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 ( تمهيد 1مادة )

 :تهدف هذه الالئحة لتحقيق ما يلي  (أ 

اقةهة أعمهال الجمعيهة لضههههههههههههمهان ا لتزام به فضهههههههههههههل   .1 تمكين مجلس اإلدارة من توجيهه وإدارة ومر

 املمارسات التي تحقق أهداف الجمعية.

وصههالحيات مجلس اإلدارة، ودوره في اسههتدامة الجمعية وتحقيق أهدافها،  توضههيم موههاوليات   .2

والتعريف بالوههههياسههههات واإلجراءات املتةعة في اضتيار أعضههههاء مجلس اإلدارة، واللجان املن  قة  

 عنه ومهامها.

 تفعيل مةدأ اإلفصاح والشفافية بطريقة عادلة لجميع املوتفيدين. .3

 مرجعية الالئحة ( ب

 إلى:تم وضع هذه الالئحة 
ً
 واعتماد العمل بموجبها من قةل مجلس إدارة الجمعية استنادا

 النظام األساس ي للجمعية. -

 أنظمة ولوائم وزارة العمل والتنمية ا جتماعية. -

 .أفضل املمارسات ملجالس ا دارة -

 ( تعديل الالئحة2مادة )

ملجلس اإلدارة مراجعة وتعديل أو اإلضههههههههههههافة لهذه الالئحة مت  ما رأا ذلأل ضههههههههههههمن إ ار األنظمة والتعليمات  

 ذات العالقة. 

 ( العمل بالالئحة ونشرها 3مادة )

 يعتمد العمل بهذه الالئحة اعتةارا من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة. .1

 اإلدارة.يتم نشر هذه الالئحة لجميع أعضاء مجلس  .2
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 ( التعريفات 4مادة )

يقصههههد باأللفال والعةارات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوأههههكة أمام كل منها ما لم يقل سههههياق الن   

 ضالف ذلأل.

 ( تشكيل مجلس اإلدارة: 5مادة )

تنتخبهم الجمعيههة العموميههة من بين    أعضههههههههههههههاء(  7الجمعيههة من قةههل مجلس إدارة يتكون من ) تههدار   •

افقهه  وزارة   والتنميههة ا جتمههاعيههة على ترشههههههههههههيحهم( بطريقههة  املوارد ال شههههههههههههريههةأعضهههههههههههههافههها )الههذين و

   ا قتراع الوري وبحضور مندوب من الوزارة.

 ( عضوية املجلس: 6مادة )

تهطهو  • مهجهلهس اإلدارة عهمههههههل  فهي  ، و وهههههههههههههته ه ه  مهن الهعضهههههههههههههويههههههة 
ً
الهعضهههههههههههههو أجهرا يهتهقههههههااهههههههههههه ه  عهلهيههههههه   عهي   

 ذلأل تعويل األعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم ملهام تخ  الجمعية.

افقة الوزير أو   •   يجوز الترشهههههههح لعضهههههههوية مجلس إدارة الجمعية ألعلر من دورتين على التوالي إ  بمو

 من يفوضه.

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

 

 ( شروط العضوية في مجلس اإلدارة: 7مادة )

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيم نفوه لعضوية مجلس اإلدارة، و شترط فيمن يترشح  

 :لعضوية مجلس اإلدارة ما ي تي

 التعريف  املصطلح 

 عية للكةار بعوير اإلعاقة الكر جمعية  الجمعية 

 والتنمية ا جتماعية  املوارد ال شريةوزارة  الوزارة 

 املرعز الو  ي للقطاع غير الربحي   املرعز

 ا جتماعية  والتنميةاملوارد ال شرية النظام األساس ي للجمعية واملعتمد من وزارة   النظام

مجلس اإلدارة: وهو مجموعة متطوعة ومنتخةة أو معينة من األفراد لديهم سلطة جماعية   املجلس 

 الجمعية واإلشراف عليها واتخاذ القرارات ومتابعة التنفيذ. لوضع سياسات 

 . بمنطقة جازان لرعاية األيتام  بالجمعية الخيرية رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 

 املكاسب القانوني للجمعية واملرض  بمزاولة العمل و شرف على حوابات الجمعية.  املكاسب 
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• .
ً
 أن يكون سعوديا

 .أن يكون كامل األهلية •

 في  •
ً
 عامال

ً
 عضوا

َ
   تقل عن ستة أشهر. أن يكون

ً
 الجمعية العمومية مدة

 سنة.  21أ  يقل عمره عن  •

أ  يكون من العاملين في اإلدارة املختصة باإلشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة املشرفة إ    •

افقة الوزارة.   بمو

ى جميع ا لتزامات املالية تجاه الجمعية •
ّ
 .أن يكون قد وف

نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد ُردَّ إليه أ  يكون صدر في حقه حكم  •

 .اعتةاره

 عدم اعتراض الوزارة على ترشكه للمجلس.  •

 

 ( آلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة: 8مادة )

 لإلجراءات اآلتية: 
ً
 تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة وفقا

 إلى جم .1
ً
يع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية أن يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة ضطيا

 على األقل، وتتضمن  
ً
مجلس اإلدارة الجديد قةل نهاية مدة مجلس اإلدارة الكالي بمائة وثمانين يوما

 :الدعوة التفاصيل اآلتية

 .شروط الترشح للعضوية -أ

 .النماذج املطلوب تعةئتها للترشح -ب

الو نية املوتندات املطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية  -ت

 والويرة الذاتية. 

 تاريخ فتم باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله  -ث
 من نهاية مدة مجلس اإلدارة .2

ً
 .يقفل باب الترشح قةل توعين يوما

باستةعاد الطلةات التي   تنطةق عليها يدرس مجلس اإلدارة أو من يفوضه  لةات الترشح ويقوم  .3

 .الشروط أو التي لم توتكمل املوتندات أو التي لم ترد ضالل املدة املكددة للترشح

يرفع مجلس اإلدارة قائمة ب سماء جميع املرشكين الذين تنطةق عليهم الشروط إلى الوزارة وفق نموذج   .4

 .الترشح تعده الوزارة لهذا الغرض وذلأل ضالل أسةوع من قفل باب 
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 وغير قابل للطعن .5
ً
 .تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشكين و عد قرارها نهائيا

افق  عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في املوقع اإللكتروني للجمعية وفي مدضل   .6 يتاح لكل مرشح و

بين   مقر الجمعية، ويحدد املجلس اشترا ات العرض ومواحاته على أن يراعى في ذلأل عدالة الفرص

 املترشكين وتواويها.

 يتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلأل:  .7

وضع قائمة ب سماء املرشكين املعتمدين من الوزارة في األسةوع الوابق لالنتخابات في مكان بارز  -أ 

 .بالجمعية وفي قاعة ا نتخابات 

 .و لب حضور مندوبهامخا ةة الوزارة بمكان ا نتخاب وزمانه  - ب

 .إعالن عن مكان ا نتخابات وزمانها داضل النطاق اإلداري للجمعية - ت

 .تجهيز املقر واألدوات ا نتخابية بما في ذلأل مكان ا قتراع الوري وصندوق ا قتراع - ث

 .اعتماد أوراق ا قتراع وضتمها وتوقيع عضوين عليها -ج

ابية، وينتهي دور اللجنة بإعالن النتيجة وعتابة تكون مهمة لجنة ا نتخابات إدارة العملية ا نتخ .8

   .محضر ا نتخابات

 لآلتي .9
ً
 :تتولى لجنة ا نتخابات اإلشراف على العملية ا نتخابية وفقا

 .الت عد من هوية عضو الجمعية العمومية والت شير أمام اسمه في سجل الناضةين -أ 

 .تمديد مدة التصوي  وإنهاؤها - ب

 كل مرشح. عد األصوات التي حصل عليها   - ت

الت عد من عدد األصوات ومقارنته مع عدد املقترعين، وفي حالة زيادة عدد األصوات عن عدد   - ث

 
ً
 .الكاضرين يتم إلغاء ا نتخاب وإعادته في ا جتماع نفوه أو ضالل مدة   تزيد عن ضموة عشر يوما

ب عدد أعضاء إعالن أسماء الفائزين في ا نتخابات وهم الذين يحصلون على أعلر األصوات بحو -ج

 .املجلس، وفي حال تواوي األصوات للفائز باملقعد األضير فيلج  إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما

إعداد قائمة ب عضاء املجلس ا حتيا يين وهم املترشكون الخموة التالون لألعضاء الفائزين   -ح

 .وحوب األصوات

األوراق في الصندوق واألوراق الصكيحة وامللغاة  ُيعّد محضر ضتامي للعملية ا نتخابية يتضمن عدد   .10

 من املرشح األعلى، ويوقعه رئيس  
ً
والةيضاء، وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليا

 لجنة ا نتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة. 

 دراجه في ملف الجمعيةتحتفظ الجمعية ب صل املكضر في سجالتها، وتولم صورة ملندوب الوزارة إل  .11

 يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب واملشرف املالي وتحديد موعد أول   .12
ً
 فوريا

ً
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا

 .اجتماع وبرنامج عمله

 ينشر التشكيل الجديد ملجلس اإلدارة في سجل الجمعية.  .13
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 :( فقدان عضوية مجلس اإلدارة9مادة )

  يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته  .1
ً
بقرار مو ب يصدر من مجلس اإلدارة و  يحق له الترشح مجددا

 وذلأل في أي من الكا ت اآلتية: 

 الوفاة. -أ 

ا نسكاب من مجلس اإلدارة، وذلأل بناء على  لب ضطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة،   - ب

 .و  يحول ذلأل دون حق الجمعية في مطالةته ب ي أموال تكون تح  يديه

 من شر  - ت
ً
 .وط العضوية في الجمعية العمومية وفق ما ورد في املادة ال ال ة عشرة إذا فقد شر ا

 بالجمعية - ث
ً
 أو أدبيا

ً
 ماديا

ً
 .إذا أقدم على تصرف من ش نه أن يلكق ضررا

 .إذا قام باستغالل عضويته في املجلس لغرض شخص ي  -ج

س   إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقةله املجلس ل الث جلوات متتالية، أو   -ح

 .جلوات متفرقة في الدورة الواحدة

 .إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لو ب صحي أو أي أسةاب أضرا   -خ

 بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار ضالل   .2
ً
يجب على مجلس اإلدارة أن يصدر قرارا

 أسةوع من تاريخه 

 ( التزامات عضو مجلس اإلدارة: 10مادة )

 منها ما يلي: ضو مجلس اإلدارة بجميع ا لتزامات املترتةة على عضويته بالجمعية والتييلتزم ع

 الكرص على حضور اجتماعات املجلس بشكل دائم ومنتظم. -1

 املشارعة الفعالة مع أعضاء املجلس لكون إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها. -2

 ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها.املواهمة في إعداد ضطط وبرامج ومشروعات الجمعية  -3

 التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة من قرارات أو تعليمات. -4

 .رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها املجلس -5

 تم يل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة حال تكليفه بذلأل.  -6

اقتراح  -7 إفادتها بخبراته ومعارفه و املواضيع وتقديم املةادرات التي من ش نها النهوض  ضدمة الجمعية و

 بالجمعية. 

القيام بجميع الواجةات وا ضتصهههههههههههاصهههههههههههات املنصهههههههههههوص عليها في هذا النظام والخاصهههههههههههة برئيس املجلس   -8

 ونائةه وأمين الصندوق، إذا تولى العضو أيا من هذه املناصب.

 املكافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشافها. -9

 وا لتزام بالقيم املاسوية للجمعية. رعاية قيم الجمعية، -10
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دعم عمليات التحوهين املوهتمر لكافة العمليات واإلجراءات التشهغيلية واإلدارية في الجمعية واملشهارعة   -11

 في فرق العمل املخصصة لهذا الغرض.

 ( مهام وصالحيات املجلس: 11مادة )

شئ  من أجلهها واملكددة في النظههام  يتولهى املجلس إدارة أعمهال الجمعية بما يحقق األهههداف التي أن

األساس ي للجمعية وفي حدود ما تن  عليه  ئحة الجمعيات واملاسوات الخيرية وقواعدها التنفيذية  

 والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتلخ  أهم األعمههال التي يةاشرها مجلس اإلدارة في األمور التالية:

 :وية للجمعية واإلشراف على تنفيذها ومن ذلألاعتماد التوجهات األساسية واألهداف الرئي .1

تحديد التوجه ا ستراتيجي للجمعية من ضالل اعتماد الرؤية والرسالة واألولويات واألهداف  -أ 

 والقضايا الرئيوية والقيم املشترعة للجمعية مع إشراك جميع املعنيين في ذلأل. 

