرعإوالعاملينإفيه.إإ21
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إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ

عددإإ
أسئلةإإ
إالتحققإ

وإنشاءإإ
إ22إالفروعإ

األنشطةإوالبرامجإإممارسةإإ

إالمحظورات.إتجنبإإوإ

والبرامجإوإنشاءإإ
الفروعإوفقإماإإ
تحددهإاألنظمةإإ

إواللوائحإ إ23
ممارسةإالمؤسسةإلألنشطةإإ

إخارجإنطاقهاإالداري.إ

إ24
المشاركةإفيإالفعالياتإإ

إوالعضوياتإخارجإالمملكة.إ

إالتقاريرإإ5

إ25
التعاقدإمعإمراجعإحساباتإإ

إخارجيإلعدادإالتقاريرإالمالية.إ

إ5

التزامإالمؤسسةإإ
بإعدادإالتقاريرإإ

الدوريةإإ
المطلوبةإإ

إإللمركزإورفعهاإإ
خاللإالفتراتإإ
إالمحّددةإ

إ3إ1إ%إ10 إبدايةإونهايةإالسنةإالمالية.إإ26

إ27
التقريرإالسنويإللبرامجإإ

إواألنشطة.إ

إ6

مكافحةإإ
جرائمإتمويلإإ
الرهابإإ
وغسلإإ
إاألموالإ

إ28

تحديدإوفهمإمخاطرإتمويلإإ

الرهابإوتقييمهاإوتوثيقهاإإ

إوتحديثهاإبشكلإمستمر.إ

إ6

التزامإالمؤسسةإإ

بكافةإإ

مستوياتهاإإ

الداريةإإ

بمكافحةإجرائمإإ

تمويلإالرهابإإ

وغسلإاألموالإإ

منإخاللإإ

المؤشراتإإ

والسياساتإإ

والجراءاتإإ

إالداخليةإ

إ8إ3إ%إ6

إ29

وضعإالمؤشراتإالدالةإعلىإإ

وجودإشبهةإعملياتإغسلإإ

إأموال.إ

إ30

اتخاذإالقراراتإبناًءإعلىإنتائجإإ

تقييمإالمخاطرإالمتعلقةإإ

بمكافحةإتمويلإجرائمإإ

إالرهاب.إ

إ31

وضعإالسياساتإوالجراءاتإإ

والضوابطإوتنفيذهاإبفعاليةإإ

إلمكافحةإتمويلإالرهاب.إ

إ32

تنفيذإالبرامجإالتوعويةإالداخليةإإ

الوقائيةإمنإجرائمإتمويلإإ

إالرهاب.إ

إ33
الجراءاتإالمطلوبةإعندإإ

إاالشتباهإبجريمةإغسلإأموال.إ

إ34

حظرإإبالغإأوإتنبيهإالعميلإأوإإ

أيإشخصإآخرإذوإعالقةإبشبهةإإ

إغسلإاألموالإبالعملياتإالجاريةإ

إ7
اليراداتإإ

والمصروفاتإإ
إوالتملكإ

إمكوناتإالموارإدإالمالية.إإ35
إ7

التزامإالمؤسسةإإ
باألنظمةإإ
والضوابطإإ

إ10إ3إ%إ12
إاستقبالإالتبرعات.إإ36
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إالمؤشراتإوالممارساتإ المجاالتإوالموضوعاتإ

 الموضوعاتإإمإإالمجالإإمإ
رقمإإ
إالمؤشرإ

إالمؤشرإالرئيسيإ
وزنإإ

إالمؤشرإإ
عددإإ

إالممارساتإ

عددإإ
أسئلةإإ
إالتحققإ

المنّظمةإإإإيداعإأموالإالمؤسسة.إإ37
لإليراداتإإ

والمصروفاتإإ
وامتالكإإ
إالعقاراتإ

إالتملكإواالستثمار.إإ38

إالتعاملإمعإأموالإالزكاة.إإ39

إ40
صرفإأموالإالمؤسسةإلتحقيقإإ

إأغراضهاإ

إ8
الوثائقإإ
إوالسجالتإ

إ41

حفظإالسجالتإوالمستنداتإإ

الماليةإللتقيدإبنظامإمكافحةإإ

إ8إغسلإاألموال.إ

التزامإالمؤسسةإإ
باألنظمةإإ
والضوابطإإ
المنّظمةإإ
للوثائقإإ
إوالسجالتإ

إ1إ1إ%إ4

إ42
حفظإالسجالتإوالمستنداتإإ

إوحفظهاإفيإمقرإالدارة.إ

إ9
المستوياتإإ
التنظيميةإإ
إللمؤسسةإ

إ43
األجهزةإالداريةإفيإإ

إالمؤسسة.إ

إ9

التزامإالمؤسسةإإ
بضوابطإتكوينإإ
وتنظيمإعملإإ
اللجانإالدائمةإإ
إوالمؤقتةإ

إ3إ1إ%إ4 إ44
قراراتإتشكيلإاللجانإإ

إومحتواها.إ

إ45
وضعإقواعدإوإجراءاتإتنظيمإإ

إعملإاللجان.إ

إ71إ24إ%إ100 المجموعإ    إ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ

إ

إ

إ

إاألولإالمؤشرإإ

التزامإالمؤسسةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإإ)إ

إ(إلالئحتهاإاألساسيةإ

إ%(إ16إإالمجال:إالالئحةإاألساسيةإ)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ%إ16إوزنإالمؤشرإرقمإإإ6إدرجةإالممارسةإ1إتقييمإالممارسةإرقمبطاقةإإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإالئحةإأساسيةإإ
معتمدةإمنإإإللمؤسسة

المركزإالوطنيإلتنميةإإ
القطاعإغيرإالربحيإوفقإإ

إ6إ؟إآخرإتحديث

إمكتبيإ
وجودإالالئحةإاألساسيةإإإ-1

إللمؤسسة.

إصفرإالإتوجد.إإال

إنعمإ
يتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإ

إالتاليإ

2 

هلإتشتملإالالئحةإإ
األساسيةإعلىإالبياناتإإ
األساسيةإالمحّددةإفيإإ

إالممارسة؟

إمكتبيإ
محتوىإالالئحةإإإ-1

إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إال
الإتشتملإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفر

إنعمإ
تشتملإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

 الالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إإالمجالإ1بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
تحديدإمحتوياتإالالئحةإإ-1

إالمؤشر األساسيةإالمؤسسة.إ
بالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحتهاإالتزامإالمؤسسةإإ

إاألساسية.

إتشتملإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسةإعلىإالبياناتإاألساسيةإالتالية:إ

اسمإالمؤسسة،إونطاقإعملهاإالجغرافي،إومقرهاإإإ-1
إ.الرئيسإ

اسمإالمؤسسإأوإأسماءإالمؤسسين،إوبياناتهمإإإ-2
إ.الشخصية

إ.لتحقيقهالغرضإالذيإتنشأإالمؤسسةإإ-3

بيانإبالحاالتإالتيإيمكنإفيهاإحلإالمؤسسةإحاًلإاختياريًاإ)إنإإإ-4
إ.ُوجدت(،إواألحكامإالمنظمةإلذلك

بيانإتفصيليإباألموالإالمخصصةإللمؤسسة،إوإجراءاتإالتصفيةإإإ-5
إ.عندإالحل،إوالجهةإالتيإستؤولإإليهاإأموالهاإومستنداتها

َدإلنشاطه.األهدافإالتيإتقومإعليهاإالمؤسسةإوتكونإاإ-6 إلُمَحدِّ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إعقدإورشةإعملإداخليةإلمراجعةإالالئحةإاألساسيةإوالتأكدإمنإاحتوائهاإعلىإالبياناتإاألساسية. .1إاألنشطةإ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإالمادةإأوإإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإ

إالنص

إ30

إ52إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إ .1



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

21 

 

إ

 

  

 الالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إإالمجالإ2بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة

تحديدإمحتوياتإالالئحةإاألساسيةإ-1
إالمؤسسة.

 تحديدإآليةإتشكيلإاللجان.-2
إالمؤشر

المؤسسةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحتهاإالتزامإ

إاألساسية.

إ:توّضحإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسةإماإيليإ

:إطريقةإإنشاءإالفروعإداخلإالمملكةإإأوالًإ
إ .واختصاصاتها

إ::إاختصاصاتإمجلسإاألمناءإاألساسيةإومنهاإثانياًإ
اعتمادإالخطةإاالستراتيجيةإللمؤسسةإوخططإإإ-1

إ.الرئيسةإومتابعةإتنفيذهاإالعملإ
اعتمادإالهياكلإالتنظيميةإوالوظيفيةإفيإإإ-2

إ.المؤسسة
وضعإأنظمةإوضوابطإللرقابةإالداخليةإوالشرافإإإ-3

إ.عليها
وضعإأسسإومعاييرإلحوكمةإالمؤسسةإالإتتعارضإإ-4

معإأحكامإالنظامإوالالئحةإاألساسيةإوالشرافإإ
عندإإإعلىإتنفيذهاإومراقبةإمدىإفاعليتهاإوتعديلها

إ.الحاجة
اعتمادإسياسةإمكتوبةإتنظمإالعالقةإمعإإإ-5

إ.المستفيدينإمنإخدماتإالمؤسسةإوالعالنإعنهاإ
المراجعةإالسنويةإلفاعليةإإجراءاتإالرقابةإالداخليةإإ-6

إ.المؤسسةإإفيإ

الشرافإعلىإإعدادإالموازنةإالتقديريةإللسنةإالماليةإالجديدةإإإ-7
إ.واعتمادها

،إإوتحديدإطريقةإتعيينهإإتنفيذيإمتفرغإللمؤسسةتعيينإمسؤولإإ-8
باسمهإوقرارإتعيينهإوصورةإمنإإإالمركزوتحديدإصالحياتهإوتزويدإ

إه.هويتهإالوطنية،إمعإبياناتإالتواصلإمع
بكلإتغييرإيطرأإعلىإحالةإأعضاءإمجلسإاألمناءإإإالمركزإبالغإإ-9

والمديرإالتنفيذيإوالمديرإالماليإوذلكإخاللإخمسةإعشرإيومًاإإ
إ.تاريخإحدوثإالتغييرإمن
وضعإالسياساتإوالجراءاتإالتيإتضمنإاحترامإالمؤسسةإإ-10

إاألساسيةلألنظمةإواللوائحإوااللتزامإبالفصاحإعنإالمعلوماتإ
إ.والجهةإالمشرفةإوأصحابإالمصالحإاآلخرينإالمركزللمستفيدينإوإ

كيفيةإاختيارإرئيسإالمجلسإإتحديدإطريقةإتشكيلإالمجلسإو:إإثالثاًإ
إ.والمشرفإالماليإواختصاصاتإكلإمنهمونائبهإ

إ:إتحديدإآليةإتشكيلإاللجانإالدائمةإوالمؤقتة.رابعاًإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

فيإحالإرغبتإفيإذلكإإإواختصاصاتهاإإعقدإورشةإعملإلمناقشةإآليةإوطريقةإإنشاءإالفروعإللمؤسسة .1
 وتضمينهاإفيإالالئحةإاألساسية.إإمستقبالًإ

التأكدإمنإتحديدإجميعإاختصاصاتإمجلسإاألمناءإفيإالالئحةإاألساسيةإشاملةإلالختصاصاتإفيإإ .2
 النظامإوالالئحة.

