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٣ 

هيد ١مادة (  (  
 :تهدف هذه الالئحة لتحقيق ما ييل  )أ

رسـات التي  .١ ن االلتزام بأفضـل امل ل الجمعية لضـ ك مجلس اإلدارة من توجيه وإدارة ومراقبة أع

 تحقق أهداف الجمعية.

وـصالحيات مجلس اإلدارة، ودوره يف اـستدامة الجمعية وتحقيق أهدافها، والتعريف توـضيح مـسؤوليات  .٢

 بالسياسات واإلجراءات املتبعة يف اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان املنبثقة عنه ومهامها.

 تفعيل مبدأ اإلفصاح والشفافية بطريقة عادلة لجميع املستفيدين. .٣

  مرجعية الالئحة  )ب

وجبها من قبل مجلس إدارة الجمعية استناداً إىل:تم وضع هذه الالئحة  د العمل    واعت

 النظام األسايس للجمعية. -

عية. -  أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية االجت

رسات ملجالس االدارة -  .أفضل امل

  ) تعديل الالئحة ٢مادة (

ت ذات العالقة.    ملجلس اإلدارة مراجعة وتعديل أو اإلضافة لهذه الالئحة متى ما رأى ذلك ضمن إطار األنظمة والتعلي

  ) العمل بالالئحة ونرشها٣مادة (

دها من مجلس اإلدارة. .١  يعتمد العمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعت

 يتم نرش هذه الالئحة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة. .٢

 

  ) التعريفات ٤مادة (

  يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعا املوضحة أمام كل منها ما  يقض سياق النص خالف ذلك.

  التعريف  س

ية بعس جمعية   الجمعية    منازل الخ

عية   الوزارة   وزارة العمل والتنمية االجت

عيةالنظام األسايس للجمعية   النظام    واملعتمد من وزارة العمل والتنمية االجت

عية لوضع سياسات   املجلس  مجلس اإلدارة: وهو مجموعة متطوعة ومنتخبة أو معينة من األفراد لديهم سلطة ج
  الجمعية واإلرشاف عليها واتخاذ القرارات ومتابعة التنفيذ.

  رئيس مجلس اإلدارة   الرئيس 



  

 
 

٤ 

  ) تشكيل مجلس اإلدارة:٥مادة (
 ) تنتخبهم الجمعـية العمومـية من ب أعضــــائـها  أعضــــاء) 7ـتدار الجمعـية من قـبل مجلس إدارة يتكون من

عية عىل ترشيحهم) بطريقة االقرتاع الرسي وبحضور مندوب من  (الذين وافقت وزارة العمل والتنمية االجت

    الوزارة.

 ) عضوية املجلس:٦مادة (
 ن ى ـم ـن ـث ـــت راً، ويســ ــو أـج عضــ ــه اـل ي ـل ــاىض ـع ق ـت ي ال ـي وـع ـط ــل ـت م س اإلدارة ـع ـل ـج ــة يف ـم ــوي عضــ  اـل

 عضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم يف حال انتدابهم ملهام تخص الجمعية.ذلك تعويض األ 

 .وافقة الوزير أو من يفوضه  ال يجوز الرتشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ألك من دورت عىل التوايل إال 

 .تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إقرار املجلس 
 

 يف مجلس اإلدارة: ) رشوط العضوية ٧مادة (
يحق لكل عضو عامل يف الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، ويشرتط فيمن يرتشح لعضوية مجلس  

 :اإلدارة ما يأ

 .ًأن يكون سعوديا 

 أن يكون كامل األهلية. 

 .أن يكوَن عضواً عامالً يف الجمعية العمومية مدًة ال تقل عن ستة أشهر 

   سنة.   ٢١أال يقل عمره عن 

 .وافقة الوزارة  أال يكون من العامل يف اإلدارة املختصة باإلرشاف عىل الجمعية يف الوزارة أو الجهة املرشفة إال 

 أن يكون قد وّىف جميع االلتزامات املالية تجاه الجمعية. 

  َّة مخلة بالرشف واألمانة ما  يكن قد رُد  .إليه اعتبارهأال يكون صدر يف حقه حكم نها بإدانته يف جر

  .عدم اعرتاض الوزارة عىل ترشحه للمجلس 

 ) آلية الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة:٨مادة (
 تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة وفقاً لإلجراءات اآلتية: 

أن يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة خطياً إىل جميع أعضاء الجمعية العمومية للرتشح لعضوية مجلس   .١

ان يوماً عىل األقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل  اإلدارة الجديد قبل  ائة و نهاية مدة مجلس اإلدارة الحايل 

 :اآلتية

 .رشوط الرتشح للعضوية  - أ

ذج املطلوب تعبئتها للرتشح  - ب  .الن

ها للرتشح، ومنها عىل وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية   - ت ة  املستندات املطلوب تقد الوطنية والس

 الذاتية.

 تاريخ فتح باب الرتشح للعضوية وتاريخ قفله   - ث

زاولة العمل ويرشف عىل حسابات الجمعية. املحاسب   املحاسب    القانو للجمعية واملرخص 



  

 
 

٥ 

 .يقفل باب الرتشح قبل تسع يوماً من نهاية مدة مجلس اإلدارة .٢

الطلبات التي ال تنطبق عليها الرشوط أو  يدرس مجلس اإلدارة أو من يفوضه طلبات الرتشح ويقوم باستبعاد  .٣

 .التي  تستكمل املستندات أو التي  ترد خالل املدة املحددة للرتشح

وذج تعده   .٤ ء جميع املرشح الذين تنطبق عليهم الرشوط إىل الوزارة وفق  ة بأس يرفع مجلس اإلدارة قا

 .الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الرتشح

ة النهائية للمرشح ويعد قرارها نهائياً وغ قابل للطعن .٥  .تعتمد الوزارة القا

ته الذاتية يف املوقع اإللكرتو للجمعية ويف مدخل مقر  .٦ يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض س

شح  الجمعية، ويحدد املجلس اشرتاطات العرض ومساحاته عىل أن يراعى يف ذلك عدالة الفرص ب املرت 

 وتساويها.