املخا ر وتطوير الكلول والةدائل  اعتماد ضطط العمل الرئيوية والتشغيلية وسياسة إدارة  - ب

 الالزمة ملواجهتها ومراجعتها.

 دعم اإلدارة التنفيذية ومتابعة ادافها بشكل دوري.  - ت

 تحديد الهيكل الوظيفي األم ل للجمعية بما يناسب استراتيجياتها وأهدافها.  - ث

 .اإلشراف على النفقات الرئيوية للجمعية -ج

 .التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادهااملراجعة الدورية للهياكل  -ح

ا  الع على تقييم ا داء العام وا داء املاسس ي للجمعية واتخاذ ا جراءات املناسةة   -خ

 لتصكيم املوار. 

 :ا شراف على وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداضلية ومراجعتها والتحقق من فاعليتها ومن ذلأل .2

م تعارض املصالح ومعالجة حا ت التعارض  ا شراف على وضع سياسات مكتوبة تنظ  -أ 

املكتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوتفيدين و شمل ذلأل إساءة  

افقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع ا شخاص   استخدام أصول الجمعية ومر

 .ذوي العالقة

اف - ب قتها ألنظمة الوزارة، بما في ذلأل ا نظمة  الت عد من سالمة األنظمة املالية واملكاس ية ومو

 ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.

الت عد من تطةيق أنظمة رقابية مناسةة إلدارة املخا ر، وذلأل من ضالل تحديد التصور   - ت

 .العام عن املخا ر التي قد تواجه الجمعية و رحها بشفافية

ية في مجلس اإلدارة ووضعها  صياغة سياسات ومعايير وإجراءات واأكة ومحددة للعضو  - ث

 .موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها
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  –موظفين -وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع كافة املعنيين بالجمعية )موتفيدين -ج

 عامة املجتمع(.-متبرعين  –مانحين  –متطوعين 

 أذونات  كات أو الشي وتحصيل ودفع  الوعودية، واملصارف  الةنوك لدا  الةنكية  الكوابات  فتم .3

 وا عتراض وتحديث الةيانات وتوويتها وقفلها الكوابات وتنشيط  الكوابات وعشوفات الصرف

 العمليات الةنكية.  من  وغيرها املرتجعة الشيكات واستالم الشيكات على 

 الجمعية صكوك أمالك ودمج الهةات واألوقاف الوصايا وقةول  إفراغها وقةول  العقارات  تسجيل .4

 إلى  الزراعية األراا ي وتحويلالشامل،  النظام في  وإدضالها الصكوك وتحديث وفرزها، وتجزئتها

 سكنية. 

 .لها ا ستدامة لتحقيق والوعي  للجمعية  املالية املوارد تنمية .5

 .وأموالها وفق ما يحقق مصلكة الجمعية وجميع املعنيين الجمعية  ممتلكات إدارة .6

الجمعية   من اعتمادها بعد وتفعيلها الجمعية أموال من الفائل  است مار قواعد  إعداد  .7

 .والوزارة العمومية

التحقق من توفر املوارد الكافية لتحقيق أهداف الجمعية عن  ريق الت عد من الوضع املالي   .8

وقدرة الجمعية على تحقيق األهداف والعمل على تحوين الكوادر ال شرية عن  ريق ت هيل  

 .العاملينوتدريب 

 .تحوين الصورة الذهنية العامة للجمعية .9

 بما من الوزارة وتحديثها املعتمدة النماذج وفق الجمعية عن  واملعلومات الوزارة بالةيانات تزويد .10

 .وقوعه تاريخ  من واحد شهر عن تزيد   فترة ضالل تغيير يطرأ من

 بعد إقرارها من الكوابات مراجع  من املدققة املالية والتقارير الختامي بالكواب الوزارة  تزويد .11

 .املالية الونة نهاية من أشهر أربعة وضالل  العمومية الجمعية

 .التقارير التتةعية والونوية للجمعية واعتماد إعداد  على  اإلشراف  .12

 للجمعية العمومية ورفعها الجديدة  املالية  للونة التقديرية املوازنة  إعداد  على  اإلشراف  .13

  . عتمادها

 وقرار تعيينه وتزويد الوزارة باسمه صالحياته وتحديد للجمعية، متفرغ تنفيذي مواول تعيين .14

 .معه التواصل بيانات مع  له،  الو نية الهوية من وصورة

 ومواولياتهم.  صالحياتهم وتحديد الجمعية، في  القياديين املوظفين  تعيين .15

 ثاني عقادة للجمعية.املواهمة الفاعلة في إعداد وتطوير صف  .16

 اإلدارة واملواول ومجلس العمومية الجمعية  أعضاء حالة يطرأ على  تغيير بكل الوزارة إبالغ .17

 التغيير.   حدوث تاريخ من شهر ضالل وذلأل  املالي  واملدير التنفيذي
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 الجهة أو الوزارة أو الخارجي  املراجع  أو  العمومية الجمعية وتعليمات قرارات تنفيذ اإلشراف على  .18

 .املشرفة

افقة الوزارة والجهة املشرفة في أي إجراء يوتلزم ذلأل .19    .وضع إجراءات لضمان الكصول على مو

استيفاء ما للجمعية من حقوق وت دية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا   .20

   .الش ن

 العالقة. التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات  .21

   .قةول العضويات بمختلف أشكالها، وتوةيب قرارات رفضها .22

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. .23

 في مجال املشرفة  الجهة أو  الوزارة أو العمومية الجمعية قةل من بها يكلف أضرا  مهام  أيتنفيذ  .24

 اضتصاص املجلس. 

 واملوتفيدين من ضدمات الجمعية. تة ي سياسة الةاب املفتوح مع كافة العاملين  .25

 تة ي تطوير قنوات للتواصل الفعال واملةاشر واملنتظم مع كافة املعنيين ب عمال الجمعية.  .26

 تعزيز الشراكات والتحالفات ا ستراتيجية للجمعية.  .27

 دعم سياسات وبرامج وفعاليات التغيير املختلفة داضل الجمعية واملشارعة الفعالة فيها.  .28
 

 حيات ومهام رئيس مجلس اإلدارة: ( صال 12مادة )

 يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية:

 رئاسة اجتماعات املجلس. -1

 تم يل الجمعية أمام الجهات املختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية. -2

افقة  -3  املجلس عليها.التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلأل بعد مو

تلقي املكاتةات الواردة للجمعية والقيام باسههههتالمها والتصههههرف فيما يدضل ضههههمن صههههالحياته وعرض  -4

 الةاقي على املجلس.

