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 تعريفات ال

 ظددا  ال بن ددأ امددا  ندد  من ددا وذدد  والعبدداتاا الددةاتي  ذددا دددلا الدد ل   ال عددا ا  لفددا باأليقصدد  

 األساس أ لج ع أ انتفاء األدل أ.الج ع اا وال ؤسساا األدل أ، والالئحأ 

 التعريف  المصطلح م

  ظا  الج ع اا وال ؤسساا األدل أ. النظا  1

 الج ع اا وال ؤسساا األدل أنظا  الالئحأ التنف ليأ ل الالئحأ 2

 الالئحأ األساس أ للج ع أ او ال ؤسسأ. الالئحأ األساس أ 3

 وزات  الع   والتن  أ االجت اع أ. الةزات  4

 مرنز التن  أ االجت اع أ بج  . الج أ ال شرذأ 5

الخاضدددعأ افدددراة وزات  الع ددد  ج ع دددأ انتفددداء األدل دددأ النسدددائ أ  الج ع أ 6

 .ومال ا   والتن  أ االجت اع أ إياتيا  

اعلددددط سددددلجأ ذددددا الج ع ددددأ واتمددددة  مدددد  األع دددداء ال ؤسسدددد    الج ع أ الع ةم أ 7

واألع دداء الددلي  م ددع علددط ع ددةيت ي ذددا الج ع ددأ سددتأ افدد ر 

 علط األق ، بشرط اس ي  تسة  الع ةيأ إ  وج ا.

 .الع ةم أ لق اي  الج ع أال جلس ال نتخب م  قب  الج ع أ  مجلس اايات  8

   التنف ليأ لج ع أ انتفاء األدل أ النسائ أ.اايات اايات  التنف ليأ 9

دددة ندد  فددخي طب عددا يع دد  ل صددلحأ الج ع ددأ واحددع إياتا ددا، او  العام  / ال ة ف 10

إفددراذ ا، مقابدد  اجددر ايددا  نا ددع التسدد  أ التددا اجلدد  عل دد  مة ددف/ 

 عام .

ددة الشدخي/ الج ددأ ااياتيدأ التدا يتبددم ل دا ال ة دف إياتيددا ايدا  نا ددع  ال بافرالرئ س  11

 التس  أ التا اجل  عل  ا.

ب ا، ن  م  ل  اأث ر مبافر او غ ر مبافر علط الج ع أ او يتأثر  اصحاب ال صلحأ 12

نال جت م، القجاع الحمةما والخاص، الج ع اا وال ؤسساا األدل أ، 

 ع أ.ال تبرعة ، مة فا الج 

 م  يستف   مبافر  م  الخ ماا والبرامج التا اق م ا الج ع أ. دة ال ستف   13
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يقصددد  بددد  يل ددد  الحةن دددأ الرفددد    لج ع دددأ انتفددداء األدل دددأ النسدددائ أ  ال ل   14

مف ددة  الحةن ددأ وال عت دد  مدد  مجلددس إيات  الج ع ددأ. والددل  يةضدد  

ومبايئ دددا وقةاعددد دا واد  ت دددا النتفددداء ، ويوت الج ع دددأ الع ةم دددأ 

ومجلددس اايات  ذددا ةةن ددأ الج ع ددأ ، ويشدد   الس اسدداا ال ختصددأ 

 وسريأ ال علةماا.بااذصاح واعاتض ال صال  

 مج ةعأ م  ال بايئ وال ةابط التا اشم  يستةت ال نظ أ ال  ثاق   15

مج ةعدددأ مددد  القةاعددد  وال دددةابط التدددا ادددةذر مبدددايئ اةج   دددأ  م ثاق اخالق اا الع   16

ال ؤسسددددد أ اشددددد   الةاجبددددداا وااللتزامددددداا األخالق دددددأ  اللم ا دددددا

 والقا ة  أ.  

الحالددأ التددا يمددة  ذ  ددا ال سددؤول م اتسددأ الحمددي ذددا امددر مددا ضدد    اعاتض ال صال  17

ال سددؤول أ ال ناطددأ بدد  وامددة  لدد  مصددال  فخصدد أ ذددا  لدد  األمددر   

ذ جددب عل دد  مدد  الناة ددأ األخالق ددأ ا  ال يشدداتت ذددا ع ل ددأ ااخددا  

 او ااعال  لألطراة ال عن أ ع  دله العالقأ.القرات 

اعنددا ا  الج ع ددأ الع ةم ددأ ومجلددس اايات  ندد  بحسددب  مسدددؤولة   ال سؤول أ  18

قا ة  ددا  عدد  القددراتاا التددا اصدد ت ذددا الج ع ددأ. ولددلل  ا دد ة ا ظ ددأ 

الحةن ددأ إلددط تذددم الحددس بال سددؤول أ لدد   ندد  ع ددة م ددا ي ذعدد  

 ل صلحأ الج ع أ.للع   بإخالص وافا  

اعنددا ا  ا ظ ددأ الحةن ددأ ذددا الج ع ددأ يجددب ا  ا دد   ألصددحاب  ال سائلأ 19

ال صددلحأ واألطدددراة  اا العالقدددأ ةددد  مسددداءلأ الج ع دددأ الع ةم دددأ 

 ومجلس اايات  ن  بحسب اختصاص  ع  اياء الج ع أ.

والح يثددأ مدددم اعنددا ادددةذ ر ومشدداتنأ ال علةمددداا والتقدداتير ال ق قدددأ  الشفاذ أ  20

 الج  م يو  غ ةض او ا ل  .

اعنددا إعجدداء ندد     ةدد  مدد  اصددحاب ال صددلحأ واألطددراة  اا  الع الأ 21

العالقددددأ ةقدددد  مدددد  ال سدددداءلأ والشددددفاذ أ وال شدددداتنأ ذددددا ااخددددا  

 القراتاا.

مزمنددأ ذددا  ، مناقشددت ا خددالل العددا  بحثقائ ددأ ال ةضددةعاا التددا سدد  ج ول األع ال  22

  ايددأ ندد  تبددم مدد  العددا  ال ددالا للج ع ددأ، ومسددؤول عدد   لدد  تئدد س 
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ال جلددس او اللجنددأ ب سدداع   سددمرا ر ال جلددس وبالتشدداوت مددم ال دد ير 

 التنف ل . 

 اا ال جلس او اللجا .دة الةث قأ الرس  أ الجت اع االجت اع مح ر 23

 مجلس اايات  واسج   محاضردا. ال سؤول ع  انس   اع ال  سمرا ر مجلس اايات  24

 ال سؤول ع  انس   اع ال اللجا  واسج   محاضردا. مةث  اللجا  25

إجدددراء ب ةجبددد  ا دددن  سدددلجأ إياتيدددأ جدددزءا  مددد  اختصاصددداا ا إلدددط  التفةيض 

 سلجأ إياتيأ اخر .

والتددا احدد ي مدد   دددا عبددات  عدد  مج ةعددأ مدد  األيلددأ العامددأ للق ددا   ال ؤفر 26

 الب أ الج ع اا األدل أ لل عاي ر ال عت   .

ددددا األ شدددجأ وال  دددا  الع ل دددأ التدددا اةضددد  مددد   اجب ددد  ال ؤفدددر  ال  اتسأ 27

واسدداع  علددط اح يدد  ااجابددأ  علددط اسددولأ التدد ق   ووضددم ال تجددأ 

 .ال ناسبأ

اتبم ل  وال ةضةعاا ج ول يةض  ال  اتسأ وال ؤفر الل  ع   عبات   بجاقأ ال  اتسأ 28

لتنف ل ال  اتسأ، ومادا  التا اناقش ا، ومج ةعأ م  األ شجأ ال قترةأ

 مصايت دله ال  اتسأ والشةاد  ال تةقعأ.

عبددات  عدد  جدد ول يحتددة  مج ةعددأ مدد  األسددولأ التددا اسدداع  علددط  بجاقأ التق  ي 29

والتحقدد  اق دد ي ال  اتسددأ وبعددض اال دداا التددا اةضدد  ن ف ددأ التق دد ي 

 .وةساب ال تجاا لم  سؤال
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 القسم األول: أحكام تمهيدية. 

 .مق مأ ✓

 الغرض وال مة اا واألد اة. ✓

 مبايئ الحةن أ. ✓

 د م  الحةن أ. ✓

 االستخ ا  وال راقبأ. ✓

 اد  أ الحةن أ لج ع أ انتفاء. ✓

    

 

 

 أحكام تمهيدية
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 ـ مقدمة 1

ال سدددؤول اا مددد  القةاعددد  والس اسددداا والتال دددأ  ج ةعدددأ ال يل ددد  الحةن دددأ يبددد   / 1.1

 ددد ا  االلتدددزا  بأذ ددد  ل جلدددس اايات  ولجا ددد  واايات  التنف ليدددأ ل صدددالة ااالو

 دددا ولت سددد ر اع الم اتسددداا حالحةن دددأ الرفددد    ح التدددا امفددد  األياء الج ددد  للج ع دددأ 

 .واحق  اد اذ ا

 

 ف.  الغرض والمكونات واألهدا2

ياخدددد   ااقدددد العال ظددددا  الحةن ددددأ ال سددددؤول اا والصددددالة اا وحدددد ي ي الغــــرض: 2.1

 العالقددددأ ألطددددراة  اا ل أ ختلفدددد اليوات األفصدددد  بدددد   وي، وخاتج ددددا  ع ددددأجال

بددد   ا  واايات  التنف ليدددأ، ولجا ددد  بالج ع دددأ الع ةم دددأ ومجلدددس اايات   اءع ددد األ

 .التةج   والرقابأ والتنف لو و ائف ال لم أ

ــات: 2.2 القدد ي ود مدد  منظومةة  وااجددراءاا والس اسدداا  يت دد    ظددا  الحةن ددأ المكون

إلددط   اددؤي االةسددائ  التدد و ةددد ااأل  ددموااةجدد  ال نظ ددأ التددا خجددط الوالحةن ددأ 

 .الج ع أعلط ج  م ال ستةياا بياء األواق ي  براقاة ود ااحق   األ

ال سددددوةل أ ، الشددددفاذ أ ،  دددد ة  ظددددا  الحةن ددددأ إلددددط احق دددد  النزادددددأي :فاألهــــدا 2.3

 .والع الأ أبال حاسو

  

   حكام تمهيديةا  
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 .  مبادئ الحوكمة 3

  حقوق أعضاء الجمعية العمومية 3.1

 م اتسأ األع اء لحقةق ي يح ا مجلس اايات  ولجا   ةقةق األع اء ويس   

الحصدددةل علدددط ال علةمددداا الجةدريدددأ التدددا اخدددي الج ع دددأ وبرامج دددا بصدددةت   -

 منتظ أ.

 ييأ وغ ر العاييأ.اال شاتنأ والتصةيع ذا اجت اعاا الج ع أ الع ةم أ الع -

 .اايات ا تخاب وعزل اع اء مجلس  -

 اع    ال راجم الخاتجا. -

 .الع ةم أال عاملأ العايلأ ألع اء الج ع أ  -

يع ددد  مجلدددس اايات  علدددط ضددد ا  ال سددداوا  بددد   اع ددداء الج ع دددأ ذدددا ال عاملدددأ التدددا 

 يحصلة  عل  ا.

 دور أصحاب المصالح  3.2

يقدددر مجلدددس اايات  بحقدددةق اصدددحاب ال صدددال  ن دددا وتي ذدددا الالئحدددأ ال اخل دددأ  -

 للج ع أ او ذا االافاق اا ال ةقعأ مع ي.

اايات  بةجددةب ا مدد   اصددحاب ال صددال  ب ددا ذددا  لدد  ال ددة ف   يددؤم  مجلددس  -

 م  التعب ر ع  آتائ ي بحريأ ع  ا  مخالفاا غ ر قا ة  أ او غ ر اخالق أ.

 اإلفصاح والشفافية 3.3

يع ددد  مجلدددس اايات  علدددط احق ددد  مبددد ا ااذصددداح لماذدددأ ال علةمددداا الجةدريدددأ  ▪

 أ.ناملال تعلقأ بالج ع أ ذا الةقع ال ناسب وب قأ 

 وال ينحصر ذا ال علةماا الجةدريأ التال أ  –يش   مب ا ااذصاح  ▪

 الج ع أ.اد اة  -

 النتائج ال ال أ و تائج البرامج وال شاتيم. -

 عةام  ال خاطر ال تةقعأ. -

 معامالا األطراة  اا العالقأ. -

 أ الج ع أ. اياء ةةن -
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 اإلعداد واإلفصاح  3.4

ااعدد اي وااذصدداح عدد  ناذددأ ال علةمدداا ال ال ددأ سدد ع   مجلددس اايات  علددط ا  يددتي   -

ال تعلقددأ بالج ع ددأ بندداء  علددط معدداي ر ال حاسددبأ وال راجعددأ عال ددأ الجددةي  ال عت دد   مدد  قبدد  

 والةزات .لل حاسب   القا ة      الج ع أ السعةييأ

بع ل دددأ  سددد قة  محاسدددب قدددا ة ا مسدددتق  يعددد   مددد  الدددةزات  او الج ع دددأ الع ةم دددأ -

ال صددال   الع ةم ددأ واصددحابب دد ة ازويدد  اع دداء الج ع ددأ  وةددرص، ال راجعددأ ب  ن ددأ 

ب دد ا  خدداتجا مسددتق  ومةضددةعا علددط ا  الب ا دداا ال ال ددأ اعمددس بإ صدداة الةضددم 

 ال الا للج ع أ.

 

 التأكد من قدرة مجلس اإلدارة 3.5

يتأنددد  اع ددداء مجلدددس اايات  مددد  قددد ت  مجلدددس اايات  علدددط م اتسدددأ ةمدددي اةتراذدددا 

 األع دداء غ ددرو لدد  مدد  خددالل اع دد   عدد ي مدد   الج ع ددأ، ومةضددةعا مسددتق  بشددؤو  

التنف دددلي   بخلف ددداا متنةعدددأ عل  دددا  وخبدددراا ذدددا مجددداالا مختلفدددأ قدددايتي  علدددط اح ددد  

ومدد   . ددةت اعدداتض ذددا ال صددال ال سددؤول أ وم اتسددأ الحمددي ال سددتق  ذددا م ددا  احت دد   

ال عددامالا ومراجعددأ  ال ال ددأ، الدد  ال سددؤول اا التأندد  مدد  سددالمأ التقدداتير ال ال ددأ وغ ددر 

واشدددم   لجدددا  ال جلدددس واح يددد  مسدددؤول اا ا وصدددالة اا ا  العالقدددأ، األطدددراة  اا  مدددم

 واح ي  مماذواا نبات ال ة ف  .
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  . هيكل الحوكمة4

قتددرح اي دداه العالقدداا بدد   اصددحاب ال صددلحأ علددط ج  ددم  يحدد ي 4.1 د مدد  الحةن ددأ ال ح

ويعدد  ددد مال  انظ   ددا  مالئ ددا  لج ع ددأ انتفدداء بندداء   والتنف ليددأ، والرقاب ددأ  اافددراق أال سددتةياا 

  الحةن أ.علط اة ث ال  اتساا الرائ   ذا 

 

 

 

 

 

لجنددأ الس اسدداا والترفدد حاا لجنددأ مؤقتدد  اشددم  لتحق دد  ددد ة او عدد   اددد اة واشددم  مدد   *

 ال جال ال جلةب م  اع اء مجلس اايات  ولجا   او خاتج   .الخبراء ذا 

الحةن ددأ ود ملدد  امددر يينددام ما اددتي مراجعتدد  واجددةيره بصددةت  يوتيددأ وبندداء    ظددا  4.2

 مم اد اذ ا التن ةيأ. ذ  ا لتت افطعلط اجةت ال نظ أ واغ ر الب وأ التا اع   

لج ع دددأ بالنظدددا  األساسدددا واللدددةائ  يلتدددز  مجلدددس اايات  ولجا ددد  واايات  التنف ليدددأ ل 4.3

ال عت دد   مثدد  الئحددأ الحةن ددأ والئحددأ لجنددأ ال راجعددأ والئحددأ لجنددأ االسددتث ات والخجددأ 

 .التشغ ل أ ال عت   االستراا ج أ للج ع أ والخجط 

 مجلس اايات 

 الج ع أ الع ةم أ

 االستثمارلجنة  لجنأ الحةن أ

 اللجنأ التنف ليأ

 يالتنفيذ مديرال

 االستدامة المالية المالية المراجعة الداخلية

  نظم المعلومات

السياسات  *
 توالترشيحا

إدارة 
 االستثمار 
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 . االستخدام والمراقبة  5

)األع ددداء بالج ع دددأ  ال سدددتةياا لج  دددم تئ سددد ا ع ل دددا   مرجعدددا الحةن دددأ يل ددد  يعددد  5.1

 العدددامل  ،  وج  دددم التنف ليدددأ واايات  عنددد  ال نبثقدددأ واللجدددا  اايات  ال نتسدددب   ومجلدددس

 ال صال . بت اتب ال عن    م  ا  إلط إضاذأ

ينبغددا علددط لجنددأ الس اسدداا الق ددا  بال راجعددأ ال وتيددأ لتق دد ي مدد   مالئ ددأ وقابل ددأ  5.2

التجب دد  وذقددا  للتغ ددراا التددا اجددرا ذددا الج ع ددأ والب وددأ ال ح جددأ ب ددا واع يلدد  ب ددا يخدد   

 احق   اد اة الج ع أ. 

 

 . أهمية الحوكمة لجمعية اكتفاء6

 التالي:تتمثل أهمية الحوكمة الكتفاء في تحقيق 

 تذم نفاء  وذاعل أ األياء واعظ ي األثر. 6.1

 الشفاذ أ والع الأ ومن  ة  مساءلأ إيات  الج ع أ. 6.2

 احق   الح ايأ للو  ال صلحأ مم مراعا  مصال  الع   والع ال. 6.3

 الح  م  استغالل السلجأ ذا غ ر ال صلحأ العامأ. 4 6

 ال اخلا وفب  غس  األمةال ويعي ااتداب.اع   علط الح ايأ م  الفساي  5 6

 اساع  علط السالمأ م  اس ي االا اماا ال  للأ الخاتج أ. 6 6

 ض ا  مراجعأ األياء ال الا. 7 6

 .اع   علط ض ا  است امأ ع   الج ع أ بشم  صحا واثر م ت  ألم  بع   8 6
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 الحوكمة الرشيدةالقسم الثاني: 

 اعريف الحةن أ ذا الج ع اا األدل أ. ✓

 .الحةن أذةائ   ✓

 أ.قةاع  الحةن  ✓

 .ومسؤول اا اطراة د م  الحةن أعالقاا     ✓

 مراة  انف ل الحةن أ. ✓

 خاتطأ طري  انف ل الحةن أ ذا انتفاء. ✓

 

 

 

 

 

 شيدة""الحوكمة الر
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 الحوكمة في الجمعيات األهلية:    

قصدد  بالحةن ددأ ذددا الج ع دداا األدل ددأ  اددةذ ر األ ظ ددأ واألطددر واال دداا التددا ا ددبط يح  

العالقدددأ بددد   اصدددحاب العالقدددأ ذدددا الج ع ددداا األدل دددأ ح  مددد  اجددد  ااخدددا  قدددراتاا 

عبددددر الع الددددأ وال سددددؤول أ والشددددفاذ أ  للج ع دددداا.اشدددداتن أ اخدددد   ال صددددال  العل ددددا 

 .وال ساءلأ

     

 تبني نظام الحوكمة:  فوائدمن    

 زياي  م  ذرص  جاح اايات  وجةي  األياء ذا األ شجأ والبرامج. -1

  الترن ددز علددط األعظددي اثددرا و فعددا لل سددتف   الددل  ا شددأا مدد  اجلدد  الج ع ددأ ونددلل   -2

 ال جت م نم .

ال سددداع   علدددط اسدددت راتيأ اياء الج ع دددأ ذدددا العجددداء واقددد يي الخددد ماا واسدددت امأ  -3

 ظروة ال اخل أ والخاتج أ للج ع أ.مةاتيدا مم اغ ر ال

إعا ددأ الج ع دددأ علدددط ثبدداا ادددد اذ ا وتسدددالت ا التدددا ا شددأا مددد  اجل دددا يو  التدددأثر  -4

السددلبا بااجاددداا او مصددال  األطددراة  اا العالقددأ التددا قدد  اقددةي الج ع ددأ إلددط غ ددر 

 األصل أ.وج ت ا 

افددمال الفسدداي علددط ة ايددأ م تلماا ددا ومةاتيدددا والح ايددأ مدد  ا  الج ع ددأ اسدداع   -5

 اايات  او ال الا.

ااذصددداح وال صددد اق أ م دددا يزيددد  ثقدددأ اصدددحاب ال صدددلحأ والعدددامل   زيددداي  مددد   -6

 .بالج ع أ وبالتالا ازياي ذرص ال عي ال الا والتس  الا اللةجست أ

ضددبط العالقددأ بدد   ةقددةق األطددراة  اا العالقددأ وب ددا ي دد   ةقددةق ندد  مدد  لدد   -7

 ذا ااخا  القراتاا.صلأ بالج ع أ واع   علط إفران ي 

 اساع  الج ع أ علط احق   الن ة ال ست ا  ةتط مم اغ ر مجلس اايات  ال نتخب.  -8

   نظام الحوكمة
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اعددد   علدددط اايات  الفعالدددأ واشدددجم الج ع دددأ علدددط االسدددتخ ا  األمثددد  ل ةاتيددددا   -9

 البشريأ وغ ر البشريأ.

اسدد   ع ل ددأ الرقابددأ واافددراة علددط اياء الج ع ددأ ل دد ا  األياء الج دد  للج ع ددأ  -10

 والع   ب  ن أ اةتراذ أ.

 اسادي ذا مماذحأ الفساي ال الا واجنب اعاتض ال صال .  -11

 ذ أ وااذصاح ع  ال علةماا.اس   ع ل أ الشفا -12

ازيدد  مدد  ذرصددأ الحصددةل علددط ال ددن  الحمةم ددأ وغ ددر الحمةم ددأ عندد  اجب دد   -13

 ال عاي ر ال جلةبأ.

 

 قواعد الحوكمة:

 

ــة  ــواب  الحوكمـ ــد واـ ــدف قواعـ ــة تهـ ــلحة التاليـ ــذوي المصـ ــة لـ ــق الحمايـ ــح تحقيـ الـ

 :واألطراف ذات العالقة بعمل الجمعية

 

 لمجلس اإلدارةبناء هيكل متوازن  .1

ويشددد   د مددد  مجلدددس اايات  وواجبااددد  القا ة  دددأ، ون ف دددأ اخت دددات اع دددائ  وم امددد  

األساسددد أ، ويوته ذدددا اافدددراة علدددط اايات  التنف ليدددأ، وي ثددد  السدددلجأ العل دددا لق امددد  

 برسي الس اساا أل شجأ الج ع أ، وة ايأ ةقةق األع اء ذ  ا.

 

  التحديد السليم للمهام والمسئوليات .2

يعنددا التسددج   ال ددنظي ألبعدداي الة  فددأ وممة اا ددا األساسدد أ والعةامدد  ال ح جددأ ب ددا ذددا 

بجاقددددأ او نشددددف خدددداص لةصددددف ال  ددددا ، ن سددددتن  لتعريددددف ال  ددددا  وواجباا ددددا 

 ومسؤول اا ا، والح  األي ط م  مجالب التأد   الالزمأ لشغل ا.

 

 امان نزاهة البيانات المالية  .3

وضدددم آل دددأ للتعددداو  الفعدددال بددد   مجلدددس اايات  ومددد ققا الحسددداباا واايات  العل دددا 

 بتةاذر  ظا  ضبط ياخلا قة  يت    م ا  الت ق   ال اخلا والخاتجا.
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 واع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية  .4

إ  الرقابدددأ ال اخل دددأ اشدددت   الجةا دددب ااياتيدددأ والتنظ   دددأ وخجدددط وبدددرامج الج ع دددأ 

 مروتا بال  م  التنظ  ا، ا ت اء بةسائ  وايواا الرقابأ ال ال أ ااياتيأ.

 

 تعزيز القيم األخالقية والسلوك المهني  .5

ائي علدددط االلتدددزا  التدددا  بأذ ددد  القددد ي األخالق دددأ والثةابدددع ا جالقدددا  مددد  الحدددرص الددد 

وال بدددايئ، التدددا ا ثددد  اساسدددا  للسدددلةت ال  ندددا ال جلدددةب مددد  العدددامل   ذدددا الج ع دددأ 

يو  اي ددط مسدداومأ او افددريط ذددا االلتددزا  بددأعلط  ، ومع دداتا   عت دد  عل دد  ذددا اقددةيي ايائ ددي

 ال عاي ر األخالق أ ومةجباا النزادأ ال  ن أ.

 

 امان النزاهة القانونية واألخالقية. 6

   ل   الحةن أ وم ثاق اخالق اا الع  .ب م  خالل االلتزا      

 

 م ـ تعزيز موقع الجمعية لدى الرأي العا7

الج ع دددأ ذدددا ا ث ددد  وإيصدددال التنف ليدددأ ب يات ااام ددد  مسدددؤول أ مجلدددس اايات  مدددم  

إيجاب ددأ ويق قددأ عدد  الج ع ددأ  دن ددأ تسددالأ وتةيددأ الج ع ددأ واددد اذ ا وخلدد  صددةت  

 ل   الرا  العا .اصحاب ال صلحأ 
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 أصحاب المصلحة

)المجتمع، القطاع الحكومي والخاص، المتبرعون،  

 موظفي الجمعية، إلخ( 

 

 

 مجلس اإلدارة

 

 

 المستفيد

 

 

 الجمعية العمومية

 

 اإلدارة التنفيذية 

 

 تقارير الكفاءة والفاعلية 

التحقق من جودة األداء  

 والسالمة المالية 

السياسات  

والتقارير المالية  

وتقارير تعارض  

المصالح والخط   

 النهائية 

مراقبة المجلس  

وانتخاب وعزل  

 المجلس 

العدالة والمساواة  

 في تقديم الخدمات 
حق المطالبة  

 بتطوير الخدمات 

 عالقات ومسؤوليات أطراف هيكل الحوكمة
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التنظيم

 الفهم

 هنا

 التطبيق

 قييمالت

 التقويم

 مراحل تنفيذ الحوكمة
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 خارطة طريق 

 تنفيذ الحوكمة في اكتفاء

يةالمواءمة القانون  اإلدارة واألداء 

العالقةالتواصل و  العمل بمهنية الشؤون المالية 

التأكــد مــن اســتخدام أفضــل وســـائل 

التواصـــل واإلعـــالم التـــي تبـــين دور 

ــا وتســـهل الوصـــول  الجمعيـــة وأارهـ

إلــح العمــالء والمســتفيدين وتســاعد 

ــراكا ــاء الش ــح بن ــحعل  ت باإلاــافة إل

ــداخلي  ــرب  الـ ــل والـ ــهيل التواصـ تسـ

ــا واإلدارة  ــال بـــين اإلدارات العليـ الفعـ

 التنفيذية.

 

ــات  ــب  العمليــــ ــن اــــ ــد مــــ التأكــــ

ــواب   ــة بضــــ ــامالت الماليــــ والتعــــ

الماليـــة حســـب الشــــريعة الســـالمة 

ــايير  ــة والمعـــ ــالمية واألنظمـــ اإلســـ

المحاســـبية وخلوهــــا مــــن شــــبهات 

ــوال  ــيل األمــ ــالي ووســ ــاد المــ الفســ

 ودعم اإلرهاب.

 

ــة  التأكــــد مــــن موائمــــة جميــــع األنظمــ

والعمليــات اإلداريــة الداخليــة والبـــرام  

ــة  ــامالت الخارجيــــ ــطة والتعــــ واألنشــــ

وقــــوانين الــــوزارة والجهــــات ألنظمــــة 

 المشرفة علح الجمعية.

 

التأكـــد مـــن التـــزام الجمعيـــة بجميـــع 

مســــــتوياتها اإلداريــــــة بــــــاألخالق 

ــة  ــالق المهنيــــ ــالمية واألخــــ اإلســــ

المتعلقـــــــة بالعمـــــــل االجتمـــــــاعي 

ــب  ــح تجنــ ــرص علــ التنمــــوي والحــ

 تعارض المصالح.

 

ــن  ــد مـ ــة التأكـ ــؤوليات وتأديـ ــد المسـ تحديـ

ــع  ــة بجميـــــ ــة المنوطـــــ األدوار اإلداريـــــ

ــال لضــمان  ــكل فع ــة بش ــتويات اإلداري المس

ــن  ــد مـ ــبة والتأكـ ــرارات المناسـ ــاذ القـ اتخـ

ــة  ــا الحقيقيـــــ ــة ألدوارهـــــ أداء الجمعيـــــ

ــوي  ــي التنمــ ــر المجتمعــ ــا لااــ وتحقيقهــ

 االستراتيجية.المحقق ألهداف الجمعية 
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 ة العموميةميثاق الجمعي

 

 

 القسم الثالث: ميثاق الجمعية العمومية

 ال ب ا العا . ✓

 الج ع أ الع ةم أ. سلجأ  ✓

 امةي  الج ع أ الع ةم أ. ✓

 اختصاصاا الج ع أ الع ةم أ العاييأ. ✓

 اختصاصاا الج ع أ الع ةم أ غ ر العاييأ. ✓

 ع ةيأ الج ع أ الع ةم أ.   ✓

 ةقةق اع اء الج ع أ الع ةم أ. ✓

 .اجت اعاا الج ع أ الع ةم أ ✓

 قراتاا الج ع أ الع ةم أ. ✓

 .ا تخاب مجلس اايات  ✓
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 بدأ العاممال

 ال شددترن  ، ال ؤسسدد   واألع دداء  األع دداء مج ةعددأ مدد الع ةم ددأ مدد  الج ع ددأ  اتمددة 

ومتابعددأ ايائدد   اافددراة علددط مجلددس اايات اع دد   وويقددم علددط عدداا  الج ع ددأ الع ةم ددأ 

 التقددداتير ال وتيدددأ التدددا اصددد تدااعت ددداي اايات  و اةصددد اا مجلدددسومراجعدددأ واعت ددداي 

 . امص اق ت ا واست امتاعظ ي اثردا والج ع أ ل  ا  التأن  م  ذاعل أ اياء الج ع أ و

 

 سلطة الجمعية العمومية

 ناذددأ، وامددة  قراتاا ددا ملزمددأ ألع ددائ ا  الج ع ددأ، احعدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ اعلددط سددلجأ ذددا  

والنظدددا   األدل دددألالئحدددأ التنف ليدددأ للج ع ددداا وال ؤسسددداا وذقدددا   اج دددز  الج ع دددأولبق دددأ 

  .األساسا ودلا ال ل  

 

 تكوين الجمعية العمومية

الع ةم دددأ مددد  األع ددداء ال ؤسسددد   واألع ددداء الدددلي  م دددع علدددط اتمدددة  الج ع دددأ 

 ع ةيت ي ذا الج ع أ ستأ اف ر علط األق ، بشرط اس ي  تسة  الع ةيأ إ  وج ا.

