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سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
وموظفي الجمعية

سياسات وممارسات مجلس اإلدارة
أوال :النظام األساسى للجمعية
يستند النظام األساسى للجمعية إلى القانون رقم (  )15لسنة  2014بشأن تنظيم االعمال الخيرية .ويعمل أعضاء مجلس اإلدارة واالدارات التنفيذية والموظفين والمتعاونين على اإللتزام بمواده
وقواعد العمل المذكورة فيه ،ويعتبر الى جانب القانون رقم ( )15المرجع الرئيسي لعمل الجمعية
ثانيا :مدونة السلوك وأخالقيات ممارسة العمل الخيري
يحافظ مجلس اإلدارة واالدارات التنفيذية والموظفين والمتعاونين على سمعة الجمعية ونزاهتها ،وعليه كذلك أن يلتزم بالسلوكيات واألخالقيات التالية:
• العمل بشكل صادق ،ومنصف وأخالقي ونزيه
• يكون سلوكهم مهنياً ،ومهذبا ً ومحترما ً
• اإللتزم بالقوانين كافة ،واألنظمة النافذة
• العمل بحسن نية ومسؤولية ،وتقديم الرعاية والكفاءة والعناية الواجبة ،دون السماح بالتأثير على حكمهم المستقل
• العمل بطريقة تعزز سمعة الجمعية وتحافظ عليها
• إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة واالدارات التنفيذية والموظفين والمتعاونين عن أي تضارب للمصالح قد ينشأ تجاه أي أمور تعرض على الجمعية ،ويمتنع عضو مجلس االإدارة عن المناقشة
والتصويت في أي قضية قديكون لدى العضو فيها تضارب في المصالح
• توفير المعلومات المناسبة وتبادلها مع األعضاء الزمالء ،لضمان السلوك الالئق والعمليات السليمة للجمعية ولمجلس اإلدارة
• العمل مع األخرين ضمن إطار الفريق الواحد والتعاون والتكافل والتواصل بين أطراف الفريق
• اإلنطالق من مبادىء الدين اإلسالمي الحنيف واألعراف اإلجتماعية التى ال تتعارض مع شريعته
• يتضمن أهدافا نبيلة تخدم الوطن والدين والفرد ويساهم فى نشر الثقافة المتحضرة
• الحفاظ على اإلحترام المتبادل بين الزمالء ومع الموظفين والمتطوعين وغيرهم من أفراد المجتمع
عدم التفكير فى الحصول علي مقابل مادي من عمل الجمعية والبعد عن خلق االبتزاز والضغط
•
• المبادرة والتنافس وتنظيم الوقت لممارسة العمل الخيري
• تقبل التغيير اإلداري من اإلدارة وتقديم مصلحة العمل على المصلحة الشخصية
• التمتع بحسن الخلق واختيار ألطف العبارات وتجنب العبارات الجارحة والقاسية
• مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع
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ثالثا :الممارسات داخل قاعة اجتماعات مجلس اإلدارة
على عضو المجلس أن:
• يلتزم باإلجراءات والممارسات الخاصة بحاكمية المجلس
• يقبل نتيجة تصويت األغلبية على مسألة ما باعتبارها حاسمة ونهائية
• يسعى لحضور جميع اجتماعات المجلس والمشاركة فيها ،وأن يقدم اعتذارا ً مسبقا ً لرئيس المجلس إذا تعذر الحضور
• يكون منفتحا ً وبنّا ًء في التعليقات ،وأن يتبادل األفكار والمعلومات مع بقية أعضاء المجلس بشكل فاعل
• يسهم في تقديم اقتراحات إلى مجلس اإلدارة حول سبل تحسين سياسات الجمعية ،وبرامجها  ،وممارساتها وأخالقياتها
• يحافظ على سرية ما يجري داخل قاعة اإلجتماع
• يحترم سلطة رئيس المجلس أو بديله ،وأن يحترم دوره كقائد لالجتماع
رابعا :استخدام الجمعية أو اسمها في العالقات الخاصة باألعمال
إن أعضاء مجلس اإلدارة ،والموظفين والعاملين الذين يتعاملون مع المتعاقدين من الباطن ،أو المزودين للخدمات ،أو أي طرف ثالث آخر لصالح الجمعية ،هم محل ثقة خاصة ،وعليهم أن يبذلوا
عناية خاصة للمحافظة على استقاللهم .يجب عدم استغالل العالقات التجارية من أجل الحصول على خصم ،أو خدمات أو منافع شخصية

