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 التعريفات واألهداف -األول  الباب

 :  األولى المادة

باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم  يقصد

 :  يقض سياق النص بغير ذلك

 .  نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية : النظام

 .  وزارة العمل والتنمية االجتماعية الوزارة :

 .  العمل والتنمية االجتماعيةوزير  :وزير ال

 بيوت النسائية بمحافظة عنيزة .جمعية  الجمعية :

الجمعية العمومية للجمعية وتتكون من األعضاء المحددين وفقا لما هو  الجمعية العمومية :

 .  األساسية للجمعية بالالئحةمنصوص عليهم 

عضو جمعية عمومية أوفي بالتزاماته المفروضة عليه بموجب الالئحة األساسية  العضو العامل :

 .للجمعية 

 الالئحة األساسية للجمعية  الالئحة األساسية :

 . بيوت النسائية  الئحة حوكمة جمعية الالئحة :

مع الجمعية مثل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين  ةكل شخص له مصلح أصحاب المصالح :

 .   والمستفيدينوالمتبرعين 

 .  مراجع الحسابات الخارجي للجمعية مراجع الحسابات :

 :  الثانية المادة

، من أجل ضمان لاللتزام بأفضل  تهدف هذه الالئحة لبيان القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الجمعية

ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين وأعضاء الجمعية العمومية 

 . وحقوق أصحاب المصالح 
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إلدارة الجمعية لما يكفل االلتزام بأفضل  لمنظمةوالمعايير اتهدف هذه الالئحة إلى بيان القواعد  

 :  لتحقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها من خالل تحقيق األهداف اآلتية مةكوالحممارسات 

 .  تحقيق الفصل والتوازن بين أدوار كل من العضوية واإلدارة وبين التنفيذ والرقابة  -1

الذي يتم من خالل لجان لها اختصاصات محددة إضفاء العمل المؤسسي على عمل الجمعية  -2

 .  محددة منصوص عليها النظام الداخلي للجمعية عالقاتوتربط بينها 

 .  تحقيق االتساق بين أنشطة الجمعية وبين الرسالة التي أنشئت من أجلها -3

 .  استدامة تنمية نشاط الجمعية وفق خطط ذات أهداف عاجلة وأخرى طويلة المدى -4

 . الدور التنموي للجمعية ة فاعليةزياد -5

 منع تضارب المصالح في الجمعية بما يحد من الفساد .  -6

 .  ترسيخ تداول األدوار القيادية الداخلية للجمعية -7

إقامة عالقة صحية وفعالة وتكاملية بين الجمعية وأعضائها من ناحية وبينها وبين األطراف   -8

بنشاطها خاصة الجهات الحكومية الرقابية واإلشرافية والفئات المستفيدة  الصلةاألخرى ذات 

 .  والمانحين

بناء وسيادة ثقافة الحوكمة في المجتمع عندما تنشط في إطارها الجمعيات التي تضم في  -9

 .  المواطنين منعضويتها عددا كبيرا 

 :  الثالثة المادة

 .  ، ولجان الجمعية الدائمة والمؤقتة هذه الالئحة ملزمة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية تعد

 الجمعية العمومية  -الثاني  الباب

 :  الرابعة المادة

تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية وأساس وجودها ويثبت ألعضائها جميع الحقوق 

التصرف كمالك نشيطين وعلى علم بكل أمور الجمعية المتصلة بهذه العضوية ويجب عليهم 

  .  وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة للمسئولين على إدارة الجمعية
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 :  المادة الخامسة

 :  الحقوق األساسية ألعضاء الجمعية العمومية ما يلي تتضمن

 .  المناسبتلقي المعلومات األساسية عن الجمعية بشكل منتظم وفي الوقت  -1

، من خالل  المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها -2

، وتوجيه األسئلة في  في جدول أعمال الجمعية العمومية المدرجةمناقشة الموضوعات 

 .  الحساباتشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 

 .  جمعية العمومية وإجراءات التصويت فيهااإلحاطة علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات ال -3

