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مقدمة
يشــير مفهــوم الحوكمــة بشــكل عــام إلــى مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ التــي تقــود المنظمات
لتطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة والماليــة بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة فــي
النتائــج علــى أســس مــن مبــادئ الشــفافية ،والمســاءلة ،والمشــاركة ،والعدالــة وغيرهــا .وبنــاء
عليــه يتضمــن هــذا الدليــل عناصــر الحوكمــة فــي الجمعيــة الخيريــة لرعايــة مرضــى الروماتيــزم
بنــاء علــى مــا ورد فــي نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والالئحــة التنفيذيــة للجمعيــات
ال مــن الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والمؤسســات األهليــة .بحيــث يتولــى ك ً
للجمعيــة األهليــة مســؤولية التأكــد مــن تطبيــق معاييــر الحوكمــة بمــا يضمــن ســامة إدارة
وفاعليــة أداء الجمعيــة.

المبدأ العام.

يشــرف علــى الجمعيــة مجموعــة مــن المؤسســين واألعضــاء المشــتركين الذيــن يشــكلون الجمعية
العموميــة .ويقــع علــى عاتــق الجمعيــة العموميــة اإلشــراف علــى مجلــس اإلدارة ومتابعــة أدائــه
ومراجعــة واعتمــاد قــرارات مجلــس اإلدارة الكبــرى والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا الجمعيــة
لضمــان التأكــد مــن فاعليــة أداء الجمعيــة ومصداقيتهــا واســتدامتها.
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الباب األول:
التعريفات واألهداف
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المادة األولى:

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة أيمنــاء وردت فــي هــذه الالئحــة المعانــي المبينتــة أمــام كل
منهــا ،مــا لــم يقتضــي ســياق النــص غيــر ذلــك.
النظام :نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
الوزارة :وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
الوزير :وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
الجمعية :الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
الجمعيــة العموميــة :الجمعيــة العموميــة للجمعيــة وتتكــون مــن األعضــاء المحدديــن وفق ـًا لمــا
هــو منصــوص عليهــم بالالحــة األساســية للجمعيــة.
الالئحة األساسية :الالئحة األساسية للجمعية
األعضاء :أعضاء الجمعية العمومية
الالئحة :الئحة حوكمة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
أصحــاب المصالــح كل شــخص لــه مصلحــة مــع الجمعيــة مثــل :أعضــاء الجمعيــة العموميــة،
والعامليــن  ،والمتبرعيــن ،والمســتفيدين ،والدائنيــن والمدينيــن.
مراجع الحسابات :المراجع الخارجي لحسابات الجمعية.

المادة الثانية :الهدف من الالئحة:

الهــدف الرئيــس لهــذه الالئحــة هــو ترتيــب وتوضيــح جوانــب الحوكمــة فــي الجمعيــة استرشــادًا
بمــا ورد فــي نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والالئحــة التنفيذيــة للجمعيــات والمؤسســات
األهليــة ،ومســاندة أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للجمعيــة األهلية
فــي أداء مهامهمــا وواجباتهــا .كمــا ســيكون الدليــل بمثابــة الوســيلة المناســبة للجهــات الداعمــة
للجمعيــة مــن المانحيــن أو المتبرعيــن فــي اتخــاذ القــرار المناســب والصائــب فــي دعمهــم
للجمعيــة ،وذلــك مــن خــال تحقيــق األهــداف اآلتيــة:
تحقيق الفصل بين األدوار التشريعية والتنفيذية والرقابية.
إضفــاء العمــل المؤسســي علــى أعمــال الجمعيــة التــي تتــم مــن خــال لجــان لهــا اختصاصــات
محــددة وتربــط بينهــا عالقــات محــددة منصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للجمعيــة.
تحقيق التوافق بين أنشطة الجمعية والرسالة التي أنشئت من أجلها.
استدامة نشاط الجمعية وتنميته وفق خططها االستراتيجية.
زيادة فاعلية الدور التنموي للجمعية
منع تضارب المصالح في جميع أعمال الجمعية
ترسيخ تداول األدوار القيادية الداخلية للجمعية
إقامــة عالقــة صحيــة وفعالــة وتكامليــة بيــن الجمعيــة وأعضائهــا مــن ناحيــة وبينهــا وبيــن
األطــراف األخــرى ذات الصلــة بنشــاطها وبخاصــة الجهــات الحكوميــة الرقابيــة واإلشــرافية والفئــات
المســتفيدة والمانحــون.
بناء ثقافة سيادة الحوكمة ونشرها في المجتمع.
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للجهــات الرقابيــة العليــا وأصحــاب المصالــح مســاءلة الجمعيــة العموميــة ،ومســاءلة مجلــس
اإلدارة وللجمعيــة العموميــة مســاءلة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــن جميــع األعمــال واتخــاذ
مــا تــراه مناســبًا فــي ذلــك.

المادة الرابعة:

تعــد الجمعيــة العموميــة أعلــى ســلطة فــي الجمعيــة وأســاس وجودهــا ،ويثبــت ألعضائهــا جميــع
الحقــوق المتصلــة بهــذه العضويــة ويجــب عليهــم التصــرف بمســئولية وأن يكونــو علــى علــم
بــكل أمــور الجمعيــة ،وتمنــح لهــم حقــوق الرقابــة وفــق الضوابــط واآلليــات المعمــول بهــا فــي
الجمعيــة.

المادة الخامسة:

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الالئحــة األساســية للجمعيــة ،تتضمــن الحقــوق األساســية لألعضــاء مــا
يلــي:
تلقي المعلومات األساسية عن الجمعية بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.
المشــاركة الفعالــة فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ،والتصويــت علــى قراراتهــا مــن خــال
مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة.
مراقبة أعمال مجلس اإلدارة.
االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بأعمال الجمعية ،وال يتعارض مع لوائحها الداخلية.
دعــوة الجمعيــة العموميــة لالنعقــاد الجتمــاع غيــر عــادي بالتضامــن مــع  %25مــن االعضــاء الذيــن
لهــم حــق حضــور الجمعيــة العموميــة.

المادة السادسة:

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الالئحــة األساســية للجمعيــة تتضمــن الواجبــات األساســية لألعضــاء مــا
يلــي:
التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية
االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

المادة السابعة:

يجــب أن تضمــن اللوائــح الداخليــة للجمعيــة اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة لضمــان تســهيل
ممارســة جميــع األعضــاء لحقــوق العضويــة بالمســاواة بينهــم.
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المادة الثامنة:

تقــوم الجمعيــة العموميــة باختيــار أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة أو االســتغناء عنهــم طبقــًا
لقواعــد وإجــراءات معلنــة تتســم بالشــفافية والوضــوح.

المادة التاسعة:

يجــب أن تتــاح لألعضــاء الفرصــة للمشــاركة بســكل فعــال وإيجابــي فــي أعمــال الجمعيةالعمومية،
والمشــاركة فــي التصويــت بهــا ويجــب أن يكونــوا علــى علــم بقواعــد التصويــت فيهــا بمــا فــي
ذلــك طــرق التصويــت التــي تتبــع فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة.

المادة العاشرة:

يتعيــن علــى أعضــاء الجمعيــة العموميــة تمكيــن مجلــس اإلدارة المنتخــب مــن ممارســة جميــع
مســئولياته وفــق اختصاصاتــه ليتســنى لهــم محاســبته عليهــا.

المادة الحادية عشر:

تقوم معاملة معاملة األعضاء على أساس المساواة وفق القواعد التالية:
معاملــة األعضــاء مــن نفــس الفئــة ( عامــل ،منتســب ،فخري ،شــرفي الــخ )...علــى قدر المســاواة
كل حســب حقوقــه وواجباته.
إعالن معايير تحديد فئة العضوية بوضوح واتاحتها لكل األعضاء للتعرف عليها
مراعــاة أن تكــون إجــراءات وقواعــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة متســمة بالمعاملــة المنصفــة
لــكل األعضــاء ،وال تكــون إجــراءات عمليــة التصويــت صعبــة بــا مســوغ أو مبالغ ـًا فيهــا.
إلــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة وقيــادات الجمعيــة باإليضــاح عمــا إذا كان لهــم بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر باألصالــة أو النيابــة عــن أحــد أي مصلحــة ماد ّيــة فــي أي معاملــة مــع الجمعيــة أو فــي أي
شــأن يؤثــر مباشــرة عليهــا.
توفيــر جميــع المعلومــات التــي تمكــن األعضــاء مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه بحيــث
تكــون هــذه المعلومــات وافيــة ودقيقــة ،وأن تقــدم وتحــدث بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد
المحــددة باســتخدام أكثــر الطــرق فعاليــة فــي التواصــل مــع األعضــاء ،وال يجــوز التمييــز بينهــم
فيمــا يتعلــق بتوفيــر المعلومــات.

المادة الثانية عشر:

قواعد اجتماعات الجمعية العمومية:
تعلــم الجمعيــة العمميــة علــى تفاعــل ومشــاركة أكبــر عــدد مــن األعضــاء فــي اجتماعــات
الجمعيــة العموميــة ومــن ذلــك اختيــار المــكان والوقــت المالئميــن.
علــى مجلــس اإلدارة عنــد إعــداد جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة العامــة أن يأخــذ فــي االعتبــار
الموضوعــات التــي يرغــب األعضــاء فــي إدراجهــا علــى جــدول أعمــال االجتمــاع وذلــك بارســال
جــدول األعمــال قبــل االجتمــاع بمــدة تكفــي اطالعهــم عليــه وارســال مقترحاتهــم إن وجــدت.
يلتــزم مجلــس اإلدارة واألميــن العــام ومراجــع الحســابات الخارجــي باإلجابــة علــى أســئلة األعضــاء
التــي تطــرح عليهــم فــي أثنــاء اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والمتعلقــة بجــدول األعمــال.
يرفــق بالدعــوة لــكل عضــو شــرح عــن المواضيــع المطروحــة فــي جــدول األعمــال يتضمــن
المعلومــات الكافيــة عنهــا ،بحيــث تتوافــر للعضــو إمكانيــة تكويــن رأي حــول الموضــوع واالشــتراك
فــي مناقشــته فــي أثنــاء االجتمــاع وفــي اتخــاذ قــرار بشــأنه.
الئحة الحوكمة للجمعية
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ال يحــق لــكل عضــو طلــب مزيــد مــن المعلومــات مــن مجلــس اإلدارة حــول المضوعــات المطروحــة
فــي جــدول األعمــال ويحــق لــه االطــاع علــى ســجالت الجمعيــة الســتكمال معرفتــه بهــذه
الموضوعــات ،وعلــى مجلــس اإلدارة تمكينــه مــن ذلــك.
يراعــى فــي صياغــة القــرار أن يحــدد المطلــوب اتخــاذه والمســئول عــن تنفيــذه والمــدى الزمنــي
الــازم للتنفيــذ بحيــث يســهل متابعــة تنفيــذ القــرار والمحاســبة علــى تنفيــذه مــن عدمــه.
تمكين األعضاء من االطالع والتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية.
حفــظ وأرشــفة محاضــر اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة بعــد إكمــال صياغتهــا
واعتمادهــا مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة متمثلــة بمركــز التنميــة االجتماعيــة
فــي مــكان بــارز واالحتفــاظ بنســخة ورقيــة لدى مكتــب المديــر العــام التنفيــذي وأخــرى إلكترونية،
وتكــون جاهــزة فــي أي وقــت يطلبهــا فيــه أحــد أعضــاء الجمعيــة العموميــة أو أعضــاء مجلــس
اإلدارة.