خامسا :تلقي الدفعات أو الهدايا
إذا قدمت هدية أو منافع شخصية لعضو مجلس إدارة أو لعضو االدارة التنفيذية أولموظف أو ألحد العاملين الذين يتعاملون مع المتعاقدين من الباطن ،أو المزودين للخدمات ،أو أي طرف ثالث آخر
لصالح الجمعية من شركة ما أو من أي فرد يرغب بالقيام بأعمال تجارية أو اإلنتفاع من الجمعية ،يجب توخي الحذر الشديد .وفيما يلي إرشادات خاصة بقبول الهدايا:
• الهدايا الصغيرة أو هدايا المجاملة الخاصة بالتسويق مقبولة.
• الهدايا التي تزيد قيمتها في السوق عن  500لاير ،والمبالغ النقدية بصرف النظر عن قيمتها ،هي غير مقبولة.
تقرر أنها تتعارض مع المتطلبات المتفق عليها أعاله ،فيجب إعادتها
يجب تقديم أي هدية يحيط بها الشك لإلدارة العليا ومناقشة أمرها في اجتماع مجلس اإلدارة إن أمكن .وإذا تم قبول هدية ما ،ثم ّ
على الفور .وإذا كان من غير الممكن إعادة الهدية فيجب تسليمها لمجلس اإلدارة ،والذي يتخذ قرارا ً بدوره حول كيفية التصرف بها.
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سادسا :المعلومات السرية
يجب اعتبار جميع المعلومات التي تتم مناقشتها في اجتماع مجلس اإلدارة سرية .كما يجب على جميع الموظفين والعاملين ،ومزودي الخدمات ،أو أي طرف ثالث آخر يعمل لصالح الجمعية ،حفظ
سرية المعلومات التى يتم تداولها ،والخاصة بنشاط الجمعية أو عمالئها أو المعلومات المالية (وثائق وإجراءات) أو المتعلقة بالبرامج والتى يمكن الحصول عليها بحكم صالحيات المنصب الوظيفي
وعدم التعدى على حقوق الملكية ألعمال الجمعية سواء بإفشائها أو االطالع على الوثائق والمستندات المتداولة فى الجمعية بمناسبة إجراءات العمل أو بسببها.
إن أي معلومات يتم توزيعها على المجلس أو يكون ألعضاء المجلس حق الوصول إليها ،بما فيها المعلومات الخاصة بالعاملين وسجالت الموظفين والسجالت المالية يجب أن تبقى ضمن المجلس.
سابعا :اإلعالم واالستفسارات العامة
يجب تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لإلعالم .ويكون رئيس مجلس اإلدارة أو مدير عام الجمعية مسؤولين عن التصريحات العلنية ،والتي يجب أن تكون صادقة ،ودقيقة ،وأن تأتي في التوقيت
المناسب و أن تنقل الحقائق .ال يحق للموظفين اآلخرين الرد على أسئلة اإلعالم بدون إذن أو تفويض من مدير عام الجمعية .إذا طلبت إحدى المؤسسات اإلعالمية التحدث إلى أحد الموظفين،
عليه /ها تدوين اسم الشخص والمؤسسة ،وإرسال المعلومات إلى مدير عام الجمعية أو رئيس المجلس في حال عدم وجود مدير عام الجمعية ،للتعامل معها.
ثامنا :العالقات التي تسودها المساواة وعدم اإلنحياز وعدم التمييز
تتبنى الجمعية سياسة التعامل بإنصاف وأخالقية مع المستفيدين منها ،ومع الموظفين وجميع األطراف المعنية بها .كعضو في مجلس اإلدارة أو االدارة التنفيذية ،فإن التصرف بشكل ينم عن
المساواة ،وعدم اإلنحياز وعدم التمييز هو أمر أساسي .ويجب أال يقوم أي عضو باستغالل طرف آخر عن طريق التالعب ،أو إخفاء أو إساءة استخدام المعلومات السرية ،أو عن طريق تحريف
األمور أو الحقائق ،أو ارتكاب أي ممارسات غير منصفة أو غير أخالقية.
تاسعا :الشفافية والمساءلة
تؤمن الجمعية باإللتزام بأعلى درجات الشفافية في أعمال مستوياتها المختلفة وكذلك تبني نظم مساءلة فعالة فيها ،وكذلك فإن الجمعية تولي أهمية بالغة ألفضل الممارسات الخاصة باإلفصاح عن
المعلومات والعمل على تجنب تضارب المصالح عبر األساليب المختلفة المذكورة في موقع آخر من الدليل.
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عاشرا :التأثير على سلوك المدققين
يجب على أعضاء المجلس أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو الموظفين المعنيين عدم التأثير ،أو التالعب ،أو تضليل المدققين المستقلين الذين يجرون التدقيق الخارجي للبيانات المالية للجمعية.
إن أي فعل كهذا سيعتبر انتهاكا ً لقواعد الجمعية وسياساتها .و يتضمن التأثير الجوانب التالية:
• 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.
أحد عشر  :السياسة الخاصة بتضارب المصالح
قد تنشأ حالة تتعارض فيها المصلحة الشخصية أو المهنية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مع ما هو أفضل للجمعية نفسها .وكثيرا ً ما يكون عضو مجلس اإلدارة ممثالً لمؤسسة أو لجمعية أخرى ،أو
لشركة خاصة قد تنتفع ماليا ً من الجمعية ،أو يكون عضوا ً في مجالس إدارة أخرى .وهناك التزامات معنوية ،ومهنية وأخالقية على مجالس اإلدارة .وعالوة على ذلك ،فإن على المجالس مسؤولية
قانونية في التثبت من أن المجلس يدير موارده بأكبر قدر ممكن من الفعالية والنجاعة .من شأن هذه السياسة أن تضمن أن من هم في مواقع اتخاذ القرار يستخدمون األموال والموارد الخاصة
بالمشروع لصالح الجمعية.
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة التنفيذية والموظفون ومزودي الخدمات ،أو أي طرف ثالث آخر يعمل لصالح الجمعية في الجمعية لدى تعيينهم ،بالتصريح عن أي مصالح لديهم ،وعن
طبيعة العالقة التي تربطهم ،بالمؤسسات المؤهلة لتلقي التمويل أو الخدمات عبر الجمعية .وسيتم إدخال هذه المعلومات في سجل تضارب المصالح الخاص بمجلس اإلدارة ،الذي يمكن ألصحاب
االختصاص والجهات الرقابية الرسمية اإلطالع عليه عند الحاجة .إن عدم إفصاح عضو المجلس أو الموظف عن التصريح عن أي مصالح لديهم سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالجمعية وبسمعتها
ومصداقيتها.
على العاملين أن يدونوا في السجل المصالح واألنشطة التي تربط أفراد عائالتهم المباشرة بأي مؤسسة مؤهلة للحصول على خدمات الجمعية .وعند تأدية مهامهم ،فإن على األعضاء/العاملين:
• أال ينخرطوا في أي نشاط ال ينسجم والتنفيذ الالئق لواجباتهم داخل الجمعية.
ً
• أن يتجنبوا أي عمل ،وعلى وجه التحديد أي تصريح علني أو نشاط شخصي مجزي ،يمكن له أن ينعكس سلبا أو في غير صالح المكانة ،والنزاهة ،واإلستقالل والحياد المطلوب بموجب
عضويتهم بالمجلس/بعملهم في الجمعية.
• يقوم أعضاء المجلس /العاملون في الجمعية بتنحية أنفسهم عن المشاركة في المداوالت ،أو التوصيات أو القرارات المتعلقة بالشؤون اإلدارية ،أو المتعلقة بالتمويل أو التعاقد للحصول على خدمة
في حال وجود تضارب في المصالح .إذا كانوا يعتقدون أن حيادهم ،أو في الواقع مظهرهم الحيادي ،سيتأثر ألي سبب كان .ويمكن لرئيس لجنة المالية والتدقيق الداخلي أو رئيس المجلس القيام
بتعيين بديل عنهم.
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اثنا عشر  :سياسة اإلفصاح
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين والمتعاونين التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها
فى كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال.
• يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين والمتعاونين اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة
خارجية،سواء كانت داخل الدولة أم خارجها
• يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين والمتعاونين اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم فى المؤسسات الربحية
• يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين والمتعاونين اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
( الوالدان والزوجة/لزوجات/الزوج واألبناء/البنات) فى أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها
• يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين والمتعاونين اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوى على
تعارض محظور فى المصالح وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية وإتخاذ القرار فى ذلك
• عند انتقال الموظف إلى وظيفة قيادية فى الجمعية أو إلى وظيفة فى إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التى ربما تنطوى على تعارض فى المصالح ،يتعين على الموظف إعادة تعبئة
نموذج تعارض المصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح فى غضون شهر من تغيير الوظيفة كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة
اإلفصاح على نحو تام.
• يعرض التقصير فى اإلفصاح عن هذه المصالح  ،والحصول على موافقة الجمعية عليها كال من المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتعاونين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل
والتنمية االجتماعية فى دولة قطر والنظام األساسي فى الجمعية.
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ثالثة عشر :سياسة اإلبالغ عن المخالفات التجاوزات
 .1الغرض
توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد ب " السياسة ") للجمعية على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤوليين التنفيذيين وموظفي ومتعاوني ومتطوعي الجمعية االلتزام
بمعايير عالية من األخالق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم  .وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد
تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب .كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم وااللتزام
بكافة القوانين واللوائح المعمول بها .تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوى
على أي مسؤولية.
 .2النطاق
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متعاونين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم فى الجمعية،
وبدون إستثناء  .ويمكن أيضا أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات .
 .3المخالفات
ً
تشمل الممارسات الخاطئة أى مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأى التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التى تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو البيئة .
وتشمل المخالفات التى يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلى :
• السلوك غير القانونى (بما فى ذلك الرشوة أو الفساد )أو سوء التصرف
• سوء التصرف المالي (بما فى ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ،إساءة استخدام األ شياء القيمة ،عمليات غسيل ااألموال أو دعم لجهات مشبوهة)
• عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه فى الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية)
• إمكانية اال حتيال (بما فى ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية)
• 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
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•
•
•

إنتهاك قواعد السلوك المهنى والسلوك غير األخالقي
سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية
مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأى من المسائل المذكورة أعاله

 .4الضمانات
تتيح هذه السياسة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن المخالفات وتضمن عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك  .كما تضمن عدم تعرض مقدم البالغ لخطر فقدان وظيفته أو
منصبه أو مكانته االجتماعية فى الجمعية وأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفة  .شريطة أن يتم اإلبالغ عن المخالفة بحسن نية ،وأن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات
اشتباه صادقة ومعقولة.
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ ،فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته فى ذلك ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك وسيتم بذل كل جهد ممكن
ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ عن أى مخالفة  .ولكن فى حاالت معينة ،يتوجب للتعامل مع أى بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ ،ومنها على سبيل المثال
ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة إن اقتضى األمر ،وكذلك يتوجب على مقدم البالغ المحافظة على سرية البالغ المقدم من قبله وعدم كشفه ألى موظف أو شخص آخر .ويتوجب
على مقدم البالغ أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البالغ  .كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات وفق هذه السياسة

 .5إجراءات اإلبالغ عن مخالفة
• يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب فى حينه
• على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه يجب أن يكون قادرا ً على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية
• يتم تقديم البالغ خطيا وفق نموذج معتمد لشخص أو لجنة يشكلها مجلس اإلدارة
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 .6معالجة البالغ
يعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أى مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها .
إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تد قيق داخلي أو تحقيق رسمي ويتم اتباع الخطوات التالية فى معالجة أي بالغ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يقوم ( الشخص أو اللجنة المسؤولة عن استالم البالغات) باطالع رئيس مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البالغ موجها ضد األخير ) على مضمون البالغ خالل
أسبوع من استالم البالغ
يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق ما ،والشكل الذى يجب أن يتخذه
يمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق
يتم تزويد مقدم البالغ خالل عشرة أيام بإشعار باستالم البالغ ورقم هاتف للتواصل
إذا تبين أن البالغ غير مبرر ،فلن يتم إجراء أ ى تحقيق إضافي  .ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ
إذا تبين أن البالغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة ،يتم إحالة البالغ إلى لجنة يشكلها مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للتحقيق فى البالغ وإصدار التوصية المناسبة
يجب على اللجنة المشكلة بالتحقيق االنتهاء من عملها بشأن البالغ وإصدار التوصية خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ
ترفع اللجنة المشكلة للتحقيق بشأن البالغ توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد
يتم تحديد اإلجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفى اللوائح واألنظمة الداخلية أو القوانين المعمول بها فى الدولة حسب االختصاص
متى كان ذلك ممكنا ،يتم تزويد مقدم البالغ بمعطيات عن أى تحقيق يتم إجراؤ ه ،ومع ذلك،ال يجوز إعالم مقدم البالغ بأى إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخالل الجمعية
بإلتزامات السرية تجاه شخص آخر
تلتزم الجمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ،ولكنها ال تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
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أربعة عشر :سياسة قبول الهبات والدعم
يعتبر مجلس اإلدارة الجهة المسؤولة عن وضع التوصيات المتعلقة بقبول أو رفض أية هبة أو دعم .ويمكن للمجلس تشكيل لجنة خاصة بقبول الهبات ،ويمكن أن تتكون من :الرئيس ،المدير العام،