 يتوىل مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوف لوازمها، ومن ذلك: .٧

ء املرشح املعتمدين من الوزارة يف األسبوع السابق لالنتخابات يف مكان بارز بالجمعية   -أ ة بأس وضع قا

 .ويف قاعة االنتخابات

كان االنتخاب وزمانه وطلب حضور   -ب  .مندوبهامخاطبة الوزارة 

 .إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية  -ت

ا يف ذلك مكان االقرتاع الرسي وصندوق االقرتاع  -ث  .تجهيز املقر واألدوات االنتخابية 

د أوراق االقرتاع وختمها وتوقيع عضوين عليها  -ج  .اعت

هي دور اللجنة بإعالن النتيجة وكتابة محرض  تكون مهمة لجنة االنتخابات إدارة العملية االنتخابية، وينت .٨

   .االنتخابات

 :تتوىل لجنة االنتخابات اإلرشاف عىل العملية االنتخابية وفقاً لآل .٩

 .التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأش أمام اسمه يف سجل الناخب  -أ

 .ديد مدة التصويت وإنهاؤها  -ب

 عد األصوات التي حصل عليها كل مرشح.  -ت

، ويف حالة زيادة عدد األصوات عن عدد ا  -ث لتأكد من عدد األصوات ومقارنته مع عدد املقرتع

ع نفسه أو خالل مدة ال تزيد عن خمسة عرش   الحارضين يتم إلغاء االنتخاب وإعادته يف االجت

 .يوماً 

ء الفائزين يف االنتخابات وهم الذين يحصلون عىل أك األصوات بحسب عدد أعضا  -ج ء إعالن أس

 .املجلس، ويف حال تساوي األصوات للفائز باملقعد األخ فيلجأ إىل القرعة، ما  يتنازل أحده

ة بأعضاء املجلس االحتياطي وهم املرتشحون الخمسة التالون لألعضاء الفائزين   -ح إعداد قا

 .وحسب األصوات

واألوراق الصحيحة وامللغاة والبيضاء، يُعّد محرض ختامي للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق يف الصندوق   .١٠

وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازلياً من املرشح األعىل، ويوقعه رئيس لجنة االنتخاب  

 وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة.

 ة تحتفظ الجمعية بأصل املحرض يف سجالتها، وتسلم صورة ملندوب الوزارة إلدراجه يف ملف الجمعي .١١

ع   .١٢ عاً فورياً يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب واملرشف املايل وتحديد موعد أول اجت يعقد مجلس اإلدارة اجت

 .وبرنامج عمله

 ينرش التشكيل الجديد ملجلس اإلدارة يف سجل الجمعية. .١٣



  

 
 

٦ 

 :) فقدان عضوية مجلس اإلدارة٩مادة (
مجلس اإلدارة وال يحق له الرتشح مجدداً وذلك يف أي  يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من  .١

  من الحاالت اآلتية: 

 الوفاة.  -أ

االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء عىل طلب خطي يقدمه العضو إىل مجلس اإلدارة، وال يحول   -ب

 .ذلك دون حق الجمعية يف مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه

 .ية العمومية وفق ما ورد يف املادة الثالثة عرشةإذا فقد رشطاً من رشوط العضوية يف الجمع  -ت

 .إذا أقدم عىل ترصف من شأنه أن يلحق رضراً مادياً أو أدبياً بالجمعية   -ث

 .إذا قام باستغالل عضويته يف املجلس لغرض شخيص   -ج

إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقبله املجلس لثالث جلسات متتالية، أو ست جلسات    -ح

 .الدورة الواحدةمتفرقة يف 

 .إذا تعذر عليه القيام بدوره يف مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى   -خ

يجب عىل مجلس اإلدارة أن يصدر قراراً بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار خالل أسبوع من   .٢

 تاريخه 

 ) التزامات عضو مجلس اإلدارة:١٠مادة (
  منها ما ييل: يع االلتزامات املرتتبة عىل عضويته بالجمعية والتييلتزم عضو مجلس اإلدارة بجم

عات املجلس بشكل دائم ومنتظم. -١   الحرص عىل حضور اجت

 املشاركة الفعالة مع أعضاء املجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها. -٢

 املساهمة يف إعداد خطط وبرامج ومرشوعات الجمعية ومتابعتها واإلرشاف عىل تنفيذها. -٣

ت. -٤ ا يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة من قرارات أو تعلي  التقيد 

 .رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها املجلس -٥

 بذلك.ثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة حال تكليفه  -٦

 شأنها النهوض بالجمعية.خدمة الجمعية وإفادتها بخرباته ومعارفه واقرتاح املواضيع وتقديم املبادرات التي من   -٧

القيام بجميع الواجبات واالختصـــاصـــات املنصـــوص عليها يف هذا النظام والخاصـــة برئيس املجلس ونائبه وأم  -٨

 الصندوق، إذا توىل العضو أيا من هذه املناصب.

 املحافظة عىل أرسار الجمعية وعدم إفشائها. -٩

 .رعاية قيم الجمعية، وااللتزام بالقيم املؤسسية للجمعية -١٠

دعم عمليات التحســ املســتمر لكافة العمليات واإلجراءات التشــغيلية واإلدارية يف الجمعية واملشــاركة يف فرق  -١١

 العمل املخصصة لهذا الغرض.

 ) مهام وصالحيات املجلس:١١مادة (
ا يحقق األهــداف التي أنشئت من أجلهـا واملحددة يف النظــام  األسايس   يتولـى املجلس إدارة أعمـال الجمعية 

ية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة  للجمعية ويف حدود ما تنص عليه الئحة الجمعيات واملؤسسات الخ

  قتضاها وتتلخص أهم األعمــال التي يبارشها مجلس اإلدارة يف األمور التالية:

د التوجهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلرشاف عىل تنفيذها و  .١  :من ذلكاعت



  

 
 

٧ 

د الرؤية والرسالة واألولويات واألهداف والقضايا الرئيسية    -أ تحديد التوجه االسرتاتيجي للجمعية من خالل اعت

 والقيم املشرتكة للجمعية مع إرشاك جميع املعني يف ذلك.

