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دليل حوكمة الجمعيات البيئية

ــة  ــا كالعدال ــل إعالئه ــن أج ــن م ــام الوط ــي ق ــا الت ــادئ العلي ــاء املب  )) إن إرس

ــاءلة  ــفافية واملس ــاد والش ــة الفس ــة ملكافح ــون, إضاف ــيادة القان ــاواة وس واملس

والتــي هــي ركائــز جوهريــة للحوكمــة الرشــيدة يف االردن, هــي القاعدة االساســية 

واملنطلــق الثابــت ملســرتنا االصالحيــة التــي لــن تصــل إىل مداهــا املنشــود إال عــر 

بنــاء رشاكــة حقيقيــة ومتوازنــة وفاعلــة بــن جميــع مؤسســات منظومــة النزاهــة 

لتأطــر التعــاون البنــاء املرتكــز عــى رؤيــة واضحــة وأســس موضوعيــة((

 من اقوال جاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسن 
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دليل حوكمة الجمعيات البيئية

محتويات الدليل

مصادر الدليل والبيئة الترشيعية

مقدمة 

نبذة عن الجمعيات يف االردن )النشأة والتطور التاريخي( 

تعريف الحوكمة الرشيدة

حوكمة الجمعيات البيئية

السند القانوين لحوكمة الجمعيات

أهداف الدليل

التعريفات

مبادئ حوكمة الجمعيات البيئية الستة

مبدأ سيادة القانون

مبدأ املسائلة

مبدأ منع تعارض املصالح

مبدأ اإلفصاح والشفافية

مبدأ حقوق االعضاء والعاملني وتحقيق مبدأ العدالة بينهم

مبدأ الفاعية والكفاءة

 مؤرشات قياس امتثال الجمعيات ملبادئ الحوكمة

١١

١٣
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دليل حوكمة الجمعيات البيئية

مصادر الدليل :- 

1- الدستور االردين.

2- قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008  وتعديالته.

3- النظام املحدد الحكام االنظمة االساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.

4- تعليامت تحديد الوزارة املختصة بالجمعيات رقم 147لسنة 2010. 

5- تعليامت تصنيف الجمعيات رقم 1 لسنة 2013.

6- النظام األسايس للجمعية.

7- قانون حامية البيئة رقم 6 لسنة 2017.

8- اسرتاتيجية وزارة البيئة 2020- 2022.

9- التوجيهات امللكية السامية.

10- دليل حوكمة الجمعيات الخريية الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.  

11- قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم )13( لسنة 2016 وتعديالته.
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دليل حوكمة الجمعيات البيئية

مقدمــــة 

ــات  ــم تعــد الحكوم ــة، فل ــارزاً نحــو ادوار رشكاء التنمي ــة االخــرية تحــوالً ب شــهد العــامل يف االون

ــي  ــدين الت ــع امل ــاك ايضــا مؤسســات املجتم ــل هن ــوي ب ــل التنم ــن العم ــدة ع هــي املســؤولة الوحي

ــم تأسيســها مبوجــب  ــي ت ــة يف االردن والت ــات الخريي ــا الجمعي ــياً، ومنه ــكا اساس ــد رشي اصبحــت تع

قانــون الجمعيــات رقــم )٥١( لعــام ٢٠٠8، حيــث بلــغ عددهــا حتــى تاريخــه ســتة أالف جمعيــة منهــا 

ــة . ــة بيئي ١٣٠ جمعي

ــجيله يف  ــم تس ــى ت ــا تبق ــام ٢٠٠٧، وم ــد ع ــجيلها بع ــم تس ــات ت ــن الجمعي ــث أن ٧٥% م وحي

األعــوام الواقعــة مــا بــني ١9٥٠ وعــام ١989، وذلــك حســب ارقــام دائــرة ســجل الجمعيــات، ونظــرا 

لهــذا االنتشــار الواســع لهــذه املؤسســات يف االونــة االخــرية، بــرزت أهميــة العمــل عــى إعــداد دليــل 

للحوكمــة الرشــيدة لتنظيــم أعــامل الجمعيــات وضــامن قيامهــا بتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 

مــن خــالل أفضــل الطــرق املتاحــة املبنيــة عــى االلتــزام بالخطــط واملعايــري والقوانــني واألنظمــة، للتأكد 

مــن ان الجمعيــة تقــوم بتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة مبــا يضمــن ســالمة اإلدارة وفاعليتهــا، حيــث أصبــح 

ــاون والعــدل  ــون والشــفافية واملشــاركة والتع ــل ســيادة القان ــة الرشــيدة مث ــري الحوكم ــق معاي تطبي

والشــمولية واملســائلة أحــد مقايــس جــودة املؤسســات ومتيزهــا .
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نبذة عن الجمعيات يف االردن )النشأة والتطور التاريخي( 

ــي  ــات الت ــت أوىل الجمعي ــث كان ــرا حي ــدين مبك ــع امل ــات املجتم ــل مؤسس ــامم بعم ــدأ االهت ب

ــة اإلخــاء الرشكســية عــام  ــة النهضــة األرثوذكســية عــام ١9٢٥، وجمعي ســجلت يف األردن هــي جمعي

ــامت  ــك التنظي ــجيل تل ــوين لتس ــع القان ــام ١9٣١، وكان املرج ــة ع ــد الحجازي ــة املقاص ١9٣٢، وجمعي

ــام ١9٠9. ــامين ع ــات العث ــون الجمعي ــه هــو قان ــة يف حين املدني

ويف عــام ١9٤9 أنشــأت الحكومــة دائــرة خاصــة للشــؤون االجتامعيــة، اىل ان صــدر قانــون 

وزارة الشــؤون االجتامعيــة عــام ١9٥١ والتــي  أنيــط بهــا اإلرشاف عــى العمــل التطوعــي، ثــم صــدر  

دســتور عــام ١9٥٢ الــذي أقــر منــح األردنيــني حــق تأليــف الجمعيــات واألحــزاب السياســية، ويف عــام 