 التأكدإمنإتحديدإإجراءاتإاختيارإرئيسإالمجلسإونائبهإوالمشرفإالماليإفيإالالئحةإاألساسية. .3
إالدائمةإوالمؤقتة.إيلإاللجانإإالتأكدإمنإتحديدإآليةإتشكإ .4

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ33،إ67

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إ-1
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إ
إ%إ16إوزنإالمؤشرإرقمإإإ5إدرجةإالممارسةإ2بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتوجدإالئحةإأساسيةإإ

إللمؤسسة؟

إ1

إمكتبيإ
وجودإالالئحةإإإ-1

إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إصفرإالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 

هلإحددتإالالئحةإإ
األساسيةإطريقةإإنشاءإإ
الفروعإداخلإالمملكةإإ

إواختصاصاتها؟إ

إمكتبيإ
محتوىإالالئحةإإإ-1

إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إال
لمإيتمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفر

إنعمإ
تمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ3
هلإحددتإالالئحةإإ

األساسيةإاختصاصاتإإ
 مجلسإاألمناءإاألساسية؟إ

إمكتبيإإ1
محتوىإالالئحةإإإ-1

إللمؤسسة.إاألساسيةإ

إال
لمإيتمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفر

إنعمإ
تمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ4

هلإحددتإالالئحةإكيفيةإإ
اختيارإرئيسإالمجلسإونائبهإ

والمشرفإالماليإ
إواختصاصاتإكلإمنهم؟إ

إمكتبيإإ2
محتوىإالالئحةإإإ-1

إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إال
لمإيتمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفر

إنعمإ
تمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ5
هلإحددتإالالئحةإآليةإإ
تشكيلإاللجانإالدائمةإ

إوالمؤقتة؟إ
إمكتبيإإ1

محتوىإالالئحةإإإ-1
إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إال
لمإيتمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إصفر

إنعمإ
تمإتحديدهاإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

إ
إ
إ

إ  
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إ  

 األساسيةإللمؤسسة.إالالئحةإإالمجالإ3بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
التعديلإعلىإالالئحةإاألساسيةإإ-1

إالمؤشر للمؤسسةإواعتماده.إ
التزامإالمؤسسةإبالضوابطإوالجراءاتإالمنّظمةإلالئحتهاإ

إاألساسية.

إ:تلتزمإالمؤسسةإعندإالتعديلإعلىإالئحتهاإاألساسيةإباتباعإالجراءاتإالتاليةإ

بدراسةإوإعدادإالتعديلإمعإاألسباب،إوإدراجهإفيإإإإ-بناءإعلىإاقتراحإالمؤّسسإأوإمجلسإاألمناء-التنفيذيإيقومإالمديرإإ-1
إ.جدولإأعمالإمجلسإاألمناء

يقومإمجلسإاألمناءإبالنظرإللمقترحإبماإيشملإأسبابإالتعديلإومناسبةإالصيغةإالمقترحة،إومنإثمإإصدارإقرارهإفيإهذاإإإ-2
إ.الشأن

إعليه.إالمركزوالإيدخلإالتعديلإحيزإالنفاذإإالإبعدإصدورإموافقةإإللمركزلسإيرفعإالقرارإبعدإموافقةإالمجإ-3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
إالمركزالتأكدإمنإمناسبةإالالئحةإاألساسيةإوعدمإوجودإتعديالتإلمإيتمإإقرارهاإمنإالمجلسإوموافقةإإ .1

إعليها.

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إنموذجإالتعديلإعلىإالالئحةإاألساسية. .1

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإأوإإ

إالنص

إ40

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 األساسيةإالمعتمدةإللمؤسسة.الالئحةإ .1

إمحضرإاجتماعإمجلسإاألمناء. .2

إ2إدرجةإالممارسةإ3بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
وزنإالمؤشرإإ

إرقمإإ
إ%إ16

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتمإالتعديلإعلىإإ

الالئحةإاألساسيةإخاللإإ
إالفترةإالسابقة؟إ

إ2

إميدانيإ

الالئحةإإمحتوىإإإ-1
األساسيةإالمعتمدةإإ

إللمؤسسة.
محتوىإإجاباتإإإ-2

إالمعنيين.إ

إ%إ100إلمإيتمإالتعديلإعليها.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإتمإمناقشةإالتعديالتإإ
واتخاذإالقراراتإمنإقبلإإ

إمجلسإاألمناء؟إ
إميدانيإ

محتوىإمحضرإاجتماعإإإ-1
إمجلسإاألمناء.

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ3
هلإتوجدإموافقةإمنإإ

علىإالتعديلإعلىإإإالمركز
إالالئحة؟

إ.المركزوجودإموافقةإإ-1إميدانيإ
إصفرإالإتوجدإموافقة.إإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إنعمإ
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 الالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إإالمجالإ4بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسة

إتكوينإمجلسإاألمناء.إ-1
إدورةإمجلسإاألمناء.إ-2
شروطإالعضويةإفيإمجلسإإ-3

 األمناء.إ
إالمؤشر

التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ

إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

إ:يكونإلكلإمؤسسةإمجلسإأمناءإيتمإتأسيسهإويلتزمإبماإيليإ

 .المجلسإعنإثالثةإأعضاءإيتمإتعيينهمإوفقًاإلماإتنصإعليهإالالئحةإاألساسيةالإيقلإعددإأعضاءإ .1
بأسماءإوبياناتإأعضاءإالمجلسإالذينإتمإتعيينهم،إوبكلإتغييرإيطرأإخاللإخمسةإعشرإيومًاإعلىإتشكيلإإإالمركزإبالغإ .2

إالمجلس.
إتكونإمدةإدورةإالمجلسإأربعإسنوات.إ .3

إوشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإ

إاألنشطةإ

 عقدإورشةإعملإلمراجعةإموادإالالئحةإاألساسيةإالمرتبطةإبتنظيمإمجلسإاألمناء. .1
 معإبياناتإالمجلسإالحالية.إالمركزالتأكدإمنإتطابقإقائمةإبياناتإوأسماءإالمجلسإالتيإلدىإ .2
 التأكدإمنإمعرفةإالجراءاتإالسليمةإعندإإعادةإتشكيلإالمجلس.إ .3
إالتأكدإمنإتحققإشروطإالعضويةإفيإأعضاءإمجلسإاألمناء.إ .4

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

 نموذجإإجراءإتعديلإعلىإمجلسإاألمناء.إ .1

 نموذجإالتسجيلإبعضويةإمجلسإاألمناء.إ .2

إسجلإبياناتإمجلسإاألمناء. .3

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإنظامإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ64،إ31

إالالئحةإاألساسيةإ
10-11-

إ13

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 الالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللمؤسسة. .1

 سجلإبياناتإأعضاءإالمجلس. .2

إ.إالمركزالمراسالتإالتيإتمتإمعإ .3
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ3إدرجةإالممارسةإ4بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
وزنإالمؤشرإإ

إرقمإإ
إ%إ16

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإعددإأعضاءإالمجلسإإ

إثالثةإأوإأكثر؟إ
إمكتبيإإ1

محتوىإسجلإبياناتإأعضاءإإإ-1
إالمجلس.

إال
الإيتكونإالمجلسإمنإإ

إثالثةإأعضاءإأوإأكثر.إ
إصفر

إنعمإ
يتكونإالمجلسإمنإإ
إثالثةإأعضاءإأوإأكثر.إ

إ%إ100

2 
هلإتمإإجراءإأيإإ

تعديالتإعلىإأعضاءإإ
إالمجلس؟

إ1

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإسجلإبياناتإأعضاءإإإ-1
إالمجلس.

محتوىإالمراسالتإالتيإ-2
إ.المركزتمتإمعإ

إمحتوىإإجاباتإالمعنيين.إ-3

إ%إ100إلمإيتمإإجراءإتعديالت.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ3
إإالمركزهلإتمإإبالغإ

بالتعديالتإخاللإخمسةإإ
إعشرإيومًا؟إ

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالمراسالتإالتيإإإ-1
إ.المركزتمتإمعإ

إصفرإ.المركزلمإيتمإإبالغإإال

إإإ

إ%إ100إ.المركزتمإإبالغإإنعمإ

4 
هلإتتحققإشروطإإ

العضويةإفيإالمجلسإإ
إعلىإجميعإأعضائه؟إ

إمكتبيإ 1

بياناتإأعضاءإإمحتوىإسجلإ-1
إالمجلس.

محتوىإالالئحةإاألساسيةإ-2
إللمؤسسة

إصفرإالإتتحققإالإ

إنعمإ
إإتتحققإ

إ%إ50إتتحققإبشكلإجزئي.

إ
تتحققإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100
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إ

إ

إ

إالثانيإالمؤشرإإ

التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإإ)إ

إ(إفاعليتهمإلمجلسإاألمناءإوأعضائهإوزيادةإإ

إ%(إ32المجال:إمجلسإاألمناءإ)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ

إ
إ
إ

 

 



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

27 

 

إ
إ  

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ5بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسة

إ.ونائبهإتحديدإرئيسإالمجلس-1
تحديدإالصالحياتإوالجراءاتإإ-2

إومتابعتها.إ
تعريفإأعضاءإالمجلسإالجددإبعملإإ-3

 المؤسسة.

إالمؤشر
باألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإالتزامإالمؤسسةإإ

إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

إ:يحددإمجلسإاألمناءإماإيليإ

إ.رئيسإالمجلس .1
معإمتابعةإممارسةإتلكإالصالحياتإالتيإيفوضهاإلغيرهإإإالصالحياتإالتيإيفوضها،إوإجراءاتإاتخاذإالقرارإومدةإالتفويض .2

إ.عبرإتقاريرإدورية
أعضاءإالمجلسإالجددإبعملإالمؤسسةإوخاصةإالجوانبإالماليةإوالقانونية،إوالتأكدإمنإتوفرإالمعلوماتإإجراءاتإتعريفإإ .3

إالوافيةإعنإشؤونإالمؤسسةإألعضاءإالمجلسإمعإإبراءإذمةإالمجلسإأوإالعضوإالسابق.

