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  -المصادر:

 الالئحة التنفيذية لنظمم الجمعيات والمؤسسات االهمية  -1
 الالئحة االساسية لمجمعية.  -2
 نظام الجمعات والمؤسسات األهمية. -3
 قواعد حوكمة الجمعيات األهمية ) مكين(.    -4
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 فهرس المحتوٌات

 الصفحة بٌان

 1::3 والمسؤولٌات : التنظٌم اإلداري االولالفصل 

 1 هٌكلة الجمعٌة 

 1 هٌكل مجلس اإلدارة 

 1 مدة وعضوٌة مجلس اإلدارة 
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 التنظٌم اإلداري والمسؤولٌاتالفصل األول : 

   -ٌيكهح انجمعيح:أوال: 

 :اآلتٌة األجهزة من الجمعٌة تتكون
 

 .العمومٌة الجمعٌة •
 .اإلدارة مجلس •
 الصادر لقرارا اختصاصها ٌحدد أن على اإلدارة، مجلس أو العمومٌة، الجمعٌة تكونها التً الدائمة للجان •

 .بتكوٌنها
 .التنفٌذي الجهاز •

 

 -ٌيكهح مجهص اإلدارج :شاوياً: 

  ٌجب أال ٌقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء، وال ٌزٌد عن ثالثة عشر عضوا، وفً جمٌع

 ٪ من عدد أعضاء الجمعٌة العمومٌة.  ٠٥أعضاء مجلس اإلدارة عن  األحوال ال ٌجوز أن ٌتجاوز عدد

 س اإلدارة أن ٌشكل منه لجنة تنفٌذٌة وٌفوضها ببعض الصالحٌات التً تكفل سٌر عمل ٌجوز لمجل

  الجمعٌة.

 .ٌجب أن ٌكون فً أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس اإلدارة  

 -:مذج وعضويح مجهص اإلدارجشانصاً: 

 األهلٌة. والمؤسسات عٌاتالجم لنظام التنفٌذٌة الالئحة من ٣٠٥٢ للمادة وفقا سنوات. أربع اإلدارة مجلس مدة تكون 

 من أو الوزٌر بموافقة إال التوالً على دورتٌن من ألكثر الجمعٌة إدارة مجلس لعضوٌة شح التر ٌجوز ال 

 .األهلٌة والمؤسسات الجمعٌات لنظام التنفٌذٌة الالئحة من ٣٢للمادة  وفقا. ٌفوضه

 ووفقا   ٌفوضه من أو الوزارة بموافقة إال اإلدارة، مجلس وعضوٌة الجمعٌة فً الوظٌفة بٌن الجمع ٌجوز ال 

 األهلٌة والمؤسسات الجمعٌات لنظام التنفٌذٌة الالئحة من ٣٫٥٢ للمادة وفقا .الالئحة تحدده لما

 أو الوزارة فً الجمعٌة على باإلشراؾ المختصة اإلدارة فً والعمل إدارة مجلس عضوٌة بٌن الجمع ٌُحظر 

   .ٌفوضه من أو الوزٌر إال بموافقة المشرفة الجهة

  عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة ٌستمر فً ممارسة مهامه اإلدارٌة دون المالٌة لحٌن انتخاب مجلس إدارة

  .جدٌد
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  -:مطؤونياخ مجهص اإلدارج راتعاُ: 

 ٌحق للمجلس طلب انعقاد اجتماع الجمعٌة العمومٌة )ؼٌر العادي(.  .1

 :لالمشاركة فً إدارة انتخابات مجلس اإلدارة من خال .٣

توجٌه الدعوة إلى جمٌع أعضاء الجمعٌة العمومٌة ممن تنطبق علٌه الشروط للترشح لعضوٌة مجلس اإلدارة  -

  .الجدٌد قبل نهاٌة مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمانٌن ٌوما على األقل

  .إقفال باب الترشح قبل تسعٌن ٌوما من نهاٌة مدة مجلس اإلدارة -

فق النموذج المعد أو الطرٌقة المعتمدة من الوزارة لهذا الؽرض وذلك خالل رفع أسماء المترشحٌن إلى الوزارة و -

 أسبوع من قفل باب الترشح. 

على مجلس اإلدارة الجدٌد تزوٌد الوزارة بأسماء األعضاء الذٌن تم انتخابهم خالل خمسة عشر ٌوما  .٢

 على األقل من تارٌخ االنتخاب. 

مالً واختصاصات كل منهم فً أول اجتماع للمجلس وفقا تحدٌد رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه والمشرؾ ال .4

 بهدؾ اإلدارة مجلس فً العمل تبٌن إجراءات داخلٌة قواعد وٌضع لكٌفٌة االختٌار التً تحددها الالئحة.

  .الجمعٌة تجاه بمسؤولٌاتهم لاللتزام بفعالٌة على العمل األعضاء حث

بعمل الجمعٌة وخاصة الجوانب المالٌة  التأكد من وضع اجراءات لتعرٌؾ أعضاء المجلس الجدد .٠

 والقانونٌة، وعلٌه التأكد من توفر المعلومات الوافٌة عن شؤون الجمعٌة ألعضاء المجلس. 

التأكد من تقٌد الجمعٌة باألنظمة واللوائح السارٌة فً المملكة بما ٌضمن تالفً وقوع الجمعٌة فً مخالفة  .٫

 نظامٌة. 

قة وأن اٌراداتها أنفقت بما ٌتفق مع أهدافها، وعلٌه أن ٌؤدي مهماته التأكد من أن موارد الجمعٌة موث .٢

بمسؤولٌة وحسن نٌة، وأن ٌحدد الصالحٌات التً ٌفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفوٌض، 

 عبر تقارٌر دورٌة.  لؽٌرهوعلٌه متابعة ممارسة تلك الصالحٌات التً ٌفوضه 

حة األساسٌة وبالشروط الواردة فٌها، وإذا خلت الالئحة األساسٌة عدم التصرؾ إال فٌما تنص علٌه الالئ .٢

 التصرؾ إال بإذن من الجمعٌة العمومٌة.  من نص فال ٌجوز للمجلس

إٌداع أموال الجمعٌة النقدٌة باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلٌة، وتكون التعامالت مع الحسابات  .9

جلس اإلدارة أو نائبه والمشرؾ المالً، وٌجوز لمجلس اإلدارة البنكٌة الخاصة بالجمعٌة بتوقٌع رئٌس م
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تفوٌض التعامل مع الحسابات البنكٌة الثنٌن من أعضائه أو من قٌادًٌ اإلدارة التنفٌذٌة على أن ٌكونوا 

 سعودًٌ الجنسٌة وذلك بعد موافقة الوزٌر أو من ٌفوضه. 