١9٥٦ صــدر قانــون رقــم ١٢ والــذي اســتهدف تســجيل وتنظيــم أعــامل الجمعيــات األهليــة، واســتمر 

العمــل بهــذا القانــون اىل ان صــدر قانــون الجمعيــات الخرييــة رقــم ٧ لســنة ١9٦٥، ومبوجــب هــذا 

القانــون أصبحــت الجمعيــات تحــت إرشاف وزارة الشــؤون االجتامعيــة، ثــم صــدر بعــد ذلــك قانــون 

الجمعيــات والهيئــات االجتامعيــة رقــم ٣٣ لســنة ١9٦٦ وتعديالتــه، ثــم صــدر قانــون الجمعيــات رقــم 

٥١  لســنة ٢٠٠8 وتعديالتــه املعمــول بــه حاليــاً، والــذي تــم مبوجبــه إنشــاء دائــرة ســجل الجمعيــات يف 

وزارة التنميــة االجتامعيــة، يتــوىل ادارتــه واالرشاف عليــه مجلــس إدارة الســجل برئاســة وزيــر التنميــة 

االجتامعيــة وعضويــة كل مــن أمــني عــام ســجل الجمعيــات وممثلــني عــن بعــض الــوزارات، ويكــون 

ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب وزيــر التنميــة االجتامعيــة ان يضيــف لعضويــة املجلــس ممثــالً 

مــن اي وزارة اخــرى لهــا عالقــة بعمــل الجمعيــات .
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تعريف الحوكمة الرشيدة 

هــي تطبيــق االنظمــة والقوانــني والسياســات واإلجــراءات الداخليــة التــي تحكــم العالقــات بــني 

األطــراف االساســية يف املنظومــة أو املؤسســة والتــي تشــكل نظــام رقابــة وتوجيــه وتســاهم يف توضيــح 

ــق األهــداف املرجــوة والجــودة  ــرارات ولتحقي ــة الق ــة والرشــيدة لصناع األســس واإلجــراءات املنطقي

والتميــز يف األداء، وذلــك وفــق مــا تحــدده مــن واجبــات وحقــوق وطبيعــة وشــكل عالقــات االتصــال 

فيــام بــني جميــع االطــراف، مبــا يعــزز العدالــة والشــفافية والنزاهــة واملســاءلة وصــوالً للمصداقيــة يف 

بيئــة العمــل مــام ينمــي الثقــة اتجــاه املؤسســة وداخلهــا.   

حوكمة الجمعيات البيئية 

تســعى وزارة البيئــة ومــن خــالل برنامــج تطويــر الجمعيــات البيئيــة لرفــع كفــاءة الجمعيــات 

وزيــادة قدراتهــا الفنيــة واملاليــة اإلداريــة مــن أجــل متكينهــا مــن مامرســة الــدور املنــاط بهــا، وعليــه 

ــج  ــق النه ــق لتحقي ــن خارطــة الطري ــر جــزء م ــة يعت ــات البيئي ــة الجمعي ــل لحوكم ــداد دلي ــإن إع ف

التشــاريك فيــام بــني القطــاع الحكومــي ومؤسســات املجتمــع املــدين كــرورة ملحــة يف ظــل التطــورات 

ــه ملحــة يف ظــل  ــت الحاجــة الي ــي جعل ــة والت ــى البيئ ــر ع ــي تؤث ــة الت ــة والوطني ــة واالقليم العاملي

ــة   ــات البيئي ــة للجمعي ــل حوكم ــدر دلي ــإن إص ــايل ف ــدين، وبالت ــع امل ــات املجتم ــدد مؤسس ــادة ع زي

ملســاعدتها عــى االســتئناس والتطويــر لضــامن تحقيــق قيــم الحاكميــة الرشــيدة بــات رضورة قامئــة. 

السند القانوين لحوكمة الجمعيات 

نصت املادة ٧/ب/9 من قانون الجمعيات رقم ٥١ لسنة ٢٠٠8 وتعديالته:

)ب -تحــدد األحــكام الواجــب وردهــا يف النظــام األســايس للجمعيــة مبوجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه 

الغايــة, عــى أن يتضمــن النظــام األســايس مــا يــي:-

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية 

كــام نصــت املــادة رقــم )٤/ل( مــن قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم )١٣( لســنة ٢٠١٦ 

وتعديالتــه عــى:-

)تهدف الهيئة إىل ضامن اإللتزام مببادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خالل:-

ــدين بوضــع  ــة عــى القطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع امل ــام مؤسســات الرقاب ــن قي ــد م ل. التأك

ــا(. ــيدة وســالمة تطبيقه ــة الرش ــري الحوكم معاي
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أهداف الدليل

1- تعزيز النزاهة يف الجمعيات البيئية.

2- ايجاد بيئة طاردة للفساد املايل واالداري داخل الجمعيات.

3- تفعيل الرقابة املالية عى موارد التمويل املحي والخارجي للجمعيات وضبط مصادره.

4- ضبط آلية االنفاق .

5- تحقيق التوافق بني غايات وأهداف الجمعية ومشاريعها املنفذة وأنشطتها.

6- تغليب مصلحة الجمعية عى مصالح القامئني عى ادارتها.

7- تحقيق االستدامة والتطوير لعمل الجمعيات .

8- مساعدة الجمعيات يف تطوير اعاملها استنادا اىل معايري الحوكمة الرشيدة .

9- تحديد مؤرشات اداء لقياس وتقييم كفاءة أداء الجمعية.

10- تحقيق العدالة والشفافية بني كافة اعضاء الجمعية. 

11- تحقيق العدالة والشفافية بني الرشائح املستهدفة يف انشطة ومشاريع الجمعية. 