د خطط العمل الرئيسية والتشغيلية وسياسة إدارة املخاطر وتطوير الحلول والبدائل   -ب الالزمة ملواجهتها  اعت

 ومراجعتها.

 دعم اإلدارة التنفيذية ومتابعة ادائها بشكل دوري.  -ت

ا يناسب اسرتاتيجياتها وأهدافها.  -ث  تحديد الهيكل الوظيفي األمثل للجمعية 

 .اإلرشاف عىل النفقات الرئيسية للجمعية  -ج

دها  -ح  .املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الجمعية واعت

 االطالع عىل تقييم االداء العام واالداء املؤسيس للجمعية واتخاذ االجراءات املناسبة لتصحيح املسار.  -خ

 :االرشاف عىل وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية ومراجعتها والتحقق من فاعليتها ومن ذلك .٢

تملة لكل من أعضاء االرشاف عىل وضع سياسات مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املح   -أ

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملستفيدين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الجمعية ومرافقها وإساءة  

 .الترصف الناتج عن التعامالت مع االشخاص ذوي العالقة

ا يف ذلك االنظمة ذا  -ب ت الصلة بإعداد التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية وموافقتها ألنظمة الوزارة، 

 التقارير املالية.

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي    -ت

 .قد تواجه الجمعية وطرحها بشفافية

 صياغة سياسات ومعاي وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد  -ث

 .إقرار الجمعية العمومية لها

مانح   – متطوع  –  موظف-مستفيدينكافة املعني بالجمعية (وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع   -ج

 املجتمع).  عامة-متربع –

 وكشوفات الرصف أذونات الشيكات أو وتحصيل ودفع السعودية، واملصارف البنوك لدى البنكية الحسابات فتح .٣

 الشيكات واستالم الشيكات  عىل  واالعرتاض  وتحديث البيانات  وتسويتها  وقفلها الحسابات وتنشيط الحسابات 

ها املرتجعة  العمليات البنكية. من وغ

 وفرزها، وتجزئتها الجمعية صكوك أمالك ودمج الهبات  واألوقاف الوصايا وقبول  إفراغها وقبول  العقارات تسجيل .٤

 سكنية.  إىل الزراعية األرايض  الشامل، وتحويل النظام يف  وإدخالها الصكوك وتحديث

 .لها االستدامة لتحقيق  والسعي للجمعية املالية املوارد تنمية .٥

 .وأموالها وفق ما يحقق مصلحة الجمعية وجميع املعني الجمعية ممتلكات إدارة .٦

ر قواعد إعداد .٧ دها بعد  وتفعيلها الجمعية أموال من الفائض استث  .والوزارة الجمعية العمومية من اعت

التحقق من توفر املوارد الكافية لتحقيق أهداف الجمعية عن طريق التأكد من الوضع املايل وقدرة الجمعية عىل   .٨

 .تحقيق األهداف والعمل عىل تحس الكوادر البرشية عن طريق تأهيل وتدريب العامل

 .تحس الصورة الذهنية العامة للجمعية .٩

ذج وفق الجمعية عن واملعلومات الوزارة بالبيانات زويدت .١٠  خالل تغي يطرأ من ا من الوزارة وتحديثها املعتمدة الن

 .وقوعه تاريخ من واحد شهر عن  تزيد ال فرتة

 العمومية الجمعية بعد إقرارها من الحسابات مراجع من املدققة املالية والتقارير الختامي بالحساب  الوزارة تزويد .١١

 .املالية السنة نهاية من أشهر أربعة وخالل

د إعداد عىل اإلرشاف .١٢  .التقارير التتبعية والسنوية للجمعية واعت

دها للجمعية العمومية ورفعها الجديدة املالية  للسنة التقديرية املوازنة إعداد عىل اإلرشاف .١٣   .العت



  

 
 

٨ 

 الهوية من وصورة وقرار تعيينه وتزويد الوزارة باسمه صالحياته وتحديد للجمعية، متفرغ تنفيذي  مسؤول تعي .١٤

  .معه التواصل بيانات مع له، الوطنية

 ومسؤولياتهم. صالحياتهم وتحديد  الجمعية، يف القيادي املوظف تعي .١٥

 املساهمة الفاعلة يف إعداد وتطوير صف ثا كقادة للجمعية.  .١٦

 املايل واملدير التنفيذي  اإلدارة واملسؤول ومجلس العمومية الجمعية أعضاء حالة يطرأ عىل تغي بكل الوزارة إبالغ .١٧

.   حدوث  تاريخ  من شهر خالل وذلك  التغي

ت قرارات تنفيذ اإلرشاف عىل .١٨  .املرشفة الجهة أو الوزارة أو الخارجي املراجع أو العمومية الجمعية وتعلي

ن الحصول عىل موافقة  .١٩   .الوزارة والجهة املرشفة يف أي إجراء يستلزم ذلكوضع إجراءات لض

  .استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف هذا الشأن .٢٠

 التعريف بالجمعية والعمل عىل إبراز أهدافها وأنشطتها يف األوساط ذات العالقة. .٢١

ختلف أشكالها، وتسبيب قر  .٢٢   .ارات رفضهاقبول العضويات 

  دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. .٢٣

 اختصاص املجلس.  يف مجال املرشفة الجهة أو الوزارة أو العمومية الجمعية قبل من بها يكلف أخرى مهام أيتنفيذ   .٢٤

 تبني سياسة الباب املفتوح مع كافة العامل واملستفيدين من خدمات الجمعية. .٢٥

ل الجمعية. تبني تطوير قنوات للتواصل  .٢٦   الفعال واملبارش واملنتظم مع كافة املعني بأع

  تعزيز الرشاكات والتحالفات االسرتاتيجية للجمعية.  .٢٧

 دعم سياسات وبرامج وفعاليات التغي املختلفة داخل الجمعية واملشاركة الفعالة فيها. .٢٨
 

 ) صالحيات ومهام رئيس مجلس اإلدارة:١٢مادة (
  اإلدارة بالصالحيات التالية:يتمتع رئيس مجلس 

عات املجلس. -١  رئاسة اجت

 ثيل الجمعية أمام الجهات املختصة يف جميع القضايا التي ترفع من أو عىل الجمعية. -٢

 التوقيع عىل ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غ ذلك بعد موافقة املجلس عليها. -٣

ســتالمها والترصــف في يدخل ضــمن صــالحياته وعرض تلقي املكاتبات الواردة للجمعية والقيام با -٤

 الباقي عىل املجلس.