 .  المشاركة في عملية اتخاذ القرارات -4

 .  مراقبة أعمال مجلس اإلدارة -5

 .  االستفسار وطلب معلومات بما يضر أعمال الجمعية وال يتعارض مع لوائحها الداخلية

 :  السادسة المادة

 :  الواجبات األساسية لألعضاء ما يلي تتضمن

 .  الجادة في أعمال الجمعيةالمشاركة  -1

 سداد اشتراكات العضوية بالكامل وفي مواعيدها .  -2

 .  االلتزام بالوالء الكامل للجمعية -3

 :  السابعة المادة

أن تضمن اللوائح الداخلية للجمعية واإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان تسهيل ممارسة  يجب

المادة الثامنة يقوم األعضاء باختيار أعضاء  ، الحقوق العضوية بالمساواة بينهم جميع األعضاء

  الوضوحمجلس اإلدارة للجمعية أو االستغناء عنهم طبقا لقواعد وإجراءات معلنة تتسم بالشفافية و

 :  المادة التاسعة

الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتغيرات الجذرية بهيكل الجمعية مثل  لألعضاء

، وأن تكون لديهم المعلومات الكافية التي تمكنهم من  تعديل الئحتها األساسية أو لوائحها الداخلية

  . ذلك
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 :  المادة العاشرة

الجمعية العمومية  أعمالي في يجب أن تتاح لألعضاء الفرصة للمشاركة بشكل فعال وإيجاب

، بما في ذلك طرق  والمشاركة في التصويت بها ويجب أن يكونوا على علم بقواعد التصويت فيها

 .التصويت التي تتبع في اجتماعات الجمعية العمومية 

 :  المادة الحادية عشرة

 ملةسؤوليته كايتعين على أعضاء الجمعية العمومية تمكين مجلس اإلدارة المنتخب باإلطالع بم

 .  وممارسة اختصاصاته ليتسنى لهم محاسبته عليها

 :  المادة الثانية عشرة

 :  تقوم معاملة األعضاء على أساس المساواة وفق القواعد األتية -1

  ...( على قدر المساواة ، شرفي ، فخري ، منتسب معاملة األعضاء من نفس الفئة )عامل -2

 .  إعالن معايير تحديد فئة العضوية بوضوح وإتاحتها لكل األعضاء للتعرف عليها  -3

العمومية متسمة بالمعاملة المنصفة  الجمعيةمراعاة أن تكون إجراءات وقواعد اجتماعات  -4

 .  عملية التصويت صعبة بال مبرر أو مبالغ فيها إجراءات، وتكون  لكل األعضاء

ادات الجمعية باإليضاح عما إذا كان لهم بشكل مباشر أو إلزام أعضاء مجلس اإلدارة وقي -5

الغير أي مصلحة مادية في أي معاملة مع الجمعية أو في أي شأن  عنغير مباشر أو نيابة 

 .  يؤثر مباشرة عليها

توفير جميع المعلومات التي تمكن األعضاء من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بحيث  -6

، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة،  ودقيقة وافيةتكون هذه المعلومات 

، وال يجوز التميز  في التواصل مع األعضاء فعاليةوعلى الجمعية استخدام أكثر الطرق 

  .  بينهم فيما يتعلق بتوفير المعلومات

 :  الثالثة عشرة المادة

 :  اجتماعات الجمعية العمومية قواعد

عل ومشاركة أكبر عدد من األعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية، تعمل الجمعية على تفا -1

 .  المكان والوقت المالئمين اختيارومن ذلك 

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار  -2

  .  األعضاء في إدراجها على جدول األعمال يرغبالموضوعات التي 
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يلتزم مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومراجع الحسابات باإلجابة على أسئلة األعضاء التي  -3

 .  لعمومية ومتعلقة بجدول األعمالالجمعية ا اجتماعاتتطرح عليهم أثناء 

يرفق بالدعوة لكل شرح لكل موضوع مطروح في جدول األعمال يتضمن المعلومات الكافية  -4

نية تكوين رأي حول الموضوع واالشتراك في مناقشته أثناء إمكا للعضو، بحيث تتوفر  عنه

 .  االجتماع واتخاذ قرار بشأنه

من حق كل عضو طلب مزيد من المعلومات من مجلس اإلدارة حول الموضوعات  -5

ومن حقه اإلطالع على سجالت الجمعية الستكمال معرفته  ، األعمالالمطروحة في جدول 

 .  من ذلك تمكينهة بهذه الموضوعات وعلى مجلس اإلدار

ينظم مجلس اإلدارة لقاءات مع األعضاء في مواعيد محددة لتلقي استفسارات األعضاء حول  -6