التعريفـــات 

ــل  ــخاص ال يق ــن األش ــة م ــن مجموع ــف م ــاري مؤل ــخص اعتب ــة(: اي ش ــة )العادي ــة الخري الجمعي

عددهــم عــن ســبعة، ويتــم تســجيله وفــق أحــكام قانــون الجمعيــات رقــم ٥١ لســنة ٢٠٠8 وتعديالتــه. 

الجمعيــة الخاصــة: الجمعيــة التــي تنحــر العضويــة فيهــا مبجموعــة مــن األشــخاص ال يقــل عددهــم 

عــن ثالثــة وال يزيــد عــن عرشيــن.

الجمعيــة الخاصــة: الجمعيــة التــي تنحــر العضويــة فيهــا مبجموعــة مــن األشــخاص ال يقــل عددهــم 

عــن ثالثــة وال يزيــد عــن عرشيــن.

الجمعيــة املغلقــة: الجمعيــة التــي تنحــر العضويــة فيهــا بشــخص أو أكــر، وتقتــر مواردهــا املاليــة 

عــى مــا يقدمــه لهــا اي عضــو مؤســس لغايــات متكينهــا مــن تحقيــق غاياتهــا. 

الهيئــة العامــة للجمعيــة: هــي جميــع االعضــاء العاملــني يف الجمعيــة املســددين الشــرتاكاتهم املنصوص 

عليهــا يف النظــام االســايس للجمعية .



16

دليل حوكمة الجمعيات البيئية

ــة  ــة، الدارة شــؤون الجمعي ــة العامــة للجمعي ــة مــن قبــل الهيئ ــة املنتخب الهيئــة االداريــة: هــي الهيئ

ــا واحــكام النظــام االســايس  ــات ســاري املفعــول واتفاقه ــون الجمعي ــق واحــكام قان عــى نحــو يتواف

ــة . للجمعي

النظــام االســايس: هــو الوثيقــة االساســية التــي تعــرف بالجمعيــة وتصــف تكوينهــا وتحــدد اهدافهــا 

ــدد  ــا، ويح ــة وموارده ــل الجمعي ــم عم ــية لتنظي ــد االساس ــوي القواع ــا االداري، ويح ــل هيكله وتفص

طريقــة االنتســاب ومقــدار رســوم االشــرتاك لهــا وانشــاء الفــروع وكافــة الــرشوط والقواعــد التفصيليــة 

لعمــل الجمعيــة 

ــات  ــجيل الجمعي ــؤولية تس ــا مس ــى عاتقه ــع ع ــي يق ــرة الت ــي الدائ ــات: ه ــجل الجمعي ــرة س دائ

ــات،  ــاع الجمعي ــوض بأوض ــة للنه ــج الالزم ــط والرام ــدار الخط ــا، واص ــة به ــوزارة املختص ــد ال وتحدي

وادارة صنــدوق دعــم الجمعيــات واالرشاف عليــه، واصــدار التعليــامت الالزمــة لتنظيــم عمــل الســجل 

ــوزارات املختصــة . ــني الســجل وال ــا ب ــة م وتنســيق العالق

ــه  ــوص علي ــو املنص ــى النح ــة ع ــامل الجمعي ــة اع ــددة ملتابع ــوزارة املح ــي ال ــة: ه ــوزارة املختص ال

ــب  ــددة مبوج ــاه واملح ــادرة مبقتض ــامت الص ــة والتعلي ــه واالنظم ــول ب ــات املعم ــون الجمعي يف قان

)تعليــامت الــوزارة املختصــة بالجمعيــات لســنة ٢٠١٠(.

العضــو العامــل يف الجمعيــة: هــو العضــو املؤســس، ومــن ينضــم اىل الجمعيــة بعــد صــدور املوافقــة 

عــى انتســابه لهــا مــن قبــل الهيئــة االداريــة، عــى ان يكــون قــد اوىف بكامــل التزاماتــه وفقــا الحــكام 

ــك تســديد  ــا يف ذل ــة مب ــام االســايس الخــاص بالجمعي ــه واحــكام النظ ــول ب ــات املعم ــون الجمعي قان

اشــرتاكاته الســنوية. 

ــة  ــن تســتقبلهم الجمعي ــة الذي ــة للجمعي ــة العام املتطوعــن: هــم االشــخاص مــن غــري اعضــاء الهيئ

ــوم  ــد تق ــادي، وق ــل م ــر أو مقاب ــى أج ــول ع ــطتها، دون الحص ــا وأنش ــذ برامجه ــاعدتها يف تنفي ملس

ــة. ــالت واإلقام ــق بالتنق ــية تتعل ــات أساس ــة نفق ــة بتغطي الجمعي

املوظفــن: هــم األشــخاص مــن غــري اعضــاء الهيئــة العامــة للجمعيــة، يتولــون القيــام بأعــامل الجمعيــة 

اإلداريــة والفنيــة مقابــل أجــر مــادي ويخضعــون ألحــكام قانــون العمــل.
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مبادئ حوكمة الجمعيات البيئية الستة :- 

1- مبدأ سيادة القانون.

2- مبدأ املسائلة.

3- مبدأ منع تضارب املصالح.

4- مبدأاالفصاح و الشفافية.

5- مبدأ حقوق االعضاء والعاملني وتحقيق مبدأ العدالة بينهم.

6- مبدأ الفاعلية والكفاءة. 

اوالً: مبدأ سيادة القانون:-

ــات،  ــا للترشيعــات الناظمــة لقطــاع الجمعي ــة وإجراءاته ويعنــي خضــوع كافــة أعــامل الجمعي

وقانــون حاميــة البيئــة، بحيــث تطبــق عليهــا دون أي متييــز، وتخضــع الجمعيــات اىل منظومــة 

ــي:- ــمل ماي ــة، وتش ــة والخارجي ــا الداخلي ــا وعالقاته ــم عمله ــة تنظ ــة متكامل ترشيعي

1- الدستور االردين:-
ــني  ــع املواطني ــات لجمي ــف الجمعي ــه الحــق يف تألي ــادة )١٦( من ــن الدســتور األردين يف امل يضم

ــي : - ــني اذ نصــت املــادة عــى ماي األردني

- لألردنيني حق االجتامع ضمن حدود القانون.