عات املجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. -٥ ل اجت  إقرار جدول أع

 التوقيع عىل الشيكات واألوراق املالية ومســتندات الرصف مع أم الصندوق. -٦

 توجيه الدعوة ملساعدة الجمعية ومعاونتها عىل أداء مهامها. -٧

ات ـتابـعة نـظامـية للجمعـية واإلرشاف عليـها، والقـيام تـجاه ـهذه الكـياـنات بـكل املـهام ـتأســـيس كـياـن  -٨

 الالزمة.

 الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.  -٩

في هو من -البت يف املسـائل العاجلة التي يعرضـها عليه املدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخ   -١٠

تلك املسـائل وما اتخذ بشـأنها من قرارات عىل املجلس يف   عىل أن يعرض-ضـمن صـالحيات املجلس

ع.  أول اجت

 ) مهام نائب الرئيس:١٣مادة (
 يقوم نائب رئيس املجلس مقام الرئيس يف حال غيابه، وتكون للنائب يف هذه الحال صالحيات الرئيس.



  

 
 

٩ 

 ) مهام أم الصندوق:١٤مادة (
  .ول املالية املتبعةجميع شؤون الجمعية املالية طبقاً للنظام واألص  .١

  .موارد الجمعية ومرصوفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها .٢

  .إيداع أموال الجمعية يف الحسابات البنكية املخصصة لها .٣

  .قيد جميع اإليرادات واملرصوفات تباعاً يف السجالت الخاصة بها .٤

  .اإلدارةالجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس  .٥

رصف جميع املبالغ التي تقرر رصفها نظاماً مع االحتفاظ باملستندات املثبتة لصحة الرصف ومراقبة  .٦

  .املستندات وحفظها

    .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة في يتعلق باملعامالت املالية .٧

  .إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة .٨

  .رصف واألوراق املالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبهالتوقيع عىل طلبات ال  .٩

ن تطوير  .١٠ بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها عىل حسب األصول النظامية ض

 السياسات واإلجراءات املالية ومراجعة املجلس لها. 

   



  

 
 

١٠ 

 ) مهام األم العام:١٥مادة (
  :عاماً يختص باآلملجلس اإلدارة أن يع أميناً  

عات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية -١  .التحض الجت

عات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل املختص بذلك  -٢  .تسجيل محارض االجت

 .تبليغ قرارات مجلس اإلدارة إىل كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات  -٣

ت والعقود وأختام الجمعية ونحوها يف مقر الجمعية وتحت مسؤوليته االحتفاظ بكافة الوثائق واملستندا   -٤

 .الشخصية

ل تدخل ضمن اختصاصه خالف ما تقدم -٥  .القيام بكل ما يطلبه املجلس من أع

ه ملجلس اإلدارة. -٦  اإلرشاف عىل إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات الجمعية وتقد

  للجمعية:) صالحيات ومهام مدير ١٦مادة (
يع مجلس االدارة مديرا تنفيذياً للجمعية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس اإلدارة يحدد صالحياته ومسئولياته    -أ

 وحقوقه والتزاماته، ويشرتط فيمن يع مديرا للجمعية ما ييل:

  أن يكون سعودي الجنسية. -١

 أن يكون قد أتم الخامسة والعرشين من عمره.   -٢

 األهلية املعتربة رشعاً.أن يكون كامل  -٣

ل الجمعية. -٤  أن يكون متفرغاً إلدارة أع

 أن يكون مؤهالً للقيام بهذا العمل. -٥

لها ألي سبب من األسباب؛  -ب فلمجلس اإلدارة وبعد  إذا  تتمكن الجمعية من تعي مدير تنفيذي متفرغ ألع

ه الحالة ال يفقد العضو املكلف حقه يف حضور موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتوىل هذا العمل مؤقتاً، ويف هذ

عات مجلس اإلدارة واملناقشة فيها دون التصويت عىل قراراتها.  اجت

 مهام مدير الجمعية:  -ح

ل اإلدارية كافة، ومنها عىل وجه الخصوص   :يتوىل املدير التنفيذي األع

دهارسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقاً من السياسة العامة  -١   .وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعت
رسم أسٍس ومعاي لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة، واإلرشاف عىل  -٢

دها   .تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعت
لها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها  إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأع -٣

دها   .بعد اعت
تها، وتعميمها -٤   .تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعلي
  .توف احتياجات الجمعية من الربامج واملرشوعات واملوارد والتجهيزات الالزمة -٥
ر الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها -٦   .اقرتاح قواعد استث
    .الخطط والربامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس عىل تحس أداء منسو الجمعية وتطويرها رسم وتنفيذ -٧
رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة لهم،  -٨

دها   .واإلعالن عنها بعد اعت
ذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير  تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن الجمعية  -٩ وفق الن

دها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية   .التتبعية والسنوية بعد عرضها عىل مجلس اإلدارة اعت
د -١٠ ء كبار املوظف يف الجمعية ملجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعت   .الرفع برتشيح أس
  .االرتقاء بخدمات الجمعية كافة -١١



  

 
 

١١ 

ل الجمعية ووضع املؤرشات لقياس األداء واإلنجازات فيها عىل مستوى الخطط واملوارد، والتحقق   -١٢ متابعة س أع
 .من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت وإيجاد الحلول لها

