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 أ والً: التعريفات

 يقصد ابل لفاظ والعبارات الآتية واملعاين املبنية أ مام لك مهنا :

 ال هلية. نظام امجلعيات واملؤسسات النظام : 

 وزارة العمل والتمنية الاجامتعية.الوزارة : 

 .ادلعوة واالإرشاد يف رحفاء مجعية امجلعية : 

 الالحئة الاساس ية للجمعية.الالحئة ال ساس ية : 

امجلعية العمومية للجمعية, وتتكون من ال عضاء احملددين وفقًا ملا هو منصوص عليه ابلالحئة ال ساس ية امجلعية العمومية : 

 عية.للجم 

 .ادلعوة واالإرشاد يف رحفاء الحئة احلومكة مجلعية الالحئة : 

لك خشص هل مصلحة مع امجلعية مثل أ عضاء امجلعية العمومية والعاملني, واملتربعني, واملس تفيدين, أ حصاب املصاحل : 

 وادلائنني, واملدينني.

 اثنيًا: امجلعية العمومية

 املادة ال وىل : 

نه: بناء عىل ما ورد يف الالحئة  ال ساس ية من حقوق وواجبات عىل أ عضاء امجلعية العمومية فاإ

 

 أ واًل: احلقوق

 أ حقية الاطالع عىل مجيع املستندات والواثئق والعقود عند طلهبا يف مقر امجلعية. -1

 تزويدمه بتقرير عن تنفيذ القرارات اليت صدرت مهنم. -2

 دعوهتم حلضور فعاليات امجلعية. -3

ن أ مكن ذكل.دعوهتم حلضور  -3  الربامج وال نشطة اخلاصة ابمجلعية اإ

 تزويدمه بأ خبار امجلعية املعلنة. -4

 تزويدمه بنسخة من اللواحئ وال نظمة احملدثة. -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اثنيًا: الواجبات

حضور اجامتعات للتصويت عىل القرارات بصدق ومسؤولية والتقيد بتطبيق الالحئة ال ساس ية فامي ورد هبا من  .1

 ذكل.

 الاحنياز ل ي عضو يف امجلعية.عدم  .2

 العداةل واملساواة بني ال طراف )اجمللس, املدير التنفيذي, أ حصاب املصاحل(. .3

 املشاركة الفاعةل يف اللجان املرحش هبا والاهامتم واالإجناز ابملهام املولكة هلم. .4

 الرصاحة واالإفصاح وعدم التضليل عند السؤال عن حال امجلعية والشفافية عند السؤال. .5

 حتمل املسؤولية وحماس بة اجمللس وبيان ال خطاء الواردة منه. .6

 رابعًا: جملس االإدارة

دارة:  املادة الثانية : مسؤوليات جملس االإ

 جيب عىل جملس االإدارة التعيني والعزل والرقابة عىل املدير التنفيذي. .1

 لجمعية العمومية.ل  ورفعها س نويً  واالإدارية املالية التقارير معل جيب .2

 .والكرتونياً  ورقياً  للجمعية املالية االإجراءات ضبط يف العمومية امجلعية من املعني احلساابت مراجع مع التنس يق .3

 املادة الثالثة : 

ن وجد.  جيب أ ن تكون أ عامل جملس االإدارة واحضة وشفافة ومعلنة عرب قنوات التواصل الاجامتعي عرب موقع امجلعية اإ

 ل عضاء امجلعية العمومية حلضور أ نشطة وبرامج امجلعية.االإعالن املادة الرابعة :  

االإرشاف عىل تطبيق معايري االإفصاح والشفافية اإطالع اجملمتع احمليل ابلتقارير االإدارية واملالية لك ربع س نة أ و املادة اخلامسة : 

 نصف س نة.

 وضيح املرصوفات املالية للامحنني.جيب تاملادة السادسة :  

 ابعة : املادة الس

طار احلومكةهم دارة يف اإ  ام جملس االإ

 .ومراقبته وعزةل للجمعية التنفيذي املدير تعيني .1

 االإرشاف عىل تنفيذ وتفعيل الحئة احلومكة وتشكيل جلان ختتص بذكل. .2

دارية واملالية ورفعها س نوًي للجمعية العمومية.  .3 عداد التقارير االإ  اإ

عداد اخلطة الاسرتاتيجية للجمعية واالإرشاف عىل تنفيذها.  .4  اإ

 خامسًا: مراجع احلساابت

  مراجع احلساابت وضوابط التعينيتعيني:  املادة الثامنة

 أ ن يكون مرخص هل. -1

 أ ن يكون اختياره عن طريق منافسة ال تقل عن ثالثة عروض. -2

 اخلريية ال تقل عن عامني.أ ن تكون دليه خربة يف مراجعة حساابت امجلعيات  -3

 أ ن يقدم السرية اذلاتية.  -4

دارة . -5  أ ال يكون قريبًا ل حد أ عضاء جملس االإ

 أ ال يكون هل أ ية تعامالت مالية مع امجلعية. -6

 



 

 

 

 

 

 

 

 دور مراجع احلساابت واختصاصاته  املادة التاسعة:

 .املصاحل أ حصاب أ هداف تتحقق ليك الشفافية مبدأ   تفعيل .1

 التدقيق واملصادقة عىل احلساابت والقوامئ املالية املرفوعة من املرشف املايل.  .2

 تفعيل املسائةل والرقابة احملاسبية. .3

عداد التقارير )تقرير املراجع(. .4  كتابة واإ

فشاء ال رسار لغري أ حصاب املصاحل. .5  عدم اإ

 التأ كد من نظامية االإجراءات املالية وفق اللواحئ املعمتدة. .6

 

عاملادة الع  اقة مراجع احلساابت عن أ داء دورهارشة : اإ

 .احلساابت مراجع مع املايل املرشف تعاون عدم .1

 عدم هتيئة املاكن املناسب للقيام بعمهل كام ينبغي. .2

ن ذكل يعيق معهل.  .3 ذا اكن الربانمج احملاس يب ضعيف أ و غري مواكب لتطورات احملاس بة فاإ  اإ

 يف أ داء دوره صور مراجع احلساابتعرش : ق ةاملادة احلادي

ملام عدم .1  ابت مبهام معهل, وكذكل عدم مواكبة لتطورات احملاس بة والتدقيق.احلسا مراجع اإ

 ضعف املرتب املايل وعدم وجود حوافز.  .2

 تلكيفه بأ عامل أ خرى تؤدي اإىل قصوره يف أ داء معهل.  .3

 

 نة املراقبة واملراجعة ادلاخليةسادسًا: جل 

 : أ لية اختيار اللجنة املادة الثانية عرش

جازهتا ال يقل عدد أ عضاءها عن ثالثة وال  تقوم امجلعية العمومية بتشكيل جلنة الختيار أ عضاء جلنة الرقابة واملراجعة ادلاخلية واإ

 يزيد عن س بعة أ عضاء.

 املادة الثالثة عرش : يشرتط يف عضو اللجنة

 .عاماً  ثالثني عن العضو معر يقل أ ال .1

 أ ن يكون عضوًا يف امجلعية العمومية.  .2

 أ ن يكون دليه مؤهل علمي ودليه خربة يف اختصاصات اللجنة, ويفضل من شارك سابقًا يف جلنة مماثةل. .3

 املادة الرابعة عرش : 

 سرتاتيجية.الا ة املعمتدة يف امجلعية واخلططختتص اللجنة يف التأ كد من الالزتام مبعايري والحئة احلومكة ومجيع اللواحئ وال نظم

 املادة اخلامسة عرش : تمتتع اللجنة ابلصالحيات التالية:

 .امجلعية يف واملناشط واخملاطبات املستندات مجيع عىل الاطالع يف احلق للجنة .1

 للجنة احلق يف الاعرتاض عىل أ ي مستند أ و منشط يف امجلعية. .2

 للجنة احلق بطريقة التأ كد للمعلومات والتقارير الواردة لها. .3

 للجنة احلق يف الاس تفسار من االإدارة التنفيذية ابمجلعية. .4

للجنة احلق أ ن تطلب من جملس االإدارة عقد اجامتع اعتيادي للجمعية العمومية مىت رأ ت احلاجة اإىل ذكل, وعىل  .5

 اجمللس الاس تجابة لطلهبا.



 

 

 

 

 

 

 املادة السادسة عرش : عالقة جملس االإدارة ابللجنة

 التقارير واجامتعات اجمللس للجنة.يرفع جملس االإدارة مجيع  .1

 ختاطب اللجنة جملس االإدارة يف مجيع املالحظات اليت متت مالحظاهتا عىل معل امجلعية.  .2

 

 سابعًا: االإفصاح والشفافية

 املادة السابعة عرش : 

 جيب عىل جملس االإدارة االإفصاح عن القوامئ املالية وال صول الثابتة واملنقوةل.

 

 عرش :املادة الثامنة 

 جيب عىل جملس االإدارة االإعالن عن اللواحئ املعمتدة.

 

 املادة التاسعة عرش : 

 جيب عىل جملس االإدارة قياس مدى رضاء أ حصاب املصاحل.

 

 املادة العرشون : 

 جيب عىل امجلعية العمومية وضع مراجع قانوين خاريج للجمعية.

 

 عرشون : ال املادة احلادي و 

 اعامتد القوامئ املالية بعد توقعهيا من مراجع احلساابت. جيب عىل امجلعية العمومية

 

 عرشون : ال املادة الثانية و 

عالن القوامئ املالي  لكرتونيًا بعد اعامتدها.اإ ة ولواحئه وأ نظمته ورقيًا و جيب عىل جملس االإدارة اإ

 

 عرشون : ال املادة الثالثة و 

 ادلورية. جيب عىل جملس االإدارة تزويد امجلعية العمومية ابلتقارير

 

 عرشون : ال املادة الرابعة و 

 جيب عىل جملس االإدارة وضع حماسب داخيل.

 

 عرشون : ال املادة اخلامسة و 

 لكرتونية لقياس ال ثر الراجع.اإ ة وضع اس تبياانت ورقية و جيب عىل االإدارة التنفيذية للجمعي

 



 

 

 

 

 

 

 

 اثمنًا: منع تضارب املصاحل

 

 عرشون : ال املادة السادسة و 

دارة بني وظيفته يف جم جيب أ ال جيمع ال مبوافقة الوزارة . لس االإدارة وبني وظيفته االإداريةعضو جملس االإ  اإ

 

 عرشون : ال املادة: السابعة و 

 جيب أ ال يكون لعضو جملس االإدارة مصلحة خاصة يف أ نشطة امجلعية.

 

 عرشون : ال املادة الثامنة و 

 امجلعية.جيب عدم وجود مصلحة ملراجع احلساابت يف أ نشطة 

 

 عرشون : ال املادة التاسعة و 

 تكون هذه الالحئة انفذة من اترخي اعامتدها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