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 .ونائبهإللمجلسرئيسًاإإتحديدالتأكدإمنإ .1
أوإأحدإاألعضاءإأوإالدارةإالتنفيذيةإمعإتحديدإإجراءاتإاتخذاإإوالنائبإتحديدإالصالحياتإالمفّوضةإللرئيسإ .2

 القرارإومدةإالتفويض.
 المتابعةإالمستمرةإللصالحياتإالمفّوضةإمنإخاللإالتقاريرإالدورية. .3
 عقدإبرامجإتعريفيةإعنإالمؤسسةإألعضاءإالمجلس. .4
إذمةإالمجلسإالسابقإأوإاألعضاءإالسابقين.التأكدإمنإإبراءإإ .5

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

 نموذجإترشيحإرئيسإالمجلس. .1

إأداةإإدارةإالصالحياتإومتابعتها. .2

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ72،إ65

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 األمناء.محضرإاجتماعإمجلسإ .1

 قائمةإالصالحياتإالمفّوضة.إ .2

 تقاريرإالمتابعةإللصالحياتإوالقراراتإالدورية.إ .3

 تقاريرإالبرامجإالتعريفيةإلألعضاءإالجدد. .4

إمحضرإاجتماعإمجلسإاألمناء. .5
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إ
إ

إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ4إدرجةإالممارسةإ5بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإالتحققإآليةإ

إ1
هلإقامإالمجلسإبتحديدإإ

إرئيسًاإله؟
إمكتبيإإ1

محتوىإمحضرإاجتماعإإإ-1
إمجلسإاألمناء.

إال
لمإيتمإتحديدإرئيسًاإإ

إللمجلس.
إصفر

إ%إ100إتمإتحديدإرئيسًاإللمجلس.إإنعمإ

2 
هلإقامإالمجلسإبتحديدإإ

إرئيسإ؟إنائبإال
إمكتبيإإ1

محتوىإمحضرإاجتماعإإإ-1
إاألمناء.مجلسإ

إصفرإ.الرئيسإإنائبلمإيتمإتحديدإإإال

إ%إ100إ.الرئيسإنائبإتمإتحديدإإنعمإ

3 

هلإتمإتحديدإالصالحياتإإ
المفّوضةإمنإقبلإإ

المجلسإوإجراءاتإاتخاذإإ
إالقرارات؟

إ1

إميدانيإ
محتوىإقائمةإإإ-1

إالصالحياتإالمفّوضة.

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إالتالييتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإنعمإ

إ4
هلإهناكإمتابعةإدوريةإإ
للصالحياتإالمفّوضةإإ
إوالقراراتإالمّتخذة؟إ

إميدانيإ
محتوىإتقاريرإإإ-1

المتابعةإللصالحياتإإ
إوالقراراتإالمّتخذة.

إصفرإالإتوجدإمتابعةإدورية.إال

إنعمإ
إ%إ50إتوجدإمتابعةإبشكلإجزئي.إ

توجدإمتابعةإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

إ

إ5

برامجإتعريفيةإإهلإتمإعقدإ
ألعضاءإالمجلسإخصوصًاإإ
فيإالجوانبإالقانونيةإإ

إوالمالية؟

إميدانيإإ1
محتوىإتقاريرإالبرامجإإإ-1

إالتعريفيةإلألعضاءإالجدد.

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إنعمإ
تمإعقدإبرامجإتعريفيةإإ

إللمجلس.
إ%إ100
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إ
إ

إ

إ

إ

إ

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ6بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
إتفعيلإسياساتإوأسسإالحوكمة.إ-1
إالمؤشر المتابعةإوالرقابة.إ-2

التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ
إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

إيضعإوُيفّعلإمجلسإاألمناءإسياساتإوأسسإالحوكمةإالتالية:إ

 .والبرامجإالمنفذةإوالمدعومةسياسةإحقوقإالملكيةإالفكريةإللمشاريعإ .1
 سياسةإتعارضإالمصالح.إ .2
 الرقابةإالداخليةإوآلياتإالشرافإوالمتابعة.إةسياس .3
 للجهاتإالمستفيدة.إالخدمات(تقديمإ/إالمنحإ)إسياسةإ .4
 .األساسيةالفصاحإعنإالمعلوماتإإخصوصيةإالبياناتإوسياسةإ .5
 وإتالفها.إسياسةإحفظإالوثائقإوالسجالت .6
 المخالفاتإوحمايةإمقدميإالبالغات.إسياسةإالبالغإعنإإ .7
إالئحةإتنظيمإالعملإ)المواردإالبشرية(. .8

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 عقدإورشةإعملإلمراجعةإالسياساتإالمتوّفرةإومدىإمالءمتهاإالحتياجاتإالمؤسسة. .1
 عقدإورشةإعملإلوضعإالسياساتإاألخرىإالغيرإمتوفرة. .2
إتفعيلإالسياساتإمنإخاللإوضعإمؤشراتإأداءإومراجعتهاإدوريًا.إالتأكدإمنإ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالالئحةإاألساسيةإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ14

إ72إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

إ13إنظامإالعمل

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

إالفكريةإللمشاريعإوالبرامجإالمنفذةإوالمدعومة.سياسةإحقوقإالملكيةإإ .1
إسياسةإتعارضإالمصالح.إ .2
إسياسةإالرقابةإالداخليةإوآلياتإالشرافإوالمتابعة. .3
إسياسةإالمنحإوتقديمإالمساعداتإللجهاتإالمستفيدة.إ .4
إ.األساسيةسياسةإخصوصيةإالبياناتإوالفصاحإعنإالمعلوماتإإ .5
إوإتالفها.سياسةإحفظإالوثائقإوالسجالتإ .6
إسياسةإالبالغإعنإالمخالفاتإوحمايةإمقدميإالبالغات.إ .7
إالئحةإتنظيمإالعملإ)المواردإالبشرية(. .8



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

30 

 

إ

إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ16إدرجةإالممارسةإ6بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ
سياسةإحقوقإالملكيةإإ

الفكريةإللمشاريعإوالبرامجإ
إالمنفذةإوالمدعومة.؟

إمكتبيإإ2

وجودإسياسةإحقوقإإإ-1
الملكيةإالفكريةإللمشاريعإإ

والبرامجإالمنفذةإ
إوالمدعومة.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

2 
هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ
إسياسةإتعارضإالمصالح؟

إمكتبيإإ2
تعارضإإوجودإسياسةإإإ-1

إالمصالح.إ

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ3
هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ
سياسةإالرقابةإالداخليةإإ

إوآلياتإالشرافإوالمتابعة؟
إمكتبيإإ2

وجودإسياسةإالرقابةإإإ-1
الداخليةإوآلياتإالشرافإإ

إوالمتابعة.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ4

هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ
تقديمإإ/إالمنحإ)إسياسةإ

للجهاتإإإإالخدمات(
إالمستفيدة.؟

إمكتبيإإ2
المنحإإ)سياسةإإإوجودإإ-1
للجهاتإإإالخدمات(تقديمإ/

إالمستفيدة.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ5

هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ
سياسةإخصوصيةإالبياناتإإ
والفصاحإعنإالمعلوماتإإ

إاألساسيةإ؟إ

إمكتبيإإ2
وجودإسياسةإالفصاحإإإ-1

إعنإالمعلوماتإاألساسية.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ6
هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ

سياسةإحفظإالوثائقإإ
إوالسجالتإوإتالفها؟إ

إمكتبيإإ2
وجودإسياسةإحفظإإ-1

الوثائقإوالسجالتإ
إوإتالفها.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ7
المؤسسةإإهلإتوجدإلدىإ

سياسةإالبالغإعنإالمخالفاتإ
إوحمايةإمقدميإالبالغات.

إمكتبيإإ2
وجودإسياسةإالبالغإإإ-1

عنإالمخالفاتإوحمايةإ
إمقدميإالبالغات.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ8
هلإتوجدإلدىإالمؤسسةإإ

الئحةإتنظيمإالعملإ)المواردإ
إالبشرية(؟إ

إمكتبيإإ2
وجودإالئحةإتنظيمإإإ-1

إالعملإ)المواردإالبشرية(.إ

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ
إ
إ
إ
إ
إ

إ  
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إ

إ
إ

إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ4إدرجةإالممارسةإ7بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإلدىإالمؤسسةإحساباتإ

إبنكية؟إ

إ4

إالتقريرإالمالي.إإ-1إمكتبيإ
إصفرإالإيوجدإإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 

التعاملإمعإإهلإيتمإ
الحساباتإالبنكيةإللمؤسسةإ

بتوقيعإرئيسإالمجلسإأوإإ
أوإإ-إنائبهإوالمشرفإالمالي
إ-المركزمنإيفوضهإبموافقةإإ

إ؟

إميدانيإ

صورإالشيكاتإإ-1
والتحويالتإوسنداتإإ

إالصرف.إ
إالمركزإوجودإموافقةإإ-2

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
يتمإذلكإبشكلإإ

إمتكامل.إ
إ%إ100

 

 

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ7بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
المسؤولياتإالماليةإوالصالحياتإإ-1

إالمؤشر الممنوحة.
التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ

إوزيادةإفاعليتهم.األمناءإوأعضائهإإ

تلتزمإالمؤسسةإبإيداعإأموالهاإالنقديةإباسمهاإلدىإبنكإأوإأكثرإمنإالبنوكإالمحلية،إوتكونإالتعامالتإمعإالحساباتإإ
بموافقةإالوزيرإإ-إالبنكيةإالخاصةإبالمؤسسةإبتوقيعإرئيسإمجلسإاألمناءإأوإنائبهإوالمشرفإالمالي،إويجوزإلمجلسإاألمناءإ

تفويضإالتعاملإمعإالحساباتإالبنكيةإالثنينإمنإأعضائهإأوإمنإقيادييإالدارةإالتنفيذيةإعلىإأنإيكوناإإإ-أوإمنإيفوضه
إسعوديإالجنسية.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إ-إاألنشطةإ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إنموذجإتفويضإالتعاملإمعإالحساباتإالبنكية. .1

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةالالئحةإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ72

إ34إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 التقريرإالمالي. .1

 صورإالشيكاتإوالتحويالتإوسنداتإالصرف.إ .2

 محضرإاجتماعإمجلسإاألمناء. .3

إ.إالمركزالمراسالتإالتيإتمتإمعإ .4
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إ
إ

إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3إدرجةإالممارسةإ8بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيعقدإمجلسإاألمناءإإ
منتظمإوبماإاجتماعاتهإبشكلإ

الإيقلإعنإاجتماعإواحدإكلإ
إثالثةإأشهر؟إ

إميدانيإإ3
محاضرإاجتماعاتإإإ-1

إ.األمناءمجلسإ

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إنعمإ

يتمإذلكإبشكلإإ
إجزئي.