دهاإعداد التقارير املالية ومرشوع املوازنة التقديرية للجمعية  -١٣ هيداً العت   .وفقاً للمعاي املعتربة 
ده -١٤   .إعداد التقويم الوظيفي للعامل يف الجمعية ورفعه العت
ت الخاصة بس العمل يف الجمعية -١٥   .إصدار التعاميم والتعلي
عاته وكتابة محارض الجلسات والعمل عىل تنفيذ القرارات  -١٦ ل اجت تويل أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أع

 .الصادرة عنه
 .اإلرشاف عىل األنشطة واملناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها -١٧
ها ملجلس اإلدارة  -١٨ ل الجمعية كافة توضح اإلنجازات واملعوقات وسبل عالجها وتقد إعداد التقارير الدورية ألع

دها  .العت
  اختصاصه مادة.أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة يف مجال  -١٩

 

  ) تشكيل اللجان الفرعية:١٧مادة (
هام محددة من حيث طبيعتها   .١ هام ذات طبيعة مستمرة أو مؤقتة للقيام  ة للقيام  ملجلس اإلدارة تكوين لجان دا

 .ومدتها

ا يف ذلك تسمية  .٢ ها وعدد أعضائها واختصاصاتها،  رئيسها، عىل أن يكون  يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مس

 .من بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة

  ) انعقاد املجلس:١٨مادة (
عات:  )أ   االجت

عات شهرية منتظمة.  .١  يعقد مجلس اإلدارة اجت

عات غ عادية يف الحاالت التي تستوجب ذلك. .٢  يجوز للمجلس عقد اجت

ــه  .٣ ــاع مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائـ ــن يكون اجتمـ ــض عضو عـ (النصف + واحد)، وال يجوز فيه تفويـ

 عضـو آخر.

عات املجلس:  )ب   إخطار الدعوة لعقد اجت
ع برسائل نصية عن طريق سكرت الجمعية، وذلك قبل املوعد بأسبوع، ويف حالة تأخر االجابة   .١ تكون الدعوة لالجت

ع ويجب  ساعة، يتم التواصل مع أعضاء املجلس تليفونياً من قبل سكرت  ٢٤عن  الجمعية لتأكيد موعد االجت

ع متى طلب ذلك إثن من أعضاء مجلس اإلدارة     ٠عىل رئيس املجلس أن يدعو املجلس إىل االجت

ل   .٢ ع وجدول األع ع ملجلس اإلدارة تاريخ وزمان ومكان االجت يجب أن يتضمن إخطار الدعوة لعقد اجت

ع، وال يجوز ألعضاء املجلس مناقشة أية مواضيع  يرد للمجلس واملستندات املتعلقة  ل موضوع االجت باألع

ع عىل التداول بتلك املواضيع. ل الجلسة إال إذا وافقوا باإلج   ذكرها يف جدول أع

عات املجلس:   )ج   مكان اجت
عات مجلس اإلدارة باملركز الرئييس للجمعية أو يف أي مكان آخر يتفق عل يه أعضاء املجلس من وقت  تنعقد جميع اجت

  آلخر. 

عات:  )د  تدوين االجت
عات   عاته، ويتم تدوين وقائع االجت يكلف املجلس األم العام أو من يراه مناسباً من األعضاء ليكون مقرراً الجت

ع والقرارات والتوصيات الصادرة بشأنها ويوقع عليها األعضاء، وتحفظ  يف  واملوضوعات التي يتم طرحها يف االجت



  

 
 

١٢ 

عات املجلس، ويزود فرع الوزارة باملنطقة بنسخة منها، وتعترب نافذة بعد ميض خمسة عرش يوماً من  سجل اجت

 وصولها للفرع ما  يرد ما يلحظ بشأنها. 
  

عات املجلس الطارئة: ١٩مادة (   ) اجت
عات طارئة يف الحاالت التي تستوجب ذلك والتي منها ما    ييل:يحق للمجلس عقد اجت

ع السابق، أو بسبب فقدان العضوية. .١   انخفاض عدد حضور أعضاء املجلس عن العدد النظامي يف االجت

  ) ليتم ترشيح أعضاء جدد.٩انخفاض عدد أعضاء املجلس عن الحد األد بأحد األسباب املذكورة يف املادة ( .٢

ع غ عادي مسبب.  .٣   طلب ما ال يقل عن نصف عدد أعضاء املجلس عقد اجت

  جود مواضيع عاجلة وهامة تستلزم انعقاد املجلس من أجلها. و  .٤

  ) قرارات املجلس: ٢٠مادة (
تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحارضين، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، عدا 

ع عليها.    املوضوعات التي نصت الالئحة عىل اشرتاط اإلج

  أعضاء املجلس: ) سياسة تدريب ٢١مادة (
وتأهيالً دورياً وفنياً وفق الربامج التي تعد يف هذا الصــدد بهدف يتم تدريب وتأهيل أعضــاء املجلس تدريباً  .١

  تجديد وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم وفق خطط وبرامج اإلدارة التنفيذية املعتمدة من املجلس.

لسـفر يف الذهاب والعودة وتـرصف للعضـو انتداباً تتحمل الجمعية تكاليف التدريب والتأهيل وتأم تذاكر ا .٢

  يغطي وسائل املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية.

يجوز للمجلس أن ينهي تدريب أو تأهيل العضــو وأن يحمله كافة النفقات التي رصفها عليه يف ســبيل ذلك،  .٣

  وذلك يف الحاالت اآلتية:

   تدريبه أو تأهيله أنه غ جاد يف ذلك.إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن الجهة التي تتوىل  -أ

  إذا قرر العضو إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون عذر مقبول.  -ب

  ) سياسة انتداب أعضاء املجلس: ٢٢مادة (
يحق ألعـضاء املجلس االـستفادة من تعويض مـصاريف رحالت العمل التي يقررها املجلس بحيث تـرصف بتـسويات   -أ

 ضمن املصاريف اإلدارية والعمومية وذلك وفقاً للتايل:مالية 

 يف حال كانت الفعالية خارج املنطقة يستحق العضو تذاكر سفر عىل الدرجة السياحية. .١

يف حالة عدم توفر رحالت جوية ملكان الفعالية فيســتحق العضــو تعويض عن مصــاريف التنقالت بســيارته  .٢

  الشخصية.

