
 

 



 

 

 

 : أوالً: التعريفات
 يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية واملعاين املبنية أمام كل منها :

 ام الجمعيات واملؤسسات األهلية. نظ النظام :

 املركز الوطني للقطاع الغري ربحي  الوزارة :

 ورة ) رحمة(ناء وأرسهم باملدينة املنرعاية السج جمعية  الجمعية :

 الالئحة االساسية للجمعية.:  الالئحة األساسية

األعضاء   الجمعية العمومية : من  وتتكون  للجمعية,  العمومية  الجمعية 
 املحددين وفقاً ملا هو منصوص عليه بالالئحة األساسية للجمعية.

 السالم: ءسفرا لجمعيةالئحة الحوكمة  :الالئحةثانياً: 
الجمعية  : أصحاب املصالح أعضاء  مثل  الجمعية  مع  مصلحة  له  شخص  كل 

 العمومية والعاملني, واملتربعني, واملستفيدين, ومتطوعني . 

 : ثالثاً: الجمعية العمومية
 املادة األوىل : 

عىل   وواجبات  حقوق  من  األساسية  الالئحة  يف  ورد  ما  عىل  أعضاء  بناء 
 الجمعية العمومية فإنه:

 أوالً: الحقوق 

أحقية االطالع عىل جميع املستندات والوثائق والعقود عند طلبها يف    -1
 مقر الجمعية. 

 تزويدهم بتقرير عن تنفيذ القرارات التي صدرت منهم.  -2

 دعوتهم لحضور فعاليات الجمعية. -3

 بالجمعية إن أمكن ذلك. دعوتهم لحضور الربامج واألنشطة الخاصة  -3

 



 

 

 

 تزويدهم بأخبار الجمعية املعلنة. -4

   تزويدهم بنسخة من اللوائح واألنظمة املحدثة. -5

 ثانياً: الواجبات 

والتقيد   .1 ومسؤولية  بصدق  القرارات  عىل  للتصويت  اجتامعات  حضور 
 بتطبيق الالئحة األساسية فيام ورد بها من ذلك. 

 الجمعية. عدم االنحياز ألي عضو يف  .2
العدالة واملساواة بني األطراف )املجلس, املدير التنفيذي, أصحاب  .3

 املصالح(. 
واإلنجاز   .4 واالهتامم  بها  املرشح  اللجان  يف  الفاعلة  املشاركة 

 باملهام املوكلة لهم.
الجمعية  .5 حال  عن  السؤال  عند  التضليل  وعدم  واإلفصاح  الرصاحة 

 والشفافية عند السؤال.
 ملسؤولية. ا مجلس االدارة تحمل  .6

 رابعاً: مجلس اإلدارة 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة: املادة الثانية: 

املدير  .1 عىل  والرقابة  والعزل  التعيني  اإلدارة  مجلس  عىل  يجب 
 التنفيذي. 

للجمعية  .2 ورفعها  سنوياً  واإلدارية  املالية  التقارير  عمل  يجب 
 العمومية.

الجمعية   .3 من  املعني  الحسابات  مراجع  مع  يف  التنسيق  العمومية 
 ضبط اإلجراءات املالية للجمعية ورقياً والكرتونياً.

يجب أن تكون أعامل مجلس اإلدارة واضحة وشفافة ومعلنة  املادة الثالثة: 
 عرب قنوات التواصل االجتامعي عرب موقع الجمعية إن وجد. 

 

 



 

 

 

وبرامج  املادة الرابعة:  أنشطة  لحضور  العمومية  الجمعية  ألعضاء  اإلعالن 
 .الجمعية 

إطالع  املادة الخامسة:  والشفافية  اإلفصاح  معايري  تطبيق  عىل  اإلرشاف 
 املجتمع املحيل بالتقارير اإلدارية واملالية كل ربع سنة أو نصف سنة.

 يجب توضيح املرصوفات املالية للامنحني. املادة السادسة: 

 مهام مجلس اإلدارة يف إطار الحوكمة املادة السابعة: 

 التنفيذي للجمعية وعزلة ومراقبته. تعيني املدير  .1
تختص   .2 لجان  وتشكيل  الحوكمة  الئحة  وتفعيل  تنفيذ  عىل  اإلرشاف 

 بذلك.
 إعداد التقارير اإلدارية واملالية ورفعها سنوياً للجمعية العمومية.  .3
 إعداد الخطة االسرتاتيجية للجمعية واإلرشاف عىل تنفيذها.   .4

 خامساً: مراجع الحسابات 

 تعيني مراجع الحسابات وضوابط التعينياملادة الثامنة: 

 أن يكون مرخص له. -1

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

حسابات    -3 مراجعة  يف  خربة  لديه  تكون  عن  أن  تقل  ال  الخريية  الجمعيات 
 عامني. 

 أال يكون قريباً ألحد أعضاء مجلس اإلدارة. -4

 أال يكون له أية تعامالت مالية مع الجمعية. -5

 دور مراجع الحسابات واختصاصاته املادة التاسعة: 

 تفعيل مبدأ الشفافية ليك تتحقق أهداف أصحاب املصالح.  .1
من    .2 املرفوعة  املالية  والقوائم  الحسابات  عىل  واملصادقة  التدقيق 

 املرشف املايل. 

 



 

 
 
 تفعيل املسائلة والرقابة املحاسبية.  .3
 كتابة وإعداد التقارير )تقرير املراجع(.  .4
 عدم إفشاء األرسار لغري أصحاب املصالح.  .5
 التأكد من نظامية اإلجراءات املالية وفق اللوائح املعتمدة. .6

 إعاقة مراجع الحسابات عن أداء دوره رشة: املادة العا

 عدم تعاون املرشف املايل مع مراجع الحسابات.  .1
 عدم تهيئة املكان املناسب للقيام بعمله كام ينبغي.  .2
إذا كان الربنامج املحاسبي ضعيف أو غري مواكب لتطورات املحاسبة فإن    .3

 ذلك يعيق عمله. 
 قصور مراجع الحسابات يف أداء دوره املادة الحادية عرش : 

مواكبة  .1 عدم  وكذلك  عمله،  مبهام  الحسابات  مراجع  إملام  عدم 
 لتطورات املحاسبة والتدقيق. 

 ضعف املرتب املايل وعدم وجود حوافز.   .2
 تكليفه بأعامل أخرى تؤدي إىل قصوره يف أداء عمله.   .3

 سادساً: لجنة املراقبة واملراجعة الداخلية 

 آلية اختيار اللجنة املادة الثانية عرش : 

االدارة  قوم  ي واملراجعة   بتشكيل  مجلس  الرقابة  لجنة  أعضاء  الختيار  لجنة 
 الداخلية وإجازتها ال يقل عدد أعضاءها عن ثالثة وال يزيد عن سبعة أعضاء. 

 يشرتط يف عضو اللجنة املادة الثالثة عرش : 

 ال يقل عمر العضو عن ثالثني عاماً.ن أ  .1
 أن يكون عضواً يف الجمعية العمومية.  .2
ولديه خربة يف اختصاصات اللجنة، ويفضل  أن يكون لديه مؤهل علمي   .3

 من شارك سابقاً يف لجنة مامثلة. 
 
 

 



 

 
 

والئحة  املادة الرابعة عرش :  مبعايري  االلتزام  من  التأكد  يف  اللجنة  تختص 
والخطط  الجمعية  يف  املعتمدة  واألنظمة  اللوائح  وجميع  الحوكمة 

 االسرتاتيجية. 

 لتالية:تتمتع اللجنة بالصالحيات ااملادة الخامسة عرش : 

للجنة الحق يف االطالع عىل جميع املستندات واملخاطبات واملناشط   .1
 يف الجمعية.

 للجنة الحق يف االعرتاض عىل أي مستند أو منشط يف الجمعية. .2
 للجنة الحق بطريقة التأكد للمعلومات والتقارير الواردة لها.  .3
 للجنة الحق يف االستفسار من اإلدارة التنفيذية بالجمعية.  .4
الحق أن تطلب من مجلس اإلدارة عقد اجتامع اعتيادي للجمعية للجنة   .5

 العمومية متى رأت الحاجة إىل ذلك، وعىل املجلس االستجابة لطلبها. 
 عالقة مجلس اإلدارة باللجنة املادة السادسة عرش : 

 يرفع مجلس اإلدارة جميع التقارير واجتامعات املجلس للجنة. .1
متت    .2 التي  املالحظات  جميع  يف  اإلدارة  مجلس  اللجنة  تخاطب 

 مالحظاتها عىل عمل الجمعية.
 سابعاً: اإلفصاح والشفافية 

يجب عىل مجلس اإلدارة اإلفصاح عن القوائم املالية  املادة السابعة عرش : 
 واألصول الثابتة واملنقولة. 

 اإلعالن عن اللوائح املعتمدة.يجب عىل مجلس اإلدارة  املادة الثامنة عرش :

أصحاب  املادة التاسعة عرش :  رضا  مدى  قياس  اإلدارة  مجلس  عىل  يجب 
 املصالح. 

قانوين  املادة العرشون :  مراجع  وضع  العمومية  الجمعية  عىل  يجب 
 خارجي للجمعية.

يجب عىل الجمعية العمومية اعتامد القوائم  املادة الحادي والعرشون : 
 ا من مراجع الحسابات. املالية بعد توقعيه

 



 

 

 

القوائم املالية  :  املادة الثانية والعرشون  يجب عىل مجلس اإلدارة إعالن 
 ولوائحه وأنظمته ورقياً وإلكرتونياً بعد اعتامدها. 

الجمعية  : املادة الثالثة والعرشون تزويد  اإلدارة  مجلس  عىل  يجب 
 العمومية بالتقارير الدورية.

 ب عىل مجلس اإلدارة وضع محاسب داخيل. يجاملادة الرابعة والعرشون : 

وضع املادة الخامسة والعرشون :  للجمعية  التنفيذية  اإلدارة  عىل  يجب 
 استبيانات ورقية وإلكرتونية لقياس األثر الراجع.

 ثامناً: منع تضارب املصالح 

يجب أال يجمع عضو مجلس اإلدارة بني وظيفته  املادة السادسة والعرشون : 
 اإلدارة وبني وظيفته اإلدارية إال مبوافقة الوزارة . يف مجلس 

مصلحة  املادة: السابعة والعرشون :  اإلدارة  مجلس  لعضو  يكون  أال  يجب 
 خاصة يف أنشطة الجمعية. 

يجب عدم وجود مصلحة ملراجع الحسابات يف  املادة الثامنة والعرشون : 
 أنشطة الجمعية.

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتامدها . املادة التاسعة والعرشون : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


