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للجمعيةاألساسىالنظام:أوال

موادهباإللتزامعلىوالمتعاونينوالموظفينالتنفيذيةواالداراتاإلدارةمجلسعضاءأويعمل.الخيريةاالعمالتنظيمبشأن2014لسنة(15)رقمالقانونإلىللجمعيةاألساسىالنظامستندي

الجمعيةلعملالرئيسيالمرجع(15)رقمالقانونجانبالىويعتبرفيه،المذكورةالعملوقواعد

يالخيرالعملممارسةوأخالقياتالسلوكمدونة:ثانيا

:التاليةواألخالقياتبالسلوكياتيلتزمأنكذلكوعليه،ونزاهتهاجمعيةالسمعةعلىوالمتعاونينوالموظفينالتنفيذيةواالداراتاإلدارةمجلسيحافظ

ونزيهوأخالقيومنصفصادق،بشكلالعمل•

ً مهنياً،سلوكهميكون• ً ومهذبا ومحترما

النافذةواألنظمةكافة،بالقوانيناإللتزم•

المستقلحكمهمعلىبالتأثيرالسماحدونالواجبة،والعنايةوالكفاءةالرعايةوتقديمومسؤولية،نيةبحسنالعمل•

عليهاوتحافظالجمعيةسمعةتعززبطريقةالعمل•

المناقشةعنةاالإدارمجلسعضوويمتنعالجمعية،علىتعرضأمورأيتجاهينشأقدللمصالحتضاربأيعنوالمتعاونينوالموظفينالتنفيذيةواالداراتاإلدارةمجلسعضاءأإفصاح•

المصالحفيتضاربفيهاالعضولدىقديكونقضيةأيفيوالتصويت

اإلدارةولمجلسلجمعيةلالسليمةوالعملياتالالئقالسلوكلضمانالزمالء،األعضاءمعوتبادلهاالمناسبةالمعلوماتتوفير•

الفريقأطرافبينوالتواصلوالتكافلوالتعاونالواحدالفريقإطارضمناألخرينمعالعمل•

شريعتهمعتتعارضالالتىاإلجتماعيةواألعرافالحنيفاإلسالميالدينمبادىءمناإلنطالق•

المتحضرةالثقافةنشرفىويساهموالفردوالدينالوطنتخدمنبيلةأهدافايتضمن•

المجتمعأفرادمنوغيرهمالمتطوعينوالموظفينومعالزمالءبينالمتبادلاإلحترامىعلاظفحال•

والضغطاالبتزازخلقعنوالبعدالجمعيةعملمنماديمقابلعليالحصولفىالتفكيرعدم•

الخيريالعمللممارسةالوقتوتنظيموالتنافسالمبادرة•

الشخصيةالمصلحةعلىالعملمصلحةوتقديماإلدارةمناإلداريالتغييرتقبل•

والقاسيةالجارحةالعباراتوتجنبالعباراتألطفواختيارالخلقبحسنالتمتع•

المجتمعفيوالتقاليدالعاداتمراعاة•
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اإلدارةمجلساجتماعاتقاعةداخلالممارسات:ثالثا

:أنالمجلسعضوعلى

المجلسبحاكميةالخاصةوالممارساتباإلجراءاتيلتزم•

ونهائيةحاسمةباعتبارهامامسألةعلىاألغلبيةتصويتنتيجةيقبل•

ً اعتذاراً يقدموأنفيها،والمشاركةالمجلساجتماعاتجميعلحضوريسعى• الحضورتعذرإذاالمجلسلرئيسمسبقا

ً يكون• فاعلبشكلالمجلسأعضاءبقيةمعوالمعلوماتاألفكاريتبادلوأنالتعليقات،فيوبنّاءً منفتحا

وأخالقياتهاهاوممارسات،وبرامجها،جمعيةالسياساتتحسينسبلحولاإلدارةمجلسإلىاقتراحاتتقديمفييسهم•

اإلجتماعقاعةداخليجريماسريةعلىيحافظ•

لالجتماعكقائددورهيحترموأنبديله،أوالمجلسرئيسسلطةيحترم•

باألعمالالخاصةالعالقاتفياسمهاأوالجمعيةاستخدام:رابعا

يبذلواأنوعليهمخاصة،ثقةمحلهم،الجمعيةلصالحآخرثالثطرفأيأوللخدمات،المزودينأوالباطن،منالمتعاقدينمعيتعاملونالذينوالعاملينوالموظفيناإلدارة،مجلسأعضاءإن

شخصيةمنافعأوخدماتأوخصم،علىالحصولأجلمنالتجاريةالعالقاتاستغاللعدميجب.استقاللهمعلىللمحافظةخاصةعناية

الهداياأوالدفعاتتلقي:خامسا

آخرثالثرفطأيأوللخدمات،المزودينأوالباطن،منالمتعاقدينمعيتعاملونالذينالعاملينألحدأوأولموظفالتنفيذيةاالدارةلعضوأوإدارةمجلسلعضوشخصيةمنافعأوهديةقدمتإذا