في جدول األعمال واإلجابة عليها بما يساعد على تمكنهم من  المطروحةالموضوعات 

 .  المناقشة الفعالة أثناء االجتماع

، والمدى  ، والمسئول عن التنفيذ اتخاذهيراعى في صياغة القرار أن يحدد اإلجراء المطلوب  -7

 .  بحيث يسهل متابعة تنفيذ القرار والمحاسبة على تنفيذه من عدمه ، التنفيذالزمني الالزم 

 .  تمكين األعضاء من اإلطالع على التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية -8

 :  الرابعة عشرة المادة

 :  التصويت على قرارات الجمعية العمومية

يعد التصويت حقا أصيال لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ال يجوز حرمانه منه إال  -1

، وعلى الجمعية أن تعمل على  شخصية في القرار محل التصويت مصلحةإذا كانت له 

 .  ، وتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدامه تسهيل ممارسته

في لمناقشة كل موضوع وإتاحة الفرصة لألعضاء على رئيس االجتماع أن يوفر الوقت الكا -2

عرض آرائهم بحرية بحيث تتضح المواقف األساسية حول الموضوع  المناقشةالراغبين في 

 .  المقدمةقبل التصويت على االقتراحات 

، ويعاد  يطرح التصويت بعد مناقشة كل موضوع كافة االقتراحات المقدمة من األعضاء -3

 .  الحائزين على أعلى أصوات االقتراحينالتصويت على 

، وإعداد محضر االجتماع  يتولى أمين عام الجمعية بنفسه أو تحت إشرافه تسجيل االجتماع -4

، ويسجل المحضر في  ونتيجة التصويت في كل موضوع واالقتراحاتمتضمنة أهم اآلراء 

ويوقع عليه كل من رئيس االجتماع  (سجالت الجمعية )سجل اجتماعات الجمعية العمومية

 .  واألمين العام
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 مجلس اإلدارة  -الثالث  الباب

 :  الخامسة عشرة المادة

 .  يكون للجمعية مجلس إدارة متسقة مع هيكل الجمعية وحجم العضوية بها

 :  المادة السادسة عشرة

، وأن تكون قراراته  واهتماميجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤوليه وحسن نية وجدية 

 .  مبنية على معلومات وافية من المدير التنفيذي، أو أي مصدر موثوق آخر

 :  السابعة عشرة مادةال

يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع أعضاء الجمعية العمومية، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة 

 . لعضوية المجلسالجمعية وليس ما يحقق مصالح األعضاء الذين انتخبوا 

 :  المادة الثامنة عشرة

وعلى المدير  ، لتفويضيحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفرضها للمدير التنفيذي، ومدة ا

 .  التنفيذي رفع تقارير دورية عن ممارساته للصالحيات المفوضة

 :  المادة التاسعة عشرة

، كما  وتتسم بالشفافية وتشجع على المنافسةيجب أن تكون قواعد الترشيح وانتخاب األعضاء دائمة 

 .  واضحة وأن تشجع عمليات التصويت األعضاء على المشاركة فيها اإلجراءاتيجب أن تكون 

 : العشرون المادة

واإلعداد الجتماعات م ص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياتهيلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بتخصي 

  .  والحرص، والحرص على حضورهاالمجلس واللجان الدائمة والمؤقتة 
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 :  المادة الحادية والعشرون 

على مجلس  ، ةمع مراعاة ما نصت عليه الالئحة التنفيذية والالئحة األساسية لمهام مجلس اإلدار

 :  اإلدارة أن يقوم بالمهام التالية

إلدارة على علم تنظيم إتاحة وإفصاح المعلومات داخل الجمعية بحيث يكون أعضاء مجلس ا -1

، وأن يؤدوا مهامهم  الجمعية، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم فيتام بكل ما يجري 

، مراعين في ذلك مصالح الجمعية وأعضائها، مع  بالجدية والقناعة التي تستحقها الجمعية

 .  التزامهم باألنظمة واللوائح ذات الصلة

 دهمالمنتخبين في بداية تشكيل المجلس لتزويتنظيم دورات تدريبية ألعضاء المجلس  -2

، على أن تتضمن هذه  للممارسة مسؤولياتهم بكفاءة الضروريةبالمعارف والخبرات 

الدورات شرحا وافية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، وكيفية إدارة 