- للألردنيني حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب عى ان تكون غاياتها مرشوعة ووسائلها  

   سليمة وذات نظم ال تخالف احكام الدستور.

- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

2- قانون الجمعيات رقم  51 لسنة 2008  وتعديالته:-
ــجيل  ــة التس ــات وآلي ــواع الجمعي ــة وأن ــجيل الجمعي ــراءات تس ــات اج ــون الجمعي ــدد قان يح

ــايس  ــام االس ــا النظ ــب ان يتضمنه ــي يج ــكام الت ــدد االح ــام يح ــة، ك ــل الجمعي ــا وح ــة عليه والرقاب

ــة. للجمعي
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3- النظام املحدد الحكام االنظمة االساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010:-
نصــت املــادة ٧/ب مــن قانــون الجمعيــات رقــم ٥١ لســنة ٢٠٠8) ب- تحــدد األحــكام الواجــب 

وردهــا يف النظــام األســايس للجمعيــة مبوجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة, وعــى أن يتضمــن 

النظــام األســايس مــا يــي:-

1- اسم الجمعية.

2- املقر الرئييس لها والنطاق الجغرايف العاملها.

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- رشوط اكتساب العضوية وحاالت فقدانها.

5- رسوم االنتساب ومقدار االشرتاكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية يف اجتامعات عادية وغري عادية وصالحياتها والنصاب 

    القانوين النعقاد تلك االجتامعات وآلية اتخاذ القرارات فيها.

7- عــدد أعضــاء هيئــة اإلدارة وطريقــة انتخابهــم وصالحياتهــا والنصــاب القانــوين النعقــاد اجتامعتهــا 

وآليــة اتخــاذ القــرارات فيهــا.

8- مصادر متويل الجمعية وكيفية تريف الشؤون املالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية .

10- كيفية حل الجمعية وأيلولة أموالها.(

4- تعليامت تحديد الوزارة املختصة بالجمعيات رقم 47 لسنة 2010:-  
والتــي تحــدد الــوزارات املختصــة التــي تتبــع لهــا الجمعيــة بعــد اســتكامل اجــراءات تســجيلها 

مــن مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات مــن حيــث االرشاف والرقابــة والتــي يتــم تحديدهــا بنــاء عــى 

غايــات الجمعيــة واهدافهــا.

5- تعليامت تصنيف الجمعيات رقم 1 لسنة 2013: -
والتــي تعنــى بتصنيــف الجمعيــات حســب تخصصهــا ومجــال عملهــا وانشــطتها والفئــات 

ــا.  ــن خدماته ــتهدفة م املس

6- النظام األسايس للجمعية:-
يتضمــن النظــام األســايس األحــكام التــي نــص عليهــا كل مــن قانــون الجمعيــات والنظــام املحــدد 

ألحــكام األنظمــة األساســية للجمعيــات، وهــو يحكــم هيكلــة الجمعيــة وينظــم حقــوق األعضــاء فيهــا 

ــا  ــي يتضمنه ــكام الت ــون االح ــب أن تك ــة، ويج ــى إدارة الجمعي ــني ع ــات القامئ ــم، وصالحي وواجباته

النظــام االســايس للجمعيــة منســجمة ومبــادئ الحاكميــة الرشــيدة.
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ــات والصــادرة  ــات مــن أمــوال صنــدوق دعــم الجمعي 7- تعليــامت االنفــاق ودعــم الجمعي

ــه :- ــم 51 لســنة 2008 وتعديالت ــات رق ــون الجمعي مبوجــب املــادة )22/ج( مــن قان
وتطبــق هــذه التعليــامت عــى املــوارد املاليــة لصنــدوق دعــم الجمعيــات وتحــدد أوجــه الدعــم 

واالنفــاق عــى الجمعيــات .

8- آلية الحصول عى املوافقة عى التمويل االجنبي 
ــة يف االردن  ــة العامل ــري الربحي ــرشكات غ ــدين وال ــع امل ــات املجتم ــات ومؤسس ــدم للجمعي املق

ــخ ١٢/١٦/٢٠١9. ــم )٧8٢٤( تاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق مبوج

9- نظــام االتحــادات رقــم 67 لســنة 2010 الصــادر مبوجــب املــادة 23 مــن قانــون الجمعيــات 

رقــم 51 لســنة 2008.

ــس  ــرارات مجل ــواردة يف ق ــات ال ــذ االلتزام ــنة 2018 لتنفي ــم )1( لس ــامت رق 10- تعلي

االمن 
ــة  ــرارات االخــرى ذات العالق ــم ٢٢٥٣)٢٠١٥( والق ــم ١989)٢٠١١( ورق ــم ١٢٦٧ )١999( ورق رق

ــرة  ــكام الفق ــتنادا ألح ــاب اس ــل االره ــوال ومتوي ــل االم ــة غس ــة ملكافح ــة الوطني ــن اللجن ــادرة ع ص

)ج( مــن املــادة )٢٧( مــن قانــون مكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب رقــم )٤٦( لســنة ٢٠٠٧ 

ــه . وتعديالت

11- نظام الجمعيات الخاصة رقم )32( لسنة 2010.

12- نظام جمع الترعات للوجوه الخرية وتعديالته 
رقــم )١( لســنة ١9٥٦ الصــادر مبوجــب املــادة ٤ مــن قانــون وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل 

وتعديالتــه رقــم ١٤ لســنة ١9٥٦.

13- قانون حامية البيئة رقم )6( لسنة 2017 .
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ثانياً: مبدأ املساءلــــــــة:-

هــو قــدرة القامئــني عــى إدارة الجمعيــة بتقديــم التوضيحــات حــول كيفيــة أســتخدام الصالحيات 

وتريــف الواجبــات وتحمــل مســؤولية الفشــل وعــدم الكفاءة.