المادة الثالثة عشر:
التصويت على قرارات الجمعية العمومية

ا لــكل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ال يجــوز حرمانــه منــه
يعــد التصويــت حقـًا أصيـ ً
إال إذا كانــت لــه مصلحــة شــخصية فــي القــرار محــل التصويــت وعلــى الجمعيــة أن تعمــل علــى
تســهيل ممارســته وتجنــب وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدامه
علــى رئيــس االجتمــاع توفيــر الوقــت الكافــي لمناقشــة كل موضــوع وإتاحــة الفرصــة لألعضــاء
الراغبيــن فــي المناقشــة وعــرض آرائهــم بحريــة بحيــث تتضــح المواقــف األساســية حــول الموضــوع
قبــل التصويــت علــى االقتراحــات المقدمــة
يطــرح التصويــت بعــد مناقشــة كل موضــوع وأخــذ كافــة االقتراحــات المقدمــة مــن األعضــاء
ويؤخــذ بــرأي األغلبيــة ،مــع إثبــات أراء المخالفيــن للقــرار فــي محضــر االجتمــاع
يتولــى رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة بنفســه أو تحــت إشــرافه تســجيل االجتمــاع وإعــداد المحضــر
متضمن ـًا أهــم اآلراء واالقتراحــات ونتيجــة التصويــت فــي كل موضــوع ،ويســجل المحضــر فــي
ســجالت الجمعيــة (ســجل اجتماعــات الجمعيــة العموميــة) ويوقــع عليــه كل مــن رئيــس االجتمــاع
ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.
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الباب الثالث
مجلس اإلدارة
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يكون للجمعية مجلس إدارة متسق مع هيكل الجمعية وحجم العضوية بها

المادة الخامسة عشرة:

يجــب أن يــؤدي مجلــس اإلدارة مهماتــه بمســؤولية وحســن نيــة وجديــة واهتمــام ،وأن تكــون قراراتــه
مبنيــة علــى معلومــات وافيــة مــن أميــن عــام المجلــس ،أو أي مصــدر موثــوق آخــر.

المادة السادسة عشرة:

يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة وعليــه أن يلتــزم بالقيــام بمــا
يحقــق مصلحــة الجمعيــة وليــس مــا يحقــق مصالــح األعضــاء الذيــن انتخبــوه لعضويــة المجلــس

المادة الثامنة عشرة:

يجــب أن تكــون قواعــد الترشــيح وانتخــاب األعضــاء دائمــة وتتســم بالشــفافية وتشــجع علــى
المنافســة ،كمــا يجــب أن تكــون اإلجــراءات واضحــة ،وأن تشــجع عمليــات التصويــت األعضــاء
علــى المشــاركة فيهــا.

المادة التاسعة عشرة:

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتخصيــص وقــت كاف لالضطــاع بمســؤولياتهم واإلعــداد الجتماعات
المجلــس واللجــان الدائمــة والمؤقتــة والحــرص علــى حضورها.

المادة العشرون:

مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه الالئحــة التنفيذيــة والالئحــة األساســية لمهــام مجلــس اإلدارة علــى
مجلــس اإلدارة أن يقــوم بالمهــام اآلتيــة :
توفيــر وتنظيــم المعلومــات داخــل الجمعيــة ،بحيــث يكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى علــم تــام
بــكل مــا يجــري فــي الجمعيــة ،حتــى يتمكنــوا مــن الوفــاء بالتزاماتهــم ،وأن يــؤدوا مهامهــم
بالجديــة والقناعــة التــي تســتحقها الجمعيــة ،مراعيــن فــي ذلــك مصالــح الجمعيــة وأعضائهــا
مــع التزامهــم باألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.