اإلدارٌة دون المالٌة لحٌن انتخاب مجلس إدارة عند انتهاء دورة مجلس اإلدارة ٌستمر فً ممارسة مهامه  .01

 جدٌد. 

ٌلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بالقٌم واألخالق المهنٌة، ومنها على سبٌل المثال ال الحصر االلتزام بمبادئ  .11

الصدق واألمانة والوالء، والعناٌة واالهتمام بمصالح الجمعٌة، وتقدٌم مصالحها على مصالحهم 

داؾ الجمعٌة والعمل من أجلها، وتكرٌس الوقت والجهد الكافً لممارسة الشخصٌة، وتبنً قٌم وأه

 . مهامهم، والوعً واإلدراك لمعانً النزاهة والشفافٌة والتطوٌر والجودة، وإدراك مدى أهمٌتها

ٌلتزم أعضاء المجلس بتجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التً قد تؤثر  .1٣

الموضوعات المعروضة على المجلس. وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو  فً حٌاده عند نظر

فً المداوالت، وعدم احتساب صوته فً التصوٌت على هذه الموضوعات فً اجتماعات مجلس اإلدارة 

 والجمعٌة العمومٌة وإثبات ذلك فً محضر االجتماع. 

م مصالح الجمعٌة على مصلحته الشخصٌة، ٌلتزم عضو المجلس بممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن ٌقد .1٢

 .  وأال ٌستؽل منصبه لتحقٌق مصالح خاصة

  -:مجهص اإلدارج اخرصاصاخ -5

  :تحدد الالئحة األساسٌة اختصاصات مجلس اإلدارة ومنها اآلتً
 

 .وضع السٌاسات العامة لتحقٌق أهداؾ الجمعٌة ونجاحها .1

خطط العمل الرئٌسة،  خطة التنفٌذٌة وؼٌرها منوضع خطط عمل الجمعٌة ومنها الخطة االستراتٌجٌة وال .٣

 .ومتابعة تنفٌذها، واعتمادها من الجمعٌة العمومٌة

 .اعتماد الهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة فً الجمعٌة .٢

 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلٌة واإلشراؾ علٌها واجراء مراجعة دورٌة للتحقق من فاعلٌتها .4

ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة األساسٌة واإلشراؾ على  وضع أسس ومعاٌٌر حوكمة الجمعٌة .٠

 .تنفٌذها ومراقبة مدى فاعلٌتها وتعدٌلها عند الحاجة
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فتح الحسابات البنكٌة لدى البنوك والمصارؾ السعودٌة، ودفع وتحصٌل الشٌكات أو أذونات الصرؾ  .٫

نات واالعت ا رض على الشٌكات وكشوفات الحسابات وتنشٌط الحسابات وقفلها وتسوٌتها وتحدٌث البٌا

 .واستالم الشٌكات المرتجعة وؼٌرها من العملٌات البنكٌة

تسجٌل العقارات وقبول إفراؼها وقبول الوصاٌا واألوقاؾ والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعٌة  .٢

وتجزئتها وفرزها، وتحدٌث الصكوك وادخالها فً النظام الشامل، وتحوٌل األراضً الزراعٌة إلى 

، واجراء أي تصرفات خالؾ ما سبق مما ٌكون للجمعٌة فٌه ؼبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعٌة سكنٌة

 .العمومٌة

 .تنمٌة الموارد المالٌة للجمعٌة والسعً لتحقٌق االستدامة لها .٢

 .إدارة ممتلكات الجمعٌة وأموالها .9

 .معٌة العمومٌة والوزارةإعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعٌة وتفعٌلها بعد اعتمادها من الج .1٥

وضع سٌاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة تضمن تقدٌم العناٌة الالزمة لهم،  .11

 واإلعالن عنها

صٌاؼة سٌاسات وشروط واجراءات واضحة ومحددة للعضوٌة فً مجلس اإلدارة ووضعها موضوع  .1٣

 .لها العمومٌة التنفٌذ بعد إقرار الجمعٌة

لوزارة بالبٌانات والمعلومات عن الجمعٌة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحدٌثها بما ٌطرأ تزوٌد ا .1٢

 .من تؽٌٌر خالل فترة ال تزٌد عن شهر واحد من تارٌخ وقوعه

 عن الجمعٌة وتزوٌد الوزارة بها. والسنوٌة  التعاون فً إعداد التقارٌر التتبعٌة .14

الحسابات بعد إقرارها من الجمعٌة  مراجعارٌر المالٌة المدققة من تزوٌد الوزارة بالحساب الختامً والتق .1٠

 .العمومٌة وخالل أربعة أشهر من نهاٌة السنة المالٌة

 .اإلشراؾ على إعداد واعتماد التقرٌر السنوي للجمعٌة .1٫

 .اإلشراؾ على إعداد الموازنة التقدٌرٌة للسنة المالٌة الجدٌدة ورفعها للجمعٌة العمومٌة العتمادها .1٢
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تعٌٌن مسؤول تنفٌذي متفرغ للجمعٌة، وتحدٌد صالحٌاته وتزوٌد الوزارة باسمه وقرار تعٌٌنه وصورة  .1٢

 .من الهوٌة الوطنٌة له، مع بٌانات التواصل معه

 .تعٌٌن الموظفٌن القٌادٌٌن فً الجمعٌة، وتحدٌد صالحٌاتهم ومسؤولٌاتهم .19

 .إلؽاء عضوٌته بقرار مسبب البت فً قبول عضو الجمعٌة العمومٌة الجدٌد أو اعتذاره أو .٣٥

إبالغ الوزارة بكل تؽٌٌر ٌطرأ على حالة أعضاء الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة والمسؤول التنفٌذي  .٣1

 .والمدٌر المالً وذلك خالل شهر من تارٌخ حدوث التؽٌٌر

 مااللتزاوضع السٌاسات واإلجراءات التً تضمن التزام الجمعٌة باألنظمة واللوائح، إضافة إلى  .٣٣

باإلفصاح عن المعلومات الجوهرٌة للمستفٌدٌن والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح اآلخرٌن، 

وتمكٌن اآلخر من االطالع على الحساب الختامً والتقارٌر المالٌة واإلدارٌة، ونشرها على الموقع 

 .اإللكترونً للجمعٌة

المراجع الخارجً أو الوزارة أو الجهة اإلشراؾ على تنفٌذ قرارات وتعلٌمات الجمعٌة العمومٌة أو  .٣٢

 .المشرفة

 .دعوة الجمعٌة العمومٌة لالنعقاد .٣4

 وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة فً أي إجراء ٌستلزم ذلك.  .٣٠

 استٌفاء ما للجمعٌة من حقوق وتأدٌة ما علٌها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة فً هذا الشأن.  .٣٫

ضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظٌم عمل اللجان بعد تكوٌنها وكٌفٌة التنسٌق بٌنها واعتمادها من و .٣٢

 الجمعٌة العمومٌة. 