 إقرار جدول أعمال اجتماعات املجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. -5

 التوقيع على الشيكات واألوراق املالية وموههتندات الصرف مع أمين الصندوق. -6

 ة ملواعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها.توجيه الدعو  -7

ته سههههههههههههيس عيهانهات تهابعهة نظهاميهة للجمعيهة واإلشههههههههههههراف عليهها، والقيهام تجهاه ههذه الكيهانهات بكهل املههام   -8

 الالزمة.

 الدعوة  نعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.  -9
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فيمها هو من -حتمهل الته ضير  الةه  في املوههههههههههههائهل العهاجلهة التي يعرضهههههههههههههها عليهه املهدير التنفيهذي والتي   ت -10

على أن يعرض تلأل املوههههههائل وما اتخذ بشهههههه نها من قرارات على املجلس في -ضههههههمن صههههههالحيات املجلس

 أول اجتماع.

 ( مهام نائب الرئيس: 13مادة )

 يقوم نائب رئيس املجلس مقام الرئيس في حال غيابه، وتكون للنائب في هذه الكال صالحيات الرئيس.

 ن الصندوق: ( مهام أمي14مادة )

 للنظام واألصول املالية املتةعة .1
ً
 .جميع شاون الجمعية املالية  ةقا

 .موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصا ت عن جميع العمليات واستالمها .2

 .إيداع أموال الجمعية في الكوابات الةنكية املخصصة لها .3

 في السجالت  .4
ً
 .الخاصة بهاقيد جميع اإليرادات واملصروفات تةاعا

 .الجرد الونوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد ملجلس اإلدارة .5

 مع ا حتفال باملوتندات امل  تة لصكة الصرف   .6
ً
صرف جميع املةالغ التي تقرر صرفها نظاما

اقةة املوتندات وحفظها  .ومر

   .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية .7

 .الجمعية للونة التالية وعرضها على مجلس اإلدارةإعداد ميزانية  .8

 .التوقيع على  لةات الصرف واألوراق املالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائةه .9

بحث املالحظات الواردة من املراجع الخارجي، والرد عليها على حوب األصول النظامية   .10

 ضمان تطوير الوياسات واإلجراءات املالية ومراجعة املجلس لها.

 ( مهام األمين العام: 15مادة )

 يخت  باآلتي
ً
 عاما

ً
 :ملجلس اإلدارة أن يعين أمينا

 .التحضير  جتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية -1

تسجيل محاضر ا جتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قةل املختصين    -2

 .بذلأل

 .الجهات التي تتعلق بها تلأل القراراتتةليغ قرارات مجلس اإلدارة إلى كافة   -3

ا حتفال بكافة الوثائق واملوتندات والعقود وأضتام الجمعية ونحوها في مقر الجمعية    -4

 .وتح  مواوليته الشخصية
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 .القيام بكل ما يطلةه املجلس من أعمال تدضل ضمن اضتصاصه ضالف ما تقدم -5

الجمعية وتقديمه ملجلس   اإلشراف على إعداد التقرير اإلداري الونوي عن نشا ات  -6

 اإلدارة. 

 ( صالحيات ومهام مدير للجمعية: 16مادة )

 للجمعية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس اإلدارة يحدد   -أ 
ً
يعين مجلس ا دارة مديرا تنفيذيا

 صالحياته وموئولياته وحقوقه والتزاماته، و شترط فيمن يعين مديرا للجمعية ما يلي: 

 الجنوية. أن يكون سعودي  -1

 أن يكون قد أتم الخاموة والعشرين من عمره.  -2

3-  .
ً
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

 إلدارة أعمال الجمعية.  -4
ً
 أن يكون متفرغا

 للقيام بهذا العمل.  -5
ً
 أن يكون ماهال

 إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي س ب من األسةاب؛ - ب

، وفي   فلمجلس اإلدارة وبعد 
ً
افقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل ماقتا مو

هذه الكالة   يفقد العضو املكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واملناقشة فيها  

 دون التصوي  على قراراتها. 
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 مهام مدير الجمعية: -ح

 :الخصوصيتولى املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه 

 من الوياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد   -1
ً
رسم ضطط الجمعية وفق موتوياتها انطالقا

 .اعتمادها

رسم أسٍس ومعايير لكوعمة الجمعية   تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة،  -2

اقةة مدا فاعليتها بعد اعتمادها  .واإلشراف على تنفيذها ومر

اللوائم اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية ب عمالها وتحقيق أهدافها   إعداد  -3

 .ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

 .تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها -4

 .توفير احتياجات الجمعية من البرامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة -5

 .قواعد است مار الفائل من أموال الجمعية وآليات تفعيلها اقتراح  -6

رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدري ية التي تنعكس على تحوين أداء منووبي الجمعية   -7

   .وتطويرها

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املوتفيدين من ضدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية  -8

 .عنها بعد اعتمادها الالزمة لهم، واإلعالن 

تزويد الوزارة بالةيانات واملعلومات عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد   -9

التقارير التتةعية والونوية بعد عرضها على مجلس اإلدارة اعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة  

 .دورية

الجمعية ملجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهم ومواولياتهم الرفع بترشيم أسماء عةار املوظفين في  -10

 .لالعتماد

 .ا رتقاء بخدمات الجمعية كافة  -11

متابعة سير أعمال الجمعية ووضع املاشرات لقياس األداء واإلنجازات فيها على موتوا الخطط  -12

 .واملوارد، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت وإيجاد الكلول لها

  عتمادها -13
ً
 للمعايير املعتبرة تمهيدا

ً
 .إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقا

 .إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه  عتماده -14

 .إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بوير العمل في الجمعية -15

اجتماعاته وعتابة محاضر الجلوات والعمل على تولي أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال   -16

 .تنفيذ القرارات الصادرة عنه

 .اإلشراف على األنشطة واملناسةات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها -17

إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توأح اإلنجازات واملعوقات وسةل عالجها وتقديمها  -18

 .مادهاملجلس اإلدارة  عت
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 أي مهام أضرا يكلف بها من قةل مجلس اإلدارة في مجال اضتصاصه مادة. -19

 

 ( تشكيل اللجان الفرعية: 17مادة )

ملجلس اإلدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات  ةيعة موتمرة أو ماقتة للقيام بمهام محددة من   .1

 .حيث  ةيعتها ومدتها

موماها وعدد أعضافها واضتصاصاتها، بما في ذلأل تومية يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة  .2

 .رئيوها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 ( انعقاد املجلس: 18مادة )

 ا جتماعات: (أ

 يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات شهرية منتظمة.  .1

 يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في الكا ت التي توتوجب ذلأل. .2

 بحضهههههور أغلةية أعضهههههائهههههههههههههههههه )النصهههههف   واحد(، و  يجوز فيه يكون   .3
ً
اجتمهههههههههههههههههاع مجلس اإلدارة بهههههكيحا

 تفويهل عضو عهن عضهو آضر.