وأمين الصندوق ،ويمكن أن تكون لجنة المالية والتدقيق أو لجنة تنمية الموارد هي نفسها لجنة قبول المنح والدعم المالي
تحتفظ الجمعية بجميع المعلومات والوثائق والعقود المتعلقة بالدعم المالي الذي تحصل عليه الجمعية في ملفات خاصة بهذا الغرض.
تصدر الجمعية سند استالم (قبض)رسمي ،وهو عبارة عن بيان صادر عن الجمعية يتضمن تصريحا ً بقيمة الهبة ،وتاريخها واسم المانح .وتقر الجمعية خطيا بسندات اإليصال المتعلقة بجميع
الهبات وبطريقة تتماشى مع القانون  ،من قبل جهات مانحة فردية
ترحب الجمعية بالهبات التي تدعم السعي لتحقيق مهمتها .أما المؤشرات التي تدل على أن الهبة مقبولة ،فتشمل:
• وجود حاجة أو استخدام لتلك الهبة من قبل الجمعية
• قانونية الهبة والبنود المرافقة لها
• توافق غرض الهبة مع مهمة ،وغرض ،وأهداف وأولويات الجمعية ،وعدم امتالك المانح غرضا منصوصا عليه مغايرا لغرض مهمة الجمعية ،وأهدافها وأولوياتها
• أن ال تقود الكلفة المطلوبة لدعم الهبة  /واإلبقاء عليها إلى التقليص من قيمتها وجعلها مبلغا ً ال يذكر
• أن ال يظهر وجود خطر جسدي و/أو مسؤولية ذا صلة بالهبة
للجمعية الحق برفض أي هبة ال تتوافق ومهمتها .ولن تقبل الجمعية الهبات التي تكون ،بحسب الحكم الصادر عن المجلس أو لجنة قبول الهبات:
• تساوم على نزاهة الجمعية أو تتدخل في أحكامها وسياساتها
• مشروطة ،وتتطلب اتخاذ أي إجراء من جانب الجمعية يعتبر غير مقبوالً بالنسبة إليها أو يشكل خرقا ً لسياساتها وتعليماتها.
• تخلق أي تمويل ذات فقرات شرطية مقيدة من شأنها خرق ميثاق حقوق اإلنسان ،أو قانون تنظيم األعمال الخيرية بالدولة ،أو تحفظ للمانح أو الشخص المعين من قبله الحق في تعيين المتلقي.
• تطلب أو تشترط توظيف أي شخص محدد في الجمعية ،أو إقامة أعمال مع أية مؤسسة ،أو شخص محدد.
• تتضمن شروطا ً غير منطقية.
• تكون هبات غير آمنة من الناحية المالية أو من الممكن أن تجعل الجمعية عرضة للمساءلة القانونية أو تحط من سمعتها.
• تعتمد على تقييم ،مقدم للجهة المانحة من قبل فريق ثالث ،يظهر على أنه غير دقيق أو غير معتمد.
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يمكن لمجلس إدارة الجمعية ،وبناءا ً على توصيات لجنة قبول الهبات ،رفض أية هبة تخلق -من خالل الحكم الجماعي عليها -تحديات غير مقبولة ،ومصاريف غير مستحقة ،أو مفهوم غير
الئق أو تضارب مع مهمة الجمعية
إن الهبات الخيرية المقدمة للجمعيةعلى شكل نقد ،أو شيكات ،أو بطاقات ائتمانية ،أو عينية والتي يتلقاها أي فرد يمثل الجمعية ،توجه إلى المدير العام أو الشخص المخول ،مع أية مراسالت
ذات صلة وأي تعليمات محددة ،وذلك في ذات اليوم الذي يتم فيه تلقي تلك الهبات.
يتم االعتراف بالهبات التي تتلقاها الجمعية من خالل مواضع مالئمة خالل مسار كل سنة مالية .ويكمن القصد من وراء هذا االعتراف العام بالتعبير عن عرفان وتقدير الجمعية للكرم الذي
أبداه أولئك األفراد وتلك المؤسسات ،والذين التزموا بدعم مهمة الجمعية .وحيثما أمكن ،ستعمل الجمعية على تكريم رغبات الجهة المانحة بشأن الكيفية التي يجب أن يظهر بها العرفان أو
الشكر المعلن ،كما ستعمل الجمعية على تكريم أولئك الذين يرغبون بأن يتم شكرهم من دون الكشف عن هويتهم.
ينبغي مراجعة هذه السياسة بشكل دوري من أجل التأكد من استمرار كونها فعالة .ويكون المدير العام مسؤوالً عن البدء بهذه المراجعة من قبل المجلس خالل فترات ال تتعدى الثالث سنوات.
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خمسة عشر :سياسة تعيين وتدوير المدققين الخارجيين
تنبع أهمية أعمال المدققين الخارجيين من حاجة المساهمين في المؤسسات الخيرية لمعرفة سالمة ودقة األوضاع المالية واإلدارية في المؤسسات التي يساهمون فيها .ذلك أن المدققين الخارجيين،
وبما يتوافر لديهم من خبرة في هذا المجال ،يضطلعون بالنيابة عن المساهمين والمتبرعين بمسؤولية التدقيق والتأكد من سالمة تلك األوضاع.
وانطالقًا من هذا المفهوم ،وألهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في العمل الخيري واإلنساني ،ولضرورة التأكد من سالمة أوضاعها المالية ومن سالمة ممارسات القائمين على إدارتها تفاديا لآلثار
التي يمكن أن يؤدي إليها سوء أوضاعها المالية ،فقد تضمنت القوانين المتعلقة بها ضرورة وجود مدقق خارجي أو أكثر لمراقبة أعمالها وذلك باإلضافة إلى المدقق الداخلي والسلطة الرقابية.

 .1اختيار وتعيين المدقق الخارجي
يجب أن يكون المدقق الخارجي ابتدا ًءا قد حصل على ترخيص لمزاولة مهنته من الجهة المعنية في الدولة ،وأن يكون من المدققين الذين تم تصنيفهم من قبل تلك الجهة  .وفي إطار هذا
التصنيف ،يجب أن تتوفر في المدقق الخارجي الذي يتم اختياره من قبل الجمعية المؤهالت والخبرات الالزمة للتدقيق على أعمالها وحساباتها شريطة أن ال يكون مدينًا لها ،وأن ال يكون
مديرا أو موظفًا أو مستخد ًما لدى الجمعية أو وكيال لها.
له منفعه فيها ،وأن ال يكون
ً
.2

تحديد مسؤوليات المدقق الخارجي
• يتعين على المدقق الخارجي أن يعتمد في عمله على األحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق ،وأن يتقيد في عمله بمعايير وأدلة المراجعة الدولية
• يجب على المدقق الخارجي التقيد بالسرية التامة وأن ال يفشي المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله حتى ولو بعد انتهاء مهمته في الجمعية
ً
• على المدقق الخارجي ،وبعد اطالع السلطة الرقابية ،تقديم تقرير للجمعية العمومية يبين فيه أن مراجعته ألعمال الجمعية وحساباته تمت وفقا لمعايير وأدلة المراجعة الدولية أو
المعمول بها ،وعن مدى تعبير البيانات المالية  ،في رأيه  ،بصورة عادلة وسليمة عن مركزها المالي بتاريخ الميزانية العمومية وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في
ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها
• على المدقق الخارجي أن يبين في تقاريره (أو في تقرير خا ص) أي مخالفات ألحكام التشريعات المعنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها ،وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة
صل بشأن أي مواطن ضعف في أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية وأي أمور أخرى تسترعي انتباهه خالل
• يجب أن يقوم المدقق الخارجي بتزويد مجلس إدارة الجمعية بتقرير مف ّ
عملية التدقيق
• على المدقق الخارجي أن يتحقق من صحة وسالمة البيانات التي أعطيت له خالل عملية التدقيق
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.3

عالقة المدقق الخارجي بالسلطة الرقابية
يتعين الحصول على موافقة السلطة الرقابية قبل تعيين المدقق الخارجي ،وعليه تزويد السلطة الرقابية بنسخ من أي تقارير يقدمها للجمعية في إطار مهمته التدقيقية التي عيّن من أجلها،
وأي تقارير أخرى قد تطلبها السلطة الرقابية  .وللسلطة الرقابية الحق في الحصول منه على أي بيانات أو إيضاحات تراها الزمة ،كما لها الحق أن تكلفه أو غيره بالقيام بأي مهام تراها
ضرورية.

.4

تدوير المدقق الخارجي
يتعين تدوير المدققين الخارجيين وتغييرهم من حين آلخر كوسيلة لتعزيز االستقاللية في عملهم ،ومساهمة في الحد من حاالت التالعب في التدقيق وتحسين نوعية التدقيق المحاسبي،
وتتلخص عملية التدوير فى النقاط التالية :
•

يتم تعيين المدقق الخارجي للجمعية لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة ال تتجاوز خمس سنوات متتالية ,ويجب أن يتم إنقضاء فترة (سنتين) قبل معاودة تعيين نفس المدقق
مره أخرى ،وتحسب مدة التدقيق من تاريخ التعيين.
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إن أعضاء مجلس اإلدارة هم المسؤولون والمساءلون النهائيون عن أداء الجمعية .فالمجلس مسؤول عن التأكد من أن الجمعية تعمل لتحقيق رسالتها وأهدافها .و يمكن تحسين فعالية المجلس ولجانه
الفرعية من خالل تقييم أدائه من خالل أنواع التقييم التالية:
• المراجعة الدورية
وتكون خالصة الجتماع عادي للمجلس .ويمكن أن تكون عبارة عن تقييم لالجتماع نفسه .يقيم كل عضو االجتماع تبعا ً لنقاط محددة .على سبيل المثال:
•

هل جرت تغطية جميع النقاط الواردة في جدول األعمال؟

•

هل كان األعضاء مستعدين لالجتماع (أي توفر الوثائق والمواد الخ)؟

إن هذا النوع من التقييم يوفر التغذية الراجعة الفورية والموثوقة ،والتي من شأنها أن تساعد رئيس مجلس اإلدارة على تحسين االجتماعات وعمل المجلس.
• التقييم الذاتى السنوى من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
وهو تقييم أوسع يمنح الفرصة ألعضاء المجلس لكي يقيموا فعالية المجلس ونجاعته في تحقيق أهدافه .يمكن لهذا التقييم أن يأتي على شكل استمارة يملؤها أعضاء مجلس اإلدارة في وقت فراغهم،
ومن ثم يعيدونها إلى رئيس المجلس لوضعها في جدول.ويجب تلخيص النتائج في وثيقة ومناقشتها في االجتماع التالي للمجلس.
• تقييم اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
وهو تقييم نصف سنوي لعمل اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ،بحيث تقوم كل لجنة بتقديم تقرير أدائها اإلداري والمالي أمام المجلس ،ويقوم كل عضو من أعضاء المجلس بتقييم أداء اللجان من
خالل نموذج معتمد يعده مجلس اإلدارة لهذا الغرض.
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سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية
تتكون عملية التقييم من ثالثة خطوات:
 .1اتخاذ القرار بشأن الغرض من عملية التقييم
• ما هو الغرض من إجراء التقييم؟.
• ما الذي يريد المجلس معرفته؟ لماذا؟ وكيف سيستخدم المجلس نتائج التقييم؟
.2

وضع هيكلية لعملية التقييم
• إعداد تصميم للتقييم.
• تحديد النقاط التي سترتكز عليها عملية التقييم.
• تحديد شروط المرجعية الخاصة بعملية التقييم.
• ما هي المعلومات الالزمة إلجراء التقييم؟
• ما هي األدوات المناسبة لجمع المعلومات الالزمة؟

.3

العمل والتطبيق
• إن الغرض النهائي من إجراء التقييم هو التأثير على عمل الجمعية .وهذا يتضمن المجاالت التي تم تعريفها في الغرض من التقييم ،ولكنه قد يتضمن فوائد أخرى للمعلومات
• يجب إطالع مجلس اإلدارة على نتائج التقييم .كما يجب أن يقوم السكرتير بوضع برنامج متابعة للتأكد من تنفيذ التوصيات ،وذلك لكي تضمن األداء األمثل لمجلس اإلدارة