تنظيــم دورات تدريبيــة ألعضــاء المجلــس المنتخــب فــي بدايــة تشــكيل المجلــس لتزويدهــم
بالمعــارف والخبــرات الضروريــة لممارســة بالمعــارف والخبــرات الضروريــة لممارســة مســئولياتهم
بكفــاءاة علــى أن تتضمــن هــذه الــدورات شــرحًا وافيــًا لنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة
والئحتــه التنفيذيــة وكيفيــة إدارة النشــاط مــع تعريفهــم بمهــارات االتصــال والعمــل الجماعــي
وإدارة االجتماعــات وطــرق كســب أعضــاء جــدد ،وطــرق تنميــة المــوارد الماليــة
تنظيــم جلســات تمهيديــة ألعضــاء الجمعيــة العامليــن والمنتســبين الجــدد؛ لتعريفهــم بأغــراض
الجمعيــة ومجــاالت نشــاطها والــدور الــذي يمكــن أن يقومــوا بــه فــي تطويــر النشــاط وتوســيع
قاعــدة العضويــة وحقوقهــم وواجباتهــم فــي إطــار الالئحــة األساســية للجمعيــة
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وضــع نظــام محــدد يتضمــن اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لإلبــاغ عــن وقائــع الفســاد وضبــط
المخالفــات لتتمكــن الجمعيــة مــن مواجهتهــا وعالجهــا فــي الوقــت المناســب
رصــد ومتابعــة تضــارب المصالــح الــذي قــد ينشــأ لــدى أعضــاء المجلــس لتفــادي المعامــات
التجاريــة والماليــة بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة
تشــكيل لجــان مؤقتــة ودائمــة فــي مختلــف أنشــطة الجمعيــة ويــرأس كل لجنــة أحــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة مــع جــذب األعضــاء العامليــن والمنتســبين إلــى عضويتهــا لتوســيع قاعــدة
المشــاركة وإكســاب مزيــد مــن األعضــاء خبــرة أكبــر بنشــاط الجمعيــة وتحمــل المســؤوليات
بمــا يســاعد علــى تكويــن قيــادات احتياطيــة مؤهلــة للمنافســة علــى عضويــة مجلــس اإلدارة مــع
مراعــاة التناســب بيــن مجــال عمــل اللجنــة وخبــرات وكفــاءات أعضائهــا.
وضــع قواعــد للرقابــة علــى عمــل اللجــان التــي يشــكلها ومتابعــة عملهــا بشــكل دوري للتحقــق مــن
قيامهــا بالمهــام الموكلــة إليها.
تنظيــم لقــاءات للفئــات المســتفيدة مــن نشــاط الجمعيــة لتقديــم معلومــات وافيــة عــن أنشــطتها
وأغراضهــا والمجــاالت األساســية للنشــاط وكيفيــة اســتفادة هــذه الفئــات مــن الخدمــات التــي
تقدمهــا الجمعيــة
عمــل اســتطالعات رأي للفئــات المســتفيدة مــن نشــاط الجمعيــة للتعــرف علــى رأيهــم فــي هــذا
النشــاط ومــدى تلبيتــه الحتياجاتهــم وأولوياتهــم بالنســبة للخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة،
ويتــم هــذا االســتطالع دوريـًا لضمــان وجــود صلــة منتظمــة مــع الفئــات التــي تســتهدفها الجمعيــة
بخدماتهــا وعلــى مجلــس اإلدارة إعــادة النظــر فــي خطــط عملــه وأولويــات النشــاط علــى ضــوء
نتائــج اســتطالعات الــرأي والمناقشــات مــع الفئــات المســتفيدة.
تقديــم صــورة وافيــة عــن نشــاط الجمعيــة فــي تقريــره الســنوي الــى الجمعيــة العموميــة ،بحيــث
يفيــد هــذا التقريــر فــي التعــرف علــى مشــكالت النشــاط والتوجهــات المســتقبلية وأولوياتهــا،
ويجــب أن يتضمــن العناصــر األساســية اآلتيــة:
تقرير التخطيط االستراتيجي
تقرير بجميع البرامج واألنشطة التي قامت بها الجمعية
تقرير عن المصروفات واإليرادات ومقارنتها بالموازنة التقديرية.
اجتماعات مجلس اإلدارة وعددها ،ومدى مشاركة كل عضةو فيها
اجتماعات اللجان وعددها ،ومدى انتظامها ومشاركة أعضاء الجمعية فيها.
الجهاز التنفيذي ودوره في خدمة الجمعية
العالقــة مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والجهــة المشــرفة ،ومــا جــاء علــى الجمعيــة مــن
ملحوظــات وااللتــزام بالــرد عليهــا
ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
بيان بالبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وسببها.
أي ملحوظات أو جزاءات سجلت على الجمعية من الوزارة أو الجهة المشرفة.
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف على تنفيذها ،ومراجعتها سنويًا .
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-CARD

االشراف على تنفيذ هذه الالئحة ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة
آليــات تســوية الشــكاوى التــي قــد تنشــأ بيــن الجمعيــات وغيرهــا ســواء مــن المســتفيدين أو
المانحيــن أو غيرهــم
وضــع السياســيات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الجمعيــة لألنظمــة واللوائــح والتزامهــا
باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة لألعضــاء

المادة الحادية والعشرون:

يحظــر الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي وظيفــة تنفيذيــة فــي الجمعيــة مثــل
المديــر العــام التنفيــذي.