 کسبنظيم حمالت النشاط ومهارات االتصال والعمل الجماعي وإدارة االجتماعات وت

وكذلك حول كيفية زيادة  الجمعية أنشطة في للمشاركة الدعوة وحمالت ، جدد أعضاء

  . الماليةالموارد 

تنظيم جلسات تمهيدية ألعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين الجدد لتعريفهم بأغراض  -3

وسيع قاعدة الذي يمكن أن يقوموا به في تطوير النشاط وت والدورالجمعية، ومحالت نشاطها 

 . للجمعية األساسيةالعضوية وحقوقهم وواجباتهم في إطار الالئحة 

ساد وضبط فاجب اتخاذها لإلبالغ عن وقائع الوضع نظام محدد يتضمن اإلجراءات الو -4

 .  من مواجهتها في الوقت المناسب وعالجها الجمعيةالمخالفات لتتمكن 

، لتفادي المعامالت  ضاء المجلسرصد ومتابعة تضارب المصالح الذي قد ينشأ لدى أع -5

 .  مجلس اإلدارة والجمعية أعضاءالتجارية والمالية بين 

، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس  تشكيل لجان مؤقتة ودائمة في مختلف أنشطة الجمعية -6

العاملين والمنتسبين إلى عضويتها لتوسيع قاعدة المشاركة  األعضاءاإلدارة مع جذب 

عضاء خبرة أكبر بنشاط الجمعية وتحمل المسؤوليات بما يساعد على واكتساب مزيد من األ

، مع مراعاة التناسب  اإلدارة مجلستكوين احتياطي للقيادات مؤهل للمنافسة على عضوية 

 . بين مجال اللجنة وخبرات وكفاءات هؤالء األعضاء

للتحقق من قيامها وضع قواعد للرقابة على اللجان التي يشكلها ومتابعة عملها بشكل دوري  -7

 .  بالمهام الموكلة إليها

نشاط الجمعية  عنتنظيم لقاءات للفئات المستفيدة من نشاط الجمعية لتقديم معلومات وافية  -8

للنشاط وكيفية استفادة هذه الفئات من الخدمات التي تقدمها  األساسيةوأغراضها والمجاالت 

  .  الجمعية
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عمل استطالعات رأي الفئات المستفيدة من نشاط الجمعية التعرف على رأيهم في هذا النشاط  -9

، ويتم هذا  وأولوياتهم بالنسبة للخدمات التي تقدمها الجمعية الحتياجاتهمومدى تلبية 

،  االستطالع دورية لضمان وجود صلة منتظمة مع الفئات التي تستهدفها الجمعية بخدماتها

على ضوء نتائج  النشاطدارة إعادة النظر في خطط عمله وأولويات وعلى مجلس اإل

 .  استطالع الرأي والمناقشات مع الفئات المستفيدة

، وبحيث  تقديم صورة وافية عن نشاط الجمعية في تقريره السنوي إلى الجمعية العمومية -10

،  أولوياتهاعلى مشكالت النشاط، والتوجيهات المستقبلية و التعرفيفيد هذا التقرير في 

 :  ويجب أن يتضمن العناصر األساسية اآلتية

 .  األنشطة التي تمت ومدى تنفيذها للخطة والمستفيدين منها ونتائج هذه األنشطة -أ

 .  اجتماعات مجلس اإلدارة وعددها ومدى مشاركة كل عضو فيها -ب

 .  اجتماعات اللجان وعددها، ومدى مشاركة أعضاء الجمعية فيها -ج

 .  ي ودوره في خدمة الجمعيةالجهاز التنفيذ -د

، وما جاء على الجمعية من  االجتماعية والجهة المشرفة لشؤونالعالقة مع وزارة ا -ه

 مالحظات وااللتزام بالرد عليها . 

