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 ( تمهيد1مادة )
 :تهدف هذه الالئحة لتحقيق ما يلي (أ

تمكين مجلس اإلدارة من توجيهه وإدارة ومراقةهة أعمهال الجمعيهة لضههههمهان ا لتزام  .1

 بأفضل الممارسات التي تحقق أهداف الجمعية.

وصههههالحيات مجلس اإلدارة، ودوره في اسههههتدامة الجمعية توضههههيح ميهههه وليات   .2

وتحقيق أهدافها، والتعريف باليهههياسهههات واإلجراءات المتةعة في اأتيار أعضهههاء 

 مجلس اإلدارة، واللجان المنةثقة عنه ومهامها.

 تفعيل مةدأ اإلفصاح والشفافية بطريقة عادلة لجميع الميتفيدين. .3

 مرجعية الالئحة (ب

واعتماد العمل بموجةها من قةل مجلس إدارة الجمعية اسههههتنادا  تم وضههههع هذه الالئحة 

 إلى:

 النظام األساسي للجمعية. -

 أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية ا جتماعية. -

 .أفضل الممارسات لمجالس ا دارة -

 ( تعديل الالئحة2مادة )
إطار األنظمة  لمجلس اإلدارة مراجعة وتعديل أو اإلضهههافة لهذه الالئحة متى ما رأل ذلم ضهههمن

 والتعليمات ذات العالقة. 

 ( العمل بالالئحة ونشرها3مادة )
 يعتمد العمل بهذه الالئحة اعتةارا من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة. .1

 يتم نشر هذه الالئحة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة. .2

 ( التعريفات4مادة )
المعاني الموضهههحة أمام كل منها ما لم يق  يقصهههد باأللفاا والعةارات الواردة في هذه الالئحة 

 سياق النص أالف ذلم.
 

 التعريف  المصطلح

 جمعية الةر بأبها  الجمعية 

 وزارة العمل والتنمية ا جتماعية الوزارة

 النظام األساسي للجمعية والمعتمد من وزارة العمل والتنمية ا جتماعية  النظام

متطوعة ومنتخةة أو معينة من األفراد لديهم سلطة  مجلس اإلدارة: وهو مجموعة  المجلس
جماعية لوضع سياسات الجمعية واإلشراف عليها واتخاذ القرارات ومتابعة  

 التنفيذ.
 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
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 اإلدارة:( تشكيل مجلس 5مادة )
تنتخةهم الجمعيهة العموميهة  أعضههههاء(  7تهدار الجمعيهة من قةهل مجلس إدارة يتكون من ) •

والتنميهة ا جتمهاعيهة على ترشههههيحهم(  من بين أعضههههائهها )الهذين وافقه  وزارة العمهل

   بطريقة ا قتراع اليري وبحضور مندوب من الوزارة.

 ( عضوية المجلس:6مادة )
 العضههوية في مجلس اإلدارة عمل تطوعي   يتقاضههى عليه العضههو أجرا ، وييههتثنى من •

عضهههههاء عن تكهاليف تنقلهم وسههههكنهم في حهال انتهدابهم لمههام تخص ذلهم تعوي  األ

 الجمعية.

  يجوز الترشههههح لعضههههويهة مجلس إدارة الجمعيهة ألكثر من دورتين على التوالي إ   •

 بموافقة الوزير أو من يفوضه.

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

 العضوية في مجلس اإلدارة:( شروط 7مادة )
يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفيه لعضوية مجلس اإلدارة، ويشترط فيمن  

 :يترشح لعضوية مجلس اإلدارة ما يأتي 

 

 أن يكون سعوديا . •

 .أن يكون كامل األهلية •

 أن يكوَن عضوا  عامال  في الجمعية العمومية مدة    تقل عن ستة أشهر.  •

 سنة. 21أ  يقل عمره عن  •

أ  يكون من العاملين في اإلدارة المختصة باإلشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة   •

 المشرفة إ  بموافقة الوزارة.

 .أن يكون قد وفّى جميع ا لتزامات المالية تجاه الجمعية  •

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

 .ُردَّ إليه اعتةارهقد 

 عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.  •

 

 

  

المحاسب القانوني للجمعية والمرأص بمزاولة العمل ويشرف على حيابات   المحاسب

 الجمعية. 
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 ( آلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:8مادة )
 تتم عملية انتخاب مجلس اإلدارة وفقا  لإلجراءات اآلتية: 

أن يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة أطيا  إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية   .1

لجديد قةل نهاية مدة مجلس اإلدارة الحالي بمائة للترشح لعضوية مجلس اإلدارة ا

 :وثمانين يوما  على األقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل اآلتية

 .شروط الترشح للعضوية -أ

 .النماذج المطلوب تعةئتها للترشح -ب

الميتندات المطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة   -ت

 الوطنية والييرة الذاتية.بطاقة الهوية 

 تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله  -ث
 .يقفل باب الترشح قةل تيعين يوما  من نهاية مدة مجلس اإلدارة .2

الطلةات التي يدرس مجلس اإلدارة أو من يفوضه طلةات الترشح ويقوم باستةعاد   .3

  تنطةق عليها الشروط أو التي لم تيتكمل الميتندات أو التي لم ترد أالل المدة 

 .المحددة للترشح

يرفع مجلس اإلدارة قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطةق عليهم الشروط   .4

إلى الوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلم أالل أسةوع من قفل 

 .باب الترشح

 .تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيا  وغير قابل للطعن .5

يتاح لكل مرشح وافق  عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في الموقع اإللكتروني   .6