المادة الثانية والعشرون:

يراعــى فــي صياغــة قــرارات مجلــس اإلدارة اإلجــراء المطلــوب القيــام بــه واســم المســؤول عــن
التنفيــذ والمــدى الزمنــي للتنفيــذ لكــي يتمكــن المجلــس مــن متابعــة التنفيذ ومحاســبة المســؤول
عــن عــدم التنفيــذ.
المادة الثالثة والعشرون:
تتولــى الجمعيــة العموميــة العاديــة تعييــن مراجــع حســابات للجمعيــة مــع تحديــد مكافأتــه ،مــع
مراعــاة الشــروط اآلتيــة:
مرخصا له.
 - 1أن يكون
ً
 -2أال يكون عضوًا بالجمعية
 - 3أن يكون اختياره عن طريق منافسة ال تقل عن ثالثة عروض
 - 4أن تكون لديه خبرة في مراجعة حسابات الجمعيات الخيرية ال تقل عن عامين
 - 5أن يقدم السيرة الذاتية.
 - 6أال يكون قريبًا ألحد أعضاء مجلس اإلدارة حتى الدرجة الثانية
 - 7أال يكون له أي تعامالت مالية مع الجمعية

المادة الرابعة والعشرون:

يمــارس مراقــب الحســابات اختصاصاتــه فــي اســتقاللية كاملــة عــن أي تأثيــر أو ضغــوط مــن إدارة
الجمعيــة ،ويتحمــل وحــده مســؤولية مــا يصــدر عنــه مــن تقاريــر.

المادة الخامسة والعشرون:

يحــق لمراجــع الحســابات االطــاع علــى دفاتــر الجمعيــة وســجالتها ومســتنداتها فــي أي وقــت،
ولــه الحــق فــي طلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا ألداء مهمتــه،
ويتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يمكنــه ،ولــه كذلــك أن يحــدد موجــودات الجمعيــة والتزاماتهــا
مــن كل مــا تقــدم.
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المادة السادسة والعشرون:

-CARD

إذا لــم يمكــن مراجــع الحســابات مــن مباشــرة مهمتــه فعليــه أن يثبــت ذلــك فــي تقريــر يقــدم إلى
مجلــس اإلدارة التخــاذ إجــراءات تمكينــه ،فــإن لــم يتخــذ المجلــس االجــراءات الالزمــة لتيســير
مهمتــه فعلــى مراجــع الحســابات إخطــار الجمعيــة العموميــة بصــورة مــن التقريــر إذا ثبــت أي
قصــور مــن مراجــع الحســابات فــي أداء واجباتــه فلمجلــس اإلدارة حــق دعــوة الجمعيــة العموميــة
العاديــة إلــى االجتمــاع وإعــداد تقريــر فــي ذلــك ،وفــي االجتمــاع تتخــذ الجمعيــة العموميــة
القــرار المناســب فــي هــذا الشــأن
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-CARD

الباب الخامس
لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية
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المادة الثامنة والعشرون:

-CARD

تنتخــب الجمعيــة العموميــة لجنــة المراقبــة والمراجعــة لمــدة ثــاث ســنوات مــن ثالثــة إلــى
خمســة أعضــاء ،وتقــوم اللجنــة بانتخــاب رئيــس لهــا فــي أول اجتمــاع.

المادة التاسعة والعشرون:

يشــترط فيمــن ينتحــب لعضويــة لجنــة المراقبــة والمراجعــة أال يكــون قائمـًا بــأي مســؤولية وأال
يكــون عضــوا فــي مجلــس اإلدارة أو أي لجنــة مــن لجــان النشــاط ،أخــرى فــي الجمعيــة وللجمعيــة
العموميــة االســتعانة بمــن تــراه مناســبًا لالنضمــام للجنــة الرقابــة مــن خــارج ،بالجمعيــة أعضــاء
الجمعيــة العمومية.
كما تشترط في أعضاء اللجنة ما يلي:
أال يقل عمر العضو عن ثالثين عامًا
أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية
أن يكــون لديــه مؤهــل علمــي وخبــرة فــي اختصاصــات اللجنــة ،ويفضــل مــن شــارك ســابقًا فــي
لجنــة مماثلــة

المادة الثالثون:

تقــوم لجنــة المراقبــة والمراجعــة بإعــداد تقريــر ســنوي تقدمــه للجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا
العــادي الســنوي يتضمــن تقويمهــا ألداء الجمعيــة واقتراحاتهــا لتطويــر األداء والتغلــب علــى
المشــاكل التــي تواجــه برامــج الجمعيــة ،ويتضمــن التقريــر:
عرضا واف ًيا ألنشطة الجمعية ومدى تحقيق األهداف المحددة لهذه األنشطة
ً
أداء مجلــس اإلدارة ومــدى انتظــام اجتماعاتــه ومشــاركة أعضــاء المجلــس فــي االجتماعــات،
وقــدرة المجلــس علــى تنفيــذ خطــط الجمعيــة وتحقيــق أهدافهــا ،والقــدرة علــى التغلــب علــى
المشــاكل التــي يواجههــا
أداء رئيــس المجلــس ونائــب الرئيــس واألميــن العــام والمشــرف المالــي لمســؤولياتهم ومهامهــم فــي
انتظــام النشــاط وتحقيقــه ألهدافــه.
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ،واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع المصلحــة
العامــة للجمعية
أداء الجهاز الوظيفي بالجمعية ودوره في تنفيذ خططها
دور مجلــس اإلدارة فــي االســتفادة مــن أعضــاء الجمعيــة فــي األنشــطة المختلفــة ،وتوعيــة األعضاء
بحقوقهــم وواجباتهــم؛ لضمــان مشــاركتهم الفعالــة فــي أنشــطة الجمعية.
دور مجلــس اإلدارة فــي إيجــاد تواصــل منتظــم مــع الفئــات المســتفيدة مــن نشــاط الجمعيــة
واســتطالع رأيهــا فــي الخدمــات التــي تقــدم لهــا والتعــرف علــى أولوياتهــا حســب احتياجاتهــا.
المشــاكل التــي تواجــه تنفيــذ األنشــطة وأســبابها ودور اإلدارة التنفيذيــة فــي حلهــا أو مواجهتهــا
وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا.
االقتراحات الخاصة بتطوير األنشطة مستقبالً.
جميع األعمال التي تخالف اللوائح واألنظمة المعتمدة بالجمعية.
الئحة الحوكمة للجمعية 15

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم  -روﻣﺎﺗﻴﺰم

-CARD

المادة الحادية والثالثون:

من الحقوق التي تتمتع بها لجنة المراقبة والمراجعة ما يلي:
الحق في االطالع على جميع المستندات والمخاطبات والمناشط في الجمعية
الحــق فــي اتخــاذ الطريقــة التــي تراهــا للتأكــد مــن صحــة ودقــة المعلومــات والتقاريــر الــواردة
لهــا.
الحــق فــي حضــور كافــة االجتماعــات التــي يعقدهــا مجلــس اإلدارة واللجــان الدائمــة  3والمؤقتــة
دون المشــاركة فــي القــرارات أو التصويــت عليهــا
لحــق فــي أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة عقــد اجتمــاع غيــر اعتيــادي للجمعيــة العموميــة متــى 4
رأت الحاجــة إلــى ذلــك ،وعلــى المجلــس االســتجابة لطلبهــا.
الحــق فــي أن تخاطــب مجلــس اإلدارة فــي جميــع الملحوظــات التــي ســجلتها علــى عمــل  5وعلــى
مجلــس اإلدارة أن يجيــب كتابـ ًة علــى مــا يقدمــه أعضــاء اللجنــة مــن الجمعيــة استفســارات حــول
أوضــاع الجمعية.

المادة الثانية والثالثون:

علــى مجلــس اإلدارة أن يــدرج تقريــر اللجنــة بملحوظاتهــا عــن الجمعيــة فــي جــدول أعمــال
ويســجل ملحوظاتــه عليــه؛ للــرد علــى التقريــر فــي  ،وأن يــدرس التقريــر ،الجمعيــة العموميــة
التاليــة أثنــاء مناقشــات الجمعيــة العموميــة
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-CARD

الباب السادس
اإلفصاح والشفافية
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-CARD

المادة الثالثة والثالثون:

علــى الجمعيــة أن تضــع سياســات اإلفصــاح وإجراءاتهــا وأنظمتهــا اإلشــرافية بشــكل مكتــوب وفقـًا
لالئحــة األساســية للجمعيــة
المادة الرابعة والثالثون:
يتضمن اإلفصاح البيانات األساسية اآلتية دون أن يكون قاصرًا عليها:
مالية الجمعية من إيرادات ومصروفات
مهمة الجمعية ورؤيتها وأغراضها
حقوق األعضاء وواجباتهم
أي معامالت مالية بين الجمعية وأعضائها وأعضاء مجلس اإلدارة وبينها وبين الغير.
سياسة المكافآت والمرتبات للعاملين بالجمعية
المعلومــات الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك مؤهالتهــم وأي مكافــآت تصــرف لهــم
مــن الجمعيــة أو بــدالت مــع بيــان ســببها

المادة الخامسة والثالثون:

يجــب أن تتيــح الجمعيــة قنــوات لنشــر المعلومــات عنهــا وعــن أعضائهــا ،وإتاحــة االطــاع علــى
المعلومــات المفصــح عنهــا فــي الوقــت المناســب.

المادة السادسة والثالثون:

يشــمل اإلفصــاح كل عالقــة مــع أطــراف أخــرى وكذلــك أشــكال التنســيق والتحالــف مــع
المنظمــات التــي تعمــل فــي نفــس المجــال ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مزايــا للجمعيــة أو
تكلفــة محتملــة.
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-CARD

الباب السابع
منع تضارب المصالح
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المادة الثامنة والثالثون:

ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة (بغيــر ترخيــص مــن الجمعيــة العموميــة يجــدد كل ســنة) أن
يدخــل فــي أعمــال تجاريــة أو ماليــة مــع الجمعيــة ،وعلــى هــذا العضــو أن يبلــغ المجلــس بمــا
لــه مــن مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي هــذه األعمــال ،ويثبــت هــذا التبليــغ فــي
محضــر االجتمــاع وال يجــوز لــه االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا
الشــأن.

المادة التاسعة والثالثون:

يجــب أال يكــون مراجــع الحســابات عضــوا بالجمعيــة أو أن يكــون لــه أي عالقــات مــع الجمعيــة
ســواء كانــت تعامــات تجاريــة أم ماليــة ،وأال يكــون ألحــد مــن أقاربــه أي عالقــات تجاريــة أو
ماليــة مــع الجمعيــة
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الباب الثامن
السياسات
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للمانح الحق فيما يأتي:
االطــاع علــى هويــات جميــع العامليــن بمجلــس إدارة الجمعيــة وأدوارهــم المحوريــة فــي اإلشــراف
علــى المســؤوليات والصالحيــات.
االطالع على ميزانيات الجمعية الحالية والسابقة.
التأكد من ضمان استخدام المنحة على النحو المتفق عليه.
تقديم الشكر والتقدير له بالشكل الالئق .
التعامــل مــع المعلومــات المتعلقــة بمنحهــم ومعالجتهــا باحتــرام وســرية وبمــا ال يتعــارض مــع
السياســات والقوانيــن العامــة.
معرفــة هويــات ممثلــي الجمعيــة فــي جمــع التبرعــات ســواء مــن المتطوعيــن أم مــن موظفــي
الجمعيــة أم مــن المتعاونيــن مدفوعــي األجــر.
أن تكون جميع عالقات ممثلي الجمعية معه مهنية واحترافية وتعبر عن االحترام المتبادل.
إتاحــة الخيــار لــه فــي إدراج اســمه فــي قوائــم المــواد البريديــة التــي تنــوي الجمعيــة مشــاركتها
بشــكل دوري أو متقطــع.
حرية وصراحة طرح األسئلة واالستفسارات المتعلقة بالجمعية

المادة الحادية واألربعون:

سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات:
تلتــزم الجمعيــة بأعلــى المعاييــر الممكنــة فيمــا يتعلــق بالمصداقيــة واألمانــة والمســاءلة وخلــق
بيئــة عمــل قائمــة ومبنيــة علــى أســاس التواصــل المنفتــح واآلمــن ،الــذي يجعــل األفــراد
مطمئنيــن إلــى اللجــوء إلــى المســؤولين فــي الحــاالت التــي يعتقــد أنهــا منطويــة علــى مخالفــات
فعليــة أو محتملــة للسياســات والمعاييــر.
التزام كل العاملين في الجمعية بمعايير عالية من السلوك واألخالق المهني
التبليــغ المبكرعــن أي مخالفــة أو خطــر أو ســوء تصــرف محتمــل قــد يتعــرض لــه األفــراد أو
الجمعيــة أو أحــد الداعميــن لهــا وموظفيهــا ،ومعالجــة ذلــك بشــكل مناســب
تهــدف سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات إلــى تنــاول أوجــه القلــق والشــواغل الرئيســية (علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر) مــا يلــي:
الممارسات غير السليمة أو األمور المريبة في التقارير المالية .
السلوك الذي يمثل مخالفة أو خرقًا لآلداب .
مخاطر الصحة والسالمة بما فيها المخاطر التي تهدد الجمهور والزمالء اآلخرين
االستخدام غير المصرح به ألموال الجمعية وسوء التصرف المالي
أنشطة االحتياالت والفساد المحتملة.
عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح .
الحصــول علــى منافــع أو مكافــآت غيــر مســتحقة مــن جهــات خارجيــة بغــرض منــح ميــزة أو
أفضليــة.
المعلومــات المضللــة أو البيانــات الكاذبــة المقدمــة مــن مديـ ٍر أو مســؤول أو موظــف فــي الجمعيــة
أو مقدمــة إليــه فيمــا يتعلــق بمســاءلة واردة فــي الســجالت الماليــة أو التقاريــر العامــة أو تقاريــر
التدقيــق.
اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
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مسؤوليات اُلمبلغ عن المخالفات:

المبلــغ عــن المخالفــات فــي القيــام باإلبــاغ مــع تقديــم معلومــات موثوقــة،
يتمثــل دور الشــخص ُ
وال ُيطلــب أو يتوقــع مــن هــذا الشــخص التصــرف كمحقــق أو باحــث عــن كمــا أنــه غيــر مطالب
بتحديــد اإلجــراء التصحيحــي أو التقويمــي المناســب ،الحقائــق الــذي قــد يكــون مضمون ـًا فــي
حالــة معينــة
يجــب أال يتصــرف المبلغــون مــن تلقــاء أنفســهم فــي إجــراء أي أنشــطة تحقيــق ،كمــا أنــة ال
يحــق لهــم المشــاركة فــي أي أنشــطة تحقيــق بخــاف تلــك المطلوبــة
يجوز للمبلغين اإلبالغ عن شواغلهم ومخاوفهم دون اإلفصاح عن هويتهم.
توفر الجمعية الحماية ألي مبلغ يقوم بنية حسنة باإلبالغ.
تقــوم الجمعيــة بإنهــاء خدمــة هــذا الشــخص أو نقلــه إلــى منصــب أقــل أو تهديــده أو مضايقتــه
كمــا أنهــا ســوف تتخــذ اإلجــراءات المناســبة التــي تضمــن لــه الحمايــة .
المبلــغ عــن شــاغل أو أحــد أوجــه القلــق بنيــة حســنة ولــم يتأكــد مــن ذلــك،
إذا بلــغ الشــخص ُ
المبلــغ المخــاوف
وإذا اســتمرت خــال التحقيــق ،فــا يتــم اتخــاذ أي إجــراء ضــد هــذا الشــخص ُ
والشــكوك لديــه فيحــق لــه تقديــم بــاغ آخــر بالمخالفــة ومحاولــة تأكيدهــا.
المبلــغ عــن شــاغل أو أحــد أوجــه القلــق بغــرض التســلية أو ليكيــد غيــره أو
إذا بلــغ الشــخص ُ
لتحقيــق مكاســب شــخصية يجــوز اتخــاذ إجــراء تأديبــي ضــده.
التزام الجمعية :
يجــب التعامــل مــع كل الشــواغل والمخــاوف ســراً ،مــع بــذل كل الجهــود الممكنــة لعــدم الكشــف
المبلــغ فــي حــال رغبتــه فــي ذلــك.
عــن هويــة ُ
التأكــد مــن أن كافــة العامليــن والموظفيــن بالشــركة علــى درايــة وافيــة بسياســة اإلبــاغ عــن
المخالفــات.
آلية التبليغ:
المبلــغ رفــع كل الشــواغل والمخــاوف إلــى مديــره المباشــر فــي صيغــة كتابيــة
يجــب علــى ُ
المبلــغ بعــدم االرتيــاح حيــال رفــع المســألة حســب التصــور
أو بالبريــد اإللكترونــي ،وإذا شــعر ُ
الســابق ألي ســبب فيمكنــه رفــع المســألة حســب طبيعــة األمــر اُلــم بلــغ عنــه الــى األميــن العــام
بالجمعيــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو لجنــة الرقابــة الداخليــة .كلمــا كان التبليــغ عــن المخالفــة
مبكــرًا كان مــن الســهل اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة.
يجــب مراجعــة كل شــاغل أو مصــدر قلــق بواســطة متلقــي البــاغ الــذي يتعيــن عليــه إشــعار
األميــن العــام .يحــدد األميــن العــام مــا إذا كان الشــاغل مصــدر القلــق يســتلزم إجــراء تحقيــق
أم ال ويرفــع ذلــك القــرار إلــى اللجنــة التنفيذيــة فــي حــال إذا كان القــرار هــو ،بشــكل نهائــي
إجــراء تحقيــق علــى أن تقــوم اللجنــة التنفيذيــة إذا رأت ضــرورة لذلــك بتشــكيل لجنــة للتحقيــق.
يجــب إخطــار اُلمبلــغ عنهــم باالدعــاءات المزعومــة فــي بدايــة التحقيــق الرســمي ،مــع إتاحــة
الفرصــة لهــم إلبــداء آرائهــم ووجهــات نظرهــم خــال التحقيــق.
إذا خلصــت نتائــج التحقيــق إلــى ارتــكاب فعــل غيــر ســليم أو غيــر اخالقــي توصــي لجنــة التحقيــق
باتخــاذ اإلجــراء التأديبــي أو التصحيحــي الــذي قــد تــراه مناســبًا طبقـًا لقواعــد الســلوك وجــدول
وإجــراءات التأديــب وقانــون العمــل.
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سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 /1إدارة الوثائق
يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في إدارة مقر الجمعية وتشمل اآلتي:
الالئحة االساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى .
سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية موضحًا به بيانات كل من األعضاء
المؤسسين أو غيرهم من األعضاء وتاريخ انضمامه
سجل العضوية في مجلس اإلدارة موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها
(باالنتخابات أو التزكية )
سجل اجتماعات الجمعية العمومية
سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
السجالت المالية والبنكية والُعهد
سجل الممتلكات واألصول
ملفات لحفظ كافة الفواتير واإليصاالت
سجل المكاتبات والرسائل
سجل التبرعات تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنم ّية
ويتولى مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك.
 /2االحتفاظ بالوثائق:
يتم االحتفاظ بجميع الوثائق لمدة عشر سنوات.
تحتفظ كل إدارة مصدرة للمعاملة بنسخة من المعاملة في أرشيفها.
يكون أرشيف المعامالت المالية لدى اإلدارة المالية بجميع مستنداته.
يكون هناك أرشيف عام تشرف علية الشؤون اإلدارية.
يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند.
يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل (السيرفرات) الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.
يجب على الجمعية أن تحتفظ بالوثائق بطريقة منظمة؛ حتى يسهل الرجوع إليها ولضمان عدم الوقوع
في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
 /3إتالف الوثائق:
يكون اتالف الوثائق بقرار من مجلس اإلدارة ويحدد المجلس طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت
المدة المحددة لالحتفاظ بها ويقوم بتعيين لجنة لإلشراف على ذلك.
تقوم اللجنة المشرقة على اإلتالف بتحرير محضر يوضح فيه الوثائق التي تم التخلص منها وطريقة
التخلص منها

المادة الثالثة واألربعون:

تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.

الئحة الحوكمة للجمعية 24