:الهدايابقبولخاصةإرشاداتيليوفيما.الشديدالحذرتوخييجب،الجمعيةمناإلنتفاعأوتجاريةبأعمالبالقياميرغبفردأيمنأوماشركةمنالجمعيةلصالح

.مقبولةبالتسويقالخاصةالمجاملةهداياأوالصغيرةالهدايا•

.مقبولةغيرهيقيمتها،عنالنظربصرفالنقديةوالمبالغ،لاير500عنالسوقفيقيمتهاتزيدالتيالهدايا•

إعادتهافيجبأعاله،اعليهالمتفقالمتطلباتمعتتعارضأنهاتقّررثمما،هديةقبولتموإذا.أمكنإناإلدارةمجلساجتماعفيأمرهاومناقشةالعليالإلدارةالشكبهايحيطهديةأيتقديميجب

.بهاالتصرفكيفيةحولبدورهقراراً يتخذوالذياإلدارة،لمجلستسليمهافيجبالهديةإعادةالممكنغيرمنكانوإذا.الفورعلى
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المعلومات السرية: سادسا

حفظ،الجمعيةلحلصايعملآخرثالثطرفأيأوالخدمات،ومزوديوالعاملين،الموظفينجميععلىيجبكما.سريةاإلدارةمجلساجتماعفيمناقشتهاتتمالتيالمعلوماتجميعاعتباريجب

الوظيفيالمنصبياتصالحبحكمعليهاالحصوليمكنوالتىبالبرامجالمتعلقةأو(وإجراءاتوثائق)الماليةالمعلوماتأوعمالئهاأوالجمعيةبنشاطوالخاصةتداولها،يتمالتىالمعلوماتسرية

.بسببهاأوالعملإجراءاتبمناسبةالجمعيةفىالمتداولةوالمستنداتالوثائقعلىاالطالعأوبإفشائهاسواءالجمعيةألعمالالملكيةحقوقعلىالتعدىوعدم

.المجلسضمنقىتبأنيجبالماليةوالسجالتالموظفينوسجالتبالعاملينالخاصةالمعلوماتفيهابما،إليهاالوصولحقالمجلسألعضاءيكونأوالمجلسعلىتوزيعهايتممعلوماتأيإن

اإلعالم واالستفسارات العامة: سابعا

يتالتوقفيتأتيوأنودقيقة،صادقة،تكونأنيجبوالتيالعلنية،التصريحاتعنمسؤولينالجمعيةعاممديرأواإلدارةمجلسرئيسكونيو.لإلعالموموثوقةدقيقةمعلوماتتقديميجب

الموظفين،حدأإلىالتحدثاإلعالميةالمؤسساتإحدىطلبتإذا.الجمعيةعاممديرمنتفويضأوإذنبدوناإلعالمأسئلةعلىالرداآلخرينللموظفينيحقال.الحقائقتنقلأنوالمناسب

.معهاللتعامل،الجمعيةعاممديروجودعدمحالفيالمجلسرئيسأوالجمعيةعاممديرإلىالمعلوماتوإرسالوالمؤسسة،الشخصاسمتدوينها/عليه

العالقات التي تسودها المساواة وعدم اإلنحياز وعدم التمييز: ثامنا

عنينمبشكلصرفالتفإنالتنفيذية،االدارةأواإلدارةمجلسفيكعضو.بهاالمعنيةاألطرافوجميعالموظفينومعمنها،المستفيدينمعوأخالقيةبإنصافالتعاملسياسةجمعيةالتتبنى

تحريفطريقعنأوالسرية،المعلوماتاستخدامإساءةأوإخفاءأوالتالعب،طريقعنآخرطرفباستغاللعضوأييقومأالويجب.أساسيأمرهوالتمييزوعدماإلنحيازوعدمالمساواة،

.أخالقيةغيرأومنصفةغيرممارساتأيارتكابأوالحقائق،أواألمور

الشفافية والمساءلة: تاسعا

عنباإلفصاحالخاصةساتالممارألفضلبالغةأهميةتوليالجمعيةفإنوكذلك،فيهاعالةفمساءلةنظمتبنيوكذلكالمختلفةمستوياتهاأعمالفيالشفافيةدرجاتبأعلىباإللتزامالجمعيةتؤمن

.الدليلمنآخرموقعفيالمذكورةالمختلفةاألساليبعبرالمصالحتضاربتجنبعلىوالعملالمعلومات
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التأثير على سلوك المدققين: عاشرا

.للجمعيةيانات المالية عدم التأثير، أو التالعب، أو تضليل المدققين المستقلين الذين يجرون التدقيق الخارجي للبأو الموظفين المعنيين يجب على أعضاء المجلس أو أعضاء اإلدارة التنفيذية 

:و يتضمن التأثير الجوانب التالية. وسياساتهاالجمعية إن أي فعل كهذا سيعتبر انتهاكاً لقواعد 

.عرض الرشوة أو أي حوافز مالية أخرى، بما فيها الوعود بالتوظيف أو التعاقد على خدمات غير التدقيق في المستقبل•

.تزويد المدقق بتحليالت مالية أو قانونية غير دقيقة أو مضللة•

.التهديد بإلغاء أعمال التدقيق أو األعمال غير المتعلقة بالتدقيق، إذا اعترض المدقق على الممارسات أو اإلجراءات المحاسبية للجمعية•

.االبتزاز والتهديد•

السياسة الخاصة بتضارب المصالح: أحد عشر 

أوأخرى،جمعيةلأولمؤسسةممثالً اإلدارةمجلسعضويكونماوكثيراً .نفسهالجمعيةلأفضلهومامعاإلدارةمجلسأعضاءألحدالمهنيةأوالشخصيةالمصلحةفيهاتتعارضحالةتنشأقد

ً تنتفعقدخاصةلشركة مسؤوليةسالمجالعلىفإنذلك،علىوعالوة.اإلدارةمجالسعلىوأخالقيةومهنيةمعنوية،التزاماتوهناك.أخرىإدارةمجالسفيعضواً يكونأو،الجمعيةمنماليا

الخاصةدوالمواراألمواليستخدمونالقراراتخاذمواقعفيهممنأنتضمنأنالسياسةهذهشأنمن.والنجاعةالفعاليةمنممكنقدربأكبرمواردهيديرالمجلسأنمنالتثبتفيقانونية

.لجمعيةالصالحبالمشروع

وعنلديهم،لحمصاأيعنبالتصريحتعيينهم،لدىلجمعيةافيالجمعيةلصالحيعملآخرثالثطرفأيأوالخدمات،ومزوديوالموظفونالتنفيذيةاالدارةوأعضاءاإلدارةمجلسأعضاءيقوم

ألصحابيمكنالذي،اإلدارةبمجلسالخاصالمصالحتضاربسجلفيالمعلوماتهذهإدخالوسيتم.ةالجمعيعبرالخدماتأوالتمويللتلقيالمؤهلةبالمؤسساتتربطهم،التيالعالقةطبيعة

بسمعتهاولجمعيةباالضررإلحاقإلىسيؤديلديهممصالحأيعنالتصريحعنالموظفأوالمجلسعضوإفصاحعدمإن.الحاجةعندعليهاإلطالعالرسميةالرقابيةوالجهاتاالختصاص

.ومصداقيتها

:العاملين/اءاألعضعلىفإنمهامهم،تأديةوعند.الجمعيةخدماتعلىللحصولمؤهلةمؤسسةبأيالمباشرةعائالتهمأفرادتربطالتيواألنشطةالمصالحالسجلفييدونواأنالعاملينعلى

.الجمعيةداخللواجباتهمالالئقوالتنفيذينسجمالنشاطأيفيينخرطواأال•

ً ينعكسأنلهيمكنمجزي،شخصينشاطأوعلنيتصريحأيالتحديدوجهوعلىعمل،أييتجنبواأن• بموجبلوبالمطوالحيادواإلستقاللوالنزاهة،المكانة،صالحغيرفيأوسلبا

.الجمعيةفيبعملهم/بالمجلسعضويتهم

خدمةعلىللحصولتعاقدالأوبالتمويلالمتعلقةأواإلدارية،بالشؤونالمتعلقةالقراراتأوالتوصياتأوالمداوالت،فيالمشاركةعنأنفسهمبتنحيةلجمعيةافيالعاملون/المجلسأعضاءيقوم•

القيامالمجلسئيسروأالداخليوالتدقيقالماليةلجنةلرئيسويمكن.كانسببأليسيتأثرالحيادي،مظهرهمالواقعفيأوحيادهم،أنيعتقدونكانواإذا.المصالحفيتضاربوجودحالفي

.عنهمبديلبتعيين
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سياسة اإلفصاح: اثنا عشر 

موافقتهاعلىوالحصولنطبق،احيثماالتالية،الحاالتعنللجمعيةباإلفصاحالتامالتقيدوالمتعاونينوالمتطوعينالموظفينمنوغيرهمالتنفيذيينوالمسؤوليناإلدارةمجلسأعضاءعلىيتعين

.الأمللمصالحمحتملأويفعلتعارضعلىانطوتسواءالحاجة،اقتضتحيثماحالة،كلفى

مؤسسةأوجمعيةعملهميشخصارتباطأويشغلونها،وظائفأيةعناإلفصاحوالمتعاونينوالمتطوعينالموظفينمنوغيرهمالتنفيذيينوالمسؤوليناإلدارةمجلسأعضاءعلىيتعين•