 إضطار الدعوة لعقد اجتماعات املجلس: (ب

تكون الدعوة لالجتماع برسههههههههائل نصههههههههية عن  ريق سههههههههكرتير الجمعية، وذلأل قةل املوعد ب سههههههههةوع، وفي  .1

 من قةل سههكرتير الجمعية   24حالة ت ضر ا جابة عن  
ً
سههاعة، يتم التواصههل مع أعضههاء املجلس تليفونيا

إثنين    لتهه عيههد موعههد ا جتمههاع ويجههب على رئيس املجلس أن يههدعو املجلس إلى ا جتمههاع مت   لههب ذلههأل

  0من أعضاء مجلس اإلدارة 

يجههب أن يتضههههههههههههمن إضطههار الههدعوة لعقههد اجتمههاع ملجلس اإلدارة تههاريخ وزمههان ومكههان ا جتمههاع وجههدول   .2

األعمال للمجلس واملوهتندات املتعلقة باألعمال موضهوع ا جتماع، و  يجوز ألعضهاء املجلس مناقشهة  

افقوا بهههاإلجمهههاع على التهههداول بتلهههأل أيهههة مواضههههههههههههيع لم يرد ذعرهههها في جهههدول أعمهههال الجلوههههههههههههههة إ    إذا و

 املواضيع.

 مكان اجتماعات املجلس:  ( ج

تنعقههد جميع اجتمههاعههات مجلس اإلدارة بههاملرعز الرئيسهههههههههههه ي للجمعيههة أو في أي مكههان آضر يتفق عليههه  

 أعضاء املجلس من وق  آلضر. 

 تدوين ا جتماعات: (د
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 من األعضاء ل
ً
  جتماعاته، ويتم تدوين  يكلف املجلس األمين العام أو من يراه مناسةا

ً
يكون مقررا

وقائع ا جتماعات واملوضوعات التي يتم  رحها في ا جتماع والقرارات والتوصيات الصادرة 

بش نها ويوقع عليها األعضاء، وتحفظ في سجل اجتماعات املجلس، ويزود فرع الوزارة باملنطقة 

 من وص
ً
ولها للفرع ما لم يرد ما يلكظ بنسخة منها، وتعتبر نافذة بعد مض ي ضموة عشر يوما

 بش نها.

 

 ( اجتماعات املجلس الطارئة:  19مادة )

 يحق للمجلس عقد اجتماعات  ارئة في الكا ت التي توتوجب ذلأل والتي منها ما يلي:

انخفاض عدد حضهههههور أعضهههههاء املجلس عن العدد النظامي في ا جتماع الوهههههابق، أو بوههههه ب فقدان   .1

 العضوية.

( ليتم ترشهههههههيم 9أعضهههههههاء املجلس عن الكد األدنى ب حد األسهههههههةاب املذعورة في املادة ) انخفاض عدد   .2

 أعضاء جدد.

  لب ما   يقل عن نصف عدد أعضاء املجلس عقد اجتماع غير عادي مو ب. .3

 وجود مواضيع عاجلة وهامة توتلزم انعقاد املجلس من أجلها. .4

 ( قرارات املجلس:  20مادة )

ب غلةية أصوات الكاضرين، وإذا تواوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس،  تصدر قرارات املجلس 

 عدا املوضوعات التي نص  الالئحة على اشتراط اإلجماع عليها.

 ( سياسة تدريب أعضاء املجلس: 21مادة )

1.   
ً
 وفق البرامج التي تعد في هذا اليتم تدريب وت هيل أعضهههههههاء املجلس تدريةا

ً
 وفنيا

ً
 دوريا

ً
صهههههههدد  وت هيال

بههدف تجهديهد وتطوير مههاراتهم وتنميهة معهارفهم وفق ضطط وبرامج اإلدارة التنفيهذيهة املعتمهدة من 

 املجلس.

تتحمههل الجمعيههة تكههاليف التههدريههب والتهه هيههل وتهه مين تههذاعر الوههههههههههههفر في الههذهههاب والعودة وتصههههههههههههرف  .2

 يغطي وسائل املعيشة من م كل وموكن وتنقالت داضلية.
ً
 للعضو انتدابا

أن ينهي تههدريههب أو تهه هيههل العضههههههههههههو وأن يحملههه كههافههة النفقههات التي صههههههههههههرفههها عليههه في يجوز للمجلس  .3

 س يل ذلأل، وذلأل في الكا ت اآلتية:

 إذا ث   في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريةه أو ت هيله أنه غير جاد في ذلأل. - أ

 عذر مقةول.إذا قرر العضو إنهاء التدريب أو الت هيل قةل املوعد املكدد لذلأل دون  - ب
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 ( سياسة انتداب أعضاء املجلس: 22مادة )

يحق ألعضهههههههههههههاء املجلس ا سههههههههههههتفههادة من تعويل مصهههههههههههههاريف رحالت العمههل التي يقررههها املجلس بحيههث  •

 للتالي:
ً
 تصرف بتوويات مالية ضمن املصاريف اإلدارية والعمومية وذلأل وفقا

 على الدرجة الوياحية.في حال كان  الفعالية ضارج املنطقة يوتحق العضو تذاعر سفر  .1

في حههالههة عههدم توفر رحالت جويههة ملكههان الفعههاليههة فيوههههههههههههتحق العضههههههههههههو تعويل عن مصهههههههههههههاريف  .2

 التنقالت بويارته الشخصية.

 تصرف بدل انتداب للعضو عمصاريف نلرية وبدل الوكن وفق التالي: .3

( ريههههال عن اليوم  300عم(: يصههههههههههههرف بههههدل قههههدره ) 150عم وحت   80ا نتههههداب املكلي )  -أ 

 الواحد.

( ريههههال عن اليوم  400عم(: يصههههههههههههرف بههههدل قههههدره )   150 نتههههداب الههههداضلي )اعلى من  ا - ب

 الواحد.

 ( ريال عن اليوم الواحد.600ا نتداب الخارجي: يصرف بدل قدره )  - ت

يوهتحق العضهو في حال حضهوره ملتقيات أو ماتمرات تكاليف رسهوم التسهجيل إن وجدت على  .4

 املجلس.أن يكون املاتمر إضافة لخبرات العضو في عمله ب

يوتحق العضو في حالة ا نتداب الخارجي التعويل عن مصاريف ت شيرات الدضول إلى الةلد   .5

املنتهدب إليهه ومصهههههههههههههاريف مكهاتهب الخهدمهات التي تقوم بهذلهأل ويتم تزويهد اإلدارة التنفيهذيهة بمها 

 يفيد ذلأل. 

  يوههههتحق عضههههو املجلس تعويل بدل تنقالت في حال حضههههوره اجتماع املجلس في مدينة أضرا  .6

 وفق نظام العمل في الجمعية.  غير مدينته

   يوتحق العضو ا نتداب عن األيام الفعلية لالنتداب. .7
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 املالحق: 
 

 سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة: 
 

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

من ضالل   للجمعية  وذلأل  ا ستراتيجية  األهداف  تحقيق  بمدا  ترتةط  مناسةة  أداء  قياس  ماشرات 

اقتراح معالجتها بما يتفق   وعفاية األنظمة املاسوية وغيرها، على أن تحّدد جوانب القوة والضعف و

 مع مصلكة الجمعية. 

اإل  - ب مجلس  ألعضاء  عنها  يفَصح  وأن  وواأكة  مكتوبة  األداء  تقييم  إجراءات  تكون  أن  دارة  يجب 

 .واألشخاص املعنيين بالتقييم 

ب داء واجةاته   - ت للعضو والتزامه  الفعالة  الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة مدا املشارعة  التقييم  في  يراعى 

 .ومواولياته بما في ذلأل حضور جلوات املجلس ولجانه وتخصي  الوق  الالزم لها

مرة   - ث الونوي  الذاتي  التقييم  بعمل  املجلس  أعضاء  أعضاء  يلتزم  أداء  تطوير  بهدف  األقل  على  واحدة 

 املجلس. 

 يضع مجلس اإلدارة الترتيةات الالزمة للكصول على تقييم جهة ضارجية مختصة ألدائه كل سنتين.  -ج

 سياسة تضارب املصالح في مجلس اإلدارة:  

 أو : الغرض  

عارض  تهدف هذه الوياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالكها من أي أشكال ت

 . املصالح الولةية التي قد تنش  بو ب عدم اإلفصاح

 نطاق الوياسة:

طةق •
ُ
أعضهههههههاء الجمعية   ذلأل و شهههههههمل لصهههههههالح الجمعية، يعمل شهههههههخ  كل على  الوهههههههياسهههههههة هذه ت

موظفيها  مجلس اإلدارة، وجميع  من اللجان املن  قة اإلدارة، وأعضهههههههاء العمومية وأعضهههههههاء مجلس

 وموتشاري الجمعية الخارجيين. ومتطوعيها

يشهههمل تعارض املصهههالح، ما يتعلق باألشهههخاص املذعورين في الفقرة الوهههابقة ومصهههالح أي شهههخ    •

آضر تكون لهم عالقة شهههههخصهههههية بهم، و شهههههمل ها ء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشهههههقاء، أو غيرهم  

 من أفراد العائلة.
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 الوياسة:

 .اإلدارة ملجلس الرئيوة ا ضتصاصات أحد املصالح تعارض إدارة •

 املوههههههائل في  للنظر املن  قة من املجلس لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس يجوز  •

 .اللجان تلأل استقاللية متطلةات مراعاة مع  مصالح على تعارض تنطوي  أن املكتمل من التي

 إدارة الجمعية ذلأل. مجلس قرر  إذا إ  مصالح تعارض حالة في  الشخ  يكون    •

  اإلدارة  ملجلس يجوز  •
ً
 من  ا عفاء – حدة على  كل حالة بش ن – يقرر  أن التقديرية لولطته وفقا

  ينش  الذي قد  املصالح  تعارض عند  املوئولية
ً
 الشخ  نشا ات  سياق في  آلضر حين من  عرضا

 أو مالية بمصالح يتعلق ما  سواء الجمعية، مع  عمله سياق في  ينش  قد الذي أو وقراراته املعتادة،

افق  بما وجه أعمل التصرف على  في  بواجةه القيام عن  تعيقه بمصالح  .الجمعية  مصالح مع  يتو

 بتصكيم املتعارضة يلتزم صاحب املصلكة مصالح، تعارض الكالة أن  اإلدارة  مجلس يقرر  عندما •

 .لذلأل املنظمة ا جراءات  وإتةاع  اإلدارة يقررها مجلس  التي  اإلجراءات وبجميع  وضعه

 القضايا ورفع  هذه الوياسة، مخالفي على  الجزاءات  إيقاع الجمعية صالحية  إدارة  ملجلس  •

 بها.  العالقة ذوي  جميع  التزام عدم  عن  قد تنجم التي باألضرار للمطالةة والكقوقية الجنائية

 األنظمة.  مع  ذلأل يتعارض أ   الوياسة على  هذه أحكام  تفوير  في  املخول  اإلدارة هو مجلس •

 الالزمة التعديالت  والعمل بموجبها وإجراء الوياسة هذه تنفيذ  من  اإلدارة الت عد مجلس يتولى  •

 .عليها

عد  الوياسة هذه •
ُ
  ت

ً
لصالكها،  العاملين باألشخاص الجمعية تربط الوثائق التي من يتجزأ   جزءا

 
َ
 بها. الواردة  وا لتزامات أحكامها فإنه   يجوز مخالفة

 حا ت تعارض املصالح 

  من أي أو لجانه من لجنة أي أو عضو اإلدارة مجلس  عضو أن حالة في  •
ً
 موظفي الجمعية مشاركا

 أو  عمل  أي في  مهنية أو مصلكة تنظيمية أو شخصية مصلكة له  أو نشاط، ب ي صلة له  أو في 

 أو املوظف أو العضو ذلأل  قرارات موضوعية على  غير مةاشر أو  مةاشر بشكل ياثر قد نشاط

 .الجمعية تجاه وموئولياته واجةاته في ت دية قدراته على 

املادية لعضو مجلس اإلدارة أو أحد أقارب   ا ستفادة ضالل من املصالح  في  التعارض ينش  قد •

 أو  بالةيع  مادية معامالت  في  ضالل الدضول  من عضو مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الجمعية

للجمعية أو الكصول على مكاسب شخصية من أي  رف آضر بطريقة مةاشرة  الت جير أو الشراء

 أو غير مةاشرة. 