إ%إ50

يتمإذلكإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

إ
إ
إ
إ

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ8بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
إإاألمناءانتظامإاجتماعاتإمجلسإ-1

إالمؤشر وعددها.
التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ

إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

إاجتماعإواحدإكلإثالثةإأشهر.إيعقدإمجلسإاألمناءإاجتماعاتهإبشكلإمنتظمإوفّعالإوبماإالإيقلإعنإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إجدولةإاجتماعاتإمجلسإاألمناءإبحيثإيكونإهناكإاجتماعإكلإثالثةإأشهر. .1إاألنشطةإ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إنموذجإمحضرإاجتماعاتإمجلسإاألمناء.إ .1

مصدرإ

إالممارسة
إوالمؤسساتإاألهليةالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ66

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إمحاضرإاجتماعاتإمجلسإاألمناء.إ .1
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إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ2إدرجةإالممارسةإ9بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيتولىإرئيسإالمجلسإأوإ
دعوةإإإ-فيإحالإغيابه-نائبهإ

األعضاءإورئاسةإاالجتماعإإ
إوالتوقيعإعلىإالمحاضر؟إ

إميدانيإإ1
محتوىإمحاضرإإإ-1

إاجتماعاتإالمجلس.

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيتمإذلكإبشكلإجزئي.إ

يتمإذلكإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

2 

هلإيقومإرئيسإالمجلسإأوإ
إإ-أوإمنإيفوضه-نائبهإ

بالتوقيعإنيابةإعنإالمؤسسةإ
علىإجميعإالعقودإإ

واالتفاقاتإالتيإوافقإإ
إمجلسإاألمناءإعلىإإبرامها؟

إميدانيإإ1

محتوىإالعقودإإ-1
إواالتفاقات.

محتوىإقرارإموافقةإإ-2
المجلسإعلىإإبرامإإ

إالعقود.

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ

إ%إ50إيتمإذلكإبشكلإجزئي.إ

يتمإذلكإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ9بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
اختصاصاتإرئيسإالمجلسإأوإنائبهإإ-1

إالمؤشر فيإحالإغيابه.
التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ

إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

إماإيأتي:إإ-فيإحالإغيابه-يتولىإرئيسإمجلسإاألمناءإأوإنائبهإ

 توجيهإالدعوةإألعضاءإالمجلسإلعقدإاالجتماعات.إ-1
المؤسسةإوالنيابةإعنهاإأمامإالجهاتإالداريةإتمثيلإإ-2

 والقضائية.
إقرارإجداولإأعمالإجلساتإمجلسإاألمناءإومراقبةإإإ-3

 تنفيذها.
التوقيعإنيابةإعنإالمؤسسةإعلىإجميعإالعقودإإإ-4

إواالتفاقاتإالتيإيوافقإمجلسإاألمناءإعلىإإبرامها.
التوقيعإمعإأمينإسرإمجلسإاألمناءإعلىإمحاضرإإإ-5

إالجلساتإإ

والقراراتإالداريةإوالشؤونإالخاصةإبالعاملينإفيإإإإ
 المؤسسة.

االشتراكإفيإالتوقيعإعلىإجميعإالشيكاتإواألوراقإإ-6
 الماليةإالخاصةإبالمؤسسةإوحساباتها.

البتإفيإالمسائلإالعاجلةإالتيإيعرضهاإعليهإالمديرإإإ-7
التنفيذي،إوالتيإالإتحتملإالتأخيرإلحينإاجتماعإمجلسإإ

أنإيعرضإهذهإالمسائل،إوماإقررإبشأنهاإعلىإإإاألمناء،إعلىإ
إالمجلسإفيإأولإاجتماعإله.إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 التأكدإمنإوضوحإآليةإدعوةإأعضاءإالمجلسإوإعدادإمحضرإاالجتماعإوالتوقيعإعليه.إ .1
 التأكدإمنإوضوحإصالحياتإرئيسإالمجلسإومتابعتهاإبشكلإمستمر. .2
إجميعإالمحاضرإوتصنيفهاإبشكلإيسهلإالوصولإإليها.أرشفةإ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ16

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 محاضرإاجتماعاتإالمجلس. .1

 صورإالشيكاتإوالتحويالتإوأوامرإالصرف. .2

إالعقودإواالتفاقات. .3

إإبرامإالعقود.إقرارإموافقةإالمجلسإعلىإ .4
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إ
 

إ

إ%إ32إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3إدرجةإالممارسةإ10بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

أوإ-إهلإيقومإالمشرفإالمالي
بالقيامإبجميعإإإإ-منإيفوضه

المهامإالمحددةإفيإالالئحةإ
إاألساسيةإللمؤسسة؟إ

إميدانيإإ3

وجودإتقاريرإإ-1
المشرفإالماليإ

إالدورية.
محتوىإالالئحةإإ-2

إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيتمإذلكإبشكلإجزئي.إ

يتمإذلكإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

 

إ

إ

 مجلسإاألمناء.إالمجالإ10بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
 المالي.اختصاصاتإالمشرفإ-1

إالمؤشر
التزامإالمؤسسةإباألحكامإوالضوابطإالمنّظمةإلمجلسإ

إاألمناءإوأعضائهإوزيادةإفاعليتهم.

 كماإهوإوارإدإفيإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.إإيلتزمإالمشرفإالماليإبالقيامإبمهامهإواختصاصاتهإ -1
إمنإالجرائمإالمنصوصإإيكونإالمشرفإالماليإمسؤواًلإعنإالتدقيقإوالمراجعةإإ -2 وااللتزام،إمعإتزويدهإبمواردإكافيةإلكشفإأيٍّ

 عليهاإفيإنظامإمكافحةإغسلإاألموال.إ

إ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 التأكدإمنإوجودإمشرفإماليإفيإالمجلسإولديهإالقدراتإوالمكانياتإالالزمة. .1
 المشرفإالماليإوالصالحياتإالمفّوضةإومتابعتهاإبشكلإمستمر.عقدإورشإعملإلمراجعةإاختصاصاتإ .2
إإجراءإتقييمإدوريإلألداءإالماليإوتطابقهإمعإالجراءاتإالمنظمةإالختصاصاتإالمشرفإالمالي.إ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إمهامإوالصالحياتإالمفّوضةإومتابعتها.إأداةإإدارةإال .1

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةالالئحةإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ75

إ18إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 الالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللمؤسسة. .1

 الصرف.إوأوامرصورإالشيكاتإوالتحويالتإإ .2

 تقاريرإالمشرفإالماليإالدورية. .3

إالموازناتإالماليةإالتقديريةإالمعّدة.إ .4
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إالثالثإالمؤشرإإ

إلدارةإالتنفيذيةإإلإإالمنّظمةإطإإبإالتزامإالمؤسسةإبالضوا)إ

إ(إومهامهاإ

إ%(إ10المجال:إالدارةإالتنفيذيةإ)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ

إ11بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
درجةإإ

إالممارسة
إ%إ10إوزنإالمؤشرإرقمإإإ4

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإيوجدإمديرإتنفيذيإمعّينإإ

إمكّلفإمنإقبلإالمجلس؟أوإ
إميدانيإإ3

.إمحتوىإقرارإإ1
تعيينإالمديرإإ

منإإإالتنفيذي
إ.المجلس

إصفرإالإيوجد.إإال

إ%إ100إيوجدإإنعمإ

إ2

هلإتمإإرسالإنسخةإمنإقرارإإ
مرفقًاإبهاإإالمركزالتعيينإإلىإإ

صورةإمنإبطاقةإهويةإالمديرإإ
الوطنيةإأوإتمإأخذإموافقةإ

عندإتكليفإأحدإأعضاءإإإالمركز
المجلسإمؤقتًاإليتولىإهذاإ

إالعمل؟

إميدانيإإ1

محتوىإإإ-1
المراسالتإالتيإإ

تمتإبينإالمؤسسةإإ
إ.إالمركزو

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إ%إ100إتمإذلك.إنعمإ

 الدارةإالتنفيذية.إالمجالإ11بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة

إتعيينإالمديرإالتنفيذي.إ-1
تكليفإأحدإأعضاءإالمجلسإفيإإ-2

 الدارةإالتنفيذية.
إالمؤشر

التزامإالمؤسسةإبالضوابطإالمنّظمةإلإلدارةإالتنفيذيةإإ

إومهامها.إ

إالتنفيذيإوفقإماإيلي:إإأوإتكليفإالمديريتولىإمجلسإاألمناءإتعيينإ

إصدارإقرارإتعيينإالمديرإالتنفيذيإيتضمنإكاملإبياناتهإويوضحإصالحياتهإومسؤولياتهإوحقوقهإوالتزاماتهإعلىإضوءإإإ-1
 التنفيذيةإوهذهإالالئحةإوأحكامإنظامإالعمل.إالنظامإوالالئحةإ

 مرفقًاإبهاإصورةإمنإبطاقةإهويتهإالوطنية.إإالمركزإرسالإنسخةإمنإقرارإالتعيينإإلىإإ-2
إإالمركزإذاإلمإتتمكنإالمؤسسةإمنإتعيينإمديرإتنفيذيإمتفرغإألعمالهاإأليإسببإمنإاألسبابإفللمجلسإوبعدإموافقةإإ-3

إولىإهذاإالعمل.تكليفإأحدإأعضائهإمؤقتًاإليت

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 مراجعةإآليةإتعيينإالمديرإالتنفيذيإوسالمةإالجراءاتإالمّتخذةإفيإذلك.إ .1
 قرارإالتعيين.التأكدإمنإتحديدإبياناتإوصالحياتإومسؤولياتإوحقوقإوالتزاماتإالمديرإالتنفيذيإفيإإ .2
إ.إالمركزالتأكدإمنإإرسالإنسخةإمنإقرارإالتعيينإمعإصورةإمنإهويةإالمديرإالتنفيذيإإلىإإ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ24،إ22

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 قرارإتعيينإالمديرإالتنفيذي.إ .1

إ.إالمركزالمراسالتإالتيإتمتإبينإالمؤسسةإو .2
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إ
 

إ%إ10إوزنإالمؤشرإرقمإإإ2إدرجةإالممارسةإ12بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

جبإإاإهلإتتحققإالشروطإالو
توافرهاإفيإالمديرإالتنفيذيإ

الالئحةإاألساسيةإإإوالمحددةإفي
للمؤسسةإمعإالمديرإالحاليإإ

إللمؤسسة؟

إميدانيإإ2

محتوىإالسيرةإإ-1
الذاتيةإللمديرإإ

إالتنفيذي.إ
محتوىإالالئحةإإ-2

إاألساسية

إصفرإغيرإمتحّققة.إإال

إنعمإ

إ%إ50إجزئي.متحّققةإبشكلإ

متحّققةإبشكلإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

2 
هلإحصلإالمديرإالتنفيذيإعلىإإ

إرخصةإمكين؟إ
إ-إ-

وثيقةإرخصةإإإ-1
إمكين.

إصفرإرخصةإدإالإتوجإالإ

إ%إ100إيوجدإرخصةإنعمإ

 

  

 الدارةإالتنفيذية.إالمجالإ12بطاقةإالممارسةإرقمإ
موضوعاتإإ

إالممارسة
 شروطإتعيينإالمديرإالتنفيذي.-1

إالمؤشر
التزامإالمؤسسةإبالضوابطإالمنّظمةإلإلدارةإالتنفيذيةإإ

إومهامها.إ

إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.تلتزمإالمؤسسةإبتحقيقإالشروطإالواجبإتوافرهاإفيإالمديرإالتنفيذيإكماإهوإواردإفيإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 مراجعةإالشروطإالواجبإتوافرهاإفيإالمديرإالتنفيذيإوالمحّددةإفيإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة. .1
إالتأكدإمنإتحققإالشروطإفيإالمديرإالتنفيذيإالحاليإللمؤسسة. .2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إرخصةإمكينإوثيقةإ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ25

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 السيرةإالذاتيةإللمديرإالتنفيذي. .1

إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة .2
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إ13بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
درجةإإ

إالممارسة
إ%إ10إوزنإالمؤشرإرقمإإإ4

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإيقومإالمديرإالتنفيذيإإ
بالشرافإعلىإجميعإاألعمالإ
الداريةإوشؤونإالموظفينإ
وجميعإالمهامإالمحددةإفيإإ
إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة؟

إميدانيإإ4

وجودإتقاريرإالمديرإإ-1
إالتنفيذيإالدورية.

محتوىإالالئحةإإ-2
إاألساسيةإللمؤسسة.إ

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ

يتمإذلكإبشكلإإ
إجزئي.

إ%إ50

يتمإذلكإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

 

  

 الدارةإالتنفيذية.إالمجالإ13بطاقةإالممارسةإرقمإ
إإموضوعات

إالممارسة
 للمؤسسة.مهامإالمديرإالتنفيذيإ-1

إالمؤشر
التزامإالمؤسسةإبالضوابطإالمنّظمةإلإلدارةإالتنفيذيةإإ

إومهامها.إ

إالمحددةإفيإإفيإالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة.يقومإالمديرإالتنفيذيإبمهامهإواختصاصاتهإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 علىإالقيامإبهاإعلىإأكملإوجه.التأكدإمنإوضوحإمهامإالمديرإالتنفيذيإوقدرتهإ .1
إ.المركزالتأكدإمنإتحديثإجميعإبياناتإالمؤسسةإلدىإ .2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إأداةإتقييمإاألداءإالوظيفيإللموظفين. .1

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ26،إإ23،إ17

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 الدورية.تقاريرإالمديرإالتنفيذيإإ .1

إالالئحةإاألساسيةإللمؤسسة .2
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إ

إ

إ

إ

إالرابعإالمؤشرإإ

بممارسةإاألنشطةإوالبرامجإوإنشاءإإإإالمؤسسةالتزامإإ)إ

إ(إالفروعإوفقإماإتحددهإاألنظمةإواللوائح

إ%(إ6المجال:إاألنشطةإوالبرامجإوإنشاءإالفروعإ)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ%6إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3إدرجةإالممارسةإ14بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إهلإلدىإالمؤسسةإفروع؟إإ1

إ2

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإقائمةإفروعإإإ-1
إالمؤسسة.

إ%إ100إالإيوجد.إإال

إنعمإ
يتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإ

إالتاليإ

2 

هلإتوجدإموافقةإمنإإ
إالمركزمجلسإاألمناءإومنإإ

علىإفتحإالفرعإوالحساباتإ
إالخاصةإبه؟إ

إميدانيإ

وجودإموافقةإمجلسإإإ-1
 األمناء.إ

إإالمركزوجودإموافقةإإ-2
فتحإإعلىإعلىإفتحإالفرعإو

إالحساباتإالخاصةإبه.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ3
إإأوإتكليفإإهلإتمإتعيين

مديرإًاإومساعدًاإومشرفًاإإ
إماليًاإللفرع؟

إميدانيإإ1
أوإإوجودإقراراتإالتعيينإإ-1

للوظائفإفيإإإالتكليف
إالفرع.

إصفرإالإتوجد.إإال

إنعمإ
إ%إ50إتوجدإبشكلإجزئي.إ

توجدإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

إالمجالإ14بطاقةإالممارسةإرقمإ
والبرامجإوإنشاءإإاألنشطةإ

موضوعاتإإ الفروع.

إالممارسة

شروطإإنشاءإالفروعإداخلإ-1
إالمملكة.

إالمؤشر إدارةإالفرعإوالعاملينإفيه.إ-2
التزامإالمؤسسةإبممارسةإاألنشطةإوالبرامجإوإنشاءإالفروعإإ

إوفقإماإتحددهإاألنظمةإواللوائح.إ

إتلتزمإالمؤسسةإعندإإنشاءإفروعإلهاإبماإيلي:إ

 قرارإموافقةإمنإمجلسإاألمناء.صدورإإ-1
 علىإفتحإالفرعإوإعلىإفتحإالحساباتإالخاصةإبه.إإالمركزموافقةإإ-2
إتعيينإمديرإًاإومساعدًاإومشرفًاإماليًاإللفرع.إإ-3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 .إ-إنإُوجدت-التأكدإمنإوجودإالموافقاتإالمطلوبةإللفروعإ .1
إاكتمالإالتعيينإعلىإالوظائفإالالزمةإفيإالفرع.التأكدإمنإ .2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ63

إ8،إإ7إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 قائمةإفروعإالمؤسسة. .1

 موافقةإمجلسإاألمناء.إ .2

 علىإفتحإالفرعإوفتحإالحساباتإالخاصةإبه.إالمركزموافقةإ .3

إقراراتإالتعيينإللوظائفإفيإالفرع. .4
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إ
 

إ
إ
إ

إ  

إالمجالإ15بطاقةإالممارسةإرقمإ
األنشطةإوالبرامجإوإنشاءإإ

 الفروع.
موضوعاتإإ

إالممارسة

تجنبإإوممارسةإاألنشطةإوالبرامجإ-1
إ.المحظورات

ممارسةإالمؤسسةإلألنشطةإخارجإإ-2
إ.الجغرافيإأوإالتخصصينطاقهاإإ

المشاركةإفيإالفعالياتإوالعضوياتإإ-3
 خارجإالمملكة.

إالمؤشر
بممارسةإاألنشطةإوالبرامجإوإنشاءإإإإالمؤسسةالتزامإ

إالفروعإوفقإماإتحددهإاألنظمةإواللوائح.إ

إتمارسإالمؤسسةإاألنشطةإوالبرامجإبوجودإالترخيصإالساريإلهاإمعإتجنبإماإيلي:

 ممارسةإأيإنشاطإيخالفإأهدافهاإالمحددةإفيإالئحتهاإاألساسية.إإ-1
 إالإبموافقةإالوزيرإأوإمنإيفوضه.إإالجغرافيإأوإالتخصصيممارسةإأيإنشاطإخارجإنطاقهاإإ-2
المشاركةإأوإممارسةإأيإفعاليةإأوإنشاطإخارجإالمملكةإأوإالحصولإعلىإعضويةإمنإإحدىإالجهاتإالدوليةإدونإإإ-3

إ.إالمختصةموافقةإكتابيةإمنإالوزيرإوالجهةإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 المحددةإفيإالممارسة.والبرامجإالمنّفذةإومدىإتحقيقهاإللمتطلباتإإمراجعةإاألنشطةإ .1
التأكدإمنإمتطلباتإالبرامجإوالفعالياتإأوإالعضوياتإمنإخارجإالمملكةإوالحصولإعلىإالموافقاتإإ .2

إبشأنإذلك.إ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ85،إإ84،إ61

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 الالئحةإاألساسيةإالمعتمدةإللمؤسسة. .1

 ريرإالبرامجإوالفعاليات.اتق .2

 قائمةإالفروعإبالمؤسسة.إ .3

 .إالوزيرإأوإمنإيفّوضهإةموافق .4

إ.إالمختصةالجهةإموافقةإ .5
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إ

إ15بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
درجةإإ

إالممارسة
إ%6إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتمارسإالمؤسسةإأيإإ
أنشطةإلهاإخارجإأهدافهاإإ

المحّددةإفيإالالئحةإإ
إاألساسية؟إ

إميدانيإإ1

محتوىإالالئحةإإإ-1
األساسيةإالمعتمدةإإ

إللمؤسسة.
محتوىإتقاريرإالبرامجإإإ-2

إوالفعاليات.

إال
الإتوجدإأنشطةإخارجإإ
إأهدافإالمؤسسة.

إ%إ100

إنعمإ
توجدإأنشطةإخارجإإ
إأهدافإالمؤسسة.

إصفر

2 
هلإتمارسإالمؤسسةإأيإإ
نشاطإلهاإخارجإنطاقهاإإ

إ؟إإيأوإالتخصصالجغرافيإ
إ1

إميدانيإ

محتوىإالالئحةإإإ-1
األساسيةإالمعتمدةإإ

إللمؤسسة.
محتوىإقائمةإالفروعإإإ-2

إبالمؤسسة.

إال
خارجإإإإتوجدإأنشطةالإ

الجغرافيإأوإإنطاقهاإإ
إ.التخصصي

إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ3
هلإتوجدإموافقةإمنإإ
إالوزيرإأوإمنإيفوضه؟إ

إميدانيإ
وجودإموافقةإالوزيرإإإ-1

إأوإمنإيفّوضه.

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ

إ

إ4

هلإتمتإالمشاركةإأوإإ
ممارسةإأيإفعاليةإأوإإ
نشاطإخارجإالمملكةإأوإإ

الحصولإعلىإعضويةإمنإإ
إالدولية؟إإحدىإالجهاتإ

إ1

إميدانيإ
محتوىإتقاريرإالبرامجإإإ-1

إوالفعاليات.

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ5
هلإتوجدإموافقةإكتابيةإإ

منإالوزيرإوالجهةإإ
إ؟المختصة

إميدانيإ
وجودإموافقةإالوزيرإإإ-1

إ.إالمختصةوالجهةإ

إصفرإالإتوجد.إإال

إ%إ100إتوجد.إنعمإ
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إ

إ

إ

إ

إ

إالخامسإالمؤشرإإ

التزامإالمؤسسةإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإإ)إ

إ(إخاللإالفتراتإالمحّددةإإللمركزإورفعهاإإ

إ%(إ10)الوزنإإإإالتقاريرالمجال:إإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ%إ10إوزنإالمؤشرإرقمإإإ10إدرجةإالممارسةإ16بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتمإالتصديقإعلىإإ
الحساباتإالختاميةإإ
مراجعإإللمؤسسةإمنإقبلإ
إخارجيإمرخصإله؟إ

إ6

مكتبي+إإ
إميدانيإ

وجودإالتقريرإالماليإإ-1
المصّدقإمنإالمراجعإإ

إالخارجي.إ

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إنعمإ
يتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإ

إالتاليإ

2 

هلإتمإرفعإالحساباتإإ
وفقإإالختاميةإالمصّدقةإ

خاللإإللمركزالطارإالمعتمدإ
األربعةإأشهرإمنإنهايةإإ

إالسنةإالمالية؟إ

إميدانيإ
محتوىإالمراسالتإإإ-1

إ.إالمركزالتيإتمتإمعإإ

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إ%إ100إتمإذلك.إنعمإ

إ3
هلإتمإإعدادإالتقريرإإ

السنويإللبرامجإإ
إواألنشطة؟إ

إميدانيإإ4
وجودإالتقريرإالسنويإإ-1

إللبرامجإواألنشطة.

إصفرإلمإيتمإالعداد.إال

إ%إ100إتمإالعداد.إإنعمإ

 التقارير.إالمجالإ16بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسة

التعاقدإمعإمراجعإحساباتإخارجيإإ-1
إلعدادإالتقاريرإالمالية.

إبدايةإونهايةإالسنةإالمالية.إ-2
 التقريرإالسنويإللبرامجإواألنشطة.-3

إالمؤشر
التزامإالمؤسسةإبإعدادإالتقاريرإالدوريةإالمطلوبةإورفعهاإ

إخاللإالفتراتإالمحّددة.إللمركز

إتلتزمإالمؤسسةإبماإيلي:إ

 الحساباتإالختاميةإللسنةإالمنتهية.إإلمراجعةالتعاقدإمعإمراجعإحساباتإخارجيإومرّخصإلهإإ-1
 خاللإاألربعةإأشهرإمنإنهايةإالسنةإالمالية.إإللمركزيتمإرفعإالتقاريرإإ-2
ر(إمنإإ،إوتنتهيإفيإشهرإ)ذوإالحجة/ديسمبالمركزتبدأإالسنةإالماليةإاألولىإللمؤسسةإبدءًاإمنإتاريخإصدورإالترخيصإمنإ -3

إسنةإالترخيصإنفسها،إوتكونإمدةإكلإسنةإماليةإبعدإذلكإاثنيإعشرإشهرًاإ)هجرّيًا/ميالدّيًا(.إ
إإعدادإالتقريرإالسنويإللبرامجإواألنشطة.إإ -4

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 التأكدإمنإوجودإمراجعإحساباتإخارجيإلمراجعةإالحساباتإالختامية. .1
إرفعإالتقاريرإخاللإاألربعةإأشهرإمنإنهايةإالسنةإالمالية.التأكدإمنإ .2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ73

إ31إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 الخارجي.إالمصّدقإمنإالمراجعإالماليإالتقريرإ .1

 .إالمركزالمراسالتإالتيإتمتإمعإ .2

إالتقريرإالسنويإللبرامجإواألنشطة. .3
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إ

إ

إ

إ

إالسادسالمؤشرإإ

التزامإالمؤسسةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإإ)إ

جرائمإتمويلإالرهابإوغسلإاألموالإمنإخاللإإ

إ(إالمؤشراتإوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.إ

إإمكافحةإجرائمإتمويلإالرهابإوغسلإاألموالإالمجال:إ

إ%(إ6)الوزنإإ

إ
إ
إ
إ
إ



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

46 

 

إ
إ

إ%6إوزنإالمؤشرإرقمإإإ1إدرجةإالممارسةإ17بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتمإتقييمإمخاطرإإ

تمويلإالرهابإوغسلإإ
إاألموال؟إ

إ1

مكتبي+إإ
إميدانيإ

تقاريرإورشإالعملإمحتوىإإإ-1
لتحديدإالمخاطرإوتقييمهاإإ

إووضعإالمؤشراتإالدالةإعليها.

إصفرإلمإيتمإالتقييم.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإتمإاألخذإبالحسبانإإ

المخاطرإالمتأصلةإإ
إوالكامنة؟إ

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإتقاريرإورشإالعملإإ-1
لتحديدإالمخاطرإوتقييمهاإإ

إووضعإالمؤشراتإالدالةإعليها.

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إ%إ100إتمإذلك.إنعمإ

إ  

بطاقةإالممارسةإإإ
إ17رقمإإ

إالمجال
مكافحةإجرائمإتمويلإالرهابإوغسلإإ

 األموال.إ
موضوعاتإإ

إالممارسة

تحديدإوفهمإمخاطرإتمويلإإ-1
تقييمهاإوتوثيقهاإإالرهابإو

إ.وتحديثهاإبشكلإمستمر
وضعإالمؤشراتإالدالةإعلىإإ-2

وجودإشبهةإعملياتإغسلإإ
 أموال.

إالمؤشر

مستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإإالتزامإالمؤسسةإبكافةإ

تمويلإالرهابإوغسلإاألموالإمنإخاللإالمؤشراتإإ

إوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.

يتمإتحديدإمخاطرإتمويلإالرهابإوغسلإاألموالإمنإقبلإالمؤسسةإويتمإفهمها،إوتقييمهاإوتوثيقهاإوتحديثهاإبشكلإإ
إمعإاألخذإبالحسبانإالمخاطرإالمتأصلةإوالكامنةإالتالية:إمستمرإمعإتحديدإالمؤشراتإالدالةإعلىإذلك،إ

 المخاطرإالمرتبطةإبالعمالء.إ-1
 البلدانإوالمناطقإالجغرافية.إ-2
 المنتجاتإأوإالخدمات.إ-3
 المعامالتإأوإقنواتإالتسليم.إإإ-4

بمنتجاتإجديدة،إوممارساتإالعملإعلىإأنإتتّضمنإدراسةإتقييمإالمخاطرإوفقًاإلهذهإالمادةإتقييمًاإللمخاطرإالمرتبطةإ
إ.والتقنياتإقبلإاستخدامها

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إ.إعقدإورشةإعملإلمراجعةإتقييمإمخاطرإتمويلإالرهابإوغسلإاألموالإوتحديثهاإبشكلإمستمر.1إاألنشطةإ
إالمخاطرإالمتأصلةإوالكامنة..إتحديدإمؤشراتإتساعدإعلىإتحديدإهذهإالمخاطرإمعإاألخذإبالحسبانإ2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إأداةإتقييمإمخاطرإتمويلإالرهابإوغسلإاألموال.إ .1

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإنظامإمكافحةإجرائمإالرهاب

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ63

إ15.3إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإغسلإاألموالإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إلتحديدإالمخاطرإوتقييمهاإووضعإالمؤشراتإالدالةإعليها.إ.إتقاريرإورشإالعملإ1
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إ%6إوزنإالمؤشرإرقمإإإ2إدرجةإالممارسةإ18بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإساهمتإالمؤسسةإإ
فيإالتوعيةإبغسلإإ
األموالإوتمويلإإ

إالرهاب؟

إ1
مكتبيإإ
إ+ميدانيإ

 تقريرإأنشطةإالتوعيةإإ -1
إشهاداتإالحضورإ -2

إصفرإالإيوجدإتوعيةإإالإ

إ%إ100إيوجدإتوعيةإإنعمإ

إ2

تقييمإإبناءإوإهلإتمإإ
مخاطرإتمويلإإمصفوفةإ

الرهابإوغسلإإ
إاألموال؟إ

إ1
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإتقاريرإورشإالعملإإ-1
المخاطرإإمصفوفةإلتحديدإ

وتقييمهاإووضعإالمؤشراتإ
إالدالةإعليها.إ

إصفرإلمإيتمإالتقييم.إإال

إنعمإ
يتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإ

إالتاليإ

إالمجالإ18بطاقةإالممارسةإرقمإإ
مكافحةإجرائمإتمويلإالرهابإ

 وغسلإاألموال.إ

موضوعاتإإ

إالممارسة

اتخاذإالقراراتإبناًءإعلىإنتائجإإ-1
المخاطرإإمصفوفةإتقييمإ

المتعلقةإبمكافحةإتمويلإإ
إالرهاب.جرائمإ

وضعإالسياساتإوالجراءاتإإ-2
والضوابطإوتنفيذهاإبفعاليةإ
إلمكافحةإتمويلإالرهاب.

تنفيذإالبرامجإالتوعويةإالداخليةإإ-3
الوقائيةإمنإجرائمإتمويلإإ

 الرهاب.

إالمؤشر

التزامإالمؤسسةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإإ

المؤشراتإإتمويلإالرهابإوغسلإاألموالإمنإخاللإ

إوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.

تحددإالمؤسسةإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإلمكافحةإتمويلإالرهابإويتمإتنفيذهاإبفعالّيةإبهدفإالدارةإوالحّدإمنإإ
إأيإمخاطرإمحّددةإعلىإأنإتشتملإماإيلي:إ

 المخاطرإلعالقاتإالعملإقبلإإتمامإعمليةإالتحققإمنإالعميل.األحكامإالمّتصلةإبالتدابيرإالمتعلقةإبإجراءاتإإدارةإإإ-1
 إجراءاتإالبالغإعنإالمعامالتإالمشبوهة.إ-2
إبرامجإتدريبإالموظفينإالمستمرة.إ-3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
السياساتإوالجراءاتإإالمخاطرإوتحديثهاإوذلكإلوضعإمصفوفةإ.إعقدإورشةإعملإمرتبطةإبورشةإتقييمإ1

إوالضوابطإلمكافحةإتمويلإالرهابإوغسلإاألموال.إ
إ.إالتأكدإمنإاحتواءإالسياساتإوالجراءاتإوالضوابطإماإهوإمحّددإفيإالممارسة.إ2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ.إأداةإتقييمإمخاطرإتمويلإالرهابإوغسلإاألموال.1

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإمكافحةإجرائمإالرهابإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ18

إ67إنظامإمكافحةإجرائمإالرهاب

إ2.8إتقريرإنتائجإالفاتفإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إ.إالسياساتإوالجراءاتإالمتعلقةإبمكافحةإتمويلإالرهابإوغسلإاألموال.إ1
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3 
هلإتمإوضعإالسياساتإإ

وفقإالنهجإإوالجراءاتإ
إ؟إالقائمإعلىإالرهابإ

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالسياساتإإإ-1
والجراءاتإالمتعلقةإإ

بمكافحةإتمويلإالرهابإإ
إوغسلإاألموالإ

إصفرإلمإيتمإذلك.إال

إ%إ100إتمإذلك.إنعمإ

 

 

  

إالمجالإ19بطاقةإالممارسةإرقمإ
مكافحةإجرائمإتمويلإالرهابإ

 وغسلإاألموال.إ
موضوعاتإإ

إالممارسة

الجراءاتإالمطلوبةإعندإاالشتباهإإ-1
إبجريمةإغسلإأموال.

حظرإإبالغإأوإتنبيهإالعميلإأوإأيإإإ-2
شخصإآخرإذوإعالقةإبشبهةإ

 غسلإاألموالإبالعملياتإالجارية
إالمؤشر

التزامإالمؤسسةإبكافةإمستوياتهاإالداريةإبمكافحةإجرائمإإ

األموالإمنإخاللإالمؤشراتإإتمويلإالرهابإوغسلإ

إوالسياساتإوالجراءاتإالداخلية.

أوإإذاإتوافرتإلديهاإأسبابإمعقولةإلالشتباهإفيإأنإاألموالإأوإبعضهاإإإالمؤسسةإتتبعإالمؤسسةإالجراءاتإالتاليةإعندإاشتباهإ
تمثلإمتحصالتإجريمةإأوإفيإارتباطهاإأوإعالقتهاإبعملياتإغسلإاألموالإأوإفيإأنهاإسوفإُتستخدمإفيإعملياتإغسلإإ

عملياتإغسلإاألموالإبماإإأموالإأوإبعالقةإأوإارتباطإأيإمنإالعملياتإأوإالصفقاتإالمعّقدةإأوإالضخمةإأوإغيرإالطبيعيةإب
 فيإذلكإمحاوالتإإجراءإمثلإهذهإالعمليات:إ

،إوتزويدهاإبتقريرإمفّصلإيتضمنإ-عبرإنموذجهمإالمعتمدإلذلك-إبالغإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإفورًاإوبشكلإمباشرإإ-1
 جميعإالبياناتإوالمعلوماتإالمتوافرةإلديهاإعنإتلكإالعمليةإواألطرافإذاتإالصلة.

إاالستجابةإلكلإماإتطلبهإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإمنإمعلوماتإإضافية.إإ-2
تنبيهإالعميلإأوإأيإشخصإآخرإبأنإتقريرًاإبموجبإالنظامإأوإمعلوماتإمتعّلقةإبذلكإقدإُقّدمتإأوإسوفإإإالمؤسسةإكماإتتجنبإ

إُتقّدمإإلىإالدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإأوإأنإتحقيقًاإجنائيًاإجاٍرإأوإقدإأجري.

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إالجراءاتإالواجبإاتباعهاإعندإاالشتباهإبجرائمإغسلإاألموال..إالتأكدإمنإوضوحإإ1إاألنشطةإ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإنظامإمكافحةإغسلإاألموال

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ15

إ15.1إالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإمكافحةإغسلإاألموالإ

إ16إنظامإمكافحةإغسلإاألموال

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

إالسياساتإوالجراءاتإالمتعلقةإبمكافحةإتمويلإالرهابإوغسلإاألموال. .1

 محاضرإاجتماعاتإالدارةإالتنفيذية. .2

إالمراسالتإالتيإتمتإمعإالدارةإالعامةإللتحريات.إ .3
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إ3إدرجةإالممارسةإ19بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
وزنإالمؤشرإإ

إرقمإإ
إ6%

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإالتحققإآليةإ

إ1
هلإتمإتحديدإالجراءاتإالالزمةإإ

عندإاالشتباهإبجرائمإغسلإإ
إاألموال؟إ

إ1
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالسياساتإإإ-1
والجراءاتإالمتعلقةإإ

بمكافحةإتمويلإالرهابإإ
إوغسلإاألموالإ

إصفرإلمإيتمإالتحديد.إإال

إ%إ100إتمإالتحديد.إإنعمإ

2 
المؤسسةإهلإسبقإأنإاشتبهتإ

فيإجريمةإلغسلإاألموالإأوإ
إتمويلإالرهاب؟إ

إ2

إميدانيإ
محتوىإمحاضرإإ-1

اجتماعاتإالدارةإإ
إالتنفيذية.إ

إ%إ100إلمإيتمإاالشتباه.إإال

إنعمإ
يتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإ

إالتاليإ

3 
هلإالتزمتإالمؤسسةإبتبليغإ

الدارةإالعامةإللتحرياتإالماليةإ
إفوًرا؟إ

إميدانيإ
المراسالتإإمحتوىإإإ-1

التيإتمتإمعإالدارةإإ
إالعامةإللتحريات.

إصفرإلمإتلتزم.إال

 %إ100إالتزمت.إإنعمإ
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إ

إ

 

 

إالسابعإالمؤشرإإ

باألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإإإإالمؤسسةالتزامإإ)إ

إ(إلإليراداتإوالمصروفاتإوامتالكإالعقاراتإ

إ%(إ12)الوزنإإإاليراداتإوالمصروفاتإوالتملكإالمجال:إإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ

إ  

إالمجالإ20بطاقةإالممارسةإرقمإ
اليراداتإوالمصروفاتإإ

موضوعاتإإ والتملك.إ

إالممارسة

إمكوناتإالموارإدإالمالية.-1
إاستقبالإالتبرعات.إ-2
إالمؤشر إيداعإأموالإالمؤسسة.-3

باألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإلإليراداتإالمؤسسةإإالتزامإ

إوالمصروفاتإوامتالكإالعقارات.إ

إالمواردإالماليةإللمؤسسةإمماإيلي:إتتكونإ

 ماإيخصصهإلهاإالمؤسسإأوإالمؤسسونإمنإأموال.إإ-1

 .الزكواتوالهبات،إواألوقاف،إوالوصايا،إإ-2

 .المركزالتبرعاتإالتيإتستقبلهاإبعدإموافقةإإ-3

 إيراداتإاألنشطةإذاتإالعائدإالمالي.إ-4

إوالمنقولة.عائداتإاستثمارإممتلكاتإالمؤسسةإالثابتةإإ-5

إ
إويلتزمإالمؤسسونإومجلسإاألمناءإبتوفيرإالسيولةإالالزمةإلتحقيقإأهدافإالمؤسسة.

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ

 تحديدإالمواردإالماليةإالتيإستعتمدإعليهاإالمؤسسة.إ .1
وفيإحالإكانإمنإضمنإهذهإالمواردإالماليةإالتبرعاتإفيجبإالتأكدإمنإإالتأكدإمنإسالمةإهذهإالمواردإإ .2

 .المركزوجوإدإموافقةإ
إالتأكدإمنإوجودإالسيولةإلتحقيقإأهدافإالمؤسسة.إ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ29،إ69

إ34،إ30إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 التقاريرإالماليةإالربعيةإوالسنوية.إ .1

 .المركزموافقةإ .2

إشكاوىإالمستفيدين.إ .3
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إ

إ20بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
درجةإإ

إالممارسة
إ%إ12إوزنإالمؤشرإرقمإإإ6

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإجميعإمواردإإ

المؤسسةإالماليةإضمنإإ
إالمواردإالمحّددة؟

إ2
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالتقاريرإإإ-1
إ.الماليةإالربعيةإوالسنوية

إال
ليسإجميعإالمواردإالماليةإإ

إضمنإالمواردإالمحّددة.
إصفر

 نعمإ
جميعإالمواردإالماليةإ

إضمنإالمواردإالمحّددة.
إ%إ100

2 

هلإالتزمإالمؤسسونإإ
ومجلسإاألمناءإبتوفيرإإ

لتحقيقإإالسيولةإالالزمةإ
إأهدافإالمؤسسة؟إ

إميدانيإإ2

محتوىإالتقاريرإإإ-1
إالماليةإالربعيةإوالسنوية.

عدمإوجودإتعثرإأوإإ-2
إمطالباتإمالية.

محتوىإشكاوىإإ-3
إالمستفيدين.إ

إصفرإلمإيتمإااللتزام.إإال

إنعمإ

إ%إ50إتمإااللتزامإبشكلإجزئي.إ

تمإااللتزامإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

3 
المؤسسةإإهلإتستقبلإ

منإغيرإإإالتبرعات
إ؟إالمؤسسين

إ1

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالتقاريرإإإ-1
إ.الماليةإالربعيةإوالسنوية

إ%إ100إالإيتمإاستقبالإالتبرعات.إال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

إ4
هلإتوجدإموافقةإمنإإ

إعلىإذلك؟إإالمركز
إميدانيإ

وجودإموافقةإإإ-1
إ.إالمركز

إصفرإموافقة.إالإتوجدإإال

إ%إ100إتوجدإموافقة.إنعمإ

إ5

هلإتمإاستخدامإوسيلةإإ
التعامالتإالنقديةإغيرإإ
اللكترونيةإفيإتقديمإإ
إ1إالمنحإأوإالمساعدات؟

مكتبي+إإ
إميدانيإ

قنواتإصرفإالمنحإإ -1
إ.والمساعدات

إالإ
الإتستخدمإوسيلةإإ
إ.التعامالتإالنقدية

إ

إالتالييتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإإنعمإإ

إ6
هلإتلتزمإالمؤسسةإفيإإ
الجراءاتإالنظاميةإإ
إالمتعلقةإبذلك؟إ

إال
الإتلتزمإفيإالجراءاتإإ

إالنظامية.
إصفر

إ
إ  
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إ
إ
إ
إ

إ%إ12إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3إدرجةإالممارسةإ21بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
هلإتمتلكإالمؤسسةإإ
إعقاراتإخاصةإبها؟إ

إ3

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالتقريرإالماليإإإ-1
إالسنوي.إ

إال
الإتمتلكإالمؤسسةإأيإإ

إعقارات.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإتوجدإموافقةإمنإإ

إالمجلس؟
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإمحضرإاجتماعإإإ-1
إمجلسإاألمناء.

إصفرإالإتوجدإموافقة.إإال
إ%إ100إتوجدإموافقة.إنعمإ

 

  

إالمجالإ21بطاقةإالممارسةإرقمإ
اليراداتإوالمصروفاتإإ

موضوعاتإإ والتملك.إ

إالممارسة
 التملكإواالستثمار.-1

إالمؤشر
المنّظمةإلإليراداتإباألنظمةإوالضوابطإإالمؤسسةإإإالتزام

إوالمصروفاتإوامتالكإالعقارات.إ

إله.إتلتزمإالمؤسسةإبالحصولإعلىإموافقةإمجلسإاألمناءإقبلإتملكإالعقاراتإأوإإقرارهإفيإأولإاجتماعإتاٍلإ

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 الحاليةإللمؤسسة.التأكدإمنإوجودإموافقةإمجلسإاألمناءإعلىإكلإالعقاراتإ .1
إالتأكدإمنإوضوحإالجراءاتإلتملكإالعقاراتإوضرورةإوجودإقرارإالمجلسإعلىإمحضرإاالجتماع. .2

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ32

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 التقريرإالماليإالسنوي.إ .1

إمحضرإاجتماعإمجلسإاألمناء. .2
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إ
إ

إ%إ12إوزنإالمؤشرإرقمإإإ3إدرجةإالممارسةإ22بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1
المؤسسةإمعإإهلإتتعاملإ

إأموالإالزكاة؟إ

إ3

مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإالتقريرإإإ-1
إالماليإالسنوي.إ

إال
الإتتعاملإالمؤسسةإمعإإ

إأموالإالزكاة.إ
إ%إ100

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإيوجدإحسابإمستقلإإ

وسجلإخاصإبمصارفإإ
إالزكاة؟

إميدانيإ

محتوىإالتقريرإإإ-1
إالماليإالسنوي.إ

سجلإحسابإإوجودإإ-2
إالزكاة.إ

إصفرإالإيوجدإإإال

إنعمإ

إإأويوجدإحسابإمستقلإ
إسجلإلمصارفإالزكاة.إ

إ%إ50

يوجدإحسابإمستقلإوإإ
إسجلإلمصارفإالزكاة.إ

إ%إ100

  

إالمجالإ22بطاقةإالممارسةإرقمإ
اليراداتإوالمصروفاتإإ

موضوعاتإإ والتملك.إ

إالممارسة

إالتعاملإمعإأموالإالزكاة.-1
صرفإأموالإالمؤسسةإلتحقيقإإ-2

إالمؤشر أغراضهاإ
باألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإلإليراداتإالمؤسسةإإالتزامإ

إوالمصروفاتإوامتالكإالعقارات.إ

إتلتزمإالمؤسسةإعندإالتعاملإمعإالمصروفاتإوأموالإالزكاةإبماإيلي:إ

إتتوافقإمعإغاياتهاإوالإتحققإأغراضها.عدمإصرفإأموالإالمؤسسةإفيإمصارفإالإإ-1

إتتعاملإالمؤسسةإمعإأموالإالزكاةإفيإحسابإمستقلإوتنشئإلهاإسجاًلإخاصًا،إإ-2

إلتصرفإفيإأموالإالزكاةإبماإيتفقإمعإأحكامإالشريعةإالسالمية.اإ-3

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
 تتوافقإمعإغاياتهاإوأغراضها.إأنهاإإوالتأكدإمنوفاتإالمؤسسةإمراجعةإمصر .1
 وجودإحسابإمستقلإللزكاةإفيإحالإكانتإهناكإمصارفإمخصصةإبالزكاة.إالتأكدإمنإ .2
إءإسجلإخاصإبالزكاةإيوضحإالمصارفإالتيإتمإصرفهاإفيه.إإنشاإ .3

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهليةإ

المادةإإ

إالنصإأوإ

إ70

إ32إالالئحةإاألساسيةإ

إ32إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

 التقريرإالماليإالسنوي.إ .1

إسجلإحسابإالزكاة. .2



 الجزءإاألول:إمعيارإاالمتثالإوااللتزامإإإ-إاألهليةإإدليلإحوكمةإالمؤسساتإإ

55 

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إالثامنإالمؤشرإإ

باألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإإإإالمؤسسةالتزامإإ)إ

إ(إللوثائقإوالسجالت.إ

إ%(إ4)الوزنإإإإالوثائقإوالسجالتإالمجال:إإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ%4إوزنإالمؤشرإرقمإإإ4إدرجةإالممارسةإ23بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

إ1

هلإتحتفظإالمؤسسةإإ
بالسجالتإالداريةإإ

لمدةإإوالمحاسبيةإالمطلوبةإ
إ؟إالإتقلإعنإعشرإسنوات

إميدانيإإ4
وجودإالسجالتإ-1

-الداريةإوالمحاسبية
إ.-الورقيةإأوإااللكترونية

إصفرإالإيتمإذلك.إإال

إنعمإ
إ%إ50إيتمإالحفظإبشكلإجزئي.

يتمإالحفظإبشكلإإ
إمتكامل

إ%إ100

إ
إ  

 الوثائقإوالسجالت.إالمجالإ23بطاقةإالممارسةإرقمإ

موضوعاتإإ

إالممارسة

حفظإالسجالتإوالمستنداتإالماليةإإ-1
للتقيدإبنظامإمكافحةإغسلإ

إاألموال.إ
حفظإالسجالتإوالمستنداتإإ-2

 لدارة.اوحفظهاإفيإمقرإ

إالمؤشر
باألنظمةإوالضوابطإالمنّظمةإللوثائقإإالمؤسسةإإالتزامإ

إوالسجالت.إ

فيإمقرإإدارتهاإبالوثائقإوالسجالتإوالدفاترإالداريةإوالمحاسبيةإالتيإتحتاجهاإوفقًاإللمعاييرإالمحاسبيةإإإالمؤسسةتحتفظإ
إويتمإالتسجيلإوالقيدإفيهاإأواًلإبأولإومنها:إإ،لمدةإالإتقلإعنإعشرإسنواتإمنإتاريخإانتهاءإالتعامل

 السجالتإالدارية،إومنهاإماإيلي:إإ-1
 .األمناءأعضاءإمجلسإإأ.إسجلإ

ب.إصورإوثائقإالهوياتإالوطنيةإللمؤسسينإوأعضاءإإ
مجلسإاألمناءإوالعاملينإفيهاإوالمتعاملينإمعهاإمالّيًاإ

 بشكلإمباشرإ
 ج.إسجلإمحاضرإجلساتإمجلسإاألمناء.إإ

 د.إسجلإالعاملينإبالمؤسسة.إ
إه.إسجلإالمستفيدينإمنإخدماتإالمؤسسة.

 السجالتإالمحاسبية،إومنهاإماإيلي:إإ-2
 المراسالتإالمالية.أ.إ

 ب.إدفترإاليوميةإالعامة.
 ج.إسجلإممتلكاتإالمؤسسةإوموجوداتهاإالثابتةإوالمنقولة.إ

 د.إسنداتإالقبض.
 ه.إسنداتإالصرف.
 و.إسنداتإالقيد.إ

فيإحالإكانإالمؤسسينإأكثرإإإ–مساهماتإالمؤسسينإز.إسجلإ
إ.إإ-منإواحد

إوشواهدهاإآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإ

إالمطلوبةإمعإتحديثهاإبشكلإدوري.إوالمحاسبيةإالسجالتإالداريةإإتوفيرإوحفظالتأكدإمنإ .1إاألنشطةإ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

إ-

مصدرإ

إالممارسة

رقمإإإالالئحةإالتنفيذيةإلنظامإالجمعياتإوالمؤسساتإاألهلية

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ75

إ37إالالئحةإاألساسيةإ

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ
إالسجالتإالداريةإوالمحاسبية. .1
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إ

إ

 

 

 

إالتاسعإالمؤشرإإ

اللجانإإالتزامإالمؤسسةإبضوابطإتكوينإوتنظيمإعملإإ)إ

إ(إالدائمةإوالمؤقتة

إ%(إ4)الوزنإإإإالمستوياتإالتنظيميةإللمؤسسةالمجال:إإ

إ
إ
إ
إ
إ
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إ
إ  

إالمجالإ24بطاقةإالممارسةإرقمإ
المستوياتإالتنظيميةإإ

موضوعاتإإ للمؤسسة.

إالممارسة

إاألجهزةإالداريةإفيإالمؤسسة.-1
إقراراتإتشكيلإاللجانإومحتواها.-2
وضعإقواعدإوإجراءاتإتنظيمإعملإإ-3

إالمؤشر اللجان.
التزامإالمؤسسةإبضوابطإتكوينإوتنظيمإعملإاللجانإإ

إالدائمةإوالمؤقتة.

إيتمإتكوينإاللجانإالدائمةإوالمؤقتةإفيإالمؤسسةإبقرارإمنإمجلسإاألمناءإعلىإأنإتشتملإالقراراتإماإيلي:إ

 مسمىإاللجنة.إ-1
 عددإأعضائها.إإ-2
 اختصاصاتإاللجنة.إ-3
 وأعضاءإاللجنة.إاسمإرئيسإإ-4
 اسمإعضوإالمجلسإالذيإسيكونإفيإاللجنةإإنإكانتإدائمة.إإ-5

إ.كماإيحددإالمجلسإالقواعدإوالجراءاتإالالزمةإلتنظيمإعملإاللجانإبعدإتكوينهاإوكيفيةإالتنسيقإبينها

إآلياتإمقترحةإلتحقيقإالممارسةإوشواهدهاإ

إاألنشطةإ
والتأكدإمنإسالمةإتكوينهاإوتحديدإاختصاصاتهاإوفقإالضوابطإإإالمؤسسةحصرإاللجانإالحاليةإفيإ .1

إالمحّددةإفيإاللوائحإواألنظمة.إ

األدواتإإ

واألدلةإ

إوالنماذج

 نموذجإتكوينإلجنةإدائمة. .1
إنموذجإتكوينإلجنةإمؤقتة. .2

مصدرإ

إالممارسة
إالالئحةإاألساسيةإ

رقمإإ

المادةإإ

إأوإالنصإ

إ20،إإ9

الشواهدإإ

إالمتوقعةإ

إ.-إنإُوجدت-التيإتمإتكوينهاإقائمةإباللجانإإ .1

 .إقراراتإتكوينإاللجانإوأعضائهاإوتحديدإاختصاصاتها .2

إمحاضرإاجتماعاتإمجلسإاألمناء.إ .3
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إ

إ24بطاقةإتقييمإالممارسةإرقمإ
درجةإإ

إالممارسة
إ4

وزنإالمؤشرإإ

إرقمإإ
إ4%

 الدرجةإ السؤالإإم
آليةإإ

إالتقييمإ
إالنسبةإإالحالةإإآليةإالتحققإ

1 
هلإتوجدإلجانإدائمةإأوإإ
مؤقتةإتمإتكوينهاإمنإإ
إقبلإمجلسإاألمناء؟إ

إ2

مكتبي+إإ
إميدانيإ

وجودإقائمةإباللجانإإإ-1
إالدائمةإوالمؤقتة.

محتوىإإجاباتإإإ-2
إالمعنيين.إ

إ%إ100إالإتوجد.إإال

إيتمإاالنتقالإإلىإالسؤالإالتاليإنعمإ

2 
هلإتوجدإقراراتإصادرةإإ

إبتكوينإهذهإاللجان؟إ
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإمحاضرإإإ-1
إاجتماعاتإالمجلس.

إال
الإتوجدإقراراتإإ

إبتكوينإهذهإاللجان.
إصفر

إنعمإ

توجدإقراراتإلكنإإ
إبشكلإجزئيإ

إ%إ50

توجدإقراراتإبشكلإإ
إمتكامل.إ

إ%إ100

3 

هلإاشتملتإالقراراتإإ
علىإمسمىإكلإلجنةإ

وعددإأعضائهاإإ
واختصاصاتهاإبماإفيإإ
إذلكإتسميةإرئيسها؟إإإإ

إ2
مكتبي+إإ
إميدانيإ

محتوىإقراراتإتكوينإإإ-1
اللجانإوأعضائهاإوتحديدإإ

إاختصاصاتها.

إصفرإلمإتشتملإعلىإذلك.إإال

إ%إ100إاشتملتإعلىإذلك.إنعمإ

إ
 