خارجهاأمالدولةداخلكانتخارجية،سواء

الربحيةالمؤسساتفىلهمملكيةحصصأيةعناإلفصاحوالمتعاونينوالمتطوعينالموظفينمنوغيرهمالتنفيذيينوالمسؤوليناإلدارةمجلسأعضاءعلىيتعين•

أسرهمأفرادمنيأتخصملكيةحصةأوماليةمصلحةأووظيفةأيةعناإلفصاحوالمتعاونينوالمتطوعينالموظفينمنوغيرهمالتنفيذيينوالمسؤوليناإلدارةمجلسأعضاءعلىيتعين•

معهاللتعاملتسعىأوالجمعيةمعتتعاملربحيةمؤسساتأوجمعياتأيةفى(البنات/واألبناءالزوج/لزوجات/والزوجةالوالدان)

علىتنطوىأنيمكنةحالأيةعلىموافقتهاعلىوالحصولللجمعيةاإلفصاحوالمتعاونينوالمتطوعينالموظفينمنوغيرهمالتنفيذيينوالمسؤوليناإلدارةمجلسأعضاءكلعلىيتعين•

ذلكفىالقراروإتخاذالجمعيةإدارةمجلسقبلمنوالتقييمللمراجعةالحاالتهذهجميعوتخضعالمصالحفىمحظورتعارض

تعبئةإعادةظفالموعلىيتعينالمصالح،فىتعارضعلىتنطوىربماالتىالوظائفمنذلكغيرأوأخرىإدارةفىوظيفةإلىأوالجمعيةفىقياديةوظيفةإلىالموظفانتقالدعن•

استمارةبتعبئةموظفالقياممنالتأكدمسؤوليةللموظفالمباشرالرئيسعاتقعلىتقعكماالوظيفةتغييرمنشهرغضونفىاإلفصاحوبيانالعملوأخالقياتالمصالحتعارضنموذج

.تامنحوعلىاإلفصاح

العمللنظامطبقايةالتأديبلإلجراءاتعاونينوالمتالموظفينمنوغيرهيالتنفيذالمسؤولمنكالعليهاالجمعيةموافقةعلىوالحصول،المصالحهذهعناإلفصاحفىالتقصيريعرض•

.الجمعيةفىاألساسيوالنظامقطردولةفىاالجتماعيةوالتنمية
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التجاوزاتالمخالفاتعناإلبالغسياسة:عشرثالثة

الغرض1.

االلتزامالجمعيةطوعيومتومتعاونيوموظفيالتنفيذيينوالمسؤولييناإلدارةمجلسأعضاءعلىللجمعية"(السياسة"ببعدفيماإليهاويشار)المخالفاتعناإلبالغوإجراءاتسياسةتوجب

قدمحتملرفتصسوءأوجديخطرأومخالفةأيعنمبكروقتفياإلبالغيتمأنالسياسةهذهوتضمن.ومسؤولياتهمواجباتهموممارسةالعملأثناءالشخصيةاألخالقمنعاليةبمعايير

وااللتزامولياتهممسؤأداءأثناءوالنزاهةالصدققواعدمراعاةالجمعيةلصالحيعملمنكافةعلىيجبكما.مناسببشكلذلكومعالجةالمستفيدينأوالمصلحةأصحابأوالجمعيةلهتتعرض

ينطوىوالبولومقآمناألمربهذاالقيامأنلىإوطمأنتهممخالفاتأومخاطرأيةعنلإلبالغالجمعيةلصالحيعملمنكلتشجيعإلىالسياسةهذهتهدف.بهاالمعمولواللوائحالقوانينبكافة

.مسؤوليةيأعلى

النطاق2.

الجمعية،فىبهممناصعنالنظربصرفمستشارينأوعاونينمتأوموظفينأوتنفيذيينمسؤولينأوإدارةمجلسأعضاءكانواسواءالجمعيةلصالحيعملمنجميععلىالسياسةهذهتطبق

.مخالفاتأومخاطرأيةعناإلبالغوغيرهمومتبرعينومانحينمستفيدينمنالمصلحةأصحابأيضاويمكن.إستثناءوبدون

المخالفات3.

.البيئةأولسالمةاأوالصحةعلىخطراً تشكلالتىتلكأوداخليةتنظيميةمتطلباتأوتشريعيةأوقانونيةالتزاماتبأىاإلخاللأوماليةأوجنائيةمخالفاتأىالخاطئةالممارساتتشمل

:يلىماالحصر،الالمثالسبيلعلىعنها،اإلبالغيتوجبالتىالمخالفاتوتشمل

أو سوء التصرف (ذلك الرشوة أو الفسادفىبما )ىانونقلسلوك غير الا•

(شياء القيمة، عمليات غسيل ااألموال أو دعم لجهات مشبوهةبما فى ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األ)سوء التصرف المالي •

(مثل استخدام شخص منصبه فى الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية)عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح •

(بما فى ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية)إمكانية اال حتيال •

الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التى يتم ارتكابها، أو التى يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها•

.عدم اإللتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة •

الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة •

اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية•

التالعب بالبيانات المحاسبية•

تهديد صحة الموظفين وسالمتهم•

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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األخالقيغيروالسلوكالمهنىالسلوكقواعدإنتهاك•

القانونيةالسلطاتأوالصالحياتاستخدامسوء•

أعالهالمذكورةالمسائلمنبأىيتعلقفيماوالتسترالصمتمؤامرة•

الضمانات4.