ية وبدل السكن وفق التايل:ترصف بدل انتداب للعضو كمصاريف  .٣  ن

 ) ريال عن اليوم الواحد.٣٠٠كم): يرصف بدل قدره (١٥٠كم وحتى ٨٠االنتداب املحيل (  -أ

 ) ريال عن اليوم الواحد.٤٠٠كم): يرصف بدل قدره ( ١٥٠االنتداب الداخيل (اعىل من   -ب

 ) ريال عن اليوم الواحد.٦٠٠االنتداب الخارجي: يرصف بدل قدره (  -ت

ــو يف .٤ ــتحق العض ــجيل إن وجدت عىل أن يكون يس ــوم التس رات تكاليف رس ــوره ملتقيات أو مؤ  حال حض

ر إضافة لخربات العضو يف عمله باملجلس.  املؤ
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ات الدخول إىل البلد املنتدب إليه  .٥ يسـتحق العضـو يف حالة االنتداب الخارجي التعويض عن مصـاريف تأشـ

ا يفيد ذلك. ومصاريف مكاتب الخدمات التي تقوم بذلك ويتم تزويد   اإلدارة التنفيذية 

ع املجلس يف مدينة أخرى غ مدينته .٦ وفق  يـستحق عـضو املجلس تعويض بدل تنقالت يف حال حـضوره اجت

 نظام العمل يف الجمعية. 

   يستحق العضو االنتداب عن األيام الفعلية لالنتداب. .٧
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  املالحق: 
  

  سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة:
  

مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً  يضع   -أ

دى تحقيق األهداف االسرتاتيجية للجمعية   وذلك من خالل مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط 

ا ها، عىل أن تحّدد جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها  يتفق    وكفاية األنظمة املؤسسية وغ

  مع مصلحة الجمعية.

يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة    -ب

  .واألشخاص املعني بالتقييم

يراعى يف التقييم الذا ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته    -ت

ا يف ذلك حضور   .جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها ومسؤولياته 

يلتزم أعضاء املجلس بعمل التقييم الذا السنوي مرة واحدة عىل األقل بهدف تطوير أداء أعضاء    -ث

 املجلس.

.   -ج   يضع مجلس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عىل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل سنت

  مجلس اإلدارة:  سياسة تضارب املصالح يف 

  أوال: الغرض 

ية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض املصالح السلبية   تهدف هذه السياسة إىل ح

  .التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح

  نطاق السياسة:

 وأعـضاء أعـضاء الجمعية العمومية  ذلك ويـشمل لـصالح الجمعية، يعمل ـشخص كل عىل الـسياـسة هذه تُطبق

موظفيها ومتطوعيها ومستشاري الجمعية  مجلس اإلدارة، وجميع من اللجان املنبثقة اإلدارة، وأعضاء مجلس

.   الخارجي

  يـشمل تعارض املـصالح، ما يتعلق باألـشخاص املذكورين يف الفقرة الـسابقة ومـصالح أي ـشخص آخر تكون لهم

هم من أفراد العائلة.عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوا   لدين، األشقاء، أو غ
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  السياسة:

 اإلدارة ملجلس الرئيسة االختصاصات أحد املصالح تعارض إدارة.  

 من التي املســائل يف للنظر املنبثقة من املجلس لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس يجوز 

  .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصالح عىل تعارض تنطوي أن املحتمل

 إدارة الجمعية ذلك. مجلس قرر إذا إال مصالح تعارض حالة يف الشخص يكون ال 

 عند املسئولية من االعفاء – حدة  عىل كل حالة  بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته وفقاً  اإلدارة ملجلس يجوز 

 قد الذي أو وقراراته املعتادة، الشخص نشاطات سياق يف آلخر ح من عرضاً  ينشأ الذي قد املصالح تعارض

الترصف   يف  بواجبه  القيام  عن تعيقه صالح أو  مالية  صالح ما يتعلق  سواء الجمعية،  مع  عمله سياق  يف  ينشأ 

  .الجمعية مصالح مع يتوافق ا وجه أكمل عىل

 وبجميع وضعه  بتصحيح  املتعارضة املصلحة يلتزم صاحب   مصالح، تعارض  الحالة أن اإلدارة مجلس يقرر  عندما 

  .لذلك  املنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة يقررها مجلس التي اإلجراءات

 والحقوقية الجنائية القضايا ورفع هذه السياسة، مخالفي عىل الجزاءات إيقاع الجمعية صالحية إدارة ملجلس 

  بها. العالقة ذوي جميع  التزام عدم عن قد تنجم التي باألرضار للمطالبة

 األنظمة. مع ذلك أال يتعارض السياسة عىل هذه أحكام  تفس  يف  املخول اإلدارة هو مجلس  

 وجبها وإجراء السياسة هذه تنفيذ من اإلدارة التأكد مجلس يتوىل  .عليها الالزمة التعديالت والعمل 

 لصالحها، فإنه ال يجوز   العامل  باألشخاص  الجمعية  تربط  الوثائق التي من يتجزأ ال جزءاً  تُعد  السياسة  هذه

  بها.  الواردة وااللتزامات أحكامها مخالفةَ 

  حاالت تعارض املصالح

 صلة له أو يف  موظفي الجمعية مشاركاً  من  أي أو لجانه من لجنة أي  أو عضو اإلدارة مجلس عضو أن حالة يف 

 مبارش بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو مصلحة تنظيمية أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي

 تجاه ومسئولياته واجباته يف تأدية قدراته عىل أو املوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية عىل غ مبارش أو

 .الجمعية

 املادية لعضو مجلس اإلدارة أو أحد أقارب عضو مجلس   االستفادة خالل من املصالح  يف  التعارض ينشأ قد

للجمعية أو  التأج أو الرشاء أو بالبيع مادية معامالت يف خالل الدخول من اإلدارة أو أحد موظفي الجمعية

  الحصول عىل مكاسب شخصية من أي طرف آخر بطريقة مبارشة أو غ مبارشة. 

 معهم. الوظائف أو توقيع عقود  يف األقرباء أو األبناء تعي خالل  من املصالح يف التعارض ينشأ 

 من يعمل لصالح الجمعية مع جهة أخرى يكون بينها تعامالت مادية  ينشأ التعارض يف املصالح يف حالة ارتباط

 .مع الجمعية

 أحد العامل يف الجمعية أو أقاربه من جهات تتعامل مع الجمعية   عليها يحصل التي واإلكراميات الهدايا

. ترصفات بهدف التأث عىل    العامل

 ر  او الجمعية من  حالية خدمات أو تستقبل خدمات تقدم منشأة أو تجاري نشاط يف  امللكية  أو  االستث

 .الجمعية مع التعامل عن تبحث 
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 العضوية أو  بحكم عليها يطلع للجمعية، والتي خاًصا ملكًا تعترب التي املعلومات إعطاء أو األرسار إفشاء

 .الخدمة تركه بعد ولو الوظيفة،

 أحد العامل يف الجمعية من  فوات مطلوبة قيمة بدفع الجمعية  مع للتعامل تسعى  أو تتعامل جهة  أي قيام 

 .عائلته أفراد أحد أو

  أو أو موظفيها، الجمعية، دوام أوقات كاستغالل للمصلحة الشخصية الجمعية وممتلكات أصول استخدام 

 أهدافها. أو مصالح الجمعية لغ منافعها أو معداتها،

 أو شخصية،  لتحقيق مكاسب عالقة العامل يف الجمعية خالل من املعلومات املتحصلة استخدام  إساءة 

 أخرى. أيَّ مصالح أو مهنية، أو عائلية،

 االلتزامات
 :عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتايل

 االرتباط بالجمعية اإلقرار عىل سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند  .١

واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو  والنزاهة العدالة االلتزام بقيم .٢

 .اآلخرين عىل مصالح الجمعية

 تجنب املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  .٣

وذج الجمعية الخاص باإلفصاح والشفافي .٤  .ة عن املصالح سنويا تعبئة 

مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غ  تعارض حالة أي عن لرئيسه املبارش اإلفصاح .٥

 مالية.

ه ممن يعمل لصالح الجمعية.  .٦  اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غ

  .ذلك الجمعية طلب حال يف أو وجوده، حال يف حالة تعارض املصالح، إنهاء يثبت  ما تقديم .٧

 متطلبات اإلفصاح

  ام د الـت هم من املوظف واملتطوع التقـي ذي وغ ــاء مجلس اإلدارة واملســـؤول التنفـي يتع عىل أعضــ

ــت  ــول عىل موافقتها يف كل حالة، حيث اقتض ــاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيث انطبق، والحص باإلفص

  ت عىل تعارض فعيل أو محتمل للمصالح أم ال.الحاجة، سواء انطو 

أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخيص لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل اململكة   -أ

 أم خارجها. 

  أية حصص ملكية لهم يف املؤسسات الربحية.  -ب

ــدان    -ت وال ـخص أي ـمن أـفراد أرسـهم (اـل ــة ـت ي ـك ـل ــة ـم ــة أو حصـــ ي ــاـل ــة م ح ـــل ــة أو مصــ ف ـي ــة وـظ أي

ة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) يف أية جمعيات أو مؤسـسـات ربحية تتعامل مع الجمعية أو والزوج

 تسعى للتعامل معها.

كن أن تنطوي عىل تـعارض محظور يف املصــــالح. وتخضـــع جميع ـهذه الـحاالت للمراجـعة   -ث أـية ـحاـلة 

 والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار يف ذلك. 

ال ا  -ج د انتـق ك من عـن ة يف إدارة أخرى أو غ ذـل ة أو إىل وظيـف ة يف الجمعـي اســــي ة رـئ ملوظف إىل وظيـف

ا تنطوي عىل تعارض يف املصالح.  الوظائف التي ر
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  ه الح والحـصول عىل موافقة الجمعية عليها املـسؤول التنفيذي وغ يعّرض التقـص يف اإلفـصاح عن هذه املـص

أدي ة من املوظف واملتطوع لإلجراءات الـت ة العربـي ة يف اململـك عـي ة االجت ل والتنمـي ام العـم ا لنـظ ة طبـق بـي

  السعودية والالئحة األساسية يف الجمعية.

 

 تقارير تعارض املصالح

 .اذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى األم العام للجمعية   تودع جميع 

  اذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى سكرتارية  الجمعية. تودع جميع 

 ل تقريراً  الخارجي الجمعية حسابات مراجع يُقدم تنطوي   والتي الجمعية لصالح املربمة والعقود خاصاً باألع

تقريره  مع ذلك ويُضمن اإلدارة، رئيس مجلس حال طلِب  املجلس، لعضو مبارشة  غ أو مبارشة مصلحة عىل

 .العمومية للجمعية  يقدمه الذي الجمعية  ألداء السنوي

 وإقرار  ): تعهد١وذج (
 

  أنا _______________________ وبصفتي _________________  وأتعهد أقر

يةبـجمعية  املصالح الخاصة تعارض سياسة عىل اطلعت قد بأنني فيها   ا وأقر وألتزم أوافق عليه وبناء ،منازل الخ

 كعضو من موقعي مستفيدا أو غ مبارشة مبارشة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي عىل الحصول وأتعهد بعدم

ألغرايض   مواردها أو أصولها الجمعية أو تخص معلومات أي استخدام وبعدم الجمعية يف  موظف أو إدارة مجلس

  .ألي منفعة أخرى استغاللها أو الشخصية أو أقار أو أصدقا

 .................................................. التوقيع

 هـ .........../...../...... التاريخ

  ........../...../...... املوافق

  ): إفصاح وشفافية٢وذج ( 
لك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟   هل 

o نعم  

o  ال  

لك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ جمعية أو    مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل 

o نعم  

o ال  

يف حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األســئلة الســابقة، فأنه يجب عليك اإلفصــاح عن التفاصــيل الخاصــة بتملك أيِّ عمل 

ل تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.   تجاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أع
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ل أو أنشــطة أو   هل تتقلد منصــبًا (مثل منصــب عضــو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشــارك يف أع

  لديك عضوية لدى أيِّ جهة أخرى غ الجمعية؟

o نعم  

o ال  
  

هل يتقلد أي من أفراد أرستك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات) منصـبًا (مثل منصـب عضـو يف مجلس 

ل أو أنشطة أو لديه عضوية يف أيِّ جهة أخرى غ الجمعية؟   إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك يف أع

o عمن  

o ال  

  

   

رقم السجل أو    نة املدي  نوع النشاط   اسم النشاط 

  رخصة العمل 

تاريخ اإلصدار  

  هجري

هل حصلت عىل  

  موافقة الجمعية؟ 

هل ترتبط الرشكة  

بعالقة عمل مع  

  الجمعية 

املصلحة املالية  

لية (%)    اإلج
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يف حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األـسئلة الـسابقة، فأنه يجب عليك اإلفـصاح عن التفاـصيل الخاـصة بـشغل أي منـصب و 

ل خارجية (مع رشكاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد  / أو املشـاركة يف أيِّ أع

  عائلتك.

  

مســـتقبلـية ـهل ـقدـمت ـلك أو ألي أـحد من أفراد ـعائلـتك ـهدـية أو أك من جـهة ـخارج الجمعـية ولـها صــــلة ـحالـية أو 

  بالجمعية سواء قبلتها أم  تقبلها؟

o نعم  

o ال  

يف حالة اإلجابة بنعم عىل السـؤال السـابق، فإنه يجب عليك اإلفصـاح عن تفاصـيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من 

  قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

شــية مع ســياســة تعارض املصــالح املعتمدة من  أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصــحيحة ومت

  الجمعية.

  االسم:

  املسمى الوظيفي:

  التاريخ:

  التوقيع:

  

  اسم الجهة 
نوع  

  الجهة
  املدينة 

هل ترتبط الجهة بعالقة  

  عمل مع الجمعية؟ 

هل حصلت عىل  

  موافقة الجمعية؟ 

اسم صاحب  

  املنصب 
  املنصب 

هل تتحصل عىل مكاسب مالية  

  ؟ املنصبنظ توليك هذا 

    
  

  
          

  الجهة  اسم مقدم الهدية 
تاريخ تقديم  

  الهدية 

هل قبلت  

  الهدية؟ 

الجهة بعالقة  هل ترتبط 

  عمل مع الجمعية؟ 
  قيمة الهدية تقديريا   نوع الهدية

              



  

 
 

٢٠ 

  اإلدارة): تقييم ذا ملجلس ٣وذج (
  

  .....................................................................اسم عضو مجلس اإلدارة:  

 

د مجلس اإلدارةاعت  

  ال أعلم   مهام مجلس اإلدارة   م
تحققت  

  جزئياً 
تحققت  

  كلياً 
        يستعرض مجلس اإلدارة احتياجات الجمعية من املوارد ويوافق عىل اسرتاتيجية شاملة للتمويل.    .١

        يشارك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يف جهود جمع التربعات حسب االقتضاء.   .٢

        يستعرض املجلس ميزانية التشغيل والخطط املالية لألنشطة ويوافق عليها ويراقبها.   .٣

ة يف تضارب املصالح.   .٤         يتبع املجلس سياسة مال

        وسياساتها وبرامجها ويلتزمون بها. يفهم أعضاء املجلس رسالة الجمعية ولوائحها    .٥

        (مرة كل سنة).  ييتم تقييم فعالية مجلس اإلدارة بشكل دور    .٦

        يقوم مجلس اإلدارة باختيار وتعي وتقييم املدير التنفيذي.   .٧

راجعة تقرير التدقيق املايل.    .٨         يقوم مجلس اإلدارة 

        رقابية مناسبة إلدارة املخاطر. يقوم املجلس بالتأكد من تطبيق أنظمة     .٩

        يطلع املجلس عىل تقييم االداء العام واالداء املؤسيس للجمعية ويتخذ االجراءات املناسبة لتصحيح املسار.    . ١٠

        يرشف املجلس عىل النفقات الرئيسية للجمعية.   . ١١

        .قةوأنشطتها يف األوساط ذات العال يقوم املجلس بالتعريف بالجمعية والعمل عىل إبراز أهدافها    . ١٢

        يساهم املجلس بفاعلية يف إعداد وتطوير صف ثا كقادة للجمعية.    . ١٣

ت قرارات  تنفيذ يرشف املجلس عىل   . ١٤  الجهة أو الوزارة أو الخارجي املراجع أو العمومية الجمعية وتعلي

  .املرشفة
      

        والتحالفات االسرتاتيجية للجمعية. يقوم املجلس بتعزيز الرشاكات     . ١٥

        يدعم املجلس سياسات وبرامج وفعاليات التغي املختلفة داخل الجمعية ويشارك فيها بفعالية.    . ١٦

يرشف املجلس عىل وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف عليها ومراجعتها والتحقق من     . ١٧

  فاعليتها.
      

عات دورية ملجلس اإلدارة ك يتم االلتزام بها. يتم وضع جدول     . ١٨         اجت

عات عىل السياسات وقضايا التخطيط حسب االقتضاء.   . ١٩         تركز االجت

        يراجع املجلس السياسات سنوياً عىل األقل ويتم تحديثها حسب الحاجة.   . ٢٠

        تنفيذها.يناقش املجلس السياسات الجديدة ويتم املوافقة عليها قبل    . ٢١

عات.   . ٢٢ ل واملواد ألعضاء املجلس الستعراضها قبل انعقاد االجت         يعطى جدول األع

عات املجلس بعد كل جلسة.    . ٢٣         يتم تقييم فعالية اجت