 .  ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك -و

  . بيان بالبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وسببها -ز

 .  أو الجهة المشرفة الوزارةأية مالحظات أو جزاءات جلت على الجمعية من  -ح

 .  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف على تنفيذها، ومراجعتها سنوية -11

اإلشراف على تنفيذ هذه الالئحة ومراقبة مدى فاعليتها واقتراح تعديلها على الجمعية  -12

 . العمومية عند الحاجة

تسوية الشكاوي التي قد تنشأ بين الجمعيات والغير سواء من المستفيدين أو المانحين آليات  -13

 .  أو غيرهم

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الجمعية لألنظمة واللوائح والتزامها  -14

 .  لألعضاء الجوهريةباإلفصاح عن المعلومات 

 :  المادة الثانية والعشرون

 ئيس مجلس اإلدارة وأي وظيفة تنفيذية في الجمعية مثل المدير التنفيذييحظر الجمع بين منصب ر

  .  ، أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام
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 : المادة الثالثة والعشرون

عن التنفيذ والمدى  لسؤوليراعى صياغة قرارات مجلس اإلدارة اإلجراء المطلوب القيام به واسم ا

 .  الزمني للتنفيذ لكي يتمكن المجلس من متابعة التنفيذ ومحاسبة المسؤول من عدم التنفيذ

 مراجع الحسابات  -الرابع  الباب

 :  الرابعة والعشرون المادة

يكون  ، على اال تتولى الجمعية العمومية العادية تعيين مراجع حسابات للجمعية مع تحديد مكافأته

، وأال يكون ألحد من أقاربه  بالجمعية أو له تعامالت معها سواء تعامالت تجارية أو ماليةعضوا 

 .  عالقات تجارية أو مالية مع الجمعية

 :  العشرونالمادة الخامسة و

مراقب الحسابات اختصاصاته في استقاللية كاملة عن أي تأثير أو ضغوط من إدارة  يمارس

 .  الجمعية، ويتحمل وحده مسؤولية ما يصدر عنه من تقارير

 :  المادة السادسة والعشرون

، ويكون  يختص مراجع الحسابات باإلطالع على دفاتر الجمعية وسجالتها ومستنداتها في أي وقت

، وله كذلك أن  واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهمته اتله حق طلب البيان

 .  يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس اإلدارة أن يمكنه من كل ما تقدم

 :المادة السابعة والعشرون 

 لىدم إ، عليه أن يثبت ذلك في تقرير يق في حالة عدم تمكين مراجع الحسابات من مباشرة مهمته

، فإن لم يتخذ المجلس اإلجراءات الالزمة لتسيير مهمته  مجلس اإلدارة التخاذ إجراءات تمكينه

 .  مراجع الحسابات إخطار الجمعية العمومية بصورة من التقرير یفعل

 : المادة الثامنة والعشرون

إذا ثبت أي قصور من مراجع الحسابات في أداء واجباته فلمجلس اإلدارة حق دعوة الجمعية 

العادية مع إرفاق تقرير من مجلس اإلدارة بالدعوة إلى االجتماع لمناقشة واتخاذ القرار  العمومية

 .  المناسب في هذا الشأن
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 لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية  –الخامس  الباب

 :  التاسعة والعشرون المادة

،  الجمعية العمومية لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية لمدة ثالث سنوات من ثالثة أعضاء تنتخب

 .  وتقوم اللجنة بانتخاب رئيس لها في أول اجتماع

 :  الثالثون المادة

فيمن ينتخب لعضوية لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية أال يكون قائمة بأية مسؤولية أخرى  يشترط

 في الجمعية وأال يكون عضوا بمجلس اإلدارة أو أي لجان النشاط 

 :  المادة الحادية والثالثون

 اعهاتمتختص لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي تقدمه للجمعية العمومية في اج

العادي السنوي يتضمن تقييمها ألداء الجمعية واقتراحاتها لتطوير األداء والتغلب على المشاكل التي 

 تواجه النشاط، ويتضمن التقرير 

 .  األهداف المحددة لهذه األنشطة عرض وافي األنشطة الجمعية ومدى تحقيق -1

،  في االجتماعات أداء مجلس اإلدارة ومدى انتظام اجتماعاته ومشاركة أعضاء المجلس -2

خطط الجمعية وتحقيق أهدافها، والقدرة على التغلب على المشاكل  تنفيذوقدرة المجلس على 

 .  التي يواجهها

ودورهم في  مهالمسئولياتأداء رئيس المجلس ونائب الرئيس واألمين العام والمشرف المالي  -3

 .  ألهدافه وتحقيقهانتظام النشاط 

، واقتراح معالجتها بما يتفق مع المصلحة  في مجلس اإلدارةتحديد جوانب الضغط والقوة  -4