 التعرٌؾ بالجمعٌة والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها فً األوساط ذات العالقة.  .٣٢

 لمشرفة فً مجال اختصاصه. أي مهام أخرى ٌكلؾ بها من قبل الجمعٌة العمومٌة أو الوزارة أو الجهة ا .٣9
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 اإلدارة رئٌس مجلس ومهام اختصاصاتسادسا: 
 

 
 

  ًمع مراعاج االخرصاصاخ انمقررج نمجهص اإلدارج وانجمعيح انعموميح؛ يكون رئيص مجهص اإلدارج مطؤًوال

 عه ذفعيم ومراتعح انطهطاخ واالخرصاصاخ انمىاطح نمجهص اإلدارج، ومه أترز اخرصاصاذً اآلذي: 

 

 سة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة. رئا .3

تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات الحكومٌة والخاصة واألهلٌة كافة فً حدود صالحٌات مجلس اإلدارة  .:

وتفوٌض الجمعٌة العمومٌة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائٌة وشبه القضائٌة وتمثٌل الجمعٌة 

ا ، وله تفوٌض ذ ا  ودفع   لك لمن ٌراه من أعضاء المجلس أو ؼٌرهم. أمامها رفع 

 التوقٌع على ما ٌصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.  .1

 التوقٌع على الشٌكات واألوراق المالٌة ومستندات الصرؾ مع المشرؾ المالً.  .4

فٌما هو من -البت فً المسائل العاجلة التً ٌعرضها علٌه المدٌر التنفٌذي والتً ال تحتمل التأخٌر  .5

على أن ٌعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس فً  -حٌات المجلسضمن صال

 أول اجتماع. 

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة. .6

واالحترام  البناءة تعزٌز العالقات على والعمل مجلس اإلدارة، أعضاء الفعالة لجمٌع المساهمة تٌسٌر .7

 .التنفٌذٌة واإلدارة ضاءوبٌن األع بٌنهم، المتبادل

  .المناسب فً الوقت والصحٌحة المعلومات الكاملة على أعضاء المجلس حصول ضمان .8

 .النقاش محل بشأن المسائل البدٌلة البّناء واآلراء النقد ثقافة تشجٌع .9

 من المناسب، والتأكد الوقت فعال وفً بشكل المسائل األساسٌة بمناقشة مجلس اإلدارة قٌام من التحقق .:3

 .المعروضة بشأن المسائل مالحظات من ما لدٌهم إلبداء كافٌة فرصة األعضاء على حصول

 .للجمعٌة األساسٌة علٌه الالئحة تنص ما وفق أمام الؽٌر الجمعٌة تمثٌل .33

 .اإلدارة مجلس إلى وإٌصال آرائهم العمومٌة، أعضاء الجمعٌة مع الفعلً قنوات للتواصل وجود ضمان .:3

فً  عضو أي مسألة ٌطرحها أي االعتبار فً مع األخذ اإلدارة مجلس ماعاتأعمال اجت جدول إعداد .31

 .مراجع الحسابات ٌثٌرها أو المجلس
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 اإلدارة أعضاء مجلس ومهام اختصاصاتسادسا: 
 

 

 

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة فً مناقشاتها والتصوٌت على القرارات، وال ٌجوز له  -1

 التفوٌض فً ذلك. 

 ضوٌة اللجان التً ٌكلفه بها المجلس. رئاسة وع -2

 تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات ذات العالقة بعد تكلٌؾ رئٌس مجلس اإلدارة.  -3

خدمة الجمعٌة وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح المواضٌع وتقدٌم المبادرات التً من شأنها النهوض  -4

 بالجمعٌة. 

 ٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة من تعلٌمات. التقٌد بما ٌصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمع -5

 المحافظة على الجمعٌة وأسرارها ورعاٌة مصالحها. -6

 .  الجمعٌة استراتٌجٌة لتطوٌر المقترحات تقدٌم -7

 .الجمعٌة وأؼراضها أهداؾ تحقٌقها ومدى التنفٌذٌة، اإلدارة أداء مراقبة -8

  .الجمعٌة بأداء الخاصة التقارٌر مراجعة -9

 .المالٌة التقارٌر بإعداد المتعلقة األنظمة فً ذلك بما والمحاسبٌة، المالٌة األنظمة اهةونز سالمة من التحقق -11

 .قوٌة ومبررة الجمعٌة فً المخاطر إدارة ونظم المالٌة الرقابة أن من التحقق -11

 .عزلهم أو التنفٌذٌة اإلدارة أعضاء تعٌٌن فً الرأي إبداء -12

 عند للجمعٌة األساسٌة الصلة، والالئحة ذات واألنظمة ٌة،التنفٌذ والئحته النظام بأحكام التام االلتزام -13

 .أمور الجمعٌة تدبٌر ٌسًء عمل أي فً المشاركة أو القٌام عن المجلس، واالمتناع فً عضوٌته مهام ممارسة

ٌُشعر بها رئٌس المجلس  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، وعدم التؽٌب عنها إال لمبررات -14 موضوعٌة 

 طارئة.مسبقا ، أو ألسباب 

مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة  تخصٌص وقٍت كاٍؾ لالضطالع بمسؤولٌاته، والتحضٌر الجتماعات -15

 األسئلة ذات العالقة ومناقشة المسؤولٌن التنفٌذٌٌن بالجمعٌة. فٌها بفعالٌة، بما فً ذلك توجٌه

قبل إبداء الرأي فٌها مجلس اإلدارة  دراسة وتحلٌل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التً ٌنظر  -16

 حٌالها.
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المجلس على مداولة  تمكٌن أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرٌن من إبداء آرائهم بحرٌة، وحث  -17

أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة للجمعٌة ومن ؼٌرهم فً حال ظهرت  الموضوعات واستقصاء آراء المختصٌن من

 لذلك. حاجة

فً  -كانت أو ؼٌر مباشرة  مباشرة –إبالغ مجلس اإلدارة وبصفة عاجلة بأي مصلحة شخصٌة له  -18

المشاركة فً التصوٌت على أي قرار ٌصدر بشأن ذلك إعماال   األعمال والعقود لحساب الجمعٌة، وعدم

 النظام والئحته التنفٌذٌة، ولهذه الالئحة. ألحكام

 ألحكام النظام. عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضوٌته فً المجلس إال وفقا   -19

 واالهتمام الالزمٌن. معلومات واضحة وبحسن نٌة، مع بذل العناٌةالعمل على أساس  -21

 إدراك واجباته، وأدواره، ومسؤولٌاته المترتبة على العضوٌة. -21

 تنمٌة معارفه فً مجال أنشطة الجمعٌة وأعمالها. -22

 .الوفاء بمهامه على الوجه األكمل االعتذار عن شؽل عضوٌة مجلس اإلدارة فً حال عدم تمكنه من -23