 

 اختصاصات الجمعية العمومية العادية

 اختي الج ع أ الع ةم أ باااا   

 ال نت  دددأ، القدددةائي ال ال دددأ للسدددنأ ال ال دددأ  الحسددداباا ومناقشدددأيتاسدددأ اقريدددر مراجدددم  .1

 واعت ايدا.

 ميثاق الجمعية العمومية  
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مناقشددأ اقريددر مجلددس اايات  عدد  اع ددال الج ع ددأ و شدداطاا ا للسددنأ ال ال ددأ ال نت  ددأ،  .2

 وااخا  ما اراه ذا فأ  .

 التق يريأ للسنأ ال ال أ الج ي  . إقرات مشروع خجأ الع   وال  زا  أ  .3

 الج ع أ، واعت ايدا.إقرات خجأ استث ات امةال  .4

 .ا تخاب اع اء مجلس اايات ، واج ي  م   ع ةيت ي .5

 اع    محاسب قا ة ا مرخي ل  ل راجعأ ةساباا الج ع أ واح ي  ااعاب . .6

 إبراء  مأ مجلس اايات  الساب . .7

 

 اختصاصات الجمعية العمومية وير العادية 

 الع ةم أ غ ر العاييأ بالنظر ذا ال سائ  ااا أ اختي الج ع أ  

البددع ذددا اسددتقالأ ا  مدد  اع دداء مجلددس اايات ، او إسددقاط الع ددةيأ عندد ، وا تخدداب  .1

 م  يشغ  ال رانز الشاغر  ذا ع ةيأ مجلس اايات .

 مسائلأ ال جلس ذ  ا يختي بالقراتاا السابقأ.  .2

 اقتراح ا  ماج الج ع أ ذا ج ع أ اخر . .3

 ي  الالئحأ األساس أ.إقرات اع  .4

 ة  الج ع أ اخت اتيا . .5

وال امدددة  قدددراتاا الج ع دددأ الع ةم دددأ غ دددر العاييدددأ الصدددايت  ذدددا فدددأ  االختصاصددداا 

 اذدددل  إال بعددد  اسدددتم ال ااجدددراءاا الالزمدددأ وذقدددا  ألةمدددا   5و 4و 3الدددةاتي  ذدددا الفقدددراا 

 النظا .
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 عضوية الجمعية العمومية

ذ  دددا مغلقدددأ علدددط ذودددأ بشدددروط محددد ي ، ن دددا يجدددةز ا  امدددة  يجدددةز ا  امدددة  الع دددةيأ 

مفتةةددأ للع ددة ، واحدد ي الالئحددأ األساسدد أ ذودداا وفددروط واةمددا  الع ددةيأ ذددا الج ع ددأ. 

 ويح  للج ع أ اح ي  ذواا وفروط واةما  الع ةيأ ذا الالئحأ األساس أ ومن ا اااا 

 م  ل  ة  التصةيع والح ةت ذا الج ع أ الع ةم أ  -

 ق ات تسة  االفترات ذا الع ةيأ.اح ي  م -

 ةقةق األع اء ةسب ذواا الع ةيأ. -

 

       حقوق أعضاء الجمعية العمومية 

القدددا ال علةمددداا األساسددد أ عددد   شددداطاا الج ع دددأ بشدددم  يوت  )سدددنة ،  صدددف   .1

 سنة (  سنة ، تبم 

 ال شاتنأ والتصةيع ذا اجت اعاا الج ع أ الع ةم أ. .2

 وال ستن اا ال ال أ ذا مقر الج ع أ.االطالع علط ال حاضر  .3

% 25يعددة  الج ع ددأ الع ةم ددأ لال عقدداي الجت دداع غ ددر عدداي  بالت ددام  مددم ذددا الحدد   .4

 ل ي ة  ة ةت الج ع أ الع ةم أ،  األع اء اللي م  

وال  الع ةم ددأ، ة ددةت الج ع ددأ  الحدد  ذددا اا ابددأ نتابددأ  ألةدد  األع دداء لت ث لدد  ذددا  .5

 م  ع ة. يجةز ا  ينةب الع ة ع  انثر

 الترشح لعضوي  مجلس اإلدارة. .6
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 اجتماعات الجمعية العمومية  

 انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية /1

اعقدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ اجت اعاا ددا )العاييددأ وغ ددر العاييددأ( ذددا مقددر الج ع ددأ بندداء  علددط  .1

يعددة  خج دددأ مدد  تئددد س مجلدددس إيات  الج ع ددأ اشدددت   علدددط جدد ول األع دددال، وممدددا  

االجت دداع، وااتيخدد ، وسدداعأ ا عقددايه، علددط ا  ابلددل الددةزات  والج ددأ ال شددرذأ واع دداء 

الج ع ددأ بالدد عة  قبدد  ال ةعدد  بخ سددأ عشددر يةمددا  علددط األقدد ، ويجددةز للددةزات  وللج ددأ 

 ال شرذأ   ب م  ي ثل ا لح ةت االجت اع.

ل ددأ للج ع ددأ، اعقدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ اجت اعددا  عاييددا  مددر  واةدد   علددط األقدد  ندد  سددنأ ما .2

 علط ا  يعق  االجت اع األول لم  سنأ خالل األف ر األتبعأ األولط من ا.

اعقدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ اجت اعاا ددا غ ددر العاييددأ بندداء  علددط طلددب مسددب  مدد  الددةزات ، او  .3

% مدد  األع دداء الددلي  ل ددي 25مدد  مجلددس اايات ، او بندداء علددط طلددب عدد ي ال يقدد  عدد  

  .ة  ة ةت الج ع أ الع ةم أ

يحعدد  اجت دداع الج ع ددأ الع ةم ددأ )العاييددأ او غ ددر العاييددأ( صددح حا إ ا ة ددره انثددر مدد   .4

  صف اع ائ ا.

يجددةز اأج دد  اجت دداع الج ع ددأ الع ةم ددأ )العاييددأ او غ ددر العاييددأ( إ ا لددي يح ددر انثددر مدد   .5

ددر  دداعأ واقصددادا خ سددأ عشد  صددف اع ددائ ا إلددط مةعدد  اخددر يعقدد  خددالل مدد   اقل ددا سد

ددبأ إلددط الج ع ددأ يةمددا  مدد  مةعدد   االجت دداع األول، ويمددة  االجت دداع ذددا دددله الحالددأ بالنسد

الع ةم ددأ العاييددأ صددح حا  م  ددا نددا  عدد ي األع دداء الحاضددري ، وامددا ذددا ةالددأ الج ع ددأ 

 .% م  إج الا ع ي األع اء 25الع ةم أ غ ر العاييأ ذ جب اال يق  الع ي ع  

 

 / رئاسة الجمعية العمومية ومقررها2

اختددات الج ع دددأ الع ةم ددأ سدددنةيا  تئ سددا ل دددا ومقدددرتا مدد  اع دددائ ا مدد  غ دددر اع ددداء 

 مجلس اايات .
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 الجمعية العمومية تحضور اجتماعا /3 

 اخ م اا ابأ ذا ة ةت اجت اع الج ع أ الع ةم أ لألةما  ااا أ  

يجددةز لع ددة الج ع ددأ الع ةم ددأ ا  ين ددب عندد  نتابددأ ع ددةاح اخددر ي ثلدد  ذددا ة ددةت  .1

 اجت اع الج ع أ الع ةم أ والتصةيع،  

 ا  اعت   اا ابأ م  تئ س مجلس اايات  او م  يفةض  قب  مةع  االجت اع. .2

 ال يجةز ا  ينةب الع ة ع  انثر م  ع ة واة . .3

 ال يجةز إ ابأ ا  م  اع اء مجلس اايات . .4

 

 الجمعية العمومية تأجندة اجتماعا /4

ال يجددةز للج ع ددأ الع ةم ددأ )العاييددأ او غ ددر العاييددأ( ا  انظددر ذددا مسددائ  غ ددر م تجددأ 

 ذا ج ول اع ال ا.

 

 الجمعية العمومية تمحاار اجتماعا /5

يجددب علددط الج ع ددأ ازويدد  الددةزات  بصددةت  مدد  محاضددر اجت اعدداا الج ع ددأ الع ةم ددأ  

 خالل خ سأ عشر يةما  م  ااتيخ االجت اع. األصةاا، مم مح ر ذرز 

 

 قرارات الجمعية العمومية:

 اص ت قراتاا الج ع أ الع ةم أ العاييأ بأغلب أ ع ي األع اء الحاضري . .1

عدددد ي األع دددداء ثلثددددا بأغلب ددددأ  أغ ددددر العاييدددد اصدددد ت قددددراتاا الج ع ددددأ الع ةم ددددأ  .2

 الحاضري .

اعتبددر ج  ددم قددراتاا الج ع ددأ غ ددر العاييددأ  اذددل  مددا عدد ا ذ  ددا يتعلدد  بدداقتراح ا دد ماج  .3

الج ع ددأ ذددا ج ع ددأ اخددر ، وإقددرات اعدد يال  لالئحددأ األساسدد أ وةدد  الج ع ددأ اخت اتيددا  إال 

 لالزمأ وذقا  ألةما  النظا  ومةاذقأ الةزير.بع  استم ال ااجراءاا ا
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 انتخاب مجلس اإلدارة  

اصدد ت الج ع ددأ الع ةم ددأ ذددا االجت دداع الددل  يسددب  ا تخدداب اع دداء مجلددس اايات  قددرات  

اشددم   لجنددأ اال تخابدداا، ويحدد ي ذ دد  عدد ي واسدد اء اع دداء اللجنددأ، ويمددة  م  ت ددا إيات  

ااجدددراءاا التدددا احددد يدا الالئحدددأ، وينت دددا يوت ع ل دددأ ا تخددداب اع ددداء ال جلدددس وذددد  

 اللجنأ بإعال  اس اء اع اء ال جلس الج ي  ويشترط ذا اللجنأ اااا 

 اال يق  ع يدا ع  اثن  . -

ا  يمددة  اع دداةدا مدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ غ ددر الددلي  س رفددحة  ا فسدد ي لع ددةيأ  -

 مجلس اايات .

اء مجلددس إيات  الج ع ددأ بدداالقتراع ذددا ع ل ددأ اال تخدداب انتخددب الج ع ددأ الع ةم ددأ اع دد 

السدددر ، ويجدددب ا  ابندددط ع ل دددأ اال تخددداب وذقدددا للنظدددا  والالئحدددأ التنف ليدددأ والالئحدددأ 

 األساس أ. 

 

معايير انتخاب مجلس اإلدارة    

( 5/7/9/11/13ب ةجددددب الالئحددددأ األساسدددد أ يدددد ير الج ع ددددأ مجلددددس إيات  ممددددة  مدددد  )

الج ع دددأ الع ةم دددأ العدددامل  . ويددد ير  ع دددةاح، يدددتي ا تخددداب ي مددد  بددد   اع ددداء الج ع دددأ

( اع ددداء، ادددي ا تخددداب ي مددد  بددد   اع ددداء 7مجلدددس ايات  ممدددة  مددد  )بانتفددداء الع ةم دددأ 

 الالئحأ. ةح ي بالج ع أ الع ةم أ، العامل   وذقا ل ا 

 

 اإلدارةمدة الدورة لمجلس 

 م   ال وت  الةاة   ل جلس االيات  اتبم سنةاا.

الج ع ددأ ارفدد    فسدد  لع ددةيأ مجلددس االيات  ويشددترط ذدد    يحدد  لمدد  ع ددة عامدد  ذددا 

 يترف  لع ةيأ مجلس االيات  ما يأاا 

 .ا  يمة  سعةييا -

 .ا  يمة  نام  األدل أ -
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  .ذا الج ع أ الع ةم أ م   ال اق  ع  ستأ اف ر ا  يمة  ع ةا عام  -

 سنأ. 21اال يق  ع ره ع   -

ال ختصددأ باافددراة علددط الج ع ددأ ذددا الددةزات  او اال يمددة  مدد  العددامل   ذددا االيات   -

  .الج أ ال شرذأ اال ب ةاذقأ الةزات 

 .ا  يمة  ق  وذط ج  م االلتزاماا ال ال أ اجاه الج ع أ -

اال يمددة  صدد ت ذددا ةقدد  ةمددي   ددائا بإيا تدد  ذددا جري ددأ مخلددأ بالشددرة واألما ددأ مددا لددي  -

  .يم  ق  تي ال   اعتباته

ةا ذدددا مجلدددس االيات  ألنثدددر مددد  يوتاددد   سدددابقت   علدددط التدددةالا اال  ددد اال يمدددة  ع -

 الةزات .ب ةاذقأ 

 .ع   اعتراض الةزات  علط ارفح  لل جلس -

 

 عملية االنتخاب 

اددتي ع ل ددأ ا تخدداب مجلددس االيات  مدد  خددالل وسددائ  التقن ددأ التددا اعت دد دا الددةزات  ل ددلا 

 ااا أ وذ  ا ع ا  ل  اتي ع ل أ اال تخاب وذقا لإلجراءاا  الغرض، 

يةجددد  تئددد س مجلدددس االيات  الددد عة  الدددط ج  دددم اع ددداء الج ع دددأ الع ةم دددأ للترفددد   -1

لع ددةيأ مجلددس االيات  الج يدد  قبدد    ايددأ مدد   مجلددس االيات  الحددالا ب ائددأ وث ددا    يةمددا 

   وات    ال عة  التفاص   ااا أ األق ، علط 

 .فروط الترف  للع ةيأ ✓

  .الن ا ج ال جلةب اعبوت ا للترف  ✓

ومن ددا علددط وجدد  الخصددةص صددةت  بجاقددأ  للترفدد ، ال سددتن اا ال جلددةب اقدد ي  ا  ✓

 اللاا أ.ال ةيأ الةطن أ والس ر  

 ا  يمة  الع ة ل ي  اختصاص اابم الستراا ج أ الج ع أ.  ✓
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  تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله

 اايات .  باب الترف  قب  اسع   يةما م    ايأ م   مجلس فيق .1

يدد ت  مجلددس االيات  او مدد  يفةضدد  طلبدداا الترفدد  ويقددة  باسددتبعاي الجلبدداا التددا ال  .2

انجبدد  عل  ددا الشددروط او التددا لددي اسددتم   ال سددتن اا او التددا لددي اددري خددالل ال دد   

  للترف .ال ح ي  

الددط  الشددروط، ل رفددح   الددلي  انجبدد  عل دد  يرذددم مجلددس االيات  قائ ددأ بأسدد اء ج  ددم ا .3

ب الددةزات  وذدد    ددة ج اعدد ه الددةزات  ل ددلا الغددرض و لدد  خددالل اسددبةع مدد  قفدد  بددا

  .الترف 

  .اعت   الةزات  القائ أ الن ائ أ لل رفح   ويع  قراتدا   ائ ا وغ ر قاب  للجع  .4

يتدداح لمدد  مرفدد  واذقددع عل دد  الددةزات  عددرض سدد را  اللاا ددأ ذددا ال ةقددم االلمترو ددا  .5

ويحددد ي ال جلددس افدددتراطاا العدددرض ومسددداةاا   الج ع دددأ، للج ع ددأ وذدددا مددد خ  مقددر 

 .علط ا  يراعط ذا  ل  ع الأ الفرص ب   ال رفح   واساوي ا

 

  ذلكن وم لوازمها، يتولح مجلس االدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير 

وضدددم قائ ددددأ بأسدددد اء ال رفددددح   ال عت دددد ي  مددد  الددددةزات  ذددددا األسددددبةع السدددداب   .1

 اال تخاباا.لال تخاباا ذا مما  باتز خاتج مقر الج ع أ وذا قاعأ 

 من وب ا.ة ةت  لبمخاطبأ الةزات  ب ما  اال تخاب وزما   وط .2

  .للج ع أإعال  ع  مما  اال تخاباا وزما  ا ياخ  النجاق اايات   .3

اج  دددز ال قدددر واأليواا اال تخاب دددأ ب دددا ذدددا  لددد  ممدددا  االقتدددراع السدددر  وصدددن وق  .4

 االقتراع.

  .اعت اي اوتاق االقتراع وخت  ا واةق م ع ةي  عل  ا .5

وينت دددا يوت اللجندددأ بدددإعال   اال تخاب دددأ، امدددة  م  دددأ لجندددأ اال تخابددداا إيات  الع ل دددأ  .6

   .النت جأ ونتابأ مح ر اال تخاباا
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 لالتي ح لجنة االنتخابات اإلشراف علح العملية االنتخابية وفقا تتول

  .التأن  م  دةيأ ع ة الج ع أ الع ةم أ والتأف ر اما  اس   ذا سج  الناخب   .1

   .ا  ي  م   التصةيع وإ  اةدا .2

  .ع  األصةاا التا ةص  عل  ا ن  مرف  .3

وذدددا ةالدددأ زيددداي  عددد ي  ال قتدددرع  ، التأنددد  مددد  عددد ي األصدددةاا ومقات تددد  مدددم عددد ي  .4

  او دذددا االجت دداع  فسدد  اال تخدداب، وإعايادد األصددةاا عدد  عدد ي الحاضددري  يددتي إلغدداء 

  .خ سأ عشر يةما خالل م   ال ازي  ع 

األصدددةاا  انثدددراعدددال  اسددد اء الفدددائزي  ذدددا اال تخابددداا وددددي الدددلي  يحصدددلة  علدددط  .5

وذدددا ةددال اسددداو  األصددةاا للفدددائز بال قعدد  االخ دددر  ال جلددس، ع ددداء بحسددب عدد ي ا

 .اة د اما لي يتنازل  القرعأ، ذ لجأ الط 

 لة اط    ودددددي ال ترفددددحة  الخ سددددأ التدددداإعدددد اي قائ ددددأ بأع دددداء ال جلددددس االةت دددد  .6

  .لألع اء الفائزي  وةسب األصةاا

ختدداما للع ل ددأ اال تخاب ددأ يت دد   عدد ي األوتاق ذددا الصددن وق واألوتاق يعدد  مح ددر  .7

األصددةاا التددا ةصدد  عل  ددا ندد  مرفدد  وارا ب ددا  والب  دداء، وعدد يالصددح حأ وال لغددا  

ويصدددايق  واع ددداةدا، ويةقعددد  تئددد س لجندددأ اال تخددداب  األعلدددط، انازل دددا مددد  ال رفددد  

   .عل  ا من وب الةزات 

واسدددلي صدددةت  ل نددد وب الدددةزات   جالا ا، سددد الج ع دددأ بأصددد  ال ح دددر ذدددا احدددتف   .8

 .ايتاج  ذا ملف الج ع أ

اب الددرئ س والنائددب وال شددرة ال ددالا خدد مجلددس االيات  اجت اعددا ذةتيددا يددتي ذ دد  ا تيعقدد   .9

  .واح ي  مةع  اول اجت اع وبر امج ع ل 

   .التشم   الج ي  ل جلس االيات  ذا سج  الج ع أينشر  .10
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 إلدارةميثاق مجلس ا

 

 

 مجلس اإلدارة القسم الرابع: ميثاق 

 .ال ب ا العا  ✓

 د م  وامةي  مجلس اايات  بج ع أ انتفاء. ✓

 .اخت ات تئ س و ائب تئ س مجلس اايات  ✓

 اجت اعاا مجلس اايات .   ✓

 مجلس اايات .الع ةيأ ذا  ✓

 عزل مجلس اايات . ✓

 مجلس اايات  ال ؤقع. ✓

 مسؤول اا مجلس اايات  ✓

اختصاصدددداا مجلددددس اايات . )مسددددؤول اا تئدددد س  ✓

 .ال شرة ال الا( مجلس اايات ، 

 .التزاماا ع ة مجلس اايات  ✓

  .اةترا  ةقةق األع اء ✓

 .ذق  ع ة مجلس اايات  ع ةيت  ✓

 .(الصالة اا الصالة اا )مصفةذأ ✓

 اا اةاص  مجلس اايات س اس ✓

 البر امج التعريفا للح يث   ذا الج ع أ. ✓

 اايات .مةاث   مجلس  ✓

 اق  ي اياء مجلس اايات . ✓

 

 

 

 

 

  

 

 

. 
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 المبدأ العام

التدددز  انتفددداء ووذددد   ظدددا  الج ع ددداا وال ؤسسددداا األدل دددأ والالئحدددأ األساسددد أ لج ع دددأ 

يددتي ا تخدداب اع دداء  انتفدداء بالقةاعدد  وااتفدداياا ال تعلقددأ بتشددم   مجلددس اايات ، ة ددث

 مجلس اايات  م  ب   اع اء الج ع أ الع ةم أ، وذ  معاي ر اؤدل ي للل  ومن ا 

 

 ال شاتنأ ذا احق   تسالأ الج ع أ. .1

 لتق يي مخرجاا يق قأ فاملأ للع  . الرغبأ ل ي ي .2

 ال حل أ. مجت عاا ي مم وث قأ صالا اربج ي .3

 ذا التجةع لتن  أ مةاتي الج ع أ. الرغبأ ل ي ي .4

 الق اي  والحةن أ. .5

 وال  داتاا وال  ندأ،  والجددنس،  الع ددر،  ة دث مد اع داء ال جلددس بدالتنةع  يت  دزا   .6

 الثقاذ أ. وال ؤدالا العل  أ والخلف أ

  

 هيكل وتكوين مجلس اإلدارة بجمعية اكتفاء

( اع دداء، اددي ا تخدداب ي مدد  بدد   7مجلددس ايات  ممددة  مدد  )بانتفدداء الع ةم ددأ الج ع ددأ يدد ير 

ة ددث التددز  الج ع ددأ ذددا  الالئحددأ.ةددح ي باع دداء الج ع ددأ الع ةم ددأ، العددامل   وذقددا ل ددا 

 امةي  مجلس اايات  ووذ  الالئحأ األساس أ بالقةاع  التال أ 

  .ات ال يجةز الج م ب   الة  فأ ذا الج ع أ وع ةيأ مجلس ااي .1

ذددا ةددال فددغةت ممددا  تئدد س مجلددس اايات  او  ائبددأ او اةدد  اع ددائ  أل  سددبب نددا ،  .2

ذ دددتي إن دددال  صددداب ال جلدددس بالع دددة االةت ددداطا األنثدددر اصدددةااا  ذدددا اال تخابددداا 

 األخ ر ، ويعاي اشم   ال جلس.

 

 ميثاق مجلس اإلدارة  
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اايات  ذددا ةالددأ ةدد  ال جلددس نل ددا  بقددرات مسددبب مدد  الددةزات  او إ ا قدد   اع دداء مجلددس  .3

مجت عدد   اسددتقالت ي، ذتعدد   الددةزات  مجلسددا  مؤقتددا ، علددط ا  امددة  مدد  م امدد  يعددة  

الج ع دددأ الع ةم دددأ لال عقددداي او ا تخددداب مجلدددس إيات  ج يددد ، و لددد  خدددالل سدددنت   مددد  

 ااتيخ اع  ن .

 اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة

  س باالقتراع السر .ينتخب مجلس اايات  ذا اول اجت اع ل  تئ سا و ائب للرئ
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 اجتماعات مجلس اإلدارة

إيات  الج ع ددأ اجت اعاادد  ذددا مقددر الج ع ددأ، ويجددةز لدد  عقدد دا ذددا ممددا   يعقدد  مجلددس -

 آخر ياخ   جاق الج ع أ اايات .

اجت اعددداا يوتيدددأ منتظ دددأ ال يقددد  عددد يدا عددد  اتبعدددأ يعقددد  مجلدددس إيات  الج ع دددأ  -

الزمن ددأ بدد   ندد  اجت دداع وآخددر،  عقدد دا اناسددب الفتددر اجت اعدداا ذددا السددنأ، ويراعددط ذددا 

 علط ا  يتي عق  اجت اع ن  ثالثأ اف ر علط األق . 

 

 مجلس اإلدارةعقد اجتماعات ت إجراءا

يعقدد  مجلددس إيات  الج ع ددأ اجت اعاادد  بندداء علددط يعددة  مدد  تئدد س مجلددس اايات  او مدد  

األقدد  مدد  مةعدد  االجت دداع، علددط ا  ( يةمددا علددط 15يفةضدد  يةج  ددا إلددط األع دداء قبدد  )

 اشت   ال عة  الب ا اا األا أ 

 ا  امة  خج أ )ي م  م  خالل الةسائ  الرق  أ( ✓

او مددد  يحددد  لددد  ا  امددة  صدددايت  مددد  تئددد س مجلدددس إيات  الج ع ددأ او مددد  يفةضددد   ✓

 يعة  الج ع أ  ظاما .

 ا  اشت   علط ج ول اع ال االجت اع.. ✓

 ااتيخ  وساعأ ا عقايه.ا  اح ي بةضةح مما  االجت اع و ✓

وجددب علددط  ذددا ةددال طلددب انثددر مدد   صددف اع دداء مجلددس اايات  عقدد  اجت دداع طدداتئ، 

 الرئ س او م  يقة  مقام  ال عة  ال عقايه ذا اقرب وقع م م . 

 

نصاب االجتماعات   

 ال يمة  االجت اع صح حا  إال بح ةت  صف ع ي اع اء مجلس اايات  علط األق .   
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 التصويت علح قرارات االجتماعات

يمددة  لمدد  ع ددة ذددا ال جلددس صددةا متسدداو ، واصدد ت قددراتاا ال جلددس بأغلب ددأ  -

األصدددةاا وعنددد  اسددداو  األصدددةاا يدددرج  الدددرا  الدددل  صدددةا لددد  تئددد س مجلدددس 

 اايات .

 األع اء علط   ة ج القراتاا ونتاب  األسباب للقرات او الرذض.يتي اةق م  -

 

  بالتمرير قراراتاتخاذ ال

يحدد  ل جلددس اايات  ذددا إصدد ات قددراتاا األمددةت العاجلددأ بعرضدد ا علددط اع دداء ال جلددس 

و لدد  بعدد  متفددرق  ، مددا لددي يجلددب اةدد  األع دداء خج ددا  اجت دداع ال جلددس للتشدداوت ذ دد ، 

 وذ    ة ج القراتاا.. اعت اي تئ س مجلس اايات 

ويسدددتثنط مددد   لددد  ال ةاضددد م الخاصدددأ بالس اسددداا وااجدددراءاا والخجدددط االسدددتراا ج أ 

 والتشغ ل أ وال ةاز أ التق يريأ السنةيأ. 

واعددرض دددله القددراتاا علددط ال جلددس ذددا اول اجت دداع يلددا  لدد  العت ايدددا، ويثبددع  لدد  

 ذا مح ر االجت اع.

 

 لالجتماعات مع أعضاء المجلسإجراءات التحضير 

يتددةلط تئدد س ال جلددس ب سدداع   سددمرا ر ال جلددس والتشدداوت مددم ال دد ير التنف ددل  إعدد اي  -

جددد ول اع دددال مفصددد  مرذقدددا  معددد  الةثدددائ  ال ؤيددد   والقدددراتاا ال قترةدددأ لمددد  بنددد  

 ويرس  لألع اء قب  اسبةع   م  مةع  االجت اع بح  اي ط.

مقتدددرح  سدددمرا ر ال جلدددس إعددد اي جددد ول اع دددال ال جلدددس ب سددداع  تئددد س  يتدددةلط -

الجت اعددداا ال جلدددس خدددالل العدددا  القددداي  انددداق  ذدددا االجت ددداع األخ دددر مددد  العدددا  

الخجددأ التشددغ ل أ وال ةاز ددأ التق يريددأ، اقريددر األياء ) ال نصددر  مددم اع دداء ال جلددس

 لخ( االربم سنة ، اقاتير لجا  ال جلس.... 
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ااجدددراءاا بااخدددا     مدددم ال ددد ير التنف دددل  اقدددة  سدددمرا ر  مجلدددس اايات  بالتنسددد  -

 التال أ 

 إتسال ج ول االجت اع ال عت   م  تئ س مجلس اايات . ✓

 إتسال ملفاا االجت اع ألع اء مجلس اايات  وذ  ج ول األع ال. ✓

 .واا جاز الل  اي ة ال الالجت اع ال نصر   إتسال القراتاا ال تخل  ✓

 

 مجلستوايق محاار اجتماعات ال

 

ويحراجدددم مددد  قبددد  عنددد  ا ت ائدد ،  جلدددس  ددر اجت اعددداا الحمسدددمرا ر  ال جلدددس اةثدد   -

( ايددا  10ويحرسدد  ل رنددز التن  ددأ االجت اع ددأ خددالل ) ، عندد  ا ت دداء االجت دداع األع دداء، 

عت دد  مدد  تئدد س مجلددس اايات  او مدد  ينددةب عندد ، ويددتي التةق ددم  مدد  ادداتيخ االجت دداع مح

ل اجت ددداع يلدددا االجت ددداع السددداب  او الحاضدددري  ذدددا او مددد  ج  دددم اع ددداء ال جلدددس

 . جلسبنسخأ م  االجت اعاا ذا ملف الف  حبةب وا. وابالت رير إ ا لز  األمر

إ ا ابدد   اةدد  اع دداء ال جلددس تا  مغدداير لقددرات ال جلددس، يثبددع  لدد  ذددا مح دددر 

يددتي اعبوددأ   ددة ج بددالقراتاا وال الةظدداا لمدد  قددرات بددرقي وادداتيخ وتقددي  وا االجت دداع.

 لط ة ه. اتذاق   ة ج القراتاا.االجت اع ع

غ دداب الع ددة عدد  ة ددةت االجت دداع الددل  يصدد ت ذ دد  قددراتاا ال يحعف دد  مدد  ال سددؤول أ  -

بعدد  عل دد  ذددا إال ذددا ةددال ثبددع عدد   عل دد  بددالقرات، او عدد   ا مندد  مدد  االعتددراض عل دد  

 خ سأ ايا . زم ه ال اتجاو

 

 مجلس اإلدارةالعضوية في 

، وال يعفددا مدد  الع ددةيأ ذددا مجلددس اايات  ع دد  اجددةعا ال يتقاضددط عل دد  الع ددة اجددرا  

ال سددؤول أ ويسددتثنط مدد   لدد  اعددةيض األع دداء عدد  امددال ف اددنقل ي وسددمن ي ذددا ةددال 

 ا ت اب ي ل  ا  اخي الج ع أ.
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 عزل مجلس اإلدارة

 مسب ب عزل مجلس اايات ، و ل  ذا إة   الحالت   ااا ت     يجةز للةزير بقرات  

إ ا  قدددي عددد ي اع ددداء مجلدددس اايات  أل  سدددبب عددد  الحددد  األي دددط ال حقددد  للنصددداب  

الالئحددأ األساسدد أ، واعددلت ام لددأ عدد ي  ذددا النظدداما الددالز  لعقدد  اجت اعدداا ال جلددس ال حدد ي

 األع اء طبقا  ألةما  النظا .

ا  ةمددي مدد  اةمددا  النظددا  او الالئحددأ او الالئحددأ األساسدد أ، ولددي إ ا خددالف مجلددس اايات  

 الخجا ال ةج  م  الةزات . اا لاتاصح  ال خالفأ خالل ف ر واة  م  ااتيخ 

 

 مجلس اإلدارة المؤقت

ا  يدد عة الج ع ددأ الع ةم ددأ لال عقدداي خددالل  -ال نت  ددأ م ادد    - اايات  ال ؤقددععلددط مجلددس 

ةالددأ الج ع دددأ،  سددت   يةمدددا  مدد  اددداتيخ اع  ندد ، وا  يعدددرض عل  ددا اقريدددرا  مفصددال  عددد 

وانت ددا م  ددأ مجلددس  ج يدد ا ، وانتخددب الج ع ددأ الع ةم ددأ ذددا دددله الجلسددأ مجلددس إيات  

 مجلس إيات  ج ي .  اايات  ال ؤقع با تخاب
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 سؤوليات مجلس اإلدارةم

  يح  لل جلس طلب ا عقاي اجت اع الج ع أ الع ةم أ )غ ر العاي (. .1

 شاتنأ ذا إيات  ا تخاباا مجلس اايات  م  خالل ال  .2

اةج دد  الدد عة  إلددط ج  ددم اع دداء الج ع ددأ الع ةم ددأ م دد  انجبدد  عل دد  الشددروط للترفدد   -

  ايددأ مدد   مجلددس اايات  ب ائددأ وث ددا    يةمددا علددط  بدد لع ددةيأ مجلددس اايات  الج يدد  ق

 األق .

 إقفال باب الترف  قب  اسع   يةما م    ايأ م   مجلس اايات . -

تذددم اسدد اء ال ترفددح   إلددط الددةزات  وذدد  الن ددة ج ال عدد  او الجريقددأ ال عت دد   مدد   -

  قف  باب الترف . الةزات  ل لا الغرض و ل  خالل اسبةع م 

اايات  الج يدد  ازويدد  الددةزات  بأسدد اء األع دداء الددلي  اددي ا تخدداب ي خددالل علددط مجلددس  .3

 خ سأ عشر يةما علط األق  م  ااتيخ اال تخاب.

اح يدد  تئدد س مجلددس اايات  و ائبدد  وال شددرة ال ددالا واختصاصدداا ندد  مددن ي ذددا اول  .4

 اح يدا الالئحأ.  اجت اع لل جلس وذقا لم ف أ االخت ات التا

ءاا لتعريددف اع دداء ال جلددس الجدد ي بع دد  الج ع ددأ وخاصددأ التأندد  مدد  وضددم اجددرا .5

ال علةمددداا الةاذ دددأ عددد  فدددؤو   الجةا دددب ال ال دددأ والقا ة  دددأ، وعل ددد  التأنددد  مددد  ادددةذر

 الج ع أ ألع اء ال جلس.

التأندد  مدد  اق دد  الج ع ددأ باأل ظ ددأ واللددةائ  السدداتيأ ذددا ال  لمددأ ب ددا ي دد   االذددا  .6

 وقةع الج ع أ ذا مخالفأ  ظام أ.

التأندد  مدد  ا  مددةاتي الج ع ددأ مةثقددأ وا  ايراياا ددا ا فقددع ب ددا يتفدد  مددم اددد اذ ا، وعل دد   .7

وا  يحدددد ي الصددددالة اا التددددا يفةضدددد ا،  ا  يددددؤي  م  اادددد  ب سددددؤول أ وةسدددد    ددددأ، 

واجددراءاا ااخددا  القددرات ومدد   التفددةيض، وعل دد  متابعددأ م اتسددأ الدد  الصددالة اا التددا 

 لغ ره عبر اقاتير يوتيأ.  يفةض 

التصددرة إال ذ  ددا ادددني عل دد  الالئحددأ األساسددد أ وبالشددروط الددةاتي  ذ  دددا، وإ ا عدد    .8

التصددرة إال بددإ   مدد  الج ع ددأ  خلددع الالئحددأ األساسدد أ مدد   ددي ذددال يجددةز لل جلددس

 الع ةم أ. 
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إيدد اع امددةال الج ع ددأ النق يددأ باسدد  ا لدد   بندد  او انثددر مدد  البنددةت ال حل ددأ، وامددة   .9

بالج ع دددأ بتةق دددم تئددد س مجلدددس اايات  او  الخاصدددأ التعدددامالا مدددم الحسددداباا البنم دددأ

  ائبدد  وال شددرة ال ددالا، ويجددةز ل جلددس اايات  افددةيض التعامدد  مددم الحسدداباا البنم ددأ

الجنسدد أ   سددعةيي الثندد   مدد  اع ددائ  او مدد  ق دداييا اايات  التنف ليددأ علددط ا  يمة ددةا 

 و ل  بع  مةاذقأ الةزير او م  يفةض .

اايات  يسدددت ر ذدددا م اتسدددأ م امددد  ااياتيدددأ يو  ال ال دددأ عنددد  ا ت ددداء يوت  مجلدددس  .10

 لح   ا تخاب مجلس إيات  ج ي .
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 مجلس اإلدارةاختصاصات 

قـــررة للجمعيـــة العموميـــة، يكـــون لمجلـــس اإلدارة الســـلطات  مــع مراعـــاة االختصاصـــات المج

 آلتي:اواالختصاصات إلدارة الجمعية المحققة ألورااها، ومن أبرز اختصاصاته 

 .وضم الس اساا العامأ لتحق   اد اة الج ع أ و جاة ا .1

وال ةاز ددأ ضددم خجددط ع دد  الج ع ددأ ومن ددا الخجددأ االسددتراا ج أ والخجددأ التنف ليددأ و .2

مدد  الع دد  الرئ سددأ، ومتابعددأ انف ددلدا، واعت ايدددا  خجددط مدد وغ ردددا التق يريددأ السددنةيأ 

 الج ع أ الع ةم أ.

 ال راجعأ ال وتيأ لل  ان  التنظ   أ والة  ف أ ذا الج ع أ واعت ايدا. .3

أ ال اخل دددأ واافدددراة عل  دددا واجدددراء مراجعدددأ يوتيدددأ وضدددم ا ظ دددأ وضدددةابط للرقابددد  .4

 للتحق  م  ذاعل ت ا.

وضدددم اسدددس ومعددداي ر لحةن دددأ الج ع دددأ ال اتعددداتض مدددم اةمدددا  النظدددا  والالئحدددأ  .5

 ذاعل ت ا واع يل ا عن  الحاجأ. األساس أ واافراة علط انف لدا ومراقبأ م  

 وافع ل ا بع  اعت ايدا م  الةزات .إع اي قةاع  استث ات الفائض م  امةال الج ع أ  .6

وضددم س اسددأ ممتةبددأ اددنظي العالقددأ مددم ال سددتف  ي  مدد  خدد ماا الج ع ددأ ا دد   اقدد يي  .7

  العنايأ الالزمأ ل ي وااعال  عن ا.

وضددم إجدددراءاا ل دد ا  الحصدددةل علدددط مةاذقددأ الدددةزات  والج ددأ ال شدددرذأ ذدددا ا   .8

 إجراء يستلز   ل .

يددأ مددا عل  ددا مدد  التزامدداا وإصدد ات القددراتاا اسددت فاء مددا للج ع ددأ مدد  ةقددةق واأي .9

 الالزمأ ذا دلا الشأ .

وضم القةاع  وااجراءاا الالزمأ لتنظ ي ع   اللجا  بع  امةين ا ون ف أ التنس   ب ن ا  .10

 واعت ايدا م  الج ع أ الع ةم أ. 

ذددت  الحسدداباا البنم ددأ لدد   البنددةت وال صدداتة السددعةييأ، ويذددم واحصدد   الشدد ماا  .11

وانشدددد ط الحسدددداباا وقفل ددددا واسددددةيت ا  ا و دددداا الصددددرة ونشددددةذاا الحسدددداباااو 

علدددط الشددد ماا واسدددتال  الشددد ماا ال راجعدددأ وغ رددددا  راضواحددد يث الب ا ددداا واالعتددد 

 الع ل اا البنم أ. م 
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اسدددج   العقددداتاا واذراغ دددا وقبدددةل الةصدددايا واألوقددداة وال بددداا ويمدددج صدددمةت  .12

 الشدددام ، واحددد يث الصدددمةت وايخال دددا ذدددا النظدددا   وذرزددددا، امدددالت الج ع دددأ واجزئت دددا 

واجددراء ا  اصددرذاا محققددأ للج ع ددأ الغبجددأ  سددمن أ، واحةيدد  األتاضددا الزتاع ددأ إلددط 

 وال صلحأ بع  مةاذقأ الج ع أ الع ةم أ.

  ةاتي ال ال أ للج ع أ والسعا لتحق   االست امأ ل ا.ان  أ ال .13

 إيات  م تلماا الج ع أ وامةال ا. .14

 ع  الج ع أ وازوي  الةزات  ب ا. التعاو  ذا إع اي التقاتير التتبع أ والسنةيأ .15

ازويدد  الددةزات  بالب ا دداا وال علةمدداا عدد  الج ع ددأ وذدد  الن ددا ج ال عت دد   مدد  الددةزات ،  .16

 ازي  ع  ف ر واة  م  ااتيخ وقةع .   اغ  ر خالل ذتر  الاح يث ا ب ا يجرا مو

الحسدداباا  راجددمازويدد  الددةزات  بالحسدداب الختدداما والتقدداتير ال ال ددأ ال  ققددأ مدد  م .17

 اف ر م    ايأ السنأ ال ال أ. بع  إقراتدا م  الج ع أ الع ةم أ وخالل اتبعأ

 .واعت ايه افراة علط إع اي التقرير السنة  للج ع أا .18

راة علدددط إعددد اي ال ةاز دددأ التق يريدددأ للسدددنأ ال ال دددأ الج يددد   وتذع دددا للج ع دددأ اافددد  .19

 الع ةم أ العت ايدا.

انف دددل  متفدددرع للج ع دددأ، واح يددد  صدددالة اا  وازويددد  الدددةزات  باسددد    ير اع ددد   مددد  .20

 وقرات اع  ن  وصةت  م  ال ةيأ الةطن أ ل ، مم ب ا اا التةاص  مع .

 واح يدد  ، -مدد  خددالل ال ناذسددأ العامددأ  – الج ع ددأ ذددا الق ددايي   ال ددة ف   اع دد   .21

 ومسؤول اا ي صالة اا ي

إبددالع الددةزات  بمدد  اغ  ددر يجددرا علددط ةالددأ اع دداء الج ع ددأ الع ةم ددأ ومجلددس اايات   .22

 وال سؤول التنف ل  وال  ير ال الا و ل  خالل ف ر م  ااتيخ ة وث التغ  ر.

الج ع دددأ باأل ظ دددأ واللدددةائ ،  زا وااجدددراءاا التدددا ا ددد   التددد وضدددم الس اسددداا  .23

الجةدريددأ لل سددتف  ي  والددةزات  والج ددأ  عدد  ال علةمدداا بااذصدداحااللتددزا  إضدداذأ إلددط 

وا مدد   ااخدددر مدد  االطدددالع علددط الحسددداب  ، ااخدددري ال شددرذأ واصدددحاب ال صددال  

 ال ةقم االمترو ا للج ع أ.والتقاتير ال ال أ وااياتيأ، و شردا علط  الختاما

اافددراة علددط انف ددل قددراتاا واعل  دداا الج ع ددأ الع ةم ددأ او ال راجددم الخدداتجا او  .24

 الةزات  او الج أ ال شرذأ.
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 التعريف بالج ع أ والع   علط إبراز اد اذ ا وا شجت ا ذا األوساط  اا العالقأ. .25

إلغدداء ع ددةيت  بقددرات  البددع ذددا قبددةل ع ددة الج ع ددأ الع ةم ددأ الج يدد  او اعتددلاته او .26

 مسبب.

 يعة  الج ع أ الع ةم أ لال عقاي. .27

ا  م ددا  اخددر  يملددف ب ددا مدد  قبدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ او الددةزات  او الج ددأ ال شددرذأ  .28

 ذا مجال اختصاص .

اصدد ت قددراتاا ال جلددس بأغلب ددأ اصددةاا الحاضددري . وذددا ةددال اسدداو  األصددةاا  .29

 ذ ع  صةا الرئ س مرجحا .

 االجت اع وقراتا  ذا مح ر ويةقم عل   األع اء الحاضري .ا وي  وقائم  .30

وال دددد ير التنف ددددل  ال ددددالا  ائبدددد  وال شددددرة و يحدددد  لل جلددددس ا  يفددددةض الددددرئ س .31

ذ  دددا لددد  مددد  اختصاصددداا مال دددأ او يندددتج عنددد  )اةق دددم إثنددد   من دددا( بالتصدددرة معدددا  

اختصاصددداا مال دددأ وااخدددا  ال ناسدددب اجاد دددا. ويحددد  لل جلدددس ذ  دددا عددد ادا مدددد  

صاصدداا اشددم   لجددا  يائ ددأ او مؤقتددأ مندد  للق ددا  ب ددا ا دد ط ب ددا مدد  اع ددال ولدد  اخت

 االستعا أ بأع اء م  خاتج ، ول  افةيض الرئ س اوا  ع ة آخر ذا  ل .

مدد  يددراه بت ث دد  او ال دد ير التنف ددل  او علددط مجلددس اايات  افددةيض تئ سدد  او  ائبدد   .32

اتاا الحمةم ددددأ والخاصددددأ الج ع ددددأ امددددا  الج دددداا مثدددد  الددددةزاتاا وال حدددداني وااي

 وغ ردا، واح ي  صالة اا  ومنح  ة  افةيض واةن   غ ره م  ع م .

 اايات  مجلدس ذدا للع دةيأ ومحد ي  واضدحأ واجدراءاا وفدروط س اسداا صد اغأ .33

 ل ا الج ع أ إقرات بع  التنف ل مةضةع ووضع ا

الب ددم بعدد  يجددةز ل جلددس اايات  التصددرة ذددا امددالت الج ع ددأ العقاتيددأ بالشددراء او  .34

 الحصةل علط افةيض م  الج ع أ الع ةم أ ذا  ل .

 .ضروت  إفعات مرنز التن  أ االجت اع أ ذا ةالأ استقالأ ال شرة ال الا .35
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 مجلس اإلدارة مسؤوليات رئيس

ــاة االختصاصـــات المقـــررة لمجلـــس اإلدارة والجمعيـــة العموميـــة، يكـــون رئـــيس  مـــع مراعـ

تفعيـــل ومتابعـــة الســـلطات واالختصاصـــات المناطـــة لمجلـــس مجلـــس اإلدارة مســـؤوال  عـــن 

 اإلدارة، ومن أبرز اختصاصاته:

 تئاسأ اجت اعاا مجلس اايات  وإياتا ا بفاعل أ. .1

وضددم جدد ول اع ددال ال جلددس لألع ددال ال سددت  ة إ جازدددا علددط مدد ات العددا  الج يدد   .2

  . م  ال جلس ذا اخر اجت اع ل  ذا العا  ال نصر ا)تبم سنة (. واعت ايد

مددا  الج دداا الحمةم ددأ والخاصددأ واألدل ددأ ناذددأ ذددا ةدد وي صددالة اا اا ث دد  الج ع ددأ  .3

مجلددس اايات  وافددةيض الج ع ددأ الع ةم ددأ، ومدد   لدد  التراذددم امددا  الج دداا الق ددائ أ 

وا ث دد  الج ع ددأ امام ددا تذعددا ويذعددا، ولدد  افددةيض  لدد  ل دد  يددراه مدد  اع دداء ال جلددس 

 غ ردي. او

 يص ت م  مجلس اايات  م  قراتاا.التةق م علط ما  .4

 التةق م علط الش ماا واألوتاق ال ال أ ومستن اا الصرة مم ال شرة ال الا. .5

البددع ذددا ال سددائ  العاجلددأ التددا يعرضدد ا عل دد  ال دد ير التنف ددل  والتددا ال احت دد  التددأخ ر  .6

ذ  دا دددة مدد  ضدد   صددالة اا ال جلددس. علدط ا  يعددرض الدد  ال سددائ  ومددا ااخددل بشددأ  ا 

 قراتاا علط ال جلس ذا اول اجت اع.م  

 ال عة  ال عقاي مجلس اايات  والج ع أ الع ةم أ. .7

 يح  للرئ س افةيض  ائب  ب ا ل  م  اختصاصاا. .8

إتسدددال يعدددة  خج دددأ للج ع دددأ الع ةم دددأ لجلدددب ا عقددداي اجت ددداع الج ع دددأ الع ةم دددأ،  .9

 . واشت   علط ج ول األع ال، ومما  االجت اع، وااتيخ ، وساعأ ا عقايه

إبدددالع الدددةزات  والج دددأ ال شدددرذأ واع ددداء الج ع دددأ بالددد عة  قبددد  ال ةعددد  ال حددد ي  .10

 بخ سأ عشر يةما  علط األق .
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 المشرف المالي  مسؤوليات

ــرئيس مجلــس  ــة ول ــة العمومي ــررة لمجلــس اإلدارة والجمعي ــات المق ــاة االختصاص ــع مراع م

ــالي  ــرف المــ ــون المشــ ــس اإلدارة  - اإلدارة، يكــ ــو مجلــ ــلطات  -عضــ ــن الســ ــؤوال  عــ مســ

واالختصاصـــات المتعلقــــة بالشـــؤون الماليــــة للجمعيـــة بمــــا يحقـــق أورااــــها اإلداريــــة 

 ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف علح التالي: ، وأهدافها المالية

واد  ددا اافددراة علددط إعدد اي ال ةاز ددأ التق يريددأ السددنةيأ ج  ددم فددؤو  الج ع ددأ ال ال ددأ  .1

   واألصةل ال ال أ ال تبعأ.طبقا للنظا

 مةاتي الج ع أ ومصروذاا ا واستخراج إيصاالا ع  ج  م الع ل اا واستالم ا. .2

 التأن  م  إي اع امةال الج ع أ ذا الحساباا البنم أ ال خصصأ ل ا. .3

 التأن  م  ق   ج  م اايراياا وال صروذاا اباعا ذا السجالا الخاصأ ب ا. .4

 السنة  واق يي اقرير بنت جأ الجري ل جلس اايات .اافراة علط الجري  .5

صددرة ج  ددم ال بددالل التددا اقددرت صددرذ ا  ظامددا مددم االةتفددا  التةق ددم علددط ا و دداا  .6

 بال ستن اا ال ثبتأ لصحأ الصرة ومراقبأ ال ستن اا وةفظ ا.

 انف ل قراتاا مجلس اايات  ذ  ا يتعل  بال عامالا ال ال أ. .7

 نأ ال ال أ وعرض ا علط مجلس اايات .إع اي م زا  أ الج ع أ للس .8

او  التةق ددم علددط طلبدداا الصددرة واألوتاق ال ال ددأ مددم تئدد س مجلددس اايات  او  ائبدد  .9

 .ال  ير التنف ل 

مددم ال دد ير التنف ددل  وتئدد س قسددي  بحددث ال الةظدداا الددةاتي  مدد  ال راجددم الخدداتجا .10

لجنددأ ال راجعددأ الشددوة  ال ال ددأ، والددري عل  ددا ةسددب األصددةل النظام ددأ وعرضدد ا علددط 

 وال جلس.

 .علط ةف  السجالا ال ال أ لل    ال تعاتة عل  ا محاسب ا  اافراة  .11

  .متأخر اخالء طرة ال حاسب   وال  ير التنف ل  واسل ي ا  ع   االفراة علط   .12

االفددددراة علددددط ةفدددد  سددددجالا األصددددةل واالسددددتث اتاا ونشددددةة اايددددراياا   .13

 االستث اتيأ.

 اد  أ اخالء طرة ال شرة ال الا ذا ةالأ االستقالأ او إ  اء التمل ف.  .14

يةاذدد  ال شدددرة ال ددالا علدددط االسددتجابأ السدددريعأ لقددراتاا مجلدددس اايات  ال تعلقدددأ   .15

 بأمةت الحساباا والشؤو  ال ال أ العاجلأ.
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 مجلس اإلدارةالتزامات عضو 

 بعض من التزامات عضو مجلس اإلدارة: 

ة ددددةت اجت اعدددداا مجلددددس اايات  وال شدددداتنأ ذددددا مناقشدددداا ا والتصددددةيع علددددط  -

 .القراتاا، وال يجةز ل  التفةيض ذا  ل 

 تئاسأ وع ةيأ اللجا  التا يملف  ب ا م  ال جلس. -

 تئ س مجلس اايات .ا ث   الج ع أ اما  الج اا  اا العالقأ بع  امل ف  -

خ مددأ الج ع ددأ وإذايا ددا بخبراادد  ومعاتذدد  واقتددراح ال ةاضدد م واقدد يي ال بددايتاا التددا  -

 بالج ع أ.م  فأ  ا الن ةض 

يات  مدد  التق دد  ب ددا يصدد ت مدد  الددةزات  والج ددأ ال شددرذأ والج ع ددأ الع ةم ددأ ومجلددس اا -

 .اعل  اا.

   .صالح أ علط الج ع أ واسراتدا وتعايأ مال حاذظ -

 

 ءاحترام حقوق األعضا

إ  اةتددرا  ةقددةق األع دداء ذددا الج ع ددأ يعت دد  علددط وجددةي اطددر مناسددبأ اشددجم األع دداء 

الاخددا   ع دداءمدد  خددالل اعزيددز يوت االجت اعدداا لأل ، علددط التحدداوت مددم مجلددس اايات 

اقتصددر واجبدداا الج ع ددأ  الج ع ددأ. الالقددراتاا ن ددا يددتي ازويدد دي ب علةمدداا واذ ددأ عدد  

 عددامل  اتعدد ادا إلددط اصددحاب ال صددال  مدد  غ ددر األع دداء نال ذقددط علددط األع دداء، بدد 

 وال تعاو    وال جت م.

 

 فقد عضو مجلس اإلدارة عضويته

مددد  مجلدددس اايات ، وال  تيفقددد  ع دددة مجلدددس اايات  ع دددةيت  بقدددرات مسدددبب يصددد  .1

 يح  ل  الترف  مج يا  و ل  ذا ا  م  الحاالا ااا أ 

اال سددحاب مدد  مجلددس اايات ، و لدد  بندداء علددط طلددب خجددا يق مدد  الع ددة إلددط مجلددس  -

 امةال امة  احع ي ي .  اايات ، وال يحةل  ل  يو  ة  الج ع أ ذا مجالبت  بأ

 الةذا . -
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لج ع ددأ الع ةم ددأ وذدد  مددا وتي ذددا ال دداي  إ ا ذقدد  فددرطا مدد  فددروط الع ددةيأ ذددا ا -

 الثالثأ عشر .

 إ ا اق   علط اصرة م  فأ   ا  يلح  ضرتا  ماييا  او ايب ا  بالج ع أ. -

 إ ا قا  باستغالل ع ةيت  ذا ال جلس لغرض فخصا. -

إ ا اغ دددب عددد  ة دددةت مجلدددس اايات  بددد و  عدددلت يقبلددد  ال جلدددس لدددثالث جلسددداا  -

 ا ال وت  الةاة  .متتال أ، او سع جلساا متفرقأ ذ

 إ ا اعلت عل   الق ا  ب وته ذا مجلس اايات  لسبب صحا او ا  اسباب اخر . -

يجددب علددط مجلددس اايات  ا  يصدد ت قددراتا  بحدد  الع ددة ذاقدد  الع ددةيأ، وا  يشددعر  .2

 الةزات  بالقرات خالل اسبةع م  ااتيخ .

 

 الصالحيات

 صالحياتالمصفوفة 

  إلحتهدف مصفوفة الصالحيات 

 اح ي  ال سوةل اا والصالة اا ال ال أ وااياتيأ. -

 سرعأ ااخا  القرات.    -

 ضبط الرقابأ ال اخل أ ذا الج ع أ.     -

 

 :أهمية مصفوف الصالحيات

ة دددث  يع ددد  مجلدددس اايات  علدددط اح يددد  الصدددالة اا ل جلدددس اايات  واايات  التنف ليدددأ 

ات دددد  الصددددالة اا ذددددا ال سددددتةياا ال ختلفددددأ نالصددددالة اا ال ال ددددأ، والتنظ   ددددأ، 

 .ل بط ةةن أ مسات ا ذ  األع ال واألمةال و ل وااياتيأ، والتشغ ل أ، 

 /مصفوفة الصالحيات.1ملحق 
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 سياسات تواصل مجلس اإلدارة  

 سياسة التواصل بين أعضاء المجلس (1

االافدداق ذ  ددا ب ددن ي علددط ال دداا التةاصدد  وب ددا يخدد   ا شددجت ا ال جلددس يحدد  ألع دداء  -

االجت اعددداا واابدددالع عددد  الرسدددائ   مددد  خدددالل وسدددائ  التةاصددد  االجت اع دددأ، لتح يددد 

ألخددل قددراتاا بددالت رير أل  ع دد  مدد  اع ددال  ومج ةعددأ البريدد  االلمترو دداااللمترو  ددأ، 

  ال جلس. 

 البري يدددأ االلمترو  دددأ ل ج ةعددأيددتي وضدددم االقتراةدداا ووج ددداا النظدددر ذددا تسدددائ  ا -

 عل  ا. ال جلس ل تي اطالع ج  م اع اء

 

 سياسة التواصل مع اللجان  (2

وإ ا يةجددد  ياعدددا لح دددةت  تةسددداء اللجدددا ، مدددم مجلدددس اايات  يدددتي اةاصددد  تئددد س  -

 جنأ.يتي التنس   مم تئ س اللسةة اوم  ي ثل  للجا  تئ س مجلس اايات  

 تس  ا  عبر البري  االلمترو ا. يتي التةاص  -

 

 سياسة التواصل مع اإلدارة التنفيذية  (3

ح عبدددر مجلدددس اايات  يدددتي اةاصددد  اع ددداء  - مدددم ال ددد ير التنف دددل ، اومددد  ينةبددد  تسددد  ا

 البري  االلمترو ا.

 

 البرنام  التعريفي للحديثين في الجمعية

مجلس اايات ، اللجا ، اايات  احع  الج ع أ بر امج اعريفا للح يث   ذا الج ع أ / اع اء 

ة ث يت    التالا  التنف ليأ  

 استراا ج أ الج ع أ واد اذ ا وبرامج ا. -

 . )التةق م علط وث قأ ال  ا (.االلتزاماا وال  ا  والحقةق -

  مجبةعاا اعريف أ بالج ع أ، است ات  ع ةيأ(اسل ي الع ة ملف يحتة  علط ) -

 للتعرة علط  شاط الج ع أ وعي التنس   لزيات  م  ا  أ ياخل أ  -
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مجلس اإلدارة مواايق   

 مةاث دد  مجلدددس اايات  واللجددا  ال نبثقددأ عنددد  نفدداء  وذاعل ددأ اياء مجلدددس اايات ، ا دد   

يعدددزز مددد  تقابدددأ ال جلدددس ذدددا اافدددراة علدددط اايات  التنف ليدددأ، ومددد  امثلدددأ ددددله م دددا 

 ال ةاث  .

 يل   الحةن أ  -

 اايات .م ثاق م ا  اع اء مجلس  -

   م ثاق م ا  اع اء اللجا . -

 ال راجعأ ال اخل أ. م ثاق / الئحأ  -

 الئحأ ال خاطر.م ثاق /  -

 الئحأ لجنأ الحةن أ. -

  الئحأ لجنأ االستث ات. -

 

 القيمة المضافة للجمعية باستخدام المواايق 

 ال نبثقأ من ا.اح ي  ال سؤول اا وااللتزاماا والصالة اا ألع اء مجلس اايات  واللجا   ✓

 اعزيز الشفاذ أ ال ؤسس أ. ✓

 ض ا  االلتزا  بال تجلباا الرقاب أ عن  الحاجأ.  ✓

 

مجلس اإلدارةقييم أداء ت  

يتدددةذر لددد   الج ع دددأ ال ددداا و ظدددي لتق ددد ي اياء نددد  مددد  مجلدددس اايات  واايات  التنف ليدددأ 

بصددةت  يوتيددأ مدد  خددالل وضددم مج ةعددأ مدد  ال ؤفددراا لق ددا  األياء واددرابط بتحق دد  

للج ع ددأ، وامددة  إجددراءاا اق دد ي وق ددا  األياء ممتةبددأ وبةضددةح  األددد اة االسددتراا ج أ

 وففاذ أ ويتي ااذصاح عن ا لج  م العامل  .
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 ميثاق اإلدارة التنفيذية

 

 القسم الخامس: ميثاق اإلدارة التنفيذية  

 ال  ير التنف ل . ✓

 مسؤول اا ال  ير التنف ل . ✓

 فروط اع    ال  ير التنف ل . ✓

 اع اء مجلس اايات .اةاص  اايات  التنف ليأ مم  ✓
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 المدير التنفيذي 

يحعدد  اخت ددات ال دد ير التنف ددل  للج ع ددأ مدد  اةدد  ادددي القددراتاا التددا يتخددلدا مجلددس اايات  

يعدد   مجلدددس بالج ع ددأ، والددل  يدددؤثر علددط التجددةت ال سدددت ر للج ع ددأ وذاعل ت ددا.  ة دددث 

ويةضدد   ، اايات  ال دد ير التنف ددل  بقددرات يصدد ت مدد  ال جلددس يت دد   نامدد  ب ا دداا ال دد ير

قدد  والتزاماادد  وتاابدد  علددط ضددةء النظددا  والالئحددأ التنف ليددأ صددالة اا  ومسددؤول اا  وةقة

واألساسدد أ للج ع ددأ ، ويددتي اح يدد  تاابدد  ذددا القددرات عبددر لجنددأ مسددتقلأ مدد  مجلددس اايات  

احملددف ب تاسددأ نفدداءاا ال دد ير ومؤدالادد  وخبراادد  واحدد ي تاابدد  بندداء علددط  لدد  مددم اعتبددات 

 ع دداا ال شدداب أ ذددا الحجددي وال جددال ،  جدداق ومتةسددط توااددب ال دد يري  التنف ددلي  ذددا الج

واحرسدد   سددخأ مدد  قددرات اع  ندد  ، ومسددةغاا تاابدد  إلددط الددةزات  ، مددم إتذدداق صددةت  مدد  

 بجاقأ دةيت  الةطن أ وب ا اا التةاص  مع .

 

 مسؤوليات المدير التنفيذي 

إياتاا ا واقسام ا يجب علط ال  ير التنف ل  إيات  الج ع أ وإ  اء األع ال ال ةم أ ب ا ومتابعأ 

 ناذأ، وإع اي الخجط الالزمأ لتحق   اد اذ ا ناذأ، والع   علط انظ   ا واجةيردا.

 

 شروط تعيين المدير التنفيذي 

قب  وااباع اذ   ال  اتساا ذا التع    م  خالل ال ناذساا العامأ، يجب علط مجلس اايات  

اةاذر الشروط ااا أ التأن  م  تع    ال  

 يمة  سعةي  الجنس أ. ا   .1

 ا  يمة  نام  األدل أ ال عتبر  فرعا . .2

 ( سنأ.25اال يق  ع ره ع  ) .3

 ا  يمة  متفرغا  ايات  الج ع أ.  .4

 ميثاق اإلدارة التنفيذية
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 سنةاا ذا الع   اايات . سنةاا( 5)ا  ي تل  خبر  ال اق  ع   .5

 اال اق  ف ايا  ع  )ثا ةيأ، جامعأ، ماجست ر، ينتةتاه( .6

 ج ع أ. ا  يمة  علط خبره ذا مجال ع   ال .7

 

 مهام المدير التنفيذي 

 يتولح المدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها علح وجه الخصوص:

 بع  ومتابعأ انف لدا واد اذ ا العامأ السد اسدأ م  ا جالقا   مسدتةياا ا وذ  الج ع أ خجط تسدي .1

 .اعت ايدا

والالئحأ التنف ليأ ودله تسددددي اسددددس ومعاي ر لحةن أ الج ع أ ال اتعاتض مم اةما  النظا   .2

 الالئحأ، واافراة علط انف لدا ومراقبأ م   ذاعل ت ا بع  اعت ايدا.

 اد اذ ا بأع ال ا واحق   الج ع أ ق ا  ا د   التا الالزمأ والتنظ   أ ااجرائ أ اللةائ  إع اي .3

 .اعت ايدا بع  انف لدا ومتابعأ

الرسدددد  أ  اا  أواأل ظ  .واع    ا واعل  اا ا،  وقراتاا ا ولةائح ا الج ع أ أ ظ أااللتزا  ب .4

  العالقأ. 

ان  أ و بالتنسد   مم اصدحاب ال صدلحأ،  وال شدروعاا البرامج م  الج ع أ اةت اجاا اةذ ر .5

 .والتج  زاا الالزمأ ال ةاتي

 .افع ل ا وآل اا الج ع أ امةال م  الفائض استث ات قةاع  اقتراح .6

 اياء منسددةبا احسدد   علط انعمس التا والت تيب أ التجةيريأ والبرامج الخجط وانف ل تسددي .7

 .واجةيردا الج ع أ

 العنايأ وا د   اق يي الج ع أ خ ماا م  ال سدتف  ي  مم العالقأ انظي ممتةبأ سد اسدأ تسدي .8

 .اعت ايدا بع  عن ا وااعال  ل ي،  الالزمأ

 والتعاو  م  الةزات  ال عت    الن ا ج وذ  الج ع أ ع  وال علةماا بالب ا اا الةزات  ازوي  .9

 واح يث واعت ايدا،  مجلس اايات  علط عرضدد ا بع  والسددنةيأ التتبع أ التقاتير إع اي ذا

 .يوتيأ بصفأ الج ع أ ب ا اا

 اح ي  صددالة اا ي مم اايات  ل جلس الج ع أ ذا ال ة ف   نبات اسدد اء بترفدد   الرذم .10

 .لالعت اي ومسؤول اا ي
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 .ناذأ الج ع أ بخ ماا االتاقاء .11

 علط مسدتة  ذ  ا واا جازاا األياء لق ا  ال ؤفدراا ووضدم الج ع أ اع ال سد ر متابعأ .12

 .ل ا الحلةل ال شمالا وإيجاي ومعالجأ األد اة  حة ااجاد ا م  والتحق  وال ةاتي،  الخجط

 ال عتبر  ا    ا   لل عاي ر وذقا   للج ع أ التق يريأ ال ةاز أ ومشدددروع ال ال أ التقاتير إع اي .13

 .العت ايدا

 .العت ايه وتذع  الج ع أ ذا للعامل   الة  فا التقةيي إع اي .14

 .الج ع أ ذا الع   بس ر الخاصأ والتعل  اا التعام ي إص ات .15

 والع   محاضدر الجلسداا ونتابأ اجت اعاا  اع ال ج ول وإع اي اايات  مجلس اما أ اةلا .16

 .عن  الصايت  القراتاا انف ل علط

 .اقاتير عن ا واق يي ناذأ،  الج ع أ ب ا اقة  التا وال ناسباا األ شجأ علط اافراة .17

 وسدب  عالج ا وال عةقاا اا جازاا اةضد  ناذأ الج ع أ ألع ال ال وتيأ التقاتير إع اي .18

 .العت ايدا اايات  ل جلس واق ي  ا

 .اختصاص  مجال ذا اايات  مجلس قب  م  ب ا يملف اخر  م ا  ا  .19

الالئحأ،  ودله والالئحأ التنف ليأ النظا  اةما  مم اتعاتض ال الج ع أ التأن  م  ةف  د  20

 .بع  اعت ايدا ذاعل ت ا م   ومراقبأ انف لدا علط واافراة

 

 صالحيات المدير التنفيذي

 للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية:

ا ت اب منسدةبا الج ع أ ا  اء اع ال خاصدأ ب ا او ة دةت مناسدباا او لقاءاا او زياتاا   -  1 

ا ذا السدنأ، علط اال  او يوتاا او غ ردا وةسدب ما اقت د   مصدلحأ الع   وب ا ال يتجاوز فد ر 

 ازي  األيا  ال تصلأ ع  عشر  ايا .

إعد اي عقةيدي ومتدابعدأ اع دال ي، متدابعدأ قراتاا اع    ال ةاتي البشددددريدأ الالزمدأ بدالج ع دأ و - 2

 والرذم ل جلس اايات  بتةق م العقةي وإلغائ ا وقبةل االستقاالا لالعت اي.

 اعت اي اقاتير األياء. - 3
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 انف ل ج  م البرامج واأل شجأ علط مستة  الج ع أ وذ  الخجط ال عت   . - 4

 ت .اعت اي إجازاا منسةبا الج ع أ ناذأ بع  مةاذقأ مجلس اايا - 5

 قسا  وذ  الصالة اا ال  نةةأافةيض صالة اا تةساء األ - 6

 

 تواصل اإلدارة التنفيذية مع أعضاء المجلس

اع ددد  اايات  التنف ليدددأ علدددط انظددد ي اع دددال الج ع دددأ والتةاصددد  مدددم اع دددائ ا ب دددا يحقددد  

اددد اة الج ع ددأ ويتعدد   عل  ددا ازويدد  اع دداء ال جلددس، اللجددا  بج  ددم ال تجلبدداا ومدد دي 

بال علةمدداا والب ا دداا والةثددائ  الالزمددأ وبةضددةح وفددفاذ أ وااذصدداح عدد  ندد  مددا يجنددب 

 الج ع أ ال ساءلأ وذا الةقع ال ناسب ل ت منةا م  اياء واجب ي ومسؤول اا ي.
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 لجان مجلس اإلدارة

 

 القسم السادس: لجان مجلس اإلدارة

 اللجا  ال نبثقأ م  مجلس اايات .  ✓

 .اعريفاا ✓

 للجا . ال  ة العا   ✓

 اللجا  وفروط الترف  . اشم   ✓

 اخت ات الرئ س والنةاب. ✓

 اختصاصاا اللجا . ✓

 واجباا ع ة اللجنأ. ✓

 اق  ي اياء اللجا . ✓

 اجت اعاا اللجا . ✓

 قراتاا اللجا . ✓

 اقاتير اللجا . ✓

 االستعا أ بالج اا الخاتج أ. ✓
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التزامددا  مدد  انتفدداء علددط التنف ددل الفعددال ل نظةمددأ الحةن ددأ، ذقدد  اددي اشددم   عدد ي مناسددب مدد  

 (3)   ماللجددا  التددا اتسدد  مددم طب عددأ ا شددجأ الج ع ددأ، ة ددث قددا  مجلددس إيات  انتفدداء بتشدد 

 الع ل اا ال   أ ذا الج ع أ.لجا  ذرع أ منبثقأ من ، ب  ة اعزيز ذاعل أ ال جلس علط 

يددتي اح يدد  اختصاصدداا وواجبدداا ندد  لجنددأ وافددةيض الصددالة اا الخاصددأ ب ددا مدد  قبدد   

مجلدددس اايات ، ويدددتي اةث ددد  واسدددج   ددددله االختصاصددداا وال سدددوةل اا والةاجبددداا ذدددا 

 .واعتبددر مةاث دد  ل ددلا الدد ل   الئحددأ لمدد  لجنددأ ات دد   قائ ددأ مرجع ددأ افصدد ل أ بأع ال ددا، 

شدددم   ج  دددم اللجدددا  بأع ددداء مددد  مجلدددس اايات  والج ع دددأ الع ةم دددأ مددد   و  ويدددتي ا

ح لنجاق ع ل ا.   الخبراا ال جلةبأ لم  لجنأ وذقا

 المنبثقة من مجلس اإلدارةالفرعية    لجانال  

 

 

 لجنأ االستث ات                    اللجنأ التنف ليأ                                     لجنأ الحةن أ   

 

  

 مجلس اإلدارةلجان   

 

 



 

54     

 ( 431تصريح رقم )الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة الحقوق محفوظة لجمعية اكتفاء األهلية        

 

    

 

 
 

 

 تعريفات 

ــان: دددا اللجددا  التددا اشددمل ا الج ع ددأ او مجلددس اايات  ويحدد ي اختصدداص ندد  لجنددأ  اللج

 ومس ادا القرات الصايت بتشم ل ا.

وآل أ ، ات    م ام ا ومسوةل اا ا م  لجنأع   منفصلأ خاصأ ب دا الئحأ لوائح اللجان:

 .يتي اع يل ا إال ب ةاذقأ مجلس اايات  ع ل ا، وال

 م   ع ةيأ اللجنأ مح ي  ب    يوت  مجلس اايات  :مدة فعالية اللجنة

 دة الةث قأ الرس  أ الجت اع اللجنأ.محضر اللجان: 

ــان:  ــيات اللج دددا  تددائج مناقشدداا واذمددات اع دداء اللجنددأ، يددتي عرضدد ا وذقددا لحدد وي توص

الج ع دددأ بالتنسددد   مدددم سدددمرا ر  مجلدددس اايات  العت ددداي الصدددالة اا علدددط مجلدددس إيات  

 ااخا  القراتاا بشأ  انف لدا م  مجلس إيات  الج ع أ.

ــام أعضــاء  ــاق مه ــة: ميث دددة معاددد   يلتددز  ندد  طددرة مدد  اطراذ ددا بددأ  يددنظي ةالددأ اللجن

 الع   وذ  واجباا  ومسؤول اا  وقةا  ن .

 /يثاق مهام لجنة الحوكمة.م 2ملحق 
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 الهدف العام للجان

ــة  ــتراتيجية للجمعي ــة االس ــدافها بالرةي ــ  أه ــح رب ــس اإلدارة إل ــة لمجل ــان الفرعي ــدف اللج ته

 وذلك من خالل:

خ مددأ واجددةير ومتابعددأ ال دد ة الددل  ا شددوع مدد  اجلدد  ندد  لجنددأ عدد  طريدد  اسددتجالع  -

 ااتاء واالقتراةاا التا احق  اد اة ن  لجنأ.

 العالقأ بتحق   ال  ا  ال نةطأ بم  لجنأ.الق ا  بالتنس   مم الج اا  اا  -

اددلل   الصددعةباا وال عةقدداا التددا احددةل يو  احق دد  الدد وت ال ددأمةل مدد  الج ع ددأ ذددا  -

 يعي التن  أ االجت اع أ.

 اقةيأ االاصال ب   الج ع أ والقجاعاا ال ختلفأ. -

 اخت ات وا ع ي اذ   الحلةل لح  مشمالا اع ال ن  لجنأ. -

 وشروط الترشيح:تشكيل اللجان 

 تشكيل اللجان

اشددم  اللجددا  الفرع ددأ بقددرات مدد  مجلددس اايات  ويمددة  اع ددائ ا مدد  مجلددس اايات   .1

 واع اء الج ع أ الع ةم أ.

اشددم  ندد  لجنددأ مدد  ثالثددأ اع دداء نحدد  اي ددط وث ا  ددأ اع دداء نحدد  اعلددط و لدد  عدد   .2

 ددأ واتددةلط طريدد  الترفدد  او التع دد   او اال تخدداب وذدد  اال دداا التددا ا ددع ا الج ع

لجددا  نحدد  اقصددط ويحدد  للجنددأ بعدد  اشددم ل ا  3إياتا ددا الج ع ددأ، وامددة  الع ددةيأ ذددا 

ا  ا ددي ذددا ع ددةيت ا اع دداء جدد ي إ ا اتاددأا ذددا  لدد  احق دد  ألددد اة اللجنددأ و لدد  

بعدد  مةاذقددأ تئدد س مجلددس اايات ، ة ددث يجددةز للج ع ددأ عندد  الحاجددأ اسددتقجاب  و  

 الخبر .

يمددج لجنتدد   او انثددر ضدد   لجنددأ واةدد   إ ا نددا  ذددا يجددةز ل جلددس إيات  الج ع ددأ  .3

  ل  مصلحأ ألع ال ال  اللجا  او اافاق  ا ذا اد اة مشترنأ.
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 شروط الترشيح لعضوية اللجان:

ا  يمددة  تئدد س اللجنددأ ع ددة مجلددس إيات  واألع دداء ال رفددح   إمددا اع دداء مجلددس  .1

 إيات  او اع اء ج ع أ ع ةم أ.

  شاط اللجنأ.ا  اخ   خبر  ال رف   فس  .2

 سنأ. 25اال يق  ع ر ال رف  ع   .3

ا  يت تددم الع ددة الراغددب ذددا الترفدد   بالمفدداء  والسدد عأ الحسددنأ والرغبددأ ذددا الع دد   .4

 التجةعا وااللتزا  بح ةت االجت اعاا.

 ا  يمة  ل ي  اختصاص اللجنأ التابم ل ا. .5

واألذمدددات التجةيريدددأ يلتدددز  ال رفددد  بتقددد يي بر دددامج ع ددد  يحدددة  الخجدددط واألدددد اة  .6

 للجنأ.

 يقة  تئ س اللجنأ بإفعات مجلس اايات  عن  ا ت اء اتاباط ال رف  ب ا. .7

 ا  يمة  الع ة منتسب للج ع أ ومج ي ع ةيت  وافتران  ذا الج ع أ. .8

إ ا اددي ارفدد   ع ددة مدد  اةدد  اع دداء اللجنددأ يددتي اقدد يي السدد ر  اللاا ددأ لدد  لل ةاذقددأ عل دد   .9

 .نأم  قب  ج  م اع اء اللج

 

 اختيار الرئيس والنواب

اختددات ندد  لجنددأ ذددا اول اجت دداع ل ددا تئ سددا  مدد  اع دداء مجلددس اايات  و ائددب لددرئ س  .1

اللجنددأ، ن ددا ا دد  مدد  ةدد  تئدد س مجلددس اايات  اع دد   تئدد س للجنددأ و ائددب ل ددا ذددا ةددال 

 ع   ا م  اللجنأ م   ل .

األع دداء الحاضددرو  مدد  ب ددن ي إ ا اغ ددب الددرئ س و ائبدد  عدد  اةدد   الجلسدداا يختددات  .2

 تئ س للجلسأ.

امددددة  مدددد   تئدددد س اللجنددددأ والنددددةاب مرابجددددأ بفتددددر  يوت  مجلددددس إيات  الج ع ددددأ،  .3

يسددت رو  ذددا اع ددال ي بعدد دا إلددط ا  اتخددل إجددراءاا ج يدد   مدد  قبدد  مجلددس اايات  

 الج ي .
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يحدد  ل جلددس إيات  الج ع ددأ إعفدداء تئدد س اللجنددأ مدد  منصددب  او  ائبدد  ذددا ةددال عدد    .4

ا مدد  اةدد دي مدد  احق دد  األددد اة ال أمةلددأ مدد  اشددم   اللجنددأ او ذددا ةالددأ ق ددام ي 

 بسلةت يسئ للج ع أ او ل نسةب  ا.

يحدد  ل جلدددس إيات  الج ع ددأ إبقددداء الدددرئ س و ائبدد  لفتدددر  اخددر  يو  التصدددةيع علدددط  .5

  ل  إ ا تاا دنات مصلحأ م  بقاءه.

 اختصاصات اللجان

 جراءات التنفيذية التي تراها الجمعية مناسبة:تختص كل لجنة بتنفيذ ما يلي وفق اإل

ةصر ويتايأ بال شان  والق ايا التا يةاج  ا النشاط الل  ا ثل  ن  لجنأ واقتراح الحلةل  .1

 ال ناسبأ ل ا.

عق  االجت اعاا واللقاءاا مم ال سؤول   واق يي االقتراةاا ال ختصأ بتلل   ال عةقاا  .2

 اللجنأ.والصعةباا التا اةاج   شاط 

يتاسأ ال عةقاا التا اؤثر علط النشاطاا  اا العالقأ بأد اة اللجنأ مم احل ل ا، والع   علط  .3

 مةاج ت ا.

 اةذ ر ال علةماا والتقاتير ال ختصأ بع   اللجنأ. .4

اق يي ال شةت  والتةص اا ذا ال ةاض م التا اعرض عل  ا م  مجلس اايات  او اللجا    .5

 ال ختلفأ.

 النظي والقراتاا ال تعلقأ بالنشاط واقتراح التع يالا عل  ا ذا ضةء التجب   الع لا.متابعأ  .6

 لتعريف بخ ماا اللجنأ ويوتدا.ا .7

 

 اختصاصات رئيس اللجنة:

 تئاسأ اجت اعاا اللجنأ  -

 اقتراح ج ول األع ال السنة  والربم سنة . -

  مم مجلس اايات التةاص   -

 .تذم اقاتير اللجنأ لل جلس -

 ع ا ال قرت ل ا ذا ةال الحاجأ للل .ا  ي عة الجت اعاا اللجنأ  -

 انف ل م ا  اللجنأ بالتنس   مم باقا اع اء اللجنأ. -
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 اختصاصات نائب رئيس اللجنة:

 ينةب تئ س اللجنأ ذا ةال ع   اةاج ه، والق ا  بال  ا  ال ناطأ لرئ س اللجنأ. -

 ة ةت اجت اعاا اللجنأ. -

    بالتنس   مم باقا ذري  اللجنأ.انف ل م ا  اللجنأ ال عت  -

 

 واجبات عضو اللجنة:

 ة ةت اجت اعاا اللجنأ. -

 انف ل م ا  اللجنأ ال عت    بالتنس   مم باقا ذري  اللجنأ.  -

 

  اللجان:تقييم أداء 

ا  اللجنددأ، علددط علددط ندد  لجنددأ الق ددا  بتق دد ي ألياء ع ل ددا بحسددب مددا جدداء ذددا الئحددأ الدد   .1

اأخددل ذددا االعتبددات مددا إ ا نا ددع قدد  اناولددع ناذددأ ال سددائ  التددا اقددم او ينبغددا ا  اقددم 

بنجدداق ضدد    جدداق ع ل ددا، ة ددث ينبغددا ا  اتندداول اللجنددأ ج  ددم الق ددايا  اا الصددلأ 

 وج  الخصةص ما يلا  التق  ي علطع ل ا علط ا  يش   

 جةي  وف ةل أ ال علةماا التا ةصلع عل  ا اللجنأ. -

 لتقاتير والتةص اا ال ق مأ م  اللجنأ لل جلس.ا -

طريقأ مناقشأ ال علةماا وما إ ا نا  ع ي وم   اجت اعاا اللجنأ ناذ أ ا جاز ال  ا   -

 ال جلةبأ من ا بصةت  ناذ أ وفاملأ.

 ة ةت وغ اب األع اء. -

نأ ا  اق   لل جلس اقريرا  يت     تائج التق  ي بااضاذأ إلط ا  اع يالا علط ن  لج  .2

 مقترةأ.

 

 اجتماعات اللجان:

ــة:  ــات اللجن ــدد اجتماع اا مج ولددأ، وي مدد  عقدد  اجت اعدداا اجت اعدد  4اجت ددم ندد  لجنددأ  ع

 استثنائ أ متط ما اجلب األمر.
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 توايق محاار اجتماعات اللجنة:

محاضددر اجت اعدداا اللجندددأ عندد  ا ت ائ ددا، واحعدد  مسددةيا ا ل راجعدددأ اةثدد  مةثقددأ اللجنددأ 

األع دداء، ويددتي اعت دداي ال ح ددر مدد  ج  ددم ال شدداتن   ذددا االجت دداع. واحددتف  بنسددخأ مدد  

 االجت اعاا ذا ملف اللجنأ.

 قرارات اللجنة:

اصدد ت قددراتاا اللجنددأ بغالب ددأ األصددةاا، وذددا ةددال اسدداو  األصددةاا، ي ددات  تئدد س 

ا التصددةيع، وينبغددا علددط ع ددة اللجنددأ ال عتددرض اسددج   اعتراضدد  ذددا اللجنددأ ةقدد  ذدد 

 ويتي إتسال ج  م ال حاضر إلط سمرا ر  مجلس اايات . مح ر اللجنأ.

 

 تقارير اللجنة:

يحقددد   تئددد س نددد  لجندددأ اقريدددر يوت  ممتدددةب ل جلدددس اايات  عددد  اياء اللجندددأ وابدددرز  

 إ جازاا ا.

 

 االستعانة بالجهات الخارجية:

جنددأ االسدددتعا أ بج دداا خاتج دددأ لالسددتفاي  مدد  خبرا دددا ب ددا يسدددادي ذددا اجدددةير يجددةز لل

 اع ال اللجنأ
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 ليةالشؤون الما 

 

 القسم السابع: ميثاق الشؤون المالية

 ال ب ا العا  ✓

 التزاماا الج ع أ ذا فؤو  ا ال ال أ ✓

 .خاتج أال راجعأال  -

 التعام  ال الا. -

 االستث ات ال الا. -

 الحساباا الختام أ السنةيأ.  ✓

 مماذحأ غس  األمةال. ✓

 .)ع ة مجلس اايات ( ال شرة ال الا ✓
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 العام المبدأ

  لع ل اا ا، تئ س يخ  ن ص ت مال أ ابرعاا استقب  منظ أ بصفت ا األدل أ الج ع أ علط يجب

وا  يلتز  ال سددددؤول   ع  إيات  األمةال   سل ي،  ومحاسب أ مال أ إيات   ظا  ل ي ايتةذر  ا 

استخ ا  ال سؤول   ع  مةاتي  ل  ا  ب ا بال  لمأ، و ل  بالقةا    واأل ظ أ الرس  أ ال ع ةل

 الفساي ال الا..إتداب او  يعي او امةال غس   فب أ يو  الج ع أ ذا البرامج وال شاريم

 وفقا  لذلك تلتزم الجمعية في شؤونها المالية بالتالي:

 المراجعة الخارجية 

قددا ة ا مددرخي لدد  ل راجعددأ ةسدداباا ا وذقددا لنظددا   مراجددم مماتعاق   ا  علددط الج ع أ -

 األدل أ. وال ؤسساا الج ع اا

  وبالن ا ج  القا ة      لل حاسب    السعةييأ  ال  وأ  م   الصايت   ال حاسب أ  بال عاي ر  الج ع أ  اتق   -

 . ال حاسب أ والتقاتير

 التعامل المالي 

ا  ادددةيع امةال دددا النق يدددأ باسددد  ا لددد   اةددد  البندددةت ذدددا ال  لمدددأ، واال احصدددرة ددددله  .1

األمددةال ذددا غ ددر مددا خصصددع لدد ، واال يصددرة من ددا إال بتةق ددم اثندد   مدد  ال سددؤول   

ذددا الج ع ددأ يفةضدد ا بددلل  مجلددس اايات ، وذددا ةالددأ افددةيض اثندد   مدد  مسددؤولا 

 الالئحأ دلي  ال سؤول  . الج ع أ اي اع او صرة األمةال. يجب ا  اح ي 

 خاصا سجال ل ا انشئوا   مستق  بةسا ذا  لزناا المةا مم اتعام ا   لج ع أا علط يجب .2

  ال وا ااسالميأ،  لشريعأا  ةماا مم يتف  ب ا  لزناا المةا ذا ةلتصرا عل  ا يجبو ، ب ا

 .  اسالم أا لشريعأا  ةماا مم يتف  ب ا اانةز م  هاتلقا ذ  ا ةاتصر

 علتبرا  ق  أ  ذ    اق  وا     ، ب ا  خاصا  سجال  ل ا  انشئا     التبرعاا  الق  ا  عن   لج ع أا  علط  يجب .3

 . عل تبرا طفر التبرعاا المةا ذا ةلتصرا عن   عاااروا   ، ج إ  و فرط و

ح لل ةابط التا اح يدا  ل  لمأ ا تجخا م  اعا اإ اتلقط الا يجب .4 إال بع  مةاذقأ الةزات  وذقا

 الالئحأ.

 ميثاق الشؤون المالية 
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 االستثمار المالي 

 يجب اال استث ر امةال ا ذا م اتباا مال أ. 

 ةالحسابات الختامية السنوي

يجددب علددط الج ع ددأ ا  اددزوي الددةزات  بحسدداباا الج ع ددأ الختام ددأ للسددنأ ال نت  ددأ واقريددر 

اعت ددايه مدد  الج ع ددأ الع ةم ددأ خددالل اتبعددأ افدد ر مدد    ايددأ السددنأ ال راجددم القددا ة ا بعدد  

 ال ال أ.

 مكافحة وسل األموال

يجددب علددط الج ع ددأ مراعددا  األةمددا  التددا اق ددا ب ددا األ ظ ددأ السدداتيأ ذددا ال  لمددأ  .1

 اا الشدد  ال ددالا، ومن ددا  ظددا  مماذحددأ غسدد  األمددةال، وعل  ددا بةجدد  خدداص ااخددا  

 اااا 

مقردددا بالسددجالا وال سددتن اا ال ال ددأ وملفدداا الحسدداباا وال راسددالا االةتفددا  ذددا  .2

ال ال دددأ وصدددةت وثدددائ  ال ةيددداا الةطن دددأ لل ؤسسددد   واع ددداء الج ع دددأ الع ةم دددأ 

واع دداء مجلددس اايات  والعددامل   ذ  ددا وال تعددامل   مع ددا مال ددا بشددم  مبافددر ل دد   ال 

 اق  ع  عشر سنةاا م  ااتيخ ا ت اء التعام .

 ط شا  ةص لأ  ا ث   بع  ااو    اتي لةا  الألمةا  ا  ذا  هلالفتبا  معقةلأ  بسباا  ل ي ا  ارذااةإ ا   .3

 الع ل اا ذا  ستستخ    ااو ا ب، داإت ا ةي او  ال، مةا غس  بع ل اا مرابجأاو  ، مااجرإ

   اا أا اءاااجرا  اخاا ذعل  ا ؛ لسابقأا

 .           مبافر بشم و تاذة خل أال وزات  ا  ل  ل ال أا التحرياا  ة و عبالإ -

  لحالأا ال  ع  ل ي ا  ذرال تةا ال علةماوا الب ا اا ج  م يت    مفص  اقرير ايع إ -

 .  ب  ل ال أا التحرياا  ة و ي وازو ، لصلأ اا ا اةألطروا

 . شاطاا ي لةة افب ا يجةو م  مع ا ل تعامل  ا احلير  ع  -
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 المشرف المالي )عضو مجلس اإلدارة(

مم ازوي ه ب ةاتي ناذ أ لمشف  وااللتزا ، يمة  ال شرة ال الا مسؤوال ع  الت ق   وال راجعأ 

ال شددددرة  تا األدل أ. ويجب اال يذا  ظا  مماذحأ غسدددد  األمةال ا  م  الجرائي ال نصةص 

 ال الا لجنأ الت ق   وال راجعأ ال اخل أ.
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 والحوكمة اإلشرافمعايير  

 

 

 والحوكمةاإلشراف ر القسم الثامن: معايي

 تعريف معايير اإلشراف والحوكمة ▪

 مع ات االمتثال وااللتزا . ✓

 مع ات الشفاذ أ وااذصاح. ✓

 مع ات السالمأ ال ال أ.  ✓
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دددا مج ةعددأ مدد  األ ظ ددأ واأليواا وااجددراءاا والن ددا ج التددا اددي اجةيردددا مدد  اجدد  

ضدد ا  التددزا  الج ع دداا األدل ددأ ب تجلبدداا األ ظ ددأ واللددةائ  ال رابجددأ بع دد  الج ع دداا 

و ظدددا  مماذحدددأ غسددد  التنف ليدددأ، األدل دددأ ننظدددا  الج ع ددداا وال ؤسسددداا األدل دددأ والئحتددد  

ا ةيلددد  والئحتددد  التنف ليدددأ و ااتدددداب ظدددا  مماذحدددأ جدددرائي و ، األمدددةال والئحتددد  التنف ليدددأ

  وغ ردا، ن ا اساع  دله ال عاي ر علط اق  ي الج ع اا األدل أ ذا ثالثأ معاي ر تئ س أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

معايير 
اإلشراف 
والحوكمة

الشفافية 
واإلفصاح

السالمة 
المالية

االمتثال 

 وااللتزام

 معايير اإلشراف والحوكمة
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 معايير اإلشراف والحوكمة:

ــال  ــار االمتث ــزاممعي يقدد س مدد   امتثددال والتددزا  الج ع دداا األدل ددأ باأل ظ ددأ واللددةائ   :وااللت

 ألع ال ا.  الساتيأ وال نظ أوال ةابط 

ــار  ــفافية واإلفصــاح:معي يقدد س مدد   اسددتع اي الج ع دداا األدل ددأ لنشددر ال علةمدداا عدد   الش

اسدددباب وجةيددددا وعددد  ا شدددجت ا ال نفدددل  وب ا اا دددا ال ال دددأ واسدددتع ايدا لشدددرح ع ل اا دددا 

 . العالقأ والج  ةتألصحاب 

يقددد س اياء الج ع ددداا األدل ددأ مددد  خدددالل اق دد ي المفددداء  والقددد ت  الماليـــة: معيـــار الســـالمة 

 .ال  نفاء  التنظ ي ال الواالست امأ ال ال أ ونل

 :سم هذه المعايير بالثبات والمالءمة لتحقيق األهداف التاليةتت

ا مددد   الج ددداا ال نظ دددأ للج ددداا غ دددر الربح دددأ ذدددا ال  لمدددأ )وزات  الع ددد  والتن  دددأ 

غ ددر الربح ددأ وذقددا  ع ددأ( مدد  اافددراة وال راقبددأ ال ال ددأ والقا ة  ددأ علددط الج دداا ااالجت 

 ل عاي ر من بجأ ومحةن أ.

مددد   الج ددداا ال نظ دددأ وال اع دددأ للج ددداا غ دددر الربح دددأ )وزات  الع ددد  والتن  دددأ ا  .1

ااخددا  وال تجددةع  .. إلددخ( مدد   ال تبددرع   مدد  األذددراي والشددرناا-ال ددا ح  -االجت دداعا

 . مال ا وانظ   ا  وع ل ا    ل عي دله الج اا قراتاا تف  

يذددم مؤسسدداا القجددداع غ ددر الربحدددا علددط االسددتث ات وااللتدددزا  ب عدداي ر الحةن دددأ  .2

عبدددر اعزيدددز التنددداذس  ال ال دددأ()االمتثدددال وااللتدددزا ، والشدددفاذ أ وااذصددداح، والسدددالمأ 

 ب ن ا ذا دله ال جاالا، وام تيف ا بال جاالا التا احتاج ا  اجةتدا.

 ددف العددبء عدد  الج دداا التنظ   ددأ )وزات  الع دد  والتن  ددأ االجت اع ددأ وونالددأ اخف .3

غ ددر الربح ددأ علددط االلتددزا  بأذ دد  ال  اتسدداا  التن  ددأ االجت اع ددأ( ذددا ةددث الج دداا

 عبر إفرات ال جت م العا  ذا ع ل أ ال راقبأ والتشج م والثةاب والعقاب.   

سددداا  مددد  خدددالل إ  دددات التزامددد  اللدن دددأ العامدددأ للقجددداع ومؤس احسددد   الصدددةت  .4

وااذصددداح وتذدددم نفددداء  القجددداع ذدددا السدددالمأ ال ال دددأ واالمتثدددال  ب بدددايئ الشدددفاذ أ

 وااللتزا  عبر النظا  التصن فا الل  يتسي بالشفاذ أ.  
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 الن دددة لفعدددالا مددد   الج ددداا ال نظ دددأ )الدددةزات  والةنالدددأ التابعدددأ ل دددا( مددد  إثبددداا  .5

  مؤسسدداا  ب عدداي ر المفدداء  والفعال ددأ التددا يت دد ن ا وال سددت ر للقجدداع عبددر زيدداي  التددزا

 النظا .

ا مدد   الج دداا غ ددر الربح ددأ مدد  إثبدداا ذعال ت ددا ونفاءا ددا للددرا  العددا  والج دداا  .6

 ال نظ أ وال تبرع  . 

وااذصددداح ذدددا اجدددةير ةةن دددأ الج ع ددداا األدل دددأ، وافع ددد   اعزيدددز يوت الشدددفاذ أ .7

 ل أ و تائج البرامج. يوتد ا ذا اجةير األياء ذا الجةا ب ال ا

ا مددد   الج ددداا الرقاب دددأ والتنظ   دددأ )وزات  الع ددد  والتن  دددأ االجت اع دددأ وونالدددأ  .8

 التن  أ االجت اع أ( م   ق  القجاع إلط الرقابأ والتنظ ي ال بنا علط ال علةماا. 

عـــن الرجـــوع إلـــح األنظمـــة  ال يغنـــي وجـــود معـــايير ومؤشـــرات وممارســـات للحوكمـــة"  

طــــة بالجمعيــــات األهليــــة، وال تغنــــي الجمعيــــات واللــــوائح والقواعــــد أو الضــــواب  المرتب

ــواب   ــوائح والضـ ــة واللـ ــق األنظمـ ــن تطبيـ ــا عـ ــرىاوتعفيهـ ــواردة ـفــ  أل خـ ــر الـ ــذه  ي ويـ هـ

ــايير  ــوائح المعــايير، ألن الهــدف مــن هــذه المع ــات باألنظمــة والل ــد الجمعي ــيس مــدى تقي أن تق

يمكـــن مـــن خاللـــه تقيـــيم المخـــاطر علـــح مســـتوى الجمعيـــة بشـــكل وتعطـــي مؤشـــرا  رقميـــا  

ــام خـــاص وعلـــح الجـــزء   -دليـــل حوكمـــة الجمعيـــات األهليـــة  / ."مســـتوى الجمعيـــات بشـــكل عـ

 6ية واإلفصاح ص/ـ الجزء الثاني: ومعيار الشفاف 8ص /  األول: معيار االمتثال وااللتزام

 /ملخص المعايير 2ملحق. 
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 معيار السالمة المالية

 العام المبدأ

إلط احق   االست امأ ال ال أ و ل  م  خالل ان  أ مةاتيدا ال ال أ عبر ج م  يددأاسعط الج ع

،  التبرعاا وع ةياا االع اء واالستث اتاا والزنةاا وغ ردا م  ال صايت ال شروعأ

 واخ م دله الع ل أ ل نظةمأ م  اال ظ أ واللةائ  ودا ن ا يلا 

     

 يهدف معيار السالمة المالية وفق مواد الحوكمة إلح:

 اةزيم إعاي  عبر ال  اتساا بأذ   وااللتزا  ال ال أ والحةن أ ال ددددالا األياء احس   .1

 .واالست رات  الن ة  وقابل أ  ال ال  استخ ا   ذا  الفاعل أ  مستة   ةسب  واةج   ا  الج ع أ  مةاتي

 ال شرذددددأ الجددد اا لثقأ مستحقأ نج دددداا  فس ا إبراز األدل أ م  الج ع اا ا م   .2

 . وال اع    وال نظ أ

 تف    قراتاا ااخا  م  قرات وصناع وما ح   منظ    م  ال صلحأ اصحاب ا م   .3

 .الج ع أ ذا الق تاا وبناء البرامج يعي اةج   بخصةص

 القرات  لصناع  الربحا  غ ر  القجاع  مستة   علط  ال الا  األياء  ب ستة   ال تعلقأ  الب ا اا  اةذ ر .4

 .وال تاساا البحةث واجراء

 

 :التنفيذية وفق الالئحة المالية السالمة بمعيار العالقة ذات المواد

خاصا  سجال ل ا انشئ وا  مستق  ةساب ذا الزنا  امةال يجب علط الج ع أ ا  اتعام  مم .1

 . ااسالم أ الشريعأ اةما  مم يتف  ب ا الزنا  امةال ذا التصرة عل  ا ب ا ويجب

ح ب ا، واق   ذ   ق  أ التبرع  .2 وفرط     يجب علط الج ع أ عن  الق  ا التبرعاا انشئ سجال  خاصا

 إ  وج . ن ا اراعا عن  التصرة ذا امةال التبرعاا فرط ال تبرع.

 القا ة     لل حاسب   السعةييأ  ال  وأ م  الصايت  الج ع أ بال عاي رال حاسب أ اتق    .3

 .الةزات  اص تدا التا ال حاسب أ والتقاتير وبالن ا ج

  ا    م    التأن    ل    سب    ذا   وعل    وم تلماا ا،   الج ع أ  امةال  ع    ال سؤول  دة   اايات   مجلس .4

  م  اا  يؤي  ا   وعل   اد اذ ا،  مم يتف  ب ا ا فقع إيراياا ا وا  مةثقأ الج ع أ مةاتي
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 وم   القرات ااخا  وإجراءاا يفةض ا،  التا الصالة اا يح ي وا    أ،  وةس  ب سؤول أ

 .يوتيأ اقاتير عبر لغ ره يفةض ا التا الصالة اا ال  م اتسأ متابعأ وعل   التفةيض، 

  بع   الج ي ال جلس اع اء لتعريف إجراءاا وضم م  التأن  اايات  مجلس علط يجب .5

  ع   الةاذ أ ال علةماا اةذر م  التأن  وعل   والقا ة  أ،  ال ال أ الجةا ب وخاصأ الج ع أ

 . ال جلس ألع اء الج ع أ فؤو 

 الةاتي  وبالشروط األساس أ الالئحأ عل    اني ذ  ا إال التصرة اايات  ل جلس يجدةز ال .6

  الج ع أ  م  بإ   إال التصرة لل جلس يجةز ذال   ي م  األساس أ الالئحأ خلع وإ ا ذ  ا، 

 .الع ةم أ

 البنةت م  انثر او بن  ل   باس  ا النق يأ الج ع أ امةال إي اع اايات  مجلس علط يجب .7

 اايات   مجلس  تئ س بتةق م  بالج ع أ  الخاصأ  البنم أ  الحساباا  مم  التعامالا  وامة   ال حل أ، 

 الثن   البنم أ الحساباا مم التعام  افةيض اايات  ل جلس ويجةز ال الا،  وال شرة  ائب  او

  مةاذقأ  بع   و ل  الجنس أ سعةييا يمة ةا ا  علط التنف ليأ اايات  ق اييا م   او  اع ائ  م 

 .يفةض  م  الةزيراو

 ب ا ال  لمأ ذا الساتيأ واللةائ  باأل ظ أ الج ع أ اق   م  التأن  اايات  مجلس علط يجب .8

 .  ظام أ مخالفأ ذا  الج ع أ وقةع االذا ي   

  الج ع أ م   اعت ايه بع   ال نت  أ للسنأ الختاما بحساب ا الةزات  ازوي ا  يجب علط الج ع أ  .9

 ال ال أ. السنأ   ايأ م  اف ر اتبعأ خالل الع ةم أ

 .اجلب ا التا باألع ال للق ا  انثر او مراجعا للحساباايجب للةزات  ا  اع    .10

  الش    اا ال  لمأ ذا الساتيأ األ ظ أ ب ا اق ا التا األةما  مراعا  الج ع أ علط يجب .11

  اااا ااخا  خاص بةج  وعل  ا األمةال،  غس  مماذحأ  ظا  ومن ا ال الا، 

  ال ال أ وال راسالا الحساباا وملفاا ال ال أ وال ستن اا بالسجالا مقردا ذا االةتفا  -

 اايات   مجلس واع اء الع ةم أ الج ع أ واع اء  الةطن أ لل ؤسس   ال ةياا وثائ  وصةت

ح بشدددم    مع ا وال تعامل   ذ  ا والعامل     ااتيخ  م  سنةاا عشر  ع اق    مبافدددر ل    المال ا

 .التعام  ا ت اء

  ةص لأ  ا ث  بع  ا او الةاتي  األمةال ا   ذا  لالفتباه معقةلأ اسباب ل ي ا اةاذرا إ ا .12

  ذا  ستستخ   ا  ا او إتداب،  ا ةي  او امةال،  غس  بع ل اا مرابجأ او إجراما،   شاط

  ااا أ ااجراءاا ااخا  ذعل  ا السابقأ؛  الع ل اا
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 ذةتا  وبشم  مبافر. ال اخل أ وزات  ل   ال ال أ التحرياا وة   إبالع -

ل يت    ج  م الب ا اا وال علةماا ال تةذر  ل ي ا ع  ال  الحالأ  مفص اقرير إع اي  -

 واألطراة  اا الصلأ.

 . شاطاا ي ةةل فب اا وجةي م  مع ا ال تعامل   احلير ع   -

 

عتبرة  المالية  البنود  :المالية  السالمة مؤشرات لحساب المج

 :وهي  المالية،  البنود  من عدد علح نتائجها في   المالية السالمة مؤشرات تعتمد

االددددالت، ال صددداتيف ااياتيدددأ، ال صددداتيف التشدددغ ل أ، مصددداتيف البدددرامج، مصددداتيف 

 ج م التبرعاا.

الحال ددأ، الخصددة  الحال ددأ، إج ددالا إيددراياا ج ددم التبرعدداا اايددراياا الرئ سدد أ، الصددةل 

 ال صروذاا.

 

   لماليةا لسالمةامعيار  اتمؤشر

 :هماو اتلمؤشرا من فئتين امالمالية في الجمعية باستخد لسالمةا  رمعيا سقيا يتم

    لمالي ا داءألا اتمؤشر

 اق س األياء ال الا للج ع أ واش   

مصاتيف ج م التبرعاا، نفاء  ج م  سبأ ال صاتيف ااياتيأ،  سبأ مصاتيف البرامج،  سبأ 

 التبرعاا.

 لمالية:ا لقدرةا اتمؤشر

  سبأ   ة مصاتيف البرامج،  سبأ   ة اايراياا الرئ س أ،  سبأ تا  ال ال العام 
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 معيار المساءلة والشفافية

 ملعاا ألمبدا

للا   ، ل تجةع  ا م  لةجستا ب عي و ل تبرع  ا م  مالا ب عي  اع   ألدل أا لج ع أا  أل ا ظر

  واحتف  بم   .ل جت موا تلج  ةا ثقأ  ي    ب ا اعامالا او ع ل اا ا  ذا  انت ج انتفاء مب ا الشفاذ أ

 لخاصأا  ال علةماا  اق يي  لخال  م   تللج  ة  ففاذ أو  حبةضة  نت اتمشا  مما  أإال ستن اا، وات    

 .ل ال أا يرتلتقاوا يأوتل ا ياءألوا مجالبرا يرتاقاو يات اا د مل او برسالت ا

 

 ال صلحأ. ألصحاب وإجراءاا ا س اساا ا التز  الج ع أ بشرح المساءلة:

 

 يهدف معيار المساءلة والشفافية إلح:

   الج ع أ.  ل   وااذصاح الحةن أ مستة  واحس   تذم .1

 .ال  اتساا بأذ   االلتزا  .2

 اللدن أ ع  القجاع. الصةت  احس   .3

 والشفاذ أ. ال ساءلأب  عبر اعزيز  العا  الرا  ثقأ تذم .4

 الج ع اا ذا الحةن أ بةاقم قرات وصناع وما ح   منظ    م  ال صلحأ اصحاب ابص ر .5

 الق تاا وبناء البرامج يعي  اةج   بخصةص تف    قراتاا ااخا  م  ي من ي م ا األدل أ، 

 .القجاع ذا

 واصحاب القرات لصناع القجاع مستة  علط والشفاذ أ بال ساءلأ ال تعلقأ الب ا اا اةذ ر .6

 .ال صلحأ

 

 وفقا  لذلك تلتزم الجمعية بالمواد التالية: 

 م   لالئحأا  ات  ن   ما  ذ و ، ب ا  لخاصأا  السجالوا  ال مااباوا  بالةثائ   مقردا  االةتفا  ذا .1

 . ةماا

 نضمامها  يخرتاو  ، نهاعنوو  ،بياناتهو  ،لجمعي ا  ءعضاأ  من  عضو  كل  سمااق   ذا سج  خاص   .2

 .تلبياناا  ههذ  على  أيطر  تغيير  كلووجدت(    لعضوي  )إنا  مسور  من  دهيسد  ماو  ، لجمعي ا  لىإ
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ع   ل لا الغرض وقائم جلساا  .3  دارةإلا مجلسو لعمومي ا لجمعي اا وي  ذا سجالا مح

لتي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعي  بتفويض من ا اراتلقرا كذلكو ،تهمااراقرو

 هذه السجالت.مجلس اإلدارة، ولكل عضو حق االطالع على 

 ت والمصروفات.اايراياتبين على وجه التفصيل  تسجال في حساباتها نتدوي .4

 للسن  لمالي ا ئمالقوا عن لعمومي ا اق يي للةزات  اقريرا  سنةيا  مفصال  معت  ا  م  الج ع أ .5

أشهر من نهاي  السن  المالي ، مشتمالً على رصد نشاطات   ًبع أر لخال لمنتهي ا لمالي ا

الجمعي ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزاني  

  التقديري  للعام الجديد. 

 علىع  سبوأ  قبل  لمدقق ا  لمالي ا  ئمالقوا  نيوإللكترا  موقعها  علىأو    مقرها  في  لجمعي ا  ضتعر .6

 د الجمعي  العمومي .نعقاا موعد من ألقلا
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 معيار نشر النتائ  

 ملعاا ألمبدا

 

دددة مج ةعددأ مدد  ال ؤفددراا التددا ا مدد  مدد  اق دد ي ال  اتسدداا ال تعلقددأ بتبل ددل الج ع ددأ 

لنتددائج البددرامج التددا اقددة  ب ددا، ومدد   وجددةي س اسدداا اعددزز مدد  م اتسدداا التبل ددل عدد  

 النتائج ذا الج ع أ.

 

 تلتزم الجمعية بتحقيق األهداف التالية:  

 

ابنددا م اتسدداا التبل ددل عدد  النتددائج. لتعزيددز مسدداءلأ الج ع ددأ اجدداه اصددحاب ال صددلحأ  ✓

 وصناع القرات والرا  العا .

 ارس خ ثقاذأ العنايأ بالنتائج واجةير خ ماا األ شجأ بناء علط  ل . ✓

 واألثر التران ا.الترن ز علط األد اة ال رابجأ برسالأ الج ع أ  ✓

 

 

  



 

74     

 ( 431تصريح رقم )الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة الحقوق محفوظة لجمعية اكتفاء األهلية        

 

    

 

 
 

 

 

 اللوائح والسياسات وفق معايير الحوكمة:

 الالئحأ األساس أ للج ع أ. -

 الئحأ ال ةاتي البشريأ -

 ال ساع اا.صرة الئحأ د  -

 الئحأ ال ةابط وال عاي ر الخاصأ بال ستف  ي .د  -

 س اسأ اعاتض ال صال . -

 س اسأ اابالع ع  ال خالفاا وة ايأ مق ما البالغاا. -

 س اسأ خصةص أ الب ا اا. -

 س اسأ االةتفا  بالةثائ  وااالذ ا. -

 س اسأ ج م التبرعاا. -

 الرقابأ واافراة علط الج ع أ وذروع ا.آل اا  -

 ب   مجلس اايات  واايات  التنف ليأ. مصفةذأ الصالة اا -

 التعام  مم الشرناء ال نفلي  واألطراة الثالثأ.س اسأ  -

 اتداب وغس   األمةال.س اسأ وإجراءاا مماذحأ ا ةي  ا -

 م ثاق اخالق اا ال  نأ.قةاع  السلةت. /  -

 إيات  ال تجةع  . -

 الس اساا ال ال أ. -

 الئحأ األتففأ واااالة. -

 ا  لةائ  اخر  ذا الج ع أ واخ   الحةن أ. -
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 قاتالعال 

 

 القسم التاسع: العالقات

 .ال ب ا العا  ✓

 التزاماا الج ع أ. ✓
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 ملعاا ألمبدا

 . لقا ةا مم اء يتة يمح  عالقااا تطاإ ذ و لل جت م الخ ماا اق ييو نأتبال شا لج ع أا  اقة

 

 :تاليةالبالمواد  لحوكمة الجمعيات األهلية تلتزم جمعية اكتفاء وفقا  

  ذقأامة بع  الإ ، ل أول ا ال ؤسسااو ا ال نظ ااو ا ولل ا مم قالافااو ا لتعاق ا للج ع أ زيجة ال -

 اصأ.ل خا لج أوا زات لةا

او   خ ماا ا م  ا   اق يياو  ل  لمأا تجخا ط شااو  ذعال أ ذا نأتل شاا لج ع أا علط يحظر -

 ،ل شرذأا  لج أوا  يرزلةا  م   نتاب أ  ذقأا ب ة  الإ  ل أول ا  الج اا   ة إ  م   ع ةيأ  علط  للحصةا

 يةض  زات لةا لطإ طلب ل . اق يي  م ا   ذا نت اتمشا لطإ لحاجأا ا عو لتاا لج ع أا علطو

 . بأ شجت ا اباط ات ج و  ب ا مم غبت ات

 

 

  

 العالقات  
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 الشؤون النظامية 

 

 : الشؤون النظاميةالقسم العاشر

 ال ب ا العا . ✓

 د ملأ الج ع أ. ✓

 الشخص أ االعتباتيأ للج ع أ. ✓

 التزاماا الج ع أ ذا الالئحأ األساس أ. ✓
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 المبدأ العام

األ ظ دددأ والقدددةا    التدددا اصددد تدا وزات  الع ددد  والتن  دددأ  أاتبدددم ج ع دددأ انتفددداء األدل ددد 

 وذ  التالا االجت اع أ ة ث التنظ ي اايات  ذا الج ع أ 

  

  هيكلة الجمعية: 

 اتمة  م  األج ز  ااا أ  

 الج ع أ الع ةم أ. .1

 مجلس اايات . .2

اايات ، ويحدد ي اللجددا  ال ائ ددأ او ال ؤقتددأ التددا اشددمل ا الج ع ددأ الع ةم ددأ او مجلددس  .3

 القرات اختصاص ا وم ام ا.

 اايات  التنف ليأ. .4

 

 : الشخصية االعتبارية للجمعية

للج ع دددأ فخصددد ت ا االعتباتيدددأ، وي ثل دددا تئددد س مجلدددس اايات  ةسدددب اختصاصددداا  

ع ةم ددأ افةي دد  ذ  ددا يزيدد  ، ويجددةز بقددرات مدد  الج ع ددأ الالنظددا  والالئحددأالددةاتي  ذددا 

 ع   ل .

  

 الشؤون النظامية
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 :الالئحة األساسيةالتزامات الجمعية في 

 التز  ج ع أ انتفاء األدل أ ذا الئحت ا األساس أ بالقةا    التال أ  

يجب اال ات دد   الالئحأ األسدداسدد أ اةماما  اتعاتض مم اةما  الشددريعأ، او اخالف النظا   -

اتعداتض مم اةمدا  النظدا  او العدا  او اتنداذط مم األياب العدامدأ، او اخد  بدالةةد   الةطن دأ، او 

 الالئحأ او غ ردا م  األ ظ أ واللةائ .

ال يجةز للج ع دأ الخروج ع  األدد اة ال حد ي  ل دا ذا الالئحدأ إال ب ةاذقدأ الةزير او م   -

 يفةض .

يجب اال انجة  ا  م   شدددداطاا ا واع ال ا علط ما يؤي  إلط ااخالل بالنظا  العا  وإثات    -

 ال ةاطن  .النعراا والفرقأ ب   

 األساس أ ذا وسائ  ااعال  التا اح يدا الالئحأ. اانشر الئحت  -
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 ميثاق أخالقيات المهنةالحادي عشر: القسم 

 .ال ب ا العا  ✓

 ق ي الج ع أ. ✓

 .السلةت ال  نا ذا الج ع أقةاع  ال بايئ األخالق أ و ✓

 .الحةن أ ذا استخ ا  ال  ثاقأ س اس  ✓

 .بتجب   ال  ثاق الق  أ ال  اذأ للج ع أ ✓

 التزاماا العامل  .  ✓

  السياسات ✓

 س اسأ اعاتض ال صال  -

 س اسأ خصةص أ الب ا اا. -

 س اسأ اابالع ع  ال خالفاا وة ايأ مق ما البالغاا. -

 س اسأ االةتفا  بالةثائ  وااالذ ا. -

 

  

  

 

 

. 

 

 ميثاق أخالقيات المهنة  
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 المبدأ العام

ج  ددم  ذددا معددامالا يي ثدد  دددلا ال  ثدداق ال بددايئ األساسدد أ ألخالق دداا ال  نددأ التددا يلتددز  ب ددا 

ال نتسددب   لج ع ددأ انتفدداء علددط ج  ددم ال سددتةياا ااياتيددأ   والغددرض األول مدد  ال  ثدداق 

بدد   مصددالح ي الخاصددأ وواجبدداا ي  –اةج دد  ال نتسددب   لتجنددب ةدداالا ا دداتب ال صددال  

والغدددرض الثدددا ا  اعدددزز ثقدددأ اصدددحاب ال صدددلحأ الددد اخل     - حدددة الج ع دددأ وال جت دددم 

ويدددأاا يوت مجلدددس اايات  نة ددد  القددد و  ا ال ال دددأ، والخددداتج    ذدددا الج ع دددأ وسدددالمت 

التددا  وال سددؤول عدد  وضددم ال عدداي ر وال حدد ياا التددا احرسددخ ال فدداد ي والقدد ي األخالق ددأ، 

احشددم  البن ددأ األساسدد أ للقةاعدد  والس اسدداا وال بددايئ التةج   ددأ لتسددادي احق دد  األدددد اة 

    .خالق أاالستراا ج أ للج ع أ التا اعت   علط ابن  ا للق ي األ

 

 قيم الجمعية 

 تفسيرها  القيمة 

مصدد اق تنا اددأاا مدد  خددالل احددر  ال قددأ ذددا ج ددم ال علةمدداا  اإلتقان والمصداقية 

 وإا ا  ع لنا بإاقا .

 تعدداو  مددم ناذددأ الشددرائ ، قجاعدداا واذددراي لبندداء مجت ددم يشدد   تعاون وبناء

 بع   بع ا.

 األمانة والمسؤولية

 

مسدددوةل تنا اقت دددا الحفدددا  علدددط نرامدددأ اا سدددا ، واحق ق دددا 

 اما أ.  