أووظيفتهفقدانلخطرالبالغمقدمتعرضعدمتضمنكما.لذلكنتيجةاإليذاءأولالنتقامتعرضهمعدموتضمنالمخالفاتعنلإلبالغالجمعيةلصالحيعملمنلكلالفرصةالسياسةهذهتتيح

معطياتالبالغمقدملدىتتوفروأننية،بحسنالمخالفةعناإلبالغيتمأنشريطة.مخالفةأيةعنباإلبالغقيامهنتيجةالعقابأشكالمنشكلأيوالجمعيةفىاالجتماعيةمكانتهأومنصبه

.ومعقولةصادقةاشتباه

ممكنجهدكلبذلوسيتمذلكخالفعلىالقانونينصلمماذلك،فىرغبتهعدمعندالبالغمقدمهويةعنالكشفعدمتضمنالسياسةهذهفإنللمبلغ،الشخصيةالمصلحةحمايةأجلمن

المثالبيلسعلىومنهاالبالغ،مقدمهويةعنالكشفيتمأنبالغأىمعللتعامليتوجبمعينة،حاالتفىولكن.مخالفةأىعنالبالغمقدمهويةوسريةكتمانعلىللمحافظةومناسب

يتوجبو.آخرشخصأوموظفألىكشفهوعدمقبلهمنالمقدمالبالغسريةعلىالمحافظةالبالغمقدمعلىيتوجبوكذلكاألمر،اقتضىإنمختصةمحكمةيأأمامالهويةكشفضرورة

السياسةهذهوفقالمخالفاتعناإلبالغبسببالبالغمقدمإيذاءعدمالسياسةتضمنكما.البالغحولبنفسهتحقيقاتأيةإجراءعدمأيضاالبالغمقدمعلى

مخالفةعناإلبالغإجراءات5.

حينهفىالمناسباإلجراءاتخاذيسهلحتىمبكرةبصورةالمخالفةعناإلبالغيفضل•

نيةبحسنالبالغقدمأنهإثباتعلىقادراً يكونأنيجبأنهإالالبالغ،صحةإثباتالبالغمقدممنيطلبالأنهمنالرغمعلى•

اإلدارةمجلسيشكلهالجنةأوشخصلمعتمدنموذجوفقخطياالبالغتقديميتم•

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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معالجة البالغ6.

.ذاتهاالمخالفةطبيعةعلىالسياسةهذهوفقمخالفةأىعناإلبالغبخصوصالمتخذاإلجراءيعتمد

:بالغيأمعالجةفىالتاليةالخطواتاتباعويتميرسمتحقيقأوداخليقيقتدأورسميةغيرمراجعةإجراءذلكيتطلبقدإذ

خاللالبالغمضمونعلى(األخيرضدموجهاالبالغيكنلمإذا)للجمعيةالتنفيذيوالمسؤولاإلدارةمجلسرئيسباطالع(البالغاتاستالمعنالمسؤولةاللجنةأوالشخص)يقوم•

البالغاستالممنأسبوع

يتخذهأنيجبالذىوالشكلما،تحقيقإجراءيتوجبكانإذامالتحديدأوليةمراجعةإجراءيتم•

تحقيقإلجراءالحاجةبدونالبالغاتبعضحليمكن•

للتواصلهاتفورقمالبالغباستالمبإشعارأيامعشرةخاللالبالغمقدمتزويديتم•

بالغالبخصوصإضافيةإثباتاتتقديميتملمماالنظرإلعادةقابلوغيرنهائياالقرارهذاويكون.إضافيتحقيقىأإجراءيتمفلنمبرر،غيرالبالغأنتبينإذا•

المناسبةةالتوصيوإصدارالبالغفىللتحقيقالتنفيذيةاإلدارةأواإلدارةمجلسيشكلهالجنةإلىالبالغإحالةيتمومبررة،معقولةمعطياتالىيستندالبالغأنتبينإذا•

البالغإحالةتاريخمنعملأيامعشرةخاللالتوصيةوإصدارالبالغبشأنعملهامناالنتهاءبالتحقيقالمشكلةاللجنةعلىيجب•

واالعتمادللمصادقةالمجلسرئيسالىتوصياتهاالبالغبشأنللتحقيقالمشكلةاللجنةترفع•

االختصاصحسبالدولةفىبهاالمعمولالقوانينأوالداخليةواألنظمةاللوائحوفىالمخالفةعلىالمترتبةالتأديبيةاإلجراءاتتحديديتم•

الجمعيةإخاللهعلييترتبقدمماغيرهاأوتأديبيةإجراءاتبأىالبالغمقدمإعالميجوزذلك،الومعه،إجراؤيتمتحقيقأىعنبمعطياتالبالغمقدمتزويديتمممكنا،ذلككانمتى•

آخرشخصتجاهالسريةبإلتزامات

البالغمقدمرغباتمعالبالغمعالجةطريقةتنسجمأنتضمنالولكنهاومناسبة،عادلةبطريقةمخالفةيأعناإلبالغمعبالتعاملالجمعيةتلتزم•

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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والدعمالهباتقبولسياسة:عشرأربعة

،العامالمديرالرئيس،:منتتكونأنويمكنالهبات،بقبولخاصةلجنةتشكيلللمجلسويمكن.دعمأوهبةأيةرفضأوبقبولالمتعلقةالتوصياتوضععنالمسؤولةالجهةاإلدارةمجلسيعتبر

الماليوالدعمالمنحقبوللجنةنفسهاهيالمواردتنميةلجنةأووالتدقيقالماليةلجنةتكونأنويمكنالصندوق،وأمين

.الغرضبهذاخاصةملفاتفيالجمعيةعليهتحصلالذيالماليبالدعمالمتعلقةوالعقودوالوثائقالمعلوماتبجميعالجمعيةتحتفظ

ً يتضمنالجمعيةعنصادربيانعنعبارةوهورسمي،(قبض)استالمسندالجمعيةتصدر بجميعالمتعلقةالاإليصبسنداتخطياالجمعيةوتقر.المانحواسموتاريخهاالهبة،بقيمةتصريحا

فرديةمانحةجهاتقبلمن،القانونمعتتماشىوبطريقةالهبات

:فتشملمقبولة،الهبةأنعلىتدلالتيالمؤشراتأما.مهمتهالتحقيقالسعيتدعمالتيبالهباتالجمعيةترحب

الجمعيةقبلمنالهبةلتلكاستخدامأوحاجةوجود•

لهاالمرافقةوالبنودالهبةقانونية•

وأولوياتهاوأهدافها،الجمعيةمهمةلغرضمغايراعليهمنصوصاغرضاالمانحامتالكوعدم،الجمعيةوأولوياتوأهدافوغرض،مهمة،معالهبةغرضتوافق•

ً وجعلهاقيمتهامنالتقليصإلىعليهاواإلبقاء/الهبةلدعمالمطلوبةالكلفةتقودالأن• يذكرالمبلغا

بالهبةصلةذامسؤوليةأو/وجسديخطروجوديظهرالأن•

:الهباتقبوللجنةأوالمجلسعنالصادرالحكمبحسبتكون،التيالهباتالجمعيةتقبلولن.ومهمتهاتتوافقالهبةأيبرفضالحقللجمعية

هاوسياساتهاأحكامفيتتدخلأوالجمعيةنزاهةعلىتساوم•

ً يشكلأوإليهابالنسبةمقبوالً غيريعتبرالجمعيةجانبمنإجراءأياتخاذوتتطلبمشروطة،• .وتعليماتهالسياساتهاخرقا

.المتلقيتعيينفيحقالقبلهمنالمعينالشخصأوللمانحتحفظأوبالدولة،الخيريةالماألعتنظيمقانونأواإلنسان،حقوقميثاقخرقشأنهامنمقيدةشرطيةفقراتذاتتمويلأيتخلق•

.محددشخصأومؤسسة،أيةمعأعمالإقامةأو،الجمعيةفيمحددشخصأيتوظيفتشترطأوتطلب•

ً تتضمن• .منطقيةغيرشروطا

.سمعتهامنتحطأوالقانونيةللمساءلةعرضةالجمعيةتجعلأنالممكنمنأوالماليةالناحيةمنآمنةغيرهباتتكون•

.معتمدغيرأودقيقغيرأنهعلىيظهرثالث،فريققبلمنالمانحةللجهةمقدمتقييم،علىتعتمد•

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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غيرمفهومأومستحقة،غيرومصاريفمقبولة،غيرتحديات-عليهاالجماعيالحكمخاللمن-تخلقهبةأيةرفضالهبات،قبوللجنةتوصياتعلىوبناءاً ،الجمعيةإدارةلمجلسيمكن

الجمعيةمهمةمعتضاربأوالئق

مراسالتأيةمع،ولالمخالشخصأوالعامالمديرإلىتوجهالجمعية،يمثلفردأييتلقاهاوالتيعينيةأوائتمانية،بطاقاتأوشيكات،أونقد،شكلعلىللجمعيةالمقدمةالخيريةالهباتإن

.الهباتتلكتلقيفيهيتمالذياليومذاتفيوذلكمحددة،تعليماتيأوصلةاتذ

الذيللكرممعيةالجوتقديرعرفانعنبالتعبيرالعاماالعترافهذاوراءمنالقصدويكمن.ماليةسنةكلمسارخاللمالئمةمواضعخاللمنالجمعيةتتلقاهاالتيبالهباتاالعترافيتم