عى النحو التايل:-

1- الوضــوح : وضــوح الصالحيــات واملســؤوليات املاليــة واالداريــة مــن خــالل تنظيــم الدفاتــر 

ــدد  ــي يح ــكل تنظيم ــود هي ــا، ووج ــارف عليه ــبة املتع ــري املحاس ــاً ملعاي ــة وفق ــجالت املطلوب والس

املســؤوليات والصالحيــات االداريــة للجمعيــة تطبيقــا ملبــدا محاســبة املســؤول وفقــا ملــا يــي:-

الهيئــة العامــة: هــي الســلطة العليــا يف الجمعيــة املكونــة مــن جميــع األعضــاء املســددين إللتزاماتهــم 

املاليــة للجمعيــة، ومهامهــا املوافقــة للترشيعــات:-

أ- انتخاب هيئة إدارية للجمعية وعزلها .

ب- تعيني محاسب قانوين للجمعية .

ج- إقرار السياسات العامة للجمعية وخططها. 

د- فرض الرقابة العامة عى الجمعية من خالل إقرار التقارير السنوية اإلدارية واملالية املعدة  

من قبل هيئة اإلدارة.

ه- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتغيريات الرئيسة يف الجمعية كتعديل النظام األسايس.

املناصب االدارية يف الجمعية:-

1- رئيس هيئة اإلدارة ويتمتع بالصالحيات التالية:-

أ- ترؤس اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة.

ب- اإلرشاف عى أعامل الجمعية واللجان التابعة لها. 

ج- متثيل الجمعية لدى أية جهة رسمية او غريها ويف املؤمترات واملحافل الدولية.

2- أمن الرس ويتمتع بالصالحيات التالية:-

أ- إعداد جدول اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة. 

ب- تدوين محارض كل من اجتامعات الهيئة العامة وهيئة اإلدارة.

ج- حفظ سجالت  الهيئة العامة وهيئة اإلدارة.
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3- أمن الصندوق ويتمتع بالصالحيات التالية:-

أ- حفظ السجالت املالية.

ب- تسلم أية مبالغ ترد اىل الجمعية وقيدها حسب االصول.

السجالت املالية التي يتوجب عى الجمعية تنظيم امورها املالية من خاللها:-

1- دفرت اليومية: وهو السجل الذي يتم فيه قيد كافة املعامالت املالية.

2- دفرت األستاذ العام: وهو السجل الذي ترحل إليه كافة املعامالت املقيدة يف دفرت اليومية.

ــي  ــة الت ــات املالي ــع، واالتفاقي ــندات الدف ــض، وس ــندات القب ــر، وس ــة الفوات ــظ كاف ــجل يحف 3- س

ــة. ــا الجمعي ترمه

2-تفعيل الرقابة الداخلية:- 

ــاً لحســن  ــة االدارة ضامن ــة عــى هيئ ــة للجمعي ــة العام ــة الهيئ ــل رقاب ــن خــالل تفعي ــك م وذل

أداء الجمعيــة، وعــدم تغليــب مصالــح القامئــني عــى إدارتهــا عــى مصلحــة الجمعيــة، حيــث يتطلــب 

القانــون بــان تقــوم الجمعيــات التــي يزيــد رأســاملها عــن ألفــي دينــار تعيــني مدقــق حســابات قانــوين 

للجمعيــة مــن قبــل الهيئــة العامــة ومــن غــري أعضــاء الجمعيــة، ليتــوىل تدقيــق حســابات الجمعيــة 

ــة  ــاءلة الهيئ ــة، ومس ــا الجمعي ــظ به ــي تحتف ــات الت ــات والبيان ــى املعلوم ــاء ع ــة بن ــا املالي وبياناته

اإلداريــة للجمعيــة كذلــك مــن قبــل الهيئــة العامــة عــن مــدى االلتــزام باالهــداف والغايــات الــواردة 

يف نظامهــا االســايس ومــدى انســجام خططهــا ومشــاريعها مــع تلــك األهــداف.

3- رقابة الوزراة املختصة عى الجمعيات: - 

ــن  ــك م ــة وذل ــامل الجمعي ــى أع ــا ع ــا وإرشافي ــة دورا رقابي ــوزارة املختص ــون ال ــى القان أعط

خالل: - 

أ- متابعــة اجتامعــات الهيئــة العامــة للجمعيــة مــن خــالل إلــزام الجمعيــة بإشــعار الوزيــر املختــص 

وامــني عــام الســجل مبوعــد اجتــامع الهيئــة العامــة، وتزويــد الــوزارة املختصــة بالقــرارات التــي تتخذهــا 

الهيئــة العامــة للجمعية. 

ب- تزويــد الــوازرة املختصــة بخطــة عمــل ســنوية، وبالتقريريــن اإلداري واملــايل وامليزانيــة الســنوية 

املدققــة مــن محاســب قانــوين، وقامئــة محّدثــة بأســامء األعضــاء، ومنــوذج تحديــد تصنيــف الجمعيــة 

يحــدد مجــال تخصصهــا الرئيــيس ومجــاالت عملهــا وأنشــطتها والفئــات املســتهدفة مــن خدماتهــا.

ج- يحق للوزير املختص االستفسار عن الحسابات البنكية للجمعية.

د- يف حــال ارتــكاب الجمعيــة مخالفــة للقانــون أو مخالفــة ألحــكام نظامهــا األســايس فيحــق للــوزارة 

املختصــة تدقيــق حســابات الجمعيــة وتشــكيل هيئــة إداريــة مؤقتــة.
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4-رقابة ديوان املحاسبة:- 

تخضــع الجمعيــة لرقابــة ديــوان املحاســبة والتدقيــق عليهــا يف حــال تلقيهــا ملســاعدات أو منــح 

مــن الدولــة او مــن صنــدوق دعــم الجمعيــات أو منــح خارجيــة.

5- رقابة مجلس إدارة سجل الجمعيات وأمن عام سجل الجمعيات:- 

ــدم  ــة أو ع ــالل املوافق ــن خ ــة م ــى الجمعي ــات ع ــجل الجمعي ــس إدارة س ــة مجل ــل رقاب تتمث

املوافقــة عــى التعديــالت التــي تقرهــا الهيئــة العامــة عــى النظــام األســايس للجمعيــة، يف حــني تتمثــل 

رقابــة أمــني عــام ســجل الجمعيــات بحضــور اجتامعــات الهيئــة العامــة للجمعيــة واســتالم الشــكاوى 

املقدمــة واملتعلقــة بالجمعيــة وإحالتهــا اىل الــوزارة املختصــة ومتابعتهــا، إضافــة إىل حــق أمــني عــام 

ســجل الجمعيــات باالستفســار عــن الحســابات البنكيــة للجمعيــة.

ثالثاً : مبدأ منع تعارض املصالح:-

هــو تغليــب مصلحــة الجمعيــة عــى املصالــح الشــخصية للقامئــني عــى إدارتهــا وتغليــب املصلحة 

العامــة للدولــة عــى أيــة مصالــح أخــرى عــى النحــو التــايل :-

1- تغليــب مصلحــة الدولــة عــى اي مصالــح اخــرى ال ســيام يف مجــال تلقــي الدعــم الخارجــي بحيــث 

يتــم رفــض قبــول أي دعــم أجنبــي ال يحــرتم كامــل ســيادة الدولــة.

ــة  ــة العامــة وهيئ ــل أعضــاء الهيئ ــا مــن قب ــع عليه ــح والتوقي ــة عــدم تعــارض املصال 2- إعــداد وثيق

إدارة الجمعيــة وتضمينهــا يف طلــب األنتســاب وطلــب تســجيل الجمعيــة مــن قبــل املؤسســني املقــدم 

لدائــرة ســجل الجمعيــات.          

ــى  ــني ع ــن القامئ ــل أي م ــن قب ــخصية م ــح ش ــق مصال ــة لتحقي ــوارد الجمعي ــتخدام م ــر اس 3- حظ

ــا. ادارته

ــداف  ــق أه ــة يف تحقي ــى ادارة الجمعي ــني ع ــل القامئ ــن قب ــات م ــي الخدم ــتغالل متلق ــدم اس 4- ع

ــة. ــع خاص ومناف

5- عــدم إرشاك أعضــاء هيئــة اإلدارة الذيــن لديهــم تضــارب مصالــح فعليــة أو محتملــة يف املناقشــة 

والتصويــت عــى مســائل تؤثــر يف املعامــالت بــني الجمعيــة والغــري.
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رابعاً : مبدأ االفصاح والشفافية:-

ــث  ــى الحــال بحي ــت املناســب وحســب مقت ــات بشــكل واضــح ويف الوق ــار املعلوم هــو إظه

ــرارات  ــا بســهولة لضــامن إتخــاذ الق ــة مــن اإلطــالع عليه ــة واصحــاب العالق يتمكــن أعضــاء الجمعي

ــة وعلنيتهــا والشــفافية يف تلقــي  وتنفيذهــا ضمــن إطــار فعــال، إضافــة إىل وضــوح أهــداف الجمعي

ــل الخارجــي عــى النحــو االيت :- ــم والتموي الدع

ــة العامــة للجمعيــة واصحــاب  1- االعــالن عــن كافــة القــرارات واملعلومــات وتوفرهــا ألعضــاء الهيئ
العالقــة املتعاملــني مــع الجمعيــة لإلطــالع عليهــا .

2- نــرش كافــة البيانــات املاليــة واالداريــة واملعلومــات عــى لوحــة االعالنــات وعــى املوقــع اإللكــرتوين 
للجمعيــة بشــكل واضــح ليســهل الوصــول إليهــا .

3- تدويــن وتوثيــق محــارض اجتامعــات الهيئــة االداريــة واطــالع اعضــاء الهيئــة العامــة عليهــا كونهــا 
وثيقــه قانونيــة ومرجعيــة لكافــة قــرارات الجمعيــة، وأرشــفتها يف ســجل القــرارات وتوقيعهــا حســب 

االصــول، وتســطري نســخة للــوزارة املختصــة .

ــة  ــة بوضــع االنظمــة الداخلي ــزم الجمعي ــان تلت ــك ب ــالف الســجالت املهمــة، وذل 4- ضــامن عــدم ات
ــة . ــق املالي ــك حفــظ الســجالت والوثائ ــة مبــا يف ذل ــامت املالي والتعلي

5- وضوح العالقة ما بني:-
أ- الهيئة اإلدارية والهيئة العامة للجمعية.

ب- الهيئة اإلدارية والوزارة املختصة.

ت- الهيئة االدارية وادارة سجل الجمعيات.

ث- الهيئة االدارية واملانحني.

ج- الهيئة اإلدارية والعاملني يف الجمعية.

ح- الهيئة االدارية واملتطوعني.

خ- الهيئة اإلدارية واملجتمع املحي، ومبا ينسجم مع الترشيعات النافذة.
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خامساً: مبدأ حقوق االعضاء والعاملن وتحقيق مبدأ العدالة بينهم:-

يتطلب هذا املبدا تحقيق مايي:-

١- معاملة جميع األعضاء يف الهيئتني )االدارية والعامة( والعاملني واملتطوعيني بالتساوي دون  

    أي متييز.

٢- أن يحصل االعضاء والعاملني واملتطوعيني عى حقوقهم التي وفرتها الترشيعات الناظمة 

    ألعاملهم، ومتكينهم من مامرسة حقوقهم والقيام بواجباتهم تجاه الجمعية.

أ-حقوق االعضاء:-
١- حق العضو يف املشاركة يف اجتامعات الهيئة العامة للجمعية والتصويت عى القرارات 

    واملشاركة يف عملية اتخاذ القرار.

٢- حق العضو يف الحصول عى املعلومات األساسية عن الجمعية مع رضورة  مراعاة سالمة 

    التوقيت.

ب-واجبات االعضاء:-
١-سداد رسم االنتساب واشرتاكات العضوية بالكامل يف مواعيدها.

٢-اللتزام بأحكام النظام األسايس للجمعية والترشيعات الناظمة .

٣-املشاركة الفاعلة والجادة يف مشاريع الجمعية بغية العمل عى تحقيق اهدافه.
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سادسأ : مبدأ الفاعلية والكفاءة :-   

    
ويتحقــق هــذا املبــدأ بقيــام الجمعيــة بوضــع أســس وآليــات وإجــراءات عمــل مرتبطــة بتقييــم 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــا م ــن قبله ــة م ــات املقدم ــات والخدم ــودة العملي ــة وج ــامن فاعلي ــات لض الخدم

ــايل:- ــا، عــى النحــو الت ــق أهدافه ــال مــن تحقي األهــداف املؤسســية والوصــول اىل متســوى ع

1- تطبيق األدلة االرشادية واملنهجيات واالدوات املتعلقة بالتطوير املؤسيس يف قطاع الجمعيات. 

2- تحديد وتحليل إحتياجات االعضاء ومنتسبي الجمعية مبختلف مستوياتهم وفئاتهم.

3- وضــع مــؤرشات قيــاس أداء لكافــة االجــراءات املتخــذة واملرتبطــة بجــودة الخدمــات املقدمــة مــن 

الجمعيــات .

ــة الخاصــة بقواعــد ومواصفــات الخدمــات  ــري وإجــراءات العمــل الداخلي 4- مراجعــة األســس واملعاي

ــا. ــة لضــامن فاعليته املقدمــة يف الجمعي
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مؤرشات قياس إمتثال الجمعيات ملبادئ الحوكمة:-

 بحيــث يتــم قيــاس إمتثــال الجمعيــة ملبــادئ الحوكمــة مــن خــالل االعتــامد عــى املــؤرشات التاليــة 

ورصــد العالمــة املســتحقة لهــا:- 

غر متحققمتحققأوالً: مبدأ سيادة القانون

قــرارات الهيئــة اإلداريــة يف الجمعيــة والهيئــة العامــة تتوائــم مــع الترشيعــات 
النافذة.

الترشيعــات والقوانــن املعمــول بهــا هــي املرجعيــة االساســية إلجــراءات عمــل 
. الجمعية 

وجــود حــاالت تــم التحقيــق فيهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة حــول وجــود 
تجــاوزات أو مخالفــات يف الجمعيــة.

يلتــزم أعضــاء الهيئتــن اإلداريــة والعامــة بالصالحيــات الــواردة يف الترشيعــات 
النافذة.

إلتزم الجمعية بالنظام األسايس لها.

ــس ورشوط  ــب اس ــا مبوج ــن لديه ــن العامل ــة املوظف ــة اإلداري ــي الهيئ تنتق
ــذة. ــة الناف ــر الترشيعي ــع االط ــامىش م تت

غر متحققمتحققثانياً: مبدأ املساءلة

تجتمــع الهيئــة العامــة للجمعيــة اجتامعــاً عامــاً عاديــا واحــداً عــى األقــل يف 
الســنة، وتجتمــع كلــام دعــت الحاجــة إىل ذلــك.

الهيئة اإلدارية للجمعية منتخبة من قبل الهيئة العامة.

ــة إدارة  ــن هيئ ــادرة ع ــرارت الص ــى الق ــون ع ــة يطلع ــة العام ــاء الهيئ أعض
ــرارات. ــذه الق ــة ه ــم مناقش ــة، وتت الجمعي

الهيئــة العامــة تقــوم باإلطــالع عــى التقريــر املــايل الســنوي بالجمعيــة )الدعم 
واملنــح املقدمــة، املرصوفــات( وتوجيــه األســئلة للهيئــة اإلدارية.

تحتفظ الجمعية بالسجالت املالية واإلدارية حسب األصول.
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املســؤوليات  يحــدد  واضــح  تنظيمــي  وهيــكل  وظيفــي  وصــف  وجــود 
ــكل  ــد الســلطات املمنوحــة ل ــكل وظيفــة، مبــا يضمــن  تحدي ــات ل والصالحي

ــؤول . ــبة املس ــدأ محاس ــق مب ــة تطبي ــن إمكاني ــا يضم ــة ومب وظيف

الهيئة اإلدارية تجتمع دورياً بالحد األدىن املقرر يف النظام األسايس.

ــة حســب  ــداد ميزاني ــة بإع ــة اإلداري ــوم الهيئ ــة تق ــاء الســنة املالي ــد انته عن
ــة . ــابات الختامي ــات والحس ــودات واملطلوب ــا املوج ــح فيه ــول، توض األص

ــا  ــة ووفق ــة ودقيق ــة صحيح ــر مالي ــود ودفات ــجالت وقي ــم س ــزام بتنظي اإللت
ــول . لألص

يوجــد ضوابــط لالحتفــاظ بالســجالت املهمــة لــدى الهيئــة اإلداريــة لضــامن 
إتــــالفها حســب األصــول.

يتم إتخاذ قرارات الجمعية حسب النظام األسايس للجمعية .

ــة حــول وجــود  ــة رقابي ــوزارة املختصــة أو ألي جه وجــود شــكاوى وردت لل
ــة. ــة أو مالي ــاوزات إداري تج

تتوافق مشاريع وأنشطة الجمعية مع أهداف وغايات الجمعية . 

يحصــل املوظفــون يف الجمعيــة يف املشــاريع املمولــة مــن الخــارج عــى رواتــب 
تفــوق الحــد االدىن مــن األجــور 

ــى  ــة ع ــى املوافق ــت ع ــم التصوي ــذي ت ــة وال ــة العام ــو الهيئ ــل عض يحص
اعطــاءه اجــر مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمعيــة باجتــامع غــر عــادي عــى 

ــور  ــن األج ــد االدين م ــوق الح ــب يف رات

غر متحققمتحققثالثاً: مبدأ منع تعارض املصالح

وجــود حــاالت تــم فيهــا تغليــب مصلحــة احــد االعضــاء عــى مصلحــة 
الجمعيــة.

وجــود حــاالت تــم التحقيــق فيهــا حــول اســتغالل الجمعيــة مــن قبــل 
احــد االعضــاء لتحقيــق مصالــح شــخصية  

ــي ال يحــرتم  ــول اي دعــم اجنب ــا قب ــط يحظــر مــن خالله وجــود ضواب
ــة . كامــل ســيادة الدول
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وجــود ضوابــط تحظــر عــى اعضــاء الجمعيــة اســتغالل مــوارد ومرافــق 
الجمعيــة.

ــاريع  ــة يف مش ــة اإلداري ــاء الهيئ ــن اعض ــو م ــارب عض ــد اق ــن اح تعي
ــي. ــم الخارج ــن الدع ــة م ممول

غر متحققمتحققرابعاً: مبدأ االفصاح والشفافية

ــا  ــرش فيه ــات تن ــة إعالن ــاً أو لوح ــاً إلكرتوني ــة موقع ــص الجمعي تخص
ــهل  ــدد ليس ــح ومح ــكل واض ــة بش ــة واإلداري ــرارات املالي ــع الق جمي

ــا. ــول إليه الوص

كافــة القــرارات )اإلداريــة واملاليــة( املتعلقــة بعمــل الجمعيــة مكتوبــة 
وموثقــة ومعلنــة.

تقــوم الجمعيــة باإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة وفقــاً لألصــول 
املحاســبية املتعــارف عليهــا.

تقوم الجمعية باإلعالن عن  مواردها املالية وآلية رصفها.

تقــوم الجمعيــة باإلعــالن عــن أنشــطتها ومشــاريعها التــي تقــوم 
بتنفيذهــا.

ــن  ــة، ومتك ــجالت خاص ــة يف س ــات الجمعي ــة إجتامع ــق كاف ــم توثي يت
ــا بســهولة. ــن اإلطــالع عليه ــع األعضــاء م ــة جمي الجمعي

تقوم الجمعية باإلعالن عن تقريرها السنوي )اإلداري واملايل( .

للمعايــر  وفقــاً  املاليــة  قوامئهــا  عــن  باالفصــاح  الجمعيــة  تقــوم 
املحاســبية.

تقــوم الجمعيــة باإلفصــاح عــن االتفاقيــات املرمــة مــع الجهــات 
الخارجيــة

تقــوم الجمعيــة باالفصــاح للــوزارة املختصــة عــن املفوضــن بالتوقيــع 
عنهــا.

تفصــح الهيئــة اإلداريــة للهيئــة العامــة عــن مقومــات ومعوقــات 
ــا. عمله
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تفصــح الهيئــة اإلداريــة عــن اســس ورشوط التعيــن يف وظائــف 
املشــاريع املمولــة مــن الخــارج

ــة عــن الفــرص املتاحــة امــام ســكان  ــة للجمعي ــة اإلداري تفصــح الهيئ
ــاريع  ــتفادة مــن خدمــات املش ــدون متييــز لالس املجتمــع املحــي ب

ــارج  ــن الخ ــة م املمول

غر متحققمتحققخامساً: مبدأ حقوق األعضاء والعدالة بينهم

ــة الفعالة  ــة املشارك ــة فرص ــائ الجمعي ــة ألعض ــة ااإلداري ــح الهيئ تتي
والتصويــت فـي اإلجتامعــات العامـة وإعالمهــم بالــرشوط التي تحكــم 

ــات . اإلجتامع

يحصــل كافــة أعضــاء الهيئــة العامــة عى املعلوامت الخاصــة بالجمعيــة 
يف الوقت املناسب وبصــورة منتظمة.

لــدى الجمعيــة ضوابــط واســس لضــامن املعاملة املتكافئة لجميع 
. واألعضاء  املنتسبين 

ــرد  ــن أي إستفســار ي ــة ع ــة باإلجاب ــة يف الجمعي ــة اإلداري ــزم الهيئ تلت
ــت املناســب. ــة ويف التوقي ــة العام ــل أعضــاء الهيئ ــن قب ــا م إليه

تقــوم الهيئــة اإلداريــة بدعــوة االعضــاء الجتــامع الهيئــة العامــة قبــل 
اربعــة عــرشة يومــاً مــن االجتــامع.

غر متحققمتحققسادساً: مبدأ الفاعلية و الكفاءة

ــا ومنتســبيها  ــاءة اعضائه ــة وكف ــدى فاعلي ــاس م ــة بقي ــوم الجمعي تق
ــتوياتهم. ــم ومس ــف فئاته مبختل

تتابــع الهيئــة العامــة مــدى التــزام الجمعيــة بتحقيــق اهدافهــا 
. وغاياتهــا 

ــم الشــكاوى مــن خــالل  ــا مــن تقدي ــن معه ــة املتعامل متكــن الجمعي
ــة. ــذة الغاي ــدوق له ــص صن تخصي
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ــر واجــرءات  ــة االســس واملعاي ــل عــى مراجع ــة بالعم ــوم الجمعي تق
العمــل الداخليــة املتعلقــة بتحقيــق االهــداف ومبواصفــات الخدمــات 

املقدمــة.

تتامىش مشاريع واهداف الجمعية مع متطلبات املجتمع املدين .

تقــوم الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة بتعيــن املوظفــن للعمل يف مشــاريعها 
مبوجــب اســس ورشوط تحقــق الكفــاءة والفاعليــة يف العمل.

تفســح الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة الفرصــة أمــام ســكان املجتمــع 
املحــي الشــغال الوظائــف يف الجمعيــة 
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