 الوظائف أو توقيع عقود معهم. في  األقرباء أو  األبناء تعيين ضالل من  املصالح في  التعارض ينش  •
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يكون بينها  من يعمل لصالح الجمعية مع جهة أضرا  ينش  التعارض في املصالح في حالة ارتةاط •

 .تعامالت مادية مع الجمعية

أحد العاملين في الجمعية أو أقاربه من جهات تتعامل مع  عليها يحصل التي  واإلعراميات الهدايا •

 العاملين.  تصرفات الجمعية بهدف الت ثير على 

 من  حالية  ضدمات أو توتقةل ضدمات تقدم  منش ة أو تجاري  نشاط في  امللكية  أو ا ست مار •

 .الجمعية  مع  التعامل  عن تةحث  او الجمعية

ا تعتبر  التي  املعلومات إعطاء أو  األسرار  إفشاء •
ً
 بحكم  عليها يطلع  للجمعية، والتي ضاًصا ملك

 .الخدمة  ترعه بعد ولو العضوية أو الوظيفة، 

العاملين  أحد   من  فواتير مطلوبة قيمة  بدفع  الجمعية مع  للتعامل توعى  أو تتعامل جهة أي  قيام •

 .عائلته أفراد أحد أو في الجمعية 

أو   الجمعية،  دوام أوقات  كاستغالل للمصلكة الشخصية  الجمعية وممتلكات أصول  استخدام •

 أهدافها. أو مصالح الجمعية لغير منافعها أو معداتها، أو  موظفيها،

 لتحقيق مكاسب عالقة العاملين في الجمعية ضالل  من  املعلومات املتحصلة استخدام  إساءة •

 أضرا.  أيَّ مصالح أو مهنية،  أو عائلية، أو شخصية،
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 ا لتزامات 

 :على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي 

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند ا رتةاط بالجمعية  .1

املكاباة أو الواسطة أو تقديم مصلكة واملواولية واألمانة وعدم  والنزاهة العدالة ا لتزام بقيم  .2

 .النفس أو اآلضرين على مصالح الجمعية

 تجنب املشارعة في اتخاذ القرارات التي تادي لتعارض مصالح أو توحي بذلأل  .3

 .تعةئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح والشفافية عن املصالح سنويا .4

تعارض مصالح  ارئة سواء كان  مصالح أو شبهة  تعارض حالة أي عن لرئيوه املةاشر اإلفصاح .5

 مالية أو غير مالية. 

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.  .6

 .ذلأل الجمعية   لب حال في  أو وجوده، حال في  حالة تعارض املصالح، إنهاء ي    ما تقديم .7

 

 متطلةات اإلفصاح 

اإلدارة واملوهههاولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين التقيد  يتعين على أعضهههاء مجلس   •

افقتهها في كهل  التهام بهاإلفصهههههههههههههاح للجمعيهة عن الكها ت التهاليهة، حي مها انطةق، والكصههههههههههههول على مو

 حالة، حي ما اقتض  الكاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم  .

شههههههخصهههههه ي لهم مع جمعية أو ماسههههههوههههههة ضارجية، سههههههواء كان  أية وظائف يشههههههغلونها، أو ارتةاط   -أ 

 داضل اململكة أم ضارجها. 

 أية حص  ملكية لهم في املاسوات الربحية. - ب

أيههههة وظيفههههة أو مصههههههههههههلكههههة مههههاليههههة أو حصههههههههههههههههة ملكيههههة تخ  أي من أفراد أسههههههههههههرهم )الوالههههدان   - ت

ع والزوجهةاالزوجهاتاالزوج واألبنهاءاالةنهات( في أيهة جمعيهات أو ماسههههههههههههوهههههههههههههات ربحيهة تتعهامهل م

 الجمعية أو توعى للتعامل معها.

أيههة حههالههة يمكن أن تنطوي على تعهههارض محظور في املصههههههههههههههالح. وتخضههههههههههههع جميع هههذه الكههها ت   - ث

 للمراجعة والتقييم من قةل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلأل. 

من   عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسههية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أضرا أو غير ذلأل -ج

 الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح.
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افقة الجمعية عليها املوهههههاول   • يعّرض التقصهههههير في اإلفصهههههاح عن هذه املصهههههالح والكصهههههول على مو

العمهههههل والتنميهههههة   التنفيهههههذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التههههه دي يهههههة  ةقههههها لنظهههههام 

 لالئحة األساسية في الجمعية.ا جتماعية في اململكة العربية الوعودية وا

 

 تقارير تعارض املصالح 

 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدا األمين العام للجمعية.  •

 تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدا سكرتارية الجمعية.  •

  الخارجي  الجمعية  حوابات مراجع  ُيقدم  •
ً
 باألعمال  تقريرا

ً
 الجمعية لصالح  املبرمة والعقود ضاصا

 رئيس مجلس حال  لب   املجلس، لعضو مةاشرة غير  أو مةاشرة مصلكة  تنطوي على  والتي 

  .العمومية للجمعية يقدمه الذي  الجمعية ألداء تقريره الونوي  مع  ذلأل وُيضمن اإلدارة، 
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إقرار  (: تعهد1نموذج )  و

 

 ________________________ وبصفتي ___________________ أنا   وأتعهد  أقر

افق عليه وبناء ،بالجمعية املصالح الخاصة تعارض سياسة على  ا لع  قد ب ن ي أقر وألتزم أو فيها   بما و

بعدم مةاشرة مةاشرة بطريقة شخصية أرباح  أو  مكاسب أي على  الكصول  وأتعهد  غير  من   موتفيدا  أو 

أو تخ   معلومات  أي  استخدام  وبعدم  الجمعية  في  موظف  أو إدارة  مجلس  ععضو موقعي   الجمعية 

 .ألي منفعة أضرا  استغاللها أو ألغراا ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي مواردها أو  أصولها

 

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

 هه .........../...../...... التاريخ

افق  م .........../...../...... املو
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 (: إفصاح وشفافية 2نموذج ) 

 في أي ّ جمعية أو ماسوة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
ً
 مالية

ً
 هل تملأل أيَّ مصلكة

o نعم 

o    

 في أي ّ جمعية أو ماسوة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل يملأل 
ً
 مالية

ً
 أيُّ فرٍد من أفراد عائلتأل أيَّ مصلكة

o نعم 

o   

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسهههههههههئلة الوهههههههههابقة، ف نه يجب عليأل اإلفصهههههههههاح عن التفاصهههههههههيل الخاصهههههههههة 

لهههأل أو من قةهههل أٍيّ من أفراد  بتملهههأل أي ّ عمهههل تجهههاري أو وجود مصههههههههههههلكهههة مهههاليهههة في أي ّ أعمهههال تجهههاريهههة من قة

 عائلتأل.

 

مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أضرا( أو تشهههههههههههارك في أعمال أو  هل تتقلد منصهههههههههههًةا )م ل منصهههههههههههب عضهههههههههههو في  

 أنشطة أو لديأل عضوية لدا أّي  جهة أضرا غير الجمعية؟

o نعم 

o   
 

هل يتقلد أي من أفراد أسههههههههرتأل )الوالداناالزوجةاالزوجاتاالزوجااألبناء والةنات( منصههههههههًةا )م ل منصههههههههب 

ك في أعمال أو أنشههههههطة أو لديه عضههههههوية في أّي  جهة عضههههههو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أضرا( أو يشههههههار 

 أضرا غير الجمعية؟

o نعم 

o   

نوع   اسم النشاط 

 النشاط

رقم السجل أو   املدينة

 رضصة العمل

تاريخ  

اإلصدار  

 هجري 

هل حصل  على 

افقة   مو

 الجمعية؟

هل ترتةط الشرعة  

بعالقة عمل مع 

 الجمعية

املصلكة املالية 

 اإلجمالية )%(
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في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة الوابقة، ف نه يجب عليأل اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة  

بشغل أي منصب و ا أو املشارعة في أي ّ أعمال ضارجية )مع شركاء الجمعية، الككومة أو القطاع الخاص(  

ن قةلأل أو من قةل أٍيّ من أفراد عائلتأل. م  

 

عههائلتهههأل هههديههة أو أعلر من جههههة ضههارج الجمعيهههة ولهههها صههههههههههههلهههة حههاليهههة أو  هههل قههدمهه  لههأل أو ألي أحههد من أفراد  

 موتقةلية بالجمعية سواء قةلتها أم لم تقةلها؟

o نعم 

o   

في حالة اإلجابة بنعم على الوههههاال الوههههابق، فإنه يجب عليأل اإلفصههههاح عن تفاصههههيل الهدية عند قةولها من 

 قةلأل أو من قةل أٍيّ من أفراد عائلتأل.

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وبههههههههكيحة ومتماشههههههههية مع سههههههههياسههههههههة تعارض املصههههههههالح  

 املعتمدة من الجمعية.

    الوظيفي:املوم          ا سم:

 التاريخ:

 التوقيع:

  

نوع   اسم الجهة 

 الجهة 

هل ترتةط الجهة  املدينة

بعالقة عمل مع 

 الجمعية؟

هل حصل  على 

افقة   مو

 الجمعية؟

اسم  

صاحب 

 املنصب

هل تتحصل على مكاسب   املنصب

مالية نظير توليأل هذا  

 املنصب؟ 

   

 

     

اسم مقدم  

 الهدية

تاريخ تقديم   لجهة ا

 الهدية

هل قةل  

 الهدية؟

هل ترتةط الجهة 

بعالقة عمل مع 

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديريا  نوع الهدية
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 (: تقييم ذاتي ملجلس اإلدارة 3نموذج )
 

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

 

   مهام مجلس اإلدارة م

 أعلم 

تحقق  

بشكل  

 غير كافي 

تحقق  

 
ً
 جزئيا

تحقق  

 
ً
 كليا

افق على استراتيجية شاملة للتمويل.  .1      يوتعرض مجلس اإلدارة احتياجات الجمعية من املوارد ويو

     يشارك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في جهود جمع التبرعات حوب ا قتضاء.  .2

افق عليها   .3 اقبها. يوتعرض املجلس ميزانية التشغيل والخطط املالية لألنشطة ويو      وير

     يتةع املجلس سياسة مالئمة في تضارب املصالح.  .4

     يفهم أعضاء املجلس رسالة الجمعية ولوائحها وسياساتها وبرامجها ويلتزمون بها.  .5

     ي )مرة كل سنة(. يتم تقييم فعالية مجلس اإلدارة بشكل دور   .6

     املدير التنفيذي. يقوم مجلس اإلدارة باضتيار وتعيين وتقييم   .7

     يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير التدقيق املالي.  .8

     يقوم املجلس بالت عد من تطةيق أنظمة رقابية مناسةة إلدارة املخا ر.  .9

يطلع املجلس على تقييم ا داء العام وا داء املاسس ي للجمعية ويتخذ ا جراءات املناسةة   .10

 لتصكيم املوار.

    

     يشرف املجلس على النفقات الرئيوية للجمعية.   .11

     قة. يقوم املجلس بالتعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في األوساط ذات العال  .12

     يواهم املجلس بفاعلية في إعداد وتطوير صف ثاني عقادة للجمعية.  .13

 أو الوزارة أو الخارجي املراجع أو العمومية الجمعية وتعليمات قرارات تنفيذ يشرف املجلس على  .14

 .املشرفة الجهة

    

     يقوم املجلس بتعزيز الشراكات والتحالفات ا ستراتيجية للجمعية.  .15

     يدعم املجلس سياسات وبرامج وفعاليات التغيير املختلفة داضل الجمعية و شارك فيها بفعالية.  .16

أنظمة وضوابط للرقابة الداضلية واإلشراف عليها ومراجعتها والتحقق يشرف املجلس على وضع   .17

 من فاعليتها.

    

     يتم وضع جدول اجتماعات دورية ملجلس اإلدارة عما يتم ا لتزام بها.  .18

     ترعز ا جتماعات على الوياسات وقضايا التخطيط حوب ا قتضاء.  .19

 على   .20
ً
     األقل ويتم تحديثها حوب الكاجة.يراجع املجلس الوياسات سنويا

افقة عليها قةل تنفيذها.  .21      يناقش املجلس الوياسات الجديدة ويتم املو

     يعطى جدول األعمال واملواد ألعضاء املجلس  ستعراضها قةل انعقاد ا جتماعات.   .22

     يتم تقييم فعالية اجتماعات املجلس بعد كل جلوة.  .23

     ا جتماع بشكل جيد.تتم إدارة   .24



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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