أوالعرفانبهاهريظأنيجبالتيالكيفيةبشأنالمانحةالجهةرغباتتكريمعلىالجمعيةستعملأمكن،وحيثما.الجمعيةمهمةبدعمالتزمواوالذينالمؤسسات،وتلكاألفرادأولئكأبداه

.هويتهمعنالكشفدونمنشكرهميتمبأنيرغبونالذينأولئكتكريمعلىالجمعيةستعملكماالمعلن،الشكر

.سنواتالثالثدىتتعالفتراتخاللالمجلسقبلمنالمراجعةبهذهالبدءعنمسؤوالً العامالمديرويكون.فعالةكونهااستمرارمنالتأكدأجلمندوريبشكلالسياسةهذهمراجعةينبغي

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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الخارجيينالمدققينوتدويرتعيينسياسة:عشرخمسة

الخارجيين،دققينالمأنذلك.فيهايساهمونالتيالمؤسساتفيواإلداريةالماليةاألوضاعودقةسالمةلمعرفةالخيريةالمؤسساتفيالمساهمينحاجةمنالخارجيينالمدققينأعمالأهميةتنبع

.األوضاعتلكسالمةمنوالتأكدالتدقيقبمسؤوليةوالمتبرعينالمساهمينعنبالنيابةيضطلعونالمجال،هذافيخبرةمنلديهميتوافروبما

لآلثارتفادياهاإدارتعلىالقائمينممارساتسالمةومنالماليةأوضاعهاسالمةمنالتأكدولضرورة،واإلنسانييالخيرالعملفيالجمعيةبهتقومالذيالدوروألهميةالمفهوم،هذامنوانطالقًا

.الرقابيةسلطةوالالداخليالمدققإلىباإلضافةوذلكأعمالهالمراقبةأكثرأوخارجيمدققوجودضرورةبهاالمتعلقةالقوانينتضمنتفقدالمالية،أوضاعهاسوءإليهايؤديأنيمكنالتي

الخارجيالمدققوتعييناختيار1.

هذاإطاروفي.هةالجتلكقبلمنتصنيفهمتمالذينالمدققينمنيكونوأنالدولة،فيالمعنيةلجهةامنمهنتهلمزاولةترخيصعلىحصلقدابتداًءاالخارجيالمدققيكونأنيجب

يكونالوأنلها،ينًامديكونالأنشريطةوحساباتهاأعمالهاعلىللتدقيقالالزمةوالخبراتالمؤهالتجمعيةالقبلمناختيارهيتمالذيالخارجيالمدققفيتتوفرأنيجبالتصنيف،

.الهالوكيأوجمعيةاللدىمستخدًماأوموظفًاأومديًرايكونالوأنفيها،منفعهله

الخارجيالمدققمسؤولياتتحديد2.

يةالدولالمراجعةوأدلةبمعاييرعملهفييتقيدوأنوالتدقيق،المراجعةمهنةأعمالتنظمالتيوالشروطاألحكامعلىعملهفييعتمدأنالخارجيالمدققعلىيتعين•

الجمعيةفيمهمتهانتهاءبعدولوحتىعملهبحكمعليهاحصلالتيالمعلوماتيفشيالوأنالتامةبالسريةالتقيدالخارجيالمدققعلىيجب•

أوالدوليةلمراجعةاوأدلةلمعاييروفقًاتمتوحساباتهالجمعيةألعمالمراجعتهأنفيهيبينالعموميةللجمعيةتقريرتقديمالرقابية،السلطةاطالعوبعدالخارجي،المدققعلى•

فيالمنتهيةللسنةديةالنقاوتدفقاتهاأعمالهنتائجوعنالعموميةالميزانيةبتاريخالماليامركزهعنوسليمةعادلةبصورة،رأيهفي،الماليةالبياناتتعبيرمدىوعنبها،المعمول

بهاالمعمولالدوليةالمحاسبةلمعاييروفقًاالتاريخذلك

الهيئةمنالصادرةليماتالتعوكذلكلها،تنفيذًاالصادرةوالقراراتواللوائحالمعنيةالتشريعاتألحكاممخالفاتأي(صخاتقريرفيأو)تقاريرهفييبينأنالخارجيالمدققعلى•

خاللانتباههتسترعيأخرىأموروأيالداخليةوالرقابةالمحاسبةأنظمةفيضعفمواطنأيبشأنمفّصلبتقريرالجمعيةإدارةمجلسبتزويدالخارجيالمدققيقومأنيجب•

التدقيقعملية

التدقيقعمليةخالللهأعطيتالتيالبياناتوسالمةصحةمنيتحققأنالخارجيالمدققعلى•

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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الرقابيةبالسلطةالخارجيالمدققعالقة3.

أجلها،منعيّنالتيدقيقيةالتمهمتهإطارفيلجمعيةليقدمهاتقاريرأيمنبنسخالرقابيةالسلطةتزويدوعليهالخارجي،المدققتعيينقبلالرقابيةالسلطةموافقةعلىالحصوليتعين

تراهامهامبأيقيامبالغيرهأوتكلفهأنالحقلهاكماالزمة،تراهاإيضاحاتأوبياناتأيعلىمنهالحصولفيالحقالرقابيةوللسلطة.الرقابيةالسلطةتطلبهاقدأخرىتقاريروأي

.ضرورية

الخارجيالمدققتدوير4.

المحاسبي،التدقيقعيةنووتحسينتدقيقالفيالتالعبحاالتمنالحدفيومساهمةعملهم،فياالستقالليةلتعزيزكوسيلةآلخرحينمنوتغييرهمالخارجييندققينمالتدويريتعين

:التاليةالنقاطفىالتدويرعمليةوتتلخص

المدققنفستعيينمعاودةبلق(سنتين)فترةإنقضاءيتمأنويجب,متتاليةسنواتخمستتجاوزاللمدةسنوياللتجديدقابلةواحدةماليةسنةلمدةللجمعيةالخارجيدققمالتعيينيتم•

.التعيينتاريخمنالتدقيقمدةوتحسبأخرى،مره

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
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سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية
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واللجان الفرعيةمجلس اإلدارةأداء تقييم سياسة 

ولجانهجلسالمفعاليةتحسينيمكنو.وأهدافهارسالتهالتحقيقتعملجمعيةالأنمنالتأكدعنمسؤولفالمجلس.جمعيةالأداءعنالنهائيونوالمساءلونالمسؤولونهماإلدارةمجلسأعضاءإن
:التاليةالتقييمأنواعخاللمنأدائهتقييمخاللمنالفرعية

الدوريةالمراجعة•

ً االجتماععضوكليقيم.نفسهلالجتماعتقييمعنعبارةتكونأنويمكن.للمجلسعاديالجتماعخالصةوتكون :المثالسبيلعلى.محددةلنقاطتبعا

األعمال؟جدولفيالواردةالنقاطجميعتغطيةجرتهل•

؟(الخوالموادالوثائقتوفرأي)لالجتماعمستعديناألعضاءكانهل•

.المجلسوعملاالجتماعاتتحسينعلىاإلدارةمجلسرئيستساعدأنشأنهامنوالتيوالموثوقة،الفوريةالراجعةالتغذيةيوفرالتقييممنالنوعهذاإن

اإلدارةمجلسأعضاءقبلمنالسنوىالذاتىتقييمال•

فراغهم،وقتفياإلدارةمجلسأعضاءيملؤهااستمارةشكلعلىيأتيأنالتقييملهذايمكن.أهدافهتحقيقفيونجاعتهالمجلسفعاليةيقيموالكيالمجلسألعضاءالفرصةيمنحأوسعتقييموهو
.للمجلسالتالياالجتماعفيومناقشتهاوثيقةفيالنتائجتلخيصويجب.جدولفيلوضعهاالمجلسرئيسإلىيعيدونهاثمومن

اإلدارةلمجلسالفرعيةاللجانتقييم•

مناللجانأداءبتقييمسالمجلأعضاءمنعضوكلويقومالمجلس،أماموالمالياإلداريأدائهاتقريربتقديملجنةكلتقومبحيثالمجلس،يشكلهاالتيالفرعيةاللجانلعملسنوينصفتقييموهو
.الغرضلهذااإلدارةمجلسيعدهمعتمدنموذجخالل
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:خطواتثالثةمنالتقييمعمليةتتكون

التقييمعمليةمنالغرضبشأنالقراراتخاذ1.

.التقييم؟إجراءمنالغرضهوما•

التقييم؟نتائجالمجلسسيستخدموكيفلماذا؟معرفته؟المجلسيريدالذيما•

التقييملعمليةهيكليةوضع2.

.للتقييمتصميمإعداد•

.التقييمعمليةعليهاسترتكزالتيالنقاطتحديد•

.التقييمبعمليةالخاصةالمرجعيةشروطتحديد•

التقييم؟إلجراءالالزمةالمعلوماتهيما•

الالزمة؟المعلوماتلجمعالمناسبةاألدواتهيما•

والتطبيقلعملا.3

لمعلوماتلأخرىفوائديتضمنقدولكنهالتقييم،منالغرضفيتعريفهاتمالتيالمجاالتيتضمنوهذا.الجمعيةعملعلىالتأثيرهوالتقييمإجراءمنالنهائيالغرضإن•

اإلدارةسلمجلاألمثلاألداءتضمنلكيوذلكالتوصيات،تنفيذمنللتأكدمتابعةبرنامجبوضعالسكرتيريقومأنيجبكما.التقييمنتائجعلىاإلدارةمجلسإطالعيجب•