 .  العامة للجمعية

 .أداء الجهاز الوظيفي ومدير الجمعية ودوره في تنفيذ خطط النشاط  -5

، وتوعية  دور مجلس اإلدارة في االستفادة من أعضاء الجمعية في األنشطة المختلفة -6

 .  الة في أنشطة الجمعيةلضمان مشاركتهم الفع وواجباتهمبحقوقهم  األعضاء

دور مجلس اإلدارة في إيجاد تواصل منظم مع الفئات المستفيدة من نشاط الجمعية واستطالع  -7

 .  التي تقدم لهم والتعرف على أولوياتهم حسب احتياجاتهم الخدماترأيها في 

هتها المشاكل التي تواجه تنفيذ األنشطة وأسبابها دور اإلدارة التنفيذية في حلها أو مواج -8

 .وكيف يمكن التغلب 

 .  االقتراحات الخاصة بتطوير األنشطة مستقبال -9
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 :الثانية والثالثون  المادة

يحق ألعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية حضور كافة االجتماعات التي يعقدها مجلس اإلدارة 

كما يحق لهم اإلطالع واللجان الدائمة والمؤقتة دون المشاركة في القرارات أو التصويت عليها، 

كتابة على ما يقدمه أعضاء اللجنة  يبعلى السجالت والمستندات ويتعين على مجلس اإلدارة أن يج

 .له من استفسارات حول أوضاع الجمعية 

 :  المادة الثالثة والثالثون

على مجلس اإلدارة أن يدرج تقرير اللجنة بمالحظاتها عن الجمعية في حول أعمال الجمعية 

الجمعية  قشاتومية التالية وأن تدرس التقرير ويسجل مالحظاته عليه للرد على التقرير أثناء مناالعم

 .  العمومية

 :الرابعة والثالثون  المادة

يتم التصويت في نهاية مناقشة تقرير اللجنة بالجمعية العمومية على االقتراحات التي يتضمنها 

 .  ات نتيجة لما ورد به مالحظاتالتقرير وأي إجراءات تقترح في سياق المناقش

 اإلفصاح والشفافية  -الباب السادس 

 :  الخامسة والثالثون المادة

على الجمعية أن تضع سياسات اإلفصاح وإجراءاتها وأنظمتها اإلشرافية بشكل مكتوب وفقا لالئحة 

 .  األساسية للجمعية

 :  المادة السادسة والثالثون

 يتضمن اإلفصاح البيانات األساسية اآلتية دون أن يكون قاصرة عليها : 

 .  مالية الجمعية من إيرادات ومصروفات -1

 .  مهمة الجمعية ورؤيتها وأغراضها -2

 .  حقوق األعضاء وواجباتهم -3

 أية معامالت مالية بين الجمعية وأعضائها وأعضاء مجلس اإلدارة وبينها وبين الغير.  -4

 .  والمرتبات العاملين بالجمعية سياسة المكافآت  -5

تصرف  تمكافئااإلدارة بما فيها في ذلك مؤهالتهم وأية  لسالمعلومات الخاصة بأعضاء مج -6

 .  بدالت مع بيان سببها أولهم من الجمعية 
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 :  المادة السابعة والثالثون

على المعلومات  االطالعيجب أن تتيح الجمعية قنوات لنشر المعلومات عنها وعن أعضائها، وإتاحة 

 .  المفصح عنها في الوقت المناسب

 :  المادة الثامنة والثالثون

مع المنظمات التي  لفيشمل اإلفصاح كل عالقة مع أطراف أخرى وكذلك أشكال التنسيق والتحا

 .  تعمل في نفس المجال وما يترتب على ذلك من مزايا للجمعية أو تكلفة محتملة

 :  الثونالمادة التاسعة والث

يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن أنشطة الجمعية وما تتخذه من قرارات توفير الشفافية الكاملة 

 .  في أدائها

 منع تضارب المصالح  -الباب السابع 

 :  األربعون المادة

يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يدخل في أعمال  ال

تجارية أو مالية مع الجمعية، وعلى هذا العضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة 

شخصية مباشرة أو غير مباشرة في هذه األعمال، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال 

 .  الشأن هذالتصويت على القرار الذي يصدر في له اإلشتراك في ا وزيج

 :الثانية واألربعون  المادة

 .  تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية




