أولاً :التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية والمعاني المبنية أمام كل منها:
النظام :نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
الوزارة :وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الجمعية :جمعية حياة (جمعية أطباء طيبة الخيرية).
الالئحة األساسية :الالئحة االساسية للجمعية.
الجمعية العمومية :الجمعية العمومية للجمعية ،وتتكون من األعضاء المحددين وفقاً لما هو منصوص
عليه بالالئحة األساسية للجمعية.
الالئحة :الئحة الحوكمة لجمعية حياة (جمعية أطباء طيبة الخيرية).
أصحاب المصالح :كل شخص له مصلحة مع الجمعية مثل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين،
والمتبرعين ،والمستفيدين ،والدائنين ،والمدينين.

ثانيًا ا :الجمعية العمومية
المادة األولى:
بناء على ما ورد في الالئحة األساسية من حقوق وواجبات على أعضاء الجمعية العمومية فإنه:
أولاً :الحقوق
-1أحقية االطالع على جميع المستندات والوثائق والعقود عند طلبها في مقر الجمعية.
-2تزويدهم بتقرير عن تنفيذ القرارات التي صدرت منهم.
-3دعوتهم لحضور فعاليات الجمعية.
-3دعوتهم لحضور البرامج واألنشطة الخاصة بالجمعية إن أمكن ذلك.
-4تزويدهم بأخبار الجمعية المعلنة.
-5تزويدهم بنسخة من اللوائح واألنظمة المحدثة.
ثانيًا ا :الواجبات
.1حضور اجتماعات للتصويت على القرارات بصدق ومسؤولية والتقيد بتطبيق الالئحة األساسية فيما
ورد بها من ذلك.
.2عدم االنحياز ألي عضو في الجمعية.
.3العدالة والمساواة بين األطراف (المجلس ،المدير التنفيذي ،أصحاب المصالح).
.4المشاركة الفاعلة في اللجان المرشح بها واالهتمام واإلنجاز بالمهام الموكلة لهم.
.5الصراحة واإلفصاح وعدم التضليل عند السؤال عن حال الجمعية والشفافية عند السؤال.
.6تحمل المسؤولية ومحاسبة المجلس وبيان األخطاء الواردة منه.

رابعًا ا :مجلس اإلدارة
المادة الثانية :مسؤوليات مجلس اإلدارة:
 .1يجب على مجلس اإلدارة التعيين والعزل والرقابة على المدير التنفيذي.
 .2يجب عمل التقارير المالية واإلدارية سنوياً ورفعها للجمعية العمومية.
 .3التنسيق مع مراجع الحسابات المعين من الجمعية العمومية في ضبط اإلجراءات المالية للجمعية
ورقياً والكترونياً.

المادة الثالثة:
يجب أن تكون أعمال مجلس اإلدارة واضحة وشفافة ومعلنة عبر قنوات التواصل االجتماعي عبر موقع
الجمعية إن وجد.
المادة الرابعة:
اإلعالن ألعضاء الجمعية العمومية لحضور أنشطة وبرامج الجمعية.
المادة الخامسة:
اإلشراف على تطبيق معايير اإلفصاح والشفافية إطالع المجتمع المحلي بالتقارير اإلدارية والمالية كل
ربع سنة أو نصف سنة.
المادة السادسة:
يجب توضيح المصروفات المالية للمانحين.
المادة السابعة:
مهام مجلس اإلدارة في إطار الحوكمة
.1تعيين المدير التنفيذي للجمعية وعزلة ومراقبته.
.2اإلشراف على تنفيذ وتفعيل الئحة الحوكمة وتشكيل لجان تختص بذلك.
 .3إعداد التقارير اإلدارية والمالية ورفعها سنوياً للجمعية العمومية.
 .4إعداد الخطة االستراتيجية للجمعية واإلشراف على تنفيذها.

خامساً :مراجع الحسابات
المادةًالثامنة ً:تعيينًمراجعًالحساباتًوضوابطًالتعيين
-1أنًيكونًمرخصًله.
 -2أنًيكونًاختيارهًعنًطريقًمنافسةًالًتقلًعنًثالثةًعروض.
-3أنًتكونًلديهًخبرةًفيًمراجعةًحساباتًالجمعياتًالخيريةًالًتقلًعنًعامين.
-4أنًيقدمًالسيرةًالذاتيةً.
-5أالًيكونًقريباًألحدًأعضاءًمجلسًاإلدارة.
-6أالًيكونًلهًأيةًتعامالتًماليةًمعًالجمعية.
المادةًالتاسعةً:دورًمراجعًالحساباتًواختصاصاته
.1تفعيلًمبدأًالشفافيةًلكيًتتحققًأهدافًأصحابًالمصالح.
 ً.2التدقيقًوالمصادقةًعلىًالحساباتًوالقوائمًالماليةًالمرفوعةًمنًالمشرفًالمالي.
.3تفعيلًالمسائلةًوالرقابةًالمحاسبية.
.4كتابةًوإعدادًالتقاريرً(تقريرًالمراجع).
.5عدمًإفشاءًاألسرارًلغيرًأصحابًالمصالح.
.6التأكدًمنًنظاميةًاإلجراءاتًالماليةًوفقًاللوائحًالمعتمدة.
المادةًالعاشرةً:إعاقةًمراجعًالحساباتًعنًأداءًدوره
.1عدمًتعاونًالمشرفًالماليًمعًمراجعًالحسابات.
 .2عدمًتهيئةًالمكانًالمناسبًللقيامًبعملهًكماًينبغي.
 ً.3إذاًكانًالبرنامجًالمحاسبيًضعيفًأوًغيرًمواكبًلتطوراتًالمحاسبةًفإنًذلكًيعيقًعمله.

المادةًالحاديةًعشرً:قصورًمراجعًالحساباتًفيًأداءًدوره
 .1عدمًإلمامًمراجعًالحساباتًبمهامًعملهً،وكذلكًعدمًمواكبةًلتطوراتًالمحاسبةًوالتدقيق.
.2ضعفًالمرتبًالماليًوعدمًوجودًحوافز.
ً.3تكليفهًبأعمالًأخرىًتؤديًإلىًقصورهًفيًأداءًعمله.

سادسًا اً:لجنةًالمراقبةًوالمراجعةًالداخلية
المادةًالثانيةًعشرً:آليةًاختيارًاللجنة
تقومًالجمعيةًالعموميةًبتشكيلًلجنةًالختيارًأعضاءًلجنةًالرقابةًوالمراجعةًالداخليةًوإجازتهاًالًيقلًعددً
أعضاءهاًعنًثالثةًوالًيزيدًعنًسبعةًأعضاءًوالًيحقًللمشرفًالماليًانًيرأسهاًاوًيكونًعضواًفيها.

المادةًالثالثةًعشرً:يشترطًفيًعضوًاللجنة
.1أالًيقلًعمرًالعضوًعنًثالثينًعاماً.
ً.2أنًيكونًعضواًفيًالجمعيةًالعموميةًويمكنًانًيكونًمنًخارجها.
.3أنًيكونًلديهًمؤهلًعلميًولديهًخبرةًفيًاختصاصاتًاللجنةً،ويفضلًمنًشاركًسابقاًفي لجنةً
مماثلة.
.4انًيكونًأحدًأعضاءًاللجنةًيمتلكًخلفيةًماليةًاوًتخصصًمالي.
المادةًالرابعةًعشرً:
تختصًاللجنةًفيًالتأكدًمنًااللتزامًبمعاييرًوالئحةًالحوكمة وجميعًاللوائحًواألنظمةًالمعتمدةًفيً
الجمعيةًوالخططًاالستراتيجية.
المادةًالخامسةًعشر ً:تتمتعًاللجنةًبالصالحياتًالتالية:
.1للجنةًالحقًفيًاالطالعًعلىًجميعًالمستنداتًوالمخاطباتًوالمناشط فيًالجمعية.
.2للجنةًالحقًفيًاالعتراضًعلىًأيًمستندًأوًمنشطًفيًالجمعية.
.3للجنةًالحقًبطريقةًالتأكدًللمعلوماتًوالتقاريرًالواردةًلها.
.4للجنةًالحقًفيًاالستفسارًمنًاإلدارةًالتنفيذيةًبالجمعية.
 .5للجنةًالحقًأنًتطلبًمنًمجلسًاإلدارةًعقدًاجتماعًاعتياديًللجمعيةًالعموميةًمتىًرأتًالحاجة إلىً
ذلكً،وعلىًالمجلسًاالستجابةًلطلبها.

المادةًالسادسةًعشرً:عالقةًمجلسًاإلدارةًباللجنة
.1يرفعًمجلسًاإلدارةًجميعًالتقاريرًواجتماعاتًالمجلسًللجنة.
.2ترفعًاللجنةًتقريراًلمجلسًاإلدارةًفيًجميعًالمالحظاتًالتيًتمتًمالحظاتهاًعلىًعملً
الجمعية.

سابعًا اً:اإلفصاحًوالشفافية
المادةًالسابعةًعشرً:
يجبًعلىًمجلسًاإلدارةًاإلفصاحًعنًالقوائمًالماليةًواألصولًالثابتةًوالمنقولة.
المادةًالثامنةًعشر:
يجبًعلىًمجلسًاإلدارةًاإلعالنًعنًاللوائحًالمعتمدة.

المادةًالتاسعةًعشرً:
يجبًعلىًمجلسًاإلدارةًقياسًمدىًرضاءًأصحابًالمصالح.
المادةًالعشرونً:
يجبًعلىًالجمعيةًالعموميةًوضعًمراجعًقانونيًخارجيًللجمعيةًفيًحالًعدمًوجودًمراجع
قانونيًمنًقبلًالوزارة.

المادة الحادي والعشرون:
يجب على الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية بعد توقعيها من مراجع الحسابات.
المادة الثانية والعشرون:
يجب على مجلس اإلدارة إعالن القوائم المالية ولوائحه وأنظمته ورقياً وإلكترونياً بعد اعتمادها.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على مجلس اإلدارة تزويد الجمعية العمومية بالتقارير الدورية.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على مجلس اإلدارة وضع محاسب داخلي.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على اإلدارة التنفيذية للجمعية وضع استبيانات ورقية وإلكترونية لقياس األثر الراجع.

ثامنًا ا :منع تعارض المصالح
المادة السادسة والعشرون:
يجب أال يجمع عضو مجلس اإلدارة بين وظيفته في مجلس اإلدارة وبين وظيفته اإلدارية بالجمعية
إال بموافقة الوزارة.
المادة السابعة والعشرون:
ال يجوز ارتباط عضو الجمعية العمومية او عضو مجلس اإلدارة بمشاريع تخص الجمعية بشكل
مباشر او غير مباشر ماعدا المشاريع التي تطرح على شكل مناقصات عامة ويكون عرض العضو
هو األقل واألفضل حسب رأي اللجنة المسؤولة عن المناقصات.

المادة :الثامنة والعشرون:
يجب أال يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة خاصة في أنشطة الجمعية وال يجوز لعضو مجلس
اإلدارة او الجمعية العمومية التصويت على أي قرار يرتبط بمصلحة مباشرة او غير مباشرة بهذا
العضو مع الجمعية.
المادة التاسعة والعشرون:
يجب عدم وجود مصلحة لمراجع الحسابات في أنشطة الجمعية.
المادة الثالثون:
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها.
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