للجمعية وفي مدأل مقر الجمعية، ويحدد المجلس اشتراطات العرض ومياحاته  

 المترشحين وتياويها. على أن يراعى في ذلم عدالة الفرص بين 

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

وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في األسةوع اليابق  -أ

 .لالنتخابات في مكان بارز بالجمعية وفي قاعة ا نتخابات

 .دوبهامخاطةة الوزارة بمكان ا نتخاب وزمانه وطلب حضور من -ب

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

تجهيز المقر واألدوات ا نتخابية بما في ذلم مكان ا قتراع اليري وصندوق  -ث

 .ا قتراع

 .اعتماد أوراق ا قتراع وأتمها وتوقيع عضوين عليها -ج 

دور اللجنة بإعالن   تكون مهمة لجنة ا نتخابات إدارة العملية ا نتخابية، وينتهي .8

  .النتيجة وكتابة محضر ا نتخابات

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

التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل   -أ

 .الناأةين

 .تمديد مدة التصوي  وإنهاؤها -ب



 

6 
 

 عد األصوات التي حصل عليها كل مرشح.  -ت

أكد من عدد األصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة الت -ث

عدد األصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء ا نتخاب وإعادته في  

 .ا جتماع نفيه أو أالل مدة   تزيد عن أمية عشر يوما  

إعالن أسماء الفائزين في ا نتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر  -ج 

المجلس، وفي حال تياوي األصوات األصوات بحيب عدد أعضاء 

 .للفائز بالمقعد األأير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما

إعداد قائمة بأعضاء المجلس ا حتياطيين وهم المترشحون الخمية  -ح 

 .التالون لألعضاء الفائزين وحيب األصوات

يُعّد محضر أتامي للعملية ا نتخابية يتضمن عدد األوراق في الصندوق   .10

ألوراق الصحيحة والملغاة والةيضاء، وعدد األصوات التي حصل عليها كل  وا

مرشح وترتيةها تنازليا  من المرشح األعلى، ويوقعه رئيس لجنة ا نتخاب  

 وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة. 

تحتفظ الجمعية بأصل المحضر في سجالتها، وتيلم صورة لمندوب   .11

 الوزارة إلدراجه في ملف الجمعية 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا  فوريا  يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب   .12

 .والمشرف المالي وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله

 ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية. .13

 :( فقدان عضوية مجلس اإلدارة9مادة )
مجلس اإلدارة و  يحق  يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته بقرار ميةب يصدر من  .1

 له الترشح مجددا  وذلم في أي من الحا ت اآلتية:

 الوفاة. -أ

ا نيحاب من مجلس اإلدارة، وذلم بناء على طلب أطي يقدمه العضو إلى  -ب

مجلس اإلدارة، و  يحول ذلم دون حق الجمعية في مطالةته بأي أموال تكون  

 .تح  يديه

ية العمومية وفق ما ورد في  إذا فقد شرطا  من شروط العضوية في الجمع -ت

 .المادة الثالثة عشرة

 .إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا  ماديا  أو أدبيا  بالجمعية -ث

 .إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي  -ج 

إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقةله المجلس لثالث جليات   -ح 

 .الدورة الواحدةمتتالية، أو س  جليات متفرقة في 

إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة ليةب صحي أو أي أسةاب   -خ 

 .أأرل

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

 الوزارة بالقرار أالل أسةوع من تاريخه 
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 ( التزامات عضو مجلس اإلدارة:10مادة )
منها ما  يع ا لتزامات المترتةة على عضهههويته بالجمعية والتييلتزم عضهههو مجلس اإلدارة بجم

 يلي:

 الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم. -1

 المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحين إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها. -2

الميهاهمة في إعداد أط  وبرامج ومشهروعات الجمعية ومتابعتها واإلشهراف على  -3

 تنفيذها.

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

 .رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس -5

 بذلم.تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة حال تكليفه  -6

أدمة الجمعية وإفادتها بخةراته ومعارفه واقتراح المواضيع وتقديم المةادرات التي  -7

 شأنها النهوض بالجمعية.من 

القيام بجميع الواجةات وا أتصهاصهات المنصهوص عليها في هذا النظام والخاصهة   -8

 برئيس المجلس ونائةه وأمين الصندوق، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب.

 المحافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشائها. -9

 .رعاية قيم الجمعية، وا لتزام بالقيم الم سيية للجمعية -10

دعم عمليات التحيهين الميهتمر لكافة العمليات واإلجراءات التشهغيلية واإلدارية  -11

 في الجمعية والمشاركة في فرق العمل المخصصة لهذا الغرض.

 ( مهام وصالحيات المجلس:11مادة )
يتولهى المجلس إدارة أعمهال الجمعية بما يحقق األهههداف التي أنشئ  من أجلهها والمحددة في  

األساسي للجمعية وفي حدود ما تنص عليه  ئحة الجمعيات والم سيات الخيرية   النظههام

وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتلخص أهم األعمههال التي يةاشرها مجلس 

 اإلدارة في األمور التالية: 

من  اعتماد التوجهات األساسية واألهداف الرئييية للجمعية واإلشراف على تنفيذها و .1

 :ذلم

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

واألهداف والقضايا الرئييية والقيم المشتركة للجمعية مع إشراك جميع المعنيين في 

 ذلم.

اعتماد أط  العمل الرئييية والتشغيلية وسياسة إدارة المخاطر وتطوير الحلول  -ب

 الالزمة لمواجهتها ومراجعتها.والةدائل 

 دعم اإلدارة التنفيذية ومتابعة ادائها بشكل دوري.  -ت

 تحديد الهيكل الوايفي األمثل للجمعية بما يناسب استراتيجياتها وأهدافها. -ث

 .اإلشراف على النفقات الرئييية للجمعية -ج 

 .المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوايفية في الجمعية واعتمادها -ح 
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الع على تقييم ا داء العام وا داء الم سيي للجمعية واتخاذ ا جراءات ا ط -خ 

 المناسةة لتصحيح الميار.

ا شراف على وضع أنظمة وضواب  للرقابة الداألية ومراجعتها والتحقق من فاعليتها  .2

 :ومن ذلم

ا شراف على وضع سياسات مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حا ت  -أ

المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والميتفيدين التعارض 

ويشمل ذلم إساءة استخدام أصول الجمعية ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن 

 .التعامالت مع ا شخاص ذوي العالقة

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسةية وموافقتها ألنظمة الوزارة، بما في ذلم  -ب

 ة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. ا نظم

التأكد من تطةيق أنظمة رقابية مناسةة إلدارة المخاطر، وذلم من أالل تحديد التصور   -ت

 .العام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية وطرحها بشفافية

صياغة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة   -ث

 .بعد إقرار الجمعية العمومية لها ووضعها موضع التنفيذ

 موافين - ميتفيدينكافة المعنيين بالجمعية )وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع   -ج 

 المجتمع(.  عامة-متةرعين  –مانحين   –متطوعين  –

 الشيكات أو وتحصيل ودفع اليعودية، والمصارف الةنوك لدل الةنكية الحيابات فتح .3

وتحديث  وتيويتها وقفلها الحيابات وتنشي  الحيابات وكشوفات  الصرف أذونات

العمليات  من وغيرها المرتجعة الشيكات واستالم الشيكات على وا عتراض الةيانات

 الةنكية. 

 صكوك أمالك ودمج الهةات واألوقاف الوصايا وقةول إفراغها وقةول العقارات تيجيل .4

 وتحويلالشامل،  النظام في وإدأالها الصكوك وتحديث وفرزها، وتجزئتها الجمعية

 سكنية. إلى الزراعية األراضي

 .لها ا ستدامة لتحقيق واليعي للجمعية المالية الموارد تنمية .5

 .وأموالها وفق ما يحقق مصلحة الجمعية وجميع المعنيين الجمعية ممتلكات إدارة .6

الجمعية   من اعتمادها بعد وتفعيلها الجمعية أموال  من الفائ  استثمار قواعد إعداد .7

 .والوزارة العمومية

التحقق من توفر الموارد الكافية لتحقيق أهداف الجمعية عن طريق التأكد من الوضع  .8

المالي وقدرة الجمعية على تحقيق األهداف والعمل على تحيين الكوادر الةشرية عن 

 .طريق تأهيل وتدريب العاملين

 .تحيين الصورة الذهنية العامة للجمعية .9

من   المعتمدة النماذج وفق الجمعية عن والمعلومات الوزارة بالةيانات زويدت .10

 .وقوعه تاريخ من واحد شهر عن تزيد   فترة أالل تغيير يطرأ من بما الوزارة وتحديثها

 الحيابات مراجع من المدققة المالية والتقارير الختامي بالحياب الوزارة تزويد .11

 .المالية الينة نهاية من أشهر أربعة وأالل العمومية الجمعية بعد إقرارها من

 .التقارير التتةعية والينوية للجمعية واعتماد إعداد على اإلشراف .12
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للجمعية   ورفعها الجديدة المالية للينة التقديرية الموازنة إعداد على اإلشراف .13

  . عتمادها العمومية

وتزويد الوزارة   صالحياته وتحديد للجمعية، متفرغ تنفيذي مي ول تعيين .14

 .معه التواصل بيانات مع له، الوطنية الهوية من وصورة وقرار تعيينه باسمه

 ومي ولياتهم.  صالحياتهم وتحديد الجمعية، في القياديين الموافين تعيين .15

 المياهمة الفاعلة في إعداد وتطوير صف ثاني كقادة للجمعية.  .16

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

 التغيير.   حدوث تاريخ من شهر أالل وذلم المالي والمدير التنفيذي اإلدارة والمي ول

 الخارجي المراجع أو العمومية الجمعية وتعليمات قرارات  تنفيذ اإلشراف على .18

 .المشرفة الجهة أو الوزارة أو

الوزارة والجهة المشرفة في أي وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة  .19

  .إجراء ييتلزم ذلم

استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات  .20

  .الالزمة في هذا الشأن

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

  .وتيةيب قرارات رفضهاقةول العضويات بمختلف أشكالها،  .22

 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. .23

 الجهة أو الوزارة أو العمومية الجمعية قةل من بها يكلف أأرل مهام أيتنفيذ  .24

 اأتصاص المجلس. في مجال المشرفة

 تةني سياسة الةاب المفتوح مع كافة العاملين والميتفيدين من أدمات الجمعية. .25

للتواصل الفعال والمةاشر والمنتظم مع كافة المعنيين بأعمال  تةني تطوير قنوات   .26

 الجمعية. 

 تعزيز الشراكات والتحالفات ا ستراتيجية للجمعية.  .27

دعم سياسات وبرامج وفعاليات التغيير المختلفة داأل الجمعية والمشاركة   .28

 الفعالة فيها.
 

 ( صالحيات ومهام رئيس مجلس اإلدارة:12مادة )
 مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية:يتمتع رئيس 

 رئاسة اجتماعات المجلس. -1

تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصههة في جميع القضههايا التي ترفع من أو على  -2

 الجمعية.

التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلم بعد موافقة  -3

 المجلس عليها.

ام باسهتالمها والتصهرف فيما يدأل ضهمن تلقي المكاتةات الواردة للجمعية والقي -4

 صالحياته وعرض الةاقي على المجلس.

 إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. -5
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التوقيع على الشههيكات واألوراق المالية وميههههههههههههههههتندات الصههرف مع أمين  -6

 الصندوق.

 مهامها.توجيه الدعوة لمياعدة الجمعية ومعاونتها على أداء  -7

تهأسههههيس كيهانهات تهابعهة نظهاميهة للجمعيهة واإلشههههراف عليهها، والقيهام تجهاه ههذه  -8

 الكيانات بكل المهام الالزمة.

 الدعوة  نعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.  -9

الة  في الميههائل العاجلة التي يعرضههها عليه المدير التنفيذي والتي    -10

على أن يعرض تلهم -المجلسفيمها هو من ضههههمن صههههالحيهات -تحتمهل التهأأير 

 الميائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.

 ( مهام نائب الرئيس:13مادة )
يقوم نائب رئيس المجلس مقام الرئيس في حال غيابه، وتكون للنائب في هذه الحال صهههالحيات 

 الرئيس.

 ( مهام أمين الصندوق:14مادة )
 .طةقا  للنظام واألصول المالية المتةعةجميع ش ون الجمعية المالية  .1

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

 .إيداع أموال الجمعية في الحيابات الةنكية المخصصة لها .3

 .قيد جميع اإليرادات والمصروفات تةاعا  في اليجالت الخاصة بها .4

 .بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارةالجرد الينوي وتقديم تقرير  .5

صرف جميع المةالغ التي تقرر صرفها نظاما  مع ا حتفاا بالميتندات المثةتة لصحة  .6

 .الصرف ومراقةة الميتندات وحفظها

   .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية .7

 .إعداد ميزانية الجمعية للينة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة .8

 .لتوقيع على طلةات الصرف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائةها .9

بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حيب األصول  .10

 النظامية ضمان تطوير اليياسات واإلجراءات المالية ومراجعة المجلس لها.

 ( مهام األمين العام:15مادة )
 :اإلدارة أن يعين أمينا  عاما  يختص باآلتيلمجلس 

 .التحضير  جتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية -1

تيجيل محاضر ا جتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قةل   -2

 .المختصين بذلم

 .تةليغ قرارات مجلس اإلدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلم القرارات  -3

ا حتفاا بكافة الوثائق والميتندات والعقود وأأتام الجمعية ونحوها في مقر    -4

 .الجمعية وتح  مي وليته الشخصية
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 .القيام بكل ما يطلةه المجلس من أعمال تدأل ضمن اأتصاصه أالف ما تقدم -5

اإلشراف على إعداد التقرير اإلداري الينوي عن نشاطات الجمعية وتقديمه   -6

 لمجلس اإلدارة.

 ( صالحيات ومهام مدير للجمعية:16)مادة 
يعين مجلس ا دارة مديرا تنفيذيا  للجمعية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس اإلدارة   -أ

يحدد صالحياته وميئولياته وحقوقه والتزاماته، ويشترط فيمن يعين مديرا للجمعية 

 ما يلي: 

 أن يكون سعودي الجنيية. -1

 عمره. أن يكون قد أتم الخامية والعشرين من   -2

 أن يكون كامل األهلية المعتةرة شرعا . -3

 أن يكون متفرغا  إلدارة أعمال الجمعية. -4

 أن يكون م هال  للقيام بهذا العمل. -5

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

هذا العمل م قتا ، فلمجلس اإلدارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى 

وفي هذه الحالة   يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

 والمناقشة فيها دون التصوي  على قراراتها. 

 مهام مدير الجمعية: -ح 

 :يتولى المدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص

انطالقا  من اليياسة العامة وأهدافها ومتابعة رسم أط  الجمعية وفق ميتوياتها  -1

 .تنفيذها بعد اعتمادها

رسم أسٍس ومعايير لحوكمة الجمعية   تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية   -2

 .وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقةة مدل فاعليتها بعد اعتمادها

التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة  -3

 .وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

 .تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها -4

 .توفير احتياجات الجمعية من الةرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات الالزمة  -5

 .وآليات تفعيلها  اقتراح قواعد استثمار الفائ  من أموال الجمعية -6

رسم وتنفيذ الخط  والةرامج التطويرية والتدريةية التي تنعكس على تحيين أداء  -7

  .منيوبي الجمعية وتطويرها

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع الميتفيدين من أدمات الجمعية وتضمن تقديم  -8

 .العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها

يانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تزويد الوزارة بالة -9

والتعاون في إعداد التقارير التتةعية والينوية بعد عرضها على مجلس اإلدارة 

 .اعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية

الرفع بترشيح أسماء كةار الموافين في الجمعية لمجلس اإلدارة مع تحديد   -10

 . ولياتهم لالعتمادصالحياتهم ومي 

 .ا رتقاء بخدمات الجمعية كافة -11
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متابعة سير أعمال الجمعية ووضع الم شرات لقياس األداء واإلنجازات فيها   -12

على ميتول الخط  والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة 

 .المشكالت وإيجاد الحلول لها

ية للجمعية وفقا  للمعايير  إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقدير -13

 .المعتةرة تمهيدا   عتمادها

 .إعداد التقويم الوايفي للعاملين في الجمعية ورفعه  عتماده -14

 .إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بيير العمل في الجمعية -15

تولي أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر   -16

 .ذ القرارات الصادرة عنهالجليات والعمل على تنفي

اإلشراف على األنشطة والمناسةات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير  -17

 .عنها

إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح اإلنجازات والمعوقات وسةل   -18

 .عالجها وتقديمها لمجلس اإلدارة  عتمادها

 اإلدارة في مجال اأتصاصه مادة.أي مهام أأرل يكلف بها من قةل مجلس  -19
 

 ( تشكيل اللجان الفرعية:17مادة )
لمجلس اإلدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طةيعة ميتمرة أو م قتة للقيام  .1

 .بمهام محددة من حيث طةيعتها ومدتها

يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة ميماها وعدد أعضائها واأتصاصاتها، بما في  .2

 .تيمية رئييها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارةذلم 

 ( انعقاد المجلس:18مادة )

 ا جتماعات: (أ

 يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات شهرية منتظمة.  .1

 يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في الحا ت التي تيتوجب ذلم. .2

النصف + واحد(، و  يكون اجتمههاع مجلس اإلدارة صحيحا  بحضور أغلةية أعضائههه ) .3

 يجوز فيه تفويه  عضو عهن عضهو آأر.

 إأطار الدعوة لعقد اجتماعات المجلس: (ب

تكون الدعوة لالجتماع برسههائل نصههية عن طريق سههكرتير الجمعية، وذلم قةل  .1

سههههاعة، يتم التواصههههل مع   24الموعد بأسههههةوع، وفي حالة تأأر ا جابة عن 

أعضهاء المجلس تليفونيا  من قةل سهكرتير الجمعية لتأكيد موعد ا جتماع ويجب 

إثنين من  على رئيس المجلس أن يهدعو المجلس إلى ا جتمهاع متى طلهب ذلهم

  0أعضاء مجلس اإلدارة 

يجهب أن يتضههههمن إأطهار الهدعوة لعقهد اجتمهاع لمجلس اإلدارة تهاريخ وزمهان  .2

ومكهان ا جتمهاع وجهدول األعمهال للمجلس والميههههتنهدات المتعلقهة بهاألعمهال 

موضههوع ا جتماع، و  يجوز ألعضههاء المجلس مناقشههة أية مواضههيع لم يرد 

إذا وافقوا بهاإلجمهاع على التهداول بتلهم ذكرهها في جهدول أعمهال الجليهههههة إ  

 المواضيع.
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 مكان اجتماعات المجلس:   (ج

تنعقد جميع اجتماعات مجلس اإلدارة بالمركز الرئييهههي للجمعية أو في أي مكان آأر 

 يتفق عليه أعضاء المجلس من وق  آلأر. 

 تدوين ا جتماعات: (د

يكلف المجلس األمين العام أو من يراه مناسةا  من األعضاء ليكون مقررا  

م طرحها في   جتماعاته، ويتم تدوين وقائع ا جتماعات والموضوعات التي يت

ا جتماع والقرارات والتوصيات الصادرة بشأنها ويوقع عليها األعضاء، وتحفظ 

في سجل اجتماعات المجلس، ويزود فرع الوزارة بالمنطقة بنيخة منها، وتعتةر 

 نافذة بعد مضي أمية عشر يوما  من وصولها للفرع ما لم يرد ما يلحظ بشأنها.
 

 ة:  ( اجتماعات المجلس الطارئ19مادة )
يحق للمجلس عقد اجتماعات طارئة في الحا ت التي تيهههتوجب ذلم والتي منها ما 

 يلي:

انخفاض عدد حضهههور أعضهههاء المجلس عن العدد النظامي في ا جتماع اليهههابق، أو  .1

 بيةب فقدان العضوية.

( 9انخفاض عدد أعضههاء المجلس عن الحد األدنى بأحد األسههةاب المذكورة في المادة ) .2

 عضاء جدد.ليتم ترشيح أ

 طلب ما   يقل عن نصف عدد أعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي ميةب. .3

 وجود مواضيع عاجلة وهامة تيتلزم انعقاد المجلس من أجلها. .4

 ( قرارات المجلس: 20مادة )
تصدر قرارات المجلس بأغلةية أصوات الحاضرين، وإذا تياوت األصوات يرجح الجانب الذي 

 الموضوعات التي نص  الالئحة على اشتراط اإلجماع عليها.فيه الرئيس، عدا 

 ( سياسة تدريب أعضاء المجلس: 21مادة )
وتهأهيال  دوريها  وفنيها  وفق الةرامج التي تعهد يتم تهدريهب وتهأهيهل أعضههههاء المجلس تهدريةها    .1

في ههذا الصهههههدد بههدف تجهديهد وتطوير مههاراتهم وتنميهة معهارفهم وفق أط  وبرامج 

 التنفيذية المعتمدة من المجلس.اإلدارة 

تتحمهل الجمعيهة تكهاليف التهدريهب والتهأهيهل وتهأمين تهذاكر اليههههفر في الهذههاب والعودة  .2

 وتصرف للعضو انتدابا  يغطي وسائل المعيشة من مأكل وميكن وتنقالت داألية.

يجوز للمجلس أن ينهي تدريب أو تأهيل العضههو وأن يحمله كافة النفقات التي صههرفها  .3

 ي سةيل ذلم، وذلم في الحا ت اآلتية:عليه ف

إذا ثة  في التقارير الصههههادرة عن الجهة التي تتولى تدريةه أو تأهيله أنه غير  -أ

 جاد في ذلم.
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إذا قرر العضههههو إنههاء التهدريهب أو التهأهيهل قةهل الموعهد المحهدد لهذلهم دون عهذر  -ب

 مقةول.

 ( سياسة انتداب أعضاء المجلس: 22مادة )
المجلس ا سههههتفادة من تعوي  مصههههاريف رحالت العمل التي يقررها يحق ألعضههههاء  -أ

المجلس بحيث تصهرف بتيهويات مالية ضهمن المصهاريف اإلدارية والعمومية وذلم وفقا  

 للتالي:

في حال كان  الفعالية أارج المنطقة ييههههتحق العضههههو تذاكر سههههفر على الدرجة  .1

 اليياحية.

يهة فييههههتحق العضههههو تعوي  عن في حهالهة عهدم توفر رحالت جويهة لمكهان الفعهال .2

 مصاريف التنقالت بييارته الشخصية.

 تصرف بدل انتداب للعضو كمصاريف نثرية وبدل اليكن وفق التالي: .3

( لاير 300كم(: يصههههرف بهدل قهدره )150كم وحتى 80ا نتهداب المحلي ) -أ

 عن اليوم الواحد.

 ( لاير عن400كم(: يصهههرف بدل قدره )  150ا نتداب الداألي )اعلى من  -ب

 اليوم الواحد.

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

ييهتحق العضهو في حال حضهوره ملتقيات أو م تمرات تكاليف رسهوم التيهجيل إن  .4

 وجدت على أن يكون الم تمر إضافة لخةرات العضو في عمله بالمجلس.

ييهههتحق العضهههو في حالة ا نتداب الخارجي التعوي  عن مصهههاريف تأشهههيرات  .5

الهدأول إلى الةلهد المنتهدب إليهه ومصهههههاريف مكهاتهب الخهدمهات التي تقوم بهذلهم ويتم 

 تزويد اإلدارة التنفيذية بما يفيد ذلم. 

ييههتحق عضههو المجلس تعوي  بدل تنقالت في حال حضههوره اجتماع المجلس في  .6

 وفق نظام العمل في الجمعية.  نتهمدينة أأرل غير مدي

   ييتحق العضو ا نتداب عن األيام الفعلية لالنتداب. .7

 المالحق:
 

 سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة:
 

يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه  -أ

أداء مناسةة ترتة  بمدل واإلدارة التنفيذية سنويا  وذلم من أالل م شرات قياس  

تحقيق األهداف ا ستراتيجية للجمعية وكفاية األنظمة الم سيية وغيرها، على 

 أن تحّدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية. 

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

 .ص المعنيين بالتقييممجلس اإلدارة واألشخا
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يراعى في التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة مدل المشاركة الفعالة للعضو  -ت

والتزامه بأداء واجةاته ومي ولياته بما في ذلم حضور جليات المجلس ولجانه 

 .وتخصيص الوق  الالزم لها

دف يلتزم أعضاء المجلس بعمل التقييم الذاتي الينوي مرة واحدة على األقل به -ث

 تطوير أداء أعضاء المجلس.

يضع مجلس اإلدارة الترتيةات الالزمة للحصول على تقييم جهة أارجية مختصة  -ج 

 ألدائه كل سنتين. 

 سياسة تضارب المصالح في مجلس اإلدارة: 

 أو : الغرض  

تهدف هذه اليياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال 

 . المصالح اليلةية التي قد تنشأ بيةب عدم اإلفصاحتعارض 

 نطاق اليياسة:

أعضهاء الجمعية  ذلم ويشهمل لصهالح الجمعية، يعمل شهخص كل على اليهياسهة هذه تُطةق •

مجلس اإلدارة،  من اللجهان المنةثقهة اإلدارة، وأعضهههههاء العموميهة وأعضهههههاء مجلس

 الخارجيين.موافيها ومتطوعيها وميتشاري الجمعية  وجميع

يشهمل تعارض المصهالح، ما يتعلق باألشهخاص المذكورين في الفقرة اليهابقة ومصهالح  •

أي شههههخص آأر تكون لهم عالقة شههههخصههههية بهم، ويشههههمل ه  ء الزوجة، األبناء، 

 الوالدين، األشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

 

 اليياسة:

 .إلدارةا لمجلس الرئيية ا أتصاصات أحد المصالح تعارض إدارة •

 في للنظر المنةثقة من المجلس لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس يجوز •

 متطلةات مراعاة مع مصههههالح على تعارض تنطوي أن المحتمل من التي الميههههائل

 .اللجان تلم استقاللية

 إدارة الجمعية ذلم. مجلس قرر إذا إ  مصالح تعارض حالة في الشخص يكون   •

 – حدة على كل حالة بشأن – يقرر أن التقديرية ليلطته وفقا   اإلدارة لمجلس يجوز •

 في آلأر حين من عرضا   ينشأ الذي قد المصالح تعارض عند الميئولية من ا عفاء

 الجمعية، مع عمله سياق في ينشأ قد الذي أو وقراراته المعتادة، الشخص نشاطات سياق

 التصرف على في بواجةه القيام عن تعيقه بمصالح أو مالية بمصالح ما يتعلق سواء

 .الجمعية مصالح مع يتوافق بما وجه أكمل

 المتعارضة يلتزم صاحب المصلحة مصالح، تعارض الحالة أن اإلدارة مجلس يقرر عندما •

 ا جراءات وإتةاع اإلدارة يقررها مجلس التي اإلجراءات وبجميع وضعه بتصحيح

 .لذلم المنظمة
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 ورفع هذه اليياسة، مخالفي على الجزاءات إيقاع الجمعية صالحية إدارة لمجلس •

 ذوي جميع التزام عدم عن قد تنجم التي باألضرار للمطالةة والحقوقية الجنائية القضايا

 بها. العالقة

 مع ذلم أ  يتعارض اليياسة على هذه أحكام تفيير في المخول اإلدارة هو مجلس •

 األنظمة. 

 التعديالت والعمل بموجةها وإجراء اليياسة هذه تنفيذ من اإلدارة التأكد مجلس يتولى •

 .عليها الالزمة

 العاملين باألشخاص الجمعية ترب  الوثائق التي من يتجزأ   جزءا   تُعد اليياسة هذه •

 بها. الواردة وا لتزامات أحكامها لصالحها، فإنه   يجوز مخالفةَ 

 حا ت تعارض المصالح

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

 مهنية أو مصلحة تنظيمية أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو في مشاركا  

 ذلم قرارات  موضوعية على غير مةاشر أو مةاشر بشكل ي ثر قد نشاط أو عمل أي في

 .الجمعية تجاه وميئولياته واجةاته تأديةفي  قدراته على أو المواف أو العضو

المادية لعضو مجلس اإلدارة أو أحد  ا ستفادة أالل من المصالح في التعارض ينشأ قد •

 مادية معامالت في أالل الدأول من أقارب عضو مجلس اإلدارة أو أحد موافي الجمعية

ن أي طرف  للجمعية أو الحصول على مكاسب شخصية م التأجير أو الشراء أو بالةيع

 آأر بطريقة مةاشرة أو غير مةاشرة. 

الواائف أو توقيع   في األقرباء أو األبناء تعيين أالل من المصالح في التعارض ينشأ •

 عقود معهم. 

من يعمل لصالح الجمعية مع جهة أأرل  ينشأ التعارض في المصالح في حالة ارتةاط •

 .يكون بينها تعامالت مادية مع الجمعية

أحد العاملين في الجمعية أو أقاربه من جهات  عليها يحصل التي واإلكراميات الهدايا •

 العاملين. تصرفات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على

 حالية أدمات أو تيتقةل أدمات تقدم منشأة أو تجاري نشاط في الملكية أو ا ستثمار •

 .الجمعية مع التعامل عن تةحث او الجمعية من

ا ملك ا تعتةر التي المعلومات إعطاء أو األسرار إفشاء •  عليها يطلع للجمعية، والتي أاص 

 .الخدمة تركه بعد ولو العضوية أو الوايفة، بحكم

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

 .عائلته أفراد أحد أو العاملين في الجمعية

 الجمعية، دوام أوقات كاستغالل للمصلحة الشخصية الجمعية وممتلكات أصول استخدام •

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

لتحقيق   عالقة العاملين في الجمعية أالل من المعلومات المتحصلة استخدام إساءة •

 أأرل. أيَّ مصالح أو مهنية، أو عائلية، أو شخصية، مكاسب
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 ا لتزامات

 :على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي

 اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند ا رتةاط بالجمعية  .1

والمي ولية واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم   والنزاهة العدالة ا لتزام بقيم .2

 .الجمعيةمصلحة النفس أو اآلأرين على مصالح 

 تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي ت دي لتعارض مصالح أو توحي بذلم .3

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

مصالح أو شةهة تعارض مصالح طارئة   تعارض حالة أي عن لرئييه المةاشر اإلفصاح .5

 سواء كان  مالية أو غير مالية.

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

 الجمعية طلب حال في أو وجوده، حال في حالة تعارض المصالح، إنهاء يثة  ما تقديم .7

 .ذلم

 متطلةات اإلفصاح 

يتعين على أعضهههههاء مجلس اإلدارة والميهههه ولين التنفيهذيين وغيرهم من الموافين  •

التهام بهاإلفصهههههاح للجمعيهة عن الحها ت التهاليهة، حيثمها انطةق، والمتطوعين التقيهد 

والحصههههول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضهههه  الحاجة، سههههواء انطوت على 

 تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم  .

أية واائف يشههغلونها، أو ارتةاط شههخصههي لهم مع جمعية أو م سههيههة أارجية،  -أ

 سواء كان  داأل المملكة أم أارجها. 

 أية حصص ملكية لهم في الم سيات الربحية. -ب

أية وايفة أو مصههلحة مالية أو حصههة ملكية تخص أي من أفراد أسههرهم )الوالدان  -ت

معيات أو م سههههيههههات ربحية والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/الةنات( في أية ج

 تتعامل مع الجمعية أو تيعى للتعامل معها.

أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصهههالح. وتخضهههع جميع هذه  -ث

 الحا ت للمراجعة والتقييم من قةل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلم. 

وايفة في إدارة أأرل عند انتقال المواف إلى وايفة رئاسهههية في الجمعية أو إلى  -ج 

 أو غير ذلم من الواائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح.

يعّرض التقصهير في اإلفصهاح عن هذه المصهالح والحصهول على موافقة الجمعية عليها  •

الميهههه ول التنفيهذي وغيره من الموافين والمتطوعين لإلجراءات التأديةية طةقا لنظام 

في المملكهة العربيهة اليههههعوديهة والالئحهة األسههههاسههههيهة في العمهل والتنميهة ا جتمهاعيهة 

 الجمعية.

 

 تقارير تعارض المصالح

 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدل األمين العام للجمعية. •
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 تودع جميع نماذج إفصاح موافي أو متطوعي الجمعية لدل سكرتارية الجمعية. •

 لصهالح المةرمة والعقود أاصها  باألعمال تقريرا   الخارجي الجمعية حيهابات مراجع يُقدم •

 حال طلب   المجلس، لعضو مةاشرة غير أو مةاشرة مصلحة تنطوي على والتي الجمعية

 يقدمه الذي الجمعية ألداء تقريره اليهههنوي مع ذلم ويُضهههمن اإلدارة، رئيس مجلس

 .العمومية للجمعية

 وإقرار (: تعهد1نموذج )
 

 ________________________ وبصفتي ___________________ أنا  وأتعهد أقر

 أوافق عليه وبناء بهجمعية الةر بأبها، المصالح الخاصة تعارض سياسة على اطلع  قد بأنني

 مةاشرة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي على الحصول فيها وأتعهد بعدم بما وأقر وألتزم

 استخدام وبعدم الجمعية في مواف أو إدارة  مجلس كعضو من موقعي ميتفيدا أو غير مةاشرة

ألغراضي الشخصية أو أقاربي أو  مواردها أو أصولها الجمعية أو تخص معلومات أي

 .ألي منفعة أأرل استغاللها أو أصدقائي

 

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

 هه .........../...../...... التاريخ

 م .........../...../...... الموافق
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 (: إفصاح وشفافية2نموذج ) 
 في أي ّ جمعية أو م سية ربحية تتعامل مع الجمعية؟

 هل تملم أيَّ مصلحة  مالية 

o نعم 

o    

 في أي ّ جمعية أو م سهيهة ربحية تتعامل مع هل يملم  
أيُّ فرٍد من أفراد عائلتم أيَّ مصهلحة  مالية 

 الجمعية؟

o نعم 

o   

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسهههئلة اليهههابقة، فأنه يجب عليم اإلفصهههاح عن التفاصهههيل 

لم أو من الخاصهههة بتملم أي ّ عمل تجاري أو وجود مصهههلحة مالية في أي ّ أعمال تجارية من قة

 قةل أيٍّ من أفراد عائلتم.

 

مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أأرل( أو تشهارك في هل تتقلد منصهة ا )مثل منصهب عضهو في   

 أعمال أو أنشطة أو لديم عضوية لدل أّي  جهة أأرل غير الجمعية؟

o نعم 

o   
 

هل يتقلد أي من أفراد أسههرتم )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والةنات( منصههة ا )مثل 

يشههارك في أعمال أو أنشههطة أو منصههب عضههو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أأرل( أو 

 لديه عضوية في أّي  جهة أأرل غير الجمعية؟

o نعم 

o   

 

  

 اسم النشاط
نوع 

 النشاط
 المدينة

رقم اليجل 

أو رأصة 

 العمل

تاريخ 

اإلصدار 

 هجري

هل حصل  

على موافقة 

 الجمعية؟ 

هل ترتة  الشركة 

بعالقة عمل مع  

 الجمعية

المصلحة المالية 

 اإلجمالية )%(
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في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسهههئلة اليهههابقة، فأنه يجب عليم اإلفصهههاح عن التفاصهههيل 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أي ّ أعمال أارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة 

 خاص( من قةلم أو من قةل أيٍّ من أفراد عائلتم.أو القطاع ال

اسم 

 الجهة

نوع 

 الجهة
 المدينة

هل ترتة  الجهة 

بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟ 

هل حصل  

على موافقة 

 الجمعية؟ 

اسم 

صاحب 

 المنصب

 المنصب

هل تتحصل على 

مكاسب مالية نظير 

 توليم هذا المنصب؟

   

 

     

 

أفراد عهائلتهم ههديهة أو أكثر من جههة أهارج الجمعيهة ولهها صههههلهة ههل قهدمه  لهم أو ألي أحهد من 

 حالية أو ميتقةلية بالجمعية سواء قةلتها أم لم تقةلها؟

o نعم 

o   

في حالة اإلجابة بنعم على اليهه ال اليههابق، فإنه يجب عليم اإلفصههاح عن تفاصههيل الهدية عند 

 قةولها من قةلم أو من قةل أيٍّ من أفراد عائلتم.

أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصهحيحة ومتماشهية مع سهياسهة تعارض 

 المصالح المعتمدة من الجمعية.

 ا سم:

 الميمى الوايفي:

 التاريخ:

 التوقيع:

  

مقدم اسم 

 الهدية
 الجهة

تاريخ تقديم 

 الهدية

هل قةل  

 الهدية؟

هل ترتة  الجهة 

بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟ 

 قيمة الهدية تقديريا نوع الهدية
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 (: تقييم ذاتي لمجلس اإلدارة3نموذج )
 

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

 مهام مجلس اإلدارة  م 
  

 أعلم

تحقق   

بشكل غير  

 كافي 

تحقق   

 جزئيا  

تحقق   

 كليا  

ييتعرض مجلس اإلدارة احتياجات الجمعية من الموارد ويوافق على   .1

 شاملة للتمويل.استراتيجية 
    

يشارك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في جهود جمع التةرعات حيب   .2

 ا قتضاء.
    

ييتعرض المجلس ميزانية التشغيل والخط  المالية لألنشطة ويوافق عليها   .3

 ويراقةها.
    

     يتةع المجلس سياسة مالئمة في تضارب المصالح.  .4

الجمعية ولوائحها وسياساتها وبرامجها يفهم أعضاء المجلس رسالة   .5

 ويلتزمون بها.
    

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

     يقوم مجلس اإلدارة باأتيار وتعيين وتقييم المدير التنفيذي.  .7

     يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير التدقيق المالي.  .8

     بالتأكد من تطةيق أنظمة رقابية مناسةة إلدارة المخاطر.يقوم المجلس   .9

يطلع المجلس على تقييم ا داء العام وا داء الم سيي للجمعية ويتخذ   .10

 ا جراءات المناسةة لتصحيح الميار.
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