 

  

 المهنةات قيخالميثاق ا
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 السلوك المهني في الجمعيةوقواعد المبادئ األخالقية 

إاباع دددا الج ع ددأ معددداي ر السددلةت التدددا يتعدد   علدددط ندد  منسدددةبا يحتددة  ال  ثددداق علددط  

الج ع دددأ علدددط . واع ددد  ذدددا اع دددال ي ومعدددامالا ي واةاصدددل ي ياخل دددا  وخاتج دددا  ومراعاا دددا 

إمتثددال الج  ددم ل  ثدداق اخالق دداا ال  نددأ مدد  خددالل اعزيددز القدد ي بددالتحف ز وال شدداتنأ وخلدد  

ثقاذددأ االبددد اع واقددد ير اا جددداز، وذدددا ةدددال   دددةت مخالفددداا ادددتي ال عالجدددأ وذقدددا  لتسلسددد  

، ويتددألف ال  ثدداق اا ال ختصددأ بال خالفددااس اسدد الاالجددراء ذددا مثدد  دددله الحدداالا وذددا  دد  

واغجدددا ابدددرز  بالنزاددددأ، والسدددلةت ال  ندددا، وانظددد ي الع ددد ،  احعندددط اتبدددم س اسددداامددد  

   دله الس اسااوم  اوج ، مجاالا ال خاطر وات    قةاع  احمي السلةت ذا ع   

 س اسأ اعاتض ال صال . ✓

 س اسأ خصةص أ الب ا اا. ✓

 س اسأ اابالع ع  ال خالفاا وة ايأ مق ما البالغاا. ✓

 ةثائ  وااالذ ا.س اسأ االةتفا  بال ✓

 

  سياسة الحوكمة في استخدام الميثاق

وذقددا  ا خدد ماا بتقدد يي  الج ع ددأ  ال  ن ددأ. ودددة يعمددس التددزا أ   اتسدد اليحدد ي ال  ثدداق معدداي ر 

اع دددداء مجلددددس اايات  واللجددددا   يسددددر  ال  ثدددداق علددددط. وألعلددددط ال عدددداي ر األخالق ددددأ

عدددامل   ذدددا الج ع دددأ، ويدددتي اطالع دددي علدددط الو  تجدددةع  الوواع ددداء الج ع دددأ الع ةم دددأ 

  .ب ا ي    است راتيأ التنف لالس اساا ال ت  نأ ال  ثاق 

 

  القيمة المضافة للجمعية بتطبيق الميثاق

 ارس خ ال فاد ي والق ي األخالق أ ياخ  الج ع أ. -

 الشفاذ أ ال ؤسس أ.اعزيز  -

 ض ا  االلتزا  بالقةا    وال تجلباا الرقاب أ. -
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 من خالل ذلك يلتزم العاملين بالتالي:

و زاددددأ وة اييدددأ  واما دددأصددد ق   ن دددأ وبالتعامددد  واسددد  ر فدددؤو  ع ددد  الج ع دددأ  .1

  واستقالل أ.

ذددا اايات ، ذ ددي ثقاذدد  الع دد ، ال دد وء  والسددلةت ال  نددا األخالق ددأ مراعددا  ال بددايئ .2

 واالازا ، البشافأ ذا التعام .

 .بفاعل أ ونفاء  امريس الةقع والج   ألياء الع   .3

التعدداو  مددم الددزمالء ذددا الع دد  علددط الةجدد  الددل  يددؤي  إلددط ةسدد  سدد ر الع دد   .4

 بالج ع أ.

وعلددط  الددةالء للج ع ددأ صددفأ مجلددةب التحلددا ب ددا مدد  قبدد  اايات  والعددامل   ب ددا،   .5

الج  ددم اأن دد  الددةالء والتصددرة يائ ددا  مدد  اجدد  مصددلحأ الج ع ددأ ذددا ناذددأ عالقدداا 

ددداء،  ددداا مدددم األذدددراي والج ددداا الحمةم دددأ، والرةسد الع ددد ، ب دددا ذدددا  لددد  العالقد

دددالء مددد  العدددامل  ، وإطدددالع اايات  العل دددا علدددط ا  اصدددرة قددد  يدددنعمس سدددلبا   والزمد

 علط الج ع أ. 

ا  ج  ددم العددامل   فددرناء ذددا مسددؤول أ يعددي اددد اة اايتات والتصددرة علددط اسددا   .6

 الج ع أ ال تعلقأ بالرقابأ ااياتيأ وال ال أ ال اخل أ وااللتزا  ب له األد اة. 

عددد  ال سددداد أ ب قابددد  او يو  مقابددد  ذدددا ا   شددداط إعالمدددا، مثددد  اايالء االمتنددداع  .7

  ع أ.بتصريحاا او  شر مقاالا إال بإ   نتابا م  ال سوةل ال فةض ذا الج

عدد  اسددتخ ا  ايددأ معلةمدداا او مددةاي جددر  المشددف عن ددا لل ة ددف بصددةت  االمتندداع  .8

سدددريأ باعتبددداته اةددد  مدددة فا الج ع دددأ ألغدددراض او مصدددلحأ فخصددد أ، واجندددب 

المشددف عدد  ال عرذددأ ال  لةنددأ او الفن ددأ او ااياتيددأ السددريأ الخاصددأ بالج ع ددأ إلددط 

 ا  ج أ غ ر مصرح ل ا.

دد ايا اعدد  قبددةل االمتندداع  .9 و م ددزاا مدد  ج دداا خاتج ددأ او ياخل ددأ مدد  فددأ  ا التددأث ر دد

علددط قددرات ال ة ددف او ايائدد  لةاجباادد  لدد   الج ع ددأ   او ااخدددالل بددلل  مدد  اجدد  الدد  

 الج اا. 

واا صدداة ذددا اسددج   ناذددأ الع ل دداا ال ال ددأ الخاصددأ بالج ع ددأ طبقددا  التددزا  ال قددأ  .10

 .لل عاي ر ال حاسب أ ال تعاتة عل  ا
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م تلمددداا الج ع دددأ طبقدددا  للس اسددداا وااجدددراءاا التدددا وضدددعت ا الج ع دددأ، ة ايدددأ  .11

والتأندد  مدد  اسددتخ ا  الدد  ال ةجددةياا علددط الةجدد  الصددح  ، وا  السددجالا والتقدداتير 

 ال ال أ والتشغ ل أ يق قأ وناملأ ويعت   عل  ا. 

لددط اسددرات الع دد  وعلددط ال علةمدداا التددا يجلددم عل  ددا او اصدد  عمحاذظددأ ال ة ددف  .12

بحمددي و  فتدد ، واال ينقدد  إلددط ا  طددرة آخددر خدداتج الج ع ددأ معلةمدداا غ ددر إل دد  

ا مدد  األياء العدداي  لةاجبدداا الة  فددأ او نددا  مصددرةا   منشددةت ، إال إ ا نددا   لدد  جددزء 

 بلل  م  الج ع أ. 

 األ ظ أ ال ع ةل ب دا ذا وزات  الع   والتن  أ االجت اع أ. ماذأ ب التق   .13
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 سياسة تعارض المصالح

 مقدمة ـ 1

احتددر  ح الج ع ددأ األدل ددأ ح خصةصدد أ ندد  فددخي يع دد  لصددالح ا. واعدد ح مددا يقددة  بدد   -

مدد  اصددرذاا خدداتج إطددات الع دد  لدد س مدد  ادت ام ددا، إال ا  الج ع ددأ اددر  ا  ال صددال  

الشخصدد أ ل دد  يع دد  لصددالح ا اثندداء م اتسددأ ا  ا شددجأ اجت اع ددأ، او مال ددأ او غ ردددا. 

والئدد  للج ع ددأ م ددا قدد  ينشددأ  ومةضددةعت  . امددم قدد  اتدد خ  بصددةت  مبافددر  او غ ددر مبافددر  

 مع  اعاتض ذا ال صال .

اددؤم  الج ع ددأ بق   ددا ومبايئ ددا ال ت ثلددأ ذددا النزادددأ والع دد  الج دداعا والعنايددأ وال بددايت   -

واا جددداز. وادددأاا س اسدددأ اعددداتض ال صدددال  الصدددايت  عددد  الج ع دددأ لتعزيدددز الددد  القددد ي 

الشخصدد أ او العائل ددأ او ال  ن ددأ أل  فددخي  وة ايت ددا. و لدد  لتفدداي  ا  اددؤثر ال صددلحأ

يع دد  لصددال  الج ع دددأ علددط اياء واجبااددد  اجدداه الج ع دددأ او ا  يتحصدد  مددد  خددالل الددد  

 ال صال  علط مماسب علط ةساب الج ع أ.

 

 ق وأهداف السياسةنطا ـ 2

مددم عدد   ااخددالل ب ددا جدداء ذددا التشددريعاا والقددةا    ال ع ددةل ب ددا ذددا ال  لمددأ العرب ددأ  .1

السددعةييأ التددا احمددي اعدداتض ال صددال  و ظددا  الج ع دداا وال ؤسسدداا األدل ددأ والئحتدد  

التنف ليددأ. والالئحددأ األساسدد أ للج ع ددأ. اددأاا دددله الس اسددأ اسددتم اال  ل ددا يو  ا  احدد  

 محل ا.

  

 السياسات

 تعارض المصالح  ياسة
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 السياسة: نطاق

 اجب  دله الس اسأ علط ن  فخي يع   لصال  الج ع أ. ويش    ل   -

  أ.اع اء الج ع أ الع ةم -

 اع اء مجلس اايات ، واع اء اللجا  ال نبثقأ م  مجلس اايات . -

 مة ف  ا ومتجةع  ا. مم ير  الج ع أ التنف لي   وج   -

ال دددلنةتي  اعددداله امدددة  ل دددي عالقدددأ فخصددد أ ب األخدددري  والدددلي   صدددال اصدددحاب ال -

 .(العائلأ، األبناء، الةال ي ، األفقاء. او غ ردي م  اذراي )الزوجأويش   دؤالء 

احعدد  دددله الس اسددأ جددزءا  ال يتجددزا مدد  الةثددائ  التددا اددربط الج ع ددأ باألفددخاص العددامل    -

 لصالح ا سةاء نا ع ال  الةثائ  قراتاا اع    او عقةي ع  .

اح دد   الج ع دددأ العقددةي التدددا ابرم ددا مدددم استشدداتي  ا الخددداتج    او غ ددردي.  صةصدددا   -

 دله الس اسأ.انظي اعاتض ال صال  ب ا يتف  مم اةما  

 

 الهدف من السياسة:

ا دد ة دددله الس اسددأ إلددط ة ايددأ الج ع ددأ وسدد عت ا ومدد  يع دد  لصددالح ا مدد  ا  فددم  

 اعاتض ال صال  السلب أ التا ق  انشأ بسبب ع   ااذصاح.

 

مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض  ـ 3

 . المصالح

 

 اعاتض ال صال  اة  االختصاصاا الرئ سأ ل جلس اايات .إيات   .1

لجا دد  ال نبثقددأ مدد  ال جلددس للنظددر  اةدد يجددةز لل جلددس امددةي  لجددا  محدد ي  او امل ددف  .2

ذددا ال سددائ  التددا مدد  ال حت دد  ا  انجددة  علددط اعدداتض مصددال  مددم مراعددا  متجلبدداا 

 استقالل أ ال  اللجا .

قددرت مجلددس إيات  الج ع ددأ ذ  ددا   اإال يمددة  الشددخي ذددا ةالددأ اعدداتض مصددال  إال  .3

يخددي اعددامالا الج ع ددأ مددم الغ ددر او اعددامالا اع دداء ال جلددس ونبددات التنف ددلي   ذددا 
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الج ع دددأ ا  الحالدددأ ان دددة  علدددط اعددداتض مصدددال ، وامدددة  صدددالة أ القدددرات مدددم 

 ال سؤول التنف ل  بخصةص باقا مة فا الج ع أ.

 –بشددأ  ندد  ةالددأ علددط ةدد    –يقددرت يجددةز ل جلددس اايات  وذقددا  لسددلجت  التق يريددأ ا   .4

االعفداء مدد  ال سددوةل أ عندد  اعدداتض ال صددال  الددل  قدد  ينشددأ عرضددا  مدد  ةدد   اخددر ذددا 

سدد اق  شدداطاا الشددخي وقراتاادد  ال عتدداي ، او الددل  قدد  ينشددأ ذددا سدد اق ع لدد  مددم 

الج ع ددأ، سددةاء مدددا يتعلدد  ب صدددال  مال ددأ او ب صددال  اع قددد  عدد  الق دددا  بةاجبدد  ذدددا 

 ن   وج  ب ا يتةاذ  مم مصال  الج ع أ.التصرة علط ا

عنددد ما يقدددرت مجلدددس اايات  ا  الحالدددأ اعددداتض مصدددال ، يلتدددز  صددداةب ال صدددلحأ  .5

ال تعاتضددأ بتصددح   وضددع  وبج  ددم ااجددراءاا التددا يقرتدددا مجلددس اايات  وإابدداع 

 االجراءاا ال نظ أ للل .

لس اسددأ، وتذددم ل جلددس إيات  الج ع ددأ صددالة أ إيقدداع الجددزاءاا علددط مخددالفا دددله ا .6

الق ددايا الجنائ ددأ والحقةق ددأ لل جالبددأ باألضددرات التددا قدد  اددنجي عدد  عدد   التددزا  ج  ددم 

  و  العالقأ ب ا.

يتعدداتض  لدد  مددم  االمجلددس اايات  دددة ال خددةل ذددا افسدد ر اةمددا  دددله الس اسددأ علددط  .7

 اال ظ أ الساتيأ والالئحأ األساس أ للج ع أ وا ظ أ الج اا ال شرذأ.

ايات  دددله الس اسددأ، ويبلددل ج  ددم مددة فا الج ع ددأ وامددة   اذددل  مدد  يعت دد  مجلددس ا .8

 ااتيخ اابالع.

يتددةلط مجلددس اايات  التأندد  مدد  انف ددل دددله الس اسددأ والع دد  ب ةجب ددا وإجددراء التعدد يالا  .9

 الالزمأ عل  ا.

 

 حاالت تعارض المصالحـ  4

يعنددا وجددةي مصددلحأ لشددخي يع دد  لصددال  الج ع ددأ ذددا ا   شدداط يتعلدد  سددةاء بشددم   د ال1

مبافددر او غ ددر مبافددر بالج ع ددأ. ق ددا  اعدداتض ذددا ال صددال  بدد   الجددرذ  . ولمدد  قدد  ينشددأ 

يتخددل   اعدداتض ال صددال  عندد ما يجلددب م دد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ ا  يبدد   تايددا . ا

ا مصددلحأ يقددة  بتصددرة ل صددلحأ الج ع ددأ. وا وقددراتا . ا مددة  ل يدد  ذددا  فددس الةقددع إمدد 

اتعلددد  بشدددم  مبافدددر او غ دددر مبافدددر بدددالرا  ال جلدددةب منددد  إبددد اةه. او بالتصدددرة 

ال جلددةب مندد  ااخددا ه. او ا  يمددة  ل يدد  التددزا  اجدداه طددرة آخددر غ ددر الج ع ددأ يتعلدد  ب ددلا 
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او التصدددرة. إ  انجدددة  ةددداالا اعددداتض ال صدددال  علدددط ا ت دددات  تالدددرا  او القدددرا

 إساء  الستع ال الثقأ. واحق   ل ماسب فخص أ وزعزعأ للةالء للج ع أ.للسريأ. و

دددله الس اسددأ ا ددم امثلددأ ل عدداي ر سددلةن أ لعدد ي مدد  ال ةاقددف إال ا  ددا بال ددروت  ال اغجددط د 2

ج  ددم ال ةاقددف األخددر  ال حت دد  ةدد وث ا، ويتحددتي علددط ندد  مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ 

م دددله الس اسددأ، واجنددب مددا قدد  يبدد و ا دد  التصددرة مدد  القدداء ا فسدد ي بصددةت  ات افددط مدد 

 سلةت يخالف دله الس اسأ وم  االمثلأ علط ةاالا التعاتض ما يلا 

ينشددأ اعدداتض ال صددال  مددثال  ذددا ةالددأ ا  ع ددة مجلددس اايات  او ع ددة ا  لجنددأ مدد   -

لجا دد  او ا  مدد  مددة فا الج ع ددأ مشدداتنا  ذددا او لدد  صددلأ بددأ   شدداط، او لدد  مصددلحأ 

نظ   ددأ او م ن ددأ ذددا ا  ع دد  او  شدداط قدد  يددؤثر بشددم  مبافددر او فخصدد أ او مصددلحأ ا

غ ددر مبافددر علددط مةضددةع أ قددراتاا  لدد  الع ددة او ال ة ددف او علددط ق تاادد  ذددا اأييددأ 

 واجباا  ومسوةل اا  اجاه الج ع أ.

ينشدددأ التعددداتض ذدددا ال صدددال  اي دددا  ذدددا ةالدددأ ا  ع دددة مجلدددس اايات  او اةددد  نبدددات  -

علددط مماسددب فخصدد أ مدد  ا  طددرة آخددر سددةاء نددا   لدد  التنف ددلي   يتلقددط او يحصدد  

 بجريقأ مبافر  او غ ر مبافر  مستف  ا  م  مةقعأ ومشاتنت  ذا إيات  فؤو  الج ع أ.

قدد  ينشددأ التعدداتض ذددا ال صددال  مدد  خددالل االسددتفاي  ال اييددأ مدد  خددالل الدد خةل ذددا  -

 معامالا ماييأ بالب م او الشراء او التأج ر للج ع أ.

ينشددأ التعدداتض ذددا ال صددال  مدد  خددالل اع دد   األبندداء او األقربدداء ذددا الة ددائف اي ددا قدد   -

 او اةق م عقةي مع ي

مدد  إةدد   صددةت اعدداتض ال صددال  امددة  ذددا ةددال اتابدداط مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ  -

 ذا ج أ اخر  ويمة  ب ن ا اعامالا مم الج ع أ.

ة ددف الج ع ددأ مدد  ال دد ايا واانرام دداا التددا يحصدد  عل  ددا ع ددة مجلددس اايات  او م -

 امثلأ اعاتض ال صال .

االسددتث ات او ال لم ددأ ذددا  شدداط اجددات  او منشددأ  اقدد   خدد ماا او اسددتقب  خدد ماا ةال ددأ  -

 م  الج ع أ او ابحث ع  التعام  مم الج ع أ.

ا للج ع دددأ، والتدددا يجلدددم  - ا خاصددد  إذشدداء األسدددرات او إعجددداء ال علةمددداا التدددا اعتبددر ملمددد 

 الة  فأ، ولة بع  ارن  الخ مأ.عل  ا بحمي الع ةيأ او 
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قبددةل اةدد  األقدداتب ل دد ايا مدد  افددخاص او ج دداا اتعامدد  مددم الج ع ددأ ب دد ة التددأث ر علددط  -

 اصرذاا الع ة او ال ة ف بالج ع أ ق  ينتج عن  اعاتض ال صال .

اسدددلي ع دددة مجلدددس اايات  او ال ة دددف او اةددد  اذدددراي عائلتددد  مددد  ا  ج دددأ ل بدددالل او  -

 اعام  ال  الج أ مم الج ع أ او سع  ا للتعام  مع ا. اف اء  اا ق  أ بسبب

ق ددا  ا  ج دددأ اتعامددد  او اسدددعط للتعامددد  مدددم الج ع ددأ بددد ذم ق  دددأ ذدددةاا ر مجلةبدددأ مددد   -

 ال ة ف او اة  اذراي عائلت .

اسددتخ ا  اصددةل وم تلمدداا الج ع ددأ لل صددلحأ الشخصدد أ مدد  فددأ   اً  يحظ  ددر  اعاتضددا   -

ناسددتغالل اوقدداا يوا  الج ع ددأ، او مة ف  ددا، او معدد اا ا، ذددا ال صددال  ذعل ددا  او محددت ال ، 

او مناذع ددا لغ ددر مصددال  الج ع ددأ او اددد اذ ا، او إسدداء   اسددتخ ا   ال علةمدداا ال تحصددلأ  مدد  

؛ لتحق دد  مماسددب فخصدد أ، او عائل ددأ، او م ن ددأ، او ا    خددالل عالقددأ  الشددخي  بالج ع ددأ 

 .مصال  اخر 

 

 اللتزاماتاـ  5

 يع   لصال  الج ع أ ا  يلتز  بالتالا علط ن  م   

 ااقرات علط س اسأ اعاتض ال صال  ال عت    م  الج ع أ عن  االتاباط بالج ع أ -

االلتددزا  بقدد ي الع الددأ والنزادددأ وال سددؤول أ واألما ددأ وعدد   ال حابددا  او الةاسددجأ او اقدد يي  -

 مصلحأ النفس او ااخري  علط مصال  الج ع أ.

االسدددتفاي  بشدددم  غ دددر قدددا ة ا ماييدددا او معنةيدددا  ددددة او ا  مددد  ادلددد  واصددد قائ  عددد    -

 ومعاتذ  م  خالل اياء ع ل  لصال  الج ع أ .

 .اجنب ال شاتنأ ذا ااخا  القراتاا التا اؤي  لتعاتض مصال  او اةةا بلل  -

 اعبوأ   ة ج الج ع أ الخاص بااذصاح ع  ال صال  سنةيا. -

ال بافدددر عددد  ا  ةالدددأ اعددداتض مصدددال  او فدددب أ اعددداتض مصدددال  ااذصددداح لرئ سددد   -

 طاتئأ سةاء نا ع مال أ او غ ر مال أ.

  غ ددره م دد  يع دد  لصددال  عدد اابددالع عدد  ا  ةالددأ اعدداتض مصددال  قدد  انددتج عندد  او  -

 الج ع أ.

اقدد يي مددا يثبددع إ  دداء ةالددأ اعدداتض ال صدددال ، ذددا ةددال وجددةيه، او ذددا ةددال طلدددب  -

 الج ع أ  ل .
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 ت اإلفصاح متطلبا ـ  6

يتعددد   علدددط اع ددداء مجلدددس اايات  وال سدددؤول   التنف دددلي   وغ دددردي مددد  ال دددة ف    -

وال تجدددةع   التق ددد  التدددا  بااذصددداح للج ع دددأ عددد  الحددداالا التال دددأ، ة ث دددا ا جبددد ، 

والحصددةل علدددط مةاذقت دددا ذددا نددد  ةالدددأ، ة ث ددا اقت دددع الحاجدددأ، سددةاء ا جدددةا علدددط 

 اعاتض ذعلا او محت   لل صال  ا  ال 

يتعدددد   علددددط اع دددداء مجلددددس اايات  وال سددددؤول التنف ددددل  وغ ددددردي مدددد  ال ددددة ف    -

وال تجددةع   ااذصدداح عدد  ايددأ و ددائف يشددغلة  ا، او اتابدداط فخصددا ل ددي مددم ج ع ددأ او 

 مؤسسأ خاتج أ، سةاء نا ع ياخ  ال  لمأ ا  خاتج ا.

يتعدددد   علددددط اع دددداء مجلددددس اايات  وال سددددؤول التنف ددددل  وغ ددددردي مدددد  ال ددددة ف    -

 ل تجةع   ااذصاح ع  ايأ ةصي ملم أ ل ي ذا ال ؤسساا الربح أ.وا

يتعدددد   علددددط اع دددداء مجلددددس اايات  وال سددددؤول التنف ددددل  وغ ددددردي مدددد  ال ددددة ف    -

وال تجددةع   ااذصدداح عدد  ايددأ و  فددأ او مصددلحأ مال ددأ او ةصددأ ملم ددأ اخددي ا  مدد  

ذدددا ايدددأ ج ع ددداا او اذدددراي اسدددردي )الةالددد ا  والزوجدددأ/الزوجاا/الزوج واألبناء/البنددداا( 

 مؤسساا تبح أ اتعام  مم الج ع أ او اسعط للتعام  مع ا.

يتعدد   علددط ندد  اع دداء مجلدددس اايات  وال سددؤول   التنف ددل  وغ ددردي مدد  ال دددة ف    -

وال تجددةع   ااذصدداح للج ع ددأ والحصددةل علددط مةاذقت ددا علددط ايددأ ةالددأ ي مدد  ا  انجددة  

له الحدداالا لل راجعددأ والتق دد ي مدد  علددط اعدداتض محظددةت ذددا ال صددال . واخ ددم ج  ددم ددد 

قبددد  مجلدددس إيات  الج ع دددأ وااخدددا  القدددرات ذدددا  لددد . عنددد  ا تقدددال ال ة دددف إلدددط و  فدددأ 

تئاسدد أ ذددا الج ع ددأ او إلددط و  فددأ ذددا إيات  اخددر  او غ ددر  لدد  مدد  الة ددائف التددا تب ددا 

انجددة  علدددط اعددداتض ذددا ال صدددال ، تب دددا يتعدد   علدددط ال ة دددف إعدداي  اعبودددأ   دددة ج 

يةمددا مدد  اغ  ددر  30ال صددال  واخالق دداا الع دد  وب ددا  ااذصدداح ذددا غ ددة  اعدداتض 

الة  فددأ. ن ددا اقددم علددط عدداا  الددرئ س ال بافددر لل ة ددف مسددؤول أ التأندد  مدد  ق ددا  ال ة ددف 

 بتعبوأ است ات  ااذصاح علط  حة اا .

ض التقصددد ر ذدددا ااذصددداح عددد  ددددله ال صدددال  والحصدددةل علدددط مةاذقدددأ الج ع دددأ  - يعدددرا

ال سددؤول التنف ددل  وغ ددره مدد  ال ددة ف   وال تجددةع   لإلجددراءاا التأييب ددأ طبقددا عل  ددا 

لنظددا  الع دد  والتن  ددأ االجت اع ددأ ذددا ال  لمددأ العرب ددأ السددعةييأ والالئحددأ األساسدد أ ذددا 

 الج ع أ.
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 ير تعارض المصالحـ تقار7 

 الحةن أ. اةيع ج  م   ا ج إذصاح اع اء مجلس اايات  ل   لجنأ  -

 العل ا.اةيع ج  م   ا ج إذصاح مة فا او متجةعا الج ع أ ل   اايات   -

يحق   مراجم ةساباا الج ع أ الخاتجا اقريرا  خاصا  باألع ال والعقةي ال برمأ لصال  الج ع أ  -

والتا انجة  علط مصلحأ مبافر  او غ ر مبافر  لع ة ال جلس، ةال طلب  تئ س  مجلس  

 يره السنة  ألياء الج ع أ الل  يق م  للج ع أ الع ةم أ. اايات ، ويح     ل  مم اقر

احص ت اايات  ال خةلأ بال راجعأ ال اخل أ اقريرا  سنةيا  يحعرض علط مجلس اايات  يحةضا    -

افاص   األع ال او العقةي التا ا جةا علط مصلحأ ل ة فا الج ع أ وذقا  لن ا ج ااذصاح  

 ال ةيعأ ل ي ا. 
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 وإقرارعهد ت

 _______________________ وبصفتا ____________________ ا ااقر وااع    

ح، ج ع أ انتفاء األدل أ النسائ أ  بأ نا ق  اطلعع علط س اسأ اعاتض ال صال  الخاصأ بد ح

وبناء عل   اواذ  واقر والتز  ب ا ذ  ا وااع   بع   الحصةل علط ا  مماسب او اتباح فخص أ 

مبافر  او مبافر  مستف  ا م  مةقعا نع ة مجلس إيات  او مة ف ذا الج ع أ وبع    بجريقأ 

استخ ا  ا  معلةماا اخي الج ع أ او اصةل ا او مةاتيدا ألغراضا الشخص أ او اقاتبا او 

 اص قائا او استغالل ا أل  منفعأ اخر .

 التةق م ..................................................... 

 ........... دد /.. لتاتيخ ....../...ا

 ...........   / .. ال ةاذ  ....../...
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 نموذج إفصاح مصلحة 1 /ملحق 

 د  ا ل  ا   مصلحأ  مال أ  ذا ا  ا ج ع أ او مؤسسأ تبح أ اتعام  مم الج ع أ؟

  عي

 ال

مؤسسأ تبح أ اتعام  مم د  ي ل  ا ُّ ذري  م  اذراي عائلت  ا   مصلحأ  مال أ  ذا ا  ا ج ع أ او 

 الج ع أ؟

  عي

 ال

ذددا ةالددأ ااجابددأ بددنعي علددط ا  مدد  األسددولأ السددابقأ، ذأ دد  يجددب عل دد  ااذصدداح عدد  

التفاصدد   الخاصددأ بت لدد  ا  ا ع دد  اجددات  او وجددةي مصددلحأ مال ددأ ذددا ا  ا اع ددال اجاتيددأ 

 م  قبل  او م  قب  ا  ا م  اذراي عائلت .

 

 

 

 

  تاريخ اإلصدار الميالدي  الهجري تاريخ اإلصدار     
 

   

اسي  

 النشاط 
 

 ةع  

 النشاط 
 

 ال  ينأ

تقي 

السج   

او  

تخصأ 

 الع   

د    السنأ الش ر  ال ة   السنأ الش ر  ال ة  

ةصلع  

علط  

مةاذقأ  

 الج ع أ؟

د  ارابط  

الشرنأ  

بعالقأ ع    

 مم الج ع أ؟

ال صلحأ  

ال ال أ  

 ااج ال أ 

)%( 
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اتقل  منصب ا )مث  منصب ع ة ذا مجلس إيات  او لجنأ او ا  ج أ اخر ( او اشاتت ذا  د  

 اع ال او ا شجأ او ل ي  ع ةيأ ل   ا ا  ج أ اخر  غ ر الج ع أ

  عي

 ال

د  يتقل  ا  م  اذراي اسرا  )الةال ا /الزوجأ/الزوجاا/الزوج/األبناء والبناا( منصب ا )مث  

إيات  او لجنأ او ا  ج أ اخر ( او يشاتت ذا اع ال او ا شجأ او ل ي   منصب ع ة ذا مجلس 

 ع ةيأ ذا ا ا  ج أ اخر  غ ر الج ع أ؟ 

  عي

 ال

ذا ةالأ ااجابأ بنعي علط ا  م  األسولأ السابقأ، ذأ   يجب عل   ااذصاح ع  التفاص   

الج ع أ، الحمةمأ  الخاصأ بشغ  ا  منصب و / او ال شاتنأ ذا ا  ا اع ال خاتج أ )مم فرناء

 او القجاع الخاص( م  قبل  او م  قب  ا  ا م  اذراي عائلت .

ــم  اســ

 الجهة 

نـــوع 

 الجهة 

هــل تـرتـبـ   المدينة 

الجهة بعالقة 

عـــمـــل مـــع 

 الجمعية؟

هل حصـــلت 

علح موافقـة 

 الجمعية؟

صــاحب 

 المنصب 

ـلح  المنصب  ــل ـع ـتحصــــ هــل ـت

ة نظير  الـي ــب ـم اســـ مـك

 توليك هذا المنصب؟

        

ق مع ل  او أل  اة  م  اذراي عائلت  د يأ او انثر م  ج أ خاتج الج ع أ ول ا صلأ ةال أ د  

 او مستقبل أ بالج ع أ سةاء قبلت ا ا  لي اقبل ا؟

  عي

 ال
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ذا ةالأ ااجابأ بنعي علط السؤال الساب ، ذإ   يجب عل   ااذصاح ع  افاص   ال  يأ عن   

 اذراي عائلت . ا م  قبل  او م  قب  ا  ا م  لقبة

اقر ا ا ال ةقم اي اه ا ا ج  م ال علةماا اعاله مح ثأ وصح حأ ومت اف أ مم س اسأ اعاتض 

 ال صال  ال عت    م  الج ع أ. 

 االسي 

 ال س ط الة  فا 

 التاتيخ 

 التةق م

 

  

تاريخ تقديم الهدية    

 الهجري 

تاريخ تقديم الهدية  

 الميالدي 

    

اسـم مقدم 

 الهدية

 هل السنة الشهر اليوم السنة الشهر اليوم الجهة

قبلت  

 الهدية؟ 

ـهل ترتب  

الــجــهــة 

بــعــالقــة 

ــل مع  عم

 الجمعية؟

ــوع  نــ

 الهدية

ــمــة  قــي

الهـديـة 

 تقديريا
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 سياسة سرية المعلومات 

 مقدمة: /1

علةةى كةةل مةةن يعمةةل لصةةالح الجمعيةة  )ويشةةمل أعضةةاء  سةةري  المعلومةةاتتوجةةس سياسةة   

مجلةةةس اإلدارة والمسةةةؤولين التنفيةةةذيين والمةةةوظفين والمستشةةةارين والمتطةةةوعين( المحافظةةة  

المةةةانحين والمتبةةةرعين والمتطةةةوعين والمسةةةتفيدين سةةةري  المعلومةةةات بنةةةا فةةةي ذلةةة  علةةةى 

رات وعةةةدم مشةةةاركتها ألي أحةةةد إال فةةةي نطةةةاا ضةةةيق جةةةدا حسةةةس مةةةا سيوضةةةح فةةةي الفقةةة 

التاليةةة . كمةةةا توجةةةس السياسةةة  اسةةةتخدام البيانةةةات الخاصةةة  أل ةةةراض الجمعيةةة  فقةةةط بمةةةا 

 تقتضيه المصلح .  

 

 النطاق: ـ 2

 مجلددس اع دداء نددا ةا سددةاء الج ع ددأ لصددال  يع دد  مدد  ج  ددم علددط الس اسددأ دددله اجبدد 

 عددد  النظدددر بصدددرة مستشددداتي  او متجدددةع   او مدددة ف   او انف دددلي   مسدددؤول   او إيات 

 الج ع أ. ذا مناصب ي

 

 المعلومات: ـ 3

 البريددد  او الشخصددد أ الب ا ددداا مثددد  خاصدددأ او عامدددأ ااب ا ددد  ا  اشددد   دندددا ال علةمددداا

 ال تجدددةع  ،  مددد  سدددةاء لج ع دددأل احقددد    اخدددر  ب ا ددداا ا  او ال راسدددالا او االمترو دددا

 .الج ع أ خ ماا م  ال ستف  ي  او ال تبرع   ال ا ح  ، 

 

 الضمانات: ـ 4

 علدددط وال حاذظدددأ الب ا ددداا مدددم التعامددد  إجدددراءاا اةضددد   إلدددط الس اسدددأ ددددله ا ددد ة

 االمترو ا. الج ع أ مةقم خالل م  او الج ع أ ياخ  خصةص ت ا

 

 

 



 

97     

 ( 431تصريح رقم )الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة الحقوق محفوظة لجمعية اكتفاء األهلية        

 

    

 

 
 

 

 يلي: ما الجمعية تضمن

 علددط يةاذقددةا لددي مددا اامددأ بسددريأ مع ددا ال تعددامل   ب ا دداا ج  ددم مددم الج ع ددأ اتعامدد  ا  -

 النشر.

 إ   ي. يو  اخر  ج أ ا  مم مع ا ال تعامل   ب ا اا مشاتنأ او بب م اقة  ل  -

 او بةاسددجت ا سددةاء مع ددا لل تعددامل    صدد أ تسددائ  او إي دد الا ا  الج ع ددأ ارسدد  لدد  -

 .إ   ي يو  اخر  ج أ ا  بةاسجأ

 وا  وجدد ،  إ  االمترو ددا،  مةقع ددا علددط الب ا دداا خصةصدد أ س اسددأ الج ع ددأ انشددر ا  -

 إلمترو  أ. او مجبةعأ الجلب عن  متةذر  امة 

 االمترو  أ. لل ةاقم الب ا اا بخصةص أ خاصأ س اسأ للج ع أ يمة  ا  -

 

 للمواقع اإللكتروني  سرية المعلوماتنموذج لسياسة 

المريي علط زياتا  ل ةقعنا علط اال تر ع و تع   ل  بال حاذظأ علط  شمرت اي ا الزائر  

خصةص أ ب ا اا  التا ازوي ا ب ا م  خالل ال ةقم. ن ا  لتز  ل  بتةض   س استنا ال تعلقأ 

 :بخصةص أ ب ا اا  ودا ن ا يلا

 .م  ةق  معرذأ ن ف أ استخ ا  الب ا اا التا اشاتن ا مم مةقعنا االمترو اد  

 لتز  بح ايأ ةقةق ج  م زوات ومستخ ما دلا ال ةقم و لتز  بالحفا  علط سريأ الب ا اا  -

وق  اع ي ا س اسأ الخصةص أ دله لإلذصاح ع  الن ج الل   تبع  ذا ج م الب ا اا و شردا 

  .علط دلا ال ةقم االمترو ا

اا إال  ؤن  ل  ا  خصةص ت  اشم  لنا اولةيأ نبر ، وسةة ل   ستخ   ال  الب ا  -

 .بالجريقأ ال الئ أ للحفا  علط خصةص ت  بشم  آم 

 . ؤن  ل  اي ا ا  ال ةقم ال ي ات  ا  ا شجأ اجاتيأ -

ال  قة    ائ ا  بتبايل الب ا اا الشخص أ مم ا  ج أ اجاتيأ باستثناء ما يتي ااعال  عن    -

 .لل ستخ   المريي وبع  مةاذقت  علط  ل 

ا ال ستخ م   المرا  بإتسال تسائ   اا محتة  اجات  او ب ا ا ال  قة    ائ ا  باستخ ا  -

 .ارويجا
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ق   ستخ   الب ا اا ال سجلأ ذا ال ةقم لع   االستبا اا واخل ااتاء ب  ة اجةير ال ةقم   -

ي مننا م   االمرا . ن واق يي اجربأ استخ ا  انثر س ةلأ وذعال أ للزوات وال ستخ م   

ع لل شاتيم واألع ال الخ ريأ او تغبتمي التةاص  معمي عن  الحاجأ ذا ةالأ   تغبتمي ذا التبرُّ

ذا االطالع علط ما يستج  م  ال شاتيم واألع ال الخ ريأ التا اقة  ب ا الج ع أ ة ث 

اساع  ا دله الب ا اا ذا التةاص  مع ، وااجابأ ع  استفساتاا ، وانف ل طلباا  ق ت 

 .اامما 

راة خاتج أ إال إ ا نا ع دله الج اا الزمأ ذا  ال  قة  ب شاتنأ دله الب ا اا مم اط -

ع ل أ استم ال طلب ، ما لي يم   ل  ذا إطات ب ا اا ج اع أ احستخ   لألغراض ااةصائ أ 

 .واألبحاث، يو  افت ال ا علط ايأ ب ا اا م  ال  م  استخ ام ا للتعريف ب 

  آل أ )المترو  أ( م  خالل ذا الحاالا الجب ع أ يتيُّ التعام  مم الب ا اا والب ا اا بصةت -

علط   اطالع يالتجب قاا والبرامج ال ح  ي  للل ، يو  ا  يستلز   ل  مشاتنأ ال ة ف   او 

 .ال  الب ا اا

وذا ةاالا استثنائ أ )نالتحق قاا والق ايا( ق  يجالم عل  ا مة فة الج اا الرقاب أ او  -

 .امر الج اا الق ائ أم  يلز  اطالع  علط  ل ؛ خ ةع ا ألةما  القا ة  واو

انجب  س اسأ الخصةص أ دله علط ناذاأ الخ ماا والتعامالا التا يتي إجراةدا علط  -

ال ةقم إال ذا الحاالا التا يتيُّ ذ  ا النيُّ علط خ ماا او اعامالا  اا خصةص أ؛ ذإ   

 .يمة  ل ا س اسأح خصةص أ منفصلأ، وغ ر م مجأ بس اسأ الخصةص أ دله

ل  ق  يحتة  ال ةقم علط توابط ل ةاقم إلمترو  أ اخر  اقم خاتج علط الرغي م    -

س جرانا، وال اغج  ا س اسأ الخصةص أ دله، ذا ةال ق ع بالةصةل إلط مةاقم اخر  م   

خالل استخ ا  الروابط ال تاةأ علط مةقعنا؛ ذإ   ستخ م لس اسأ الخصةص أ ال تعلا قأ ب له 

 ةقم؛ م ا يتجلب من  قراء  س اسأ الخصةص أ ال ةاقم، والتا ق  اختلف ع  س اسأ ال

 .ال تعلا قأ بتل  ال ةاقم

دله البةابأ ق  احتة  علط توابط إلمترو  أ ل ةاقم او بةاباا ق  استخ   طرقا  لح ايأ   -

الب ا اا وخصةص اا ا اختلف ع  الجرق ال ستخ مأ ل ينا، و ح  غ ر مسؤول   ع  

لتا ال اقم احع است اذأ مةقم الةزات  محتةياا وطرق خصةص اا ال ةاقم األخر  ا
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واتةلط ج اا ا مسؤول أ ة ايت ا، و نصح  بالرجةع إلط إفعاتاا الخصةص أ الخاصأ 

 .بتل  ال ةاقم

ذا ن  األةةال ل   قة  بالب م او التأج ر او ال تاجر  بب ا اا  او ب ا اا  ل صلحأ ا   -

ذا ناذ أ األوقاا علط خصةص أ ناذأ ب ا اا    ال ةقم. وسنحاذطرة ثالث خاتج دلا 

 .الشخص أ التا  تحص  عل  ا وسريت ا

ت ال ائ  ذا مجال التقن أ، والتغ ُّر ذا  جاق القةا   - ا للتجةُّ   ال تعلقأ بال جال  ظر 

االمترو ا؛ ذال ةقم يحتف  بالح ا  ذا اع ي  بنةي س اسأ الخصةص أ دله وفروط ا ذا ا  

وقع  يراه مالئ ا ، ويتي انف ل التع يالا علط دله الصفحأ، ويتي إخجاتني ذا ةالأ إجراء ايأ  

 .اع يالا  اا اأث ر

مترو ا والب ا اا الشخص أ ال رسلأ للحفا  علط ب ا اا  الشخص أ، يتي اأم   التخزي  اال -

 .باستخ ا  التقن اا األمن أ ال ناسبأ

ي من  االاصال بنا يائ ا  لإلجابأ ع  استفساتاا  بخصةص دله الس اسأ م  خالل   -

EKTEFAA.ORG EKTEFAA @ 
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 سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالوات 

 ـ مقدمة1

اةجددب س اسددأ وإجددراءاا اابددالع عدد  ال خالفدداا لج ع ددأ انتفدداء األدل ددأ النسددائ أ علددط 

ومددددة فا ومتجددددةعا الج ع ددددأ االلتددددزا  اع دددداء مجلددددس اايات  وال سددددؤول التنف ددددل  

ب عددداي ر عال دددأ مددد  األخدددالق الشخصددد أ اثنددداء الع ددد  وم اتسدددأ واجبددداا ي ومسدددؤول اا ي. 

وقددع مبمددر عدد  ا  مخالفددأ او خجددر جدد   او وا دد   دددله الس اسددأ ا  يددتي اابددالع ذددا 

سدددةء اصدددرة محت ددد  قددد  اتعدددرض لددد  الج ع دددأ او اصدددحاب ال صدددلحأ او ال سدددتف  ي  

ومعالجددأ  لدد  بشددم  مناسددب. ن ددا يجددب علددط ناذددأ مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ مراعددا  

 قةاعدد  الصدد ق والنزادددأ اثندداء اياء مسددؤول اا ي وااللتددزا  بماذددأ القددةا    واللددةائ  ال ع ددةل

 ب ا. 

  السياسة وأهداف نطاقـ 2

 نطاق السياسة

اجبدد  دددله الس اسددأ علددط ج  ددم مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ سددةاء نددا ةا اع دداء مجلددس 

إيات  او مسدددؤول   انف دددلي   او مدددة ف   او متجدددةع   او مستشددداتي  بصدددرة النظدددر عددد  

ال صددلحأ مدد  مناصددب ي ذددا الج ع ددأ، وبدد و  ا  اسددتثناء. وي مدد  اي ددا أل  مدد  اصددحاب 

 .مستف  ي  وما ح   ومتبرع   وغ ردي اابالع ع  ايأ مخاطر او مخالفاا

 أهداف السياسة

ا دد ة دددله الس اسددأ إلددط اشددج م ندد  مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ لإلبددالع عدد  ايددأ مخدداطر او 

 .مخالفاا وط أ ت ي الط ا  الق ا  ب لا األمر آم  ومقبةل وال ينجة  علط ا  مسؤول أ

  



 

101     

 ( 431تصريح رقم )الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة الحقوق محفوظة لجمعية اكتفاء األهلية        

 

    

 

 
 

 

 المخالفاتـ 3

اشدد   ال  اتسدداا الخاطوددأ ا  مخالفدداا جنائ ددأ او مال ددأ او ااخددالل بددأ  التزامدداا قا ة  ددأ 

او اشدددريع أ او متجلبددداا انظ   دددأ ياخل دددأ او الددد  التدددا اشدددم  خجدددرا  علدددط الصدددحأ او 

 .السالمأ او الب وأ

 ي وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، علح سبيل المثال ال الحصر، ما يل

 .السلةت غ ر القا ة ا )ب ا ذا  ل  الرفة  او الفساي( او سةء التصرة -

سددةء التصددرة ال ددالا )ب ددا ذددا  لدد  ايعدداء النفقدداا الما بددأ، إسدداء  اسددتخ ا  األفدد اء  -

 .الق  أ، ع ل اا غس   األمةال او يعي لج اا مشبةدأ(

عددد   ااذصددداح عددد  ةددداالا اعددداتض ال صدددال  )مثددد  اسدددتخ ا  فدددخي منصدددب  ذدددا  -

 . ع أ لتعزيز مصالح  الخاصأ او مصال  ااخري  ذةق مصلحأ الج ع أ(الج

 .إمما  أ االةت ال )ب ا ذا  ل  إضاعأ، إخفاء او إاالة الةثائ  الرس  أ( -

الجدددرائي الجنائ دددأ ال رامبدددأ، او التدددا يدددتي اتاماب دددا، او التدددا يحت ددد  اتاماب دددا ايدددا ندددا   -

 . ةع ا

وقةاعددد  الرقابدددأ ال اخل دددأ او اجب ق دددا بصدددةت  غ دددر عددد   االلتدددزا  بالس اسددداا وا ظ دددأ  -

 .صح حأ

الحصدددةل علدددط منددداذم او مماذدددةا غ دددر مسدددتحقأ مددد  ج دددأ خاتج دددأ ل دددن  الددد  الج دددأ  -

 .معاملأ اف  ل أ غ ر مبرت 

 .ااذصاح ع  معلةماا سريأ بجريقأ غ ر قا ة  أ -

 .التالعب بالب ا اا ال حاسب أ -

 .ا  ي  صحأ ال ة ف   وسالمت ي -

 .اع  السلةت ال  نا والسلةت غ ر األخالقاا ت ات قة -

 .سةء استخ ا  الصالة اا او السلجاا القا ة  أ -

 .مؤامر  الص ع والتستر ذ  ا يتعل  بأ  م  ال سائ  ال لنةت  اعاله -
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 الضماناتـ  4

ا دد ة دددله الس اسددأ إلددط إااةددأ الفرصددأ لمدد  مدد  يع دد  لصددال  الج ع ددأ لإلبددالع عدد  

اعرضدد ي لال تقددا  او اايددلاء  ت جددأ لددلل . وا دد   الس اسددأ عدد   ال خالفدداا وضدد ا  عدد   

اعددرض مقدد   الددبالع لخجددر ذقدد ا  و  فتدد  او منصددب  او مما تدد  االجت اع ددأ ذددا الج ع ددأ 

وأل  فددم  مددد  افدددمال العقدداب  ت جدددأ ق امددد  بدداابالع عددد  ايدددأ مخالفددأ. فدددريجأ ا  يدددتي 

لددبالع معج دداا افددتباه صددايقأ اابددالع عدد  ال خالفددأ بحسدد    ددأ وا  اتددةذر لدد   مقدد   ا

مدد  اجدد  ة ايددأ ال صددلحأ الشخصدد أ   .ومعقةلددأ، وال ي ددي إ ا اا دد  بعدد   لدد  بأ دد  مخجددئ

لل بلددل، ذددإ  دددله الس اسددأ ا دد   عدد   المشددف عدد  دةيددأ مقدد   الددبالع عندد  عدد   تغبتدد  ذددا 

لل حاذظدأ  ل ، مدا لدي يدني القدا ة  علدط خدالة  لد . وسد تي بدلل ند  ج د  م مد  ومناسدب 

علددط نت ددا  وسددريأ دةيددأ مقدد   الددبالع عدد  ا  مخالفددأ. ولمدد  ذددا ةدداالا مع نددأ، يتةجددب 

للتعامدد  مددم ا  بددالع ا  يددتي المشددف عدد  دةيددأ مقدد   الددبالع، ومن ددا علددط سددب   ال ثددال 

ضدددروت  نشدددف ال ةيدددأ امدددا  ا  محم دددأ مختصدددأ. ندددلل  يتةجدددب علدددط مقددد   الدددبالع 

  قبلدد  وعدد   نشددف  أل  مة ددف او فددخي آخددر. ال حاذظددأ علددط سددريأ الددبالع ال قدد   مدد 

ويتةجددب عل دد  اي ددا عدد   إجددراء ايددأ احق قدداا بنفسدد  ةددةل الددبالع. ن ددا ا دد   الس اسددأ 

 .ع   إيلاء مق   البالع بسبب اابالع ع  ال خالفاا وذ  دله الس اسأ

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .5

اجددراء ال ناسددب ذددا يف دد  اابددالع عدد  ال خالفددأ بصددةت  مبمددر  ةتددط يسدد   ااخددا  ا -

 .ة ن 

علددط الددرغي مدد  ا دد  ال يجلددب مدد  مقدد   الددبالع إثبدداا صددحأ الددبالع، إال ا دد  يجددب ا   -

 .يمة  قايتا  علط إثباا ا   ق   البالع بحس    أ

   . يتي اق يي البالع خج ا )وذ  الن ة ج ال رذ ( -
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 معالجة البالغ .6

مخالفددأ وذدد  دددله الس اسددأ علددط طب عددأ يعت دد  ااجددراء ال تخددل بخصددةص اابددالع عدد  ا  

ال خالفددأ  اا ددا. إ  قدد  يتجلددب  لدد  إجددراء مراجعددأ غ ددر تسدد  أ او ادد ق   ياخلددا او احق دد  

 :تس ا. ويتي ااباع الخجةاا التال أ ذا معالجأ ا  بالع

وإطدددالع الج دددأ ال ختصدددأ ل تاسدددأ  باسدددتال  البالغدددااتئددد س مجلدددس اايات  قدددة  ي -

 وطب عأ البالع.البالع وااذاي  ةسب  ةع 

  .للتةاص  دااف وتقي البالع استال  بإفعاتايا   10خالل  البالع مق   ازوي  يتي -

 القدرات ددلا ويمدة  .إضداذا احق د  ا  إجدراء يدتي ذلد  مبدرت،  غ در الدبالع ا  ابد   إ ا -

 .البالع بخصةص إضاذ أ إثباااا اق يي لي يتي ما النظر اعاي  قاب  وغ ر   ائ ا

 علط مق   البالع با  البالع غ ر مبرت.يتي الري  -

يتاسدأ الج دأ ال ختصدأ  يدتي ومبدرت ،  معقةلدأ معج داا الدط يسدتن  الدبالع ا  ابد   إ ا -

 للبالع وإص ات التةص أ ال ناسبأ.  خالل عشر  ايا  ع   م  ااتيخ إةالأ البالع.

ارذدددم الج دددأ ال ختصدددأ اةصددد اا ا إلدددط تئددد س ال جلدددس لل صدددايقأ واالعت ددداي وذددد    -

 اللةائ  واأل ظ أ الساتيأ.

 ومدم .إجدراةه يدتي احق د  ا  عد  ب عج داا الدبالع مقد   ازويد  م مندا،   لد  ندا  متدط -

 عل د  يترادب قد  م دا اأييب دأ وغ رددا إجدراءاا بدأ  مقد   الدبالع إعدال  يجدةز ال  لد ، 

 .آخر فخي اجاه السريأ بالتزاماا إخالل الج ع أ

 ولمن دا ومناسدبأ،  عايلدأ بجريقدأ مخالفدأ ا  عد  اابدالع مدم بالتعامد  الج ع دأ التدز  -

 .البالع مق   تغباا مم معالجأ البالع طريقأ انسجي ا  ا    ال

 

 وهللا الموفق... 
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة 

 هذا الجزء إذا لم يروب مقدم البالغ بكشف هويته( معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب المخالفة 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إاافية في حالة وجود أكثر من شاهد( معلومات الشهود )إن 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 التفاصيل 

 طبيعة ونوع المخالفة
 

 تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها
 

 

 مكان حدوث المخالفة
 

 

 ارتكاب المخالفةبيانات أو مستندات تثبت 

 

 

 

 أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة

 

 

 

 أية معلومات أو تفاصيل أخرى
 

 

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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 االحتفاظ بالواائق وإتالفها. سياسة 

   مقدمة

 وإاددالة وةفدد  إيات  بخصددةص ااباع ددا الج ع ددأ علددط التددا ااتفدداياا يقدد   الدد ل   دددلا

 . بالج ع أ الخاصأ الةثائ 

  النطاق

 إياتاا او اقسددا  تةسدداء وبدداألخي الج ع ددأ لصددال  يع دد  مدد  ج  ددم الدد ل   دددلا يسددت  ة

 اجب ددد  مسددؤول أ علددد  ي اقددم ة دددث اايات  مجلددس وامددد   التنف ددلي  وال سدددؤول   الج ع ددأ

 . الس اسأ دله ذا يري ما ومتابعأ

 الواائق إدارة

 واشدد   الج ع ددأ،  ب قددر ت  إيا مرنددز ذددا الةثددائ  بج  ددم االةتفددا  الج ع ددأ علددط يجددب 

   اااا

 اخر   ظام أ لةائ  وا  للج ع أ األساس أ الالئحأ 

 األع دداء مدد  ندد  ب ا دداا الع ةم ددأ بدد  الج ع ددأ ذددا واالفددتراناا الع ددةيأ سددج  

  ا   ام . وااتيخ األع اء   م  غ ردي او ال ؤسس  

 ع ددة لمدد  الع ددةيأ ب ايددأ ادداتيخ بدد  اايات  مةضددحا مجلددس ذددا الع ددةيأ سددج    

 اال ت ددداء بتددداتيخ ذ ددد  ويبددد  ( التزن دددأ مةضدددحا   باال تخددداب) انتسددداب ا وطريقدددأ واددداتيخ

 والسبب.

  الع ةم أ الج ع أ اجت اعاا سج    

  اايات  مجلس وقراتاا اجت اعاا سج  

  والع   والبنم أ ال ال أ السجالا 

 واألصةل ال  تلماا سج  

 واايصاالا الفةاا ر ناذأ لحف  ملفاا    

 والرسائ  ال مااباا سج   

 الزياتاا سج   

 التبرعاا. سج   
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 الع ددد  وزات  اصددد تدا   دددا ج ا  مدددم ااممدددا  قددد ت متةاذقدددأ السدددجالا ددددله امدددة  

 اح يدد  اايات  مجلددس ويتددةلط الحفدد  قبدد  وارق   ددا خت  ددا ويجددب. االجت اع ددأ والتن  ددأ

 .  ل  ع  ال سؤول

 

  بالواائق االحتفاظ

 إلددط اقسدد  ا وقدد . لدد ي ا التددا الةثددائ  لج  ددم ةفدد  مدد   اح يدد  الج ع ددأ علددط يجددب -

  التال أ التقس  اا

 يائي ةف    

 سنةاا 4ةف  ل       

 سنةاا 10ةف  ل       

 .قسي ن  ذا السجالا  ةع اةض  الئحأ إع اي يجب -

 التلددف مدد  ال لفدداا علددط ةفا ددا مسددتن  او ملددف لمدد  إلمترو  ددأ بنسددخأ االةتفددا  يجددب -

 وغ ردددا الجةذددا  او األعاصدد ر او الن ددرا  ااتاي  مثدد  عدد  الخاتجددأ ال صددائب عندد 

 الب ا اا. استعاي  ولسرعأ ال ساةاا لتةذ ر ونلل 

 السددحاب أ او الصددلبأ السدد رذراا مثدد  آمدد  ممددا  ذددا االمترو  ددأ النسددخ احفدد  ا  يجددب -

 فاب  ا. ما او

 ال ة ددف وطلددب الةثددائ  مددم التعامدد  بددإجراءاا خاصددأ الئحددأ الج ع ددأ ا ددم ا  يجددب -

 وا  وتددد  األتفدد ف ب مددا  يتعلدد  م ددا  لدد  وغ ددر وإعايا ددا األتفدد ف مدد  ملددف أل 

 .و ظام 

 للةثددائ  الرجددةع يسدد   ةتددط منظ ددأ بجريقددأ الةثددائ  احفدد  ا  الج ع ددأ علددط يجددب -

 .التلف او السرقأ الفق ا  او مظنأ ذا الةقةع ع   ول  ا 
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  الواائق إتالف

 ال حدد ي  ال دد   ا ت ددع التددا الةثددائ  مدد  الددتخلي طريقددأ اح يدد  الج ع ددأ علددط يجددب -

 .  ل  ع  ال سؤول واح ي  ب ا لالةتفا 

 مدد   ا ت دداء بعدد  من ددا الددتخلي اددي التددا الةثددائ  افاصدد   ذ  ددا مددلنر  إصدد ات يجددب -

 . اايات  ومجلس التنف ل  ال سؤول عل  ا ويةقم ب ا االةتفا 

 آمندددأ بجريقدددأ الةثدددائ  مددد  للدددتخلي لجندددأ اشدددم  ااادددالة،  واعت ددداي ال راجعدددأ بعددد   -

 .     للةثائ  نام  وا    إاالة بالب وأ م ر  وغ ر وسل  أ

 االتفدد ف ذددا بدد  االةتفددا  ويددتي تسدد  ا مح ددرا اااددالة علددط ال شددرذأ اللجنددأ امتددب -

 .ال عن    لل سؤول    سخ ع   مم
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 الرقابة علح السياسات 

 اإلشراف علح تطبيق السياسات: 

 .باافراة علط انف ل س اساا الج ع أ العامأ، ونتابأ التةص اا ة ال النتائجاقة  لجنأ الحةن أ 

 

 االلتزام بالسياسات:

الةثدددائ  التدددا ادددربط الج ع دددأ باألفدددخاص احعددد  جدددزءا  ال يتجدددزا مددد  الس اسددداا ة دددث إ ا  

 العامل   لصالح ا، ذإ   ال يجةز مخالفأ  اةمام ا وااللتزاماا الةاتي  ب ا.

 

 مراجعة وتعديل هذه السياسات:

، ويقددة  ال جلددس اعتبدداتا  مدد  ادداتيخ اعت ايدددا مدد  قبدد  مجلددس اايات بالس اسدداا يع دد  

ل ددا اقت دد   الحاجددأ، وال احعدد ل دددله الس اسددأ ب راجعددأ دددله الس اسددأ مدد  ذتددر  ألخددر  وذقددا  

 إال ب ةاذقأ ال جلس.

 

 نشر السياسة: 

علددط الس اسدداا ال عت دد   مدد  وزات  الع دد  والتن  ددأ االجت اع ددأ ووذدد   ظددا  ممدد   يددتي  شددر 

مةقددم الج ع ددأ االلمترو ددا، و لدد  لددت م  األطددراة  اا العالقددأ مدد  االطددالع علددط دددله 

 يرادا مجلس اايات . وذ  ما اخر  او م  خالل وسائ  ااالس اس
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 مالحق         

 

 

 

 

 مصفةذأ الصالة اا 1/ ملح 

 م ثاق اع اء لجنأ الحةن أ وال راقبأ وال تابعأ. 2ملح / 

 .ملخي مع ات االمتثال وااللتزا 3 /ملح  

 ملخي مع ات الشفاذ أ وااذصاح. 4/ لح م 
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 الرتب الوظيفية لمصفوفة الصالحيات

اتمدددة  مصدددفةذأ الصدددالة اا مددد  جددد ول يصدددنف الصدددالة اا ضددد   ا ةاع دددا األتبعدددأ، 

ومدد  ثددي يةضدد  مسددتة  الصددالة أ لمدد  تابددأ و  ف ددأ، ة ددث ادد ل األتقددا  ذددا جدد ول 

 مصفةذأ الصالة اا علط الراب الة  ف أ التا ات تم بم  صالة أ.

 

 رتبة:جدول الرتب الوظيفية ورقم كل 

 

 رقمها الرتبة الوظيفية

 1 ال ختي  ة فال

 2 قسيالتئ س 

 3 ال  ير التنف ل 

 4 ال شرة ال الا

 5 تئ س مجلس اايات  /  ائب

 6 اللجا  ال نبثقأ م  مجلس اايات 

 7 مجلس اايات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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 :باإلدارةمصفوفة الصالحيات الخاصة  

 الصالحيات المالية /1

رقم  

 الصالحية 

يوصي   يعد   يقترح  الصالحية 

 )يشرح( 

 يتابع ينفذ  يعتمد 

 الصالحيات المالية في مجال "السياسات المالية والتخطي  والرقابة":  1/1

ة  1 ــات المـالـي ــيـاســـ إعـداد األنظمـة والســ

 الداخلية للجمعية

3-4 3-4 4 5-7 3 6 

 5ـ  4 3 7-5 4-3 3 3-2 لجمعيةالتقديرية لالموازنة  2

 5ـ 4 3 5 3 3-2 1 الجمعيةتقارير مصروفات  3

حــد ـمن  4 ـل ق اإلـجراءات اـلالزمــة ـل ـي ـب ـط ـت

 .االنحرافات عن الموازنة التقديرية

1-3 2-3 4 5 3 4-5 

ــول الثابتة  5 ــراء/ إتالف/ نقل األصـ بيع/شـ

 والمتحركة الخاصة باإلدارة 

2-3 3 4 5  3 4 

ــرف لكل بند من  6 تحديد الحدود العليا للصـ

المعتمـدة لكـل رتبـة لتقـديريـة موازنـة اال

  .وظيفية

3 3 3-4 7 3 4 

 الصالحيات المالية في مجال "الصرف النقدي والمشتريات": 1/2

ــة النثريــة  1 ــدي ــدار العهــدة النق ــد مق تحــدي

وـتحــديــد اـلوظــاـئف واـلـموـظـفـين الــذين 

ب طبيعـة عملهم وجود هـذه العهـدة  تتطـل

وواــع البنود التي يتم الصــرف من هذه 

ــقف األعلح لـكل  . بـند العـهدة عليـها والســ

ـ  ــة  ث حـي ــدة النثري ــدار العه ) # يبلغ مق

ق   # لاير (5000 ــرف وـف ويـتـم الصـــ

 في الجمعية.إجراءات الصرف المعتمدة 

3 3 3-4 5 3 4 

ــليم العـهدة النـقدـية النثرـية للموظفين  2 تســ

 حسب حاجة العمل

1 2 2 3 3 4 

ــة  3 ــدة النثري ــات العه ــروف ــة مصــ مراجع

 وتدقيقها وتقديم التقارير الالزمة

1 2 2-3 4 3 4 

 

رقم  

 الصالحية 

يوصي   يعد   يقترح  الصالحية 

 )يشرح( 

 يتابع ينفذ  يعتمد 

ــدوري علح النقود  4 ــائي أو ال الجرد الفج

اديق العـهدة،   ـــن اذالموجودة في صــ  واتـخ

المناـسبة في حال وجود نقص  اإلجراءات 

 .أو مخالفات لانظمة المعتمدة

4 2-4 3-4 4-5 3 4 

ــرف من موازنة اإلدارة علح البنود  5 الصــ

ــمن الحــدود  المــدرجــة والمعتمــدة اــ

 .المعتمدة

2 2 2 3 2 4 

منــاقلــة بين بنود موازنــة اإلدارة إجراء  6

 لتغطية مصروفات وير معتمدة

3 3 4 5 3 4 

الصــرف االســتثنائي من خارج الموازنة  7

 المعتمدة لإلدارة

3 3 4 5 3 4 

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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اختيار الموردين والمزودين للمشـــتريات  8

  .واألصول والخدمات 

1-2 2 3 3-4 

 

 

2 3 

ــراء أو توقيع عقود  9 اعتمـاد طلبـات الشــ

ل العقود  ـــم ا يشــ ــراء بـم ات الشــ اقـي واتـف

الخدماتية، وكذلك المفااـلة بين عروض 

ــار المتوفرة ــع ــة  األســ ــمن الميزاني اــ

 التقديرية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

1 1-2 2-3 3-4-5 2-3 3 

ــرف حـقــوق الـمــورديـن ومـزودي  10 صـــ

اولين المعتـمدة بـحد أعلح  الـخدـمات والمـق

 .مفتوح

1 2 3 3-4-5 2 3 

ات  11 ــوـي ب واألجور وتســ ــوف الرواـت كشــ

 ومخالصات الموظفين

 1-2 3 3 2 3 

ــويـات  12 ــرف الرواتـب واألجور وتســ صــ

 ومخالصات الموظفين

 1-2 2 3-4-5 2 3 

 3 2 3 2 2-1  .كشف مستحقات التأمينات االجتماعية 13

مســـتحقات التأمينات االجتماعية   صـــرف 14

 .الشهرية

   4-5 2 3 

ــوم  15 ــرف رســ ــة صــ ــات الحكومي الخــدم

 .المعتمدة

       1 2 3 2 3 

ــتراكات الجمعية   16 ــوم تجديد اشــ لدى رســ

وويرهــا من الجهــات  الغرفــة التجــاريــة

 .الرسمية

       2 3 4-5 2 3 

 3 2 5-4 3 2-1  صرف بدل العمل اإلاافي 17

 الصالحيات المالية في مجال "المعامالت البنكية والتجارية":  1/3

ــة  1 ــابـات بنكيـة خـاصـــ فتح/ إوالق حســـ

 باإلدارة.

3 3 6 5-7 3 3 

 4 3 7-5-4 6 3 3 فتح االعتمادات البنكية  2

ن حســابات اإلدارة لدى الســحب النقدي م 3

وفق الموازـنة التـقديرـية المعتـمدة البنوك  

 من مجلس اإلدارة. 

 3  4-5 3 4 

التحويل من حســـاب آلخر من حســـابات  4

وفق الموازـنة التـقديرـية المعتـمدة اإلدارة 

 من مجلس اإلدارة.

 3 3 4-5 3 3 

الحصـول علح خطابات الضـمانات البنكية  5

 .ية والنهائيةئالمبد

3 3 6 4-5 3 3 

 4 3-5 5-4 6   .توقيع اتفاقيات التسهيالت البنكية 6

وأوامر الصـرف إصـدار وتوقيع الشـيكات   7

 وسندات القبض والفواتير

 3 2 5 ـ4 2 1-2 

ــات التجـاريـة وتمثيـل  8 إجراء المفـاواـــ

 الجمعية أمام أي طرف داخلي أو خارجي

 5 3 5 ـ4 6 3 2

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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  / الصالحيات التنظيمية:2

م  رق

 الصالحية 

يوصي   يعد   يقترح  الصالحية 

 )يشرح( 

 يتابع ينفذ  يعتمد 

 الصالحيات التنظيمية في مجال "التخطي  االستراتيجي":  2/1

 5 3 7-4 6-3 3 3 رةية ورسالة اإلدارة  1

 5 3 7-4 6-3 3 3 قيم واقافة العمل لإلدارة  2

ل  3 ام ونطـاق عـم د نشـــــاطـات ومـه تحـدـي

 اإلدارة 

3 3 3-6 7-5 3 5 

 5 3 7-4 6-3 3-2 3-2 مخط  اإلجراءات العام 4

 5-4 3 7-4 6-3 3 3 األهداف االستراتيجية لإلدارة  5

 5 3 7-4 6-3 3-2 3 األهداف التشغيلية وخط  العمل 6

   5 3 5 3 3-2 3 خطة العمل إلدارات وأقسام اإلدارة 7

 الصالحيات التنظيمية في مجال "التطوير التنظيمي":  2/2      

 5-4 3 5-7 6-3 3 3  .الهيكل التنظيمي لإلدارة 1

اـستحداث/ حذف إدارات أو أقـسام ـامن  2

  .اإلدارة

3 3 3-6 7-5 3 5 

ــل  3 ــاق عم ــام ونط ــل مه ــدي ــد/ تع ــدي تح

 .اإلدارات الفرعية واألقسام

3 3 3 5 3 5 

وظائف علح الهيكل اســتحداث / شــطب  4

 .الوظيفي لإلدارة

3 3 3-6 7-5 3 5 

 5 3 5-7 6-3 2-3 3-2 .تصنيف الوظائف والدرجات الوظيفية 5

 5 3 5 3 2-3 3-2 .تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف 6

 5 3 5 3 2 3 .فرز وتسكين الوظائف 7

 4 3 7-5 4 3 2 .تعديل سلم الرواتب  9

 4-5 3 5-7 6-4 3 3 .اإلدارةدراسات تطوير وتنظيم  10

مــل  11 ـع واعــد اـل يــة وـق ـم ـي ـظ ـن ـت ح اـل واـئ ـل اـل

 .الداخلية لإلدارة

3 3 4-6 7-5 3 4-6 

 6-4 3 5-7 6-3 3 3 .دليل السياسات واإلجراءات  12

 6-4 3 5-7 6-4 4 3  .مصفوفة الصالحيات الخاصة باإلدارة 13

 6 3 5 3 3 3 .خطة المسارات الوظيفية 14

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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 5-4 3 5 3 3 3 .الوظيفي التعاقب خط   15

 6-4 3 7-5 4 3 3 .نظام الحوافز والمكافآت  16

 6-4 3 7-5 6 3 3 .الجزاءات /الئحة العقوبات  17

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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الصالحيات اإلدارية:/ 3  

رقم  

 الصالحية 

يوصي   يعد   يقترح  الصالحية 

 )يشرح( 

 يتابع ينفذ  يعتمد 

 الخدمات":  وانتهاءالصالحيات اإلدارية في مجال "التوظيف  3/1

 4 3 5-7 4 3 3 اإلدارة.تخطي  احتياجات  1

 6-5 3 5 4 3 3-2 .طلب توظيف طارئ 2

 3-6 3 5 2-4 3 1 .العرض الوظيفي 4

 3 2 5 4-3 1       2 .قرار التعيين 5

 3 2 5 2-3 2 1 .عقد العمل 6

 3-5 3 5 6-4 4-3 4-2 تثبيت و/أو إنهاء خدمات موظف  7

 5 3 7           4 4 4 إنهاء خدمات  8

 5 3 5 3 2 2 قبول أو رفض استقالة موظف  9

ــمي علح  10 تعيين موظف بــدوام جزئي أو موســ

 .جميع الدرجات 

2 2 2 4-3 2 3 

 3 2 3 2 2  .السير والسلوكشهادة الخبرة وحسن  11

 الصالحيات اإلدارية في مجال "عالقات الموظفين":  3/2

 3 2 5-3 4-3 3-2 3-1 موظف إجازة  1

 3 2 4 3 2 2 .العمل اإلاافي وبدل العمل اإلاافي 2

 3 2 4-5 3 2 2 .خطة االنتدابات الخارجية ورحالت العمل 3

 3 3 5-7 6 3 2 .العطالت الرسميةتحديد موعد بداية وانتهاء  4

نـقل وـتدوير الموظفين بين اإلدارات واألقســــام  5

 .المختلفة

2 2 3-2 5 2 3 

ــمية لإلدارة أو  6 ــاعات العمل الرس تحديد أيام وس

 األقسام التابعة

    2 3 3-6 7-5 3 5 

 5 3 5 4 3 2-3 القروض والسلف النقدية علح الراتب لموظف  7

خطابات التعريف التي ال ترتب علح الجمعية أي  8

 .التزام

1-3 2 2 3 2 3 

 الصالحيات اإلدارية في مجال "التدريب وتقييم األداء": 3/3

 3 2 5-3 3 2 2-3 خطة احتياجات التدريب الخاصة باإلدارة 1

 3 2 3 3 2 2 التدريب المناسبةاختيار برام   2

 3 2 3 2 2 2-3 ترشيح الموظفين لحضور برنام  تدريبي 3

 3 2 3 2 2 2 اعتماد نتائ  تقيم التدريب  4

ــر تقييم األداء وتوزيع األوزان  5 تحـديـد عنـاصــ

 المناسبة علح هذه العناصر

2 2 3-2 6-3 2 3 

 3 2 3 2 2 2 اعتماد نتائ  تقييم األداء 6

 3 2 3 3 2 3ـ   2 التوصيات الناتجة عن تقييم األداء 7

        

3/4 

 الصالحيات اإلدارية في مجال "العالقات والمعامالت الحكومية": 

 . مصفوفة الصالحيات  1/ لحقم
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ــيرة زيارة أو  1 ــتقدام و/أو تأشـ الموافقة علح اسـ

ع  ـي ـم ح ـج ـل زوجــة وأـطفــال ـموـظف ـع رة ـل ـم ـع

 الدرجات 

2 2 3 7-5 2 3 

ة أو  2 ة موظف إلح الجمعـي اـل ل كـف ازل عن نـق التـن

 كفالة موظف للغير

2 2 3 5 2 3 

ة ـلدى  3 امـي ة والنـظ ــمـي امالت الموظفين الرســ مـع

 الجوازات 

 1-2 1-2 3 2 3 

ة ـلدى  4 امـي ة والنـظ ــمـي امالت الموظفين الرســ مـع

 مكتب العمل

 1-2 1-2 3 2 3 

 5 3 5 3 2 2 استصدار وتوزيع تأشيرات العمل 5

 5 3 5 3 2 2 تأشيرة الخروج النهائي 6

ــة  7 ــتمارات والنماذج الخاصــ التوقيع علح االســ

بجميع مـعامالت الجمعـية لدى الجـهات الحكومية 

ة أو لموظفيـها  أو الـخاصـــــة التي يكون للجمعـي

 عالقة عمل بها 

   3 3  

يــة  8 ـحـكوـم يــة أمــام اـلـجهــات اـل ـجـمـع يــل اـل ـث ـم ـت

ــوية المنازعات والتوقيع  والقضــائية ولجان تس

األحـكام الصـــــادرة، ـبالقبول أو االعتراض علح 

 وحلف اليمين، ورفع الدعاوى

  3 5 3 5 

 الصالحيات اإلدارية في مجال "المكافآت والترقيات":  3/5

 3 3 5-7 4 3 2 .منح عالوة جدارة وتحديد قيمتها 1

ــين في حــدود كتــب  2 تحفيز ومكــافــأة للمرةوســ

أة  اـف الي، والمـك ار الموظف المـث ــكر، واختـي الشــ

 يتعدى أجر يوم واحدالمادية بما ال 

2 2 3 3 2 3 

ــين بما يتجاوز ما ذكر  3 تحفيز ومكافأة للمرةوسـ

 .أعاله

 5-4 3 5-4 3 3 3ـ 2

 5-4 3 5-4 3 3ـ  2 3ـ  2 .زيادة في راتبه أو إقرارترقية موظف  4

 ": الجزاءات  /  الصالحيات اإلدارية في مجال "العقوبات  3/6

 6-4 3 5 3 3 4-3 و/أو رفع اإليقاف عنه عن العملإيقاف موظف  1

عقاب المرةوســـين في حدود التنبيه الشـــفوي،  2

ــم من األجر بما ال  ولفت النظر، واإلنذار، وخصـ

 .يتعدى أجر يوم واحد

 6-3 2 3 3ـ 2 2 2

 6-3 2 5-3 3ـ  2 2 2 .عقاب المرةوسين بما يتعدى ما ذكر أعاله 3

 . الصالحيات مصفوفة  1/ لحقم
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 ميثاق

 مهام أعضاء لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة 

 ........... /اسي الع ة

 رقم العضوية ...... /........        

  م 201/  ....../.....تاريخ انضمام العضو للجمعية العمومية: .

  م 201/  ....../تاريخ االنضمام لعضوية لجنة الحوكمة: ......

  م30/7/2018مهمة العمل: اعتباراج من: 

 . يثاق مهام لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة م2/ لحقم
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 مهام لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة ميثاق      

 

 

 

  

1  

 ميثاق الهدف من ال تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء لجنة الحوكمة. 

 اتفاقية مهام  نوع الميثاق 

 النظام والالئحة التنفيذية )مكين حوكمة الجمعيات األهلية(. مواد حوكمة الجمعيات األهلية في  - المرجعية      

 الالئحة األساسية للجمعية والالئحة التنفيذية.  -

 جمعية اكتفاء األهلية .  نطاق العمل    

 ترتب  اللجنة بمجلس اإلدارة  االرتباط التنظيمي 

 

 تعريفات  

 الجمعية.الممثل للجنة أمام مجلس إدارة هو الشخص رئيس اللجنة: 

 هو كل من ينتسب إلح لجنة من اللجان الفرعية بالجمعية. عضو اللجنة:

 تعني كافة المهام التي يجب أن يؤديها عضو اللجنة بموجب هذه االتفاقية. المهام:

تعنــي الموافقــة الخطيــة أو االلكترونيــة علــح كافــة المهــام التــي يجــب أن يؤديهــا عضــو اللجنــة الموافقــة: 

 االتفاقية.بموجب هذه 

 

 اجتماعات اللجنة  

 كل شهرين )األسبوع األول من الشهر الميالدي( اجتماعات تعقد لجنة الحوكمة  .1

 يمكن عقد اجتماعات طارئة للجنة.  .2

تصــدر قــرارات اللجنــة بغالبيــة األصــوات، وفــي حــال تســاوي األصــوات، يمــارس رئــيس اللجنــة حقــه  .3

 ة.المعترض تسجيل اعترااه في محضر اللجنفي التصويت، وينبغي علح عضو اللجنة 

 . يثاق مهام لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة م2/ لحقم
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أن يكــون رئــيس اللجنــة عضــو مجلــس إدارة واألعضــاء المرشــحين إمــا أعضــاء مجلــس إدارة أو  .1

 .أعضاء جمعية عمومية

 .أن تخدم خبرة المرشح نفس نشاط اللجنة .2

 .سنة 25أال يقل عمر المرشح عن  .3

 التطوعي. العضو الراوب في الترشيح بالكفاءة والسمعة الحسنة والروبة في العمل أن يتمتع .4

 .االلتزام بحضور االجتماعات  .5

 .يلتزم المرشح بتقديم برنام  عمل يحوي الخط  واألهداف واألفكار التطويرية للجنة .6

 .يقوم رئيس اللجنة بإشعار مجلس اإلدارة عند انتهاء ارتباط المرشح به .7

 .العضو منتسب للجمعية ومجدد عضويته واشتراكه في الجمعيةأن يكون  .8

إذا تــم ترشــيح عضــو مــن أحــد أعضــاء اللجنــة يــتم تقــديم الســيرة الذاتيــة لــه للموافقــة عليــه مــن قبــل  .9

 .جميع أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

اختيار أعضاء  

 اللجنة

 . يثاق مهام لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة م2/ لحقم
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  أن تكون اكتفاء المرجع لمعلومات العمل الخيري والتنموي في المملكة العربية السعودية. الرةية :  

 

رةية الجمعية 

 ورسالتها

جمع ودراسة المعلومات المواقة لتحقيق االكتفاء الذاتي لاسر المحتاجة بالشراكة االستراتيجية  الرسالة : 

 مستدامة في منطقة مكة المكرمة. مع قطاعات المجتمع وصوال لتنمية 

 

 قيم الجمعية 

 االتقان والمصداقية 

 تعاون وبناء 

 األمانة والمسؤولية 

 إيصال عمل خيري منظم وفعال يعتمد علح مفهوم التنمية المستدامة. .1 4

 الصحية، التعليمية، االقتصادية، االجتماعية.إنشاء قاعدة بيانات عن حالة األسر  .2

 تحديد االحتياجات بهدف واع خط  وبرام  لالكتفاء الذاتي للفرد واألسرة والمجتمع. .3

ــدأ  .4 ــاد مبـ ــة باعتمـ ــة ذات العالقـ ــة واألهليـ ــات الحكوميـ ــف القطاعـ ــع مختلـ ــاون مـ ــة للتعـ ــع خطـ واـ

 المشاركة المجتمعية.

ــؤوليات .5 ــوض بمس ــباب للنه ــة الش ــح فئ ــز عل ــة التركي ــي التنمي ــرهم والمشــاركة ف ــو أنفســهم، أس هم نح

 المجتمعية.

 

 

 أهداف الجمعية

 

 

 . يثاق مهام لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة م2/ لحقم
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 زيادة من فرص نجاح اإلدارة وجودة األداء في األنشطة والبرام . .1

 أجله الجمعية وكذلك المجتمع ككل.التركيز علح األعظم أارا ونفعا للمستفيد الذي أنشأت من  .2

ــر  .3 ــع تغي ــا م ــديم الخــدمات واســتدامة موارده ــي العطــاء وتق ــة ف ــح اســتمرارية أداء الجمعي المســاعدة عل

 الظروف الداخلية والخارجية للجمعية.

ــأار الســلبي باتجاهــات  .4 ــا دون الت ــي أنشــأت مــن أجله ــات أهــدافها ورســالتها الت ــح اب ــة عل ــة الجمعي إعان

 األصلية.ذات العالقة التي قد تقود الجمعية إلح وير وجهتها  أو مصالح األطراف

ــاعد  .5 ــة تسـ ــاد اإلداري أو الجمعيـ ــكال الفسـ ــن أي أشـ ــة مـ ــا والحمايـ ــا ومواردهـ ــة ممتلكاتهـ ــح حمايـ علـ

 المالي.

زيــادة مــن اإلفصــاح والمصــداقية ممــا يزيــد اقــة أصــحاب المصــلحة والعــاملين بالجمعيــة وبالتــالي  .6

 لتسهيالت اللوجستية.تزداد فرص الدعم المالي وا
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ــو اللجـنة   ميـثاقهو تـحدـيد مـبدأ االلتزام ب  ا الميـثاقإن الغرض من ـهذ 6 ــوـية اللجـنة والتي تجمع بين عضــ عضــ

بتحديد مهام عضـو لجنة الحوكمة مما يسـاعد علح تمكين جمعية يختص الميثاق  وجمعية اكتفاء األهلية ، كما  

اكتفاء من اســتدامة نشــاطها المؤســســي، وتحقيق أهدافها التشــغيلية بمســئولية، ومراجعة فاعلية األداء وفق 

" مكين" ويتمحور دور أعضــــاء لجـنة الحوكـمة في مراجـعة ومراقـبة األداء الـعام   المـعايير المعتـمدة لبرـنام 

 للجمعية بما يمكن الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من تحقيق النجاح المنشود.

 الغرض

 من الميثاق  

 وأشــاركها التزامها في تحقيق  األهلية،الخاصــة بجمعية اكتفاء ةية والرســالة واألهداف  اســتعراض الرتم   .1 7

 ذلك.

ــي  .2 ــح أن أصــبح عضــوا  ف ــق عل ــة،أواف ــاء األهلي ــة اكتف ــة بجمعي ــة الحوكم ــدأ  لجن ــي تب ــرة الت ــالل الفت خ

 لمدة استمرارية مجلس إدارة الجمعية.وتستمر هـ 17/11/1439م الموافق 30/7/2018 من

من خالل التـقارير المـقدـمة من الـمدير التنفـيذي أو موظفين أخرين   .وـخدـماتـهاالجمعـية  علح برام   التعرف   .3

 جمعية.علح التطورات في برام  اليعينهم المدير واالطالع 

أوافـــق علـــح بـــذل الجهـــد و. التـــي تخـــص مـــوارد الجمعيـــة الماليـــةمعلومـــات علـــح كافـــة الاالطـــالع  .4

ــة،  الــالزم، لفهــم الواــع المــالي ــة، وتــدير بكامــل  معيــةجوالتأكــد مــن أن الللجمعي تفــي بالتزاماتهــا المالي

 حسب اعتماد مجلس اإلدارة. المسؤولية جميع الموارد الموكلة لالستخدام.

ــ  ســوف أبـــذل قصــارى جهـــدي، لتنفيــذ أي عمـــل أوافــق علـــح القيــام بـــه .5 حــال وجـــدت  يللجنــة. وـف

 رئيس اللجنة بذلك.إعالم سيتم التزاماتي،  صعوبة في الحفاظ علح

ــة حضــور  .6 ــدي معرفــة بسياس ــات لجنــة الحوكمــة ل ــعارا  قبــل اجتماع ــع أن أتلقــح إش أســبوعين وأتوق

ــد االجتمــاع. ــاريخ عق ــد لحضــور اجتماعــات  مــن ت ــذل كــل جه ــح ب ــة أوافــق عل بإخطــار ســوف أقــوم  اللجن

ــي ــة سرئ ــر.  اللجن ــت مبك ــي وق ــي ف ــذر حضــوري أو الموظــف المعن ــال تع ــي ح ــب ف ــادرة عق  وســأتخذ المب

ــاع، لمعر أتوقــع أن أتســلحم محااــر االجتماعــات العاديــة، ومــواد أخــرى  مجريــات االجتمــاع. فــةاالجتم

 في اللجنة.عملي كعضو  التي أحتاج إليها فيو ترسل الكتروني،

ــدة لل .7 ــب الجدي ــتقطاب المواه ــدي الس ــذل قصــارى جه ــوف أب ــةس ــونجن ــك أعضــاء محتمل ــي ذل ــا ف  ، بم

 للجنة. 

، أن يسـتفيد أي موظف من المهارات التي أمتلكها. فيما يلي االسـتعداد، حسـبما يتوافر لدي من الوقت  لدي .8

 المجاالت التي أستطيع أن أقدم فيها دعمي: بعض

 المهني والتوجيه االستشارات  تقديم. 

 لموازنتها التخطي  في المنظمة مساعدة. 

 البرام  تطوير في المساعدة. 

 فيها المشاركة يمكن محتملة أخرى مجاالت  أية. 
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 علح أداء المهام التالية  تم اتفاق أعضاء لجنة الحوكمة 

أال العمــل علــح أســس ومعــايير الحوكمــة المعتمــدة مــن الــوزارة وزيــادة بنــوده حســب الحاجــة علــح  .1 8

ــارض ــة  تتع ـ التنفيذيــة، مــع احكــام النظــام والالئح ــذها ومراقبــه مــدى فاعليتهــا ـواالـش راف علــح تنفي

 وتعديلها عند الحاجة.

 للتحقق من فاعليتها.  لانظمة واإلجراءات الرقابية دورية المراجعة ال  .2

ــس  .3 ــح مجل ــرض عل ــا للع ــة واعتماده ــي الجمعي ــة ف ــة والوظيفي ــل التنظيمي ــة للهياك ــة الدوري المراجع

 اإلدارة.

ــة .4 ــيسياـســ ال مراجعـ ــة التـ ــراءات التنفيذيـ ــدمات  ات واالجـ ــن خـ ــتفيدين مـ ــين المسـ ــة بـ ــنظم العالقـ تـ

 لهم واالعالن عنها. الجمعية بما يضمن تقديم العناية الالزمة

ــة .5 ــح مراجع ــوائح إاــافة ال ــة والل ــة باألنظم ــزام الجمعي ــدى الت ــات  م ــزام باإلفصــاح عــن المعلوم االلت

ــة للمســتفيدين والــوزارة والجهــة المشــرفة وأصــحاب المصــالح االخــرين. وتمكــين  أصــحاب الجوهري

ـ  المصــلحة ــة. ونـش ــة واإلداري ــارير المالي ــامي والتق ــاب الخت ــح الحس ــالع عل ــن االط ــع م ــح الموق رها عل

 االلكتروني للجمعية.

ــيات واالقتراحـــات  .6 ــارير والتوصـ ــكل دوري لمجلـــس رفـــع التقـ ــال اللجنـــة بشـ ــن أداء اعمـ اإلدارة  عـ

ــودة ــم جـ ــر ودعـ ــت مبكـ ــي وقـ ــام فـ ــحيح األداء العـ ــر بتصـ ــه المباشـ ــمان التوجيـ ــرارات  لضـ ــاذ القـ اتخـ

 السليمة.

ــام .7 ــة المه ــا  مراجع ــد تكوينه ــل اللجــان بع ــيم عم ــة لتنظ ــراءات الالزم ــةواإلج التنســيق  لضــمان فاعلي

 .مجلس االدارةاعتمادها من  وتكامل األدوار قبل بينها

ــارير  .8 ــة التقـ ــةمراجعـ ــد الدوريـ ــة وتزويـ ــن الجمعيـ ــنوية عـ ــات  والسـ ــأي مالحظـ ــس اإلدارة بـ مجلـ

 الوزارة. جوهرية قبل رفعها لمقام

ــام مجلــس اإلدار .9 ــد مــن قي ــن التأك ــة العموميــة م ــر يطــرأ علــح ة والجمعي ــوزارة بكــل تغيي إبــالغ ال

ــالي.  الحالـــة النظاميـــة ألعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ومجلـــس اإلدارة والمـــدير التنفيـــذي والمـــدير المـ

 وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير.
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 المراجع:

 مةاي ةةن أ الج ع اا األدل أ / مم  . ✓

يل دد  ةةن دددأ الج ع دداا األدل دددأ )ممدد  ( الجدددزء األول / مع ددات االمتثدددال وااللتدددزا .،  ✓

 وااذصاح.الجزء الثا ا/ مع ات الشفاذ أ 

 يل   الحةن أ ب ع الت ةي  المةيتا. ✓

 يل   ةةن أ الشرناا. ✓

 .. يل   ةةن أ ساب ، صاذةال، بن  القادر . ال  ر ✓

 يل   الحةن أ ال ؤسساا أ. ✓

 يل   اأس س منظ أ غ ر تبح أ/ مؤسسأ ال ل  خال  الخ ريأ. ✓

 لةائ  وا ظ أ الج ع أ. ✓

 .يل   ةةن أ اوقاة ج ع أ مرانز األة اء ✓
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