 أعضاء الجمعٌة العمومٌة  اإلدارة تجاه مجلس واجباتسابعا: 
 

 

 الفهم على مبنٌا   ٌكون العمومٌة وأعضاء الجمعٌة الجمعٌة بٌن فعال تواصل تحقٌق اإلدارة مجلس على - أ

 .ومصالحها للجمعٌة لألهداؾ االستراتٌجٌة المشترك

مقترحات وملحوظات أعضاء على  ٌُضّمن مجلس اإلدارة تقرٌره السنوي اإلجراءات التً اتخذها بناء   - ب

 وأدائها. الجمعٌة العمومٌة حٌال الجمعٌة

عضو الجمعٌة العمومٌة من ممارسة  ٌلتزم مجلس اإلدارة بتوفٌر المعلومات الوافٌة والدقٌقة؛ لتمكٌن - ت

 .وتقدٌم المعلومات فً الوقت المناسب وتحدٌثها بانتظام حقوقه على أكمل وجه،
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 ٌمٌة بٌن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌةالعالقة التنظثامنا: 
 

  ضوابط تشكٌل اإلدارة التنفٌذٌة ومتابعة أدائها. -3
 

 

 علٌها، واإلشراف والرقابة عملها، للجمعٌة، وتنظٌم التنفٌذٌة اإلدارة تشكٌل اإلدارة مجلس ٌتولى 

 :ذلك سبٌل فً وله إلٌها، الموكلة أدائها المهام من والتحقق

 

 .على أعمالهم الجمعٌة، واإلشراؾ فً الموظفٌن القٌادٌٌن التنفٌذي، وتعٌٌن لاختٌار المسؤو .1

 .منه المعتمدة السٌاسات واللوائح وفق التنفٌذٌة تعمل اإلدارة أن التحقق من .٣

 .واستراتٌجٌة الجمعٌة مع أهداؾ تتسق  التنفٌذٌة أداء لإلدارة معاٌٌر وضع .٢

ومشاكل،  معوقات ٌعترٌه من وما العمل حث مجرٌاتلب التنفٌذٌة اإلدارة دورٌة مع اجتماعات عقد .4

 .الجمعٌة بشأن نشاط المهمة ومناقشة المعلومات واستعراض

 .وفاعلٌة والموارد بكفاءة األصول إدارة للتأكد من وتقٌٌمها اإلدارة التنفٌذٌة أداء مراجعة .٠

 
 

  :التنفٌذٌة تجاه اإلدارة اإلدارة مجلس واجبات -:
 

 واإلدارة اإلدارة مجلس بٌن المهام واالختصاصات توزٌع آلٌة للجمعٌة الداخلٌة األنظمة تتضمن أن ٌجب 

 وٌحقق الجمعٌة، اتخاذ قرارات كفاءة وٌحّسن ومعاٌٌرها، الحوكمة مبادئ أفضل ٌتفق مع بما التنفٌذٌة

  :اآلتً اإلدارة مجلس على وٌتعٌن والسلطات بٌنهما، الصالحٌات فً التوازن

 .فٌها البت بصالحٌة المجلس ٌحتفظ ًالت الموضوعات تحدٌد -1

 الجمعٌة وتمثٌل فٌها، طرفا   الجمعٌة التً تكون واالتفاقٌات العقود بتوقٌع المفوض صالحٌة تكون أن ٌجب -2

 .نظاما   علٌها منصوصا   ومنها القضائٌة، الجهات جمٌع فً

بشكل واضح من حٌث  تحدٌدها اعتماد وتطوٌر اللوائح الداخلٌة المتعلقة بعمل الجمعٌة، والتحقق من -3

 الموكلة إلى المستوٌات التنظٌمٌة المختلفة. المهام واالختصاصات والمسؤولٌات

المفوضة إلى اإلدارة التنفٌذٌة،  التأكد من وجود سٌاسة مكتوبة وتفصٌلٌة تتضمن تحدٌد الصالحٌات -4

 بشأن ممارساتهاوالطلب من اإلدارة التنفٌذٌة رفع تقارٌر دورٌة  وطرٌقة التنفٌذ، ومدة التفوٌض،

 للصالحٌات المفوضة.
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العناٌة الالزمة أثناء عملٌة اتخاذ  ٌبذل صاحب الصالحٌة وفقا  آللٌة توزٌع المهام واالختصاصات -5

ذات  والتتبع فً الحصول على المعلومات الدقٌقة والتقارٌر المناسبة القرار، وٌلتزم بواجب االستقصاء

 الصلة بالموضوع المتخذ بشأنه القرار.

بالموضوع ؼٌر كافٌة، فعلٌه االمتناع  ا رأى صاحب الصالحٌة أن المعلومات والتقارٌر ذات الصلةإذ -6

 المعلومات. عن اتخاذ القرار إلى حٌن توافر

ٌتٌح لؽالبٌة العاملٌن فً الجمعٌة  تلتزم الجمعٌة باتخاذ الوسائل الالزمة لتنظٌم عملٌة اتخاذ القرار بما -7

 رات.القرا فرص المساهمة فً اتخاذ

 القرارات فً الجمعٌة. فً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن ٌنفرد شخص بالسلطة المطلقة التخاذ -8

 

 :آلٌة انتخاب مجلس اإلدارة  الثانًالفصل 

 ترشٌح لعضوٌة مجلس اإلدارة: ال شروطأوال: 
 

 ان ٌكون عضو عامل فً الجمعٌة  -1

ا .  -2  ٌ  أن ٌكون سعود

 أن ٌكون كامل األهلٌة.  -3

ا   -4 ة  ال تقل عن ستة أشهر.  أن ٌكَوَن عضو  ال  فً الجمعٌة العمومٌة مد   عام 

 سنة.  (٣1)أال ٌقل عمره عن -5

أال ٌكون من العاملٌن فً اإلدارة المختصة باإلشراؾ على الجمعٌة فً الوزارة أو الجهة المشرفة إال بموافقة  -6

 الوزارة. 

 أن ٌكون قد وافى جمٌع االلتزامات المالٌة تجاه الجمعٌة.  -7

دَّ إلٌه اعتباره. أال ٌكو -8  ن صدر فً حقه حكم نهائً بإدانته فً جرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة ما لم ٌكن قد رُّ

ا  فً مجلس اإلدارة ألكثر من دورتٌن سابقتٌن على التوالً إال بموافقة الوزارة.  -9  أال ٌكون عضو 

 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس. -11

وعلى المجلس فً هذه الوزارة  بموافقة إال مجلس اإلدارة وعضوٌة ةالجمعٌ فً وظٌفة بٌن الجمع ال ٌجوز -11

 الحالة أن ٌرفع الطلب للوزارة وٌكون مسببا.

 . مجلس اإلدارة فً القضائً السلك أعضاء أحد عضوٌة عدم -12
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 االنتخابات.  لجنة تشكٌل -ثانٌاً:
 

دارة قرار تشكٌل لجنة اإل مجلس أعضاء انتخاب ٌسبق الذي االجتماع العمومٌة فً الجمعٌة تصدر -1

  اللجنة.  أعضاء وأسماء عدد فٌه االنتخابات وٌحدد

  -ٌشترط فً اللجنة اآلتً: -2

 . اثنٌن عن أعضاءها عدد ٌقل أال - أ

 . اإلدارة مجلس لعضوٌة أنفسهم سٌرشحون الذٌن ؼٌر العمومٌة الجمعٌة من أعضاؤها ٌكون أن - ب
 

 

جلس وفق اإلجراءات التً تحددها الالئحة االساسٌة ، إدارة عملٌة انتخاب أعضاء الم ة اللجنةٌكون مهم -3

 وٌنتهً دور اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجدٌد وكتابة محضر االنتخابات 

  ( ( / خامساً 1رابعاً الفقرة )أسفل:   ) مهام اللجنة -4

 

 .دعوة أعضاء الجمعٌة العمومٌة للترشح واعتماد قائمة المرشحٌن من الوزارة -ثالثاً:

ٌّا إلى جمٌع أعضاء الجمعٌة العمومٌة للترشح لعضوٌة مجلس   3 ٌُوجه رئٌس مجلس اإلدارة الدعوة خط

ا  على األقل . وتتضمن الدعوة التفاصٌل اإلدارة الجدٌد قبل نهاٌة مدة مجلس اإلدارة الحالً بمائة وثمانٌن ٌوم 

  -التالٌة:

 شروط الترشٌح للعضوٌة. - أ

 النماذج المطلوب تعبئتها للترشح. - ب

 المستندات المطلوب تقدٌمها للترشح ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوٌة الوطنٌة والسٌرة الذاتٌة.  - ت
 

 ٌقفل باب الترشح قبل تسعٌن ٌوما من نهاٌة مدة مجلس اإلدارة على االقل. 

 أو لشروطا علٌها تنطبق ال التً الطلبات باستبعاد وٌقوم الترشح طلبات ٌفوضه من أو اإلدارة مجلس ٌدرس :

 . للترشح المحددة المدة خالل ترد لم التً أو المستندات تستكمل لم التً

 نموذج وفق الوزارة إلى الشروط؛ علٌهم تنطبق الذٌن المرشحٌن جمٌع بأسماء قائمة اإلدارة مجلس ٌرفع 1

 . الترشح باب قفل من أسبوع خالل وذلك الؽرض لهذا الوزارة تعده

 ائٌة للمرشحٌن وٌعد قرارها نهائٌا وؼٌر قابل للطعن.تعتمد الوزارة القائمة النه 4

ٌتاح لكل مرشح وافقت علٌه الوزارة عرض سٌرته الذاتٌة فً الموقع اإللكترونً للجمعٌة وفً مدخل مقر  5

الجمعٌة ،وٌحدد المجلس اشتراطات العرض ومساحاته على أن ٌراعى فً ذلك عدالة الفرص بٌن 

 المترشحٌن وتساوٌها.
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 لتهٌئة لالنتخابات. ا -رابعاً:

 أسماء قائمة عرض ٌجب على لجنة االنتخابات بالتنسٌق مع مجلس اإلدارة )وفق محضر اجتماع ( -1

 اإلدارة مجلس مدة نهاٌة وقبل اإللكترونً، موقعها أو الجمعٌة مقر فً الوزارة من الواردة المترشحٌن

ا   عشر بخمسة  األقل. على ٌوم 

  ة لالنتخابات وتوفٌر لوازمها، ومن ذلك:ٌتولى مجلس اإلدارة مهمة التهٌئ -2

لالنتخابات فً مكان بارز خارج مقر  وضع قائمة بأسماء المرشحٌن المعتمدٌن من الوزارة فً األسبوع السابق -أ 

 الجمعٌة وفً قاعة االنتخابات . 

 . مندبهامخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور  -ب 

 داخل النطاق اإلداري للجمعٌة.  إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها -ض 

 تجهٌز المقر واألدوات االنتخابٌة بما فً ذلك مكان االقتراع السري وصندوق االقتراع .  -د 

 اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقٌع عضوٌن علٌها -ي 

 

  وإعالن النتٌجة من قبل لجنة االنتخابات. االنتخابٌة العملٌة على اإلشراف -خامساً:
 

ًابا لتآت: تتولى لجنة اال   -نتاباب  اشإراا  لىى الملىةة االنتاباةة وق
 . الناخبٌن سجل فً اسمه أمام والتأشٌر العمومٌة الجمعٌة عضو هوٌة من التأكد .1

 . وإنهاؤها التصوٌت مدة تمدٌد .٣

 . مرشح كل علٌها حصل التً األصوات عد .٢

 الحاضرٌن عدد عن األصوات عدد ةزٌاد حالة وفً المقترعٌن، عدد مع ومقارنته األصوات عدد من التأكد .4

ا   عشر خمسة عن تزٌد ال مدة خالل أو نفسه االجتماع فً وإعادته االنتخاب إلؽاء ٌتم  . ٌوم 

 أعضاء عدد بحسب األصوات أكثر على ٌحصلون الذٌن وهم االنتخابات فً الفائزٌن أسماء إعالن .٠

 . أحدهما ٌتنازل لم ما القرعة، إلى فٌلجأ األخٌر بالمقعد للفائز األصوات تساوي حال وفً المجلس،

 وحسب الفائزٌن لألعضاء التالون الخمسة المترشحون وهم االحتٌاطٌٌن المجلس بأعضاء قائمة إعداد .٫

 . األصوات
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 انتخاب المجلس  وكتابة محضر االنتخابات. -سادساً:

قائمة المترشحٌن، وعلى مجلس تنتخب الجمعٌة العمومٌة أعضاء مجلس اإلدارة الجدٌد باجتماعها العادي من  

ا  كحد أقصى من تارٌخ  اإلدارة الجدٌد تزوٌد الوزارة بأسماء األعضاء الذٌن تم انتخابهم خالل خمسة عشر ٌوم 

  االنتخاب.

تنتدب الوزارة أحد موظفٌها لحضور عملٌة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من سٌرها طبق ا  للنظام  -1

 ئحة.والالئحة التنفٌذٌة والال

  إبراء ذمة المجلس السابق وفق النماذج المعتمدة. -2

دُّ  -3  والملؽاة الصحٌحة واألوراق الصندوق فً األوراق عدد ٌتضمن االنتخابٌة للعملٌة ختامً محضر ٌعُّ

ا   وترتٌبها مرشح كل علٌها حصل التً األصوات وعدد والبٌضاء،  ٌ  رئٌس وٌوقعه األعلى، المرشح من تنازل

  .الوزارة مندوب علٌه وٌصادق أعضاؤها،و االنتخاب لجنة

 . الجمعٌة ملؾ فً إلدراجه الوزارة لمندوب صورة وتسلم سجالتها، فً المحضر بأصل الجمعٌة تحتفظ -4

ا   اإلدارة مجلس ٌعقد -5 ا   اجتماع   ٌ  أول موعد وتحدٌد المالً والمشرؾ والنائب الرئٌس انتخاب فٌه ٌتم فور

 . عمله وبرنامج اجتماع

ا   عشر خمسة خالل انتخابهم تم الذٌن األعضاء بأسماء رةالوزا تزوٌد -٫  . االنتخاب تارٌخ من أقصى كحد ٌوم 

 . الجمعٌة سجل فً اإلدارة لمجلس الجدٌد ٌنشر التشكٌل -٢

 إدارة مجلس انتخاب لحٌن المالٌة دون اإلدارٌة مهامه ممارسة فً ٌستمر اإلدارة مجلس دورة انتهاء عند -٢

 جدٌد
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 حاالت إلغاء نتٌجة االنتخابات -سابعاً:

 
 

 أو نفسه االجتماع فً وإعادته االنتخاب إلؽاء ٌتم الحاضرٌن عدد عن األصوات عدد زٌادة حالة فً -1

ا   عشر خمسة عن تزٌد ال مدة خالل  . ٌوم 

 من  ستٌن ٌوما خالل مسبب االنتخابات بقرار نتٌجة إلؽاء للوزارة ٌجوز النظام، أحكام مراعاة  مع -٣

 خمسة عن تقل ال مدة وذلك خالل أنفسهم المترشحٌن انتخاب او عادة العمومٌة الجمعٌة عقد وٌتم الترشح،

    .قرار اإللؽاء استالم تارٌخ من ٌوما ثالثٌن عن تزٌد وال ٌوما عشر

 

  -أحكام عامة: -ثامناً:
  

 

إكمال نصاب  فً حال شؽور مكان رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أحد أعضائه ألي سبب كان؛ فٌتم -1

 المجلس بالعضو االحتٌاطً األكثر أصواتا  فً االنتخابات األخٌرة، وٌعاد تشكٌل المجلس..
 

ا  بقرار مسبَّب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن استقالتهم؛  -٣  ٌ فً حالة حل المجلس كل

ا  مؤقت على أن تكون من مهامه دعوة الجمعٌة ا لعمومٌة لالنعقاد وانتخاب مجلس فتعٌن الوزارة مجلس 

ا  من تارٌخ تعٌٌنه.   إدارة جدٌد، وذلك خالل ستٌن ٌوم 
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  اإلدارة مجلس ضوابط اجتماعات -:الثالثالفصل 
 

 فً وٌراعى السنة، فً اجتماعات أربعة عن عددها ٌقل ال منتظمة دورٌة اجتماعات الجمعٌة إدارة مجلس ٌ عقد -1

  .األقل على أشهر ثالثة كل اجتماع عقد ٌتم أن على وآخر، اجتماع كل بٌن الزمنٌةالفترة  تناسب عقدها

 على ٌوما   (1٠ قبل ) األعضاء إلى ٌفوضه ٌوجهها من أو المجلس رئٌس من دعوة على ٌٌعقد االجتماع بناء -2

 : اآلتٌة البٌانات الدعوة تشتمل أن على االجتماع، موعد من األقل

 خطٌة. تكون أن - أ

 .نظاما   الجمعٌة دعوة له ٌحق من أو ٌفوضه من أو الجمعٌة إدارة مجلس رئٌس من ةصادر تكون - ب

 . االجتماع أعمال جدول على تشتمل أن - خ

 . انعقاده وساعة وتارٌخه االجتماع مكان بوضوح تحدد أن - ز
 

فً حال طلب أكثر من نصؾ عدد أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماع ؛ وجب على الرئٌس أو من ٌقوم  -1

  دعوة النعقاده خالل أسبوعٌن من تارٌخ الطلب.مقامه ال

 اجتماع أعمال جدول إعداد عند والمسؤول التنفٌذي المجلس أعضاء مع التشاور اإلدارة مجلس رئٌس على -4

مجلس بالمعلومات ذات الصلة قبل االجتماع بوقت كاؾ، لتمكٌنهم من اتخاذ الزوٌد أعضاء المجلس وت

   .قرارات سلٌمة

 ذلك إثبات ٌجب الجدول هذا على أي عضو اعتراض حال وفً انعقاده، حال األعمال جدول ةاإلدار مجلس ٌقر -5

  .المجلس اجتماع محضر فً

  األعمال. لكل عضو فً مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول -6

 .اإلداري ةالجمعٌ نطاق داخل آخر مكان فً عقدها له وٌجوز الجمعٌة، مقر فً اجتماعاته اإلدارة مجلس ٌعقد -7

  .ثالثة الحاضرٌن عن عدد ٌقل على أال المجلس أعضاء نصؾ عدد بحضور إال االجتماع صحٌحا   ٌكون ال -8

  .ٌضع المجلس قواعد إلدارة جلساته بحٌث تكون معلومة ومعروفة وٌطبقها الجمٌع -9

  .ول األعمالجد فً المواضٌع المشمولة جمٌع من مناقشة لٌتمكن الوقت الكافً المجلس ٌكون لدى أن ٌجب -11

 إسقاط  اإلدارة مجلس من على توصٌة بناء    العمومٌة للجمعٌة ٌجوز بالحضور األعضاء عدم انتظام فً حال -11

أو ست جلسات  مشروع. عذر دون للمجلس متتالٌة اجتماعات ثالث عن حضور أعضائه من ٌتؽٌب من عضوٌة

 . متفرقة فً الدورة الواحدة

 فً القرارات تدوٌن هذه شرٌطة قراراته بالتمرٌر اتخاذ  ها الرئٌسٌقدر  خاصة حاالت للمجلس فً ٌجوز -12

   .باإلجماع الحالة هذه القرار فً ٌكون أن على فً حٌنه، االجتماعات سجل محاضر
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ا . -31   تصدر قرارات المجلس بأؼلبٌة أصوات الحاضرٌن، وفً حال تساوي األصوات فٌعد صوت الرئٌس مرجح 

 ولم المعروضة الموضوعات أو أداء الجمعٌة، حٌال ملحوظات اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أي لدى كان إذا -14

 فً حٌالها من إجراءات اتخاذه ٌرى أو المجلس ٌتخذه ما وبٌان تدوٌنها فٌلزم اجتماع المجلس، فً فٌها البت ٌتم

  .اإلدارة مجلس اجتماع محضر

 المجلس. اجتماع محضر فً إثباته بالتفصٌل فٌلزم المجلس، لقرار مؽاٌرا   رأٌا   اإلدارة مجلس عضو أبدى إذا -35

  تدوٌن وقائع االجتماع وقراراته فً محضر وٌوقع علٌه األعضاء الحاضرون.ٌتم  -16

   :على تشتمل محّدثة عبارة عن قائمة اإلدارة مجلس اجتماعات بوقائع إعداد سجل خاص -17

 .االجتماعات محاضر أرقام - أ

 .المحاضر قرارات - ب

 اإلدارة. مجلس من بتفوٌض للجمعٌة التنفٌذي الجهاز مسؤول ٌصدرها التً القرارات - خ

 

  تحدد الجمعٌة آلٌة لسهولة إطالع أعضاء الجمعٌة على سجالت ومحاضر االجتماعات فً أي وقت. -18

 

 

 : ضوابط عزل المجلس وإزالة عضوٌة عضو المجلسالرابعالفصل 

 

  -:اإلدارةإزالة العضوٌة عن عضو مجلس أوال: 
 

 

 العضو بقرار مسبب ٌصدر من مجلس اإلدارة وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة:  تزول صفة العضوٌة عن

 

اإلدارة، وال ٌحول ذلك  االنسحاب من الجمعٌة، وذلك بناء على طلب خطً ٌقدمه العضو إلى مجلس -1

 أموال تكون تحت ٌدٌه.  دون حق الجمعٌة فً مطالبته بأي مستحقات علٌه أو

 الوفاة.  -2

ا  من شروط -3  العضوٌة.  إذا فقد شرط 

إذا صدر قرار من الجمعٌة العمومٌة بسحب العضوٌة، وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة وحسب تقدٌر  -4

 الجمعٌة العمومٌة: 

ا  بالجمعٌة.  - أ  ٌ  إذا أقدم العضو على تصرؾ من شأنه أن ٌلحق ضررا  مادٌا  أو أدب

 . إذا قام العضو باستؽالل عضوٌته فً الجمعٌة لؽرض شخصً - ب

 

 لعضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه إذا تأخر ا -5
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( من المادة الثالثة عشرة من هذه ٠( )4( )٢ٌجب على مجلس اإلدارة فً حاالت زوال العضوٌة رقم) -6

ا  بزوال عضوٌته وحقه باالعتراض.   ٌ  الالئحة إبالغ من زالت عضوٌته خط

اإلدارة لرد العضوٌة إلٌه، ٌجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوٌة أن ٌقدم طلبا  إلى مجلس  -7

 وعلى المجلس أن ٌبت فً الطلب بقرار مسبب وٌبلؽه إلى العضو. 

ال ٌجوز للعضو أو من زالت عضوٌته وال لورثته المطالبة باسترداد أي مبلػ دفعه العضو للجمعٌة  -8

ا  أو ؼٌرها.  ة  أو تبرع  ا  أو هب   سواء كان اشتراك 

 وث التؽٌٌر.إبالغ الوزارة خالل شهر من تارٌخ حد -9

  -اإلدارة: مجلس عزلثانٌا : 

 :اآلذيريه انحانريه إحذى في ورنك اإلدارج، مجهص عسل تقراٍر مطثٍة نهوزير يجوز

 لعقد الالزم النظامً للنصاب المحقق األدنى الحد عن سبب ألي اإلدارة مجلس أعضاء عدد نقص إذا 

 م.النظام ألحكام طبقا   األعضاء عدد لةتكم وتعذر األساسٌة، الالئحة المحدد فً المجلس اجتماعات

  المخالفة تصحح ولم األساسٌة، الالئحة أو الالئحة أو النظام أحكام من حكم اإلدارة أي مجلسإذا خالؾ 

 الوزارة.  من الموجه الخطً تارٌخ اإلنذار من واحد شهر خالل
 

 
 -المؤقت: اإلدارة مجلسثالثا: 

 
 معٌة العمومٌة لالنعقاد خالل ستٌن ٌوما  من تارٌخ تعٌٌنه، وأن على مجلس اإلدارة المؤقت أن ٌدعو الج

حالة الجمعٌة، وتنتخب الجمعٌة العمومٌة فً هذه الجلسة مجلس إدارة  ٌعرض علٌها تقرٌرا  مفصال  عن

 مجلس إدارة جدٌد.  جدٌدا  ، وتنتهً مهمة مجلس اإلدارة المؤقت بانتخاب
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 لمجلسا سر : أمٌن الخامسالفصل 
 

 المجلس. من بقرار إال عزله ٌجوز وال من ؼٌرهم، أو أعضائه بٌن من للسر( ) أمٌنا   اإلدارة مجلس ٌعٌن 

  اآلتً هذه االختصاصات تتضمن أن على المجلس من بقرار اإلدارة اختصاصاته ٌحدد مجلس: 

 
 مكان وبٌان والت،ومدا من نقاشات دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة، مجلس اجتماعات توثٌق .3

 فً سجل وحفظها التصوٌت، ونتائج المجلس، قرارات وتوثٌق بداٌته ونهاٌته، ووقت وتارٌخه، االجتماع،

 جمٌع من المحاضر هذه وتوّقع التً أبدوها، والتحفظات الحاضرٌن األعضاء أسماء وبٌان ومنظم، خاص

 .الحاضرٌن األعضاء

بجدول أعمال االجتماع وأوراق  عات المجلس، وتزوٌدهمإبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعٌد اجتما  .:

 به قبل موعد االجتماع بمدة كافٌة. العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة

المجلس والمعلومات والوثائق  التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على كافة محاضر اجتماعات  .1

 المتعلقة بالجمعٌة وبصفة عاجلة.

 .ٌعدها التً والتقارٌر اإلدارة مجلس إلى فعتر التً التقارٌر حفظ . .4

 واإلدارة ولجانه أعضائه بٌن تدفق المعلومات وضمان اإلدارة، بمجلس الخاصة اإلجراءات اتباع ضمان . .5

 .التنفٌذٌة

  .اإلدارة مجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقدٌم .6

 .اإلدارة مجلس أعضاء بٌن التنسٌق .7
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 لشفافٌة : اإلفصاح وا السادسالفصل 

 

   -أوالً: سٌاسة اإلفصاح:
 

 مراعاة مع التنفٌذٌة، والئحته النظام مع بما ٌتفق وإجراءاته لإلفصاح مكتوبة سٌاسات اإلدارة مجلس ٌضع - أ

 -:اآلتً

 أصحاب من العمومٌة وؼٌرهم الجمعٌة أعضاء تمكن مالئمة إفصاح أن تتضمن تلك السٌاسات أسالٌب .1

 وأدائها. بالجمعٌة مات المتعلقةالمعلو على االطالع من المصالح

 اإلفصاح ودورٌة اإلفصاح عنها، وتوقٌت وآلٌة عنها اإلفصاح ٌتم التً أن تحدد تلك السٌاسات المعلومات .٣

 واللوائح ذات األنظمة متطلبات مع ٌتوافق بما اإلفصاح، وكفاٌة وسرعة جودة ضمان وإجراءات عنها،

 .العالقة

 دقة ٌضمن بما بعمل الجمعٌة تتعلق التً والمعلومات لسجالتا حفظ تضمن اتخاذ اإلجراءات التً .٢

 واضحة وفق إجراءات لطالبٌها وتقدٌمها وتحلٌلها المعلومات عرض وسهولة عملٌة واألمانة المعلومات

 .ومنظمة

 فً للجمهور ومتاحة عالقة وموثوقة وذات ومفهومة شاملة عنها اإلفصاح ٌتم التأكد من أن المعلومات التً .4

 .المناسب الوقت

 نظام أحكام ومع أفضل الممارسات، مع توافقها من والتحقق دوري، مراجعة سٌاسات اإلفصاح بشكل .٠

 .التنفٌذٌة والئحته الجمعٌات

أسبوع على األقل من موعد  المدققة فً مقرها أو على موقعها اإللكترونً قبلعرض القوائم المالٌة  .٫

 .انعقاد الجمعٌة العمومٌة

ونزاهة المعلومات التً ٌكشؾ عنها، وعن  المسؤول األول عن ضمان سالمة ودقةٌُعد مجلس اإلدارة  - ب

اإلفصاح. كما ٌراقب المجلس االلتزام  واآللٌات الالزمة للتنفٌذ السلٌم لسٌاسات وإجراءات الضوابط

 وٌتخذ إجراءات تصحٌحٌة عند الضرورة. بسٌاسة اإلفصاح
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 ة اإلفصاح فً تقرٌر مجلس اإلدار -ثانٌاً :
 

 :اآلتً اإلدارة مجلس تقرٌر أن ٌتضمن ٌجب التنفٌذٌة، والئحته النظام فً ورد ما مراعاة مع    

 

 الفترة خالل للجمعٌة المالً األداء وجه الخصوص وعلى السنوي وأدائها للجمعٌة وموضوعً شامل تقٌٌم .1

 .الجمعٌة ووضع أداء على وأثرها القرارات المتخذة وأهم الماضٌة

 .أدائها المستقبلً اتٌجٌة الجمعٌة ووضعها من الناحٌة المالٌة، وتوقعاتتقٌٌم استر .٣

حوكمة الجمعٌة المعتمدة من مجلس  تطبٌق إجراءات الحوكمة وسٌاساتها بما فً ذلك أنظمة ولوائح .٢

واإلدارة  والمهام وتقسٌمها فٌما بٌن الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة، اإلدارة، مع بٌان توزٌع السلطات

اإلدارة، والرئٌس التنفٌذي، واإلفصاح عن  نفٌذٌة، وتوضٌح صالحٌات ومهام كل من رئٌس مجلسالت

والتقارٌر  والقواعد المنظمة لعمل مجلس اإلدارة، وهٌاكل اللجان وتنظٌماتها، نظام الجمعٌة األساسً،

 المعدة من مجلس اإلدارة أو اللجان المتفرعة منه.

التنفٌذٌة، وتوارٌخ بداٌة ونهاٌة الدورة  مجلس اإلدارة، واإلدارةتحدٌد أسماء ووظائؾ كل من أعضاء  .4

التزام  المنعقدة خالل الفترة وتوارٌخها، وأسماء الحضور لكل اجتماع، ومدى الحالٌة، وعدد االجتماعات

 كل عضو بحضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعٌة.

 ورؤسائها اللجان هذه أسماءذكر  مع باختصار، ومهامها اإلدارة مجلس لجان اختصاصات توصٌؾ .٠

 .لألعضاء وبٌانات الحضور اجتماعاتها وعدد وأعضائها

 أو إشرافٌة جهة أي من على الجمعٌة مفروض احتٌاطً قٌد أو احترازي تدبٌر أو جزاء أو عقوبة أي تبٌٌن .٫

 .المستقبل فً وقوعها وتفادي عالجها المخالفة وُسبل أسباب بٌان مع قضائٌة، أو تنظٌمٌة

 مجلس أعضاء من عضو أي مفروض على احتٌاطً قٌد أو احترازي تدبٌر أو جزاء أو عقوبة أي توضٌح .٢

 المخالفة وُسبل أسباب بٌان مع بالجمعٌة، عالقة له مما قضائٌة أو أو تنظٌمٌة اشرافٌة جهة أي من اإلدارة

 .المستقبل فً وقوعها وتفادي عالجها

 التدقٌق لجنة رأي إلى إضافة الداخلٌة بالجمعٌة، الرقابة اتإجراء لفعالٌة السنوٌة المراجعة نتائج تعمٌم .٢

 .كفاٌة فً الداخلٌة والمراجعة

 .الجمعٌة فً الداخلٌة الرقابة نظام .9
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  -ثالثا: سجالت مجلس اإلدارة وآلٌة الحفظ :

 األعضاء جمٌع بٌانات على السجل ٌشتمل الحالً اإلدارة مجلس أعضاء لجمٌع وُمحّدث متكامل سجل وجود .3

 للجمعٌة الرسمً اإللكترونً الموقع ونشره على . الرئٌسٌة ووظائفهم

 .السابقتٌن الدورتٌن فً اإلدارة مجلس أعضاء خاصة بأسماء  قائمة وجود .:

 قرارات االجتماعات محاضر أرقام)  على تشتمل محّدثة بوقائع اجتماعات مجلس اإلدارة قائمة وجود .1

 ( .المحاضر

 التً تم تفوٌضه علٌها. للجمعٌة يالتنفٌذ الجهاز قرارات  سجل .4

 وجود سجل نماذج متابعة القرارات المفوضة . .5

 . وقت أي فً االجتماعات ومحاضر سجالت على اإلدارة مجلس أعضاء تمكن وسٌلة توفٌر .6

 وأعضاء للمؤسسٌن الوطنٌة الهوٌات ووثائق بصور فٌه االحتفاظ ٌتم الجمعٌة مقر فً آمن موقع تخصٌص .7

 . مباشر بشكل الجمعٌة مع مالٌا والمتعاملٌن فٌها والعاملٌن اإلدارة مجلس وأعضاء العمومٌة الجمعٌة

 . التعامل انتهاء تارٌخ من سنوات عشر عن تقل ال الحفظ مدة .8

 . الحفظ سٌاسة عن للمزٌد الوثائق حفظ الئحة إلى الرجوع ٌتم .9

 


